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خودپردازها 
در محاصره کرکره!

بازار سرمایه
 سبز مى پوشد یا قرمز

3

«مادر ایران» 
به حوزه هنرى رفت
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پشت و روى
 وارونه شدن هوا

2

       

انگور، میوه اى 
چاق کننده 

است!

شهر براى پیر شدن آماده نیست
3
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زنگ زدگى
 یک زنگ مهم

مصرف انگور بعد از غذا چاق کننده است و به 
این دلیل که یکى از مولدهاى خون در 
بدن است، در دوران نقاهت به بهبود 

بیمار کمک مى کند.
 انگور یک میوه...

بى اعتبار، تق و لق و بــراى خالى نبودن عریضه. 
این وصف آزمایشگاه هایى است که سال هاست 
به همین شکل در مدارس فعالیت مى کنند بدون 
اینکه تجهیز شــوند و یا چیزى به آنها اضافه شود. 
با وجود اینکه هنوز مدارس به شکل جدى شروع 
نشده اما خیلى ها نگران وضعیت آزمایشگاه هایى 
هستند که با شروع سال تحصیلى جدید همچنان 

بى رونق و ساکت مانده اند. 
بماند که زنگ آزمایشگاه مدارس از سال ها پیش 
به عنوان یک زنگ تشریفاتى تعریف شده و اگر در 
گذشــته دانش آموزان محکوم به تماشاى وسایل 

گرانقیمت آزمایشگاهى...

میدان نقش جهان باید به میدان چوگان تبدیل شود
طرح مدیرکل میراث فرهنگى براى یکى از مهمترین اماکن تاریخى جهان؛
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فضاسازى در اصفهان مناسب زندگى سالمندان است؟

جایزه جدید طارمى
 با اژدهایان

بامداد دیروز (شنبه) در هفته هشتم رقابت هاى لیگ پرتغال تیم هاى 
پورتو و براگا مقابل هم قرار گرفتند که این مسابقه با نتیجه 4 بر یک به 
سود پورتو خاتمه پیدا کرد. مهدى طارمى، ستاره ایرانى تیم فوتبال 

پورتو در این مسابقه عملکرد بسیار خوبى...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

آزمایشگاه هاى مدارس
 به غربت رفته اند

تالش طالیى پوشان 
براى فرار از ناکامى

سپاهان-هوادار؛ امروز در 
ورزشگاه شهید دستگردى

کشاورزان الغر، دالالن چاق 
مسیر منحنى بازار تولید تا مصرف اصفهان 
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تغییر سرمربى تیم ملى تغییر سرمربى تیم ملى 
اتفاقى مثبت براى ترابى

ما زودتر خانه مى خریم یا اعراب؟ اندازه گیرى اکسیژن خون با استفاده از گوشىجهان نما اصفهان از داربست هاى خطرناك نجات پیدا مى کند؟تکنولوژى سرایت پذیرى آنفلوآنزا امسال بیشتر مى شوداستان سالمت

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان:

200 پروژه ورزشى نیمه تمام در 
اصفهان وجود دارد
3

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون 
برگزارى مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان 

با ارزیابى (فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 همزمان با ارزیابی (فشرده)

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهانروابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شهردارى مجلسى در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1401/264 مورخ 1401/06/29 شوراى محترم اسالمى شهر 
مجلسى 1 قطعه زمین تجارى واقع در بلوار ارم چهارم شهر مجلسى به مساحت 262,29 مترمربع را با قیمت پایه 
کارشناسى هر مترمربع 140,000,000 (یکصد و چهل میلیون ریال) از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و یا 

حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. 
پیشنهاددهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى را رعایت نمایند. 

1ـ پیشنهاددهندگان باید 5٪ کل مبلغ پیمان را به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به صورت نقد به حساب سیباى 
شماره 0110309651009 شهردارى نزد بانک ملى ایران شعبه شهر مجلسى واریز یا ضمانت نامه بانکى معتبر تهیه 

نمایند. 
2ـ پیشنهاددهندگان مى توانند از تاریخ 1401/06/31 لغایت 1401/07/10 جهت دریافت اسناد و مدارك شرکت 
در مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 
3ـ متقاضیان مى توانند پیشنهاد خود را به همراه مدارك مربوطه تا تاریخ 1401/07/21 از طریق سامانه ستاد 

ارسال نمایند. 
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.setadiran.ir مراجعه و یا با شماره تماس 09133358509 آقاى 

نصوحى تماس حاصل نمایید. 
نشانى: استان اصفهان، شهرستان مبارکه، شهر مجلسى، میدان امام خمینى(ره) شهردارى مجلسى 

آگهی مزایده عمومی مرحله اول (نوبت اول) 

م.الف:    ۱۳۸۴۳۲۶      

     مهرزاد ایرانپورـ  سرپرست شهرداری مجلسی      مهرزاد ایرانپورـ  سرپرست شهرداری مجلسی 

چاپ دوم  
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ه است و به 
ن در 
هبود

النچاق
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اندازه گیرى اکسیژن خون با
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وانید

پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را صرفا از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت 
و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1401/07/27 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین 
اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان- جاده زیارـ  روستاى دشتىـ  امور برق 

منطقه 9ـ  دبیرخانه امور تحویل نمایند. 
 h p://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

 h p://iets.mporg.ir  :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
 h p://eepdc.ir:سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شــماره تلفن 34122051-031 کارشناس قراردادها و مناقصات و جهت 
آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 1ـ34122040ـ031 اداره 

مهندسى تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبــت نام: 88969737-021 و 

85193768-021 تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره 

تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى 

پاکت ها براى خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایســت دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت 
شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت 

مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد 
مى باشد.  

* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء  مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب 
اثر داده نخواهد شد. 

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

اصالح ساختار شبکه برق در روستاهاى اسپارت، باچه، رحیم آباد، حاجى آباد و هرمدانموضوع مناقصه:

شماره مناقصه 
(مرجع)

شماره مناقصه در سامانه تدارکات 
مهلت تهیه تاریخ توزیع دفترچهالکترونیکى دولت (ستادیران)

دفترچه
آخرین مهلت بارگذارى 

و تحویل پاکت ها
بازگشایى اسناد 
ارزیابى کیفى

بازگشایى پاکات 
مبلغ تضمینالف ب ج

متعاقبا اعالم 4011408320010938740000131401/07/111401/07/171401/06/271401/06/28
663,784,582خواهد شد
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پیش بینى افزایش جمعیت
سالمندان به حدود 19 میلیون 

جزئیات طرح مالیات
برمجموع درآمد اعالم شد

خبرخوان
کشت مارى جوانا

در مرغدارى!
طى گزارش رسیده از منابع اطالعاتى،    رکنا |
مبنى بر کاشــت مواد مخدر مارى جوانا در یک 
مرغدارى متروکه در بخش ســلفچگان موضوع 
توسط عوامل تیم ویژه ضابطین معاونت عملیات 
سپاه امام على بن ابى طالب(ع) در دستور کار قرار 
گرفت و پس از کسب دستور قضایى طى عملیات 
مشترك با فرماندهى انتظامى بخش سلفچگان، 
از این مرغدارى متروکه انبوهى بوته گیاه مخدر 
گل به وزن 5 تن که آماده برداشت بود جمع آورى 
و به همراه متهم تحویل ستاد مبارزه با مواد مخدر 

استان شد.

بازى هاى آنالین
فیلتر شدند

طبق گزارشات به نظر مى رسد    دیجیاتو |
موج فیلترینگ بزرگى به سمت بازى هاى آنالین 
هجوم آورده. چند روز پیش شــاهد مسدود شدن 
کلش آو کلنز بودیم و حال باید اسامى بازى هایى 
مانند کاالف دیوتى موبایــل، فورتنایت، دوتا 2 و 
CSGO را به این لیست اضافه کنیم. سرورهاى 

کانتر استرایک که یکى از محبوب ترین بازى هاى 
آنالین در بین کاربران ایرانى محسوب مى شود 
نیز از دسترس خارج شده اند. بعید نیست به زودى 
شاهد طوالنى تر شدن لیست عناوینى باشیم که با 

فیلترینگ مواجه مى شوند. 

جابه جایى زائر رکورد زد 
رئیس سازمان راهدارى و حمل و    میزان |
نقل جاده اى گفت:  همزمــان با دهه پایانى صفر 
448 هزار و 23 زائر به وســیله 10 هــزار و 667 
سرویس اتوبوس و 18 هزار و 60 سرویس مینى 
بوس و سوارى از 28 شهریور تا پنج مهرماه امسال 
وارد مشهد مقدس شده اند. داریوش امانى گفت: 
در همین بازه زمانى تعداد 371 هزار و 268 هزار 
زائر توسط هشت هزار و 996 سرویس اتوبوس و 
17 هزار و 324 سرویس مینى بوس و سوارى از 
مبدأ مشهد مقدس به مقاصد خود عزیمت کرده اند.

پیام رسان هاى ایرانى 
جایگزین شوند؟ 

در شرایط فعلى که بسیارى    گجت نیوز|
از شــبکه هاى اجتماعى خارجى فیلتر شــدند، 
ممکن اســت مسئوالن همانند ســال هاى قبل 
براى توســعه پلتفرم هاى داخلى چندین میلیارد 
تومان هزینه کنند، اما بعید است این بار نیز چنین 
اقدامى تأثیرگذار باشــد؛ چرا که تجربه نشــان 
مى دهد مســئوالن در اردیبهشــت سال 1397 
نیز براى حمایت از پیام رســان هــاى داخلى به 
توســعه دهندگان آنها وام 5 میلیارد تومانى ارائه 
دادند. همچنیــن در فاز دوم نیز قرار شــد بودجه 
300 میلیارد تومانى به آنهــا اختصاص پیدا کند. 
اما با توجه به تمام هزینه هــاى کالنى که براى 
توسعه پلتفرم هاى داخلى صرف شده، آنها هنوز 
نتوانستند اعتماد کاربران ایرانى را دریافت کنند و 
به پیشرفت هاى الزم دست پیدا کنند. طبق گفته 
على احمدى،  کارشناس حوزه فناورى احتمال دارد 
باز هم دولت براى توسعه این پلتفرم ها بودجه هاى 

کالنى را اختصاص دهد.

افزایش قیمت
برنج پرمحصول

رئیس اتحادیه برنج فروشــان بابل    ایلنا |
خاطر نشــان کرد: متقاضیان براى خرید برنج از 
شهرســتان ها کاهش پیدا کرده است. در سنوات 
گذشته حدود 30 تا 40 درصد برنج به دست آمده 
از شهرهاى شمالى خارج مى شد اما امسال کمتر 
از 10 درصد محصول از شــهرهاى شمالى خارج 
شده است. حسن تقى زاده افزود: به صورت شفاهى 
قیمت دستورى برنج کیلویى 85 هزار تومان اعالم 
شده است از این رو فروشگاه ها رغبتى براى خرید 

برنج از خود نشان نمى دهند. 

سوءقصد به 
فرزند امام جمعه؟

  ایرنا |برخى اخبــار منتشــر شــده مبنى بر 
ســوءقصد به فرزند مولوى عبدالحمید، امام جمعه 
اهل ســنت مســجد مکى زاهدان صحت ندارد. 
مولوى عبدالحمید اســماعیل زهى عصر جمعه در

 مصاحبه اى تلویزیونى با شهروندان زاهدان اظهار 
کرده بود که حادثه رخ داده در زاهدان در روز جمعه 
که منجر به جان باختن 19 تن شد بسیار تلخ و ناگوار 
اســت و این حادثه باید مورد بررســى قرار گیرد تا 
مشخص شود چه دست هایى در کار بوده است که 

این حادثه در زاهدان به وجود آمده است.

دوست ها در اعتراضات! 
براســاس گزارشــات به    روزنامه جوان|
دست آمده از سوى یک دستگاه امنیتى، 93 درصد 
حاضران در تجمعات اخیر در بازه سنى تا 25 سال 
بودند. همچنین این گزارش نشان مى دهد به رغم 
اینکه گفته شــد جنس تجمعات زنانه اســت، اما 
حضور جداگانه دختــران و زنــان در تجمع اخیر 
بسیار کم بوده است، اما در مقابل بیش از 90 درصد 
بازداشت شدگان در سن پایین دوست دختر-دوست 
پسر بودند که براى هیجان آشوب و... وارد صحنه 
شده و حتى در بازجویى هاى اولیه نیز اعالم کرده 
بودند براى نمایش قدرت و شجاعت و... در مقابل 
دوستانمان اقدام به آتش زدن سطل هاى زباله و...

کرده بودیم...

نگران نباشید
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه    برترین ها |
ایران، در گفتگویى بــا رادیو «ان. پــى. آر» آمریکا، 
در پاسخ به ســئوالى در مورد نگرانى هاى تظاهرت 
کنندگانى که این روزها در خیابان هاى ایران حضور 
دارند، گفت:  همه چیز در ایران تحت کنترل اســت. 
آنقدر که شما به آن مى پردازید و نگران هستید، نگرانى 

وجود ندارد.

آالف و الوف 
  روزنامه کیهان|حمایت از آشوب و آشوبگران 
از سوى برخى سیاست بازها و احزاب سیاسى و شمارى 
از هنرپیشــه ها و ورزشکاران که از ســفره گشاده و 
ســخاوتمندانه این مــرز و بوم چریــده و به آالف و 
الوف رسیده اند نیز جنایت آشــکارى است که نباید 
بى پاســخ بماند... برخى از به اصطالح سلبریتى هاى 
حمایت کننده از آشوب ها، ســوابق نفرت انگیزى از 
برپایى خانه فحشــا، قمار، تجاوز به زنان و دختران، 
سوءاستفاده هاى کالن مالى و... دارند که حتى اشاره اى 

گذرا به محتویات کارنامه سیاه آنها نیز شرم آور است.

خط و نشان براى «پوتین» 
  ایسنا |«جو بایدن» روز جمعه مستقیماً همتاى 
روسى خود، «والدیمیر پوتین» را مورد خطاب قرار داد. 
اظهارات جو بایدن، رئیس جمهورى آمریکا در پاسخ به 
سخنرانى والدیمیر پوتین، رئیس جمهورى روسیه در 
اوایل روز جمعه قبل از امضاى معاهده هایى بود که راه 
را براى پیوستن چهار منطقه اوکراین به روسیه هموار 
مى کند. بایدن بدون اشاره به اینکه خطاب سخنانش 
کدام بخش از سخنرانى پوتین است، گفت: آمریکا در 
کنار متحدان خود در ناتو کامًال آماده است تا از هر اینچ 
خاك ناتو دفاع کند. آقاى پوتین! حرف من را اشتباه 

متوجه نشوید. هر اینچ.

 هلیا 
نوه آیت ا... مصباح نیست

  خبرگزارى حوزه|  با توجه به بعضى شایعات 
در فضاى مجازى مبنى بر اینکه آیت  ا... مصباح یزدى 
نوه اى به نام هلیا دارد، یکى از نزدیکان بیت آیت ا... 
مصباح گفت: شخصى به نام هلیا که نوه آن مرحوم 
باشد، وجود خارجى ندارد و هیچ کدام از نزدیکان ایشان 
در خارج از کشور به سر نمى برند و این شایعه اى است 

که بدخواهان ساخته اند. 

جمعیت شناس و جامعه شناس در آســتانه روز جهانى 
سالمندان مى گوید: براســاس سرشمارى سال 1395، 
جمعیت افراد باالى 65 ســال، بیــش از 5 میلیون نفر 
از جمعیت کشــور و جمعیت باالى 60 سال حدود 7/5 
میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل مى شود. به عبارتى 
در حال حاضر جمعیت سالمندان باالى 65 سال، حدود 
7 درصد از جمعیت کشــور را تشکیل مى دهد و برآورد 
مى شود تا ســال 1420 تعداد ســالمندان به حدود 19 

میلیون نفر برسد.
شــهال کاظمى پور تأکید مى کند: برآورد مى شــود که 
طى دهه هــاى آینده به طور میانگیــن تعداد فرزندان 

سالمندان به کمتر از دو فرزند برســد. وى با اشاره به 
وضعیت جمعیت فعلى ســالمندان در کشور مى افزاید: 
اگر برآوردى از وضعیت افراد باالى 50 سال که همسر 
آنها فوت کرده یا طالق گرفته اند و یا مجرد هســتند 
داشته باشــیم، مى بینیم که حدود 2 درصد از مردان و 
3 درصد زنان باالى 50 ســال هرگز ازدواج نکرده اند؛ 
در ضمن سهم زنان بدون همسر در اثر فوت ( حدود 7 
درصد) چند برابر بیش از مردان بدون همسر در اثر فوت 
( حدود 1/5 درصد) است. به همین دلیل هم است که در 
جمعیت شناسى «زنانه شدن سالمندى» مطرح مى شود؛ 

به گونه اى که سهم زنان سالمند افزایش پیدا مى کند.

رئیس مرکز آموزش، پژوهــش و برنامه ریزى مالیاتى 
کشــور توضیحاتى را درمورد طرح مالیات بر مجموع 
درآمد اشخاص حقیقى ارائه کرد. مهدى موحد درمورد 
طرح مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقى توضیح 
داد: در این طرح هر فرد ایرانى یا هر فرد مقیم ایران که 
داراى یک شناسه هویتى یکتا مانند شماره ملى یا شماره 
گذرنامه باشد، یک مؤدى بالقوه مالیاتى است و هر نوع 
فعالیت اقتصادى را شروع کند و درآمدى داشته باشد، به 
یک مؤدى بالفعل مالیاتى تبدیل خواهد شد و به اتکاى 

این موضوع امکان وصول مالیات فراهم مى شود. 
وى ادامه داد: بنابراین افرادى ایرانى که مقیم خارج از 

کشور هستند یا خارجى هایى که مقیم ایران هستند به 
اتکاى شماره هویتى مى توانند به گونه اى مشمول این 

مالیات شوند. 
موحد همچنین توضیح داد: ممکن است شرایط اجراى 
این طرح به گونه اى پیش نرود که هر فرد یا خانواده یک 
اظهارنامه ارائه کند. ممکن است با توجه به اطالعاتى 
که از خانوارها یا افراد وجود دارد بتوان اظهارنامه پیش 
فرض یا اظهارنامه اى از پیش تکمیل شده تهیه کنیم. 
اگر این اظهارنامه هاى از پیش تکمیل شده براى افراد 
تهیه شود آن ها را از اینکه خودشان اظهارنامه تولید کند 

بى نیاز مى کند.

الدن ایرانمنش
بى اعتبار، تق و لق و بــراى خالى نبودن 
عریضه. این وصف آزمایشگاه هایى است 
که سال هاست به همین شکل در مدارس 
فعالیت مى کنند بدون اینکه تجهیز شوند و 
یا چیزى به آنها اضافه شود. با وجود اینکه 
هنوز مدارس به شکل جدى شروع نشده 
اما خیلى ها نگران وضعیت آزمایشــگاه 
هایى هستند که با شروع سال تحصیلى 
جدید همچنان بى رونق و ســاکت مانده 

اند. 
بماند که زنگ آزمایشــگاه مــدارس از 
ســال ها پیش بــه عنوان یــک زنگ 
تشریفاتى تعریف شــده و اگر در گذشته 
دانش آموزان محکوم به تماشاى وسایل 
گرانقیمت آزمایشگاهى بودند تا چیزى از 
تعداد محدود آنها کم نشود؛ حاال هم وضع 

چندان با گذشته فرقى نکرده است.
اکنون هم دانش آمــوزان تنها مى توانند 
با چشم هایشــان کنجکاوى کنند، بدون 
اینکه آزمون و خطایى داشته باشند. این در 
حالى است که در برخى از مدارس محروم 
تر اصًال فضایى به نام آزمایشــگاه وجود 
ندارد و برخى هم که دارند تشکیل شده از 
خرده اثاثى است که بیشتر براى تماشاست 
و نه لمس کردن. تنها آزمایشــگاه هایى 

که کمى با بقیه فرق دارنــد در برخى از 
مدارس غیر انتفاعى درجه یک یافت مى 

شوند و بس.
بــا ایــن احــوال، گــم شــدن روحیه 
پژوهش و تحقیق تنها پیامدى نیســت 
کــه از نبود آزمایشــگاه ها سرچشــمه 
مى گیرد بلکه مســائلى مثــل کار تیمى 
و امکاناتى کــه باعث مهــارت آموزى 
دانش آموزان هم مى شــود در این بین 

حذف خواهد شد. 
این در حالى است که به گفته کارشناسان 
پژوهشى، آزمایشــگاه همیشه عضوى 
حیاتى و مرتبط جهت آمــوزش علم در 
مدارس بــوده و هر مدرســه اى که یک 
آزمایشگاه مجهز داشــته باشد مى تواند 
از طریق آن رویکرد پژوهشى و کار تیمى 
دانش آموزانش را ارتقا دهد چون تجربه 
دســت اول دانش آموزان در آزمایشگاه 
باعث ماندگارى بیشــتر مطلب آموزشى 

مى شود.
به گفته حســین حســین نــژاد قندى، 
کارشناس آموزش و پرورش،آزمایشگاه 
مکانى براى رقابت دانش آموزان نیست؛ 

بلکه، مکانى براى یادگیرى است. 
این کارشناس معتقد است که مسئوالن 
بایــد در بودجه بندى ســاعات درســى 

مدارس، حداقل دو ساعت را به کارهاى 
آزمایشگاهى در مدارس براى درس علوم 
دوره راهنمایى و فیزیک، شیمى و زیست 

شناسى دوره متوسطه در نظر بگیرند.
این کارشناس معتقد است معلمان مربوطه 
توســط آموزش ضمن خدمــت در طول 
تابســتان با گذراندن دوره کوتاه مدت با 
وسایل کمک آموزشى و چگونگى انجام 
آزمایش ها به طور عملى آشــنا شــوند و 
معلمانى کــه دوره آموزش ضمن خدمت 
را گذرانده اند، ملزم به انجام آزمایش ها در 
ساعات آزمایشگاه باشند. همچنین مکان 
مناسبى در مدارس براى ایجاد آزمایشگاه 

اختصاص یابد.
او تأکید مــى کند کــه وزارت آموزش و 
پــرورش باید بودجه اى را بــراى تجهیز 
آزمایشگاه در اختیار ســازمان آموزش و 
پرورش اســتان ها قرار دهد و ســازمان 
صنایع آموزشــى بــا دریافــت بودجه 
از اســتان ها، ملــزم بــه تجهیــز کلیه 
آزمایشــگاه هاى مدارس با توجه به دوره 

تحصیلى و نوع آزمایش ها باشد.
بررســى هاى اولیه نشــان مى دهند که 
میزان توجه ویژه معلم، مدیر و کادر ادارى 
این مدارس موفق، دلیل اصلى موفقیت 
دانش آموزان بوده و کمبود امکانات، مانع 

اجراى فعالیت هاى آزمایشگاهى در این 
مدارس شود.

مدیران مدرســه به عنوان برنامه ریزان 
و سیاســتگذاران اصلــى فعالیت هاى 
آموزشــگاهى، نقش پر رنگ ترى در این 
امر دارند و اهتمام ویژه آنان به اســتفاده 
بهینه از امکانات آزمایشگاهى و آموزش 
اثر بخش علوم پایه نقشــى تعیین کننده 
دارد. توجــه ویژه مدارس برخــوردار به 
آماده ســازى دانش آموزان براى قبولى 
در آزمــون ورودى دانشــگاه ها ســبب 
شــده اســت که در این نوع مدارس به 

جاى پرداختــن به آمــوزش عمیق تر و 
مفهومى تر علوم، آموزش کلیشــه اى و 
کنکور محور مالك قــرار گیرد و بخش 
اعظم زمان کالس هاى درســى صرف 
ارائه مطالب بیشتر و نکات کنکورى گردد.
ایــن در حالــى اســت کــه رویکــرد 
آزمــون هــاى ورودى دانشــگاه ها در 
ســال هاى اخیر بــه بخــش مفاهیم و 
مهارت ها معطوف شــده است و دانش 
آموزانــى کــه مطالــب را عمیــق تر و 
مفهومى تر فرا گرفته اند، شــانس قبولى 

بیشترى دارند.

خورشید کیایى
خطرناك براى گروه هاى حساس، آلودگى 
شدید هوا و ذرات معلق، واژه هاى تکرارى 
که هر سال در فصول سرد تکرار مى شود، 
اما به این علت که مــا ملتى دقیقه نودى 
هستیم، هیچوقت پیش بینى الزم را براى 
کاهش این پدیده انجام نمى دهیم و تنها 
به هشــدارها اکتفا مى کنیــم و هر بار با 

آمدنش غافلگیر مى شویم.
غافلگیرى کــه از چند روز دیگر شــروع 
مى شــود و تنها کارى که فعًال مى توانیم 
بکنیم این اســت که منتظرش باشــیم. 
بى شک ترافیک وســایل نقلیه موتورى 
و سیستم هاى گرمایشــى خانگى بزرگ 
تریــن عوامل آلودگى هوا در شــهرها به 

شمار مى روند و امسال نیز اگر شرایط آب 
و هوا به همین منوال پیش برود، شــرایط 

اسفبارى خواهد بود. 
پدیده وارونگى هــوا یا اینورژن پدیده اى 
اســت که در آن برخالف حالت طبیعى با 
افزایش ارتفاع، دما نیز زیاد مى شود و در 
این شرایط درجه حرارت پایین جو کمتر از 
طبقه فوقانى است، در نتیجه در شهرهاى 
بزرگ وارونگى هوا اتفاق مى افتد و سبب 

آلودگى هوا مى شود.
ایــن در حالى اســت که در ســال هاى 
گذشــته دولت ها تقریبًا اقــدام خاصى 
براى حل مشــکل آلودگى هــوا نکرده 
توبوســرانى و  و همچنــان نــاوگان ا
تاکســیرانى از فرســودگى رنــج مــى 

برند و مــا هر ســال به همیــن دالیل 
یــى هوا و  آب  قرمــز  وضعیــت  در 

 قرار مى گیریم.
آمارهاى جهانى نشان مى دهد که مرگ 
ناشــى از آلودگى هوا در ایران هر ســال 
افزایش مى یابد و هر ســال هزینه هاى 
زیادى را بر دوش تولیــد ناخالص داخلى

 مى گذارد. طبق آمارها به ازاى هر 100 
هزار نفر هرســاله 34 نفر در ایران در اثر 
آلودگى هوا جان خود را از دست مى دهند 
و ایران شانزدهمین کشور جهان در تلفات 
آلودگى هواست که ساالنه بالغ بر 26 هزار 

نفر در آن در اثر آلودگى هوا مى میرند.
جالب اینجاست که ما هر سال مى دانیم 
در نیمه دوم سال با وارونگى هوا مواجهیم، 

اما نه مســئوالن تالشــى براى مقابله با 
آن مى کنند و نه مردم انتظــارى دارند، 
گویا عادت شــده که در نیمه دوم ســال 
از شــرایط به تنگ بیاییم و در نیمه اول 
سال، آن را فراموش و شــکل دیگرى از 
آلودگــى در قالب گرد و خــاك را تجربه

 کنیم.
اسماعیل کهرم، فعال و کارشناس محیط 
زیست مى گوید: اگر به همین منوال پیش 
برویم شرایط اسفبارى خواهد بود. به گفته 
این کارشناس، این پدیده با پوشیده شدن 
ســطح زمین از ذرات ریزى که به مثابه 
الیه اى همچون نایلون عمل مى کند رخ 
مى دهد و این  موضوع باعث مى شود که 
سطح خاك نفوذ ناپذیر شده و درنتیجه هم 

آب هاى ناشى از بارندگى و هم روان آب ها 
نمى تواننــد به زمیــن نفوذ کــرده و به 
سفره هاى آب زیرزمینى بپیوندند؛ در این 
شــرایط، ریزگردها در سطح زمین جارى 
شده و موجب به وقوع پیوستن سیل هاى 

مخرب و فاجعه بارى مى شوند.
نگاهى به وضعیت آلودگى هوا و استمرار 
آن در ســال هاى مختلف نشان مى دهد 
مســئوالن در ارائــه راهکار مناســب و 
کارشناســى شــده براى حل این معضل 
تاکنون ناتوان بوده و به نظر مى رسد براى 
سال جارى نیز نتوانند کارى از پیش برده 
و آلودگى را کاهش دهند و انتظار مى رود 
که پاییز و زمستان امسال هم وارونه تر از 

هر سال بشود.

آزمایشگاه هاى مدارس به غربت رفته اند

زنگ زدگى یک زنگ مهم

یکى از کامل ترین اسکلت هاى دایناسور تى رکس 
در یک حراجى به فروش خواهد رفت. قیمت در نظر 
گرفته شده براى فســیل این دایناسور باورکردنى 

نیست.
تیرانوسوروس رکس زمانى با اقتدار در مناطق غربى 
آمریکاى شمالى حکمرانى مى کرد اما حاال فسیل 
این دایناسور قدرتمند قرار است در یک حراجى در 

آسیا فروخته شود. کارشناسان حراجى کریستیز در 
هنگ کنگ گمان مى کنند که اسکلت دایناسور تى 
رکس با قیمت 25 میلیون دالر فروش خواهد رفت!
اگرچه موزه فیلد 25 سال پیش توانست فسیل یک 
دایناســور را در مزایده خریدارى کند، اما محبوبیت 
روز افزون فسیل دایناسورها در میان افراد ثروتمند 
باعث شده که رقابت با آنها براى مؤ سسات عمومى

 سخت تر شود.
در واقع پرداخت چندین میلیــون دالر براى خرید 
فسیل یک دایناســور دیگر در توان موزه ها نیست 
و همین نیز عرصــه را براى افــراد ثروتمندى که 
هیچ تخصصى در زمینه دیرینه شناســى ندارند، باز 
مى کند. به طور کلى فسیل دایناسور به موزه تعلق 

دارد، نه یک حراجى!

فروش تى رکس با قیمت باورنکردنى

پشت و روى وارونه شدن هوا

روزنامه «رســالت» نوشت: یکى از تحلیل هاى 
جامعه شــناختى اى که در باب اعتراضات اخیر 
زیاد به گوش مى خــورد، حضور فعال و جدى و 
 انکارناپذیر جوانان و نوجوانان دهه هشتادى در 

خیابان ها بود.
این نسل بعضًا هیجان طلب و بى اعصاب، اساسًا 
قدرت ستیز و تقدس ستیز است. مادر را مقدس 
نمى داند و هر نوع احترام به پدر را پدرســاالرى 
مى شــمارد. تکلیفش بــا حاکمیت کــه دیگر 

مشخص است. 
در ادامه مقاله «رسالت» آمده است: در این نسل 
خشونتى ته نشین شده و رسوب کرده که بخش 
عمده اى از آن نتیجه رکیک بودن و خشــونت 
سینما و تلویزیون دو دهه اخیر جهان و مشخصًا 

آمریکاست. شــکاف این نســل با نسل پیش، 
پهنایى هولناك دارد. 

این همان نسلى است که توجه دیده، اما تکریم 
نشده. همواره همه چیز براى او آماده بوده، اما با 
حســن خلق و رفتار کریمانه با او برخورد نشده. 
همواره برخوردار بوده اما هیچگاه جدى گرفته 

نشده. 
در مــدارس بهتــرى درس خوانــده، امــا زیر 
کوهى از توقعــات بوده. در مدرســه، زندگى و 
اخــالق را نیاموخته و در دانشــگاه براى امیال 
خــود و تفکــرات حســى و احساســى خود، 
تئــورى و نظریه یافته! این نســل اما تشــنه 
زیبایى اســت. زیبایى، شــاه کلید ورود به قلعه 

 این نسل است.

دهه هشتادى ها نسلى بى اعصاب هستند!

نســبت متوســط قیمت مسکن به متوســط درآمد 
خانوار، در کنار میزان فقر مســکن یکى از مهمترین 
شاخص هاى سنجش دسترسى به مسکن هستند. در 
واقع این شاخص نشان مى دهد که خانوارها باید چند 
سال درآمدشان را پس انداز کنند تا در کشور مورد نظر 

یک خانه فرضى 90 مترى با قیمت متوسط بخرند.
بررســى ها نشــان مى دهد که طبق این شاخص، 
گران ترین قیمت مسکن نسبت به درآمد براى کشور 

سوریه است. نسبت قیمت مسکن به درآمد در سوریه 
به عدد عجیب 88 رسیده اســت. یعنى یک خانوار با 
فرض اینکــه هیچ خرجى نکند و تمــام درآمدش را 

پس انداز کند بعد از 88 سال مى تواند خانه اى بخرد.
روند صعودى عجیب قیمت ملــک در ایران هم در 
کنار آب رفتن درآمد ســرانه ایرانیان طى سال هاى 
اخیر باعث شــده تا ایران به جمع 10 کشور نخست 
با بیشترین نسبت قیمت مسکن به درآمد برسد.  اگر 

خانوارهاى ایرانى تمام درآمد خود را پس انداز کنند و 
هیچ خرجى نکنند تازه بعد از حدود 29 سال مى توانند 

یک خانه 90 مترى بخرند. 
در ســمت دیگر فهرست نســبت قیمت مسکن به 
درآمد خانوار، شاهد حضور برخى کشورهاى همسایه 
هستیم. به طورى که دو کشــور عربستان سعودى و 
امارات با داشتن نسبت قیمت به درآمد کمتر از 3، دو 
کشورى هستند که مردمانش راحت ترین دسترسى 

به خرید مسکن را دارند.
ایــن نســبت در ایــران تقریبــًا 10 برابــر این دو 
کشــور حاشــیه خلیج فارس اســت. این نسبت به 
ماننــد این مى ماند که متوســط قیمــت یک ملک 
مســکونى در تهــران به جــاى حــدود 4میلیارد 
تومان حــدود تنهــا 400میلیــون تومان باشــد. 
خرید مســکن در این دو کشــور عربى بــه همین 

میزان ساده است.

ما زودتر خانه مى خریم یا اعراب؟
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معرفى مدیر هنرستان 
هنرهاى زیبا

در مراسمى با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان، احمدمقیمى مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمى، محمدحسین محمدى به عنوان مدیر هنرستان 
هنرهاى زیباى پسران منصوب شد. هنرستان هنرهاى 
زیباى پسران یکى از مهمترین مراکز پرورش و تربیت 
هنرجویان رشــته هاى هنرى در سطح کشور با قدمت 
بیش از 85 سال است و پایگاه مهمى در حوزه فرهنگ و 

هنر ایران اسالمى محسوب مى شود.

اصالح نور محوطه هاى بازى 
مدیر منطقه 9 شــهردارى اصفهان گفــت: به منظور 
بهسازى، ارتقاى زیبایى بصرى شهرى و ارائه خدمات 
شایسته به شهروندان، اصالح روشنایى محوطه هاى 
بازى ســطح این منطقه با اعتبارى بالغ بر پنج میلیارد 
ریال در حال انجام است. سیدســلمان قاضى عسگر 
اظهار کرد: پروژه اصــالح لوکس نورى محوطه هاى 
بازى سطح منطقه 9 با هدف ارتقاى روشنایى و ایمنى 
ســایت هاى بازى این منطقه با هزینه اى بالغ بر پنج 
میلیارد ریال در دست اجرا است و تا اواسط مهرماه به 

بهره بردارى مى رسد.

حضور بنیاد تعاون زندانیان 
در نمایشگاه صنایع دستى

به گزارش روابط عمومى نمایندگى اســتان اصفهان، 
با برپایى غرفه نمایشــگاهى در دوازدهمین نمایشگاه 
تخصصى صنایع دستى، گردشگرى و هتلدارى (سالن 
امیرکبیر جنب خروجــى C)، کلیه محصوالت تولیدى 
کارخانجات حامى استان اصفهان در زمینه صنایع دستى 
اعم از فیروزه کوبى، حکاکى مس، چرم و چوب، ملیله 
کارى، خاتم کارى و کاشى و ظروف سرامیک با بیش از 
500 نوع کاال در معرض فروش و بازدید عموم قرار دارد. 

برگزارى جلسه کمیته 
ایثارگران شرکت برق

به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع برق اســتان 
اصفهان، جلسه کمیته ایثارگران در دفتر روابط عمومی 
این شرکت برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید جهت 
تجلیل از ایثارگران شرکت توزیع برق استان اصفهان به 
مناسبت میالد با ســعادت خاتم نبیین حضرت رسول 
اکرم(ص) و فرزند گرامی ایشــان حضــرت امام جعفر 
صادق (ع) مراسمی برگزار گردد. همچنین مقرر گردید 
معاونت مالی و پشتیبانی در خصوص پرداخت معوقات 
متعلق به ایثارگران  مربوط به سال 1401 هماهنگی الزم 

را به عمل آورد.

صدرنشینى بهارستان و 
فوالدشهر 

علیرضا قارى قرآن، مدیرکل راه و شهرســازى استان 
اصفهان گفت: از ثبت نام هاى انجام شــده براى طرح 
نهضت ملى مســکن در کل اســتان نزدیــک به 50 
درصد و بیشتر مربوط به شــهرهاى جدید بهارستان و 
فوالدشهر است و در شهرهاى باال و زیر 100 هزار نفر نیز 
شاهین شهر از لحاظ تعداد رتبه یک را دارد و شهرهاى 

کاشان و شهرضا در رتبه هاى بعدى قرار دارند.  

چالش بزرگ ترین شهرك 
تولید فرش

بزرگترین شــهرك تولید فرش ماشــینى کشور از 
ابتداى تاســیس تاکنون هنوز ایستگاه آتش نشانى 
ندارد. در چند سال گذشته چند دستگاه خودرو آتش 
نشانى در شهرك صنعتى سلیمان صباحى بیدگلى 
بدون داشــتن ایســتگاه و در محوطه هیئت امناى 
این شهرك مستقر شدند، اما به دلیل وجود نداشتن 
فضاى مناسب، این خودرو ها به ایستگاه آتش نشانى 
آران و بیدگل برگردانده شد. شهرستان آران و بیدگل 
با داشــتن 800 واحد صنعتى فرش ماشینى، قطب 

تولید این محصول درکشوراست.

خبر

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان از پیش بینى 
345 میلیارد تومان اعتبار بــه تکمیل طرح هاى نیمه تمام 

ورزشى خبر داد.
جواد محمــدى درخصوص چالش هاى پیش رو دســتگاه 
ورزش و جوانان استان گفت: یکى از مهم ترین چالش هاى 
پیش روى دســتگاه ورزش و جوانان اســتان، پرونده هاى 
حقوقى است که در حوزه ورزش و جوانان استان در محاکم 
قضایى مطرح است؛ تعداد پرونده هاى حقوقى مطرح شده 
در محاکم قضایى قابل توجه اســت و همه این موارد با در 
نظر گرفتن سیاســت گذارى وزارت ورزش و حمایت هاى 
استاندارى در حال پیشبرد هســتند تا معضالت رفع شده 

و حقوق دســتگاه را حفظ کنیم. وى یادآور شد: یکى دیگر 
از چالش هاى مهــم پیش روى دســتگاه ورزش و جوانان 
اســتان، بحث اتمام پروژه هاى نیمه تمام است؛ در سطح 
استان اصفهان بیش از 200 پروژه ورزشى نیمه تمام وجود 
دارد که برخى از آنها چندین سال پیش آغاز شده اند اما هنوز 
به بهره بردارى نرسیده اند. مدیرکل ورزش و جوانان استان 
گفت: از محل سفر رئیس جمهور به اصفهان براى تکمیل 
پروژه هاى نیمه تمام 345 میلیارد تومان پیش بینى اعتبار 
شده و اولویت ما بر تکمیل پروژه هاى نیمه تمام ورزشى و 
بهره بردارى از آن است و از محل این اعتبارات هیچ پروژه 

جدیدى احداث نخواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: مطابق 
با طرح حفاظت از اکوسیستم هاى تاالبى و قانون حفاظت 
از تاالب و رودخانه هاى در معرض خطر، محیط زیست و 

وزارت نیرو باید تاالب گاوخونى را احیا کنند.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه شرایط استان اصفهان 
به دلیل کم بارشى خاص اســت، اظهار داشت: وزش باد 
رطوبت خاك را از بین برده اســت و رودخانه زاینده رود و 

تاالب گاوخونى خشک است.
وى با تأکید بر اینکه 98 درصــد از تاالب گاوخونى هیچ 
آبى در آن نیســت و همواره توصیه کرده ایم تاالب باید 
احیا شود، افزود: مطابق با طرح حفاظت از اکوسیستم هاى 

تاالبى و قانون حفاظت از تاالب و رودخانه هاى در معرض 
خطر، محیط زیســت و وزارت نیرو باید تاالب گاوخونى 
را از خشــکى نجات دهند، این تاالب بسیار مهم است و 

ارزش هاى ویژه اى دارد.
وى با تأکید بر اینکه خشکى تاالب گاوخونى تهدید جدى 
براى گرد و خاك، فرونشست زمین و عدم تغذیه سفره هاى 
آب زیرزمینى است، تصریح کرد: خشک بودن تاالب اثرات 
زیانبارى در بخش گردشگرى دارد و اگر احیا نشود سبب 
شور شدن آب آن منطقه و پایین آمدن کیفیت و کمیت آب 
مى شود و شرایط بیمارى سالک را تشدید مى کند، بنابراین 

باید احیا شود و ارزش هایى را که دارد را حفظ کند.

وزارت نیرو باید گاوخونى را 
احیا کند

200 پروژه ورزشى نیمه تمام 
در اصفهان وجود دارد

ما براى آمدن «ســونامى پیــرى»، در اصفهان آماده 
نیســتیم و  راه نرفته در حوزه ســالمندان زیاد داریم.  
سالمندانى که نیاز به پیاده رو، پارك، فضاهاى شهرى 
مناسب و ناوگان هاى حمل و نقل دارند که حاال قطعه 
گمشــده در پازل برنامه ریزى هاى شــهرى به شمار 
مــى رود. این در حالى اســت که به گفته بســیارى از 
کارشناسان، مناسب سازى در شــهر فقط شامل حال 
سالمندان نمى شــود، بلکه عالوه بر این افرادى مانند 
معلوالن، مادران باردار، زنانى کــه فرزندان خود را در 
کالسکه حمل مى کنند و کسانى که از دردهاى جسمانى 
رنج مى برند هم براى تردد در برخى اماکن، پیاده روها، 
پارك ها و خیابان ها دچار مشــکل مى شــوند که در 
مجموع جمعیت قابل مالحظه اى را تشکیل مى دهند 

و باید براى مشکالت آنها چاره اى اساسى اندیشید.
اصفهان یکى از شهرهایى است که درصد زیادى سالمند 
دارد و نسبت به میانگین کشورى نرخ سالمندى در این 
استان باالتر است.  به گفته مدیر کل سازمان ثبت احوال 
استان اصفهان، نرخ رشد جمعیت در سال 1375 به 1/9 
رسید و این روند کاهشى نرخ جمعیت تا سال 95 ادامه 
داشت که این عدد به 0/97 درصد رسید و پنجره جمعیتى 
استان در سال 95 با جمعیت 5 میلیون و 750 هزار نفر 
بسته شد. با این روند در سال 1425 حدود 30 درصد از 
جمعیت استان اصفهان باالى 65 سال خواهند بود و ما 

با استانى پیر روبه رو خواهیم بود.

پیرى بى حساب و کتاب 
حال سئوال اینجاســت که آیا براى پیرى بى حساب و 
کتاب و شتابنده آماده هستیم؟ و آیا مى توانیم تا آن زمان 
شهر را به شکلى ساماندهى کنیم که براى سالمندان و 

معلوالن مناسب باشد؟
به گفته کارشناســان تا یک دهه دیگر شکاف زیادى 
بین جمعیت ایجاد مى شــود، جمعیت پیرى که توانایى 
هایشــان محدودتر شــده و نیازمند برنامه ریزى براى 

زندگیشان هستند.
اما هنوز ما با اســتانداردهاى پیاده روها و حاشیه هاى 
خیابان و حتى رمپ هاى مناسب بیگانه ایم، با توجه به 
اینکه مناسب سازى تنها به ساخت استاندارد پیاده روها 

و ایجاد رمپ هایى که در حاشــیه پلکان برخى ادارات 
و فروشگاه هاست ختم نمى شــود و ما نیازمند ساخت 
خانه هایى براى دسترسى مناسب ســالمندان به همه 

امکانات هم هستیم.
به گفته احمد نظرى، که خودش یک معلم بازنشســته 
است و پایش را در سن 60 ســالگى گذاشته، وضعیت 
اصفهان اکنون براى ســالمندان چندان مناسب نیست 
و تنها بخشى از شهر اســت که مى تواند به سالمندان 
خدمات بدهد اما در بسیارى از مکان ها خبرى از خدمات 

دهى به این قشر وجود ندارد. 
حال اگر همین رویــه ادامه یابد و مدیران شــهرى به 
فضا و معمارى شهر و خانه ها توجه نکنند، به بن بستى

 مى رســیم که عایدى جز انزوا و تنهایى و خانه نشینى 
براى قشر بزرگى از جامعه به ارمغان نخواهد آورد.

افشین طباطبایى، کارشناس خانواده و روانشناسى است 
که در مورد فضاهاى شهرى و تأثیر آن روى سالمندان 
تحقیقات بسیارى انجام داده اســت. به اعتقاد او شاید 
بتوان با آموزش هاى ساده مثل کار با اینترنت، کمى از 
تردد سالمندان در شهر کاست، اما ما نمى توانیم در مورد 
معمارى خانه ها هم همینطور عمل کنیم. در حال حاضر 
معمارى و فضاى آپارتمان هایى که به شکل انبوه ساخته 
مى شود، امکانات مناسبى براى سالمندان ندارد تا آنها در 

زمان ناتوانى مجبور نباشند دچار زحمت شوند.
دو سال پیش زمانى که تفاهمنامه شهر دوستدار سالمند 
با جمعیت ســازمان ملل متحد در اصفهان امضا شــد، 
مدیریت شهرى ملزم شد که بسیارى از نواقص شهر را 
ترمیم کند و اصفهان را براى یک شهر سالمند دوست 
آماده کند اما با وجود اینکه دو سال از این موضوع گذشته 
است همچنان به ساختمان هایى پروانه ساخت داده مى 
شود که در زمینه استانداردهاى مربوط به مناسب سازى 
خانه ها و ساماندهى فضاهاى شــهرى کارى از پیش 
نبرده است و این عدم توجه و اهتمام به حقوق سالمندان 
و معلــوالن در مبلمان شــهرى، برنامه هاى فرهنگى، 
نهاد هاى مدنى و سیاســت هاى رفاهى به طور واضح 

قابل مشاهده است.
به گفته کارشناسان، شهرى سالمندپذیر است که محیط 
آن براى سالمندان آماده باشد و فضاى شهر باید توانایى 
پذیرش افراد و تأمین خدمات رفاهى براى کلیه اقشــار 

جامعه را داشته باشد، در غیر این صورت مى توان گفت 
که عدالت شــهروندى رعایت نشده است، چرا که همه  
شــهروندان نمى توانند به راحتى از این فضاها استفاده 

نمایند.
بر اســاس برآورد ســازمان ملل، کل جمعیت ایران در 
ســال 2050میالدى چیزى در حدود 104 میلیون نفر 
خواهد شد. اگر این عدد را با برآوردهاى مرکز آمار ایران 
مطابقت دهیم خواهیم دید که پیش بینى سازمان ملل بر 
اساس این فرض استوار شده که نرخ زاد و ولد و میزان 
بارورى در ایران در حد کنونــى (1/2 فرزند به ازاى هر 

زن) باقى بماند.

بحران در مناسب سازى
با این تفاسیر، همانطور که گفته شد ما با یک سونامى پیرى 
روبه رو هستیم که اگر به داد آن نرسیم، مى تواند تبدیل به 
یک بحران بزرگ شود. به گفته یک کارشناس خانواده، 
ما هنوز در بحث هاى مناسب ســازى جاى کار زیادى 
داریم. وقتى از معلولیت و یا سالمندى صحبت مى کنیم 
و محدودیت هایى که به واســطه شرایط فیزیکى ایجاد 

مى شود به هر حال نیاز به ارائه خدمات مضاعف داریم.
محمد ســعید محمدى با اظهار خشنودى از اینکه نگاه 
مسئوالن به این مقوله با توجهات بیشترى توأم شده مى 
گوید: همکارى هاى خوبى در این زمینه انجام شده و ما 
اکنون جلسات مصوبى براى مناسب سازى شهر داریم.

او در پاسخ به اینکه آیا ساختمان هایى که اکنون ساخته 
مى شود با شرایط سنى افراد هماهنگ هستند یا خیر؟ 
مى گوید: هنوز این مشــکل وجــود دارد که ما به یک 
فرهنگ مناســب در زمینه افراد ســالمند نرسیده ایم. 
به هر حال فضایى که براى افراد مســن جامعه ساخته
 مى شود، باید تمام نیازهاى آنها را به مقتضاى شرایط 
ســنى آنها فراهم کند. لزوم توجه بیشتر به افراد مسن 
جامعه کارى است که نیاز به عزمى راسخ و همتى واال 
دارد. ما از هم اکنون باید با ساخت خانه هاى مناسب و 
با معمارى درست، به فکر نسلى باشیم که قرار است در 
این خانه ها زندگى کنند. ما باید در این رابطه به ساخت 
درســت همه موارد از جمله ســرویس هاى بهداشتى، 
آشپزخانه و... به شکلى درست بنگریم تا مناسب حال این 

قشر که تا ده سال آینده کم هم نیستند باشد.

فضاسازى در اصفهان مناسب زندگى سالمندان است؟

شهر براى پیر شدن آماده نیست

بازار سرمایه سبز مى پوشد یا قرمز 
نصف جهان  روزنامه «نســل فردا» در شــماره 9 
مهرماه خود در گزارشى با عنوان «حرکت شاخص 
صعودى و شــکننده» به افزایش نرخ دالر پرداخته 
است. در این گزارش آمده است: «شاخص کل بازار 
سرمایه هفته گذشته سبزپوش به کار خود پایان داد؛ 
اما نگاهى به روند و حجم معامالت خرد- اشخاص 
حقیقى- نشان مى دهد که روند صعودى شاخص 

همچنان شکننده است.»
در بخش دیگرى از این گــزارش آمده: «ابهام ها و 
ریســک هاى موجود در فضاى اقتصادى کشور از 

دالیل این نااطمینانى اســت و به نظر مى رسد تا 
زمانى که ارزش معامالت خرد به ســطح میانگین 
ســال قبل نرســد، تأیید روند صعودى همچنان با 
تردید همراه خواهد بود. هر چند با توجه به انتشــار 
گزارش هاى شش ماهه شرکت ها احتماًال دوباره 
شاهد توجه معامله گران به تک ســهام ها و رشد 
قیمت آنها در بازار خواهیم بود، اما تا زمانى که اعتماد 
معامله گران به بازار سهام برنگردد و ارزش معامالت 
رشــد نکند، نمى توان به روند صعودى شــاخص

 امیدوار بود.»

مریم محسنى
به تازگى در برخى از مناطــق اصفهان خودپردازها با 
کرکره هایى محبوس مى شــوند تا از تخریب هاى 

احتمالى در امان بمانند.
تا اینجا مشکلى نیست اما این کرکره ها از ظهر روزى 
که بانک تعطیل مى شــود، پایین کشــیده مى شود 
و خدمات دهــى خودپردازها هــم از بعدازظهر تمام 
مى شــود. این در حالى اســت که هــدف از نصب 
خودپردازها در برخى از مکان هــاى عمومى به این 
خاطر بوده که مشــتریان بانک ها بتوانند از خدمات 

دهى بانــک در هنگام تعطیلى آن اســتفاده کنند اما 
با پایین کشیده شــدن کرکره این خودپردازها بعد از 
تعطیل شدن بانک ها مشــتریان با مشکالت جدى 

در امر گرفتن خدمات از بانک ها روبه رو مى شوند. 
در ایــن رابطه بانک ها هــم در شــرایط حاضر اگر 
خودپردازها مورد محافظت قرار نگیرند ممکن است 
با خسارت مواجه شــوند و به همین خاطر این مراکز 
تصمیم گرفته اند که این کار را انجام بدهند اما مردم 
از عدم خدمات رسانى در ساعات غیر اداراى به شدت 

گالیه مند هستند.

خودپردازها در محاصره کرکره!

«مادر ایران» به حوزه هنرى رفت 
نصف جهان   نمایشگاهى از نقاشى، عکس و چیدمان 
با عنوان «مــادر ایران » این روزهــا مهمان حوزه 

هنرى اصفهان شده است.
این نمایشــگاه همراه با نقاشى اســتاد مصطفى 
شــعرباف و  اجراى زنده در طول نمایشگاه برگزار 

خواهد شد. 
این نمایشــگاه حاصل آثارى از اساتیدى همچون 
مرتضى اکبرى، علیرضا جلیلى فر، مهدى کریمى 
سودرجانى، وحید مؤمن زاده و روح ا... جوانى است. 

چیدمان این نمایشــگاه را نیز اســاتیدى همچون 
مجتبى مجلســى، حمیدرضا کشــاورزى و حامد 

مغرورى برعهده داشته اند.
نمایشــگاه «مادر ایران» به مناســبت هفته دفاع 
مقدس از پنج شــنبه هفتم مهرماه ساعت 17 آغاز 
شده و تا 19 مهرماه در خیابان استاندارى گذر سعدى، 
عمارت تاریخى ســعدى برگزار مى شود و عالقه 
مندان مى توانند براى دیدن آثار این هنرمندان به 

این عمارت مراجعه کنند. 

بیشترین اتباع بیگانه در برخوار حضور دارند
نصف جهان    فرماندار شهرســتان برخوار با اشاره به 
افزایش جمعیت اتباع در شهرســتان و نگرانى هاى 
مردم گفت: باید در ســطح ملى بــراى این موضوع 

تصمیماتى گرفته شود.
محمدرضا قربانى افزود: بیشترین آمار اتباع در استان 
اصفهان متعلق به شهرســتان برخوار است. وى در 
بخش دیگرى از ســخنانش بیان کرد: کشــاورزى 
شهرستان برخوار با مشــکل کم آبى رو به رو است و 

مشکل فرونشست در شهرستان که حتى با برداشت 
آب از چاه هاى مجاز هم تشــدید مى شود، خطرى 

جدى براى شهرستان است.
وى در ادامه به دیگر معضالت این شهرستان اشاره 
کرد و افزود: شهرستان برخوار از جمله قطب هاى مهم 
پروش دام در سطح استان اصفهان است که در تهیه 
خوراك و نهاده هاى دامى با مشــکالتى مواجه شده 

و دامداران ناچار به ذبح یا فروش دام خود مى شوند.

هشدار جمع آورى نخاله هاى ساختمانى 
از معابر عمومى شهرضا

نصف جهان   صدور اخطــار جمع آورى نخاله هاى 
ساختمانى از معابر عمومى توســط حوزه خدمات 

شهرى شهردارى شهرضا انجام شد.
صدور اخطار جمع آورى نخاله هاى ســاختمانى از 
معابر عمومــى واقع در بلوار قانع شــهرضا صورت 

گرفت.

بر اساس گزارش این شهردارى، از تمامى سازندگان 
و صاحبان امالك درخواســت مى شود نسبت به 
جمع آورى مصالح و نخاله هاى ساختمانى از معابر 
عمومى اقدام نمایند؛ در غیر این صورت، شهردارى 
اقدام بــه جمع آورى ایــن موارد و رفع ســدمعبر

 خواهد کرد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
استان اصفهان درباره وضعیت کف میدان نقش جهان 
گفت: ما شورایى در تهران تشکیل دادیم که در چند جلسه 
از آن مدیر پایگاه میدان نقش جهان هم حضور داشت و 
درباره کف میدان صحبت شد. نظر شخصى من این است 
که باید تمام سنگ کف میدان برداشته شده و به میدان 
چوگان یعنى حالت اولیه و اصلى خــود بازگردد چراکه 
این میدان، میداِن چوگان اســت. ضمــن اینکه میدان 
جاى موتورسوارى نیســت و من هنوز نتوانستم جلوى 
آن را بگیرم حتى حکم دادستانى را هم گرفتیم اما در این 
خصوص همچنان تغییرى ایجاد نشده است؛ اما درباره 

تبدیل به میدان چوگان که البته یک مقدار سخت است 
خارج از نگاه استان بلکه از نگاه ملى، طرح جامعى داریم. 
درباره جداره ها هم فکر مى کنم که بتوانیم همه انشعابات 
شامل آب و برق و گاز را به یک کانال زیرزمینى ببریم که 

البته کار بسیار سختى است.
علیرضا ایزدى گفت: با توجه به وضعیتى که میدان دارد 
سبک ســنگین مى کنیم تا بتوانیم چــوگان را به میدان 
بازگردانیم که اگر چنین شود یعنى کف میدان را به حالت 
اصلى خــود بازگردانیم قاعدتًا بــا مخالفت هاى زیادى 
مواجه مى شویم اما این کار به کنترل رطوبت نیز بسیار 
کمک مى کند؛ ضمن اینکه اقداماتى هم توسط مدیریت 

بحران استان در حال انجام است، اما به هرحال بناهاى 
اینچنینى درهرصورت با خطر مواجه هستند و اگر همه 
این کارها هم انجام شــود هیچ وقت خیــال من راحت 
نمى شود چراکه این سازه ها همیشه ممکن است با خطر 

مواجه شوند. 
وى درباره وضعیت طبقــه فوقانى این میدان هم گفت: 
نظر ما براى کاربــرى طبقه دوم میــدان نقش جهان، 
یک کافه گالرى اســت، چون صرف ایجاد موزه توجیه 
اقتصادى ندارد و کسى حاضر به انجام آن نیست؛ بنابراین 
باید براى آن پاخور ایجاد کرد اما شأنیت بنا هم براى من 

بسیار مهم است.

میدان نقش جهان باید به میدان چوگان تبدیل شود

دریا قدرتى پور

جداسازى کامل آبیارى فضاى سبز گلپایگان
 از آب شرب

نصف جهــان   شهردار گلپایگان از جداسازى کامل 
آبیارى فضاى سبز  گلپایگان از آب شرب  و تصفیه 

شده خبر داد.
پیمان شکرزاده افزود: لوله گذارى براى آبیارى تحت 
فشار در پارك هاى جدید سطح شهر و بلوارها در حال 
انجام است. وى از اجراى 9 پروژه در سطح شهر در 
ســال جارى خبر داد و تصریح کرد: احداث پارك 

شهید نوبخت، پارك محله اى خیابان عطار، المان 
شهید هاشمى، بوستان انتظار محله کاظم آباد، پارك 
هشــت هزار متر مربعى محله کاظم آباد، بهسازى 
و اصالح کشت فضاى سبز بلوار سردار سلیمانى و 
آیت ا... محمدى و بلوار سلمان فارسى و بلوار توحید 
و ساماندهى کندروى بلوار آیت ا... محمدى در دست 

اجراست.

نگاه روز
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تیم کــوك، مدیر عامل اپل بارهــا و بارها تاکید کرده اســت کــه بزرگترین کمک اپل 
به بشــریت در حوزه ســالمت خواهد بــود. اپل بــا watchOS9، یک ویژگى بســیار 
مورد نیــاز را بــه Apple Watch اضافه کرده اســت. WatchOS9 یــک برنامه جدید 
داروهــا را ارائه مــى دهد که بــه کاربــران امکان مــى دهــد داروهــا را پیگیرى و 
یادآورى کننــد. در اینجا ما به شــما مى گوییم کــه چگونه براى دریافــت یادآورى در

 Apple Watch براى داروهاى خود اقدام کنید:

پیش نیازها
iOS16 آیفون داراى

اپل واچ داراى سیستم عامل watchOS9 است.
1.اپلیکیشــن Health را در آیفــون باز کنید و در قســمت 

Health Categories، روى داروها ضربه بزنید.2.روى « 

Add a Medication» ضربه بزنید.3.نام دارو را وارد 

کرده و روى Next ضربه بزنید.4.بعد، 
نوع دارو را انتخاب 

کنید. شــما گزینه هاى زیادى را دریافت مى کنید: کپســول، قرص، مایع، کرم و سایر 
موارد.5.حاال واحد دارو را اضافه کنید. شما مى توانید واحد را در میلى گرم، گرم، میلى لیتر یا 
میکروگرم انتخاب کنید.6.در مرحله بعد مى توانید شکل دارو را نیز انتخاب کنید. چه کرم، 

پودر، قرص یا کپسول باشد.7.عالوه بر این، حتى مى توانید رنگ داروها را انتخاب کنید.

این ویژگى در اپل واچ چگونه کار مى کند
اپل مى گوید که به طور پیش فرض، اپل واچ شــما زمان مصرف داروهایتان را بر اساس 
برنامه زمانى که در برنامه Health در آیفون خود ایجاد کرده اید، به شما یادآورى مى کند. 

براى ثبت داروهاى خود، این مراحل را دنبال کنید.
اگر اعالنى براى ثبت داروهاى خود دریافت کرده اید، روى اعالن ضربه بزنید. در غیر این 

صورت، برنامه داروها را در Apple Watch خود باز کنید.
روى برنامه فعلى داروها ضربه بزنیــد: مثًال داروهایى که صبح مصرف 

مى کنید.
روى Log All as Taken ضربه بزنید.

اپل واچ دوز، تعداد واحدهاى مصرف شــده و 
زمان مصــرف دارو را ثبت مــى کند.براى ثبت 
داروهاى جداگانه، به پاییــن بروید، روى یک دارو 
در زیر داروهاى خود ضربه بزنید، ســپس روى ورود 

ضربه بزنید.
نام دارو و زمان ثبت شــده در زیر Logged نشــان داده 
مى شود.براى تغییر وضعیت یک داروى ثبت شده، روى آن 
 «Skipped » یا « Taken » ضربه بزنید، روى
و ســپس روى « Done» ضربه 

بزنید.

دوربین و فلش گوشى هوشمند مى تواند اکسیژن خون را تا 70 درصد در خانه اندازه 
گیرى کند

تیمى از محققان آمریکایى دریافته اند که گوشى هاى هوشمند مى توانند سطوح اشباع 
اکسیژن خون را تا 70 درصد تشخیص دهند.

تحقیقات توسط محققان دانشگاه واشــنگتن (UW) و دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو 
شامل شرکت کنندگانى بود که انگشــت خود را روى دوربین و فلش یک تلفن 
هوشــمند قرار دادند که از یک الگوریتم یادگیرى عمیق براى رمزگشایى 

سطح اکسیژن خون استفاده مى کند.

هنگامى که تیم یک مخلوط کنترل شده از نیتروژن و اکسیژن را به شش نفر دادند تا 
به طور مصنوعى سطح اکسیژن خون آنها را پایین بیاورند، تلفن هوشمند به درستى 
پیش بینى کرد که آیا سوژه در 80 درصد مواقع سطح اکسیژن خون پایینى دارد یا خیر.
هافمن یکى از محققان در مطالعه منتشر شده در npj Digital Medicine گفت: "با 
آزمایش خود، مى توانیم 15 دقیقــه داده از هر موضوع جمع آورى کنیم. داده هاى ما 
نشان مى دهد که گوشى هاى هوشمند مى توانند به خوبى در محدوده آستانه بحرانى 

کار کنند."
یکى دیگر از مزایاى اندازه گیرى سطح اکسیژن خون در گوشى هاى هوشمند این 

است که تقریبًا همه یک دستگاه دارند.
دکتر متیو تامپســون، استاد پزشــکى خانواده در دانشکده پزشــکى UW، یکى از 
نویسندگان این مقاله، افزود: «به این ترتیب مى توانید با دستگاه خود اندازه گیرى هاى 

متعددى را بدون هزینه یا هزینه کم انجام دهید.»
این براى ویزیت پزشکى از راه دور بسیار مفید خواهد بود تا بتواند به سرعت تشخیص 
دهد که آیا بیماران نیاز بــه مراجعه به بخش اورژانس دارند یــا اینکه مى توانند به 

استراحت در خانه ادامه دهند.
براى جمع آورى داده ها براى آموزش و آزمایش الگوریتم، محققان از هر شرکت کننده 
خواســتند یک پالس اکســیمتر اســتاندارد را روى یک انگشــت ببندند و سپس 
انگشــت دیگر را روى همان دســت روى دوربین و فالش گوشــى هوشمند قرار

 دهند.
محققان از داده هاى شرکت کنندگان براى آموزش یک الگوریتم یادگیرى عمیق 
براى بیرون کشیدن ســطح اکسیژن خون اســتفاده کردند. بقیه 
داده ها براى اعتبارســنجى روش و سپس آزمایش 
آن براى مشاهده میزان عملکرد آن در 
موضوعات جدید استفاده 

شد.

ما زوم را به عنوان یک برنامه کنفرانس ویدیویى مى شناسیم که Google Meet و تیم 
مایکروسافت را تحت تأثیر قرار مى دهد. اما، Zoom ممکن است یک ابزار دیگر را براى 
مقابله با این دو آماده کند. Zoom روى یک سرویس گیرنده ایمیل کار مى کند و یک برنامه 
تقویم اطالعات را گزارش مى دهد. افرادى که با این توسعه آشنا هستند این دو برنامه مى 
توانند با نام هاى "Zmail" و "Zcal" معرفى شوند. اگر این گزارش را باور کنیم، این خدمات 
مى توانند تا پایان سال جارى راه اندازى شوند.اطالعات گزارش مى دهد که این دو سرویس 
 Zoomtopia مى توانند در کنفرانس Zcal و Zmail .به مدت دو سال در حال توسعه بوده اند
این شرکت که براى نوامبر سال جارى برنامه ریزى شده است، معرفى شوند.در حالى که زوم 
از زمان شیوع ویروس کرونا مترادف با کنفرانس ویدیویى شده است، هنوز هم ممکن است 
 Zoom متقاعد کردن افراد براى تغییر سرویس ایمیل خود سخت باشد. افراد ممکن است از
براى جلسات اســتفاده کنند، اما Gmail و Outlook همچنان دو مورد از پرکاربردترین 
مشتریان ایمیل هستند. بنابراین، طرح زوم براى تسلط بر فضاى کارى پس از راه اندازى 
 Google رقابت سختى خواهد داشت.در اقدامى دیگر براى مقابله با شرکت هایى مانند

Chat، تیم هاى مایکروســافت و Slack، زوم پلتفرم پیام رسانى 

 Zoom Team خود را اصالح کرد و نام جدید
Chat به آن داد.

فردى ادعا مى کند که پوســت مچ دســتش در هنگام خواب توسط ساعت گالکسى 
سامسونگ دچار سوختگى شده است. این پست که آسیب دیدگى فرد و پشت ساعت 
را که ظاهرا باعث سوختگى شده بود، نشان مى داد توسط یک کاربر در شبکه اجتماعى 
ردیت به اشتراك گذاشته شده بود.او مى گوید که از این ساعت یک گالکسى واچ اکتیو2 
بلوتوث مدل 44 میلى مترى است براى مدیریت بى خوابى از آن استفاده مى کند.این 
کاربر همچنین مى گوید نشانه هاى این حادثه سوختگى هاى درجه سه هستند که نوعى 
سوختگى است که تا الیه چربى زیر غشاء میانى پوست گسترش مى یابد.او ظاهراً پس 
از این اتفاق به یک مرکز مراقبت هاى فورى مراجعه کرده است. او همچنین گفت که 
هیچ نوع کرم پوستى استفاده نکرده و داروى خواب مصرف مى کند، به همین دلیل تا 

اواخر شب سوختگى را احساس نکرده است.
در عین حال چند کاربر دیگر در ردیت (Reddit) نیز به مشــکالت مشابه در هنگام 

استفاده از این مدل از ساعت هوشمند سامسونگ اشاره کردند.

الجیتک دو آیپد پرو معرفى نشده را پیش از عرضه ى احتمالى آن ها در ماه اکتبر 
فاش کرد.

 مردم در سراسر جهان اکنون مى توانند آیفون 14، آیفون 14 پرو و   آیفون 14 پرو 
مکس را که اپل در ابتداى سپتامبر معرفى کرد، خریدارى کنند؛ اما طبق شایعات، 
اپل قصد دارد نسل جدیدى از تبلت معمولى خود و دو آیپد پرو جدید را در رویدادى 
در ماه اکتبر عرضه کند. به نظر مى رسد که ممکن اســت شایعات در این مورد 

درست باشد.
الجیتک در صفحه خود، تمام مدل هاى آى پد را که از قلم آن پشتیبانى مى کنند، 
فهرست کرده است. اما همانطور که ۹to۵Mac براى اولین بار گزارش داد، این 
 iPad Pro12,9 :شرکت اخیراً دو آى پد جدید را به لیست خود اضافه کرده است
اینچى (نسل ششم) و iPad Pro11 اینچى (نسل چهارم). اگر محصوالت اپل را 

دنبال مى کنید حتما مى دانید که این نسل ها هنوز وجود ندارند.
همانطور که افراد ۹to۵Mac اشاره کردند، Crayon Digital Pencil تنها قلم 

را در iPadOS دارد. شخص ثالثى است که عملکردهاى مشابه اپل پنسل 
بــا براى دستیابى به آن، اپل و الجیتک باید از نزدیک 

یکدیگر کار مى کردنــد و مطمئنا الجیتک از 
قبل چیزهایى در مــورد آیپدهاى Pro آینده 

مى داند.
در این مرحله همه چیز فقط شــایعه و حدس 
و گمان اســت، و ما حدس مــى زنیم که به 
 iPad زودى خواهیم دید که آیــا اپل واقعًا
هاى جدیدى را در مــاه اکتبر معرفى مى 

کند یا خیر. 

بررسى وب ســایت iFixit از قطعات بکار رفته در 
مدل هاى آیفون 14، نشان 
مى دهد جدیدترین نسل 
این گوشــى پرچمدار 
حاوى یک تراشه مودم کوالکام و تراشه هاى طراحى 

سفارشى اپل است.
 اپل مدل هاى آیفون 14 را روز جمعه عرضه کرد. یکــى از قابلیت هاى مهم این 
گوشى، امکان اتصال به ماهواره براى ارسال پیامهاى اضطرارى در شرایطى است 

که واى فاى یا شبکه سلوالرى براى اتصال وجود ندارد.
اپل اوایل ماه میالدى جارى اعالم کرد که مدل هاى آیفون 14 حاوى سخت افزارى 
جدیدى هستند که امکال ارسال پیام اضطرارى را فراهم مى کنند و اپل قصد دارد با 
یک به روزرسانى نرم افزارى در نوامبر، این سرویس را فراهم کند اما این شرکت به 

جزئیات سخت افزار ویژه ماهواره در این گوشى اشاره نکرده بود.
وب سایت iFixit که قطعات آیفون و محصوالت الکترونیکى دیگر را تجزیه و تحلیل 
مى کند تا راحتى تعمیر آنها را ارزیابى کند، این بار سراغ مدل آیفون 14 پرو مکس 
رفت و بررسى این وب سایت نشان داد در این گوشى یک تراشه مودم ایکس 65 

کوالکام وجود دارد.
تراشه کوالکام، اتصال ۵G براى شبکه هاى سلوالرى را فراهم مى کند اما قادر است 
از باند ان 53 استفاده کند که باند مورد استفاده توسط ماهواره هاى شرکت گلوبال 

استار است.
بر اساس گزارش رویترز، گلوبال استار اوایل ماه میالدى جارى توافقى با اپل را اعالم 
کرد که تحت این قرارداد، اپل از 85 درصد ظرفیت شبکه ماهواره اى گلوبال استار 

براى فراهم کردن امکان ارسال پیام اضطرارى جدید استفاده مى کند.

نحوه تنظیم یادآورى براى دارو در اپل واچ اندازه گیرى اکسیژن خون با استفاده از گوشى

درز اطالعاتى از 
اولین ساعت هوشمند وان پالس

اگرچه اکنون تقریباً شش ماه است که شایعات منتشر شده 
است، اما اولین ساعت هوشمند OnePlus با برند Nord هنوز 
در دسترس نیست یا حتى به طور رسمى و به درستى معرفى 

نشده است.
 OnePlus شرکت وان پالس در نهایت آماده است تا به زودى 
Nord Watch را با یک صفحه نمایش کامًال مستطیل شکل 

معرفى کند.
این ســاعت هوشــمند بــا 1,78 اینــچ، احتمــاالً قرار 
اســت صفحه نمایش بیشــترى را نســبت به ســاعت 
همچنیــن  و  موجــود   OnePlus اینچــى   1,39
Galaxy Watch۵ و Watch۵Pro جدیــد 1,4 اینچــى 

سامسونگ ارائه دهد.
تایید شده اســت که نورد واچ داراى وضوح صفحه نمایش 
"باال" 368 در 448 پیکسل است، که در واقع کمتر از آن چیزى 
است که هر سه ساعت هوشــمند فوق الذکر موجود در بازار 

امروز 
مى توانند در آن 

بخش بدون شک مهم ارائه 
دهند.از طرف دیگر اوج روشنایى صفحه 

نمایش AMOLED این دســتگاه آینده به 500 نیت 
خواهد رسید.

 Nord یک یا دو شایعه ســاز پیش بینى کردند که نسل اول
Watch مى تواند تا 100 دالر (یا حتى پایین تر) قیمت داشته 

باشد.
ظاهراً OnePlus Nord Watch قرار اســت تا 10 روز عمر 
باترى را با یک بار شارژ فراهم کند، در حالى که شاخص هاى 
مختلف «سالمت زنان» را ردیابى مى کند و طیف گسترده اى 
از حالت هاى تمرینى و «حرکتى» از پیش نصب شده را ارائه 

مى دهد.

تنظیمات 
مخفى اما کاربردى

 اندروید که بهتر است بدانید
در این مطلب به تعدادى از تنظیمات مخفى سیستم عامل اندروید در 

گوشى هوشمند پرداخته شده است که مى تواند مفید باشد.
گوشى هاى اندرویدى در اشــکال و اندازه هاى بسیار متنوعى عرضه 
مى شــوند اما در داخل، همه آن ها یک سیســتم عامل اصلى را اجرا 
مى کنند که شــامل تنظیماتى است که به شــما امکان مى دهد تلفن 
هوشمند خود را مطابق با نیاز هایتان تنظیم کنید. در این مطلب 24 مورد 
از تنظیمات مخفى و کمتر شناخته شده سیستم عامل اندروید ذکر شده 

که مى توانید آن ها را بکار گیرید.

 مطمئن شوید که مى توانید گوشى خود را پیدا کنید
براى به حداکثر رساندن شــانس خود براى بازیابى دستگاه گم شده، 
مطمئن شوید که سیستم ردیابى داخلى اندروید را فعال کرده اید؛ براى 
 Find My این منظور تنظیمات را باز کنید، به منوى امنیت بروید و روى
Device ضربه بزنید. پس از آن، اگر تلفن خود را اشتباه قرار دادید، در هر 

مرورگرى به این صفحه بروید و وارد حساب Google خود شوید. اگر در 
کروم وارد حساب کاربرى خود شده اید، مى توانید «تلفن من کجاست» 
را در نوار جستجو تایپ کنید. مى توانید مکان گوشى خود را روى نقشه 
مشاهده کنید، از جمله گزینه هایى مانند زنگ زدن دستگاه (حتى اگر در 

حالت مزاحم نباشید)، قفل کردن یا پاك کردن آن.

 پنل تنظیمات سریع را دستکارى کنید
دو انگشت خود را از باالى صفحه به پایین بکشید تا پنل تنظیمات سریع 
 ،Wi-Fi اندروید را باز کنید که دسترسى فورى به تنظیمات اندروید مانند
بلوتوث و حالت چراغ قوه را فراهم مى کند. این میانبر ها مفید هستند، 
اما مى توانید با سفارشى کردن نمایش داده شدن و ترتیب ظاهر شدن 
آنها، آن ها را حتى ساده تر کنید. پانل را باز کنید، روى نماد قلم در سمت 
چپ پایین ضربه بزنید؛ مى توانید میانبر ها را اضافه کرده و نماد ها را به 

ترتیب جدیدى بکشید.

 تلفن خود را بر روى صفحه نمایش بزرگ تر پخش 
کنید

اندروید اکنون بــا قابلیت ریخته گــرى داخلى عرضه 
مى شــود، بنابراین مى توانید صفحه را روى هر مانیتور 

 Chromecast یــا تلویزیون مجهز بــه دســتگاه
منعکس کنیــد. اگرچه بســیارى از برنامه ها 

دکمه هــاى Chromecast خود را دارند، 
اما مى توانید هر صفحــه یا برنامه اى را از 

تنظیمــات نمایش دهید. 
فقط به دســتگاه هاى 

 Cast متصل بروید و
را انتخاب کنید. 

اگر این کار را 
انجام  اغلب 
 ، هیــد مى د

اندروید 11 همچنین به 
شــما امکان مى دهد یک میانبر 
در منوى تنظیمات ســریع ایجاد 
کنید. به نکته شماره 3 بروید و نماد 
بکشید.Screen Cast را بــه بــاال 

 مجوز هاى برنامه را تغییر دهید
با رفتن به تنظیمــات، روى Apps & Notifications و انتخاب یک 
برنامه یا براى مشــاهده لیست کامل، روى مشــاهده همه برنامه ها 
کلیک کنید مى توانید دقیقا میزان دسترسى و مجوز هاى یک برنامه 
را مشاهده کنید. سپس براى مشاهده و ویرایش دسترسى آن برنامه، 
روى Permissions ضربه بزنید. براى مثال ممکن است به یک برنامه 
اجازه دهید به لیست مخاطبین شما دسترسى داشته باشد، اما به مکان 

شما دسترسى نداشته باشد.

 حافظه بیشترى را آزاد کنید
اگر از اندرویــد 7.0 نوقا یا جدیدتر اســتفاده مى کنیــد، مى توانید از 

قابلیت Smart Storage استفاده کنید. اگر دستگاه 
شــما براى فضاى خالى 
تالش مى کنــد، این 
ویژگى به طور خودکار 
محلــى  کپى هــاى 
عکس هــا و ویدیو هایى را 
 Google که به طور ایمــن به
Photos منتقل شــده اند، حذف 

مى کند. براى فعال کردن آن، تنظیمات 
را باز کنیــد، روى Storage ضربــه بزنید و کلید 

جابجایى Smart Storage را روشن کنید.

سطوح صدا را جداگانه تغییر دهید
ممکن است نخواهید پادکســت هاى خود را با همان 
میزان صداى زنگ خود پخش کنید. براى تنظیم جداگانه 
آن ها، تنظیمات را اجرا و منوى صدا و لرزش را باز کنید. در اینجا 
لغزنده هاى صدا را براى رسانه، تماس، آالرم و آهنگ هاى زنگ 
پیدا خواهید کرد. همچنین مى توانید با فشار دادن دکمه فیزیکى 
حجم صدا و سپس روى گزینه لغزنده در پایین ضربه بزنید، به تنظیمات 
صدا دسترسى پیدا کنید. با این کار منویى باز مى شود که در آن مى توانید 

هر سه لغزنده صدا را ببینید.

قفل گوشى خود را درون خودروى خود باز کنید
هنگامى که به طور ایمن در خودروى خود نشســتید، ممکن اســت 
بخواهید قفل گوشى خود را باز کند. این به شما امکان مى دهد نقشه 
را بدون وارد کردن کد باز کنید و به مسافران این امکان را مى دهد تا 
آهنگ هاى مورد عالقه شما را اجرا کنند. اندروید مى تواند این کار را با 

صفحه به باال و سپس به راست بکشــید تا مستقیما به برنامه باز شده 
بعدى بروید.

حالت ایموجى را تغییر دهید
 مى توانید با ضربه زدن روى دکمه ایموجى در سمت چپ نوار فاصله، 
ایموجى ها را در صفحه کلید پیش فرض Google براى اندروید مشاهده 
کنید. اما آیا مى دانستید که مى توانید با فشار دادن و نگه داشتن روى یک 
نماد، شکلک هایى با رنگ هاى پوست یا جنسیت هاى مختلف بکشید؟ 
این روى اکثر ایموجى هایى که افراد یا اعضاى بدن را نشان مى دهند 

کار مى کند، مانند شست باال.

مکان نما را با ظرافت بیشترى حرکت دهید
با استفاده از انگشــتان خود احتماال براى برجسته کردن بخش هاى 
 Google خاصى از متن مشکل دارید. اگر از صفحه کلید پیش فرض
استفاده مى کنید، این ترفند ساده حرکت مکان نماى متن را فقط یک 
یا دو کاراکتر در یک زمان آسان تر مى کند. هر برنامه اى را که مى توانید 
بنویسید و ویرایش کنید، راه اندازى کنید، و روى یک کادر متن ضربه 
بزنید تا صفحه کلید روى صفحه نمایش داده شود. سپس به جاى حرکت 
مکان نما در کادر متن، انگشت خود را روى نوار فاصله قرار دهید. روى 
فاصله ضربه بزنید و به چپ یا راست بکشید تا مکان نما ویرایش متن 

در همان جهت حرکت کند.

از کورتانا کمک بگیرید
اگر کمک دیجیتال مایکروســافت را به دســتیار گوگل یا بیکسبى 
سامســونگ ترجیح مى دهید، مى توانید کورتانا را براى اندروید نصب 

کنید.
 حتى مى توانید آن را به برنامه پیش فرض تبدیل کنید که با نگه داشتن 
دکمه هوم در اندروید 8.0 اوریو و باالتر ظاهر مى شــود. تنظیمات را 

تشخیص استریو خودروى شما به عنوان یک دستگاه بلوتوث «معتمد» 
انجام دهد، دستگاهى که ثابت مى کند گوشى خود را در اختیار دارید. 
 Trusted و سپس Smart Lock سپس ،Security به ،Settings از
Devices بروید. در نهایت مراحل راه اندازى ســاده را انجام دهید و 

سپس وقتى گوشى شما در حضور استریوى خودروى شما باشد، قفل 
آن باز مى شود.

اولویت هاى اطالع رسانى را تغییر دهید
آخرین نســخه هاى اندروید همچنین به شــما امکان مى دهند انواع 
مختلف اعالن ها را از یــک برنامه خاص اولویت بنــدى کنید. براى 
مثال، در Gmail، ممکن است براى ایمیل هاى مهم هشدارى با نویز 
و براى به روزرسانى هاى معمولى هشدارى کمتر مزاحم دریافت کنید. 
تنظیمات را باز کنید، روى Apps & Notifications ضربه بزنید و یک 
برنامه خاص را انتخاب کنید یا براى مشاهده لیست کامل روى مشاهده 
همه ضربه بزنید. برنامه هاى مختلف دسته هاى مختلفى از هشدار ها را 
ارائه مى دهند، بنابراین اعالن ها را براى مشاهده آن ها انتخاب کرده و 

صدا هاى مختلف را براى هر کدام پیکربندى کنید.

به سرعت بین برنامه ها جابه جا شوید
پرش فورى از برنامه اى به برنامه دیگر، به طور دقیق، یک تنظیمات 
اندروید نیست، اما همچنان یک میانبر بســیار مفید ایجاد مى کند. در 
اندروید 8.0 تنها با یک ضربه بر روى دکمه نماى کلى، نماد مربع در نوار 
پیمایش، نمایى از همه برنامه هاى باز شما نمایش داده مى شود، با این 
حال اگر روى دکمه دوبار ضربه بزنید، بالفاصله از برنامه فعلى خود به 
برنامه اى که قبال اســتفاده مى کردید مى پرید. با این حال، در اندروید 
11، هیچ دکمه اى ندارید، اما همچنان مى توانید به طور یکپارچه بین 
برنامه ها بپرید. در حین استفاده از یک برنامه، انگشت خود را از پایین 

برنامه جدید زوم براى مقابله با 
گوگل، مایکروسافت

بالیى که ساعت هوشمند سامسونگ 
سر یک نفر آورد

کالبدشکافى آیفون 14اپل دو آیپد پرو جدید در راه دارد

و دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو  (UW) تحقیقات توسط محققان دانشگاه واشــنگتن
فلشیک تلفن را روى دوربین و شامل شرکتکنندگانى بود که انگشــت خود

هوشــمند قرار دادند که از یک الگوریتم یادگیرى عمیق براى رمزگشایى 
سطح اکسیژن خون استفاده مى کند.
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کنون بــا قابلیت ریخته گــرى داخلى عرضه 
مانیتور ود، بنابراین مى توانید صفحه را روى هر
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کنیــد. اگرچه بســیارى از برنامه ها 
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انید هر صفحــه یا برنامه اى را از 
ات نمایش دهید.
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بکشید.Screen را بــه بــاال 
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سطوح صدا را جداگانه
ممکن است نخواهید پادکســت ه
ب میزان صداى زنگ خود پخش کنید.
و منوى صدا و لرزش آن ها، تنظیمات را اجرا
لغزنده هاى صدا را براى رسانه، تماس، آالرم
د پیدا خواهید کرد. همچنین مى توانید با فشار
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k و Outlook همچنان دو مورد از پرکاربردترین Gmai براى جلسات اســتفاده کنند، اماl

مشتریان ایمیل هستند. بنابراین، طرح زوم براى تسلط بر فضاى کارى پس از راه اندازى
Google شرکت هایى مانند eرقابت سختى خواهد داشت.در اقدامىدیگر براى مقابله با

k، تیم هاى مایکروســافت و Slack، زوم پلتفرم پیام رسانى Chat

Zoom Team خود را اصالح کرد و نام جدیدm

Chat به آن داد.

ق tبررسى وب ســایتiFixit از

مدل هاى
مى د
این
حاوى یک تراشه مودم کوالکام و

سفارشى اپل است.
آ

کالبدشکافى آیف
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علیرغم میزان آهن باالى اسفناج، جذب آن در بدن بسیار کم است و حتى 
گاهى باعث کاهش میزان آهن بدن مى شود.

اسفناج گیاهى است علفى و بوته اى که برگ هاى مثلثى شکل با دمبرگى شیاردار اطراف 
ساقه قرار گرفته اند. این گیاه داراى خاصیت غذایى باالیى بوده غنى از ترکیبات آنتى اکسیدان 

است. این گیاه حاوى انواع ویتامین هاى A ,C, E,B و امالح منگنز، منیزیم، مس، آهن، کلسیم، پتاسیم، 
روى، فسفر، سلنیم، اسیدهاى چرب و امگا 3 است.

اخیرا ترکیبات جدیدى به نام روبیس کولین در اسفناج گزارش شده است که منبع فولیک اسید یا ویتامین B۹ هستند. 
اسفناج منبعى سرشار از آهن است. انجمن کشاورزى آمریکا نشان داده است که در 180 گرم اسفناج پخته 6/43 میلى گرم 

آهن وجود دارد درحالى که یک همبرگر آماده حداکثر حاوى 4/42 میلى گرم آهن است. اما نکته حائز اهمیت این است که ارزش 
غذایى آهن به جذب آن است.

آهن به دو صورت وارد بدن مى شود: آهن قابل جذب و آهن غیر قابل جذب. در صورتى که منابع آهن همراه 
ویتامین C و یا فیبر و الیاف گیاهى مصرف شوند جذب آن افزایش مى یابد.

از آنجا که اســفناج حاوى مقدار زیادى اگزاالت اســت باعث جلوگیرى از جذب آهن در بدن مى شود. حتى در 
مطالعاتى نشان داده شده است که مقدار زیاد اگزاالت حتى آهن بدن را کاهش مى دهد. همچنین میزان اگزاالت 

زیاد مى تواند باعث ایجاد سنگ کلیه شود. این اگزاالت با کلسیم موجود در اسفناج نیز تولید اگزاالت کلسیم کرده باعث 
کاهش جذب کلسیم مى شود و علیرغم باال بودن درصد کلسیم این گیاه بدن حدود 5 درصد آن را مى تواند جذب کند.

بنابر گزارش پژوهشکده گیاهان دارویى، اسفناج نباید به کودکان زیر چهار ماه داده شود. همچنین نگهدارى طوالنى 
مدت آن، چه به صورت تازه و چه به صورت پخته شــده، باعث تبدیل نیترات هاى موجود در آن به نیتریت شده که 

مضر است.

جمالت طالیى که هرروز باید به کودکتان بگویید!

مصرف انگور بعد از غذا چاق کننده است و به این دلیل که یکى از مولدهاى خون در 
بدن است، در دوران نقاهت به بهبود بیمار کمک مى کند.

 انگور یک میوه و حتى غذاى محبوب نه تنها در کشور ما، بلکه در جهان است. 
بیش از 16 نوع انگــور در جهان وجود دارد که یک نــوع ژاپنى آن یکى از 

میوه هاى لوکس دنیا به شمار مى رود؛ با این حال دلیل انتخاب بین انگور 
طالیى و یاقوتى که بیشتر از سایر انواع آن رایج است، بیشتر به خاطر رنگ 

آنها و دکور سبد میوه روى میز پذیرایى است.این دانه هاى پرآب 
و شیرین، گرم و تر هستند اما گرماى آنها نزدیک به اعتدال 
است و اذیت کننده نیست و رطوبت خوبى به بدن مى رسانند. 

به گفته خانم دکتر الهام اخترى، متخصص طب سنتى 
و استاد دانشــگاه، «اگر در غم و اضطراب باشیم، 
انگور به آرامى خونى پاك و صاف تولید مى کند و 

آرام بخش است.»

خوردن انگور به عنوان غذا، که همراه با نان مرسوم است، به پاکسازى بدن کمک 
مى کند حتى از اثرات منفى آلودگى هوا هم مى کاهد و انتخاب خوبى براى عصرانه 
و شام است؛ با این حال مصرف این میوه بعد از غذا چاق کننده است و به این 
دلیل که یکى از مولدهاى خون در 
بدن است، در دوران نقاهت به 

بهبود بیمار کمک مى کند.
منیزیم، پتاســیم، 
کلســیم، فسفر، 
ویتامین هــاى 

قــرص مولتى ســى، آ، بى همراه فیبر فراوان این دانه ها را به شــکل یک 
ویتامین درآورده و مصرف آن را در مبتالیان به فشــار خون، چربى خون و بیماران 

قلبى مفید کرده است.
در ایران دو نوع انگور طالیى و یاقوتى رواج زیــادى دارند؛ دکتر اخترى در توضیح 
فواید هر یک از این دو نوع انگور گفت: «در منابع طب ســنتى ایرانى انگور بى دانه، 
جزو بهترین انواع انگور بیان شده؛ خون ســاز، مقوى امیال و داراى ریزمغذى هاى 
فراوانى اســت. انگور بى دانه ملین خوبى است و در طب ایرانى توصیه شده روى آن 

آب نوشیده نشود.»
دانه هاى پر آب انگور هرچه پررنگ تر باشند، آنتى اکسیدان هاى بیشترى را به همراه 
دارند و در جلوگیرى از بیمارى هاى سخت کارسازترند، تا آنجا که به عنوان یک میوه 
ضدسرطان شناخته شــده اند. دکتر اخترى توضیح داد که این دانه هاى خوش آب و 
رنگ، سرشار از ماده اى ارزشمند به نام رزورترول هستند که براى بیمارى هاى زنان 

مانند اندومتریوز، آدنومیوز، دردهاى قاعدگى و .... مفیدند.

این مکمل ارزشمند و ضد التهاب درد را تسکین 
مى دهد و رشد کیســت را نیز ُکند مى کند! انواع 

ویتامین د، آنتى اکسیدان، فیبر گیاهى و قند طبیعى به 
یک لیوان انگور، حدود 105 کالرى و خواص پرشمارى 

داده اما آیا مصرف آب انگور هم همین قدر مفید است؟
هلث الین در این رابطه نوشت: هم انگور و هم آب انگور فواید 

ســالمتى متعددى دارند، اما میوه کامل در مجموع سالم تر است. 
فرایند تولید آب انگور ممکن اســت محتواى آنتى اکسیدانى آن را تا 

44درصد کاهش دهد، عالوه بر این، آب میوه ها در مقایســه با میوه هاى 
کامل فیبر کم و قند بیشترى دارند.

شواهد نشان مى دهد که رژیم هایى که شامل میوه هاى کامل به جاى آب میوه 
هستند، براى مدیریت وزن راحت ترند. بنابراین، بهتر است در صورت امکان، به جاى 

نوشیدن آب انگور، انگور تازه بخورید.

انگور، میوه اى چاق کننده است!

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر 
وزارت بهداشــت گفت: در ســال جارى انتظار داریم 
گردش بیشتر ویروس هایى مانند آنفلوآنزا و آراس وى 

را شاهد باشیم.
 ابراهیم قادرى رئیــس اداره مراقبت مرکز مدیریت 
بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشــت گفت: در فصل 
پاییز و زمستان پیش رو به دلیل این که سطح ایمنى 
نسبت به بیمارى آنفلوآنزا کاهش پیدا کرده است؛ این 
احتمال وجود دارد که سرایت پذیرى و بیمارى زایى 
این بیمارى بیشتر از گذشته باشد. این مسئله نه فقط 
براى آنفلوآنزا، بلکه براى برخى از ویروس هاى دیگر 
از قبیل RSV نیز اتفاق خواهد افتاد که این ویروس نیز 
یکى از عوامل ایجاد عالئم سرماخوردگى خصوصا در 
کودکان است. البته این موضوع موقت بوده و در سال 

هاى آینده کمتر خواهد شد.
به گفته وى، واکســن آنفلوآنزاى ایرانى و خارجى در 
کشور موجود است. براى تمام گروه هاى سنى هدف، 
قابل استفاده هستند. افرادى که مبتال به بیمارى هاى 
مزمن بوده یا سالمند هســتند؛ بهتر است این واکسن 
را تزریق کنند. تلقیح واکســن آنفلوآنزا از بروز شدید 
بیمارى جلوگیرى مى کند و در مادران باردار نیز منعى 

براى تزریق واکســن وجود ندارد. آن ها مى توانند با 
مشورت پزشک یا ماماى خود، واکسینه شوند.

او افزود: پرســنل بهداشــت و درمان و افرادى که با 
مردم زیادى سر و کار دارند نیز بهتر است که واکسن 
آنفلوآنزا را تزریق کنند.در ســال جارى انتظار داریم 
گردش بیشــتر ویروس هایى مانند آنفلوآنزا و آر اس 
وى را شاهد باشیم؛ اما سونامى آنفلوآنزا را بعید است 
که در کشور داشته باشیم. زیرا مردم یاد گرفته اند که 
چگونه از خود در برابر بیمارى هاى تنفســى مراقبت 
کنند و سطح بهداشت تنفسى بسیار باالتر رفته است. 
ویروس آنفلوآنزا نیز سرایت پذیرى کمترى نسبت به 

کرونا دارد.
او گفت: پیش بینى ها براى فصل پاییز و زمستان براى 
متخصصان سخت اســت؛ اما در سال جارى ویروس 
هایى ماننــد آنفلوآنزا احتماال براى ما مشــکالتى را 
ایجاد خواهند کرد. در حال حاضر حدود ســه سال از 
شیوع کرونا گذشته و با رعایت نســبى دستورالعمل 
ها در پاییز و زمستان ســال گذشته، ویروس آنفلوآنزا 
خیلى در بین مردم به گردش در نیامد. هرچند مواردى

 از آن را در جوانان و کودکان در سال گذشته نیز شاهد 
بودیم.

سرایت  پذیرى 
آنفلوآنزا امسال 
ویتامینى بیشتر مى  شود

که به جذب آهن 
در بدن کمک مى کند

بیان مکرر برخى جمالت مثبت و روحیه برانگیز توســط 
والدین، زندگى کودك و حال و روزش را متحول و متعالى 
مى سازد. چرا خانه را بهم ریختى؟ وسایلت را جمع کن! چرا 
این کار را کردى؟! کفش هایت کجاست؟ سوار ماشین شو!. 
دندان هایت را مسواك بزن و... این ها عبارت ها و جمله هاى 
بسیارى هستند که پدر ها و مادر ها هر روز به کودکان خود 

مى گویند تا به اصطالح آن ها را تربیت کنند.
کودکان، چون تجربه بزرگتر ها را ندارند ســعى دارند مدام 
آزمون و خطا کنند و در این مســیر اشتباهات مختلفى را 
مرتکب شــده و نتیجه آن باال رفتن داد و بیداد پدر و مادر 

و بعضا خراب کارى اوضاع و احوال خانه را به دنبال دارند.
آنچه در ادامــه این گزارش مى آید بیــان جمالت مهم و 
راهبردى در مواجه با فرزندانمان است که مى تواند اثرات 
بسیار سودمندى در مسیر زندگى و تربیت آن ها داشته باشد.

1- تو مهربانى
گاهى اوقات گفتن «تو مهربانى» مى تواند به حقیقت تبدیل 
شود. والدین باید تالش کنند فرزندانشان کارى مهربانانه 
انجام دهند و آن را درك کنند. یادآورى مهربان بودن کودکان 
به آن ها راهى بسیار قدرتمند براى کمک به تبدیل شدن آن ها 

به بزرگساالنى سالم از لحاظ احساسى و روحى است. 

2- لطفاً و ممنونم!
براى دریافت احترام باید احترام بگذارید. اینکه رفتار مناسب را 
براى کودکان مدلسازى کنید بسیار اهمیت دارد. در ابتداى هر 
درخواستى مانند اینکه از کودکتان بخواهد فالن کار را انجام 
دهد کلمه لطفا بگذارید و در پایان هر کارى که براى شــما 
انجام مى دهد با کلمه «ممنونم» سپاسگزارش باشید. با این 

کار شما سپاسگزارى را به او آموزش مى دهید.

3- متأسفم!
این کلمه ممکن است هر روز استفاده 
نشود، اما کودکان شما 

به اینکه وقتى کار اشــتباهى مى کنید از آن ها عذر خواهى 
کنید نیاز دارند. اینکه به فرزندتان بگویید «من متاسفم» به 
این معناست که حتى بزرگساالن هم باید مسئولیت کار هاى 

اشتباهشان را قبول کنند. 

4- تالش خوبى بود
حتما وقتى فرزندتان واقعا کار مهمى انجام داده این جمله را به 

او بگویید؛ البته همیشــه در نظر داشته 
باشید که ستایش کودکان مى تواند 

به نیاز هاى فردى هر یک از 
آن ها وابسته باشد و براى 

هر کودك متفاوت است.

5- بــراى 
داشتنت قدردانم
گفتــن اینکه براى 
داشتن فرزندانتان 
بســیار قــدردان 
هســتید دقیقا به 
اندازه گفتن دوستت 
دارم بــه آن ها 

اهمیت دارد. قدردانى ســطح دیگرى از دوســت داشتن و 
تشکر بابت داشتن آن ها و ارزش دادن به حضورشان را براى 
کودکان مشخص مى کند. این سپاس و شکر گذارى به خاطر 
تولد فرزندان تان و بازگو کردن این موضوع به او باعث ایجاد 

عزت نفس در کودك مى شود.

روزت   -6
چگونه گذشت؟
والدیــن اغلب با 

کودکانشان زیاد صحبت مى کنند، اما حرفى که باید بزنند 
را نمى زنند. شما مى توانید از کودکتان بپرسید روزش چگونه 
گذشته است و به پاسخ هاى او گوش دهید؛ حتى اگر پاسخ او 
به نظر شما ساده لوحانه بوده و شما با آن موافق نیستید باید 

به آن ها نشان دهید که به تجربه هایشان احترام مى گذارید.

7- مى دانم که از پسش بر مى آیى
اینکه به کودکان اجازه دهید فرصتى براى شکست خوردن 
داشته باشند یکى از بزرگ ترین هدیه هایى است که والدین 
مى توانند به فرزندشان هدیه دهند. حل کردن مسائل کوچک 

کودکانه فرزند شما را براى حل کردن مسائل 
بزرگ ترى که در بزرگســالى 

با آن ها مواجه 
مى شــوند آماده 
خواهد کرد. گفتن 
این جملــه طالیى به 
کــودك باعــث تقویت 
اعتماد به نفس و عزت نفس 

او مى شود. 

8- دوستت دارم
ممکن است گفتن این عبارت براى شما خیلى عادى 
باشــد، اما خیلى از کودکان این عبــارت را از والدین خود 
نمى شنوند. گاهى اوقات والدین فکر مى کنند کار هایى که 
انجام مى دهند عشقشان را به فرزندشان نشان مى دهد، اما 
کودکان حقیقتا احتیاج دارند که این عبارت را بشنوند. بدانید 
جمالت و بیان شــیرین آن ها قدرت عجیبى در جذب و 

ایجاد روحیه و خودباورى دارند.

9- اشتباه پیش مى آید
«اوه! ظرف غذایت ریخت. برو و دو تا دستمال از آشپزخانه 

بیاور. من به تو کمک مى کنم تا آن را تمیز کنى.»
دقت کنید! به کــودکان خود حتى این عبارت نامناســب 
کودکان شلخته -نگویید؛ بلکه به آن ها بیاموزید اشتباه کردن 
براى هر کسى پیش مى آید و اشکالى ندارد. این مساله حل 
مى شود. دنیا که تمام نشــده است؛ همه آدم هاى بزرگ نیز 

اشتباه مى کنند.

10-تعریف کردن از آنها
«تو خیلى خوب پازل حل مى کنى. تو تکه هاى پازل را خیلى 
سریع کنار هم چیدى». همین تعاریف بسیار کوچک تاثیر 
مثبتى روى فکر کودك مى گذارد. به طــور مداوم به آن ها 

یادآورى کنید تا چه اندازه با استعداد و باهوش هستند. 

11- شانس دوم بدهید!
«بیا! این اسباب بازى اى است که دیروز از تو گرفتم. مى توانى 
امروز با آن بازى کنى. به قواعد بازى توجه کن.» دادن شانس 
دوم به کودك بسیار عالى است؛ حتى اگر کودك شما یک 
روز قوانین را رعایت نکند و به اخطار هاى شما گوش ندهد، 
در روز بعد به او این فرصت را بدهید تا دوباره شانس خود را 

امتحان کند

12- مسئولیت پذیر بودن
«درست اســت، تو حق دارى؛ من اشتباه کردم، اجازه بده تا 
خطاى خود را جبران کنم.» گاهى پیش مى آید مثال در بازى، 
توپ از دست شما مى افتد؛ اینگونه خطا ها این فرصت را به 
شما مى دهد تا مســایلى همچون پذیرفتن کار هاى خود و 

درست کردن شرایط را به کودك خود بیاموزید.
این کار، اعتماد به نفس کودك را نیز افزایش مى دهد. والدین 
با این کار احساس خویشتن پذیرى را به کودك القا مى کنند. 

13- اعتماد به کودك
«مى توانى وقتى دارم ظرف ها را مى شــویم، مراقب خواهر 
کوچکت باشى؟» اگر به فرزند بزرگ تر خود مسوولیت هاى 
این چنینى بدهید و به او بگویید: «من به کسى مثل تو نیاز 
دارم تا مراقب او باشــد»، در واقع حس اعتماد به نفس او را 
افزایش داده اید. در این حالت فرزندان بزرگ تر به خواهر یا 

بردار کوچک خود آسیب نمى رسانند.

14- بى شرط عشق ورزیدن
«مهم نیســت چه کارى انجام داده اى، هیچ گاه عشق من 
نسبت به تو تمام نمى شود.» کودکان مى دانند که شما آن ها 
را دوست دارید، اما باید درك کنند که این عشق شرایط ندارد؛ 
هیچ گاه تمام نمى شود و بر اساس شرایط تغییر نمى کند. اگر 
کودك شما المپى را بشکند مسلما مى ترسد تا آن را با شما 
مطرح کند؛ بنابراین عالقه خود را به او یادآورى کنید تا جرات 
بیان پیدا کند. این بیان محبت در کودك احساس امنیت 

و آرامش به وجود مى آورد.

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر 
وزارت بهداشــت گفت: در ســال جارى انتظار داریم 
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ضدسرطان شناخته شــده اند. دکتر اخترى توضیح داد که این دانه هاى خوش آب و 
رنگ، سرشار از ماده اى ارزشمند به نام رزورترول هستند که براى بیمارى هاى زنان

مانند اندومتریوز، آدنومیوز، دردهاى قاعدگى و .... مفیدند.
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آگهى فقدان سند مالکیت
شماره: 140185602030009058 ورثه خانم نصرت نوریان نجف آبادى  فرزند سید حیدر با ارایه فرم 
گواهى انحصار وراثت و فرم 19 مالیاتى و طبق درخواست وارده به شماره 140121702030016221 
مورخ 1401/05/24 و  باستناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده 
مدعى است که سند مالکیت یک سهم و یک – بیســت و چهارم سهم مشاع (باستثناء سه – بیستم 
اعیانى آن ) از چهل سهم ششدانگ  پالك ثبتى شماره 200 اصلى  واقع در قطعه 10 نجف آباد بخش 11 
ثبت اصفهان که درصفحه 17 دفتر 182 امالك ذیل ثبت 32661 بنام خانم نصرت نوریان نجف آبادى  
فرزند سید حیدر  ثبت و  صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا 
ازبین رفتن: در اثر جا به جایى تعدادى از اوراق سند دفترچه اى مذکور  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 1401/07/10 - 
م الف:1387300- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از 

طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى/7/136 

آگهى فقدان سند مالکیت
 آقاى جواد قارى علویجه فرزند حسین به وکالت از طرف وراث مرحوم صغرى میرزائى علویجه فرزند 
جعفر و مرحوم رضا میرزائى فرزند محراب باستناد دوبرگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود آن 
طى شماره 19025-1400/10/18 توسط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى شده مدعى است که 
سند مالکیت ششدانگ یکدرب باغ  پالك شماره 2724 فرعى واقع در علویجه یک  اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان که بنام ابتدا ششدانگ بنام صغرى نامبرده ثبت و سند صادر شده و بعداً طى اسناد انتقال 
13655 الــى 13659-2536/10/26 و 8901-51/05/10 همگى تنظیمى دفترخانه 42 نجف آباد 
مقدار چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ پالك مرقوم به رضا میرزائى نامبرده مذکور انتقال گردیده و 
معامله دیگرى انجام نشده ، مى باشد. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت بى احتیاطى    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 باشــد 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 1401/07/10 – م الف: 1387299- سرپرست ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا 

علینقیان/7/135 

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

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره140160302035000131 – 1401/06/09 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى 
مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــاهین شــهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى 
خانم خاتون کهیانى کرى فرزعبدالحســین بشماره شناســنامه 2007 صادره از اردل در یک 
باب خانه مســکونى به مســاحت 125 متر مربع قســمتى از پالك 301 واقــع در بخش 16 
خریدارى مع الواســطه از مالک رســمى آقاى على ابدالى حاجى بادى محرز گردیده است  لذا 
به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نســبت به صدورســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیم 
نمایند بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذکــور و عدم اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول : 10 / 07/ 1401 – تاریخ انتشــار نوبت 
دوم 1401/07/24  - م الف: 1386568 – مجتبى ســلطانیان – قائم مقام رئیس واحد ثبتى

 شاهین شهر/7/132 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابــر راى شــماره 7527 مــورخ 1400/11/12 به شــماره کالســه 0375 مالکیت 
آقاى/ خانــم فاطمه الســادات موســوى فرد بــه شناســنامه شــماره 9770 کدملى 
1142322475 صــادره فرزنــد ســید جمشــید در ششــدانگ یــک بــاب خانه به 
مســاحت 41/56 مترمربــع پــالك شــماره 1046 فرعــى از 85 اصلــى واقــع 
در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبــت ملک خمینى شــهر به موجب ثبــت و صفحه 322 
دفتر 24 و ســند قطعى شــماره 1667 مــورخ 89/7/4 دفتــر 322 و مالحظه نقشــه 
ملک گزارش کارشــناس مالحظــه و محــرز و مفروز گردیده اســت. لذا بــه منظور 
اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــى اعتراض داشــته باشــند 
مى تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهى بــه مــدت 2 ماه اعتــراض خــود را به
 این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظــرف مدت 1 مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خــود را به مراجــع قضایــى تقدیــم نماینــد. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/25- م الف: 
1386422 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین 

حسن زاده/7/130 

مدیرعامل سازمان عمران شهردارى اصفهان از اجراى 
بیش از 67 هزار تن آســفالت در سال جارى خبر داد و 
گفت: اکیپ هاى این ســازمان با اســتقرار در مناطق 
پانزده گانه به مناسب ســازى، لکه گیــرى و روکش 

آسفالت معابر اصلى و فرعى شهرى مى پردازند.
امیرعباس رحمتى اظهار کــرد: در حال حاضر چندین 
اکیپ آســفالت کارى در سطح شــهر در حال فعالیت 
است و تا جایى که شــرایط جوى مساعد باشد تا پایان 
سال جارى نسبت به روکش آسفالت و همچنین ترمیم 

آسفالت هاى تخریب شده، اقدام خواهند کرد.
وى تصریح کرد: اکیپ هاى سازمان عمران با استقرار 

در مناطــق پانزده گانه به مناسب ســازى، لکه گیرى 
و روکــش آســفالت معابــر اصلى و فرعى شــهرى 

مى پردازند.
مدیرعامل ســازمان عمران شهردارى اصفهان گفت: 
فرمول آســفالت استفاده شده، اســتاندارد و مطابق با 
آب وهواى شــهر اصفهان اســت و عالوه بر تاییدیه 
آزمایشگاه ســازمان عمران، از آزمایشگاه مکانیک و 

خاك نیز تاییدیه دریافت مى کنیم.
وى افزود: اجراى آسفالت در معابر تازه تأسیس، ترمیم 
تقاطع ها و میادین بخشــى از فعالیت هاى اکیپ هاى 

پخش آسفالت این سازمان است.

رییس کل دادگســترى اســتان اصفهان از تشــکیل 
شعبه هاى ویژه براى رســیدگى به پرونده افراد دستگیر 
شــده در اغتشــاش ها اخیر خبر داد.  حجت االســالم 
اســدا... جعفرى گفت: رســیدگى به پرونده افرادى که 
در اغتشــاش هاى حضور و تاثیر داشته اند در دستور کار 
دستگاه قضایى استان قرار گرفته است تا رسیدگى ها با 
سرعت و دقت بیشترى انجام شود. او اظهار کرد: امنیت 
پایدار، مرهون خون شهدا، فداکارى آزادگان، جانبازان و 
جان برکفان مدافع امنیت است و خط قرمز نظام و دستگاه 
قضایى است. رییس کل دادگسترى استان اصفهان افزود: 
هر کس در هر جایگاه و با هر نیتى که قصد تجاوز و خدشه 

وارد کردن به این امنیت را داشته باشد هدف قاطع ترین 
برخورد ها و اقدامات دستگاه هاى امنیتى، نظامى و قضایى 
قرار خواهد گرفت. او افزود: روحیه ایثار، ایســتادگى و 
شهادت در کنار بصیرت و دشمن شناسى که همه زاییده 
فرهنگ پربار دفاع مقدس است رقم زننده امنیتى پایدار در 
پهنه نظام مقدس جمهورى اسالمى شده که با وجود تمام 
غرض ورزى ها و دشمنى هاى بدخواهان نظام، همچنان 
استوار و پاى برجاســت. او تصریح کرد: در کنار حضور 
پر شــور مردم و رهبرى عالمانه امام خمینى (ره) و امام 
خامنه اى، دفاع مقدس در تثبیت و ماندگارى انقالب تازه 

به ثمر نشسته نقشى برجسته داشته است.

اجراى 67 هزار تن آسفالت
در سال جارى

رسیدگى ویژه به پرونده 
اغتشاشگران در اصفهان

برگزارى آیین هزارساله 
«قالیشویان» 

همزمان با دومین جمعه مهر ماه آیین قالیشـویان پس 
از دو سـال وقفه بدلیل شـیوع ویروس کرونـا با حضور 
دوسـتداران اهل بیت علیهم السـالم در مشهد اردهال 
کاشان برگزار شد. مراسم آیینى نماد خونخواهى حضرت 
سـلطانعلى بن امام محمد باقـر (ع) تنهـا آیین مذهبى 
اسالمى است که به تقویم خورشـیدى برگزار مى شود. 
در این آییـن چوب نماد سـالح اهالى فیـن و قالى نماد 
پیکر بى جان حضرت علـى بن محمد باقر اسـت. وى 
همچـون جدش حضـرت ابـا عبـدا... الحسـین (ع) به 
شهادت رسـید و از این روى مشـهد اردهال را کربالى 
ایران مى نامند. این مراسـم در فهرست میراث معنوى 
کشور و همچنین میراث فرهنگى و معنوى یونسکو در 

سال 2012 میالدى نیز به ثبت رسیده است.

تولید 90 میلیون متر مکعب 
فرش در کاشان

سـاالنه 90 میلیون متر مربع فرش ماشـینى در منطقه 
کاشـان تولید مى شـود. رئیس اتاق بازرگانى کاشان در 
جلسه فعاالن اقتصادى که با حضور معاون رئیس جمهور 
و وزیر جهاد کشاورزى در کاشان با اشاره به ظرفیت هاى 
صنعتى در این شهرستان گفت: این میزان فرش تولیدى 
80 درصد تولیدات کشـور اسـت در حالى که 300 نوع 
محصول در منطقه کاشان تولید مى شود و در حوزه لوازم 

خانگى نیز منطقه کاشان ظرفیت باالیى دارد. 

خبر

دریا قدرتى پور
در کنار غم خشکسالى و بى آبى در اصفهان، باز 
شدن پاى دالالن به محصوالت کشاورزى هم 
رنج دیگرى است که کشــاورزان اصفهان را با 
مشکالت عدیده اى روبه رو کرده است؛ دالالنى 
که محصوالت کشاورزى را از کشاورز به قیمت 
ناچیزى مى خرند و با چند واســطه به مصرف 
کننده مى رسانند. موضوعى که باعث شده مسیر 

رسیدن محصول به بازار مصرف منحنى شود.
این در حالى اســت که اصفهان با شرایط متنوع 
آب و هوایى اســتعداد تولید انــواع محصوالت 
کشــاورزى را دارد. به گفته مســئوالن جهاد 
کشاورزى استان اصفهان هم اکنون حدود 70 
درصد مجموع اراضى کشاورزى استان به کشت 
محصوالت زراعى اختصاص دارد و ساالنه 4/6 
میلیون تن محصوالت زراعى در استان اصفهان 
تولید مى شود. همچنین این استان با دارا بودن 
568 هزار هکتار اراضى کشاورزى، معادل 3/9 
درصد از اراضى کشــور را به خــود اختصاص 

داده است.
مجموع تولیــدات باغى و گلخانه اى اســتان 
اصفهان نیز در شرایط عادى 800 هزار ُتن برآورد 
مى شــود که با این حجم از تولید مى توان گفت 
استان اصفهان در زمینه تولید شیرخام، گوشت 
مرغ و قرمز، تخم مــرغ، محصوالت گلخانه اى، 

شترمرغ، بوقلمون و ماهى زینتى رتبه هاى اول 
تا سوم را داراست. استان اصفهان در زمینه تعداد 
ریزغده هاى ســیب زمینى، تولید پیاز و کشــت 
نشــایى پیاز و گلرنگ رتبه اول، در محصوالت 
جالیزى رتبه دوم، در سطح تولید محصول سیب 
زمینى و نیز خربزه رتبه ســوم، تولیدات سبزى 
چهارم، ذرت علوفــه اى و در تولید یونجه رتبه 
هفتم را داراست و 11 درصد از اشتغال و  7 درصد 
از تولید ناخالص ملى استان را به خود اختصاص 
داده، این استان را در موقعیتى ممتاز در صنعت 

کشاورزى در کشور قرار داده است.
اما همانطور که گفته شد باز شدن دست دالالن 
در زمینه محصوالت کشاورزى هر روز دالالن را 

فربه تر و کشاورزان را الغرتر مى کند. 
در این شــرایط وقتى به وضعیــت خانوارهاى 
کشاورز اســتان نگاه کنیم متوجه مى شویم که 
اکثراً جزو اقشار محروم و ضعیف جامعه هستند 
و در این میان دالالن و واسطه هاى کشاورز هر 
روز قوى تر از پیش مى شــوند؛ دالالنى که نه 
فقط در زمینه توزیع محصوالت بلکه شبکه اى 
سازمان یافته از توزیع بذر،کود و انواع سموم را 

نیز در دست گرفته اند.
عضو هیئت علمى و اســتاد دانشکده کشاورزى 
دانشگاه صنعتى اصفهان از جمله افرادى است که 
حذف تدریجى دالالن و واسطه گران در صنعت 

کشــاورزى اصفهان را امرى ضــرورى و براى 
توسعه صادرات محصوالت الزامى مى داند.

به اعتقاد محمد مهدى مجیدى، توسعه صادرات 
کشاورزى در تمامى بخش هاى گیاهى، زراعى، 
دامى و دیگر موارد به وی ژه از استان اصفهان که 
از قطب هاى اصلى این صنعت در کشور به شمار 
مى رود نیازمند بسترسازى مناسب به ویژه دور 

زدن واسطه گرى و داللى است.
به نظر این کارشناس، دالالن سودى که باید به 
جیب تولیدکننده و مصرف کننده سرازیر شود و 
گسترش بازارهاى جدید در دیگر کشورها را در 
پى داشته باشــد به خود اختصاص مى دهند که 

در مجموع ضربه اى هم به صنعت کشــاورزى 
خواهد بود.

یکى از تازه تریــن راهکارهاى دولت در اصالح 
اقتصاد کشــور و به خصــوص اصفهان حذف 
دالالن است. در جدیدترین اقدام براى کنترل 
قیمت کاالهاى اساسى، وزارت جهاد کشاورزى، 
خرید تعدادى از کاالها را از واسطه ها و دالل ها 
ممنوع اعالم کرد که ایــن کار قطعًا در کاهش 
قیمت نهایى و مصرف کننده تأثیر بسیار زیادى 
دارد و کشــاورزان اصفهانى امیدوارند که با این 
رویه دســت دالالن در خرید محصوالتشــان 

کوتاه شود.

مسیر منحنى بازار تولید تا مصرف اصفهان  

سال هاســت اصفهان در محاصره داربســت هاى فلــزى گرفتار شــده و عالوه بر کشاورزان الغر، دالالن چاق 
ساختمان هاى در حال احداث و تعمیر، نصب داربست براى انجام امور فرهنگى، تبلیغات 

محیطى و مناسبت هاى مختلف در سطح شهر، چهره شهر را به هم ریخته است.
به همین دلیل است که در چند سال اخیر شهردارى برخى شهرها استفاده از داربست 
فلزى براى تبلیغات را ممنوع کرده اند. حاال شــهردارى اصفهان هم براى ساماندهى 
داربست هاى فلزى در سطح شهر در گام اول تصمیم به جایگزین کردن تک پایه هاى 
ثابت گرفته اســت. البته با توجه به کمبود پایه هاى ثابت تبلیغات محیطى و عادت به 
استفاده از داربست ها، به نظر مى رسد تعداد تک پایه ها کافى نباشد، اما قرار نیست در 

تمام سطح شهر پایه داربست و بنر تبلیغاتى داشته باشیم.
روح ا... ابوطالبى، مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شــهرى شهردارى اصفهان در 
گفت وگو با ایسنا،  با تأکید بر اینکه براى زیباتر بودن سطح شهر براى جایگزین نصب 
داربست به سمت طراحى تک پایه ها رفته ایم، خاطرنشان مى کند: در چند سال گذشته 
هم تعدادى بنر تک پایه در سطح شهر طراحى و نصب شده که نیازمند بازبینى و نصب 
تک پایه هاى جدید و بیشترى در سطح شهر هستیم. ابوطالبى یادآور مى شود: با توجه 
به خطرات احتمالى که داربست ها مى توانند داشته باشند از نصب آن ها در جاهایى که 

احتمال بروز حادثه و همچنین بروز گره هاى ترافیکى است جلوگیرى مى شود.
وى در مورد گام بعدى شــهردارى اصفهان براى کم کردن داربست هاى سطح شهر 
تصریح مى کند: شیوه جدید شهردارى اصفهان براى نصب بنرها استفاده از تک پایه ها 
است. اکنون با بازبینى فرآیند ثبت مجوز نصب بنر در سامانه و بروز رسانى تغییرات در 
سامانه بر اساس تصمیمات گرفته شده و احصاء مشکالت، در صورت وجود تک پایه در 

محل مورد نظر متقاضى، اولویت با نصب بنر بر روى تک پایه است.
مدیرکل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شــهردارى اصفهان با بیان اینکه در حال 
حاضر براى نصب داربست در سطح شــهر جانمایى نقطه به نقطه انجام، خاطرنشان 
مى کند: تالش کردیم بیشتر در نقاطى نصب شوند که ازنظر ترافیکى مشکلى ایجاد 
نکنند و در ترددها اختالل به وجود نیاورند. البته این جانمایى ها توسط کارشناسان پیش 
بررسى شده تا بتوانیم شاهد کمترین حوادث باشــیم و خوشبختانه تا این لحظه هیچ 

مشکلى به وجود نیامده است.

اصفهان از داربست هاى خطرناك
 نجات پیدا مى کند؟

آگهى تغییرات
شرکت آلومینیوم کار ســپاهان نوین سهامى 
خاص به شــماره ثبت 50403 و شناسه ملى 
10260689037 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
-جواد یوســفى به کدملى 1284252851 
بسمت رئیس هیات مدیره و على حسینعلى زاده 
خراسانى به کدملى 1271374676 بسمت 
مدیرعامل و رضا حســینعلى زاده خراسانى 
به کدملــى 1287959857 بســمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت 14ماه انتخاب 
گردیدند. -موسســه حسابرسى امین تدبیر 
بصیر به کدملــى 10103512680ومحمد 
شیروانى به کدملى 1283930668 بترتیب 
بســمت بازرســان اصلى وعلى البدل براى 
مدت یکسال انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. -کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضا مدیرعامل و یکى 
از اعضا هیات مدیره و با مهر شــرکت معتبر 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1385412)

آگهى تغییرات
 شــرکت قائم شیشــه اصفهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 1724 و شناسه ملى 
14003728638 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده 
مــورخ 1399/08/28 تصمیمــات ذیل 
اتخــاذ شــد: - روزنامه کثیراالنتشــار 
نصــف جهان جهــت درج آگهــى هاى 
شرکت تعیین شــد. - خلیل طاوسى به 
شــماره ملى 5419831910 به عنوان 
بازرس اصلى و حمید صالحى به شــماره 
ملى 5419842092 بــه عنوان بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. - اصغر بخشیان به شماره ملى 
5419010811، لیــال خلیلــى لنجى به 
شماره ملى 5419011387 و احمدرضا 
هنرمند به شــماره ملى 1271248875 
به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه 

(1385411)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خاص فنى مهندسى 
پارس خطوط نقش جهان به شناسه ملى 
10260467530 و شماره ثبت 26003 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/06/19 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: طبق اختیار تفویض شده از مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/06/15 
در خصوص افزایش ســرمایه به هیئت 
مدیره، ســرمایه شــرکت از محل واریز 
نقدى (طبق گواهى بانک صادرات شعبه 
میدان جمهــورى بشــماره 016 / 987 
/001 مورخه 1401/06/16) و مطالبات 
حال شده ســهامداران و از طریق صدور 
ســهام جدید از مبلغ 10000000000 
ریال بــه مبلــغ 50000000000 ریال 
افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه بدین 
شرح اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 
50000000000 ریال نقدى است منقسم 
به 50000 سهم 1000000 ریالى با نام 
عادى که تمامأ پرداخت شده است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1385410)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خاص فنى مهندسى 
پارس خطوط نقش جهان به شناســه ملى 
10260467530 و شــماره ثبت 26003 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مــورخ 1401/06/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقاى مصطفى 
پیرمحمــدى بــاردهء بــه شــماره ملى 
1100244360، آقاى مجتبى پیرمحمدى 
بارده به شــماره ملــى 1110052340، 
آقاى محمــد جواد صانعى به شــماره ملى 
1229555439، آقاى صــادق کریم زاده 
باردهء به شــماره ملى 4610156946 و 
آقاى حســن کریم زاده بارده به شماره ملى 
4623283976 به ســمت اعضاى اصلى 
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/14 انتخاب 
گردیدند. آقاى مجید کریــم زاده بارده به 
شماره ملى 1130377407 به سمت بازرس 
اصلى و آقاى مرتضى ســلیمانى مرغملکى 
به شــماره ملى 4623325369 به سمت 
بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1385406)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خاص دانش تجهیز 
سپاهان به شناسه ملى 10260643354 
و به شــماره ثبــت 46292 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1401/05/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : * ســید محسن غزالى 
اصفهانى به شماره ملى1282882546 
، سید مسیح صمیمى اردستانى به شماره 
ملى1189366479 ، زهــرا منوچهرى 
بــه شــماره ملــى1189343657 به 
عنــوان اعضــاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. 
* مرضیــه ســلیمانى به شــماره ملى 
1290568634 و فرزانــه ســلیمانى 
راد به شــماره ملى 1292098600 به 
ترتیب به سمت بازرســان اصلى و على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند 
. * روزنامــه کثیراالنتشــار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شــرکت انتخاب 
گردیــد . اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها
 و موسســات غیرتجــارى اصفهــان 

(1384897)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خــاص زیســت 
فناوران نویــن راد مهر به شناســه ملى 
10260615329 و شماره ثبت 43670 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/06/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقاى علیرضا بهزادى مهر به شماره ملى 
1288387865 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره، آقاى سعید قربانى زواره به شماره 
ملى 0075381516 به سمت مدیرعامل 
و آقاى سیدعلى میرشاکرى به شماره ملى 
1229744101 به ســمت نایب رئیس 
هیئــت مدیره تا تاریــخ 1403/06/14 
انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل اسناد مالى ، چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى با 
امضاى دو نفر از اعضاى هیئت مدیره متفقا 
و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات 
ادارى با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر مى باشــد. ضمنا مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1384450)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى پارس خطوط نقش جهان به شناسه ملى 10260467530 و شماره ثبت 26003 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى 
حسن کریم زاده بارده به شماره ملى 4623283976 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقاى محمد جواد صانعى به شماره ملى 1229555439 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقاى مجتبى پیرمحمدى بارده به 
شماره ملى 1110052340 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقاى مصطفى پیرمحمدى بارده ء به شماره ملى 1100244360 و آقاى صادق کریم زاده باردهء به شماره ملى 4610156946 به سمت 
اعضاى اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/14 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و امور حقوقى و تعهدات و قراردادها و اسناد مناقصات شرکت با امضاى رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر شرکت یا مدیرعامل 
منفردا و با مهر شرکت و اسناد مالى مانند چک و سفته و بروات، اسناد حساب جارى و پس انداز شرکت و اوراق بهادار و کلیه قراردادهاى تسهیالت و تعهدات بانکى با امضاى رئیس هیئت مدیره منفردا و با مهر 

شرکت معتبر است. ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1385414)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص پارس کار فوالد آریا به شناسه ملى 10260257741 
و به شماره ثبت 4624 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1401/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد حسابرسى معین مشاور 
مجرب به شناسه ملى 10320404190 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال 
مالى آقاى رضا میرزائى به شماره ملى 1290701687 به سمت بازرس على 
البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
1400 به تصویب رسید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1385417)

فقدان مدارك
پرو انه اشتغال به کار مهندســى اینجانب محمد نیل فروشان 
دردشتى به شماره شناسنامه 441 صادره از اصفهان، به شماره 
ملى 1291152172 عضو سازمان نظام مهندسى ساختمان 
استان اصفهان به شماره عضویت 203003114 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.
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در نخستین دیدار از هفته ســوم لیگ دسته اول فوتسال 
اسپانیا، پالما در مصاف با ســانتا کولوما با نتیجه 5 بر 4 به 
سود کولوما به پایان رســید. پالما که بدون حسین طیبى 
و مسلم اوالدقباد دو بازیکن ایرانى خود به این بازى رفته 
بود، تا دقایق پایانى از حریفش پیش بود اما دریافت دو گل 
در نهایت باخت این تیم را رقم زد. این نخســتین شکست 
پالما در این فصل از مســابقات لیگ دســته اول فوتسال 
اسپانیاست. این تیم بدون احتساب بازى هاى دیگر هفته 
سوم که دیروز برگزار  شد، با یک برد و یک تساوى در رده 
پنجم قرار دارد. طیبى و اوالدقباد در حال حاضر همراه تیم 
ملى فوتســال ایران در مسابقات فوتســال قهرمانى آسیا 

هستند.

 شکست پالما در غیاب
 2 ایرانى

03

بامداد دیروز (شــنبه) در هفته هشــتم رقابت هاى لیگ 
پرتغال تیم هاى پورتو و براگا مقابل هــم قرار گرفتند که 
این مسابقه با نتیجه 4 بر یک به سود پورتو خاتمه پیدا کرد. 
مهدى طارمى، ستاره ایرانى تیم فوتبال پورتو در این مسابقه 
عملکرد بســیار خوبى از خود به نمایش گذاشــت و روى 
گل هاى تیمش تاثیر بسیار زیادى داشت اما موفق به گلزنى 

نشد و یک پاس گل داد. طارمى بعد از 
درخشش در این بازى از سوى 
ســازمان لیگ پرتغال جایزه با 
ارزش ترین بازیکن زمین را از 

آن خود کرد. ستاره ایرانى به 
تازگى از اردوى تدارکاتى 
تیم ملى کشــورمان به 
جمع بازیکنــان پورتو 
ملحق شــده است. 
طارمــى در ایــن 
فصل با زدن 7 گل 
در میان بهترین 
گلزنــان لیگ 
پرتغــال قــرار 

دارد.

جایزه جدید طارمى
 با اژدهایان

04

مســابقات لیگ برتر فوتبال ایران تا پیش از شــروع جام 
جهانى قطر، تــا هفته دوازدهم برگزار مى شــود یعنى 13 
آبان. بعد از آن رقابت هاى لیگ بخاطر شــروع اردوى تیم 
ملى به تعطیلــى بیش از یک ماهه مــى رود. طبق اعالم 
سهیل مهدى مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ، هفته 
سیزدهم لیگ برتر یک روز بعد از فینال جام جهانى برگزار 
خواهد شد. فینال جام جهانى روز 27 آذر برگزار مى شود و 
طبق پیش بینى انجام شده، لیگ برتر از 28 آذر ماه از سر 

گرفته مى شود.

ادامه لیگ بعد از
 فینال جام جهانى

02

تیم ملى فوتبال ایــران از روز 30 آبان و بــا دیدار مقابل 
انگلیس، کارش را در مسابقات جام جهانى 2022 قطر آغاز 
مى کند. شــاگردان کارلوس کى روش اخیراً اردوى آماده 
ســازى اتریش را با بازى مقابل اروگوئه و سنگال به پایان 
رساندند و آخرین بازى تدارکاتى را هم قبل از اعزام به قطر 
انجام خواهند داد. به گفته مهدى محمدنبى، نایب رئیس 
فدراســیون فوتبال، این بازى با یکى از کشورهاى حاشیه 
خلیج فارس براى روز 19 یا 20 آبان در تهران حال برنامه 
ریزى است. تیم ملى هم روز 25 آبان به قطر پرواز مى کند.

زمان آخرین بازى 
تدارکاتى تیم ملى

باشگاه هال سیتى با انتشار بیانیه اى شوتا آروالدزه 
سرمربى خود را به دلیل کسب نتایج ضعیف برکنار 

کرد.
رئیس باشگاه هال سیتى در این زمینه گفت: در فیفا 
دى، ما چندین جلسه با شوتا داشتیم تا در مورد مسیر 
تیم و آینده باشگاه صحبت کنیم. همانطور که این 
جلسات ادامه داشت، مشخص شد که نظرات  همسو 

نیست بنابراین تصمیم به جدایى گرفته ایم.
اللهیار صیادمنش مهاجم ســابق استقالل یکى از 
خریدهاى تابستانى این مربى براى هال سیتى بود. 

اخراج شوتا از هال ســیتى مى تواند جایگاه مهاجم 
ایرانى را در این تیم به خطر بیندازد.

صیادمنش امید زیادى داشت تا در جام جهانى 2022 
بازى کند ولى مصدومیت بد موقع باعث شد تا این 
مهاجم جوان از میادین دور باشد و به احتمال زیاد جام 

جهانى را از دست مى دهد.
صیادمنش تابستان گذشــته بعد از نمایش خوب 
به همراه هــال ســیتى در نیم فصل گذشــته با 
قراردادى 4 ساله از فنرباغچه به این تیم انگلیسى

 ملحق شد.

دردسر جدید براى مهاجم ایرانى هال سیتى

هافبک ایرانى وایله ثانیه هایى پس از ورود به زمین 
مانع از شکست تیمش مقابل ویدوور شد.

ســعید عزت اللهى پس از انجام دو بازى براى تیم 
ملى ایران مقابل اروگوئه و سنگال که در ترکیب قرار 
گرفته و نمایش خوبى ارائه کرده بود، در بازگشت به 
دانمارك و حضور کوتاه مدت در رقابت باشگاهى نیز 
درخشان ظاهر شد و توانست تیمش را در دیدار برابر 

ویدوور از شکست نجات بدهد.
تیم فوتبال وایله در حالى که ســعید عزت اللهى را 
بخاطر دیر اضافه شدن به تمرینات از ابتدا در ترکیب 
نمى دید و جزو نفرات ذخیره داشــت، در چارچوب 
دیدارهاى هفته یازدهم لیگ دسته اول دانمارك، در 

ورزشگاه پرو ِونتیالتیون آرنا مقابل تیم ویدوور  قرار 
گرفت و توانست یک امتیاز کسب کند.

وایله که در دیدار اخیرش به برترى رسیده و رتبه اول 
لیگ یک دانمارك را حفظ کرده بود، در این مسابقه 
در آستانه شکســت مقابل ویدوور و از دست دادن 
صدر جدول  برابر حریف خود قرار داشت، اما سعید 

عزت اللهى مانع از باخت تیمش شد.
سعید عزت اللهى در دقیقه 87 بازى مقابل ویدوور 
به عنوان آخریــن تعویضى وایله وارد زمین شــد و 
توانست در بدو ورود به زمین مانع از شکست تیمش 
در این مســابقه حساس شود. ســتاره ایرانى وایله 
ثانیه هایى پس از اضافه شــدن بــه ترکیب وایله، 
ریچارد سوکوتاپاســو را در موقعیت گلزنى قرار داد 
تا این بازیکن دروازه ویدوور را باز کند و گل تساوى 
تیمش را در لحظات پایانى به ثمر رساند. وایله با پاس 
گل نجات بخش عزت اللهى به تساوى یک بر یک 
رسید تا 25 امتیازى شود و با یک امتیاز بیشتر نسبت 
به ویدوور، صدر جدول لیگ دسته اول دانمارك را 

حفظ کند.

عزت اللهى یک دقیقه اى وایله را نجات داد!

ســپاهان براى فرار از بحران ناکامى هاى اخیر خود 
محکوم به برترى بر هوادار اســت. طالیى پوشــان 
اصفهان اما چهار هفته متوالى اســت که رنگ برد به 
خود ندیده اند و سه تساوى و یک شکست حاصل کار 

آنها در هفته هاى سوم تا ششم بوده است. 
هفته هفتم لیگ برتر در حالى امروز با برگزارى 3 دیدار 
به پایان مى رسد که سپاهان باید از ساعت 17 در تهران 
در برابر هوادار صف آرایى کنند. شــاگردان مورایس 
براى اینکه بیش از این از صدر جدول فاصله نگیرند 
چاره اى ندارند جز آنکه با دست پر به اصفهان برگردند. 
با وجود ایــن، باید در نظر گرفت که کســب 3 امتیاز 
این بازى براى سپاهانى ها کار چندان راحتى نیست. 
شاگردان ساکت الهامى اگرچه در رده سیزدهم جدول 
قرار گرفته اند اما نزدیکى فاصله تیم ها در شش هفته 
گذشته نشان مى دهد که ســپاهان با تیم دست و پا 
بسته اى رو به رو نخواهد شد. دســتکم گرفتن این 
حریف یعنى تکرار آنچه در هفته ششم براى طالیى 
پوشان روى داد. هواداران این تیم اصفهانى هنوز از یاد 
نبرده اند که تیم محبوبشان در آن بازى، چطور جلوى 
چشمان آنها در برابر تیم قعرجدولى آلومینیوم در نقش 

جهان متوقف شد.
مهمتر از آن اینکه امروز در قلــب خط دفاعى هوادار 
بازیکنى وظیفه جلوگیرى از حمالت ســپاهانى را بر 
عهده دارد که انگیزه ویژه اى براى این بازى دشــوار 
دارد: عزت پورقاز که  پس از پنــج فصل بازى براى 
سپاهان این فصل راهش را از  تیم اصفهانى جدا کرده 
و امروز براى اثبات توانایى هایش بــه راحتى اجازه 
نفوذ به دروازه هوادار را به هم تیمى هاى سابقش در 
سپاهان نخواهد داد. این موضوع عالوه بر دقت پایین 
فورواردهاى ســپاهان در زدن ضربات آخر، مى تواند 
کار شاگردان مورایس براى گشودن سنگر حریف را 

کمى سخت کند. 
اما بدون شک سرمربى پرتغالى ســپاهان با استفاده 
از فرصت تعطیالت لیگ در صدد رفع این مشــکل 
برآمده است. در کنار این موضوع دستیار سابق «آقاى 
خاص» باید چاره اى اندیشیده باشد براى جلوگیرى 
از تکرار اشتباهات مرگبارى که مدافعان سپاهان در
 بازى هاى گذشته مترکب شده اند؛ در غیر این صورت، 
با توجه به انگیزه باالى بازیکنان تیم هایى چون هوادار 
براى عرض اندام در رقابت با سپاهاِن همیشه مدعى و 
تالش وافر آنها براى امتیاز گرفتن از این تیم اصفهانى، 

این موضوع طالیى پوشان را در نبرد امروز به دردسر 
خواهد انداخت. 

سپاهانى ها باید با باالبردن ضریب دقت خود چه در 
فاز حمله و چه در انجام کارهاى دفاعى، هرطور شده 
نسخه هوادار را بپیچند. آنها براى گلزنى به تیِم ساکت 
الهامى مى توانند از نقطه ضعف حریف که خط دفاعى 
این تیم است بهره ببرند. مدافعان هوادار با هفت گل 
خورده طى شش بازى گذشته عملکرد خوبى از خود 
برجاى نگذاشته اند و اســتفاده درست از پاشنه آشیل 
رقیب مى تواند طالیى پوشــان را در ایــن دیدار به 
خواســته خود که همان کســب 3 امتیاز بازى است 
برساند. سپاهان در صورت برترى در این میدان، هم 
ُمهر پایانى بر ناکامى هاى اخیر خود مى زند و هم در 

کورس رقابت با مدعیان باقى مى ماند. 
نگاه ویژه هموطن مورایــس در رأس تیم ملى ایران 
به دیدارهاى ســپاهان، پرســپولیس و استقالل هم 
مى تواند انگیــزه بازیکنان این تیم هــا را براى بهتر 
ظاهر شدن در سه مســابقه پیش از رقابت هاى جام 
جهانى دوچندان کند. سرمربى پرتغالى طالیى پوشان

 مى تواند از این موضوع به عنــوان برگه برنده براى 
برترى در دیدارهاى بعدى تیمش نیز استفاده کند.

سپاهان-هوادار؛ امروز در ورزشگاه شهید دستگردى

تالش طالیى پوشان براى
 فرار از ناکامى

مرضیه غفاریان

تغییر سرمربى تیم ملى اتفاق مثبتى براى برخى از 
بازیکنان از جمله مهدى ترابى بود.

قرار گرفتن مهدى ترابى در فهرست اصلى تیم ملى 
براى روبه رو شدن با اروگوئه، یک پیام مهم داشت، 
کارلوس کى روش یک محک بزرگ براى ســتاره 
پرســپولیس در نظر گرفته بود و قصد داشــت این 

فوتبالیست را محک بزند.
او نقش مهمى در روند پیشرفت مهدى ترابى داشته 
و این بازیکن را در حالى بــراى اولین بار به اردوى 
تیم ملى دعوت کرد که ترابــى یک مهره جوان در 

ترکیب سایپا بود.
کى روش از همان ابتدا هم اعتقــاد زیادى به بازى 
ترابى داشــت و مهدى نیز با درخشــیدن در اولین 
تجربه هاى ملى و گل زنى براى ایران، نشان داد که 

چقدر تشنه این موقعیت بوده است.
ترابى که در دوران دراگان اسکوچیچ، حتى در یک 
بازى هم در ترکیب اصلى تیم ملى حضور نداشت، 
در اولین بازى تیم ملى با کى روش، به ترکیب اصلى 
رسید و نمایش خوبى مقابل اروگوئه داشت و به نظر 
مى رســد که حضور او در جام جهانى را باید قطعى 

دانست.
ســرمربى تیم ملــى که پیــش از این بــا کمک 

فیزیوتراپش، وحیــد امیرى را آمــاده بازى کرده 
بود، حاال یک مهــدى ترابى باانگیــزه را تحویل 
پرسپولیسى ها داده تا دومین هدیه اش را به یحیى 

گل محمدى داده باشد.

تغییر سرمربى تیم ملى، اتفاقى مثبت براى ترابى

در حالــى که صبــح روز جمعه نایــب رئیس اول 
فدراســیون فوتبال صحبت از ادامــه مذاکرات با 
باشگاه فوالد براى استخدام نکونام کرد، سرمربى 

قرمزهاى اهواز پرونده این ماجرا را بست.
جواد نکونام در کنفرانس خبرى پش از دیدار مقابل 
مس کرمان، ضمن تمجید از کارلوس کى روش و 
تقدیر از این  ســرمربى پرتغالى، پیشنهاد دستیارى 
او را اعتبارى در دنیا دانست و عنوان کرد: کار کردن 
کنار مربیان بزرگ براى هرکسى مثل دانشگاه است. 
از این موضوع واقعا خوشحالم و از کى روش تشکر 

مى کنم. امیدوارم بهترین نتایج را با تیم ملى بگیرد.
سرمربى فوالد تصریح کرد: درمورد حضورم در تیم 
ملى رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال برنامه 
ریزى مى کنند من تحت قرارداد باشگاه فوالد هستم.  

با باشگاهم و جاییکه که کمک کرده رشد کنم ِعرق 
دارم. دوست دارم پاسخ محبت هاى فوالد را بدهم. 

دوست ندارم یک هوادار فوالد هم ناراحت شود.
نکونام گفت: االن باشــگاه فوالد تصمیم گیرنده 
است. دوســت دارم به بزرگى خودش ادامه بدهد. 
کل فصل با توجه به اینکه مى توانســتم جدا شوم 
ولى خودم را مدیون هواداران مى دانســتم. االن 
ارتباطمان جدا نشدنى اســت. هرجاى خوزستان 
مى رویم مردم به من لطف دارند و نمى توانم این را 
با چیز دیگرى عوض کنم. اگر یک  هوادار فوالد از 
من ناراحت شود، عذاب وجدان مى گیرم. هواداران 
براى من سنگ تمام گذاشتند. باشگاه رسما با این 
موضوع مخالفت کرده و دیگر حرفى در این زمینه 

وجود ندارد.

پایان ماجراى نکونام و کى روش

مهاجم ایرانى لورکوزن با نمایش خوب بایرن مونیخ 
نتوانست عرض اندام کند.

در هفته هشــتم رقابت هاى بوندس لیگاى آلمان 
تیم هاى بایرن مونیخ و بایرلورکوزن مقابل هم قرار 
گرفتند که این مســابقه با نتیجه 4 بر صفر به سود 

مونیخى ها خاتمه پیدا کرد.
ســردار آزمون، مهاجم ملى پوش کشورمان در این 
بازى از دقیقه 60 در ترکیب بایرلورکوزن قرار گرفت 

ولى نتوانست کار خاصى انجام دهد.
سایت «سوفا اسکور» در ارزیابى فنى اش از این بازى 
به سردار آزمون مهاجم ایرانى لورکوزن نمره متوسط 

6/7 از 10 را داد. با نگاه به آمار آزمون در این بازى در 
29 دقیقه حضورش در میدان گلى نزد و پاس گلى 
نداد. آزمون در میانه زمین غالبــا در حال دفاع بود و 

بایرن مونیخ مجالى به رقیب براى حمله نمى داد.
آزمون مقابل بایرن مونیخ هیچ شوتى نتوانست بزند 
و فرصتى براى عرض اندام پیدا نکرد. ستاره ایرانى 
در این دیدار 15 بار لمس به توپ داشته و 67 درصد

 پاس هایش را به مقصد رساند.
بایرلورکوزن با این باخت سنگین با 5 امتیاز در رده 
شــانزدهم باقى ماند تا بحران یاران آزمون در این 

فصل تداوم پیدا کند.

شکست لورکوزن در حضور ستاره ایرانى

طبق اعالم نایــب رئیس اول فدراســیون فوتبال 
قرار داد ســرمربى پرتغالى تیم ملى فوتبال تا پایان 

جام ملت هاى آسیا تمدید مى شود.
مهدى محمدنبى، نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال 
و سرپرست تیم ملى پس از پایان اردوى اتریش و 
بازگشت به ایران در برنامه ورزش و مردم شرکت 

کرد و خبر مهمى را به زبان آورد.
او در خصوص شــرایط قرارداد کارلوس کى روش 

و دســتیارانش این چنین گفت: قــرارداد آقاى 
کى روش ماهــى 50 هزار یورو اســت. قرارداد 
دستیاران ایشــان براى پنج نفر 30 هزار یورو 
خواهد بود. مجموع قرارداد شش نفر ماهى 80 

هزار و این مبلغ خالص است.
نبــى در ادامه تلویحا خبــر از تمدید قرارداد 

کارلوس کــى روش تا پایان 
جام ملت هاى آسیا داد و 

گفت: فاز اول قرارداد 
فدراسیون با آقاى 

تا  کــى روش 

پایان جام جهانى اســت. اما بنده طى دو روز آینده 
گزارشــى را به آقاى مهدى تاج مى دهم تا با توجه 
به شرایط مناسبى که قرارداد دارد، آقاى کى روش تا 
پایان جام ملت ها تمدید کنند و سرمربى ایران باشند. 
ما با ایشان صحبت  مربوطه هم انجام داده ایم. جام 
ملت ها بالفاصله بعد از جام جهانى آغاز مى شود و 

باید برنامه ریزى مناسب صورت گیرد.
پیش از این عنوان شــده بــود قرارداد 
کارلوس کى روش ســه ماهه و تا 
پایان جام جهانى است اما حاال 
با اظهار نظر نبــى باید قرارداد 
این مربى پرتغالى را تا پایان جام 
ملت هاى 2023 تمدید شــده 

بدانیم.

تمدید قرارداد کى روش تا پایان جام ملت ها
سرمربى تیم ملى فوتسال ایران به صعود مقتدرانه 
به جام ملت هاى آسیا واکنش نشــان داد و گفت: 
هنوز فضا براى پیشــرفت داریم. فلســفه ایران 

مشخص است، بردن.
وحید شمسایى با بیان اینکه 10 سال تجربه بازى 
کردن در جام ملت هاى آسیا را دارد، تصریح کرد: 
مى دانم شرایط هر دیدار با مسابقه قبل فرق مى کند 
و باید به طرز متفاوتى آماده بازى با لبنان شــویم. 
هواداران زیادى در سالن دیدم و از همه آنها تشکر 
مى کنم که براى تماشاى بازى ما وقت گذاشتند. 

امیدوارم آنها را در دیدار بعدى هم ببینیم.
سرمربى تیم ملى فوتســال ایران، قهرمانى آسیا 
را هدف اصلى تیمش خواند و گفــت: باید دوباره 
دور هم جمع شــویم و روى دیــدار بعدى تمرکز 
کنیم. نقش من پرورش ســتارگان آینــده ایران 
است. جایگزین کردن بازیکنان به جاى 10 بازیکن 
شناخته شده و انتظار از نیروهاى جدید براى بازى 
کردن به شیوه اى که مى خواهیم، کار آسانى نیست. 
تیم هاى ژاپن، ویتنام و تایلند رقباى سنتى ما براى 
قهرمانى محســوب مى شــوند و تیم هایى چون 
ازبکستان، عربستان و کویت نیز فوق العاده هستند.

شمسایى: نقش من 
پرورش ستارگان آینده 

ایران است

05

رقابت هاى فوتسال جام ملت هاى آسیا در کویت در حال 
برگزارى اســت و دیروز هم 4 بازى از گروه سوم و چهارم 
برگزار شد. در گروه سوم اندونزى که محمد هاشمى زاده، 
کاپیتان سابق تیم ملى سکان هدایت این تیم را دست دارد 
به مصاف لبنان رفت و توانست حریف خود را با نتیحه 7 بر 
2 شکست دهد. در دیگر بازى از این گروه تیم ملى فوتسال 
کشورمان به مصاف چین تایپه رفت و در یک بازى پرگل 
و یک طرفه با نتیجه 10 بر یک این تیم را شکســت داد. 
شاگردان وحید شمسایى با توجه به پیروزى اندونزى مقابل 

لبنان به مرحله حذفى این مسابقات صعود کردند.

جشنواره گل ایران
 مقابل تایپه

گل محمدى داده باشد.
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کنفرانس بررســى روابــط ایران و ســن پترزبورگ و 
چشم انداز همکارى هاى تجارى و اقتصادى منطقه اى 
با حضــور مدیرکل دفتــر هماهنگى امــور اقتصادى 
استاندارى و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومــى اتاق بازرگانــى اصفهان،  
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان بر برگزارى 
نشست هاى مشترك رابطین اتاق هاى بازرگانى اصفهان 
و سن پترزبورگ به منظور تبادل اطالعات روز تجارى 
طرفین در حوزه هاى مختلف به ویژه مسایل گمرکى، 
استاندارد و... قبل و پس از اعزام هیئت تجارى به روسیه 

تاکید کرد.
فرشــته امینى خواســتار برنامه ریزى جهت مالقات 
حضورى هیئت تجارى ایرانى با همتایان روسى در این 
سفر شــد و تصریح کرد: اعالم حوزه هاى مورد عالقه 
روسیه براى توســعه تعامالت در اعزام هدفمند و نتایج 

هر چه بهتر این سفر حایز اهمیت است.
وى گفت: اعضــاى هیئت تجارى اصفهــان تاکنون 
مشتمل بر حوزه هاى ســاختمان و مصالح ساختمانى، 
قطعات خودرو، موادغذایى و کشاورزى، خدمات فنى-

مهندسى، دارو و لوازم بهداشتى، قطعات و ماشین آالت 
صنعتى هستند.

 امینى همچنین ضمن اشــاره به تفاوت هاى فرهنگى 
و زبانى تجار اصفهانى و روســى بر ضرورت برگزارى 
دوره هاى آموزشــى براى تجــار دو طــرف در زمینه 
روش هاى بازاریابــى تاکید کرد و خواســتار توجه به 
این امر مهم از سوى دفاتر مشــترك تاسیس شده در 

دو کشور شد.
احسان شهیر، مدیر کل دفتر هماهنگى امور اقتصادى 
استاندارى اصفهان نیز ضمن اشــاره به پتانسیل هاى 
استان اصفهان گفت: در  سفر هیئت تجارى اصفهان به 
روسیه به واسطه فرصت هاى همکارى عظیم، سعى شده 
برنامه هایى به صورت همه جانبه و متناســب با شرایط 
زمانى و مکانى و متمرکز بر توانمندیهاى طرفین در این 

راستا طراحى شود.
وى از تنظیم پیش نویــس  تفاهم نامه هایى میان ایران 
و روســیه در قالب تفاهم نامه شــوراى قانونگذارى و 
حکمرانى ســن پترزبورگ و شــوراى اســالمى شهر 
اصفهان، توافقنامه هایــى میان اتاق هــاى بازرگانى 
اصفهان و سن پترزبورگ و نقشه راهى در راستاى ارتقاء 

سطح صادرات براى حکمرانان دو مجموعه خبر داد.
مدیر کل دفتــر هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
اصفهان در ادامه تصریح کرد: در این ســفرحوزه هاى 
اقتصاد، بازرگانى و ســرمایه گذارى بــه منظور تبادل 
تجارب دربرگزارى اجالس و پروژه هاى سرمایه گذارى 
و رویدادهاى نمایشــگاهى، حوزه خدمات شــهرى، 

مترو، پارك ها، محیط زیست و آب به منظور کمک به 
سیستم هاى حمل و نقلى، ســاخت، تعمیر و نگهدارى 
زیرساخت هاى شهرى همچنین موضوعات گردشگرى، 
فرهنگى-هنرى و ورزشى به ویژه گردشگرى طبیعت، 
تاریخى، سالمت و ادیان و موضوعات علمى، فناورى، 
دانش بنیــان و مجموعه هاى خالق مــورد تاکید قرار 

گرفته است.
همچنین رئیس اتاق بازرگانى و صنعت سن پترزبورگ در 
این کنفرانس از سفر رئیس اتاق تجارت روسیه به ایران 
در اواســط ماه نوامبر خبر داد و گفت: در این سفر قصد 

داریم جلسه بازرگانى و تجارى برگزار کنیم.
والدیمیرایوانوویچ کاتنف در ادامه با اشاره به سفر هیئت 
تجارى اصفهان به ســن پترزبــورگ در آینده نزدیک 
افزود: پتانســیل هاى زیادى براى توســعه تعامالت 
تجارى و اقتصادى زیادى بین اصفهان و سن پترزبورگ 

وجود دارد.
وى بر ضرورت توسعه تعامالت تجارى و فرهنگى ایران 
و روسیه تاکید و تصریح کرد: این در حالى است که در 
سال 2021 تنها 18 نفر شهروند سن پترزبورگ از ایران 
بازدید کرده اند و 200گردشــگر ایرانى نیز از این شهر 
بازدید نموده اند که این آمار با توجــه به جذابیت هاى 

گردشگرى دو طرف باید بسیار افزایش یابد.

چشم انداز همکارى هاى تجارى و اقتصادى اصفهان
 و سن پترزبورگ

به مناســبت فرارســیدن هفتم مهر ماه روز ملى ایمنى و آتش نشانى ، مراسم 
تجلیل وگرامیداشت تالشگران این عرصه با حضورجمعى از معاونین، مدیران 
و تالشگران مدیریت ایمنى و آتش نشانى ذوب آهن اصفهان در این مدیریت 

برگزار شد.
مهدى بهرامى معاون پشتیبانى و خدمات اجتماعى ذوب آهن اصفهان ضمن 
تبریک این روز و قرائت پیام ایرج رخصتى مدیرعامل شرکت به مناسبت روز ایمنى 

و آتش نشانى گفت: فعالیت در این مشاغل ، برخوردارى از روحیه واالى ایثارگرى و 
جهاد را مى طلبد و همت این تالشگران باید در تمام ایام سال مورد تقدیر قرار گیرد.                                          
وى گفت:  شغل آتش نشانى قبل از هرچیز نوعى عشق است و به لحاظ  وجود 
خطر پذیرى و ایثارگرى باالى این شغل ، در بین مردم از اهمیت و احترام خاصى 

برخوردار است.  
معاون پشتیبانى و خدمات اجتماعى  شــرکت افزود: تالشگران آتش نشانى و 

ایمنى با احساس مسئولیت، کسب آموزش و حفظ آمادگى خود در جهت پاسدارى 
از ســرمایه هاى شــرکت و در راس آن ها  ایمنى کارکنان و حفظ تجهیزات و 
ساختمان ها در برابر حوادث و آتش ســوزى ها، همواره در حال ایفاى نقش و 
فداکارى هستند. وى افزود، از آن جا که عظیم ترین حوادث در دل کوچک ترین 
بى احتیاطى ها نهفته است ، ما باید نهایت دقت را در انجام کارها داشته باشیم  و از 

تجهیزات موجود حفاظت کرده و به خوبى از آن ها استفاده کنیم.

شغل آتش نشانى  نوعى عشق است

 بخش ناشنوایان در کتابخانه عمومى توحید اصفهان 
راه اندازى شد

قائم مقام کمیته امداد استان اصفهان معرفى شد

به گزارش روابط عمومــى اداره کل کتابخانه هاى 
عمومى استان اصفهان، در راستاى تکمیل خدمات 

کتابخانه هاى عمومى و ارائه خدمات به ناشنوایان 
و کم شــنوایان و تشــویق آنها به مطالعه، بخش 
ناشــنوایان کتابخانه عمومى توحیــد اصفهان راه 

اندازى شد.
عاطفه الرى، مسئول بخش ناشــنوایان کتابخانه 
عمومى توحید ضمن ارائه گزارشى از عملکرد این 
بخش اظهار داشــت: فعالیت هاى متنوع فرهنگى 
مانند مسابقات کتابخوانى، نشست کتابخوان، جمع 
خوانى، ایستگاه نقاشــى، تهیه و پخش فیلم هاى 
آموزشى با هدف گسترش فرهنگ مطالعه، ارتقاى 

ســطح علمى و دانش جامعه و غنى سازى اوقات 
فراغت ناشنوایان و کم شنوایان در این بخش برگزار 

مى شود.
وى ادامه داد: کتاب هاى این 
بخش به چند دســته از جمله 
کتــاب هایی بــا موضوع کم 
شــنوایی، راهنماي والدین و 
معلمان در برخــورد با کودك 
کــم شــنوا، ادیوگرافــی و

 بیمــاري هــاي مربــوط به 
گوش، حلــق و بینــی، کتاب 
هاي آمــوزش زبان اشــاره و
 کتاب هاي مصور بــا هدف زبان آموزي و رشــد 
مهارت هاي کودکان و نوجوانان تقســیم مى شود 
و تاکنون 150 نسخه در این بخش گردآورى شده 
است.گفتنى است، عضویت ناشنوایان و کم شنوایان 
در کتابخانه عمومى توحید بــه صورت رایگان و با 
ارائه یــک قطعه عکس، کارت شناســایى معتبر و 
شــماره تلفن همراه براى تایید عضویت انجام مى 
شــود. مراجعین براى کســب اطالعات بیشتر مى 
توانند با شماره تلفن 03136270763 تماس حاصل

 نمایند.

در مراسمى عباسعلى زارعان قائم مقام سابق کمیته 
امداد استان اصفهان تکریم و قائم مقام جدید این 

نهاد معرفى شد.
به گزارش روابط عمومى و اطالع رســانى کمیته 
امداد، در این مراســم با حضور مدیــرکل کمیته 
امــداد امام خمینى(ره)، شــوراى مدیــران امداد 
اســتان اصفهان و روســاى ادارات ایــن نهاد در 
شهرســتانها، از زحمات عباسعلى زارعان قدردانى 

و نبى الــه اله دادى بــه عنوان قائــم مقام جدید 
معرفى شد. 

نبى اله الــه دادى پس از خدمت در ســمت هاى 
رئیس اداره مالى ذیحسابى، رئیس اداره تدارکات، 
مدیر برنامــه ریزى و فنــاورى اطالعات، با حکم 
ســید مرتضى بختیارى رئیس کمیتــه امداد امام 
خمینى(ره)، قائم مقام این نهاد در استان اصفهان 

شد.

مدیرکل عشایر اصفهان گفت: احداث مجتمع هاى آبرسانى عشایرى در این استان با 
هدف تامین آب آشامیدنى پایدار و بهداشتى مستلزم تامین اعتبارات است.

مختار اسفندیارى افزود: تامین آب دائم بهداشتى از جمله ضروریات جامعه عشایرى 
است، زیرا بهبود رفاه و حفظ سالمت این قشر پرتالش را به همراه خواهد داشت.

وى با تاکید بر اینکــه تخصیص اعتبارات، الزمه اجراى طرح هاى آبرســانى و دیگر 
پروژه هاى مرتبط است اظهارداشت: تامین بخش قابل توجهى از گوشت و محصوالت 
کشاورزى کشور توسط عشایر انجام مى شود، بنابراین توجه و حمایت از آنان اهمیت 

دارد.
وى با بیان اینکه احداث مجتمع هاى آبرسانى در این منطقه ساالنه بطور متوسط براى 
500 خانوار انجام مى شود، ادامه داد: در ســال جارى حفر چاه آب آشامیدنى و اجراى 

شبکه داخلى براى عشایر عرب جرقویه واقع در شرق اصفهان را در دستور کار داریم.
 مدیرکل عشایر اصفهان با اشاره به اینکه طول این شبکه 6 کیلومتر است، تصریح کرد: 

براى آن 10 کیلومتر شبکه برق نیز اجرا مى شود.
اسفندیارى با اشــاره به دیگر پروژه هاى مرتبط با تامین آب خاطرنشان کرد: امسال 
آبرسانى سیار براى سه هزار و 700 خانوار عشایرى در استان با اعتبارى بالغ بر 6 میلیارد 

تومان انجام شد.
 براساس آمار اداره کل امور عشایر اســتان اصفهان، 9 هزار و 605 خانوار عشایرى در 
استان اصفهان زندگى مى کنند که این تعداد شامل ایالت قشقایى، بختیارى و عرب 

جرقویه هستند.
در شهرهاى بویین میاندشــت، فریدن و چادگان واقع در غرب اســتان 27 هزار نفر 
عشایر ایل بختیارى و در سمیرم، دهاقان و شهرضا در شمال استان 24 هزار نفر از ایل 
قشقایى و محمدآباد و نصرآباد در شرق اصفهان ســه هزار نفر عشایر از طایفه عرب 

جرقویه سکونت دارند. 
عشایر اصفهان 28 درصد مواد کاالهاى این استان را تامین و 30 تا 35 هزار متر مربع 
انواع فرش، جاجیم، گلیم، کیف و محصوالتى از این دست، 55 هزار تن لبنیات، 300 

تن عسل و 150 هزار تن سیب درختى تولید مى کنند.

مدیرکل بهزیستى استان اصفهان در پیامى روز جهانى سالمندان را تبریک گفت.
در پیام ولى اله نصر آمده است: روز سالمندان، روز قدر نهادن و ارج گذارى به شخصیت 
گرانبهاى آنانى است که عمر خویش را براى ساختن جامعه مصروف داشتند و  چونان 
گنجینه هایــى مملو از تجارب ارزشــمند و برتر از هر ســیم و زرى در متن زندگى ما 
جلوه نمایى مى کنند و راه روشن و حرکت در مسیر صحیح زندگانى را در پیش پاى ما و 

به ویژه نسل جوان قرار مى دهند.
در بخش دیگرى از این پیام آمده اســت: تکریم ســالمندان، توصیه اکید دین مبین 

اســالم، پیامبر اعظم (ع) و ائمه هدى علیهم الســالم است لذا شایســته است این 
مهم مداوم و مســتمر همواره مورد توجــه خانواده هاى گرامى باشــد زیرا عالوه بر 
ضرورت حفظ شان و جایگاه این اســطوره هاى ســتودنى تجربه و زندگى، همگان 
باید در نظر داشــته باشــیم که تصویر فرداى مــا در امروز این عزیزان هویداســت 
و هرگونه اقــدام و عملى کــه در جهــت احقاق حقوق و بزرگداشــت ســالمندان 
انجــام مى دهیم بدون شــک مســیرى را بــراى دوران ســالمندى ما نیــز ایجاد 

خواهد نمود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: یک هزار و 400 بســته کمک 
آموزشى در قالب طرح مهر تحصیلى بین دانش آموزان نیازمند استان اصفهان توزیع 

مى شود.
حجت االسالم محمدحسین بلک صبح شنبه در آئین رونمایى از طرح «مهر تحصیلى» 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان که در امامزاده ردان برگزار شد، ضمن تبریک هفته 
دفاع مقدس و ابراز خرسندى از همزمان شــدن دهه وقف با هفته دفاع مقدس اظهار 
داشت: دفاع مقدس درس هاى زیادى را به ما داد، شهدا قصد ابدیت داشتند و واقفان 

نیز قصد ابدیت داشتند.
وى افزود: شهدا از جان خود گذشتند و واقفان از سرمایه هاى مادى خود عبور کردند، باید 
توجه داشت که اگر شهدا و واقفان نبودند بسیارى از کارهاى امروز مختل مى شد، شهدا 
به استناد آیه قرآن تنها یک نگرانى داشتند و آن نیز مربوط به دوران بعد از خودشان بوده 

که بازماندگانشان محکم بایستند و کوتاه نیایند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با بیان اینکه مردم ایران در اعتراض به 
اغتشاشات اخیر رفتار درستى داشتند و با حضور در راهپیمایى محکومیت این اتفاقات 

آب سرد را بر آتش دشمن ریختند، گفت: باید قدردان این مردم باشیم.
وى در ادامه با بیان اینکــه اداره کل اوقاف و امور خیریه تمایلى به ورود مســتقیم به 
ارائه خدمات به مردم به ویژه در حوزه محرومیت زدایى را ندارد، ادامه داد: این امر را با 
همکارى دستگاه هاى حمایتى انجام مى دهیم و نتایج خوبى را نیز به همراه داشته است.
حجت االسالم بلک افزود: امسال یک هزار و 400 بسته مهر تحصیلى به دانش آموزان 

نیازمند اصفهانى هدیه خواهد شد. 

شرط احداث مجتمع هاى آبرسانى عشایرى در اصفهان 

تصویر فرداى ما در امروز سالمندان است 

1400 بسته مهر تحصیلى بین دانش آموزان نیازمند اصفهان توزیع مى شود


