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زره ماسک ها علیه 
آنفلوآنزا

آب بی آب 
۳

«بیرو» با کلیشه های 
معروفش

رشد ۴۷ درصدی وصول 

مالیات در استان اصفهان

۳

       

سبزی ترخون
با فواید

باورنکردنی

بازپس گیرى 230 هکتار زمین از یک ارگان دولتى
۳

کار نامرئی زنان 
خانه دار  

وجود 21 میلیون زن «خانه دار» در کشــور، رکوردى 
اســت که نمى توان از آن به راحتى گذشت در حالى 
که همچنان جاى خالى شــغل در کنار «خانه دارى» 

خالى است.
از حدود دو دهــه پیش کــه بر ســر ارزش گذارى 
«خانه دارى» بحث شــده تا اکنون که این عدد آنقدر 
بزرگ شــده که نمى تــوان از آن گذشــت، همواره 
بر ســر بیمه زنان خانه دار و محترم شــمردن شغل 
«خانه دارى» بحث بوده و موافقان و مخالفان بسیارى 

داشته است.
موافقان بیمه زنان خانه دار معتقدند اگر براى خانه دارى 
به عنوان یک شغل درآمدى درنظر گرفته شود، کفایت 

اقتصادى براى زنان در پى خواهد داشت و...

لباس بدقواره تخلفلباس بدقواره تخلف
 بر تن ساخت و سازهاى اصفهان بر تن ساخت و سازهاى اصفهان

۶

در راستاى حفظ حقوق بیت المال در اراضى ملى و منابع طبیعى صورت گرفت

چرا کی روش امیری را چرا کی روش امیری را 
به محبی ترجیح می دهدبه محبی ترجیح می دهد

بــه  را  امیــرى  وحیــد  دارد  حــق  روش  کــى 
محمد محبى ترجیح بدهد. او معتقد اســت امیرى بیشتر از 
محبى به کار تیمش مى آید وکارى هم به اعتقاد پیشکسوت 

آبى ها ندارد که وینگر بوشهرى را «دریبل زن...

۲

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید

شغلی که شغل نیستشغلی که شغل نیست

مدیریت شهری و فرمانداری اصفهان در دو سوی مشکالت یک شهرک

دختران
دانش آموز در

صف فقر مهارت 

۵

گلر سپاهان راهی گلر سپاهان راهی 
خوزستان می شود؟

از مهمترین خواص ترخون 
کاهش درد دنــدان و لثه 
اســت و جویدن ترخون 

از  جلوگیــرى  موجــب 
خونریزى لثه و...

روزگار غریب ساکنان شهید کشوری
۳

۷

مدیرکل مدیریت بحران استانداریمدیرکل مدیریت بحران استانداری

خبر داد؛خبر داد؛

بارش  پاییزی در اصفهان بارش  پاییزی در اصفهان 
۳قربانی گرفتقربانی گرفت

آلوده ترین شهرهای کشور را بشناسید اصفهان موج اول آنفلوآنزا را از سر گذراندجهان نما نحوه ارسال متن گروهى در اندرویداستان چگونه بدون قرص، بى خوابى را درمان کنیم؟تکنولوژی سالمت

شهرداری طالخونچه

عملکرد  شهردارى
 طالخونچه

در6ماه اول سال 1401
به اســتناد ماده 71قانون شــهرداریها عملکرد 6ماه 
اول سال 1401به شــرح جدول ذیل جهت اطالع عموم 

شهروندان ارائه مى گردد.

پروژه آسفالت گذرهاى محالت هدف بازآفرینى شهرى1

تکمیل پروژه مطالعات دفع آبهاى سطحى2

پروژه ساماندهى میادین و معابر شهر3

پروژه خرید المان تصاویر شهدا4

پروژه نگهدارى و توسعه فضاى سبز شهرى5

پروژه واگذارى خدمات و فضاى سبز شهرى6

پروژه جمع آورى و حمل و دفن زباله7

پروژه نگهدارى تاسیسات شهرى8

پروژه نکوسازى سطح شهر9

پروژه تجهیز ایستگاه آتشنشانى10

پروژه خرید کپسول و شارژ و وسایل ایمنى11

پروژه خرید و نصب دوربین پایش تصویرى12

پروژه ادامه احداث خیابان شهید بهشتى13

پروژه ادامه احداث بلوار شهید قاسم سلیمانى14

پروژه اصالح هندسى و احداث چهارراه 15
امیرالمومنین(میدان خیابان انقالب)

پروژه دیون احداث بلوار شهید قاسم سلیمانى16

پروژه تملک و آزاد سازى مستحدثات واقع در 17
طرح هاى عمرانى

پروژه لکه گیرى و ترمیم و نگهدارى و آسفالت سطح 18
شهر

پروژه جدولگذارى وکانیو گذارى و بلوك فرش معابر 19
سطح شهر

پروژه مکانیزه نمودن فعالیتهاى سیستم هاى داخلى 20
شهردارى

پروژه تجهیز ساختمان ادارى21

پروژه بازسازى و تعمیرات اساسى ساختمان22

پروژه حمل و نقل عمومى23

پروژه واگذارى خدمات حمل و نقل24

پروژه دیون فاز یک شهرك صنعتى25

پروژه شهرك صنعتى شهردارى طالخونچه26

پروژه هاى جشنواره مذهبى،فرهنگى،اجتماعى ،ادبى27

پروژه محوطه سازى تاالر اجتماعات28

29(BOT)پروژه ورزشگاه هفتم تیر طالخونچه

درآمدها
       ارقام به ریال     درآمدها و منابع تأمین اعتبار                                             ردیف
69482336173      درآمد هاى ناشى از عوارض عمومى                                           110000
914503505      درآمد هاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى                        120000
315822403      بهاى خدمات و درآمد هاى مؤسسات انتفاعى شهردارى                  130000
368031814      درآمد هاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى                                      140000
5000000000      کمکهاى اعطائى دولت و سایر سازمانهاى دولتى                         150000
1409495632      اعانات ، کمکهاى اهدایى و دارائیها                                              160000
16368928155      منابع حاصل از واگذارى دارائى سرمایه اى                                200000

          هزینه ها
41915402058              الف ) هزینه هاى جارى                                                              

74501896764            ب) هزینه هاى عمرانى                                                                 

صورت درآمد و هزینه براى دوره منتهى به 1401/06/31

فهرست عملیات عمرانى
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آلوده ترین شهرهاى
کشور را بشناسید

افزایش حقوق بازنشستگان 
چقدر است؟ 

خبرخوان
محدودیت ها

همیشگى مى شود؟
محدودیت هاى اعمالى بر    عصرایران |
اینترنت در روزهاى گذشته یکى از بحث هاى پر 
چالش بوده است. محدودیت هایى که بسیارى 
اعتقاد دارند در عمل همان طرح صیانت هستند 
که بدون تصویب به اجرا در آمده است. حاال اما 
با گذشت حدود دو ماه از این محدودیت ها یکى 
از نمایندگان مجلس ســخن از طرح جنجالى 
مجدد طرح صیانت در مجلس زده است. حسین 
نوش آبادى گفته است: «بنده عضو کمیسیون 
مشترك صیانت از فضاى مجازى هستم و هدف 
این کمیسیون رشــد و ارتقاى پیام رسان هاى 
داخلى است که هم اکنون بعضى از نشانه هاى 
پیشرفت آن مشاهده مى شــود و از هفته آینده 

جلسات تکمیلى آن ادامه پیدا خواهد کرد.»

تعداد مشترکان تلفن ثابت 
مدیرکل    باشگاه خبرنگاران جوان |
ارتباطات و امور بین الملل شــرکت مخابرات 
ایران تعداد مشــترکان خانگى در کشــور را 
حدود 29 میلیون مشــترك دانست و افزود: در 
سال هاى اخیر شــاهد کاهش تعداد مشترکان 
خانگى نبودیم و حتــى گزارش هایى مبنى بر 
افزایش تعداد مشــترکان داخلى به دســت ما 
رسیده اســت. محمدرضا بیدخام گفت: حجم 
قابل توجهى از بدهکاران به شرکت مخابرات 

مشترکان ارگانى و سازمانى هستند.

40 نیروگاه برق
زیان ده شده اند

 780   تجارت نیوز | پــس از زیــان  
میلیارد تومانى شش شــرکت نفتى على رغم 
ســرمایه گذارى هاى هنگفت، شنیده ها حاکى 
از آن اســت که نیروگاه هاى برق نیز همچون 
شرکت هاى نفتى و خودروســازان دچار زیان 
انباشــته چند هزار میلیارد تومانى شده اند. در 
همین زمینه حمیدرضــا صالحى، نایب رئیس 
کمیســیون انرژى اتــاق بازرگانــى تهران، 
مى گوید: تمام 40 نیروگاه  کشور در مدار زیان 
حرکت مى کنند و تا به امروز هیچ سودى از آنها 
برداشت نشده است. چنانکه زیان آن ها 45 هزار 
میلیارد تومان تخمین زده مى شود. زیان فعلى 
را مى توان حاصل مصوبه هیئت دولت مبنى بر 

قیمت هاى دستورى دانست.

ثبت قالیشویان در تقویم 
دومین جمعه مهر ماه به عنوان روز    مهر |
ملى قالیشویان مشهد اردهال از سوى شوراى 
فرهنگ عمومى در تقویم رسمى کشور ثبت شد. 
آیین قالیشویان مشهد اردهال عنوان مراسمى 
است که هر ســاله به مناسبت شهادت سلطان 
على بن محمد باقر (ع) در ســال 113 هجرى 
برگزار مى شود و از سنت هاى هزارساله مردم 
مشهد اردهال در کاشان محسوب مى شود. این 
مراسم که به عنوان میراث ناملموس ایران در 
فهرست جهانى قرار گرفته در سرزمین مشهد 
اردهال برگزار شده و در یکى از روزهاى نهم تا 

15 مهر ماه هر سال به اجرا در مى آید.

نام ژینا ممنوع نیست
  باشگاه خبرنگاران جوان | روابــط 
عمومى سازمان ثبت احوال کشور اعالم کرد: 
اخیراً گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران 
مطلبى تحت عنوان اینکه «سیستم ثبت احوال 
ایران هیچ وقت به مهسا امینى اجازه ثبت اسم 
ژینا را نداده است» که این موضوع کامالً  کذب 
است و صحت ندارد و انتخاب این نام یا تغییر به 
نام ژینا ممانعتى ندارد به طورى که هم اکنون 
در کل کشور تعداد 6 هزار و 268 نام ژینا وجود 
دارد و در کردستان 2 هزار و 18 و در سقز 297 
اسم ژینا در سیســتم ثبت احوال ایران به ثبت 

رسیده است.

 4B موشک صیاد
رونمایى شد

موشک صیاد ۴B با حضور وزیر دفاع    فارس |
و پشتیبانى نیروهاى مســلح، فرمانده نیروى پدافند 
هوایى ارتش و جمعى از متخصصان صنعت دفاعى 
رونمایى شد. برد رادار کشف سامانه باور 373 از 350 
به 450 کیلومتر و برد رادار درگیرى این سامانه از 260 
به 400 کیلومتر ارتقا پیدا کرده اســت. برد موشک 
سامانه از 200 به 300 کیلومتر و ارتفاع درگیرى آن از 

27 به 32 کیلومتر افزایش یافته است.

کنایه به «بایدن» 
مجــرى برنامه «ســالم تهران»    برترین ها|
شبکه 5 ســیما به صحبت هاى اخیر رئیس جمهور 
آمریکا درباره حوادث اخیر در ایران واکنش عجیبى 
نشــان داد. او در ادبیاتى غیرمعمول روى آنتن زنده 
گفت: «واقعًا چــى مى زنى که میــرى هپروت؟!» 
رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتى مدعى شده بود که 

واشنگتن «ایران را آزاد خواهد کرد».

دریغ از استعفاى نمایشى
نچــه  آ   روزنامه جمهورى اسالمى |
اکنون در سرزمین ما اتفاق مى افتد، به سادگى مى شد 
حل شــود. یک عذرخواهى صریح و بى تکلف با این 
مضمون که نیت ما پاك و خیر بود و مى خواســتیم 
فرزند زیباروى شــما در این سرزمین پیچ و خم هاى 
زندگى را به خوبى و با سالمت طى کند، اما خطایى 
اتفاق افتاد و ما را ببخشــید! و مى شــد ادامه دهند 
بیشــتر از حد دخالت کردیم و خجالــت زده ایم! آن 
مدیر مى توانســت استعفاى نمایشــى انجام دهد و 
مدیرباالدست هم برایش ارتقا در صندلى دیگر بدهد! 
و آنگاه در خفا و یا در معرض دید به نقد ماجرا پرداخته 
مى شــد و آزادانه اصالح زمینه و بستر خطا ممکن 

مى شد، تا که آنگونه نشود!

پیش بینى معنادار «رسالت» 
اگر جمهورى اســالمى    روزنامه رسالت |
نباشد، ایران، نه نروژ مى شود نه سوئیس نه آلمان و 
فرانسه. اینجا خاورمیانه است و اتمسفر، قواعد و بافت 
هویتى، قومى، سیاسى، و اقتصادى خاص خود را دارد. 
اگر جمهورى اسالمى نباشد، ایران عزیز ما در مدتى 
کوتاه به کشورى چندپاره، بى ثبات و دچار هرج ومرج 
و آنارشــى، ضعیف تبدیل مى شــود. اگر جمهورى 
اسالمى نباشد، نه ایران مى ماند نه قدرت مى ماند نه 

اخالق. نه تمدن مى ماند نه استقالل نه آزادى.

وعده قالیباف
درباره تغییرات

  انتخاب | محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلس 
در نطق پیش از دســتور دیروز خود گفت: امیدوارم 
هرچه زودتر امنیت در کشور به صورت کامل تثبیت 
شود تا تغییرات مشــروع و الزم به سمت حکمرانى 
نو در عرصه هاى اقتصادى، اجتماعى و سیاســى در 

چارچوب نظام سیاسى جمهورى اسالمى آغاز شود.

انتقاد یامین پور
از بستن پیجش

  خبرآنالین| یامین پــور، معــاون جوانان وزیر 
ورزش و جوانان در جلسه اى پرسش و پاسخ با جوانان 
درباره فیلترینگ و مدل هایش با انتقاد از سیاست هاى 
بسته اینســتاگرام در انتشــار اخبار با توجه به فیلتر 
کلماتى چون آرمان مى گوید: «دیگر واقعًا مانده ام 
در اینستاگرام چه بنویسم. هرچه مى نویسیم حذف 
مى شــود یا صفحات را مى بندند. یک بار پیج من 
براى انتشار پرچم ایران بسته شد. به توصیه ادمین ها 
خیلى از واژه ها را استفاده نمى کنیم که مدارا کنیم و 
پیج باقى بماند اما این قدر این سیاست ها بسته است 
که همین یک شب قبل اینستاگرام چهارمین پیج مرا 
هم بست.» اینستاگرام از اول مهرماه به حکم شوراى 

عالى امنیت ملى در ایران فیلتر شده است.

رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت 
گفت: بر اســاس مطالعه وزارت بهداشت در 27 شهر با 
جمعیت تقریبًا 35 میلیون نفر مشــخص شد در سال 
1400 میزان مرگ هاى منتســب بــه ذرات معلق در 
کشور، 20 هزار و 800 نفر بوده است. عباس شاهسونى  
گفت: طى سال 1400 تنها 16/7 درصد از روزهاى سال 
شاخص کیفیت هوا در محدوده خوب یا پاك بوده است 
و 26/6 درصد هوا در محدوده قابل قبول بوده اســت؛ 
یعنى تقریبًا 80 درصد از روزهاى سال هواى قابل قبول 
در سطح کشــور داشــتیم. البته در کالنشهرها درصد 

روزهاى با هواى خوب و پاك خیلى کمتر بوده است.

او در خصوص شهرهاى داراى آلوده ترین هواى کشور 
توضیح داد: در سال 1400 شــهرهاى تهران، مشهد، 
اهواز، اصفهــان و کرج کمتــر از 10 روز هواى خوب 
داشــتند و بیشــترین تعداد روزهاى هواى خطرناك 
هم مربوط به شهر زابل بوده اســت که 15 روز هواى 
خطرناك داشته اســت. وى درباره مرگ هاى منتسب 
به مواجهه بــا ذرات معلق نیز اظهار کرد: بر اســاس 
مطالعه وزارت بهداشت در 27 شــهر با جمعیت تقریباً  
35 میلیون نفر مشــخص شد در ســال 1400 میزان 
مرگ هاى منتســب با ذرات معلق در کشور 20 هزار و 

800 نفر بوده است.

سخنگوى شوراى نگهبان از تأیید مصوبه مجلس شوراى 
اسالمى درباره الیحه متناسب سازى حقوق کارکنان دولت 
و بازنشستگان کشــورى و لشکرى در شــوراى نگهبان 
خبر داد بر اســاس مصوبه مذکورعالوه بــر مبلغ افزایش 
مندرج در جزء 1-2 این قانون (افزایش 900 هزار تومانى 
حقوق بازنشستگان)، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران 
و مســتمرى بگیران صندوق هاى بازنشستگى کشورى 
و لشکرى و ســایر صندوق هاى بازنشســتگى وابسته به 
دســتگاه هاى اجرایى، 5 درصد نســبت به حکم حقوقى 
شــهریور 1401 افزایش مى یابد. عبدا... میرزایى، رئیس 
امور جبران خدمت ســازمان ادارى - اســتخدامى درباره 

افزایش حقوق بازنشســتگان اینگونه توضیح داده و گفته 
است: بر اساس این قانون، حقوق بازنشسته ها معادل 900 
هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد و از این پس هر فردى 
که بازنشسته شود مشمول این 900 هزار تومان خواهد شد 
و در سال هاى آینده نیز بر اســاس میانگین دو ساله براى 
او محاسبه خواهد شــد. به گفته وى، همچنین عالوه بر 
مبلغ افزایش مذکور حقوق بازنشســتگان، وظیفه بگیران 
و مســتمرى بگیران صندوق هاى بازنشستگى لشکرى 
و کشورى و ســایر صندوق هاى بازنشســتگى وابسته به 
دســتگاه هاى اجرایى، 5  درصد نســبت به حکم حقوقى 

شهریور امسال افزایش پیدا مى کند.

الدن ایرانمنش
وجود 21 میلیون زن «خانه دار» در کشــور، رکوردى 
اســت که نمى توان از آن به راحتى گذشــت در حالى 
که همچنان جاى خالى شــغل در کنار «خانه دارى» 

خالى است.
از حدود دو دهه پیش که بر ســر ارزش گذارى «خانه 
دارى» بحث شده تا اکنون که این عدد آنقدر بزرگ شده 
که نمى توان از آن گذشت، همواره بر سر بیمه زنان خانه 
دار و محترم شمردن شغل «خانه دارى» بحث بوده و 

موافقان و مخالفان بسیارى داشته است.
موافقان بیمه زنان خانه دار معتقدند اگر براى خانه دارى 
به عنوان یک شغل درآمدى درنظر گرفته شود، کفایت 
اقتصادى براى زنان در پى خواهد داشت و باعث مى شود 
آنها مجبور نباشند همزمان هم متحمل کار خانه و هم 
کار بیــرون از خانه به عنوان یک ضــرورت اقتصادى 
شــوند. به اعتقاد آنها جامعه براى کار خانه و بچه دارى 
 شأن اقتصادى قائل نیست. در نتیجه در بسیارى مواقع، 
همســران هم زنان را از نظر مالــى تأمین نمى کنند و 
فعالیت هاى انجام شده را شامل پاداش مالى ندانسته و 
وظیفه اى ذاتى قلمداد مى کنند، این امر در خانواده هایى 
با تمول مالى باالتر هم شایع است؛ بنابراین، این ایده 
که دولت در ازاى خانه دارى و نگهدارى از فرزندان به 
آنها دســتمزدى بدهد، نوعى ارزش گذاشتن براى کار 
خانگى محسوب مى شــود. در مقابل مخالفانى هستند 
که معتقدند به این علت که زنان خانــه دار در اقتصاد 
سهیم نیســتند نمى توان گفت که «خانه دارى» یک 

شغل محسوب مى شود.
به غیر از مخالفان و موافقان در حوزه شغل بودن «خانه 
دارى» جامعه شناسانى هم هستند که معتقدند «خانه 

دارى» کارى تحمیلى است. ســیمین کاظمى، جامعه 
شناسى است که در کنار موافقان قرار مى گیرد و «خانه 
دارى» را کارى بى ارج مى داند کــه به زنان تحمیل 

شده است. 
به گفته ایــن کارشــناس اجتماعى، ترکیــب «زنان 
خانه دار»، چنان عادى و جاافتاده است که گویا «خانه 
دارى» وظیفه ابدى و ازلى زنان اســت و زنان با چنین 
وظایفى زاده مى شــوند. این در حالى است که تقسیم 
کارى که طى آن وظایف خانگى به زن محول شــده 

ساخته و پرداخته جامعه است.
اما واقعیت آن اســت کــه کار خانگــى مجموعه اى 
پایان ناپذیر از وظایــف تکرارى، مــداوم، مالل آور و 
در عین حال طاقت فرساســت که زنان را از بام تا شام 
مشغول مى کند. ماهیت چنین وظایفى به گونه اى است 
که امکان خالقیت و خودشکوفایى در آن محدود است 
و از این رو زنان را به افســردگى و ناامیدى و احساس 

استیصال مى کشاند.
در حال حاضر طبق پژوهش هــاى جمعیتى، میانگین 
سنى زنان خانه دار ایرانى حدود 40 درصد است؛ با وجود 
این، از هر رنج سنى از 10 ساله تا 50 سال به باال خود را 
خانه دار معرفى کرده اند اما میانگین سنى زنان خانه دار 

ایرانى حدود 40 درصد است.
آمارها مى گوید: در سال 1400جمعیت زنان 10 سال به 
باال 35 میلیون نفر بوده است که 60درصد این جمعیت 
یا به تعبیر دیگر، 21میلیون نفر از این جمعیت خانه دار 
هستند، 12 درصد از این جمعیت شاغل و 20 درصد نیز 
محصل اند؛ با وجود این، اشتغال زنان بیشتر از 12 درصد 
است چرا که بسیارى از زنان در ایران در کار غیر رسمى 
مشغول هستند، براى مثال در حالى زنان مشغول در کار 

کشــاورزى به ویژه در مناطق محروم خود را خانه دار 
معرفى مى کنند که این زنان در اقتصاد خانوار مشارکت 
دارند. حتى در شهرها نیز بسیارى از زنانى که خود را خانه 
دار معرفى مى کنند مشغول فعالیت هایى نظیر خیاطى 
در خانه، آرایشــگرى در خانه و... هستند و براى اینکه 
مجوز ندارند و یا به دلیل ترس از مالیات خود را خانه دار 

معرفى مى کنند.
یه گفته یک جمعیت شناس 18 درصد از این 21 میلیون 
نفر زن خانه دار نیز بى سواد هستند. همچنین 17 درصد 
داراى تحصیالت ابتدایى، 12 درصد داراى تحصیالت 
راهنمایى، 9 درصد داراى تحصیالت متوســطه، 23 
درصد داراى تحصیــالت دیپلــم و 20 درصد داراى 
تحصیالت عالى هستند که البته رنج سنى این زنان از 

10 سال تا باالى 65 سال را شامل مى شود.

کاظمى پور با اشاره به اینکه متأهل یا مجرد بودن این 
زنان خانه دار مشخص نیســت، مى گوید: پیش بینى 
مى شود که 80 درصد این زنان متأهل باشند و 20 درصد 
از این زنان یا طالق گرفته اند و یا در اثر فوت بى همسر 
شده اند و یا اصًال ازدواج نکرده اند و حدود 5 درصد این 
زنان جوان و دخترانى هستند که ازدواج نکرده، شغلى 
ندارند و در منزل پدرى ساکن اند و با وجود این، خود را 

خانه دار معرفى کرده اند. 
وى در خصوص بیمه زنان خانه دار که چندین ســال 
است بر آن تأکید مى شود نیز تأکید کرده که باید حتمًا 
براى زنان خانه دار چه آنهایى کــه در خانه از فرزندان 
خود نگهدارى مى کنند و چه آنهایى که در بخش غیر 
رسمى مشغول به کارند و یا در بخش کشاورزى و... به 

اقتصاد خانه کمک مى کنند، باید اجرایى شود.

شغلى که شغل نیست

کار نامرئى زنان خانه دار  

سرپرست مدارس جمهورى اسالمى ایران در عراق، 
قطر و آفریقا گفت: 800 دانش آموز ایرانى در عراق، 
800 دانش آموز ایرانى در قطــر و 115 دانش آموز 
ایرانى در آفریقــا به صورت حضــورى و مجازى 

تحصیل مى کنند.
محمد محسن بیگى اظهار کرد: چهار مدرسه براى 
دانش آموزان ایرانى در قطــر داریم که از این میان، 
2 مدرسه پســرانه در مقاطع ابتدایى و متوسطه و 2 
مدرسه دخترانه مقاطع ابتدایى و متوسطه هستند. 
وى افزود: 100 دانش آموز هم به صورت داوطلب 
آزاد، مهمان و غیرحضورى مشغول تحصیل هستند.

سرپرست مدارس جمهورى اسالمى ایران در عراق، 
قطر و آفریقا افزود: دانش آموزان مدارس ما معموًال 
ایرانى هاى مهاجر، فرزندان مأموران دستگاه هاى 
دولتى و برخــى دیگر خانواده هــاى مقیم به دلیل 
تجارت و گردشگرى در این کشورها هستند البته در 
برخى شهرها دانش آموزان فارسى زبان غیرایرانى 
هم داریم، به طور مثال، دانش آموزان افغانســتانى 
و تعدادى محدود دانش آموزان پاکســتانى مسلط 
به زبان فارســى به مدارس مــا مى آیند و تحصیل 

مى کنند.
محســن بیگى دربــاره اســتقبال دانش آموزان 
ایرانــى از کنکور ایــران گفت: معموالً  اســتقبال 
دانش آمــوزان از کنکور سراســرى کم اســت اما 
برخى از دانش آمــوزان که به صــورت موقت به 
خارج از ایران نگاه مى کننــد، تمایل دارند که براى 
پذیرش در رشته  و دانشــگاه هاى ایرانى در کنکور

 سراسرى شرکت کنند.

طى ماه هاى گذشته، مسئله کمبود سمعک در نقاط مختلف 
کشور به حالت بغرنج درآمده است و بیماران دچار مشکالت 
شنوایى از کمبود سمعک گالیه دارند اما مدیرکل تجهیزات 
پزشکى سازمان غذا و دارو، میزان واردات سمعک به کشور 
را کافى دانست و اعالم کرد که 50 هزار عدد سمعک در 
کشور موجود است. این در حالى است که اخیراً سرنخ هاى 
جدیدترى از علت کمبود و توزیع قطره چکانى ســمعک 
کشف شده است؛ نامه اى که از سوى مدیرکل تجهیزات 
پزشکى سازمان غذا و دارو منتشر شده، به روشن تر شدن 
پشت پرده نایاب شدن سمعک در کشور کمک مى کند. 
طبق اعالم قبلى سازمان غذا و دارو، به منظور شفاف شدن 
زنجیره توزیع سمعک در کشور که مشمول ارز دولتى نیز 
هست، به شرکت هاى تأمین کننده دستگاه سمعک ابالغ 
شده بود که در هر یک از قطب هاى ده گانه دانشگاه هاى 
علوم پزشــکى «حداقل» یک نمایندگى فروش از بین 
توزیع کنندگان و عرضه کنندگان مورد تأیید اداره کل معرفى 
کنند تا زنجیره توزیع دستگاه سمعک از زمان وارد شدن به 

کشور تا زمان عرضه و رســیدن به دست مصرف کننده 
نهایى (بیمار) مشخص شود. با وجود این، نامه اى از سوى 
مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکى منتشر شد که 
نشانگر تخطى شــرکت هاى تأمین کننده از این قوانین 
ابالغ شده است. روح ا...  مزینانى در نامه اى که روز شنبه 
به شرکت هاى تأمین سمعک زده، ضرب االجل چندروزه 
براى معرفى نمایندگان توزیع سمعک تعیین کرده و نوشته 
که شرکت هاى تأمین کننده سمعک حداکثر تا پایان آبان 
ماه ســال جارى فرصت دارند که نسبت به تعیین شبکه 
توزیع و معرفى توزیع کننده و ثبت در سامانه اقدام کنند و 
در غیر این صورت به دلیل احتکار و اخالل در نظام تأمین، 
توزیع و عرضه کاالهاى تجهیزات و ملزومات پزشکى، 
با آنها برخورد قانونى خواهد شد. اطالعات موجود نشان 
مى دهد که تاکنون عمده تأمین کننده هاى سمعک، نسبت 
به معرفى توزیع کنندگان سمعک اقدام نکرده اند که به نظر 
مى رسد این مسئله براى حفظ بازار غیرشفاف و دالل محور 

و سودجویى هاى بیشتر از فروش سمعک باشد.

مریم محسنى
صف دانش آموزان دختر بى مهارت هر روز متراکم تر 
مى شود. آنها گرچه خیلى چیزها را آموخته اند اما به دلیل 
ناکارآمدى نظام آموزشى، نتوانســته اند مهارت هاى 
ضــرورى را بیاموزند؛ دخترانى که قرار اســت خانواده 
تشکیل دهند و جزو یکى از بنیادى ترین ارکان خانواده 
باشــند. فقر مهارتى اما نمى گذارد آموزش، آنطور که 
باید و شــاید نتیجه بدهد و به همین خاطر اســت که 
سال هاست زنجیره نظام آموزشى حلقه مفقوده اى به 

نام مهارت دارد.
در حال حاضر آموزش و پرورش نقش اندکى در آموزش 
مهارت هاى اساســى زندگى به دانش آموزان دختر ایفا 
مى کند. محتواى درســى تئورى، بى فایده و فرسوده 
است و نتوانسته متناسب با نیاز آنها کارآمد باشد و بالتبع 
تحولى اساسى در بخش اشتغال و آینده شغلى آنها نیز 

ایجاد نکرده است.
بى توجهى به مهارت آموزى در مدارس و دانشگاه هاى 
کشور تا جایى پیش رفته که سبب شده تا دانش آموزان 
دخترى که از مدارس یا دانشــگاه هــا فارغ التحصیل 
مى شــوند حتى دروس آموزش دیده را به دلیل تکیه 
صرف بر حافظه محورى فراموش کنند و در عین حال 
مهارتى نیز نیاموخته باشــند. بنابراین فرد براى یافتن 

شــغل چاره اى ندارد جز اینکه یکبــار دیگر هزینه اى 
صرف کند تا مهارتى را فرا بگیرد یا اینکه باز هم ادامه 
تحصیل و اخذ مدرك دانشگاهى را انتخاب کند اما در 
نهایت با تحصیالت تکمیلــى هم نتواند کارى از پیش 

ببرد و باز درجا بزند.
رکود و درجا زدن نظام آموزشــى ایران در ســال هاى 
گذشته بیش از هر چیز به عدم توجه دولت به آموزش 
و کافى نبودن سرمایه گذارى در این حوزه مهم مربوط 
اســت. بر پایه برآوردها و داده هاى منتشر شده توسط 
نهادهاى رسمى، ســهم مخارج آموزشى در کل تولید 
ناخالــص ایران چیزى حــدود 3 درصد اســت که در 
سال هاى گذشــته اندکى هم کاهش یافته است. یک 
مقایسه ساده بین المللى نشان مى دهد که سهم مخارج 
آموزشــى در تولید ناخالص ملى ایــران کمتر از نصف 

بخش مهمى ازکشورهاى توسعه یافته است.
در طى ســال هاى گذشــته اگر دولت بودجه اى هم 
اختصاص داده باشــد، تنها به امور عمرانى و بازسازى 
مدارس اختصاص داده و نسبت به ایجاد انگیزه و ارتقاى 
مهارت مربیان و معلمان توجهى نکرده اســت. با این 
تفاسیر طى این سال ها کیفیت آموزشى در ایران پایین 
آمده است. شاهد این مدعا هم بررسى هاى مقایسه اى 
بین المللى مربوط به توسعه نیروى انسانى ایران است 

که نشــان مى دهد کشــور ما جایگاه مناسبى در این 
زمینه نداشــته و در رده 85 تا 90 قرار مــى گیرد؛ فقر 
کیفیتى آشکارى که هم به دلیل کمبودها و مشکالت 
مربوط به امکانات مدارس به وجود آمده و هم مربوط به 
روش هاى سنتى آموزشى و عدم توانایى هاى معلمانى 

است که با روش هاى جدید بیگانه هستند. 
خالى بودن سبد کسب مهارت ها براى معلمان، بالتبع 
موجب شده که دانش آموزان دختر بدون اینکه مهارتى 

داشته باشند از قافله نیازهایشان عقب بمانند.
نبود بسترهاى مناسب براى مهارت آموزى اکنون باعث 
شــده که نه تنها دختران دانش آموز در زمینه مسائل 
زناشــویى و مهارت هاى زندگى عقب مانده باشــند، 
بلکه در زمینه مهارت هاى اشتغال نیز چیزى در چنته 

نداشته باشند.
این همان موضوعى است که معصومه حاج بهرامیان، 
معلم فلسفه و منطق نسبت به آن واکنش نشان داده و 
درباره جاى خالى مهارت آموزى در کتاب هاى درســى 
گفته: کتاب هاى درســى پاســخگوى تمام نیازهاى 
دانش آموزان نیست به همین دلیل همه ساله روز نخست 
کالس درس به دانش آموزان مى گویم در کنار خواندن 
منطق و فلسفه باید موارد دیگرى را فرا بگیرید چرا که 
یک دختر توانمند و قوى در جامعه امــروز باید برخى 

مهارت ها را بداند.
همسو با این معلم، سینا کلهر، عضو هیئت علمى مرکز 
پژوهش هاى مجلس نیز سال گذشــته در واکنش به 
مهارت آموزى در مدارس، مشکل بنیادى نظام اشتغال 
را نظام آموزش دانســته و گفته بود: زمانى که دختران 
و پسران ما 12 سال تحصیلى را با 12 هزار تا 13 هزار 
ساعت آموزش پشت ســر مى گذارند، ناچار هستند در 
شرایط یکسان تحصیل کنند، این مســئل ه در آینده و 
در محیط هاى شغلى با شرایط سخت کارى نیز اتفاق 
مى افتد و بسیار عادى به نظر مى رسد، گذشته از اینکه 
محتواى کتاب هاى آموزشــى کشــور حداقل تناسب 
سازى را نیز فراهم نکرده در حالى که آموزش مهارت 
باید متناسب با ظرفیت توانمندى و استعداد دختران و 

همچنین پسران باشد.
او پیشنهاد کرده که به راحتى این امکان وجود دارد که 
12 سال تحصیلى دانش آموزان به هشت سال تقلیل 
پیدا کند. چهار سال باقى مانده نیز دوره  مهارت آموزى 
و کارآموزى باشــد تا دانش آموزان بتوانند متناسب با 
توانایى فردى از هنرهاى بانوان گرفته تا بســیارى از 
موارد اقتصاد خالق در بخــش اجتماعى، فرهنگى و یا 
اقتصاد دانش بنیان که بسیار علم محور است را بیاموزند 

و این بخش در مقطع دبیرستان فعال باشد.

دختران دانش آموز در صف فقر مهارت 

سرنخ  جدید از علت نایاب شدن سمعک115 دانش آموز ایرانى در آفریقا تحصیل مى کنند
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اجراى پروژه  آرام سازى حصه 
مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان تصریح کرد: پروژه 
آرام ســازى محله حصه از جمله پروژه هاى شاخص 
این منطقه محسوب مى شــود که در مرحله طراحى 
است و امیدواریم در ســال آینده اجرایى شود. داوود 
بحیرایى از تملک 25 هــزار مترمربع زمین در محله 
حصه براى احداث فضاى سبز خبر داد و گفت: با اجراى 
این پروژه ها در صدد افزایش کیفیت زندگى در محله 

حصه هستیم.

برگزارى جشنواره انار
رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
شهرستان نطنز از برگزارى چهاردهمین جشنواره انار 
نادرى بادرود از توابع شهرستان نطنز با حضور علیرضا 
ایزدى مدیــرکل میراث فرهنگى اصفهان و جمعى از 
مدیران استان و شهرســتان و گردشگران عالقه مند 
خبر داد. حســین یزدانمهر گفت: پس از 2 ســال که 
برگزارى این جشنواره به دلیل شیوع بیمارى کرونا به 
وقفه افتاده بود، مجدداً امسال با پیگیرى هاى انجام شده 
برگزار شد. این رویداد گردشگرى از 12 تا 20 آبان ماه با 
برپایى بیش از 100غرفه فروش و معرفى آثار هنرمندان 
صنایع دســتى، معرفى و فروش محصــوالت باغى 
همچون انار نادر و همچنین معرفى و فروش پوشاك 
و غذاهاى محلى آماده خدمات رسانى به گردشگران 

عالقه مند است.

پوشش تقاضاهاى سرویس 
در اصفهان

مدیر عامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شــهردارى اصفهان گفت: با توجه به حجم تقاضاى 
باالیى که در مهرماه شــاهد آن بودیم در بحث تأمین 
خودرو و راننده جهت سرویس دهى مدارس با چالش 
بزرگى مواجه شدیم، اما در حال حاضر بیش از 90 درصد 
تقاضاهاى سرویس دانش آموزى را پوشش داده ایم. 
محمد پرورش اظهار کرد: حدود 5800 خودرو جذب و 
تأمین کرده ایم تا رانندگان بتوانند در سرویس مدارس 
فعالیت کنند که این به معناى افزایش چندین برابرى 
نسبت به اردیبهشت ماه امسال است و در این خصوص 
توانستیم، سرویس دهى حدود 58 هزار دانش آموز را 

هماهنگ کنیم.

جمع آورى انشعاب غیرمجاز 
سه فقره انشعاب غیر مجاز در روستاى کیچى کشف و 
جمع آورى گردید. به گزارش روابط عمومى و آموزش 
همگانى آبفا منطقه بهارســتان، در راستاى کاهش 
آب بدون درآمد، سه فقره انشعاب غیر مجاز از شبکه 
اصلى آب رسانى روستاى کیچى کشف و جمع آورى 
گردید. این انشــعابات که در خیابــان پمپاژ واقع در 
روستاى کیچى کشف شد، براى مصارف مسکونى، 
تجارى و کارگاهى استفاده مى شــد و منجر به هدر 

رفت آب شرب مى گردید.

آخرین حجم سد زاینده رود 
براساس آخرین آمار اعالم شده توسط دفتر مطالعات پایه 
منابع آب، از ابتداى سال آبى تا چهاردهم آبان ماه، حجم 
آب پشت سد زاینده رود به 135 میلیون مترمکعب رسیده 
که برابر 11 درصد از حجم ســد بوده و نسبت به سال 

گذشته 23 درصد کاهش را ثبت کرده است.

حضور مدیران مخابرات در 
مراسم 13 آبان 

اسماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه 
جمعى از مدیران، کارکنان و بسیجیان این مجموعه، با 
حضور مراسم گرامیداشت 13 آبان با آرمان هاى مقدس 
انقالب تجدید پیمان کردند. به گزارش روابط عمومى 
مخابرات منطقه اصفهان، در این مراسم که در اصفهان 
همزمان با سراسر کشور در میدان امام خمینى(ره) این 
شهر برگزار شد؛ مردم با سردادن شعارهایى ضمن اعالم 
انزجار از آمریکایى  ها نفرت و خشــم خــود ازاقدامات 

فتنه گران و اغتشاشگران را فریاد زدند.

خبر

سخنگوى صنعت برق استان اصفهان گفت: مسئوالن استان 
پیگیر هستند که در اصفهان صنایع و به ویژه نیروگاه ها حتمًا 
با سوخت گاز تولید برق داشته باشند و هیچ کس در اصفهان 

موافق استفاده از سوخت مازوت نیست.
ســید محمدرضا نوحى اظهار کرد: هفته گذشته جلسه اى 
دراین باره برگزار شد و تا به امروز هیچ برنامه اى براى استفاده 
از سوخت دوم اعالم نشده است. وى تصریح کرد: فعًال در 
تامین سوخت گاز هیچ مشــکلى نداریم و نیروگاه ها با گاز، 

تولید انرژى مى کنند.
سخنگوى صنعت برق استان اصفهان در پاسخ به این سوال 
که کدام یک از نیروگاه هاى ما ســوخت دوم مازوت دارند، 

توضیح داد: سال گذشته نیروگاه شهید محمد منتظرى حدود 
30 تا 40 روز سوخت دوم مازوت را استفاده کرد.

وى افزود: در شــرایط فعلى و با کاهش دمــاى هوا هیچ 
برنامه اى براى استفاده از ســوخت دوم مازوت در نیروگاه 

شهید محمد منتظرى نداریم.
نوحى همچنین تاکید کرد: بــه دلیل مصرف پایین، اکنون 
هیچ مشکلى در تامین برق کشور در فصل سرد سال نداریم.

وى البته گفت: مسئوالن استان پیگیر هستند که در اصفهان 
به ویژه نیروگاه ها حتماً با سوخت گاز تولید برق داشته باشند و 
هیچ کس در اصفهان موافق استفاده از سوخت مازوت نیست. 

اما باید دید شرایط چگونه خواهد بود.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: اقدامات مؤثر 
انجام شده در حوزه حفظ حقوق بیت المال در اراضى ملى 
و منابع طبیعى طى یکسال گذشــته در 365 فقره پرونده 
اجرایى منجر به آزادسازى و رفع تصرف از هزار و 84 هکتار 

از اراضى ملى و منابع طبیعى استان شده است.
حجت االسالم اسداله جعفرى در تشریح عملکرد دستگاه 
قضایى استان در این حوزه طى 6 ماه ابتدایى امسال گفت: 
در ارتباط با رفع تصرف از اراضى ملى و دولتى 230 هکتار 
از اراضى متعلق به یکى از ارگان هــاى دولتى که بدون 
مســتند قانونى در تصرف قرار داشت (با ارزش تقریبى 3 

هزار میلیارد تومان)، رفع تصرف شد.

حجت االســالم جعفرى گفت: با پیگیرى هاى دستگاه 
قضایى استان براى 40 هکتار از اراضى موات حاجى آباد 
شهرستان شاهین شهر (به ارزش تقریبى 2 هزار میلیارد 

تومان) سند به نام دولت صادر شد.
رئیس دستگاه قضایى استان اصفهان یکى از چالش هاى 
موجود در این مسیر را کمبود نیرو و امکانات الزم دانست 
و خاطرنشان کرد: در حوزه هاى مختلف با کمبود نیروى 
انسانى و امکانات مواجه هستیم و این امر باعث مى شود 
افراد ســودجو و طلبکار که همواره به دنبال فرصت براى 
تحقق زیاده خواهى هاى خود هستند این اراضى را مورد 

تعرض و تجاوز قرار دهند.

بازپس گیرى 230 هکتار زمین 
از یک ارگان دولتى 

برنامه اى براى استفاده از 
سوخت دوم در اصفهان نیست

بعد از انتقادات تند و تیز مدیریت شهرى اصفهان نسبت به 
مشکالتى که ساکنان مجتمع هاى شهرك شهید کشورى 
با آن دست به گریبان هستند، حاال فرماندار اصفهان از این 
منطقه بازدید و تأکید کرده تکلیف دستگاه هاى مختلف در 

ارتباط با مسائل این شهرك روشن خواهد شد.
فرماندار اشاره مستقیمى به اظهارات هفته گذشته شهردار 
اصفهان نکرده است که گفته بود امکان خدمات رسانى به 
این مجموعه وجود ندارد اما به خوبى مشــخص است که 
محمدعلى احمدى در صدد ارسال پیام روشنى براى على 

قاسم زاده است.
شهردار، مجتمع هاى مسکونى شهید کشورى را یکى از 
نقاط تهدید شهر اصفهان مى داند که به قول او در آنجا نه 
از «احساس امنیت» خبرى اســت و نه از «استانداردهاى 
ساخت و ساز» بلکه همه چیز در منافع شخصى خالصه شده 
است: «آنهایى که ساختند و فروختند، منافع کسب مى کنند 
و در مواردى حتى از اصفهان مى روند و آنچه مى ماند دغدغه 
و نگرانى هاى شهردارى براى ساکنان این شهرك به لحاظ 
برخوردار نبودن از امکانات است. مجتمع هاى مسکونى که 
در این شهرك ساخته شده است، شرایط غیراستانداردى 
دارد، به طورى که خودروهاى آتش نشان امکان قرار گرفتن 
در مجاورت آنها و اطفاى حریق در زمــان وقوع حوادث 

آتش سوزى را ندارد.»
فرماندار اصفهان اما مخالف این دیدگاه اســت. احمدى 
معتقد است که «تاکنون اقدامات خوبى در مجموعه شهید 
کشورى انجام شده است و بخشى از مسائل و مشکالت این 
مجموعه حل شده و بخش دیگرى از آنها در دست انجام 
است.» او از انجام اقدامات متعدد عمرانى در این منطقه هم 
خبر داده اســت. از احداث بازار کوثر شهردارى تا ساخت 
بیمارستان، مســجد، احداث زمین هاى ورزشى، ساخت 

مدرسه و اقدامات عمرانى دیگر.
احمدى البته به مصوبه اى هم اشاره مى کند که به گفته 
او مى تواند مشــکالت باقیمانده منطقه شهید کشورى 
را برطرف ســازد: «طرح مجموعه شهرى شهرك شهید 
کشورى اصفهان که به تصویب شوراى عالى شهرسازى 
رسیده است باعث رفع مسائل و مشکالت این مجموعه 

مى شود.»
این همه در حالى اســت که مجموعه مدیریت شــهرى 
همچنان منتقد وضعیت موجود در منطقه شهید کشورى 
است. بر این اســاس هیچ بعید نیست که شوراى شهر نیز 
همسو با شهردارى، این دستگاه را ملزم به انجام اقداماتى 
درباره مجتمع هاى شهید کشورى نماید. اما سئوال مهم این 
است که آیا فرماندارى به عنوان دستگاه باال دستى شوراى 
شهر اجازه تصویب چنین قوانینى را در این شورا خواهد داد؟

امید احمدى به حل مشــکالت منطقه شهید کشورى به 
واسطه مصوبه شوراى عالى شهرسازى بسیار زیاد است. 
او به ساکنان این شهرك اطمینان داده که مشکالت آنها 
حل خواهد شد: «زیرساخت هاى شهرك شهید کشورى بر 
اساس نظرات فنى، کارشناسى و نظارت هاى متخصصان 
انجام شده و مشکالت احتمالى موجود با اراده مسئوالن 
قابل رفع است بنابراین ســاکنان این شهرك هیچگونه 

نگرانى در این خصوص نداشته باشند.»
فرماندار اصفهان تا جایى پیش رفته که حتى از صدور پروانه 
فاز 7 این شهرك توسط شهردارى در آینده و آغاز عملیات 
ساخت این مجموعه پس از تصویب طرح مجموعه شهرى 
شهید کشورى در شوراى عالى شهرسازى خبر داده است 
آن هم در حالى که مدیریت فعلى شــهردارى علنًا اعالم 

کرده امکان خدمات رسانى به این شهرك را ندارد.
چنین دیدگاهى نشان مى دهد شوراى شهر نمى تواند به 
همراهى فرماندارى در ماجراى شــهرك شهید کشورى 
امیدوار بماند اگرچه شــهردارى هم نمى تواند از اجراى 
مصوبه قانونى شوراى عالى شهرســازى سرپیچى کند. 
همین است که کار شهرك کشورى فعًال گره پیچیده اى 
خورده. شهرکى با 4 بازیگر عمده و ساکنانى که چشمشان 
به تعامل این 4 دســتگاه براى حل معضالتشان دوخته 

شده است.

مدیریت شهرى و فرماندارى اصفهان در دو سوى مشکالت یک شهرك

روزگار غریب ساکنان شهید کشورى

آب بى آب 
نصف جهــان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
15 آبان ماه خود در گزارشــى با عنوان «حق آب 
بى حقابه!» به وضعیت کشــت پاییزه کشــاورزان 
پرداختــه و نوشــته: «قصه پر غصه کشــاورزان 
اصفهانى تمامى ندارد! آبان ماه ســال گذشته بود 
که جمعى از زنان و مردان شــرق و غرب اصفهان 
که پیشه آبا و اجدادى شان کشاورزى بود و بى آبى 
در این سال ها تیشه به ریشــه زمین هایشان زده، 
در بستر خشک زاینده رود تجمع کردند و خواستار 
دریافت حقابه براى کشــت پاییز شدند. براساس 
مصوبه خردادماهى که ســال گذشــته شــوراى 
تأمین آب به تصویب رســاند، در سال آبى گذشته 
کشــاورزان اصفهانى باید 250 میلیون مترمکعب 
آب دریافت مى کردند؛ درحالى که از این میزان آب 
فقط 62 میلیون مترمکعــب آب به آنها اختصاص 

داده شــد و آنها نزدیک به 190 میلیون مترمکعب 
آب طلب داشتند؛ آبى که البته على رغم اعتراضات 
و بست نشینى در بســتر زاینده رود، در پاییز خبرى 
از بازگشــایى آن نشد و بازگشــایى آن موکول به 
بهمن ماه شد. امسال هم اما با فرا رسیدن فصل پاییز 
و موعد کشت پاییزه، بخل آسمان و ذخیره ناکافى 
سد زاینده رود، دوباره امید کشاورزان را نقش بر آب 
کرد تا بى آبى چشم هاى خشک آنها را تر کند. اگرچه 
تا پیش از این زمزمه هایى مبنى بر بازگشایى آب با 
فرارسیدن موعد کشت پاییز شنیده مى شد و حتى 
برخى از رســانه ها نیز خبر از بازگشایى زاینده رود 
در 25 آبان خبر دادند؛ ولى این مســئله خیلى زود 
تکذیب شد و برخى از مســئوالن اعالم کردند که 
شرایط کنونى سد زاینده رود اجازه بازگشایى را به 

آن ها نخواهد داد.»

مریم محسنى
 طى دو سال گذشــته و در پى شــیوع کرونا مسئوالن 
مترو اصفهان بر اســتفاده از ماسک تأکید زیادى داشتند 
و اعالم کردند افرادى که ماسک ندارند نمى توانند وارد 
مترو شــوند اما با کاهش شــیوع کرونا و کم شدن تعداد 
مبتالیان، ماســک هم از صورت ها برچیده شد و تک و 

توك شهروندان از ماسک استفاده مى کنند. 
اما اکنون که باز دوباره فصل سرد شروع شده و همه گیرى 
آنفلوآنزا هم شــدت یافته اســت، مدیریت شهرى براى 
کاهش انتقال بیمارى ها باید رویه قبل را ایجاد کند به این 
خاطر که یکى از کانون هاى اصلى شیوع بیمارى ها مترو و 

وسایل حمل و نقل عمومى هستند که به علت عدم رعایت 
فاصله اجتماعى و همچنین به این علت که شهروندان از 
زدن ماسک اجتناب مى کنند باعث افزایش بیمارى ها به 
خصوص بیمارى هاى تنفسى که در این فصل شایع است 
مى شــود. موضوعى که نه تنها هزینه هاى زیادى را بر 
دوش نظام بهداشت مى اندازد بلکه باعث مشکالت جدى 
و هزینه هاى زیادى را هم بر خانواده ها تحمیل خواهد کرد.  
اکنون که در وضعیت هشــداردهنده اى در زمینه کمبود 
داروها مواجه هستیم مى طلبد که این موضوع جدى تر 
گرفته شود و شهروندان به استفاده بیشتر از ماسک توجه 

کرده و آن را پشت گوش نیندازند.

زره ماسک ها علیه آنفلوآنزا

«بیرو» با کلیشه هاى معروفش
نصف جهان   فوتبالدوستان و فوتبال بین ها مى توانند 
این بار زندگى بیرانوند را بر پرده پردیس سینمایى 
ساحل ببینند. فیلم «بیرو» در 6 سانس تا سه شنبه 
بر پرده این سینماست. فیلمى که مى خواسته یک 
درام بیوگرافیکال باشد و قرار بوده است که زندگى 
پرفرازونشیب علیرضا بیرانوند، دروازه بان سرشناس 
ایرانى را روایت کند، امــا درعمل فقط تعریف هاى 

خطى و ساده او از اتفاقات زندگى اش که ده ها بار در 
شبکه هاى اجتماعى دست به دست شده، به تصویر 
تبدیل شده است؛ بدون ذره اى تالش براى بخشیدن 
ابعاد دراماتیــک به اتفاقات یا شــخصیت پردازى 
عمیق حتــى از خود علیرضــا بیرانونــد که فیلم 

درباره اوست. 

مانى مهدوى

نگاه روز

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از وقوع 10 
تصادف در جاده هاى اصفهان با تداوم بارش هاى پاییزى 
خبر داد و گفــت: با اینکه هشــدارهاى الزم به رانندگان 
وسایل نقلیه در سطح شهر و جاده ها داده شده بود، اما شاهد 

وقوع حوادثى در استان بودیم.
منصور شیشــه فروش درخصوص خســارت هاى اولین 
بارش پاییزى در اصفهان، اظهار کرد: روز شنبه طى تداوم 
بارش هاى پاییزى در آزادراه اصفهان_کاشان با خروج یک 
خودرو سوارى از جاده یک نفر فوتى و یک مجروح به اداره 
پلیس راهور و ســازمان اورژانس استان اصفهان گزارش 

شده است.
وى افزود: با افزایش بارندگى ها در محورهاى فوالدشهر، 
آزادراه ذوب آهن _شــهرضا، اصفهان_نائین، اصفهان_

کاشان و اصفهان _زیار، میزان مه آلودگى بیشتر از مناطق 
دیگر محسوس بوده است.

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان اضافه 
کرد: طى روز شــنبه در محور اردستان_نائین با افزایش 
مه آلودگى و کاهش کیفیت دید واژگونى خودرو سوارى 
پراید با سه نفر مجروح بدون فوتى به نیروهاى امدادى 

گزارش شده است.
وى با اشــاره به آغاز فعالیت نخستین سامانه بارش هاى 
پاییزى از روز سه شنبه یازدهم آبان ماه در استان اصفهان، 
گفت: براساس پیش بینى ها بیشترین بارش هاى پاییزى 
در مناطق غرب و جنوب اســتان به ویژه شهرستان هاى 
ســمیرم، شــهرضا، دهاقان، جرقویه و مناطق شرقى و 
مرکزى، همچنین مناطق جنوب شرق خوانسار، گلپایگان، 

فریدن، فریدون شهر، چادگان، قمصر، نطنز، میمه و مناطق 
شمالى استان گزارش و ثبت شده است.

وى با اشــاره به پیش بینى مه آلودگــى و کاهش کیفیت 
میدان دید طى روز جمعه در مناطق مستعد بارندگى، افزود: 
به طورمعمول پس از بارندگى ها بسیارى از مناطقى که در 
سراشیبى و گودى مستقر هستند و جاده هایى که در اطراف 
آن ها اراضى کشــاورزى قرار دارد مانند جــاده فرودگاه، 
بخشى از شهر اصفهان و مسیرهاى مرکزى استان بیش 
از دیگر جاده ها با پدیده مه آلودگــى و کاهش میدان دید 

مواجه مى شوند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: با تداوم 
بارش هاى پاییزى طى دو روز دوازدهم و سیزدهم آبان ماه 

حدود 10 تصادف در جاده هاى اصفهان گزارش شد.

بارش  پاییزى در اصفهان قربانى گرفت

دانشگاه آزاد نجف آباد 
میزبان اجالس اقامه نماز مى شود

نصف جهان  همزمان با هفته فرهنگى شهرســتان 
نجف آباد دانشگاه آزاد اسالمى این شهرستان میزبان 

اجالس اقامه نماز مى شود.
موسى مباشرى، معاون اســتاندار و فرماندار ویژه 
شهرســتان نجف آباد از وضعیت اقامه نماز در این 
شهرستان اظهار رضایت کرد و گفت: برنامه ریزى 
دقیق و درســت و ایجاد کمیته هــاى راهبردى در 

اجراى بهتر این میزبانى ضرورى است.
وى با اشاره به تأکید مقام معظم رهبرى در برگزارى 
اجالس اقامه نماز در شهرستان ها عنوان کرد: این 
اقدامات تأثیرات بســیار خوبى در پــر رنگ کردن 
نقش نماز در زندگى روزمره اقشــار جامعه داشته 
و عدم توجه به نماز، زمینه ســاز فحشــا و فساد در

 جامعه است.

رشد 70 درصدى هزینه هاى عمرانى شهردارى گوگد
نصف جهان  مسئول امور مالى و ذیحساب شهردارى 
گوگد گفت:85 درصد بودجــه 110 میلیارد ریالى این 
شــهردارى در شش ماه نخست ســال جارى محقق 

شده است.
مهدى عظامى افزود: از 85 درصد بودجه محقق شده، 
27 درصد در بخش جارى بــه مبلغ 25 میلیارد و 520 
میلیون ریال و 39 درصد در بخــش عمرانى به مبلغ 

37 میلیارد و 260 میلیون ریال و 34 درصد باقیمانده 
موجودى حســاب هاى بانکى به مبلــغ 32 میلیارد و 
542 میلیون ریال مى باشــد. وى ادامه داد: در بخش 
هزینه هاى عمرانى به لحاظ پیشــرفت فیزیکى کار و 
توافقات صورت گرفته جهت تملــک اراضى واقع در 
طرح هاى عمرانى مى توان رشد 70 درصدى در بخش 

هزینه هاى عمرانى را مالحظه نمود.

مقدمات احداث پیست اتومبیلرانى شاهین شهر 
آغاز شد

نصف جهان  مدیر واحد امالك شهردارى شاهین شهر 
به پروژه متروى شاهین شهر– اصفهان اشاره کرد و 
گفت: این پروژه براى فعالیت، مستلزم انجام توافقات 
و آزادســازى هایى بود که خوشــبختانه با حمایت 
مسئوالن و پیگیرى هاى شهردارى و شوراى شهر 
شاهین شهر اقداماتى نظیر تملک و جانمایى پمپ 
بنزین قدس و شرکت ابزاران در راستاى تملک اراضى 

واقع در مسیر مترو انجام شــده است. رضا مسائلى 
در ادامه به پیگیرى و انجام مقدمات احداث پیست 
اتومبیلرانى در شهر، توافقات اولیه به منظور احداث 
فضاى سبز در اراضى مجاور ضلع شرقى خانه هاى 
چوبى، پیگیرى و انجام تشریفات قانونى تملک قطعه 
زمین ده هکتارى در مسکن مهر براى احداث فضاى 

سبز اشاره کرد.

مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان گفت: حدود 95 
درصد از مالیات هایى که پیش بینى شده بود وصول شده 
است که رشــد 47 درصدى نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته را نشان مى دهد.
عبــاس مزیکى با اشــاره وضعیت وصــول مالیات در 
هفت ماهه ســال جارى در اســتان اصفهان، تصریح 

کرد: حدود 95 درصــد از مالیات هایــى که پیش بینى 
شده بود به مبلغ بیش از 18 هزار و 600 میلیارد تومان 
در اســتان اصفهان وصول شــده اســت که رشد 47 
درصدى نسبت به مدت مشابه ســال گذشته را نشان

 مى دهد.
به گفته مزیکى بیشترین مالیات همچون سنوات گذشته 

توسط اشخاص حقوقى و شــرکت پرداخت مى شود و 
مشــاغل و اصناف در رده هاى بعدى قــرار دارند. البته 
مشکلى که وجود دارد این است که همچنان پزشکان در 
سطح کشور از ساماندهى دستگاه هاى پوز خود استقبال 
نمى کنند و برخى سعى دارند براى فرار مالیاتى از مردم 

پول نقد دریافت کنند.

رشد 47 درصدى وصول مالیات در استان اصفهان
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اگر حریم خصوصى براى شما نیز اهمیت دارد؛ به جاى استفاده از قابلیت 
حلقه دوستان در توئیتر حساب کاربرى خود را خصوصى کنید.

کاربران فضاى مجازى مدام در جست و جوى مکانى هستند تا بدون 
ترس از عواقب آن فعالیت کنند.

در این تالش برنامه اى که به کاربران اجازه مى دهد به طور ناشــناس 
فعالیت کنند، حساب هاى خصوصى در اینستاگرام و توئیتر و قابلیت کلوز 

فرند آن ها، finstas و حساب هاى جعلى هستند.
اخیرا، توئیتر قابلیت حلقه دوستان را راه اندازى کرده است که به کاربران 
اجازه مى دهد تا 150 نفر از نزدیک ترین متحدان خود را اضافه کنند که 
مى توانند توئیت هایى را ببینند که ممکن است بخواهید با افراد کمترى 

به اشتراك گذاشته شود.
 البته اســتفاده از حلقه هاى توئیتر وقتى حساب شما از قبل خصوصى 
است، چه فایده اى دارد؟ کدام یک مفیدتر است؟ حسابى با توئیت هایى 
که فقط براى کاربرانى که اجازه مى دهید شما را دنبال کنند، مى توانند 
به آن دسترسى داشته باشند یا یک حساب عمومى با توئیت هاى خاصى 

که فقط به برخى از کاربران نشان داده مى شود؟
براى این منظور مى توانید حساب عمومى خود را در توئیتر خصوصى 
کرده و به همه کسانى که زمانى از گیت هاى فالوئر شما عبور کرده اند، 

اجازه دهید بمانند.
هیچ اســتداللى وجود ندارد. خصوصى کردن حســاب عمومى خود 
در توئیتر تا حد زیادى ســاده ترین راه براى راه اندازى فضایى امن در 

شبکه هاى اجتماعى است.
اضافه کردن افراد به یک حلقه سخت نیست؛ اما در حال حاضر کمى 
عذاب آور است. شما باید با پیمایش در فهرستى از موارد متقابل، تک 
تک افراد را به صورت دستى اضافه کنید که بسیار وقت گیر است. رفتن 
با یک حســاب خصوصى به معناى واقعى کلمه به آسانى فشار دادن 

یک دکمه است.
براى راه اندازى یک حســاب خصوصى در توئیتر دو راه وجود دارد که 
یکى از آن ها فرصت هاى جامعه ســازى بسیار بیشــترى را نسبت به 

دیگرى تضمین مى کند.
راه اول این است که از ابتدا یک حساب کاربرى به صورت خصوصى 
ایجاد کنید و فقط به انحصارى ترین فالوئر ها اجازه دهید. راه دوم و به 
طور بالقوه ســرگرم کننده تر این است که حســاب عمومى خود را که 
ممکن است فالوئر هایى داشته باشــد که نمى شناسید محدود کرده و 

آن را خصوصى کنید.
براى حلقه هاى توئیتر، تنها کارى که باید انجام دهید این اســت که 
دوســتان خود را به 150 حلقــه برتر خود اضافه کنیــد؛ اما این عمال 
مانند ارســال پیام به یک چــت گروهى واقعا بزرگ اســت. احتماال 
با افــرادى صحبت مى کنیــد که از قبل در حســاب کاربرى شــما 

بوده اند.
اگر به دنبال رشد یک جامعه و نزدیک شــدن با تعداد بیشترى از افراد 
هستید، موثرترین راه این اســت که حساب عمومى خود را خصوصى 

کنید. مطمئنا ممکن است فورا همه را نشناسید، اما آن قفل کوچک کنار 
نام شما باعث مى شود که فالوئر ها احساس کنند به یک باشگاه کوچک 
مخفى دعوت شده اند و به عنوان یک کاربر با یک حساب خصوصى، 

بسیار نخبه خواهید بود.
بر اســاس نظرســنجى اخیر مرکز تحقیقات پیو، اکثر کاربران توئیتر 

پروفایل عمومى دارند.
گفتنى اســت، حلقه ها از دیدگاه جامعه نیز مزایاى خود را دارند. اول از 
همه اگر حساب شما از ابتدا خصوصى است، باید آن را به افراد بگویید 
و درخواســت هاى فالوى آن ها را به صورت دســتى بپذیرید که این 

دردسر است. 
زمانى که مجبور مى شوید درخواســتى را رد کنید، بسیار بد است؛ زیرا 

ممکن است آن شخص آزرده خاطر شود و ممکن 
است مجبور شوید آن را به او توضیح دهید.

تبدیل یک حســاب کاربــرى عمومى که 
به خوبى دنبال مى شــود به یک حســاب 
خصوصى ممکن است به آسانى چرخاندن 
سوئیچ باشد؛ اما جنبه هاى منفى هم دارد. در 
میان جمعیتى که آن توئیت ها را مى خوانند، 
افراد نامطلوبى وجود خواهند داشــت؛ زیرا 
احتماال قبال دنبال کننــدگان خود را به دقت 
انتخــاب نکرده اید. مزیت حلقه ها این اســت 

که مى توانید دقیقا انتخاب کنید چه کســى هر یــک از آن توئیت ها 
را ببیند. شــما کنترل کامل داریــد و ارباب یک پادشــاهى کوچک 
آنالین هستید. این ممکن اســت براى همه جذاب نباشد؛ اما گزینه 

خوبى است.
هر چیزى که به صورت آنالین پســت مى کنید این شانس را دارد که 
کامال عمومى شود. امکان گرفتن اسکرین شــات نیز وجود دارد؛ اما 
داشتن یک حساب خصوصى یا توئیت کردن منحصر به حلقه دوستان 
نزدیک براى اطمینان، از سطح کمى از حریم خصوصى و محافظت 

برخوردار است.
اگر به حریم خصوصى اهمیت مى دهید، مطمئن ترین شرط شما این 
است که با یک حساب خصوصى شــروع کنید. شما بیشترین کنترل 
را خواهید داشت که چه کسى توئیت هاى شما 
را به این شکل مى بیند. قابلیت حلقه، دومین 
گزینه خصوصى در این جا اســت، گرچه این 
شما هســتید که تصمیم مى گیرید چه کسى 
در حلقه دوستان نزدیک شما باشد؛ اما امکان 
خطا نیز وجــود دارد. به این معنــا که احتمال 
دارد توئیت هاى حلقه یک روز عمومى شوند 
یا ممکن اســت به طور تصادفى یک توئیت 
که براى حلقه شــما در نظر گرفته شده است را 

ارسال کنید.

ویژگــى Apple Continuity Camera به کاربران مک این 
امکان را مى دهد که از آیفون خود به عنوان وب کم در هنگام 

برقرارى تماس ویدیویى استفاده کنند.
این ویژگى به طور یکپارچه در اکوسیستم اپل ادغام شده است 
و ناگفته نماند که بهترین پیاده ســازى است که تاکنون دیده 
ایم. با این حال، چنین چیزى براى کاربران ویندوز و اندروید در 
دسترس نیســت. با این حال، این بدان معنا نیست که راه حلى 

براى آن وجود ندارد.
خیلى قبل از اینکه اپل قابلیت Continuity Camera رونمایى 
کند، کاربران اندروید و ویندوز مى توانســتند با اســتفاده از 
اپلیکیشن هاى شخص ثالث و ابزارهاى آنالین از گوشى هاى 
هوشمند خود به عنوان وب کم استفاده کنند. اگر مى خواهید 
از تلفن هوشــمند خود به عنوان وب کم در دستگاه ویندوزى 
اســتفاده کنید، در اینجا نحوه انجام این کار آورده شده است. 
فقط به خاطر داشــته باشــید که این روزها اکثر برنامه هاى 
 iOS تماس تصویرى و کنفرانس در هر دو دستگاه اندروید و
در دسترس هستند، همچنین مى توانید مستقیمًا با استفاده از 
تلفن خود تماس برقرار کنید و از دوربین آن به عنوان وب کم 
استفاده کنید.وقتى پشتیبانى بومى در دسترس نباشد، برنامه ها 
و خدمات شخص ثالث مورد نیاز اســت. جداى از آن، به چند 

کابل، اتصال Wi-Fi و موارد دیگر نیاز دارید.
همه برنامه هاى شخص ثالث یکسان نیستند. برخى ادعا مى 
کنند که داده هاى شما را خصوصى و ایمن نگه مى دارند، در 

حالى که برخــى در مورد ویژگى هــاى حریم خصوصى زیاد 
صحبت نمى کنند. بنابراین، یکــى را انتخاب کنید که به آن 

اعتماد دارید. ما چند نام را براى شما فهرست مى کنیم.
 Reincubate Camo، Droid cam، برخــى از آنهــا
VibeCam، Smart Cam و غیره هستند. فراموش نکنید که 

قبل از استفاده از این برنامه ها و خدمات، نگرانى هاى مربوط 
به حریم خصوصى و امنیتى را بررسى کنید.

صرف نظر از برنامه یا سرویسى که انتخاب مى کنید، روند راه 
اندازى تقریبًا مشابه است. تنها تفاوت مى تواند در مورد ورود 
به برنامه ها و سرویس ها باشد، برخى ممکن است درخواست 

اتصال با استفاده از کابل و غیره را داشته باشند.
براى شروع، باید برنامه را روى تلفن هوشمند خود و همچنین 

لپ تاپ یا رایانه خود دانلود کنید.
پس از این، اگر از شــما درخواســت کرد، وارد شــوید و سپس 
دســتورالعمل هاى روى صفحــه مانند روش اتصال و ســایر 

تنظیماتى که باید تغییر دهید را دنبال کنید.
پس از اتصال تلفن و لپ تــاپ از طریق برنامه، برنامه کنفرانس 

ویدیویى را روشــن کنید و به تنظیمات بروید. در 
اینجا تنظیمات دوربین ترجیحــى را به نام برنامه 

تغییر دهید.
پس از اتمام، تلفن شما اکنون به یک وب کم متصل است. 

کافى اســت آن را روى ســه پایه یا پایه نصب کنید و شروع به 
برقرارى تماس ویدیویى کنید.

 W۲۳ دو گوشى جدید سامسونگ با نام هاى
Flip ۵G، W۲۳ با حداکثر 16 گیگابایت رم و 

512 گیگابایت حافظه داخلى راه اندازى شد.
 Flip W۲۳ ۵ وG W۲۳ گوشــى هــاى
سامســونگ امــروز در چیــن معرفــى 
شــدند. هــر دو جدیدتریــن پیشــنهادها 
بــه ترتیــب انــواع سفارشــى لوکــس

 Galaxy Z Flip۴ و Galaxy Z Fold۴ 
هســتند. گلکســى ۵G W۲۳ نیز به عنوان 
جانشین ۵G W۲۲ سال گذشــته وارد بازار 

مى شود.
 هر دو این گوشى ها داراى لبه ها و لوالهاى 
طالکارى شده هســتند. این برند مى گوید 
که پوسته لوالى Duo W۲۳ از فرآیند برش 
دقیق فلز ساعت استفاده مى کند و با پولیش 
در سطح نانو حک مى شــود. همچنین گفته 
مى شود که ســاختار لوالى جدید نازك تر و 
انعطاف پذیرتر است. پوســته لوال نیز داراى 
الگوى فلزى برجســته است که خیره کننده 

به نظر مى رسد.
جدا از تغییرات طراحى، مشــخصات اصلى 
سامســونگ ۵G W۲۳ و Flip W۲۳ مانند 
نســل چهارم گلکسى Z تاشــو باقى مانده 
اســت. با این حال، این برنــد رم و حافظه 
داخلى را افزایش داده اســت. W۲۳ داراى 
صفحه نمایش داخلــى 7,6 اینچى و تنظیم 
دوربین سه گانه پشتى شامل سنسور اصلى 
50 مگاپیکســلى، لنز 12 مگاپیکسلى فوق 
عریض و واحد تله فوتو 12 مگاپیکسلى است. 
 UDC همچنین یک دوربین 4 مگاپیکسلى
به همراه یک شــوتر 10 مگاپیکسلى وجود 
دارد. سامسونگ W۲۳ و Flip W۲۳ هر دو با 
صفحه نمایش 6,7 اینچى AMOLED اصلى 
با نرخ تازه سازى 120 هرتز عرضه مى شوند.

سامســونگ ۵G W۲۳ و Flip W۲۳ بــه 
 Gen +۸ Snapdragon پردازنــده هــاى
1 مجهز شــده اند. اولى با 16 گیگابایت رم 
جفت مى شود در حالى که دومى حداکثر 12 

گیگابایت است.
 هــر دو داراى 512 گیگابایت حافظه داخلى 
هستند. ۵G W۲۳ و Flip W۲۳ به ترتیب با 
باترى هاى 4400 و 3700 میلى آمپر ساعتى 

پشتیبانى مى شوند.
سامســونگ ۵G W۲۳  بــراى گزینــه 16 
گیگابایت + 512 گیگابایــت تقریبا 2207 
دالر قیمت دارد. Flip W۲۳ براى نسخه 12 

+ 512 گیگابایتى 1379 دالر قیمت دارد. 
هر دو دستگاه براى پیش سفارش از وب سایت 
رسمى سامسونگ آماده هستند و ارسال آن 

آغاز مى شود.از 28 اکتبر 

آیا مى خواهید به ســرعت 
یک پیام کوتاه براى بیش از یک 
نفر ارســال کنید؟ در اینجا نحوه انجام 
 Google یک متــن گروهى در اندرویــد در
Messages و Samsung Messages آورده 

شده است.
 متن هاى گروهى راهى ســریع، مقرون به صرفه و قابل 
اعتماد براى ارســال یک پیام به چندین نفر به طور همزمان 
است. به عنوان مثال، اگر میزبان مهمانى هستید و مى خواهید 
به همه دعوت شدگان اطالع دهید، ارسال یک متن گروهى به آنها 

مى تواند باعث صرفه جویى در وقت شود.
در اینجا نحوه ایجاد و ارسال متن هاى گروهى در برنامه پیام هاى گوگل 

و همچنین در تلفن سامسونگ آورده شده است.

نحوه ارســال پیام هاى گروهى در اندروید با استفاده از 
برنامه پیام هاى گوگل

Google Messages یک برنامه پیام متنى فوق العاده سریع و بسیار قابل 

تنظیم است و پیش فرض در بسیارى از تلفن هاى اندرویدى است. در اینجا 
نحوه ارسال پیامک گروهى با استفاده از برنامه آمده است.

اگر Google Messages را از قبل نصب نکرده اید، دانلود کنید.
برنامه را باز کنید و روى Start chat ضربه بزنیــد تا صفحه مکالمه جدید 

باز شود.
روى Create group ضربه بزنید تا صفحه مکالمه گروهى جدید باز شود.

نام افرادى را که مى خواهید بــه گروه خود اضافه کنید 
تایپ کنید و وقتى ظاهر شــدند آنها را انتخاب کنید. 
اگر مخاطبى چندین شماره ذخیره شده دارد، شماره 

مورد نظر خود را در گروه انتخاب کنید.
روى Next ضربه بزنید، یک نــام گروه را در 
منوى افزودن نام گروه تایپ کنید و دوباره 

روى Next ضربه بزنید.
اگر مــى خواهید گــروه را بدون نام 
 Skip رها کنید، به جاى آن روى

ضربه بزنید.

پیام خود را در کادر متنى تایپ کنید. اگر درخواســت تأیید شماره تلفن خود 
را دریافت کردید، آن را اضافه کنید و OK را بزنید. پیام شــما به گروه ارسال 

خواهد شد.
 MMS گاهى اوقات، ارســال یک متن گروهى کار نمى کند که باید گزینه
گروهــى را در برنامه پیام ها فعال کنیــد. براى انجام این کار، اپلیکیشــن 
Messages را باز کنید و روى منوى ســه نقطه ضربه بزنید و تنظیمات را 

انتخاب کنید. سپس، به Advanced بروید و MMS را در زیر گروه پیام رسانى 
فعال کنید.

نحوه ایجاد گروه و ارســال پیام گروهى در گوشــى هاى 
سامسونگ

اگر یک تلفن سامســونگ دارید و از پیام هاى سامسونگ از طریق پیام هاى 
Google استفاده مى کنید، مى توانید گروه هایى را از داخل برنامه مخاطبین 

ایجاد کنید و بعداً به آن ها پیامک ارسال کنید.

Samsung Contacts نحوه ایجاد یک گروه در اپلیکیشن
براى ارسال متن به یک گروه، ابتدا گروهى براى تماس ایجاد مى کنیم. این 

مراحل را دنبال کنید:
روى create group ضربه بزنید، نام گروه را تایپ کنید و روى افزودن عضو 

ضربه بزنید.
برنامه Samsung Contacts را باز کنید، روى منوى سه خط ضربه بزنید و 

Groups را انتخاب کنید.

مخاطبین مورد نظر خود را از لیســت پیدا کرده و انتخاب کنید. اگر به طور 
تصادفى مخاطب اشــتباهى را اضافه کردید، روى نماد قرمز منهاى کنار نام 
ضربه بزنید تا مخاطب از گروه حذف شود. براى اتمام روى Done ضربه بزنید.
همچنین مى توانید با ضربــه زدن روى آهنگ زنگ گروه، یک آهنگ زنگ 

سفارشى براى هر گروه تنظیم کنید.

پــس از انجام، 
روى ذخیــره ضربــه 

بزنید.
براى ارسال مســتقیم متن به 

یک گــروه از برنامــه پیام هاى 
سامسونگ، این مراحل را دنبال 

کنید:
 Samsung برنامــه 

Messages را بــاز کنید و روى نماد نوشــتن پیام جدید 

ضربه بزنید.
 Groups در کادر گیرنده، روى نماد افزودن (+) ضربه بزنید و روى

ضربه بزنید.
گروه مورد نظر خــود را انتخاب کنید، روى همــه ضربه بزنید و روى 

Done ضربه بزنید. مى توانید بعداً با استفاده از نماد افزودن (+) اعضاى 

این گروه را اضافه یا حذف کنید.
پیامک خود را تایپ کرده و ارسال کنید.

 Samsung Contacts همچنین مى توانید پیام هاى گروهــى را از برنامه
ارسال کنید. این مراحل را دنبال کنید:

برنامه Samsung Contacts را باز کنید، روى منوى سه خط ضربه بزنید و 
روى Groups ضربه بزنید.

گروه مورد نظر خود را انتخاب کنید، روى منوى سه نقطه ضربه بزنید و ارسال 
پیام را انتخاب کنید.

پیامک خود را تایپ کرده و ارسال کنید.
توجه داشته باشید که ارسال پیامک گروهى از پروتکل SMS استفاده مى 
کند، بنابراین سازندگان گروه تنها کسانى هستند که پاسخ گیرندگان را 

دریافت مى کنند. 
اگر مى خواهید پاســخ هاى یک مکالمه گروهى به همه 

گیرندگان ارائه شود، باید MMS را فعال کنید.
همچنین، توجهداشته باشید که صرف نظر از اینکه 

 Samsung Messages یا Google از پیام هاى
استفاده مى کنید، مى توانید تنها تا 20 گیرنده را در 

یک زمان گروه بندى کنید.

نحوه ارسال متن گروهى 
در اندروید

معرفى 2 گوشى تاشو 
جدید سامسونگ

مک بوك پرو اپل در ســه ماهه اول ســال 2023 
عرضه خواهد شد.

 انتظار مى رود شرکت اپل مک هاى جدیدى را در 
این ماه یا ماه آینده عرضه کند. عالوه بر این، مدیر 
مالى این شــرکت همچنین اضافه کرد که امسال 
مانند ســال گذشــته مک بوك پرو وجود نخواهد 

داشت. 
اکنون مارك گورمن از بلومبرگ گزارش مى دهد که 
غول فناورى از نسل بعدى مک هاى خود در اوایل 
سال آینده رونمایى خواهد کرد. او اضافه مى کند که 
این شرکت قصد دارد مک بوك پرو را در سه ماهه 

اول سال 2023 معرفى کند.
اپل مک اســتودیو را در اوایل ماه مارس امســال 
راه اندازى کرد. از این رو، انتظار مى رود که نســل 
بعدى مک بوك پروهاى 14 و 16 اینچى مجهز به 

پردازنده ارتقا یافته M۲ در نیمه اول مارس معرفى 
شوند. 

گورمــن اضافــه مى کنــد کــه راه اندازى ها با
 macOS Ventura13,3 و iOS16,3 مرتبــط 
هســتند. انتظار مــى رود این به روزرســانى هاى 
نرم افزارى بین اوایل فوریه تا اوایل مارس منتشر 

شوند.
گورمن مى گوید: «هنگامــى که براى اولین بار در 
ژوئن گزارشى از مک بوك پروهاى جدید ارائه دادم، 
گفتم که اپل قصد دارد بین پایان ســال 2022 و 
اوایل سال 2023 عرضه شود، بنابراین به هیچ وجه 

انتشار مارس را دیر در نظر نمى گیرم.»
ایــن گــزارش همچنیــن اضافــه مى کند که 
انتظار مــى رود به روزرســانى هاى iOS16,2 و 
iPadOS16,2 در اواســط دســامبر منتشــر 

شوند. 
اپل قبال امیدوار بود که مک بوك پرو را به عنوان 

بخشى از این نسخه ها قراردهد. 
در کنار مک بوك هــاى جدید، اپل 
احتماال مک مینى و اپل ســیلیکون 

مک پرو را نیز معرفى خواهد کرد.

به زودى منتظر
 محصول جدید اپل باشید

نحوه استفاده از 
تلفـــن 

به عنوان وب کم

 براى امنیت بیشتر حساب کاربرى مجازى خود را خصوصى کنید
 (Communities) «ویژگى جدید واتس اپ با نام «انجمن ها
اوایل سال جارى میالدى معرفى شــده بود، اما شرکت متا 
اکنون آن را به طور رسمى در دســترس تمام کاربران قرار 

داده است.
 انجمن ها در اصل به منظور کمک به سازمان ها، باشگاه ها، 
مدارس و سایر گروه هاى خصوصى طراحى شده است تا آنها 

ارتباط بهترى با مشتریان خود داشته باشند.
همچنین ویژگى هاى جدیدى از جمله کنترل هاى ادمین، 
پشتیبانى از گروه هاى فرعى، تماس هاى صوتى و تصویرى 
32 نفره، اشــتراك گذارى فایل هــاى بزرگ تر، واکنش  به 

چت ها با ایموجى و همچنین نظرسنجى  را دارد.
برخى از ویژگى هایى که براى انجمن ها توسعه پیدا کرده اند، 
مانند ارائه واکنش هاى ایموجى، اشتراك گذارى فایل هاى 
بزرگ (تا 2 گیگابایت) و امکان 
حذف پیام ها توسط ادمین، 
پیش از این در دسترس 
کاربران واتس اپ قرار 

گرفته  بودند.

قابلیت جدید واتس  اپ 
در دسترس قرار گرفت

 را رد کنید، بسیار بد است؛ زیرا 
 و ممکن 

د.
 که 
ب 
دن 
. در 
نند، 
 زیرا 
دقت 
ســت 

است که با یک حساب خص
را خو
ب را
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شم
در
خط
دار
یا م
که بر
اارسال ک

ن ل ر و و ى ر
ررتبر 28 اک آغاآغاز مى شود.8از

یل مارس منتشر 

 براى اولین بار در 
ى جدید ارائه دادم، 
2 ســال 2022 و 
راین به هیچ وجه 

رم.»
فــه مى کند که 
iOS16,2 و  2اى
ســامبر منتشــر 

ننننننننننننننوان پرو را به عن

پل 
ون

ple Continuity Camera ویژگــىa

به امکان را مىدهد که از آیفونخود
برقرارى تماس ویدیویىاستفاده کنند
این ویژگى به طور یکپارچه در اکوسیس
پیاده ســازى و ناگفته نماند که بهترین
ایم. با این حال، چنین چیزى براى کار
دسترس نیســت. با این حال، این بدان

براى آن وجود ندارد.
ameraخیلىقبلاز اینکه اپل قابلیتa

تو م ویندوز و اندروید کاربران کند،

کا App

ضربه بزنید.

pleContinu

تلف
اس
و خ
کاب
هم
کن

رى ر ى و ى ش و ر
2ببزرگ(تا 2 گیگابایت) و
حذف پیام ها توسط

پیش از این در دس
کاربران واتس ا
گرفته  بودند.

دو گوشى
G،W۲۳

512 گیگ
گوشــى
سامســو
شــدند.
بــه ترتی
Fold۴

 انجام، 
ــره ضربــه 

مســتقیم متن به ال
از برنامــه پیام هاى  وه
گ، این مراحل را دنبال

Samsung

معرفى
جد

حه مکالمه گروهى جدید باز شود.
خود اضافه کنید
را انتخاب کنید. 
ده دارد، شماره

کنید.
ــام گروه را در 
پ کنید و دوباره 

مممممممممممممممممممممنام ـروه را بدون 
Skip ى آن روىp

eضربه بزنید تا مخاطب از گروه حذف شود. براى اتمام روى Done ضربه بزنید.

همچنین مى توانید با ضربــه زدن روى آهنگ زنگ گروه، یک آهنگ زنگ 
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسفارشىبراى هرگروه تنظیم کنید.

پیامک خود را تایپ کرده و ارسال کنید.
توجه داشته باشید که ارسال پیامک گروهى
کند، بنابراین سازندگان گروه تنها کسانى

دریافت مى کنند. 
مى خواهید پاســخ هاى یک اگر
MMS گگگگگگگگگگگگگگگگگگیرندگان ارائه شود، بایدS

ههمچنین، توجهداشته باشید که
ssages s یا Google از پیام هاىe

استفاده مى کنید، مى توانید تنها تا
ب یک زمان گروه

ه مانند روش اتصال و ســایر 
ال کنید.

طریق برنامه، برنامه کنفرانس 
ررر در ظیمات بروید.

ى را به نام برنامه 

یک وب کم متصلاست. 
ه یا پایه نصب کنید و شروع به 

اپل مک اســتودیو را در اوایل ماه مارس امســال 
راه اندازى کرد. از این رو، انتظار مى رود که نســل 
6 و 16 اینچى مجهز به  4بعدى مک بوك پروهاى 14

ایــن گـ
انتظار مـ
S16,2
شوند. 
اپل قبال
بخشى از
م در کنار
م احتماال
مک پرو

ازىخ ى کا ا شت ت
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تحقیقات جدید نشان مى دهد که ویروس کووید 
به میکروبیوم روده آســیب مى زند. پزشــکان در 
تازه تریــن مطالعات خــود دریافته اند که عفونت 
کووید-19 از طریق روده نیز مى تواند ســالمت 

شما را تهدید کند.
 Nature بر اســاس مطالعه جدیدى که در مجله
Communications منتشر شده، عفونت کووید 

مى تواند تعــداد گونه هاى باکتریایــى در روده را 
کاهش دهد و فرصتى براى رشــد باکترى هاى 

خطرناِك مقاوم به آنتى بیوتیک ایجاد کند.
میلیاردها باکترى، ویروس و قارچ به طور طبیعى در 
بدن ما زندگى مى کنند که به طور کلى به عنوان 
میکروبیوم یا فلور طبیعى بدن شناخته مى شوند. 
در حالى که برخى باکترى ها باعث ایجاد بیمارى 
در بدن مى شــوند وجود برخى دیگر از آن ها براى 
سیستم ایمنى بدن، قلب و سایر بخش هاى مربوط 

به سالمت ما حیاتى محسوب مى شوند.

میکروبیوم روده چیست؟
باکترى ها، ویروس ها، قارچ ها و سایر اجرام زنده 
میکروسکوپى به عنوان میکروارگانیسم یا میکروب 
شناخته مى شوند. میلیاردها عدد از این میکروب ها 
در بدن ما، بخصوص در روده و روى پوســت ما، 
زندگى مى کنند. گرچه انواع مختلفى از میکروب ها 
در بدن ما زندگى مى کننــد، اما باکترى ها بیش از 
سایر انواع میکروب ها مورد مطالعه قرار گرفته اند. 

در حقیقت، تعداد باکترى هاى موجود در بدن، بیش 
از تعداد سلول هاى بدن ماست؛ در بدن نزدیک به 
40 میلیارد باکترى و 30 میلیارد سلول وجود دارد. 
بیش از 1000 گونه باکترى در روده انسان زندگى 
مى کنند و هر یک از آن ها نقشى متفاوت در بدن 
ما ایفا مى کنند. وجود بیشــتر آن ها براى سالمت 
بدن ضرورى است، اما برخى از آن ها نیز بیمارى زا 
هستند. در مجموع این میکروب ها وزنى معادل 1 
تا 2 کیلوگرم دارند که برابر با وزن مغز انسان است.

ویروس کووید؛ عامل برهم زدن تعادل 
میکروب هاى مفید روده

 ،(Ken Cadwell) کــن کادول
نویســنده ارشــد این مطالعه 
در  میکروبیولوژیســت  و 
دانشکده پزشــکى دانشگاه 
نیویورك، گفت: «یافته هاى ما 

نشان مى دهد که کروناویروس 
مستقیمًا در تعادل سالم و طبیعى 

میکروب ها در روده اختالل ایجاد مى کند 
و سالمت بیماران را به خطر مى اندازد».

اگر ســالمت روده مختل شــود، این وضعیت، 
فرد را در برابر نوعى اســهال خطرناك (ناشى از 
باکترى هاى مضر مانند C. difficile) آسیب پذیر 
مى کند. همچنین مى تواند باعث سایر مشکالت 

گوارشى مانند نفخ و رفالکس معده شود.

به گفته محققان، این اولین مطالعه اى اســت که 
نشان مى دهد کووید-19 به میکروبیوم روده آسیب 
مى زند. پیش از این، پزشکان مشکوك بودند که 
مصرف آنتى بیوتیــک (براى درمــان کووید) به 

باکترى هاى روده آسیب مى رساند.
امــروزه تحقیقات اثبات مى کننــد که گونه هاى 
مقاوم در برابر آنتى بیوتیک قادرند به جریان خون 
وارد شوند و ریسک ابتال به عفونت هاى خطرناك 

ثانویه را براى بیماران باال ببرند.
تجزیه و تحلیل حدود 100 مرد و زن بسترى شده 
در بیمارستان، در سال 2020 که مبتال به کووید 
بودند، نشــان داد که اکثــر بیماران تنوع 
کمى از میکروبیوم روده داشــتند. 
محققــان دریافتنــد در واقع، 
یک چهارم کامل روده تحت 
ســلطه یک نــوع باکترى 
بود. این تنــوع کاهش یافته 
میکروبیوم، فضایى براى رشد 
و نمو میکروب هــاى خطرناك 

فراهم مى سازد.
در همان زمان، تعداد چندین میکروب مضر (اعم 
از گونه هاى مقاوم در برابر آنتى بیوتیک) افزایش 
یافت. علت احتمالى این امر، اســتفاده گسترده از 
آنتى بیوتیک در اوایل پاندمى است. برخى از این 
باکترى هاى مقاوم بــه آنتى بیوتیک در روده وارد 

جریان خون 20 درصد از بیماران شده بودند.

1- سیر و پیاز
غذا هایى مانند ســیر و پیاز بــه دلیل بوى 
تندشان مى توانند اشــتهاى شما را کاهش 
دهند. غذا هاى تند با بوى سیر مانع از خوردن 

سریع تکه هاى بزرگ مى شوند.
سیر و پیاز با بوى تندشان تقریبًا مغز را فریب 
مى دهد. به این ترتیب بــه کاهش وزن در 

زمان کوتاه ترى کمک مى کند.

2- گریپ فروت
گریپ فروت سرشــار از ویتامین C است. 

باعث تقویت سیستم ایمنى بدن مى شود.
بوییدن یک گریپ فروت تازه درســت قبل 
از شروع غذا خوردن مى تواند اشتهاى شما 

را کاهش دهد.
 به این ترتیــب وعده هــاى کوچک ترى 

مى خورید.

3- نعناع
بوى نعناع متابولیســم را افزایش مى دهد 
و باعــث مى شــود نتایــج ســریع ترى 

بگیرید.
تحقیقات نشان مى دهد که بوییدن برگ هاى 
نعناع مى تواند، سطح انرژى شما را افزایش 
دهد، دامنه توجه و هوشیارى شما را افزایش 

دهد.

4- روغن زیتون
زمانى که روغن زیتون به طور منظم مصرف 
شــود، عملکرد منظم دســتگاه گوارش را 
تضمین مى کند. از یبوســت نیز جلوگیرى 
مى کند.از چربى ســوزى پشتیبانى مى کند، 
زیرا متابولیســم را تســریع مى کند. حتى 
بوییدن روغن زیتون به شما کمک مى کند 

احساس سیرى کنید.

متهم ردیف اول بیمارى هاى کبدى را بشناسید
 بیمارى کبدى مى تواند ارثى یا ژنتیکى باشد. مشکالت کبدى همچنین مى توانند به دلیل عوامل مختلفى که به کبد آسیب مى زنند، مانند 

ویروس ها، مصرف الکل و چاقى ایجاد شوند.
1) قند:

کبد از یک نوع قند به نام فروکتوز براى تولید چربى اســتفاده مى کند. شــکر 
تصفیه شده باعث تجمع چربى در کبد خواهد شد. برخى مطالعات نشان مى دهد 

که قند مى تواند به اندازه الکل براى کبد مضر باشد، حتى اگر اضافه وزن نداشته 
باشــید. این یک دلیل دیگر براى محدود  کردن غذاهاى حاوى قندهاى اضافه 

مانند نوشابه، شیرینى و آب نبات است.

2) مکمل هاى گیاهى:
حتى اگر روى آنها برچسب "طبیعى" نوشته شده باشد، ممکن است براى شما مناسب نباشد. به عنوان مثال، برخى از افراد گیاهى به 
نام "کاوا" را براى کاهش عالئم یائسگى مصرف مى کنند. اما مطالعات نشان مى دهد که این مکمل مى تواند از عملکرد صحیح کبد 
جلوگیرى کند و منجر به هپاتیت و نارسایى کبد شود. شما همیشه باید قبل از مصرف هرگونه گیاهى با پزشک خود صحبت کنید.

3) چربى اضافى:
چربى اضافى مى تواند در سلول هاى کبد جمع و منجر به بیمارى کبد چرب شود. اگر اضافه وزن دارید یا چاق 

هستید، میانسال هستید یا دیابت دارید، احتمال ابتال به NAFLD در شما بیشتر است.

4)استامینوفن:
اگر کمردرد، سردرد یا سرماخوردگى دارید و به دنبال مســکنى مانند استامینوفن هستید، حتما مقدار 
مناســب آن را مصرف کنید! مصرف بیش از حد این دارو مى تواند به کبد آسیب برساند. دوز مصرفى 
و میزان مصرف استامینوفن در یک روز را بررسى کنید. بزرگساالن نباید بیش از 4 هزار میلى گرم 

استامینوفن در روز دریافت کنند.

:A5)مصرف بیش از حد ویتامین
بدن شما به ویتامین A نیاز دارد و دریافت آن از گیاهانى مانند میوه ها و سبزیجات تازه، به خصوص 
آنهایى که قرمز، نارنجى و زرد هستند، خوب است. اما اگر مکمل هایى مصرف کنید که داراى 
دوزهاى باالیى از ویتامین A هستند، مى تواند براى کبد شما مشکل ایجاد کند. قبل از مصرف 

ویتامین A اضافى با پزشک خود مشورت کنید زیرا احتماًال به آن نیاز ندارید.

سبزى ترخون با فواید 
باورنکردنى

از مهمترین خواص ترخون کاهش درد دندان و لثه اســت و جویــدن ترخون موجب جلوگیرى از 
خونریزى لثه و التیام زخم هاى دهان مى  شود؛ وجود ماده اى موسوم به اوژنول در سبزى ترخون علت 

تسکین درد دندان است.
سبزى ترخون یکى از گیاهان معطر پر استفاده در صنایع غذایى است و به علت افزایش ترشح اسید معده و 

خاصیت اشتها آورى از گذشته تاکنون به عنوان ادویه مخصوص گوشت مورد توجه است.
 ترخون سبزى با طبع گرم و خشک است و موجب کاهش فشارخون هم مى شود. ترخون منبع خوبى از آهن، 

کلسیم و منگنز و همچنین داراى پتاسیم، منیزیم و ویتامین  هاى A و C است.
از مهمترین خواص ترخون کاهش درد دندان و لثه است و جویدن ترخون موجب جلوگیرى از خونریزى لثه و التیام 

زخم هاى دهان مى  شود؛ وجود ماده اى موسوم به اوژنول در سبزى ترخون علت تسکین درد دندان است.
همچنین مصرف ترخون براى درد مفاصل مفید و بهتر است همراه غذا خورده شود و کوبیده آن به  صورت ضماد استفاده 
شود.خوردن ترخون براى تسکین دل درد و درد هاى معده بر اثر غذا و پرخورى هم مفید است، به طور کلى ترخون، مقوى 

دستگاه هاضمه است و همچنین نفخ و باد شکم را دفع مى کند.
ترخون قدرت دفاعى بدن را نیز در برابر برخى ویروس ها و باکترى ها افزایش مى دهد.

از دیگر خواص ترخون تقویت اعصاب اســت، به این منظور از دم کرده آن باید استفاده شــود. خوردن چاى ترخون، خستگ را 
از بین مى برد، اعصاب را آرام مى کند و مى تواند راه حل خوبى براى مشــکالت بى خوابى باشــد. اســتفاده از دم کرده ترخون براى 

مارگزیدگى هم مفید اســت. ترخون، داراى درمان نقرس، درد هاى روماتیسمى مفید است.از ســوى دیگر گیاه ترخون در درمان 
خواص آنتى اکسیدانى فراوانى اســت که مى تواند در خنثى ســازى موادى موسوم به 

رادیکال هاى آزاد کمک کند.
ر با وجود همه محاسن ترخون، این گیاه براى گرم مزاجان مضر است و زیاده روى  د

خوردن آن مشــکالتى را به وجود مى آورد. این گیاه براى ســینه خوب نیست 
بنابراین باید آن را با عسل میل کرد.

همچنین مصرف طوالنى مدت این سبزى مى تواند موجب ایجاد سرطان شود که به دلیل 
استراگول موجود در آن است؛ به دلیل وجود استراگول در ترخون و تاثیر آن بر جنین و ایجاد 

ناهنجارى در آن، زنان باردار نباید از آن استفاده کنند.

چگونه بدون قرص 
بى خـــوابى را درمان کنیم؟

جدیدترین خطر کرونا شناسایى شد با بو کردن 4 ماده غذایى الغر شوید!
برخى از رایحه ها با تخریب اشتها، کاهش وزن را آسان تر مى کنند.گفته مى ش ود برخى از بو ها باعث ایجاد احساس اشتها در بدن انسان مى شود، در حالى که برخى دیگر از بو ها باعث ایجاد احساس 

سیرى مى شوند. ممکن است فکر کنید که چه نوع رابطه اى بین بو ها و کاهش وزن وجود دارد؟
برخى از رایحه ها با تخریب اشتها، کاهش وزن را آســان تر مى کنند. به لطف این ویژگى ها باعث مى شود کمتر احساس گرسنگى کنید و غذاى کمترى مصرف کنید. مى خواهیم بدانیم کدام بو ها 

اشتها را کاهش مى دهند؟ جواب این سوال را با هم ببینیم.

هم مفید اســت. ترخون، داراىه ترخون در درمان مارگزیدگى
ى موادى موسوم به 

ر روى  د
ت 

به دلیل
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در کتابى تازه یک دانشــمند که در مورد خواب به پژوهش 
مى پردازد نکاتى را براى استراحت بهتر ارائه کرده نکاتى که 
به خوابیدن شما بدون نیاز به قرص خواب آور کمک مى کند.
 به گفته «آریک پراتر» روانشــناس دانشــگاه کالیفرنیا در 
سانفرانسیسکو که بى خوابى را درمان مى کند و کتاب تازه اى 
از او با عنوان نسخه خواب منتشــر شده خواب خوب شبانه 
مى تواند ما را همدل تر و الیق تر سازد و باعث شود تا والدین 
و شــرکاى بهترى در زندگى باشــیم. خواب مى تواند به ما 
در مدیریت اســترس کمک کند و مى تواند ما را به افرادى 
توانمندتــر تبدیل کند تا در طــول روز کارهاى مان را بهتر 

انجام دهیم.
نتیجه نظرســنجى اى صورت گرفته توسط مرکز کنترل و 
پیشگیرى از بیمارى ایاالت متحده در سال 2013 میالدى 
نشان داد که از هر 8 فرد بزرگســال امریکایى که مشکل 
خواب دارد یک نفر از وسایل کمک کننده به خواب استفاده 
کرده اســت. با این وجود، پراتر مى گوید اقدامات ساده اى 
وجود دارد کــه مى توانیم با انجام آن در طول روز و شــب 
استراحت بهترى داشته باشــیم. او در کتاب تازه خود که از 
اول نوامبر براى خرید در دســترس خواهد بود این موارد را 

ذکر کرده است.
در ادامه به برخى از نکات علمى ذکر شده توسط پراتر براى 

خواب راحت تر اشاره خواهد شد:
در طول روز زمانى را بــراى «نگرانى برنامه 

ریزى شده» اختصاص دهید
پراتر مى گوید: «هیچ کس نمى گوید نیمه هاى شــب بیدار 
بودم و فقط به چیز هاى خــوب فکر مى کردم. در طول روز، 
ممکن است به قدرى مشغله داشته باشیم که در افکارمان 
باقى بمانیم، اما هنگام شب زمانى که مى خواهیم اجازه دهیم 
مغزمان بدون حواس پرتى مکــث کند امکان هجوم افکار 

زیادى به مغزمان وجود دارد.
براى غلبه بر نشــخوار فکرى و اضطراب شــبانه توصیه 
مى شــود که بخشــى از روز خود را بــه نگرانى هاى تان 
اختصاص دهیــد. 10 تا 20 دقیقه وقــت بگذارید و آن چه 
را که نگران آن هستید یادداشــت کرده یا صرفا به آن فکر 

کنید بدون آن که به دنبال راه حلى 
باشــید. اگر این کار را به طور 
مداوم انجام دهید نگرانى هاى 
شما در شب رخ نمى دهد و 

کند نه آن که همه کار هایى را که باید انجام دهید به شــما 
بادآورى کند. براى آن که بیش تر براى خواب آماده شــوید 
از پرده هاى خاموش کننده فضا براى جلوگیرى از ورود نور 
استفاده کرده یا روى چشمان خود را بپوشانید درجه دماى 
اتاق را کاهش دهید یا یک دستگاه تهویه هوا را در اتاق قرار 
دهید به گونه اى که دماى محیط خواب شما بین 60 تا 68 
درجه در طول شب باشد. شما مى خواهید اتاق تان تاریک و 
خنک باشد تا دماى مرکزى بدن تان کاهش یابد اتفاقى که 

به طور طبیعى هنگام خواب رخ مى دهد».

پیش از خواب دیگر با مغز خود مانند لپ تاپ 
رفتار نکنید

«پراتــر» مى گوید: «نمى توانید انتظار داشــته باشــید که 
مغزتان همان طور که وقتى در لپ تــاپ را مى بندید فورا از 
کار بیفتد. در عوض، باید یک دوره گذار برنامه ریزى کنید 
که به مغز شما اجازه مى دهد از کار بیفتد. با این وجود، گاهى 
اوقات این کار امکان پذیر نیست. ضرب االجل هاى کارى 
و مســئولیت هاى مرتبط با ایجاد فرزند ممکن است بدان 
معنا باشد که شما مجبور شــوید تا پاسى از شب المپ ها را 

خاموش نکنید».
او مى گوید: «در حالت ایده آل به خود یک مهلت دوساعته 
دهید تا به اصطالح صداى دستگاه عصبى سمپاتیک تان را 
کم کنید. امرى که به بــدن و مغزتان فرمان مى دهد که در 
حال آماده شدن براى استراحت هستید. شما باید آن زمان 
را صرف انجام کار هاى دلپذیــر و آرامش بخش کنید مانند 
گوش دادن به پادکست مورد عالقه، گپ زدن روى مبل با 

همسرتان یا تماشاى تلویزیون».
پراتــر مى گوید گزینه هــاى دیگر این منوى پیشــنهادى 
فعالیت هایى مانند دوش گرفتن، نوشتن در یک دفتر یا حتى 
بیرون نشستن در صوت خوب بودن وضعیت جوى و تماشاى 
ستارگان هستند. او مى گوید هدف آن است که فعالیت هایى 
را با برانگیختگى پایین انجام دهید فعالیت هایى که همزمان 

از انجام آن لذت نیز مى برید.

شــوى مورد عالقه 
خود را تماشا کنید

مى توانید به خود یادآورى کنید که زمانى اختصاص داده شده 
براى رسیدگى به آن افکار در روز بعد را نیز خواهید داشت».

به جاى مصرف کافئین سر خود را در فریزر 
فرو ببرید!

پراتــر مى گوید: «اگر بــه طور مرتب براى رفع خســتگى 
بعدازظهر به سراغ قهوه مى روید هنوز تا پیش از زمان خواب 
کافئین در بدن خود خواهید داشت. در عوض، توصیه مى شود 
که انرژى تان را از طریق دیگــرى افزایش دهید. مى توانید 
بعدازظهر به پیاده روى ســریع بروید یا پنــج تا ده دقیقه از 
مدت زمان کارى تان را استراحت کنید یا مى توانید مغز خود 
را درگیر یک کار ساده کنید علف هاى هرز در باغ را بچینید، 
یک قفسه کتاب را سازماندهى کنید، کمى موسیقى بشنوید 

و روى یک کار تمرکز کنید.
پراتر ى گویــد تمرکز بر روى یک کار به غیر از کار شــغلى 
روزانه مان مى تواند انرژى بخش باشد و کار از برنامه روتین 
زندگى خارج ســازد. او مى گوید یک گزینه شــدیدتر فرو 
بردن سر در فریز است. پراتر مى افزاید: «شوك کوتاه سرما 
سیستم برانگیختگى شما را فعال مى کند و عملکردى مشابه 
کابل هاى جامپر روى باترى ماشــین براى بیدار کردن تان 

دارد. در نتیجه، نیازى به نوشیدن قهوه نیست».

اتاق خواب خود را تمیز کرده و از وجود وسایل 
غیر ضرورى پاك کنید

رایانــه، انبوهــى از لباس هاى شســته شــده، انبوهى از 
یادداشت هاى چسبناك که همه کار هاى ناتمام تان را به شما 
یادآورى مى کنند را از اتاقى که در آن مى خوابید حذف کنید. 
پراتر توصیه مى کند اگر این امکان براى تان وجود نداشــت 
دست کم آن وســایل را جابجا کنید تا امکان دیدن آن را از 

روى تخت خود نداشته باشید.
او مى گوید: «شــما مى خواهید محل خواب تان شما را آرام 

بســیارى از پزشکان 
نســبت به تماشــاى 

صفحــه نمایش پیش از 
خواب هشدار مى دهند. با 

این وجود، پراتر مى گوید که 
او بیش تر بــه محتواى چیزى 

که مردم هنگام استراحت شبانه 
تماشا مى کنند توجه مى کند نه آن 

که لپ تاپ یا گوشــى تلفن همراه 
هوشمند خود نگاه مى کنند. یک شو، 

یک سریال و یا یک فیلم مى توانند شما 
را ترغیب کند که مدتى بیش تر بیدار بمانید 

یا در حالى که سعى مى کنید به خواب بروید 
در مورد پاسخ یک معما فکر کنید. در عوض، او 

تماشاى چیزى آرامش بخش و ایده آل مثل یک 
شو (نمایش) که پیش تر دیده اید را توصیه مى کند.

اگر در تالش هستید که در شب بخوابید 
و نمى توانید بخوابید حرکت کنید

پراتر مى گوید با افزایش ســن افراد به ویژه در دهه هاى 
پنجم، ششم و هفتم عمر، خواب مى تواند پراکنده تر شود. 

افراد ممکن است نیاز به دفع ادرار بیش تر شبانه داشته باشند 
و یا ممکن است به دلیل درد از خواب بیدار شوند. با این وجود، 

ضرورى اســت که افراد مســن به اندازه کافى استراحت کنند. 
نتیجه یک مطالعه تازه نشان داد که بزرگساالن باالى 50 سال که 

هر شب پنج ســاعت یا کمتر مى خوابند نسبت به افرادى که حداقل 
هفت ساعت مى خوابیدند در معرض خطر بیش ترى براى ابتال به 

بیمارى هاى مزمن قرار دارند.
«پراتر» مى گوید به طــور کلى اگر براى به خــواب رفتن یا 

خواب ماندن تالش مى کنید باید از رختخواب بلند شــوید. 
او توصیه مى کند که 20 دقیقه یا مدت زمانى بیش تر به 

خود فرصت دهید تا بخوابیــد، اما اگر هنوز خواب تان 
نمى برد روى کاناپه در اتاق نشیمن نشسته و کارى 

آرام مانند بافتنى یا مدیتیشن را انجام دهید. شما 
فقط مى خواهید موقعیتى را که در آن مى خوابید 

با واقعا بــه خواب رفتن مرتبط ســازید. اگر 
بدن تان بــه بیدار مانــدن و تالش براى 

خوابیــدن عادت کنــد در آن وضعیت 
دشــوارتر مى توانیــد خــود را براى 

خوابیدن در طول شب آماده کنید.
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006004332- تاریخ: 1401/6/15- برابر راى شماره 4332 مورخ 
1401/06/15 به شــماره کالســه 2061 مالکیت آقاى/ خانم نرگس صرامى فروشانى به 
شناســنامه شــماره 1130289354 کدملى 1130289354 صادره فرزند رضا تمامت شش 
دانگ یکباب منزل مسکونى با طبقه فوقانى به مساحت 152,06 مترمربع پالك شماره 773 
فرعى از 109 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شامل  دفتر 16 
صفحه 13 سند 295831 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/01- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/16- م 
الف: 1396604 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمد حسن 

مصطفوى/7/227

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

راى شــماره 140160302026010207 مورخ 1401/07/21 خانم ثریا قنبرى به شناسنامه 
شماره 1215 کدملى 1286753155 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 276,10 مترمربع پالك شــماره 47 فرعى از 14874 اصلى واقع در بخش 
5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادى مع  الواسطه از مالکیت 
رسمى احمد سبیل اردســتانى صفحه 280 دفتر 579 امالك موضوع سند انتقال 122056- 

1369/02/18 دفتر 77 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/16 

- م الف: 1397675 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/7/229  

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602006007025 – تاریخ ارســال نامــه: 1401/07/27- آقاى/ 
خانم معصومه گلســتانه راد فرزند سید هاشــم به استناد یک برگ استشــهادیه محلى که 
هویت و امضا شهود رســمًا گواهى شده مدعى اســت که ســند مالکیت چهار و نیم دانگ 
مشــاع از ششــدانگ پالك شــماره 1263 فرعى از 118 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 
14 ثبت اصفهــان که به صورت ســند تک بــرگ 139920302006018973 امالك ذیل 
ثبت 469827 به نام نامبرده ثبت و صادر و تســلیم گریده و به موجب انتقال قطعى 64931 
مورخ 1399/12/05 دفترخانه اســناد رسمى شماره 139 شــهر خمینى شهر استان اصفهان 
یافته و معامله دیگرى هم انجام نشــدهـ  به موجب ســندـ  دفترـ  نزدـ  رهن است نحوه گم 

شدن یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته/ مفقود شده اســت چون درخواست صدور المثنى 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/08/01 - م الف: 1397446 – سرپرست 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شــهرـ  ســید محمدحســن مصطوفــى از طرف زهره 

عموشاهى خوزانى/7/232 

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

شــماره: 140160302026012895- تاریــخ: 1401/08/14- برابــر راى شــماره 
140160302026009015 مورخ 1401/07/04 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى/ خانم آذر ماه 
سلطانیان به شناسنامه شماره 157 کدملى 1199765937 صادره فرزند فیروز از/ ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 179,72 مترمربع پالك شــماره فرعى از 309 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان مورد ثبت صفحه 538 دفتر 62 
امالك مالک رسمى سید محمد نریمانى که مورد درخواســت مع الواسطه به موجب قولنامه 
و وکالتنامه هاى 114175/1397/01/31 دفتر 9 اصفهان و 116244/1397/03/03 دفتر 9 

اصفهان به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/16 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/09/01 - م الف: 1406082 – قائم مقام رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان – مجید حیدرى/8/215 

آگهى فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم بتول رحیم زاده خراســانى مالک یکصد و هفتاد ســهم مشاع از دویست و 
چهارده هزار و دویست سهم ششــدانگ پالك ثبتى 2 فرعى از 12384 اصلى واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان با تسلیم دو برگ استشــهاد محلى که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شده 
و به تایید دفترخانه اسناد رسمى شماره 62 اصفهان رســیده با رمز تصدیق 283503 شماره 
یکتا 140102155912001674 شماره ترتیب 58409ـ  1401/07/11 مدعى است با مستند 
مالکیت 79877- 1377/05/09 دفترخانه 12 اصفهان به شــماره سند مالکیت 802279ـ  
طبق دفتر امالك 58 صفحه 107 شماره ثبت 7342 بنام مالک فوق الذکر سابقه ثبت و سند 
صادر و تسلیم گردیده است و به علت جابه جایى سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضاى 

صدور سند مالکیت المثنى نموده اســت طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) 
نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. در صورتى که ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
واصل نشد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/08/16 - م الف: 1406031- رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان- مهدى صادقى/8/217

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008002729 تاریخ ارسال نامه: 1401/08/14 نظر به اینکه سند 
مالکیت به شماره چاپى 469183- 99/هـ نسبت به تمامیت یک حبه و سیصد و شصت و پنج 
هزارم حبه مشاع از 72 سهم ششــدانگ پالك ثبتى 0 فرعى از 79 اصلى با دفتر الکترونیکى 
شــماره 140020302008005161 بنام محمود زارعى خیرآبادى فرزند مرتضى ثبت و سند 
صادر گردیده است. هم اکنون آقاى: محمود زارعى خیرآبادى فرزند مرتضى با ارائه درخواست 
کتبى به شــماره وارده 140121702008011661 مورخ 1401/08/07 به انضمام دوبرگ 
استشهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شــماره 8843 مورخ 1401/08/05 توسط دفترخانه 
اسناد رسمى شــماره 37 اصفهان گواهى امضاء گردیده است مدعى است که سند مالکیت به 
دلیل جابجایى سهل انگارى از بین رفته اســت. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد 
لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى 
میشود که هر کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
باشد، از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم 
و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا 
در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. تاریخ انتشــار:1401/08/16 - م الف: 1405835- مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک شهرضا – مرتضى قدیرى از طرف محمدحسن صمصامى/8/218

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027007436 مورخ 1401/07/23 حمید دافعیان فرزند مصطفى 
بشماره شناسنامه 1625 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286664047 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 23 فرعى از اصلى 12953 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 306/97 مترمربع. خریدارى مع الواسطه به صورت عادى از 
مالک رسمى سیروس مانى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/16 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/09/01- م الف: 1406106 - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى 

صادقى وصفى/8/223

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

1. راى شماره 140160302026008720 مورخ 1401/06/24 مالکیت خانم فرزانه خزائى 
به شناسنامه شماره 667 کدملى 1159462909 صادره فرزند جعفر موازى سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170,00 مترمربع پالك 92 فرعى از 14874 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مستند مالکیت شماره دفتر 

الکترونیک 140020302026023567 امالك 
2. راى شماره 140160302026008771 مورخ 1401/04/24 مالکیت آقاى/ خانم على رابه 
به شناسنامه شماره 148 کدملى 1290585172 صادره فرزند عسکر موازى سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170,00 مترمربع پالك شماره 92 فرعى از 14874 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مستند مالکیت شماره 

دفتر الکترونیک 140020302026023567 امالك
به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/08/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/01 

- م الف: 1405664 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/221 

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

1. راى شــماره 1401160302026009119 مــورخ 1401/07/06 مالکیــت آقاى/ خانم 
حمید سالمت به شناسنامه شــماره 777 کدملى 1289484775 صادره فرزند فاضل نسبت 
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 112,20 مترمربع پالك شماره از 14964 اصلى واقع 
در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت 
رسمى عباس نعمت بخش مورد ثبت دفتر 583 صفحه 370 امالك موضوع سند انتقال  57905 

ـ 1354/12/08 دفتر 15 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/01 - 

م الف: 1405744 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى8/219 

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: در 
حال پشت سر گذاشتن موج اول آنفلوآنزا هستیم. پژمان 
عقدك افزود: موج آنفلوآنزا از اواســط مهر شروع شد و 
افزایش یافت اما از پنج روز گذشــته آمــار آن افت پیدا 
کرده و این روند ادامه مى یابد. وى با بیان اینکه بیمارى 
آنفلوآنزا هر سال با فراز و فرودهایى همراه است، اظهار 
داشت: در زمان حاضر قله موج اول آن را گذراندیم اما این 
احتمال وجود دارد که موج دوم آن دو یا ســه ماه آینده و 

اواخر آذر یا اوائل دى امسال اتفاق بیفتد.
وى درباره کرونا نیــز گفت: آمار همــه گیرى بیمارى 
کووید-19 در یک هفته اخیر در استان اصفهان به طور 

تقریبى ثابت بود و میزان مرگ و میر بسیار کم بود و در 
چهار روز به صفر رسید.

وى با اشــاره به آخرین رنگبندى همــه گیرى بیمارى 
کوویــد-19، اظهار داشــت: از 14 آبــان هیچیک از 
شهرستان هاى استان اصفهان در وضعیت قرمز و بسیار 
پر خطر قرار ندارد و 2 شهرســتان نطنز و نایین وضعیت 

نارنجى (پر خطر) دارند.
عقدك با بیان اینکه شهرستان اصفهان در این هفته در 
وضعیت آبى (عادى) قرار گرفــت، اضافه کرد: اگر این 
روند ادامه یابد، موج هفتم کرونا به پایین ترین حد خود 

مى رسد.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان در نشست کارشناسان ارشــد میراث فرهنگى و 
شهرسازى و جمعى از مدیران شهردارى اصفهان از حفاظت 
و احیا بافت تاریخى جویباره با مشــارکت این اداره کل و 
شهردارى اصفهان خبر داد. علیرضا ایزدى گفت: محورهاى 
تاریخى اصفهان با پیشینه اى بیش از یک هزار سال که حتى 
در برخى اوقات قدمت آن به پیش از اسالم نیز مى رسد، در 
محورهاى شمال و شمال شرق اصفهان واقع شده که نیازمند 
توجه ویژه است. وى ادامه داد: محور تاریخى جویباره یکى 
از قدیمى ترین محورهاى حیات شهرى اصفهان است که 
بر اساس شهادت برخى منابع شــکل گیرى آن به بیش از 

اسالم و حتى ایام تواریخ اســطوره اى ایران بازمى گردد، 
بااین حال وجود آثارى ارزشمند از سده هاى پنجم و ششم 
هجرى قمرى و همچنین وجود مقبره کمال الدین اسماعیل 
شاعر شهیر اصفهانى در ســده هفتم هجرى قمرى که به 
دست مغوالن به شهادت رسید در این محور تاریخى، باعث 
شده تا با همکارى و همت شــهردارى اصفهان این محور 
تاریخى را حتى االمکان احیا و از آثار تاریخى باقیمانده آن 
حفاظت کنیم. در این نشست مقرر شد تا با همکارى معاونت 
میراث فرهنگى اداره کل، معاونت شهرســازى و سازمان 
نوسازى شهردارى اصفهان عملیات احیا این محور تاریخى 

طبق طرح هاى پیشنهادى تسریع شود.

اصفهان موج اول آنفلوآنزا را 
از سر گذراند

بافت تاریخى جویباره
احیا مى شود

1/5 درصد درگیر
اغتشاشات شدند

حسین هرسیج، رئیس دانشگاه اصفهان گفت: دانشگاه 
اصفهـان به همراه دانشـگاه علوم پزشـکى حـدود 31 
هزار نفر دانشجو دارد، اما نیروهاى حفاظت فیزیکى ما 
تعدادشان محدود است. با این حال، از 31 هزار دانشجو، 
تنها حدود 400 یا 500 نفر و به عبارتى 1/5 درصد از کل 
دانشـجویان درگیر اغتشاشات شـدند. این دانشجویان 
خالء اطالعاتى دارند. بنابراین ما در 40 روز اول تالش 
کردیم تا دوسـتانه صحبت کنیـم و بعد از دو سـه روز، 
95 درصد کالس ها تشکیل شـد و در حال حاضر تمام 

کالس هاى دانشگاه اصفهان برگزار مى شوند.

افزایش 17 درصدى
برداشت انار

مدیـر امـور باغبانى سـازمان جهاد کشـاورزى اسـتان 
اصفهان گفـت: پیش بینـى مى شـود میزان برداشـت 
محصـول انار امسـال به حـدود 93 هـزار و 600 تن در 
اسـتان اصفهان برسـد که نسـبت به سـال گذشته 17 
درصد افزایش خواهد داشت. احمدرضا رئیس زاده اظهار 
کرد: برداشت انار که از نیمه دوم مهرماه با برداشت ارقام 
زودرس در مناطق گرم اسـتان آغاز شـده تا پایان آبان 
ماه ادامه دارد. رئیس زاده بیان کرد: خسـارت سـرما در 
برخى نقاط و به دنبال آن تأخیر و کاهش گلدهى و تداوم 
خشکسالى و گرما، از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد باغات 

انار استان در سال 1401 بوده اند.

خبر

دریا قدرتى پور
اینکه خالف کنى، بســازى و بعد پولش را بدهى، معادله 
عجیبى است که در ساخت و سازهاى اصفهان رواج یافته 
است. ساخت و سازهایى که از همان ابتدا آجرى کج بر پِى 
آن گذاشته مى شود و تا آسمان کج مى رود و حاال باعث شده 
که اصفهان به یکى از شهرهاى بزرگ در عرصه تخلفات 
ســاختمانى و ساخت و ســازهاى بى کیفیت تبدیل شود. 
مسئله اى که با رشد جمعیت و ورود دالالن و بساز بفروش 

ها در عرصه ساختمان به خوبى خودش را نشان مى دهد. 
تخلفات ساختمانى اکنون به نوعى باعث شده که اصفهان 
با ساختمان هاى ناایمن و کج سلیقگى در معمارى این شهر 
روبه رو باشد. تخلفاتى که به علت نقص در قوانین ساخت 
و ساز شهرى و نبود نظارت هاى درست، تبعات اقتصادى، 
اجتماعى، کالبدى و فضایى بسیارى را براى اصفهان ایجاد 

کرده است.
یک کارشــناس حوزه معمارى و شهرســازى، تخلف در 
ساخت و سازهاى شهرى را واقعیتى مى داند که در اصفهان 
ریشه دار بوده و همسو با رشــد شهرنشینى افزایش یافته 
است. به گفته «سعیده بهداشت» این موضوع به خصوص با 
افزایش ساختمان هاى بلند مرتبه و افزایش تراکم ساختمانى 

به طور تصاعدى در حال افزایش است.
به گفته این کارشناس با افزایش تقاضاى مسکن، ناخواسته 
روند ساخت و سازها هم افزایش یافته و با توجه به هزینه 
باالى مصالح ســاختمانى و باال بودن هزینه تمام شــده 
ساختمان ها اکثر مالکان و سازندگان معموًال براى افزایش 
کارایى یا صرفه اقتصادى احداث بنا اقداماتى انجام مى دهند 
که خالف قانون اســت، چون رعایت قوانیــن و ضوابط 

ساختمان سازى ممکن است براى سازنده ساختمان دشوار 
یا گران باشد و از این رو با قانون شکنى در ساختمان سازى و 
توجه نداشتن به قانونگذارى هاى موجود در عرصه ساخت و 
ساز و سرپیچى از مقررات ساختمان سازى تخلفاتى همچون 
احداث بنا بدون اخذ پروانه ساختمانى از شهردارى، احداث 
بناهاى غیر مستحکم، ارتفاع و تراکم، تجاوز به حریم معابر، 
تبدیل یا تغییر کاربرى، تأمین نکردن پارکینگ مورد نیاز یا 

کسرى پارکینگ را انجام مى دهند.
اینها همه در حالى اســت که برخى از این تخلفات بعد از 
اتمام ساخت قابل اصالح نیست، به این معنى که اصالح 
آن براى مالک صرفه اقتصادى ندارد و بنابراین شهردارى 
هم به گرفتن جریمه در این بسنده مى کند؛ در صورتى که 
مى تواند از ابتدا اجازه بروز این موارد را ندهد و از مشکالت 

بعدى جلوگیرى کند.
 هم اکنون به ندرت شاهد هســتیم که شهردارى دستور 
تخریب یا تعطیلى ساخت و سازهاى غیر قانونى را بدهد چون 
درآمدهاى حاصل از تخلفات ساختمانى در شهردارى ها به 

عنوان یکى از منابع درآمد آنها محسوب مى شود.
قسمت بد این ماجرا این است که کمیسیون ماده 100 نیز 
به عنوان مرجع رسیدگى به تخلفات ساختمانى موفق نشده 
نقش بازدارنده اى در برابر تخلفات ســاختمانى ایفا کند و 
متخلفان ساختمانى هم به این موضوع آگاهى پیدا کرده اند 
که بیشتر این تصمیمات کمیسیون مربوط به صدور رأى 
جریمه است و همین عامل باعث انجام تخلفات ساختمانى 
مى شود و متخلفان مطمئن هستند با پرداخت جریمه در برابر 
تخلف انجام شده، منفعت و سود بیشترى به دست مى آورند، 

تخلف را به راحتى انجام مى دهند.

مسئله اى که مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان، 
نسبت به آن اعتراض کرده و گفته: شهردارى هاى استان به 
هیچ وجه نباید پیگرد و رسیدگى به تخلفات ساختمانى در 

اماکن مسکونى و عمومى را به پرداخت جریمه ختم کنند.
منصور شیشه فروش چندى پیش تأکید کرد که شهردارى ها 
باید در بررسى پرونده هاى تخلف ساختمانى در کمیسیون 
ماده 100 و ماده 99 طورى اقدام کنند که تخلفات مرتبط 
با پایدارى و ایمنى ساختمان از روش هاى جدى دیگر و نه 

تنها بدون پرداخت جریمه جبران شــود. به گفته مدیرکل 
مدیریت بحران استاندارى اصفهان باید از تجربه متروپل 

و پالسکو درس بگیریم. 
طبق بند 14ماده 55 قانون، شــهردارى ها مکلف اند پس 
از پایین مهلت تعیین شــده و عدم اقــدام مالک براى رفع 
خطر با هماهنگى مراجع قضایى براى جلوگیرى از فعالیت 
بهره بردارى از این قبیل ســاختمان ها وارد عمل شوند. اما 
با وجود قوانین مشــخص در زمینه جلوگیرى از ساخت و 

ســازها، افزایش قیمت زمین و مهاجرت هــا، ناکارآمدى 
ضوابط و مقررات ساختمانى، نحوه نظارت و اجراى ضوابط 
ساخت و ساز توسط مهندسان ناظر، مراحل طوالنى صدور 
پروانه ساختمانى و وحدت رویه نداشــتن در این زمینه و 
اعمال ســلیقه هاى متفاوت و حتى تغییر سلیقه ها باعث 
سردرگمى متقاضیان اخذ پروانه ساختمانى در اصفهان و 
تخلف سازى ها در این شهر شده و لباس بدقواره اى را بر تن 

اصفهان پوشانده است.

لباس بدقواره تخلف، بر تن ساخت و سازهاى اصفهان 

آگهى تغییرات
موسسه غیر تجارى اتحادیه صنف فروشندگان چینى و بلور و لوستر شهرستان اصفهان به شناسه ملى 10260020563 و به شماره ثبت 69 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/06/03 و نامه شماره 104/60090 مورخ 1401/07/21 اداره کل صنعت معدن تجارت استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى سید مهدى بروجردى با کد ملى 1280976012 
به سمت رئیس هیات مدیره و محسن شکوهیان با کد ملى 1285795636 به سمت نایب رئیس اول هیات مدیره و محمد جواد بینا با کد ملى 1281887773 به سمت نایب رئیس دوم هیات 
مدیره و محمود ملک با کد ملى 1284745716 به سمت دبیر هیات مدیره و محمد فتاحى خوارسگانى با کد ملى 1288205120 به سمت خزانه دار هیات مدیره و محمد على شاهین با کد ملى 
1280890487 به سمت على البدل اول هیات مدیره و علیرضا شیرانى با کد ملى 1290455287 به سمت على البدل دوم هیات مدیره و امیر حسین مولوى زاده با کد ملى 1281009636 
به سمت بازرس اصلى هیات مدیره و منصور مدبر زاده با کد ملى1754050761 به سمت بازرس على البدل هیات مدیره براى مدت 4 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق مالى اتحادیه 
مانند چک ها ،براوات،سفته ها، اسناد تعهد آور مالى با امضاى رئیس و خزانه دار و در غیاب هریک با امضاى نایب رئیس اول ومهمور به مهر اتحادیه معتبر مى باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1404563)

آگهى مفقودى
پروانه اشتغال به کار مهندســى اینجانب مهدى صادقى 
به شــماره شناســنامه 46036 صادره از اصفهان، به 
شــماره ملــى 1280351004 عضو ســازمان نظام 
مهندسى ساختمان اســتان اصفهان به شماره عضویت 
203003095 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

فقدان مدارك
ســند و برگه ســبز خودرو ســوارى پراید تیپ جى تى ایکس آى 
مدل 1385 بنزینى به شــماره موتور 1638498 و شــماره شاسى
  S1412285911947 به شماره پالك 13 – 473 س 68 متعلق به 
محمد سیف الهى نصرآبادى به شماره ملى 1282706659 فرزند على 

محمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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با توجه به تعطیلى لیگ در نیم فصل و برگزارى مسابقات 
جام جهانى، پرسپولیس قصد دارد اردوى خود را در حاشیه 
خلیج فــارس به مدت 10 الــى 15 روز با انجــام 4 دیدار 
تدارکاتى برگزار کند. این در حالى است که احتماال با توجه 
به حضور ملى پوشــان این تیم در قطر به واسطه برگزارى 
دیدارهاى جام جهانى، این تیم در صورتى که بخواهد اردوى 
خود را در خالل مرحله گروهى جــام جهانى برگزار کند، 
نمى تواند از ملى پوشان خود استفاده کند. اتفاقى که باعث 
نگرانى یحیى گل محمدى شــده و این مربى نمى خواهد 
بدون ملى پوشانش به اردو برود. در واقع یکى از شرط هاى 
اصلى یحیى براى رفتن به اردوى خارجى این است که ملى 

پوشانش را هم به همراه داشته باشد.

شرط یحیى 
براى اردوى خارجى
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در یکى از دیدارهاى هفته چهاردهم لیگ برتر مجارستان، 
تیم پوشــکاش در حالى که برخالف دو مسابقه اخیرش 
شــهاب زاهدى را در ترکیب ابتدایى داشت، در ورزشگاه 
پانچو آرنا به مصاف تیم رده ســومى کیشواردا رفت. یاران 
زاهدى که طى دو دیــدار قبلى خود نتوانســته بودند به 
پیروزى برسند و یک شکســت و یک مساوى داشتند، در 
مسابقه شب گذشته هم در گرفتن سه امتیاز ناموفق بودند 
و مقابل کیشواردا مغلوب شدند. تیم فوتبال پوشکاش که 
هفته گذشته با درخشــش زاهدى یک امتیاز گرفته بود، 
دیشب با نتیجه یک بر صفر مقابل کیشواردا شکست خورد 
تا 21 امتیازى بماند و فرصت صعود به رتبه ســوم جدول 
لیگ مجارستان را از دست بدهد. شهاب زاهدى، مهاجم 
ایرانى پوشکاش که پنج گل در 14 مسابقه این فصل لیگ 
مجارستان به ثمر رسانده، پس از درخشش و دبل هفته قبل، 

مقابل کیشواردا ناموفق بود.

زاهدى گل نزد
 پوشکاش باخت

کى روش حق دارد وحید امیرى را بــه محمد محبى ترجیح بدهد. او 
معتقد است امیرى بیشــتر از محبى به کار تیمش مى آید وکارى هم 
به اعتقاد پیشکسوت آبى ها ندارد که وینگر بوشهرى را «دریبل زن، 
شوت زن، ســرزن و از هر نظر آماده» مى داند و هافبک پرسپولیس 

را«ناآماده». 
پیرمرد پرتغالى نشان داده در اعتقاداتش راسخ است و کار خودش را 
مى کند حاال هر چه هم محمد نورى دلیل و برهان بیاورد که کارلوس 
با انتخابش بین امیرى و محبى در حق اســتقاللى ها بد مى کند، او 

اهمیتى نمى دهد.
نورى اشــتباه مى کند. پیرمرد پرتغالى تیم ملى بیشتر از هرکسى به 
نتیجه گرفتن تیم ملى ایران در جام جهانــى 2022 فکر مى کند. او 
مى خواهد ثابت کند جایگزینى اش با دراگان اســکوچیچ در آستانه 
حســاس ترین تورنمنت جهانى فوتبال، بجا بوده است، براى همین 

بازیکنانى را به قطر مى برد که با عملکرد  آنها بتواند امتیازات الزم را 
کسب کند. از نظر این سرمربى براى حضور موفق تیم ملى ایران در 

جام جهانى وحید امیرى بیشتر از محبى به کار  مى آید. 
محمد محبى این روزها در اوج آمادگى به سر مى برد و کارنامه قابل 
دفاعى از خود در لیگ برجاى گذاشته است. وینگر بوشهرى آبى ها 
با به ثمر رســاندن 4 گل در 818 دقیقه، هم ستاره تیم ساپینتو شده و 
هم با قرار گرفتن در رده دوم جدول گلزنان لیگ رقابت تنگاتنگى را با 
سایر مهاجمان براى کسب کفش طال آغاز کرده است. با همه اینها، 
درخشش این بازیکن 23 ساله در خط حمله آبى ها، هموطن ساپینتو 
در تیم ملى را متقاعد نکرده که محبِى «از هر نظر آماده» را جایگزین 

امیرِى «ناآماده» کند.
چرا که اگرچه بازیکن 34 ساله پرسپولیس بخاطر مصدومیتى که پشت 
سرگذاشته به قله آمادگى نرسیده؛ با این حال، او خصوصیاتى دارد که 
همه مربیان براى در اختیار داشتنش سر و دست مى شکنند. این ستاره 

خرم آبادى با توانایى عرض اندام در چندین پست غیرتخصصى، حکم 
آچار فرانسه را براى مربیان خود دارد. وحید امیرى، هم از نظر فنى هم از 
نظر اخالقى بازیکنى است که در مواقع بحرانى مى تواند عصاى تیمش 
باشد. او با عملکرد چشمگیرش در چندین پست، آلترناتیو مناسبى براى 
هم تیمى هاى خود در مواقــع مصدومیت و محرومیت آنها و یا حتى 

تغییر تاکتیک تیم به حساب مى آید. 
امیرى با همین ویژگى منحصر به فردش به کلیدى ترین مهره تیم 
کى روش در صعود به جام جهانى 2018 و یکى از ستاره هاى تیم ملى 
در روسیه تبدیل شــد. ضمن اینکه هنوز الیى تماشایى این هافبک 
ایرانى به جرارد پیکه سوژه فوتبالى هاست. وحید در صعود مقتدرانه 
سربازان دراگان اســکوچیچ به جام جهانى 2022 هم نقش ویژه اى 
داشت؛ با این تفاسیر، جایگزینى پدیده اى جوان با ستاره 34 ساله اى 
که باال رفتن سن نیز او را از استانداردهاى یک فوتبالیست حرفه اى 
دور نکرده ریسک بزرگى اســت که هیچ مربى کارکشته اى زیر بار 
آن نخواهد رفت. امیرى با توجــه به حضور در چندین تورنمنت مهم 
آبدیده تر شده و تجربه مورد نیاز براى حضور در کارزار حساس قطر را 

هم پیدا کرده است.
با وجود این، اصرار کى روش بر حضور این شاگرد قدیمى خود در قطر 
نه تنها «عجیب» نیست بلکه بخاطر هوش باالى این هافبک 34 ساله 
و دوندگى خستگى ناپذیر و جنگندگى بى امان او در کنار بى حاشیه 
بودنش هر مربى دیگرى هم جاى این سرمربى پرتغالى بود این بازیکن 
«ناآماده» را به جوانان «آماده» اما بى تجربه که نهایتاً توانایى بازى در 

دو پست را دارند ترجیح مى داد. 
محمد محبى اگرچه «دریبل زن، شوت زن، سرزن و از هر نظر آماده» 
و حتى گلزن ترین و ستاره این روزهاى استقالل ساپینتو است اما وحید 
امیرى عالوه بر استعدادش در دریبل زدن، شوت زدن، سرزدن و حتى 
گلزنى، مهره اى است که با توجه به انعطاف پذیرى اش براى بازى در 
هر نقطه از زمین بازى و در خدمت تیم و سرمربى بودنش و با توجه به 
تجربه باالیش بیشتر از پدیده بوشهرى آبى ها در قطر براى در آوردن 
نتیجه بازى براى تیم کى روش مناسب است. شماره 11 تیم ملى حتى 
ثابت کرده در زمانى 10 نفره شدن تیم هم مى توان براى پرکردن خأل 
یار کمتر روى او حساب کرد. کافى است بازى این بازیکن در مقابل 
امارات در رقابت هاى انتخابى جام جهانى را به یاد بیاورید. در آن بازى 
تیم ملى ایران با اخراج صادق محرمى در ابتداى نیمه دوم ده نفره شد 
اما با تالش و دوندگى امیرى کمبود این مدافع در زمین کمتر حس شد.
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در هفته پانزدهم اللیگا 2 اسپانیا، پونفرادینا که امیر عابدزاده را 
پس از یک هفته غیبت در ترکیب دوباره درون دروازه داشت، 
در ورزشگاه مونیسیپال بوتارکوئه به مصاف تیم رده سیزدهمى 
لگانس رفت. پونفرادینا که هفته گذشــته در غیاب عابدزاده 
توانسته بود به پیروزى یک بر صفر دست پیدا کند و کلین شیت 
داشته باشد، در مسابقه برابر لگانس موفق نشد مجدداً به این 
مهم برسد و بازنده زمین را ترك کرد. یاران عابدزاده در بازى 
مقابل لگانس با نتیجه 2 بر یک مغلوب شدند تا 16 امتیازى 
بمانند و در رتبه هفدهم جدول اللیگا 2 اسپانیا قرار بگیرند. امیر 
عابدزاده، گلر ایرانى پونفرادینا در یازدهمین بازى فصل اش 
مقابل لگانس نتوانســت دومین کلین شــیت خود را به ثبت 

برساند و دو بار دروازه اش را باز شده دید.

شکست دوباره پونفرادینا
 با عابدزاده

با اعالم احســان اصولى ســخنگو و عضو هیات رئیسه 
فدراســیون فوتبال، حضور ســرمربى فوالد از جانب این 
فدراسیون نیز منتفى شــده و به این ترتیب نکونام در جام 
جهانى روى نیمکت تیم ملى حضور نخواهد داشــت. این 
در حالیست که نکونام نیز با انتشار متنى در فضاى مجازى 
پرونده حضور در کنار کارلوس کى روش را بسته شده اعالم 
کرد. با اعالم اصولى، به احتمــال زیاد مارکار آقاجانیان به 
جاى جواد نکونام و به عنوان دستیار ایرانى کى روش روى 

نیمکت تیم ملى در جام جهانى خواهد نشست.

با اضافه شدن دروازه بان اســتقالل رقابت میان 
گلرهاى تیم ملى سخت تر از قبل دنبال مى شود.

کارلوس کى روش در فاصله کوتــاه باقیمانده تا 
جام جهانى قطــر 4 دروازه بان را در اردوى تیمش 
دارد و احتمــاال طى روزهاى آینده ایــن تعداد به 
5 نفر افزایش خواهد یافــت. محمدرضا اخبارى، 
علیرضا بیرانوند و پیام نیازمند 3 دروازه بانى بودند 
که طى روزهاى گذشته در اردوى تیم ملى بودند و 
سیدحسین حسینى نیز روز گذشته بعد از سوپرجام 

به این اردو اضافه شد.
حاال 4 دروازه بان آماده در اردوى تیم ملى حضور 
دارند و زیر نظر کادرفنى براى مسابقات جام جهانى 

آماده مى شــوند. جالب اینکه امیر عابدزاده نیز به 
احتمال فراوان طى روزهــاى آینده به اردو اضافه 
مى شود و آن وقت کى روش براى انتخاب 3 گلر از 
میان 5 دروازه بان آماده کار دشوارى خواهد داشت.
رقابت فشــرده میــان گلرهاى تیم ملــى هرروز 
سخت تر خواهد شد؛ کى روش از یک طرف خرسند 
است که گلرهاى آماده اى را در اختیار دارد و از طرف 
دیگر او با چالش ویژه اى براى انتخاب از میان آنها 

مواجه خواهد شد.
حال باید منتظــر ماند و دید در نهایت ســرمربى 
تیم ملى بعد از تماشاى شــرایط دروازه بان ها چه 

انتخاب هایى خواهد داشت.

رقابت گلرهاى تیم ملى 
هرروز سخت تر از دیروز

اگــر اتفاق خاصــى رخ ندهــد، یکــى از نقل و 
انتقال هاى جذاب زمســتانى که احتماال دروازه 
بان نیمکت نشــین سپاهان اســت در اهواز رخ 

خواهد داد.
جواد نکونــام که در چند هفته گذشــته موفق به 
کســب نتایج مطلوب با فوالد نشده قصد دارد در 

نیم فصل تغییراتى در تیمش انجام دهد.
گفته مى شود یکى از پست هایى که او قطعًا 
تغییر و تحوالت اساسى در آن اعمال خواهد 
کرد، دروازه این تیم است که کریستوفر 
کنت نتوانســته انتظارات در چند هفته 
گذشته مخصوصًا در 3 بازى اخیر این 
تیم مقابل نســاجى، گل گهر و ملوان 
برآورده کند تا این ســرمربى به فکر 
تغییرات در این ناحیه از تیمش باشد. 

گویا او نه تنهــا از عملکرد کنت راضى 
نیســت بلکه شــهاب گردان هم نتوانســته 

رضایت سرمربى فوالد را جلب کند.
شنیده ها حاکى از این است جواد نکونام نظر مثبتى 
روى جذب رشید مظاهرى دروازه بان تیم سپاهان 
دارد، مظاهرى که پس از حضــور پیام نیازمند در 
سپاهان به عنوان ذخیره او روى نیمکت طالیى 
پوشان اصفهان مى نشیند از وضعیت خود در این 
تیم رضایت ندارد و بى میل نیست پس از یکسال 
حضور در ســپاهان این تیم را بــه مقصد فوالد 

ترك کند.
مذاکرات ابتدایى بین مظاهرى و فوالدى ها انجام 

شده و این احتمال وجود دارد مظاهرى اولین خرید 
فــوالد در نیم فصل لیگ بیســت و 

دوم باشد.

گلر سپاهان راهى خوزستان مى شود؟

مدافع موردعالقه کارلوس کیروش مــى خواهد دومین جام 
جهانى خود را تجربه کند.

مرتضى پورعلى گنجــى در صورتى که دراگان اســکوچیچ 
ســرمربى تیم ملى مى ماند، یکى از غایبــان بزرگ تیم ملى 
در جام جهانى لقب مى گرفت. با این حال رفتن اســکوچیچ 
و بازگشــت کارلوس کیروش معادالت را براى این بازیکن 
عوض کرد و حاال مدافع پرسپولیس نه تنها یکى از بازیکنان 
با انگیزه تمرینات تیم ملى است، بلکه شانس بازى کردن در 

قطر را هم دارد.
پورعلى گنجى یکى از بازیکنان محبوب کى روش است و اولین 
بار هم خودش این بازیکن را به تیم ملى دعوت کرد. مرتضى که 
در دوره قبلى جام جهانى بازیکن فیکس تیم ملى بود و در هر 3 
دیدار به صورت ثابت به میدان رفت، در گفت و گوى اخیر خود 
اعالم کرد آرزو دارد در این دوره از جام جهانى هم براى تیم ملى 
به میدان برود. اتفاقى که با حضور کى روش بعید نیست رخ دهد 

و پورعلى گنجى در قطر شانس بازى پیدا کند.
به هرحال کى روش اعتقاد ویژه اى بــه پورعلى گنجى دارد 
و با توجه بــه آمادگى باالى این بازیکــن در دیدارهاى اخیر 
پرسپولیس و همچنین تمرینات تیم ملى، احتمال اینکه ستاره 

پرسپولیسى ها به آرزویش برسد زیاد  است.

پورعلى گنجى در فکر 
رسیدن به دومین جام جهانى

کــى از نقل و 
حتماال دروازه 
ت در اهواز رخ 

شــته موفق به
ه قصد دارد در

دهد.
ه او قطعًا 
ل خواهد 
ستوفر 
هفته 
ین 
ن 
کر

شد. 
ضى

نتوانســته 

ونام نظر مثبتى 
ن تیم سپاهان 
پیام نیازمند در 
یمکت طالیى 
ت خود در این 
پس از یکسال 
ه مقصد فوالد 

الدى ها انجام 

شده و این احتمال وجود دارد مظاهرى اولین خرید 
فــوالد در نیم فصل لیگ بیســت و 

دوم باشد.

چرا کى روش امیرى را به محبى 
ترجیح مى دهد

مرضیه غفاریان



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

 اگر مردم در عظمت قدرت خدا و بزرگى نعمت هاى او مى اندیشیدند، 
به راه راســت باز مى گشــتند و از آتش سوزان مى ترســیدند اما دل ها 
بیمار و چشم ها معیوب است. آیا به مخلوقات کوچک خدا نمى نگرند 
که چگونه آفرینش آن را اســتحکام بخشــید؟ و ترکیب انــدام آن را 
برقرار کرد و گوش و چشم براى آن پدید آورد و استخوان و پوست 
متناســب خلق کرد؟ به مورچه و کوچکى جثه آن بنگرید، که چگونه 

موال على (ع)لطافت خلقت او با چشم و اندیشه انسان درك نمى شود.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

وب سایت:
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اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640
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شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان نگهدارى فضاى سبز ناحیه شمال شاهین شهر به شماره 2001094734000055 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

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

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

مواعد زمانى: 
• تاریخ انتشار فراخوان: 1401/08/14

• مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/09/03
• مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/09/13
• زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/09/14

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 9,524,205,214 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزىـ  03145225200                      

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)

نگهداری فضای سبز ناحیه شمال شاهین شهر

 م.الف:۱۴۰۶۳۱۰

چاپ اول

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر  

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)

نگهداری فضای سبز ناحیه جنوب شاهین شهر

 م.الف:۱۴۰۶۳۱۷

چاپ اول

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر  

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان نگهدارى فضاى سبز ناحیه جنوب شاهین شهر به شماره 2001094734000056 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

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

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

مواعد زمانى: 
• تاریخ انتشار فراخوان: 1401/08/14

• مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/09/03
• مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/09/13
•زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/09/14

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 9,551,090,583 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزىـ  03145225200  

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان درنظر دارد موارد زیر با اولویت افراد ساکن 
و بومى روستاى ازان شهرستان شاهین شهر را از طریق مزایده عمومى بفروش برساند . 
•     چهار پالك تجارى در روستاى ازان شهرستان شاهین شهر و میمه (نوبت اول)  
•      9 واحد تجارى ساخته شده در روستاى ازان شهرستان شاهین شهر و میمه    

          (نوبت اول)
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ دوشنبه  1401/8/16    

به آدرس اینترنتى   www.bonyadmaskan-isf.ir   مراجعه نمایند .   

آگهی مزایده عمومی نوبت اول

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

شـرکت تـوزیـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد: کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل ، به استـناد قانون برگـزاري 
مناقـصات وآئـین نامه معـامالت ، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحله اى 

از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ســایت طریــق  از  را  فــوق  شــرح  بــه  مناقصــه  اســناد  تواننــد  مــی  دهنــدگان  پیشــنهاد 
  https://www.setadiran.ir/setad/cms دریافت و حداکثر  تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ 1401/09/03 
در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى(پاکت الف- ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان چهارباغ 
عباسى- خیابان عباس آباد - ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف - دبیرخانه، 
تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. عدم ارسال پاکت الف ( 

ضمانت نامه بانکى) تا موعد اعالم شده موجب ابطال مدارك مناقصه گر مى گردد.
شماره تلفن واحد مناقصات: 34121482-031 آقاى کریمى  و جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات ،  اطالعات و شرح 

خدمات مناقصات با شماره تلفن کارشناس معاونت مهندسى: 34121448 -031  آقاى مهندس آقابابائى
جهت انجام مراحــل عضویت در ســامانه: مرکــز  تمــاس 41934-021 ،دفتر ثبــت نــام: 88969737-021 و

 85193768 -021 تماس حاصل فرمائید.
مبلغ ونوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است0

• شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست 72 ساعت  قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده ، ازآخرین 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. 

• پیشنهاد دهنده مى بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ثبت نام کرده باشد
• به مدارك ، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش ، مشروط 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 می باشد.   

• سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

همراه با ارزیابی کیفی

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

nycy و کابل کنستانتریک سه در شش باضافه 6 م م nycy موضوع مناقصه : خرید کابل کنستانتریک یک در شش باضافه 6 م م

شماره 
مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد)
تاریخ توزیع 

دفترچه
آخرین مهلت  
دریافت  اسناد

آخرین مهلت  
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشائى  اسناد 
ارزیابى کیفى

مبلغ تضمین
(ریال)

4011101320010012110000271401/08/171401/08/221401/09/03 1401/09/05
5,047,000,000ساعت 9 صبح

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم انجمن دعوت مى گردد تا درجلسه مجمع عمومى عادى 
مرحله اول که راس ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 1401/09/13 در محل دفتر انجمن به 
آدرس اصفهان چهارباغ پایین کوچه مسجد ذکراله پالك 18 تشکیل مى گردد ، حضور 

بهم رسانند .
دستور جلسه : 

1-ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره .
2-ارائه گزارش خزانه دار وبازرس .

3-تصویب ترازنامه وصورت هاى مالى انجمن .
4- معرفى وانتخابات هیأت مدیره وبازرسین .

آگهی  دعوت  مجمع عمومی عادی سالیانه مرحله اول 

انجمن صنفی کارگری نانوایان اصفهان 

هیأت مدیره انجمن 


