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مرغ را قبل از پختن نشوییدبرخورد پلیس اصفهان با رانندگى تهاجمى در شهرچرا صفحات نمایش مضر هستند؟نان در سومین استان کشور هم کارتى شد 3 ستاره تیم ملى با یک نقطه مشترك؛ سپاهان سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

درمان آکنه 
با سیر در 
یک روز

شناسایى 3 مورد مشکوك آبله میمون در اصفهان
3

7

ویژه برنامه هاى 
سالگرد ارتحال 

امام(ره) در 
اصفهان

آکنه در نتیجه تجمع سلول هاى مرده پوست و چربى روى آن ظاهر 
مى شود که در نتیجه مسدود شدن منافذ پوست باعث ایجاد سر هاى 

سفید، جوش هاى سر سیاه و جوش هاى درشت مى شود. آکنه 
در نواحى مختلف بدن مانند صورت، شانه، سینه و قسمت 
باالى کمر ظاهر مى شود و راه هاى مختلفى براى از بین...

همزمان با فرارســیدن سى  و ســومین سالگرد 
عروج ملکوتى امام خمینى(ره)، ویژه  برنامه هاى 
مختلفى به همین مناســبت در اصفهان برگزار 

مى شود.
گرامیداشت ســى وســومین ارتحال ملکوتى 
حضرت امام خمینــى(ره) شــنبه، 14 خرداد از 
ساعت 18 در گلستان شــهداى اصفهان برگزار 
مى شود. همچنین طبق اعالم سازمان تبلیغات 
اســالمى قرار اســت برنامه بزرگداشت سالروز 

ارتحال حضرت امام(ره)...

قطار قطار 2121 امشب به امشب به
 ایستگاه پایانى مى رسد ایستگاه پایانى مى رسد

مسافر قهرمان پیاده شد، مسافر قهرمان پیاده شد، 22 سرنشین بدون کوپه ماندند  سرنشین بدون کوپه ماندند 
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سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: تیم هاى کنترلى در فرودگاه ها مستقر هستند و سالمت مسافران ورودى را کنترل مى کنند

قلى زاده: وضعیت آماده سازى 
در حد جام جهانى نیست

على قلى زاده در مورد آخرین وضعیت تیم ملى پس از لغو بازى با کانادا 
اظهار داشت: همه بچه ها روى این بازى حساب کرده بودند اما لغو شد. 

فعًال منتظر هستیم تا ببینیم چه اتفاقى مى افتد.
وى در مورد اینکه با این تدارکات تیم ملى در گروه سخت خود در جام 

جهانى اذیت نخواهد شد، گفت: همه تیم ها اکنون...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

تنها در
خـانه 

خط قرمزهایى که دیگر نیست

رؤیت «آئدس» در نزدیکى مرزها
هشدار درباره ورود دوباره یکى از خطرناك ترین حشرات جهان به کشور

2

درخشش علیپور نظر 
اسکوچیچ را تغییر داد

با توجه به اینکه جلسه مورخ 1401/03/13 مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت مذکور به 
حد نصاب الزم جهت اتخاذ تصمیم نرسیده است .

لذا بدین وسیله وبراى دومین بار  از کلیه سهامداران شرکت  دعوت مى شود تا در جلسه 
مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت   که در تاریخ 1401/03/28 در ساعت 8:00 صبح درمحل 
شهرك صنعتى مورچه خورت - فاز ســوم - انتهاى بوعلى دوم - پالك 444 و کدپستى 

8333115191  تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه :  

1- انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره 2- انتخاب بازرسین  3- تصویب ترازنامه و صورتهاى 
مالى سال 1400  4-  تعیین و تقسیم سود شرکت مربوط به سال 1400    5- انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشار
دعوت کننده : هیئت مدیره شرکت پالسما تک سپاهان  (سهامى خاص)

آگهى دعوت  نوبت دوم  مجمع عمومى عادى
 سالیانه شرکت  پالسما تک سپاهان (سهامى خاص)

 ثبت شده به شماره  33916و شناسه ملى  10102738722

آ نوبت  دومنوبت  دوم

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به خرید آسفالت 19-0 از طریق برگزارى مناقصه 
عمومى اقدام نماید. مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه حراست شــهردارى: روز شنبه مورخ 

 1401/3/28
گشایش پاکات: روز یکشنبه مورخ 1401/3/29 

www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آبادـ  بلوار طالقانىـ  پایگاه اینترنتى
 تلفن: 031-45822010                                   

آگهى مناقصه عمومى

م.الف:1329738محمدحسن یارىـ  شهردار دولت آباد 

چاپ اولچاپ اول

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به فروش زمین با کاربرى کارگاهى واقع در منطقه 
صنعتى  شهر دولت آباد از طریق برگزارى مزایده عمومى اقدام نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى روز سه شنبه مورخ 1401/3/31 
گشایش پاکات: روز چهارشنبه مورخ 1401/4/1 

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آبادـ  بلوار طالقانىـ  پایگاه اینترنتى
تلفن: 031-45822010 

آگهى مزایده عمومى

م.الف:1329692محمدحسن یارىـ  شهردار دولت آباد 

چاپ اولچاپ اول

1-شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 

تاریخ 1401/3/11  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینــى، خیابان جابر ابن حیــان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان،

 تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

1-4- مرکز تماس:1456
2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها، در ســایت ســامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده /
 مناقصه گر موجود است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اي  چاپ دومچاپ دوم

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/03/12

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتمبلغ تضمین (ریال ) شماره مناقصه موضوعردیف

1241,040,000,0002001001434000083 – 1 - 401خرید دریچه چدنی کنتور آب 40*130

تاریخروزساعتعنوان
1401/3/18چهار شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/3/28شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1401/3/29یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

1-شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 

تاریخ 1401/3/11  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینــى، خیابان جابر ابن حیــان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، 

تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

1-4- مرکز تماس:1456
2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها، در ســایت ســامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده /
 مناقصه گر موجود است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اي  چاپ دومچاپ دوم

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتمبلغ تضمین (ریال ) شماره مناقصه موضوعردیف

خرید حوضچه پلی اتیلن کنتور آب و لوله 1
125465,000,0002001001434000084 - 1 - 401محفظه تلسکوپی شیر قطع و وصل

تاریخروزساعتعنوان
1401/3/18چهار شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/3/28شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1401/3/29یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/03/12

واکنش عضو ستاد مقابله واکنش عضو ستاد مقابله 
با کرونا به رفتار مجرى با کرونا به رفتار مجرى 

معروف؛معروف؛

رامبد، سرخود رامبد، سرخود 
ماسک ها را ماسک ها را 
برداشته استبرداشته است

2

سرپرست آبفاى استان سرپرست آبفاى استان 
اصفهان تأکید کرد؛اصفهان تأکید کرد؛

لزوم تدوین لزوم تدوین 
سناریوى تأمین سناریوى تأمین 

آب شرب آب شرب 
پایدارپایدار

3

3

3

براى خرید کولر گازى
 وام بدهید

کالس هاى گران 
و سبد فقیر فراغت 

گسیل مردم به سمت عطارى ها 

3

آن ظاهر 
د سر هاى 

کنه 

2

فرا رسیدن ایام ارتحال ملکوتى حضرت امام خمینى (ره) تسلیت باد

برق نمى رود اما مى رود!
2
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رامبد جوان، مجرى برنامــه تلویزیونى «خندوانه» چند 
شــب پیش حین اجراى این برنامــه تلویزیونى با بیان 
اینکه مى خواهد خبر خوشى به مردم بدهد اعالم کرد که 
از این به بعد در ضبط این برنامه استفاده از ماسک براى 
تماشاچیان حاضر در استودیو ضرورى نیست. این درحالى 
ا ست که ستاد ملى مقابله با کرونا مصوبه اى جدید درباره 
عدم اســتفاده از ماسک در محیط سربســته ندارد و در 

محیط هاى سربسته استفاده از ماسک ضرورى است.
در این باره مسعود یونسیان، عضو کمیته علمى ستاد ملى 
مقابله با کرونا مى گوید: ما در کمیته علمى ســتاد کرونا 

توصیه اى براى برداشتن ماسک نداشته ایم.

وى ادامه مى دهد: خیلى ها معتقدند در شــرایط کنونى 
ضرورت ندارد سختگیرى وجود داشــته باشد اما ما به 
ماسک زدن سختگیرى نمى گوییم؛ آخرین جمع بندى 
ما در کمیته علمى این بود کــه فعالیت هاى اجتماعى را 
مى شود از سر گرفت اما این ســرگیرى به معناى عدم 
تهویه هوا، استفاده نکردن از ماسک یا عدم رعایت فاصله 
اجتماعى نیست. وى در پایان عنوان مى کند: یک برنامه 
تلویزیونى نمى تواند براى خودش چنین تصمیمى بگیرد، 
همه ما باید تابع مقررات کشــور باشیم، به نظر مى رسد 
جاى برخورد دارد، چراکه در این خصوص مقرراتى وجود 

دارد و همه ما باید تابع آن باشیم

سرپرســت معاونت هماهنگى امور اقتصادى استاندار 
گیالن گفت: طرح پایلوت «اصــالح یارانه نان» از 16 

خردادماه در شهر رشت اجرا مى شود. 
سیدمحمد اسحاقى با بیان اینکه در استان هاى زنجان 
و قزوین زیرساخت هاى الزم براى پرداخت یارانه نان در 
حال ایجاد است و از 16 خرداد این طرح در استان گیالن 
نیز اجرایى مى شــود، گفت: به روز ترین کارتخوان هاى 
الکترونیکى رایگان در اختیار نانوایان قرار مى گیرد. وى 
با بیان اینکه شهر پایلوت اجراى این طرح رشت است، 
افزود: براساس طرح اصالح یارانه نان دولت  15 درصد 
از فروش نان را به عنوان یارانه به نانوا پرداخت مى کند 

لذا افزایش قیمتى براى نان نخواهیم داشت و از این پس 
نقدینگى در نانوایى ها رد و بدل نمى شود. اسحاقى با اشاره 
به اینکه اجراى این طرح تنها براى نانوایى هاى ســنتى 
اســت، تصریح کرد: خرید نان با کارت بانکى هر کدام 
از اعضاى خانواده به کد ملى سرپرســت خانوار متصل 
مى شود.سرپرســت معاونت هماهنگى امور اقتصادى 
استاندار گیالن با تأکید بر اینکه سرانه و سهمیه اى جهت 
خرید نان براى خانوارها در نظر گرفته نشــده است ابراز 
کرد: براساس تراکنش هاى انجام شده میزان مصرف هر 
خانواده مشخص مى شود و این صرفًا براى جلوگیرى از 

هدررفت نان بوده که مبالغ بسیار هنگفتى است.

رامبد، سرخود ماسک ها را 
برداشته است

نان در سومین استان کشور
 هم کارتى شد

خبرخوان
برخى پزشکان 
دالر مى گیرند!

برخى از مراکــز درمانى به جاى    ایسنا |
کارتخوان بــه دریافــت دالر از بیماران روى 
آورده انــد؛ رویکردى جدید در نظام ســالمت 
که پیشتر سابقه نداشــته است. وحید عزیزى، 
مدیر دفتر بازرســى، مبارزه با فــرار مالیاتى و 
پولشویى سازمان امور مالیاتى این خبر را اعالم 
کرد و گفت: این اقدام مراکز درمانى و پزشکان 
براى «فرار» از پرداخت مالیات است.  این مقام 
مسئول از تهیه فهرستى از پزشکان «متخلف» 
خبــر داد که قرار اســت براى آنهــا «پیامک 
هشدار» ارسال شود. به گفته او برخى از مراکز 
درمانى و کلینیک ها در زمینه استفاده نکردن از 
کارتخوان آزار بیشترى به مردم تحمیل کرده اند 
و در موردى یک بیمارستان از کارتخوان یک 

رستوران استفاده کرده است.

گوش کنیم، 
گوش نکنیم؟!

  برترین ها |پس از ماجراى متروپل آبادان، 
و افشــاى غیر رسمى اسامى ســاختمان هاى 
ناامن تهران، شــهردارى و آتش نشانى، بنرى 
روى ورودى این ســاختمان ها نصب کردند و 
به شهروندان هشــدار دادند از هر گونه تردد به 
این ساختمان ها «جداً» خوددارى کنند. اما نکته 
ماجرا اینجاست برخى از این ساختمان ها، ادارات 
دولتى فعال و پرتردد هستند مثل اداره مالیات و 
معلوم نیست تکلیف مراجعین براى انجام کارهاى 
ادارى در این اداره ها چه مى شــود؟ یعنى مردم 

مراجعه نکنند؟! پس چکار کنند؟!

ترسناك، قبل از ریزش
  ایسنا| تصویــر منتشــر شــده از یکى از 
ستون هاى ســاختمان متروپل آبادان که گفته 
مى شود متعلق به فرد جوشکارى است که براى 
تعمیر آن فراخوانده شده، نشان مى دهد پلیت هاى 
تقویتى ستون دچار جداشــدگى و پخش شدگى 
کامل شده که او را مأمور جوش دادن آن مى کنند. 
ظاهــراً این فرد جوشــکار در زیــر آوار متروپل 
درگذشته اســت. على بیت اللهى، رئیس بخش 
زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازى با 
تأیید اصالت تصویر گفت که تحمیل بار بیش از 
حد ناشى از ساخت پنج طبقه  اضافى در ساختمان 
متروپل منجر به خمیدگى و کمانش ســتون ها و 

سقف ها  شده است.

ابتالى 13 نفر
 به تب کریمه

  خبرآنالین |رئیــس گــروه مدیریــت 
بیمارى هاى قابل انتقال بین انســان و حیوان 
مرکز مدیریــت بیمارى هاى واگیــر وزارت 
بهداشت درباره موارد بیمارى تب کریمه کنگو تا 
این مقطع زمانى از سال گفت: طى سال جارى 
13 نفر در کشور به تب کریمه کنگو مبتال شدند 
که متأســفانه یک نفر نیز جان خود را از دست 
داده است. از ابتداى شناسایى اولین مورد ابتال 
به بیمارى تب خونریزى دهنده کریمه کنگو در 
سال 1378 تا کنون 1609 مورد بیمار مبتال در 
کشور شناسایى و ثبت شده  و 209  نفر یعنى 13 
درصد به علت ابتال به این بیمارى فوت کردند.

ازدحام در جاده ها
  ایسنا | مســئول ســالن عملیات مرکز 
مدیریــت  راه هاى کشــور از آغــاز ترافیک و 
ترددهاى بین استانى مردم در آستانه تعطیالت 
پیش رو خبر داد. ایمان محرابى نیا اظهار کرد: 
با توجه بــه تعطیالت پیــش رو، ترافیک هاى 
سنگین به ویژه در محورهاى شمالى آغاز شده 
و در بسیارى از ســاعات جاده چالوس و محور 
هراز شــاهد حجم باالى تردد وســایل نقلیه 

مختلف بودیم. 

کوتاهى دستگاه هاى مختلف 
در فاجعه آبادان

آیت ا... العظمى مکارم شیرازى در    خبرآنالین |
مورد فاجعه متروپل گفت: در آبادان فاجعه اى واقع 
شــد که مربوط به ضعف خودمان بود. کار به جایى 
رسید که داد مردم هم بلند شــد و ما هم واقعًا از این 
قضیه ناراحت شدیم که عزیزانمان داغدار شدند.  وى 
خاطرنشان کرد: در این مسئله دستگاه هاى مختلفى 
کوتاهى کردند، شهردارى، نظام مهندسى و دیگران. 
البته این کوتاهى منحصر به این ساختمان نیست و 
در جاهاى دیگر هم ممکن است وجود داشته باشد که 

باید به طور جد بررسى و دنبال شود.

واکنش همسر استاندار 
سابق به اتهامات

همسر شریعتى، اســتاندار سابق    برترین ها|
خوزســتان به اتهامات علیه شــریعتى در خصوص 
افتتاح ســاختمان متروپل واکنش نشان داد. مریم 
محبى در پیام اینســتاگرامى خــود براى همدردى 
با مردم آبادان نوشــت: اخطار توقــف کار در دولت 
جدید صادر شــده و ارتباطى با دولــت قبل ندارد. 
محبى همچنین تأکید کــرد که قِل اول این برج که 
هیچ مشکلى در مجوز نداشــته و در حال حاضر نیز 
پابرجاست در سال 98 توسط شریعتى استاندار وقت 
خوزستان افتتاح شــد. وى در ادامه  متن اضافه کرد: 
نه اخذ مجوز و نه نظارت فنــى آن هیچ ارتباطى به 
استاندارى ندارد و صرفًا کار تخصصى شهردارى و 

نظام مهندسى است. 

مجرى صدا و سیما 
پست گرفت

  روزیاتو |سید رضا فاطمى امین، وزیر صمت، 
امید قالیباف، مجرى برنامه هاى خبرى صدا و سیما 
را که عمومًا اجراى برنامه هاى چالشــى خبرى را 
بر عهده داشته است به سمت مشــاور وزیر در امور 
رسانه و ســخنگوى وزارت صنعت، معدن و تجارت 
منصوب کرد. قالیباف که پیــش از این برنامه هایى 
نظیر گفتگوى ویژه خبرى 22:30 را در شبکه دو سیما 
و میز اقتصاد را در شــبکه یک اجرا کرده است، فوراً 
عبارت «سخنگوى وزارت صنعت، معدن و تجارت» 
را به بیوى پروفایلش اضافه کرد. او مدعى اســت با 
محمد باقر قالیباف، رئیس فعلى مجلس شــوراى 
اســالمى نســبتى ندارد، اما هر دو اصالتًا مشهدى

هستند.

مانور اتمى روسیه
  فارس | منابع رسانه اى از رزمایش نیروهاى 
اتمى روســیه در منطقه اى واقع در شــمال شرق 
مسکو پایتخت این کشــور خبر دادند. وزارت دفاع 
روسیه همچنین اعالم کرد که حدود 1000 نیروى 
نظامى در رزمایش هایى با اســتفاده از بیش از 100 
وسیله نقلیه از جمله پرتابگرهاى موشک بالستیک 
قاره پیمــاى «یــارس» در حال تمرین هســتند. 
برگزارى رزمایش اتمى در شــرایطى انجام شــده 
که تنش هاى مســکو و غرب بر سر اوکراین شدت 

یافته است. 

«برادران لیال»
 اکران نمى شود

  انتخاب |وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
گفت: فیلم «بــرادران لیال» بــدون دریافت مجوز 
اکران به جشنواره کن رفت و قانون را رعایت نکرد. 
محمدمهدى اســماعیلى روز چهارشنبه در حاشیه 
جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: فیلم 
«برادران لیال» طبق قانون فیلم هایى که به جشنواره 
خارجى مى روند باید مجوز اکران داشــته باشــند.  
اسماعیلى عنوان کرد: به آنها اعالم شده بود بدون 
اخذ مجوز نروند و این فیلم مشمول محدودیت هاى 
قانونى مى شود چون مجوز نداشت. اسماعیلى افزود: 
بنا این اســت فیلم اکران نشــود البته ممکن است 

تبصره اى داشته باشد.

بعد از چند ماه بى خبرى از وضعیت 
سریال «رعدوبرق» به کارگردانى 
بهــروز افخمى، مدیر شــبکه 5 
باالخــره به این مســئله واکنش 
نشــان داده و گفته احتماًال کار به 

دعواى حقوقى برسد.
ســعید اشــناب، مدیر شــبکه 5 
موضعى صریح نســبت به بهروز 
افخمى گرفته و گفته: «شیوه  آقاى 

افخمى به همین صورت اســت؛ 
احتمــاًال کار به دعــواى حقوقى 
برسد. اغراق نباشد ده ها قولى که 
کارگردان و تهیه کننده به ما داده اند 
هیچ کدام انجام نشده و به احتمال 
زیاد حدس مى زنم، با اقامه دعواى 

حقوقى، کار را به انجام برساند.»
«رعدوبرق» ماه رمضان ســال 
گذشــته روى آنتن شبکه 5 رفت 

اما بعد از یک قســمت اعالم شد 
این ســریال آماده نیست. بهمن 
سال گذشته، بهروز افخمى اعالم 
کرده بود که علت به تعویق افتادن 
پخش سریال، بى توجهى مدیریت 
شــبکه 5 به حرف هاى او بوده و 
تصمیم گرفتــه کیفیت کارش را 

فداى مدیریت شبکه 5 نکند.
او گفته بود:«ابتدا ســعى کردیم 
سریال را بعد از پخش یک قسمت 
به موقع آماده کنیم به همین دلیل 
از مدیریت شــبکه 5 درخواست 
کردم یک روز دوباره قسمت اول 
را پخش کند تا قسمت دوم آماده 
شود اما بدون توجه به حرف هاى 
ما سریال دیگرى جایگزین شد.»

از زمان انتشــار این گفتگو هنوز 
تیم تولید این ســریال واکنشــى 
جواب روشنى براى رساندن «رعد 
و برق» به آنتن شــبکه 5 ســیما 

نداده اند.

سهیل سنایى
 پشه آئدس دوباره در حال نزدیک شدن به مرزهاى کشور 
است. این خبر را معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
گلستان اعالم کرده و گفته است این پشه بسیار خطرناك 

در 100 کیلومترى مرزهاى ایران رؤیت شده است.
آئدس ناقل سه بیمارى ویروسى خطرناك «تب دانگ، 
چکین گونیا و زیکا» است و این بیمارى ها را به انسان 
منتقل مى کند. این بیمارى ها درمان قطعى یا واکسن 
ندارند و سازمان بهداشت جهانى هشدار داده است که 
براى جلوگیرى از ابتال به آنها، باید جمعیت پشه ها تحت 
نظر قرار گیرد و انســان ها از گزیدگى پشه ها حفاظت 

شوند.

کنترل پشه طى 2 سال 98 و 99
مرداد ماه سال 1398، نخستین مرحله تله گذارى براى 
این پشه آئدس در شرق پایتخت به انجام رسید. در آن 
زمان گفته نشد که این اقدام آیا ناشى از مشاهده موارد 
مشکوك به بیمارى منتقل شده از طریق پشه آئدس به 
انسان بوده یا خود این حشــره در شرق تهران مشاهده 
شده است. بلکه گفتند علت این تله گذارى ها «مراقبت 
انسانى و چک حشره شناســى در نقاط احتمالى تکثیر 

پشه» بوده است.
اما بهمن همان ســال براى نخستین بار پشه آئدس در 
بندر لنگه در استان هرمزگان مشاهده و یک ماه بعد خبر 
آن منتشر شد. در آن زمان یک مورد مشکوك که توسط 
این پشه آلوده شــده بود در جزیره قشم مشاهده و فرد 
مورد نظر بالفاصله به قرنطینه رفت. همزمان چند نمونه 

مشکوك دیگر نیز جهت آزمایش به تهران ارسال شد.
دو ســال پیش خبرهــاى مربوط به ورود این حشــره 
خطرناك به کشــور در انبــوه اخبار مربوط بــه تأیید 
مشاهده هاى متعدد افراد مبتال به ویروس نوظهور کرونا 
و باال رفتن دوز هیجان جامعه، عمًال به هیچ انگاشــته 
شد و اگرچه مسئوالن بهداشــتى تأکید مى کردند که 
پشه آئدس به مراتب خطرناك تر و مرگبارتر از ویروس 
کروناست ولى وحشت عمومى از کرونا آنقدر بود که به 

این هشدارها نیز توجه چندانى نشد.
 اما به هر حــال مقامات محلى در جنوب کشــور بیکار 
ننشسته و با جدى گرفتن خطراتى که این پشه مى تواند 
به همراه بیاورد موفق شدند با مجموعه اقداماتى فورى 

مانع از گسترش فعالیت آن به دیگر نقاط کشور شوند. 
در همین حال با ورود به سال 1399، هم در شمال و هم 
در جنوب کشورتله گذارى و برنامه ریزى هاى بهداشتى 
به منظور مقابله و کنترل پشــه آئدس به انجام رسید و 
اگرچه موردى از فعالیت این حشــره  گزارش نشد و اما 
حتى به فرض وجود آئدس در کشور هم بعید بود اخبار 
مرتبط با گســترش روزافزون ویروس کرونا و مرگ و 

میرهاى ناشى از آن اجازه خودنمایى به این خبر بدهد.

1400 هم به خیر گذشت
این ماجرا گذشت تا اواخر پاییز سال گذشته که عوامل 
بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکى هرمزگان یک بار 
دیگر از مشاهده پشه آئدس در مناطق و محالتى از شهر 
بندرعباس خبر دادند. آنها حتى اعالم کردند که چهار پشه 
از این گونه توسط مأموران بهداشت محیط آن استان از 
الستیک هاى درون یک آپاراتى زنده گیرى شده اند تا 
بر روى آن آزمایشات تشخیصى و سطح آلودگى صورت 
گیرد. گفته شــد به احتمال قوى این چهار پشه در آب 

محبوس شده در میان تایرها رشد و نمو کرده اند.
اگرچه بنا بر گفته مقامات بهداشــتى استان هرمزگان  
نتیجه این آزمایشات نشان داد که پشه هاى زنده گیرى 
شده فاقد ویروس هاى خطرناك بوده اند اما به هر حال 
هشدارهاى الزم به ساکنان محلى داده و از آنها خواسته 
شــد پنجره هاى منازل خود را به تــورى مجهز کنند و  
محل هاى احتمالى براى رشد و نمو این حشره آب دوست 
را خشک و تمیز نگاه دارند و در صورت مشاهده موردى 
از این پشــه ها بالفاصله مرکز بهداشــت شهرستان را 
مطلع سازند. از طرف دیگر عملیات گسترده سمپاشى و 
مه پاشى براى ضدعفونى و کشتن این حشره خطرناك 
نیز در چند محله بندرعباس که پشه مزبور در آن نواحى 
مشاهده شده بود انجام شــد و در روستاهاى سیل زده 
میناب هم نماینده وزیر بهداشت بر عملیات تله گذارى 

نظارت کرد.
همزمان و بنــا بر ضرورت بررســى هــاى علمى در 

استان ها و شهرســتان هاى همجوار استان هرمزگان، 
برنامه تله گذارى جهت کشــف پشــه آئدس در چند 
شهرستان دیگر (و حتى در استان هاى شرقى کشور) نیز 
به انجام رسید تا مجموعه این اقدامات باعث شود این 
بار هم جلوى گسترش بیمارى هاى خطرناك ناشى از 

گزش این پشه گرفته شود.

خبرهاى بد، خبرهاى خوب
 روز سه شنبه هفته جارى، معاون بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشکى گلستان یک بار دیگر نسبت به خطرات مربوط 
به پشه آئدس هشــدار داد. او گفت که این پشه در 100 
کیلومترى مرز ایران مشاهده شده اما نه مانند یکى دو 
سال گذشته از جنوب  کشورکه ظاهراً این بار قرار است 
از طرف مرز پاکستان در شرق ایران هدف تهدید یکى از 

خطرناك ترین حشرات جهان قرار بگیریم.
نکته مهم درباره فعالیت این پشه، توانایى باالى آن در 
تطبیق یافتن با محیط است. پشه آئدس بومى منطقه ما 
نیست و بیشتر در مناطق گرم و مرطوب آمریکا، هند و 
آسیاى شرقى مشاهده مى شود اما اگر به کشور ما منتقل 
شود مى تواند با از بین بردن گونه هاى دیگر پشه، تبدیل 

به پشه بومى شود.
یکى از خصوصیات پشــه آئدس ایجــاد اپیدمى هاى 
انفجارى است به این معنى اگر پشه آلوده در جامعه وجود 
داشته باشد مى تواند جمعیت زیادى را در مدت کوتاهى 
آلوده کند. البته موضوع مهم در کنترل گسترش فعالیت 

آئدس در کشــور ما، عدم فراوانى عامل بیمارى هاى 
خطرناکى است که این حشــره ناقل آنها محسوب مى 
شــود. در واقع باید نمونه هاى انسانى بیمارى در جایى 
وجود داشته باشد تا خونخوارى این پشه، آن را تبدیل به 
خطرات بالقوه و بمب هاى ساعتى کند چرا که اگر فردى 
آلوده به یک بیمارى  ویروسى از کشور هاى گرمسیرى 
باشد و وارد مناطق حاوى پشه آئدس شود، در صورتى 
که پشه او را نیش بزند، بى درنگ به مخزن انتقال تبدیل 

مى شود.
این پشــه پس از مکیدن خون انســان دنبال آب راکد 
مى گردد تــا تخمگذارى کند و عمومــًا، زباله هاى رها 
شده در طبیعت و حتى ظروف یک بار مصرف غذا سبب 
ماندگارى این پشه و تکثیر آن مى شود. آئدس همچنین 
قابلیت رشد در گالن ها و یا ظروف نگهدارى آب و  ظروف 

زیرگلدان ها و زباله هاى پراکنده را دارد.
به طور کلى وجــود آب عامل مهمى بــه منظور تکثیر 
پشه آئدس اســت. از این منظر شــاید خبر خوب براى 
ما این باشد که خشکســالى و کاهش میزان بارندگى 
و پاییــن رفتــن ســطح آب چاه هــا در بســیارى از 
شــهرهاى کشــور خاصه در مرکز ایران، باعث شده 
چیزى به نام روان آب یا آب هاى راکد بســیار به ندرت 
مشــاهده شــود و مآًال تکثیر آئدس هم به سد بى آبى

 برخورد کند.
ظاهراً خشکســالى این بار نه فقط براى ما بد نشده که 

حافظ جانمان هم شده است!

هشدار درباره ورود دوباره یکى از خطرناك ترین حشرات جهان به کشور

رؤیت «آئدس» در نزدیکى مرزها

آرمان کیانى
ظاهراً سناریوى سال گذشته در حال 
تکرار است. پارسال در ابتداى فصل 
بهار اعالم شــد که تابستان  قطعى 
برق نداریم، بعــد هرچه به روزهاى 
پایانى این فصل نزدیک تر شدیم، 
دعوت به صرفه جویى و ضد و نقیض 
گویى ها بیشتر شد و با ورود به فصل 
تابستان و به کار افتادن کولرها،گفته 
شــد حاال که صرفه جویى نکردید، 

پس برق هم مى رود؛ و رفت!
امســال هم دقیقًا مشــابه همین 
ماجرا در حال رقم خوردن اســت. 
از ابتداى ســال تا همین دو سه روز 
پیش تقریبًا همه مســئوالن حوزه 
صنعت برق کشــور با قاطعیت بروز 
هرگونه خاموشى در تابستان امسال 
را رد مى کردند. اما روز گذشــته به 
یک باره وزیر نیــرو از احتمال وقوع 
خاموشى در فصل گرم سال خبر داد. 
على اکبر محرابیان گفته اســت اگر 
مردم صرفه جویى خوبى در مصرف 
برق داشته باشند مشکالت برق در 

تابستان امســال به حداقل مى رسد 
اما با توجه به کاهــش ورودى آب 
ســدهاى کشــور اگر صرفه جویى 
خوبى در اســتفاده از برق نداشــته 
باشــیم، قطعى هاى برق محتمل 

است.  
این دقیقاً همان سناریوى سال پیش 
اســت. حاال که به نیمه خرداد ماه 
رســیده ایم و گزارش هاى سازمان 
هواشناســى حاکى از آن است که 
نشانه هاى تابســتان از هفته آینده 
ظهور مى کند، وزیر نیرو با انداختن 
توپ به زمین مردم، قطع شــدن یا 

عدم قطع شدن  برق را منوط به رفتار 
مشترکین مى کند. بر اساس همین 
ســناریو، مرحله بعد انتقاد از روشن 
کردن کولرهاى آبى در ساعات گرم 
روز، گله از بى توجهى به صرفه جویى 
در مصــرف برق و باالخــره اعالم 
ساعات خاموشى توسط ادارات برق 

استان ها خواهد بود!
کسى هم نیست بگوید خب از همان 
اول سال بگویید تابستان امسال هم 
مثل سال هاى پیش خاموشى داریم 
تا ناچار نشوید ماه به ماه به تناقض 

گویى دچار شوید!

باال گرفتن
 دعواى شبکه 5 و بهروز افخمى

برق نمى رود اما مى رود!
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همزمان با فرارسیدن سى  و سومین سالگرد عروج ملکوتى 
امام خمینى(ره)، ویژه  برنامه هاى مختلفى به همین مناسبت 

در اصفهان برگزار مى شود.
گرامیداشت سى وســومین ارتحال ملکوتى حضرت امام 
خمینى(ره) شنبه، 14 خرداد از ساعت 18 در گلستان شهداى 
اصفهان برگزار مى شــود. همچنین طبق اعالم سازمان 
تبلیغات اسالمى قرار است برنامه بزرگداشت سالروز ارتحال 
حضرت امام(ره) از 12 تا 15 خردادماه در 10 مسجد شاخص 

شهر اصفهان برگزار شود.
بیعت بانوان اصفهانى با والیت نیز یک شنبه، 15 خرداد از 
ساعت 17.30 در حسینیه گلستان شهداى اصفهان برگزار 

خواهد شد. سپاه صاحب الزمان اصفهان نیز در مراسم امسال 
ارتحال امام(ره)، زمینه انتقال شش هزار زائر را به مرقد امام 
فراهم خواهد کرد. قرار است این تعداد از همه بخش هاى 
اســتان و بنا به ظرفیت و پراکندگى جمعیت و نزدیکى یا 
دورى به شــهر اصفهان و تهران با 130 دستگاه اتوبوس 
ایمن راهى مرقد امام شوند و صبح 14  خرداد به تهران برسند 
تا از بیانات مقام معظم رهبرى در این روز استفاده کرده و از 

نزدیک با ایشان دیدار کنند.
همچنیــن کاروان دو امــدادى دانشــجویان دانشــگاه 
امیرالمؤمنین با عنوان «عاشقان حسینى زائران خمینى» 

از اصفهان تا مرقد حضرت امام(ره) برگزار مى شود.

سرپرست آبفاى استان اصفهان بر لزوم تدوین سناریوى 
تامین آب شرب پایدار براى گذر بدون دغدغه از تابستان 

سال جارى تاکیدکرد.
ناصر اکبرى که در نخستین نشســت شوراى مدیران 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در سال 1401 
سخن مى گفت افزود: همه مدیران شــرکت با برنامه 
ریزى دقیق و مدیریت صحیح منابع، راهبرد تامین آب 
شرب پایدار در 100 شهر و 948 روستاى تحت پوشش را 

در فصل تابستان تدوین نمایند.
وى عدالت در توزیع آب را ســرلوحه کار آبفاى اســتان 
اصفهان عنوان کــرد و گفت: تمام تاسیســات ذخیره، 

انتقال و توزیع آب به ویژه در شــهر هــاى باقى مانده 
و سپس در روســتاها باید به ســامانه تله مترى مجهز 
شــوند تا موضوع تامین و توزیع آب با دقت بیشــترى

 مدیریت شود. 
 سرپرست آبفاى استان اصفهان بر تجهیز تاسیسات آبى 
به دیزل ژنراتور تاکید کرد و افزود: با توجه به احتمال قطع 
برق در فصل تابستان، مدیران آبفاى مناطق خودگردان 
باید در اسرع وقت نســبت به تجهیز و راه اندازى دیزل 
ژنراتورهاى مورد نیاز اقدام کرده تــا وقفه اى در فرایند 
تامین و توزیع آب مشــترکین در روزهاى گرم سال به 

وجود نیاید. 

لزوم تدوین سناریوى 
تأمین آب شرب پایدار 

ویژه برنامه هاى سالگرد 
ارتحال امام(ره) در اصفهان

700 نیرو 
جذب دادگسترى مى شوند

رئیس کل دادگسـترى اسـتان اصفهان گفـت: تا پایان 
سال جارى 700 نفر نیروى انسـانى پس از آزمون هاى 
الزم جذب دادگسترى هاى اسـتان اصفهان مى شوند. 
حجت االسالم اسـدا... جعفرى با اشـاره به کمبودهاى 
حوزه هاى قضایى در استان افزود: نیروى انسانى همواره 
از دغدغه هاى شهرستان هاى اسـتان بوده که تا پایان 
سـال جارى با جذب 700 نفر نیروى انسـانى سـهمیه 
اسـتان اصفهان پس از آزمـون و اسـتعالم هاى الزم و 

گزینش تا حدودى این مشکل جبران مى شود. 

بازداشت سارقان 67 منزل 
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى 
2 سـارق که 30 میلیارد ریال امـوال مسـروقه را از 67 
منزل در شهرسـتان نطنزسـرقت کرده بودند، خبر داد.  
سـردار محمدرضا هاشـمى فرافزود: کارآگاهان پس از 
بررسى دقیق منازلى که مورد دستبرد قرار گرفته بودند 
و همچنین جمع آورى مسـتندات و ادله الزم، رد پاى 2 
سـارق غیربومى را در این سـرقت ها به دسـت آورده و 
جستجو براى دستگیرى آن ها را آغاز کردند و سرانجام 

متهمان در یک عملیات ضربتى دستگیر شدند.

تب کریمه در اصفهان 
مشاهده نشده است

رییس اداره نظارت بر بهداشـت عمومـى و مواد غذایى 
اداره کل دامپزشکى اسـتان اصفهان گفت: موارد ابتال 
به بیمـارى تب کریمـه کنگو در جمعیت انسـانى بطور 
معمول باید توسط دانشگاه علوم پزشکى اعالم شود اما 
بر اساس اطالعات موجود تا کنون موردى از ابتال به این 
بیمارى در استان گزارش نشده است. وحیدرضا خامسى 
پور گفت:این بیمارى توسط ویروس و بیشتر در فصول 

بهار و تابستان از طریق گزش کنه ها منتقل مى شود. 

تعویض والوهاي فرسوده 
والو هـاى فرسـوده خیابان عبـاس آباد، توسـط آبفاى 
منطقه 3 اصفهان تعویض شد. به گزارش روابط عمومی 
آبفاي منطقه ، دراین عملیات 4 والـو در ابعاد 400،300 
و150 میلی متر به علت فرسودگی تعویض گردید. این 
عملیات باهدف بهبود شرایط آبرسانی در محدوده آبفاي 
منطقه 3 شـهر اصفهان توسـط گـروه مدیریت بحران 
شبکه توزیع وخطوط انتقال آب، واحد حمل ونقل آبفاي 
استان اصفهان وبا همکاري کارکنان واحد بهره برداري 
وتوسعه آب، رسیدگی به حوادث آبفاي منطقه انجام شد.

تعطیلى 160 واحد دانشگاه 
پیام نور

معاون حقوقى و پارلمانى دانشـگاه پیام نور از تعطیلى 
160 واحد دانشـگاه پیام نـور در دولت قبـل خبر داد و 
گفت: بیشـتر این واحدها در اسـتان اصفهان هستند. 
حیدر جهانبخش، در جلسـه مجمع نمایندگان اسـتان 
اصفهان که به میزبانى دانشگاه پیام نور استان اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: در اواخر دوران مدیریت دولت 
قبل شوراى سـاماندهى دانشـگاه، تعطیلى 160 واحد 
پیام نور را تصویب کرد که بسـیارى از ایـن واحدها در 

استان اصفهان هستند. 

ذخیره 10 روزه خون در 
اصفهان

سرپرسـت روابط عمومى اداره کل انتقال خون اسـتان 
اصفهان گفـت: ذخیره خون اسـتان اصفهـان در حال  
حاضر 10 روز بوده که وضعیت مطلوبى اسـت. فرشـته 
آرامش گفت: درحال  حاضر کمبود در گروه خونى خاصى 
وجود ندارد اما با توجه به اینکه زمان نگهدارى برخى از 
فرآورده هاى خونى نظیر پالکت حدود سـه روز است و 
بیماران تاالسمى و سـرطانى به صورت مداوم نیازمند 
پالکت هستند، از شهروندان تقاضا داریم اهداى خون را 
به صورت مستمر انجام دهند. وى گفت: در ایام تعطیل 
پیش رو شنبه و یکشنبه  اهدا کنندگان خون براى اهدا 

مى توانند به مراکز مراجعه کنند.

نصــف جهان  با توجــه به نزدیک شــدن به فصل 
اوقات فراغت، بســیارى از خانواده ها تمایل دارند 
فرزندانشــان را در کالس هایى ثبت نام کنند که 

هزینه زیادى را از آنها دریافت نمى کند.
تعطیالت تابستانى در راه است و با توجه به باال بودن 
نرخ تورم و وضعیت اقتصادى نامناسب، بسیارى از 
خانواده ها در نظر دارند فرزندانشــان در این فصل 

وقتشان به بطالت هدر نرود.

این درحالى است که بسیارى از کالس هایى که در 
این فصل در نظر گرفته مى شود هزینه هاى باالیى 
داشته و از قدرت و توان مالى خانواده ها خارج است.

این مسئله باعث شده که در سبد هزینه خانواده ها 
جایى براى اوقات فراغت باقى نماند و بســیارى از 
بچه هایى که سه ماه تعطیلى را قرار است بگذرانند، 
بدون اینکه برنامه ریزى مناســبى داشــته باشند 

روزهایشان را گذران کنند. 

کالس هاى گران و سبد فقیر فراغت 

نصف جهان  روزنامه «نســل فردا»، قدیمى ترین 
روزنامه اصفهان در شــماره چهارشــنبه یازدهم 
خردادمــاه در صفحه جامعه از قــول رئیس هیئت 
مدیره ســازمان نظام پزشــکى تهران درباره بى 
توجهى به تصمیم گیرى هاى سازمان نظام پزشکى 

از مسئله مهمى پرده برداشته است.
در این مصاحبه سید مؤید علویان با انتقاد از کاهش 
نقش سازمان نظام پزشکى کشور در امور سالمت 
گفته است اگر وضعیت سالمت به همین رویه پیش 
برود و قانون ها تغییر نکند مردم به جاى مطب هاى 

پزشک سر از عطارى ها درخواهند آورد. در بخشى 
از این مصاحبه آمده است:روند عجیبى براى کاهش 
تصمیم گیرى سازمان نظام پزشکى در امور سالمت 
مردم شروع شــده که مى تواند تبعات خطرناکى را 
براى نظام بهداشتى و درمانى کشور و سالمت جامعه 
به همراه داشته باشــد.  به قول معروف دارند براى 
خودشان مى برند و مى دوزند، بدون اینکه متوجه 
باشند چه عواقبى در انتظار چنین تصمیمى است و در 
یک کالم با قانون هاى ا... بختکى بیمه اى مردم را 

روانه عطارى ها مى کنند.

گسیل مردم به سمت عطارى ها 

نصف جهان  با وجود تذکرات بسیار در زمینه کاهش 
مصرف آب اما به دلیل غلبه تدریجى گرما و استفاده 
از کولرهاى آبى، سرانه مصرف آّب طى روزهاى اخیر 

افزایش یافته است.
در این زمینه برخى شــهروندان با اشــاره به اینکه 
هزینه خریدارى کولرهاى گازى باالســت و تعداد 
کمى از مردم مى توانند ایــن کولرها را تأمین کنند 
مى گویند: اگر دولت وام هاى کم بهره اى را براى 
خریــد این کولرهــا در اختیار مردم مى گذاشــت 
خانواده ها در فصول گرم با خریدارى این نوع کولرها 

آب کمترى مصرف مى کردند.
در حال حاضر با توجه به کاهش بارش ها، ســهم 
آب هاى ســطحى کاهــش یافته و ســهم منابع 
زیرزمینى هم بالتبع کم شده است و این روند باعث 
شده که مشکالت جدى براى کمبود آب آشامیدنى 
ایجاد شود. در این شرایط جایگزینى کولرهاى گازى 
به جاى آبى راهکار مناســبى است که مى تواند در 
مصرف آب مؤثر واقع شــود. اما به ایــن دلیل که 
قیمت این کولرها باالست مردم قدرت کمترى در 

خریدارى این نوع کولرها دارند.

براى خرید کولر گازى وام بدهید

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان 
این که هنوز مورد مثبتى از آبله میمون در اصفهان 
شناسایى نشده است، از شناسایى سه مورد مشکوك 
به آبله میمون در اصفهان خبــر داد و گفت: نمونه 
آزمایش هاى این افراد به تهران فرستاده شد و هنوز 

منتظر جواب بررسى آنها هستیم.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان درباره 
تشخیص بیمارى آبله میمون، خاطرنشان کرد: این 
بیمارى نیز مانند کرونا اما با تغییرات جزئى از کیت 
اختصاصى برخوردار اســت که این تست را در حال 
حاضر تنها انسیتوپاســتور در ایران انجام مى دهد و 
از آنجا که دانشگاه هاى علوم پزشکى مانند اصفهان 
مجهز به آزمایشــگاه مرجع هستند احتمال دارد که 

در روزهاى آینده دانشگاه علوم پزشکى اصفهان نیز 
بتواند تاییدیه انجام تست را دریافت کند.

وى با اشاره به ادامه فعالیت تیم هاى کنترل مرزى 
در فرودگاه هــا، تاکید کرد: در اســتان هاى مرزى 
که رفت و آمد به شــکل زمینى یــا دریایى صورت 
مى گیرد، همیشــه این مراقبت ها انجام مى شود اما 
در استان هاى مرکز کشور، بیشتر مسافران پروازى 
هســتند بنابراین تیم هاى کنترلــى در فرودگاه ها 
مستقر هستند و سالمت مسافران ورودى را کنترل 

مى کنند.
وى افزود: هنوز تحلیل درستى از وضعیت مبتالیان 
در دسترس نیســت اما این بیمارى بیشتر در گروه 

سنى کودکان و نوجوانان دیده مى شود.

شناسایى 3 مورد مشکوك آبله میمون در اصفهان

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به برخورد 
قاطع این پلیس با رانندگى تهاجمــى رانندگان در 
راه هاى شــهرى، از توقیف 1011 دستگاه خودرو به 
دلیل تخلف ســرعت غیرمجاز طى یک ماه گذشته 

توسط کارشناسان این پلیس خبر داد.
محمدرضا محمدى اظهار داشت: یکى از تخلفاتى که 
باعث بروز حوادث رانندگى ناگوار مى شود، سرعت 
غیر مجاز اســت که برخى از رانندگان قانون گریز به 
رانندگى تهاجمى یا رانندگى با سرعت باال مى پردازند 
که طرح تشدید برخورد با این گونه رانندگان از ابتداى 
امسال در دستور کار ویژه پلیس راهور استان اصفهان 

قرارگرفته است.
وى افزود: در همین رابطه تنها در اردیبهشــت ماه 
امسال 1011 دستگاه خودرو به دلیل تخلف سرعت 
غیر مجاز توســط کارشناســان پلیس راهور استان 
اصفهان عالوه بر اعمال قانون، توقیف و به پارکینگ 

منتقل شدند.

محمدى گفت: ســرعت 109 خــودرو باالى 100 
کیلومتر بر ساعت، 464 خودرو باالى 135 کیلومتر 
بر ساعت، 283 خودرو باالى 140 کیلومتر بر ساعت 
و 155 خودرو نیز باالى 145 کیلومتر بر ساعت بود.

رئیس پلیس راهور اســتان اصفهــان بزرگراه هاى 
شهید اردستانى، شهید اقارب پرست و شهیدمیثمى را 
بیشترین راه هاى درونشهرى استان که تخلف سرعت 
غیر مجاز در آن ها ثبت شده اعالم کرد و بیان کرد: 
بیشترین زمان هاى ارتکاب تخلف سرعت غیر مجاز 

هم ساعات پایانى شب بوده است.
وى جریمه تخلف ســرعت غیر مجاز را 210 هزار 
تومان اعالم کرد و افزود: عالوه بــر این رانندگان 
خودروهاى شــخصى 10 و راننــدگان خودروهاى 
عمومى 15 نمره منفى نیز دریافت مى کنند و اگر جمع 
نمرات منفى یک راننده به عدد 30 برسد گواهینامه 
وى به مدت 3 ماه ضبط مى شود و در این مدت حق 

رانندگى با هیچ خودرویى را ندارد.

 برخورد پلیس اصفهان با رانندگى تهاجمى در شهر

معاون فنى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان 
اصفهان گفت: خســارت ریزگردهاى درون استانى به 
منابع زیســتى و اقتصادى اصفهان در یک سال گذشته 

400 میلیارد تومان بوده است.
حسینعلى نریمانى با بیان اینکه از مساحت سه میلیون و 
200 هزار هکتارى بیابان هاى استان، یک میلیون و پانصد 
هزار هکتار کانون هاى بحرانى فرسایش بادى است اظهار 
داشت: این کانون هاى بحرانى ریزگرد در سال 1398 به 
منابع زیستى و اقتصادى اســتان اصفهان 128 میلیارد 

تومان خسارت زد.
وى ادامه داد: میزان خسارت این کانون ها به منابع زیستى 
و اقتصادى اصفهان اکنون حدود 400 میلیارد تومان است 
که 90 درصد از این مبلــغ در کانون هاى محور انارك به 

نائین و محور دشت سجزى به استان تحمیل مى شود.
معاون فنى و رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعى 
و آبخیزدارى اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: برپایه 
مطالبات انجام شده کانون هاى بحران فرسایش بادى در 
استان اصفهان در دهه 90 نسبت به دهه 80 افزایش یافت 
و 2 کانون جدید در شهرســتان هاى گلپایگان و شهرضا 

شناسایى شد. 
نریمانى با اشاره به اینکه اکنون شمار کانون هاى بحرانى 
فرسایش بادى در اســتان اصفهان از 16 به 18 کانون 
افزایش یافته است، ابراز داشت: در سایر مناطق استان نیز 
در سطح یک میلیون و 50 هزار هکتار مطالعات انجام شده 
که 310 هزار هکتار آن تاکنون با نهال کارى، بذرپاشى، 
قلمه کارى، احداث بادشکن و تل رسوبگیر و مالچ پاشى 

تثبیت شده است.
وى با بیان اینکــه مطالعات در کانون فرســایش بادى 
گلپایگان براى کنترل و مقابله با بیابان زایى آغاز شــده، 
تصریح کرد: 20 میلیارد تومان اعتبار براى کنترل و مقابله 
با بیابان زایى و ریزگردها درخواست کردیم که اگر در سفر 
رئیس جمهورى به اصفهان براى سال 1401 مصوب شود 

بخشى از این خسارت ها را مى توان کنترل کرد.
وى خاطرنشان کرد: اکنون هزینه خسارت معادن به منابع 
زیستى اصفهان در سراسر کشور توزیع مى شود در حالى 
که آن معدن به استان اصفهان خسارت وارد کرد؛ از این رو 
اگر اصالح قوانین صورت گیرد که خسارت تخریب معادن 
در همان شهر و روستا هزینه شود بر کاهش گستره بیابان 

زایى مؤثر خواهد بود.

خسارت ریزگردها به اصفهان در 
یکسال: 400 میلیارد تومان

طبق جدیدترین آمارهاى ســازمان ثبت احوال کشور، 
بیش از 60 درصد پسرهاى 20 تا 30 ساله در ایران مجرد 
هستند؛ این یعنى بیش از 5 میلیون پسر 20 تا 30 ساله 
زندگى مجردى دارند اما در بهترین ســن براى ازدواج و 

انتخاب همسر هستند.
البته این شامل همه مجردان نمى شود. زنان مجرد در 
آمارهاى ثبت احوال جا ندارند و اگر هم رقمى برایشان 

باشد مربوط به زنانى است که ناخواسته 
مجرد شــده اند. به درســتى مشخص 
نیست که چه تعداد از خانوارهاى معمولى 
تک نفره انــد. آمار دقیقى نیــز از تعداد 
خانه هاى مجردى دختران در کشــور 
نیست. آخرین آمارها به سرشمارى سال 
95 باز مى گردد و حاکى از آن است که 
در سه میلیون از خانوارها، افراد به صورت 
مجردى، تنها یا بدون ثبت رسمى ازدواج 
زندگى مى کنند. این در حالى اســت که 
این سرشمارى از ثبت حدود  24میلیون و 
130 هزار «خانوار» در ایران حکایت دارد؛ 
لذا بیش از 21میلیون خانوار با «ازدواج» 

تشــکیل خانواده داده اند و مابقى به صورت تنها زندگى 
مى کنند.

افزایش میل به زندگى مجردى یکى از مهمترین اتفاقاتى 
است که در یک دهه اخیر در سبک زندگى ایرانیان رخ 
داده است. آمارهاى مرکز آمار نشان مى دهد که بیش از 
10 میلیون ایرانى باالى 20 سال هرگز ازدواج نکرده اند. 
آمارها همچنین نشــان مى دهد که تا پایان ســال 99، 
53 هزار مرد و 153 هزار زن مجرد باالى 45 سال جزو 
جمعیت قطعى مجرد قرار مى گیرند. همچنین افزایش 

آمار طالق در کشور باعث شده تا تعداد افراد مجرد ناشى 
از طالق از مرز یک میلیون و 150 هزار نفر عبور کند.

معضل خانه هاى مجردى، معلول یکسرى از علت ها در 
جامعه است و براى حل این مشکل به نظر کارشناسان 
ابتدا باید علت ها مرتفع شــود. ایــن روزها وضعیت بد 
اقتصادى، باالرفتن سن جوانان و عدم توانایى آنها براى 
تشکیل زندگى مشترك به علت پایین بودن توان مالى 

عوامل زمینه ساز افزایش خانه هاى مجردى است.
یکى دیگر از دالیل دختران براى زندگى مجردى روابط 
عاطفى آنان اســت. این دختران که اغلب جوان هستند 
نیازهاى عاطفى خود را در رابطه با جمع دوســتان خود 
جســتجو مى کنند و زندگى در خانواده یا تحت کنترل 

خوابگاه به آنها فرصت این نوع دوستى ها را نمى دهد.
به نظر مى رســد ترکیبــى از نیازهــاى عاطفى، میل 
به فردیت، اســتقالل طلبى، میل به رشــد و پیشرفت 
تحصیلى و حرفه اى و توسعه  نامتوازن تهران در مقایسه 
با شهرستان ها باعث گرایش فزاینده  دختران به زندگى 

مجردى مى شود.

مجرد زیستن در سایه سنگین عرف 
در حالى که آمارها حکایــت از افزایش زندگى مجردى 

دارد، دولت و مجلس براى تشویق تشکیل خانواده کمتر 
به این سبک زندگى جدید در کشور توجه مى کنند.

در قوانین رسمى کشور اجاره ملک به مجردها مشروط 
به شرایطى است. در اواخر دهه 80 قانونى تصویب شد که 
افراد مجرد را ملزم به اجاره خانه براى اخذ گواهى اشتغال 
به کار یا تحصیل در آن شهر مى کرد. ارائه آدرس منزل 
پدرى و تمامى مدارك شناسایى موانع بیشترى را پیش 

روى این افراد قرار مى دهد.
اما تاکنون عرف جامعه وزن بیشترى در قراردادهاى موجر 
و مستأجر داشته است و آمارها نشان مى دهد که زندگى 
مجردها در شــهرهاى بزرگ، گرچه کمى مطلوب شده 
است، اما همچنان ســایه عرف بر سر مجردها سنگینى 

مى کند. 
خانه هاى مجردى در گذشته تنها توسط 
دانشجویان یا کارگران اجاره مى شد اما 
امروز به دلیل تغییرات ساختارى فرهنگ 
و اقتصــاد و اجتماع تعــداد خانه هاى 

مجردى هر روز در حال باالرفتن است.
احمد پدرام، روان شــناس و کارشناس 
آسیب هاى اجتماعى مســائل مالى را 
از عوامل مهم مجرد زیســتن مى داند: 
«بعضى جوان ها، چــون توانایى مالى 
مناســبى براى تهیه مســکن مستقل 
دارند، یا اینکه خانــواده چنین امکانى را 
در اختیارشــان قرار مى دهد، از خانواده 
جدا مى شوند و مستقل زندگى مى کنند گاهى هم این 
جوان ها چون با خانواده هایشان دچار مشکل هستند از 
آنها جدا مى شوند. اگر فرد در ارتباط با خانواده اش دچار 
مشــکل باشــد و آنها نتوانند حرف همدیگر را بفهمند، 
احتمال انگیزه جدا شــدن از خانواده، براى تشکیل یک 
زندگى مستقل از خانواده به سبکى که دلخواه خود فرد 
باشد، بیشتر مى شود اما اگر ارتباط یک ارتباط گرم باشد و 
خانواده، تصمیمات فرد را با روى باز بپذیرد مى شود گفت 

این احتمال کمتر مى شود.»

خط قرمزهایى که دیگر نیست

تنها در خانه
دریا قدرتى پور
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بزرگترین تولیدکنندگان نیمه رسانا در جهان شامل TSMC، سامسونگ 
و اینتل در نظر دارند قیمت هاى تراشه را افزایش بیشترى دهند که به 

گرانى بیشتر دستگاه هاى الکترونیکى منتهى خواهد شد.
 تحلیلگران به شبکه سى ان بى ســى اظهار کردند: محصوالتى که به 
نیمه رساناها متکى هستند، گران تر خواهند شد زیرا تولیدکنندگان تراشه 

مهیاى افزایش قیمتها مى شوند.
پیتر هانبرى، تحلیلگر نیمه رساناى شــرکت بین به شبکه سى ان بى 
سى گفت: تولیدکنندگان تراشه سال گذشته قیمت ها را 10 تا 20 درصد 
افزایش دادند. انتظار مى رود امسال هم دور جدیدى از افزایش قیمت 

در پیش باشد اما این افزایش کمتر و در حدود پنج تا هفت درصد است.
تولیدکنندگان نیمه رســانا، قیمت هایشــان را افزایش مى دهند زیرا 
مى توانند و همچنین به دلیل این که تامین مالــى فعالیت هاى رو به 
رشدشان، براى آنها گران تر شده است. مواد شیمیایى مورد استفاده در 
تولید تراشه، 10 تا 20 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین کمبود 

نیروى کار مورد نیاز براى ساخت تاسیسات نیمه رسانا دیده مى شود 
و نرخ دستمزدها افزایش پیدا کرده است.

نیک کى آســیا به نقل از منابع آگاه گزارش کرد شرکت تایوانى 
TSMC براى دومین بار در کمتر از یک ســال به مشــتریانش 

هشــدار داد که قصد دارد قیمتها را افزایش دهد. این شــرکت 
قصد دارد افزایش قیمت تک رقمى اعمال کند و به نگرانى هاى 

تورمى، افزایش هزینه ها و برنامه هاى توسعه، به عنوان دالیل افزایش 
قیمت اشاره کرد.

سامسونگ هم قرار اســت قیمت تولید تراشــه را حداکثر 20 درصد 
افزایش دهد.

گلن او دانل به ســى ان بى ســى گفت: افزایش قیمت تراشه نباید در 
فضاى اقتصادى فعلى تعجب آور باشــد زیرا انتظار دارد قیمتها حدود 

10 تا 15 درصد افزایش پیدا کند که تقریبا مطابق با تورم خواهد بود.
طى دو سال گذشــته پاندمى ویروس کرونا باعث ایجاد کمبود جهانى 

تراشه شده است.
با وجود تشدید بحران هزینه معاش، شــرکت هایى که از تراشه ها در 
ساخت محصوالتشان استفاده مى کنند، ممکن است کم کم ناچار شوند 

هزینه ها را به دوش مصرف کنندگان بیاندازند.
بر اساس گزارش شبکه سى ان بى سى، اودانل پیش بینى کرد قیمت 
رایانه شخصى، خودروها، اسباب بازى، محصوالت الکترونیکى مصرفى، 

دستگاه هاى برقى و بسیارى از محصوالت دیگر، گران تر شود.

دستگاه هاى الکترونیکى گران تر مى شوند
 مى شود

تایوانى
ریانش
ــرکت

نىهاى 
الیل افزایش 

تراشه شده است.

شوندشوند

اینستاگرام اخیرا زیرنویس خودکار را به قابلیت هاى خود 
اضافه کرده است. این شبکه اجتماعى محبوب مى تواند 
متن هر ویدئویى که مشاهده مى کنید را به طور خودکار 
تایپ کند. براى استفاده از این ویژگى، هم براى مشاهده 
ویدئوى دیگران و هم ارسال ویدئو با زیرنویس، باید ابتدا 

آن را فعال کنید.
شایان ذکر است که زیرنویس خودکار در حال حاضر به 
17 زبان ارائه مى شوند: انگلیسى، اســپانیایى، پرتغالى، 
فرانسوى، عربى، ویتنامى، ایتالیایى، آلمانى، ترکى، روسى، 
تایلندى، تاگالوگ، اردو، ماالیى، هنــدى، اندونزیایى و 
ژاپنى. اینستاگرام قصد دارد در آینده از زبان هاى بیشترى 
پشتیبانى کند. در این مطلب نحوه فعال و غیر فعال کردن 
زیرنویس اینستاگرام را در آیفون و اندروید به شما آموزش 

مى دهیم.

فعال کردن زیرنویس اینستاگرام
براى فعال کــردن زیرنویس اینســتاگرام مراحل زیر را 

انجام دهید:
1- ابتدا روى نمایه خود در گوشــه ســمت راست پایین 
صفحه ضربه بزنید.2- منوى همبرگر (ســه خط) را در 
 Settings سمت راست باالى صفحه انتخاب کرده و وارد

شــوید.3- به Account > Captions و رفته و سپس 
Captions را روشــن کنید. براى غیــر فعال کردن زیر 

نویس نیز باید همین گزینه را مجدد غیر فعال کنید.

فعال کردن زیرنویس براى یک ویدیوى 
خاص

در صورتى که نمى خواهیــد زیرنویس همه ویدئو ها 
فعال شــود و مى خواهید فقط زیرنویس یک 
ویدئو را فعال کنید، طبق راهنماى زیر عمل 

کنید:
1- در گوشى سمت راست باالى ویدئوى مورد 

نظر، روى سه نقطه ضربه بزنید.2- اگر ویدئو 
 Manage از زیرنویس پشــتیبانى کند، گزینه

Captions را در این جا مشــاهده خواهید کرد.3- 

گزینه Captions را روشن کنید.

ارسال ویدیو با زیرنویس
این ویژگى براى تولید کنندگان محتوا نیز بســیار مفید 
اســت. براى تولید یک ویدئو دیگر مجبور نیستید متن 
آن ها را رونویسى کرده و به ویدئو اضافه کنید. براى فعال 
و غیر فعال کردن زیرنویس پست هاى ایجاد شده مراحل 

زیر را دنبال کنید:
1- ابتــدا ویدئــوى مورد نظــر را از گالرى یــا دوربین 
در اینســتاگرام آپلود کنیــد.2- پس از انجــام هر گونه 
ویرایــش، Advanced Settings را انتخــاب کنیــد.
 Show مى توانید گزینه ،Accessibility 3- در بخــش
Captions را روشن یا خاموش کنید. با روشن کردن این 

گزینه زیرنویس فعــال و با خاموش کردن آن 
غیر فعال مى شود.

فعال کردن زیرنویس 
پس از ارسال ویدیو

اگر فرامــوش کردید کــه پیش از 
پست کردن ویدئو زیرنویس را فعال کنید، 
مى توانید بعد از آن این کار را انجام دهید. براى این 

کار مراحل زیر را انجام دهید:
1- روى ســه نقطه اى که در گوشه سمت راست باالى 
 Edit ویدئوتان ظاهر مى شــود، ضربه بزنید و ســپس
 Remove را انتخاب کنیــد.2- در اندروید بــا انتخاب
Captions مى توانید زیرنویس را خاموش کنید. در آیفون 

نیز Advanced Settings را انتخاب کرده و سپس گزینه 
Show captions را روشن یا خاموش کنید.

تاکنون شــاهد دو نوع نمایشــگر 
تاشــو کتابى در گوشى هاى همراه 

بوده ایم. 
 ۳ Galaxy Z Fold نوع اول مانند
سامسونگ دو نمایشگر دارد؛ یک 
صفحه نمایش ثانویــه بیرونى که 
براى عملیات ســریع مورد استفاده 
قرار مى گیرد و یک صفحه نمایش 
بزرگ کــه در داخل گوشــى قرار 
 Mate Xs دارد و نوع دوم ماننــد
2 هوآوى؛ در این مدل نمایشــگر 
به سمت بیرون دستگاه تا شده و در 
هنگام تا شدن هم مى توان از همان 
نمایشــگر بزرگ به عنوان صفحه 

نمایش اصلى استفاده کرد.
ســمت بیــرون و  هر دو مــدل مزایا و معایبى دارند. یکى تاشــو به 

دیگرى تاشو به سمت داخل. مایکروســافت اخیراً یک پتنت توسط تیم ردموند به 
ثبت رسانده است که یک تلفن تاشو به دو طرف داخل و بیرون را نشان مى دهد.

 Duo 2 مى تواند این کار را انجام دهد. تلفن هاى Surface Duo مایکروســافت
دستگاه هاى دو صفحه اى هســتند که توسط یک لوال در وســط به یکدیگر پیچ 

مى شوند.

 پتنت جدید این شرکت یک گوشى با صفحه نمایش بدون درز از یک طرف به طرف 
دیگر را نشان مى دهد. صفحه نمایشى که مى تواند مستقیمًا از وسط هم به داخل و 

هم به خارج تا شود و در برابر تمام فشار هاى فیزیکى مقاومت کند.
ال جى نیز به تازگى یکى از این پنل  ها را به نمایش گذاشته است. این شرکت اخیرا 

در تولید نمایشگر ها پیشرفت چشمگیرى داشته است.
 LG Display در نمایشگاه SID 2022 چشــم انداز خود را براى آینده OLED به 
نمایش گذاشت. چند گوشى هوشمند و لپ تاپ در این نمایشگاه وجود داشتند که 
مى توانستند تا زاویه 360 درجه به داخل و خارج تا شوند. این نمایشگر ها با استفاده 
از شیشه هاى بسیار نازك و پوشش اولئوفوبیک ویژه ساخته شده اند. در تئورى، این 
مى تواند دقیقًا همان فناورى باشــد که مایکروسافت مى خواهد از آن براى گوشى 
تاشو به بیرون استفاده کند. احتمال زیادى وجود دارد که یک یا دو سال آینده شاهد 

یک Surface Duo 3 با استفاده از این تکنولوژى باشیم.

واتساپ به  تازگى قابلیت واکنش به پیام ها با ایموجى را براى عموم کاربرانش منتشر کرده 
که این قابلیت به آن ها این امکان را مى دهد تا به پیام هاى ارسال شده با 5 ایموجى واکنش 
نشان بدهند. این روزها بسیارى از پیام رسان ها و پلتفرم ها از چنین قابلیتى بهره مى برند و 
اکنون واتساپ در تالش است تا جزئیات و امکانات این قابلیت را گسترش دهد. در همین 
راستا، این شرکت روى قابلیت واکنش با ایموجى جامع ترى براى آلبوم هاى تصاویر در گروه 
و چت ها کار مى کند که با استفاده از آن کاربران و اعضاى گروه ها قادر به دیدن واکنش سایر 

افراد به تصاویر خواهند بود.
در حال حاضر کاربران واتســاپ مى توانند به تصاویرى که ســایر کاربــران براى آن ها 
مى فرستند، با استفاده از ایموجى ها واکنش نشان دهند و این واکنش آن ها تنها زمانى که 
عکس مد نظر خود را انتخاب مى کنید قابل مشاهده است. اما طبق گزارش منتشر شده از 
افشاگر معروف اطالعات و قابلیت هاى واتســاپ یعنى «WABetaInfo»، قابلیت جدید 
دسترســى کاربران به جزئیات واکنش به تصاویر را راحت تر از قبل مى کند، زیرا به آن ها 

نشان مى دهد که هر کاربر حاضر در گروه یا چت چه واکنشى نسبت به آن تصاویر ارسال 
کرده است.

باید خاطر نشان کنیم این قابلیت که در نسخه  بتاى iOS واتساپ دیده شد، بدون انتخاب 
هر یک از تصاویر موجود در آلبوم همه  واکنش هاى کاربران را 
به صورت تفکیک شده به شما ارائه مى دهد و شما مى توانید 

بفهمید که هر کاربر چه واکنشى نسبت به تصاویر منتشر شده 
ارسال کرده است. چنین ویژگى مى تواند در انتخاب سریع تصاویر از آلبوم هاى موجود 
در چت هاى خصوصى و گروهى بسیار کاربردى باشد. در واقع به جاى اینکه مجبور 
شوید همه  تصاویر یک آلبوم را براى دیدن واکنش کاربران چک کنید، به زودى همه  

واکنش هاى کاربران به صورت جامع به شما نشان داده خواهد شد.
واتساپ در مقایسه با سایر رقباى خود نظیر تلگرام سرعت توسعه و پیشرفت کندى دارد و 
بسیارى از کاربران آن هم از این موضوع گله مند هستند. این شرکت براى اضافه کردن یک 

قابلیت بسیار معمولى اما کاربردى زمان زیادى را صرف مى کند و معموال قابلیت هاى جدیدى 
که به پلتفرم اضافه مى شوند، الگوبردارى شده از اپلیکیشن هاى پیام رسان دیگر است.

این موضوعات با توجه به نامحدود بودن منابع مالى این پیام رسان متعلق به متا کمى عجیب 
به نظر مى رسد. جدا از این موضوع، این پلتفرم محبوب در طى ماه هاى اخیر 
روى قابلیت هاى کاربردى زیادى کار مى کند و قصد دارد که آن ها را 
در اختیار کاربرانش قرار دهد که در ادامه به بررســى چند نمونه از 
آن ها مى پردازیم. جدیدترین گزارش ها در مورد قابلیت هاى جدید 
واتســاپ حاکى از آن اســت که این پلتفرم قابلیت پیش نمایش 
پیشرفته لینک ها در اســتاتوس را آزمایش مى کند. پیش نمایش 
پیشرفته لینک ها به کاربرانى که از استاتوس شما بازدید مى کنند، 

اطالعاتى در مورد محتواى آن لینک نشان خواهد داد.
طبق جدیدترین گزارش هاى منتشر شده، واتساپ قابلیت  جدیدى را آزمایش مى کند که 

کاربران به وسیله  آن مى توانند از طریق چند گوشى یا تبلت به یک حساب کاربرى دسترسى 
داشته باشند و با سایر کاربران چت کنند. در همین زمینه، کاربران باید کد QR روى صفحه 
را با گوشى یا تبلت ثانویه خود اسکن کنند یا کد آن را وارد نمایند تا به عنوان دیوایس دوم به 
یک حساب کاربرى به صورت هم زمان متصل شوند. این قابلیت بسیار کاربردى در بخش 
جدیدى با عنوان «Register Device as Companion» قرار خواهد گرفت و کاربران 
مى توانند با پیروى از دستورالعمل موجود، به راحتى تبلت یا گوشى دیگر خود را به یک حساب 

کاربرى وصل کنند.
اخیراً در خبرى به این موضوع پرداخته شد که واتساپ روى ابزار جدید طراحى و نقاشى خود 
کار مى کند. این پیام رسان در حال حاضر ابزارهاى طراحى خوبى را براى ویرایش عکس در 
خود گنجانده که به روزرسانى جدید این مقوله را گسترش خواهد داد. این ابزار جدید طراحى 
به کاربران این اجازه را مى دهد تا روى عکس ها به صورتى دستى بنویسند و یا یادداشت هاى 

شخصى خود را در حاشیه  عکس ها قرار دهند.

موتوروال اولین گوشى با دوربین 200 مگاپیکســلى جهان را در ماه 
جوالى معرفى خواهد کرد.

چن جین، مدیرکل گروه تجارى موبایــل چینى لنوو، مدت کوتاهى 
پس از تایید پردازنده پیشــرفته اى که قرار است نسل بعدى گوشى 
تاشــو Razr را تامین کند، از ورود یک "گوشى ۵G جدید" به بازار در 
ماه جوالى خبر داد. همانطور که مى دانید، لنوو مالک موتوروال است و 

گوشى جدید تحت نام موتوروال عرضه خواهد شد.
مدیر اجرایى لنوو نیز تأیید کرد که این گوشى "عصر عکاسى با موبایل 

200 میلیون پیکسلى را باز خواهد کرد. "
در چند ماه گذشته، زمزمه هاى زیادى در مورد یک پرچم دار فوق العاده 
با پردازنده اسنپدراگون 8+ نسل یک شــنیده ایم گزارش هاى اخیر، 

عرضه در ماه جوالى را (حداقل در چین) تایید مى کنند.
 این گوشى موارد جالب دیگرى نیز دارد که مى توان به صفحه نمایش 
144 هرتزى OLED، دوربین جلویى 60 مگاپیکسلى و طراحى منحنى 
آن اشاره کرد.همچنین گفته شده این گوشى داراى باترى 4500 میلى 
آمپر ساعتى و مجهز به شارژر سیمى 125 واتى و شارژر سریع بى سیم 

50 واتى است.

اســتفاده کودکان مــا از دســتگاه هاى دیجیتال 
و اســکرین ها روز به روز افزایــش مى یابد و این 

اختالالتى را براى مغز آنها ایجاد خواهد کرد.
کامال مشهود است که زمان اســتفاده کودکان از 
صفحه نمایش زیاد شــده و همچنان هم در حال 
بیشتر شدن است. گوشى هاى هوشمند، تبلت ها، 
لپ تاپ ها و کنســول هاى بازى ویدیویى، همگى 
با صفحات نمایشى خود بیشــتر روز فرزندان ما را 

احاطه کرده است.
آکسیوس گزارش داد که کودکان بین 6 تا 12 سال 
حداقل 50 درصد از روز خود را جلوى صفحه نمایش 
مى گذرانند و این در حالى است که بر اساس توصیه 
انجمن اطفال این عدد باید یک ساعت یا کمتر در 
روز -براى کودکان باالى دو سال- باشد. این یک 
ساعت ممکن اســت یک هدف غیر واقعى باشد؛ 
بسیارى از کودکان بیشتر تکالیف مدرسه و روابط 
اجتماعى خود را به صورت آنالین پیش مى برند، اما 
نگرانى ها حتى بیشتر است؛ این زمان تأثیرى 

منفى روى کودکان دارد.
مطالعات اخیــر نشــان مى دهد که 
اســتفاده از صفحه نمایش بر روى 
مغز کودکان تأثیر منفى مى گذارد. 
محققان دانشگاه آلبرتا دریافتند 
که کودکان 5 ســاله اى که 
روزانه دو ســاعت یا بیشتر 
از صفحه نمایش اســتفاده 
مى کنند، تقریبا هشت برابر 
بیشــتر در معرض تشخیص 
ADHD هستند. ADHD یکى از 

شایع ترین اختالالت عصبى رشدى 
دوران کودکى است. معموال در دوران 
کودکى تشخیص داده مى شود و اغلب تا 

بزرگسالى ادامه مى یابد. افراد مبتال به این اختالل 
ممکن اســت در توجه، کنترل رفتار هاى تکانشى 
و کنترل فعالیت بدنى خود مشــکل داشته باشند و 

احتمال دارد بدون فکر کردن به نتیجه عمل کنند.
چنین نتایجى در مورد نوجوانان هم وجود دارد؛ هر 
چه یک فرد نوجوان بیشتر از صفحه نمایش استفاده 
کند، احتمال بروز عالئم ADHD در او بیشتر است؛ 
حتى اگر آن ها قبل از رســیدن به سنین نوجوانى 
عالئم مرتبط با بیش فعالى و نقص توجه نداشــته 
باشد. استفاده زیاد از دستگاه هاى دیجیتال همچنین 
با افسردگى و اضطراب در نوجوانان ارتبط دارد؛ این 

را مجله انجمن پزشکى آمریکا منتشر کرده است.
حال که ارتباط بین زمان اســتفاده از این وسایل و 
تاثیر آن بر رشد مغز فرزندان ما کامال واضح است، 
چاره چیســت؟ چگونه مى توانیم زمان استفاده از 

اسکیرین ها را محدود کنیم؟

الگویى بــراى رفتارى باشــید که 
مى خواهید ببینید

اگر زمان استفاده از صفحه نمایش فرزندتان براى 
شما نگران کننده اســت، ممکن است الزم باشد 
ابتدا میزان استفاده از صفحه نمایش خود را ارزیابى 
کنید. بزرگتر ها الگوى رفتــار کودکان (مخصوصا 
کوچکترها) هســتند؛ بنابراین یک مصداق خوب 
باشید. هنگام شام خانوادگى یا براى یک شب بازى 
یا تفریح دورهمى، اسکیرین را کنار بگذارید. این به 
همه شما فرصتى مى دهد تا زندگى به دور از صفحه 

نمایش را تجربه کنید و لذت ببرید.

جایگزین هاى مورد عالقــه آن ها را 
پیدا کنید

دستگاه هاى دیجیتالى و کامپیوترى سرگرم کننده 

هســتند، این یک واقعیت اســت. اگر مى خواهید 
فرزندتان را از آن هــا دور کنید، باید فضایى رقابتى 
ایجاد کنید. فعالیت هاى سرگرم کننده اى در خارج از 
خانه و دور از این قبیل وسایل را با برنامه ریزى کنید. 
بازدید از موزه، پیک نیک، پیاده روى و فعالیت هاى 
ورزشى ایده هاى خوبى هستند. کارى را پیدا کنید 
که براى همه شما با هم سرگرم کننده باشد. این نه 
تنها فرصتى براى ارتباط و داشتن زمانى با کیفیت 
است، بلکه به مرور دستگاه از دید و شاید از ذهن او 

خارج مى شود.

استفاده شبانه از دستگاه ها را محدود 
کنید

صفحه نمایش مى تواند بــر الگوى خواب کودکان 
و بزرگســاالن تأثیر منفى بگذارد. نه تن ها صداى 
دریافت پیام و اعالن هــا مى توانند خواب را مختل 
کنند، بلکه به راحتــى مى توان قبــل از خواب در 
یک بازى غرق شــد و تا دیروقت بیدار ماند و دچار 

مشکل شد.
 براى پایان دادن به وسوســه و کمــک به تنظیم 
الگو هاى خواب سالم، یک ســاعت قبل از خواب 
همه دستگاه ها را خاموش کنید و آن ها را از تخت 

دور نگه دارید.

یک قرارداد روشن تنظیم کنید
با فرزندتان قراردادى بنویسید وبراى تماشاى صفحه 
نمایش ها از قوانینى مشخص پیروى کنید؛ هر دو 
آن را امضا کنید و مطمئن شــوید که زمان و مکان 
مناسب استفاده از دستگاه هاى دیجیتال و همچنین 
محدودیت هایى را که هر دو با آن ها موافقت کرده اید 
ذکر کرده اید. عواقب هر گونه تخلف را روشن کنید و 

تاکید کنید که جاى هیچ بحثى وجود ندارد.

چرا 
صفحات 
نمایش 
مضر 
هستند؟

شرکت مایکروســافت مى خواهد در ویندوز 11 اجراى 
برنامه هاى اندرویدى را راحت تر کند.

مدتى پیش شرکت مایکروسافت از یک به روز رسانى 
براى ویندوز 11 پرده برداشت که نسخه اندروید را ارتقا 

مى دهد و کمک مى کند تا برنامه ها بهتر اجرا شوند.
در به روزرسانى جدید، بهبود نسخه اندروید چیزى 

است که مایکروســافت بیشتر از بقیه 
موارد به آن توجه داشــته اســت. نسخه 
عمومى فعلى، از اندروید 11 استفاده مى کند 

اما نسخه اى که مایکروسافت در حال 
آزمایش آن اســت، اندرویــد 12.1 یا 

همان اندروید ۱۲L است.
این به روز رســانى همچنین 

بهبود هایــى را در نحوه 
ادغــام برنامه هــاى 

اندروید با ویندوز به 

ارمغان مى آورد. پیام هاى پاپ آپ برنامه ها ممکن است 
اکنون به عنوان اعالن هاى ویندوز نشان داده شوند و نوار 
وظیفه مى تواند نشان دهد که آیا یک برنامه اندرویدى به 

میکروفون یا مکان شما دسترسى دارد یا خیر.
این شرکت همچنین مى گوید که برنامه هاى اندروید باید 
پس از درآمدن رایانه از حالت آماده به کار، بهتر رفتار کنند 
و به جاى راه اندازى مجدد، آن ها باید از جایى که متوقف 

شده اند، کار را از سر بگیرند.
مایکروســافت همچنین مى گوید برنامه 
تنظیمات مدیریت زیرسیســتم 
ویندوز براى اندروید، به طور 
کامل بازطراحى شده است، 
تنظیمات گروه بندى شده 
و تجربه کاربرى بهترى 
در دسترس کاربران قرار 

گرفته است.

تمرکز مایکروسافت 
روى بهبود عملکرد اندروید در ویندوز 11

1براى وییندوز 11 پرده برداشت که نسخه اندروید را ارتقا 
مى دهدد و کمک مى کند تا برنامه ها بهتر اجرا شوند.

در بهه روزرسانى جدید، بهبود نسخه اندروید چیزى 
از بقیه  است که مایکروســافت بیشتر
آن توجه داشــته اســت. نسخه  موارد به
اندروید 11 استفاده مى کند  1عمومى ففعلى، از

ااما نسخه اى که مایکروسافت در حال  ا
1آزمایش آن اســت، اندرویــد 12.1 یا

Lهماناندروید۱۲L است.

این به روز رســانى همچنین 
بهبود هایــى را در نحوه

ادغــام برنامه هــاى 
اندروید با ویندوز به 

میکروفون یا مکان شما دسترسى دارد یا خیر.
این شرکت همچنین مى گوید که برنامه هاى اندروید باید 
پس از درآمدن رایانه از حالت آماده به کار، بهتر رفتار کنند 
وبه جاى راه اندازى مجدد، آن ها باید از جایى که متوقف

شده اند، کار را از سر بگیرند.
مایکروســافت همچنین مى گوید برنامه 
تنظیمات مدیریت زیرسیســتم 
ویندوز براى اندروید، به طور 
کامل بازطراحى شده است، 
تنظیمات گروه بندى شده 
و تجربه کاربرى بهترى

در دسترس کاربران قرار 
گرفته است.

نصب دوربین 200 مگاپیکسلى 
روى گوشى جدید موتوروال

واتساپ روى قابلیت واکنش با ایموجى جامع ترى کار مى کند

تساپ دیده شد، بدون انتخاب 
ن را
ید

شده 
صاویر از آلبوم هاى موجود

قع به جاى اینکه مجبور 
چک کنید، به زودى همه  

هد شد.
وسعه و پیشرفت کندى دارد و 

این موضوعات با توجه به نامح
به نظر مى رس
روى قاب
اخ در
آن ه
واتس
پیشرف
پیشر
اطال

چگونه به ویدیو هاى اینستاگرام زیرنویس اضافه کنیم؟ گوشى آینده مایکروسافت که به هر دو طرف تا مى شود!
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خشکى چشم یکى از مشکالت رایجى است که بسیارى از افراد در طول عمر خود با آن مواجه 
مى شوند. زمانى که این مشکل بروز مى کند، فرد در انجام کار هاى روزانه خود دچار مشکل 
مى شود و به سختى مى تواند مطالعه کرده، تلویزیون تماشا و یا به صفحه رایانه خود نگاه کند.

بسیارى از افراد در این زمان اقدام به مصرف قطره هاى چشمى مى کنند.
 گرچه این قطره ها براى خشکى چشم مفید هستند؛ اما کمتر کسى به این نکته توجه دارد که 

برخى اقدامات ساده در زندگى مى تواند خشکى چشم را تشدید کند.
در این مطلب به برخى از این موارد مى پردازیم:

1- استفاده از قطره هاى چشمى نامناسب: امروزه قطره هاى چشمى متعددى در بازار وجود 
دارند که برخى بهتر از دیگرى هســتند. به هیچ عنوان از قطره هاى چشــمى که مدعى از 
بین بردن سرخى چشم به دلیل خشکى هستند، اســتفاده نکنید؛ زیرا داراى مواد شیمیایى 
هســتند که باعث تنگ شدن رگ هاى خونى چشم مى شــوند و مى توانند خشکى چشم را

 تشدید کنند.
2- استعمال دخانیات: ســیگار نه تنها براى ریه، بلکه براى چشم نیز مضر است. استعمال 
دخانیات و یا در معرض دود ســیگار دیگران بودن مى تواند باعث خارش، سوزش، و تشدید 

خشکى چشم شود.
3- استفاده از دارو هاى ضد آلرژى: به طور طبیعى دارو هاى ضد آلرژى باعث کاهش ترشح 

غدد اشک مى شوند که همین موضوع تاثیر منفى بر سالمت چشم دارد.
4- عدم استفاده از محافظ چشم: در معرض باد قرار داشتن مى تواند خشکى چشم را تشدید 
کند. از این رو، زمانى که هوا آفتابى است و باد مى وزد بهتر است از عینک هاى آفتابى مناسب 

بهره بگیرید.
5- نگاه کردن به صفحه نمایشــگر به مــدت طوالنى: نباید به مــدت طوالنى به صفحه 
نمایشگر خیره شوید. براى جلوگیرى از این کار، هر 20 دقیقه یک بار نگاه کردن به صفحه 
نمایش را متوقف کرده و به مدت 20 ثانیه به یک شــى که در فاصلــه 20 مترى قرار دارد، 

نظر کنید.
6- پلک زدن ناکافى و خیره شدن مداوم

7- استفاده از آرایش چشم
8- ننوشیدن آب کافى

9- رژیم غذایى نامناسب: بکوشید در رژیم غذایى خود از ماهى هاى چرب مانند سالمون، تن 
و ساردین که حاوى اسید چرب امگا 3 هستند استفاده کنید. این اسید چرب براى جلوگیرى 

از خشکى چشم مناسب است.
10- قرارگرفتن در معرض هواى خشک

11- خود درمانى هاى اشتباه و بدون مشورت با پزشک

درمان آکنه با سیر در یک روز
آکنه در نتیجه تجمع سلول هاى مرده پوست و چربى روى آن ظاهر مى شود که در نتیجه مسدود شدن 

منافذ پوست باعث ایجاد سر هاى سفید، جوش هاى سر سیاه و جوش هاى درشت مى شود.
آکنه در نواحى مختلف بدن مانند صورت، شانه، سینه و قسمت باالى کمر ظاهر مى شود و راه هاى 
مختلفى براى از بین بردن آن وجود دارد که در ادامه با نحوه درمان آکنه با ســیر در یک روز آشنا 

خواهیم شد.
پوست سیر را قبل از استفاده روى پوست باید جدا کرد، زیرا باعث خارش و سوزش در ناحیه مورد 

استفاده مى شود.
طرز تهیه: حبه هاى سیر را خوب له کنید و مستقیماً روى ناحیه آسیب دیده آکنه بمالید. بگذارید 

سیر چند دقیقه روى پوست بماند و سپس با آب بشویید.
زمانى که پوست حساس است باید سیر رقیق شده با آب را روى پوست خود بمالید تا واکنش 

آلرژیک ایجاد نکند. روش مصرف به شرح زیر است:
سیر را ریز خرد کرده و سپس به آن آب اضافه کنید. مواد را به خوبى با هم مخلوط کنید تا 

روى هم قرار گیرند. مخلوط را روى پوست مالیده و چند دقیقه بگذارید. پوست را 
به خوبى با آب بشویید. پوست خشک مى شود.

نحوه درمان آکنه با آب سیر
آب سیر را مى توان از حبه هاى سیر استخراج کرد و آب 

آن را روى نواحى مورد درمان قرار داد روش 
آسان و ساده اما مفید و قابل اجراست.
روش مصرف: پنج حبه ســیر را له 

کنید و ده دقیقه بگذارید بماند. 

از یک تکه پارچه نازك براى بیرون آوردن آب ســیر استفاده کنید. آب در مناطقى که باید درمان شوند 
استعمال مى شود. اجازه دهید آب سیر به مدت ده دقیقه روى پوست بماند. پوست را با آب بشویید.

عوارض جانبى سیر براى آکنه
زمانى که سیر براى درمان آکنه استفاده مى شود، آســیب هایى به پوست وارد مى شود؛ بنابراین 
هنگام استفاده از آن روى پوســت باید مراقب باشید، زیرا ممکن است باعث واکنش نامطلوب 

شود.
سیر یکى از گیاهانى اســت که حاوى مقادیر زیادى آنتى اکســیدان و ضد التهاب است و 
همچنین داراى خواص ضد عفونى کننده اى است که پوســت را از باکترى ها و کثیفى ها 

پاك مى کنــد و در نتیجه منافذ تمیز و پوســتى بدون جوش به 
دست مى آید.

مان شوند 
یید.

میوه اى که 
دشمن سنگ کلیه و
 قند خون است
ماده موثره این میوه سیاه فشارخون، سنگ کلیه و قند 

خون را مى سوزاند.
خرما غنى از پتاسیم اســت و مواد معدنى اش باعث 
کاهش فشار خون مى شود. یک خرماى مدجول شامل 
حدود 167 میلى گرم پتاســیم است که 

نسبت به سایر میوه نسبتا باال است.
عدم مصرف پتاسیم کافى نیز 
مى تواند منجر به ســنگ کلیه 
شود و فیبر همچنین سطح قند 
خون را تثبیت مى کند. اثرات سدیم 
در رژیم غذاییتان را متعادل مى کند و 
این باعث کاهش فشار خون مى شود.

منیزیم این میوه عضــالت قلب و عروق 
خونى شــما را آرام مى کند، در نتیجه باعث کاهش فشــار خون 

مى شود.
یافته هاى خرما براى محافظت در برابر استرس 

اکســیداتیو و التهاب در مغز ارائه شده است. 
مصرف منظم خرما و میوه هاى مشابه با خطر 
بیمارى هاى نورودنژراتیک و عملکرد شناختى 
بهتر در افراد مسن ارتباط دارد؛ مطالعه دیگرى 
نشان مى دهد که با مصرف خرما، احتمال کاهش 

سرعت پیشرفت آلزایمر نیز وجود دارد.
یکى دیگر از مطالعات مى گوید که خرما مى تواند به 

جلوگیرى از التهاب در مغز کمک کند.

 است. 
طر
ى 
ى 
ش

ند به 

و ح
نسبت بهسایر میو

نیز عدم مصرف پتاسیم کافى
مى تواند منجر به ســنگ کلیه 
شود و فیبر همچنین سطح قند 
خون را تثبیت مى کند. اثرات سدیم 
در رژیم غذاییتان را متعادل مى کند و 
این باعث کاهش فشار خون مى شود.

منیزیم این میوه عضــالت قلب و عروق 
خونى شــما را آرام مى کند، در نتیجه باعث کاهش فشــار خون 

مىشود.
اى محافظت در برابر ب ا
ا شده

ر استرس 
است.

11 اقدام نامناسب که 
منجر به تشدید خشکى چشم 

مى شوند
این خوردنى ها باعث مى شوند خواب بد ببینید!

فیلم هاى ترسناك، برنامه هاى تلویزیونى با محتواهاى مجرمانه، داروها و استرس همگى مى توانند باعث دیدن خواب هاى آشفته و کابوس شوند.
غذاهایى که مصرف مى کنیم مى توانند تاثیر مستقیمى بر الگوى خواب و کنترل رویاهایى که مى بینیم داشته باشند. اگر عادت دارید قبل از خواب از میان وعده هاى مختلف استفاده کنید، خوب است که نکات زیر را در مورد ده غذایى که مى توانند بر کیفیت 

خواب شما اثرگذار باشند، مورد توجه قرار دهید:

 سس هاى تند
احتماال شــنیده اید که غذاها و ســس هاى تند باعث مى شوند خواب بد 
ببینیم و یا حتى ممکن است خود شما نیز آن را تجربه کرده باشید. با توجه 
به پژوهش هایى که اخیرا صورت گرفته اســت، صحت این باور به اثبات 

رسیده.
پژوهشى که در نشــریه Frontiers in psychology به چاپ رسیده 
نشان مى دهد افرادى که سس تند مصرف مى کنند نمى توانند به راحتى 
بخوابند و هم چنین رویاهاى آشــفته و اســترس زایى را در خواب تجربه 
مى کنند. غذاهاى تند دماى بــدن را تغییر مى دهند کــه باعث تغییر در 

اطالعات خواب مى شود.
همچنین پژوهشى در دانشگاه استرالیا نشان داد که سس تند الگوى خواب 
را به هم مى زند. به افرادى که در آزمایش شرکت کردند همراه وعده غذاى 
شبانه شان سس تند و خردل داده شد تا محققان بتوانند تغییراتى را که در 

اثر خوردن این گونه غذاها ایجاد مى شود ثبت کنند.
خوردن سس تند میزان ساعت بیدارى افراد را افزایش مى داد و باعث تجربه 

خواب ناخوشانید مى شــد. با باال رفتن 
دماى بدن به دلیل مصرف ســس، 
فعالیت مغزى دچار اشکال مى گردد و 

کابوس هاى شبانه راه خود را به 
خواب هاى ما باز مى کنند.

از همان کودکى همواره به ما گفته شــده است 
که مصرف شکر و شیرینى جات قبل از خواب ایده 
خوبى نیست. مى دانیم که مصرف شکر باعث باال 
رفتن ریسک افزایش وزن، بیمارى هاى قلبى، دیابت و 
سرطان مى شود. اما آیا مصرف شکر قبل از خواب مى تواند باعث دیدن 

کابوس شود؟
در تحقیقى که در نشــریه frontiers in psychology به چاپ رســیده است، 
31 درصد آن هایى که در آزمایش شرکت کردند بعد از خوردن کیک و بیسکوییت 

خواب هاى عجیب و غریبى را گزارش کردند.
این غذاهاى حاوى شکر مى توانند اطالعات مغزى را در مرحله اى که خواب رو به 
عمیق شدن مى رود تغییر دهند. بنابراین سعى کنید حداقل شش ساعت قبل از خواب 

از مصرف شیرینى و شکر پرهیز کنید.

و بیسکوییت
کیک 

ن وعده هاى مختلف استفاده کنید، خوب است که نکات زیر

از هم
که مص
خوبى

رفتن ریسک
سرطان مى شود. اما آیا مص

کی پنیر
هنگامى که صحبت از غذاهایى به 
میان مى آید کــه مى توانند باعث بروز 

اختالل در خواب و دیدن کابوس شوند، پنیر 
درصد باالیى را به خود اختصاص مى دهد. در همان تحقیقى که در باالتر به آن 
اشاره شد، مصرف لبنیات ارتباط زیادى با پایین آمدن کیفیت خواب داشت. تقریبا 
44 درصد از شرکت کنندگان گزارش کردند که بعد از مصرف پنیر و لبنیات تجربه 

خواب هاى بدى داشتند که از حالت طبیعى خارج بوده است.
در سال 2005، یک پژوهش بریتانیایى توانست ارتباط مصرف پنیر با کابوس هاى 
شبانه را ثابت کند. این تحقیقات با هدف شفاف سازى در رابطه با این افسانه که 

مصرف پنیر باعث ایجاد کابوس شبانه مى شود، طراحى گردیده بود.
در این پژوهش از چندین نوع پنیر براى انجام تحقیقات اســتفاده شد و برخى از 
پنیرها نشان دادند که این باور درست است. از سوى دیگر، برخى از پنیرها باعث 

ایجاد خواب هاى عجیب و در عین حال خیلى واضح مى شدند.

 استرس همگىمى توانند باعث دیدن خواب هاى
 کنترل رویاهایى که مى بینیم داشته باشند. اگر ع

د 
ه 
ت 

هن
میان
اختالل د
درصد باالیى را به خود اختصاص مى ده

یز کنید.

پاستا
کربوهیدرات ها یکى از ضرورى ترین بخش هاى یک رژیم غذایى مناســب هســتند، چون بدن آن هــا را به گلوکز تبدیل 
مى کند، که یکى از اشکال شکر است، و آن ها را به مصرف رســانده و به عنوان سوخت مورد استفاده قرار مى دهد. با این که 
کربوهیدرات ها براى بدن ضرورى هستند، بهتر است که قبل از رفتن به رختخواب از خوردن آن ها پرهیز کنید. همان طور که 

مى دانیم شکر الگوهاى خواب را بهم مى زند، بنابراین جاى تعجب نیست که کربوهیدرات ها نیز همین کار را با بدن بکنند.
شرکت کنندگان پژوهش اخیر گزارش کردند که بعد از خوردن نان و پاستا خواب آشفته اى را تجربه کرده اند و گروه کوچکى 
از آن ها تجربه دیدن رویاهاى عجیب و غریب را داشته اند. پژوهش ها نشان داده است که مصرف پاستا قبل از خواب مى تواند 

نسبت به دیگر غذاها باعث بروز اختالل بیشترى در خواب گردد، البته به غیر از لبنیات و سس هاى تند.
به طور کلى مشکلى با صرف این وعده غذایى خوشمزه ایتالیایى وجود ندارد. اما بهتر است که این غذا را زودتر مصرف کنیم 

تا از خواب هاى آشفته و کابوس در امان باشیم.

اعت بیدارى افراد را افزایش مى داد و باعث تجربه 
ـد. با باال رفتن

رف ســس، 
ل مى گردد و 

ود را به 
.

چیپس سیب زمینى
غذاهاى چرب مانند چیپس هاى سیب زمینى براى سالمتى مضرند به این دلیل 
که: حاوى مقدار زیادى کالرى هستند، ریسک ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى 
را افزایش مى دهند و غذاهاى سالمى را که به آن ها احتیاج دارید کنار مى زنند. در 
تحقیقى، پژوهشگران دریافتند که خوردن غذاهایى مانند چیپس باعث مى شود که 
افراد خواب با کیفیت پایینى را تجربه کنند و نتوانند به خوبى استراحت کنند. نتایج 
تحقیق آن ها نشان داد که کیفیت خواب بستگى به نوع و مقدار غذایى که مصرف 
 FRONTIERS IN PSYCHOLOGY مى شود دارد. در تحقیقى که در نشریه
به چاپ رسید نشان داده شد که حدود 12,5 درصد از خواب هاى آشفته به دلیل 
خوردن غذاهاى چــرب مانند چیپس ها اتفاق مى افتنــد. میان وعده هاى چرب 
همچنین مى توانند باعث بر هم زدن دســتگاه گوارش شما شوند، و خواب را در 
طول شب براى شما مشــکل کنند. بدنتان در طول زمانى که در خواب هستید 
تالش مى کند تا غذاهایى را که وارد بدن خود کرده اید گوارش کند و از همین رو 

مهم است که قبل از خواب چه غذاهایى خورده اید. تغییر 
میان وعده اى که مصرف مى کنید به میان 
وعده اى سالم تر قبل از خواب مى تواند به 
کاهش خواب هاى بد کمک کند. اما کنار 

گذاشتن همه اسنک ها تنها راه 
تضمین شــده براى تجربه 

خواب خوب است.

رییر چه غذاهایى خورده اید. تغ
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بستنى
یکى از خوردنى هایى که مى تواند بیشترین تاثیر را بر کیفیت خواب داشته باشد بستنى است. بستنى با شکر و چربى 
زیاد درست مى شود و اگر قبل از خواب مصرف شــود بدن زمان کافى براى سوزاندن آن را نخواهد داشت. خوردن 
بســتنى قبل از خواب بدن را پر از انرژى مى کند که این امر پیام هاى مختلفى را به مغز مى رســاند و باعث دیدن 

کابوس هاى شبانه هنگام خواب مى شود.

شکالت
با توجه به تحقیقاتى که در گزارش NEW SCIENTIST آمده است، خوردن شکالت باعث بهم خوردن ریتم خواب 

و تجربه کابوس هاى خشونت آمیز مى گردد. شکالت ها همانند نوشابه ها حاوى کافئین هستند که باعث تجربه 
رویاهاى ناخوشانید براى شکالت دوستان مى گردند. تحقیقات نشان داده است که مردان نسبت به زنان بیشتر 

تحت تاثیر اثرات مصرف شکالت قرار مى گیرند. در برخى افراد مصرف شکالت باعث شده است که 
حتى در خواب فریاد هم بزنند. شکالت حاوى ترکیباتى است که مى تواند تاثیرات روانشناختى متعددى 

بر ذهن بگذارد که باعث مى گردد خواب هاى بیشترى ببینید. حتى مصرف شکالت تلخ قبل از خواب نیز که 
حاوى انتى اکسیدان است مى تواند باعث بروز اختالل در خواب و دیدن کابوس هاى شبانه گردد.

ا آ ا خ

زمانى که پوست حساس است باید سیر رقیق شده با آب را روى پوست خود بمالید تا واکنش 
آلرژیک ایجاد نکند. روش مصرف به شرح زیر است:

سیر را ریز خرد کرده و سپس به آن آب اضافه کنید. مواد را به خوبى با هم مخلوط کنید تا 
روى هم قرار گیرند. مخلوط را روى پوست مالیده و چند دقیقه بگذارید. پوست را 

به خوبى با آب بشویید. پوست خشک مى شود.

نحوه درمان آکنه با آب سیر
آب سیر را مى توان از حبه هاى سیر استخراج کرد و آب 

داد روش مورد درمان قرار آن را روى نواحى
آسان و ساده اما مفید و قابل اجراست.
روش مصرف: پنج حبه ســیر را له 

ده دقیقه بگذارید بماند.  کنید و

پوســتىبدون جوش به پاك مى کنــد و در نتیجه منافذ تمیز و
دست مى آید.

ا
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ا خ ند ش اعث ها دن نخ ا

بسیارى از عادت هاى اشتباه وجود دارد که از نسلى به نسل دیگر انتقال 
مى یابد اما پژوهش هاى جدید هر روز مطالب جدیدى را کشف مى کنند 

که ما خالف آن را درســت پنداشته و یا آن را از مســائل قطعى به شمار 
مى آوردیم.

یکى از این موارد که اکثر ما آن را انجام مى دهیم، شستن مرغ است. بسیارى از 
ما پیش از پخت مرغ آن را مى شوییم اما یک پژوهش جدید مى گوید بهتر است 

مرغ پیش از پختن شسته نشود؛ چرا که این مسئله مى تواند باعث مسمومیت 
شود.

بسیارى از افراد عادت دارند تا مرغ را پیش از پختن به چندین علت بشویند؛ از جمله 
اینکه پدرانشان این کار را انجام مى دادند و بر این باور بودند باید خون و ... را از مرغ 

 Journal» شست تا گوشت دلپذیرتر شود. اما بر اساس پژوهشى که ازسوى مجله
of Food Protection» به انجام رسیده، شستن مرغ پیش از پخت، احتمال ابتال به 

مسمومیت را افزایش مى دهد.
پژوهشگران 300 نفر را در آزمایشگاه در حالى که ران مرغ و ساالد را به همان شکلى که در 

خانه تهیه مى کردند، تحت نظر گرفتند و مشخص شد کسانى که گوشت مرغ را مى شویند، 
باکترى هاى زیادى را در آشــپزخانه باقى مى گذارند که همین مسئله، خطر مسمومیت را 

افزایش مى دهد.
در این پژوهش مشخص شد شرکت کنندگان، 26 درصد از باکترى ها را به ساالدى که آن را 

آماده مى کردند، منتقل کردند. در این پژوهش معلوم شد افرادى که دست هایشان را پس از آماده 
کردن مرغ نشویند، مى توانند باکترى ها را منتقل کنند.

راه هاى زیادى براى جلوگیرى از این مســئله وجود دارد، از جمله آن ها شستن دست ها با صابون 
به مدت دست کم 20 ثانیه و خشک کردن آنها، پس از آماده سازى گوشت است. همچنین بایستى 
ساالد را قبل از تهیه گوشت آماده کرد تا از انتقال باکترى ها موجود در گوشت به ساالد جلوگیرى 

شود.

مرغ را قبل از پختن نشویید
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شماره 203 مورخ 1401/01/27 هیأت: آقاى سیدماشااله حسینى بیدگلى به شناسنامه 
شماره 464 کدملى 6199706447 فرزند سیدابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب انبارى مشتمل 
بر مغازه به مساحت 64 مترمربع پالك شماره 3307 فرعى مفروز و مجزى از 3 اصلى واقع در 
معین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى على مسیبى

2) رأى شماره 330و331 مورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى مختار پنجى بیدگلى به شناسنامه 
شماره 229 کدملى 6199468430 فرزند اسمعیل و خانم بتول طامهء به شناسنامه شماره 317 
کدملى 6199546229 فرزند محمود (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112,50 
مترمربع پالك شــماره 3308 فرعى مفروز و مجزى از 1 فرعى از 3 اصلى واقع در معین آباد 
بیدگل بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رســمى و ابتیاعى از مالک رسمى 

شهردارى آران و بیدگل
3) رأى شماره 332و333 مورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى مختار پنجى بیدگلى به شناسنامه 
شماره 229 کدملى 6199468430 فرزند اســمعیل و خانم بتول طامهء به شناسنامه شماره 
317 کدملى 6199546229 فرزند محمود (بالمناصفه)، ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 
101 مترمربع پالك شــماره 3309 فرعى مفروز و مجزى از 1 فرعى از 3 اصلى واقع در معین 
آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى 

شهردارى آران و بیدگل
4) رأى شماره 325 مورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى احمد قره گلى به شناسنامه شماره 471 
کدملى 6199758791 فرزند قربانعلى نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 210,75 
مترمربع پالك شماره 3310 فرعى مفروز و مجزى از 14 فرعى از 3 اصلى واقع در معین آباد 
بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى صدیقه میرحسینى و 

زهره مجیدى و مجتبى مجیدى
5) رأى شــماره 4210و4211 مورخ 1400/12/01 هیأت: آقــاى على عباس محمدبکى به 
شناسنامه شماره 52 کدملى 6199482069 فرزند حسنعلى و خانم فاطمه خانمی به شناسنامه 
شماره 101 کدملی 6199491386 فرزند عباس (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
154,50 مترمربع پالك شماره 1042 فرعى مفروز و مجزى از 106 فرعى از 6 اصلى واقع در 
حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى اسماعیل 

مبینى
6) رأى شماره 323و324 مورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى مجتبى اهلى بیدگلى به شناسنامه 
شماره 8568 کدملى 6199247981 فرزند مانده على و خانم اشرف سادات شمسى به شناسنامه 
شماره 8599 کدملى 6199248295 فرزند سیدقاســم (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 81 مترمربع پالك شماره 22 فرعى مفروز و مجزى از 12 فرعى از 32 اصلى واقع در 
اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى معصومه فتحى بیدگلى

7) رأى شماره 338 مورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى اصغر ربانى بیدگلى به شناسنامه شماره 
8125 کدملى 6199243552 فرزند حسین نسبت به 70,74 سهم مشاع به انضمام بهاء ثمن 
اعیانى 0,167 دانگ مشاع از 606,5 سهم ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 606,5 مترمربع 
پالك شماره 28 فرعى از 153 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالک رسمى عذرا ربانى ورثه ربابه خندان و ناصر ربانى
8) رأى شماره 339 مورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى حسین ستارى آرانى به شناسنامه شماره 69 
کدملى 6199584848 فرزند ناصر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 171,41 مترمربع 
پالك شماره 12 فرعى مفروز و مجزى از 1و2 فرعى و باقیمانده 3 فرعى از 665 اصلى و قسمتى 
از مشاعات واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى 

على محمد مقنى موخر و طاهره حاجى جعفرى
9) رأى شــماره 3780 مورخ 1400/10/30 هیأت: آقاى ابوالفضل فدائیان آرانى به شناسنامه 
شماره 2581 کدملى 6199939891 فرزند آقامحمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
348,75 مترمربع پالك شماره 1 فرعى از 1687 اصلى و پالکهاى 1و2و4و5و15و16 فرعى از 

1689 اصلى و قسمتى از مشاعات تابعه واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 
ابتیاعى از مالکین رسمى محمد مشرقى و طاهره عصارى و اعظم مشرقى

10) رأى شماره 4567 مورخ 1400/12/22 هیأت: آقاي مجتبی دادگر آرانی به شناسنامه شماره 
6190028187 کدملی 6190028187 فرزند عزیزاله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
154 مترمربع پالك شــماره 26 فرعى مفروز و مجزى از 1و9 فرعی و قسمتى از مشاعات از 
پالك 2166 اصلی واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى شهردارى آران و بیدگل
11) رأى شماره 336 مورخ 1401/02/17 هیأت: خانم اعظم محمدعلى زاده آرانى به شناسنامه 
شــماره 12133 کدملى 6199161327 فرزند احمدرضا نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 80 مترمربع پالك شماره 2 فرعى مفروز و مجزى از 2292 اصلى واقع در اماکن بخش 
سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى احمدرضا محمدعلیزاده و محمد 

محمدعلیزاده و عزت پیش بن
12) رأى شماره 337 مورخ 1401/02/17 هیأت: خانم اعظم محمدعلى زاده آرانى به شناسنامه 
شماره 12133 کدملى 6199161327 فرزند احمدرضا نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
235,5 مترمربع پالك شماره 3 فرعى مفروز و مجزى از 2292 اصلى و 1 فرعى از اصلى مذکور 
واقع در اماکن بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى احمدرضا 

محمدعلیزاده و محمد محمدعلیزاده و عزت پیش بن و شمسى باغبانى
13) رأى شماره 329 مورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى رضا خلیفه آرانى به شناسنامه شماره 67 
کدملى 6199558014 فرزند رمضانعلى نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 122 مترمربع 
پالك شماره 121 فرعى از 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث هوشنگ سورنى
14) رأى شماره 326و327 مورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى حسین ابوالحسنى پور به شناسنامه 
شماره 368 کدملى 6199710495 فرزند حسن و خانم الهه بوجارآرانى به شناسنامه شماره 653 
کدملى 6199713346 فرزند پرویز (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 107 مترمربع 
پالك شماره 3574 فرعى مفروز و مجزى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت 

ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى مهدى متشکر
15) رأى شماره 321و322 مورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى عباس شریفى به شناسنامه شماره 
37 کدملى 1263584691 فرزند على محمد و خانم لیال سلمانی محمودآبادي به شناسنامه 
شماره 479 کدملی 6199711602 فرزند غالمحسین (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 116,25 مترمربع پالك شماره 2174 فرعى مفروز و مجزى از 286 فرعى از 2640 
اصلى واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى مهدى 

سیارى
16) رأى شــماره 334و335 مــورخ 1401/02/17 هیأت: آقاى مجید دانــش پژوه آرانى به 
شناسنامه شــماره 40 کدملى 6199675282 فرزند عباس نسبت به یک دانگ مشاع و خانم 
ریحانه آسوده آرانى به شناسنامه شماره 720 کدملى 6199752090 فرزند على اکبر نسبت به 
پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 181,25 مترمربع پالك شماره 1269 فرعى 
مفروز و مجزى از 340 فرعى از 2645 اصلى واقع در وشــاد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى حسین نعمت اله آرانى
17) رأى شماره 328 مورخ 1401/02/17 هیأت: خانم مریم رسول زاده بیدگلى به شناسنامه 
شــماره 641 کدملى 6199953088 فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
171,25 مترمربع پالك شماره 6790 فرعى مفروز و مجزى از 1966 فرعى از 2840 اصلى واقع 
در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى حسن 

فرهمند (یتیم پور سابق) و طاهره کاظمى
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکــور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول:  1401/02/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/12 - م الف:1319015  - رییس اداره ثبت اســناد و امالك آران و بیدگل- حامد 

فکریان آرانى /2/402

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

برابر آرا صــادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 

به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 0579 مورخه 1401/01/30 خانم اشــرف پاینده نجف آبادى فرزند  عباسعلى 
یکبابخانه  به مساحت 169/10 قسمتى از پالك شماره 0  فرعى از 5 اصلى واقع در قطعه4 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشــاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/02/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/12  - 1316934/ م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى 

2/389/

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

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

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آرا شماره 553 و 554 مورخه 1401/01/29 آقاى محسن روح اهللا فرزند محمد باقر نسبت به 
سه دانگ مشــاع و خانم پروانه روح اله نجف آبادى فرزند محمود نسبت به سه دانگ مشاع از  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 171/09 مترمربع قسمتى از پالك شماره 931   اصلى واقع در 
قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/02/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/12 - 1317124/ م الف 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى -سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین

 میرعباسى /2/394

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

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

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 0541 مورخه 1401/01/29 آقاى على طاهرى سودجانى فرزند محمد در  ششدانگ 
یکباب مغازه   به مساحت 44/60  قسمتى از پالك شماره 6 اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت 
ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/28 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/12 - 1317805/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/396

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 ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027001607 مورخ 1401/02/19 حسن شیخى خوراسگانى 

فرزند احمد بشــماره شناســنامه 1537 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1291567488 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10409 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 120/67 مترمربع. خریدارى مع الواسطه طى سند رسمى از مالک 
رسمى حاج عبدالواهاب فزوه. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/12- م الف: 1318657- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى 

صادقى وصفى /2/398

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

راى شــماره 140160302026000371 مورخ 1401/01/23 هیات یک آقاى ابوالقاســم 
کریمى سبدانى به شناســنامه شــماره 762 کدملى 1284527311 صادره از اصفهان فرزند 
مصطفى بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 62,90 مترمربع از پالك شماره 286 فرعى 
از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
مع الواسطه از مالکیت رسمى حسین على عابدینى موضوع سند انتقال شماره 20317 مورخ 

1352/12/12 دفتر 82 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 تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/12 - م الف: 

1318569 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/400

مزایده 
شماره: 0003833 - تاریخ: 1401/02/30 - اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى 
شهر در پرونده کالسه 0003833 له خانم زهره پرنده علیه آقاى حسینعلى شیروى به خواسته 
مطالبه مهریه به میزان 50 عدد سکه بهار آزادى و مقدار 30 مثقال طال در نظر دارد میزان یک 
و نیم سهم مشاع از 72 سهم پالك ثبتى 111/496 متعلق به محکوم علیه واقع در خمینى شهر 
ـ خیابان کهندژـ  انتهاى کوچه مسجد موسى بن جعفرـ  (شماره47) سمت راستـ  کوچه جنب 
مدرسه شهداى وطنـ  انتهاى بن بست بهارـ  نبش آخرین بن بست سمت چپ کوچه را از طریق 
مزایده به فروش رســاند، ملک مذکور به صورت یک ساختمان دو طبقه مسکونى با موقعیت 
دونبش شــامل طبقه همکف با کدارتفاعى منفى 60 و یک طبقه روى آن با  درب مجزا بوده و 
داراى یک سرویس بهداشتى بر روى بام مى باشد که مساحت عرصه ملک حدود 94 مترمربع و 
اعیانى جمعاً 154 مترمرمربع مى باشد اسکلت ساختمان از نوع دیوار باربر با سقف تیرچه و بلوك 
و سقف سرسرا از تیرآهن و داراى انشعابات آب، برق و گاز مى باشد. کل خانه مذکور به صورت 
سه سهم مشاع از 72 سهم از پالك ثبتى 111/496 بوده که یک و نیم سهم دیگر آن متعلق 
به محکوم له مى باشد. طبق استعالم از شهردارى منطقه، ملک به صورت مسکونى با کاربرى 
مسکونى و در محدوده خدماتى مى باشد که تا این تاریخ هیچگونه بدهى و خالفى به شهردارى 
ندارد کارشناس رسمى دادگسترى ارزش سه سهم مشــاع ملک را 10800000000 ریال و 
1/5 ســهم آن را 5400000000 ریال ارزیابى نموده است، لذا جلسه مزایده در تاریخ دوشنبه 
1401/03/30 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر 
برگزار مى  گردد. طالبین میتوانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانى فوق مراجعه و مورد مزایده 
را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار مى 
بایست 10 درصد قیمت پیشــنهادى را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده 
به حساب دادگســترى واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد، شایان ذکر است اجراى احکام مدنى تکلیف در تحویل 

مال به خریدار ندارد. 
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست 10درصد بهاى مال را طى یک فقره چک تضمین 
شده در وجه اجراى احکام مدنى دادگسترى آماده و با در دست داشتن اصل و کپى چک و اصل 
کارت ملى نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست شرکت 
در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اصل فیش سپرده تحویل اجرا نمایند. م الف: 
1327886- مدیر شعبه 2 اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهرـ  محمدرضا 

دباغ /3/211

آگهى تغییرات 
شرکت خدمات بیمه اى اعتماد اندیشان 
راســتین شــرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبــت 62104 و شناســه ملى 
14003742889 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/09/01و نامه شــماره 
1400/2/22536 مورخ 1400/012/01 
مدیریــت امــور نماینــدگان بیمه ملت 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کبرى موسوى 
صالحى به شماره ملى 5110683611و 
آذرچاوشــیان دزفولى به شــماره ملى 
1292280174و پرویــن زیتونى نژاد 
به شــماره ملى 1819338606بسمت 
اعضاء اصلــى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند روزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1324514)

آگهى تغییرات
 شــرکت راویــس همــراه بزرگمهــر با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 66290 و 
شناســه ملى 14009626915 به اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومى فــوق العاده 
مــورخ 1400/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ســهم الشــرکه على رضایى به کدملى 
1270317210 و از طریق طلب ایشــان از 
شرکت به میزان 1000000000 ریال افزایش 
یافت. همچنین سهم الشــرکه امین رضایى 
بــه کدملــى 1270396846 از طریق طلب 
ایشان از شــرکت به میزان 1000000000 
ریال افزایش یافت. ســرمایه شرکت از مبلغ 
1000000 ریال به مبلــغ 2000000000 
ریال افزایــش پیدا کرد و ماده 4 اساســنامه 
بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 
2000000000 ریــال نقدى مى باشــد. - 
اسامى شرکا و میزان ســهم الشرکه هر یک 
بدین شرح مى باشــد: على رضایى به کدملى 
1270317210 دارنــده 1000000000 
ریال و امین رضایى به کدملى 1270396846 
دارنده 1000000000 ریال ســهم الشرکه. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1324522)

آگهى تغییرات 
شــرکت شــاهین پایدار چرم شرکت 
ســهامى خاص به شماره ثبت 25718 
و شناســه ملــى 10260464784 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/12/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمد مردیها 
به شــماره ملى 1284652041 و اکبر 
مردیها به شماره ملى 1284609952 
و ســعید مردیهــا بــه شــماره ملى 
1284795330 به سمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. رسول غفورى به شماره ملى 
1291383980 به سمت بازرس اصلى 
و قدرت اله نصیرى ده سرخى به شماره 
ملى 5419607832 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجــارى اصفهــان 

(1325382)

آگهى انحالل 
شــرکت دید نو پارسیان ویرا سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 69015 و 
شناســه ملى 14010402300 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
فوق العــاده مــورخ 1401/02/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شرکت 
مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید 
و آقاى عبدالحمید موســاوى زادگان 
به شــماره ملــى5100017236 به 
سمت مدیر تصفیه شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب گردیدند و آدرس محل 
تصفیه شرکت منحله استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله امیر کبیر ، خیابان 
عطا الملک ، خیابان تالش فاز 1 ، پالك 
17 ، پالك قدیــم 156 ، طبقه همکف 
وکد پستى به شماره 8195154645 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها

 و موسســات غیرتجــارى اصفهان 
(1325390)

 آگهى تغییرات
 شرکت دنا فوالد زاگرس سهامى خاص به شماره ثبت 69387 و شناسه ملى 14010550609 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقاى 
بهمن پرویزى به شــماره ملى 2293762432 به سمت رئیس هیأت مدیره، آقاى على یداللهى 
به شماره ملى 1970247241 به ســمت نائب رئیس هیأت مدیره، آقاى اکبر تاکى به نمایندگى 
از شرکت گروه صنعتى تاك تجارت آینده (سهامى خاص) به شماره ثبت 67638 و شناسه ملى 
14009978260 به عنوان عضو هیأت مدیره، آقاى پیمان کیانى به شماره 1289046581 به 
سمت مدیر عامل (خارج از سهامداران) براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق بهادار، 
اسناد تعهدآور و قراردادهاى شرکت متفقاً با امضاى رئیس و یکى از اعضاى هیأت مدیره به همرا 
مهر شرکت و کلیه نامه هاى ادارى و قراردادهاى تا سقف (ده میلیارد ریال)، با امضاى مدیر عامل 
به همراه مهر شرکت معتبرخواهد بود. ومدیر عامل مجرى مصوبات هیأت مدیره مى باشد. هیأت 
مدیره اختیارات مندرج در بند 13 ماده 41 اساسنامه : (اقامه هر گونه دعوى و دفاع از هر گونه دعوى 
یا تســلیم به دعوى یا انصراف از آن اعم از حقوقى و کیفرى با داشتن تمام اختیارات مراجع تمام 
اختیارات مراجع به امر دادرســى از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعاى 
جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلى استفاده از 
کلیه حقوق و اجراى کلیه تکالیف ناشى از قانون داورى، تعیین وکیل براى دادرسى و غیره با یا بدون 
حقوق و توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوى 
و خواه به امرى که کامًال قاطع دعوى باشد، دعوى خسارت، استرداد دعوى، جلب شخص ثالث و 
دفاع از دعاوى ثالث، اقدام به دعوى متقابل و دفاع از آن، تامین مدعى به تقاضاى توقیف اشخاص 
و اموال از دادگاه، اعطاى مهلت براى پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایى و 
تعقیب عملیات اجرایى و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد) را به مدیر 
عامل تفویض نمود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1324518)

آگهى تغییرات
 شرکت مقاوم سازان فروهر شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
67045 و شناســه ملى 14009815492 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1401/02/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1324506)

آگهى اصالحى
 شرکت کشت و صنعت عطران دارو شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
6195 و شناســه ملى 10260273196 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مورخ 1400/08/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : در آگهى شــماره 
139930402085021578 مــورخ 1399/11/11 کــد ملى عبدالصمد 
شاکرین اشتباه درج گردیده اســت که صحیح آن کد ملى 1287759033 
میباشد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1324509)

آگهى تغییرات 
شرکت همکاران آهن اسپادانا شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 69440 و 
شناسه ملى 14010569825 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1401/02/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شرکت به نشانى 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله قلعه 
طبره ، خیابان احمد آباد ، خیابان گلزار ، پالك-472 ، مجتمع عبادى ، طبقه همکف 
کدپستى 8154947871 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1324510)

آگهى تغییرات 
شرکت آسو صنعت آپادانا شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 57185 و 
شناسه ملى 14006257785 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1399/05/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مواردى بشرح زیر به موضوع 
شرکت الحاق گردید . تولید تجهیزات پزشکى و تولید ماسک و دستکش.ثبت 
موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست .در صورت لزوم با کسب 
مجوز از مراجع ذیصالح . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1324515)

آگهى تغییرات
 شرکت کشت و صنعت عطران دارو شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 6195 و شناسه 
ملى 10260273196 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/08/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى و خدمات مدیرت اطمینان 
فرد به شناسه ملى 10103587030 به سمت بازرس اصلى و قاسم براتى احمد آبادى 
به کد ملى 1142057402 به ســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدندروزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1324516)

آگهى تغییرات
 شرکت فناورى اطالعات بشیر سبحان سهامى خاص به شماره ثبت 66088 و شناسه ملى 14009564991 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/12/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه بدین 
شرح اصالح گردید: مشاوره و نظارت بر اجراى طرح هاى فناورى اطالعات، شبکه داده ها، مخابرات، مرکز داده و زیرساخت هاى مربوطه معمارى، طراحى، پیاده سازى ماموریت، سیســتم، ساختار و فرآیند هاى سازمان در بستر فناورى اطالعات معمارى، 
طراحى و تولید، خرید و فروش، پشتیبانى نرم افزارهاى سفارش مشترى ، سازمانى و صنعتى در بستر رایانه و موبایل طراحى و اجراى پروژه هاى فناورى اطالعات در زمینه هاى سامانه هاى نرم افزارى، امنیتى، سخت افزارى، مراکز داده، شبکه هاى رایانه اى، 
سیستم هاى الکترونیکى و مخابراتى، اتوماسیون صنعتى ، کارت هاى هوشمند، تجهیزات ابزار دقیق رایانه اى و تجارت الکترونیک تولید، فروش،خرید ، صادرات و واردات تجهیزات کامپیوترى، مخابراتى، سیستم هاى رایانه اى، الکترونیکى، تجهیزات جانبى و 
تجهیزات موبایل ارائه خدمات مشاوره، معمارى، طراحى مهندسى، بازاریابى، نظارت، مدیریت طرح، پشتیبانى و نگهدارى، آموزشى، پژوهشى، ارزیابى و بازرسى در زمینه فعالیت هاى شرکت ارائه ، واردات و پشتیبانى بسته هاى نرم افزارى داخلى و خارجى به 
جز نرم افزار هاى فرهنگى و هنرى انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى در زمینه فعالیت شرکت شرکت در مزایدات و مناقصات دولتى و خصوصى اخذ وام و تسهیالت بانکى به صورت ارزى و ریالى در زمینه فعالیت شرکت مشارکت، سرمایه گذارى، اخذ 
و اعطاى نمایندگى و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت مشارکت در سایر شرکت هاى انفورماتیکى از طریق تاسیس و یا تعهد سهام شرکت هاى جدید و نیز خرید یا تعهد سهام شرکت هاى انفورماتیکى موجود. ثبت موضوع فعالیت 
به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1325411)
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آگهى

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان

دفترچه تخصیص حق بهره بردارى از قرارداد شماره 2323_1_و_ج مورخ 1374/06/28  متعلق 
به اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعى استان اصفهان واقع در شهرك صنعتى صفه مفقود وازدرجه 

م.الف :    1319553  اعتبار ساقط است.

نوبت  دوم
آگهى مزایده نوبت اول به شماره 1401/203059  مورخ 1401/03/11

واگذارى به اجاره یکباب مغازه به مســاحت تقریبى 36متر از موقوفه  اهل 
البیت (علیه السالم ) واقع در شاهین شــهر خیابان فردوسى فرعى بین 
فرعى 3و4 شــرقى را به مدت یکسال با مبلغ پیشــنهادى اجاره ماهیانه 
50/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى  روز پنجشــنبه مورخ 
1401/04/02 جهت کسب اطالعات بیشتر با  شماره تلفن 45247060 تماس 

م.الف:1329675حاصل فرمایند .
مهدى قربانى -رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شاهین شهر ومیمه 

آگهى مزایده نوبت دوم به شماره 1401/203040  مورخ 1401/03/11
واگذارى به اجاره یکباب مغازه به مســاحت تقریبى 29/92متر از موقوفه  
اهل البیت (علیه السالم ) واقع در شاهین شــهر خیابان فردوسى فرعى 
بین فرعى 3 شرقى پاساژیاس  را به مدت یکسال با مبلغ پیشنهادى اجاره 
ماهیانه 15/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى  روز پنجشنبه 
مورخ 1401/04/02 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060 

م.الف:1329687تماس حاصل فرمایند .
مهدى قربانى -رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شاهین شهر ومیمه 

مرضیه غفاریان

قطــار شــماره 21 لیــگ برتــر در حالى امشــب به 
ایســتگاه پایانى مى رســد که مســافر فاتح جام این 
دوره، ســه روز زودتر از سایر سرنشــینان در ورزشگاه 
آزادى پیــاده شــد و درحضــور هواداران پرشــمارى 
که بــه اســتقبالش آمــده بودنــد قهرمانــى اش را 
جشــن گرفت. آنها در حالى گوى ســبقت را با چندین 
رکوردشکنى از سایر رقبا ربودند که این رقابت ها امشب 
با برگزارى پنج دیدار در چارچوب هفته سى ام به کار خود 

خاتمه خواهد داد.  

سپاهان-آلومینیوم اراك؛ یک تیر و دو نشان 
سپاهان امشب در حالى در نقش جهان میزبان آلومینیوم 
اراك خواهد بود که تقابل آنها با شــاگردان سیدمهدى 
رحمتى تأثیــرى در جایگاه طالیى پوشــان اصفهان 
در جــدول رقابت ها نخواهد داشــت. ســپاهان که با 
یارگیرى هاى درخشان خود در ابتداى فصل به عنوان 
یکى از کاندیــداى اصلى قهرمانى به شــمار مى رفت 
با شکست ســنگین 3 بر صفر هفته گذشته برابر فوالد 
شانس نایب قهرمانى را هم از دســت داد. تیم نویدکیا 
که فصل را طوفانى شــروع کرد حاال با 55 امتیاز از 29 
مسابقه به اختصاص دادن جایگاه سومى این رقابت ها 

به نام خود بسنده کرده است. با همه اینها سپاهانى ها مى 
توانند با برترى برابر آلومینیوم با یک تیر دو نشان بزنند. 
آنها در صورتى که در انتهاى این مسابقه برنده این دیدار 
لقب بگیرند، هم شکست تلخ هفته گذشته خود را جبران 
خواهند کرد، هم انتقام حذف شدن در مرحله یک هشتم 
نهایى جام حذفى را از نماینده شهر اراك خواهند گرفت. 
اما در ســوى مقابل، این دیدار بــراى آلومینیوم اراك 
تشریفاتى نیســت. این تیم با انگیزه غلبه بر میزبان به 
میدان مى آید چرا که مى داند با کسب 3 امتیاز این نبرد 
و البته نتیجه نگرفتن ذوب آهن مى تواند با دو پله صعود، 

جایگاه هفتم لیگ را از آن اراکى ها کند.  

 گل گهر- ذوب آهن؛ حفظ جایگاه هفتم
ذوب آهن امشب در ســیرجان مهمان گل گهر است. 
این دیدار برخالف بازى دیگــر نماینده اصفهان از نظر 
امتیازى براى شــاگردان مهدى تارتــار اهمیت دارد. 
سبزپوشان اصفهان در فصل جارى علیرغم اشتباهات 
سریالى داوران علیه آنها با کسب 37 امتیاز از 29 مسابقه 
روى پله هفتم ایستاده اند و مى خواهند فصل را در همین 
جایگاه به انتها برسانند. تیم تارتار براى تحقق این هدف 
خود نیاز به کسب 3 امتیاز نبرد با سربازان ژنرال دارد. چرا 
که آلومینیوم 36 امتیازى و هوادار 34 امتیازى دو تیمى 

هستند که با توجه به نزدیکى امتیازشان به گاندوها، آنها 
را در مسیر حفظ جایگاهشان تهدید مى کنند.

البته نباید از این نکته غافل شد که گل گهر سیرجان نه 
تنها حریف دست و پا بسته اى براى ذوب آهن به حساب 
نمى آید بلکه تیم قلعه نویى با انگیزه بهبود موقعیت خود 
و کسب 3 امتیاز این دیدار، با نیم نگاهى به بازى فوالد و 
شهرخودرو هم که شده نخواهد گذاشت ذوبى ها به این 
راحتى با دست پر سیرجان را ترك کنند. چه اینکه آنها 
با 48 امتیاز و تفاضل گل 8 و فقط به دلیل باخت در بازى 
مستقیم برابر شاگردان نکونام در جایگاه پنجم پشت سر 

نماینده خوزستان قرار گرفته اند.

تشریفاتى اما حیثیتى
شهرخودرو و فجر سپاسى امشــب در حالى باید پس از 
مصاف با تیم هاى باالنشین فوالد و پرسپولیس از قطار 
لیگ برتر پیاده شــوند که ســال آینده کوپه اى در این 
قطار به آنها اختصاص نمى یابد. سقوط این دو نماینده 
شهرهاى مشهد و شیراز به لیگ یک با کسب 16 و 17 
امتیاز از 29 مسابقه پیش از برگزارى هفته پایانى مسجل 
شد. این موضوع و بى انگیزه بودن این دو تیم کار را براى 
حریفان خوزستانى و تهرانى آنها راحت تر خواهد کرد. 
فوالد خوزســتان که با 48 امتیاز در رده چهارم ایستاده 

و گل گهر را به عنوان نزدیــک ترین حریف خود براى 
تثبیت جایگاهش مى بیند به دنبال برترى برابر شاگردان 
سیدعباســى خواهد بود. در آن طرف هم سرخپوشان 
تهرانى که موفق نشــدند جام قهرمانى ایــن دوره از 
رقابت ها را براى ششــمین فصل متوالى به خانه ببرند 
به دنبال آن خواهند بود کــه حداقل فصل را با پیروزى 

به انتها برسانند. 
تیم صنعت نفت هم در آبادان برابــر تیم هوادار تهران 
صف آرایى خواهد کرد آن هم در حالى که شــاگردان 
منصوریان با 33 امتیاز و شــاگردان عنایتى با 34 امتیاز 
در رده هاى یازدهم و دهم جدول مسابقات لیگ بیست 
و یکم دیوار به دیوار هم قرار گرفته اند. بر این اســاس
 مى توان گفت تقابل این دو تیم با یکدیگر بیشتر از جنبه 
رویارویى دو مربى از مکتب استقالل و به رخ کشیدن و 
اثبات توانایى ها و شایستگى هایشان به رقیب اهمیت 

دارد.
پرونده بیســت و یکمین دوره از رقابت هاى لیگ برتر 
امشب با برگزارى این پنج دیدار بسته مى شود؛ اما نکته 
جالب آنجاست که سرنوشت دو مسابقه نساجى-تراکتور 
از هفته پایانى و تراکتور- پرســپولیس از هفته بیست و 
هشتم که اولى لغو شــد و دومى ناتمام ماند بعد از اتمام 

رقابت ها مشخص مى شود.  

مسافر قهرمان پیاده شد، 2 سرنشین بدون کوپه ماندند 

قطار 21 امشب به ایستگاه پایانى مى رسد
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تاکنون دو مرحله تست کرونا از ملى پوشان گرفته شده که 
میالد محمدى، به دلیل مثبت شدن تست خود مجبور به 
ترك اردو شد. ظاهرا ملى پوشــان تا قبل از اعزام به دوحه 
تست کرونا نخواهند داد. هرچند محمدى همراه سایر ملى 
پوشان به قطر نمى رود اما در صورت منفى شدن تستش در 
روزهاى آتى و پشت سر گذاشتن دوران کرونا براى حضور 
در این اردو باید منتظر تصمیم دراگان اسکوچیچ بماند. البته 
با توجه به تعداد نفرات حاضــر در اردو این بازیکن پس از 
خروج از قرنطینه براى اضافه شدن به سایر نفرات، شانس 

زیادى نخواهد داشت.

عضو هیات مدیره باشــگاه استقالل در خصوص وضعیت 
فرهاد مجیدى براى فصل آینده اظهار کرد: مجیدى یک 
راهى را انتخاب کرده و جلو آمده اســت. او سرمایه باشگاه 
اســت و تالش زیادى را در این فصل انجام داد و پخته تر 
عمل کرد و االن با تجربه شده و آنچه کاشته را باید درو کند. 
فرهاد باید راهش را ادامه دهد چون هواداران هم دوستش 
دارند. پرویز مظلومى تأکید کرد: در این مورد هیچ صحبتى 
با ما نشده و اگر هم بحث رفتن باشد، باید در هیئت مدیره 
مطرح شود. چون او با ما قرارداد دارد و ما هم اصرار داریم 
بماند. اعضاى کادرفنى و «پین» هم عالقمند هستند که 
بمانند و کار کنند. در مجموع نظر هیئت مدیره و مدیرعامل 

هم این است که اگر درخواستى شد، مخالفت شود.

باشگاه شباب االهلى دبى به صورت رسمى با مدیر برنامه 
«کوزمین کونترا»، سرمربى االتحاد عربستان براى هدایت 
این تیم در فصل جدید وارد مذاکره شــد. شــباب االهلى 
تابستان گذشته با توصیه مهدى على سرمربى خود مهدى 
قائدى و احمد نوراللهى دو بازیکن ملى پوش کشــورمان 
را به ترتیب از استقالل و پرســپولیس به خدمت گرفت. با 
ورود سرمربى جدید به شباب االهلى آینده دو بازیکن ملى 
پوش کشــورمان با تیم اماراتى بیش از پیش مبهم خواهد 
شد. قائدى با قراردادى 5 ساله به شباب االهلى رفت ولى 
اخیراً با تصمیم ســرمربى این تیم به یک نیمکت نشــین 
محض تبدیل شده اســت. نوراللهى با قراردادى یکساله 
به این تیم اماراتى ملحق شــد ولى هنوز خبرى از تمدید 

قراردادش نیست.

در شرایطى که پیش از این حســن کامرانى فر و مسئوالن 
فدراســیون فوتبال از احتمال برگزارى دیــدار تیم ملى با 
اروگوئه در فیفادى خرداد در شهر مونته ویدئو خبر داده بودند 
اما ظاهرا با توجه به اینکه دراگان اسکوچیچ اعتقاد دارد طى 
کردن بعد مسافت تا اروگوئه به ســود ملى پوشان نیست، 
برگزارى این دیدار منتفى اســت. با وجود این پیگیرى ها

 براى برگزارى دو دیدار دوســتانه تیم ملى در اردوى قطر 
ادامه دارد و مذاکرات با تیم هــاى کنگو، کامرون و الجزایر 
همچنان در حــال انجام اســت. البته طبــق  اعالم مدیر 
رسانه اى تیم ملى این تیم در دوحه با قطر بازى نخواهد کرد.

دردسر کرونا
 براى میالد محمدى

نمى گذاریم
 مجیدى جدا شود

ابهام در
 آینده در 2 سرخابى

 اسکوچیچ مخالف است

از تمرینات تیم ملى صحنه اى شــکار شــده که ســه بازیکن جوان و البتــه باتجربه با یک 
نقطه مشــترك جالب که حضور در ســپاهان بود با هم در یک قاب قــرار گرفتند و با رنگ

 پیراهن  هاى  شان حضور در این تیم اصفهانى بیشتر تداعى مى شد.
بازیکنان تیم ملى ایران فارغ از بحث هاى شکل گرفته در خصوص فدراسیون فوتبال و البته 
زیر و رو شدن اسکواد ایران با خط خوردن و اضافه شدن پنج بازیکن جدید، به تمرین پرداختند.
ملى پوشان با یک کیت زردرنگ وارد زمین چمن شدند. در یکى از بخش هاى تمرین نورافکن، 
ابراهیمى و حاج صفى با یک نقطه مشترك جالب که حضور در سپاهان بود با هم در یک قاب 

قرار گرفتند و با رنگ پیراهن هاى شان حضور در این تیم اصفهانى بیشتر تداعى مى شد.
این سه بازیکن سابقه طوالنى در ســپاهان دارند و در عین حال استقالل نیز جاى خاصى در 
دوران حرفه اى شان دارد. ابراهیمى شروع فوتبالش را مدیون سپاهان است و امیدنورافکن بعد 

از درخشش در استقالل به سپاهان پیوســت و حاج صفى سال ها کاپیتان طالیى پوشان 
اصفهانى بوده اســت اما نکته جالب دیگر وصل شــدن آنها به استقالل هم هست. 
نورافکن و ابراهیمى سابقه پوشیدن پیراهن استقالل را دارند و حاج صفى هم بارها به 

استقالل لینک شده است.

3 ستاره تیم ملى 
با یک نقطه مشترك؛ سپاهان

على قلى زاده در مورد آخرین وضعیت تیم ملى پس از لغو بازى با کانادا اظهار داشت: همه بچه ها روى این بازى 
حساب کرده بودند اما لغو شد. فعال منتظر هستیم تا ببینیم چه اتفاقى مى افتد.

وى در مورد اینکه با این تدارکات تیم ملى در گروه سخت خود در جام جهانى اذیت نخواهد شد، گفت: همه تیم ها 
اکنون بازى هاى تدارکاتى خوبى انجام مى دهند و فقط ایران بازى دوستانه نداشته، امیدوارم بازى هایى انجام 

دهیم که در جام جهانى به ما کمک کند.
بازیکن تیم ملى فوتبال ایران در خصوص اینکه او در اروپا با بازیکنان این قاره تنه به تنه 

شده و با این وضعیت چه تصورى نسبت به سختى کار در جام جهانى دارد، توضیح 
داد: واقعا بازى در جام جهانى ســخت اســت، البته نه تنها من بلکه بیشتر 
بازیکنان ما در اروپا بازى مى کنند و امیدوارم ترتیبى داده شود تا 
بتوانیم چند بازى خوب قبل از جام جهانى انجام بدهیم، زیرا 

فرصتى نداریم.
وى در مــورد اینکه برخى اعتقــاد دارند حضور تیم 
ملى در جام جهانى راحت اســت گفت: چه کسى 

مى گوید گروه راحت است؟ هیچ تیمى در جام جهانى 
فکر راحت نیست. ما هم مثل همه به صعود از گروه امیدواریم. اما 

نمى کنم این گونه آماده سازى در حد جام جهانى باشد. امیدوارم بهتر شود.
 

قلى زاده:

وضعیت آماده سازى در حد جام جهانى نیست
ت: همه بچه ها روىاین بازى

خواهد شد، گفت: همه تیم ها 
ته، امیدوارم بازى هایىانجام 

 قاره تنه به تنه 
توضیح 

یشتر 
د تا 
یرا 

م 
ى 

انى 
فکر واریم. اما 

یدوارم بهتر شود.

جهانى نیست

نن
1  مورخ1401/03/11 1401/20305

یکن جوان و البتــه باتجربه با یک 
ر یک قاب قــرار گرفتند و با رنگ

 مى شد.
خصوص فدراسیون فوتبال و البته 
 بازیکنجدید، به تمرینپرداختند.
کى از بخش هاى تمرین نورافکن، 
سپاهان بود با هم در یک قاب در ر

فهانى بیشتر تداعى مى شد.
ن حال استقالل نیز جاى خاصى در 
ن سپاهان است و امیدنورافکن بعد 

سال ها کاپیتان طالیى پوشان
نها به استقالل هم هست. 
ند و حاج صفى هم بارها به 

على قلى زاده در مورد آخرین وضعیت تیم ملى پس
حساب کرده بودند اما لغو شد. فعال منتظر هستیم
وى در مورداینکه بااین تدارکات تیم ملى در گروه
اکنون بازى هاى تدارکاتى خوبىانجاممى دهن

دهیمکه در جام جهانى به ما کمک کند.
بازیکن تیم ملى فوتبال ایران در خصوص
شده و با این وضعیت چه تصورى نسبت به
داد: واقعا بازى در جام جهانى ســخت
بازیکنان ما در اروپا بازى مى
بتوانیم چند بازى خوب ق

فرصتى نداریم.
مــورد اینکه وىدر
ملى در جام جهانى
مى گوید گروه راح
راحت نیست. ما هم
نمى کنم این گونه آماده

درخشش مهاجم ایرانى فصل گذشــته ماریتیمو در این باشگاه 
پرتغالى باعث تغییر نظر اســکوچیچ در مورد این بازیکن و دعوت 

شدنش به تیم ملى شد.
على علیپور در اردوهاى اخیر تیم ملى ایران جایگاه ثابتى نداشته و بعضا جزو 
فهرست قرار گرفت، اما حاال با اتمام لیگ برتر پرتغال و انتقال نسبتًا خوبى که 
به یک باشگاه دیگر در این کشور داشــت، در لیست مد نظر سرمربى کروات 

ایران جاى باز کرد.
این مهاجم 25 ساله که در یک فصل اخیر 34 بار در لیگ برتر پرتغال به میدان 
رفته، در این مدت توانسته 7 گل به ثمر رساند و یک پاس گل هم بدهد که ثبت 
این آمار او را تبدیل به یکى از مهره هاى تاثیرگذار تیم ماریتیمو کرد و بازیکن 

سابق پرسپولیس را با این شرایط خوب به پیراهن ملى رساند.
على علیپــور که پــس از دو ســال حضــور در ماریتیمــو از این باشــگاه 
جدا شــد و با ژیل ویســنته پرتغال قرارداد بســت، حاال با این جابه جایى و 
مشــخص کردن باشــگاه آینده خود، به تیــم ملى ایران هم دعوت شــده 
و امیــدوار اســت ایــن رونــد تــا جــام جهانــى 2022 بــراى او تداوم

 داشته باشد. 
علیپور که جانشین کریم انصارى فرد در لیست تیم ملى فوتبال ایران شده، حاال 
در بازگشت از پرتغال به تهران و انجام نخستین تمرین خود زیر نظر اسکوچیچ 
باید بیشتر از همیشه خود را اثبات کند تا در اردوهاى بعدى که منتهى به جام 

جهانى است، حاضر باشد.

درخشش علیپور نظر اسکوچیچ را تغییر داد
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فراخوان مناقصه عمومى
 یک مرحله اى 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى زیر 
را بصورت مناقصه عمومى از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و 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. 

1- عملیات آسفالت معابر     روستاى   حسن رباط    شهرستان   شاهین شهر و 
میمه    به شماره اسناد  1400/2/529  و شماره مناقصه  2001005175000008

2- عملیات  آسفالت معابر     روستاهاى  مورچه خورت،   جهاد آباد     شهرستان   
شاهین شهر و میمه   به  شـــماره  اســناد  1400/2/530  و شماره مناقصه  

2001005175000009
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1401/03/11  مى باشد . 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :
 از ساعت 16 روز  چهارشنبه تاریخ 1401/03/11  لغایت   ساعت 16 روز  پنج شنبه  

1401/03/19
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :   ساعت 16 روز  یکشنبه  1401/03/29 

مهلت زمانى ارائه اصل ضمانتنامه :   پایان وقت ادارى  روز  یکشنبه  1401/03/29
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح  روز  دوشنبه  تاریخ  1401/03/30

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه  : آدرس  : اصفهان ، کوى زمانى ، اداره کل بنیاد 

مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان  و تلفن : 03136288085
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

چاپ دومچاپ دوم آگهى فراخوان عمومى
 ارزیابى کیفى شناسایى و انتخاب مشاوران

موضوع: خدمات طراحی و نظارت مقیم کارگاهى پروژه هاى اقدام و نهضت ملى در سطح استان 
اصفهان

بنیاد مسکن انقالب اسالمى  اســتان اصفهان در نظر دارد نسبت به ارزیابى کیفى شناسایى 
مشاوران حقوقى واجد شرایط جهت خدمات طراحی و نظارت مقیم کارگاهى پروژه هاى اقدام 
و نهضت ملى در سطح استان اصفهان به شرح زیر اقدام نمایند. ارزیابى کیفى و همچنین کلیه 
مراحل برگزارى فراخوان از طریق سایت اینترنتى www.bonyadmaskan_isf.ir انجام 

خواهد شد.
تاریخ انتشار فراخوان در سایت بنیاد مسکن ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/3/8 مى باشد.
1- موضوع: خدمات طراحی و نظارت مقیم کارگاهى پروژه هاى اقدام و نهضت ملى در سطح 

استان اصفهان
2- نوع فراخوان: ارزیابى کیفى مشاوران حقوقى 

3- نام و نشانى دستگاه: بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان به نشانى: اصفهان، بلوار 
دانشگاه،  کوچه زمانى، کدپستى8173965866 تلفن 36271017 دورنگار: 36269403

4- گواهینامه صالحیت: گروه معمارى و شهرسازى(ساختمان هاى مسکونى تجارى، ادارى، 
صنعتى و نظامى از سازمان مدیریت و برنامه ریزى داراى پایه یک -دو و سه که حداقل 6 ماه 
از تاریخ برگزارى این فراخوان اعتبار داشته باشــند، داشتن ظرفیت آزاد(تعدادى و ریالى) 
در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن نام شــرکت در پایگاه http://sajar.mporg.ir  براى 

شرکت کنندگان الزامى است.
5- برنامه زمانى و مکانى دریافت، تحویل اسناد ارزیابى کیفى:

1-5- مهلت زمانى دریافت اســناد ارزیابى کیفى از ســایت: از ســاعت 14 روز یکشنبه 
مورخ1401/3/8 تا ساعت 14 دوشنبه مورخ 1401/3/16

2-5- مهلت زمانى تحویل استعالم ارزیابى کیفى: حداکثر تا تاریخ 1401/3/31
(اسناد مربوطه باید به صورت جداگانه طبقه بندى و ممهور به مهر و امضاى مجازى متقاضى 
باشد و در مهلت مقرر به صورت دستى در پاکت در بسته از طریق پستى به آدرس: اصفهان، 
بلوار دانشگاه، کوچه زمانى، کدپستى 8173965866، تلفن:36271017 دبیرخانه بنیاد مسکن 

استان اصفهان ارسال گردند.
7- از مشاورانى که موفق به کسب حداقل امتیاز65 در  ارزیابى کیفى گردند براى شرکت در 

سایر مراحل دعوت به عمل مى آید.

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

چاپ دومچاپ دوم

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
گفت: پرونده 6 هزار متقاضى ساخت مسکن روستایى 
استان امسال براى دریافت تســهیالت ارزان قیمت به 

بانک ارسال شده است.
غالمحســین خانى افزود : از این تعداد، سه هزار و 856 
متقاضى براى دریافت تســهیالت با بانک هاى عامل 
قرارداد امضا کرده و وارد عملیات اجرایى ساخت شده اند.

وى ادامــه داد: در زمان حاضر حدود 40 درصد ســهمیه 
تســهیالت مالى مسکن روســتایى اســتان اصفهان به 
بانک هاى عامل معرفى شده  و قرار داد آنها امضا شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
اظهار داشت: سهمیه ســاالنه احداث مسکن روستایى 
اصفهان 10 هزار واحد اســت که تا کنون هشت هزار و 

900 واحد آن به این استان ابالغ شده است.
وى خاطرنشــان کرد:براى نوســازى هر خانه فرسوده 
روســتایى، 100 میلیون تومان تسهیالت ارزان قیمت 
با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت 20 ســاله به متقاضى 

ارائه مى شود.
خانى تصریح کرد: افزایش ســقف تســهیالت از 100 

میلیون تومان بــه 200 میلیون تومــان بعنوان عاملى 
بازدارنده در پیشرفت انعقاد قرارداد هاى جدید شده است.
وى با اشاره به اینکه در زمان حاضر تسهیالت بهسازى 
و نوسازى واحدهاى مسکونى در روستاها 100 میلیون 
تومان است، تاکید کرد: از متقاضیان مى خواهیم نسبت 
به دریافت این وام و شــروع کار اقدام کنند و در صورت 
افزایش سقف تسهیالت مازاد آن به آنها پرداخت خواهد 

شد.
مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان افزود : اهالى روستاهاى 
استان اصفهان که به عنوان خانه اولى شناخته مى شوند 
و روســتاى محل زندگى آنها داراى دهیارى و جمعیت 
20 خانوار و باالتر باشند، مى توانند در طرح نهضت ملى 

مسکن نام نویسى کنند.
وى یادآور شد: فراهم کردن زیرساخت هاى الزم مانند 
فاضالب روستایى، آب آشامیدنى، برق و گاز هم در کنار 
ساخت خانه هاى روستایى در طرح نهضت ملى مسکن، 
اجتناب ناپذیر است و دســتگاه هاى خدمات رسان در 
شوراى مسکن اســتان تعهد کردند که نسبت به فراهم 

کردن این زیرساخت ها اقدام کنند.

معرفى 6000 متقاضى ساخت
 مسکن روستایى اصفهان به بانک ها 

در پى کنترل شیوع بیمارى کرونا و با همکارى کانون 
پرورش فکرى کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان، 
ویژه برنامه هاى «سه شــنبه هاى شادآبى» در سال 

1401 به صورت حضورى برگزار مى شود.
«سه شنبه هاى شادآبى» عنوان برنامه اى است که 
با هدف آشناســازى نونهاالن و نوجوانان با مفاهیم 
مدیریت مصــرف بهینه آب و با همکارى مشــترك 

شــرکت آب و فاضالب، اداره کل آموزش و پرورش 
و کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان اســتان 
اصفهان از ســال 1399 به صورت مجازى و در بستر 

شبکه شاد دانش آموزى آغاز شده است.  
و اما امسال با واکسینه شــدن بخش زیادى از مردم 
و فروکش کردن شــیوع بیمارى کرونا در جامعه این 
برنامه روزهاى سه شنبه هر هفته به صورت حضورى 

برگزار خواهد شد.  
 در نخســتین برنامه حضورى از «ســه شنبه هاى 
شــادآبى»، مرکز شــماره 7  کانون پرورش فکرى 
کودکان و نوجوانان اصفهان شاهد برنامه هاى متنوعى 
از جمله نمایش خوانى «صداى پاى آب»، قصه گویى، 
دکلمه، نمایش پانتومیــم «ضرب المثل ها» و  بحث 
علمى با موضوع «آب و شــگفتى هاى آن» با حضور 

جمعى از کودکان، نوجوانان و مربیان کانون بود.
 سرپرست کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
استان اصفهان در مراســم افتتاح سلسله برنامه هاى 
حضورى «سه شنبه هاى شــادآبى» گفت: به دنبال 
امضاى تفاهم نامه همکارى مشترك کانون، آموزش 
و پرورش و آبفا از دو سال پیش تاکنون، تولید محتوا و 
انتشار مفاهیم فرهنگ بهینه مصرف آب در قالب هاى 

فرهنگى، هنرى و ادبى در دستور کار قرار گرفت که 
با استقبال معلمان، مربیان و دانش آموزان در دوران 

کرونا همراه بود.
نســرین باباپور افزود: از این پس روزهاى سه شنبه 
هر هفته ویژه برنامه «سه شنبه هاى شادآبى» در 62 
مرکز تحت پوشش کانون پرورش فکرى کودکان و 

نوجوانان استان اصفهان برگزار مى شود.

رئیس اداره امور عشــایر شهرستان سمیرم گفت: عشایر 
سمیرم با تولید 300 تن پشم مهم ترین تولیدکننده پشم در 

استان اصفهان هستند.
على رحیمى رئیس اداره امور عشــایر شهرستان سمیرم 
اظهار داشت: حضور 4هزار و 700 خانوار عشایر با جمعیت 
25 هزار نفر و 600 هزار رأس دام ســبک در سمیرم این 
شهرستان را به بزرگ ترین شهرســتان عشایرى کشور 
تبدیل کرده اســت که هرساله با شــروع فصل کوچ از 
نیمه هاى دوم اردیبهشــت وارد مراتع سمیرم مى شوند و 
مدت پنج ماه از ســال را از 455 هزار هکتار از مراتع این 

شهرستان استفاده مى کنند.
وى افزود: شغل بیش از 90 درصد عشایر دامدارى است 
و ترك زبان هســتند که در کنار اقوام فارس و لر در این 
شهرســتان با اتحاد و همدلى زندگى مى کنند و عالوه بر 
تولید گوشت، پشم، لبنیات و صنایع دستى تولید مى کنند و 

سهم عمده اى در تولید گوشت کشور دارند.

رحیمى خاطرنشان کرد: هرساله عشایر قشقایى به ییالق 
که مى رسند بعد از اینکه مستقر شدند گوسفندان بالغ خود 
را در رودخانه ها مى شویند و پشم گوسفندان را با مشارکت 
اقوام مى چینند و از هر گوسفند بالغ بر میزان 300 تا 500 
گرم پشم مرغوب به دست مى آید. رئیس اداره امور عشایر 
شهرستان سمیرم تصریح کرد: عشایر سمیرم با تولید 300 
تن پشم مهم ترین تولیدکننده پشــم در استان اصفهان 
هستند و پشم تولیدشده توسط عشــایر هم براى بافت 
صنایع دستى خود استفاده مى شود و مازاد بر مصرف خود را 

به کارخانه هاى ریسندگى تحویل مى دهند.

عشایر سمیرم، مهمترین تولیدکننده پشم 

به همت پایگاه مقاومت بسیج مخابرات منطقه اصفهان، 
هفتمین جلسه نهضت روشنگرى با موضوع جهاد تبیین 

در این مجموعه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، این 
مراســم بصورت حضورى و ویدئو کنفرانســى در سالن 
جلسات ساختمان شهید سلیمانى ستاد منطقه برگزار شد.

الزم به ذکر است، در این نشست، فرمانده و اعضاى پایگاه 
مقاومت بســیج مخابرات اصفهان، فرمانــده و اعضاى 
شوراى حوزه شهید رجایى و مدیران و روئساى مخابرات 

شهرستان ها حضور داشتند.
گفتنى است این سلسله جلســات در قالب نشست هاى 

محورى به صورت ماهیانه برگزار مى شود.

برگزارى جلسه نهضت روشنگرى در مخابرات 

«سه شنبه هاى شادآبى» حضورى شد


