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سخنگوى کمیسیون صنایع و سخنگوى کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس پاسخ مى دهد؛معادن مجلس پاسخ مى دهد؛

آئین نامه واردات آئین نامه واردات 
خودرو محرمانه خودرو محرمانه 
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جاى خالى خانواده

خرابه یا سطل بزرگ زباله 
3

تیر خالص
 به جان بافت هاى تاریخى
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آسمان همه جا
 خاکسترى است

باغ بانوان اردستان
 مکانى مناسب براى 
دوچرخه سوارى نیست

3

       

عوارض 
مصرف افراطى 

دمنوش ها در 
طب سنتى

«مونسون» اصفهان را تهدید مى کند
3

 یک متخصص طب سنتى گفت: دمنوش یک 
اصطالح جدید اســت که بــراى دمکرده ها به 
کار مى رود که بایــد بدانیم همانگونه که براى 
سالمتى ما مفید هستند مصرف بى رویه آن ها 

نیز عوارض جانبى زیادى دارد...
3

هواشناسى سطح هشدار سیالبى شدن استان در آخر هفته را باال برد

شکست فاینورد با جهانبخش
تیم فوتبال فاینورد هلند که علیرضا جهانبخش را در 

اختیار دارد، در یک مسابقه تدارکاتى مقابل لیون 
فرانســه قرار گرفت و چهارمین بازى تدارکاتى 

پیش فصل خود را برابر این تیم برگزار کرد. فاینورد در 
حالى که براى دومین مسابقه دوستانه پیاپى علیرضا جهانبخش...

در صفحه 7 بخوانید7

کشک هم
 کشک هاى قدیم!

سیاست یک بام و دو هواى

 کمیته فنى فدراسیون فوتبال

تمام حجاج اصفهانى از سرزمین وحى بازگشتند
یک مقام ارشد بهداشتى مى گوید  تاکنون مورد خاصى از ابتال به بیمارى در حجاج گزارش نشده است 
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نان و پنیر هم الکچرى شد؟ چند دامنه فارسى به ثبت رسیده است؟جهان نما 6 سد بزرگ استان اصفهان 25 درصد آب داردتکنولوژى بازتاب حضور هم تیمى سابق رونالدو در سپاهاناستان ورزش

1. مزایده گزار: مجتمع فرهنگى گردشــگرى کوثر ملک شــهر ، میدان شــهید علیخانى، خیابان بهارستان غربى
 جنب شهربازى ملک شهر

2. موضوع مزایده:
1-2.  اجاره محل کافى شاپ و سالن هاى موجود به همراه نانوایى

2-2.  اجاره دریاچه مصنوعى جهت قایقرانى ورزشى،تفریحى و ماهیگیرى
3. میزان سپرده شرکت در مزایده:

1-3.  سپرده شرکت در مزایده کافى شاپ مبلغ  300/000/000 ریال
2-3.  سپرده شرکت در مزایده دریاچه مصنوعى  200/000/000 ریال

4. محل و مهلت بازدیــد از مــکان و دریافت اســناد مزایده: مجتمع فرهنگى گردشــگرى کوثر ملک شــهر
 میدان شهید علیخانى، خیابان بهارستان غربى، جنب شهربازى، واحد ادارى حداکثر تا ساعت 16 مورخ 1401/05/03
5 . محل و مهلت تحویل پیشــنهادات: مجتمع فرهنگى گردشــگرى کوثر ملک شــهر، میدان شهید علیخانى

 خیابان بهارستان غربى، جنب شهربازى، واحد ادارى حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1401/05/05
6.  محل و زمان بازگشایى پیشنهادات: تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر، بعد از چهارراه اراك، پالك 137 

ساعت 11 مورخ 1401/05/08 سازمان مجتمع هاى سیاحتى کوثر
از تمامى متقاضیان واجد صالحیت دعوت مى گردد با همراه داشــتن مدارك ســوابق کارى در تاریخ تعیین شده 

به واحد ادارى مراجعه نمایند.
جهت کسب اطالعات با شماره 09111752696  -  03134428985 واحد ادارى تماس حاصل گردد.

آگهى مزایده عمومى

مجتمع فرهنگى گردشگرى کوثر ملک شهر

گ
نوبت دومنوبت دوم    آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمت مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومی دو 
مرحله اي به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید 

شرکت توزیع نیروي برق استان اصفهان- امور تدارکات و انبارها

یف
تاریخ بازگشایی شماره مناقصهموضوع مناقصهرد

پاکات مناقصه
ساعت بازگشایی 
پاکات مناقصه

مبلغ 
ضمانتنامه(ریال)

 واگذارى اجراى پروژه هاى تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگهدار 1
08/302,000,000,000 صبح2255/14011401/05/23واقع در شهرستان نایین بصورت کلید در دست 

واگذارى اجراى پروژه هاى تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگهدار 2
08/452,540,000,000 صبح2256/14011401/05/23واقع در شهرستان نطنز بصورت کلید در دست 

واگذارى اجراى پروژه هاى تبدیل شبکه فشار ضعیف به کابل خود نگهدار 3
09/001,356,000,000 صبح2257/14011401/05/23واقع در شهرستان فریدونشهر بصورت کلید در دست 

مدت دریافت اسناد مناقصه : از روز دوشنبه مورخ 1401/05/03  تا ساعت 19:00 یکشنبه  مورخ 1401/05/09  بصورت 
الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

مدت تحویل پیشنهادات : از روز یکشنبه مورخ 1401/05/09  تا ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/05/23  
بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)

محل تحویل پیشنهادات : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)
تضامین مورد قبول :پیشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکی 
معتبر یا فیش واریزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 105042522005  ویا اوراق مشارکت بى نام تضمین 

شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید(موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
نام شرکت توزیع برق استان اصفهان ارائه دهند . به پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي کمتر از میزان 

مقرر و چک شخصی ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
سایر توضیحات : 

هزینه درج آگهی مناقصه در صفحات  داخلی روزنامه هاي اصفهان امروز و نصف جهان   به عهده برنده مناقصه 
میباشد.

داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 13-6273011 3داخلی  4274 و 4275 واحد 
مناقصات تماس حاصل نمایند.

اســناد و مدارك و اطالعات این مناقصه  از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد) به آدرس
 www.setadiran.ir قابل دسترسی میباشد وهمچنین آگهی این مناقصه  در سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به 

آدرس  http://iets.mporg.ir و سایت شرکت توزیع برق اســتان اصفهان به آدرس WWW.epedc.ir  قابل دسترسی 
می باشد . 

به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء و یا مبهم و مشروط و مخدوش و یا بدون سپرده معتبر و یا الك گرفته شده با الك 
غلطگیر و یا پیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده واصل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

کلیه فرایند مناقصه بصورت الکترونیکى و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت 
اما ارسال سپرده شرکت در مناقصه بصورت الك و مهر شده قبل از برگزارى مناقصه الزامى است . 

آدرس : اصفهان خیابان شریعتى – شرکت توزیع برق استان اصفهان – دبیرخانه
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت تدارکات الکترونیکى دولت 

(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه : - مرکز تماس12141914 -دفتر ثبت نام 

33999818 و  3319189

آقاى استاندار، شاید نه؛ قطعًا!
در روز یا شــبى که نمى دانیم در چه تاریخى بوده و 
در مکانى که نمى دانیم کجا بوده و در مراســمى که 
به مناسبت گرامیداشــت روز خبرنگار بوده ولى باز 
هم نمى دانیم صفر تا صد آن چگونه بوده، اســتاندار 
اصفهان ســخنرانى کرده و گفته است:«شاید ما در 
زمینه حمایت و پشتیبانى از جامعه رسانه اى شناسنامه 
دار و قانونمدار به خوبى عمل نکرده ایم که نتیجه آن 

به بروز برخى از آسیب ها منجر شده است.»
البته اینکه از زمان و مکان و کیفیت مراســمى که 
عالى ترین مدیر اســتان در آن حضور داشته است، 
اطالعى نداریم، خجالت نــدارد. بلکه این خجالت 
دارد که به اغلب نشــریات اصفهان اطالع رســانى 

درستى نشــده و دعوتى براى حضور نداشته اند. در 
اصل ما به عنوان یکى از رســانه هاى استان نباید از 
بى خبرى خود خجالت بکشــیم، بلکه استاندارى و 
شهردارى و اداره کل ارشاد باید خجالت بکشند که 
مدیران خود را به مراسمى فرستاده اند که برنامه ریزى 
آن از اساس اشتباه و کیفیت و محتواى آن به شدت 
نازل و بدون اطالع رسانى و فاقد برنامه ریزى مناسب 
بوده است.این قضاوت بر اساس بسیارى از روایت ها 
و مطالبى حاصل شده که چند روزى است در پیام ها و 
تماس هاى افرادى مطرح مى شــود که در مراسم 

مذکور حاضر بوده اند. 
ادامه در صفحه 2...

ایرج ناظمى

در اجراى  مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/04/09  مبنی بر افزایش ســرمایه شرکت 
پوالد کشش چهلستون تا سقف هفت میلیارد و پانصد میلیون ریال ظرف مدت 60 روز ، بدینوسیله 
براساس ماده 169 قانون تجارت به اطالع کلیه ســهامداران محترم می رساند هیئت مدیره مقرر 
گردانید، سرمایه از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال تا مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون 
ریال طى یک مرحله از طریق واریز نقدى افزایش یابد لذا حساب شماره 314647030 ( شماره شبا 
IR410130100000000314647030 ) عهده بانک رفاه جهت واریز مبلغ ناشى از افزایش سرمایه اعالم 
گردید . مدت استفاده از حق تقدم سهامداران محترم را شصت روز از تاریخ درج آگهى و قیمت هر 

سهم را به مبلغ اسمى و از قرار هر سهم، ده هزار ریال تعیین نمود.
لذا از سهامداران محترم شرکت، دعوت مى گردد از تاریخ نشر این آگهى حداکثر به مدت شصت 
روز به منظور اســتفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید ناشــى از افزایش سرمایه اقدام نموده 
و فیش واریزى را به آدرس این شــرکت به نشانى اصفهان- شــهرك صنعتى بزرگ اصفهان – 

خ کارآفرینان 14 – پالك 8 و یا به آدرس ایمیل Info@pooladco.ir ارسال نمایند.
هیئت مدیره

آگهی افزایش سرمایه شرکت پوالد کشش چهلستون (سهامى خاص) 
ثبت شده به شماره 50035 و شناسه ملى 10260684826
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مدیر امور باغبانى جهاد کشاورزى استانمدیر امور باغبانى جهاد کشاورزى استان
در گفتگو با «نصف جهان»:در گفتگو با «نصف جهان»:

کشاورزان اصفهانىکشاورزان اصفهانى
 مشکلى با کاشت پسته ندارند مشکلى با کاشت پسته ندارند
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ضا جهانبخش...
7در صفحه 7 بخوانید
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سخنگوى کمیســیون صنایع و معادن مجلس از تدوین 
محرمانه آیین نامه واردات خودرو در دولت خبر داد و گفت: 
مجلس نیز از آیین نامه اطالعى ندارد و نمى داند به چه 

شکل نوشته شده است.
روح ا... عباسپور اظهار کرد: در جریان شرایط و موقعیت 
بازار خودرو هستیم و مى دانیم مردم نسبت به کیفیت و 
قیمت خودرو نگرانى هایى دارند. وى افزود: مجلس بدین 
نتیجه رسید که ضرورتاً و الزاماً خودروسازان باید رقبایى را 
پیش روى خود ببینند؛ بدین منظور واردات را با شرایطى 

مصوب کردیم و در بودجه 1401 در نظر گرفتیم.
این نماینده مجلس گفت: تا زمانى که خودرو دو نرخى و 

ارزش پول ملى بدین شــکل است، وضعیت کنونى بازار 
خودرو به همین صورت ادامــه دارد. هرچند مى گویند 
شرایط کنونى پاسخگوى بازار نیست ولى مسئله اصلى 
اختالف قیمت بازار و کارخانه اســت و افراد با اختالف 
قیمت باال، خودرو را ثبت نام کــرده و در بازار به فروش 

مى رسانند.
به گفته عباسپور خودروهاى کنونى با هر کیفیتى به مردم 
تحویل داده شده و آنها اقدام به خرید مى کنند؛ ولى نباید 
بازار وارداتى به صورت انحصارى در اختیار دو خودروساز 
قرار گیرد چون در این صورت انتظار بازار برآورده نخواهد 

شد.

تورم و گرانى به ساده ترین غذاى ایرانیان نیز رحم نکرده است 
و بررسى ها حاکى از آن است که هزینه تهیه نان و پنیر و گردو 

از نیم  میلیون تومان گذر کرده است.
بررسى هاى میدانى حاکى از آن است که قیمت هر کیلوگرم 
پنیر لیقوان در بازار به 380 هزار تومان رســیده است و هر 
کیلوگرم مغز گردو نیز در بازار بــه قیمت 360 هزار تومان 

خرید و فروش مى شود.
در این بین اما هزینه تهیه نــان و پنیر گردو حتى باالتر نیز 
مى رود و در برخى موارد قیمت مغز گردو اعال به کیلویى 400 

هزارتومان نیز مى رسد.
بررسى هاى میدانى صورت گرفته حاکى از گرانى پنیرهاى 

لیقوان شرکتى در بازار است به طورى که بسته هاى 400 
گرمى این پنیر در بازار این روزهــا 102 هزار تومان قیمت 
دارد و بسته هاى 700 گرمى آن نیز 242 هزار تومان قیمت 

خورده است.
تهیه نان و پنیر و گــردو با انواع دیگر پنیــر نیز گران تمام 
مى شود؛ به طورى که پنیرهاى شــرکتى 400 گرمى این 
روزها در بازار حداقــل به قیمت 40 هــزار تومان خرید و 

فروش مى شوند.
از گرانى نان نیز نباید غافل شــد؛ مشاهدات میدانى حاکى 
از آن است که قیمت سنگک آزادپز ساده به 5 هزار تومان 

رسیده است.

آیین نامه واردات خودرو 
محرمانه شد؟

نان و پنیر هم
 الکچرى شد؟

در بیان 
اهمیت قانون حجاب

   روزنامه جوان | احترام به قوانین کشــور 
وظیفه تک تک شهروندان است، اینکه در کشور 
باید به اندازه حجاب به سایر موضوعات هم توجه 
کند جواز این نیست که قانون حجاب زیر سئوال 
رود. دزدى فســاد و تخلفات و... به همان اندازه 
قابل اهمیت است و باید به آن حساسیت داشت، 
اما ضعف و کم کارى در هــر کدام از قوانین جواز 
سرپیچى کردن و تعلل ورزیدن از سایر موضوعات 

نخواهد بود.

وضعیت بارندگى هاى پاییز
   ایســنا | رئیس مرکز ملى اقلیم و مدیریت 
بحران خشکســالى درباره بارش هــاى پاییزى 
اظهارکرد: بر اساس بررسى مدل هاى بارندگى، با 
ادامه فعالیت مونسون درجنوب کشور و شبه قاره 
هند که بر بارش ها و سامانه هایى که از ایران عبور 
مى کند تأثیر مى گذارد، همچنین شــاخص هاى 
دیگرى که پیونــد بین جو و اقیانــوس را برقرار 
مى کنند، در نیمه  اول پاییز بارندگى ها به شدت کمتر 
از حد نرمال خواهند بــود و به عبارتى بارش هاى 

پاییزى خیلى دیرتر از زمان نرمال آغاز مى شوند.

گوگل ایران روسى مى شود؟
   دیده بان ایران | موتور جســتجوى روسى 
یاندکس که از سال 1394 در ایران فیلتر شده بود، 
مدتى است که رفع فیلتر شده و کاربران مى توانند 
بدون ابزارهاى فیلترشکن از آن استفاده کنند. این 
اقدام ظاهراً به تازگى و احتماًال همزمان با ســفر 
وزیر ارتباطات به روسیه و انتشار خبرهایى مبنى بر 
همکارى ایران و روسیه در زمینه امنیت سایبرى 
صورت گرفته است. ناگفته نماند در زمان دولت 
یازدهم و هنگامى که «محمود واعظى» زمامدار 
وزارت ارتباطات بود، خبرهایى مبنى بر افتتاحیه 
یک دفتر رسمى از سوى یاندکس در ایران منتشر 
شده بود. این اتفاق البته هرگز رخ نداد؛ با این حال 
با توجه به رفع فیلترینگ این ســایت در روزهاى 
گذشــته، بعید نیســت که این موضوع دوباره به 

جریان بیافتد.

رشد 26برابرى 
نرخ ابتال به کرونا 

   تسنیم | آمارهاى رســمى نشان مى دهد 
پیــک هفتــم کروناآغاز شــده اســت. به گفته 
کارشناسان بهداشت و درمان این روند به گونه اى 
نگران کننده مى شــود که در مرحله بعدى یعنى 
نرخ بسترى هم مى بینیم این روند افزایشى قابل 
توجه بوده است و رشد 11برابرى را تجربه مى کند 
که همین موضوع رفته رفته با وقفه اى معنادار در 
بخش مراقبت هاى ویژه مراکز درمانى سراســر 
کشور افزایش 3 برابر موارد بسترى در این بخش 
را هم به همراه آورده اســت. تغییر معنادار آمارها 
نشان مى دهد احتماًال در نیمه مرداد امسال شاهد 

افزایش معنادار تعداد موارد فوتى هم خواهیم بود.

بالتکلیفى مخاطب
 در وسط دعوا

   تسنیم | به نظر مى رسد در میان دعواهاى 
«جیران» و «مارال» و عدم ورود ساترا به میدان، 
جاى خالى توجه به مخاطب احساس مى شود... 
باید دید دعــواى «مارال» با «جیــران» تا کجا 
ادامه پیدا خواهد کرد و ساترا چه زمانى جلسه اى 
را براى خاتمه این دعوا برگزار مى کند تا به نوعى 
نقِش حمایتى خودش را در کناِر نقش نظارتى اش 
توأمان پیش ببرد. با توجه به جلســه اخیِر سعید 
مقیسه، رئیس ساترا با مدیران شاتل و نماوا و شروِع 
همکارى هاى جدید، این نقِش «پادرمیانى» و حل 
و فصِل چالش ها با فیلیمــو و جیران و آپارات هم 

شکل خواهد گرفت یا خیر؟

ماهواره در مدار قرار مى دهیم
   تسنیم |فرمانده هوافضاى سپاه خبر داد: امسال 
با ماهواره بر قائم ماهــواره در مدار قرار خواهد گرفت. 
سردار سرتیپ پاســدار امیرعلى حاجى زاده با اشاره 
به وضعیت ماهــواره نور که در ارتفــاع بیش از 500 
کیلومترى قرار گرفته است گفت: به اذن ا... در ادامه 
موفقیت هاى گذشته، در سال جارى ماهواره بر جدید 

قائم را به فضا پرتاب مى کنیم.

نامه قرائتى به دختران
   ایســنا | نامه حجت االسالم والمسلمین قرائتى 
به «خواهران و دختــران» با موضــوع گوهر پاکى 
و پاکدامنى منتشــر شد. رئیس ســتاد اقامه نماز، در 
نامه اى به دختران ایران اسالمى، غفلت را به عنوان

  بزرگ ترین خطر براى انســان عنوان کرد. قرائتى 
خطاب به زنان نوشته است: اگر جلوه  گرى امروز شما 
دلربایى کرد و عالقه مردى را به همســرش کم کرد، 
فردا زن زیبایى با جلوه  گرى خود، دل شــوهر شما را 
خواهد ربود و رونق زندگى شــما را کــم خواهد کرد. 
لباس و آرایش فریبنده شما در خیابان، زخمى را در دل 
فقرایى که این نوع لباس ها را ندارند، به وجود خواهد 

آورد که با آه خود از شما انتقام خواهند گرفت.

ادعاى جنجالى احمدى نژاد
   خبر آنالین | ویدیویى از اظهارات عجیب محمود 
احمدى نژاد در خصوص حضرت ابراهیم و زرتشــت 
منتشر شــده اســت. او در جمعى از مردم گفته است 
ما باید افتخار کنیم که حضــرت ابراهیم یک کرد و 

حضرت زرتشت یک آذرى بوده اند.

همه قبول اما...
   فارس | حسین مرعشى، دبیرکل حزب کارگزاران 
سازندگى گفته است: دولت، سازمان تأمین اجتماعى و 
صندوق هاى بازنشستگى کسرى بودجه دارند و نمى 
توانند پرداخت کنند. چرا دستمزدها را باال مى برید؟ از 
کجا مى خواهید تأمین کنید؟ دولت باید ابتدا کسرى 
بودجه را حــل کند. نمى خواهید برجــام را احیا کنید، 
قبول صادرات نفت هم افزایــش نمى دهید، ایرادى 
ندارد، نفت را به کمپانى هاى معتبر دنیا نمى فروشید 
و مى خواهید تک محموله بــه کمپانى هاى کوچک 
چینى زیر قیمت بدهید، مشکلى نیست؛  هرکارى که 
مى خواهید بکنید. دولت دست شماست الاقل راهى 
براى کســرى بودجه پیدا کنید. نمى شود که الیحه 
کسرى بودجه به مجلس برود و مجلس50 درصد بر 
کسرى بودجه اضافه کند و به دولت برگرداند. این تورم 
درست مى کند و در این میان یادتان افتاده که ارز 4200 
تومانى را باید حذف کنید و قیمت تمام شده را هم باال 

ببرید؟ اینها سبب تورم سه رقمى در کشور مى شود. 

امروز روز موشک است 
   همشهرى آنالین | حجت االسالم علیرضا 
سلیمى، عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى اسالمى 
گفت: امروز قدرت پهپادى موشکى جمهورى اسالمى 
تضمین کننده امنیت کشور است، اى کاش برخى بیدار 
مى شدند و مى فهمیدند که امروز روز موشک است نه 

فقط گفتگو.

کامران برمى گردد
   سینماپرس | با حکم پیمان جبلى، على رجبى 
به عنوان مدیر دفتر نمایندگى صداوسیما در نیویورك 
منصوب و کامران نجف زاده پس از سال ها از آمریکا 
فراخوانده شــد. در متن حکم رئیس صداوســیما از 
«زحمات و تالش هاى مســتمر جناب آقاى کامران 
نجف زاده در مدت تصدى این مســئولیت» تشــکر 
و قدردانى شــده اســت. على رجبى، خبرنگار و مدیر 
خبر صداوسیما در افغانســتان، خبرنگار و مدیر خبر 
صداوسیما در عراق، خبرنگار و مدیر نمایندگى سازمان 
صداوســیما در منطقه آمریکاى التین (ونزوئال) بوده 

است.

آقاى استاندار، شاید نه؛ قطعًا!خبرخوان
ادامه از صفحه اول... 

عدم تقدیر رسمى از خبرنگاران در مراسمى که به نام آنها 
برگزار شده، ترك مراسم توسط مسئولین بالفاصله بعد از 
سخنرانى هاى خود، حضور گسترده خانواده هاى ادارات 
و شرکت هاى اسپانسر مراســم و حضور بسیار محدود 
اعضاى جامعه رسانه اى اصفهان در مراسم و بدتر از همه 
عدم سخنرانى مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى به 
عنوان متولى اصلى رسانه ها از جمله نواقصى است که 

پیرامون برنامه مذکور مطرح مى شود.
در ســال هاى گذشــته و در دوره هایى کــه اپیدمى 
کرونا مانعى بــراى برگزارى برنامه هاى بزرگداشــت 
روز خبرنگار نبود، مراســم مربوط به این روز از جایگاه 
ویژه اى برخوردار بود. قطعاً یکى از مسئولین ارشد وزارت 
ارشاد در مراسم حاضر مى شد و تجلیل از خبرنگاران و 
به خصوص پیشکســوتان عرصه خبر ولو با اهداى یک 
لوح تقدیر ساده و بى آالیش، تکریم جامعه رسانه اى را 
اعتال مى داد. به خصوص آنکه نحوه حضور در این گونه 
برنامه ها از شخصیت خاصى برخوردار بود و به صورت 
کتبى و با ارسال کارت دعوت صورت مى گرفت نه آنکه 

مانند مراسم امسال فله اى و مجازى باشد.
تمسخرآمیزترین بخش برنامه ســال جارى که باعث 
اوج گیرى دلخورى خبرنگاران از بانیان مراســم شده، 
تجلیل از یک استندآپ کمدین است که در برنامه «عصر 
جدید» سیما به مقام و رتبه رســیده. در اینکه تقدیر از 
اســتعدادهاى استان و به خصوص نســل جوان جامعه 
کار پسندیده اى است شک نداریم ولى مشخص نیست 
که برگزارکنندگان چه ارتباطى بیــن او و خبرنگاران و 
رسانه ها دیده اند که این اقدام را به عنوان بخش اصلى

 برنامه مذکور در نظر گرفته و تمام مسئولین ارشد حاضر 
را براى آن به خط کرده اند. در شهرى که بزرگان علم و 
هنر و فرهنگ و ادب آن پس از سال ها تالش و افتخار 
آفرینى در ســطح ایران و جهان، در کنج انزوا به ســر 
مى برند و از اندك توجهى برخوردار نیستند، ذوق زدگى 
مسئولین اصفهان براى عکس یادگارى گرفتن با یک 

جوان جویاى نام، کمى عجیب به نظر مى رسد. 
واقعًا  اگــر تجلیــل از فرد مذکــور تا این حــد براى 
مدیریت ارشد اســتان مهم، واجب و ضرورى بوده، وى 
مى توانست این کار را در شــوراى ادارى استان انجام 
داده و تنها مراســم ویژه خبرنــگاران را فقط به همین 
قشر اختصاص دهد. شــهردار اصفهان مى توانست او 
را به شوراى معاونین خود ببرد و عضو رسانه اى شوراى 
شهر هم که جوگیر شده و در باالى صحنه قول مى دهد 
که هدیه ویژه اى از سوى شــوراى شهر به این کمدین 
اختصاص خواهد یافت، مى توانست و مى تواند در جلسه 
شوراى شهر نظر بلند و همت متعالى خود را به رخ بکشد 
تا این کمدین در آن جمع دست به چانه بگیرد و خاطرات 

طنز آقا بزرگش را تعریف کند.
ظاهراً تئوریسین این آشــفته بازار هم کسى نبوده است 
به جز معاون فرهنگى اداره ارشاد اصفهان که در اولین 
اقدام رسانه اى خود چنان خاطره تلخى به یادگار گذاشته 
که بعید اســت خیلى ســریع از اذهان محو شــود. وى

 جلســه اى برگــزار کرده اســت با حضــور مدیران و 
نمایندگان ارشــد روابــط عمومى هاى اســتاندارى و 
شهردارى و فوالد و ذوب آهن و شرکت آب و فاضالب 
و به زعم خود ابتکار و خالقیتى بــروز داده که در طول 
تاریخ حیات بشــرى نظیر نداشته اســت! غافل از آنکه 
اصًال فراموش مى کند براى مدیر ارشد خود که به عنوان 
صدرنشین هرم متولیان رسانه شــناخته مى شود، چند 

دقیقه اى وقت سخن در برنامه اختصاص دهد.
نه اینکه تنها این آقاى سرپرست معاونت ارشاد مقصر 
کل نواقص مراســم باشــد بلکه تمام افراد شریک در 
ماجرا از مدیر تازه وارد روابط عمومى استاندارى گرفته 
تا شهردارى و مابقى شــرکت ها باید خجالت بکشند 
که نام ساختار متبوعشــان به عنوان بانیان و حامیان 
مراسمى مطرح شود که نشــانى از تجلیل خبرنگاران 
نداشته اســت. دیگر چه برســد به آنکه بخواهند اسیر 

خبط و خطا شــده و اندك دینار و درهمى هم براى آن 
پرداخت کنند.

حــال در چنین شــرایطى و بــا چنین مراســمى که
 نمى دانیم در چه روزى و در چه مکانى برگزار شــده، 
اســتاندار اصفهان گفته اســت که شــاید ما در زمینه 
حمایت و پشتیبانى از جامعه رســانه اى شناسنامه دار 
و قانونمدار به خوبى عمــل نکرده ایم...! در واکنش به 
این سخن باید گفت: جناب آقاى استاندار، شاید که نه؛ 
شــما قطعًا به خوبى عمل نکرده اید. یعنى اصًال جامعه 
رسانه اى شناسنامه دار و قانونمدار را نمى شناسید که 
اگر مى شــناختید، ســعى مى کردید در تجلیل از آنان 
بهتر عمل کنید. ســعى مى کردید با اســتخوان خرد 
کرده هاى رســانه بیشتر نشســت و برخاست داشته 
باشید تا به وظیفه خود در حوزه رســانه بهتر بپردازید. 
نه آنکه اجــازه بدهید تا کســانى را به عنــوان فعال 
رســانه اى به دفتر شــما بیاورند که فیلم آوازخوانى و 
حرکات موزونشــان در فضاى مجازى دست به دست 
مى شود. ســعى مى کردید تا حداقل ســاختار متولى 
فرهنگ و رسانه را سر و ســامان بدهید نه اینکه بعد از 
گذشت یکسال از تشــکیل دولت و کابینه سیزدهم با 

اداره ارشادى مواجه باشیم که رئیس و نصف معاونین 
و مدیران آن با حکم سرپرستى فعالیت مى کنند. سعى 
مى کردید مدیران رسانه هاى رسمى و قانونى استان 
را به عنوان حلقه مشــاورین خود برگزینید نه آنکه به 
مشورت بى مایه فرد یا افرادى دل بسپارید که از رسانه 
تنها واتساپ و اینستاگرام و توییتر را مى شناسند. سعى 
مى کردید از شوراى اطالع رسانى استان نتایج عملیاتى 
بخواهیــد و ببینید کــه حاصل چندین و چند جلســه 
آن اصًال قابل ذکر هســت یا نه؟ ســعى مى کردید در 
فرصتى به نام سفر ریاست جمهورى و کابینه سیزدهم، 
پتانسیل رسانه اى اســتان را به رخ بکشــید، نه آنکه 
اطالع رسانى از این سفر را به انگاره اى ضعیف مبدل

 کنید.
خالصه آنکه آقاى اســتاندار، حمایت و پشــتیبانى تان 
پیشکش، شما در طول دوران تصدى خود و در تعامل با 
رسانه هاى شناسنامه دار و قانونمدار، بدون شاید و به طور 
قطع، ضعیف عمل کرده اید و اگر چه به شکل بارزى از 
چشم بســیارى از آنان افتاده اید ولى هنوز فرصت براى 
جبران دارید. اگر چه این فرصت محدود و به سرعت در 

حال گذر است. 

 
تصاویر نقاشى شده کودکان دیروز با امروز فرق دارد. خانه 
و خانواده در ذهن بچه هاى دیروز یک حوض بود و حیاط 
و پنج درى ها و یک عالمه بچه که از سر و کول هم باال 
مى رفتند. حاال نقاشى ها سر و تهش جمع مى شود به یک 

پدر و مادر و یک یا دو کودك و تمام. 
به شکل رســمى تر آمارها هم همین مســئله را نشان

 مى دهند و از کوچک شــدن خانواده هاى ایرانى پرده 
برمى دارند. به طــورى کــه در آمارها خانــواده هاى
 هسته اى (خانواده اى هستند که در آن والدین با فرزندان 
خود زندگــى مى کنند)  بیــش از 60 درصــد از خانواده 
هاى کشــور و تنها بین 3 تا 4 درصد خانواده گســترده 
(خانواده اى که در آن والدین با فرزنــدان ازدواج کرده و 
نوه ها زندگى  مى کنند)داریــم. در این میان، خانواده هاى 

تک والد(خانواده اى که یکى از زوجین به دلیل فوت، طالق 
یا مهاجرت حضور ندارند)  حدود 7 درصدند و حدود 25صدم  
درصد را خانواده فرزند سرپرست و حدود 7درصد را خانواده 

تک نفره تشکیل مى دهند.
اگر نقش تکنولوژى و تغییرات فرهنگى را در نظر بگیریم 
آنچه بیش از همه باعث این تغییــرات و دگرگونى ها و 
کوچک شدن خانواده ها شــده اقتصاد است. اقتصادى 
که هر روز نه تنها ســفره خانواده ها را کوچک مى کند؛ 
بلکه خود خانواده را هــم از درون دچار تزلزل و کوچک 

شدن مى کند. 
به نظر مى رســد تا به امروز تنها از کوچک شدن خانواده 
و شکل هاى مختلف آن و تهدیدهایى که متوجه جامعه 
مى کنند، صحبت شــده در حالى  که شــاید راه درست و 
منطقى این باشد که همه ابعاد را در کنار خانواده واکاوى 

کــرد؛ واکاوى اینکه هر کدام از این مــوارد چرا به  وجود 
مى آیند و چطور مى توان به شــیوه درست و اصولى با آن 

مقابله کرد.
واقعیت امر این است که تنها نکوهش مسئله اى نمى تواند 
راه برون رفت از آن باشد، به خصوص در مورد مسائلى که 

اجتماع را تحت الشعاع قرار مى دهند.
خانواده نهادى اجتماعى اســت و بــه راحتى نمى توان 
از کنار مســائل دخیل در آن گذشــت؛ به  عنوان مثال 
نمى توان با وام 100میلیونى ازدواج، جوانان را به ازدواج 
تشویق کرد؛ وامى که در یک بازه زمانى باید بازپرداخت 
شــود! واقعیت امر این اســت که اگر دولت ها نسبت 
به بهبود شــرایط اجتماعى اهمیت ندهند، آینده اى را 
مى توان به تصویر کشــید که خانواده  در ایران به شکل 

رسمى از بین خواهد رفت.

جاى خالى خانواده

از روز یک شنبه خبرى ســاختگى با عنوان فوت آیت ا...
سیستانى در برخى شبکه هاى اجتماعى در عراق داغ شده 
و به مرور توجه بعضى رسانه ها را جلب کرد. در همین راستا 
فیلمى از شبکه «الشرقیه» منتشر شد که در قسمت ابتدایى 
آن، سید احمد صافى (امام جمعه حرم حضرت ابوالفضل(ع) 
و از مسئولین دفتر آیت ا... سیســتانى) بیانیه اى را قرائت 
مى کند که در آن اینگونه وانمود شــده که خبر از ارتحال 

آیت ا... مى دهد.
در ادامه فیلم نیز صحنه هایى از بیمارستان الکفیل کربال 
پخش مى شود که آیت ا... سید محمدرضا سیستانى فرزند 

ایشان، در حال گریه است و دیگران او را دلدارى مى دهند. 
اما اصل ماجرا چیست؟

بررسى ها نشــان مى دهد فیلمى که از سید احمد صافى 
منتشر شده مربوط به ابتداى سال 2020 است که آیت ا... 

سیستانى در بیمارستان الکفیل کربال جراحى شد.
صافى در این بیانیه، خبر بیمارى و جراحى سیســتانى را 
اعالم و در ادامه مى افزاید: «الحمدهللا جراحى با موفقیت به 
پایان رسید و اآلن مرجعیت در سالمت هستند.» اما این 
بخش از فیلم مذکور کات شده و به جاى آن عبارت «فوت 

کرده اند» صداگذارى شده است!

بخش دوم و گریه هاى ســید محمدرضا سیستانى نیز به 
ماجراى فوت مرحوم آیت ا... ســید محمد ســعید حکیم 
برمى گردد که سید محمدرضا در بیمارستان الکفیل حاضر 
بوده و زمانى که براى عرض تسلیت نزد سید حیدر حکیم 
(فرزند آیت ا... سید محمدســعید حکیم) مى رود، اشک 

مى ریزد...
در واقــع شــایعه پردازان با میکــس دو فیلــم قدیمى 
و صداگــذارى دو ثانیــه اى در میــان دو فیلــم، 
اینگونه وانمــود مى کنند کــه گویا آیت ا... سیســتانى

 رحلت کرده است.

شایعه فوت آیت ا... سیستانى چگونه جعل شد؟

خورشید کیایى
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6 سد بزرگ استان اصفهان
 25 درصد آب دارد

تمام حجاج اصفهانى
 از سرزمین وحى بازگشتند

آسترازنکا از سبد ترزیق 
واکسن خارج شد

سخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان با اشاره 
به اینکه هم اکنـون 40 میلیون واکسـن آماده براى 
تزریق در کشور وجود داردگفت: واکسن آسترازنکا که 
یک واکسن وارداتى بود دیگر به کشور وارد نمى شود 
و از سـبد واکسـن خارج و هـم اکنون واکسـن هاى 
اسـپایکوژن، پاسـتاکووك، سـینوفارم، برکت، نورا و 
فخرا در دسـترس اسـت. پژمان عقدك با بیان اینکه 
میزان واکسیناسـیون کرونا در اردیبهشت امسال به 
40 هزار و در خرداد بـه 20 هزار نفر رسـید، افزود: از 
تیر امسـال میزان مراجعه کنندگان دریافت واکسـن 
افزایش و به 80 هزار نفر رسـید و نسـبت به یک ماه 

گذشته آن چهار برابر شد. 

آب، خط قرمز استان است
معاون هماهنگـى امور عمرانى اسـتاندارى اصفهان 
با بیـان اینکـه موضوع آب، خط قرمز اسـتان اسـت، 
از تـالش ها بـراى اصالح نـگاه اصفهـان برخوردار 
خبر داد. مهران زینلیان در جلسـه شـوراى اسـالمى 
اسـتان اصفهـان بـا تأکیـد براین کـه موضـوع آب، 
خط قرمز اسـتان اصفهان اسـت، اظهار کـرد: طبق 
آمار رسـمى، فقـط حـدود 4 درصـد از آب زاینده رود 
بـه کل صنایع اسـتان اعـم از فـوالد، پتروشـیمى و 
غیـره تخصیـص مـى یابـد. وى اظهـار داشـت: به 
جدیـت جلـوى طرح هـاى آب بَـر در اسـتان گرفته 

شده است.

رفع خطر سقوط داربست 
رئیـس اداره خدمات شـهرى منطقه 13 شـهردارى 
اصفهـان جزئیـات و دلیـل سـقوط داربسـت یـک 
سـاختمان در خیابـان اصلـى شـهرك امیرحمزه در 
روز یکشـنبه را تشـریح کـرد. امیـد معتمـدى اظهار 
کرد: داربسـت متعلق به سـاختمانى با پروانه ساخت 
پنج طبقه روى پیلوت در خیابان فرعى دوم شـهرك 
امیرحمزه بـوده اسـت. طى بررسـى به عمـل آمده، 
پیمانکار جوشکار ساختمان به منظور انجام اقداماتى 
روى نماى ساختمان، دستک هاى مهار داربست که 
در مسـیر نبشـى کارى قرار داشـته را باز کرده اسـت 
که با توجـه به شـرایط جـوى و وزش بـاد در همین 
زمان، سـازه اصلى داربسـت از مـکان اسـتقرار خود 
خارج شده و به حالت سقوط درآمده است. وى تاکید 
کرد: بـا هماهنگى اداره بـرق، مأموران آتش نشـانى 
و پیمانکار پـروژه در کمترین زمـان ممکن، عملیات 
رفع خطر احتمالى ناشى از سـقوط داربست در محل

 انجام شد.

فعالیت 15 اکیپ 
زنده گیرى سگ 

رئیـس اداره هماهنگى و نظارت بر خدمات شـهرى 
شـهردارى اصفهـان گفـت: 15 اکیـپ زنده گیـرى 
سـگ هاى بالصاحب در این کالن شـهر فعال است 
و این سـگ ها پـس از انتقـال بـه پناهـگاه و تزریق 
واکسـن هارى، انگل زدایى و عقیم سازى، رهاسازى 
مى شـوند. رامیـن میرعسـگرى اظهار کرد: از سـال 
87 معدوم سـازى سـگ هاى بالصاحـب در شـهر 
منسـوخ شـد و زنده گیرى این حیوانات و انتقال آنها 
بـه پناهـگاه شـهردارى در دسـتور کار قـرار گرفت 
که در این پناهگاه عقیم سـازى و سـپس رهاسـازى 

مى شوند.

بهارستان به
 10 مدرسه جدید نیاز دارد

مدیــرکل دفتر فنى، امــور عمرانــى و حمل و نقل 
و ترافیک اســتاندارى اصفهان گفت: بــا توجه به 
افزایش ســاخت و ساز مسکن و ســکونت در شهر 
جدید بهارستان، اکنون این شهر به 10 مدرسه جدید 
نیاز دارد. حمیدرضــا رحیمى با بیان کمبود فضاهاى 
آموزشى در شهر جدید بهارستان افزود: این موضوع 
پیش از این نیز توســط اداره کل نوسازى مدارس و 
اداره کل آموزش و پرورش استان هم به استاندارى 

اعالم شده بود.

دریا قدرتى پور
پسته به عنوان یکى از محصوالت صادراتى ایران همواره 
سهم قابل توجهى از صادرات غیرنفتى را به خود اختصاص 
داده است. این محصول با اینکه محصولى دیربازده به شمار 
مى رود اما از لحاظ ارزآورى اقتصادى جایگاه مهمى دارد. در 
چند سال اخیر این محصول به واسطه آب برى کم و مقاومت 
زیاد در برابر خشکسالى مورد توجه جهاد کشاورزى اصفهان 
هم قرار گرفته تا کشاورزان را ترغیب به کاشت این محصول 
کنند. در این زمینه مدیر امور باغبانى جهاد کشاورزى استان 
اصفهان معتقد است پسته به عنوان اولویت اول کشت در 
اصفهان مى تواند جایگزین بســیارى از کشت هاى آب بر 
شــود و از لحاظ اقتصادى منافع زیادى را براى کشاورزان 
اصفهانى به دنبال داشته باشــد. با احمدرضا رییس زاده به 
گفتگو نشستیم تا از چند و چون کشت پسته در اصفهان و 

وضعیت این محصول استراتژیک بگوید. 

شما از کشت پســته به عنوان اولویت 
اول کشــت در اصفهان نام برده اید. 
محصولى که مــى توانــد در دوران 
خشکسالى جایگزین محصوالت آب بر 
شود و به کشاورزى اصفهان کمک کند 
اما این محصول به دلیل دیربازده بودن 
آنچنانکه باید و شاید صرفه اقتصادى 
ندارد و به همین خاطر کشاورزان نسبت 
به کشت این محصول از خود مقاومت 
نشــان مى دهند. در این شــرایط آیا 

توانسته ایم این محصول را جایگزین 
دیگر محصوالت آب بــر در اصفهان 

بکنیم؟
پسته گیاهى است که به شورى خاك یا EC مقاومت بسیار 
خوبى نشان مى دهد. معموًال در مکان هایى پسته کاشت مى 
شود که شورى خاك باالست و نمى توان هیچ گیاه دیگرى را 
پرورش داد. بنابراین درست است که بعد از شش یا هفت سال 
پسته به محصول مى نشیند اما این محصول، هم از لحاظ 
باردهى اقتصادى و هم از لحاظ صادراتى بسیار ارزشمند بوده 
و قیمت خوبى هم نسبت به محصوالت دیگر دارد و به همین 

خاطر کشاورزان هم مشکلى با این مسئله ندارند. 
در حال حاضر چه مقدار از ســطح زیر 
کشت اصفهان مربوط به پسته است؟

هم اکنون نزدیک به 8 هزار هکتار سطح زیر کشت باغات 
اصفهان مربوط به پسته اســت و توسعه خوبى در این چند 
ساله اخیر که با خشکسالى دست و پنجه نرم مى کرده ایم 

داشته ایم.
نسبت به قبل چه میزان افزایش سطح 
زیر کشــت این محصول مقــاوم به 

خشکسالى را داشته ایم؟
طى چهار پنج سال اخیر توسعه خوبى در این زمینه داشتیم 
و بین دو تا سه هکتار میزان سطح زیر کشت این محصول 
افزایش یافته و در مناطق آران و بیدگل، اردســتان، نطنز، 
شاهین شــهر و حتى شــرق اصفهان، خور و بیابانک هم 
کشت خوب و هم برداشت مناسبى در رابطه با این محصول 

داشته ایم.

در حال حاضر اصفهان در زمینه پسته 
داراى چه رتبه اى است ؟

در این زمینه اصفهان رتبه چندان باالیى نسبت به کرمان 
و یزد و مناطــق مرکزى ندارد و اکنــون اصفهان در جمع 
رتبه هاى کشور داراى رتبه ششــم و هفتم است و چون ما 
منابع محدودى در این زمینه داریم نتوانسته ایم رقم سطح 
زیر کشت این محصول را باال ببریم؛ با وجود این، در برخى 
از سال ها ما توانســته ایم از  10 هکتار از سطح زیرکشت 
پسته اى که داشــتیم 10 هزار تن برداشت داشته باشیم اما 
امسال با توجه به سرمازدگى که داشتیم و درختانى که تحت 
تنش اقلیمى قرار گرفتند این میزان برداشت با کاهش روبه 

رو شد.
اشاره کردید به سرمازدگى درختان، با 
توجه به این موضوع شما تسهیالتى به 

کشاورزان پرداخت نکردید؟
ما سعى کرده ایم که با تأمین اعتبار، در سنواتى که خشکى 
طاقت فرسا شــده از طریق آبرســانى ها، لوله گذارى ها و 
فعالیت هاى خدماتــى مثل بیمه باغ هاى پســته را حفظ 
کنیم ولــى نقدیگى و کمبــود نقدینگى باغــدار، معضل 
اصلى اســت که توجه ویژه اى به آن نشــده و تسهیالت 
اندکــى بــراى آن در نظــر گرفته شــده اســت و بعضًا
 نهاده هاى مورد نیاز اعم از انواع کــود و غیره نیز متأثر از 
تحریم ها و افزایش قیمت هاســت و هزینه ها را باال برده 
به همین خاطر این نهاده ها با کیفیت مناســب به دســت 
کشاورز نمى رسد و همین موضوع باعث گالیه کشاورزان 

شده است.

مدیر امور باغبانى جهاد کشاورزى استان در گفتگو با «نصف جهان»:

کشاورزان اصفهانى 
مشکلى با کاشت پسته ندارند

مدیر حج و زیارت استان اصفهان با بیان اینکه بازگشت 
حجاج اصفهانى از 26 تیرماه آغاز شده بود و تا بامداد روز 
سوم مردادماه ادامه داشــت، گفت: در موسم حج امسال 
حدود چهار هزار نفر از این استان به سرزمین وحى مشرف 

شده بودند که همه آنان به کشور بازگشتند.
علیرضا صادقى با اشــاره به اینکه حدود 94 نفر عوامل 
اجرایى این زائران را همراهى مى کردند، افزود: این زائران 

در قالب 31 کاروان به حج تمتع مشرف شدند.
صادقى اعالم کرد: اصفهان به لحاظ تعداد زائر رتبه سوم 
کشورى را در بین سایر استان هاى کشور پس از استان هاى 
تهران و خراسان رضوى داراســت.وى با بیان اینکه در 

موسم حج امسال امسال براى اولین بار هیچکدام از زائران 
استان اصفهان فوت نکردند، خاطرنشان کرد: امسال همه 
زائران اعزامى زیر 65 سال بودند و این محدودیت توسط 

دولت عربستان اعمال شده بود.
در همین حال مدیر گروه بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت 
اصفهان گفت: تاکنون مورد خاصــى از ابتال به بیمارى 
در بین نزدیک به چهــار هزار نفر حاجــى اصفهانى که 
وارد فرودگاه بین المللى شــهید بهشتى شده اند، گزارش 
نشده اســت.رضا فدایى افزود: بررسى ها نشان مى دهد 
که وضعیت ســالمت حجاج اصفهانى نسبت به جمعیت 

عمومى اصفهان، در شرایط بهترى قرار داشت.

مدیر بهره بردارى و نگهدارى از تأسیسات آبى شرکت 
آب منطقه اى اصفهان گفت: مجموع ذخیره آب سدهاى 
بزرگ اســتان اصفهان تاپایان تیرماه به 335 میلیون 
مترمکعب رسید که حاکى از پرشدگى 25 درصدى است.
احســان ا... امینى با اشــاره به آخرین وضعیت ذخیره 
آبى شش سد بزرگ استان اصفهان، اظهار داشت: هم 
اکنون میزان پرشدگى سدهاى استان 25 درصد است و 
بررسى وضعیت سدهاى استان نشان مى دهد که میزان 
پرشدگى سدها نسبت به میانگین بلند مدت با کاهشى 

معادل 66 درصد مواجه است.
وى ادامه داد: ذخیره ســد مخزنى زاینده رود با ظرفیت 

نرمال یک میلیارد و 239 میلیــون متر مکعب تا پایان 
تیرماه سال جارى به 287 میلیون مترمکعب رسید.

امینى با بیان اینکه ذخیره آبى سد زاینده رود نسبت به 
سال گذشته 14 درصد کاهش دارد، ادامه داد: در مقایسه 
با بلندمدت (50 ســال)، ذخیره آب این سد 69 درصد 

کاهش نشان مى دهد.
وى با تأکید بر وضعیت منابع آب استان خواستار صرفه 
جویى در مصرف آب در همه بخش هاى اســتان شد و 
افزود: صرفه جویى و اســتفاده بهینــه از آب را در همه 
بخش ها از جمله آب شرب، صنایع، کشاورزى ضرورى 

است.

  تیر خالص به جان بافت هاى تاریخى
 نصف جهان  خانه هاى تاریخى اصفهان، جزو میراث 
فرهنگى شهر به شــمار مى آیند و از لحاظ قدمت و 
ارزش جایگاه بزرگى دارند و باید به آنها رسیدگى شود.
این در حالى اســت کــه میراث فرهنگــى به علل 
گوناگون از جملــه کمبود اعتبارات نســبت به این 
خانه ها معموًال بى اعتناست و این خانه ها معموًال در 
اثر قدمت دچار فرســودگى و کم کم تبدیل به خرابه 
هایى بدون ارزش مى شوند که یا دست مالکان و یا 

کلنگ شهردارى آنها را به مرگ ابدى فرو مى برد. 
این خانه هاى تاریخى در حالــى مورد تخریب قرار 
مى گیرند که عمدتاً در حالت بالتکلیفى و بى توجهى 
مالکان و یا میــراث فرهنگى هســتند و در معرض 

حوادث طبیعى و غیر طبیعى هستند.
این در حالى اســت که به زعم کارشناسان، تخریب 
بافت هاى تاریخى با برچسب بافت فرسوده یکى از 
عمده ترین دالیل آسیب به آثار و ابنیه تاریخى است، 
امرى که تیر خالص را بــر پیکر میراثى مى زنند که 

تنها مربوط به نسل کنونى نیست.
در واقع نابودى بافــت تاریخى ترجمانى اســت از 
ناآگاهــى مردم و مســئوالن شــهرى نســبت به 
ســاختمان هایى که باید بماند تا به نسل هاى دیگر 
برســد اما اکنون به ده ها بهانه این ســرمایه هاى 
تاریخى و اقتصادى و فرهنگى بــه راحتى تخریب 

مى شود.

خرابه یا سطل بزرگ زباله 
مریم محسنى

وجود بافت هاى فرســوده و خرابه هایى که ناشــى از 
تخریب بخشى از بافت ها در خیابان هاى فرعى منتهى به 
مرکز و شمال شهر دیده مى شود شهروندان این مناطق 

را با مشکالت جدى روبه رو کرده است.
به گفته شــهروندان این مناطق، این نقاط محلى شده 
براى انباشت زباله شده و به این خاطر که شهردارى هم 
توجهى به این موضوع نمى کند این ساختمان ها تبدیل 
شده اند به یک ســطل زباله بزرگ در کوچه هاى شهر. 
کسى تردید ندارد که این اتفاق به شدت بر سالمت شهر 
و شهروندان مؤثر بوده و حتى ممکن است باعث گسترش 

بیمارى در شهر شود.
گرچه این مسئله به همینجا ختم نمى شود؛ این ساختمان 
هاى نیمه خرابه که یا بخشى از دیوار و یا سقف آن باقى 
مانده ممکن است هر لحظه دچار ریزش شوند و خطرات 

زیادى را براى شهروندان به دنبال داشته باشند. 
این ساختمان ها همزمان با رشد شهرنشینى و زیاد شدن 
وسایل نقلیه و عریض تر شدن کوچه ها و خیابان ها هر 
روز در حال افزایش هستند و اگر شهردارى چاره اى براى 
آنها نیندیشد شهر را از حالت عادى خارج کرده و چهره 
نازیبایى بــه معابر و خیابان ها مى دهنــد. خیابان ها یا

 محله هایــى را تصور کنید که در گوشــه گوشــه آن 
چنین بافت هاى نامناســبى قرار داشــته باشــد. این 
صحنه زیبایى نیســت.از طرفى ممکن است برخى از 
این زمین هــاى مانده در گوشــه و کنار شــهر بر اثر 
اختالفات درون خانوادگى همچنــان بالتکلیف مانده 
باشند که به نظر مى رســد در این باره باید خود خانواده 
ها به عنوان تصمیم گیران اصلى وارد عمل شده و اجازه 
ندهند میراثشــان باعث اتفاق ناخوشــایندى در سطح 

شهر شود.

نگاه روز

 آسمان همه جا خاکسترى است

  باغ بانوان اردستان مکانى مناسب
 براى دوچرخه سوارى نیست

تخصیص قیر رایگان براى آسفالت معابر تیران،
 رضوانشهر و عسگران

 نصف جهان  روزنامه «اصفهان امروز» در شــماره 
دوشــنبه ســوم مردادماه خود به بحث زاینده رود و 
خشک شدن باتالق گاوخونى پرداخته و در یادداشتى 
با عنوان همه جا آسمان همین رنگ آورده: «اواخر 
دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد ذهن مردم اصفهان پر 
بود از شایعه هاى فراوان پیرامون سرنوشت زاینده رود 
در آینده نزدیک که باالدست آن با تحرکاتى پیرامون 
برداشــت هاى عجوالنه و خارج از ضوابط حقابه ها 
مواجه بود کــه به حقیقت پیوســت در ادامه پس از 
عبور آب از ســد هزاران حلقه چاه مجوز دار و بدون 
مجوز حفر شــد تا میزان ورودى را از استاندارد قبلى 
به شــدت کاهش دهد.» در بخش دیگرى در این 
یادداشت آمده اســت: «متأســفانه آن زمان هنوز 
گوشــى هاى همراه بســیار محدود و انگشت شمار 
بودند و آن مقدار هم که بود تنها توانایى شان تماس 

مکالماتى محدود بود که اگر همچون امروز بود آحاد 
جامعه مى توانســتند، هرگونه تحرکى را بالفاصله 
در اختیار یکدیگــر بگذارند قطعًا مشــارکت هاى 
مردمى اجازه نمى داد صدها مرتع مرتفع در حاشــیه 
زاینده رود از سرچشمه تا سد ملعبه دست سودجویان 

قرار گیرد.»
این یادداشت به این موضوع انتقاد کرده است که این 
درست نیست که یکى از استراتژیکى ترین مواد حیاتى 
چند استان را به آبیارى درختان بادام، هلو و غیره در 
باالدست ها اختصاص دهند و مایه شرب پایین دست 
را در استخرهاى خود جارى سازند و تاالب بین المللى 
گاوخونى را به دست کویر همســایه آن بسپارند و 
درنتیجه نه تنهــا حقابه دیگران پایمال شــود بلکه 
سالمتى میلیون ها نفر به واسطه هجوم ریزگردهاى 

گاوخونى به خطر بیافتد!

 نصف جهان   رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان 
اردستان با اشــاره به نبود مکانى امن و سرپوشیده 
براى دوچرخه سوارى بانوان در این شهرستان گفت: 
کمبود امکانات ورزشى براى بانوان همچون مکانى 
مسقف و پوشیده جهت دوچرخه سوارى، به یکى از 

خواسته هاى این قشر تبدیل شده است.
وى افزود: البته در باغ بانوان شهرســتان پیســت 

دوچرخــه ســوارى بانــوان طراحى شــده ولى 
محل مناســبى بــراى ایــن ورزش نیســت و با 
تأمین فضا، باز هــم کمبود مربى ورزشــى بانوان 
داریم کــه نیازمند اتخــاذ تمهیــدات الزم جهت 
حضور بانوان متخصــص و متعهــد در این حوزه

 هستیم.

 نصف جهان    رئیس اداره راه و شهرسازى شهرستان 
تیران و کــرون از تخصیص 162 تــن قیر جهت 
بهســازى معابر تیران، رضوانشــهر و عسگران در 
راســتاى اجراى طرح بازآفرینى شهرى در محالت 

این شهرستان خبر داد.
سعید کاشــفى افزود: پیش بینى 28 هزار متر مربع 
از معابر فاقد آســفالت و مضمحــل محالت هدف 

بازآفرینى شهرى این سه شهر آسفالت شود.
وى در خصوص میزان قیر رایگان تخصیصى به این 

سه شهر گفت: براى شهر تیران70 تن، رضوانشهر54 
تن و عسگران 38 تن قیر در نظر گرفته شده است.

وى ادامه داد: هزینه حمل قیر از پاالیشــگاه، تهیه 
مصالح، پخت و پخش آسفالت در معابر فاقد آسفالت 
واقع در محدوده طرح بازآفرینى شــهرى بر عهده 
شهردارى است و بر اســاس قوانین اداره  کل راه و 
شهرسازى استان اصفهان، عملیات اجراى آسفالت 
مى بایست در معابر زیرسازى و جدولگذارى شده و 

داراى انشعابات آب، برق وگاز انجام شود.  

مانى مهدوى
بعد از انتقادات زیادى که متوجه مسئوالن سازمان هواشناسى کشور و به خصوص اداره کل 
هواشناسى استان فارس شد که چرا نتوانســتند سیل ویرانگر استهبان که به کشته شدن 
حداقل 22 نفر منجر شد را پیش بینى کنند، حاال مسئوالن استان اصفهان چند روز است به 

طور مکرر نسبت به احتمال بروز سیل در آخر هفته هشدار مى دهند.
در جدیدترین خبر، اداره کل هواشناسى استان اصفهان که پیش تر براى آخر هفته هشدار 
زرد صادر کرده بود، حاال سطح این هشدار را یک مرحله باالتر برده و هشدار نارنجى صادر 
کرده است. بر اساس هشدارهاى مرکز پیش بینى سازمان هواشناسى کشور، رنگ زرد براى 

آگاهى بخشى، رنگ نارنجى براى حفظ آمادگى و رنگ قرمز براى اقدام است.
اداره کل هواشناسى استان اصفهان در باره تشدید فعالیت سامانه «مونسون»، رگبار شدید 
باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتى و بارش تگرگ در مناطق ُمستعد از اوایل روز پنج 

شنبه تا اواخر روز جمعه هفته جارى در استان «هشدار نارنجى» صادر کرد.
پدیده مونســون در تابســتان بر روى اقیانوس هند تشکیل مى شــود که به دنبال آن

 بارش هاى شدید بر روى دریا در هندوستان و پاکستان مى بارد و اثرات آن به ایران هم مى 
رسد.هواشناسى اصفهان، روز دوشنبه با صدور اطالعیه اى از رگبار شدید باران، رعد و برق، 
وزش باد شدید موقت، بارش تگرگ در مناطق ُمستعد و تشدید فعالیت سامانه مونسونى 
از اوایل روز پنج شــنبه تا اواخر روز جمعه در مناطق جنوب، جنوب غرب و مرکز استان به 
ویژه مناطق جنوبى تر و مناطق همجوار با اســتان هاى فارس و چهارمحال و بختیارى و 

کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

هشدارها را جدى بگیرید
در همین باره معاون توســعه و پیش بینى هواشناسى اســتان اصفهان گفت: بارش هاى 
رگبارى ناشى از فعالیت جریان هاى مونسون اقیانوس هند طى روزهاى پنج شنبه تا شنبه 

پیش رو اصفهان را فرامى گیرد.
نوید حاجى بابایى با اشاره به جزئیات سامانه بارشى تابستانه، اظهار داشت: طى روزهاى پنج 
شنبه تا شنبه (ششم تا هشتم مردادماه) شاهد بارش هاى رگبارى همراه با رعد و برق بر روى 
استان خواهیم بود که این بارش ها ناشى از فعالیت جریان هاى مونسون اقیانوس هند است 
و بى تردید شدت بارش ها در نیمه جنوبى، مناطق غرب و مرکز استان و نواحى همجوار با 

استان هاى فارس، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیارى خواهد بود.
وى خاطرنشان کرد: بارش رگبار باران همراه با رعد و برق و در مناطق مستعد احتمال ریزش 

تگرگ را طى این سه روز شاهد خواهیم بود و بارش ها عصر و اوایل شب اتفاق مى افتد.
معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناســى اســتان اصفهان افزود: جارى شدن 
رواناب، باالآمدن سطح آب رودخانه ها و سیالبى شــدن مسیل هاى فصلى و اختالل در 
تردد محورهاى مواصالتى استان اصفهان با اســتان هاى جنوبى همجوار طى آخر هفته 

پیش بینى مى شود. 
معاون توسعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان اصفهان تصریح کرد: متأسفانه بارشى 
که در استهبان استان فارس اتفاق افتاد، طى آخر هفته و جمعه بود و مردم بارش را جدى 

نگرفتند در حالى که بارش ها در این فصل غافلگیرکننده است.

هالل احمر اصفهان در حالت آماده باش 
 در همین زمینه معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان هم گفت: تمامى شعب 
این جمعیت براى رویارویى با سیالب احتمالى در روزهاى آینده در استان به حالت آماده 

باش قرار گرفته اند.
داریوش کریمى با بیان اینکــه تجهیزات و مواد خوراکى مصرفى و دیگر وســایل مورد 
نیاز به اندازه کافى در مراکز این نهاد در اســتان وجود دارد تصریح کرد: بر همین اســاس 

امدادرسانى در کمترین زمان ممکن و به صورت فراگیر انجام خواهد شد. 

«مونسون» اصفهان را تهدید مى کند
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محبوبیت اینستاگرام، ماهیت باز و حس ارتباط شخصى، 
آن را به یک پلتفــرم ایده آل براى کالهبــرداران تبدیل 

کرده است.
اینستاگرام یک هدف مکرر براى کالهبردارانى است که 
سعى مى کنند حساب شما را تصاحب کنند و شما را وادار به 

ارسال پول به آن ها کنند.
 Cygenta جسیکا بارکر، مدیرعامل شرکت امنیت سایبرى
مى گوید اخیراً شــاهد افزایش گزارش هاى کالهبرداران 

اینستاگرام بوده است.
او مى افزاید: کالهبردارى در تمام پلتفرم هاى رسانه هاى 
اجتماعى صورت مى گیرد اما محبوبیت اینستاگرام، ماهیت 
باز و حس ارتباط شخصى، آن را به یک پلتفرم ایده آل براى 

کالهبرداران تبدیل کرده است.
کالهبرداران به سرعت حرکت مى کنند. هر زمان که رویداد 
بزرگى مانند جنگ روســیه در اوکراین، شیوع کووید-19 
یا نوســان ســریع قیمت ارز هاى دیجیتال رخ مى دهد، 
کالهبردارى ها بالفاصلــه پس از آن ظاهر مى شــوند. 

کالهبردارى هاى آنالین و مداوم در حال توسعه هستند.
جیک مور، مشاور امنیت سایبرى جهانى در شرکت امنیتى 
ESET مى گوید: بــا محبوبیت اینســتاگرام، مخاطبان 

مى توانند به سرعت رشد کنند و اغلب تعداد فالوور ها مى تواند 
باعث شــود مردم در کمترین زمان به یک حساب اعتماد 

کنند. این امر زمانى تسریع مى شود که مخاطبین شناخته 
شده قبًال چنین حساب هایى را دنبال مى کنند، این اعتماد 

مى تواند حضورى بسیار قوى در صورت نیاز باشد 
تا قربانیان را وادار کند جزئیاتى مانند 

اعتبارنامه خود را براى مثال براى 
«ورود به سیســتم» به یک 
صفحه فرود جعلى تحویل 

دهند.
کالهبــرداران از شــما 
مى خواهند که براى  آنها 

پول بفرســتید یا به حساب 
اینســتاگرام خود دسترسى 

داشته باشــید. آنها سعى مى کنند 
شما را فریب دهند تا اطالعات شخصى 

یا پول را تحویل دهید، یا شــما را وادار بــه کلیک روى 
پیوند هایى کننــد که مى تواننــد جزئیات ورود شــما را 

جمع آورى کنند.
کالهبردارى از طریق اســتورى اینســتاگرام نیز انجام 
مى شــود. کریس بوید، تحلیلگر ارشــد اطالعات بدافزار 
در شرکت امنیت ســایبرى Malwarebytes مى گوید: 
کالهبرداران از ویژگى اســتورى اینستاگرام سوء استفاده 
مى کنند و مطالبى را در آنجا ارســال مى کنند که پس از 

24 ساعت به طور خودکار حذف مى شــوند. این ترفند در 
پشت عکس پروفایل آن ها پنهان شده است. شما آن را در 

مجموعه اصلى تصاویر نخواهید دید.
بوید مى گوید که این حرکت به دور نگه داشتن 
کالهبردارى از فید هاى اینســتاگرام و 
ناپدید شدن خودکار آن کمک مى کند 

و تشخیص آن را سخت تر مى کند.
مســلمًا بزرگتریــن راهــى که 
مى توانید حســاب خود را در برابر 
تســخیر کالهبرداران محافظت 
کنید، اســتفاده از یــک رمز عبور 
منحصر به فرد و قوى  اســت. فعال 
کردن احراز هویت چندعاملى مستلزم آن 
است که هر کسى که سعى مى کند وارد حساب 
شما شود، عالوه بر استفاده از رمز عبور، از یک کد ورود یا 
کلیک بر روى یک اعالن اســتفاده کند؛ این کار در برابر 

تصاحب حساب مؤثر است.
براى فعال کردن احراز هویت دو مرحله اى در اینستاگرام 
 Two-Factor و سپس Security ســپس Settings به
Authentication بروید. مى توانید حفاظت امنیتى را در 

آنجا روشن کنید. اگر در بدترین حالت، اکانت اینستاگرام 
شما هک شد، این کارى است که باید انجام دهید.

اســتفاده زیاد از فضاى حافظه توســط گوگل کروم و 
استفاده کاربران از مرورگرهاى جایگزین، باعث شده 

کروم به فکر حل این مشکل باشد.
مرورگر کروم به دلیل اشغال کردن فضاى زیادى از رم، 
به یک مرورگر بدنام تبدیل شــده و یکى از دالیلى که 
بسیارى از کاربران مرورگر هاى دیگر مانند فایرفاکس، 
سافارى یا حتى اج مبتنى بر کرومیوم را به کروم ترجیح 

مى دهند همین است.
اما یک خبر خوب براى کســانى که هنــوز از مرورگر 
گوگل استفاده مى کنند منتشر شده است. این شرکت 
در حال آزمایش یک ویژگى جدید اســت که مى تواند 
مصرف باالى حافظه توســط مرورگر کروم را کاهش 

دهد.
به طور معمــول، کروم در هر دقیقــه یک بار تب هاى 
باز شــده در یک مرورگر را براى به روز رسانى بررسى 
مى کند. این فرآیند با هر تب باز شــده در مرورگر، رم 

اضافى را اشــغال مى کند. اگر فقط تعداد معدودى 

تب باز شده داشته باشــید یا میزان رم رایانه شما باال 
باشــد، این مسئله براى شــما مشکل ســاز نخواهد 
بود، اما اگر تعداد زیــادى تب را باز نگــه دارید، قطعًا 
متوجه تاخیر و ســایر مشــکالت عملکــرد خواهید 

شد.
 Quick Intensive Throttling ویژگى جدیدى کــه
نامیده مى شود، مرور تب هاى پس زمینه را به یک بار در 
هر پنج دقیقه افزایش مى دهد. این ویژگى این پتانسیل 
را دارد که استفاده کروم از رم را به میزان قابل توجهى 

کاهش دهد.
این ویژگــى جدید هنوز در مرحله آزمایشــى اســت 
و در مرورگــر اصلــى کروم در دســترس نیســت، 
امــا مى تــوان بــا دانلــود 

آخرین نســخه کــروم قنــارى و فعال کــردن این 
ویژگــى در تنظیمــات آزمایشــى آن را امتحــان 

کنید.
از آنجایى که کروم قناورى براى آزمایش ویژگى هاى 
که هنوز تکمیل نیستند در نظر گرفته شده، این ویژگى 
و سایر ویژگى هاى آزمایشــى ممکن است همیشه به 

درستى کار نکنند.
براى امتحان کردن این ویژگى مرورگر کروم قنارى را 

دانلود و نصب کنید.
chrome://flags/#quick- مرورگر را باز کنید و سپس

intensive-throttling-after-loading را در نــوار 

جستجو تایپ کنید تا مســتقیمًا به تنظیمات در منوى 
ویژگى هاى آزمایشى بروید.

 Quick Intensive» روى منــوى کشــویى کنــار
Throttling» کلیک کنید و آن را فعال کنید.

هنگامى که از شما خواسته شد تغییرات را اعمال کنید، 
مرورگر را مجددا راه اندازى کنید.

پس از تکمیل ایــن مراحل، برگه هــاى پس زمینه باز 
شــده در Chrome Canary اکنون حافظه کمترى را 
اشغال خواهند کرد. توجه داشته باشید که زمانى که این 
ویژگى به نسخه اصلى کروم برسد، این مراحل متفاوت 

خواهند بود.

راه هاى جلوگیرى از کالهبردارى در اینستاگرام ذخیره سازى رم در ویژگى آزمایشى مرورگر کروم

چند دامنه  فارسى به ثبت  رسیده است؟
از ابتداى ثبت دامنه هاى فارسى در کشور تاکنون یک 
میلیون و 482 هزار و 790 دامنه ثبت شده که از میان 
آنها، پســوند ir با یک میلیون و 474 هزار دامنه  فعال 

در صدر قرار دارد.
 دامین یا دامنه (Domain) نامى است که وب سایت از 
طریق آن قابل دستیابى بوده و به  طور کلى از دو بخش 
نام و پسوند تشکیل شده است. نام دامنه بخشى است 

که گویاى نام برند یا فعالیت شما بوده 
و آن را به دلخواه خود 

انتخاب مى کنید.

پسوندهاى مجاز و معتبر در واقع پسوندهایى هستند 
که توسط کمیته مخصوص تأیید و تصویب پسوندها 
یعنى آیکن (ICANN) تأیید شده باشند. نمونه هاى 
پسوندهاى متداول com، org و ir هستند و انتخاب 
نام دامنه مناسب و ساده بسیار مهم بوده و همچنین 
در رتبه بندى (Ranking) نتایج جست وجوى گوگل 

نیز تأثیرگذار است.
در ایران، پژوهشگاه دانش هاى بنیادى از جمله مراکز 
اصلى براى ثبت دامنه هاى 
اینترنتى به شــمار مى رود 
و هر کاربرى که تمایل به 
ثبت دامنه اى براى بازگشایى 
سایت خود داشته باشد، باید به 
سایت این مرکز  یا یکى 
از نماینــدگان فعال آن 
در سطح کشور مراجعه 

کند. این پژوهشگاه هم چنین آمارى دقیق از دامنه هاى 
ایرانى را به دست مى دهد. 

طبق آخرین آمار موجود در مرکز ثبت دامنه کشورى 
ایران، از ابتداى ثبت دامنه هاى فارســى در کشــور 
تاکنون یک میلیون و 482 هزار و 790 دامنه ثبت شده 
است و از بین پسوندهاى ثبت شده فارسى، پسوند ir با 
یک میلیون و 474 هزار و 495 دامنه  فعال در صدر قرار 
دارد که نشان مى دهد بیش ترین سهم متعلق به همین 
پسوند است.  این در حالى است که در خردادماه،  یک 

میلیون و 479 هزار دامنه ثبت شده بود.
پس از دامنه ir، دامنه co.ir با 4165 مورد، دامنه ایران 
با 1568 مورد و دامنه ac.ir با 1205 دامنه  فعال هستند. 
هم چنین دامنه هاى دیگرى وجــود دارند که کمتر از 
1000 مورد به نام آن ها ثبت شده است. دامنه id.ir با 

653 مورد، دامنه sch.ir با 240 مورد، دامنه org.ir با 
239 مورد و دامنه gov.ir با 198 مورد نیز در رتبه هاى 
بعدى لیســت قرار دارند. کمترین دامنه ثبت شده نیز 

متعلق به دامنه net.ir با 27 دامنه فعال است.
به گفته مسووالن، با توجه به اینکه مطابق با سند طرح 
کالن شبکه ملى اطالعات، توسعه خط و زبان فارسى 
تا سال 1404 به عنوان یکى از اهداف راهبردى در نظر 
گرفته شده و دامنه فارسى ایران تأثیر زیادى در تحقق 
این هدف دارد، پیشنهاد مى شود که امکان ثبت دامنه 
فارسى براى استارت آپ ها و کسب وکارها سریع تر از 

سازمان هاى دولتى فراهم شود.

گیف  واتساپ نه تنها در بین ما ایرانیان بلکه براى اکثر 
کاربران واتساپ در سراسر جهان بسیار پرطرفدار است.

همگى ما تاکنون از گیف هاى آماده در واتساپ استفاده 
کرده ایم، اما گاهى دوست داریم که گیف هایى را براى 

دیگران ارسال کنیم که در دسترس ما نیستند. 
ساخت گیف واتساپ اصال کار دشوارى نیست و تنها با 
طى چندین مرحله ساده مى توانید گیف هایى بى نظیر 
و با توجه به ســلیقه خود بسازید و براى دیگران ارسال 

کنید.

ساخت گیف واتساپ در آیفون و آیپد
ساخت گیف واتساپ در اندروید و آیفون کمى متفاوت 
اســت. به همین دلیل ما این آمــوزش را به دو بخش 
تقسیم کرده ایم تا شــما راحت تر و با توجه به نوع تلفن 
همراه خود، گیف هاى واتساپ را بسازید. براى ساخت 
گیف واتساپ در آیفون و آیپد باید چندین مرحله را به 

ترتیب طى کنید که عبارتند از:
1) اپلیکیشن واتساپ را در آیفون و یا آیپد خود باز کنید.

2) سپس روى یک چت در لیست چت هاى خود ضربه 
بزنید تا بتوانید گیف ها را در آن ارســال کنید. پیشنهاد 
مى کنیم که در انتخاب این شخص براى ارسال گیف ها 

دقت کنید.
3) روى نماد + در پایین ســمت 

چپ ضربه بزنید. با این کار 
گزینه هاى جدیدى براى 

شما ظاهر مى شوند.
4) در این بخش روى 
 Photo & گزینــه 
Video Library ضربه 

بزنید. با ایــن کار گالرى 
تلفن همراه شما در واتساپ 

باز مى شود.
5) شما باید ویدیویى که دوست دارید به گیف 

تبدیل کنید را انتخاب کنید. با این کار ویدیوى انتخاب 
شده در بخش ویرایشــگر ویدیویى واتساپ براى شما 

باز مى شود.
6) ســپس روى دکمه GIF در باال سمت راست ضربه 
بزنید. همچنیــن مى توانید این دکمــه را در کنار نماد 

دوربین فیلمبردارى در گوشه سمت راست باالى ویدیو 
نیز پیدا کنید.

7) زمانى که شــما این گزینه را انتخاب کنید، رنگ آن 
از سفید به آبى تغییر پیدا مى کند. همچنین اگر واتساپ 
خود را آپدیت کرده باشــید، رنگ آن هیچ تغییرى پیدا 
نمى کند تنها داخل یک مســتطیل خاکســترى تیره 
قرار مى گیرد. دقت داشته باشــید که دکمه مورد نظر 
نباید روى دوربین فیلم بردارى باشــد و باید روى گیف 

قرار بگیرد.
8) در نهایت با انتخــاب گزینه باال ویدیوى شــما به 

صورت خودکار به گیف تبدیل مى شود.
9) حال به سراغ بخش تخصصى تر ماجرا مى رویم. شما 
مى توانید تنها بخش خاصى از ویدیوى خود را انتخاب 
و ســپس به گیف تبدیل کنید. با تکان دادن فلش هاى 
بخش زرد رنگ به ســمت چپ و راست، شما ویدیوى 

خود را محدودتر مى کنید.
10) در نهایــت روى دکمه ارســال ضربــه بزنید. به 
همین ســادگى ویدیوى مورد نظر شــما در آیفون و 
آیپد به گیف تبدیل مى شود. ســپس شما مى توانید آن

 را ذخیره کنید و در چت هاى خود از آن اســتفاده کنید. 
به همین راحتى!

ساخت گیف واتساپ در اندروید
اگــر تلفــن همــراه شــما اندرویدى 
اســت و مى خواهیــد کــه در آن 

گیف هاى مختــص به خــود را بســازید، این بخش 
از مطلــب مختــص شماســت. براى ســاخت گیف 
واتســاپ در گوشــى هاى موبایــل اندرویــدى 
بایــد چندیــن مرحلــه را بــه ترتیب طــى کنید که 

عبارتند از:
1) در ابتدا باید اپلیکیشــن واتســاپ را در دســتگاه 
اندرویدى خود باز کنید. قطعا شما با آیکون این برنامه 
آشــنایى دارید، با این حال مى توانیــد در این رابطه از 

تصویر باال نیز کمک بگیرید.
2) در این بخش باید یک چت را انتخاب و ســپس باز 
کنید. دقت داشته باشــید که شما گیف را در این چت و 
براى فرد مورد نظر ارسال مى کنید. پس در انتخاب فرد 

مورد نظر نهایت دقت را به خرج دهید.
3) روى دکمه گیــره ضربــه بزنید. زمانــى که این 
دکمه باز شــود، چندین گزینه براى شما نمایش داده

 مى شود.
4) سپس در بین گزینه هاى موجود Gallery را انتخاب 

کنید. 
5) حال که ویدیو هاى شما باز مى شود، ویدیوى مورد 

نظر خود را که مى خواهید به گیف تبدیل شود، انتخاب 
کنید. سپس ویدیوى مورد نظر شما در بخش ویرایشگر 

ویدیویى واتساپ قرار مى گیرد.
6) شــما باید حالت ویدیو را از دوربین فیلم بردارى به 
حالت GIF تغییر دهید. با ایــن کار ویدیوى مورد نظر 

شما به صورت خودکار به گیف تبدیل مى شود.
7) شــما به راحتى مى توانید ویدیوى خود را محدودتر 
کنید تا گیف شما دقیقا به همان چیزى تبدیل شود که 
دوســت دارید. با تکان دادن بخش سبز رنگ به سمت 
چپ و راست ویدیوى شــما محدودتر مى شود و تنها 

بخش خاصى از آن باقى مى ماند.
8) در نهایت شــما باید روى دکمه ارسال ضربه بزنید. 
شــما به راحتى با طى کردن هشــت مرحلــه باال در 
یک دســتگاه اندرویدى، یک ویدیو را به گیف تبدیل

 مى کنید. 
پس همین حــاال بدون اتالف وقت ایــن کار را انجام 

دهید.

به گفته محققان بهتر است کاربران نرم افزار ورد پرس 
را به دلیل وجود باگ  ها حذف کنند.

اخیــرا کاربران، حــدود 1.6 میلیون وب ســایت را 
به منظور بررســى آســیب پذیرى آپلود فایل ها در 

افزونه هاى وردپرس اسکن کردند.
 ۲۴۲۸۴-۲۰۲۱-CVE این آسیب پذیرى ها که با نام
 Kaswara ردیابى مى شود، افزونه هاى صفحه ساز
Modern WPBakery را هــدف قــرار مى دهد و 

به هکر ها اجازه مى دهد تا فایل هــاى مخرب جاوا 
اسکریپت را آپلود و وب سایت یک سازمان را به طور 

کامل تصرف کنند.
گروهى از تحلیلگران امنیت وردپرس در هفته جارى 
به کاربران هشــدار دادند که هکر ها در حال افزایش 
حمالت هســتند و مهندســان این نرم افزار به طور 
متوســط روزانه 443 هزار 868 حمله به سایت هاى 
مشتریان خود را مسدود مى کنند. این گروه همچنین 
اعالم کرد که کاربران فورا افزونه هاى صفحه ســاز 
Kaswara Modern WPBakery را حذف و یک 

جایگزین پیدا کنند.
توسعه دهندگان نرم افزار ورد پرس هرگز این باگ 
را اصالح نکردند به همین علت تمام نســخه هاى 
این برنامه در معرض حمله قرار گرفتند. افرادى که 
آسیب ها را کشف مى کنند تخمین زدند که بین 4000 

تا 8000 افزونه هاى ورد پرس دچار اشکال شده است. 
آن ها همچنین خاطرنشان کردند که 1 میلیون 599 
هزار 852 سایت منحصر به فرد را براى کشف آسیب 

مورد هدف قرار داده اند.
 هر یک از این وب ســایت هاى آسیب پذیر وردپرس 
مى توانند در معرض خطر قــرار گیرند و براى ایفاى 
نقش در حمالت دیگر، مانند فیشــینگ یا میزبانى 
بدافزار، تغییــر کنند. بنابراین، به نوعى، این نشــان 
مى دهد کــه چگونه حتى پالگین هــاى جزئى( کد 
نرم افزارى که باعث تکمیل یک نرم افزار مى شود) 
مى تواند جرایم ســایبرى گسترده ترى را در اینترنت 

رقم بزند.
به گفته تحلیلگران امنیت وردپرس، برخى از حمالت 
شامل نشــانه هایى از تروجان NDSW نیز مى شود. 
این کار بازدیدکنندگان ســایت را به وب سایت هاى 
مخرب هدایت مى کند. در حال حاضر بهترین زمان 

براى حذف افزونه هاى آسیب پذیر ورد پرس است.

ایموجى ها یا همان شکلک هایى که در پیامرسان ها 
و در چت هاى روزانه استفاده مى شوند، مى توانند به 
ســادگى در صفحه کلید در ویندوز هم به کار گرفته 
شوند. همیشــه مى توانید براى بهبود ارتباطات خود 
از چند ایموجى اضافه کنید. در ادامه شــیوه افزودن 

ایموجى به کیبورد ذکر شده است؛
هر برنامه اى مانند Notepad، Browser و ... را براى 

تایپ متن خود باز کنید.
به فضاى خالى ویرایشگر متن در رایانه شخصى خود 

بروید و کلید Windows + را فشار دهید.
روى زبانــه ایموجــى کلیــک کنیــد و ایموجى یا 
شــکلک هایى را که اکنــون مى خواهیــد در رایانه 

شخصى خود وارد کنید، انتخاب کنید.
ارتباط مشکل است و هنگامى که از طریق متن ارتباط 
برقرار مى کنید، غیرمعمول نیست که چیز هایى را که 
مى خواهید بگویید یا انجام دهید به اشــتباه معرفى 
کنید، اینجاست که ایموجى ها مى توانند کمک کنند. 
ایموجى براى اولین بار با تلفن هاى همراه در ژاپن در 
دهه 90 معرفى شد، آن ها مى توانند به شما کمک کنند 
تا ایده ها یا احساســات خود را واضح تر منتقل کنید. 
خوشبختانه، مى توانید از افکت ایموجى ها در رایانه 

ویندوزى خود نیز استفاده کنید.
 مى توانید به راحتى از طریق یک میانبر صفحه کلید 

ساده، ایموجى ها را به ویندوز خود اضافه کنید.
یک برنامه ویرایشــگر متنى را باز کنیــد؛ به عنوان 
 Microsoft Edge و Word، PowerPoint :مثال
برنامه هاى مرتبط هســتند، اکنون به قســمتى از 
ویرایشــگر متن بروید و کلید Windows + را فشار 
دهید، صفحه ایموجى را انتخاب کرده و هر شکلک را 
که مى خواهید در رایانه خود وارد کنید، به این ترتیب 
ایموجى انتخابى شــما در رایانه شــخصى تان قرار 
مى گیرد، عالوه بر این مى توانیــد با تایپ کردن نام 

آن در نوار جستجوى ایموجى، آن را جستجو کنید.
 غیر از ایموجى ها، مى توانید از نماد ها یا کائوموجى بر 
روى متن هاى خود در ویندوز نیز استفاده کنید. روند 
تا نقطه دوم از باال به همین صورت خواهد بود. از آنجا 
به جاى نماد ایموجى، تب شکلک یا نماد را انتخاب 
کنید، سپس مى توانید هر سبکى را که مى خواهید با 
کلیک بر روى تب آن و کلیک بر روى شکلک خاص 

انتخاب کنید.

چگونه در اندروید و آیفون
 گیف واتساپ بسازیم؟

افزونه وردپرس
 بخاطر باگ هاى زیاد مى تواند خطرساز باشد

نحوه استفاده از ایموجى روى صفحه کلید در ویندوز

شرکت شیائومى قصد دارد چهار تبلت خود به اندازه هاى 
10.4، 11، 12.6 و 14 اینچى را عرضه کند.

شیائومى در حال کار بر روى چهار تبلت سرى Pad۶ با 
اندازه هاى 10.4 تا 14 اینچى است که به نظر مى رسد 

جایگزین تبلت هاى سامسونگ باشد.
سرى پد 5 شــیائومى حدود یک  

سال پیش معرفى شد. 
انتظار مى رود این 
به  شرکت 
زودى پد 6 
را به بازار هاى 
جهانى عرضه کند 
و خط تولید خــود را نیز 

گسترش بدهد. Digital Chat Station ادعا مى کند که 
قیمت تبلت ها به طور مستقیم با اندازه آن ها مرتبط است. 
اطالعات قبلى ادعا مى کرد که پردازنده  اســنپدراگون 
870 و اســنپدراگون 888 در تبلت هاى شیائومى ظاهر 
مى شوند و احتماًال تبلت 11 اینچى جدید شیائومى از 
تراشه اسنپدراگون 870  استفاده کند. تبلت 12.6 اینچى 
نیز مى تواند اسنپدراگون 888 را دریافت کند که یک پله 
باالتر از اسنپدراگون 870 شــیائومى پد 5 پرو خواهد 

بود.
به نظر مى رسد تبلت 14 اینچى بهترین تبلت شیائومى 
باشد و احتماًال به عنوان رقیب گلکسى تب اس 8 اولتراى 
سامسونگ معرفى شــود. در نهایت، مدل 10.4 اینچى 

مى تواند  با نام تجارى ردمى به فروش برسد.  

4 تبلت شیائومى در راه بازار

 جمع بندى
ساخت گیف در واتساپ اصال کار دشوارى 
نیست. شما مى توانید ویدیو هاى کوتاه خود 
را با طى کردن چندین مرحله ساده به 
گیف تبدیل کنیــد. تنها باید 
به سیستم عامل دستگاه 

خود توجه کنید.
 ســپس بــا توجــه به 
سیستم عامل دستگاه خود 
و کمک گرفتن از مقاله باال، 
هر گیفى که دوســت دارید را 
بسازید. همچنین در نهایت شما 
مى توانید هر کــدام از این گیف ها را 
در دستگاه خود ذخیره کنید و در دفعات 
بعدى به راحتى از آن ها استفاده کنید. پس 
وقت خود را تلف نکنید و همین حاال ساخت 

گیف هاى هیجان انگیز را آغاز کنید.

ه پی ی ل ر ن ر
ین شخص براى ارسال گیف ها 

 ســمت 
کار
ى

ى
ساپ

 دوست دارید به گیف 
نید. با این کار ویدیوى انتخاب 
ویدیویىواتساپ براىشما  گر

GIF در باال سمت راست ضربه 

انید این دکمــه را در کنار نماد 

ی ن ز و ى چ ر و ی یر ر
به همین راحتى!

ساخت گیف واتساپ در اندروید
اگــر تلفــن همــراه شــما اندرویدى 
اســت و مى خواهیــد کــه در آن 

ع ج
ساخت گیف در واتس
نیست. شما مى توانی
طى کردن را با
گیف
به
خ
 س
سی
و کم

هر گیفى
بسازید. ه
مى توانید هر
در دستگاه خود
بعدى به راحتى از
وقت خود را تلف نک
گیف هاى هیجان ان

گوگل استفاده مى کنند منتشر شده است. این شرکت 
در حال آزمایش یک ویژگى جدید اســت که مى تواند 
مصرف باالى حافظه توســط مرورگر کروم را کاهش 

دهد.
به طور معمــول، کروم در هر دقیقــه یک بار تب هاى
رسانى بررسى روز براى به باز شــده در یک مرورگر را
شــده در مرورگر، رم فرآیند با هر تب باز مى کند. این

اضافى را اشــغال مى کند. اگر فقط تعداد معدودى 

کاهش دهد.
این ویژگــى جدید هنوز در مرحله آزمایشــى اســت
و در مرورگــر اصلــى کروم در دســترس نیســت،
امــا مى تــوان بــا دانلــود

یت شما بوده
آن را به دلخواه خود و

انتخاب مى کنید.

است. نیز تأثیرگذار
در ایران، پژوهشگاه دانش
اص
ای

ه و
ثبت
تسایت سا

س
از
در

ى ر ب چى ی 14 1 ى4 از 4ا
جججایگزین تبلت هاى سامسونگ باش
5سسسرى پد 5 شــیائومى حدو
سسال پیش معرفى شد
انتظار مى رو
شرکت
زودى
را به بازار
جهانى عرضه
و خط تولید خــود
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طى سال هاى اخیر توجه به زهر موجودات سمى مانند 
مارها و عنکبوت ها براى درمان بیمارى ها و تولید دارو 

افزایش قابل توجهى داشته است.
در سال هاى اخیر مطالعات متعددى براى از بین بردن 
پروتئین هاى موجود در زهر برخى موجودات رونق گرفته 
است که منجر به اکتشافات دارویى مهمى شده است. با 
ادامه تحقیقات بر روى اجزاى این سموم طبیعى از طریق 
فناورى هاى پیشرفته، تعداد مولکول هاى امیدوارکننده 

در حال افزایش است.
لزلى وى بویر استاد بازنشسته آسیب شناسى در دانشگاه 
آریزوناى آمریکا مى گوید: یک قرن پیش فکر مى کردیم 
سم حاوى 3 یا 4 ماده است، اکنون مى دانیم که فقط یک 

نوع سم مى تواند حاوى هزاران مولکول باشد.
این نویسنده افزود: پیشرفته ترین سم هاى طبیعى روى 
کره زمین به تولید تعدادى داروى مؤثر کمک کرده است 
یکى از امیدوارکننده ترین دارو هاى مشتق شده از سم 
حیوانات تا به امروز از عنکبوت تار قیفى کشنده جزیره 
فریزر در استرالیا به دست آمده است که مرگ سلول ها 

پس از سکته قلبى را متوقف مى کند.
جریان خون به قلب پس از حمله قلبى کاهش مى یابد که 
محیط سلول را اسیدى تر مى کند و منجر به مرگ سلولى 
مى شــود؛ این دارو که پروتئینى به نام «Hi۱A» است 
پیش بینى مى شود در ســال آینده تحت آزمایش هاى 

بالینى قرار گیرد.
به گفته ناتــان بالبانت، محقق دانشــگاه کوئینزلند در 
اســترالیا که به این کشــف کمک کرده است این دارو 
در آزمایشــگاه روى ســلول هاى قلب تپنده آزمایش 

شده است.
اگــر کارآزمایى ها مؤثر باشــد، ایــن دارو مى تواند در 
شــرایط اضطرارى مورد اســتفاده قرار گیرد و ممکن 
است از آسیب هایى که پس از حمالت قلبى رخ مى دهد 
جلوگیرى کند و احتماًال با حفظ سالمت قلب اهداکننده 
براى مدت طوالنى تر، نتایج پیوند قلب را بهبود بخشد؛ 
که تکنیک هاى مورد اســتفاده براى درمان ترکیبات 
سمى آنقدر پیشرفته شده است که فرصت هاى جدیدى 

را ایجاد مى کند.
دکتر برایــان فراى، دانشــیار دانشــگاه کوئینزلند که 
متخصص سم شناسى است،مى گوید:امروزه ما مى توانیم 
سنجش هایى را تنها با چند میکروگرم سم انجام دهیم، 
در حالى که 10 یا 15 سال پیش به صد ها میکروگرم یا 

بیشتر نیاز داشتیم.
صد ها هزار گونــه خزندگان، حشــرات، عنکبوت ها، 
حلزون ها، چتر دریایى و بســیارى از موجودات سمى 
دیگر وجود دارند و ترکیبات ســم از حیوانى به حیوان 
دیگر متفاوت اســت. این زهر از مخلوط پیچیده اى از 
سموم متشکل از پروتئین هایى با خواص منحصر به فرد 

تشکیل شده است و بسیار کشنده است.
بســیارى از دارو هاى موجود از زهر مشــتق شده اند، 
مانند کاپتوپریل که اولین بار در دهه 1970 از زهر افعى 
چاله اى برزیلى براى درمان فشار خون باال ساخته شد و 

یک موفقیت تجارى بود.

حلزون هاى مخروطى
برخى پروتئین ها وجود دارند که ممکن است نویدبخش 
ساخت دارو هاى جدید باشند، اما باید تحت یک سرى 
فرآیند هاى تولید و آزمایش هــاى بالینى طوالنى قرار 
گیرند که ممکن است سال ها طول بکشد و میلیون ها 

دالر هزینه داشته باشد.
در ماه مارس گذشــته، محققان دانشــگاه یوتا اعالم 

کردند که یک مولکول سریع االثر را در حلزون هاى 
مخروطى کشف کرده اند که ســم خود را روى 

ماهى آزاد مى کند و باعث مى شود سطح 
انسولین قربانیان به سرعت پایین بیاید و 

آن ها را بکشــد. آن ها توضیح دادند 
که این یک داروى امیدوارکننده 
براى درمــان مرض قند اســت. 
همچنین زهر زنبور هــا نیز طیف 

وسیعى از بیمارى ها را درمان مى کنند 
و اخیراً مشخص شده است که سلول هاى 

سرطانى سینه را از بین مى برند.

زهر عقرب
زهر عقرب با قرار دادن آن در معرض جریان الکتریکى 
اندك استخراج مى شود که باعث مى شود قطره کوچکى 
از مایع کهربایى در نوك دم خود ترشــح کند، در حالى 
که زهر مار با ماساژ مالیم غدد سم استخراج مى شود. 
سپس مواد استخراج شده براى محققان در سراسر جهان 

ارسال مى شود.
همه این سموم ممکن است در آینده زمینه هایى را براى 
دارو هاى جدید باز کند که تأثیر مثبتى بر سالمت انسان 

خواهد داشت.

فواید زهر عنکبوت و مار براى درمان بیمارى هاى خطرناك

یون ی و ب ول ل
د.

ته، محققان دانشــگاه یوتا اعالم 
ل سریع االثر را در حلزون هاى 

ده اند که ســم خود را روى 
اعث مى شود سطح 
وووووود و سرعت پایین بیای

توضیح دادند  ها
میدوارکننده 
ض قند اســت. 
هــا نیز طیف

ا درمان مى کنند 
است که سلول هاى 

ن ىبر ب یر ز ب ی ى رو
خواهد داشت.

یک روانشناس گفت: کم رویى یا خجالتى بودن رفتارى اســت که در صورت عدم توجه به آن آسیب جدى به 
آینده کودك وارد مى کند.

رضا منصورى ، اظهار کرد: کمرویى در کودکان یکى از رفتارهایى است که در صورت عدم توجه و بررسى دقیق 
آن ممکن است، آسیب هاى جدى به آینده کودك وارد کند.

وى ادامه داد: کمرویى احساس خجالت ناشى از افراد ناآشنا به ویژه در موقعیت هاى جدید است و توانایى کودك 
را در انجام یا گفتن آنچه مى خواهد محدود مى کند، همچنین مانع از ایجاد ارتباط با همکالسى ها یا همسن و 

ساالنش مى شود.
منصورى افزود: کمرویى اغلب با اعتماد به نفس پایین ارتباط دارد، همچنین ممکن است یکى از عالئم اختالل 
اضطراب اجتماعى و یا اختالالت دیگر روانشناختى باشد و هرچه در سنین پایین تر درمان شود، کمتر در شکل 

گیرى شخصیت کودك مشکل ایجاد مى کند.
این روانشناس با اشاره به این که احساس ناخوشــایند کمرویى در سنین مختلف، ناشى از علل متفاوتى است، 
عنوان کرد: در کودکان زیر هفت سال احساس ناراحتى ناشى از حس شرم نادرست انجام دادن کارهایشان است، 
در کودکان هفت تا 12 سال احساس خجالت از باورهایى که از ظاهر خود دارند مثًال کوتاه بودن قد و یا چاق بودن 
و در اواخر دبستان بیشتر احساس خجالت در برخورد با دیگران ناشى از پیش بینى موقعیت هاى طردکننده و یا 

تنها ماندن در جمع است.
وى تصریح کرد: کمرویى با نوع خجالتى بودن هم مى تواند متفاوت باشد، بسیارى از کودکان ممکن است احساس 
خفیف خجالت در مواجهه با غربیه ها یا مکان هاى جدید داشته باشند، که به راحتى برطرف مى شود؛ اما کودکان 
کمرو، احساس خجالت همراه با اضطراب در مواجهه با افراد غریبه دارند و گاهى این ترس به حدى زیاد است که 

مى تواند باعث منزوى شدن کودك شود.
منصورى بیان کرد: حدود 15 درصد از نوزادان با گرایش به کمرویى متولد مى شوند و تحقیقات نشان داده است 
اگرچه عامل ژنتیک تاثیرگذار است، اما تمایل به کمرویى بسیار تحت تأثیر سبک ارتباط با مادر یا مراقب اصلى 

است.
این روانشناس ادامه داد: اولین نشانه هاى تالش  کودك براى شناخت خود به عنوان موجودى جدا از مادر، در 

چهار ماهگى اســت، در صورتى که مادر مضطرب باشد او مانع 
این فاصله بســیار اندك حتى به اندازه یک رو بر گرداندن 

کودکش مى شود.
وى افزود: این واکنش مادر باعث احساس 

عدم خوداتکایى اولیه کودك به خودش 
مى شود؛ به همین منوال با بزرگ تر 

شــدن مى خواهد این جدایى را  
بیشــتر تجربه کند و با توجه به 
اضطراب یا عــدم تمایل مادر 
به جدا شدن، کودك رفتارهاى 
چسبنده به مادر نشان داده و به 
مرور اعتماد بــه نفس خود را در 

مواجهه با تجربه هــاى جدید از 
دست خواهد داد.

 یک متخصص طب سنتى گفت: دمنوش یک اصطالح 
جدید اســت که براى دمکرده ها به کار مى رود که باید 
بدانیم همانگونه که براى سالمتى ما مفید هستند مصرف 

بى رویه آن ها نیز عوارض جانبى زیادى دارد.
یداله مرادى در پاسخ به این سؤال که دمنوش چیست؟ 
اظهار کرد: دمنوش یک اصطالح جدید است که براى 

دمکرده ها مورد استفاده قرار مى گیرد.
وى ادامه داد: دمنوش ها نسبت به جوشانده ها عملکرد 
مالیم تر و بالطبع عوارض کمتــرى دارند ضمن این که 
براى مزاج ها، سنین و آب و هواى مختلف نیز سازگارتر 

هستند.
مرادى با اشاره به این که عمده دمنوش هایى که در حال 
حاضر مصرف آن رایج شده مزاج گرم دارند، افزود: چون 
دم کردن فرآیندى است که خروجى آن یک نوشیدنى با 
اجزاى عملکردى نسبتا ضعیف است، مزاج هاى مختلف 
مى توانند از دمنوش ها اســتفاده کنند، البته به این معنا 
نیست که مصرف دمنوش در افراد مختلف بدون عارضه 

است.
این متخصص طب ســنتى با بیــان این که دمنوش ها 
به عنوان گروهاى متفرقــه در تغذیه مصرف و به عنوان 
نوشــیدنى روتین که همه مــردم از آن اســتفاده کنند 
نیســتند، عنوان کرد: على الرغم سودمند بودن داروها و 
دمنوش هاى گیاهى در بســیارى از بیمارى ها، مصرف 
خودســرانه آن ها مى تواند بســیار خطر آفرین بوده و 

تهدیدى براى سالمت جامعه باشد.
وى ادامه داد: در بین مصرف کنندگان دمنوش ها افرادى 

هســتند که آگاهى کافى از عوارض جانبى، دوز سمى 
و تداخالت گیاهان دارویى و شــیمیایى ندارند و همین 
مســئله باعث مى شــود به جاى بهره مندى از خواص 
گیاهان دارویى، به عوارض جانبى ایجاد شده از مصرف 
خودسرانه داروهاى گیاهى گرفتار شوند و متأسفانه در 
برخى موارد، نمونه اصلى گیاه عرضه نمى شود و یا نمونه 

عرضه شده با آلودگى هایى همراه است.
مرادى ادامه داد: با توجه به این که بر اثر مخلوط کردن 
چند گیاه، خاصیت درمانى، اثرات تقویت کنندگى و آرام 
بخشــى دمنوش ها افزایش یافته و گاهى هم از میزان 
عوارض جانبى گیاهان کاسته مى شــود اما باید بدانید 
در مواردى هم تداخل اثر چند گیاه با یکدیگر مى تواند از 
خواص دمنوش کاسته یا با ایجاد مسمومیت باعث بروز 

عوارض جزئى یا شدید در مصرف کننده شود.
این متخصص طب سنتى در پاسخ به برخى خانواده ها 
که عادت به مصــرف میزان زیــادى دمنوش در طول 
شــبانه روز دارند و اغلب نگرانند که مصرف زیاد از حد 
این نوشیدنى ها تهدیدکننده سالمت شان باشد، گفت: 

با وجــودى کــه دمنوش ها 
نســبتًا  ترکیبات 

هستند  ضعیفى 
ولى احتمال دارد 

بعضى از افراد به دلیل 
زمینــه مزاجى و ارثى 

و شرایط متعدد 
با  دیگــر 

مداومت مصرف دمنوش ها دچار عوارضى ناخوشــایند 
شوند.

وى ادامه داد: این مسئله زمانى جدى تر مى شود که بدانیم 
بســیارى از دمنوش هایى که با عناوین مختلف شامل 
دمنوش الغرى و امثال آن به وفور به فروش مى رسند 
حاوى داروهایى هســتند که خالى از ســمیت نبوده و 

مى توانند عوارض جدى داشته باشند.
مرادى با اشــاره به این که براى مصرف دمنوش هاى 
گیاهى ابتدا باید به عواملى مانند ســن افراد، طبع گیاه، 
موقعیت جغرافیایى و فصل توجه کرد، افزود: دمنوش ها 
باید روى حرارت غیرمستقیم دم بکشند نه این که روى 
حرارت جوشانده شوند و از گیاهانى براى دمنوش استفاده 
کنید که خالص بوده و از مواد افزودنى در آن ها استفاده  

نشده باشد.
این متخصص طب ســنتى عنوان کرد: براى دم کردن 
دمنوش ها قورى هاى چینى یا شیشه اى بهترین گزینه 
هســتند و رنگ دهنده ها یــا طعم دهنده هاى افزودنى 
در دراز مدت مضر خواهند بــود؛ بنابراین اگر 
دمنوشى را خریدارى کردید از این 
نظر نیز اطمینان حاصل 

کنید.
وى با اشاره 
این که  به 
دمنوش هــا 
در سنین متفاوت 
تاثیــرات مختلفى بر 

روى بدن دارند، براى مثال دمنوش بابونه به دلیل آنکه 
طبع گرمى دارد براى جوانان با طبع گرم مضر است، اما 
این دمنوش در میانسالى مى تواند خاصیت چربى سوزى 
داشته باشد، تصریح کرد: افراد بعد از سن 35 سالگى بهتر 
است که از دمنوش هایى مانند بابونه شیرازى استفاده کنند 
تا تعادل در سیستم گوارش آن ها برقرار شود، همچنین 
مصرف گل گاو زبان به صورت جوشــیده ممکن است 

باعث ناراحتى هاى روحى و روانى شود.
مرادى ادامه داد: یک دمنوش گیاهى وقتى بهترین تأثیر 
را دارد که براســاس نوع و قســمت مورد استفاده گیاه، 
میزان و مدت زمان دم کشــیدن و مصرف آن با توجه 
به مزاج فرد تعیین شده باشد، زمان دم کشیدن بستگى

 به بخشى از گیاه دارد که مورد اســتفاده است و گل ها 
کمترین و ریشه ها بیشــترین زمان را براى دم کشیدن 

نیاز دارند.
این متخصص طب سنتى عنوان کرد: دمنوش ها در عین 
دارا بودن خواص مفید درمانى ممکن است مضراتى هم 
داشته باشند که شما از آن بى اطالع باشید پس مصرف 
خودســرانه و روزانــه دمنوش ها به هیــچ وجه توصیه 

نمى شود.
وى ادامــه داد: بنابراین بهتر اســت پیــش از مصرف 
دمنوش هــا، ضمن مشــورت با یــک متخصص طب 
ســنتى یا متخصص تغذیه، اطالعاتى در مورد مزایا و 
معایب آن و همین طور بهترین زمان خوردن دمنوش  به

 دســت آورید تا از عوارض احتمالى مصرف زیاد از حد 
آن ها دور بمانید.

با اینکه قهوه، مزایاى زیادى همچون کاهش خطر ابتال به نارســایى قلبى و حتى کاهش خطر ابتال به ضعف 
شنوایى دارد، اما برخى افراد باید از خوردن آن اجتناب کنند.

واقعیت این است که نوشیدن قهوه براى بعضى افراد با پیامد هاى منفى بیشترى نسبت به مزیت هاى مثبت همراه 
مى شود. در ادامه این مطلب به شما خواهیم گفت که چه کسانى نباید قهوه بنوشند.

(IBS) 1. افراد مبتال به سندرم روده التهابى
کافئین مى تواند سرعت فرایند هاى دفع را در روده بیشتر کند و درنتیجه احتمال ابتال به اسهال را افزایش بدهد، 
درحالى که این مشکل به عنوان یکى از عالئم اصلى در سندرم روده تحریک پذیر (IBS) شناخته مى شود. بنابراین، 
اگر به این سندرم مبتال هستید، باید مصرف قهوه را به حداقل برسانید یا حتى در صورت لزوم این نوشیدنى را از 

رژیم غذایى کنار بگذارید.

2- افراد مبتال به آب سیاه
بعضى از مطالعات اخیر نشان داده اند که اگر افراد مبتال به آب سیاه (گلوکوم) از قهوه استفاده کنند، فشار داخل 
چشم آن ها افزایش مى یابد. بنابراین، توصیه مى شود که این افراد هم مصرف قهوه را به حداقل برسانند یا به طور 

کلى آن را از برنامه غذایى حذف کنند.

3. افراد داراى مثانه حساس
همه ما مى دانیم که بهتر است قبل از یک سفر طوالنى از نوشیدن قهوه خوددارى کنیم، زیرا کافئین هم تعداد 
دفعات ادرار و هم نیاز شدید به دفع ادرار را افزایش مى دهد. اگر کسى به نوشیدن قهوه عادت نداشته باشد، معموال 
شدیدتر از دیگران با این مشکل مواجه خواهد شد. افراد مبتال به مثانه حساس یا بیش فعال هم با نوشیدن قهوه 

این مشکل را شدیدتر از همه تجربه خواهند کرد.

4. افراد مبتال به 
بیمارى هاى قلبى

با توجه به این که کافئیــن موجود در قهوه مى تواند 
فشار خون و ضربان قلب را موقتا افزایش دهد، افراد 

مبتال به بیمارى هاى قلبــى مانند آریتمى حتما 
باید درباره نوشــیدن قهوه با پزشک خودشان 

مشورت کنند. بعضى از این افراد مى توانند 
از مقادیر محدود قهوه استفاده کنند.

5. خانم هاى باردار
بعضى از ســازمان هاى معتبر اعالم کرده اند که خانم هاى باردار در طول روز مى توانند 200 میلى گرم کافئین 
دریافت کنند (تقریبا برابر با 2 فنجان قهوه) تا از این طریق خطر ســقط جنین، زایمان زودرس و کم وزنى نوزاد 
هنگام تولد را کاهش دهند. اما یکى از مطالعات سال 2020 که در British Journal of Medicine منتشر 
شده است، نشان مى دهد که هیچ سطح ایمنى از دریافت کافئین در دوران باردارى وجود ندارد؛ بنابراین خانم هاى 

باردار باید درباره مصرف قهوه با پزشکشان مشورت کنند.

متخصص داخلى گفت: سستى، بى حالى، ضعف عمومى، خارش بدن و جوش زدن از عالئم کبد 
چرب است.

 ایرج خسرونیا، متخصص داخلى درباره «نشانه هاى ابتال به کبد چرب»، گفت: این بیمارى در اوائل 
هیچ نشانى ندارد، اما سستى، بى حالى، ضعف عمومى، خارش بدن و جوش زدن از عالئم آن است.

وى ادامه داد:  بیشتر به طور تصادفى پیدا مى شود؛ یعنى فرد به سونوگرافى مى رود و به وى اعالم 
مى شود دچار کبد چرب است.

این متخصص داخلى افزود: تا 50 سال پیش خیلى کبد چرب وجود نداشت، اما متاسفانه با توجه به 
رژیم غذایى غلط و پر چربى، عدم تحرك باعث ابتال به کبد چرب شده است.

مهمترین عالیم 
کبد چرب چیست؟

چه کسانى نباید قهوه بخورند

 
 
 
 
 
 
ـیده ممکن است 

قتى بهترین تأثیر 
ورد استفاده گیاه، 
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منوش ها درعین
ست مضراتى هم 
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یــچ وجه توصیه 
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با توجه به این که کافئیــن موجود در قهوه مى تواند 
فشار خون و ضربان قلب را موقتا افزایش دهد، افراد 

مبتال به بیمارى هاى قلبــى مانند آریتمى حتما 
باید درباره نوشــیدن قهوه با پزشک خودشان 

مشورت کنند. بعضى از این افراد مى توانند 
از مقادیر محدود قهوه استفاده کنند.

5. خانم هاى باردار
0بعضى از ســازمان هاىمعتبر اعالم کرده اند که خانم هاىباردار در طول روز مى توانند 200 میلى گرم کافئین 
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 یک متخصص طب سنتى گفت: دمنوش یک اصطالح
جدید اســت که براى دمکرده ها به کار مى رود که باید 
بدانیم همانگونه که براى سالمتى ما مفید هستند مصرف 

بى رویه آن ها نیز عوارض جانبى زیادى دارد.
اینسؤال که دمنوش چیست؟  پاسخ به یداله مرادى در
دمنوش یک اصطالح جدید است که براى اظهار کرد:

هســتند که آگاهى کافى از عوارض جانبى، دوز سمى 
و تداخالت گیاهان دارویى و شــیمیایى ندارند و همین 
مســئله باعث مى شــود به جاى بهره مندى از خواص 
گیاهان دارویى، به عوارض جانبى ایجاد شده از مصرف 
متأسفانه در خودسرانه داروهاىگیاهى گرفتار شوند و
نمونه اصلى گیاه عرضه نمى شود و یا نمونه برخى موارد،

مداومت مصرف دمنوش ها دچار عوارضى ناخوشــایند 
شوند.

وى ادامه داد: این مسئله زمانى جدى تر مى شود که بدانیم 
بســیارى از دمنوش هایى که با عناوین مختلف شامل 
به فروشمى رسند  به وفور امثال آن دمنوشالغرى و
حاوى داروهایى هســتند که خالى از ســمیت نبوده و

روى بدن دارند، براى مثال دمنوش بابو
طبع گرمى دارد براى جوانان با طبع گر
این دمنوش در میانسالى مى تواند خاصی
داشته باشد، تصریح کرد: افراد بعد از سن
است که ازدمنوش هایى مانند بابونهشیرا
در سیستم گوارش آن ها برقرار تا تعادل

ونه به دلیل آنکه
م مضر است، اما
یت چربى سوزى
5ن 35 سالگى بهتر
ازى استفاده کنند
شود، همچنین ر

عوارض مصرف افراطى دمنوش ها در طب سنتى

 روز دارند و اغلب نگرانند که مصرف زیاد از حد 
شیدنى ها تهدیدکننده سالمت شان باشد، گفت: 

ششمنوش ها  ودى کــه د
نســبتًا ت 
هستند   
مال دارد 

ز افراد به دلیل 
 مزاجى و ارثى 

ط متعدد 

رنگ دهنده ها یــا طعم دهنده هاى هســتند و
در دراز مدت مضر خواهند بــود؛ بنا
دمنوشى را خریدارى کر
نظر نیز اطمینا
کنید

وى
به
دمن
در سنی
تاثیــرات م

برخى سعى دارند مو هاى ســفید را بکنند و از بین ببرند، اما 
اینکار مشکالتى زیادى برایشان به وجود خواهد آورد.

کندن مو هــاى ســفید باعث مى شــود که به 
طور موقــت از شــر آن ها خالص شــوید؛ 
اما این مو دوباره رشــد مى کنــد و در نهایت 
به حالــت طبیعى و قبل خــود برمى گردد و 
همان رنگ ســفید روى مو هاى تان ظاهر 
خواهــد شــد؛ زیــرا فولیکــول آن دیگر

 رنگدانه تولید نمى کند.

خطر ابتال به زخــم یا عفونــت را افزایش 
مى دهید

کندن مو هاى ســفید یا هر موى دیگرى از ریشه؛ خطر ابتال 
به عفونت یا زخم را افزایش مى دهد، زیرا فولیکول مو آسیب 
دیده و حتى ممکن است باعث شود که مو در آن ناحیه دیگر 

رشد نکند.

آیا راه امن ترى براى کم کردن مو هاى سفید وجود دارد؟
خیر. هیچ راهى وجود ندارد که خطر ابتال به عفونت یا زخم را 
در پى نداشته باشد. اگر هم مى خواهید این کار را انجام دهید، 
باید خیلى مراقب باشید و آن را با قیچى جدا کنید و قبل از رشد، 
دوباره با قیچى آن را کوتاه کنید، نه این که بخواهید آن را از 
ریشه بکنید.شاید اگر یک بار این کار را انجام دهید، مشکل 
خاصى ایجاد نشود، اما اگر به طور مرتب این کار را تکرار کنید، 

ممکن است در همین قسمت کچلى بگیرید.

کندن موى سفید، باعث عفونت مى شود
با دیگــروى ادامه داد: در بین مصرف کنندگان دمنوش ها افرادى   

برخى سعى دارند مو هاى س
اینکار مشکالتى زیادى
کندن مو هــاى
طور موقــت
اما این مو دوب
به حالــت ط
همان رنگس
خواهــد ش

کودکان خجالتى را دریابیم

ر ر ز ىج وجو ن و ب و ى بر و ش ى
ى که مادر مضطرب باشد او مانع

نننندن ه اندازه یک رو بر گردا

ث احساس
 خودش

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

1. راى شــماره 140160302026002296 مورخ 1401/02/07 هیات چهار مالکیت 
خانم پروین جمشــیدى جعفرآبادى به شناسنامه شــماره 957 کدملى 6339407961 
صادره فرزند نوراله بصورت ششدانگ یک باب خانه به مساحت 75,75 مترمربع از پالك 
شماره 3 فرعى از 13806 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت عذرى پهلوان نژاد مورد ثبت صفحه 31 دفتر 

481 و موضوع سند انتقال شماره 23931 مورخ 42/09/06 دفتر 65 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20 - 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/05/04 - م الف: 1347692 – رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان - موسوى /4/230 

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

1. راى شــماره 140160302026000977 مورخ 1401/01/29 هیات چهار مالکیت 
خانم مهرالسادات رضیان به شناسنامه شــماره 39950 کدملى 1282325477 صادره 
فرزند مرتضى به صورت هفت حبه و دو دهم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یک باب 
ساختمان باستثناى بهاى ثمنیه آن به مســاحت 265,30 مترمربع از پالك شماره 35 
فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مع الواسطه از مالکیت رسمى مرتضى رضیان موضوع سند انتقال شماره 37950 

مورخ 58/08/05 
2. راى شــماره 140160302026000970 مورخ 1401/01/29 هیات چهار مالکیت 
خانم فخرالسادات رضیان به شناسنامه شماره 823 کدملى 1287799264 صادره فرزند 
مرتضى به صورت هفت حبه و دو دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب ساختمان 
باستثناى بهاى ثمنیه آن به مساحت 265,30 مترمربع از پالك شماره 35 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مع 
الواسطه از مالکیت رســمى مرتضى رضیان موضوع ســند انتقال شماره 37950 مورخ 

 58/08/05
3. راى شماره 140160302026000968 مورخ 1401/01/29 هیات چهار مالکیت آقاى 
سیدعلیرضا رضیان به شناسنامه شماره 40051 کدملى 1282329464 صادره اصفهان 
فرزند مرتضى به صورت چهارده حبه و چهار دهم حبه مشــاع از 72 حبه ششدانگ یک 
باب ساختمان باستثناى بهاى ثمنیه آن به مســاحت 265,30 مترمربع از پالك شماره 
35 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت رســمى مرتضى رضیان موضوع سند انتقال 

شماره 37950 مورخ 58/08/05 
4. راى شماره 140160302026000960 مورخ 1401/01/29 هیات چهار مالکیت آقاى 
سیدسعید رضیان به شناسنامه شماره 40052 کدملى 1282329456 صادره از اصفهان 
فرزند ســیدمرتضى به صورت چهارده حبه و چهار دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یک باب ساختمان باستثناى بهاى ثمنیه آن به مساحت 265,30 مترمربع از پالك شماره 
35 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت رســمى مرتضى رضیان موضوع سند انتقال 

شماره 37950 مورخ 58/08/05 
5. راى شــماره 140160302026000953 مورخ 1401/01/29 هیات چهار مالکیت 
آقاى سیدمسعود رضیان به شناسنامه شــماره 48712 کدملى 1282409069 صادره 
فرزند ســیدمرتضى به صورت چهارده حبه و چهار دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یک باب ساختمان باستثناى بهاى ثمنیه آن به مساحت 265,30 مترمربع از پالك شماره 
35 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت رســمى مرتضى رضیان موضوع سند انتقال 

شماره 37950 مورخ 58/08/05 
6. راى شماره 140160302026000943 مورخ 1401/01/29 هیات چهار مالکیت آقاى 
سیدمجید رضیان به شناسنامه شماره 48713 کدملى 1282409077 صادره از اصفهان 
فرزند سیدمرتضى بصورت چهارده حبه و چهار دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک 
باب ساختمان باستثناى بهاى ثمنیه آن به مســاحت 265,30 مترمربع از پالك شماره 
35 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى مع الواسطه از مالکیت رســمى مرتضى رضیان موضوع سند انتقال 

شماره 37950 مورخ 58/08/05 
لذا بــه منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهى مى  
شــود در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضــى اعتراضى 
داشــته باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خود 
را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهــان میدان الله ابتــداى خیابان پروین 
جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیــم نمایند. بدیهى 
اســت در صورت انقضاى مــدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبــت اول:  1401/04/20 - تاریخ انتشــار 
نوبــت دوم: 1401/05/04 - م الــف: 1347743 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك

شمال اصفهان -  موسوى /4/226

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

1. راى شماره 140160302026003559 مورخ 1401/03/05 هیات دو مالکیت آقاى 
روح اله موحد به شناسنامه شماره 118 کدملى 6219940857 صادره بوئین و میاندشت 
فرزند صفر در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 229,95 مترمربع پالك شماره 
309 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان طبق 
سیستم جامع امالك مورد ثبت صفحه 386 دفتر 45 امالك مالک رسمى خانم مهرى 
فرقانى تیرانى به موجب ســند 114292 مورخ 94/04/31 دفترخانه 9 اصفهان بوده که 
مورد درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه و وکالتنامه 116696 مورخ 1397/07/04 

دفترخانه 9 اصفهان  
لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان اللــه ابتداى خیابان پرویــن جنب بازار 
گیاهــان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صــورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/05/04 - م الف: 1347762 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - 

موسوى /4/228 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006001338- تاریخ: 1401/03/11- برابر راى شماره 1938 
مورخ 1401/03/11 به شــماره کالســه 2233 تصرفات مالکانه آقــاى / خانم زهره 
رحیمیان فروشانى به شناسنامه شماره 1130121895 کدملى 1130121895 صادره 
اصفهان فرزند محمد در ششــدانگ یکباب خانه تازه ساز به مساحت 214,95 مترمربع 
پالك شــماره 317 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب سند 100640 مورخ 97/4/20 دفتر 388 و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/04- م الف: 
1348026 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین 

حسن زاده /4/234 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006002256- تاریخ: 1401/03/24- برابر راى شماره 2257 
مورخ 1401/03/24 به شــماره کالســه 1614 تصرفات مالکانه آقــاى / خانم محمد 
جبل عاملى فروشانى به شناسنامه شــماره 1225 کدملى 1142240428 صادره فرزند 
غالمحسین در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 245,17 
مترمربع پالك شــماره 22 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 8380 مورخ 92/2/4 دفترخانه 276 و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند

 مالکیت صادر خواهد شد. 
برابر راى شماره 2256 مورخ 1401/03/24 به شــماره کالسه 1613 تصرفات مالکانه 
آقاى / خانم فاطمه رحیمى فروشــانى به شناســنامه شــماره 1130139298 کدملى 
1130139298 صادره فرزند علیرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دو طبقه 
به مساحت 245,17 مترمربع پالك شماره 22 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند شــماره 8380 مورخ 92/2/4 دفترخانه 
276 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز گردیده است. 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 اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت 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: 1401/04/20- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/04- م الف: 
1346230 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید امیرحسین 

حسن زاده /4/232 

آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك 

زواره
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توســط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك زواره صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى 
که به آراى مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت و اسناد و امالك زواره تسلیم و رســید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل 
نموده و گواهى تقدیم دادخواســت اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت 
قانونى واصل نگردد و یا معترض گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه 
نکند  اداره ثبت  مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمًا صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
1- راى شــماره 140160302021000010 مورخ 1401/04/13 - آقاى سیدمحمد 
طباطبائى فرزند سیدحسین بشماره ملى 1180025903 تمامت بیست و دو سهم و نود 
و هشت-صدم سهم مشاع از 1200 سهم ششــدانگ مزرعه نیرآباد 39 اصلى دهستان 
گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت ششــدانگ 1084000 متر مربع خریدارى 
عادى از ورثه محمدعلى عباسى و قمر نورى (به غیر از حسن عباسى) و ورثه احمد رجبى 
پور جان آبادى مع الواســطه از فرج رجبى پور و خریدارى مع الواســطه از نازنین بیگم 
ظفرقندى نیرآبادى و شــهربانو ظفرقندى نیرآبادى مالکین رسمى. تاریخ انتشارنوبت 
اول:1401/05/04 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/19 – م الف:1355389 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك زواره - خیراله عصارى/5/123

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

امالك مهردشت
1. برابر راى شــماره 140160302177000157 مورخه 1401/03/23  هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
فرنگیس دادخواه على آبادى  فرزند امیر بشــماره شناسنامه 11  نجف آباد و شماره ملى 
1091908941  در ششدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 2608  فرعى واقع در 
دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 423/36 مترمربع انتقالى بصورت عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى خانم بى بى امینى دهقى محرز گردیده است.
2. برابر راى شماره 140160302177000155 مورخه 1401/03/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فرزانه 
یوسفى فرزند على محمدبشماره شناسنامه 116  نجف آباد و شماره ملى 1092036733  
در ششدانگ یکباب خانه بر روى قســمتى از پالك 2278  فرعى واقع دردهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 183/05 مترمربع انتقالى بصورت عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى آقاى غالمرضا خسروى  محرز گردیده است.
3. برابر راى شــماره 140160302177000154 مورخــه 1401/03/23 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم مریم مجنونى دهقى  فرزند مسلم بشماره شناسنامه 103  نجف آباد و شماره ملى 
1092056051 در ششــدانگ یکباب خانه بر روى قسمتى از پالك 1983  فرعى واقع 
دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت226/80مترمربع انتقالى بصورت 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى آقاى براتعلى توکلى دهقى  محرز گردیده است.
4. برابر راى شــماره 140160302177000186 مورخــه 1401/04/01 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى جواد هاشمى دهقى  فرزند محمد بشــماره شناسنامه 168  نجف آباد و شماره ملى 
1092074953در ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از ششدانگ پالك هاى 3119 
فرعى و 3557 فرعــى واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 220 

مترمربع انتقالى بصورت عادى از مالک رسمى خانم فرزانه مومنى محرز گردیده است.
5. برابر راى شماره 140160302177000158 مورخه 1401/03/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم منیره 
محمد بیگى دهقى  فرزند مصطفى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080430271  در سه 
دانگ مشاع از  ششدانگ یک درب باغ بر روى قسمتى از پالك 2422  فرعى واقع دردهق 
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 991/54 مترمربع انتقالى بصورت عادى و مع 

الواسطه  از مالک رسمى آقاى محمد على علینقیان محرز گردیده است.
6. برابر راى شماره 140160302177000159 مورخه 1401/03/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه 
احمدى فرزند قنبرعلى بشماره شناسنامه 70  و شماره ملى 1091988633  در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک درب باغ بر روى قســمتى از پالك 2422  فرعى واقع دردهق 4 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 991/54 مترمربع انتقالى بصورت عادى و مع 

الواسطه  از مالک رسمى آقاى محمد على علینقیان محرز گردیده است.
7. برابر راى شــماره 140160302177000160 مورخــه 1401/03/23 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
فریده محمد هاشمى دهقى  فرزند بهرام بشماره شناســنامه 333  تهران و شماره ملى 
0051691809  در ششدانگ یکدرب باغ بر روى قســمتى از پالك 2422  فرعى واقع 
دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 785/10 مترمربع انتقالى بصورت 

عادى و بدون واسطه  از مالک رسمى خانم رباب علینقیان محرز گردیده است.
8. برابر راى شماره 140160302177000132 مورخه 1401/03/16 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمد 
حمیدیان فرزند یحیى  بشماره شناسنامه 5625  نجف آباد و شماره ملى 1090573405  
در ششدانگ یک درب باغ بر روى ششدانگ پالك 2501  فرعى واقع در دهق  4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 1122/20 مترمربع انتقالى بصورت عادى از مالکین 

رسمى آقاى یحیى حمیدیان و وراث نرجس خاتون مجنونى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 

رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر 
مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء 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 ارائه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/05/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/05/19 -  م الف: 
1354099 - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت – نصراله علینقیان/5/125

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى 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 ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
 راى شماره 1454-1401/03/01 آقاى ناصر شریفى نجف آبادى فرزند محمد مهدى 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 168/96 مترمربع قسمتى از پالك شماره 794  اصلى 
واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد . تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/19 
– م الف:1355148 - حجت اله کاظم زاده اردستانى -  سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/127

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

1. راى شماره 140160302026005390 مورخ 1401/04/12 هیات چهار خانم محمد 
زاهدى به شناسنامه شماره 89712 کدملى 1281893501 صادره فرزند اصغر نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 68,48 مترمربع پالك شماره 16 فرعى از 14915 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق قولنماه 
عادى از مالک رسمى اصغر زاهدى که بموجب سند شماره 34047 مورخ 58/10/13 

دفترخانه 12 اصفهان میباشد در جریان ثبت مى باشد خریدارى نموده است.
لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میــدان الله ابتداى خیابــان پروین جنب بازار 
گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1401/05/04 - تاریخ انتشــار نوبت 
دوم: 1401/05/19 - م الف: 1355218 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان – موسوى/5/129 

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006003650 تاریخ ارســال نامه: 04/22/ 1401 - حیدر 
هوازاده جوى آبــادى فرزند قربانعلى بــه کدملى 114845292 به اســتناد یک برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود رسماً گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 
سه دانگ مشاع از ششدانگ مالکیت پالك شماره (331) فرعى از (99) اصلى بخش 14 
ثبت اصفهان که در دفتر امالك 38 صفحه 379 به نام ایشان ثبت گردیده است. و معامله 
دیگرى نیز انجام نگردیده است. و در بازداشت مى باشد. چون درخواست صدور المثنى 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر 
شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1354701- مدیر واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر – سید امیرحسین حســن زاده از طرف زهره عموشاهى 

خوزانى/5/131 

فقدان مدارك
ســند، برگ ســبز و کارت یک دستگاه موتور ســیکلت جت رو 
150CC  CG سیســتم کویــر مــدل 1395 بنزینــى بــه 
شــماره موتــور 0149NCW420349 و شــماره تنــه 
 NCW***150L9511916به شــماره پالك632/59357 
ایــران متعلق بــه على اصغــر فخــرى میرآبادى به شــماره 
ملى1288093314 فرزند اســفندیار مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
 موسسه غیر تجارى ارد سامان سپاهان به شناسه ملى 10260647590 و به شــماره ثبت 3201 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/03/20نامه 1445/706/120/10/57 مورخ 1401/4/16 نیروى انتظامى تصمیمات ذیل اتخاذ شد میترا گیاهى به شماره ملى 1285829646 
بسمت نایب رئیس هیات مدیره و احمد عبدى به شماره ملى 1280891513 بسمت مدیرعامل و عباس دافعیان به شماره ملى 1286510198 به سمت 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واســناد مالى و تعهدآور و اوراق و اسناد عادى و ادارى موسسه با امضا مدیرعامل و 
رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر موسسه معتبر است.ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1400به تصویب 

رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1352582)

آگهى تغییرات
 شرکت کشاورزى سالم پروران صفاهان شرکت تعاونى به شماره ثبت 41425 و شناسه ملى 10260591437 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1398/07/09 و نامه شماره 205/3/184/779/102 مورخ 1400/01/23 اداره تعاون روستایى شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حامد 
علمازاده به کدملى1284927288 و سعید محمد میرزایى به کدملى 0384709907 .و اسماعیل جهاندیده به کدملى 1754472591 بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره و محمد فرقانى به کدملى 1285566238 و محسن کوشــکى به کدملى 118933252بعنوان اعضاى على البدل برا ى مدت سه سال انتخاب 
گردیدندعلیرضا مهرابى به کدملى 1283588536 بازرس اصلى و حمید علمازاده به کدملى 1287005251 بعنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال 

انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1352952)

آگهى تغییرات
 شرکت اتحادیه صنف آرایشگران و پیرایشگران زنانه شهرستان شاهین شهر و میمه موسسه غیر تجارى به شماره ثبت 5274 و شناسه ملى 14007221306 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1400/07/20 و نامه شــماره 104/22/682 - 1401/02/26اداره صنعت و ومعدن و تجارت استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کفایت علیخانى دهقى بشماره 
ملى1091916047 سمت رئیس هیئت مدیره و فریمان حیدرى بشماره ملى1880821710 سمت نائب رئیس اول و فاطمه ابراهیمى بشماره ملى 1289553513 سمت نائب رئیس دوم 
و زهرا خیرى بشماره ملى1287009115 سمت خزانه دار و ساره محمدى عالسوند بشماره ملى1751338495 سمت دبیر و افسانه آزادى خواه بشماره ملى 1285745795سمت بازرس 
اصلى و ناهید اکرم خانى بشماره ملى 0063996278 سمت: بازرس على البدل و الهام محمود صالحى بشماره ملى5110686051 سمت: على البدل هیئت مدیره اتحادیه و منیره سیاوشى 
بشماره ملى 6219875680 سمت: على البدل براى مدت سه سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته، بروات ،قراردادها و عقود اسالمى با امضا 
رئیس اتحادیه و خزانه دار و در غیاب هریک نائب رئیس اول همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود. اساسنامه جدید در 30 ماده تصویب وجایگزین اساسنامه قبلى گردید اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1352953)

آگهى تغییرات
 شرکت کشاورزى سالم پروران صفاهان شرکت تعاونى به شماره ثبت 41425 و شناسه ملى 10260591437 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/02/01 و نامه شماره 205/3/184/779/102 مورخ 1400/01/23 
اداره تعاون روستایى شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حامد علمازاده با شماره ملى1284927288به سمت رئیس وسعید محمد میرزایى با شماره ملى0384709907به سمت نائب رئیس و اسماعیل جهاندیده با 
شماره ملى1754472591به سمت منشى هیئت مدیره شرکت تعاونى کشاورزى سالم پروران صفاهان تا تاریخ1401/02/01انتخاب شدند. مجید امین دوست با شماره ملى1282460382 به سمت مدیر عامل شرکت تا تاریخ 
1401/02/01انتخاب شد.کلیه چکها،قرار دادها و اسناد واوراقى که ایجاد تعهد براى شرکت نماید و تمام یا قسمتى از حق شرکت را منتفى سازد،به استثناى مواردى که هیئت مدیره بمنظور اداره امو جارى شرکت ترتیب خاصى داده 
باشد،پس از تصویب هیئت مدیره با امضاى رئیس هیات مدیره آقاى حامد علمازاده و مدیر عامل آقاى مجید امین دوست و توام با مهر شرکت معتبر خواهد بود بر اساس تبصره ماده(43)اساسنامه در غیاب رئیس هیات مدیره وظایف 
او به عهده نایب رئیس هیات مدیره آقاى سعید محمد میرزایى خواهد بود.(رئیس هیات مدیره و مدیر عامل حق امضا دارند)واوراق عادى شرکت فقط با امضاى مدیر عامل آقاى مجید امین دوست صادر خواهد شد مگر مراسالت هیات 

مدیره که با امضاى رئیس هیات مدیره آقاى حامد علمازاده صورت خواهد گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1352951)

آگهى تغییرات
 شرکت ویرا توسعه کیهان کاوش شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 2610 و 
شناسه ملى 14010471596 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1401/03/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مرکز اصلى شرکت به نشانى 
استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، شیخ طوسى، 
خیابان شهید رضائیان ، کوچه شهیدحســین میرزایى 46[1]، پالك 70، طبقه 1 
کدپستى 8198883424 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1353440)

آگهى تغییر نام
 شرکت ورزش پویان آرتا ســهامى خاص به شماره ثبت 69689 و 
شناسه ملى 14010656731 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مــورخ 1400/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: نام 
شرکت به ورزش پویا آرنا سهامى خاص تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1352572)

آگهى تغییرات
 شرکت با مسئولیت محدود توســعه تجارت ساروج سپاهان به 
شناســه ملى 14011084044 و به شماره ثبت 2741 باستناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ1401/03/17 نام 
شرکت به : بازرگانى امین ابتکار صدرا تغییر یافت و ماده اساسنامه 
اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1353441)
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01

علیرضا فیروزجا موفق شد در رقابت هاى کرواسى کارلسن 
را شکست دهد. فیروزجا که در رقابت هاى شطرنج کرواسى 
شــرکت کرده بود در مهمترین بازى خود در رقابت فوق 
سریع توانست مگنوس کارلسن قهرمان جهان را شکست 
دهد تا این شطرنج باز به رده دوم این مسابقات صعود کند. 
همچنین کارلسن با توجه به نتایج کسب کرده در دورهاى 
قبل، با وجود شکست مقابل فیروزجا قهرمانى زود هنگام 
خود در این مسابقات را جشن گرفت. علیرضا فیروزجا هم در 

این بازى ها با عملکرد خوب، در جایگاه دوم ایستاد.  

پیروزى نابغه 
برابر مرد شماره یک

02

امیر عابدزاده که سال گذشته 35 بازى در اللیگا 2 اسپانیا 
براى پونفرادینا انجام داد و 11 کلین شیت داشت، با وجود 
شــایعات پیرامون جدایى اش از این باشگاه حدود دو هفته 
قبل به اســپانیا بازگشــته و در تمرینات پیش فصل تیم 
پونفرادینا حاضر شــد. پونفرادینا که در فصل جدید براى 
صعود به اللیگا تالش مى کند، پــس از برترى 2 بر صفر 
مقابل لوگو در نخستین بازى تدارکاتى که یک نیمه امیر 
عابدزاده را در اختیار داشت، برابر تیم فرول یکى از تیم  هاى 
دسته سوم فوتبال اسپانیا، در غیاب دروازه بان ایرانى خود، به 

دومین برد متوالى این بار با نتیجه 2 بر یک رسید.

غیبت عابدزاده در برترى 
پونفرادینا

03

فرزاد حسین خانى، سرمربى تیم فوتبال مس کرمان  درباره 
بازى نیمه تمام گل گهر و مس کرمان، اظهار داشت:  دو تیم 
هم استانى بودیم با هم بازى کردیم. به هر دلیلى فکر کنم 
دیگر به آن بازى نپردازیم بهتر است؛ اما من با احترامى که 
به آقاى قلعه نویى قائلم هر چیزى که ایشان بگوید و بگوید 

آن اتفاق افتاده درست است.

هر چه قلعه نویى بگوید

05

تیم فوتبال فاینورد هلند که علیرضا جهانبخش را در اختیار 
دارد، در یک مســابقه تدارکاتى مقابل لیون 
فرانســه قرار گرفــت و چهارمین بازى 
تدارکاتى پیش فصل خــود را برابر این 
تیم برگزار کــرد. فاینورد در 
حالى که براى دومین 
مســابقه دوستانه 
علیرضا  پیاپــى 
جهانبخش را در 
ترکیــب ابتدایى 
نداشــت مقابل لیون فرانسه قرار 
گرفت. یاران جهانبخش که در سه 
دیدار تدارکاتى اخیرشان دو شکست 
مقابــل کوپنهاگن دانمــارك و رویال 
یونیون بلژیک داشــتند و یک برد برابر 
ســالزبورگ اتریش کسب کرده بودند، 
در بازى با لیون نتوانستند گلزنى کنند 

و یک باخت دیگر متحمل شدند.

شکست فاینورد 
با جهانبخش
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سجاد شهباززاده بازیکنى است که از روزى که با استقالل 
قرارداد امضا کرد شایعاتى در مورد خدمت سربازى اش به 
وجود آمده و عده اى بر این باور هســتند که او از معافیت 
تحصیلى اش استفاده کرده و باید لیگ بیست و دوم براى 
یک تیم نظامى بازى کند. باشگاه اســتقالل قبل از عقد 
قــرارداد وضعیت شــهباززاده را از ســازمان نظام وظیفه 
استعالم گرفته بود و به همین دلیل این بازیکن مشکلى از 
نظر خدمت سربازى ندارد. با این شرایط بعید است سجاد 
شهباززاده مشــکلى براى حضور در استقالل داشته باشد 
چون قبال دربــاره این بازیکن اســتعالم هاى الزم گرفته 

شده است.

شهباززاده سرباز نیست

«تیم ملى در شرایط فعلى به مربى بزرگ و مطرح نیاز 
ندارد» این اعتقاد کمیته فنى فدراسیون فوتبال است که 
از زبان سخنگوى این کمیته بیان شده. ابراهیم قاسمپور 

پر بیراه هم نمى گوید که تیم ملى کشورمان در شرایط 
کنونى که کمتر از چهارماه تا شروع جام جهانى فرصت 

داریم بیش از هر چیزى به «ثبات و آرامش» نیاز دارد.
«ثبات و آرامــش» دقیقًا همان چیزى اســت که تیم 

ملى مدتهاســت از آن فرســنگ ها فاصله گرفته و از 
قضا یکى از عواملى که به این موضــوع دامن زد هم 
تصمیم عجوالنه اعضاى همین کمیته فنى درخصوص 
رد صالحیت ســرمربى فعلى تیم ملى بود. جالب تر از 

آن هم اینکه وقتى اعضاى هیئت رئیســه فدراسیون 
برخالف نظر کمیته فنى، رأى به ابقاى اسکوچیچ دادند، 
خبر احتمال استعفاى دسته جمعى اعضاى این کمیته 
نقل محافل ورزش شــد و جناب ســخنگو در واکنش 
به این موضوع با گله از اینکه کمیته فنى فدراســیون 
«کشک» هم نیســت و اعتقاد به اینکه اگر قرار نیست 
تأثیرگذار باشند، بهتر اســت ادامه ندهند روى این خبر 

صحه گذاشت.
اما ابراهیم قاسمپور که تا دو سه روز پیش در خصوص 
این «هرج و مرج ها» که پیرامون تیم ملى به راه افتاده 
نظر دیگرى داشــت «فعًال» به این نتیجه رسیده که 
«حاال دیگر نباید جو تیم ملى را متشــنج کنیم». روى 
قید «فعًال» تأکید مى کنیم چون این اولین بار نیســت 
که سخنگوى کمیته فنى کشــورمان با اظهارات ضدو 
نقیض خود باعث تعجب همگان مى شود و هیچ بعید 

نیست آخرین بار هم نباشد. 
ســرمربى اســبق صنعت نفت آبادان پیش از اینکه با 
دوســتان خود در کمیته فنى به این نتیجه برسند که 
دراگان اسکوچیچ از نظر «فنى و مدیریتى» صالحیت 
نشســتن روى نیمکت ســرمربیگرى تیم ملى ایران 
را در قطر نــدارد، اعالم کرده بود شــاید مخالف بودِن 
اسکوچیچ در تیم ملى باشد، اما زمان براى تغییر و تحول 
در کادرفنى از دست رفته است. اما زمان زیادى نگذشت 
که نظر ایشان به یکباره 180 درجه تغییر پیدا کرد و به 
ضرس قاطع اعالم کرد طبق اطالعاتى که از بدنه تیم 
ملى به ایشان رسیده دیگر «بودن یا نبودن» این مربى 

کروات در تیم ملى «هیچ فرقى ندارد»! 
شــاید بگویید ابراهیم زاده اگرچه نظرش درخصوص 
مناســب بودن زمان براى برکنارى یا ابقاى اسکوچیچ 
در سمتش بارها دستخوش تغییر شده اما از همان ابتدا 
معتقد بوده این سرمربى «در قواره بازى هاى سنگین و 
بزرگ نیست». ما هم حرف شما را تأیید مى کنیم ولى 
الزم است این نکته را هم در نظر داشته باشید که این 

مربى باتجربه کشــورمان در جدیدترین اظهار نظرش  
بیان کرده که با توجه به شــرایط تیم ملى «فعًال» این 

تیم به مربى «بزرگ و مطرح» نیاز ندارد. 
وقتى ســخنگوى کمیته اى که قرار اســت با نظرات 
کارشناسانه و فنى خود در خصوص مسائل متعدد تیم 
ملى، نقش تأثیرگذارى در تصمیم گیرى هاى اعضاى 
هیئت رئیسه فدراسیون داشته باشد، درباره لزوم یا عدم 
لزوم تغییر و تحول در کادر فنى تیم ملى آن هم در چنین 
برهه حساسى، سیاست یک بام و دو هوا در پیش گرفته، 
بر چه پایه و اساسى انتظار دارد که فدراسیون نشین ها 
به مشورت با آنها درباره موضوعات مختلف دل بسته و 

به تصمیم گیرى آنها اعتماد کنند؟ 
پر واضح اســت که عقاید کمیته اى که دیدگاه باثباتى 
ندارند قابل اتکا و اعتنا نخواهد بود. چه تضمینى وجود 
دارد که اگر اعضاى فدراسیون فوتبال طبق خواسته این 
کمیته، سکاندارى ملى پوشان را در جام جهانى پیش رو 
به فردى ایرانى مى ســپردند و این اتفاق با ناکامى تیم 
ملى در این رقابت ها همراه شود، همین جناب سخنگو 
به نیابت از سایر اعضاى کمیته لب به اعتراض نگشاید و 
نفرماید که تیم ملى براى شرکت در این تورنمنت مهم 

به مربى بزرگى در قواره همین بازى ها نیاز داشت؟
با این تفاسیر آنچه مشــخص است اینکه این تیم ملى 
با این ملى پوشــان «بزرگ» و البته پرحاشیه که تمام 
جنجال ها پیرامون تیم از آخرین اردوى آنها نشــأت 
گرفته، نیاز به مدیرانى بزرگ چه درون زمین چه بیرون 
زمین دارد. در «شرایط فعلى» تیم ملى کشورمان براى 
رســیدن به «ثبات و آرامش» به یک کاپیتان مقتدر و 
تأثیرگذار در میدان، یک مربى با کاریزما روى نیمکت 
و یک مدیرفنى حرفه اى نظم دهنده در اردوها نیاز دارد 
و البته در رأس همه اینها این فدراسیون فوتبال ایران 
است که براى تصمیم گیرى درباره همه این موارد نیاز 
دارد با کمیته فنى اى مشورت کند که نه «کشک» باشد 

و نه از «کشک» بى خاصیت تر.

مرضیه غفاریان

اقدام رامین رضاییان در صفحه شخصى اش، سوژه بحث هواداران سپاهان 
شده است.

سپاهان در شروع فصل نقل و انتقاالت، مدافع راست ثابتش را از دست داد و 
دانیال اسماعیلى فر به پرسپولیس پیوست. اما اصفهانى ها براى پر کردن جاى 
خالى این بازیکن، به سراغ ستاره اى از پرسپولیس رفتند و رامین رضاییان را 

به خدمت گرفتند تا عمًال جاى دو مدافع راست در این دو باشگاه عوض شده 
باشد.

رامین که عالقه زیادى به پرسپولیس داشــت، به تازگى تغییراتى در بخش 
توضیحات زندگى نامه صفحه شخصى اش ایجاد کرده که مهمترین آن قرار 
دادن یک قلب قرمز در صفحه اش است تا نشان دهد که او علیرغم جدایى 
اجبارى از پرسپولیس و پیوستن به سپاهان، کماکان طرفدار تیم سابقش است.

هر چند رضاییان از قلب زرد هم در صفحه شخصى اش استفاده کرده، اما برخى 
هواداران سپاهان نتوانسته اند وجود قلب قرمز در صفحه خرید جدیدشان را 
بپذیرند و به همین دلیل در فضاى مجازى، شــاهد انتقاد برخى از طرفداران 

سپاهان از رضاییان بودیم.
اما تعداد دیگرى از هواداران سپاهان نظر متفاوتى نسبت به ماجراى قلب قرمز 
داشــته و مى گویند اگر رامین براى تیم جدیدش کم کارى نکند، قلب قرمز 

مشکلى نیست و مهم تعهد این بازیکن به تیم جدیدش است.
رامین رضاییان تا چند روز پیش منتظر پرسپولیس و پیشنهاد تمدید قرارداد 
از طرف این تیم بود، ولى این اتفاق رخ نداد و رامین ســپاهانى شد. رضاییان 
درحالى به سپاهان پیوســت که چندى قبل اعالم کرد در ایران فقط براى 
پرسپولیس بازى خواهد کرد. موضوعى که بعد از پیوستنش به سپاهان سوژه 

انتقاد تند هواداران پرسپولیس از او شد.

رســانه هاى پرتغالى و اروپایى نســبت به حضور 
مانوئل فرناندز در سپاهان واکنش نشان دادند.

تیم فوتبال ســپاهان چنــد روز پیــش در ادامه 
خریدهاى قابل توجه خود بــا مانوئل فرناندز ملى 
پوش سابق و معروف پرتغالى قرارداد همکارى امضا 
کرد. پیوستن این بازیکن به زردپوشان اصفهانى با 
بازتاب هاى زیادى در رسانه هاى خارجى و به ویژه 
پرتغالى همــراه بود. این هافبــک باتجربه که در 
دوران حرفه اى خود 9 جام کســب کرده است، در 
فصل 11-2010 با پیراهن بشیکتاش قهرمان جام 

حذفى ترکیه شد.
روزنامه Abola با بازتاب خبر حضور این بازیکن در 
اصفهان نوشت: مانوئل فرناندز به ژوزه مورایس در 
سپاهان پیوست. مانوئل فرناندز ملى پوش سابق و 
36 ساله پرتغالى روز شنبه به عنوان بازیکن جدید 
سپاهان معرفى شد، یک باشگاه ایرانى که توسط 

ژوزه مورایس هدایت مى شود.
این باشگاه طى بیانیه اى فاش کرد که قرارداد این 
هافبک با درخواســت ژوزه مورایس سرمربى تیم 
امضا شده اســت. با پایان یافتن مذاکرات، مانوئل 
فرناندز قبال تست هاى پزشــکى معمول را انجام 
داده و قراردادى براى یــک فصل امضا کرده و به 

دوره آماده سازى این تیم در ترکیه پیوست.
وب سایت maisfutebol پرتغال این تیتر را براى 

حضور فرناندز در تیم اصفهانى انتخاب کرد: رسمى: 
مانوئل فرناندز با پذیرش درخواست ژوزه مورایس 
سپاهان را تقویت مى کند، ملى پوش پرتغالى براى 

یک فصل با باشگاه ایرانى قرارداد امضا کرد.
وب ســایت ۹۰Min نیز در این باره نوشت: مانوئل 
فرنانــدز کــه در دوران فوتبالش بــا پیراهن تیم 
هاى بشیکتاش و کایســرى اسپور در ترکیه عرق 
ریخته بود، به تیم ایرانى ســپاهان منتقل شد. این 
فوتبالیست باتجربه آخرین بار در آپولون اسمیرنیس 

بازى کرده بود.

قلب رامین رضاییان 
دردسرساز شد

بازتاب حضور هم تیمى سابق رونالدو
 در سپاهان

ارزش مهاجم ملى پوش ایران طى چندماه اخیر افت 
زیادى کرده است.

ســردار آزمون مهاجم ملى پوش کشــورمان بعد از 
درخشــش به همراه زنیت ســن پترزبورگ روسیه 

زمستان گذشته با قراردادى 5 ساله راهى بایرلورکوزن 
آلمان شد. ستاره ایرانى در نیم فصل گذشته به دلیل 
مصدومیت هاى متوالى نتوانست در بازى هاى 

زیادى در ترکیب لورکوزن قرار بگیرد.
آزمون در مدت نیم فصل تنها 9 بازى و غالبا به 
عنوان بازیکن ذخیره وارد میدان شد و یک گل 

در این بازى ها به ثمر رساند.
در همیــن رابطه صفحــه هوادارى باشــگاه 
بایرلورکوزن به زبان فرانســوى به افت ارزش 
ســتاره تیم ملى ایران در مدت 6 ماه گذشــته 
پرداخت و نوشت: سردار آزمون مهاجم ایرانى که 
در زمستان گذشته با 25 میلیون یورو از زنیت به 
لورکوزن منتقل شد و پس از نیم فصل سازگارى 
(1 گل، 1، پاس گل)، ارزشش افت کرد و به 22 
میلیون یورو (حدود 100 میلیارد کاهش) رسید. 
اما او همچنان یک عنصر ارزشمند در فوتبال جهان 

به شمار مى آید.

سردار آزمون 100 میلیارد ارزان شد!
دارد، در یک مســابقه تدارکا
فرانســه قرار گرفــت و
تدارکاتى پیش فصل خــ
تیم برگزار کــ
حالى که
مســ
پیا
جه
ترک
نداشــت مقابل لیو
گرفت. یاران جهانبخ
دیدار تدارکاتى اخیرش
مقابــل کوپنهاگن دانمـ
یونیون بلژیک داشــتند
ســالزبورگ اتریشکس
در بازى با لیون نتوانست
و یک باخت دیگر مت

سیاست یک بام و دو هواى کمیته فنى فدراسیون فوتبال

کشک هم کشک هاى قدیم!
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7)زمان بازگشایى: 

ساعت 10 صبح چهارشنبه 1401/05/26 
-نحوه ارائه و محل ارائه ارسال اسناد تکمیل شده در وب سایت رسمى www.setadiran.ir به شماره مناقصه 

2001001195000008
-در صورت سوال در مورد نحوه بارگذارى اسناد یا ثبت نام در سامانه فوق با شماره تلفن 1456 مرکزى راهبرى 

و پشتیبانى سامانه ستاد تماس حاصل فرمائید.
 روابط عمومى بانک ملى استان اصفهان

فراخوان دعوت به مناقصه عمومى(یک مرحله اى) 

م.الف :  1356145

مدیر دفترروابط عمومى شــرکت توزیع بــرق اصفهان 
گفت: برنامه ریزى هاى امســال وزارت نیرو در راستاى 
به حداقل رساندن خاموشى ها در بخش خانگى و تجارى 

نتیجه داده است. 
سید مجتبى باطنى با بیان اینکه مدیریت مصرف برق از 
10 ماه پیش توسط وزارت نیرو آغاز شد  عنوان کرد: امسال 
با دســتور وزیر نیرو قرار بود در بخش خانگى و تجارى 
خاموشى نداشته باشــیم یعنى عموم مردم خاموشى ها را 
احساس نکنند و صنایع مدیریت شده و با برنامه مدیریت 

اضطرارى بار را داشته باشند.
 باطنى تصریح کرد: در سال جارى نیروگاه هاى حرارتى 
و سیکل ترکیبى تعمیرات الزم قبل از تابستان را به انجام 
رســاندند، به عبارتى  تمام نیروگاه ها در مدار تولید قرار 
گرفت وموجب شد  ارتقا راندمان نیروگاه ها را شاهد باشیم.
وى در ادامه افزود: به لحــاظ مدیریت مصرف چند طرح 
در دســتور کار قرار داده شــد، در بحث صنعت دو برنامه 
براى مشترکین پرمصرف و مشــترکین با مصرف پایین 

برنامه ریزى شد 
 باطنى توضیح داد: براى مشــترکین پرمصرف همچون 
سیمان و فوالد  نیز برنامه هاى مدونى ارائه شد به طورى 
که در فرجه پیک بار در دو بسته 15 روزه 50 و 95 درصد  
میزان  مصرف این صنایع باید کاهش  یابد و سهمیه عنوان 
شده  در این خصوص نوشته شــد به طورى که از ساعت 
11 تا 23 ســهمیه اى به آنها اختصاص داده شد و پس از 
این ســاعت میزان مصرف  براى این دسته از مشترکین 

آزاد اعالم شد .
وى  در ادامه در مورد روند برنامه ریزى براى سایر صنایع 
عنوان کرد: در مابقى صنایع برنامه امســال به این ترتیب 
است که یک روز در هفته برنامه کارى به پنجشنبه یا جمعه 

تغییر داده شود و یا ساعت کارى به شب ها انتقال پیدا کند.
مدیر دفتر روابط عمومى شــرکت توزیــع برق اصفهان 
گفت: در بخش کشــاورزى طرحى را وزارت نیرو اعالم 
کرده است که اگر  کشاورزان از ساعت 12 تا 17 چاه هاى 
کشــاورزى خود را مطابق با برنامه تنظیــم کنند مابقى 
ساعات را با هزینه صفر یعنى به صورت رایگان مى توانند 

از برق استفاده کنند. 
باطنى عنوان کرد: کشــاورزان همــکارى مطلوبى در 
راستاى کاهش مصرف برق داشــته اند در این راستا 13 
هزار چاه کشاورزى با رعایت زمان پیک مصرف و نحوه 
بهره بردارى از آن در ساعات شب باعث شدند نمودارهاى 
مصرف وضعیت خوبى را نشان دهند. او با بیان اینکه صنایع 
و ادارات که داراى ژنراتور بودند و امکان تولید برق مصرفى 
خود یا وصل به شبکه را داشتند کاهش میزان مصرف را 

رقم زد  و از  423 دیزل موجود 224 دیزل توانایى همکارى 
را داشتند .

باطنى خاطرنشــان کرد: با نامه اى که از دادستان استان 
گرفته ایم و پیگیرى شرکت نفت و تأمین سوخت با قیمت 
دولتى انجام شد  و همین امر موجب شد تمایل به استفاده 

از دیزل ها بهتر شود .
 او در مورد میزان مصرف بــرق در ادارات توضیح داد: در 
بخــش ادارات ابالغیه اى که مصوبه هیئــت دولت  بود 
به ادارات معرفى شــد به طورى که تا 30 درصد کاهش 
مصرف برق نسبت به سال گذشته و 60 درصد از ساعت 
13 که ساعت ادارى تمام مى شود نسبت به مصرف همان 
روز باید کاهش  مصرف به وقوع بپیوندد  و باتوجه به کنتور 
هوشمندى که در ادارات نصب شــده هر روز به صورت 

آنالین  میزان مصرف ادارات کنترل مى شود. 

او در ادامه با بیــان اینکه بانک ها بیش از ســایر ادارات 
تحت تأثیر اعمال قطعى برق به دلیل پرمصرفى در ساعات 
پیک قرار گرفته اند اظهار کــرد: بانک ها در برخى مواقع 
میزان مصرف باالیى داشــته اند و باید تعهد مى دادند که 
مصرف خود را کاهش دهند و به دســتورالعمل ابالغى 

بازگردند.
 در مورد طرح خانگى و اصناف نیز باطنى توضیح داد: تبلیغ 
و فرهنگ ســازى  یکى از مهم ترین اولویت هاى شرکت 
توزیع برق اصفهان بوده است که با همکارى شهردارى 
اصفهان در سطح شهر بیلبورد و بنر نصب کرده ایم و براى 
مشترکین که زیر الگوى مصرف برق مصرف کنند (براى 
مناطق مرکزى کشور 300 کیلووات در ماه پیش بینى شده 
اســت) به ازاى هر کیلووات کاهش مصرف 500 تومان 
تخفیف در نظر گرفته شده  که در قبوض اعمال مى شود. 

 مدیر دفتر روابط عمومى شــرکت توزیــع برق اصفهان 
گفت: اگر 50 کیلووات مصرف مشترکین  از الگو مصرف 
پایین تر باشد قبض رایگان خواهد شد و  در این حوزه  شاهد 

همکارى خوبى بودیم .
او ادامــه داد: در بخــش تجــارى میوه فروشــى و 
لوسترفروشــى ها تالش کردیم با همکارى صنف آنها و 
همراهى اســتاندارى میزان برق مصرفى این مشترکین  
مــورد ارزیابى قرار گرفــت و اخطارهــاى الزم به افراد 

پرمصرف داده شد. 
باطنى در ادامه گفت: در سامانه شرکت توزیع برق بخشى 
پیش بینى شده تا مشــترکینى که بر اثر نوسانات جریان 
برق وسایل آنها دچار خسارت شده است با ارائه مستندات 
تقاضاى جبران داشته باشند و به میزان خسارت به بیمه اى 
که طرف قرارداد است ارجاع داده مى شود ودر نهایت  بیمه 

هزینه خسارات را پرداخت مى کند.

مدیریت مصرف برق مشکل مدیریت 
اضطرارى بار را برطرف کرد

توسعه پایدار در شرکت شهرك هاى 
صنعتى اهمیت ویژه دارد  

برگزارى 3 نمایشگاه تخصصى در اصفهان   

مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان گفت: مباحث محیط زیستى و توسعه 
پایدار در شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
عمًال انجام مى شود و این امر نشان دهنده اهمیت 

این موضوع است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت شــهرك هاي 
صنعتی استان اصفهان، رسول ســواري ادامه داد: 
هر ساله حدود 60 تا 70 درصد بودجه شرکت صرف 

هزینه هاى زیست محیطى مى شود. 
وى گفت: 15 تصفیه خانه در شهرك هاى صنعتى 
استان طراحى شده است و نقشه هاى آنها آماده است 
که این موارد جزو شــاخص هاى عملکردى استان 

محسوب مى شود .
وى با بیــان اینکه پروژه هاى عمرانی شــرکت در 
برنامه عملیاتــی اولویت بندى شــدند که یکی از 
مهمترین اولویت ها عالوه بــر موضوعات محیط 
زیستی، استفاده مجدد از پساب و بازچرخانی آب در 

صنعت می باشد. 

مدیرعامل شرکت شهرکهاى صنعتى استان اصفهان 
افزود: در حال حاضر 15 تصفیــه خانه فاضالب در 
شهرك هاى صنعتى استان وجود دارد که 12 هزار 
متر مکعب ظرفیــت و حدود 10 هــزار متر مکعب 
ورودى دارند و بین 60 تا 70 درصد واحدهاى صنعتی 

فعال تحت پوشش هستند.
سواري با اشاره به اینکه شهرك هایی که به شبکه 
فاضالب و تصفیه خانه مجهز هستند نباید از چاههاى 
جذبى استفاده کنند و باید به شبکه فاضالب وصل 
شــوند ادامه داد: ظرفیت تصفیه خانه به متر مکعب 
تقسیم مى شود و بر اساس دســتورالعمل سازمان 
اســت. وى گفت: در زمینه ارزیابى زیست محیطى 
و توسعه شــهرك ها اولویت بندى هاى الزم انجام 
شده است و حدود 43 مورد توسعه و ارزیابی زیست 
محیطی در مجموعه شهرکهاي صنعتی استان وجود 
دارد که با توجه به اولویت در شرف انجام است. وى 
بیان کرد: برخی موارد با توجه به رویکردهاي فنی و 
علمی، محیط زیستی و آمایشی از اولویت و دستور 

کار خارج شدند.

نمایشــگاه بین المللى اصفهان در نخســتین هفته 
مردادمــاه میزبان ســه نمایشــگاه تخصصى در 
حوزه هاى مرتبط با مدیریت شــهرى، حمل ونقل و 

ایمنى خواهد بود.
به گزارش روابط عمومى شــرکت نمایشگاه هاى 
بین المللى استان اصفهان، یازدهمین نمایشگاه جامع 
مدیریت شهرى (خدمات شهرى)، پنجمین نمایشگاه 
تخصصى حمل و نقــل و ترانزیــت و دوازدهمین 
نمایشــگاه تخصصى تجهیزات ایمنى و حفاظت، 
سه نمایشگاهى هســتند که طى روزهاى چهارم تا 
هفتم مردادماه 1401 و به مدت چهار روز در اصفهان 

برپا مى شوند.
این سه نمایشگاه با حضور 70 شرکت از هفت استان 
کشــور برپا مى شوند و شــرکت هاى حاضر در آن، 
فعالیت ها، کاالها، خدمات و دســتاوردهاى خود را 
در حوزه هاى تجهیزات ترافیکى، هوشمندســازى 
شــهرى، صنایع روشــنایى، مبلمان و المان هاى 
شهرى، حمل و نقل، تولید بلوك فرش و موزائیک، 
بتن، آتش نشــانى و خدمات ایمنى، مجموعه هاى 
بــازى پلى اتیلن، تجهیزات ایمنــى، امداد و نجات، 
حمل و نقل بین المللى و تجهیزات پارك به نمایش 

مى گذارند.

آگهى مناقصه پخت ، حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر ( نوبت اول )
شهردارى بویین میاندشت در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه پخت ، حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر را از 

محل اعتبارات شهردارى و دولتى از طریق آگهى مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نماید :  

1- شرکت در مناقصه ى ردیف اول نیاز به صالحیت فنى و یا رتبه ى حد اقل 5 راه و باند و شرکت ثبت شده مى باشد . 
2- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله ى کارکنان دولت را بنمایند . 

3- پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقشه و مشــخصات فنى پروژه ، به شهردارى مراجعه و اسناد شرکت در 
مناقصه را خریدارى نمایند . 

4- پیشــنهاد دهندگان باید معادل 5٪ اعتبار پروژه به میزان 2/500/000/000 ریال را به عنوان سپرده ى شرکت 
در مناقصه به حساب سپرده ى شهردارى بویین میاندشت به شماره سیبا بانک ملى 0107318328000 واریز و یا 

ضمانتنامه بانکى ارائه نمایند . 
5- متقاضیان الزم است از توان مالى کافى برخوردار باشند . 

6- متقاضیان مى توانند با مراجعه به شهردارى از روز سه شــنبه مورخ 1401/05/04 و دریافت اسناد مناقصه ،  
پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1401/05/18 در 2 پاکت شامل : 

پاکت الف : فیش واریزى سپرده یا ضمانتنامه بانکى - پاکت ب : پیشنهاد قیمت به صورت سربسته و الك و مهر شده 
به دبیرخانه ى محرمانه شهردارى تسلیم و رسید دریافت نمایند .

7- به پیشنهادات قلم خورده ، مبهم و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
8- کلیه ى کسورات قانونى طبق مقررات بر عهده ى پیمانکار خواهد بود . 

9- شهردارى به استناد ماده 5 آئین نامه هاى مالى شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه ى پیشنهادات مختار است . 
10- کلیه ى هزینه هاى چاپ آگهى در روزنامه بر عهده ى برنده مناقصه مى باشد . 

11- سپرده ى نفرات اول تا سوم ، تا انجام تشریفات قانونى مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه هر 
یک از برندگان حاضر به عقد قرارداد در موعد مقرر نشوند ، سپرده ى آنان به نفع شهردارى ضبط خواهد شد . 

12- کلیه ى پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ 1401/05/19 راس ساعت 14:00 در محل دفتر شهردار باز 
و قرائت خواهد شد . 

13- کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد انجام مى گردد .
آدرس : اصفهان – شهرستان بویین میاندشت – بلوار امام حسین (ع) – خیابان بهارستان – ساختمان شهردارى 
بویین میاندشــت کد پســتى : 8565161477           تلفن هاى تمــاس : 03157522440     -     03157522250    

  فاکس : 03157523744
www.bouinmiandasht.ir : وب سایت

@sh_bouinmiyandasht : تلگرام  sapp.ir/sh_bouinmiyandasht : کانال هاى اطالع رسانى : سروش

  احمد عبداللهى - شهردار بویین میاندشت
م.الف : 1356197

محل تامین اعتبارتناژ قیر شهردارى محل اجراعنوان مناقصهردیف

دولتى – شهردارى350 تنمعابر سطح شهر پخت و حمل و پخش آسفالت  1

ل)

سید محمد اطیابى- شهردار نطنز

شهردارى نطنز در نظر دارد تأمین نیروى انسانى الزم به منظور انجام کلیه امور پشتیبانى و خدماتى کارگرى (خدمات شهرى و فضاى سبز و غیره) طبق نیاز و اعالم کارفرما عمومى به مدت 
یکسال به متقاضیان از طریق مناقصه واگذار نماید. 

بهاى پایه: حداکثر سود پیشنهادى به ازاى حقوق پایه، حق مسکن، خواروبار، بن و حق اوالد و بیمه و ســنوات و عیدى و اضافه کار و تعطیل کار و غیره طبق قانون کار (کلیه پرداختى ها 
براساس قانون کار و تأیید شهردارى) هر نیرو 5 درصد خواهد بود. تضمین شرکت در مناقصه معادل 300,000,000 ریال مى باشد که به یکى از صورت هاى مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه 
به دستگاه  مناقصه گزار تسلیم شود: 1ـ ضمانتنامه معتبر بانکى 2ـ فیش بانکى واریزى به حساب شماره 0107157166009 بنام شهردارى نطنز نزد بانک ملى شعبه نطنز 3ـ ضمانتنامه 
صادره توسط موسسات بیمه گر داراى مجوز فعالیت و دور ضمانتنامه از سوى بیمه مرکزى ایران 4ـ سفته با امضاى صاحبان امضاى مجاز همراه با مهر براى اشخاص حقوقى معادل 80 درصد 
ارزش اسمى آن 5ـ گواهى خالص مطالبات قطعى تأیید شده 6ـ اوراق مشارکت بى نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) 
7ـ وثیقه ملکى معادل 85 درصد ارزش کارشناس رسمى آن 8ـ ضمانتنامه هاى صادره توسط صندوق هاى ضمانت دولتى که به موجب قانون تأسیس شده باشد 9ـ ضمانتنامه هاى صادره 
توسط صندوق نوآورى و شکوفایى و صندوق هاى پژوهش و فناورى غیردولتى و یا مطالبات مورد تأیید واحد مالى شهردارى. (به پیشنهاداتى که فاقد سپرده، سپرده کمتر، چک یا نظایر 
آنها مى باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد) سایر اطالعات، جزئیات و شرایط مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج شده است. در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم به ترتیب حاضر به 
انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهردارى نطنز ضبط خواهد شد. شهردارى در رد و قبول یک یا  کلیه پیشنهادات مختار است. آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات 

به استثناء ایام تعطیل تا پایان وقت ادارى شنبه 1401/05/15 و در محل دبیرخانه محرمانه شهردارى نطنز واقع در بلوار شهید مصطفى خمینى(ره) مى باشد.
تلفن تماس: 54222119- 031

آگهى  مناقصه عمومى

م.الف:1352404 

چاپ  دومچاپ  دوم

نوبت اولنوبت اول


