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رخسار بنفش اصفهان

خط قرمز طالق و ازدواج
 در کشور

اصالحات در اجراییات
۳

پرواز بالن آرزوها همراه 
با نوجوانان

خط خطی بازی
۳

       

قهوه را در 
لیوان پالستیکی

 ننوشید

25 آبان، موعد بازگشایى زاینده رود 
۳

گم شده در 
هزار توی بانک ها 

 بانک ها چوب الى چــرخ تولیدکنندگان مى گذارند 
و بروکراســى ها اهرم تولید اصفهان را کشیده اند. در 
قلب صنعت کشور، حاال وضعیت تولید کنندگان وخیم 
شده است. کارگاه هاى تولیدى کوچک و متوسط رو به 
تعطیلى رفته اند و کارخانه هاى بزرگ هم با مشکالت 
جدى دست به گریبانند. این وضعیت تا جایى پیش رفته 
که پاى باالترین مقام اجرایى استان نیز به میان کشیده 
شــده است.ســید رضا مرتضوى در تازه ترین اظهار 
نظرش بانک ها را مقصر این وضعیت دانسته و گفته 
صنعتگران و فعاالن اقتصادى استان اصفهان در برخى 

از حوزه ها به خصوص موضوعات بانکى...

غلبه تند باد و بارندگى در اصفهان تا پایان هفتهغلبه تند باد و بارندگى در اصفهان تا پایان هفته

۳

رئیس اتاق اصناف کشاورزى: کشاورزان استان به وعده مدیر حوضه آبریز زاینده رود اعتماد کرده اند
 و در حال آماده سازى زمین هایشان هستند 

قدوس، تماشاگرقدوس، تماشاگر
 توقف برنتفورد توقف برنتفورد

در ادامه بازى هاى هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس، 
تیم فوتبال برنتفورد که ســامان قدوس را در ترکیب 
ابتدایى نمى دید و مثل همیشه روى نیمکت داشت، به 
مصاف تیم رده نوزدهمى ولورهمپتون رفت و نتوانست 

به برترى برسد و ...
۷

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

گالیه  تولید کنندگان اصفهانی از گالیه  تولید کنندگان اصفهانی از 
موانعی که پیش روی تولید استموانعی که پیش روی تولید است

دل پیرمرد 
برای میالد، 
لک می زند!

۵

کار سخت  یاران طارمی کار سخت  یاران طارمی 
برای قهرمانی

نوشــیدن یــک فنجــان قهوه 
آماده مى تواند شــما را در معرض 
1500 ذره پالستیکى قرار دهد. 
قطعــات  میکروپالســتیک ها 

ریزپالستیکى هستند ...

سرنوشت «سما» همچنان نامعلوم است
۱۰۰۱۰۰ روز از گم شدن دختر  روز از گم شدن دختر ۲۲۲۲ ساله اصفهانی در شیراز گذشت ساله اصفهانی در شیراز گذشت
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۷

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکیسخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
 خبر داد؛ خبر داد؛

۳

مدارس به دلیل شیوع آنفلوآنزا تعطیل می شوند؟ مشکلی در تامین آب آشامیدنی اصفهان نیستجهان نما را ههاى حذف اطالعات شخصى از سایت  هاى مختلفاستان کلید پیشگیرى از آلزایمر چیست؟تکنولوژی سالمت

۲

آئین چهل و هفتمین تحلیــف کارآموزان وکالت کانون 
وکالى دادگســترى اســتان اصفهان روز جمعه 6 آبان 
ماه با حضور اعضــاى هیأت مدیره و ســایر مهمانان و 
خانواده هاى کارآموزان برگزار شد. در این مراسم دکتر لیال 
رئیسى، رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان 
اظهار داشت: «همه عزیزانى که وارد حرفه خطیر و شریف 
وکالت مى شوند، واقف هســتند که کار کردن و سربلند 
ماندن در این حرفه اصولى دارد و هیچ امرى نمى تواند این 
اصول را تغییر دهد. مهمترین این اصول پاکدستى، رعایت 
اخالق حرفه اى، مردم دارى و احترام به قانون است. اساسا 
این حرفه ایجاد شده تا از حقوق مردم دفاع کند. مردم براى 
ما سرمایه بزرگى هســتند و هیچگاه نباید از آنها فاصله 
بگیریم. یعنى نوع رفتار با مردم، نحوه اخذ وکالت از ایشان 
و انجام وظایف حرفه اى وکالت نباید بگونه اى باشد که 
لطمه اى به ارتباط وکال با مــردم وارد آورد، در برخورد با 
موکلین خود، اصولى و قانونى رفتار کنید. البته این موضوع 
شــامل نحوه رفتار با قضات، کارمندان، نحوه حضور در 
محاکم دادگسترى و ...  نیز مى شــود. بدیهى است که 
رعایت احترام و شئون وکال هم بر آنها ضرورى و واجب 
است . از سوى دیگر پاکدستى وکال اهمیت به سزایى دارد. 
بحثهاى مالى در حرفه وکالت که از موضوعات تبعى مى 
باشد هرگز نباید به ذات و اساس این حرفه و رسالت اصلى 
وکیل دادگسترى آسیب بزند. وکیلى که قانون مدار است 
همواره سربلند در محاکم حضور خواهد یافت و شجاعانه 
از حقوق موکالنش دفاع مى نماید. در کنار تمام این موارد 
اصل حاکمیت قانون را فراموش نکنید. آنچه که امروزه در 
جوامع بشــرى حرف اول را در ایجاد توسعه پایدار، نظم، 
امنیت و آرامش مى زند، اصل حاکمیت قانون اســت و 
ما ســربازان اجراى قانون هســتیم. بنابراین ما وکالى 
دادگســترى همواره به قانون و آنچه که الزمه آن است 

یعنى دانش و کسب مهارت نیازمندیم.»
ریاســت کانون در ادامه افزود:« وکیل دادگسترى باید 
نسبت به مسائل صنف خود نیز حســاس باشد. وکیلى 
که تنها به دنبال کسب درآمد بوده و نسبت به سرنوشت 
صنف خود حساس نباشــد و براى صنف خود ایستادگى 
نکند و هزینه نپردازد، وکیل واقعى نیســت. امروز صنف 
وکالت، حــال خوبى نــدارد. از زمانى کــه انتخابات در

 کانون هاى وکال متوقف شــد، از زمانى که در اداره آنها 
انتصابات متداول گشت، از زمانى که قانون کیفیت اخذ 
پروانه وکالت دادگسترى با تحدید استقالل کانونها نوشته 
و مصوب گردید، از زمانى که نظارت قوه قضائیه بر نهاد 
وکالت، به دخالت تبدیل شــد، از زمانى که نهاد موازى 

را ایجاد کردند، از زمانى که مرکز مشــاوران، تبدیل به 
مرکز وکال شد و باالخره از اسفند سال 1398 که علیرغم 
مخالفت آشکار کانونها، قوه قضاییه براى آنها آیین نامه 
نوشت و ابالغ نمود، نهاد وکالت  با چالشهاى مکرر روبرو 
مى باشد». دکتر رئیسى افزود: « مدت مدیدى بود که قوه 
قضائیه اصرار بر اصالح آیین نامه الیحه قانونى استقالل 
مصوب سال 1334 داشــت. حال آنکه مسلما هر نهادى 
که قانون مربوط به خود را اجرا مى کند، بهتر از هر مرجع 
دیگرى نسبت به آن قانون مسلط بوده و مى داند که آیین 
نامه آن قانون نیاز به اصالح دارد یــا خیر. اما على رغم 
نامه مکتوب کانون ها مبنــى بر عدم نیاز به اصالح آیین 
نامه به یکباره در 28 ام اسفندماه سال 1398 و در ساعات 
پایانى وقت ادارى، آیین نامه اى به ریاست وقت اتحادیه 
ابالغ گردید. آیین نامه اى که در آن ذره اى نظر کانون ها 
اعمال نشده بود. بدنبال آن وضعیت نگران کننده و چالش 

برانگیزى براى کانونها ایجاد گردید.» 
رئیس کانون وکالى دادگسترى اصفهان در ادامه تصریح 
کرد:«جلسات بى شمارى در کانون ها و اتحادیه برگزار 
شد، تا شاید راهى براى برون رفت از این مشکل پیدا شود، 
اما راه هاى گفتگو و چانه زنى کانونها و قوه قضاییه بسته 
شــده بود، شــرایط کرونایى هم این وضعیت نامطلوب 
را تشــدید مى کرد. مضاف بر آن در این شرایط سخت 
کرونایى امکان برگزارى اجالس سالیانه اسکودا نیز نبود.

نهایتا در اجالسى که با نظر اتحادیه و کانونها در اصفهان 
برگزار گردید از افراد مؤثر همچون وزیر وقت دادگسترى، 
معاون حقوقى رئیس جمهور، معاونت حقوقى قوه قضائیه، 
اساتید دانشگاهى و نخبگان حقوقى دعوت به عمل آمد. 
در آن اجالس که هیأت رئیســه وقت اتحادیه و روساى 
کانونها نیز حضور داشتند، فرصتى براى گفتگوى رودررو 
و مستقیم میان کانونها با مقامات قضایى فراهم گردید.  
این در حالیست که در آن زمان، قوه قضائیه حتى حاضر به 
صحبت با کانون هاى وکال نبود و کانونها هم بر مخالفت 
خود اصرار داشتند، اما با بیم و هراس اجراى آیین نامه از 

طرف قوه هم دست به گریبان بودند». 
دکتر رئیســى ادامه داد:«پس از آن جلســات زیادى در 
اتحادیه برگزار گردید و نهایتا کانونها با قوه توافق نمودند 
تا آیین نامه یکطرفه قوه کنار گذاشته شده و کانونها وفق 
ماده 22 الیحه قانونى استقالل خودشان آیین نامه 1334 
را اصالح نمایند. سپس کارگروهى تشکیل و آیین نامه بر 
اســاس نظر کانون هاى وکال  اصالح و تنظیم و سپس 
با نظر هیأت رئیســه اتحادیه و هیأت مدیره هاى کانون 
ها براى قوه ارسال شــد. ایرادهایى از طرف قوه اعالم و 

کانون ها ایرادها را برطرف کرده و مجددا ارسال نمودند. »
رئیس کانون وکالى اصفهان افزود: «سرانجام در تیرماه 
سال 1400 قوه آیین نامه را به کانونها ابالغ نمود. پس از 
ابالغ کانونها متوجه گردیدند که قوه اقدام به افزایش چند 
ماده و نیز تغییر برخى مواد مورد نظر کانونها در آیین نامه 
نموده است.کانونها با توجه به آثار مواد مذکور نسبت به 
خط قرمزها و مصالح و منافع نهاد وکالت متحد با اجراى 
آیین نامه مذکور مخالفت نمودند.  عمده دالیل آنها در این 
مخالفت این بود که اوال در موادى که به آیین نامه اضافه 
شده، ماده 22 الیحه قانونى استقالل رعایت نشده است. 
ثانیًاموادى که به آیین نامه اضافه گردیده، برخى از مواد 
قوانین معتبر نهاد وکالت همانند الیحه قانونى استقالل 
و قانون کیفیت اخذ پروانه را یا تغییر مى دهد و یا نســخ 
مى کند. در حالى که مسلما بر طبق هیچ قاعده و منطقى 
نمى توان پذیرفت که یک آیین نامه بتواند مفاد یک قانون 
معتبر را تغییر داده یا نسخ نماید و این امر جزء اصول مسلم 
حقوقى است. از سوى دیگر موادى که اضافه شده است، 
مصالح صنف را رعایت نکرده و با خط قرمزهاى صنف از 

جمله استقالل و امنیت شغلى وکال در تعارض است. »
او در ادامه گفت: «پس از آن فشار بر کانون هاى وکال و 
بویژه هیأت مدیره ها بیشتر و بیشتر  شد. نمونه آن را در 
نحوه برخورد با کارآموزان وکالت ســال 1399 مى توان 
مشاهده نمود. کانونها براى تعامل با قوه و حل این چالش 
بسیار تالش نمودند، اما چاره ساز نگردید و مقاومت کانونها 
توأم با بروز مشقات و پیامدهاى ناگوار بیش از پیش براى 
آنها گردید تــا باالخره در آخرین جلســه هیأت عمومى 
اتحادیه سراســرى کانون هاى وکالى دادگســترى، 
مورخ 28 مهرماه سال جارى، مجدد پیشنهاد قوه قضائیه 
مطــرح گردید که به موجــب آن قوه  اعــالم کرده بود 
کانون ها،  اجــراى آیین نامه را در همین شــرایط فعلى 
پذیرفته و مصوب نمایند تا پــس از آن آنها ظرف مهلت 
کوتاهى، مواد مورد ایراد کانونهــا  در آیین نامه مذکور را 
اصالح  نمایند. در آن جلسه اکثریت همکاران نظرشان بر 
این بود که چاره اى نیست و  کانونها به بن بست رسیده اند 
و براى حفظ بقاى کانونها، باید پیشنهاد قوه را پذیرفت و 
نسبت به این پیشنهاد راى مثبت دادند. در مقابل عده اى 
از همکاران از جمله اکثریت اعضاى هیأت مدیره کانون 
وکالى اصفهان بر این باور بودند که آیین نامه در وضعیت 
فعلى تغییرى نکــرده و داراى همان مشــکالت قبلى 
مى باشــد و بنا به دالیلى که پیشتر  بیان گردید،  با توجه 
به مسئولیت مدیران در پاسدارى از منافع جامعه وکالت، 
قابلیت اجرا ندارد و  بهتر اســت قوه قضائیه هم گامى در 

راستاى تعامل با کانون ها بردارد و  ابتدا مواد مورد اختالف 
را اصالح نماید تا کانونها بتوانند آنرا اجرا نمایند و بر همین 
اساس به پیشــنهاد قوه رأى مخالف دادند. به هر حال با 
توجه به اینکه اکثریت کانونها با پیشنهاد قوه موافق بودند، 

پیشنهاد مذکور در اجالس فوق الذکر مصوب گردید.»
دکتر رئیســى ادامه داد: «اکنون جامعه وکالت در انتظار 
اقدامات قوه در جهت اصالح مواد مورد اختالف و تأمین 
نظر کانونهاى وکال است و ما امیدواریم که مواد مذکور 
اصالح شود و  کانونها با موفقیت از این بحران عبور نمایند 
و آرامش به جامعه وکالت بازگردد. امید آنکه  نهاد وکالت 
کشور که سرمایه ملى و آبروى بین المللى این کشور است، 
حفظ شده و با تکیه به اصل حاکمیت قانون، این نهاد بتواند 

در جایگاه شایسته خود برقرار و پایدار باقى بماند. »
رئیس کانون وکالى دادگسترى اصفهان همچنین گفت: 
« از تمامى ارگان ها و نهادهاى کشورمان، مى خواهیم 
پایبند به قانون باشــند. اگر مى خواهیم جامعه درست و 
سالمى داشته باشیم باید به قانون احترام بگذاریم. اصل 
حاکمیت قانون را به هیچ بهانــه اى نباید تعطیل کرد تا 

همواره در جامعه امنیت و آرامش برقرار باشد.»
در ادامه مراسم، دکتر حســین ادیب، رئیس کمیسیون 
کارآموزى کانون وکالى اصفهان نیز ضمن خوشامدگوئى 
به مهمانان گفت: کارآموزان وکالت با اداى سوگند و قسم 
به جرگه وکالت وارد خواهند شــد. یک سوگند قضائى 
داریم که در دادگاه و سیســتم قضائى عنوان مى شود و 
در این سوگند تکلیف دعوا مشخص خواهد شد. امروز ما 

از سوگند عهدى صحبت مى کنیم. کسانى که منصب، 
شــغل و حرفه اى را انتخاب مى کنند و به کارى گمارده 
مى شوند که از اهمیت خاص و ویژه برخوردار است از آنها 
عهد گرفته مى شود. رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه 
مجریه، نمایندگان مجلس به عنوان اعضاى قوه مقننه، 
قضات محترم دادگسترى به عنوان قوه قضائیه و ... باید 

عهد بسپارند. 
او افزود: پزشکان، کارشناسان و وکالى دادگسترى نیز 
باید قسم یاد کنند. در این عهد ما چه قسمى یاد مى کنیم؟ 
با مطالعه قسم نامه خط و مرز حرکتى مشخص مى شود. 
هر قشرى قسم نامه خود را دارد. در واقع بایدها و نبایدهایى 
که یک وکیل دادگسترى باید به آنها توجه کند در قسم 
نامه ذکر شده است. وکیل دادگسترى باید پایبند به قانون 
باشد و نظامات دولتى و حرفه اى را رعایت کند. دکتر ادیب 
تصریح کرد: یک وکیل با مــردم، مقام قضائى در ارتباط 
است و در همه این ارتباطات باید رعایت ادب و احترام را 
سرلوحه کار خود قرار دهد. نوع رابطه وکیل با وکیل طرف 
مقابل باید به نحوى باشد که سرمشق دیگران باشد. آداب 
و نوع رفتار در مرحله دفاع، نشان دهنده شخصیت وکیل 
مدافع است. یک نوع رابطه دیگر وکیل با کانون وکالست 
که باید این رابطه حرفــه اى را همواره حفظ کند. رئیس 
کمیســیون کارآموزى در ادامه گفت: من به کارآموزانى 
که موفق به گذراندن دوران سخت کارآموزى شده اند و 
خانواده آنها تبریک مى گویم و تاکید مى کنم که هدف 
از وکالت، عدالتخواهى و رســیدن به عدالت و اجراى آن 

است. یک وکیل مستقل و شجاع ســرباز عدالت است، 
بواسطه اینکه ابزار دفاع از حقوق مردم در دستان وکیل 
دادگسترى است. مســلما عدالتخواهى با کینه توزى و 
انتقام جوئى در تضاد است و یک وکیل هرگز انگیزه اش 

کینه توزى نیست. 
در این مراســم وکیل ســید محمد جندقى کرمانى پور، 
رئیس ادوار اســبق کانون وکالى دادگسترى مرکز که 
به عنوان مهمان ویژه حضور داشــت، در سخنانى گفت: 
کارآموزانى که امروز قسم یاد مى کنند دوران کارآموزى 
خود را پشت سر گذاشته اند و باید از تجربیات ارزشمند این 
دوران اســتفاده نمایند. رئیس ادوار اسبق کانون وکالى 
دادگســترى مرکز در ادامه به مفهوم سوگندنامه وکالت 
اشاره کرد و افزود: در ابتداى این سوگند عنوان شده: «در 
این موقع که مى خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم 
...» به کلمه شرافت اشــاره شده که حفظ این شرافت در 
عمل بر عهده وکیل است. به خداوند قسم یاد کرده ایم که 
در دوران کارى همیشه قوانین و نظامات را رعایت کنیم 
یعنى قوانین را به رسمیت بشناسیم و آنها را رعایت کنیم. 
وکیل دادگسترى از قتل، جنایت و کالهبردارى دفاع نمى 
کند بلکه از حقوقى دفاع مى کند که یک موکل نسبت به 
آنها آگاهى ندارد. وى همچنین تصریح کرد: وکیل هرگز 
نباید از حق و عدالت عبور کند و منافع شخصى خود را در 
نظر بگیرد. حقوقدانى که بخواهد وظیفه حقیقى و حرفه 
اى خود را انجام دهد نمى تواند نسبت به تحوالت جامعه 

و... بیگانه و بى تفاوت باشد. 

رئیس کانون وکالی دادگستری استان اصفهان:

اصل حاکمیت قانون را به هیچ بهانه ای نباید تعطیل کرد

۷

تعلوم اسعلوم است ستعلوم اسستلوم استعلوم

مشکلی دی شوند؟ استان

۲

شیوع شیوع ۳۳ برابری آنفلوآنزا  برابری آنفلوآنزا 
نسبت به کرونا نسبت به کرونا 
در اصفهاندر اصفهان
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دارو را در کارخانه ها 
نگه داشته اند 

مدارس به دلیل شیوع 
آنفلوآنزا تعطیل مى شوند؟

خبرخوان
اتباع ایرانى در میان

کشته شدگان حادثه کره 
  ایسنا | در پى وقــوع حادثه در جشــن 
هالووین که براى اولین بــار پس از همه گیرى 
کرونا به صورت گسترده در سئول، پایتخت این 
کشور برگزار شد بیش از 150 نفر جان خود را از 
دست دادند و شمار زیادى نیز مجروح شدند. بنابر 
اعالم مقامات کره جنوبى در میان کشته شدگان 
دستکم 19 تبعه خارجى هم بوده است که شامل 
افرادى از ایران، چین، ازبکستان و نروژ مى شود. 
مقامات کره اى همچنین مى گویند، پس از آنکه 
جمعیت زیادى در یک کوچه باریک در نزدیکى 
هتل همیلتون، یک مکان مهــم برگزارى این 
مراسم در ســئول به جلو رانده شــدند، مردم تا 
حد مرگ تحت فشــار جمعیت قــرار گرفتند و 
سبب شد تا عده اى کشــته و بیش از 70 نفر هم 

مجروح شوند.

افزایش حقوق
نیروى انتظامى 

نمایندگان مجلس شوراى اسالمى    ایسنا |
در جلسه علنى مجلس و در جریان بررسى گزارش 
کمیســیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد 
الیحه دوفوریتى متناسب سازى حقوق کارکنان 
دولت و بازنشستگان کشورى و لشکرى پیشنهاد 
احمد امیرآبادى فراهانى در خصوص افزایش 20 
درصدى حقوق نیروى انتظامى و نیروهاى مسلح 

را بررسى کرده و آن را به تصویب رساندند.

حمله «کیهان»
به کتایون ریاحى

  روزنامه کیهان | چهره هاى سیاسى 
لجباز یــا معانــد و رســانه هاى داخلى همفکر 
رسانه هاى ضدانقالب و آن دسته از سلبریتى هاى 
کم فهمى که به دروغى اثبات نشده دامن زدند 
تا بر آتش فتنه بنزین بریزند بایــد خود را براى 
جواب در پیشگاه الهى آماده کنند.آن خانمى که 
با تحریک و تشویق جوانان از طریق تأیید دروغ 
رسانه هاى ضد انقالب درخصوص مرگ مهسا 
امینى و در حالى که به خیال خام خود فکر مى کرد 
بر عکس زلیخا این بار با برداشتن حجاب، از پیرى 
به جوانى و زیبایى مى رســد این روزها سرى به 

وجدانش زده است؟

قیمت جدید برنج  
گزارش ها حاکى از آن است    خبرآنالین |
که نرخ انواع برنج هاى عطرى و مرغوب ایرانى از 
جمله طارم، دم سیاه و هاشمى در خرده فروشى ها 
به صورت فله در حدود 100 تا 110 هزار تومان 
است؛ بر همین اساس، در خرده فروشى ها قیمت 
برنج شــیرودى کیلویى 67 هــزار تومان، فجر 
کیلویى 78 هزار تومان، ندا کیلویى 65 هزار تومان 
و رمضانى کیلویى 79 هزار تومان اعالم مى شود. 
این قیمت ها در حالى در بازار دیده مى شود که به 
دلیل وعده هاى مسئوالن مبنى بر کاهش قیمت 
برنج، بســیارى از مردم انتظار دارند قیمت هاى 

برنج را پایین تر از نرخ هاى فعلى ببینند.

ریزش متروپل
کنترل شده  بود

  ایلنا | رئیس کمیســیون عمران مجلس 
اظهار کرد: این ریزش براساس محاسبات بود و 
دقیقاً در همان محل مشخص شده ریزش صورت 
گرفته اما متأسفانه سنگى از ساختمان جدا شده و با 
یک خودرو که سرنشین آن یک خانم بوده برخورد 
کرده و منجر به فوت آن خانم شــد. محمدرضا 
رضایى کوچى اظهار کرد: عملیات تخریب توسط 
قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) در حال انجام بوده  و در 
حین آواربردارى این اتفاق رخ داد و علت تلفات در 
این عملیات در دست بررسى است. وى ادامه داد:  
تخریب بخش عظمى از این ساختمان انجام شده 

و تنها تکه اى از آن باقى مانده  است.   

120 حمله سایبرى
به زیرساخت ها

على اکبــر شــاهوردیان، رئیس پدافند    مهر |
غیرعامل کشــور گفت: در مــدت 15 روز، 120 بار 
زیرساخت هاى کشور دچار حمله سایبرى شدند که 
شبکه هاى خدمات رســان براى افزایش نارضایتى 

مردم بیشترین مواردى بود که دچار حمله شدند.

تحلیل معاون رئیسى 
سید محمد حســینى، معاون رئیس    انتخاب|
جمهور گفت: عوامل رسانه اى اغتشاشگران عمدتًا 
با اســتفاده از فضاى مجازى اخبــار را به گونه اى 
بزرگنمایى مى کنند که تعدادشان زیاد به نظر بیاید 
تا به این وسیله بتواند با ایجاد فضاى رعب و وحشت 

افراد زیادى را تحت تأثیر قرار دهند. 

قالیباف: اغتشاشات
رو به خاموشى مى رود 

  ایرنا | محمدباقــر قالیباف، رئیــس مجلس 
شوراى اسالمى گفت: با توجه به تشخیص و تدبیر 
دقیق مردم شریف و هوشیار ایران عزیز در همراهى 
نکردن با اعتراضات خشونت طلبانه، مشخص است 
که این اغتشاشات رو به خاموشى مى رود و به پایان 
مى رسد؛ اما باید در نظر داشــت که پس از برقرارى 
امنیت و آرامش سراســرى در کشــور نباید تدبیر و 
هوشمندى مردم در همراهى نکردن با خشونت طلبى 
و اغتشاشات را بهانه اى براى پرهیز در تغییر رویه ها 

قرار داد.

دیدند مى شود فحش داد 
فحش دادند

  قرن نو| مصطفى هاشمى طبا، فعال سیاسى 
اصالح طلب با اشــاره به اظهارات تند و توهین آمیز 
برخى از سیاســتمداران گفت: بى ادبى ها و دشنام 
ها ریشــه در رفتــار مســئولین دارد. وقتى مجلس 
علیه رئیس جمهور یا وزیر امور خارجه یا ســازمان 
انرژى اتمى فحاشــى مى کند یا برخــى روزنامه ها 
تهمت مى زننــد و دروغ مى گوینــد؛ آدم ها نیز یاد 
گرفتند. برخى مى گویند چرا در دانشگاه ها فحاشى
 مى کنند؛ فحاشــى طبیعتًا کار بدى اســت ولى از 
برخى از مســئوالن یاد گرفتند. بى ادبى را بخشــى 
از مســئوالن شــروع کردند... دیگران نیــز دیدند 
مى شود فحش داد، فحش دادند. باید گفت چرا برخى 

مسئوالن و افراد سن باال رفته فحاشى مى کنند.

پلیس به مردم
آسیب نمى زند

  رویداد24 | عضو کمسیون امنیت ملى مجلس 
درباره فیلم هایى از تخریب اموال عمومى توســط 
برخى از نیرو هاى یگان ویژه مى گوید: کسانى که در 
حال تخریب اموال عمومى و شخصى مردم هستند، 
از لباس پلیس سوءاستفاده مى کنند و اال هیچوقت 
پلیس و بسیج به مردم آسیب نمى زنند. محمدحسن 
آصفرى گفت: ممکن اســت یک فردى برود لباس 
نظامى بخرد و آن را بپوشــد و در پى بد جلوه دادن 
نیروهاى نظامى ما باشد. یک نفر ممکن است با خرید 
لباس پلیس و پوشیدن آن، زن و بچه مردم را کتک 

بزند تا دید مردم را نسبت به پلیس تغییر دهد. 

کوتاه نمى آییم
  خبرآنالین| سید على خان محمدى، سخنگوى 
ســتاد امر به معروف و نهى از منکر گفت: کشــف 
حجاب در قانون ما جرم است و ستاد امر به معروف و 
نهى از منکر نیز از مواضع خود در مورد حجاب کوتاه 
نخواهد آمد... دشمن به دنبال این است که روسرى 
را به عنوان یک نماد بشکند و اگر این نماد شکسته 
شود بحث برهنگى و موارد دیگر را نیز دنبال خواهد 
کرد ،آنها مى خواهند این مرز را بشــکنند و در این 

زمینه اقداماتى را انجام دهند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: متأسفانه شایعه اى 
شده و خبرى به گوش شرکت هاى داروسازى و توزیع دارو 
رســیده که مواد اولیه گران و یا واردات آنها کم شده است. 
همایون سامح یح نجف آبادى بیان کرد: بعضى شرکت هاى 
توزیع، دارو را در کارخانه ها نگه داشتند و حتى کارخانه هایى 
که مواد اولیه داشتند بخاطر اینکه تغییر قیمت ایجاد خواهد 
شد از تولید دست نگه داشتند و در نهایت باعث ایجاد معضل 
شده اند. کسانى هستند که جهت سوء استفاده هاى مالى به 
مسئله کمبود دارو دامن مى زنند. با وجود اینکه بودجه هاى 
ریالى براى واردات مواد اولیه زیاد داده شده است اما همچنان 
توانایى واردات نیست.  او ادامه داد: طرح دارویار با اطمینان 

از اینکه سازمان برنامه و بودجه تأمین بودجه مى کند باالخره 
شروع شد، ولى متأسفانه االن با این مشکل مواجهیم که 
داروها و شــربت هاى آنتى بیوتیک کودکان که قبل از این 
به صورت فراوان در دســترس مردم بود االن دیگر موجود 
نیســت و آنتى بیوتیک هاى دیگر منع فروش شده است. 
این نماینده گفت: هنگام بروز یک مشکل، مدیر مربوطه 
نمى تواند مســئولیت آن را نپذیرد تمام مســئولیت هاى 
این معضل به معاونت دارویى وزارت بهداشــت و درمان 
بازمى گردد که تدابیر الزم را اندیشــه نکرده اســت. قطعاً  
مجلس شوراى اسالمى این موضوع را از وزارت بهداشت و 

درمان پیگیرى مى کند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: به دلیل آنفلوآنزا ممکن 
است به صورت محدود تعطیلى هایى داشته باشیم؛ البته 
این به معنى تعطیل شدن آموزش نیست و از شبکه شاد 

براى برگزارى کالس ها استفاده خواهد شد.
یوسف نورى گفت: بعضى از اســتان ها به دلیل شیوع 
ویروس آنفلوآنزا، مدارس را در  شهر هاى خود تعطیل 
کرده بودند. عنوان کردیم مسئولین آن استان ها بررسى 
میدانى کنند که آیا واقعًا احتمــال ابتال به آنفلوآنزا زیاد 
است که دانش آموزان آســیب و لطمه ببینند. او افزود : 
مدیران استان ها باید بررسى کنند و اگر گزارش وزارت 
بهداشت نیز مبنى بر احتمال آســیب به دانش آموزان 

باشــد، شــرایط آموزش تغییر خواهد کرد. البته تا به 
امروز هیچگاه تجربه تعطیلى به دلیل شــیوع آنفلوآنزا 

را نداشته ایم.
نورى گفت: اگر هم تمام این موارد وجود داشته باشند، 
تعطیلى وجود ندارد و از شــبکه شــاد براى برگزارى 
کالس ها استفاده خواهد شد. او ادامه داد: هر تصمیمى 
باید دلیلى داشــته باشــد. دلیل در ارتباط با آنفلوآنزا را 
پزشکان و وزارت بهداشت تشخیص مى دهند و بررسى 
مى کنند. اگر واقعًا دانش آموزان لطمه ببینند، ما راضى 
نخواهیم بود؛ بنابراین، ممکن است که تعطیلى هایى به 

صورت محدود داشته باشیم.

مریم محسنى
وضعیــت نزدیک بــه 200 شهرســتان در کشــور در 
زمینه طالق و ازدواج وخیم اســت. حاال نــه وام ها و نه 
مشوق ها هیچکدام نتوانســته اند این وضعیت را تلطیف 
کنند. آمارهایــى که با باال و پایین رفتنشــان وضعیت را 
قرمز کرده اند. موضوعى که در تازه ترین اظهار نظرهاى 
مدیرکل دفتر برنامه ریزى و توسعه اجتماعى جوانان نیز 

به میان آمده است.
حجت االسالم و المسلمین مهدى متقى فر با اعالم اینکه 
روند تحوالت ازدواج و طالق وضعیــت خوبى ندارند، بر 
وجود حداقل یک دفتر مشــاوره به صورت تخصصى در 
حوزه ازدواج و خانواده در شهرهایى که وضعیت قرمز دارند 
تأکید کرده اســت. به گفته او اکنون در حوزه تخصصى 
ازدواج و خانواده 430 مرکز مشاوره در کشور وجود دارد که 
قرار است در شهرستان هایى هم که وضعیت خوبى ندارند 
حداقل به یک دفتر مشاوره به صورت تخصصى در حوزه 

ازدواج و خانواده مجوز داده شود. 
مدیرکل دفتــر برنامه ریزى و توســعه اجتماعى جوانان 
همچنیــن از خدمات مشــاوره اى رایگان به اقشــارى 
که تــوان اســتفاده از خدمــات را ندارند ســخن گفته 
اســت. به گفته این مقام مســئول عددى که ســالیانه 
به این امر اختصــاص پیدا مى کند، عــدد قابل توجهى 
است که براى حمایت از خانواده هاســت؛ با این احوال، 
همچنان گران بودن خدمات مشــاوره اى باعث شــده 
که قشــر عظیمى از خانواده ها به دفاتر خدمات مشاوره

 مراجعه نکنند.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشــان مى دهد طى 
یک دهه گذشته به گونه خطرناکى میزان ازدواج کاهش 
و طالق افزایش یافته اســت. بر پایه این گزارش از سال 
1390 تا پایان 1399 ازدواج در کشــور بیش از 36 درصد 
کاهش و در همین مدت میزان طــالق حدود 28 درصد 

افزایش داشته است.
این آمار پرســش هاى مختلفى را تداعى مى کند از جمله 
اینکه مهمترین دالیل این چالش اجتماعى چیست؟ آیا 
فقط مسائل اقتصادى دخیل بوده یا عوامل مهمترى  نیز به 
آن دامن زده است؟ وضعیت هشدار دهنده اى که نشان از 

یک بحران عمیق در خانواده هاست. 
مجید ابهرى، آسیب شناس این موضوع را بیشتر توضیح 
مى دهد. به گفته این رفتارشناس، متأسفانه در حال حاضر از 
هر سه ازدواج یکى منجر به طالق مى شود، زیرا مراجعه به 
مشاور به یک کاالى فانتزى و تشریفاتى تبدیل شده است.

این استاد حوزه و دانشگاه، تأکید مى کند: مشاور باید متأهل 
باشد، داراى فرزند باشد و همچنین در تخصص مشاوره 
تسلط داشته باشد تا بتواند شرایط واقعى زنان و شوهران 

را درك کند.
به گفته ابهرى، اختالفات ســلیقه، پایبندى به تشریفات 
و زندگى فانتزى باعث مى شــود که زن و شوهر نتوانند 
ترس هاى یکدیگر را درك کنند بــه همین دلیل در این 
مرحله باز باید به مشاورین مراجعه کنند که توانایى یافتن 
مشکل اصلى و حل آن را داشته باشند. او از دالیل دیگرى 
هم که در باال رفتن آمارهاى مربوط به طالق مؤثر هستند 

مى گوید؛ کوتاه بودن مدت زمان آشنایى، انتخاب نادرست 
و تفاوت هاى منجر به اختالف مانند تفاوت هاى فرهنگى، 
عقیدتى، طبقاتى، سنى و دیدگاهى و امثال آنها و در کنار 
آن دالیل محیطــى مثل اعتیاد، مشــکالت اقتصادى، 
فشارهاى روحى، دخالت هاى اطرافیان، همچنین فقدان 
و ضعف مدیریت مهارت هــاى رفتارها و برقرارى تفاهم 
از جمله مواردى اســت که میزان طالق ها را در کشور ما

 باال برده است. 
به گفته ابهرى در حال حاضر گرانى، نداشتن مسکن و تورم 
گروه مشکالت اقتصادى اســت که باعث شعله ور شدن 
اختالفات و کشــیدن زندگى به مرحله طالق مى گردد. 
این در حالى است که انتخاب همسر نباید بر اساس امیال 
و هوس و ظواهر باشــد، بعضى از دختران ما عاشق آهن
 مى شــوند، یعنى به دنبال خودرو و قیافه افراد هســتند 
و اینگونــه انتخاب ها معمــوًال به ناکامى کشــیده مى 

شود؛ بنابراین، باید از مشــاورین مجرب و خبره و والدین 
نظرخواهى شود و در انتخاب ها دقت و ظرافت خاص باشد. 
به گفته کارشناسان، در حال حاضر تصمیم هاى عجوالنه 
و احساسى، عدم مراجعه به مشاوران و انتخاب همسر بر 
اساس معیارهاى اشتباه و در کنار آن مسائل اقتصادى و 
اجتماعى و تضادهاى فرهنگى باعث شــده که وضعیت 
ازدواج در کشور ناسالم باشد و آمارهاى طالق نیز هر روز 

باالتر برود.
بر همین اســاس، متخصصین حوزه روانشناسى خانواده 
توصیه مى کنند؛ دختر و پسر که قصد ازدواج دارند، براى 
شناخت یکدیگر بیشتر وقت بگذارند و عجوالنه تصمیم 
نگیرند و مشــاوره هاى پیش ازدواج را جدى بگیرند به 
دلیل اینکه مشاوره پیش از ازدواج مى تواند  به شما در حفظ 
یک رابطه سالم و قوى کمک کند تا در آینده به مشکلى 

برنخورید که منجر به جدایى شود.

خط قرمز طالق و ازدواج در کشور  

الدن ایرانمنش

خط هاى ســرخ و منظم روى بازوى دخترك براى او 
معنى خاصى دارد؛ اختاللى که او را تا آنجا پیش برده که 
به خودش آسیب بزند؛ ردهاى منظم خون خشک شده 
روى دست او نشانه هایى از تیغ اندازى است. ناهنجارى 
که خیلى وقت است در بین نوجوانان بورس شده و آنها 

با این کار ورق بلوغ خود را رو مى کنند.
به طور میانگین اگر بخواهى قدمت سنى شان را حساب 
کنى بین 12 تا 15 ساله هستند، قشرى که بدون هیچ 
ابایى مى گویند این کار اســمش «خون بازى» است. 
اصطالحى که آنها خودشــان اختراعش کرده اند و به 

این شکل به قول خودشان با آن به آرامش مى رسند. 
به گفته روان شناسان، خون بازى یک سرگرمى، تفریح 
یا بازى مرگبار است که در میان نسل هاى جوان رواج 
پیدا کرده است. خون بازى یک نوع بازى فکرى-تخیلى 
اســت که عوامل زیادى دارد. این بازى در نوجوانان با 
خراشیدن دست و پاى خود با ابزارى مثل تیغ، کاتر یا هر 
شىء تیزى صورت مى گیرد و نوع دیگر آن نیز کشیدن 
خون خود به وسیله سرنگ اســت که مجدداً آن خون 

کشیده شده به بدن تزریق مى شود.
دختران نوجوان ایرانى بیشتر در خطر این نوع بازى ها 
هستند. این ورطه هولناك از اواسط دهه 80 شروع شد 

و در مراحل ابتدایى به شکلى نامحسوس قشر نوجوان 
را هدف قرار داد ولى هر چه پیش رفت شــدیدتر شد و  
امروز شاهد اثرات مخرب خون بازى دختران جوان در 
بیمارستان هاى اعصاب و روان هستیم که با این بازى، 
قصد خودکشى داشته اند و همین عاملى مى شود که 
برخى از آنها دیگر روى زندگى را نبینند و زندگیشان ختم 

شود به کاور خاکسترى رنگ پزشکى قانونى.
مبینا بنى اســدى، جامعه شناسى است که معتقد است 
خون بازى یا به تعبیرى خودزنى شاید براى پدیده هاى 
دیگرى هم به کار برود اما آنچه مدنظــر این گروه از 
نوجوانان است خط انداختن با تیغ بر روى پوست دست 

و پاست. 
به گفته این آسیب شناس، اگر دست هاى نوجوانانى را 
که خون بازى مى کنند ببینید پر است از خطوط عمیق 
و سطحى تیغ که تازه یا کهنه اند. بسته به ماجرایى که 
وادارشــان کرده تا این ُکنش را انجام بدهند تعداد خط 
انداختن ها متفاوت اســت و حتى شاید تنها به دست و 
پا اکتفا نکنند و جاهاى دیگر بدنشــان را هم بخراشند 
و خطرناك تر اینکه ممکن اســت براى عمیق تر زدن 

وسوسه شوند. 
بنى اسدى، در این رابطه مى گوید: مسئله این است که 
وقتى کودك یا نوجوان این کار را مى کند اصًال قصد 
خودکشى و آسیب رساندن به خود را ندارد و فقط براى 
رسیدن به اهدافش این کار را انجام مى دهد و به قسمتى 
از بدن خود آســیب جزئى وارد مى کنــد بدون اینکه 

رگ هاى او دچار آسیب شــوند در واقع این یک روش 
غیرمنطقى براى رسیدن به خواســته و اهداف است.

کودك یا نوجوانى که در شرایط بدى زندگى مى کند و 
از نظر خانوادگى اوضاع مناسبى ندارد، فردى است که 
بیشتر از سایر همسن و ساالن خود دست به خودزنى و 
خون بازى مى زند.کودکى که در خانواده اى سرشار از 
بى مهرى زندگى مى کند و مدام شاهد دعواى پدر و مادر 
است از کمبود محبت رنج مى برد و تمام خشم خود را با 

کشیدن تیغ بر روى دست و بدن خود جبران مى کند.
بررسى ها نشان مى دهد تأثیر عمیق ارزش هاى فرهنگى 
حاکم بر جامعه، باعث مى شود که نوجوان از وضعیت 
ظاهر جسمانى خود چندان راضى نباشد. مسئ له اى که 
به خصوص در دوران بلوغ رخ مى دهد. یعنى نوجوانان 
به شدت نســبت به تصویرى که از بدن خود مى بینند 
حساس مى شــوند. تحقیقات متعددى در زمینه رابطه 
میان بلوغ، تصویر از بدن و عزت نفس نوجوانان نشان 
مى دهد دخترانى که نسبت به شکل ظاهرى بدن خود 
یا وزن خود ابراز نارضایتى کرده اند، نسبت به آنان که 
تصویر مثبتى از بدن خود در سر داشتند، از عزت نفس 
پایین ترى برخوردار بودند. افراد جوان که مرحله بلوغ 
خود را پشت ســر مى گذارند، معموًال تالش مى کنند 
تا خود را هر چه بیشــتر به شــرایط ایده آل الگوهاى 
فرهنگى که از سوى رسانه هاى جمعى تبلیغ مى شوند 

نزدیک کنند.
اما ناهنجارى، مشکالت و ناراحتى ها زمانى آغاز مى شود 

که دوران بلوغ به خوبى سپرى نشده و نوجوان با تغییرات 
مورد نظر در بدن خود نمى تواند به درســتى کنار بیاید. 
خون بازى و ایجــاد خراش هاى ناهنجــار بر بدن نیز 
مى تواند نوعى بیگانگى با بدن باشد، بدنى که نه شرایط 
اجتماعى و نه آموزش ها و فضاى خانواده نتوانسته این 

بیگانگى را از بین ببرد.
زندگى روزمره نوجوانان را که بررسى کنید خواهید دید 
که نسبت به نسل هاى گذشته خود مشارکت کمترى 
در جامعه و حتى خانواده دارند. این مشــارکت اگرچه 
به واسطه تغییرات نسلى و شــرایط اجتماعى رخ داده 
منجر به بروز رفتارهایى مانند خون بازى یا خودزنى نیز 
شده است. فعالیت امروز نوجوانان بیشتر محدود شده 
به مدرســه و فعالیت در شبکه هاى اجتماعى. بسیارى 
از زمان روزانــه نوجوانان امروزى صــرف بازى هاى 
کامپیوترى و پیگیرى سریال هاى تلویزیونى مى شود و 
همین امر تعامل آنها را با جامعه به شدت کاهش داده 
است. این در حالى است که حضور در اجتماع و اعتماد به 
نفس و هویتى که به واسطه این حضور نصیب نوجوانان 
مى شود آنها را از بسیارى رفتارهاى هنجارشکنانه دور 

نگه مى دارد.
شاید وقت آن رسیده که پدیده تغییر نوجوان در هنگام 
بلوغ را به رسمیت شناخت و با نگاه پژوهشگرانه، علمى 
و میان رشته اى دالیل ریز و متعددى را که در اعماق این 
پدیده پنهان است کنکاش کرد و با روشن شدن زوایاى 

مختلف راه حل هایى براى آن پیدا کرد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا مهدوى، فرمانده 
سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبى گفت: بسیجیان 
آمادگى دارند در مقابل جریان فتنه محکم بایستند و 
منتظر دستور هســتند تا اقدام کنند اما درحال حاضر 

دعوت به صبر و تحمل شده اند.
سردار سرتیپ دوم پاســدار محمدرضا مهدوى افزود: 

این روزها روزهاى سختى اســت که حتى در بسیج 
دانشجویى با آن مواجه هستیم و بسیجیان استخوان 
در گلو و با عصبانیت از وضعیت  موجود، بســیارى از 
مسائل و مشکالت را تحمل کرده و در مظلومیت به سر 
مى برند.  وى اظهار کرد: جریان فتنه هر چه مى توانند 
در سطح دانشگاه ها و جامعه به بسیجیان  توهین  کرده 

و به آنها برچسب هاى ناروا و متعدد مى زنند و تفکر و 
روشى که یک ارزش است را نیز به سخره مى گیرند.

سردار مهدوى یادآور شــد: خواهش ما این است که 
مسئوالن و رؤســاى دانشــگاه ها، نهاد نمایندگى و 
حراست دقت بیشترى داشته باشــند، امیدواریم هر 
چه زودتر این  جریان  فتنه تمام شود و گول خوردگان 

به دامن انقــالب و نظام برگردند و دانشــجویان در 
کالس هــاى درس حاضر شــوند. وى تصریح کرد: 
تاکنون بسیجیان صبر و تحمل کرده اند اما اگر موضوع 
ادامه یابد از دست ما خارج خواهد شــد، امیدواریم با 
تدابیر و توصیه هایى که خواهید داشت این وضعیت را 

به زودى ساماندهى کنید.

خط خطى بازى

فرمانده سپاه خراسان جنوبى: 

بسیجیان تحمل کرده اند اما اگر موضوع ادامه یابد از دست ما خارج است
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60 هکتار از اراضى دریاچه 
سد آزادسازى مى شود

مدیر دفتر مهندسى رودخانه و ســواحل شرکت آب 
منطقه اى اصفهــان از آغاز آزادســازى 60 هکتار از 
اراضى دریاچه سد زاینده رود خبر داد. احمدرضا صادقى 
اظهار داشت: رفع تصرف و آزادسازى حدود 60 هکتار 
از اراضى تملیکى ســد زاینده رود با حکم قضائى و با 
همکارى کالنترى شهرستان بن در استان چهارمحال 
و بختیارى در روستاى پهنا و آزادگان آغاز شد. وى با 
اشاره به اینکه اراضى دریاچه ســد زاینده رود توسط 
شمارى از کشاورزان روستاهاى مجاور تصرف شده 
است، خاطرنشان کرد: در شرایطى که ذخیره سد زاینده 
رود به علت کمبود آب کاهــش یافته، اراضى دریاچه 
سد اِشغال شده و با اضافه برداشت آب، کشت آبى در 
این منطقه انجام مى شود. وى با بیان اینکه متخلفان 
شناسایى شدند، افزود: تخلفات در اراضى دریاچه سد 
در مراجع قانونى پیگیرى و روال قضائى آن طى یک 
سال به صدور حدود 30 حکم قضائى براى آزادسازى 

60 هکتار از اراضى تصرف شده انجامید.

رفع تصرف 70 هکتارى 
اراضى ملى 

فرمانده یگان حفاظت اراضى استان اصفهان گفت: در 
نیمه نخست امسال بیش از 70 هکتار از اراضى ملى 
در اســتان اصفهان رفع تصرف شده است. سرهنگ 
امیرســعید باقرى ارزش زمین هاى رفع تصرف شده 
را 96 میلیارد و 500 میلیون ریال اعالم کرد و گفت: 
امســال 70 هکتار از اراضى ملى و دولتى اســتان در 
گستره 108 شهر استان با هوشــیارى کارکنان این 
فرماندهى از دســت متصرفان خــارج و رفع تعرض 
فورى شد. وى افزود: براى این اراضى 62 مورد تعرض 
گزارش شده بود که مورد رفع تصرف قرار گرفت و با 

معترضین برخورد شد.

افتتاح اولین اقامتگاه بومگردى 
مورچه خورت

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
اســتان اصفهان در آیین افتتاح اقامتــگاه بوم گردى 
میرزا تقى روســتاى تاریخى مورچه خــورت از توابع 
شهرستان شاهین شهر و میمه که با حضور جمعى از 
مسئوالن استان و شهرستان برگزار شد از این اقامتگاه 
به عنوان اولین اقامتگاه بوم گردى این روستاى تاریخى 
در ســطح شهرســتان یاد کرد. اقامتگاه بومگردى 
میرزا تقى در زمینى به مســاحت 2800 مترمربع با 8 
اتاق و 16 تخت به عنوان اولیــن اقامتگاه بومگردى 
روســتاى مورچه خورت و در قلب بافت تاریخى این 
روستا در کنار ارگ تاریخى و عظیم مورچه خورت به 

بهره بردارى رسید.

اولین بارش پاییزى در افوس 
بارش پائیزى در شهر افوس بویین میاندشت باعث 
خوشــحالى مردم و کشــاورزان شــد. رئیس اداره 
هواشناسى بویین میاندشت گفت: میزان اولین بارش 
سال زراعى جدید در شهرستان بویین میاندشت یک 
میلى متر ثبت شده است. نوروز ملکى افزود: تا پایان 
هفته شــرائط ناپایدار جوى برروى شهرستان حاکم 
اســت و وقوع بارش هاى لحظــه اى دور ازانتظار 

نیست.

اصفهان 4200 هکتار 
بافت فرسوده دارد

رییس کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان گفت: این کالنشهر چهار هزار 
و 200 هکتار بافت فرســوده در مناطق مختلف دارد. 
حجت االســالم منوچهر مهروى پور افزود: در زمینه 
احیاى بافت فرسوده اقدامات خوبى انجام شده است 
اما این فعالیت ها باید بیشتر شــود. وى  اضافه کرد: 
ایجاد فضاى سبز در این نواحى نیز از اهمیت باالیى 
برخوردار اســت، براى مثال در بخشــى از منطقه 6 
شهردارى(محله همت آباد)، این موضوع باید با جدیت 

دنبال شود.

خبر

هواشناسى اســتان اصفهان در باره وزش باد به نسبت 
شدید تا شدید، احتمال وقوع تند باد لحظه اى، خیزش 
گرد و خاك موقتى با کاهش دید از امروز دوشنبه تا روز 
پنجشنبه هفته جارى در استان "هشدار زرد" صادر کرد.

هواشناسى از وزش باد به نسبت شدید تا شدید، احتمال 
وقوع تند باد لحظه اى، خیزش گــرد و خاك موقتى با 
کاهش دید از روز  دوشنبه تا روز پنجشنبه هفته جارى در 

بیشتر مناطق استان خبر داد.
این وضعیت براى روز دوشنبه در مناطق غربى استان، 
روز سه شنبه در بیشتر مناطق استان و با شدت بیشتر در 
نیمه شمالى استان، براى روز چهارشنبه در غرب و جنوب 

استان و روز پنجشنبه در جنوب استان فعال خواهد بود.
این اداره کل همچنین از فعالیت سامانه بارشى و رگبار 
باران، رعدوبرق، احتمــال تگرگ، در ارتفاعات احتمال 
بارش برف ، کاهــش دما،  وزش باد شــدید موقتى از 
روز سه شنبه تا روز پنجشــنبه در  بیشتر مناطق استان 

خبر داد.
این سامانه بارشــى براى روز سه شنبه در مناطق غرب 
و شمال اســتان فعال خواهد بود و براى روز چهارشنبه 
در مناطق غرب، جنوب، شــمال و مرکز فعالیت خواهد 
داشت و روز پنجشــنبه در مناطق جنوب، مرکز و شرق 

فعال خواهد بود.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: حدود 70 
درصد از بیماران داراى عالئم آنفلوآنزا در استان کمتر از 18 
سال سن دارند زیرا احتمال سرایت بیمارى در این گروه 

سنى بیشتر است.
پژمان عقدك افزود: افراد کمتر از 18 ســال رفت و آمد 
بیشــترى دارند و میزان رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى 
در بین آنها کمتر اســت بنابراین احتمال ابتال به بیمارى 

آنفلوآنزا در بین آنها باالتر مى رود.
وى اظهار داشت: بر اساس آمار کشورى و همینطور استان 
اصفهان در زمان حاضر از هر 2 نفر مراجعه کننده با عالئم 
بیمارى هاى تنفســى و ســرماخوردگى، یکى از آنها به 

آنفلوآنزا مبتالست.
عقدك با بیان اینکه بین 10 تــا 15 درصد این بیماران به 
کرونا مبتال هستند، اضافه کرد:  آنفلوآنزا در زمان حاضر 2 تا 
سه برابر کرونا در جامعه شیوع پیدا کرده و بهترین راه براى 
پیشگیرى از ابتال به آن، استفاده از ماسک، رعایت شیوه 
نامه هاى بهداشــتى، تهویه هوا در مکان هاى تجمعى و 

سرپوشیده و شست و شوى مداوم دست هاست.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خاطرنشان کرد: 
میزان شیوع آنفلوآنزا هنوز آنقدر در جامعه زیاد نشده که از 
میزان تحمل نظام سالمت بیشتر باشد و مشکل خاصى در 

این زمینه نداریم.

شیوع 3 برابرى آنفلوآنزا 
نسبت به کرونا در اصفهان

غلبه تندباد و بارندگى در 
اصفهان تا پایان هفته

 بانک ها چــوب الى چرخ تولیدکننــدگان مى گذارند 
و بروکراســى ها اهرم تولید اصفهان را کشــیده اند. در 
قلب صنعت کشور، حاال وضعیت تولید کنندگان وخیم 
شده است. کارگاه هاى تولیدى کوچک و متوسط رو به 
تعطیلى رفته اند و کارخانه هاى بزرگ هم با مشکالت 
جدى دست به گریبانند. این وضعیت تا جایى پیش رفته 
که پاى باالترین مقام اجرایى استان نیز به میان کشیده 

شده است.
سید رضا مرتضوى در تازه ترین اظهار نظرش بانک ها 
را مقصر این وضعیت دانسته و گفته صنعتگران و فعاالن 
اقتصادى استان اصفهان در برخى از حوزه ها به خصوص 
موضوعات بانکى دچار چالش هاى جدى هستند. چالشى 
که حاال باعث شده ظرفیت ها و پتانســیل هاى تولید 
در اســتانى که به قطب صنعتى ایران مشهور است زیر 
ســئوال برود و چرخ تولید در این استان آنچنانکه باید و 

شاید نچرخد. 
مسئله بانک ها قصه امروز و دیروز نیست و خیلى وقت 
اســت که به گفته تولیدکنندگان اصفهانــى بانک ها 
همکارى الزم را ندارند. استاندار اصفهان حاال دست به 
دامان وزیر اقتصاد شده است تا این مشکل هر چه زودتر 
رفع شود. سید رضا مرتضوى همچنین از تغییر برخى از 
مدیران عامل بانک ها به عنوان راهکارى براى حل این 

معضل سخن گفته است. 
همسو با اســتاندار اصفهان، نماینده مردم فالورجان و 
عضو کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى هم 
بانک ها را به همکارى نکردن بــا تولیدکنندگان متهم 
کرده و گفته امروز بانک ها همچنان رقیب تولیدکنندگان 

بوده و بنگاهدارى مى کنند. 
موسوى الرگانى با بیان اینکه بانک ها پذیراى قانون در 
خصوص بازپرداخت تسهیالت ارزى با حداکثر 10 درصد 
افزایش، نیستند، از این موضوع انتقاد کرده که بانک ها 
براى وام هاى خرد 10 تــا 20 میلیون تومانى هم طلب 
سپرده هاى سنگین دارند، مسئله اى که با گرفتن وثایق 
سنگین همراه شده و این سختگیرى ها به تولید لطمه 

وارد کرده است.
گرچه مشکل تولیدکنندگان اصفهان به همین موضوع 
ختم نمى شود و آنها از بروکراســى هاى بى شمار هم 
دلسرد شده اند و معتقدند این بروکراسى انگیزه آنها را در 

سرمایه گذارى و تولید کاهش داده است.
مقررات زدایى، حذف تشریفات زائد ادارى و انتخاب افراد 
شایسته و متخصص در سمت هاى ادارى و نه افراد بدون 
صالحیت که رفاقتى گزینش مى شوند و زمینه ساز فساد 
ادارى در سازمان ها شــده اند گامى اساسى است که به 
گفته سرمایه گذاران در رفع موانع تولید مؤثر خواهد بود.
گرچه رئیس خانه صنعــت، معدن و تجــارت ایران از

 گام هاى مؤثــرى براى رفع موانع تولید طى دو ســال 
گذشته ســخن گفته و اعالم کرده که این سال ها ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید اســتان اصفهان گام هاى 
مؤثرى در رفع موانع تولید برداشته است اما تولیدکنندگان 
در ســوى دیگر قضیه معتقدند که تغییــرات ناگهانى و 
تصمیمات خلق الساعه و صدور بخشنامه هاى متعدد و 

متناقض صنعتگران را سردرگم کرده است.
به گفته تولیدکننــدگان، بخشــنامه ها و ابالغیه هاى 
پرحاشــیه جایگزین حمایت از صنایع شــده اند به این 
شــکل که یک زمانى جلوى صادرات گرفته مى شــود 

و پاى طرح هــاى ضدصادراتى به میــان مى آید و یک 
زمانى قیمتگذارى ها دستورى مى شود و غیرکارشناسانه 
تصمیماتى گرفته مى شود که وضعیت بازار محصوالت را 
آشفته و تولیدکنندگان را با مشکل مواجه مى کند و مانع 
از راه اندازى طرح هاى توسعه اى براى واحدهاى تولیدى 

استانمان مى شود.
اینها همه درشرایطى اســت که نقدینگى در واحدهاى 
تولیدى بخاطر تورم و فشارهاى اقتصادى کاهش یافته 

است تولیدکنندگان باید مالیات هم پرداخت کنند.
با توجــه به اینکه تأمیــن مالى بنگاه هــاى تولیدى از 
وظایف ذاتــى بانک هاســت، همکارى بانــک ها با 
تولیدکنندگان مى تواند راه حل مناسبى براى برداشته 
شــدن ســنگ هاى بزرگ جلوى پاى تولیدکنندگان

 اصفهانى باشد.
اما واقعیت این است که تا زمانى که تولید به عنوان یک 
ارزش واال در ذهن تصمیم گیران و تصمیم سازان تبدیل 
نشــود، نمى توان به باز شدن مســیر تولید در اصفهان 
امیدوار بود. به گفته کارشناسان اقتصادى، رفع این مانع 
نیازمند عزم جدى مسئولین و متولیان استانى است و براى 
پشتیبانى از تولید و تولیدکننده در وهله اول نیازمند انجام 
اصالحات جدى در مبانى فکــرى حاکم بر تصمیمات 
هستیم. در عین حال ساختارهاى معیوب اجرایى، ادارى 
و سیاسى که تفکر ضد تولیدى و ضد توسعه اى دارند باید 

اصالح شوند.
نوشتن نسخه هاى غلط براى تولید چیزى جز شکست 
تولید در اصفهان به دنبال نخواهد داشت. نسخه هایى که 
بیمارى تولید در اصفهان را افزایش مى دهد و بار سنگینى 

بر دوش تولیدکنندگان مى گذارد.

گالیه  تولیدکنندگان اصفهانى از موانعى که پیش روى تولید است 

گمشده در هزار توى بانک ها 

اصالحات در اجراییات 
نصف جهــان   روزنامه «زاینده رود» در شماره هشتم 
آبان ماه خود در گزارشــى در انتقاد از اجراى مســیر 
دوچرخه سوارى بدون در نظر گرفتن مسیرهاى درست 
و کارشناسى شــده با عنوان «اصالح پس از اجرا!» 
نوشته: به منظور توسعه حمل ونقل انسانگرا و داشتن 
شهرى انسان محور، شهردارى اصفهان در دوره پنجم 
مدیریت شــهرى بر ایجاد 777 کیلومتر مسیر ایمن 
دوچرخه سوارى تأکید داشــت، اما در عمل کمتر از 
100 کیلومتر آن اجرایى و بسیارى از مسیرهاى ایجاد 
شده نیز به دلیل غیرکارشناسى بودن، جمع آورى شد.

در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «در حال 
حاضر که به طور تقریبى هر شهروند یک خودرو دارد، 

دوچرخه سوارى روز به روز کمرنگ مى شود، بنابراین 
مدیران و مسئوالن شهر باید فکرى به حال شرایط 
دوچرخه ســوارى کنند وبر این اساس توجه به ایجاد 
جایگاه استاندارد تردد دوچرخه در کالنشهر اصفهان 
حیاتى به نظر مى رســد.پیش تر مدیریت شــهرى 
اصفهان،در چند مرحله براى ایجاد مســیرهاى تردد 
دوچرخه سواران در شــهر اقدام کرده بود، اما حال به 
نظر مى رســد این طرح هاى چندمرحله اى، ناقص 
و با مشکالتى مواجه اســت که الزام بازنگرى به آنها 
وجــود دارد؛ در این بین برخى شــهروندان نگران و 
برخى دیگر خشنود از جمع شدن بخشى از مسیرهاى 

دوچرخه هستند!»

مریم محسنى
 هر چه از روزهاى پاییز مى گــذرد، غلظت آالینده ها 
در اصفهان بیشــتر مى شود به شــکلى که روز شنبه 
نمایشــگرهاى آلودگى هوا به خصــوص در محدوده 
احمدآباد که تردد خودروها در آن بسیار زیاد است رنگ 
بنفش را نشان مى دهد. این موضوع در حالى اتفاق افتاده 
است که بارندگى در اصفهان نداشته ایم  و این موضوع 
باعث شــده که به تعداد روزهاى آلوده اصفهان هر روز 

اضافه شود.
حال این سئوال براى شهروندان اصفهانى پیش آمده که 
تا چه زمانى قرار است روزهاى آلوده اصفهان به همین 

منوال باشد و تا کى قرار است بحران هاى محیط زیستى 
اصفهان وجود داشته باشــد و در این رابطه آیا مدیریت 
استان راهکارى براى کاهش آلودگى ندارد؟ این معضل 
که هر سال با سرد شدن هوا افزایش مى یابد موجب شده 
که حجم آالینده ها در اصفهان هزینه هاى ســنگینى 
را بر دوش نظام ســالمت این اســتان بگــذارد و آمار
 بیمارى هاى قلبى و تنگى نفس در اصفهان باال باشد. 

اکنون مردم این درخواســت را دارند که هر چه زودتر 
براى این مسئله فکرى اندیشیده شــود تا بیش از این 
شــهروندان اصفهانى دچار مشکالت عدیده بهداشت 

و سالمت نشوند.

رخسار بنفش اصفهان

پرواز بالن آرزوها همراه با نوجوانان
نصف جهان    هفته نوجــوان از دیروز با برنامه هاى 
متنوع براى این گروه ســنى آغاز شــده است. این 
رویدادها که با همکارى اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان برنامه ریزى شــده است و شامل 

برنامه هاى متنوعى است. 
افتتاحیه ایــن رویدادها از عصر روز یک شــنبه از 
ســاعت 16 تا 18 در گلستان شــهداى اصفهان با 
اجراى ســرود تولیدى مرکز نوجوان به نام نوجوان 
ایرانى هستیم، آغاز شــده و قرار است با پرواز بالن 

آرزوها با موضوع پیشرفت هاى کشور در زمینه هاى 
مختلف برنامه هاى اردویى براى نوجوانان، بازدید از 
اماکن تاریخى و موزه ها با تخفیف 50 درصدى براى 
نوجوانان،مسابقه عکاســى با عنوان «حس خوب 

نوجوانى» ادامه یابد. 
گفتنى است؛ اجراى پاتوق گروه سرود فرهنگسراى 
نوجوان در مدارس و میادین شهر و برگزارى ُجنگ 
خانه نوجوان ویژه مدارس از دیگر برنامه هاى ویژه 

هفته نوجوان است.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

رئیس اتــاق اصناف کشــاورزى شهرســتان اصفهان 
گفت:مدیر حوضه آبریز زاینده رود 25آبــان ماه را موعد 
بازگشایى آب براى نوبت اول کشــت پاییزه اعالم کرد و 

کشاورزان اصفهانى به وعده ایشان اعتماد کردند.
حسین وحیدا درخصوص زمان بازگشایى و تحویل آب براى 
کشت بهنگام پاییزه کشاورزان اصفهان، اظهار داشت: این 
وعده را آقاى الماسوندى مدیر حوضه آبریز زاینده رود داد 
که 25 آبان ماه به کشاورزان شــرق اصفهان براى انجام 

کشت پاییزه آب مى دهند.
وى ادامه داد: مدیر حوضه آبریز زاینده رود در جلسه اى که 
مهرماه امسال در اصفهان با کشاورزان داشت درخصوص 
چگونگى تأمین آب با وجود کسرى مخزن سد زاینده رود، 
توجیهاتى داشت که از جمله آن ها کاهش مصارف سایر 

بخش ها و برداشت هاى غیرمجاز و تأمین منبع آب بود.
رئیس اتــاق اصناف کشــاورزى شهرســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: 74.3 درصد آورد زاینده رود متعلق به 
حقابه داران اســت و حتى علماى دینى نیــز در این مورد 

فتوا دادند که آورد طبیعى زاینــده رود به عالوه تونل اول 
کوهرنگ با کسر 30 میلیون مترمکعب، متعلق به حقابه 
داران اصفهان است زیرا در سال 1332 تونل اول کوهرنگ 
با هزینه خود حقابه داران احداث شد و دولت نقشى نداشت 
و از این رو آورد تونل اول کوهرنگ کامل متعلق به حقابه 

داران است.
وحیدا ادامه داد: ســال آبى گذشته970 میلیون مترمکعب 
آب وارد سد زاینده رود شــد در حالى که 75 درصد آب آن 
حق حقابه داران و کشاورزان بوده، اما حقابه کشاورزان داده 
نشد، باید این آب را تحویل دهند و هر کسى مدیریت نکرده 
باید پاسخگو باشد، تاوان ســوءمدیریت را که کشاورزان 

نباید بدهند.
وى با اشــاره به اینکه طبق تابلو منابع و مصارف وزارت 
نیرو قرار بود یک مهرماه امسال، 400 میلیون مترمکعب 
ذخیره آب سد زاینده رود باشــد، اضافه کرد: به دلیل کم 
بارشــى هاى فروردین و اردیبهشت ماه سال جارى، 100 
میلیون مترمکعب محقق نشد مابقى را شرکت آب منطقه اى 

باید پاسخگو باشد که چه شــده؟! و اینکه آب منطقه اى 
اعالم کرده 400 میلیون مترمکعب در سال زراعى گذشته 
به کشــاورزان اصفهان آب داده، در عمل در دریچه هاى 
کانال ها در مجموع 200 میلیــون مترمکعب آب تحویل 

کشاورزان شد.
وحیدا تصریح کرد: کشــاورزان اصفهان بــه وعده مدیر 
حوضه آبریز زاینده رود اعتماد کردند و تا 25 آبان نیز زمانى 
باقى نمانده؛ کشاورزان این چند روز را هم صبر مى کنند. 
کشاورزان در حال آماده سازى زمین هایشان هستند و بذر 

تهیه کردند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزى شهرستان اصفهان با بیان 
اینکه کشاورزان اصفهانى خواهان تأمین حقابه هایشان 
هســتند، ابراز داشــت: زمان و میزان آبى که قرار است 
رهاســازى شود، مشــابه چند ســال اخیر خواهد بود که 
کشاورزان حداقل گندمى بکارند زیرا منطقه نابود شده و 
شــرق اصفهان به کانون گرد و خاك و آالیندگى تبدیل 

شده است.

25 آبان، موعد بازگشایى زاینده رود

افتتاح خانه محیط  زیست در گلشهر
نصف جهان    شــهردار گلشــهر از راه اندازى خانه 
محیط زیست در این شهرستان خبر داد. مصطفى 
محمودى اظهار کرد: براســاس دستورالعملى که 
ابالغ شده اســت، همه ســازمان ها و نهادها باید 
براى ایجاد خانه محیط زیســت به شــهردارى ها 

کمک کنند.
وى افزود: در مجاورت گلخانه شــهردارى، محلى 

براى خانه محیط زیست جانمایى شده است.
محمــودى تصریح کــرد: یکــى از دغدغه هاى 
شهردارى گلشهر توجه به توسعه پایدار شهرى در 
حوزه محیط  زیست است و احداث کارگاه مشاغل 
مزاحم شهرى گلشهراز برنامه هاى شهردارى است 
و قرار است این مجموعه در زمینى به مساحت 10 

هکتار در مرحله نخست احداث و راه اندازى شود.

برگزارى مسابقات شطرنج دانش آموزان دختر
 در فالورجان  

نصف جهان   مسابقات  شطرنج  دختران دانش آموز 
در دانشــگاه آزاد اســالمى واحد فالورجان برگزار 
شد. ســلیمى، رئیس هیئت شــطرنج شهرستان 
فالورجان در حاشیه برگزارى این مسابقات گفت: 
این مسابقات  با حضور «شــاهین لرپرى زنگنه»، 
استاد بزرگ شــطرنج و «مائده یوســفیان» نایب 
قهرمان رده زیر 12 ســال دختران جهان با هدف 

غنى سازى اوقات فراغت، رشــد و توسعه ورزش 
شــطرنج و همگانى کردن آن  برگزار شــده است.
وى افزود: در پایان این  مسابقات از 15 شطرنج باز 
برتر با جوایز نفیس تجلیل شد که در  شطرنج بانوان  
بهناز سلیمى عنوان نخســت را کسب، فائزه على 
عسگریان دوم شد و زهرا جلیلى به مقام سوم دست

 یافت.

راه اندازى درمانگاه هالل احمر در دهاقان
نصف جهان    رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان 
دهاقان از افتتاح اولین درمانگاه شبانه روزى هالل 

احمر در شهرستان دهاقان خبر داد.
محمد نوید متقى گفت: با حضور معاون دانشــگاه 
علوم پزشکى استان اصفهان، درمانگاه روح االمین 
با هدف خدمت رسانى مطلوب به شهروندان افتتاح 

و راه اندازى شد.
وى ادامه داد: براى راه اندازى این درمانگاه بالغ بر 

24 میلیارد ریال هزینه شــد و در آینده نزدیک نیز 
داروخانه و کلینیک تخصصى ایــن مرکز به بهره 

بردارى مى رسد .
وى اضافه کــرد: در این مرکز درمانــى خدماتى از 
قبیل ویزیت پزشک عمومى و متخصص، بسترى 
موقت زنان و مردان، تســت فشارخون و قندخون، 
نوار قلب، پانســمان، تزریقات، بخیــه و ... انجام 

مى  شود.
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 OLED ۷۷۸ و صفحه نمایشG با اسنپدراگون Hi Nova۱۰۵G سرى
120 هرتزى راه اندازى شد.

 این گوشى هاى هوشمند متعلق به هواوى نیستند بلکه سرى جدید 
Nova۱۰ توسط China Post منتشر مى شود. بنابراین، این گوشى 

هوشمند داراى اتصال ۵G اســت. این بدان معناست که گوشى هاى 
هوشمند اساساً از بسیارى جهات ســرى هواوى نوا 10 هستند، اما با 
 Hi Nova10Pro ،۵ و نرم افزارهاى مختلف. بنابراینG پشتیبانى از
داراى یک صفحه نمایش 6,78 اینچــى OLED با نرخ تجدید 120 
هرتز است. در همین حال، پشت داراى یک ماژول دوربین حلقه بیضى 

شکل است.
در قسمت جلویى نیز ناچ قرصى براى پیکربندى دوربین سلفى دوگانه 

تعبیه شده است. این شامل یک زاویه فوق عریض 60 مگاپیکسلى 
است که میدان دید 100 درجه را ارائه مى دهد و با یک سنسور عریض 8 
مگاپیکسلى جفت مى شود. در قسمت پشت، دستگاه داراى یک ماژول 

دوربین سه گانه، با سنسور اصلى 50 مگاپیکسلى، لنز 
8 مگاپیکسلى فوق عریض و دوربین عکاسى عمق 2 
مگاپیکسلى است. زیر کاپوت گوشى هوشمند جدید به 

 Qualcomm Snapdragon۷۷۸G تراشه
 ۵G مجهز شده است که یک چیپست SoC

فعال است. انرژى آن توسط یک بسته باترى 
4500 میلى آمپر ساعتى تامین مى شود که از 

شارژ سریع 100 واتى پشتیبانى مى کند.

مدل پایه گوشى هاى هوشمند از این سرى با مشخصات و ظاهر بیرونى 
تقریباً مشابه نسخه Pro است. اگرچه، تفاوت هاى ظریفى وجود دارد. 
صفحه نمایش 6,67 اینچى آن کمى کوچکتر است، اما همچنان یک 
پنل OLED با نرخ تازه سازى 120 هرتز ارائه مى دهد. با این حال، بر 
خالف نسخه باالتر، تنها یک دوربین سلفى تنها در 
جلو ارائه مى کند که یک لنز با زاویه دید فوق العاده 60 
مگاپیکسلى است. با این حال، قسمت پشتى همان 
 Pro تنظیمات دوربین سه گانه 50 مگاپیکسلى مدل

را ارائه مى دهد.
 Snapdragon۷۷۸G این دســتگاه نیز به همان
SoC مجهز شده اســت. اما برخالف مدل گران تر 

خود، این مدل از یک بســته باترى کوچکتر 4000 میلى آمپر ساعتى 
تغذیه مى کند که فقط از شارژ سریع 66 واتى پشتیبانى مى کند. قابل 
ذکر است، هر دو نوع پایه و پرو سرى Hi Nova۱۰۵G همچنین داراى 
بلندگوهاى استریو دوگانه، اسکنر اثر انگشت زیر نمایشگر و همچنین 

شارژ معکوس هستند.
هر دو گوشى هوشــمند جدید در دو پیکربندى مختلف ذخیره سازى 

عرضه شدند، بنابراین در اینجا لیستى از انواع و قیمت آنها آمده است:
Nova۱۰۵G (8 گیگابایت + 256 گیگابایت) – 2899 یوان

Nova۱۰۵G (8 گیگابایت + 256 گیگابایت) – 3199 یوان

Nova۱۰Pro۵G (8 گیگابایت + 128 گیگابایت) – 3699 یوان

Nova۱۰Pro۵G (8 گیگابایت + 256 گیگابایت) – 3999 یوان

یکى از دغدغه هاى مهم بیشتر افراد، دسترسى آسان 
سایر اشــخاص به اطالعات شخصیشان از طریق 

سایت هاى مختلف است.
ممکن است متوجه این موضوع نباشید  اما بسیارى 
از اطالعات شخصى شــما ممکن است به صورت 
آنالین در دسترس هر کسى باشند که شما را جست 

و جو مى کند.
این اطالعات شامل نام، سن، آدرس، شماره تلفن، 
آدرس ایمیل، وضعیت رابطه و حتى سوابق دادگاه 
مى شوند. سایت هاى بى شــمارى وجود دارند که 
اغلب با هزینــه اى ناچیز، این اطالعــات را ارائه 
مى کننــد و اگرچه امکان حذف اطالعات شــما از 
آن ها وجود دارد، انجام این کار مى تواند کمى چالش 

برانگیز باشد.
بازدیــد از برخى ســایت ها که معمــوال به عنوان 
کارگزاران داده یا ســایت هاى افراد یاب شــناخته 
مى شوند و نیز در دسترس عموم قرار گرفتن تمام 
اطالعات لیست شــده خود، مى تواند تکان دهنده 

باشد. اما آن ها چگونه آن را دریافت مى کنند؟
جنــى گبهــارت، معاون مدیــر تحقیقــات بنیاد 
Electronic Frontier توضیــح داد: اغلــب این 

موضوع از حذف سوابق عمومى ناشى مى شود. به 
عنوان مثال اگر شما صاحب خانه هستید، آن معامله 
امالك و مستغالت ثبت عمومى است. آن ها از انواع 

و اقسام منابع استفاده مى کنند.
آن ها همچنیــن مى توانند اطالعات ســایت هاى 
شبکه هاى اجتماعى، کارت هاى ضمانت نامه اى که 
ارسال کرده اید، قرعه کشى هایى که وارد کرده اید و 
سایر مکان هایى که اطالعات خود را ارسال کرده اید، 
بگیرند. بنابراین در حالى که دیدن داده هاى خود در 
صفحه نمایش ناراحت کننده اســت، قبل از انجام 
فرآیند انصراف زیر، انتظارات خود را کاهش دهید. 
شــما نمى توانید اطالعات خود را به طور کامل از 
اینترنت پاك کنید؛ امــا مى توانید اطالعات خود را 

از برخى از این ســایت ها حذف کنید. سایت هاى 
بیشترى دائما ظاهر مى شــوند و داده هاى شما را 
مجددا حــذف مى کنند. این کمى شــبیه به بازى 
کردن است و حتى ممکن اســت ارزش وقت شما 

را نداشته باشد.

روش DIY: ســایت ها را یکى یکى 
بررسى کنید

براى حــذف اطالعات خود از این افــراد یاب چند 
گزینه دارید. اولین گزینه رایگان، اما بســیار زمانبر 
است؛ این که یک به یک به صورت دستى سایت ها 

را پاکسازى کنید.
این فرآیند براى هر سایت متفاوت است و فهرست 
کردن مراحل براى هر یک مفید نخواهد بود؛ زیرا 

نحوه انجام به سرعت ممکن است قدیمى شود.
خوشــبختانه دو ســرویس وجــود دارنــد کــه 
دســتورالعمل هاى دقیق و بــه روز را براى انبوهى 
از کارگزاران داده فراهــم مى کنند: آن صفحات را 
براى دستورالعمل هاى گام به گام براى رایج ترین 

سایت هاى افراد یاب مرور کنید.
از قضا، حتى زمانى که مى خواهید اطالعات خود را از 
وب خارج کنید، برخى از سایت ها ممکن است از شما 
بخواهند اطالعات شخصى بیشترى را براى پاك 

کردن صفحه خود ارسال کنید.
بــراى مثال، برخــى از ســایت ها هر دو از شــما 
مى خواهند قبل از انصراف، شماره تلفن خود را براى 
اثبات هویت خود به آن ها بدهید. برخى دیگر ممکن 
اســت از شــما بخواهند که از طریق تلفن با آن ها 
تماس بگیرید و آدرس خود را به آن ها بدهید یا حتى 
یک کپى از گواهینامه رانندگى خود را پست کنید؛ 
یا برخى از شما مى خواهند که یک حساب کاربرى 
ایجاد کنید تا اطالعات خود را حــذف کنید. همه 
این ها ممکن است به خودى خود وحشتناك به نظر 
نرسند، اما تکرار این روند براى ده ها سایت مى تواند 

طاقت فرسا باشد.
مى توانید از موتور هاى جســت و جــو براى حذف 
نتایجى که شامل اطالعات شخصى شما مى شوند، 

درخواست کنید؛ اما این کار منبع را حذف نمى کند.
به عنوان مثال، گوگل اخیــرا اعالم کرد که در نظر 
دارد پیوند هایى را که شــامل جزئیاتى مانند شماره 
تلفن یا آدرس خانه هستند حذف کند؛ اما شما باید 

براى پرسیدن وقت بگذارید.
 همان مشکالتى که قبال در مورد آن صحبت کردیم 
در این جا نیز وجود دارند. احتمــاال باید اطالعات 
دقیقى در مورد خود به موتور جست و جو ارائه دهید. 
مى توانید هــر بار فقط به یک موتور جســت و جو 

بپردازید. به
 عالوه، اگر داده هاى فاش شده شما به URL دیگرى 

ختم شود، باید همه کار ها را دوباره انجام دهید.
گبهارت گفت: مى توانیــد فرآیند هاى پرپیچ و خم 
انصراف آن ها را طى کنید، آن را براى ماه ها پروژه 
آخر هفته خود قرار دهید و زمانى که کارتان تمام شد، 
ممکن است برخى از اولین سایت هایى که از آن ها 

انصراف داده اید، دوباره حذف شده باشند.

اطالعات شخصى
روش خودکار: یک اشتراك ایجاد کنید تا این کار 

را براى شما انجام دهد.
گبهارت گفت: گزینه دیگر شما ثبت نام در سرویسى 
مانند DeleteMe اســت که این کار را براى شما 

انجام مى دهد.
 شما نامى را براى حذف ارســال مى کنید و آن ها 

گزارش هایى را در طول مســیر براى شما ارسال 
مى کنند.

این سایت ها نسبتا گران هستند. DeleteMe براى 
یک نفر ســاالنه 129 دالر هزینــه دارد. بنابراین 
مالحظه خواهید کــرد چگونه ایــن کار مى تواند 
پرهزینه باشد و دوباره به محض توقف، آن سایت ها 
مى توانند دوباره دسترسى به اطالعات شما را آغاز 

کنند.
گبهارت گفت: شاید ارزشش را داشته باشد، اگر شما 
فعالیت عمومى بسیارى دارید که بیشتر در معرض 
خطر هستید. به یاد داشته باشید حذف اطالعات خود 
از وب به طور کامل اگر غیرممکن نباشــد، دشوار 
است، تنها راه هایى وجود دارد که تنها دسترسى به 

اطالعات شما را کمى سخت تر مى کند.

سامسونگ در حال توسعه حلقه هوشمند خود اســت. گفته مى شود که این غول 
فناورى با تعدادى از شرکت ها همکارى مى کند تا یک رقیب Oura Ring بسازد که 

فعالیت ها و سالمت شما را ردیابى کند.
سامسونگ براى ثبت اختراع حلقه هوشمند درخواست داده است.به نظر مى رسد 
سامسونگ در حال حاضر بازارى را در نظر گرفته است که تحت تسلط شرکت اورا 

است.
طبق گزارش ها، غول فناورى کره جنوبى در حال توسعه یک حلقه هوشمند است 

که مى تواند فعالیت ها و سالمت شما را ردیابى کند.
آخرین اطالعات فاش شده از نشــریه کره اى Naver ادعا مى کند، سامسونگ در 
اکتبر سال گذشته (از طریق SamMobile براى ثبت اختراع حلقه هوشمند با اداره 

ثبت اختراع و عالئم تجارى آمریکا درخواست داده است.

نسخه خود سامسونگ ظاهراً شامل ویژگى هاى کلیدى ردیابى سالمتى است که 
معموًال در بسیارى از بهترین حلقه هاى هوشــمند مانند حلقه اورا (نسل 3) یافت 

مى شود.
طبق سند ثبت اختراع، این شرکت حلقه را با یک سنسور اندازه گیرى جریان خون 
نورى و همچنین یک نوار قلب براى اندازه گیرى ضربان قلب و فشار خون تجهیز 

خواهد کرد.
همچنیناحتماًال مى تواند دستگاه هاى دیگرى مانند لپ تاپ، تلفن هاى هوشمند و 

تلویزیون را کنترل کند که مى تواند آن را از رقبا متمایز کند.
براى افرادى که فقط مى خواهند معیار هاى سالمتى خود را بررسى کنند، حلقه هاى 
هوشمند به چند دلیل جایگزین بهترى به جاى ســاعت هاى هوشمند اندرویدى 

هستند.
حلقه هاى هوشمند انرژى کمترى مصرف مى کنند، زیرا آن ها صفحه نمایش ندارند 

و به همین دلیل مدت طوالنى ترى بدون شارژر استفاده مى شوند.
حلقه هاى هوشمند همچنین خوانش دقیق ترى از اطالعات بالینى بدن نسبت به 
ساعت هاى هوشمند یا نوار هاى تناســب اندام ارائه مى کنند، زیرا آن ها در تماس 

نزدیک با بدن هستند.
بازار حلقه هاى هوشمند در این مرحله تقریباً نوپا ست با این حال، پیش بینى مى شود 
که در سال هاى آینده رشد کند و مشارکت اولیه سامسونگ در این بخش گامى در 

مسیر درست است.
گفته مى شود این گجت یا دستگاه پوشیدنى هوشمند در مراحل اولیه توسعه است، 

بنابراین بعید است به این زودى خبرى از سامسونگ در این رابطه بشنویم.

گوگل کروم از سال آینده دیگر از ویندوز 7 و 8/1 پشتیبانى نخواهد کرد حلقه  ازدواج هوشمندى که مراقب شماست

برنامه خرید آنالین میشــو که تحت حمایت متا است 
براى خریداران هندى، آمازون و Walmart را شکست 

داد.

سامســونگ اپ جدیدى به نــام Camera Assistant را براى 
گوشــى هاى خود منتشــر کرده که ویژگى هاى پیشرفته اى را به 

دوربین این دستگاه ها اضافه مى کند.
 Camera سامســونگ به تازگــى اپلیکیشــن جدیدى به نــام
Assistant را براى گوشــى هاى گلکسى منتشر کرده که بخشى 

از مجموعه اپلیکیشــن هاى Good Lock اســت. ایــن برنامه 
قابلیت هاى پیشرفته اى را براى استفاده از دوربین گوشى در اختیار 
کاربر قرار مى دهد و فعال در چند بازار در اختیار کاربران گذاشــته 

شده است.
اپلیکیشــن Camera Assistant تنظیمات پیشرفته اى را براى 
دوربین موبایل در اختیار افرادى قرار مى دهد که به دنبال امکاناتى 
فراتر از امکانات اپلیکیشن پیش فرض دوربین هستند. این برنامه 
اجازه مى دهد قابلیت HDR خودکار، فیلتر نرم ســازى بافت ها و 
جابه جایى خــودکار لنزها در هنگام تصویربردارى از ســوژه هاى 

دوردست را فعال یا غیرفعال کنید.
این اپلیکیشــن که ظاهراً در بازارهاى هند، کــره جنوبى و چند 
کشور دیگر در دســترس قرار گرفته، اجازه مى دهد کاربران حتى 
در زمان استفاده از حالت Photo Mode فیلمبردارى کنند. براى 
انجام این کار کافیست کاربر انگشت خود را روى دکمه شاتر نگه 

دارد.
 به عالوه، کاربر مى تواند مشــخص کند که وقتى از تایمر استفاده 
مى کند، چند تصویر باید ثبت شود. Camera Assistant همچنین 
مى تواند اجازه دهد دوربین در صورت عدم استفاده پس از دو دقیقه 

به طور خودکار بسته شود.
 Quick یکى از دیگــر ویژگى هاى جذاب این اپلیکیشــن قابلیت
Shot است که محوشدگى تصاویر را در عکس ها کاهش مى دهد. 

سامسونگ مى گوید استفاده از این قابلیت مى تواند تا حدى کیفیت 
تصاویر را کاهش دهد، اما براى تصویربردارى از سوژه هایى مثل 
نوزادان به کار مى آید که کنترل آن ها سخت است. از این قابلیت 
همچنین مى توان براى عکاسى از ســوژه هاى پرسرعت استفاده 

کرد.
اپلیکیشن Camera Assistant همچنین در هنگامى که گوشى با 
کابل HDMI به یک مانیتور خارجى وصل شده باشد، آیتم هاى روى 
صفحه را حذف مى کند تا منوهــا و دکمه ها دیگر مزاحم خروجى 
تصویر نباشند. این ویژگى به درد کسانى مى خورد که مى خواهند 
از دوربین گوشــى هاى گلکســى اســتفاده هاى حرفه اى داشته

 باشند.
تمامى این قابلیت ها در بخش تنظیمــات اپ پیش فرض دوربین 
سامسونگ در قســمت Camera Assistant در دسترس قرار 

مى گیرند.

یــک ســرویس تجارت 
الکترونیک نوپــا، خریداران 
جدید بیشترى را در هند نسبت به 
 Walmart و Amazon.com Inc

Inc جذب کرده است.

میشو به کاربران این امکان را مى دهد 
که با اشتراك گذارى لیست محصوالت 
با دوستان از طریق ســرویس پیام رسانى محبوب 
واتس اپ شــرکت متا پلتفرم، همراه بــا فیس بوك و 
اینستاگرام، اقالم خود را بفروشند. متا همچنین یکى از 

سرمایه گذاران میشو است که سهام آن فاش نشده است.
 Apptopia، طبق گفته شــرکت تحلیل اپلیکیشــن
Meesho پربارترین اپلیکیشن خرید جهان در نیمه اول 

سال جارى بوده اســت و خریداران به سهولت استفاده، 
انتخاب گسترده محصوالت و قیمت پایین آن اشاره مى 
کنند. حدود 127 میلیون نفر این برنامه را دانلود کردند 

که فقط در هند در دسترس است.
دریش بانســال، مدیر مالى میشــو، گفــت: آمازون و 
فلیــپ کارت از نظر درآمد «براى 1 تــا 5 درصد باالى 
جمعیت» بیشتر هستند و براى کاالهاى گران ترى مانند 

گوشى هاى هوشمند و تلویزیون تخصص دارند.

بانسال گفت، هدف میشو این اســت که رهبر آنالین 
کاالهاى ساده تر، مانند پوشاك و اقالم خانگى باشد که 
اغلب در خرده فروشى هاى سازماندهى نشده فروخته 
مى شــوند، که حدود 85 درصد از بخــش خرید هند را 
تشکیل مى دهد. او افزود که این استارت آپ به بسیارى از 
مشتریانى که عادت به خرید در فروشگاه هاى گوشه اى 

دارند و اکنون به اینترنت روى آورده اند، پاسخ مى دهد.
میشو در سال 2015 تاسیس شــد و 1,1 میلیارد دالر از 
سرمایه گذارانى از جمله متا، صندوق ویژن گروه سافت 
 B Capital Group و Sequoia Capital India ،بانک
جمع آورى کرده است. میشو ســودآور نیست، اما آقاى 
بانســال گفت که در مقطعى خواهد بود و قصد دارد به 

صورت عمومى فهرست شود. ارزش آن حدود 5 میلیارد 
دالر است.

میشو راهى براى به دست آوردن آمازون و والمارت دارد 
که با هم بیش از 22 میلیارد دالر از ســال 2014 به هند 
وارد کرده اند. طبق یک گزارش، هر کدام ساالنه حدود 
20 میلیارد دالر فروش آنالین در هند دارند که حدود 60 
درصد از کل فروش هند را شامل مى شود. میشو مسئول 

حدود 5 میلیارد دالر یا 7 درصد از کل فروش هند است.
شرکت اى آمریکایى مشتاق ســرمایه گذارى بر روى 
صدها میلیون مشترى که براى اولین بار در این کشور 
آسیاى جنوبى آنالین مى شوند، وارد هند شدند، اگرچه 
رشد خرید آنالین به عنوان نســبت کل خرده فروشى 
کندتر از ســایر بازارهــاى بزرگ بوده اســت. به گفته 

AllianceBernstein، تجارت الکترونیک هنوز تنها 5 

درصد از خرده فروشى ها را تشکیل مى دهد که بسیار 
کمتر از میانگین جهانى 14 درصد است.

یک برنامه خرید آنالین، آمــــازون را شکست داد

گوگل آخرین آپدیــت مرورگر کروم را بهمن ماه براى کاربــران ویندوز 7 و 8,1 
منتشر و سپس پشتیبانى از آن را متوقف مى کند.

گوگل آخرین نســخه آپدیت مرورگر گوگل کروم را ســال آینده میالدى براى 
کاربران ویندوز 7 و ویندوز 8,1 منتشــر مى کند و بعد از آن دیگر پشتیبانى از این 
مرورگر را براى کاربران نسخه هاى قدیمى سیســتم عامل مایکروسافت براى 

همیشه متوقف مى کند.
نسخه گوگل کروم 110 که در تاریخ 7 فوریه 2023 (18 بهمن ماه 1401) منتشر 
مى شود، آخرین نسخه اى خواهد بود که از سیستم عامل هاى قدیمى مایکروسافت 

پشتیبانى مى کنند.
با وجودى که ویندوز 7 براى اولین بار در ســال 2009 منتشر شد و مایکروسافت 
رسما پشتیبانى از آن را در سال 2020 پاپان داد، اما تصمیم جدید گوگل مى تواند 
کاربران بســیارى را تحت تاثیر قرار دهد. هنوز در سراســر جهان دستگاه هاى 

بسیارى با این نسخه ویندوز کار مى کنند. 
داده هاى آمارى مربوط به سال گذشته میالدى نشان مى دهد حداقل 100 میلیون 

دستگاه با این نسخه هاى ویندوز کار مى کنند. 
در نتیجه کاربران چنین دســتگاه هایى به زودى با شــرایطى روبرو مى شوند که 
سیستم آنها نه تنها از نظر نسخه سیستم عامل پشتیبانى نمى شود، بلکه مرورگر 
دستگاه نیز بروزرسانى دریافت نمى کند که مى تواند خطرات امنیتى قابل توجهى 

را به دنبال داشته باشد.
گفتنى است گوگل کروم همچنان بعد از نســخه 110 کار مى کند، اما براساس 
اطالعات مربوط به  صفحه پشتیبانى، هیچ بروزرســانى بعدى براى ویندوز 7 و 

ویندوز 8,1 دریافت نخواهد کرد. در نتیجه کاربرانى که با این نسخه هاى سیستم 
عامل کار مى کنند، نمى توانند آپدیت هاى بعدى گوگل کروم را دریافت کنند که 

مى تواند خطرات مختلفى را براى آنها به همراه داشته باشد.
برخى کارشناســان امنیتى مى گویند دریافت آپدیت هاى مرورگر کروم یکى از 

موضوعاتى است که کاربران باید به آن توجه کنند.
 در نتیجــه بعد از انتشــار ایــن خبر، آنهــا توصیه مى کننــد کاربرانــى که با 
سیستم عامل هاى قدیمى کار مى کنند، قبل از رسیدن موعد مقرر، نسبت به ارتقا 

سیستم خود اقدام کنند.
 آنها توصیه مى کنند کاربران الزم است آپدیت هاى مرورگر کروم را دریافت کنند 
و اگر این پشتیبانى قطع شود، از نظر امنیتى مى تواند خطراتى را براى کاربران به 

همراه داشته باشد.

معرفى گوشى جدید سرى نووا

کسلى، لنز 
2ىعمق 2

دجدید به 
Q

۵G

ى
 از

Dپنل OLED با نرخ

خال
جل
مگ
تن
را

این
C

راه هاى حذف اطالعات شخصى از سایت هاى مختلف
قابلیت هاى پیشرفته براى 
دوربین گوشى هاى گلکسى

0
 ا
۰

ه
ه
پش
د
ه
ش
د

مى گیرند.

برنامه خرید آنالین میشــو که تحت حمایت متا است 
tبراى خریداران هندى، آمازون و Walmart را شکست

داد.

یــ
الکترو
جدید بیش
n.com Inc

Inc جذب کرده ا

میشو به کاربران
با اشتراك گذار که
دوستان از طریق ســرویس با
واتس اپ شــرکت متا پلتفرم، هم
دوشند... اینستاگرام، اقالم خود را بفر

ر ى ینجه ی ز ر



سالمتسالمت 05054446 سال نوزدهمدوشنبه  9 آبان  ماه   1401

براى اینکه از کمردرد شدید در امان بمانیدترفندهایى ساده 

به طور گسترده اى روشن شــده که ارتباطات اجتماعى ضعیف مانند 
شــبکه هاى ارتباطى کوچک، تعامالت کم و تنهایى عوامل خطرزاى 

قابل تغییر براى زوال شناختى است.
 تحقیقات جدید شواهدى ارائه مى دهد که زندگى با دیگران، مشارکت 
گروهى در جامعه و نداشتن احســاس تنهایى با کاهش آهسته تر زوال 

شناختى مرتبط است.
 به طور گسترده اى روشن شــده که ارتباطات اجتماعى ضعیف مانند 
شــبکه هاى ارتباطى کوچک، تعامالت کم و تنهایى عوامل خطرزاى 

قابل تغییر براى زوال شناختى است.
کمیسیون النست در ســال 2020 در زمینه پیشــگیرى از زوال عقل 
تخمین مى زند که مقابله با انزواى اجتماعــى مى تواند از چهار درصد 

موارد زوال عقل در سراسر جهان جلوگیرى کند.
با این حال تاکنون تحقیقــات داده هاى فراتر از آمریکاى شــمالى و 
اروپا را بررســى نکرده اســت. تحقیقات موجود همچنین متغیر هایى 
که نشــان دهنده ارتباطات اجتماعى خوب ماننــد زندگى با دیگران و 
متاهل بودن است را ترکیب کرده است؛ به جاى اینکه به هر یک از این 
متغیر ها جداگانه نگاه کند؛ به این معنا که ما نمى توانیم بگوییم به طور 
دقیق چه نوع یا مقدار از ارتباطات اجتماعى براى پیرى ســالم مغز نیاز 

داریم.
این تحقیق که توســط مرکز پیرى مغز سالم دانشــگاه نیو ساوت ولز 
سیدنى اســترالیا انجام شــد، دامنه اى از معیار هاى ارتباط اجتماعى را 
بررسى کرد تا بفهمد کدامیک قوى ترین یافته ها را در رابطه با کاهش 

خطر زوال شناختى و زوال عقل داشتند.
دکتر ســورج ســامتانى، پژوهشــگر فــوق دکترى و کارشــناس 
ســالمت اجتماعى در مرکز پیرى مغز ســالم دانشــگاه، مى گوید: ما 
دامنــه اى از معیار هاى ارتباطــات اجتماعى را براى حــدود 40 هزار 
نفر در 13 تحقیق بین المللى بررســى کردیم. تجزیــه و تحلیل هاى 
قبلــى از تحقیقــات بین المللــى متعــدد محدودیت هــاى زیادى

 دارد.
سامتانى بیان کرد: هدف ما بررســى ارتباط بین نشانگر هاى مختلف 
ارتباط اجتماعى و میزان تغییر ساالنه در شناخت بود. ما داده هاى طولى 
از 6 قاره داشتیم که این تحلیل را به شاخص ترین تحلیل انجام شده در 
مورد ارتباطات اجتماعى و زوال شناختى تبدیل کرده است. ما همچنین 
هر یک از متغیر هاى ارتباط اجتماعى را به صورت فردى براى مقایسه 

تاثیر آن بر زوال شناختى بررسى کردیم.
پروفســور هنرى بروداتى، محقق این تحقیق، خاطرنشــان کرد: این 
یافته ها داراى اهمیت اجتماعى اقتصادى است. ما دریافتیم که اشتراك 
در یک خانه با یک یا چند نفر و مشــارکت هفتگــى گروهى جامعه، 
قوى ترین نتایج را در بین مطالعات داشته که نشان مى دهد این عوامل 
مولفه هاى اساســى در ارتباط با کاهش شناختى کمتر است. همچنین 
ارتباطى بین عدم احســاس تنهایى و کاهش سرعت کاهش شناختى 

شناسایى کردیم.
محققان رابطه معنى دارى بین میزان حمایت اجتماعى، داشــتن یک 

معتمد یا رضایت از رابطه و زوال شناختى پیدا نکردند.
دکتر ریچارد گرلمن، ســخنگوى این تحقیق نیز اظهار کرد: داده هاى 
13 تحقیق بین المللى از نتایج جنبش زوال عقل (جنبشى براى گرد هم 
آوردن محققان و شرکت ها و جامعه بشردوستانه براى تغییر آینده بروز 
زوال عقل) در دسترس بود. مطالعات پیرى براى این تحقیق خاص از 
شمال و جنوب آمریکا، اروپا، آفریقا، آسیا و استرالیا سرچشمه گرفته و 
بخشى از مطالعات گروهى حافظه در یک کنسرســیوم بین المللى یا 

جهانى است.
پروفسور پرمیندر ســاچدف، یکى از دانشمندان مرتبط با این پژوهش، 
خاطرنشــان کرد: داشــتن محققان پیرى مغز از سراسر جهان در این 
همکارى براى تعیین اینکه چه عواملى از ارتباط اجتماعى براى کاهش 
حافظه مشترك است، تاثیر قابل توجهى بر تغییر سیاست ها براى آینده 

بیمارى آلزایمر و سایر موارد زوال عقل خواهد داشت.
تحقیقات آتى براى تکرار این یافته ها و به طور اساسى تعیین اینکه آیا 
مداخالت در سطوح فردى یا اجتماعى مى تواند ارتباط اجتماعى را بهبود 

بخشد و تنهایى را کاهش دهد، مهم خواهد بود.

ستون فقرات، ساختار نگه دارنده مرکزى در بدن است 
که از فعالیت هاى اساسى مانند نشستن، ایستادن، راه 
رفتن، چرخش و خم شدن پشتیبانى مى کند. بنابراین 

باید از آسیب به آن جلوگیرى کرد. 
در ادامه چند توصیه براى مراقبت مطلوب و سالم نگه 
داشتن ستون فقرات و پیشگیرى از بروز مشکل در این 

ناحیه آمده است.

 ستون فقرات سالم اثربخشــى فعالیت هاى روزمره 
و شــیوه زندگى فرد را تعیین مى کند، زیرا بدشکلى یا 
بیمارى هاى ستون فقرات مى تواند منجر به کمردرد 
شدید و سایر عوارض شود و بر تندرستى عمومِى فرد 

تأثیر بگذارد.
در ادامه به چنــد توصیه براى 
مراقبــت مطلوب و ســالم 
نگه داشتن ستون فقرات 
و پیشگیرى از بروز مشکل 
در این ناحیه حیاتى در بدن 

خواهیم پرداخت.

توصیه هایى براى ســالم 
نگهداشتن ستون فقرات

مدت زمان نشســتن خود را محدود 
کنید.

براى حمایت از عضالت شکم و پشت، 
روى تقویت هسته مرکزى بدن تمرکز 

کنید.
بــراى ایــن ایــن منظور 
تمرینات ورزشى مناسب 

براى تقویت کمر انجام دهید.
 براى کاهش فشار روى ســتون فقرات، وزن مناسب 

خود را حفظ کنید.
 از سیگار کشیدن خوددارى کنید؛ زیرا نیکوتین منقبض 
کننده عروق است که کارایى رگ هاى خونى را کاهش 
مى دهد و جریان خون، اکسیژن و مواد غذایى به ستون 

فقرات را محدود مى کند.
راه رفتن و ایســتادن پس از یک مدت نشستن را جزو 

عادات خود قرار دهید.
هنگام بلند کردن اجسام سنگین احتیاط کنید.

براى تقویت و کشش عضالت، یوگا تمرین کنید.
از تشک سفت براى خوابیدن استفاده کنید.

براى کاهش فشار بر ســتون فقرات از یک کفش با 
قوس مناسب استفاده کنید.

در صورت بروز کمردرد و ایجاد مشــکل در ســتون 
فقرات خــود با یک پزشــک متخصص مشــورت

کنید.
ویتامین ها و مواد معدنى مانند منیزیم، کلسیم، ویتامین 
D و K، ویتامیــن A و آهــن را در رژیــم غذایى خود 
بگنجانید تا سالمت استخوان و ســتون فقرات شما 

تقویت شود.

هر سال با شروع فصل ســرما، وزارت بهداشت و متخصصان 
براى شیوع ویروس آنفلوانزا هشدار هایى را اعالم مى کنند؛ ولى 
حاال حدود سه سال اســت که خطر ابتال به ویروس کرونا هم 
به آن اضافه شده، حتى در روز هاى قبل هم دبیر کمیته علمى 
کشورى کرونا ضمن اعالم واریانت هاى جدید شناسایى شده از 
کووید 19 در برخى کشور ها و روند شیوع آن، در عین حال نسبت 
به روند افزایشى آنفلوانزا در کشور و احتمال اپیدمى این بیمارى 

در ماه هاى آتى هشدار داد.
 همچنین رئیس انجمن ویروس شناســى ایــران  به اهمیت 
مراقبت هاى بهداشتى در فصل سرما براى جلوگیرى از ابتال به 

انواع آنفلوانزا و کرونا توضیحاتى ارائه داد.
علیجان تبرایى، رئیس انجمن ویروس شناسى ایران، در پاسخ 
به وضعیت آنفلوانزا در کشور و میزان شیوع آن با شروع فصل 
ســرد، مى گوید: پیش بینى ما این بود که از نیمه دوم شهریور 
شاهد شیوع آنفلوانزا در ایران باشیم که در کل دنیا هم همین 
اتفاق افتاد، با توجه به این دو ســال کرونا، جمعیت حساس به 
آنفلوانزا هم بیشتر شده و با این حســاب، انتظار مى رود موارد 
جدید آنفلوانزا را امسال بیشتر داشته باشیم. روندى هم که االن 
در ایران گزارش مى شود، نشان مى دهد هرچه کرونا کمتر شده، 

روند افزایش موارد آنفلوانزا را داشته ایم.
تبرایى اضافه مى کنــد: این ویروس را مى تــوان به دو گروه 
تقسیم کرد، یکى ویروس آنفلوانزاى فصلى و یکى هم ویروس 
آنفلوانزایى که همه گیرى وسیع ترى دارد، دقیقا همان چیزى 
که االن عمدتا شایع است. در یکى، دو ماه اخیر، در نقاط مختلف 
شــاهد آنفلوانزاى فصلى بودیم. طبق آنچه در روز هاى اخیر 
مى بینیم، روند موارد آنفلوانزا، قابلیت پاندمى شدن را دارد. یک 
روند رو به افزایشــى که اگر کنترل نشود، مى تواند مشکالتى 
را براى کل دنیا به وجود بیــاورد؛ کما اینکه ما هم انتظاراتى از 

پاندمى هاى مربوط به آنفلوانزا داریم.
این ویروس شــناس اشــاره مى کند: در حال حاضر این روند 
صعودى اســت و آنچه در گزارش ها مى بینیم، در بعضى نقاط 
و اســتان هاى ما، باالى 60 درصد موارد مثبــت ابتال به این 

ویروس است.
البتــه در کنــار ویــروس آنفلوانــزا، ویروس هــاى معمول 
ســرماخوردگى هم داریم؛ اما ممکن است آزمایشگاه ها خیلى 
روى آن ها کار نکنند یا آزمایشگاه منطقه اى براى آن نداشته 

باشیم که گزارشى وجود داشته باشــد؛ اما به هر حال باید به 
مراقبت هایى مانند استفاده از ماسک و قرنطینه توجه شود.

مردم هم نسبت به مسئله کووید-19 کم توجه شدند و حداقل 
کسانى که مى بینند عالمت دارند، خودشان از ماسک استفاده 
کنند تا دیگران را درگیر نکنند؛ کمااینکه ما معتقدیم کســانى 

که عالئم تنفسى دارند، قطعا باید خودشان را قرنطینه کنند.

تبرایى مى گوید: قابل ذکر است که آنفلوانزا هم ویروسى است 
که مانند ویروس کرونا احتمال ایجاد تغییراتى در آن وجود دارد. 
در کنار آنفلوانزاى انسانى، آنفلوانزاى پرندگان هم احتمال شیوع 
خواهد داشت و گزارش هایى در ایران داریم، البته این ویروس 
به شکل مستقیم در انسان اثر نمى کند، مگر روى افرادى که به 

صورت طوالنى مدت با پرندگان آلوده کار مى کنند.

خطر آنفلوآنزاى پرندگان براى افراد در ارتباط با 
پرندگان

تبرایى اشاره مى کند: شــیوع آنفلوانزاى پرندگان در بین خود 
پرندگان مرگ و میر باالیــى دارد، مثال اگر 
در یک مرغدارى تنها یک مرغ درگیر شود، 
همه مرغ ها را درگیر خواهد کرد و اگر یک 
فرد در جمعیت انسانى درگیر شود، 50، 

60 درصد احتمال مرگ وجود دارد.
در حال حاضر مراقبت هاى کشــورى 
در بحث آنفلوانزاى پرندگان از ســوى 
دامپزشکى و مراکز تحقیقاتى به صورت 
روتین انجام مى شــود و باید مردم هم 
مراقبت هاى الزم را در ارتباط با پرندگان 
داشــته باشــند. مثال ممکن است در 
خانه هایى که پرنده نگهدارى مى کنند، 
با ارتبــاط برقرار کردن ایــن حیوانات با 

پرندگان دیگر تهدیدى ایجاد شود.
تبرایى اضافــه مى کند: امــروز در بحث 
آنفلوانزا براى افراد مشکوك، آزمایشگاه هاى 
تخصصى تأیید شده سازمان جهانى بهداشت 

را داریم که در آن ها ویروس مشــخص 
مى شــود و مــوارد آن هــم پیگیرى 

مى شــود و باید همان مراقبت هاى عفونت تنفســى در نظر 
گرفته شود. االن هم گزارشــى از پایان کرونا نداریم؛ هرچند 
گفته مى شود در انتهاى کرونا قرار داریم؛ ولى همچنان بحث 

کرونا وجود دارد و به گروه هاى آســیب پذیر 
مانند کودکان، بیمــاران زمینه اى و 
افراد باالى 60 سال توصیه مى شود 

واکســن آنفلوانزا را هم تزریق 
کننــد و هیچ تداخلــى هم با 

واکسن کرونا ندارد.

در صورت مشاهده عالئم به پزشک مراجعه کنید
رئیس انجمن ویروس شناســى ایران درباره واکسن آنفلوانزا 
مى گوید: این واکسن با برند ایرانى و خارجى در مراکز بهداشت و 
داروخانه ها وجود دارد؛ اما در نظام واکسیناسیون معمول نیست 

و افراد باید براى خرید آن اقدام کنند.
تبرایى در پایان به وضعیت بیمارســتان ها اشــاره 
مى کند و مى گوید: خوشــبختانه روند موارد مراجعه 
به بیمارستان کم بوده و آنچه در آمار هاى جهانى هم 
دیدم، میزان بســترى براى آنفلوانزا کم بوده است؛ 
اما با توجه به نگرانــى مردم براى هم زمانى 
عفونت کووید و آنفلوانزا، بهتر اســت در 
صورت مشاهده عالئم به پزشک مراجعه 
کنند؛ اما همان طورکه گفتم موارد بسترى آنفلوانزا 
از کووید کمتر اســت؛ اما نگرانى عمومى که باید 
داشته باشیم، این اســت که اگر آنفلوانزا شایع 
شود، بخش زیادى از نیروى کار و تحصیل 
کشور دچار چالش مى شود و بهترین راه 
این است که آن را کنترل کنیم تا جلوى 

چرخش ویروس هم گرفته شود.

نوشــیدن یک فنجان قهوه آماده مى تواند شما را در معرض 
1500 ذره پالستیکى قرار دهد.

 میکروپالستیک ها قطعات ریزپالستیکى هستند که مى توانند 
از طریق غذا، نوشــیدنى یا حتى هوایى کــه تنفس مى کنیم 
وارد بدن ما شوند. اگرچه دانشــمندان هنوز مطمئن نیستند 
که تأثیر این ترکیبات بر سالمت انسان چیست اما مطالعات، 
شــواهد روشــنى ارائه کرده اند که قرار گرفتــن در معرض 
میکروپالســتیک ها مى تواند منجر به اســترس اکسیداتیو، 

التهاب و حتى آسیب دى ان اى(DNA) شود.
 یک گروه تحقیقاتى به رهبرى دانشــگاه سیچوان در چین 
اکنون دریافته اســت که نوشــیدن یک فنجان قهوه آماده 
در هفتــه مى تواند فــرد را در معرض بیــش از 90 هزار ذره 

میکروپالستیک در سال قرار دهد.دانشمندان سه نوع مختلف 
از لیــوان هاى پالســتیکى(پلى پروپیلــن (PP)، پلى اتیلن 
ترفتاالت (PET) و پلى اتیلن (PE)) را که معموًال قهوه آماده 
در آنها سرو مى شود را بررسى کردند و هر یک از سه نوع فنجان 
را با 400 میلى لیتر آب پر کردند، آنها را با فویل بستند تا از ورود 
میکروپالستیک هاى موجود در هوا به فنجان ها جلوگیرى شود 

و آنها را به مدت یک دقیقه تکان دادند.
تجزیه وتحلیل نشان داد که در حدود پنج دقیقه، تعداد ذرات 
میکروپالســتیک در آب بین 723 تا 1489 ذره در هر فنجان 
رسید. فنجان هاى پلى پروپیلن بیشترین تعداد ذرات را تولید 
کردند که با توجه به استفاده گســترده از این مواد در سراسر 

جهان بسیار نگران کننده است.

عالوه بر این، فنجان هاى حاوى مایعات داغ، میکروپالستیک 
بیشترى نسبت به فنجان هاى ســرد آزاد مى کنند. در نهایت، 
تکان دادن فنجان ها  که در مورد قهوه آماده معمول اســت، 

باعث آزادشدن میکروپالستیک ها شد.
بر اساس نتایج، تخمین زده شد که افراد ممکن است ناخودآگاه 
37 هزار و 613 تا 89 هزار و 294 میکروپالستیک در سال را 
به دلیل اســتفاده از یک فنجان پالستیکى در هر چهار تا پنج 

روز بخورند.
محققــان هشــدار دادند کــه با توجــه به مضــرات بالقوه 
میکروپالســتیک ها، آلودگى میکروپالســتیک ها ناشى از 
استفاده از لیوان هاى پالستیکى براى نوشیدنى ها باید جدى 

گرفته شود.

قهوه را در لیوان پالستیکى ننوشید

در ادامه چند توصیه براى مراقبت مطلوب و سالم نگه 
داشتن ستون فقرات و پیشگیرى از بروز مشکل در این 

ناحیه آمده است.

تأثیر بگذارد.
در ادامه به چنــد توصیه براى 
مراقبــت مطلوب و ســالم 
نگه داشتن ستون فقرات 
و پیشگیرى از بروز مشکل 
در این ناحیه حیاتى در بدن 

خواهیم پرداخت.

براى ســالم توصیه هایى
نگهداشتن ستون فقرات

مدت زمان نشســتن خود را محدود 
کنید.

براى حمایت از عضالت شکم و پشت، 
روى تقویت هسته مرکزى بدن تمرکز 

کنید.
بــراى ایــن ایــن منظور 
تمرینات ورزشى مناسب 
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دشان را قرنطینه کنند.

نفلوانزا هم ویروسى است 
 تغییراتى در آن وجود دارد. 
رندگان هم احتمال شیوع 
ن داریم، البته این ویروس 
د، مگر روى افرادى که به 

ه کار مى کنند.
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کرونا وجود دارد و به گروه هاى آســیب پذیر 
مانند کودکان، بیمــاران زمینه اى و 
0افراد باالى 60 سال توصیه مى شود 

هههرا هممم تزریق  واکســن آنفلوانزا 
ــــــخلــى هم با  کننــد و هیچ تدا

واکسن کرونا ندارد.

داروخانه ها وجود دارد؛ اما در نظام واکسیناسیون معمول نیست 
و افراد باید براى خرید آن اقدام کنند.

تبرایى در پایان به وضعیت بیمارســتان ها اشــاره 
مى کند و مى گوید: خوشــبختانه روند موارد مراجعه 
به بیمارستان کم بوده و آنچه در آمار هاى جهانى هم 
دیدم، میزان بســترى براى آنفلوانزا کم بوده است؛ 
نگرانــى مردم براى هم زمانى  اما با توجه به
عفونت کووید و آنفلوانزا، بهتر اســت در 
صورت مشاهده عالئم به پزشک مراجعه 
بسترى آنفلوانزا کنند؛ اما همان طورکه گفتم موارد

از کووید کمتر اســت؛ اما نگرانى عمومى که باید 
داشته باشیم، این اســت که اگر آنفلوانزا شایع 
شود، بخش زیادى از نیروى کار و تحصیل 
کشور دچار چالش مى شود و بهترین راه 
این است که آن را کنترل کنیم تا جلوى 

چرخش ویروس هم گرفته شود.

مصطکى مى تواند در سالمت روده ها و درمان یبوست نقش 
مهمى داشته باشد.

مصطکى (Pistacia lentiscus)گیاهى است که از سالیان 
بســیار دور در درمان بیماریهاى مختلف بــه کار مى رفته

 است. 
نوشــته هاى هرودوت حکایت از آن دارد که در طب سنتى 
یونان از مصطکــى در درمان زخم هاى دســتگاه گوارش 

استفاده مى شده است.
مصطکى با توجه به ترکیبات ارزشــمندى که در آن وجود 
دارد در درمــان بیمارى هــاى التهاب روده مفید اســت.

 و مى تواند در سالمت روده ها و درمان یبوست نقش مهمى 
داشته باشد.

بقراط پدر علم طب از مصطکى یاد کــرده و آن را در درمان 
ترشى معده و اختالالت دستگاه هاضمه مفید دانسته است.

 وقتى مصطکى پودرشــده با بعضى از شــربت هاى معطر 
مانند شربت گل سرخ مصرف شــود، معده و کبد را تقویت و 
انسدادها را باز کرده و براى دردهاى معده و روده بسیار مفید 

مى باشد.
در آخر مى توان به خصوصیات درمانى دیگر این گیاه مانند 
تاثیرات ضد قارچ، ضد باکتریایى، آنتى اکسیدان، ضد التهابى 

و ضد سرطان اشاره کرد.

سالمت روده ها با یک گیاه جالب
مص
مه
مص
بس
 اس
نو
یو

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته آقاى علیرضا ادیب در نظردارد مالکیت شش دانگ 
یک باب مغازه به شماره 102 واقع در اصفهان ،چهارباغ عباسى –نبش خیابان سید علیخان –مجتمع تجارى شهر از طریق مزایده با 

شرایط ذیل به فروش برساند :
شرح مورد مزایده :

* مشخصات :-مغازه 102 در طبقه زیر همکف با مساحت 38/83 متر مربع در قسمت زیر زمین مجتمع تجارى شهر با درب وویترین 
شیشه سکوریت وبدون داشتن پارکینگ مى باشد .

*قیمت پایه مزایده :-با توجه به ارزش روز عرصه واعیان شامل قدرالسهم مشاعى ومشاعات مجتمع وحقوقى تجارى ارزش پایه 
مزایده واحد 102 مبلغ 104/841/000/000 ریال مى باشد .-زمان مزایده :روز چهارشنبه مورخ 1401/09/09ساعت 11 مکان مزایده :

اصفهان –چهارباغ باال –ابتداى خیابان شهید نیکبخت –نبش کوچه 6 (ژاله)-اداره تصفیه امور ورشکستگى 
شــرایط مزایده :1-فروش ،نقدى واقســاطى اســت که مبلغ 5٪ نقد در روز مزایده ومابقى در مهلت مقرر توســط اداره در روز 
مزایده تعیین مى گردد.(حداکثر مهلت ســه ماه مى باشد .)2-کلیه شــرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5٪  از مبلغ مزایده 
را به حساب ســپرده دادگســترى اصفهان به شــماره IR110100004061012907670593   واریز واصل فیش واریزى را همراه با 
درخواست شــرکت در مزایده تا قبل از جلســه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند .3-پیشنهادها در ســاعت 10صبح روز مقرر 
بررسى خواهد شد .حضور پیشنهاد دهنگان در جلسه مزایده الزامى است و برنده ،کسى است که بالترین قیمت را پیشنهاد دهد .
4-اداره تصفیه در ردیا قبول پیشنهادها مختار است .5-درصورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده 
خوددارى نماید ،مسئول کسر احتمالى قیمت وخسارات حاصل از تجدید مزایده خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا مى شود وسپرده 

تا تعیین کسر قیمت وخسارت وارده مسترد نخواهد شد .
6-هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهدبود .

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر وهماهنگى جهت بازدید پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان 
مراجعه تا در روز واحد مقدمات بازدید از محل فراهم گردد .تلفن: 031-36611086  

آگهی مزایده 

باغستانی –معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان  اصفهان و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 3568 - تاریخ : 1401/05/18- برابر راى شــماره 3568 مورخ 1401/05/18 به شماره 
کالسه 0212  آقاى / خانم فتح اله امیر یوسفى ورنوســفادرانى به شناسنامه شماره 1364 کدملى 
1141113236 صادره فرزند قدیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200 مترمربع پالك 
شــماره 487 و 488 و 497 و 498 فرعى از 158 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شامل دفتر 158 صفحه 169 و دفتر 151 صفحه 493 و دفتر 150 صفحه هات 115 و 118 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:1401/07/24 – 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/09 - م الف: 1392892 - رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر 

ـ امیرحسین حسن زاده/7/183

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003977- مــورخ: 1401/06/01 - برابر راى شــماره 3977 مورخ 
1401/06/01 به شماره کالسه 0028 آقاى/ خانم مریم جعفریان به شناسنامه شماره 1130046958 
کدملى 1130046958 صادره فرزند عبدالخالق در شــش دانگ یکباب مغازه به مساحت 45,72 
مترمربع پالك شــماره 1116 فرعى از 107 اصلــى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شامل صفحه 404 دفتر 204 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 

صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/07/24- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/09- م الف: 1392975 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطوفى/7/187

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003530- مــورخ: 1401/05/15 - برابر راى شــماره 3530 مورخ 
1401/05/15 به شماره کالسه 1725 آقاى/ خانم فرزانه تقیان پور به شناسنامه شماره 1130186261 
کدملى 1130186261 صادره مرکزى فرزند قربانعلى نســبت به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 
151,21 مترمربع پالك شــماره 580 فرعى از 85 اصلى واقــع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شامل سند 53161 مورخ 95/10/09 دفتر 139 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/07/24- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/09- م الف: 1392964 – رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطوفى/7/189

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006004841- مــورخ: 1401/07/09 - برابر راى شــماره 4841 مورخ 
1401/07/09 به شماره کالسه 1804 مالکیت آقاى/ خانم جالل خوش رفتار به شناسنامه شماره 
15903 کدملى 1142373762 صادره فرزند جمشــید در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
192/94 مترمربع پالك شماره 292 فرعى از 122 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر شامل سند شــماره 31694 مورخ 55/1/22 دفتر خانه 61 و سند شماره 28461 مورخ 
52/3/19 دفترخانه 61 و سند شماره 45511 مورخ 1401/6/24 دفترخانه 322 و وکالت نامه شماره 

38075 مورخ 99/11/14 دفترخانه 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/07/24- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/09- م الف: 1392926 – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطوفى/7/191

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

آگهى اصالحى
1. با توجه به اینکه در اجراى راى 139860302026014131 مورخ 1398/9/12 مساحت به اشتباه 
قید گردیده است هم اکنون در راى اصالحى شماره 14016030026009042 مورخ 1401/07/04 
به شرح زیر اصالح مى گردد. مســاحت ملک پالك 14915,15228 مالکیت خانم راضیه رمضانى 
33,68 میباشد. تاریخ انتشار : 1401/08/09 - م الف: 1402677 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان – موسوى/8/140 

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 140160302026006165 مورخ 1401/04/29 مالکیت اکبر حق شناس به شناسنامه 
شــماره 29 کدملى 6609519145 صادره فرزند حسن نسبت به ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 203,67 پالك شماره 6 فرعى از 13929 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى از سند انتقال اجرایى 3892 مورخ 91/11/19 – 233 

اصفهان. 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/08/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/24 - م الف: 1402684 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/138  

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 140160302026006164 مورخ 1401/04/29 مالکیت آقاى/ خانم سیدحسین 
ابراهیمیان طادى به شناسنامه شــماره 560 کدملى 1285537254 صادره فرزند سید احمد نسبت 
به ششدانگ یک  باب ساختمان به مســاحت 133,97 مترمربع پالك شماره 13844 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى بموجب قولنامه عادى از مالکین 
فاطمه و مهرى محمودزاده که بموجب سند شماره 59658 مورخ 1351/11/12 یک اصفهان و ذیل 

ثبت صفحه 571 دفتر 62 بنامشان سابقه ثبت در دفتر امالك داشته است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/08/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/24 - م الف: 1402671 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان – موسوى/8/136  

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
گفت: حدود 190 واحد صنعتى راکد و نیمه تمام استان، در 
سال جارى به چرخه تولید بازگشت. امیررضا نقش افزود: 
هدفگذارى براى فعال کردن 480 واحد صنعتى راکد و 
نیمه تمام استان به چرخه تولید تا پایان سال، انجام و تا 

امروز این کار در باره 40 درصد از آنها ُمحقق شده است.
وى با بیان  پیشتازى اصفهان در نهضت احیاى واحدهاى 
صنعتى راکد در کشور افزود: بر اساس آمار سازمان صنایع 
کوچک، سال گذشته 220 واحد راکد و غیرفعال استان به 
چرخه تولید بازگشت. وى با بیان  هدفگذارى امسال براى 
بازگشت 480 واحد صنعتى به چرخه تولید ادامه داد: آغاز 

فعالیت حدود 40 درصد از این واحدها در سالجارى ُمحقق 
شده است که البته کمى از برنامه خود عقب هستیم.

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
اظهار داشــت: براى احیاى این واحدها، بطور کامل از 
ظرفیت هاى ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان استفاده 
شده است.   وى گفت: تنها حدود 2 هزار طرح صنعتى با 

پیشرفت فیزیکى باالى 60 درصد در استان وجود دارد.
نقش اطمینــان داد که در صورت تکمیــل طرح هاى 
نیمــه تمــام بــاالى 60 درصــد در اســتان، بیش از 
2 برابــر تعهد امســال اصفهان، در این خطه اشــتغال

 ایجاد خواهد شد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: میزان ذخیره 
خون استان اصفهان به چهار روز رسیده که 6 روز کمتر از 

میزان استاندارد است.
على فتوحى با اشــاره به آخرین وضعیت ذخیره خونى 
در استان اصفهان اظهار داشــت: مدت زمان استاندارد 
ذخیره خونى 10 روز است و این در حالى است که در حال 
حاضر این میزان در استان اصفهان به چهار روز کاهش 

یافته است.
وى با بیان اینکه هر ساله با شیوع فصل سرد همواره با 
کمبود گروه هاى خونى به دلیل کاهش مراجعه مردم به 
مراکز اهداى خون مواجه مى شویم، ابراز داشت: امسال 

به دلیل قرار گرفتن در پیک آنفلوآنزا با شرایط بدترى رو 
به رو شده ایم.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه میزان 
کمبود گروه هاى خون منفى و به ویژه اُ منفى بیش از دیگر 
گروه هاى خونى است، ابراز داشت: میزان ذخیره این گروه 

خونى به 2 روز کاهش یافته است.
وى با بیــان اینکه بر اســاس اســتانداردهاى تعریف 
شده در شهرســتان اصفهان باید روزانه 500 نفر براى 
اهداى خون مراجعــه کنند، اضافه کــرد: این در حالى 
اســت که امروز میزان مراجعات به کمتــر از 400 نفر

 رسیده است.

بازگشت190 واحد صنعتى 
راکد در اصفهان به چرخه تولید

ذخیره خونى در اصفهان
به کمتر از 4روز رسید

مشکلى در تأمین آب 
آشامیدنى اصفهان نیست

سخنگوى شرکت آب و فاضالب اصفهان گفت: برغم 
کاهش ذخیره سـد زاینـده  رود، مشـکلى در تامین آب 
آشـامیدنى مردم اسـتان تا پیش از زمان آغـاز بارش ها 
نداریم. مجیـد مختارى بـا تکذیب مطلب ُمنتسـب به 
وى مبنى بر اینکه ذخیره آب سد زاینده رود در وضعیت 
بحرانى است و تنها تا اوایل دى  سالجارى کفاف تامین 
آب آشامیدنى اصفهان را مى دهد، تاکید کرد: مردم نگران 
نباشند زیرا تا زمان آغاز بارش ها، مشکلى در تامین آب 
آشامیدنى استان نخواهیم داشت. وى در باره کیفیت آب 
آشـامیدنى اسـتان نیز تصریح کرد: خط قرمز ما، حفظ 

کیفیت آب تولیدى است.

عمل جراحى موفق 
ستون فقرات 

عمل جراحى ستون فقرات در بیمارستان ثامن الحجج 
آران وبیدگل روى بیمار 76 سـاله با موفقیت انجام شد. 
رییس بیمارستان ثامن الحجج (ع) آران وبیدگل با بیان 
اینکه عمل جراحى فیوژن ستون مهره ها براى جلوگیرى 
از درد و اختالالت حرکتى در بیمار انجام مى شود افزود: 
این عمل با حضور جمعى از پزشـکان با تجربه بر روى 
3 مهره کمر بیمار در مدت چهار ساعت انجام شد. مریم 
سـادات رضوى با بیان اینکه خوشبختانه حال عمومى 
بیمار مساعد است گفت: این قبیل عمل هاى جراحى، به 
طور معمول در مراکز درمانى تخصصى انجام مى شود .

خبر

خورشید کیایى
بیشتر از100 روز از ناپدید شدن دختر 22 ساله اصفهانى به نام«سما 
جهانباز» گذشت اما هنوز هیچ خبرى از او نیست. تیرماه امسال 
بود که او به همراه مادر و برادرش به منزل عمه اش در شیراز سفر 
کرد و به قصد فروش یک قطعه طال از منزل  خارج شد و پس از 
آن هیچگاه به خانه باز نگشت و خبرى از او به دست نیامد. بعد از آن 
پلیس توانست رد او را تا پل معالى آباد بگیرد اما هیچ سرنخ دیگرى 

از او پیدا نشد. 
پس از گذشت 100 روز از ناپدید شدن «سما جهانباز» در خیابان 
معالى آباد شیراز تالش پلیس براى پیدا کردن این دختر 22 ساله  
همچنان بى نتیجه مانده اما پرونده قضایى او هنوز تحت پیگیرى 
پلیس شیراز است. پدر سما بعد از این واقعه در ویدیوهاى مختلف از 

مردم خواست تا اگر خبرى از او داشتند اطالع دهند.  
حاال بعد از 100 روز از ناپدید شدن ســما پدر او در یک ویدیوى 
دردناك که به تازگى در فضاى مجازى منتشــر شــده است در 
حالى که اشک مى ریزد مى گوید: «در این زمان تالش براى پیدا 
کردن دخترم فقط من و مادرش را تسلى مى دهد در غیر این صورت 
فردا اگر جســد دخترم پیدا شود تســلیت هیچکس به ما تسلى 
نمى دهد.» طبق آخرین خبرها، خواهر سما  اعالم کرده که براى 
پیگیرى پرونده خواهرش به شیراز رفته اما به گفته او هیچ خبرى از 
سما به دست نیامده و تالش پلیس شیراز هم براى پیدا کردن این 

دختر جوان بى نتیجه مانده است.
پیش از این نیز افشین محمدى دره شــورى، معاون دادستان و 
سرپرست دادسراى جنایى و جرایم امنیتى شــیراز با بیان اینکه 
پرونده قضایى تحت نظر بازپرس شعبه 13 دادسراى ویژه رسیدگى 

به امور جنایى و جرایم امنیتى شیراز درحال تحقیقات است، گفته 
بود: «تاکنون سه نفر در این خصوص بازداشت شده اند که دو نفر 
به دلیل ارائه دالیل مثبت بى گناه و با رفع ظن آزاد شده و یک نفر 

کماکان در بازداشت به سر مى برد.»
حاال پس از گذشت بیش از 100روز، مظنون سوم ماجراى ناپدید 
شدن سما نیز از ارتکاب جرم تبرئه شده است. خواهر سما چند روز 
پیش در خصوص تالش براى پیدا کردن خواهرش گفت: «سه 
 نفر در ارتباط با ناپدید شــدن خواهرم توسط پلیس آگاهى شیراز 
بازداشت و تحت بازجویى قرار گرفتند. همان اوایل دو نفر از آنها از 
این اتهام تبرئه شدند و پس از مدتى آزاد شدند، پس از مدتى مظنون 
سوم نیز به دلیل فقدان مدارك و شواهد به قید ضمانت آزاد شده 
است. وضعیت روحى و روانى و حتى وضعیت جسمى پدر و مادرم 

اصًال مساعد نیست و هر روز به استرس خانواده اضافه مى شود. ما 
براى پیدا کردن سما کامًال سردر گم شده ایم و دیگر نمى دانیم چه 

کارى باید انجام دهیم.»
سما متولد 80، دانشجوى مشــاوره روانشناسى و اهل اصفهان 
است که 25 تیر ماه، آخرین تماســش را با مادرش در ساعت 9 و 
59 دقیقه شــب گرفت و گفت یک ربع دیگر به خانه مى رسم اما 
دیگر خبرى از او نشــد. دوربین هاى مداربسته، تصاویر سما را در 
داخل طال فروشى و تا زیر پل معالى آباد شیراز ثبت کرده اند، ولى 
پس از آن درســت وقتى که او به زیر پل مى رود تا سوار تاکسى 
شود، هیچ دوربینى آن اطراف نبوده تا او را نشان دهد. براى همین 
اصًال معلوم نیست سوار چه ماشینى شده است و از آن روز تا کنون

 هیچ خبرى از او نیست.

100 روز از گم شدن دختر 22 ساله اصفهانى در شیراز گذشت 

یک محکوم به قصاص در راستاى پویش کشور «به عشق حسین (ع) مى بخشم»با تالش سرنوشت «سما» همچنان نامعلوم است 
اعضا و کارکنان شعبه 4 شوراى حل اختالف زرین شهر  در استان اصفهان رهایى یافت. این 
محکوم مدت 7 سال در استان فارس متوارى بود که بعد از دستگیرى به مدت 5 سال در زندان 

بسر مى برد.
این پرونده در سال گذشته از طریق درخواست هاى مردمى به شعبه 4 شوراى حل اختالف زرین 
شهر ارجاع شد که با تالش اعضاى شعبه4 شوراى حل اختالف این شهرستان طى برگزارى 

71 جلسه در داخل و خارج از شورا و پس از 12 سال با رضایت اولیاى دم منجر به  سازش شد.
در پرونده اى دیگر مربوط به ســال 1394 جهت سازش و رهایى یک محکوم به قصاص به 
شعبه 43 شوراى حل اختالف اصفهان ارجاع شد که در این پرونده، نزاع میان 2 دوست بر سر 

موضوع مالى بوده که منجر به این اتفاق تلخ شده بود. 
اعضا و کارکنان این شعبه پس از چندین تماس تلفنى و حضور در شهرستان شهرضا در خانه 
اولیاى دم موفق شدند موجبات رضایت بدون قید شرط آنها را جلب کنند و سبب رهایى این 

محکوم شوند.

مرگ 4 راکب موتور در اصفهان
طى یک روز

آمار ها حکایت از افزایش تصادفات جرحى و فوتى موتورسواران در استان اصفهان دارد.
رییس پلیس راهور فرماندهى انتظامى استان با بیان اینکه بیش از 50 درصد از تصادفات مربوط 
به موتورسواران است گفت: در ماه گذشته 13 تن از راکبان و سرنشینان موتورسیکلت ها در 

تصادفات جان باختند که بسیار زیاد است.
ســرهنگ محمدرضا محمدى افزود: به طور مثال روز شــنبه چهار راکب موتورسیکلت در 

شهرستان هاى اصفهان و آران و بیدگل فوت کردند.
وى با اشاره به آسیب پذیرى بسیار زیاد موتورسیکلت در تصادفات تاکید کرد: راهکار اصلى 
براى کاهش این تصادفات التزام راکبان موتورسیکلت ها و سرنشینان به استفاده از کاله ایمنى، 

رعایت سرعت مطمئن و تردد نکردن در بزرگراه ها است.

2 محکوم به قصاص در اصفهان 
آزاد شدند

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص مهندسان مشاور طرح وآسایش بنا به شناسه ملى 10260677007 و به شماره ثبت 49362 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید. ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل 
به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمى باشد.ارائه خدمات مهندسى مشاوره ،طراحى ،محاسبات ،نظارت ،کنترل پروژه ومدیریت طرح وساخت در زمینه هاى معمارى و 
شهرسازى ،سازه ،مقاوم سازى ،تاسیسات مکانیکى و الکتریکى ،بازرسى فنى ،مهندسى آب و فاضالب و صنعت در کلیه پروژه هاى عمرانى و ساختمانى از قبیل مسکونى 
،تجارى ،ادارى و آموزشى ،بیمارستانى ،اتاقهاى تمیز و داروسازى.ودرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح امکان پذیر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1399373)

آگهى تغییرات 
شرکت نمایندگى بیمه طلوع تدبیر دانا سهامى خاص به شماره ثبت 62993 و شناســه ملى 14008576443 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/07/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شهرام مرتجى به شماره ملى 1282687670 و صفورا مرتجى به شماره ملى 
1289765065 و مریم ذوالفقارى ر به شــماره ملى 1819511121 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. مرجان 
مرندى به شماره ملى 1285953843 و پوراندخت خدائیان به شماره ملى 0066926386 به ترتیب به سمت بازرس اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1400460)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى عام گز سکه به شناسه ملى 10260264460 و به شماره ثبت 5301 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/06/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد حسابرســى و خدمات مالى حافظ گام به شناســه ملى 
10100484035 به ســمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى وانیا نیک تدبیر به 
شناســه ملى 10320721862 به ســمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. 
تراز مالى منتهى به سال 1400/12/29 تصویب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1400446)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص شبکه پردازان امید پارسیان بشناسه ملى 10260613439 
و به شماره ثبت 43512 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/06/23 محل شرکت به نشانى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش 
مرکزى، شهر اصفهان، ناژوان، کوچه اردیبهشت[22]، بن بست بوستان، پالك 0، 
طبقه همکف به کد پستى: 8185648111 تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه 
اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1400447)

آگهى تغییرات 
شرکت کشت و صنعت عطران دارو سهامى خاص به شماره ثبت 6195 و شناسه ملى 
10260273196 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/03/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به آدرس استان خراسان رضوى، شهرستان 
کاشمر، بخش مرکزى، آبادى شهرك صنعتى کاشمر، شهرك صنعتى کاشمر، خیابان 
تالش، کوچه تالش 8، پالك 1، طبقه همکف به کدپستى: 9676135447 تاسیس و 
آقاى مهدى صادقى ترشیزى به شماره ملى 0902445235 به سمت مدیرشعبه به 
مدت نامحدود انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1401258)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص رستاك ابر سپاهان به شناسه ملى 14010125393 
و به شــماره ثبت 68186 به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره مورخ 
1401/07/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل 
به مدیر عامل تفویض گردید. کلیه اختیارات ماده 41 اساسنامه به مدیرعامل 
تفویض گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1401264)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص حامى تجارت عصر نوین درتاریخ 1401/08/05 به شماره ثبت 72468 به شناسه ملى 14011610636 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به 
شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت هاى مجاز بازرگانى ،خرید و فروش و صادرات و واردات انواع کاالهاى مجاز بازرگانى و تجهیزات و ماشین 
آالت صنعتى و غیر صنعتى -طراحى و تامین و ساخت و نصب و راه اندازى واردات و صادرات تجهیزات و سازه هاى صنعتى و غیر صنعتى -انجام امور پیمانکارى در رشته ابنیه ،راه و تاسیسات 
،شرکت در مناقصات و مزایده هاى موسسات و شرکتهاى دولتى و غیر دولتى -مشارکت در پروژه هاى مختلف صنعتى و تولیدى و بازرگانى با اشخاص حقیقى و حقوقى دولتى و غیر دولتى و 
مشارکت با شرکتها و موسسات داخلى و خارجى -فعالیت در بخش هاى مختلف اقتصادى و بازرگانى در داخل و خارج از کشور -اخذ نمایندگى از شرکتها و موسسات داخلى و خارجى -ایجاد 
شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، دشتستان، کوچه شهید سعید درستکار[15]، بن بست پیام، پالك 10، ساختمان گلها، پالك قدیمى 26، طبقه همکف کدپستى 8199688479 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 11011401117 مورخ 1401/06/21 نزد بانک آینده شــعبه شریعتى با کد 1101 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد 
اعضا هیئت مدیره آقاى حامد صدیقى به شماره ملى 1284952754 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیر عباسى به شماره ملى 
1289081042 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم پرشیا رضائى به شماره ملى 1289667071 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم شیدا شرکت العباسى به شماره ملى 1286039428 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى یاسر روح 
اللهى به شماره ملى 1290483851 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1402923)
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01 قدوس، تماشاگر
 توقف برنتفورد

صفحات هوادارى شباب االهلى خبر خوبى را در 
زمینه جزئیات مصدومیت هافبک تیم ملى قبل از 

جام جهانى دادند.
شنبه شب در چارچوب هفته هشتم لیگ امارات، 
شباب االهلى به مصاف العین رفت و به برترى 2 
بر یک رســید. احمد نوراللهى هافبک ملى پوش 
کشــورمان در ترکیب ثابت شباب االهلى حضور 
داشت ولى در دقیقه 79 مصدوم شد و بیرون رفت.

این بازیکن از ناحیه زانو مصدوم شــد و باید دید 
در فاصله ســه هفته مانده به جام جهانى وضعیت 
هافبک تیم ملى کشــورمان چگونه پیش خواهد 

رفت.
صفحات «هوادارى شــباب االهلــى» در زمینه 
جزئیــات مصدومیت ســتاره ایرانى نوشــتند: 
مصدومیت احمد نوراللهى به نظر مى رسد آسیب 
دیدگى جزئى عضله اســت و مصدومیتش جدى 
نیســت. به نظر مى رســد این بازیکن نیازمند به 
یک هفته استراحت اســت تا بهبودى کاملش را 

دریافت کند.
پیش از  این مصدومیت ســردار آزمون ستاره تیم 
ملى کشورمان و علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم 

ملى باعث نگرانى کارلوس کى روش شده بود.

جزئیات مصدومیت نوراللهى قبل از جام جهانى

02

آرمان اکوان پس از پیروزى 5 بر صفــر ذوب آهن مقابل 
تیم فوتبال نفت مسجدســلیمان اظهار کرد: خوشبختانه 
بعد از یک مصدومیت 6 هفته  اى توانســتم به ترکیب تیم 
برگردم و گل بزنم، هرچند مهم ترین مســئله پیروزى تیم 
بود که خوشبختانه توانستیم با تعداد گل هاى باال ببریم. وى 
درمورد تعطیلى دو ماهه لیگ خاطرنشان کرد: بازى مقابل 
نفت مسجد سلیمان براى ما اهمیت زیادى داشت؛ درست 
است که لیگ تعطیل مى شود اما بعد از آن تمرینات ما زود 
شروع خواهد شد تا بتوانیم با قدرت پیش برویم و ذوب آهن 

را به جایگاه واقعى خودش برسانیم.

مهمترین  مسئله
 پیروزى تیم بود

04

یحیى گل محمــدى ســرمربى تیم پرســپولیس براى 
آماده سازى هر چه بیشتر این تیم جهت حضور در مسابقات 
لیگ برتر بعــد از جام جهانــى 2022 خواهان یک اردوى 
آماد ه ســازى براى این تیم شده اســت و در همین راستا 
کشورهاى عمان، امارات و کویت گزینه هاى مدنظر این 
باشــگاه براى برپایى این اردو هســتند. در همین راستا از 
سوى کشور عمان به پرسپولیسى ها پیشنهاد شده تا در یک 
تورنمنت چهارجانبه با حضور پلیس عمان، السیب و یکى 
دیگر از تیم هاى عمانى و ... حضور پیــدا کنند که البته به 
نظر مى رسد این پیشنهاد با استقبال کادر فنى روبه رو نشده 
است. در شرایط فعلى به نظر مى رسد که برگزارى اردوى 
پرسپولیس در کشــور امارات محتمل تر از سایر گزینه ها 
اســت و اقداماتى در همین رابطه در حال انجام اســت تا 

هماهنگى هاى الزم صورت بگیرد.

رد پیشنهاد عمانى ها
 توسط پرسپولیس

آسیب دیدگى سومین ستاره تیم ملى به اندازه دو مصدوم قبلى 
دل پیرمرد پرتغالى را نلرزاند. سرمربى کارکشته تیم ملى پیش 
از آنکه احمدنوراللهى در دقیقه 72 نبرد شباب االهلى با العین از 
درد به خود بپیچد نسخه مورد نیازش را براى چنین پیشآمدهاى 
احتمالى پیچیده بود. این موضوع در قابى از تمرین روز شنبه تیم 

ملى به خوبى مشهود است. 
کى روش از اینکه میالد ســرلک را در ترکیــب تیمش دارد 
خوشحال است. سرلک همپســتى احمد نور است و سرمربى 
تیم ملى خوب مى داند که با حضور هافبک دفاعى پرسپولیس 
در ترکیب تیمش خیال او از به وجود نیامدن خأل در این پست 

برطرف مى شود.
اعتماد خاص پیرمرد پرتغالى تیم ملى به سرلک در حالى است 
که آن زمان که کــى روش به جاى دراگان اســکوچیچ روى 
نیمکت تیم ملى نشست خیلى ها بر این عقیده بودند که بازیکن 
مورد عالقه این سرمربى کروات دیگر شانسى براى سفر به قطر 
نخواهد داشــت اما کى روش با دعوت از این بازیکن در همه 
اردوهاى تیم ملى خالف این موضوع را ثابت کرد. بیشــترین 

سهم در این خصوص هم از آِن خود سرلک است. 
این بازیکن بدون توجــه به گمانه زنى هــا درخصوص عدم 
حضورش در تیــم کى روش با تداوم عملکرد درخشــانش در 
پرســپولیس و اثبات توانایى هاى خود به سکاندار پرتغالى تیم 
ملى، هم جا پاى خود را در تیم ملى محکم کرد و هم خیال کى 
روش را بابت یافتن جایگزین مناسب در پست هافبک دفاعى 
راحت کرد. سرلک با تبدیل شدن به مهره اصلى تیم یحیى در 
لیگ برتر نشان داده مى تواند جانشین مطمئنى براى احمد نور 
در قطر باشد، همانطور که فصل پیش و پس از جدایى نوراللهى از 
سرخپوشان تهران با درخشش در پست او دغدغه پرسپولیسى ها 
را درخصوص از دست دادن تأثیرگذارترین بازیکن در 5 قهرمانى 
متوالى این تیم برطرف کرد و نشان داد مى شود روى او به عنوان 

مهره جانشین احمد نوراللهى حساب کرد.
با این تفاســیر، امید ابراهیمى و دیگر همپستى هاى سرلک 
در تمرینات تیم ملى که رؤیاى پوشــیدن پیراهن تیم ملى در 
قطر را دارند باید بیش از پیش مراقب باشند که مبادا همزمان 
با پررنگ شدن شانس حضور شــماره 10 پرسپولیس در جام 
جهانى، این آنها باشند که از لیست کى روش در آخرین دقایق 

خط بخورند. مهره اى که براى  رســیدن بــه چنین جایگاهى 
شــبانه روز فکر و تالش کرده و حاال که فقــط چند گام مانده 
تا رؤیایش به بهترین شــکل تعبیر شــود، حاضر نیســت از 
میدان به نفع رقبا کناره گیرى کند، حتى با وجود مصدومیت. 
مهمتر از همه آنکه حاال ســرلک به جایگاهى رسیده که حتى 
ســرمربى تیم ملی هم بعد از مصدومیت او در الکالسیکوى 
ایران حاضر نشــد روى نامش خط قرمز بکشد. جالب تر آنکه 
«ســى کیو» تأکید کرد این  بازیکن براى طــى کردن روند 
بهبودش در اردوى تیم ملى و زیر نظر مستقیم خودش کار کند. 
پربیراه نیســت اگر بگوییم ســرلک اگر با همین فرمان پیش 
رود به زودى جاپاى وحید امیرى مى گذارد؛ هم تیمى اش در 
پرسپولیس که با وجود مصدومیت همواره پاى ثابت اردوهاى 
تیم ملى در زمان کى روش بوده است. وحید مى تواند در تمامى 
پست ها بازى کند و هیچ سرمربى حاضر نیست از جنگجوى 

خستگى ناپذیرى چون او بگذرد. 
وجود مهره هایــى مثل میالد و وحید باعث مى شــود که دل 
پیرمرد پرتغالى در آستانه جام جهانى قرص باشد، حتى با وجود 

مصدوم شدن احمد.

کى روش نگران مصدوم شدن احمدنور نیست

دل پیرمرد براى میالد، لک مى زند!
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در یکى از دیدارهاى هفته یازدهــم لیگ یک ترکیه، تیم 
آلتاى اســپور در حالى که محمد نــادرى را براى نُهمین 
بازى پیاپى در ترکیب ابتدایى داشت، در استادیوم ساکاریا 
آتاتورك، به مصاف تیم رده ششمى ساکاریا اسپور رفت و 
موفق شد به برترى مقابل ساکاریا اسپور برسد. تیم فوتبال 
آلتاى اسپور در دیدار مقابل ساکاریا اســپور به پیروزى 2 
بر یک دست پیدا کرد تا 11 امتیازى شــود و موقتا به رده 
چهاردهم جدول لیگ یک ترکیه صعود کند. محمد نادرى، 
مدافع چپ آلتاى اسپور که در 9 بازى این فصل لیگ یک 
ترکیه به میدان رفته بود، به دلیل آسیب دیدگى در شروع 

نیمه دوم دیدار مقابل ساکاریا اسپور تعویض شد.

تعویض لژیونر استقاللى 
بخاطر مصدومیت

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن از برترى پرگل مقابل نفت مسجدســلیمان 
گفت: دو بازى قبل را در شرایطى واگذار کردیم که عملکرد خوبى داشتیم 
و نیاز به سه امتیاز این بازى داشــتیم و نیازهم داشتیم که یک برد خوب 

بدست بیاوریم.
امیرحسین جدى در خصوص برترى پرگل ذوب آهن مقابل نفت مسجد 
سلیمان در هفته یازدهم لیگ برتر اظهار داشت: خدا را شکر بازى خوبى 
انجام دادیم و مســابقات را با یک نتیجه خوب به پایان رســاندیم و به 
تعطیالت رفتیم. ما دو بازى قبل را در شرایطى واگذار کردیم که عملکرد 
خوبى داشتیم ولى دو شکست پیاپى از لحاظ امتیازى و جدولى خیلى به 
ما ضربه زد و نیاز به سه امتیاز این بازى داشتیم و نیازهم داشتیم که یک 

برد خوب بدست بیاوریم.
وى در مورد شرایط بازى گفت: بازى خوبى بود و ما از همان ابتدا با برنامه 
وارد شــدیم، موقعیت هاى خوبى ایجاد کردیم و به خوبى از آنها استفاده 
کردیم. نفت مسجد سلیمان هم تیم خوبى بود و اصًال نمى توانیم بگوییم 

بازى آسانى مقابل آنها داشتیم ولى خدا رو شکر روز خوب ما بود.
مدافع ذوب آهن در مورد عملکرد خوب خودش در این بازى که یک پاس 
گل داد و روى گل آخر تیمش هم تاثیرگذار بود، توضیح داد: در بازى هاى 
اینچنینى که گل هاى زیادى به ثمر مى رسد طبیعى است که یک یا چند 
بازیکن روى برخى از گل ها موثر باشند و خوشحالم که من هم در این برد 
نقشى داشتیم و توانستم عملکرد قابل قبولى براى ذوب آهن داشته باشم.

جدى در مورد اینکه با این نتیجه تا حدودى ذوب آهن از فشار خارج شد، 
گفت: فشار آنچنانى روى ما نبود چون عملکرد ما در بازى ها قابل قبول بود 
و فقط نتایج دلخواه را کسب نمى کردیم ولى خب خدا را شکر این نتیجه 

براى ما خوب بود.

مدافع ذوب آهن:

بعد از 2 باخت پیاپى 
به برد نیاز داشتیم

در ادامه بازى هاى هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس، تیم 
فوتبال برنتفورد که ســامان قدوس را در ترکیب ابتدایى 
نمى دید و مثل همیشه روى نیمکت داشت، به مصاف تیم 
رده نوزدهمى ولورهمپتون رفت و نتوانست به برترى برسد 
و به یک امتیاز مقابل ولورهمپتون بسنده کرد. تیم فوتبال 
برنتفورد ر دیدار مقابل ولورهمپتون با گل دقیقه 50 پیش 
افتاد، اما ثانیه هایى پس از شروع مجدد بازى گل تساوى را 
دریافت کرد تا این مسابقه با نتیجه یک بر یک خاتمه پیدا 
کند و یاران قدوس با 15 امتیــازى در رده یازدهم جدول 
لیگ برتر انگلیس بمانند. ســامان قدوس، هافبک ایرانى 

این فصل پنج بار فرصت بازى به عنوان برنتفورد که در 
بازیکن تعویضى را به دست آورده، 
در دیدار مقابل ولورهمپتون براى 
دومین مســابقه پیاپى تا پایان 

نیمکت نشین بود.

این فصل پنج بار فرصت بازى به عبرنتفورد که در 
بازیکن تعویضى را به دستآ
در دیدار مقابل ولورهمپتون
دومین مســابقه پیاپى تا

نیمکت نشینبود.

مرضیه غفاریان

با پیروزى تیم فوتبال بنفیکا و تساوى 
پورتو، کار یــاران طارمى در پورتو 
براى تکــرار عنــوان قهرمانى در 

پرتغال سخت شد.
مسابقات هفته یازدهم لیگ فوتبال 

پرتغال پیگیرى شد که در یکى 
از این بازى ها، تیم پورتو در 

بازى خارج از خانه مقابل 
ســانتاکالرا با نتیجه 

تساوى یک بر یک 
متوقف شد.

مهدى طارمى 
مهاجم ایرانى 
کــه  هفته پورتــو 

گذشته در لیگ قهرمانان اروپا 
برابر کالب بروژ دو گل به ثمر 
رسانده بود، مقابل سانتاکالرا 
در ترکیب اصلى حضور داشت 

اما نتوانســت در این بازى گلزنى کند. جدى ترین 
موقعیت طارمى در دقایــق پایانى و روى یک ضربه 
سر به دست آمد؛ ضربه اى که دروازه بان سانتاکالرا در 
آخرین لحظات آن را از روى خط دروازه بیرون کشید.
در دیگر بازى، بنفیکا موفق شــد 5 بر صفر تیم چاوز 
را شکســت بدهد تا با قدرت بیشتر به 
صدرنشــینى خود در جــدول ادامه 

بدهد.
با این نتایج، بنفیــکا 31 امتیازى 
شــد و فاصله اش بــا پورتو در 
رده دوم جدول را بــه 8 امتیاز 
افزایش داد. به این ترتیب کار 
یاران طارمى براى تکرار عنوان 
قهرمانى فصل گذشته در پرتغال 
سخت شده اســت و باید دید «سرجیو 
کونسیسائو» ســرمربى پورتو براى 
رســیدن به بنفیکا چه برنامه اى در 

نظر مى گیرد.

کار سخت  یاران طارمى براى قهرمانى
و تساوى  فوتبال بنفیکا
ـاران طارمى در پورتو

 عنــوان قهرمانى در 
ت شد.

ته یازدهم لیگ فوتبال
ى شد که در یکى

، تیم پورتو در 
خانه مقابل 
 با نتیجه 

ر یک 

ى
ى
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گ قهرمانان اروپا
روژ دو گل به ثمر 
مقابل سانتاکالرا

صلى حضور داشت 

اما نتوانســت در این با
موقعیت طارمىدر دقایـ
سر به دست آمد؛ ضربه اى
از ر آخرین لحظات آن را
در دیگر بازى، بنفیکا مو
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شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستـناد 
قانون برگزاري مناقصات و آئین نامه معامالت شــرکت ، ازطریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اى به 

پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

هیئت مدیره شرکت

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت ریف ایران - ســهامى خاص دعوت
 مى شود در جلسه مجمع عمومى فوق العاده که  رأس ساعت 00 : 14 بعد ازظهر مورخ

21 / 08 / 1401 روز شنبه به آدرس پل فلزى بوستان سعدى جنب بانک کشاورزى به کد 
پستى 8175656771  تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید . 

دستور جلسه : مجمع عمومى فوق العاده ساعت  00 : 14  بعد ازظهر مورخه 21 / 08 / 1401 
- اصالح بند 2 ماده 37 اساسنامه

- اصالح ماده 39 اساسنامه
- و سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد.

  بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت تولیدي و صنعتی خودرنگ  - سهامى خاص 
دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى فوق العاده  که رأس ساعت  00 : 12  ظهر   مورخه  
21 /  08 / 1401  روز  شنبه    به  آدرس پل فلزى بوستان سعدى جنب بانک کشاورزى    به 

کد پستى  8175656771    تشکیل مى گردد  حضور بهم رسانید.
دستورجلسه  :مجمع عمومى فوق العاده  ساعت  00 : 12   ظهر مورخه  21 /  08  / 1401 

-اصالح بند 14 ماده 34 اساسنامه 
- اصالح ماده 37 اساسنامه

-و سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد . 

آگهی دعوت شرکت ریف ایران 
سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۳۸۵  شناسه ملی ۱۷۲۰۱۳۵۸۳۲

آگهی دعوت شرکت  توليدی و صنعتی خودرنگ  
سهامی خاص شماره ثبت  ۳۵۶۰  شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۳۷۷۷ 

 هیئت مدیره شرکت

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت حمل و نقل مهاجر پیماى خمینى شهر ( سهامى 
خاص)به شماره ثبت361 و شناسه ملى10260079087دعوت به عمل مى آید. که در جلسه 
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده به تاریخ1401/08/19 راس ساعت 8 
صبح و مجمع عمومى عادى به تاریخ 1401/08/19 راس ساعت10 صبح  در محل استان 
اصفهان - شهرستان خمینی شهر - بخش مرکزي - شهر خمینی شهر-پاسداران-بلوار 
پاسداران شرقی-بلوار شهید بهشتی-پالك 0-ساختمان ترمینال حمل ونقل-طبقه 

همکف-کدپستى8415678369 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
دستورجلسه : مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده راس ساعت 8صبح نقل و انتقال

مجمع عمومى عادى راس ســاعت 10 صبح 1-انتخاب مدیران 2-انتخاب بازرســان 
3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 شرکت حمل و نقل مهاجر پیمای خمینی شهر ( سهامی خاص) به شماره 

ثبت۳۶۱ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۰۷۹۰۸۷

هیات مدیره

آگهی دعوت شرکت  ایمن ریف آریا 
سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۳۸۸  شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۰۱۸۲۷ 

  بدینوســیله از کلیه صاحبان ســهام شــرکت ایمــن ریف آریا - ســهامى خاص 
دعــوت مى شــود در جلســه مجمــع عمومى فــوق العــاده  که رأس ســاعت
  00 : 16  بعد ازظهر   مورخه  21 /  08 / 1401  روز  شنبه    به  آدرس پل فلزى بوستان سعدى 
جنب بانک کشاورزى    به کد پستى  8175656771    تشکیل مى گردد  حضور بهم رسانید.
دستورجلســه  :مجمع عمومى فوق العــاده  ســاعت  00 : 16    بعــد ازظهر مورخه

 1401 /  08  / 21  
- اصالح بند 13 ماده 40 اساسنامه 

- و سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد . 
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت شرکت  صنایع شیمیایی پلیمر ایران
   سهامی خاص شماره ثبت  ۸۹۳۳   شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۰۲۴۲  

  بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت صنایع شــیمیایى پلیمر ایران- سهامى خاص 
دعوت مى شود در جلســه مجمع عمومى فوق العاده  که رأس ساعت  00 : 09  صبح   مورخه
  21 /  08 / 1401  روز  شنبه    به  آدرس پل فلزى بوستان سعدى جنب بانک کشاورزى    به کد 

پستى  8175656771    تشکیل مى گردد  حضور بهم رسانید.
دستورجلسه  :مجمع عمومى فوق العاده  ساعت  00 : 09   صبح مورخه 21 /  08  / 1401 

-اصالح بند 14 ماده 34 اساسنامه 
- اصالح ماده 37 اساسنامه

-و سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى فوق العاده مى باشد . 
هیئت مدیره شرکت

دهیارى عزیز آباد در نظر دارد به اســتناد بند یک صورتجلســه 
شماره 17 مورخ 1401/07/18 شوراى اسالمى روستا اجراى عملیات 
فنداسیون سالن ورزشى ( فاز 1) به آدرس روستاى عزیز آباد خیابان 
شهداى روبروى گلزار شهدا را به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید 
.متقاضیان جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه حداکثر تا تاریخ 

1401/08/14 به دفتر دهیارى مراجعه نمایند . 
تلفن تماس:03142361343 دهیارى روستاى عزیز آباد

آگهی مناقصه 

دهیاری روستای عزیزآباد 
م.الف:۱۴۰۳۱۵۹

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهشماره سامانهمناقصه 

دفترچه
مهلت دریافت 

اسناد
آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مناقصه

ساعت 
برگزارى 
مناقصه

مبلغ تضمین
(ریال)

401140712001093954000006
حوادث وتعمیرات شبکه 

در محدوده امور برق 
منطقه یک

1401/08/101401/08/181401/08/281401/08/299:001,400,000,000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهاى زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز شنبه مورخ 1401/08/28 به نشانى: اصفهان-خیابان طالقانى ، امور برق منطقه یک اصفهان– دبیرخانه 

امور ، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
         http://tender.tavanir.org.ir : سایت  اینترنتی معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir: سایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir :سایت  اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کســب اطالعات بازرگانى با شــماره تلفن34122350-031 کارشــناس قرارداد هــا و مناقصات 
امــور و جهت آگاهى بیشــتر درمــورد الزامــات، اطالعات، شــرح خدمــاِت این مناقصه با شــماره 

تلفن : 34122340 تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است0

*ارایــه تاییدیه برون ســپارى شــرکت توزیع بــرق شهرســتان اصفهــان و ثبت نام در ســایت
https://www.eepdc.ir

جهت به روز رسانى مدارك ثبتى الزامى است. (در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى 
تماس حاصل فرمایید)

*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکتها 
براى خود محفوظ مى دارد.

* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و 
یا تماس با واحد مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت 

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

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شــرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایی پاکات آزاد
 می باشد.

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

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


