
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل ، به استـناد قانون برگزارى 
مناقصات و آئین نامه معامالت ، ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به صورت مناقصه عمومى دو مرحله 
اى از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند ، خریدارى 
نماید .الزم است مناقصه گران  در صورت عضویت قبلى ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

    https:  // www.setadiran.ir/setad/cmsپیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت
دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روزسه شنبه مورخ 1401/11/11 در سامانه فوق بارگذارى نماید و همچنین 
اسناد فیزیکى (پاکت الف –ضمانت نامه ) خودرا به نشانى: اصفهان-چهارباغ عباسى ، خیابان عباس آباد ،ساختمان 
ستادشماره  یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف ،دبیرخانه ، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى 

که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد  ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
         http://tender.tavanir.org.ir             : سایت  اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

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

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن34121482-031واحد مناقصات  و خرید –آقاى کریمى  و جهت 
آگاهى بیشتر درمورد الزامات، اطالعات و  شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 34121269  دفتر لوازم اندازه 

گیرى –آقاى مهندس قدرتى پور تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحــل عضویت در ســامانه : مرکز تمــاس 1456-021 ،دفتر ثبت نــام :88969737-021 و

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

*شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست تا 72 ساعت قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده ،از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند 

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

* پیشنهاد دهنده میبایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ثبت نام کرده باشد .
* به مدارك ، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد.   

* سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

  روزنامه مستقل استان اصفهان

چهارشنبه21 دى ماه 1401 / شماره 4507 

نغمه آرام گام هاى برف در شهر
بارش کم سابقه برف بسیاری از نقاط استان اصفهان را سفیدپوش کرد

 با ورود توده هوای سرد به اصفهان دما از امروز تا شنبه بین ٨ تا ١٢ درجه سردتر خواهد شد
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سردار رادان به عنوان
 فرمانده فراجا معارفه شد

تعداد نمایندگان مجلس 
افزایش مى یابد؟

خبرخوان
الکچرى بازى

  همشهرى آنالین | در ویدیویــى که 
منتشر شــده، مادرى در یک طالفروشى دیده 
مى شود که براى سگ فرزندش در حال انتخاب 
گردنبند سنگینى از طالست. زیر سایه فشارهاى 
اقتصادى که این روزها جمــع کثیرى از مردم با 
آن دست و پنجه نرم مى کنند، کسانى در اقدامى 
قابل تأمل براى حیوان خانگى زیورآالت چند ده 

میلیونى خرید مى کنند. 

پیش فروش
 4 محصول سایپا 

  همشهرى آنالین |مرحله جدید پیش 
فروش محصوالت شرکت سایپا از پنج شنبه هفته 
جارى آغاز خواهد شد. خریداران از ساعت 10 صبح 
پنج شنبه مى توانند با ورود به سایت فروش گروه 
خودروسازى سایپا خودروى خود را انتخاب کرده 
و نســبت به تکمیل وجه در مرحله اول اقدامات 

الزم را انجام دهند. 

پیشنهاد عجیب 
  روزنامه شرق |فاطمــه مقصــودى، 
نماینده مردم بروجرد در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: نظارت دقیق بر اجــراى قوانین جمعیت و 
جوانى جمعیت در ادارات صــورت گیرد خانم در 
خانه مســئولیت خانه را انجام مى دهد و باید از 
طرف خانواده مورد احترام قرار بگیرد و اگر خانمى 
نتواند کار خانه را انجام دهد مرد مى تواند براى آن 

کنیز بگیرد.

مهاجرت استارتاپ ها 
  مووى مگ |رئیــس رســته خدمات 
فناورى اطالعات ســازمان نظام صنفى رایانه اى 
تهران گفت: برخى از استارتاپ ها با تیم هایشان به 
کشورهاى همسایه مانند امارات و ترکیه مهاجرت 
کرده اند. تعدادى از کســب و کارها تیم هاى فنى 
خودشان را در هتل هاى کشورهاى همسایه مستقر 
کرده اند؛ فقط به دلیل وجود اینترنت آزاد و دسترسى 

به ابزارهاى مورد نیاز!

مدارس مردمى در راه 
هستند

  ایسنا | رئیس ســازمان مدارس و مراکز 
غیردولتى وزارت آموزش و پرورش از طراحى الگوى 
ایجاد مدارس مردمــى از طریق واگذارى مدارس 
دولتى و غیردولتى به گروه هاى مردمى و جهادى، 
خیرین و واقفین خبر داد و گفت: باید یک درصد از 
مدارس ما مدارس مردمى باشند. احمد محمودزاده 

گفت: این مدارس، بدون شهریه هستند.

گاز خانه ها قطع نمى شود
وزیر نفت با اشاره به تدابیر انجام    میزان | 
شده در رابطه با گازرسانى به بخش خانگى گفت: 
با توجه به اینکه در قسمت شمال و شمال شرق 
کشــور شــاهد کاهش دماى 15 درجه اى هوا 
خواهیم بود بــه هیچ عنوان با تدابیر اندیشــیده 
شده در بخش خانگى قطعى گاز نخواهیم داشت.

حکم جالب قاضى اردبیلى 
  ایرنا| معاونت اجتماعى و پیشــگیرى از 
وقوع جرم دادگســترى کل استان اردبیل یک 
ســگ آزار در ســرعین را به نگهدارى از سگ 
هاى بالصاحب محکوم کرد. این حکم به  دنبال 
انتشار فایلى از ســگ آزارى صادر شد. نامبرده 
مکلف به اهتمام در ســاماندهى ســگ هاى 
بالصاحب تحت نظر شهردارى به مدت سه ماه 
و 100 ساعت شد. همچنین حکم بر جمع آورى 
20 حدیث و روایت معصومیــن (ع) در رابطه با 
خوش رفتارى با حیوانات توسط محکوم علیه 

صادر شده است.

آیین تکریم فرمانده سابق کل انتظامى کشور و فرمانده 
جدید فراجا با حضور مقامات کشورى و لشکرى برگزار 
شد و با قرائت حکم مقام معظم رهبرى، سردار احمدرضا 
رادان به طور رسمى فرمانده کل انتظامى کشور شد.در 
این مراســم با تقدیر و تشــکر از زحمات 8 ساله سردار 
حســین اشــترى در زمان تصدى فرماندهى انتظامى 
کشــور، وى تودیع و ســردار احمدرضا رادان با حکم 
مقام معظم رهبرى به ســمت فرماندهى کل انتظامى 
کشور معارفه شد.در این مراسم سرلشکر باقرى، رئ یس 
ســتادکل نیروهاى مسلح، امیر موســوى فرمانده کل 
ارتش، سردار وحیدى وزیرکشور، سرلشکر رحیم صفوى 

دستیار فرمانده معظم کل قوا، ســردار اشترى فرمانده 
پیشین فراجا، سردار اســماعیل احمدى مقدم فرمانده 
اسبق فراجا و حجت االســالم خطیب وزیر اطالعات 
حضور داشتند.سردار احمدرضا رادان که سابقه فرماندهى 
انتظامى در کردستان، سیستان و بلوچستان و خراسان 
را در کارنامه خود دارد از سال 85 تا 87 فرمانده انتظامى 
تهران بزرگ و از سال 87 تا 93 جانشین فرمانده نیروى 
انتظامى بوده است.سردار رادان از سال 93 تاکنون نیز در 
جایگاه ریاست مرکز مطالعات راهبردى فراجا مشغول 
به فعالیت بود که با حکم مقام معظم رهبرى به ســمت 

فرمانده کل انتظامى کشور منصوب شد.

یک عضو کمیسیون امور داخلى کشــور و شوراها در 
مجلس گفــت: با توجه به مقاومت هایــى که در طول 
مجالس گذشــته در مســیر افزایش تعداد نمایندگان 
مجلس بوده و عدم بررسى کارشناسى دقیق و نزدیک 
شــدن به فضاى انتخاباتى، بنده بعیــد مى دانم طرح 
افزایش تعداد نماینــدگان تا انتخابــات مجلس آتى 
به نتیجه برســد.احمد علیرضابیگى بیــان کرد: این 
امکان وجود دارد که هر 10 سال حدود 20 نفر به تعداد 
نمایندگان مجلس اضافه شود اما هر بار که این موضوع 
در مجلس مطرح شده بنا به دالیلى منتفى شده است، 
در مجلس گذشــته نیز این طرح به واســطه اعتراض 

دولت که داراى بار مالى است با ایراد اصل 75 مواجه شد 
و از دستورکار خارج شد. على رغم اینکه بررسى هاى 
جامعى بر روى این طرح صورت گرفته بود ولى دولت آن 
را نپذیرفت.علیرضابیگى تأکید کرد: در مجلس گذشته 
که بر روى افزایش تعداد نمایندگان مجلس کار شــد، 
جلسات مفصلى با مجمع نمایندگان برگزار کردیم اما با 
وجود تمام این بحث ها باز هم، صحن مجلس همراهى 
نکرد. اکنون که به ســمت انتخابــات مجلس پیش 
مى رویم بنده احســاس مى کنم این طرح تحت تأ ثیر 
فضاى انتخابات قرار خواهد گرفت و فکر مى کنم که در 

صحن مجلس به نتیجه نرسد.

الدن ایرانمنش
عشق شکار، بى رحمى و سود بسیار زیاد، سه ضلع مثلثى 
است که هر زمســتان در میانکاله خون به پا مى کند؛ 
فصل، سرد مى شود و روزهاى شکار، داغ. امسال نیز با 
وجود اینکه مسئوالن محیط زیست این منطقه اعالم 
کرده بودند جلوى شــکارچیان را گرفته اند و مشکلى 
براى پرنده ها ایجاد نمى شــود با اینهمه 50 شکارچى 
نقابدار به آشوراده سرازیر شدند تا پرندگان این منطقه 

را تاراج کنند. 
گرچه این بار محیط بانان توانســتند بــا فرارى دادن

 پرنده ها دست شکارچیان را خالى بگذارند و پرندگان این 
منطقه از گلوله هاى سربى جان به در بردند اما همچنان 
این نگرانى وجود دارد که باز هم شکارچیان نقابدار از این 

نقطه دست برنداشته و راهى آشوراده شوند.
آشوراده هر سال میزبان هزاران پرنده است؛ پرندگانى 
که تــاالب میانکالــه را انتخاب مى کننــد تا روزهاى

 زمستانى شان را بگذرانند، اما این نگرانى وجود دارد که 
با وجود این شــکارچیان، پرندگان از این تاالب فرارى 

شوند و دیگر تاالب آنها را نبیند.
چندین سال است که جنگى در آشوراده برپاست. جنگى 
زمستانى میان شکارچیان غیر مجاز و محیط بانان که 
قربانى این جنگ بیشتر از همه طبیعت است و پرندگان 

مهاجرى که هر لحظه امکان دارد بروند. 
به گفته رئیس اداره ذخیره گاه زیست کره میانکاله این 
اتفاقات در بخش هاى شرقى این ذخیره گاه و در منطقه 
آشوراده رخ مى دهد و نمى توان اسم این اقدام را تأمین 
معیشــت دانســت چون یورش 50 نفره با گلوله هاى 
گرانقیمت شکار تنها مى تواند تفرجى خونین محسوب 
شود که امنیت پرندگان مهاجر را در این منطقه به خطر 

مى اندازد.
کالنه معتقد اســت: حضور این حجــم از متخلفین و 
شکارچیان مى تواند باعث وارد آمدن استرس محیطى 
شده و در دراز مدت مى تواند الگوهاى رفتارى پرندگان 
را در انتخاب زیستگاه براى زمستان گذرانى تغییر دهد 
و این قطعًا یک آســیب بزرگ براى منطقه خواهد بود 
و باید براى ساماندهى این شــرایط نیروهاى امنیتى به 

مبحث ورود کنند.
اما مافیاى شکار پرندگان آنقدر قدرتمند و با نفوذند که 
دست از این تجارت پرســود برنمى دارند و همین علت 
هجوم شکارچیان است. در دو سال گذشته، در زمستان 
و به  خصوص در ماه بهمن، الشه ده  ها هزار پرنده آبزى 
در این منطقه پیدا شده است. بنا به آمار رسمى ساالنه 

هزاران پرنده در آشوراده مى میرند.

گرچه به جز شکار غیر مجاز توسط شکارچیان مجموعه 
عوامل دیگرى هم هستند که کمر به از بین بردن این 
تاالب بسته اند، مسائلى همچون فاضالب هاى صنعتى 
به خصوص کارخانه هــاى صنایع غذایى شــهرهاى 
اطراف، رشد جمعیت، شــهرك و ویالسازى و تصرف 
زمین، ســموم کشاورزى،آتش سوزى هاى مکرر، صید 
بى رویه، فعالیت هاى گردشــگرى،کاهش ســطح آب 
خلیج گرگان و تاالب میانکاله، کاهش اکســیژن آب و 
موارد دیگرى که این زیست کره را تهدید جدى مى کند.
در این رابطه علیرضا هاشــمى، مدیر یکى از مؤسسات 
پرنده شناسى و کارشناس ارشــد محیط زیست درباره 
شــکار پرندگان مهاجر مى گوید: اکثراً مهاجرت را در 
زمستان مى دانند که اردك ها، غازها، پرندگان آبزى و 
کنار آبزى از مناطق شمالى تر مانند سیبرى به کشور ما 
مى آیند اما مهاجرت فقط مهاجرت زمستانه نیست بلکه 
ما چند دسته پرنده مهاجر در کشورمان داریم؛ یکسرى 
از این پرندگان، مهاجرت تابستانه دارند که در حقیقت 
این پرندگان از گرماى مناطق جنوبى تر فرار مى کنند و به 
قسمت هاى شمالى تر مانند کشور ما مهاجرت مى کنند، 
در واقع کشور ما یک منطقه ییالقى براى این پرندگان به 
حساب مى آید هر چند ما در ایران گرماى زیادى داریم، 
اما قطعاً در زمان مشابه در آفریقا و جنوب آفریقا این گرما 

شدت خیلى بیشترى دارد.
این کارشناس با تحلیل تهدیداتى که براى این پرندگان 
وجود دارد مى گویــد: از بین رفتن زیســتگاه یکى از 
تهدیدات بسیار بزرگ براى پرندگان است به خصوص 
براى پرندگان آبزى و کنار آبزى زیــرا این پرندگان به 
زیســتگاه هاى تاالبى به شدت وابســته هستند و این 
زیستگاه ها در همه دنیا مورد تهدید هستند و در کشور 
ما هم زیستگاه هاى آبى مطرح ما در حال نابودى است 
زیرا این پرندگان به زیستگاه هاى تاالبى به شدت وابسته 
هستند و این زیستگاه ها در همه دنیا مورد تهدید هستند 
و در کشورما هم زیستگاه هاى آبى مطرح در حال نابودى 
هستند؛ در نتیجه این نکته مهم است که زیستگاه هاى 
آبى کشور ما حفظ شود چون همه پرندگان نمى توانند از 
مبدأ تا مقصد مستقیم پرواز کنند بلکه مانند هواپیمایى 
هستند که بین راه سوختشان تمام مى شود و نیاز دارند 
بین راه مجدد سوختشان را تأمین کنند. در این زمان اگر 
فرودگاه براى هواپیما که مانند همان زیســتگاه براى 
پرندگان اســت خراب شده باشــد تهدید بسیار بزرگى 
ایجاد خواهد کرد چرا که جایى براى استراحت و یا تغذیه 
وجود ندارد و برخى پرندگان نمــى توانند بدون توقف 

مهاجرت کنند.
مســئله وقتى بغرنج تر مى شــود که این شکارچیان 

بى رحم در اغلــب اوقات نه به واســطه گذران زندگى 
بلکه بخاطر تفریح و ســرگرمى اقدام به شکار پرندگان
 مى کنند. شکارچیانى که ترجیح مى دهند این سرگرمى 

را با جریمه هاى سنگین هم به جان بخرند.
یکتانیک، کارشناس محیط زیست علت وفور شکار در 
کشور را قوانینى مى داند که توسط برخى مسئوالن این 

حوزه به خوبى اجرا نمى شود.
به گفته این کارشــناس، امروزه محیط زیســت کشور 
ما مانند بیمارى اســت که دچار عفونت خونى شــده 
است و نیاز به رســیدگى و مراقبت دارد و در حال عبور 
از مرحله اضطرار به انهدام هســتیم. جلوگیرى از این 
روند فقط با یک اصالح بســیار جدى در حوزه محیط 
زیســت امکان پذیر خواهد بود. در حال حاضر نزدیک به 
10 میلیون اسلحه دســت مردم است که گفته مى شود 
از این 10 میلیون اسلحه 3 میلیون مجوز دارد و از این 3 
میلیون، یک میلیون پروانه شکارچى نیز دریافت کرده 
اند. براى این 3 میلیون سالح جواز دار نیز 100 فشنگ 
سهمیه تعلق مى گیرد چه پروانه شکار در آن سال صادر 
شده باشد چه نشده باشــد و این یعنى ما با 300 میلیون 
فشنگ سهمیه اى و با یک حیات وحش در حال احتضار 
مواجهیم و این به معنى این است که ما به زودى با این 

روند از مرز نابودى محیط زیست عبور خواهیم کرد.

خبرها از هجوم دوباره شکارچیان به میانکاله حکایت دارد

دور خونین پرنده کشى پایان سوءتفاهم 
  فارس |محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس 
شوراى اســالمى گفت: نشست هایى به طور خاص 
با رؤساى مجالس آذربایجان و ترکیه به صورت دو 
جانبه و سه جانبه داشــتیم. اخیراً سوء تفاهم هایى با 
جمهورى آذربایجان پیش آمده بود که این مسائل 
برطرف شد و قرار شد در آینده سفرى به باکو داشته 

باشم.

حکم فائزه صادر شد 
ندا شــمس، وکیل فائزه هاشمى    برترین ها|
خبر داد که وى در دادگاه بدوى به پنج ســال حبس 
تعزیرى محکوم شده اســت. فائزه هاشمى روز سه 
شــنبه 5 مهر ماه در تهران به اتهام «تشویق مردم 
به تظاهرات»، در بحبوحه اعتراضات بازداشت شد. 
به گفته ندا شــمس، اتهامات او «تبانى علیه امنیت 
کشــور، تبلیغ علیه نظام و اخالل در نظم با شرکت 
در تجمعات غیرقانونى» اســت اما این حکم قطعى 

نیست.

بازداشت ابر جاسوس؟
رئیس دفتر حسن روحانى در دولت    منیبان |
دوازدهم شــایعه بازداشــت مدیران دولت روحانى 
را تکذیب کرد.  یــک فعال رســانه اى در توییتى 
مدعى شده بود یک مقام ارشد سابق ایرانى به جرم 
جاسوسى براى یکى از ســرویس هاى اطالعاتى 
خارجى دستگیر شده است. این فرد که از او به عنوان 
ابرجاسوس یاد مى شود به واسطه مناصب مهمش 
در ساختار کشور نفوذ باالیى داشــته اما در نهایت 

شناسایى، دستگیر و محاکمه شده است.

او هم برود؟!
چندى پیش کســى    روزنامه اطالعات |
در رسانه سراسرى آشــکارا گفت هر که شیوه ما را 
نمى پسندد جمع کند و از ایران برود. پیش ترها هم 
مشابه آن را شمارى از اهل سیاست آن روزگار گفته 
بودند. آن خانم کــه مى گویند خودش جمع کرد و از 
ایران رفت؛ دومى هم جمع نکرده از ایران گریخت. 
اینک بار دیگر شاهد دستورالعمل جدید رفتن ایرانیان 
از ایران هستیم، آنهم براى کسى که قد بلندى داشت 
و توپ به سرش مى خورد و وارد دروازه حریف مى شد 
و پس از آن البد به صورت اتفاقــى پرچم ایران به 
اهتزاز درمى آمد و به شکلى تصادفى سرود ملى ایران 
نواخته مى شد... ظاهراً این رشته سر دراز دارد. آقاى 
رســول خادم، عضو دوره هاى پیشین شوراى شهر 
بود...آیا باید با ایشــان هم چنان برخوردى شــود؟ 
البد او هم اتفاقى حریفان این سو و آن سوى عالم را 
زمینگیر کرده و قهرمان ایران و قهرمان جهان شده 

است. البد او هم باید از ایران برود...

برخورد قاطع با 
کشف حجاب

  تسنیم |عبدالصمــد خرم آبــادى، معاون 
دادستان کل طى یادداشــتى درباره برخورد با جرم 
کشف حجاب نوشــت: اخیراً طى بخشــنامه اى از 
سوى دادســتانى کل کشــور به پلیس دستور داده 
شده است در سراسر کشور با قاطعیت با جرم کشف 
حجاب برخورد کند...  مجازات جرم تشویق و ترغیب 
دیگران به کشف حجاب بسیار ســنگین تر از جرم 

کشف حجاب است.

 مقتدى محکوم شد
  فارس| نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان 
در مجلس شوراى اسالمى استفاده مقتدى صدر از 
عبارت جعلى براى خلیج فارس را محکوم کرد. ولى 
ا... بیاتى بیان کرد: در روز هاى اخیر مقتدى صدر رهبر 
جریان صدر و نخست وزیر عراق در اقدامى عجیب 
در آستانه آغاز رقابت هاى فوتبال منطقه اى از عبارت 
جعلى براى خلیــج فارس اســتفاده کردند؛ «خلیج 
فارس» در طــول تاریخ همواره با عنــوان «خلیج 

فارس» بوده است و خواهد بود.

خورشید کیایى
بیمارستان هاى ایران خودشان هم از بیمارى فرسودگى رنج مى برند و 
تنها تیمارى که براى آنها وجود دارد جایگزینى است. در حال حاضر 907 
بیمارستان در کشــور وجود دارد که از این تعداد 570 بیمارستان دولتى 
است و مابقى خصوصى شمرده مى شوند اما آمار مشخصى در رابطه با 
اینکه چه تعداد از این بیمارستان هاى دولتى و خصوصى فرسوده است 
از زبان هیچ مسئولى شنیده نشده است؛ هر آنچه هست آمار درصدهایى 
اســت که مى گوید 80 درصد بیمارســتان ها در پایتخت و 70 درصد 

بیمارستان ها در شهرهاى دیگر کشور فرسوده است.
نتایج همچنین نشــان مى دهد که بیش از 90 درصد بیمارستان هاى 
فرسوده امکان مقاوم سازى نداشته و به عبارتى مقاوم سازى آنها توجیه 
پذیر نیست و بنابراین باید جایگزین شوند به این خاطر که قابل تعطیل 

کردن نیستند.
مرداد ماه امسال بود که معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى از برنامه هایى گفت که براى بهینه ســازى و استانداردسازى 

بیمارستان ها پیش بینى شده است.
سعید کریمى با اشاره به اینکه بیمارســتان هاى فرسوده قابل تعطیل 

کردن نیستند از تجهیز این بیمارستان ها گفت.
او با بیان اینکه در یکسال گذشته 79 مرکز بیمارســتانى که عمدتًا در 
مناطق محروم کشور قرار داشتند، تجهیز شده اند و 10 هزار و 800 تخت 
به مجموع تخت هاى بیمارستانى کشور افزوده شده است گفت که این 

امر موجب ارتقاى سرانه تخت بیمارستانى در کشور شد.
اصطالح تخت هاى فرسوده به مجموعه امکانات درمانى گفته مى شود 
که براى هر بیمار درنظر گرفته مى شــود. در ایــن تعریف، تخت هاى 
نامناسب و غیراســتاندارد تنها بخشى از این مجموعه به شمار مى روند. 
حاال براساس اعالم متخصصان بیمارســتانى و درمانى، هر بیمارستان 

دولتى سهمى از این تخت هاى فرســوده دارد. تعویض هر یک از این 
تخت ها، بدون تجهیزات جانبى مبلغى بین 7 تا 20 میلیون تومان هزینه 

در بر دارد. 
هر چند که وزارت بهداشــت اعالم کرده 46 هزار تخت بیمارستانى در 
دست ســاخت دارد که باید اعتبارات آنها نیز تأمین شود اما این تمام آن 
چیزى نیســت که مجموعه هاى درمانى براى کاهش فرسودگى ها نیاز 
دارند، چرا که سایر تجهیزات و حتى بناى بخش زیادى از بیمارستان ها 

هم طى سال ها دچار فرسودگى شده اند. 
به گفته مدیرکل منابع فیزیکى وزارت بهداشت باتوجه به اینکه سیاست 
نهضت بیمارستان سازى در کشور از ســال هاى گذشته و به ویژه در 15 
سال اخیر با ساخت بیش از 40 هزار تخت بیمارستانى که بعضى از این 
بیمارستان ها جایگزین بیمارستان هاى فرسوده قبلى بوده اند، آغاز شده؛ 
درصد فرســودگى ترمیم یافته در حوزه بیمارستانى به حدود 40 درصد 
رسیده است. با وجود این، وزارت بهداشت برنامه جایگزین کردن 50 هزار 
تخت فرسوده فعلى را در یک برنامه میان مدت در دستور کار قرار داده 
اســت که این برنامه بیش از 150هزار میلیارد تومان براى دولت هزینه 
دارد که باید توسط ســازمان برنامه و بودجه و همچنین مجلس شوراى 

اسالمى مورد حمایت جدى قرار گیرد.
امیر ســاکى از کلمه «جایگزینى»؛ اســتفاده کرده اســت، که یکى از 
برنامه هاى جامع وزارت بهداشــت براى بهبود ایمنى در بیمارستان ها 

به شمار مى رود. 
وى درباره برنامه وزارت بهداشــت بــراى بهبود وضعیــت ایمنى در 
بیمارستان ها و مقاوم ســازى آنها در برابر ســیل، زلزله، آتش سوزى و 
حوادث دیگر معتقد اســت: برنامه جامع براى بهبــود وضعیت ایمنى 
بیمارســتان ها با توجه به میزان فرســودگى بیمارســتانى در کشور، 
جایگزینى اســت؛ چرا که مقاوم سازى بیمارســتان ها به دالیلى چون 

هزینه هاى باالى مقاوم سازى نســبت به جایگزینى، عدم برخوردارى 
ساختار معمارى بیمارســتان هاى قدیمى از مدل هاى استاندارد و غیره 
مقرون به صرفه نیست، در عین حال مقاوم سازى بیمارستان ها در حین 
فعالیت بیمارستان و ارائه خدمت به بیمار عمًال مقدور نیست و از طرفى 

امکان تعطیل کردن بیمارستان هم وجود ندارد. 
بر این اساس جایگزینى گزینه مناســب براى تأمین ایمنى بیمارستانى 
در کشور اســت که براى تحقق این برنامه، باید اعتبارات عمرانى حوزه 
سالمت حداقل سه برابر حالت فعلى شود و همچنین حداکثر استفاده از 
حضور خیرین و بخش خصوصى در تأمین زیرساخت هاى حوزه سالمت 
انجام شود که نیازمند توجه ویژه شــهردارى ها و مسئولین استان ها و 

شهرستان ها براى اتمام پروژه هاست.
اما اگر تنها روى استاندارد نبودن تخت بیمارســتانى تمرکز کنیم، باید 
توجه داشــت که برخى از آنها عمر باالیى دارند و به  دلیل مدرن نبودن، 

مى توانند در حوادث جان بیماران را به خطر بیندازند.
در این رابطه مدیرکل منابع فیزیکى وزارت بهداشــت درباره وضعیت 
ایمنى بیمارســتان هاى جدید ســاخت و امکان تخلیه فورى پرسنل و 
بیماران در بیمارســتان ها در صورت بروز حوادث غیرمترقبه نیز گفته: 
در بیمارستان هاى جدید با توجه به ضوابط جدید آتش نشانى، فضایى به 
نام فضاى ایمن در طبقات بیمارســتان ها تعبیه مى شود تا در زمان بروز 
حادثه بیمارستان و پرســنل در آن مکان به طور موقت مستقر شوند. در 
ساختمان هاى قدیمى امکان ایجاد فضا به دالیلى از جمله ساختار قدیمى 

و غیر استاندارد اماکن، وجود ندارد.
سیاست وزارت بهداشت از گذشته تاکنون این بوده که هر سال با ایجاد 
تخت و بیمارستان هاى جدید، ناوگان بهداشتى و درمانى کشور نوسازى و 
بهسازى  شود اما تا زمانى که مهمترین چالش این وزارتخانه مباحث مالى 

باشد نمى تواند در تیمار بیمارستان هاى فرسوده نقش مؤ ثرى ایفا کند.

بیمارستان هاى ایران نیازمند تیمار هستند
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کاهش 40 درصدى ثبت نام 
اصفهانى ها در کنکور

رییس ستاد آزمون هاى اصفهان گفت: 55 هزار و 948 
داوطلب از استان اصفهان در نوبت اول آزمون سراسرى 
سال 1402 ثبت نام کردند که این آزمون در روزهاى 29 
و 30 دى جارى برگزار مى شود. رضاعلى نوروزى افزود: 
آزمون سراسرى ورود به دانشگاه ها در سال 1402 در 
2 نوبت برگزار مى شــود که نوبت نخست آن روزهاى 
پایانى دى ماه امســال و نوبت دوم در تیر ســال آینده 
برگزار خواهد شد. وى با اشاره به ثبت نام 55 هزار و 948 
داوطلب از استان اصفهان در نوبت اول آزمون سراسرى، 
اظهار داشت: این تعداد نسبت به آزمون سراسرى سال 
1401 که تیر امسال برگزار شد حدود 40 درصد کاهش 
دارد. وى تصریح کرد: باید ایــن نکته را در نظر گرفت 
که دانش آموزانى که در حال گذراندن سال تحصیلى 
در مقطع دوازدهم دبیرستان هستند در این نوبت ثبت 
نام نکرده اند. نوروزى داوطلبان گروه علوم تجربى در 
استان اصفهان را حدود 25 هزار نفر، علوم انسانى 15 
هزار نفر، علوم ریاضى 9 هزار نفر، زبان چهار هزار نفر 
و هنر ســه هزار نفر اعالم کرد. وى با بیان اینکه حدود 
24 هزار نفر از داوطلبان نوبت اول آزمون سراسرى در 
استان از شهرستان اصفهان هستند، خاطرنشان کرد: 
نوبت اول آزمون سراسرى در 27 شهر استان اصفهان 

برگزار مى شود.

اصفهان کمبود خون دارد
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ذخیره خون امروز 
اســتان اصفهان را 4/9روز اعالم کرد و گفت: در حال 
حاضر در تمامى گروه هــاى خونى و به خصوص گروه 
خونى A مثبت کمبود خون داریم. على فتوحى اظهار 
کرد: در حال حاضر ذخیره 5 روز خون اســتان تکمیل 
است، اما در شهر اصفهان نیاز به مراجعه اهداکنندگان 
خــون داریم. وى علــت کمبود خــون در اصفهان را 
سردى و آلودى هوا دانست و افزود: نیاز به خون براى 
بیماران سرطانى، تاالســمى، بیماران تصادفى و ... در 
بیمارســتان ها زیاد اســت، درحالى که میزان مراجعه 
اهداکنندگان در فصل سرد سال کم مى شود. وى گفت: 
داوطلبان اهداى خون باید 18سال به باال و در سالمت 
کامل باشند و با همراه داشتن کارت ملى، توسط پزشک 
حاضر در مرکز اهداى خون معاینه شــوند و در صورت 

تائید پزشک مى توانند خون خود را اهدا کنند.

کشف خودروى
 15 میلیارد ریالى قاچاق 

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از توقیف یک 
خودروى تویوتا خارجى قاچاق به ارزش 15 میلیارد ریال 
حین مراجعه به مرکز تعویض پــالك این فرماندهى 
خبر داد. سردار محمدرضا هاشمى فر جانشین فرمانده 
انتظامى استان اصفهان اظهار داشت: کارشناسان پلیس 
راهور فرماندهى انتظامى استان اصفهان حین بررسى 
یک دستگاه خودروى سوارى تویوتا دو کابین که براى 
دریافت پالك جدید به مرکز تعویض پالك مراجعه کرده 
بود متوجه شدند که این خودرو فاقد اصالت است. وى 
افزود: پس از بررسى هاى دقیق و انجام استعالم هاى 
صورت گرفته از مبادى قانونى در نهایت مشخص شد که 
این خودرو به صورت قاچاق تهیه شده که در این رابطه 

خودرو توقیف و به پارکینگ هدایت شد.

تخفیف ویژه آکواریوم ناژوان 
مدیر طرح ســاماندهى ناژوان گفت: به مناسبت میالد 
حضرت زهرا (س) و روز مادر آکواریوم ناژوان در روزهاى 
چهارشنبه بیســت ویکم و شنبه بیســت وچهارم دى 
ماه ســال جارى با تخفیف ویژه 30 درصدى پذیراى 
عموم شــهروندان اصفهانى و گردشگران خواهد بود. 
مهدى قائلــى اظهار کرد:  این تخفیف شــامل عموم 
بازدیدکنندگان خواهد بود، اما شهروندان توجه داشته 
باشند که این تخفیف فقط براى روزهاى چهارشنبه و 
شنبه لحاظ خواهد شد. وى ادامه داد: بر اساس مصوبه 
شوراى اسالمى شهر اصفهان در ایام منتهى به والدت 
حضرت فاطمه (س) یعنى روزهاى پنجشنبه و جمعه 
بیست ودوم و بیست وسوم دى ماه، تمام اماکن تفریحى 
شهردارى اصفهان و ناژوان به جز تونل آکواریوم براى 

بانوان و فرزندان زیر 10 سال آنها رایگان خواهد بود.

خبر

تصحیح اوراق امتحانات نهایى بــه صورت الکترونیکى، 
اولین بار در استان اصفهان آغاز شد.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابى تحصیلى اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان گفت: تصحیح الکترونیکى اوراق 
در امتحانات نهایى دى ماه در یکى از حوزه هاى تصحیح در 

استان به صورت آزمایشى در حال اجراست.
ســید على میرحیدرى افزود:در صــورت رضایت مرکز 
ارزشــیابى و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، در 
امتحانات خرداد ســال آینده، در اســتان اصفهان فراگیر 

مى شود.
وى گفت:فرایند تصحیح اوراق امتحانى به صورت اسکن 

برگه ها و تصحیح سؤال به سؤال است.
میرحیدرى افزود: در تصحیح الکترونیک، پاســخ نامه ها 
به صورت شخصى سازى شــده در اختیــار داوطلبان قرار 
مى گیرد و پس از آزمون این پاسخ نامه ها به صورت محرمانه 

در سامانه بارگذارى مى شود.
وى افزود: تصحیح کننده دوم بدون مشاهده  نظر مصحح 
اول، هر ســؤال را به صورت جداگانــه تصحیح مى کند و 
مصححان نمرات را جمع نمى زنند و تنها سؤال ها را تصحیح 
مى کنند، در انتها سامانه نمرات را جمع مى زند و در صورت 
اختالف بین نمرات داده شــده مصحح سوم سؤاالتى که 

نمرات آن متفاوت است را بررسى مى کند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان، عالوه بر وظیفه 
وزارت نیرو و وزارت نفــت در تامین هواى پاك، بر نقش 

خودروسازها در این زمینه تاکید کرد.  
منصور شیشه فروش با اشاره به قانون هواى پاك و وظیفه 
وزارت نیرو نسبت به اســتاندارد کردن فیلتر خروجى در 
نیروگاه ها اظهار کــرد: وزارت نفت نیــز در این زمینه بر 

گوگردزدایى از سوخت ها تاکید کرده است.
وى علت استفاده از سوخت مازوت در برخى از نیروگاه ها 
را کمبود گاز بخش خانگى در مناطق سردسیر عنوان کرد 
و افزود: به همین دلیل براى جلوگیرى از قطع برق برخى 
از نیروگاه هاى تولید برق مجبور به اســتفاده از سوخت 

مازوت شده اند.
وى گفت: با توجه به شــرایط آلودگى هوا و ریزش هواى 
سرد قطبى،  پیگیرى ها تا زمانى که شرکت ملى گاز، نسبت 

به تامین گاز نیروگاه اقدام کند، ادامه خواهد داشت.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشــاره 
به مطالعاتى که در زمینه ســهم بندى عوامل مختلف در 
انتشار آالینده ها شده است، تصریح کرد: در این مطالعات 
که توسط دانشگاه اصفهان و با همیارى استاندارى و اداره 
محیط زیست تدوین شده است، سهم عوامل مختلف مانند 
نیروگاه ها، وسایل نقلیه و سایر آالینده ها مشخص شده و 

در اختیار سازمان محیط زیست قرار گرفته است.

مصرف زیاد گاز درسردسیر، 
استفاده از مازوت در اصفهان

اوراق امتحانات نهایى امسال 
الکترونیکى تصحیح مى شود

بارش برف و باران در مناطق مختلف اســتان اصفهان 
از جمله مناطق شمالى، مرکزى و جنوبى استان باعث 
خوشحالى مردم شد. در کالنشهر اصفهان چشم مردم 
بعد از مدت ها به بارش برف روشن شد و هوا هم بعد از 
روزها آلوده بودن سالم شد تا در بیستم دى ماه نمره 20 

براى آب و هواى اصفهان به ثبت برسد.
تصاویر زیادى از بارش برف و ســفیدپوش شدن شهر 
اصفهان در شبکه هاى اجتماعى و رسانه ها منتشر شده 
که نشان مى داد شهروندان درحال ساخت تندیس هاى 
کودکانه برفى و گرفتن تصاویر یادگارى با مناظر زیباى 
برفى هستند. همچنین برخى از کانال هاى اطالع رسانى 
از ایجاد ترافیک سنگین در محدوده کوه صفه خبر دادند 
و به نظر مى آید تعداد زیادى از شهروندان براى دیدن 

مناظر برفى به این مکان رفته اند.
بارش برف از شهرستان هاى اصفهان، شهرضا، لنجان، 
گلپایگان، جرقویه، فریدن، خوانســار، تیران و کرون، 
دهق، کوهپایه، نجف آباد، مبارکه، دهاقان، آران و بیدگل 
گزارش شد اما منطقه اى که بیشترین بارندگى را به خود 
اختصاص داد، پادنا علیا سمیرم بود که تا ظهر دیروز33 

میلیمتر بارندگى در این منطقه ثبت شد.

البته هواشناســى پیش بینى کرده بود سامانه بارشى تا 
اواخر وقت دیروز به فعالیتش در مناطق مختلف استان 
ادامه خواهــد داد که همین موضــوع احتمال افزایش 

چشمگیر بارندگى در منطقه پادنا را هم بیشتر کرد.
دیروز بــارش برف مدارس 7 شــهر اصفهان شــامل 
فریدونشــهر،  چــادگان، تیــران و کــرون، فریدن، 
باغبهادران، سمیرم و شــهرضارا به تعطیلى کشاند اما 
برف در کالنشهر اصفهان به میزانى نبود که مدارس در 

مرکز استان هم تعطیل شود.
بارش برف کلیه محورها به ویژه در جنوب و غرب استان 
را هم لغزنده کرد. دیــروز در محورهاى جنوب، غرب، 
مرکز، شمال و بخشى از شرق اســتان اصفهان بارش 
بــرف و در خوروبیابانک بارش باران را شــاهد بودیم،  
همچنین بارش برف در گردنه هاى برفگیر در شمال و 
شرق استان هم گزارش شد و رانندگانى که در مناطق 
کوهســتانى بدون زنجیر چرخ مى خواستند تردد کنند، 

اجازه تردد به آنها داده نمى شد.
اما آنطور که اداره کل هواشناسى استان پیش بینى کرده 
است، سرماى شدید از امروز اســتان اصفهان را در بر 
مى گیرد. بنا بر این گزارش، خروج ســامانه بارشــى از 
امروز چهارشــنبه و ورود توده هواى سرد تا پایان هفته 

افت محسوس دما و یخبندان را به ویژه در مناطق شمال 
و شرق اســتان به دنبال خواهد آورد. گفته شده دماى 
هواى استان تا 12 درجه ســانتیگراد سردتر مى شود به 
طورى که بویین میاندشت با دماى 16 درجه سانتیگراد 
زیر صفــر و خوروبیابانک با دماى 8درجه ســانتیگراد 
باالى صفر به ترتیب سردترین و گرم ترین نقاط استان 

پیش بینى مى شود. 
بر همین اســاس، اداره کل هواشناسى استان اصفهان 
هشدار ســطح نارنجى صادر کرده است. هشدار سطح 
نارنجى زمانى صادر مى شود که پدیده اى جوى اثرات 
منفى به دنبال داشــته باشد و خســارت هاى احتمالى 
را سبب شــود. هشــدار نارنجى رنگ جهت آماده باش 
دستگاه هاى مسئول براى مقابله با یک پدیده خسارت زا 

صادر مى شود.
در اطالعیه هواشناسى اســتان اصفهان آمده است از 
روز چهارشــنبه تا اوایل روز شــنبه 24 دى ماه با نفوذ 
توده هواى سرد به اســتان، دما در اکثر مناطق به ویژه 
نیمه شمالى و شرقى استان افت محسوس بین 8 تا 12 
درجه سانتیگراد خواهد داشت که در این شرایط احتمال 
یخبندان معابر عمومى و جاده هــا و یخ زدگى لوله ها و 

مخازن آب وجود دارد.

نغمه آرام گام هاى برف در شهر

«حرف هاى به دردبخور» فقط توى مدرسه
نصف جهــان   طرح «حرف هاى بــه دردبخور» 
قرار است در تمامى مدارس ابتدایى اصفهان به 

اجرا دربیاید.
مقدمات اجراى این طرح از ســه مــاه پیش با 
ارائه فراخوانى براى گروه هاى نمایشــى فعال 
در زمینه تولیدات گروه ســنى کودك شروع شد 
و 30 گروه در این رویداد شــرکت کردند و ایده 
هایشان را ارائه دادند. این طرح یک طرح سالمت 
محور است که قرار است در 300 مدرسه ابتدایى 
شهر اصفهان اجرا شود و شــامل نمایش هایى 
موزیکال و شاد است؛ محتواى طرح حرف هاى 

به درد بخور به گونه اى طراحى شده که مطالب 
آموزشــى در حوزه تغذیه سالم و مصرف درست 
آب را بــه بچه هــا و دانش آموزان نشــان داده 

و مى آموزد.
گفتنى است این طرح از روز گذشته شروع شده و 
تا بیستم اسفندماه قرار است 300 مدرسه از 750 
مدرسه ابتدایى را پوشش دهد و مابقى آن نیز در 
سال آتى ادامه داشته باشد. همه تئاترها به شکل 
خیابانى با محور تغذیه ســالم و با محوریت رده 
سنى مقطع ابتدایى به ویژه کالس سوم تا ششم 

طراحى شده اند.

مریم محسنى
ورود موج جدید سرما به اصفهان و بارش برف و باران 
در این شــهر باعث مى شــود که بازار تاکسى هاى 
اینترنتى داغ شود. این مسئله به این خاطر است که در 
این شرایط تاکسى و اتوبوس کمترى در خیابان ها تردد 
مى کنند و همین مسئله منجر به این مى شود که مردم 
تقاضاى بیشترى براى اسنپ و تپسى داشته باشند اما 
متأسفانه این تاکسى هاى اینترنتى هم در این روزها 

کمتر به چشم مى آیند.
ایــن در حالى اســت کــه در ایــن زمان هــا اگر

 تاکســى هاى اینترنتى هم وجود داشــته باشــند با 

قیمت هاى سرسام آورى فعالیت مى کنند و به عینه 
مشاهده مى شود که اســنپ علت باالرفتن هزینه ها 
را بارانى یا برفى بودن و شــرایط نامناسب هوا عنوان

 مى کند.
اینها همه در حالى اتفاق مى افتد که این تاکســى ها 
قرار بود براى تردد بهتر شــهروندان فعالیت کنند تا 
کمتر از وسایل شخصى استفاده شود اما در این شرایط 
خودشان باعث استفاده بیشتر مردم از وسایل شخصى 
شده اند به این علت که شهروندان مى گویند کرایه ها 
در این زمان ها اینقدر باال مى رود که دیگر به صرفه 

نیست که با این وسایل نقلیه تردد کنند.

روزهاى برفى با افزایش قیمت ها!

بازار افسار گسیخته!
نصف جهان   روزنامه «اصفهان زیبا» در شماره 20 
دى ماه خود در گزارشى در رابطه با بازار مسکن 
با عنوان «ســبقت خرید میان سال هاى نقلى در 
اصفهان» نوشته: «امسال تعداد معامالت مسکن 
در اصفهان به طور چشمگیرى کاهش یافته است. 
خریداران مســکن در مناطق مختلف اصفهان 
محدود هستند و آن دسته از خریدارانى هم که در 
سال جارى اقدام به خرید کرده اند بیشتر به سمت 
خرید واحدهاى مســکونى با 10 سال تا 15 سال 
ســاخت رفته اند. در برخى مناطق نیز خریداران 

بیشتر متقاضى واحدهاى مسکونى نقلى و با متراژ 
زیر 200 متر هستند.» 

در بخش دیگــرى از این گزارش آمده اســت: 
«سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهاى اصفهانى 
47 درصد اســت و این در حالى است که به طور 
معمول سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار 
در یک بازار مسکن غیر تورمى به زیر 30 درصد 
مى رسد. ســهم باالى مسکن در ســبد هزینه 
خانوارها حاکى از رشد افسار گسیخته قیمت ها در 

بازار است.»

مانى مهدوى

نگاه روز

ماجراى پرحاشیه کشتارگاه دام مشترك اردستان و زواره با 
وجود تأیید رئیس اداره دامپزشکى اصفهان و توضیحات او 
در رابطه با تالش براى ساماندهى این کشتارگاه همچنان 

مورد بحث است.
این کشتارگاه که در سال هاى گذشته پس از چندین بار 
تذکر به علت رعایت نشدن بهداشت در آن به مرحله پلمپ 
رسیده بود، در سنوات مختلف با ورود نهادهاى مسئول با 
شرایط گوناگون فک پلمپ شد اما چون این شائبه وجود 
دارد که در زمینه رعایت بهداشت با ابهامات زیادى روبه رو 

است همچنان محل مناقشه است.
چندى پیش رئیس دامپزشکى شهرستان اردستان براى 
چندمین بار اعالم کرد که کشتارگاه مهاباد یک اتاق کشتار 
محسوب مى شــود که بر خالف سیاســت هاى سازمان 
دامپزشکى اســت و وضعیت کنونى کشتارگاه دام مهاباد 
به هیچ عنوان قابلیت بهره بردارى ندارد و ممکن اســت 
گوشت هاى وارد شده به بازار به انواع بیمارى ها مبتال باشد 
و یا حتى ذبح دام هاى ُمرده، حرام گوشت و مکروه در آن 

وجود داشته باشد.

در پى سخنان رئیس دامپزشکى شهرستان اردستان و در 
پى بازنشر خبرى با عنوان «احتمال ذبح و عرضه دام هاى 
ُمرده و حرام گوشت»، اداره کل دامپزشکى استان اصفهان 
در روز 15 دى ماه یعنى یک روز پس از انتشار این خبر به 
آن واکنش نشــان داد و طى جوابیه اى با اظهار تأسف از 
اینکه پدیده کشتار غیر مجاز دام در شهر مهاباد اردستان 
على رغم پیگیرى هاى مســتمر این اداره کل همچنان 
برطرف نشده اســت عنوان کرد: انجام کشتار غیرمجاز 
دام توســط قصابان مهاباد مى تواند به علت عدم بازرسى 
پیش از کشــتار دام، عدم بازرسى بهداشــتى الشه دام، 
آلودگى هاى زیست محیطى و... باشد که این اقدام زمینه 
تهدید علیه بهداشــت عمومى تلقى مى شود که رفع این 
معضل با حمایت کلیه دستگاه هاى ذیربط امکانپذیر خواهد 
بود تا ضمن هدایت آنها به کشــتارگاه اردستان و زواره، 
زمینه دسترسى اهالى شریف مهاباد به گوشت حاصل از 

الشه هاى دامى سالم و بهداشتى فراهم شود.
اداره کل دامپزشکى اســتان اصفهان ضمن تأیید کشتار 
غیرمجاز دام در شــهر مهاباد اردستان، امکان عرضه دام 
مردار به مردم را مردود دانسته و عنوان کرده بود که براى 

نظارت بهینه بر چرخــه تولید فــرآورى توزیع و عرضه 
فرآورده هاى خام دامى ســالم و بهداشــتى با تمام توان 

تالش خواهد کرد.
در واقع در جوابیه اداره کل دامپزشــکى استان اصفهان 
ضمن تأیید کشتار غیرمجاز در اردستان، عرضه گوشت 
مردار به مردم تکذیب شده است. جالب آنکه در این جوابیه 
اشاره روشنى به وضعیت کشتارگاه مورد بحث نشده است.

گفته مى شــود قدمت کشتارگاه دام مشــترك اردستان 
و زواره براى حدود دهه 70 اســت و رئیس دامپزشــکى 
شهرستان اردستان چندى پیش با بیان اینکه مهمترین 
کمبودى که در کشتارگاه دام مشترك احساس مى شود، 
نبود یک متولى براى رسیدگى به مشکالت و پاسخگویى 
است، گفته بود: در حال حاضر اگر هر مشکلى در کشتارگاه 
وجود داشته باشد نمى دانیم به کدام مسئول مراجعه کنیم.
کشتارگاه دام مشترك اردستان و زواره یک کشتارگاه دام 
سنتى است که متأسفانه مدیریت مشخصى ندارد. البته 
وضعیت کشتارگاه بهتر از قبل شده، ولى با توجه به عدم 
مدیریتى که در آن به شــدت احساس مى شود، به زودى 

وضعیت آن بحرانى مى شود.

حاشیه هاى یک کشتارگاه
 رشد 62 درصدى صدور پروانه هاى شهرسازى 

در شاهین شهر
نصف جهــان   مســعود ضیایى، معــاون حوزه 
معمارى و شهرســازى شــهردارى شــاهین 
شهر گفت: در 9 ماهه ســال جارى 521 پروانه 
ساختمانى در شــهردارى صادر شده که نسبت 
به سال گذشــته 62 درصد رشد در تعداد و 100 
درصد در متراژ پروانه افزایش را نشان مى دهد.

وى در ادامه به سیستم شهروند سپارى در این 
معاونت اشاره کرد و افزود: در 9 ماهه امسال پنج 
هزار و 572 پرونده از طریق شــهروند سپارى 
حل و فصل شده که نسبت به پارسال رشد 200 

درصدى را نشان مى دهد.
ضیایى بــه کاهــش زمــان صــدور پروانه 
ســاختمانى در شهردارى اشــاره  کرد و گفت: 
به منظور رفاه حال شــهروندان و در راســتاى 
کاهش زمان صدور پروانــه، اخذ تأییدیه آتش 
نشــانى در زمان صدور پروانه براى ساختمان 
هاى مســکونى تا پنج ســقف، حذف و  پروانه 
ساختمان صرفًا با ارائه برگ تعهد از مهندسین 
ناظر و تأییدیه مهندســین طراح و ناظر صادر

 مى گردد.

«کوچه باغ زندگى» مسیر گردشگرى 
بدون خودرو در نجف آباد

نصف جهــان   علیرضــا خاکســار، مدیر عامل 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
نجف آباد گفت: بــا انجام مطالعات  گســترده، 
عنوان «باغ شهر صفوى» به عنوان شعار اصلى  
طرح نشــانگان تجارى گردشــگرى نجف آباد 

انتخاب شده است.
وى تصریــح کــرد: به همیــن منظــور و در 
جهت احیــاى مجموعه صفوى باغ شــهر، زیر
ساخت هایى در نظر گرفته شده از جمله مهمترین 
و شاخص ترین این زیرساخت ها مسیرى هفت 
کیلومترى تحت عنوان «مسیر گردشگرى کوچه 

باغ زندگى» مى باشد.
وى افزود: محور تفریحی گردشگرى کوچه باغ 
زندگى، مسیرى است متناســب با گردشگرى 
بدون خودرو و از طرح هاى کالن گردشــگرى 
نجف آباد به عنوان طوالنى ترین کوچه باغ احیا 
شــده با کاربرى هایى مانند تفریحى، ورزشى، 
مراکز گردشگرى، اقامتى چون هتل و رستوران و 
دیگر امکانات رفاهى تفریحى به طول 7 کیلومتر 
و عرض 60 متر که از محل هفت لتى و پنج لتى 
شروع و به یادمان شــهداى نجف آباد در خیابان 

آیت ا... طالقانى ختم مى شود.

مدیرکل امور فرهنگى اجتماعى استاندارى اصفهان گفت: 
توانمندســازى بافت هاى کم برخوردار اصفهان و بهبود 
شرایط زندگى ساکنان این محالت در گرو هم افزایى و 

همگرایى نهادهاى مسوول است.
مســعود مهدویان فر افــزود: برایند اقدامــات و برنامه 

ریزى هاى نهادهاى متولى در این مناطق در نهایت باید 
به رفع محرومیت ها و کاهش آسیب هاى اجتماعى در این 

محالت منجر شود.
وى افزود: در این میان هماهنگى بین نهادهاى مردمى 
و دولتِى مداخله گر در این حوزه با هدف تسهیل و تسریع 

خدمات دهى ضرورى است.
وى گفت: ُزدودن غبار محرومیت از برخى مناطق اصفهان 
نیازمند اقدامات چند جانبه فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، 
توسعه اى و زیر ساختى، عمرانى، امنیتى و انتظامى است 

که در این کارگروه با جدیت دنبال مى شود.

شرط توانمندسازى بافت هاى کم برخوردار اصفهان

دریا قدرتى پور
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قیمت تعویض باطرى آیفون افزایش یافت 5 نکته براى خصوصى کردن گوگل کروم

اپل قید تولید نسل چهارم آیفون SE را زد!

گوگل کروم برترین مرورگر وب در جهان است که 
مى توان آن را به روش هاى مختلف سفارشى کرد.

گوگل کروم برترین مروگر وب در جهان اســت که 
در این گزارش 5 روش براى سفارشــى کردن آن 

معرفى مى شود.

همگام سازى را روشن کنید
اگر از Chrome در بیش از یک دســتگاه اســتفاده 
مى کنید، مى توانید دسترسى همگام سازى به سابقه، 
گذرواژه ها و نشانک هاى خود را در همه دستگاه ها 

فعال کنید. اگر Chrome را روى دستگاه 
جدیدى نصــب مى کنید، مى توانید 

همزمان با راه انــدازى مرورگر، 
همگام سازى را فعال کنید. به 
طور مشــابه، اگر مى خواهید 
همگام ســازى را در دستگاه 
قدیمى تــر فعال کنیــد، به 

 Chrome در  تنظیمــات 
برویــد و روى On ضربه بزنید 

تا همگام ســازى داده ها در فضاى 
ابرى فعال شود.

موتور جستجو را تغییر دهید
آیا مى خواهید از کروم اســتفاده کنید، اما عالقه اى 
به اســتفاده از موتور جست وجوى Google ندارید؟ 
به تنظیمات Chrome بروید و موتور جست و جو را 
سرچ کنید و موتور جست وجوى مورد نظر خود را از 
موتور هاى جست وجوى مورد استفاده در لیست نوار 

آدرس مانند Bing و Yahoo انتخاب کنید.

زیرنویس مستقیم را فعال کنید
اگر مى خواهید ویدیو هــاى زیادى در مرورگر کروم 
داشته باشید، این ویژگى به طور خودکار 
زیرنویس ها را مستقیمًا به ویدیو ها 
اضافــه مى کند. بــراى فعال 
کــردن زیرنویــس زنده در 
Chrome، بــه تنظیمات 

> دســترس پذیرى بروید و 
سپس زیرنویس زنده را فعال 
کنید تا در هر ویدیویى که در 
مرورگــر وب Chrome پخش 
مى کنید، زیرنویس هــاى خودکار 

دریافت کنید.

پس زمینه را تغییر دهید 
مى توانید طــرح زمینــه را در Chrome تغییر دهید 
تا شــبیه یک مرورگــر وب کامًال متفــاوت به نظر

برسد.
 براى تغییــر ظاهر کــروم، به تنظیمات و ســپس 
Appearance بروید. مى توانیــد تم مورد نظر خود 

را از مرورگر وب کروم دانلود کنید. بیشــتر این تم ها 
سبک هستند و مى توانند ظاهر مرورگر وب کروم را 

به شدت تغییر دهند.

 چندین حساب اضافه کنید 
مى توانید چند حساب به Chrome اضافه کنید و این 
حساب ها مانند مرورگر هاى وب منفرد رفتار مى کنند 
و سابقه، نشانک ها و رمز هاى عبور را از ایمیل کارى و 

شناسه ایمیل شخصى شما ترکیب نمى کنند.
 Google براى افــزودن حســاب هاى جدیــد در
Chrome، روى نماد حساب در گوشه سمت راست 

باال کلیک کنید و «افــزودن» را انتخــاب کنید تا 
یک نمایه جدید Chrome تنظیم شــود. مى توانید 
یک نمایه جدید بــا یا بدون شناســه ایمیل تنظیم 

کنید.

نگرانى در مورد بیس باند داخلى ساخت خود اپل باعث شده تا این 
کمپانى در نهایت قید تولید نسل چهارم آیفون SE را بزند تا این 

آیفون اقتصادى از رده خارج شود!
اپل هر دو ســال یک بار ارزان قیمت ترین آیفون خودش را بروز 
مى کند و از آنجــا که آخرین آیفون SE در ســال 2022 عرضه 
شد، بنابراین باید تا ســال 2024 منتظر رونمایى از نسل بعدى 

آن مى ماندیم.
 اما امروز گزارشى از سوى یکى از تحلیلگران قابل اعتماد کمپانى 
اپل، مینگ چى-کو منتشر شــده که نشان مى دهد اپل قصدى 

براى تولید نسل چهارم آیفون SE  ندارد!

کو معتقد اســت که اپل به شــرکا و زنجیره هاى تأمین خودش 
اعالم کرده که تولید و فروش آیفــون اس اى 2024 را متوقف 

خواهد کرد.
 این شــایعه مشــکالت در تولید بیس باند داخلى اپل را تقویت 
مى کند، حتــى اگر همچنان آیفون هاى گــران قیمت تر تولید و 

عرضه شوند.

آیفون SE قرار بود موش آزمایشگاهى اپل باشد
قرار بود آیفون اس اى بعدى به تراشــه بیس باند داخلى ساخت 

خود اپل مجهز شود.

 اپل مى خواســت از این محصول مثل یک موش آزمایشگاهى 
استفاده کند تا اگر مشــکلى هم به وجود آمد، حداقل روى ارزان 
قیمت ترین آیفون خود ریسک کرده باشد و آن گریبان مدل هاى 

گران تر را نگیرد. 
سپس اگر همه چیز درست پیش رفت، از این چیپ در گوشى هاى 
ســرى آیفون 16 خودش که اواخر ســال آینده میالدى عرضه 

مى شوند، استفاده کند.
حاال با لغو تولید نسل چهارم آیفون SE نگرانى ها در مورد اینکه 
آیا تراشــه بیس باند اپل مى تواند در عملکرد بــا آنچه کوالکام 
ارائه مى کند برابرى کند یا خیر، بیشــتر شــده است. و به خاطر 

همین نگرانى ها، احتمال اینکه مجــدداً کوالکام بخواهد بیس 
باند گوشــى هاى ســرى iPhone16 اپل را هم تأمین کند زیاد 

شده است.
 در حالى که پیشــتر شــنیده مى شــد کوالکام در سال 2024 

سفارشات اپل را از دست خواهد داد.
بنابراین کوالــکام حداقــل تا پایــان ســال 2025 همچنان 
تأمین کننــده تراشــه هاى بیــس بانــد کمپانى اپــل خواهد 

بود.
 این یعنى آیفون هاى دو سال آینده اپل همچنان از قطعات بیس 

باند ساخت کوالکام بهره مند مى شوند.

کاربران اندروید به منظور محافظت از حریم خصوصى و سالمت 
گوشــى، از کاربران خواســتند تا باالفاصله تعدادى از تنظیمات 
گوشى هاى خود را تغییر دهند.از کاربران اندروید خواسته شده است 
تا پنج تنظیمى که مى تواند از داده ها محافظت کرده و عملکرد تلفن را 
افزایش دهد، تغییر دهند. اگر گوشى مجهز به سیستم عامل اندروید 
دارید، ممکن است الزم باشــد برخى از تنظیمات را تغییر دهید تا 
حفاظت از داده هاى خود را تقویت کرده و دستگاه را روان تر کار کند.

در این مطلب به  فهرســتى از پنج تغییرى را که اکنون باید روى 
دستگاه خود اعمال کنید، پرداخته ایم.

محدود کردن فرآیندهاى پس زمینه
اگر عملکردهــاى تلفن کند تر از گذشــته شــده، محدود کردن 
فرآیندهاى پس زمینــه مى تواند کمک کننده باشــد. در صورت 

محدود کردن فرآیندهاى پس زمینه از رم کمتر یا حافظه با دسترسى 
تصادفى استفاده خواهید کرد که مى تواند عملکرد دستگاه شما را در 

طوالنى مدت بهبود بخشد.
 Settings > Developer options > براى انجام این کار، بــه
Background process limit برویــد. از این طریق مى توانید 

محدودیت فرآیند را بین 0 تا 4 تنظیم کنید.  چند گزینه را امتحان 
کنید تا ببینید کدام یک براى دستگاه شما بهترین است.

ردیابى موقعیت مکانى
گوشى هاى مجهز به سیستم عامل اندروید معموال براى به دست 
آوردن نتایج شخصى بهترى در Google Maps و موارد مشابه، 
سابقه موقعیت مکانى شما را ردیابى و جمع آورى مى کنند.  با این 
حال، برخى از افراد نمى توانند به راحتى با این قضیه کنار بیایند که 

داده هاى موقعیت مکانى خود را در معرض دید قرار دهند. اگر شما 
یکى از این افراد هستید، مى توانید به تنظیمات > مکان خود بروید. 
 Location Services پس از ورود بــه گزینه مکان خــود، روى
Google Location History < > کلیــک کنید و وارد حســاب 

Google خود شوید. باید صفحه «کنترل هاى فعالیت» را ببینید که 

به شما امکان مى دهد سابقه موقعیت مکانى را به طور کامل خاموش 
کنید یا از بین چندین گزینه حذف خودکار انتخاب کنید.

واى فاى و بلوتوث
روش دیگرى که مى تواند به عملکرد گوشــى شــما کمک کند، 
کاهش مصرف کلى باترى آن است. این کار را مى توان با غیرفعال 
کردن Wi-Fi و اســکن بلوتوث انجام داد تا دستگاه شما بى هدف 
به دنبال شبکه هایى براى پیوستن نباشــد. براى انجام این کار، به  
  Settings > Location > Wi-Fi scanning and Settings

بروید. از آنجا، مکان > اسکن بلوتوث را انتخاب کنید و این گزینه 
ها را خاموش کنید.

استفاده از داده هاى پس زمینه را محدود کنید
این احتمال وجود دارد که برنامه هاى موجود در دستگاه شما به طور 
شبانه روزى سعى در دسترسى به داده هاى تلفن همراه یا اتصال 

Wi-Fi داشته باشــند. در نتیجه، این کار مصرف داده شما افزایش 

مى یابد. خوشبختانه، راهى براى غیرفعال کردن برنامه ها با مراجعه 
به تنظیمات وجود دارد. روى گزینه Apps ضربه بزنید > برنامه اى 
را که مى خواهید تغییر دهید انتخاب کنید > سپس تنظیمات > داده 

تلفن همراه و Wi-Fi > داده پس زمینه را انتخاب کنید.
 Settings > Network راه دوم براى انجام این کار این است که به
 and Internet > Internet > Non-operator data use >

Select an app > Background data بروید.

انصراف از شخصى سازى آگهى
بسیارى از  برنامه ها و اشخاص ثالث به داده هاى ما دسترسى دارند 
تا تبلیغات شخصى شده را براى ما ارسال کنند. اما اگر نمى خواهید به 
این برنامه ها و اشخاص دسترسى به داده هاى خودرا را بدهید، راهى 
براى غیرفعال کردن آنها وجود دارد. براى انجام این کار، گزینه هاى 
تنظیمات > Google > تبلیغات > حســاب Google خود > داده 
و حریم خصوصى > تنظیمات آگهى> شــخصى سازى آگهى را 
به ترتیب باز کنید. ســپس باید اطالعاتى را که گوگل از داده هاى 
شما به آنها دسترسى داشته، مشاهده کنید. اگر مى خواهید تبلیغات 
شخصى شده کمترى در حساب خود داشته باشید، گزینه خاموش 

کردن این تنظیم را انتخاب کنید.

طبق گزارش شرکت هاى امنیتى، سیســتم عامل ویندوز در سال 2022 هدف 96 
درصد از تهدیدهاى بدافزارى قرار گرفته است.

در 3  ماهه  اول سال 2022 حدود 62.29 میلیون بدافزار در فضاى مجازى جوالن 
در هر داده اند که تقریبا معادل 228165 تهدید بدافزارى 
روز اســت. اما خوشــبختانه میزان تهدیدهاى 

بدافزارى درمقایســه  با سال قبل حدود 34 درصد 
کاهش یافته است.

با نزدیک شــدن به پایان سال، میزان 
تهدیدها به طور پیوسته و فصل  به  فصل 

کاهش یافته اســت. با این حال ویندوز لقب 

شرم آور آسیب پذیرترین سیستم سال2022 را از آن خود کرده است. در 9 ماه اول 
سال 2022، بیش از 59.8 میلیون بدافزار در این سیستم  عامل کشف شده است که 

95.6 درصد از تمامى موارد کشف شده در این مدت  را تشکیل مى دهد.
پس از ویندوز، لینوکس با 1.76 میلیون و اندروید با 938,379 و 
مک اواس با 8,329 بدافزار یافت  شده در رده هاى 
بعدى قرار دارند. دلیل آســیب پذیرى این سیستم 
عامل، فراگیرى اســتفاده از آن است و ساختن 
بدافزار  سیستمى که از نظر تعداد کاربران 
حرف اول را در دنیــا مى زند براى هکرها 

بسیار به صرفه تر است.

ترفند هاى مختلفى وجود دارد که گفته مى شود به کاربران گوشى هاى هوشمند پس 
از آسیب دیدن دستگاهشان کمک مى کند.

برخى شایعات ادعا مى کردند که استفاده از خمیردندان اساساً شکاف هاى موجود در 
صفحه نمایش را پر مى کند و بخش محدب صفحه نمایش را جال مى دهد تا دوباره 
صاف و تقریباً خوب شود؛ اما در ویدئو به وضوح مى توان دید که تفاوت یا بهبودى در 

خراش هاى گوشى  که روى آن آزمایش شده، وجود ندارد.
این توصیه  قدیمى درواقع بیش از فایده داشتن ضرر دارد. طبق اعالم شیائومى، این 
خمیردندان گاهى عاملى جالدهنده اســت؛ اما ذرات ریز موجود در آن نمى توانند 
به طورمؤثر ترك هاى صفحه نمایــش را ترمیم کنند. افزون  برایــن، خمیردندان 
درواقع خاصیت قلیایى دارد که شاید مقاومت اســیدى پوشش اولئوفوبیک باالى 

صفحه نمایش گوشى هوشــمند را از بین ببرد.این الیه اساســًا در صفحه نمایش 
گوشى هاى هوشمند به کار مى رود تا به دلیل چربى هاى ترشح شده از بدن انسان، به 

دور نگه داشتن گردوغبار و اثر انگشت کمک
 کند. 

ازاین رو، شــیائومى توصیه کــرد که براى 
مقابلــه بــا چنیــن 
بهتــر  مشــکالتى 
است به بخش هاى 
خدماتى رســمى 

مراجعه کنید.

دارندگان آیفونى که مدت ضمانت آنها به پایان رسیده 
است، براى تعویض باطرى گوشى خود در فروشگاه 

هاى اپل، باید هزینه بیشترى پرداخت کنند.
 اپل اعالم کــرد قیمت تعویض باطــرى براى همه 
گوشى هاى آیفون که پیش از ســال 2022 عرضه 
شده اند از اول مارس، به میزان 20 دالر افزایش پیدا 

مى کند.
در حال حاضر، دارندگان آیفون 13 براى باطرى جدید 
69 دالر پرداخــت مى کنند اما دو مــاه دیگر، هزینه 

تعویض باطرى به 89 دالر افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش قیمــت باطرى همچنین شــامل مدل هاى 
قدیمى تر آیفون، بعضــى از آى پدها و لپ تاپ هاى 
مک بوك مى شود. قیمت ها در بعضى از بازارهاى بین 

المللى اپل هم افزایش پیدا خواهد کرد.
در حال حاضر، همه مدل هاى آیفون 14 ضمانت دارند 
و اگر مشکلى پیدا کنند، اپل به رایگان این گوشى ها 
را تعمیر خواهد کرد اما وقتى ضمانت یک ســاله آنها 
تمام مى شود، اپل براى تعویض باطرى آنها 99 دالر 

دریافت خواهد کرد.
این اقدام نشان مى دهد اپل در حال تغییر قیمت ها در 
واکنش به هزینه هاى باالتر نیروى کار و قطعات است. 

اگرچه تورم، اخیرا در آمریکا آهسته شده است اما این 
شرکت سال میالدى گذشته، اعالم کرد تورم بر کسب 
و کارش تاثیر گذاشته و قیمت آیفون را در بازارهاى 

بین المللى متعدد افزایش داده بود.
این تغییر قیمت ممکن اســت باعث شود بعضى از 
کاربران، به جاى تعویض باطرى، تلفن خود را به مدل 
جدیدتر ارتقا دهند. همچنین ممکن اســت بعضى از 
کاربران به فروشــگاه هاى تعمیرات متفرقه مراجعه 

کنند که هزینه پایین ترى دارند.
تغییر هزینه تعویض باطرى در گذشــته، بر فروش 
آیفون تاثیر گذاشــته بود. اواخر سال 2017 کاربران 
متوجه شدند اپل کد نرم افزارى اضافه کرده که آیفون 
هاى داراى باطرى قدیمى تر را کند کرده اســت تا از 
خاموش شــدن ناگهانى آنها به دلیل ضعیف شدن 

باطرى، جلوگیرى کند.
افشاى این موضوع به رسوایى اپل 

منجر شد و این شرکت مجبور 
شــد در برابر کنگره آمریکا 
پاسخگو شود و جریمه هاى 
بین المللــى پرداخت کند. 
راهکار اپل براى مشتریان 

در آن زمان، تعویض باطرى به قیمــت 29 دالر در 
مقایسه با قیمت قدیمى تر 79 دالر بود. این تعویض 
باطرى محبوبیت زیادى پیدا کرد و بسیارى از کاربران 
آیفون ترجیح دادند گزینــه ارزان را انتخاب کنند. در 
نتیجه، فروش آیفون پیش از پایان این برنامه، کاهش 

یافت و پس از اتمام آن، دوباره افزایش پیدا کرد.
 تیم کوك، مدیرعامل اپل در ســال 2019 تعویض 
29 دالرى باطرى را به عنوان یکى از دالیل فروش 

ضعیف تر از حد مطلوب آیفون برشمرده 
بود.

ایستگاه SmartThings جدید سامسونگ یک هاب چند منظوره براى خانه 
هوشمند شما است.

 این یک هاب است، به عنوان یک دکمه عمل مى کند و داراى یک شارژر 15 
واتى است. توجه داشته باشید که این پروتکل از پروتکل Matter پشتیبانى 

مى کند که به طور گسترده توسط هوشمند مورد استفاده قرار گرفته است.
صنعت خانگى – اکوسیستم سامسونگ و گوگل را متحد و حتى اپل پشتیبانى 

از Matter را به iOS16.1 اضافه کرد.
عملکرد اصلى SmartThings Station این است که همه دستگاه هاى خانه 
هوشمند شما را به هم متصل کند که ممکن است از یکى از چندین پروتکل 
استفاده کند. این به شما امکان مى دهد حتى زمانى که در خانه نیستید آنها را از 

طریق تلفن خود کنترل کنید.
شما همچنین مى توانید کار کنترل آنها را از خود ایستگاه انجام بدهید. براى 
مثال، این کار مى تواند همه چراغ ها را خاموش کند و برخى از دســتگاه ها را 
هنگام خروج از خانه خاموش کند (و پس از بازگشت دوباره آنها را روشن کنید). 
مى تواند به تلویزیون بگوید که به حالت بازى برود یا تلفن شما به حالت مزاحم 
نشوید، درآید. همچنین مى تواند هنگام آماده شدن براى رفتن به رختخواب، 

پرده ها را ببندد و دما را کاهش دهد.
ایستگاه همچنین با شبکه SmartThings Find یکپارچه مى شود. از آنجایى 
که همیشه در خانه است، مى تواند تشخیص دهد که آیا دستگاه هاى ثبت شده 
شما در خانه هستند یا خیر. این شامل دستگاه هایى مى شود که با خود حمل 
 Galaxy مى کنید؛ تلفن، تبلت، ســاعت، هدفون  و همچنین هر چیزى که
 SmartThings Find متصل باشد. شــبکه +SmartTag یا SmartTag

به سرعت در حال رشــد است و سال گذشــته به 200 میلیون دستگاه ثبت 
شده رسید.

در نهایت، ایستگاه مى تواند تلفن، ساعت، هدفون و هر دستگاه دیگرى که از 
Qi پشتیبانى مى کند (تا 15 وات) شما را شارژ کند.

تأثیر خمیردندان بر شکستگى صفحه نمایش گوشى رتبه یک ویندوز در حمالت بدافزارى 2022

با این دستگاه 
خانه را کنترل کنــــید 5 نکته کلیدى براى 

حفاظت از حریم خصوصى 
گوشى هاى اندرویدى

گردوغبار و اثر انگشت کمک
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سرکه سیب و چاى ؛ بهترین درمان خانگى جوش صورت چگونه گوش ها را تمیز نگه داریم؟

زنان باردار به ماهى هاى مشکوك نباید لب بزنند!

وجود مقدارى جرم در گوش کامال طبیعى اســت و 
حتى براى مراقبت از مجراى گوش در برابر عفونت 
ضرورت دارد، اما همه ما مى خواهیم گوش هایمان 

تمیز باشد.
اگر از گــوش پاکن براى تمیز کــردن داخل گوش 
استفاده کنید، امکان آسیب رساندن به گوش هایتان 
وجود دارد. خوشبختانه راه هاى ساده و سالم زیادى 
براى اطمینان از تمیز ماندن گــوش وجود دارد که 
مى توانید با آن ها به تمیــزى طوالنى مدت گوش 

کمک کنید.
اگرچه هیچ چیز بــه اندازه یک فنجــان قهوه داغ 
نمى تواند به سرحال شــدن کمک کند. اما نوشیدن 

زیــاد آن ممکــن اســت باعث ایجــاد جرم 
در گوش شــود. اگــر نمى توانیــد یک روز 
بدون فنجان قهــوه خود ســر کنید، حتما 

گــوش خــود را به طــور منظم 
به پزشــک نشــان دهیــد. اگر 

خطــر  مى خواهیــد 
تجمع جرم گوش 
را کاهــش دهید، 

سعى کنید به تدریج مصرف کافئین خود را کاهش
 دهید.

تمیز کــردن گوش ها با گوش پاکن ممکن اســت 
ساده ترین و ســریع ترین راه براى از بین بردن جرم 
گوش به نظر برســد، امــا در واقــع مى تواند دقیقا 
برعکس عمل کند. گوش پاکــن مى تواند مجراى 
گوش شما را تحریک کنند و جرم گوش را به داخل 
آن برگرداند، که پاك کردن آن را سخت تر مى کند. 
به جاى استفاده از پنبه، گوش هاى خود 
را با کى صابون بشویید و با یک حوله 

نازك خشک کنید.
روغن زیتــون فواید زیــادى براى 
ســالمتى بدن دارد. جدا از این 
که با این روغــن مى توانید 
پوســت خود را آبرســانى 
کنیــد، از شــما در برابر 
قلبــى  بیمارى هــاى 
نیــز محافظــت مى کند. 
همچنین مى تواند به تمیز 
نگه داشتن گوش ها براى 

مدت طوالنى ترى کمک کند. ریختن مقدارى روغن 
زیتون در گوش یک بار در هفته مى تواند جرم گوش 

را نرم کند. حتى باعث خارج شدن آن از گوش شود.
نوشیدن آب کافى براى ســالمتى و تندرستى کلى 

بدن شما بسیار مهم است.
 همچنین ممکن است به شــما در تمیز نگه داشتن 
گوش کمک کند. از طرفى هیدراته ماندن بدن سبب 
تحریک کانال هاى گوش مى شــود و به پاکسازى 
آن ها کمــک مى کند. از آن جایى که نوشــیدن آب 
کافى به شــما کمک مى کنــد تا از کــم آبى بدن 
جلوگیرى کنید، همچنین بــه طور طبیعى مى توانید 

از تجمع جرم گوش را نیز جلوگیرى کنید.
شاید فکر کنید تمیز کردن داخل گوش خوب است. 
اما انجام این کار بیشــتر از این که مفید باشد، ضرر 
دارد. پزشــکان توصیه مى کنند که فقط قســمت 
بیرونى گوش هاى خود را تمیز کنیــد. مگر این که 
در محیطى کثیف یــا پر گرد و غبــار کار مى کنید، 
روزانه دوش بگیرید. بیرون و پشــت گوش خود را با 
یک پارچه مرطوب پاك کنید تا گوش هایتان تمیز 

بماند.

رییــس مرکز تحقیقــات تغذیه و امنیــت غذایى دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: به زنان باردار توصیه مى شود که از مصرف 
ماهى هاى مشــکوك به میزان باال و تجمیع جیوه به ویژه شوریده 

خوددارى کنند.
 رضا امانــى گفت: با توجه بــه تجمیع جیوه در برخــى ماهى ها از 
جمله شــوریده، کوســه و اره ماهى به زنان باردار توصیه مى شود 
که از مصرف این قبیل ماهى ها به ویژه در سه ماه نخست باردارى 

پرهیز کنند.
برنا نوشــت؛ عضو هیات علمى دانشــکده تغذیــه و علوم غذایى 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اظهار داشت: مصرف مواد غذایى با 
میزان جیوه بیشتر از حد اســتاندارد در زنان باردار براى رشد جنین، 

خطرناك است.
وى با اشاره به اینکه میزان تجمیع جیوه در برخى ماهى ها به ویژه از 
نوع شکارچى مانند کوسه و اره ماهى، باالست، اضافه کرد: تحقیقات 
مختلف نشــان مى دهد که در بین ماهى هاى دریاهاى ایران این 

موضوع در ماهى شوریده بیشتر نمود دارد.
امانى به تحقیقى که در این باره انجام داده است، اشاره و خاطرنشان 
کرد: در این تحقیق، میزان جیوه موجود در ماهى شوریده در دریاى 
 (WHO) خلیج فارس از میزان اســتاندارد سازمان جهانى بهداشت

بیشتر بود.
میزان مجاز جیوه با توجه به استانداردهاى سازمان بهداشت جهانى، 

نیم میکرو گرم بر گرم است.

به گفته وى، مســائلى مانند آلودگى هاى صنعتى و زیست محیطى 
در باال رفتن تجمیع عناصر سنگین مانند جیوه در آبزیان تاثیر دارد.

این استاد دانشــگاه با تاکید بر اهمیت غذایى ماهى، تصریح کرد: 
ماهى، منبع پروتئین، ویتامین و امگا 3 است که مصرف آن 2 بار در 

هر هفته و هر بار 120 تا 130 گرم توصیه مى شود.
امانى با بیان اینکــه ماهى هاى آب هاى آزاد، ســردابى و پر چرب 
از جمله قزل آال، ساردین، شاه ماهى و ســالمون داراى اسید چرب 
(امگا 3) بیشــترى هســتند، گفت: بیشــتر ماهى هایى که به اسم 
سالمون در کشــورمان عرضه مى شــود، واقعى نبوده و شبیه آن 

هستند.
وى با اشــاره به اینکه مواد غذایى گیاهى مانند روغن کانوال، کلزا، 

ســویا و گردو نیز امگا 3 دارند، خاطرنشان کرد: اما مسئله مهم این 
است که امگاى 3 موجود در آنها باید در بدن انسان به 2 نوع ضرورى 
از امگا 3 ( EPA و DHA ) تبدیل شوند که ویژگى مثبت بیولوژیکى 

(زیستى) را نشان دهند.
امانــى با بیــان اینکه ایــن 2 نوع امــگا 3 فقــط در ماهى وجود 
دارد، افزود: ضریب تبدیل اســید چرب گیاهى در بــدن به 2 نوع 
ضرورى مذکور کمتر از 10 درصد اســت که این موضوع اهمیت 
مصرف ماهى را به عنوان منبع سرشــار و مطمئنى از امگا 3 نشان 

مى دهد.
وى اظهار داشت: توان تبدیل اســید چرب امگا 3 گیاهى به 2 نوع 

ضرورى مذکور در زنان بیشتر از مردان است.

سینوزیت از جمله مشکالتى است که مى تواند به راحتى وضعیت 
زندگى فردى را تحت تاثیر قرار دهد یا به سادگى وضعیتى را براى او 
به وجود آورد که فرد توانایى روزانه انجام کارهاى معمولى خود را از 
دست بدهد.  بسیارى از افراد وجود دارند که به طور مداوم با مشکل 
سینوزیت دست و پنجه نرم مى کنند. سینوزیت از جمله مشکالتى 
است که مى  تواند به راحتى وضعیت زندگى فردى را تحت تاثیر قرار 
دهد یا به سادگى وضعیتى را براى او به وجود آورد که فرد توانایى 

روزانه انجام کارهاى معمولى خود را از دست بدهد.
عفونت سینوســى که به عنوان ســینوزیت نیز شناخته مى شود، 
وضعیتى است که با التهاب یا تورم بافت هاى پوشاننده سینوس ها 
مشخص مى شود. سینوس هاى پارانازال چهار جفت حفره (فضا) 
هســتند که در ســر قرار دارند. این چهار حفره توسط کانال هاى 
باریکى به هم متصل مى شــوند. این کانال ها به عنوان زهکشى 
عمل مى کنند که به تمیز نگه داشــتن بینى و عارى از باکترى ها 
کمک مى کند. عفونت سینوسى زمانى رخ مى دهند که این کانال ها 

پر از مایع مى شوند و مسیر را در بینى مسدود مى کنند.
هنگامى که مایع در ایــن کانال ها جمع مى شــود، میکروب ها 

مى توانند رشد کنند و باعث عفونت (سینوزیت باکتریایى) شوند.

چه چیزى باعث سینوزیت مى شود؟
جدا از مــوارد فوق، برخــى از علــل اصلى عفونت سینوســى 
سرماخوردگى است که باعث التهاب و تورم سینوس ها مى شود که 

منجر به تجمع مخاط در داخل مجراى بینى مى شود.

مشکالت سالمتى ناشى از سینوزیت
این عارضه مى تواند منجر به خروپف، مشــکل در تنفس به ویژه 
هنگام خواب یا دراز کشیدن، ســردرد شدید و در موارد جدى این 

وضعیت نیز منجر به عالئم شدید تب مغزى یا مننژیت شود.

عالئم سینوزیت مزمن
عالئمى که در پس ابتال به سینوزیت شــکل مى  گیرند عالئمى 

هســتند که در افراد مختلف مى تواند انواع و 
شدت و ضعف متفاوتى نیز از خود نشان دهند. 

این عالئم غالبا با شرایط زیر همراه هستند:
عطســه- خارش- خارش و ســوزش بینى ، 
گلو و چشــم ها- گرفتگى مخاطــى بینى و 

گلــو- آبریزش بینى - ســر درد - درد در 
قسمت گونه ها- شکل گیرى ترشحات 

زرد در دهان - تنفس سخت- درد 
دندان- تب - کاهــش بویایى و 

چشایى.

عوارض سینوزیت مزمن
عوارضى که در صورت همراه نشدن ســینوزیت در مراحل اولیه 
ممکن است به احتمال شدیدى برا بیمار حاصل شود  مى تواند به 

شکل  هاى زیر بروز پیدا کند.
پیدایش بیمارى آسم در کنار ابتال به سینوزت مزمن.

مننژیت که بر اثر حرکت عفونت به سمت مغز حاصل مى شود.
شکالت بینایى که در اثر گسترش عفونت و راه یابى آن به حفره 
چشــم ها باعث کاهش بینایى و درد مى شــود. حتى در مواردى 

نابینایى فرد را با خود به همراه دارد.
آسیب عروقى در اطراف ســینوس  ها رگ  هایى وجود دارند که به 
سادگى مستعد درگیرى با عفونت هستند و باعث بروز سکته مغزى 

و آسیب  هاى دیگر مى شوند.
عفونت گوش  ها به طور شدید یا معمولى اما مکرر. ایجاد عفونت در 

سینوس  ها به سادگى قابل انتقال به گوش  ها نیز است.
حساسیت به چیزهاى مختلفى به شکل آلرژى.

عوارضى که از آنها نام برده شــد مى توانید به ســادگى براى هر 
فردى با عدم پیگیرى سینوزیت و درمان اتفاق بیفتد، لذا پیشنهاد 
ما همیشــه این اســت که با دیدن عالئم اولیه سریعا به پزشک 
مراجعه کنید و به هیچ وجه از آنتى بیوتیک به صورت خودســرانه 

استفاده نکنید.

درمان هاى خانگى بــراى درمان طبیعى 
سینوزیت
سرکه سیب

سرکه سیب یک ماده شگفت انگیز اســت که فواید زیادى براى 
سالمتى دارد. سرکه ســیب که به نام ACV نیز شناخته مى شود 
داراى خواص ضد باکتریایى است که به درمان عالئم آنفلوانزا مانند 
سرماخوردگى، سرفه، آلرژى و ... کمک مى کند. تنها کارى که باید 
انجام دهید این است که یک قاشق سرکه سیب را بردارید و آن را به 

شکل رقیق شده بنوشید (آن را با آب مخلوط کنید).

درمان با بخار
چه کسى نمى داند که بخار درمانى در مدیریت عالئم سرماخوردگى 
و آنفلوانزا چقدر مى تواند موثر باشد؟ ســعى کنید دوش آب گرم 
بگیرید یا از تکنیک تنفس با بخار براى کمک به باز شدن مجراى 

بینى استفاده کنید.
تنها کارى که باید انجام دهید این است که یک کاسه بردارید و آن 
را با آب داغ پر کنید، حاال صورت و ســر خود را با حوله بپوشانید و 
بخار داغ آن را استنشاق کنید، این کار فوراً مجراى بینى شما را باز 

مى کند و در نتیجه از گرفتگى ناشى از سینوزیت تسکین مى یابد.

زردچوبه
زردچوبه مهم ترین ادویه اى که مى توانید به راحتى در آشپزخانه 

پیدا کنید سرشار از خواص آنتى اکسیدانى است. زردچوبه در درمان 
عالئم سینوسى موثرترین است. این ادویه همچنین داراى خواص 
ضد التهابى اســت که به تسکین عالئم ســینوزیت (سینوزیت) 
کمک مى کند. تنها کارى که باید انجام دهید این است که کمى 
زردچوبه به چاى داغ اضافه کنید و آن را بنوشــید. این کار به دفع 
مخاط انباشته شده در مجارى و در نتیجه باز شدن مجراى بینى 

کمک مى کند.

روغن اوکالیپتوس
این اســانس براى مبارزه با سینوزیت عالى اســت و همچنین 
سالمت سیستم تنفسى را تقویت مى کند، تنها کارى که باید انجام 
دهید این است که چند قطره روغن اکالیپتوس را در دستمال خود 
بریزید و آن را تنفس کنید، این کار فوراً گرفتگى بینى را براى شما 
تسکین مى دهد. براى رسیدن به نتیجه بهتر روزانه از آن استفاده 

کنید.

فلفل تند
پودر فلفل قرمز یکى از موثرترین ادویه ها براى درمان سینوزیت در 
خانه است که اگر به درستى استفاده شود، مى تواند راه هاى مسدود 
شده بینى را باز و سینوس ها را پاك کند، کافى است پودر فلفل قرمز 
را در یک فنجان آب (ترجیحا داغ) مخلوط کنید و خوب هم بزنید 
حاال روزى دو تا سه بار از این دمنوش بنوشید. اگر دوست داشتید 

مقدارى عسل هم اضافه کنید.

استفاده درست از ماسک در روزهایى که هر فرد مى 
تواند بمب انتقال ویروس باشــد، از اهمیت زیادى 

برخوردار است.
 استفاده از ماسک مى بایســت به گونه اى باشد که 
بتواند مانع از انتقال ویروس شــود. متأسفانه برخى 
افراد بدون توجه به این نکته، از ماســک اســتفاده 

مى کنند.
از همین رو، چند توصیه بهداشتى را با هم مى خوانیم.

قبــل از دســت زدن به ماســک و پوشــیدن آن 
دست هایتان را بشویید.

از تمیز و سالم بودن ماسک اطمینان حاصل کنید.
ماســک را از جهت صحیــح آن پوشــیده و تیغه 

نگهدارنده آن را باال بکشید.
ماسک را از سمت صحیح آن بپوشید. به طورى که 

قسمت رنگى ماسک بیرون باشد.
تیغه باالى ماسک دقیقاً بر روى بینى قرار گیرد.

بینى، دهــان و چانه را بــه طور کامل با ماســک 
بپوشانیم.

ماسک را به گونه اى بپوشــیم که با صورت فاصله 
نداشته باشد.

از دست زدن به ماسک خوددارى کنیم. 
 هنگام در آوردن ماسک آن را از پشت سر یا گوش باز 

کرده و از صورت فاصله دهیم.
ماسک اســتفاده شــده را به دور از صورت و سطح 

تماسى نگه داریم.
ماسک استفاده شــده را در ســطل زباله درب دار 

بیندازیم.
بعد از درآوردن ماسک دست هاى خود را به دقت با 

آب و صابون بشویید.
در عین حال از ماسکى که تنفس با آن دشوار است، 

استفاده نکنیم.
از ماسک کثیف یا پاره استفاده نکنیم.

از قرار دادن ماسک زیر بینى خوددارى کنیم.
از ماسک مشکوك استفاده نکنیم.

بخش بیرونى ماسک را هرگز لمس نکنیم.
ماســک را براى صحبت با دیگران از روى صورت 

پایین نکشیم.
ماسک اســتفاده شــده را در معرض تماس خود و 

دیگران قرار ندهیم .
از ماسک هاى استفاده شده، مجدداً استفاده نکنیم.

پیدا کردن راهى براى درمان جوش صورت یا آکنه دغدغه 
افراد بسیارى است و گاهى اوقات وجود آکنه روى پوست 
صورت به یک کابوس واقعى تبدیل مى شود. در این مطلب 
دو راهکار ساده براى درمان خانگى جوش صورت معرفى 

کرده ایم که در ادامه مى خوانید.
 آکنه و پیدا کردن راهى براى درمان آن دغدغه افراد بسیارى 
است و گاهى اوقات وجود آکنه روى پوست به خصوص 
پوســت صورت به یک کابوس واقعى تبدیل مى شــود. 
اما واقعیت این اســت که راه حل هایى براى مقابله با آکنه 
خفیف و جوش هاى سرسیاه وجود دارد؛ راه حل هایى که 

هم نوجوانان و هم بزرگساالن را درگیر خود کرده است.
مواد در دســترس و ارزانى مانند چاى سبز یا سرکه سیب 
مى توانند به شما کمک کنند تا از شر آکنه خفیف خالص 
شوید. براى موارد جدى تر یا مداوم، بدیهى است که باید از 

یک متخصص پوست مشاوره بگیرید.

بهترین درمان خانگى جوش صورت
در این مطلب دو راهکار ساده - استفاده از چاى سبز و سرکه 
سیب - براى درمان خانگى و موثر جوش صورت معرفى 

کرده ایم که در ادامه مى خوانید.

چاى براى کمک به کاهش ترشح چربى
حتما موقع خرید لوازم آرایشى دیده اید که در تعداد زیادى 
از محصوالت ضد آکنه چاى سبز به کار رفته است. این امر 
تصادفى نیست چاى سفید و به خصوص چاى سبز - به 
دلیل خواص فوق العاده اى که دارند - هر دو راه حل هاى 

طبیعى براى افراد مستعد آکنه هستند.
علت اصلى استفاده از چاى سبز در محصوالت ضد آکنه، 
نقشى است که در کاهش ترشح سبوم (یک ماده روغنى 
است که توسط غدد چربى بدن شــما تولید مى شود) ایفا 
مى کند؛ چراکه ترشــح بیش از حد این ماده روغنى دقیقا 

یکى از دالیل آکنه است.
استفاده از چاى سبز به شکل روغن، ماسک، کرم یا سرم 

مى تواند به درمان آکنه کمک کند.
توجه داشته باشــید که نباید چاى 

ســبز را بــا روغن 
درخت چاى اشتباه 
گرفت؛ چراکه اتفاقا 
این روغــن لکه ها 

و لک هــاى آکنــه را 
خشک مى کند.

سرکه سیب براى مبارزه با جوش هاى 
سرسیاه

از ســرکه ســیب مى توان براى از بین بردن جوش هاى 
سرسیاهى که بســیارى از افراد را آزار مى دهد، استفاده 
کرد. سرکه سیب، سرشــار از مواد مغذى، اسیدهاى آلى 
و نمک هاى معدنى است و یک عامل ضد باکترى قوى 
به شمار مى رود. سرکه سیب پوست را به طور کامل تمیز 
مى کند و آلودگى هایى را که در طول روز روى پوســت 

مى نشینند، از بین مى برد.
کارکرد شگفت انگیز سرکه سیب این است که به کاهش 
منافذ باز پوست و خالص شدن از شر جوش هاى سرسیاه 
کمک مى کند. عالوه بر اینها، سرکه 
سیب یک درمان طبیعى، 
ارزان و در دســترس 
اســت که خود نقطه 
قوتى به شمار مى رود.

مؤسسه تحقیقات اوتیسم در کالیفرنیا توصیه مى کند که اگرچه تشخیص 
این بیمارى به پزشــک نیاز دارد، اما والدین و مراقبان باید از عالئم آن 

آگاه باشند.
کودکان مبتال به اوتیسم ممکن است عالئم اجتماعى، ارتباطى و رفتارى 

مختلفى داشته باشند.
به گفته این مؤسسه، این عالئم مى تواند شامل مشکل در برقرارى ارتباط 

با افراد دیگر باشد که اغلب در اوایل کودکى آشکار مى شود.
عالمت دیگر مى تواند لحن صدا باشــد. به گفته این مؤسسه، برخى از 
افراد مبتال به اوتیسم ممکن اســت در تنظیم یا تعدیل لحن صداى خود 
مشکل داشته باشند. آن ها ممکن است خیلى بلند، خیلى آرام یا با صدایى 

یکنواخت صحبت کنند.
تماس چشمى ضعیف یا اجتناب از تماس چشــمى یکى دیگر از عالئم 
رایج است. کودك مبتال به اوتیسم همچنین ممکن است در تشخیص و 
استفاده از حاالت چهره، حرکات فیزیکى و زبان کلى بدن مشکل داشته 

باشد.
رفتار هاى تکرارى نشانه هاى رفتارى رایجى هستند که مى تواند شامل 
تکان دادن، چرخیدن یا تکان دادن دست ها و بازو ها یا تکان دادن انگشتان 

در مقابل چشمانشان باشد.
کودکان مبتال به اوتیسم نیز ممکن است با اسباب بازى ها یا اشیا دیگر به 
روش هاى غیر معمول بازى کنند که ممکن اســت شامل فشردن مکرر 

کلید هاى چراغ یا چرخاندن خستگى ناپذیر سکه ها باشد.
رفتار هاى تشریفاتى، مانند خوردن غذا هاى یکسان در هر وعده غذایى 
یا خیلى زود ناراحت شدن پس از هر تغییرى در برنامه ها، مى تواند نشانه 

دیگرى باشد.

چطور از ماسک استفاده کنیم؟

بهترین ادویه براى
 تسکین عالئم سینوزیت

عالئم اولیه 
بیمارى اوتیسم را بشناسید
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استفادگعالئمى که در پس ابتال به سینوزیت شــکل مى گیرند عالئمى 

 سبز به شکل روغن، ماسک، کرم یا سرم
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میز ماندن گــوش وجود دارد که 
به تمیــزى طوالنى مدت گوش 

ـه اندازه یک فنجــان قهوه داغ 
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آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى حسین امینى پور  به پیوست 2 برگ  استشهادیه محلى که امضاى شهود رسما 
گواهى گردیده که مدعى است سند مالکیت ششدانگ خانه بمساحت 173 مترمربع 
بشماره پالك 11 فرعى از 1654 اصلى واقع در بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل بنام 
حسین امینى ثبت و سند مالکیت به شماره سریال 383643 ج 1400 صادر گردیده که 
در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده لذا طبق 
تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانــون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با 
ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/10/21 – م الف:1439071-رییس ثبت اسناد و امالك 

آران و بیدگل- حامد فکریان/10/169 

آگهى فقدان سند مالکیت
خانم مژگان بیدرام فرزند حسن با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن 
سند مالکیت به شــماره چاپى 417607 ج / 00 تمامى 250 سهم مشاع از92/ 1069 
ششــدانگ پالك 409/5048 واقع در بخش 16 که در دفتر الکترونیک به شــماره 
140120302035008847 تسلیم گردیده و به موجب گواهى حصر وراثت به شماره 
100199 مورخ 1399/07/23 شوراى حل اختالف شاهین شهر به نام وى ثبت گردیده 
و سابقه رهن و بازداشت ندارد و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایى از 
بین رفته و تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى نموده است ، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود سند 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم 
و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/10/21-م 
الف:1438589-سیدامیرحسین حسن زاده - سرپرست حوزه ثبت ملک شاهین شهر 

ازطرف زهره زرگرى/10/170

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود  ششدانگ یک قطعه زمین ساده پالك  شماره 1735 فرعى واقع 
در دهق 4  اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام خانم زهرا بیگم 

عباس نقى دهقى فرزند محمد قاسم و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 
1401/11/13  ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدیــد حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لــذا بموجب این آگهى به 
کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گردد که در روز و ساعت مقرردرمحل حضوریابند.
اعتراضات مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20قانون ثبــت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تا سى (30)روزپذیرفته خواهدشــد.تاریخ انتشار:1401/10/21-م 
الف:1437965-رئیــس اداره ثبت اســناد وامــالك بخش مهردشــت – نصراله 

علینقیان/10/171   

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى محسن مدیحى بیدگلى و  به پیوست 2 برگ  استشهادیه محلى که امضاى شهود 
رسما گواهى گردیده که مدعى است سند مالکیت ششــدانگ زمین بمساحت 125 
مترمربع بشماره پالك 820 فرعى از 2645 اصلى واقع در بخش 3 حوزه ثبتى آران و 
بیدگل بنام محسن مدیحى بیدگلى ثبت و سند مالکیت بشماره سریال 101066 الف 91 
صادر و تسلیم گردیده است که در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواست صدور سند 
مالکیت المثنى نموده سپس برابر سند شماره 7305 مورخ 1392/7/27 دفتر 338 در 
رهن بانک مسکن میباشد. لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند با ارائه کننده مســترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مزبور صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/10/21-م الف:1439265-رییس 

ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- حامد فکریان/10/172

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى محمد کریمیان فرزند قربانعلى ، باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 
20309-1401/09/01 به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است،  مدعى است که 
سند مالکیت  ششدانگ پالك شماره 23/527  فرعى مجزى شده از 23/291 واقع در 
دهق بخش 15 ثبت اصفهان که بنام محمد نامبرده ثبت و سند صادر گردیده و  معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سرقت مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 

اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام 
معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم 
خواهد شد. تاریخ انتشــار1401/10/21-م الف:1439355-رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان/10/177

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 0569 مورخ 1401/09/28 به شماره کالسه 1299 مالکیت آقاى/ 
خانم مرتضى ذبیحى فروشانى به شناسنامه شماره 226 کدملى 1141569582 صادره 
فرزند حسن در چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 115,35 
مترمربع پالك شماره 2421 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند 464197 دفتر 251 صفحه 230 و سند قطعى 17936 
مورخ 1400/11/19 دفترخانه 388 خمینى شــهر و مالحظه نقشــه ملک و گزارش 

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 0571 مورخ 1401/09/28 به شماره کالسه 1300 مالکیت آقاى/ 
خانم زهرا بیابان گرد به شناسنامه شــماره 200 کدملى 1141654970 صادره فرزند 
محمدرضا در یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 115,35 
مترمربع پالك شماره 2421 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند 464197 دفتر 251 صفحه 230 و سند قطعى 17936 
مورخ 1400/11/19 دفترخانه 388 خمینى شــهر و مالحظه نقشــه ملک و گزارش 

کارشناس مالحضه 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 اعتراضى 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 تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/21- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/11/06- م الف: 1438883 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمد حسن مصطفوى/10/179

آگهى فقدان سند مالکیت
خانم زهرا قندهارى علویجه فرزند اکبر باستناد دو برگ استشهاد محلى که هویت و 
امضاء شهود که تحت شماره 20429- 1401/10/05توسط دفترخانه 182 علویجه 
رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت ســه دانگ مشاع  از ششدانگ پالك 
شماره  2847  فرعى واقع در علویجه یک اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 
245  دفتر 9  امالك ذیل ثبت 1199  بنام حســین قندهارى ثبت و سند صادر شده  و 
بعدا بموجب سند قطعى شماره 812-1319/07/29 به اکبر نامبرده ثبت و سند صادر 
شده و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شــدن یا ازبین رفتن: به علت 
جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسید یا درصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/10/21 -م الف:1439351- رئیس 

ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان/10/178

مدیر باغبانى سازمان جهاد کشاورزى اصفهان با اشاره به 
اینکه استان اصفهان در زمینه تولید گل شب بو رتبه اول 
کشورى را دارد، بیان کرد: محصوالت سبزى و صیفى 
انواع گوجه فرنگى شــامل گوجه هاى درشت، زیتونى 
و چرى، انواع خیــار، فلفل دلمه اى رنگــى، بادمجان، 
توت فرنگى و سبزیجات خوردنى برگى در استان کشت 
مى شــود.   احمدرضا رئیــس زاده اظهار کرد: ســطح 
زیرکشــت محصوالت گلخانه اى حدود دو هزار و 500 
هکتار و همچنین از این مقدار حدود 200 هکتار مربوط به 
انواع گل و گیاهان زینتى و دو هزار و 300 هکتار مربوط 

به انواع محصوالت سبزى و صیفى است.

وى عنوان کرد: گل و گیاهان زینتى شــامل گل هاى 
شــاخه بریده، گل هاى آپارتمانــى، گل هاى گلدانى و 
درختچه هاى زینتى اســت که در مجمــوع حدود 175 
میلیون اصله یا گلدان در ســال در استان اصفهان تولید 

مى شود.
وى با اشاره به اینکه ساالنه حدود 320 هزار تن سبزى 
و صیفى در اســتان تولید مى شــود، افزود: عمده این 
محصوالت مخصوصــا فلفل دلمه، گوجــه فرنگى و 
بادمجان محصوالت صادراتى استان بوده و به کشورهاى 
روسیه و حاشیه خلیج فارس صادر مى شود گفتنى است 

الباقى محصوالت مصرف داخلى دارد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه گفت: 
خطوط BRT به خوبى پاســخگوى نیاز همشهریان بوده 
است، به طورى که روزانه حداکثر تعداد 120 هزار مسافر 
جابه جا مى کند. سیدعباس روحانى با اشــاره به اینکه بر 
اســاس مطالعات جامع حمل ونقل شهر اصفهان 12 خط 
BRT براى شهر اصفهان در نظر گرفته شده است، اظهار 

کرد: اگر نسبت به اجراى این خطوط به منظور رفع تکلیف 
برخورد شــود، به جاى برخــوردارى از BRT، با خط ویژه 
مواجه خواهیم بود. وى با بیان اینکه پس از اجراى خط یک 
BRT در شهر اصفهان، مخالفت هایى وجود داشت، افزود: 

هنگامى که مدیران شهرى و استانى متوجه رضایتمندى 

شــهروندان از راه اندازى این خطوط شــدند، اجراى فاز 
 BRT :دوم خط یک را مورد تاکید قرار دادنــد. وى گفت
استانداردهاى مخصوص خود را دارد از جمله اینکه مسیر آن 
باید با نرده گذارى، گل میخ یا نصب دوربین هاى ثبت تخلف 
ایزوله باشد، بنابراین هر خط اتوبوسى خط BRT محسوب 
نمى شود. وى با بیان اینکه اتوبوس هاى BRT باید انبوه بر 
باشد، به همین منظور براى این خطوط درخواست خریدارى 
اتوبوس هاى دو کابین داده شده است، گفت: خط چهارم 
BRT استاندارد نیست، زیرا ناوگان آن وارد جریان ترافیکى 

مى شود، البته در این راستا سیاست هاى معاونت حمل ونقل 
و ترافیک نیز بى تأثیر نیست.

 جایگاه اصفهان در تولید 
محصوالت گلخانه اى

ویژگى هاى  BRT استاندارد 
براى اصفهان 

توقیف موتور 500 میلیونى
فرمانده انتظامى شهرسـتان نطنز گفـت: ماموران این 
فرماندهى یک دستگاه موتور سیکلت سنگین خارجى 
قاچاق را به ارزش 5 میلیارد ریال توقیف کردند. سرهنگ 
مهـدى کریمى گفـت:  مامـوران اداره مبارزه بـا قاچاق 
کاالى فرماندهى انتظامى شهرستان، این موتورسیکلت 
سـنگین خارجى که بدون داشـتن پالك در حال تردد 
در سـطح شـهر بود را شناسـایى و توقیـف کردند. وى 
بابیان اینکه در بررسـى و اسـتعالم هاى صورت گرفته 
مشخص شـد این موتورسـیکلت فاقد هرگونه مدارك 
معتبر گمرکى بوده و به صورت قاچاق تهیه شـده است 
گفت: کارشناسان ارزش این موتورسیکلت را 5 میلیارد 

 ریال برآورد کردند.

افتتاح نمایشگاه 
صنایع دستى بانوان 

معاون صنایع دستى و هنرهاى سنتى استان اصفهان از 
افتتاح نمایشگاه دستاوردهاى صنایع دستى بانوان استان 
با نام «ایران سراى من است» خبر داد. نورا... عبداللهى 
گفت: این نمایشگاه در محل گالرى نقش خانه واقع در 
میدان امام(ره) با حضور هنرمندان بانوى فعال در حوزه 
صنایع دسـتى و هنرهاى سـنتى برگزار شـد. وى ادامه 
داد: این نمایشـگاه با حضور 20 نفر از بانوان هنرمند در 
رشـته هایى همچون رودوزى سـنتى، میناکارى، چاپ 
دستى، نگارگرى، فیروزه کوبى، سفال، زیورآالت سنتى، 
آثار چرمـى، پارچه قلمـکار، سـرمه دوزى، گلیم بافى و 
دوخت هاى سنتى از امروز و به مدت چهار روز برپا است.

خبر

رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شوراى اسالمى 
شهر اصفهان با بیان اینکه ساکنان شهرك شهید کشورى باید 
از حقوق قانونى خود در سرانه هاى مختلف برخوردار باشند، 
گفت: به شهردارى تاکید شده است که در خصوص حقوق 

بیت المال ذره اى کوتاه نیاید و پیگیرى الزم را انجام دهد.
احمدرضا مصور اظهار کرد: تحقیق و آسیب شناســى پروژه 
شهرك شهید کشورى در شوراى ششم انجام شد اما بعضى 
افراد با بى عدالتى موضوع را به سمت تسویه حساب شخصى 
یا گروهى ســوق دادند که در واقعیت چنین نیست، بنابراین 
ما داراى شهرکى هستیم که بر اساس مصوبات انجام شده 
چشم انداز استقرار حدود 50 هزار نفر براى آن در نظر گرفته 

شده است.
وى افزود: براى شــهروندانى که در این شــهرك ســاکن 
مى شوند، باید زیرساخت ها و خدمات عمومى در نظر گرفته 
شود و سرانه هاى مربوط به این افراد همچون معابر، فضاى 
سبز، بهداشت، آموزش وپرورش، تفریح، تجارت و کسب وکار 
تأمین شود، لذا جهت رفع مشــکالت، به موضوع شهرك 
شهید کشورى ورود کردیم، چراکه در گذشته پیش از ایجاد 

زیرساخت هاى الزم، اقدام به سکونت شهروندان شده است.
رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شوراى اسالمى 
شهر اصفهان ادامه داد: در شهرك شهید کشورى به صورت 
خاص آماده سازى بخشى از خدمات همچون زمین بر عهده 
پیمانکار سازنده شهرك بوده است که همچنان نیز این تعهدات 
به قوت خود باقى است و ما تقاضا داریم پیمانکار وظایف خود را 
به درستى انجام دهد، لذا با ورود و پیگیرى استاندار و فرماندار به 
این موضوع آن ها نیز پذیرفته اند که به تعهدات خود عمل کنند.
وى گفت: بعضى از اقدامات رفاهى همچون بازار روز کوثر در 
حال ساخت است، همچنین در زمینه مذهبى نیز در حال احداث 
دو مسجد هســتیم که یکى از این مساجد در حال تکمیل و 

عملیات احداث دومین مسجد به تازگى آغاز شده است.
مصور تصریح کرد: ادارات دیگر همچون آموزش وپرورش 
در زمینه هاى آموزشى و بهداشت و درمان در زمینه خدمات 
درمانى به تناسب وظایف خود باید وارد موضوع شوند که البته 
با برگزارى جلسات و پیگیرى این مسائل بیشتر مراکز پاى کار 
حاضر شدند، اما الزم است بعضى از مباحث پیگیرى شود تا 

حق و حقوق شهر از بین نرود.

وى با بیان اینکه آنچه در شــهرك کشورى دنبال مى شود، 
داشتن شهرکى است که ســاکنان آن از حقوق قانونى خود 
در ســرانه هاى مختلف برخوردار باشــند، خاطرنشان کرد: 
با توجه به اینکه در احداث این شــهرك سازمان شهردارى 
جلودار بوده اســت اما یکى از وظایف شوراى اسالمى شهر 
نیز پیگیرى حقوق شهروندان در این شهرك است، بنابراین 
نمى توانیم فقط به شهردارى تذکر دهیم، چراکه تنها شوراى 

شهردارى نیستیم.
رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شوراى اسالمى 
شهر اصفهان افزود: احداث ایستگاه آتش نشانى، بازار کوثر و 
ساخت مسجد از اقدامات شهردارى است، اما الزم است بعضى 
از وظایف دیگر سازمان ها را نیز پیگیرى کنیم تا به سرانجام 
برسد که مهم ترین آن آماده سازى زمین است؛ به عنوان مثال 
اگر قرار است مدرسه اى ساخته شــود، تعهدات پیمانکار آن 
شهرك، آماده سازى زمین و تحویل آن به آموزش وپرورش 
براى ساخت وســاز بوده اســت که این اتفاق تاکنون رقم 

نخورده است.
وى ادامه داد: مسئوالن مرتبط اظهار مى کنند این اقدامات به 

تدریج انجام مى شود، اما نگران هستیم که پیمانکار پس از اتمام 
کار، ترك فعل کند و تعهدات بر زمین بماند؛ از سوى دیگر به 
شهردارى نیز گفته شده است تا در خصوص حقوق بیت المال 
ذره اى کوتاه نیاید و چنانچه احساس کند این حقوق از بین رفته 

است، پیگیرى الزم را انجام دهد.
مصور گفت: شهرك شهید کشورى نقطه اى از شهر اصفهان 

و ساکنان آن بخشى از شهروندان این کالنشهر هستند و حق 
دارند همچون سایر نقاط شهر، انتظار رفاه در سکونت گاه خود 
داشته باشند و این هدف نهایى اســت، لذا نیازهاى ساکنان 
همچون اتوبوس، خط اتوبوس، تاکسیرانى و ورزشگاه با توجه 
به امکانات و محدودیت هاى موجود باید دنبال و تأمین شود، 

زیرا درخواست زیادى نیست.

رئیس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شوراى اسالمى شهر اصفهان: 

پیگیرى پروژه شهید کشورى تسویه حساب شخصى نیست

آرمان کیانى

مأموران کالنتــرى 29 فرماندهى انتظامى شهرســتان 
اصفهان در دو عملیات جداگانه موفق به کشف هزاران لیتر 
سوخت قاچاق و ده ها دســتگاه ماینر جمعاً به ارزش چهار 

میلیارد ریال شدند.
بنا بر این گزارش، این ماموران حین گشت زنى  در سطح 

حوزه اســتحفاظى حود  به یک دســتگاه کامیون حامل 
سوخت مشکوك شده و براى بررسى بیشتر آن را متوقف 
کردند. آنها متوجه شــدند که راننده خودرو فاقد هرگونه 
مجوز و مدرك معتبر و قانونى بــراى حمل این محموله 
بوده و در بازرسى ازخودروى مذکور موفق به کشف 4 هزار 
لیتر ســوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند.  ارزش سوخت 

مکشــوفه قاچاق برابر اعالم کارشناســان مربوطه یک 
میلیارد ریال برآورد شده است. در عملیاتى دیگر، مأموران 
کالنترى 29 از فعالیت مجرمانه فردى درباره اســتفاده از 
دستگاه هاى غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال مطلع شدند و 
موضوع را در دستورکار خود قرار دادند. آنها در این راستا به 
محل نگهدارى دستگاه هاى ماینر قاچاق اعزام شدند و در 

بازرسى از یک کارگاه 88 دستگاه استخراج ارز دیجیتال را 
کشف کردند. مالک کارگاه که هیچگونه مدارك قانونى و 
ُمعتبرى در باره دستگاه ها و فعالیت خود در زمینه استخراج 

ارز دیجیتال ارائه نکرد به مراجع قضایى معرفى شد.
 برابر اعالم نظر کارشناسان ارزش دستگاه هاى ماینر سه 

میلیارد ریال برآورد شده است.

 2 عملیات ویژه 
کالنترى 29 

تاسیس 
شرکت سهامى خاص پودر بلورین الماس شرق درتاریخ 1401/09/24 به شماره ثبت 72904 به شناسه ملى 14011766094 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش، تولید و توزیع و دانه بندى انواع پودر هاى معدنى از قبیل دولومیت و فلدسپا و سیلیس و ذغال 
سنگ . خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، 
انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در 
راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان کوهپایه، بخش تودشک، روستاى شهرك صنعتى کوهپایه، شهرك صنعتى 
کوهپایه، خیابان اصلى، خیابان هفتم، پالك 0، طبقه همکف کدپستى 8137131767 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 500,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 
سهم 5000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 175000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 92320161 مورخ 1401/08/30 نزد بانک ملت 
شعبه خیابان توحید اصفهان با کد 92320 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمد عباسى به شماره ملى 0082975809 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهرداد تابش به شماره ملى 1285767608 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقاى عبداله عباسى به شماره ملى 2432652312 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 اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سعید شاهى به شماره ملى 1282691848 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم نفیسه جبل عاملیان به شماره ملى 
1290541736 به سمت بازرس على البدل 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 (1437250)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص بامداد لبن زاینده رود درتاریخ 1401/10/08 به شماره ثبت 72983 به شناسه ملى 14011813422 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید, فروش, تولید, توزیع, پخش, بسته بندى, صادرات و واردات کلیه فراورده ها و محصوالت لبنیاتى، خرید و فروش، تولید و توزیع، 
صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى 
، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، افتتاح حساب در کلیه بانک ها و موسسات اعتبارى دولنى وخصوصى صرفا در راستاى موضوع فعالیت شرکت، اخذ 
وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح 
(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان، شهرستان برخوار، بخش حبیب آباد، روستاى ناحیه صنعتى کمشچه، خیابان صنعت، بن بست فرعى 5، پالك 255، طبقه همکف کدپستى 8359131541 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 ســهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 0122557404 مورخ 1401/09/23 نزد بانک کشاورزى شعبه دولت آباد با کد 2557 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى حسین قربانى سینى به شماره 
ملى 5110600538 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على صادقى به شماره ملى 6609161755 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسن قربانى 
سینى به شماره ملى 6609616698 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت 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 اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاءمدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم فاطمه قربانى سینى به شماره ملى 5110210871 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم کبرى قربانى سینى به شماره ملى 5110661766 به سمت بازرس على 
البدل 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 (1437247)

 آگهى مفقودى 
کارت شناسایى سازمان بهزیستى کشــور با نوع (معلولیت 
شــنوایى شــدید) باکد ده رقمى 1420313435 اینجانب 
هاجراحمدى رنانى فرزند عبداهللا به شماره شناسنامه 4564 
صادره از اصفهان، به شــماره ملــى 1293172057مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص صنایع غذایى زکى تجارت اسپادانا به شناسه 
ملى 14008627680 و به شماره ثبت 63118 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1401/08/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 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 (1438268)
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جدایى ناگهانى یورگن لوکادیا از تیم فوتبال پرســپولیس 
در حالى اتفاق افتاد که سرخپوشــان پایتخت بیشتر از هر 
زمان دیگرى نیــاز به حضور مهاجم در چهــار دیدار اخیر 
خود در لیگ برتر داشتند. با این حال مهاجم هلندى گلزن 
پرسپولیس روى تصمیم عجیب خود ماند تا یک روز مانده 
به دربى پایتخت از این تیم رفته و تا کنون باز نگردد. باشگاه 
پرســپولیس پس از رفتن لوکادیا جلساتى را براى بررسى 
پرونده حقوقى او برگزار کرده است اما هنوز خبرى از شکایت 
از این بازیکن به فیفا نیســت. با این حال یورگن لوکادیا با 

انتشار عکســى در صفحه شخصى 
خود در اینستاگرام نوشت: «زمان 
ثابت خواهد کرد چه کسى بازنده 
اســت». شــاید لوکادیا با چنین 

تى  جمـال
مى خواهد 

نشان دهـد 
جدایـــى اش از 

پرســپولیس قانونى 
اســت و دنبال حقوق 

باقیمانــده خود از این باشــگاه 
است.

خط و نشان لوکادیا براى 
پرسپولیس

02

مدیرعامل باشگاه استقالل با حضور در برنامه فوتبال برتر 
در خصوص قرارداد مهدى قایدى افشاگرى کرد. على فتح 
ا... زاده مدیرعامل اســتقالل گفت: خیلى جالب است که 
مهدى قایدى را یک میلیون و 800 هــزار دالر فروختیم 
ولى با قرارداد قرضِى یک میلیــون و 200 هزار دالرى او 
را خریدیم. به این ترتیب به نظر مى رســد قایدى با توجه 
به مبلغ رضایتنامه حدود 50 میلیاردى و البته رقم دریافتى 
خودش گران ترین بازیکن تاریخ لیگ برتر اســت.  ستاره 
افول کرده آبى ها رقمى نزدیــک به 70 میلیارد براى یک 
سال خرج روى دست آبى ها گذاشته اســت. باید منتظر 
ماند و دید آیا مصطفى آجرلو مدیرعامل سابق استقالل در 

خصوص این ادعا پاسخى خواهد داد یا نه.

قایدى، گران ترین بازیکن
 تاریخ لیگ!

04

محمدحسین مرادمند که در ترکیب ثابت استقالل مقابل 
مس رفسنجان قرار داشت، در جریان بازى دچار کشیدگى 
همسترینگ شــد و جاى خود را به ســیاوش یزدانى داد. 
مرادمند به جــاى حضور در تمرینات اســتقالل به انجام 
تمرینات فیزیوتراپى و آب درمانى مى پردازد تا به بهبودى 
کامل دســت پیدا کند. در رابطه با آخرین وضعیت مدافع 
اســتقالل یکى از اعضاى کادر فنى استقالل گفت: روند 
بهبودى این بازیکن به سرعت در حال طى شدن است و اگر 
اتفاق خاصى رخ ندهد او بعد از بازى با تراکتور تمرینات خود 
را با استقالل آغاز خواهد کرد تا 
براى دیدار حساس با سپاهان 
آمــاده شــود.. تیــم فوتبال 
اســتقالل روز پنجشنبه در 
مرحله یک شانزدهم 
حذفــى  جــام 
ى  ه ها شــگا با
ایران به مصاف 
تراکتور خواهد 

رفت.

استارت مرادمند
 از هفته آینده

سرمربى ایرانى االتحاد کلبا براى تقویت تیمش 
سه هدف ایرانى مدنظر دارد؛ دو بازیکن لژیونر و 

یک ستاره در لیگ برتر.
کســب نتایج نه چندان درخشــان در هفته هاى 
اخیر توســط االتحاد کلبا، فرهاد مجیدى را به 
فکر این انداخته تا تغییرات محسوسى در تیمش 
على الخصوص در بخش تهاجمى انجام دهد. او 
دست روى سه ستاره ایرانى گذاشته که دو نفر از 
آن ها در حال حاضر لژیونر هستند و یک بازیکن 
نیز در ایــران بازى مى کند. مجیــدى به قدرى 
اصرار به جذب این سه بازیکن دارد که مدیران 

اتحاد کلبا را مجاب کرده نامه اى رسمى به 
باشگاه هاى آن ها ارسال کنند و شرایط 
را براى انتقال هر چه زودتر بررسى کنند.

اولین بازیکنى که مدنظر فرهاد مجیدى 
قرار گرفته، امیرحسین حسین زاده 

اســت. بازیکنى که با نظر این 
مربى به استقالل آمد و تبدیل 
به یکى از مهره هاى اصلى 
آبى پوشــان در راه کسب 
عنوان قهرمانى تاریخى 
شد. حسین زاده ابتداى 
فصــل بــا جدایى از 
استقالل به بلژیک و 
باشگاه شارلوا رفت. 
ین  مهـم تـــــر
هدف زمســتانى 
فرهــاد مجیدى و 

اماراتى ها بدون شک جذب على قلى زاده خواهد 
بود. آن ها براى این انجــام این انتقال مکاتبات 
رسمى هم انجام داده اند و در انتظار اعالم شرایط 

از سوى طرف بلژیکى هستند. 
اما پس از فســخ قرارداد با پنیــل مالپا، یکى از 
اهداف اصلى اتحاد کلبا جذب مهاجمى درجه یک 
براى موفقیت و گلزنــى در لیگى خواهد بود که 
سرشار از بازیکنان درجه یک برزیلى و اروپایى 
است. به همین علت با اعالم مجیدى، مدیران 
این باشگاه اماراتى درخواست رسمى خود را براى 
جذب شهریار مغانلو به سپاهان ارسال کرده اند 
و باید دید نظر ژوزه مورایس و دیگر افراد 
باشگاه چه خواهد بود. مجیدى که عالقه 
زیادى به ســبک فوتبال مغانلو دارد، در 
استقالل نیز به دنبال جذب او بود، اما این 
مهاجم ســرانجام از پرسپولیس به 
سپاهان رفت و حاال فرصت 
دارد در امــارات زیر نظر 
فرهاد مجیدى کار کند. 
قــدرت تمام کنندگى 
لبتــه حضور  باال و ا
فعــال مغانلــو در 
دفاع تیمى، درست 
همان شــرایطى 
است که فرهاد 
مجیدى مدنظر 

دارد.

فرهاد به دنبال شکار ستاره خط حمله سپاهان
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گفته مى شــود حبیب فرعباســى یکى از گزینه هاى مد 
نظر جواد نکونام اســت و به همین خاطر صحبت هایى در 
خصوص پیوستن این بازیکن به جمع قرمزهاى اهواز انجام 
شده اســت. به این ترتیب باید دید که ادامه مذاکرات دو 
باشگاه در آینده چگونه پیش  مى رود و آیا پیشنهاد 2/5ساله 

به این بازیکن نهایى مى شود یا اتفاق دیگرى مى افتد.

گلر گاندوها 
در رادار نکونام

مدافع راست سابق تیم هاى سپاهان و ذوب آهن 
و بازیکن فعلى ســرخ پوشــان پایتخت مى گوید 
ذوب آهن یکى از رویایى ترین تیم هایى بوده که 
در آن بازى کرده اســت. دانیال اســماعیلى فر، 
مدافع راست پرسپولیس که پس از مصدومیت 

ســعید صادقى و خــروج او از زمین در 
دیدار برابر نساجى در هفته پانزدهم 

لیگ برتر، یک خط جلوتر رفت، 
درخشش قابل توجهى در این 
پست داشــت و دو گل براى 
سرخپوشان به ثمر رساند تا به 
یکى از ستاره هاى این تیم در 
پیروزى پر گل برابر نساجى 
تبدیل شود. این بازیکن در 
گفتگویى مــوارد جالبى را 
درباره سپاهان و ذوب آهن 

مطرح کرد.

  اول فصل که قرار بود به پرسپولیس بیایم، آقاى 
یحیى گل محمدى درباره چیزهایى 
که در ذهنش بود بــا من صحبت 
کرد و قرار بر ایــن بود که من دفاع 
راست بازى کنم اما همیشه شرایط 
طورى است که در این چند سالى 
که بــازى کــردم، در همه 
پست ها بازى مى کردم. 
حتى در سال اول آقاى 
نویدکیــا در ســپاهان، 
هافبک وسط هم بازى 
کردم اما خودم دوست 
دارم دفاع راست بازى 
کنم؛ دفاع راســتى که 
کمى هجومى باشــد و 
بشود جلو رفت و به حمله 
اضافه شد. از اول فصل به 

من مى گویند باید گل بزنى و پاس گل بدهى اما 
واقعیت امر این است که من دفاع راست هستم و 
وظیفه اولم از نظر مربى، دفاع کردن است. قبول 
دارم امسال در پرســپولیس، کمتر از سپاهان به 
حمله اضافه شدم اما تمرکزم روى کارهاى دفاعى 

بوده است.
  تیم ذوب آهن یکــى از رویایى ترین تیم هایى 
بود که در آن بازى کردم؛ همه همســن  و سال و 
جوان. وقتى پیکان فعلــى را مى بینم، یاد آن دوره 
خودمــان میفتم. صمیمیت خاصى وجود داشــت 
و همه مثل خانواده بودیم. من، احســان پهلوان و 
مهدى مهدى پور بازیکنانى بودیم که آقا یحیى و آقا 
مجتى زحمت زیادى برایمان کشیدند؛ به خصوص 
آقاى مجتى حسینى که یکى از مهم ترین اتفاقات 
زندگى من کار کردن با ایشان بود. چیزهاى زیادى 
به من یاد داد و ممنون او هستم. آن جمع به تراکتور 

انتقال پیدا کرد.

مدافع سابق سپاهان: ذوب آهن یکى از رؤیایى ترین تیم هایم بود

جام جهانى2023 زنان که از مــرداد ماه 1402 در دو 
کشور استرالیا و نیوزلند برگزار مى شود، یک اتفاق تلخ 

را براى ایران به همراه دارد.
فیفا لیست داوران حاضر در مسابقات را اعالم کرد که 
33 داور وسط، 55 کمک داور و همچنین 19 داور براى 
سیستم کمک داور ویدیویى در مسابقات براى قضاوت 

حضور خواهند داشت.
این لیست در حالى منتشر شده که هیچ داور ایرانى اى 

براى قضاوت در این مسابقات حضور نخواهد داشت 
و از طرف فیفا در لیســت رســمى قرار نگرفته است. 
اتفاقى تلخ که پــس از عدم راهیابى تیــم زنان ایران 
به جام جهانى، به نوعى دومین شکست در این زمینه 

محسوب مى شود.
دلیل اصلى این اتفاق، عدم وجود سیستم کمک داور 
ویدیویى در کشور اســت که باعث شده داوران ایرانى 
امکان حضور در مسابقات را پیدا نکنند. همچنین علت 

دیگرى که مى توان به آن اشــاره کرد این اســت که 
داوران حاضر در جام جهانى زنان باید سابقه قضاوت در 

لیگ برتر کشور خود را داشته باشند.
با این حال، فدراسیون فوتبال در تکاپوى جدى براى 
آوردن سیســتم VAR به فوتبال ایران است تا مانع از 
ایجاد ضرر بیشــتر به داوران داخلى شده و همچنین 
امکانات الزم را براى برگزارى هر چه بهتر مسابقات 

لیگ فراهم کند.

جاى خالى داوران ایرانى در مسابقات جهانى زنان

ســى در صفحه شخصى 
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قهرمان 4 دوره جام حذفى امروز در نقش جهان پذیراى تیمى خواهد 
بود که فقط یک بار آن هم در ســال 72 یعنى حدود 30 سال پیش 
موفق شده این جام را به خانه ببرد. عالوه بر این، حریِف امروز طالیى 
پوشان اصفهان در لیگ دسته یک  براى صعود به لیگ برتر جدال مى 
کند و گفته شده سکاندار این تیم تهرانى قصد ندارد براى صف آرایى 
برابر سپاهاِن مدعى با همه قوا به میدان بیاید. سایپا تمام تمرکزش 
را روى بازى هاى لیگ آزادگان و بازگشت به باالترین سطح فوتبال 
کشورمان گذاشته و حاضر نیست به هیچ قیمتى حتى بخاطر برترى 
بر ســتاره هاى ژوزه مورایس موقعیتــش را در جدول لیگ یک به 

خطر بیاندازد.
بر این اساس و با توجه به وضعیت سپاهان و روند نتیجه گیرى این 
تیم در لیگ برتر مى توان طالیى پوشــان دیــار زاینده رود را روى 
کاغذ برنده قاطع جدال امروز در مرحله یک شانزدهم نهایى دانست. 
مورایس حتى اگر در این دیدار تصمیم بگیرد همچون مهمانش، تیم 
دوم و جوانانش را محک بزند باز هم شانس بیشترى نسبت به نارنجى 

پوشان سایپا براى صعود به مرحله یک هشتم نهایى خواهد داشت.
خط آتش سپاهان با 21 گل زده بهترین خط حمله لیگ را از آن خود 
کرده اند و مهاجمان این تیم به خصوص در مصاف با نفت مســجد 
سلیمان نشان دادند از عطش سیرى ناپذیرى براى فروریختن دروازه 
رقباى ضعیف تر از خود برخوردارند. با این تفاسیر  مى توان حدس زد 
سکاندار پرتغالى سپاهان با هر آرایشى که تیمش را به زمین بفرستد با 
توجه به عالقه اش به فوتبال هجومى از همان ثانیه هاى ابتدایى نبرد 

امروز، فرمان حمله به سنگر حریف را صادر کند.
مهره هاى مورایس در خط حمله و همچنین هافبک ها و مدافعانى 
چون رامین رضاییان و امیدنورافکن در چنین بازى هایى هرلحظه 
بوى گل مى دهند فقط کافى اســت براى چســباندن توپ به تور، 
ضربات نهایى خود را با چشــمانى کامًال باز و حواســى جمع روانه 
چهارچوب دروازه حریف کنند. ضمن اینکه سپاهانى ها نباید از این 
نکته غافل شوند که اگرچه سایپا، تیمى دسته یکى است اما دستکم 
گرفتن شاگردان محمود فکرى در بازى امروز ممکن است ورق را 
به نفع این تیم تهرانى برگرداند.  مدافعان این تیم نارنجى پوش در 
نیم فصل نخست لیگ آزادگان فقط 9 بار در برابر حمله رقبا تسلیم
 شــده اند و این آمار خوبى براى خط دفاعى تیمــى طى 16 بازى 
محسوب مى شود. از آن طرف مهاجمان سایپا اما با به ثمر رساندن 
13 گل در نیــم فصل عملکرد چنــدان مطمئنى از خــود برجاى 
نگذاشته اند و این مى تواند خیال خط دفاعى سپاهان را در این بازى

 راحت تر کند.
همه اینها در کنار بى انگیزه بودن سایپا از حضور در جام حذفى مى 
تواند باعث شود که کار طالیى پوشــان اصفهان در خوان اول جام 
حذفى براى تصاحب جام طالیى این رقابت ها نسبت به همشهرى 
سبزپوشــش، ذوب آهن ســاده تر به نظر آید؛ با این حال، فوتبال 
غیرقابل پیش بینى ترین رویداد ورزشى جهان و جام حذفى هم جام

 شگفتى هاست. براى همین مورایس و یارانش براى آنکه  غافلگیر 
نشوند نباید خیلى هم بى گدار به آب بزنند. 

سوت شروع رقابت هاى جام حذفى از دیروز زده شده و تیم هاى سپاهان و ذوب آهن هم امروز برابر حریفان خود صف آرایى مى کنند. هر یک از این دو تیم اصفهانى با ثبت 4 قهرمانى در جام حذفى در کارنامه خود پس از سرخابى هاى پایتخت از  تیم هاى پرافتخار این جام به حساب مى آیند. 
طالیى پوشان اصفهان در سال 92 آخرین بارى بود که موفق شدند روى سکوى قهرمانى این مسابقات بایستند و سبزپوشان اصفهان از سال 95 که قهرمان جام حذفى شدند تا کنون موفق نشده اند این جام طالیى را به دیار زاینده رود بیاورند. سپاهان براى تصاحب پنجمین جام باید امروز کارش 

را در نقش جهان با پذیرایى از تیم دسته یکى سایپاى نارنجى پوش شروع کند در حالى که ذوب آهن باید براى قهرمان شدن در این رقابت ها براى بار پنجم اولین گام را در رفسنجان و با عبور از سد نارنجى پوشان این دیار بردارد.

مصاف اصفهانى ها با نارنجى پوشان تهران و رفسنجان

رمز عبور؛ حمله براى تصاحب جام پنجم
مرضیه غفاریان

سپاهان-سایپا؛ ساده اما غیرقابل پیش بینى

ســربازان مهدى تارتار درحالى امروز براى عبور از مرحله یک 
شــانزدهم نهایى جام حذفى محکوم به شکست میزبان خود 
هستند که مى دانند رقیب رفســنجانى شان در 15 بازى لیگ 
نه تنها تاکنون در خانه خود در برابر مهمانانش مغلوب نشــده 
بلکه تنها شکستى که در کارنامه شاگردان محمد ربیعى دیده 
مى شــود باخت یک بر صفر برابر پرسپولیس صدرنشین بوده 

است.
اگرچه تیــم هــاى ذوب آهن و مس رفســنجان هــر دو در 
هشــت هفته متوالى در برابر هیچ حریفى زانــو نزدند تا اینکه 
ســرخابى هاى پایتخت در هفته نهم طلسم شکست ناپذیرى 
آنها را شکستند اما در نهایت این شــاگردان ربیعى بودند که با 
قرارگرفتن در رتبه پنجم گوى سبقت را از گاندوها در تصاحب 
جایگاه برتر در پایان نیم فصل ربودند. نارنجى پوشان مس این 
رتبه را به لطف ساختار دفاعى مستحکم خود به دست آوردند. 
این تیم رفسنجانى با 4 گل خورده بهترین خط دفاعى لیگ را 
از آن خود کرده که دو عدد از این گل ها هم از روى نقطه پنالتى 
وارد دروازه آنها شده است. همه اینها نشان دهنده آن است که 
سبزو ســفیدهاى اصفهانى امروز براى عبور از سد دفاعى تیم 
ربیعى کار سختى در پیش دارند. آنها در هفته سوم رقابت هاى 
لیگ هم هرچه تالش کردند موفق به فروریختن سنگر نارنجى 

پوشان در فوالدشهر نشدند.
بدتر از همه اینکه امروز ذوبى ها با توجه به مصدومیت ســعید 

باقرپسند و سجاد آشورى، دو مهره کلیدى خود در خط آتش و 
همچنین مسعود ابراهیم زاده کاپیتان گاندوها شرایط دشوارترى 
هم براى دست پر برگشتن از رفسنجان در پیش دارند. با همه 
اینها برگ برنده تارتار و لشــکرش در اردوگاه رقیب از سویى 
انسجام ذوب آهن در خط دفاع و دوندگى و جنگندگى هافبک 
هاى این تیم و در سوى مقابل بهره گیرى از پاشنه آشیل حریف 

یعنى ضعف مهاجمان ربیعى در گشودن سنگر رقباست.
خط دفاعى تیم ذوب آهن با 10 گل خورده در 15 بازى عملکرد 
خوبى در لیگ از خود برجاى گذاشته اما خط آتش رقیِب امروز 
این تیم اصفهانى با ثبت 9 گل در نیم فصل نخست در کارنامه 
خود نشان داده از توانایى مورد نیاز براى چسباندن توپ به تور 

دروازه حریفان برخوردار نیست.
همه اینهــا ثابت مى کند اگــر امروز سبزپوشــان اصفهان به 
خصوص مهاجمان جوان تیم تارتار دقت بیشــترى را چاشنى 
ضربات آخرشــان بکنند قادر خواهند بود با تکیه بر دفاع قوى 
خود، خوان اول را در جام حذفى با موفقیت پشــت سربگذراند. 
ذوب آهن با کسب 4 عنوان قهرمانى در این رقابت ها همواره 
یکى از مدعیان کســب این جام طالیى بــوده و امروز براى 
برداشــتن اولین قدم در راه تصاحب پنجمین جام باید هرطور 
شــده با تمرکز و دقت بیشــتر به قلب دفاع نارنجى پوشــان 
حریف بتــازد. اینجا دیگر فرورفتن در الك دفاعى چاره ســاز

 نخواهد بود.   

ذوب آهن- مس رفسنجان؛ سخت اما ممکن

ن وب و ن پ ى
ــان پایتخت مى گوید
رین تیم هایى بوده که 
نیال اســماعیلى فر، 
ه پس از مصدومیت 

و از زمین در 
انزدهم 

فت، 
ین 
ى 
ه 
ر 

ن

ب بو ر ر ل ول
یحیى گل مح

که در ذهنش
ب کرد و قرار
راست بازى

طورى است
ب که
پس
ح
ن

ک
بش
اضا

ن ر ن ن
نامه اىرسمى به ب کرده
 ارسال کنند و شرایط 
چه زودتر بررسى کنند.

 مدنظر فرهاد مجیدى 
حسین حسین زاده 

که با نظر این 
آمد و تبدیل 
اى اصلى
اه کسب 
اریخى 
تداى 
ى از
ک و 
ت. 

 
و 

ن پ و هر
و باید دید نظر ژوزه مورا
باشگاه چه خواهد بود. م
زیادى به ســبک فوتبا
استقالل نیز به دنبال جذ
مهاجم ســرانجام

سپاهان رفت
دارد در ام
م فرهاد
قــدر
باال
فعـ
دف
ه



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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ــد  ــزرگ و کوچــک، نیرومن ــبک، ب ــنگین و س ــه موجــودات س هم
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هــوا و بادهــا و آب یکــى اســت. پــس اندیشــه کــن در آفتــاب و مــاه 
و درخــت و گیــاه و آب و ســنگ و اختــالف شــب و روز و جوشــش 
دریاهــا و فراوانــى کــوه هــا و بلنــداى قلــه هــا و گوناگونــى لغــت ها 

و تفــاوت زبــان هــا کــه نشــانه هــاى روشــن پروردگارنــد.
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رییس سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان گفت: 
اصفهان به عنوان یک جهان شــهر بین المللى ظرفیت هاى خوبى مثل 
شهرهاى خواهرخوانده دارد که ما در فراخوان و برگزارى جشنواره فیلم 
کودك از این ظرفیت هم بهره خواهیم برد و تالش مى کنیم در باالترین 

سطح و بهترین کیفیت این جشنواره را در اصفهان برگزار کنیم.
مجتبى شــاهمرادى اظهار کــرد: چندى قبــل توافق نامــه برگزاى 
سى وپنجمین جشــنواره بین المللى فیلم هاى کودکان و نوجوانان بین 
شهردارى اصفهان و بنیاد ســینمایى فارابى منعقد شد که در سال آینده 

شاهد برگزارى این رویداد بزرگ در حوزه سینما کودك خواهیم بود.
وى افزود: جشنواره بین المللى فیلم کودك و نوجوان عالوه بر محوریت 
اصلى، داراى صندوق حمایت از تولید فیلم ها در این حوزه است که در آن 
هرکدام از حامیان از جمله شهردارى اصفهان و بنیاد فارابى آورده و سهام 
دارد. همچنین هر فرد یا تشــکل دیگرى هم مى تواند در حوزه سینماى 

کودك سرمایه گذارى کند.
رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان 

تصریح کرد: فراخوان برگزارى، نحوه اســتفاده و قواعد کار صندوق در 
فاصله زمانى اواخر دى ماه تا اســفندماه اعالم خواهد شد و سینماگران 
مى توانند طرح هایشــان را ارائه کنند تا از اردیبهشــت ماه و همزمان با 
هفته فرهنگى اصفهان که جلســات پیچینگ و اعالم فاندها را خواهیم 
داشت، تصمیم گیرى شــود که کدام یک از آثار چگونه و به چه میزانى 

حمایت شوند.
وى اضافه کرد: این سیاســت ها طى مراســمى در اصفهــان به همراه 

رونمایى از پوستر جشنواره فیلم کودك و نوجوانان برگزار خواهد شد.
شاهمرادى گفت: طى جدول زمان بندى که برنامه ریزى شده است، در 
اردیبهشت ماه سال 1402 اعالم اسامى فیلم هایى که حمایت صندوق به 

آنها تعلق خواهد گرفت، به اطالع متقاضیان تولید اثر مى رسد.
وى با بیان اینکه در اردیبهشت ماه 1402 وارد مرحله زمان بندى جشنواره 
مى شویم ادامه داد: مهرماه سال آینده جشنواره بین المللى فیلم کودکان 

و نوجوان در اصفهان برگزار خواهد شد.
رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان اظهار 

کرد: راه اندازى صندوق حمایت از فیلم هاى کــودك و نوجوان در کنار 
برگزارى جشنواره کارى مشترکى اســت که به سینماى کودك کمک 
زیادى خواهد کرد و باعث مى شود صندوق ماهیت اصلى خودش را پیدا 

و نقش مکمل جشنواره به خود بگیرد.
وى با اشاره به اینکه اصفهان مرکز فعالیت هاى کودك و نوجوان است، 
تاکید کرد: سیاســت هاى کلى و محورهاى موضوعى در برگزارى این 
رویداد فرهنگى، توجه ویژه به مخاطب کودك و نوجوان اســت و ما در 
شهردارى اصفهان برنامه هاى متنوع و متعددى براى این گروه سنى در 

نظر گرفته ایم .
شــاهمرادى گفت: در تالش براى ایجاد یک مرکزیت در حوزه کودك 
و نوجوان در اصفهان هستیم، تا این شــهر به عنوان مرکزیت رویداد و 
مباحث کودك و نوجوان، بتواند با ســابقه و ظرفیتى که در این بخش ها 

دارد نقش آفرینى مؤثرى داشته باشد.
وى در رابطه با متولى برگزارى جشنواره کودك در شهردارى اصفهان 
تصریح کرد: این جشــنواره در دوره هایى با محوریت سازمان فرهنگى 
اجتماعى شــهردارى و در دوره هایى با محوریت روابط عمومى و امور 
بین الملل برگزار شــده اما در هر دوره معاونت فرهنگى نقش مؤثرى در 

این زمینه داشته است.
رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان ادامه داد: 
اقدام مهمى که در این دوره در شهردارى اصفهان صورت گرفته این است 
که بتوانیم فعالیت هاى فرهنگى را در جایگاه خودش داشــته باشیم؛ در 
همین رابطه انجام کارها و برنامه هاى جشنواره بین المللى فیلم کودکان 
و نوجوانان در دفتر تخصصى سینماى شهردارى اصفهان دنبال مى شود.

شــاهمرادى اظهار کرد: هر کــدام از نهادهایى که در این جشــنواره 
حضور دارند شــرح وظایفى دارند. حوزه ارتباطات بین المللى در بخش 
ســینما مربوط به بنیاد فارابى است و این در کشــورمان متداول است. 
همچنین اصفهــان به عنوان یک جهان شــهر بین المللى ظرفیت هاى 
خوبى مثل شــهرهاى خواهرخوانده دارد که ما در فراخوان و برگزارى 
از این ظرفیــت هم بهره خواهیــم برد و تالش مى کنیــم در باالترین 
ســطح و بهترین کیفیت جشــنواره فیلم کودك را در اصفهان برگزار

 کنیم.

استفاده از ظرفیت خواهرخوانده هاى اصفهان
 در برگزارى جشنواره فیلم کودك

انجام تعمیرات اساسى در فوالد مبارکه

برگزارى اولین سمینار فناورى هاى نو در مخابرات اصفهان

تعمیرات اساسى ســازه بتنى تونل برق واحد اسیدشویى 
شــماره یک فوالد مبارکه که دچار خوردگى شدید شده 

بود با موفقیت انجام شد.
داود زمانــى، رئیــس مرکــز نگهــدارى و تعمیــرات 
ســاختمان هاى صنعتى، ضمن اعالم ایــن خبر گفت: 

عملیات تعمیر بتن ســازه تونل برق اسیدشویى شماره 
یک که از ابتداى بهره بردارى تاکنون در فرایند کار دچار 
خوردگى شدید شــده و ممکن بود موجب بروز حوادث 
جبران ناپذیر انســانى و تجهیزاتى شــود از سوى واحد 

اسیدشویى درخواست شد.
وى افــزود: بــه همین منظــور تیم نظــارت تعمیرات 
ساختمان هاى صنعتى روش هاى مختلف را جهت اصالح 
دیواره تونل برق بررسى کرد که ماحصل آن انتخاب طرح 
تعمیراتى با رعایت جوانب مختلف ایمنى، فنى و اقتصادى 
پروژه با رویکرد ایجاد شرایط برگشت ناپذیرى عیوب بود.

در تشــریح چگونگى و مزایاى اجراى ایــن پروژه، تقى 
رحیمى، تکنسین ناظر تعمیرات ســاختمانى و مسئول 
اجراى پروژه گفت: عملیات تعمیرات این تونل در طول 

سه ماه به خوبى انجام شد. 
 

نخستین ســمینار از مجموعه ســمینارهاى تخصصى 
فنــاورى هاى نو با حضــور مدیــران و عالقه مندان به 
موضوع نسل پنجم ارتباطات سیار به صورت حضورى و 
ویدیو کنفرانس در محل سالن جدید ساختمان شماره دو 

مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومــى مخابرات منطقه اصفهان، در 
این جلســه که به همت اداره آموزش مدیریت ادارى و 
منابع انسانى برگزار شد؛ اســتادعلیزاده کارشناس ارشد 
شرکت ارتباطات سیار ایران ضمن تشــریح تفاوتهاى 
نسل هاى مختلف ارتباطات ســیار، به بیان ویژگیهاى 

نسل پنجم پرداخت.
وى گفت: ســرعت باالتر، تاخیر کمتر، ظرفیت باالتر و 
امکان تفکیک شبکه، این نسل شــبکه موبایل را براى 
کاربردهاى مختلــف از جمله اینترنت اشــیاء، واقعیت 
مجازى و شبکه بى ســیم ثابت FWA مناسب و منحصر 

نموده است.
در بخــش پایانى این ســمینار با حضور مدیــر منطقه، 

معاونین شــبکه، تجارى، مدیر هماهنگى ســیار و اداره 
آموزش مخابرات استان، نشستى تخصصى در خصوص 
تاثیرات متقابل ۵G و مخابرات ثابت و نیازمندیهاى ورود 

به نسل پنجم برگزار گردید.
اســماعیل قربانــى مدیــر مخابــرات اســتان هم در 
این نشســت با اشــاره به ضرورت طــرح یکپارچگى 
ثابــت و ســیار FMC ، کاهــش هزینه هاى شــرکت 
مخابــرات ایــران را از جملــه منافــع ایــن طــرح

 دانست.
محمد هیبتیان معاون شبکه نیز ضمن برشمردن اهمیت 
برگزارى چنین جلساتى، پرداختن به نسل پنجم ۵G را در 
کنار فناوریهاى نوین دیگر از جمله ضرورتهاى اجتناب 

ناپذیر براى مخابرات برشمرد.
احمد شاه میرزائى معاون تجارى هم با الزم دانستن ارایه 
ســمینارهاى فنى، کاربردهاى فیبر نورى در رابطه اى 
مختلف نسل پنجم را به عنوان فرصتهاى مخابرات استان 

در این زمینه دانست. 

      شرکت عمران شهرجدید بهارستان در نظر دارد اجراى پروژه خود به شرح زیر را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد ایران) به شرکت 
هاى واجد صالحیت واگذار نماید، لذا باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها  از 

طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد ایران) به آدرس زیر انجام خواهدشد.
الزم است، مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را 
محقق سازند.کلیه اسناد مناقصه گر که در سامانه بارگذارى مى گردد مى بایست داراى مهر و امضاء الکترونیکى ( دیجیتالى ) باشد مناقصه گران درصورت 
نیاز به اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف (ضمانتنامه) و نحوه مهر و امضاء الکترونیکى ( دیجیتالى )  اسناد و بار گذارى پاکتهاى
 ( ارزیابى کیفى و الف و ب و ج  ) در سامانه ستاد مى توانند به نشانى  www.setadiran.ir  مراجعه و با جهت کسب اطالعات بیشتر با تماس با سامانه ستاد 

بمنظور انجام مراحل عضویت درسامانه ( مرکز تماس 1456 دفترثبت نام:88969737 و 85193768 ) استفاده نمایند.
آدرس شرکت :  بهارستان – بلوار  الفت شرقى  - بلوار امیرکبیر مراجعه یا با شماره تلفن  5 الى36861090 – 031 امور فنى و اجرایى - تماس حاصل نمایند. 

( توجه : مناقصه گران مى بایست به دقت شرایط مناقصه را مطالعه نمایند )
کارفرما قسمتى از هزینه خدمات موضوع پیمان را به صورت تهاتر با اراضى یا مستحدثات تجارى یا مسکونى پرداخت مى نماید.( پرداخت طبق شرایط 

مندرج در شرایط مناقصه ) 
** مالك بررسى اسناد مناقصه گران سامانه ستاد و امضاء و مهر دیجیتالى مى باشد**

  آگهی مناقصه  عمومی  
یک مرحله ای شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

نوبت اول

شرکت عمران شهرجدید بهارستان

یف
موضوع مناقصهشماره مناقصهرد

حداقل 
گواهینامه 
صالحیت 
پیمانکارى

مبلغ برآورداولیه 
(ریال)

مبلغ ضمانت نامه 
بانکى شرکت در 

مناقصه(ریال)
مدت 
پیمان

زمان انتشار در 
سامانه ستاد

دریافت 
اسناد 

ارایه 
گشایشپیشنهاد

12001001352000020

عملیات اجرایى حفظ 
ونگهدارى وتوسعه 

فضاى سبز شهر جدید 
بهارستان طبق اسناد و 

مدارك مناقصه

پایه 5 رشته 
12 ماه127,864,716,9806,400,000,000کشاورزى 

از ساعت 14 
مورخ

1401/10/22

تاساعت 14 
مورخ

140/10/29

تاساعت14 
مورخ 

1401/11/16
ساعت8 مورخ 
1401/11/17

 م.الف :۱۴۳۹۹۲۲

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق مناقصه 
عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/11/08
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/11/09

دریافت اسناد : سایت اینترنتى
WWW.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-36680030- 031   (  داخلى 338  )

 آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

نوبت اول

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
(ریال )

40,819,803,1971,424,594,000جارىعملیات مدیریت بهره بردارى آب منطقه سه اصفهان401-4-292,2


