
شهردارى شاهین شهر در نظردارد فراخوان عملیات رنگ آمیزى جداول منطقه 2 شاهین شهر (جنوب بلوار امام خمینى (ره) )
 به شماره 2001094734000068 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید .

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت وتحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir     انجام خواهد شد .

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

مواعد زمانى :
- تاریخ انتشار فراخوان :  1401/10/28 

- مهلت دریافت اسناد فراخوان : 1401/11/06
- مهلت ارسال پیشنهادات  :   1401/11/16
- زمان  بازگشایى پاکت ها : 1401/11/17 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه ):
ضمانتنامه بانکى/ فیش نقدى  به مبلغ  1/250/000/000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه : شاهین شهر میدان فاطمیه شهردارى مرکزى  031-45225200 

مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول )
فراخوان عملیات رنگ آمیزی

 جداول منطقه ۲ شاهین شهر (جنوب )

م.الف: ۱۴۴۳۲۴۹  

چاپ اول 

  سعید ابریشمی راد – شهردار شاهین شهر 

شهردارى شاهین شهر در نظردارد فراخوان عملیات رنگ آمیزى جداول منطقه1 شاهین شهر (شمال  بلوار 
امام خمینى (ره) ) به شماره 2001094734000067 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت وتحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir     انجام خواهد شد .
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى (به صورت برخط ) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز ومهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند .
مواعد زمانى :

تاریخ انتشار فراخوان :  1401/10/28 
مهلت دریافت اسناد فراخوان : 1401/11/06

مهلت ارسال پیشنهادات  :   1401/11/16
زمان  بازگشایى پاکت ها : 1401/11/17 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (شرکت در مناقصه ):
ضمانتنامه بانکى/ فیش نقدى  به مبلغ  750/000/000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه : شاهین شهر میدان فاطمیه شهردارى مرکزى  031-45225200 
                                                  

مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول )
فراخوان عملیات رنگ آمیزی

 جداول منطقه ۱ شاهین شهر (شمال  )

م.الف: ۱۴۴۳۲۴۳         

چاپ اول 

سعید ابریشمی راد –شهردار شاهین شهر 

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان وابسته به وزارت جهاد کشاورزى درنظردارد، عملیات بارگیرى 
حمل وتخلیه مقدار 31000 تن انواع نهاده هاى کشاورزى ازمبداء انبارهاى سازمانى در شهراصفهان به اقصى نقاط 
داخل وخارج استان را ازطریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت(ستاد) به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از «دریافت اسناد مناقصه تا  
www.setadiran.ir ارائه پیشنهادو . . . « از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند، 
1-شماره فراخوان وتاریخ انتشارآگهى مناقصه درسامانه: 2001001553000004 روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 
2- نام و نشانى مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان اصفهان به نشانى :اصفهان شهرك امیریه 

روبروى خیابان پنجم 
3-هزینه خریداســناد مناقصه:مبلغ 500,000 ریال مى باشــد که از درگاه بانکى موجود در سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت انجام مى گیرد.
4-مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سامانه:از روز چهارشنبه مورخ 1401/10/28 لغایت ساعت 18 روز دوشنبه 

مورخ 1401/11/3
5- آخرین مهلت ارائه پاکت هاى پیشــنهاد ، بارگذارى درسامانه بصورتpdf : تا ساعت18 روزیکشنبه مورخ 

    1401/11/16
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالى باید حداقل 45 روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته 

باشند.                                            
6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها : روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 ساعت 9 صبح درسالن جلسات استان مى باشد.

7- مبلغ ونوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار مبلغ 6,838,600,000 ریال مى باشد که به دوصورت ضمانتنامه 
بانکى ویافیش واریزى به شماره حساب شــباى IR250100004001039704005791 نزدبانک مرکزى از طریق 
دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز30 کاراکترى   301039761263500650000000000006   قابل ارائه   مى باشد.

8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت درمناقصه  (الف) عالوه 
بر بارگذارى در سامانه، مى بایستى بصورت فیزیکى و در پاکت دربسته و ممهور، حداکثرتاپایان وقت ادارى روز 
یکشنبه  مورخ 1401/11/16 به حراست/دبیرخانه کمیسیون معامالت برگزارکننده مناقصه در آدرس فوق الذکر 

تحویل و رسید دریافت شود.                                                                                                                                       
*ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید ضمن تماس با  شماره تلفن 37811070-031  به  آدرس اینترنتى 
شرکتwww.assc.ir وآدرس  پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات  http://iets/mporg.ir نیز مراجعه 

فرمائید. 
- شماره تماس پشتیبانى سامانه : 1456 (تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استان 

اصفهان به شماره09132074426)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای -   نوبت دوم
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

 م.الف: ۱۴۴۱۵۳۳

شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان اصفهان

وزارت جهاد کشاورزى

  روزنامه مستقل استان اصفهان

پنج شنبه 29 دى ماه 1401 / شماره 4513 

هواى پاکم آرزوست... 
در حسرت یک نفس کشیدن بی دغدغه در اصفهان



0202جهان نماجهان نما 4513پنج شنبه  29 دى  ماه   1401 سال نوزدهم

آ غاز پویش کاشت
 یک میلیارد اصله درخت 

امروز و فردا اینترنت 
برخى مناطق قطع مى شود

خبرخوان
دوباره فیلتر شد!

  روزنامه خراسان |در حالــى کــه از 
عصر روز دوشــنبه به ناگاه بسیارى از کاربران 
از رفع فیلتر گوگل پلى خبر دادند و حتى برخى 
کاربران پــا را فراتر گذاشــتند و اعالم کردند 
محدودیت هاى دسترســى به  اینستاگرام نیز 
براى آنها رفع شده اســت اما با گذشت کمتر 
از 24 ســاعت اظهار نظرها و بررسى ها نشان

 مى دهد محدودیت روى گــوگل پلى دوباره 
بازگشته و دسترسى به اینستاگرام هم مطابق 
روال قبل بدون فیلترشــکن غیر ممکن است. 
کاربرى به طنز نوشــت: «2 دقیقه این موتور 
دســتگاه فیلترینگ جوش آورده بود خاموش 

کرده بودن آب بریزن سرش!»

آغاز کنکور متفاوت
  مهر |نوبت اول کنکور سراســرى سال 
1402 امــروز و فردا برگزار مى شــود و براى 
اولین بــار چند تغییر ویــژه در کنکور رخ داده. 
از ســال 1347 تاکنون که کنکور برگزار شده 
تغییرات تنها در جهت تغییر شــکل سنجش و 
پذیرش دانشجو قرار گرفته و ساختار پذیرش 
دانشجو همچنان در گرو جلسه اى چند ساعته 
اســت. اما مصوبه جدید سال 1401 چند تغییر 
را براى اولین بار در کنکور ایجاد کرده اســت. 
چهار تغییر مهم در کنکور 1402 «حذف دروس 
عمومى»، «تأثیر قطعى ســوابق تحصیلى»، 
«حذف زیرگــروه ها» و «برگــزارى دو بار در 

سال» از امسال اجرا شد.

کوچ هاى ارزبر
  تجارت نیوز | بــا بدترشــدن شــرایط 
اقتصادى بر تعداد مهاجــران ایرانى به مقصد 
کشورهاى دور و نزدیک افزوده شده است. به 
گفته بهرام صلواتى، رئیس رصدخانه مهاجرت 
ایران، از سال 2010 تا 2021، ساالنه 86 هزار 
ویزاى غیرتوریستى براى ایرانیان صادر شده 
اســت. آمارى که رئیس رصدخانه مهاجرت از 
آن ســخن مى گوید نه تنها بــه معناى خروج 
سرمایه هاى انسانى جوان از کشور است بلکه 
نشــان  مى دهد ســاالنه میلیاردها دالر ارز از 
کشور خارج شده و به مقاصد مهاجرتى ایرانیان 

کوچ مى کند.

تعدیل گسترده نیرو
 در مایکروسافت  

  مهر | مایکروسافت تصمیم دارد حدود 5 
درصد از نیروى کار خود یا حدود 11 هزار نفر را 
در بخش هاى منابع انسانى و مهندسى اخراج 
کند. این جدیدترین مرحله از اخراج کارمندان 
در شرکت هاى حوزه فناورى از جمله آمازون 
و متا پلتفرمز است. این شــرکت ها با توجه به 
کاهش تقاضا و بدترشدن چشــم انداز اقتصاد 
جهانى نیروهاى انسانى خود را کاهش داده اند. 
این مرحله از اخراج نیروهاى انسانى نسبت به 
ســال هاى گذشته بســیار وســیع تر است. 
مایکروسافت 221 هزار کارمند تمام وقت دارد.

تأخیر 
موجب پشیمانى است

  روزنامه هم میهن |مطابق گزارش 
رســمى مرکز پژوهش هاى مجلس، فقط در 
شش سال گذشته، تعداد جاماندگان از تحصیل 
در کشور از 778 هزار دانش آموز به 911 هزار 
نفر رسیده اســت.  همچنین ترك تحصیل نیز 
نزدیک به 280 هزار نفر است که کوشش براى 
جذب بازماندگان فقط حــدود 4 درصد موفق 
بوده است. این مشکل در دوره کرونا و در میان 
دختران بیشتر مشهود است. یک وزیر قدرتمند 
و بودجه مناسب براى احیاى زیرساخت آموزشى 
در نظر بگیرید. کودکان خود اعم از دختر و پسر 
را به سوى آموزش و پرورش سوق دهید. تأ خیر 

موجب پشیمانى مى شود.

وزیر جهاد کشاورزى گفت: پویش کاشت یک میلیارد 
اصله درخت که پیش از این رئیس جمهور دستور داده 
بود، در هفته منابع طبیعى آغاز مى شود.جواد  ساداتى نژاد 
با بیان اینکه مهمترین مشکل در اجراى این طرح تأمین 
نهال است، گفت: برنامه ریزى براى تولید 400 میلیون 
اصله نهال در کشور انجام شده و از سال آینده ساالنه 
250 میلیــون اصله نهال را در کشــور مى کاریم.وزیر 
جهاد کشاورزى با بیان اینکه طرح پویش کاشت یک 
میلیارد اصله درخت براى چهار سال برنامه ریزى شده 
است، گفت: به مرور تعداد کاشت درخت ها را افزایش 
خواهیم داد. وى همچنین درباره نحوه آبرسانى به این 

درخت ها گفت: قرار است آب درخت هاى کاشته شده 
از آب هاى سبز و پساب استفاده شود، برنامه ریزى شده 
که عالوه بر درختکارى، بذرکارى هم انجام شود.وى 
 به اهمیت کشت یک میلیارد اصله درخت در کشور اشاره 
کرد و گفت: بى دلیل نیست که اتیوپى برنامه کشت 10 
میلیارد درخت را اجرایى مى کند. همچنین ترکیه کمپین 
تنفس را اندازه کرده اســت، 4/5 میلیارد درخت کاشته 
و برنامه 6 میلیارد درخت را نیز تا سال 2030 در دستور 
کار دارد. کشورهاى عربى همچنین پاکستان، سنگاپور 
هم برنامه هاى مبسوطى دارند، چین 50 میلیارد درخت 

کاشته و 20 میلیارد دیگر را در برنامه دارد.

براساس آخرین تصمیمات اخذ شده قرار است اینترنت 
امروز و فردا که روزهاى برگزارى کنکور است به صورت 
نقطه اى قطع شــود.اگرچه براى جلوگیرى از تقلب و 
پخش سئواالت هنگام برگزارى کنکور تدابیر گوناگونى 
از سوى سازمان ســنجش درنظر گرفته شده اما گویا 
مؤثر نبوده و اخیراً تنها روشــى که مى تواند امنیت این 
امتحان را تضمین کند قطع اینترنت اعالم شده است.در 
این باره وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات گفت که به 
شدت با قطع سراسرى اینترنت مخالف است؛ بنابراین، 
درخواست سازمان ســنجش در این زمینه بررسى و با 
چندین شــرط با آن موافق شــد که صرفًا در محدوده 

حوزه هــاى امتحانى و فقط اینترنت همــراه آن هم با 
اطالعات قبلى باشد.گفته شده کسانى که در محدوده 
برگزارى کنکور هســتند، از پیش پیامــى در این باره 
دریافت مى کنند و صرفًا هم در ساعت برگزارى کنکور 
این امر به صورت خیلى محدود انجام شود. مسئله اى 
که عبدالرسول پورعباس،  رئیس سازمان سنجش کشور 
به تازگى بر آن تأکید کرده و گفته است اینترنت همراه 
به صورت نقطه اى قطع مى شود.مســئوالن سازمان 
سنجش کشور بر این باورند که اینترنت به عنوان آخرین 
حلقه امنیت کنکور مطرح است و درخواست خود را به 

دبیرخانه شوراى امنیت کشور ارسال کردند. 

الدن ایرانمنش
کمبود و گرانى نهاده ها دام ها را گرســنه نگه داشته و 
قیمت گوشت را به فلک رسانده اســت. این تنها یکى 
از دالیل گرانى گوشت قرمز در این روزهاست. عوامل 
دیگر شامل دالالن، خشکسالى، برهم خوردن تعادل در 

بازار عرضه و تقاضا و صادرات است. 
گزارش مرکــز آمار ایران، از تــورم هزینه هاى زندگى 
در آبان 1401 نســبت به آبان 1400 نشــان مى دهد 
که قیمت گوشت گوســفندى در این مدت 358 درصد 

افزایش یافته است.
گرانى گوشت از همان مبدأ شروع شده و حاال به مصرف 
کنندگان رسیده است. به هم خوردن تعادل بازار عرضه 
و تقاضا در فصل زمســتان اصلى ترین عاملى است که 
در این روزها باعث شده گرانى بر صورت گوشت قرمز 
ســیلى بزند. در این فصل تغذیه دام به ویژه در بخش 
سنتى نسبت به فصل هاى دیگر ضعیف تر و دام هایشان 
نحیف تر است و دامداران تمایلى به عرضه دام خود به 
بازار ندارند. آنها ترجیح مى دهند در فصل بهار دام خود را 

چاق تر کرده و بفروشند.
از ســوى دیگر تقاضاى بازار هم در این فصل بیشــتر 
مى شود و مردم در فصل زمستان مى خواهند محصوالت 
گوشــتى که طبع گرم ترى دارند و مناسب فصل سرد 
هستند استفاده کنند و طبق آمارها مصرف در این فصل 
بیشــتر مى شــود. بنابراین با باال رفتن تقاضا نسبت به 

عرضه قیمت ها هم باال مى کشد.
اینها همه در حالى است که مســئوالن مدعى هستند 
افزایش قیمت گوشت قرمز در حد 10 تا 15 هزار تومان 
در هر کیلو است اما واقعیت بازار روایت دیگرى را نشان 
مى دهد و حکایت از این دارد که گوشت قرمز گوسفندى 
با قیمت 300 هزار تومان به فروش مى رسد و صعود 100 
هزار تومانى گوشت نسبت به قیمت قبلى آن در عرض 

کمتر از یک ماه اتفاق افتاده است. 
حاال هم تولید کننده و هم مصــرف کننده هر دو از این 
وضعیت ناراضى هســتند اما این تنها مشکل این بازار 
نیست؛ عوامل دیگرى هم به کمبود گوشت و گرانى ها 
دامن زده است و به جز عدم تعادل بازار گوشت، گرانى 
نهاده ها هم باعث شده که فعاالن بازار در مضیقه قرار 

بگیرند.
فعاالن بازار گوشت، اصلى ترین مطالباتشان این است 
که سازمان هاى متولى این وضعیت را مدیریت کنند و با 
تأمین نهاده هاى دامى با قیمت مناسب و توزیع آن بین 

دامداران این مشکل را حل و فصل کنند.

دامداران تــرس از الغر شــدن دام هایشــان دارند و 
همین باعث شــده که بازار گوشــت در وضعیت قرمز 
قرار بگیرد و به این علت که دامداران نمى توانند از پس 
هزینه هایشان بربیایند مجبور مى شوند به سمت فروش 
دام هایشان بروند و این خود مشکالت تأ مین گوشت را 

چند برابر مى کند.

دام هاى گرسنه و خوراك گران
گرانى خوراك دام براى تولید کنندگان دام ســبک و به 
ویژه دام سنگین از دیگر مشــکالتى است که شرایط 
را براى دامداران سخت کرده اســت. این مشکالت از 
سال هاى گذشته به دلیل خشکسالى هاى طوالنى سال 
به سال تکرار شده و اکنون به مشــکل بزرگى تبدیل 

شده است.
 بخش زیادى از خــوراك دام ســبک از طریق تعلیف 
در مراتع تأمین مى شــد که اکنون به دلیل خشکسالى 
این شرایط سخت تر شده اســت. از سوى دیگر کشور 
وابســتگى بیش از 70درصدى به واردات خوراك دام 
و طیور دارد که در دو سال گذشــته به دلیل مشکالت 

بازارهاى جهانى واردات به سختى انجام شده است.
عالوه بر آن حــذف ارز 4200 تومانــى طى هفت ماه 

گذشته اگرچه توانسته میزان واردات به کشور را تسهیل 
کند و رانــت و فســاد هاى پیرامون ایــن ارز دولتى را 
کاهش دهد، اما نهــاده با قیمت گران ترى به دســت 
تولید کننده رســیده اســت و تولید کنندگان مى گویند 
قیمت نهاده پس از حذف ارز 4200 تومانى حدود چهار 
برابر شده است. عالوه بر اینها افزایش قیمت انرژى و 
هزینه هاى دســتمزد که در سال گذشته 57درصد رشد 

کرد هزینه هاى تولید را افزایش داده است.
برابر تخمیــن دامداران، پس از حــذف ارز ترجیحى یا 
همان دالر 4200 تومانى از چرخــه اقتصاد ایران، نیاز 
دامداران به سرمایه در گردش شش برابر شده است. البته 
عاملى که این روزها فشــار به دامداران را تشدید کرده 
است نه مسئله ارز و تأمین مالى بلکه قیمت گوشت قرمز 
است. تصور عمومى این است که افزایش قیمت گوشت، 
نتیجه افزایش قیمت دام است، اما دامداران مى گویند از 
بابت جهش قیمت گوشت، نفعى نمى برند و دام خود را با 

ضرر هم مى فروشند. 
خریداران ایــن دام ها هم دالالنى هســتند که از این 
بازار بى در و پیکر سود مى برند. آنها از کمبود نهاده ها،
 هزینه هاى باال و کاهش توان دامــداران براى حفظ

 دام هایشان استفاده مى کنند و با خرید دام ها با قیمت 

هاى ناچیز در بازار گوشت قرمز خلل ایجاد مى کنند.
به گفته جواد آزاد، مدیرعامل اتحادیه سراسرى صنعت 
دامپروران کشور، قیمت دامى که توسط دولت و دالالن 
خریدارى مى شود با قیمت عرضه گوشت تفاوت دارد. 
این تفاوت در شرایطى اســت که قیمت تمام شده هر 
کیلو دام نر گوسفندى 120 هزار تومان است اما به قیمت 
70 تا 80 هزار تومان خریدارى مى شود. در نهایت، این 
قیمت در زمان تبدیل به گوشــت و قرار گرفتن در سبد 
مصرف کننده، ســر به کیلویى 200 تا 400 هزار تومان 
مى گذارد. این تفاوت حاکى از رشد حداقل 300 درصدى 
از زمان تحویل دام تا زمان عرضه در قالب گوشت است. 
مدیرعامل اتحادیه سراسرى صنعت دامپروران کشور 
تنها راهکار عبور از این مشــکالت را همکارى دولت

 مى داند و مى گوید: دولت باید بازار گوشت را تنظیم کند. 
آزاد ادامه مى دهد: هم اکنون در کل هیچ ارتباطى میان 
قیمت دام و قیمت عرضه گوشت قرمز وجود ندارد؛ در 
این شرایط بى انصافى اســت که گوشت قرمز به قیمت 
حداقل کیلویى 200 هزار تومان به دست مصرف کننده 
برســد. وضعیتى که دامدار در آن ضرر مى کند و زنگ 
خطر را به صدا درآورده است. البته هنوز به نقطه بحران 

نرسیده ایم، اما آن را پیش رو داریم.

عواملى که بازار گوشت قرمز را 
به بحران کشانده اند

ادعاى خبرساز 
درباره خزعلى 

دکتر مریم نصــر اصفهانى،    اعتماد آنالین |
عضو هیئت علمى گروه مطالعات زنان پژوهشــگاه 
علوم انسانى و مطالعات فرهنگى در مناظره تلویزیونى 
در صحبت هایى گفت: حقوق بســیار ابتدایى زنان به 
رسمیت شناخته نمى شود. زنانى همچون انسیه خزعلى 
چون از طبقه باال بودند توانستند حق هایى همچون حق 

طالق را هنگام ازدواج در سن 16 سالگى بگیرند.

ادعاى خبرساز خزعلى
  خبرورزشى| انسیه خزعلى، معاون امور زنان 
و خانواده رئیس جمهورى گفــت: بانوان ایران از آغاز 
دولت تا به حال 878 مدال از 1813 مدال کسب شده 
را از آن خود کردند. خزعلى درحالى این ارقام را مطرح 
کرده است که هیچ توضیحى در خصوص رقابت هایى 
که این مدال ها در 17 ماه گذشــته در آنها کسب شده 

نداده است.

آزادى مشروط مهدى هاشمى
  باشگاه خبرنگاران جوان |  مهدى هاشمى 
بهرمانى پس از هفت ســال زندان و پرداخت جزاى 
نقدى و اجراى حکم شالق به صورت مشروط از زندان 
آزاد شد. مهدى هاشــمى 18 مرداد سال 94 به اتهام 
مشارکت در ارتشا، اختالس، اجتماع و تبانى به قصد 
ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور به 10 سال حبس و 50 
ضربه شالق محکوم شد. مهدى هاشمى در تاریخ 22 
شهریور 1400 بخشى از جزایى نقدى را پرداخت کرد 
و در تاریخ 17 دى 1401 نســبت به ردمال و پرداخت 
مابقى جزاى نقدى اقدام کرد، همچنین حکم شالق نیز 

نسبت به وى اجرا شد. 

فقط مردم مقصر نیستند 
مردمى که براســاس    روزنامه اطالعات |
امکانات دراختیار گذاشــته شده توسط سیاستگذاران 
اقتصادى، سبک زندگى خود را تنظیم کرده اند، وقتى 
آمار مصرفشان با وسایل غیراستاندارد، باال مى رود، در 
اعالم آن صرفاً مردم مقصر رعایت نکردن صرفه جویى 
در مصرف قلمداد مى شوند و در این میان، کارخانه و 
دولت حامى و سیاســتگذار که مقصر اصلى به شمار 
مى روند، به فراموشى ســپرده مى شوند؛ درحالى که 
اگر سیاستگذارى صحیح باشد والگویى مناسب براى 
مصرف انرژى تدوین شود و همه دستگاه هاى تصمیم 
ساز موظف به رعایت الگوى مصرف باشند و تجهیزات 
رفاهى براساس مصرف بهینه تولید و مطابق سیاست 
ها عرضه شود، اطمینان داشته باشید که مردم رعایت 

کننده اصلى مصرف بهینه بوده و هستند.

قاچاق پیاز!
  عصر ایران |10 نفر از مهمانــداران هواپیمایى 
فیلیپین به اتهام «قاچاق پیاز» از عربســتان سعودى 
و امارات، متهم شدند و مورد بازخواست قرار گرفتند. 
قیمت پیاز در فیلیپین به شــدت افزایــش یافته و به 
بیش از قیمت مرغ و گوشــت قرمز رسیده است. این 
مهمانداران متهم هستند که تالش کردند نزدیک به 27 
کیلوگرم پیاز و 10 کیلوگرم لیمو از عربستان سعودى و 

امارات به کشورشان بیاورند. 

هجمه برنامه ریزى شده
  ایرنا|  حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه 
کشورمان در نشست خبرى مشترك با «مولود چاوش 
اوغلو» ، وزیر خارجه ترکیه در پاســخ به این پرسشى 
درباره حقوق زنان در ایــران و ضرورت اصالحات در 
این حوزه گفت: در جمهورى اســالمى ایران زنان از 
حقوق باالیى برخوردار هســتند، مرگ طبیعى مهسا 
امینى باعث تأسف است اما واقعیت آن است که فضاى 
مجازى و رســانه هاى غرب یک هجمه برنامه ریزى 
شده با اهداف سیاسى و امنیتى خاص علیه ایران ترتیب 
داد. امیرعبداللهیان همچنین تأکید کرد: ایران و ترکیه 

در منطقه از قوى ترین دموکراسى ها برخوردارند.

خورشید کیایى
17 سال پیش طرح پزشک خانواده کلید خورد. این 
طرح بعد از چکش کارى در برخى استان ها به صورت 
پایلوت به اجرا درآمد و استان هاى فارس و مازندران 
به صورت آزمایشــى این طرح را اجــرا کردند اما در 

مابقى استان ها ابتر ماند. 
دلیل ناقــص ماندن این طرح به گفته کارشناســان 
تصمیمات ناگهانى و عجله اى دولــت یازدهم بود 
که نگذاشت این طرح به شکل جدى به اجرا برسد و 
همواره این طرح به دلیــل ناکام ماندن در تخصیص 

بودجه ها به سال بعد موکول مى شد. 
اکنون در تازه ترین سخنان وزیر بهداشت فعلى اعالم 
کرده که به شرط تأمین اعتبار براى اجراى سراسرى 
برنامه پزشــک خانواده در اردیبهشت ماه سال آینده 

این طرح به صورت کشورى کلید خواهد خورد.
در تمام این ســال ها این طرح با شــعار نسخه اى 
شفابخش براى سالمت ایرانیان گام برداشته و تمام 
هدفش این بوده که برنامــه اى براى کاهش هزینه 
هاى مــردم و نظام ســالمت، اجراى ســطح بندى 
خدمات، پیشگیرى از تقاضاهاى القایى و... پیاده کند. 
اما همیشــه کمبود اعتبارات و تصمیماتى که چندان 
استحکامى در این رابطه نداشتند موانعى بود که باعث 
شده بود این طرح به شکل جدى و کامل به اجرا نرسد. 
موضوعى که با وجود تبلیغات گســترده الکترونیکى 
شــدن ســالمت در نهایت بــه دلیل مهیــا نبودن 
زیرساخت ها و کمبود اعتبار و نیز نبود فرهنگسازى 
مراجعه به پزشــک عمومى در حد حرف باقى ماند تا 

این  بار نوبت به دولت سیزدهم برسد. 
اکنون با توجه به تغییرات صــورت گرفته و با پیش 
بینى ردیف اعتبار در بودجــه 1402 این اطمینان به 
وجود آمده که از ســال آینده این طرح در کل کشور 

اجرایى شود. 
حاال به نظر مى رسد که سال 1402 سال سرنوشت 
سازى براى طرح پزشک خانواده باشد. شاهد این مدعا 
هم مقدماتى است که اکنون در حال اجرا شدن است و 
از اول دى ماه امسال ارجاع در شهرهاى زیر 20 هزار 
نفر آغاز شده و در صورت تشکیل پرونده الکترونیک 
سالمت، برنامه پزشــک خانواده به شکل کشورى 

اجرا خواهد شد.
با این اوصاف، وزیر فعلى بهداشت بعد از اینکه 5 وزیر 
در دولت هاى مختلف طرح پزشک خانواده را دست 

به دست کرده اند سکاندار اجراى کشورى این طرح 
خواهد شــد تا بعد از فراز و فرودهاى فراوان باالخره 
این طرح به شــکل مؤثرى در شــبکه درمان نقش 

ایفا کند.
در این رابطه على دباغ، عضو شوراى عالى سازمان 
نظام پزشکى کشور، درباره چالش هاى اجراى برنامه 
پزشک خانواده در کشور اعالم کرده: نظام سالمت در 
کشور با چند چالش اصلى مواجه است که اگر توجهى 
نشــود نمى تواند به انتظارات ملى پاسخگو باشد. ما 
بارها این چالش ها را در دولت قبل را مطرح کردیم اما 
گوش شــنوایى نبود؛ بنابراین، امیدمان به این دولت 
است و البته چشم انداز روشنى را براى آینده مى بینیم. 
پیشــبرد اهداف نظام سالمت در ســال 1401 چند 
پیش نیاز دارد، اولین پیش نیاز پیاده سازى نظام ملى 

الکترونیک سالمت است که برخى ها به اشتباه آن را 
به پرونده الکترونیک سالمت تعبیر مى کنند در حالى 
که پرونده الکترونیک سالمت یکى از ابعاد ساختارى 
نظام ملى الکترونیک سالمت اســت. دنیاى امروز 
بدون نظام ملى الکترونیک نمى تواند نظام سالمت 

قوى و ساختارمندى داشته باشد.
به گفته این مقام مســئول، نظام ملــى الکترونیک 
سالمت را باید «پى» ســاختمان در نظر گرفت که 
نظام ارجاع، ســتون این ســاختمان اســت. در این 
نظام به ازاى هر پزشــک 12 تا 13 نیروى انسانى از 
جمله کاردان آزمایشگاه، بهداشــت محیط و ماما و 
 غیره نیاز اســت و در نهایت هم نظام مالى سالمت 
که بیمه ها هســتند و مثل سقف ســاختمان عمل 

مى کنند.
این عضو شوراى عالى سازمان نظام پزشکى کشور با 
تأکید بر اینکه دولت سیزدهم عزمش را براى اجراى 
برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع جزم کرده، عنوان 
مى کند: بدنه دولت و حتى مجلس شوراى اسالمى به 
نقطه تحولى براى پایه گذارى برنامه پزشک خانواده 
در کشور رسیده است که این ساختمان همه مصالح 
را در اختیار دارد و فقط براى ساخت آن به کارفرما و 
مهندس نیاز است به عبارتى مهندسى اجراى برنامه 
پزشک خانواده دانشگاه هاى علوم پزشکى و جامعه 
نخبه کشور است و کارفرماى آن هم دولت، مجلس 
شوراى اسالمى و حکمرانى است. بنابراین ما بیش از 
پول و اعتبار به تفکر و اراده براى اجراى برنامه پزشک 

خانواده نیاز داریم.

نسخه اى شفابخش براى سالمت ایرانیان
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خطر فرونشست باالى سر
100 مدرسه در اصفهان  

معاون پژوهش، برنامه ریزى و توســعه منابع اداره کل 
آموزش و پرورش اصفهان گفت: اکنون نزدیک به 100 
مدرسه خطرساز در استان اصفهان با پدیده فرونشست 
زمین روبه روست. سید على مدینه با اشاره به تحصیل 
یک میلیون دانش آموز در پنج هزار و 500 مدرســه در 
استان اظهار کرد: این موضوع بسیارى از مدارس استان 
در مناطق مختلف را درگیر کرده است، اما در تابستان 
امسال چهار تا پنج مدرسه در ناحیه پنج اصفهان دچار 
چنین معضلى شده اســت؛ به طورى که با جابه جایى 
10 مدرسه حدود ســه هزار دانش آموز براى آغاز سال 

تحصیلى جدید جایگزین شدند.

درخواست 
رئیس کل دادگسترى 

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان از هم استانى ها 
خواســت که صرفه جویى و مصرف بهینه گاز را جدى 
گرفته تا دیگر هموطنان در روزهاى ســرد زمستان با 
مشــکل قطعى گاز مواجه نشــوند. حجت االسالم و 
المسلمین اســدا... جعفرى با اشــاره به این که استان 
اصفهان جزء اســتان هاى پرمصرف در زمینه مصرف 
گاز است از همه هم اســتانى ها خواست صرفه جویى 
و مدیریت بهینه مصرف گاز را جــدى گرفته تا دیگر 
هموطنان در  روزهاى سرد زمستان با مشکل قطعى یا 

افت فشار گاز روبرو نشوند.

راه اندازى مرکز ویژه متکدیان 
زیر 18 سال 

مدیر کل پیشگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفــت: مرکــز ســاماندهى و غربالگرى، 
ویژه متکدیان زیر 18 ســال با هــدف جمع آورى و 
هدایت آنان از خیابان هاى شهر اصفهان راه اندازى 
مى شــود. روح ا... ابوطالبى با اشــاره به برودت هوا 
و معضل وجود افــراد کارتن خواب در  شــهر گفت: 
کارتن خواب ها از طریق هماهنگى با دستگاه قضائى و 
13 دستگاه متولى، براى جمع آورى و ساماندهى آن ها 
پیگیرى هاى الزم انجام شده است و با تجهیز مرکز 
غربالگرى استقالل، همچنین شناسایى مکان هاى 
استقرار آن ها در سطح شــهر، در یک طرح فوریتى و 
ضربتى اقدامات الزم براى جمع آورى انجام مى شود. 
وى تصریح کرد: در این عملیات بیش از 150 کارتن 
خواب شناســایى و طى چند روز گذشــته به مراکز 
اســتقالل (ویژه آقایان) و مرکز ساماندهى خورشید 

(ویژه بانوان) منتقل شدند.

پیشرفت فیزیکى 
ایستگاه متروى بهارستان 

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شــرکت عمران شهر 
جدید بهارستان اصفهان گفت: ایستگاه قطار شهرى 
این شهر ( حد فاصل ترمینال صفه تا بهارستان) تاکنون 
48 درصد پیشرفت فیزیکى داشته است. سید محسن 
طباطبائى مزد آبادى اظهار داشــت: خط قطار شهرى 
بهارستان اصفهان از ترمینال صفه اصفهان تا بهارستان 
در مجموع حدود 28 کیلومتر رفت و برگشت طول دارد. 
این پروژه در صورت تامین مالى پاییز سال آینده تکمیل 
اولیه خواهد شد. وى اضافه کرد: عملیات احداث ایستگاه 

مترو بهارستان از سال 1399 شروع شده است.

تکمیل 6 ایستگاه بى.آر.تى 
مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان از تکمیل احداث 6 
ایستگاه خطوط بى.آر.تى در خیابان هاى عبدالرزاق و 
ولى عصر(عج) خبــر داد. محمدباقر کالهدوزان اظهار 
کرد: این مسیر از پایانه خرم آغاز مى شود، از مسیر خیابان 
مسجدسید، عبدالرزاق، ولى عصر (ع) و جى گذر مى کند 
و به پایانه ارغوانیه مى رسد. مدیر منطقه سه شهردارى 
اصفهان با افزود: در حال حاضر در خیابان عبدالرزاق دو 
ایستگاه و در خیابان ولى عصر (عج) چهار ایستگاه آماده 
بهره بردارى است و نرده گذارى و اقدامات عمرانى مسیر 
میدان احمدآباد تا خیابــان ولى عصر (عج) نیز تکمیل 

شده است.

خبر

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
گفت: در ششمین نشست ستاد مراکز لُجستیک وزارت 
راه و شهرســازى، موافقت اصولى نخســتین دهکده 
لجستیک (بندر خشک) کشور در اصفهان، با پیش بینى 
سرمایه گذارى بخش خصوصى و سیاست گذارى، حمایت 

و نظارت دولت اخذ شد.
امیررضا نقش افزود: بر اســاس بنــد 13 مصوبه هیات 
وزیران در ســال 1392 احداث و بهره بردارى از دهکده 
لجستیک (بندر خشک) به استان اصفهان واگذار شد ولى 
از آن زمان باوجود پیگیرى هاى مختلف نتیجه  عملیاتى 

حاصل نشده بود.

نقش بیان داشت: مقرر شــده، دهکده لجستیک (بندر 
خشک) در منطقه شرق اصفهان با مساحت 729 هکتار 
جنب ایستگاه راه آهن سیستان و منطقه ویژه اقتصادى 
شرق واقع شود؛ این طرح در ســطح ملى مصوب شده 

است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان افزود: 
تالش مى شود در فاز نخست پروژه خدمات لجستیک 

پایه و همچنین خدمات ارزش افزوده لحاظ شود.
وى ادامه داد: اکنون با کسب موافقت اصولى این طرح 
پس از 10 ســال مى توانیم آغاز شروع به کار پروژه مهم 

دهکده لجستیک (بندر خشک) اصفهان را اعالم کنیم.

بازرس هیئت مدیره اتحادیه موبایل اصفهان با اشــاره به 
تأثیرگذارى افزایش نرخ دالر بر بازار موبایل گفت: موبایل 
از کاالهایى است که قیمت آن به طورمستقیم تحت تأثیر 

ارز قرار دارد.
حسن میرشمشیرى تصریح کرد: با افزایش قیمت دالر هم 
نوساناتى براى این نوع از گوشى ها به وجود آمد و باعث شد 

قیمت ها غیرمعقول و نامتعادل باال رود.
به گفته این فعال، گوشى گران تر از 600 دالر وارد نمى شود 
ولى تعدادى موبایل قبل از اعالم ممنوعیت خریدارى شده 
یا ثبت سفارش شــده بود که اکنون در بازار موجود است 
و تحت تأثیر نرخ ارز، باقیمت غیرکارشناســانه اى عرضه 

مى شــود. اما مابقى برندها به طور فراوان در بازار موجود 
اســت و با گارانتى 18 ماهه و رجیسترى شده به مشترى 
تحویل داده مى شود. تأثیر گرانى دالر بر این برندها چندان 

محسوس نبوده است.
بازرس هیئت مدیره اتحادیه موبایل اصفهان در پاسخ به 
این پرسش که درحال حاضر شــرایط بازار موبایل به چه 
صورت است خاطرنشان کرد: بازار راکد و استقبال مردم 
کاهش داشــته اســت باوجود قرارگیرى موبایل درسبد 
هزینه ها، اما خرید آن در اولویت نیست و با توجه به شرایط 
اقتصادى و قدرت خرید، اقالم دیگرى، نســبت به خرید 

گوشى ارجحیت دارد.

بازارموبایل در اصفهان
 راکد است

مجوز ایجاد دهکده لجستیک 
در اصفهان صادر شد

امروز 29 دى ماه روز ملى هواى پاك نامگذارى شده است 
اما همین امروز در کالنشهر اصفهان تنها چیزى که از آن 
خبرى نیست، هواى پاك است. مرور شاخص کیفیت هوا 
در ایستگاه هاى پایش دائم اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان اصفهان گواه این موضوع است. 
فقط بررســى وضعیت آالینده ها در هواى دى ماه سال 
جارى در کالنشهر اصفهان نشــان مى دهد ساکنان این 
شهر در اولین ماه زمستان 1401 تنها 11 روز در هواى سالم 
زندگى کرده اند در حالى که تا روز سه شنبه هفته جارى، 
12 روز از این ماه هوا بــراى عموم مردم در وضعیت قرمز 

قرار داشته است.
اوضاع هوا در برخى روزهاى این ماه به قدرى وخیم شد که 
شاخص کیفى هواى کالنشهر اصفهان از نهم تا شانزدهم 
دى ماه امسال در وضعیت قرمز و ناسالم براى عموم قرار 
گرفت و مدارس شهر نیز به واسطه آلودگى هوا چند روزى 

تعطیل شدند.
البته در پاییزى که گذشت هم وضعیت بهتر از دى ماه نبود 
و به طور کلى در همه روزهاى سال اگر هوا سالم (و نه پاك) 
باشد باید خبر آن را در بوق و کرنا کرد چه، ساکنان کالنشهر 

اصفهان با زیستن در هواى آلوده کامًال خو کرده اند!
دیروز محســن ســلیمانى، عضو هیئت علمى دانشگاه 
صنعتى اصفهان هشدار داد که میانگین غلظت ذرات معلق 
2/5 میکرون در هواى کالنشهر اصفهان بیش از پنج برابر 

استانداردهاى بهداشــت جهانى رسیده است. براى درك 
اینکه این کارشناس آشــنا به آب و هوا دقیقاً از چه سخن

 مى گوید کافى است بدانید اگر ذرات معلق، یک میکروگرم 
بر متر مکعب کاهش یابد، خســارت بهداشــتى در شهر 
اصفهان به میزان 3/6 میلیون دالر کمتر و موجب جلوگیرى 
از مرگ زودرس 31 نفر مى شــود. کالنشــهر اصفهان 
یکى از چند کالنشــهر آلوده کشــور و به روایتى داراى 
آلوده ترین هوا در میان آنهاست. دلیل این موضوع هم به 
مجموعــه اى از منابــع آالینده انســان ســاز و طبیعى 
بر مى گردد که به گفته سلیمانى چنین شرایطى را در کمتر 

منطقه اى از دنیا شاهد هستیم.
از عوامل متعددى کــه باعث آلودگى هواى کالنشــهر 
اصفهان شده اســت، مازوت ســوزاندن برخى صنایع در 
زمســتان یکى از مهمترین آنهاســت. تا امــروز تالش 
مســئوالن اســتان به جهت ممانعــت از این اقــدام به 
نتیجه اى نرســیده اســت و حجحم عظیمى از گوگرد 
حاصــل از این ســوخت مضر در آســمان شــهرهاى 
مختلف بــه پــرواز در آمــده اســت و به ریه کســانى 

مى رود که در محدوده این صنایع زندگى مى کنند.
مطالعه اى که در ســال 99 انجام شد نشــان داد ساالنه 
حدود 2 هزار و 540 مرگ و میر منتســب به آلودگى هوا 
در اصفهان گزارش مى شود. عوارض کوتاه مدت آلودگى 
هوا به ویژه براى بیماران قلبى و ریوى شامل افزایش خطر
 حمله هاى قلبى و تنگى نفس و به دنبال آن نیاز به بسترى 

شدن در بیمارستان است. در بلند مدت هم ورود سموم معلق 
در هواى استنشاقى به دلیل تنوع آالینده هاى موجود در هوا 
و ورود برخى از سموم با ُقطر بسیار کم به داخل جریان خون، 
مى تواند عوارض متعدد و تهدید کننده حیات از جمله ابتال 

به انواع سرطان ها ایجاد کند. 
همین دیروز سیدمرتضى حیدرى، معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان اعالم کرد تماس مردم با اورژانس 
پیش بیمارســتانى اصفهان به دلیل بروز عالئمى از قبیل 
تنگى نفــس در روزهاى آلوده حــدود 15 درصد افزایش 
یافته اســت که نشــان مى دهد خطر جدى بیخ گوش

 اصفهانى ها قرار دارد.
اما در ابعاد مالى هم میانگین خســارت بهداشتى آلودگى 
هوا در اصفهان بسیار چشــمگیر است. محسن سلیمانى، 
عضو هیئت علمى دانشگاه صنعتى اصفهان این میزان را 
440 میلیون دالر در سال دانسته است. رقمى سنگین که 

با آن مى توان پروژه هاى عمرانى زیادى را به عمل آورد. 
به طور کلــى آلودگى هوا در کالنشــهر اصفهان در همه 
ابعاد خســارت قابل توجهى به بار آورده یــا در حال به بار 
آوردن اســت. براى پى بردن به عمق ایــن فاجعه کافى 
اســت به لب کالم محسن ســلیمانى توجه کنید تا بهتر 
متوجه شــوید که آلودگى هوا چه بر ســر ما آورده است: 
«سال هاى عمر از دســت رفته منتسب به آلودگى هوا در 
شعاع 50 کیلومترى اصفهان بیش از چهار هزار و 300 سال 

برآورد مى شود.»

در حسرت یک نفس کشیدن بى دغدغه در اصفهان

هواى پاکم آرزوست...

آب رفتن تخم مرغ ها؟
نصف جهان  کم فروشى این روزها به شانه هاى تخم 
مرغ هم رسیده است. شهروندان عنوان مى کنند که 
شانه هاى تخم مرغ آنقدر سنگین است که به اندازه 
دو تا ســه تخم مرغ وزن دارد و این موضوع باعث
 مى شــود در این کاالى اساسى کم فروشى ایجاد 

شود.
چندى پیش با گران شدن تخم مرغ، رئیس اتحادیه 

مرغداران اعالم کرده بــود که فروش تخم مرغ به 
شکل شانه اى خالف مقررات است و فروشندگان 
نباید به شــکل شــانه اى تخم مرغ بفروشند بلکه 
فروش تخم مرغ ها باید به شــکل دانه اى باشــد. 
اما فروشــندگان همچنان تخم مرغ ها را به شکل 
شــانه اى خرید و فروش مى کننــد و این موضوع 

گالیه شهروندان را به دنبال داشته است.

مریم محسنى
فصل زمستان که مى رسد مشکل چراغ هاى راهنمایى 
و رانندگــى در خیابــان ها جــدى تر مى شــود. این 
چراغ هــا معمــوًال در روزهاى بارانــى و به خصوص 
روزهایى کــه خیابان ها در وضعیت خوبى نیســتند یا 
در حالت خاموش بوده و یا در حالت چشــمکزن به سر 
مى برند. این موضــوع در خیابان هــاى فرعى و کم 
تردد مشــکلى ایجاد نمى کند اما در ســرچهارراه ها 

و خیابــان هــاى اصلــى بــا خامــوش شــدن این 
چراغ ها شــاهد موج عظیمى از ترافیک و درهم شدن 

خودروها هستیم. 
به نظر مى رســد پلیس راهنمایــى و رانندگى باید در 
این مواقع اضطرارى که رانندگان خودرو نیازمند نظم 
بیشترى در تردد هستند در تقاطع هایى که چراغ ها برق 
ندارند حضور فعال و پررنگ ترى داشــته باشند تا این 

مسئله خللى در روند تردد شهروندان ایجاد نکند.

چشمک زن هاى خطرساز!

کى به کیه!
نصــف جهــان  روزنامه «رویداد امروز» در شــماره 
28 دى ماه خود در گزارشى با عنوان «سدها قاتل 
محیط زیســت ایران» نوشــته: «علیرغم تمامى 
مخالفت ها و هشدارهاى فعاالن و دلسوزان محیط 
زیست ایران، دوشنبه شــب دو فعال محیط زیست 

خبر از آبگیرى سد چم شیر دادند. 
محمد درویش در یک رشــته توییت بــه انتقاد از 
عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست و بى اعتنایى 

دولت پرداخته و نوشــته است: ســرانجام به رغم 
مخالفت صریح على سالجقه، رئیس سازمان محیط 
زیست با آبگیرى سد چمشیر و همراهى کمیسیون 
اصــل 90 مجلس و دســتور معــاون اول رئیس 
جمهور به شــماره 54044/م مورخ 17 دى 1401، 
مبنى بر به تعویق انداختــن آبگیرى، بازهم وزارت 
نیرو دیروز آبگیرى را شــروع کرد تا همه دریابیم 

که کى به کیه!»

مانى مهدوى

نگاه روز

به نظر مى رسد مســئله خروج کارگاه هاى آجرپزى در 
اصفهان شکلى جدى به خود گرفته اســت. این بار این 
پرونده قدیمى به دست معاون استاندار باز شده تا حرکت 
آهسته و پیوسته خروج کارگاه هاى آجرپزى از اصفهان که 

به دو دهه قبل برمى گردد باالخره به نتیجه برسد.
 سال 88 بود که طرح جابه جایى کوره هاى آجرپزى دشت 
سگزى در شوراى برنامه ریزى استان اصفهان به تصویب 
رسید اما پنج سال در سکوت خبرى ماند و پس از آن دوباره 
کمیته ویژه اى به منظور ساماندهى کوره هاى آجرپزى 

تشکیل شد.
براساس مصوبه شــوراى برنامه ریزى استان اصفهان، 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان موظف 
شد مکان مشخصى را در خارج از شعاع 50 کیلومترى شهر 
اصفهان براى انتقال این کوره ها جانمایى کند تا کوره هاى 
مستقر در منطقه سجزى به مرور به آن محل منتقل شوند 
اما این اتفاق نیفتاد و تنها بخشى از کوره هاى آجرپزى در 

اصفهان تعطیل شدند.
 یکى از ایرادات این مصوبه، پیش بینى نشدن اعتبارات و 
سرمایه گذارى براى جابه جایى واحدهاى گچ و آجر بود که 

باعث شد کوره ها روند تولید آالینده را ادامه دهند.
حاال در آستانه 20 ساله شدن این مصوبه ناکارآمد، آنچه 

از رصد اخبار برمى آید به تکلیف رســاندن این موضوع 
بالتکلیف با پا فشارى مهران زینلیان معاون استاندار است 
که قرار است با حضور سالجقه، معاون رئیس جمهور در 
اصفهان و نمایندگان دستگاه قضایى و نظارتى انجام بشود.
به گفته مهران زینلیان نتیجه این جلسه این خواهد بود که 
با مدیران گذشته در رابطه با بالتکلیف گذاشتن مصوبات 
برخورد شــود. امرى که قرار است در ســریع ترین زمان 

ممکن و بدون تأخیر انجام شود .
به گفته کارشناسان محیط زیســت، تا امروز اجراى نیم 
بند قوانین مربوط به خروج کارگاه هاى آالینده و مشاغل 
مزاحم از اصفهان باعث شــده که این شهر در وضعیت 
نامناسبى قرار بگیرد اما حاال با پیگیرى هاى این مقام ارشد 
دولتى در اصفهان مى توان امیدوار بود که بعد از گذشت 
سالیان دراز این مشکل به ســرانجام برسد و واحدهاى 

آالینده به خارج از محدوده استان رهسپار شوند.
آنطور که از سخنان معاون اســتاندار برمى آید قرار است 
در حل این مســئله بســته هاى راهبردى کوتاه مدت و 
بلندمدت مثل اهرم هایى عمــل کنند که موانع را هر چه 
زودتر از جلوى پاى مهاجرت کارگاه هاى آجرپزى بردارند 
و همچنین در روند پاك شدن هواى اصفهان نقش تعیین 

کننده اى داشته باشند. 
این در حالى است که قانون هم راهکارهاى عملى مناسبى 

براى این موضوع دارد و ذیل ماده 6 آیین نامه ساماندهى 
مشاغل مزاحم شــهرى مشخص شده که کدام اصناف و 
مشاغل بخاطر ایجاد آلودگى و شرایط ناایمنى که فراهم 
مى کنند نمى توانند در محدوده شهر فعالیت داشته باشند و 

جزو مشاغل مزاحم به حساب مى آیند. 
براین اساس، این مشاغل، مشمول تعطیلى و یا انتقال به 
خارج از شهر، شهرك هاى صنعتى و یا مجتمع هاى صنفى 
مجاز مى شوند .براساس ماده 3 (اصالحى سال 1399) و 
جدول پیوســت این آیین نامه، 25 عنوان فعالیت یا رسته 
صنعتى و صنفى مشخص شــده که جزو مشاغل مزاحم 
و نیمه مزاحم شهرى هستند و مشمول تعطیلى و انتقال 
قطعى به خارج از شهر یا به شهرك صنعتى، مجتمع هاى 
صنفى مجاز و شهرك هاى کشــاورزى مى شوند که باید 

مکان هایى براى ساماندهى آنها درنظر گرفته شود. 
برخى از ایــن عناوین نظیر تولید مصنوعات ســیمانى و 
موزاییک، کاشــى و ســرامیک، آجرپــزى، تولید گچ 
و آهک،ســنگ برى، تولیــد شــن و ماســه، دباغــى، 
لوله پاك کنى، شــارژ کپســول گاز، رنگ کارى پروفیل 
آلومینیومــى، ریخته گرى ها و ذوب فلزات هســتند که 
تجمیــع ایــن مشــاغل در کنــار یکدیگــر، منجر به 
کاهش انــواع آلودگى در شــهر و نیز کاهــش ترافیک 

خواهد شد.

کارگاه هاى آجرپزى باالخره از اصفهان مى روند

100 هزار مترمربع از محالت خوانسارآسفالت شد
نصف جهان   مهدى احمدى، شهردار خوانسار گفت: 
بودجه سال 1401 شهردارى خوانســار بر مبناى 
رقم 500 میلیــارد ریال پیش بینى شــده بود که تا 
پایان آذرماه ســال جارى این میزان بودجه وصول 

شده است.
وى با بیان اینکه بعضى پروژه هاى عمرانى شــهر 
خوانسار سال ها مســکوت مانده بود، تصریح کرد: 

میدان نام آوران پس از توافق با مالکان آزادسازى شد 
و تالش داریم زیباسازى و آب نماکارى میدان تا سال 

آینده به اتمام برسد.
شهردار خوانسار ادامه داد: سال جارى 100 هزار متر 
مربع آسفالت در سطح محالت مختلف شهر پخش 
شده و عملیات آسفالت ریزى نسبت به سال گذشته 

افزایش سه برابرى داشته است.

نوسازى حمل ونقل عمومى در دستور کار 
مدیریت شهرى تیران 

نصف جهان   شــهردار تیران گفت: فرآیند اجرایى 
نوســازى ناوگان حمل ونقل عمومى در دستور کار 

مدیریت شهرى قرار گرفته است.
حسن حجتى با بیان اینکه درحال حاضر حمل ونقل 
عمومى درون شهرى توســط تاکسى و مینى بوس 
انجام مى شود، اظهارکرد: فرســودگى این ناوگان 
موجب نارضایتى شهروندان شده و کیفیت خدمات 

را کاهش داده است.

وى افزود: در فاز نخست نوسازى ناوگان حمل ونقل 
عمومى، سه میدل باس با حمایت دولت خریدارى و 

جایگزین سه مینى بوس درون شهرى خواهد شد.
شــهردار تیران هزینه هریک از این ناوگان را 30 
میلیارد ریال عنوان کرد و افــزود: 25 درصد از این 
هزینه باید توسط شــهردارى پرداخت شود و این 
خودروها با قرارداد ویژه به بخش خصوصى سپرده 

خواهد شد.

کاهش بافنده رسمى فرش در استان اصفهان
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش 
دستباف استان اصفهان گفت: در حوزه فرش دستباف 
خودتحریمى کرده ایم و رقبا توانســته اند از خأل نبود 
فرش ایرانى اســتفاده کرده و بازارهاى فرش ایرانى 

را از آن خود کنند.
ســعید عصاچى گفت: در اصفهان بیش از 270 هزار 
بافنده رسمى داریم که از تعداد شاغالن سایر صنایع 
بیشتر است. همچنین در این استان پیش ازاین 420 
هزار بافنده داشــتیم اما به دلیل مشکالت بازار این 

تعداد کاهش یافت.
در ســال گذشــته رویداد جشــنواره قالى فاخر در 
اصفهان برگزار شد که در فرهنگ سازى درخصوص 
فرش دستباف تأثیرگذار اســت. همچنین همایش 

دکوراســیون داخلى و معمارى در بیســت وپنجمین 
نمایشــگاه فرش دســتباف برگــزار و در قالب آن 
تفاهم نامه همکارى با انجمن معماران براى برگزارى 
کالس هاى آموزشى برگزار مى شــود. ضمن اینکه 
براى نخســتین بار، مراحل تولید فرش دستباف به 

نمایش گذاشته مى شود.
وى اضافه کرد: صادرات فرش دســتباف ایران از دو 
میلیارد دالر در ســال هاى ابتداى دهه 70، در سال 
گذشته به 65 میلیون دالر رسید. بر اساس آمار گمرك 
12 درصد صادرات کشور به فرش اصفهان اختصاص 
دارد، اما آمار واقعى حاکى از سهم بیش از 15 درصدى 
فرش دستباف اصفهان از صادرات کشور بوده که از 

مبادى دیگرى صادرشده است.

دریا قدرتى پور
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براى افزایش عمر باترى آیفون یک راه بسیار آسان وجود دارد؛ طبق 
عادت زود به لغو پاپ آپى که روى صفحه نمایشگر گوشى تان ظاهر 
مى شود اقدام نکنید، به پاپ آپ «حالت کم مصرف» توجه کنید، یا به 

تنظیمات بروید و حالت کم مصرف را انتخاب کنید.
 دارندگان گوشــى موبایل آنقدر عادت  کرده اند که به سرعت از پاپ 
آپ هاى آزاردهنده آنالین خارج شوند، که بسیارى به طور تصادفى 
دچاراشتباه ضد صرفه جویى در باترى مى شوند. هنگامى که آیفون 
اپل شما در آستانه کاهش شارژ به زیر 20 درصد و 10 درصد است، یک 
پاپ آپ خودکار روى صفحه نمایشگر گوشى شما ظاهر مى شود و از 
شما مى پرسد که آیا مى خواهید دستگاه وارد حالت کم مصرف شود یا 

خیر. این پاپ آپ یکى از معدود پاپ آپ هایى است که شما نباید نسبت 
به لغو سریع آن اقدام کنید.با این حال، اگر به طور تصادفى از روى عادت 
روى دکمه لغو ضربه زدید، نترسید. مى توانید به صورت دستى حالت 
کم مصرف را روشن کنید، مهم نیست که دستگاه شما در چه سطحى 
از شارژ است.  براى دستى روشــن کردن حالت کم مصرف، فقط به 

تنظیمات > باترى > حالت کم مصرف، بروید.
اگر قرار است باترى گوشى شــما یک روز کامل بدون دسترسى به 
پاورپوینت یا شــارژر قابل حمل دوام بیاورد، این راه حل بسیار مهم 
و مفیدى اســت. قبل از اینکه شارژ گوشــى به زیر 75 درصد برسد، 
مى توانید حالت کم مصرف را روشن کنید. در حالت کم مصرف، آیفون 

شما در تالش براى صرفه جویى در مصرف انرژى، برخى از وظایف به 
ظاهر کم اهمیت ترى، مانند به روز رسانى برنامه ها را به صورت آشکار 

در اسکرین گوشى نمایش نمى دهد.
هنگامى که ویژگى صرفه جویى در انرژى را با موفقیت روشن کردید، 

نماد باترى به رنگ کهربایى در مى آید.
اگر باترى آیفون شما به طور مداوم سارژ خالى مى کندد، مى توانید آن را 
تعویض کنید. اما این کار را سریع انجام دهید، زیرا اپل قرار است هزینه 
تعویض باترى مدل هاى قدیمى آیفون را از اول مارس(10 اســفند) 
افزایش دهد. احتماال هزینه تعویض تا 20 دالر اقزایش خواهد یافت، 
که از نظر هزینه مى تواند براى بسیارى از مشتریان آیفون چندان به 

صرفه نباشد.
با این اقدام اپل ، هزینه تقویت باتر هاى آیفون 13، آیفون 12، آیفون 11 
و آیفون X ، در عرض چند هفته از 69 دالر به 89 دالر افزایش خواهد 
یافت. مدل هایى از سرى آیفون 14 تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت، 
زیرا اپل در حال حاضر از آخرین مشتریان خود 99 دالر براى تعویض 

باترى جدیدترین محصوالت خود دریافت مى کند.
اغلب توصیه مى شــود که کاربران زمانى که حداکثر ظرفیت باترى 
به 80 درصد مى رســد، باترى هاى خود را تعویض کنند. با رفتن به 
تنظیمات > باترى > سالمت باترى مى توانید سالمت باترى خود را در 

هر زمانى بررسى کنید.

قبل از اینکه گوشى خود را به دست تعمیرکار بسپارید، حتماً باید 
اطالعات خود را با این روش ها قفل کنید. حتى اگر تعمیرگاه مورد 

نظر بسیار معتبر باشد.
اگر گوشى اندرویدى شما خراب شده و تصمیم گرفته اید آن را به 
گارانتى یا مراکز تعمیراتى ارسال کنید، قبل از آن باید مطمئن شوید 
که اطالعات شما در امنیت کامل به سر مى برند. هنوز هم هستند 
تعمیرکارانى که حتى در معتبرترین مراکز تعمیراتى هم نسبت 
به اطالعات گوشــى هاى کاربران کنجکاوى مى کنند. بنابراین 

مسئولیت حفظ امنیت گوشى با خودتان است!

گوشــى خود را بدون قفــل اطالعات تحویل 
تعمیرکار ندهید

اما خوشــبختانه روش هایى وجود دارد که به شما اجازه مى دهد 
پیش از سپردن گوشى خود به دست تعمیرکار، بتوانید از اطالعات 

خود محافظت کنید.

امکان دسترسى به اطالعات شخصى شما در 
تعمیرگاه ها وجود دارد

بســیارى از بر این باور هســتیم کــه وقتى گوشــى مان را به 
تعمیرگاه هاى رسمى و مجاز بدهیم امن مى مانند. اما تحقیقى در 
سال 2022 توسط دانشگاه کرنل با عنوان «بدون حریم خصوصى 
در صنعت تعمیر الکترونیک» منتشر شد که خالف این را ثابت 
مى کند. محققان در این مطالعه 16 لپ تاپ ویندوزى با داده هاى 
جعلى را به تعمیرگاه ها فرستادند تا بفهمند تکنسین ها چگونه با 

آن ها تعامل برقرار مى کنند.
از 16 لپ تاپ، 6 لپ تاپ داراى فناورى هایى بودند که فایل ها را 
بررســى مى کردند. از این 6 لپ تاپ، 2 دستگاه حاوى فایل هاى 
شخصى بودند که توسط یک درایو اکسترنال روى آن ها فایل هاى 

شخصى آپلود شده بود.
بنابراین توصیه مى کنیم بدون در نظر گرفتن نام و اعتبار شرکتى 
که قصد دارید گوشــى خود را براى تعمیر بــه آن تحویل دهید، 
ایمن سازى دســتگاه الزامى است. قطعاً کسانى هستند که براى 
کمى فضولى کردن داخل گالرى تصاویر شما بروند و یا بخواند در 

پیام رسان هاى شما چرخى بزنند.
خوشبختانه گوگل راهى را براى قفل گوشى هاى اندرویدى پیش 
از ارسال به تعمیرگاه ها قرار داده است که مى توانید از آن استفاده 

کنید. اول از همه باید از اطالعات خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.

از اطالعات خود بکاپ بگیرید
سیستم عامل اندروید روش هاى مختلفى را براى بکاپ گرفتن 

از اطالعات شما مثل Titanium Backup ارائه مى کند که 
در دسترس کاربران حرفه اى با گوشى هاى روت شده قرار 
گرفته است. اگر جزو کاربران عادى هستید هم مى توانید 

از Google One استفاده کنید.

15 گیگابایت فضاى ابرى رایگان در اختیار هر اکانت گوگل قرار 
مى گیرد که با توجه به آن مى توانید از داده هایتان بکاپ تهیه کنید. 

براى استفاده از سرویس گوگل وان:
اپلیکیشن Google One را دانلود و روى گوشى خود نصب کنید.

اپلیکیشن را اجرا کرده و روى گزینه Storage بزنید.
آیکون چرخ دنده را از کنار Device Backup انتخاب کنید.

سپس روى گزینه Manage backup بزنید تا محتوایى که قصد 
پشتیبانى گرفتن از آن ها را دارید، انتخاب کنید.

سپس گزینه Back up now را بزنید.
گوگل از مهم ترین داده هاى شما مثل تنظیمات دستگاه، تصاویر 
و ویدیوها، پیام هاى متنى و حتى تاریخچه تماس هاى شما بکاپ 
مى گیرد. گرچه این برنامه هم محدودیت هایى دارد. بنابراین اگر 
داده هاى مهمى در برنامه هاى جداگانه اى دارید که نمى خواهید 
آن ها را از دست بدهید، مى توانید از قابلیت پشتیبانى گیرى آن ها 

استفاده کنید تا پس از رفع عیب گوشى تان، آن ها را بازیابى کنید.

اگر صاحب گوشى سامسونگ هستید، از حالت 
تعمیر استفاده کنید

اگر گوشى سامسونگ شــما به تعمیر نیاز دارد، مى توانید قبل از 
 Maintenance سپردن گوشى خود به دســت تعمیرکار حالت
Mode (حالت تعمیــر) را روى آن فعال کنید. با فعال کردن این 

حالت، آیکون تعمیر در باالى صفحه ظاهر مى شود و به گونه اى 
به نظر مى رسد که انگار آن را فکتورى ریست کرده اید. با این روش، 
اطالعات شما براى تکنســین هایى که روى دستگاه شما کار 

مى کنند، غیرقابل دسترس خواهد بود.

سیم کارت خودتان را از دستگاه خارج کنید
براى آنکه از سیم کارت شما سوءاستفاده نشود، توصیه مى کنیم 
قبل از اینکه گوشــى تان را در اختیار تعمیرکاران بگذارید، حتماً  
سیم کارت خود را از دستگاه خارج کنید. اگر هم از eSIM استفاده 

مى کنید، باید پروفایل آن را پاك کنید. 
 Network & براى این کار وارد تنظیمات شــده، روى گزینــه

Internet کلیک کرده، به بخش SIMs بروید 

و ســپس Delete SIM را 
انتخاب کنید.

کارت حافظه microSD را هم خارج 
کنید

از آنجا کــه کارت هاى 
حافظه قابل حمل 
شما  هســتند، 
مى توانیــد آن را 

از دستگاه خود جدا 
کنید تا به اطالعات داخل 

آن دسترسى امکان پذیر نباشد. ابتدا 
 ،Storage با رفتن به تنظیمات گوشى و بخش

کارت حافظه خــود را Unmount کنید. ســپس کارت را از 
اسالت فیزیکى که معموًال کنار گوشى تعبیه مى شود، خارج کنید.

در صورت امکان گوشى تان را فکتورى ریست 
کنید

صاحبان گوشى هاى غیر سامسونگ که به حالت تعمیر دسترسى 
ندارند، مى توانند دستگاه خود را فکتورى ریست کنند یا به تنظیمات 
کارخانه بازگردانند. گرچه فرآیند این کار در گوشى هاى اندرویدى 

با یکدیگر متفاوت است، اما کلیات آن ها شبیه به هم هستند:
وارد صفحه تنظیمات گوشى خود شوید.

گزینه Reset options را بزنید.
ســپس روى گزینه Erase all data یا Factory reset ضربه 

بزنید.

چگونه یک گوشى شکسته را فکتورى ریست 
کنیم؟

شاید گوشى شما شکسته باشد یا به هر دلیلى نمى توانید از صفحه 
نمایش آن اســتفاده کنید. در این صورت ســاده ترین راه براى 
فکتورى ریست از راه دور، استفاده از اپلیکیشن Find My گوگل 
است. شما مى توانید از طریق یک مرورگر وب روى یک گوشى 
دیگر یا کامپیوتر خود به این سرویس دسترسى پیدا کنید و آن را به 

تنظیمات کارخانه بازگردانید. براى این کار:
در مرورگر خود وارد صفحه Find My Device گوگل شوید.

آیکون چرخ دنــده را از باالى صفحه 
گوشى خود انتخاب کنید.

 ERASE DEVICE گزینه
را انتخاب کنید.

 ERASE DEVICE مجدداً روى گزینــه
ضربه بزنید تا تمام اطالعات شما پاك شود.

 Recovery Mode همچنین مى توانید دستگاه خود را از طریق
 Recovery به تنظیمات کارخانه بازگردانید. دسترسى به حالت
Mode مى تواند در گوشــى هاى اندرویدى متفاوت باشــد. اما 

معموًال اینگونه است:
گوشى تان را خاموش کنید.

کلیدهاى پاور و ولوم پایین (یا در برخى گوشى ها ولوم باال) را به طور 
همزمان نگه دارید.

در صفحه به نمایش درآمده مى توانیــد از طریق کلیدهاى ولوم 
بین گزینه ها جابجا شوید. از همین طریق نشانگر را روى گزینه 

Recovery Mode ببرید.

سپس کلید پاور را بفشارید تا این گزینه انتخاب شود.
 No” در این لحظه گوشى شما ریستارت خواهد شــد و عبارت
command“ روى صفحه ظاهر مى شــود. برخى از گوشى ها 

به صورت خودکار به حالت ریکاورى مى روند، اما در برخى دیگر 
باید کلید پاور و ولوم باال را نگه دارید تا این صفحه بارگذارى شود. 
مجدداً گوشى شما ریستارت مى شود و روى حالت ریکاورى باال 

خواهد آمد.
زمانى که وارد این صفحه شدید، مى توانید از طریق کلیدهاى ولوم 

در این صفحه پیمایش کنید:
با کلید ولوم روى گزینه Wipe data/factory reset بروید.

دکمه پاور را بفشارید.
گزینه Yes را انتخاب کنید تا گوشى شما ریستارت شده و در حالت 

ریکاورى بارگذارى شود.
سپس روى گزینه Reboot system now بروید و کلید پاور را 

بفشارید تا گوشى بوت شود.
اکنون گوشى اندرویدى شما ریست فکتورى مى شود.

شــما هیچ وقت نخواهید فهمید که در تعمیرگاه با گوشى شما 
چه کار مى کنند

شما قطعاً به کسى اجازه نمى دهید که یک غریبه تصاویر، ویدیوها 
و اطالعات بانکى شخصى شــما را ببیند. پس چه دلیلى دارد به 
تکنسین هاى تعمیرگاه این اجازه را بدهید؟ بنابراین پیش از آنکه 
بخواهید گوشى خود را تحویل تعمیرکار دهید، اطالعات تان را 

قفل کنید.

اگر شــماهم جزو کاربران گوشى هاى اپل 
هستید، قطعا تاکنون بارها با مشکل خراب 
شدن کابل شارژر اپل خود مواجه شده اید. اما 

دلیل این مشکل چیست؟
موضوع خراب شدن کابل شارژر اپل و دیگر 
محصوالت این شرکت بعد از گذشت مدت 
زمان کوتــاه، باعث عصبانیت بســیارى از 

کاربران شده است.
گاهى حتى با اینکه کاربران تمام تالش خود 
را براى محافظت از شارژر مى کنند، اما بعد 
از مدت کوتاهى باز هم با خراب شدن شارژر 
اپل خود مواجه شده و مجبور به خرید شارژر 
جدید مى شــوند. تعداد زیادى از دارندگان 
گوشــى هاى آیفــون گمــان مى کنند این 
کمپانى از قصد محصوالت بى کیفیت تولید 
کرده و مردم را ناچار به خرید این محصوالت 

مى کند.
حال این سوال مطرح مى شود که چرا شرکتى 
که مدت ها به دلیل توجــه دقیق به جزئیات 
محصوالت خود شــناخته مى شد، در مورد 
اســتفاده از محصوالت باکیفیت در ساخت 
شارژر صرفه جویى مى کند؟ در واقع دو دلیل 
وجود دارد: اولین دلیل کامــًال غیرمنطقى 
به نظر مى رســد و دیگرى بر اهمیت توجه 

به محیط زیست تأکید دارد.
ســلیقه طراحان اپل اولین دلیل زود خراب 
شدن کابل شارژر اپل محسوب مى شود! تیم 
طراحى اپل پس از مدتى احســاس کرد که 
الیه هاى آجدار کــه به پایدارى و طول عمر 
کابل ها کمک مى کنند، ظاهرى زشت دارند 
و با زیبایى و ظرافت محصول سازگار نیستند.

بنابراین، تیم مهندسى اپل با اینکه مى دانست 
که با حــذف این الیه کابل میــزان خرابى 
بیشترى را متحمل خواهد شــد و شارژرها 
ممکن است از کار بیفتند، اما بدون توجه به 

این نکته تغییرات را اعمال کرد.
این موضوع باعث سرازیر شدن هزاران دالر 
به خزانه اپل شــد؛ زیرا مصرف کنندگان در 
مدتى کوتاه مجبور به خرید کابل هاى جدید 

مى شدند.
تقریبًا در همان زمان که اپل کوپلینگ هاى 
دنده اى پالستیکى را از ســاختار کابل هاى 
خود کنار گذاشت، اســتیو جابز، مدیر عامل 
ســابق این کمپانى، تصمیم گرفت تا اپل را 
به یک شــرکت سبزتر و دوســت دار محیط 

زیست تبدیل کند.
با حذف مواد ســمى مانند آرسنیک، پى وى 
ســى، BFR و جیوه، اپل شــروع به تولید 
محصوالت قابــل بازیافت کرد. PVC (پلى 
وینیل کلراید) به دلیل استحکام و دوام خود 
یکى از پرمصرف ترین پلیمرهاى پالستیکى 
در جهان محسوب مى شــود، اما همچنین 

بسیار سمى است.
هنگامى که اپل از شــر PVC در ســاخت 
محصــوالت خود خالص شــد، شــروع 
به استفاده از مواد الستیکى بسیار ضعیف ترى 
کرد که باعث زود خراب شــدن کابل شارژر 
اپل و کاهش عمر هندزفرى هاى این شرکت 

شد.
این در صورتى اســت که ســایر رقبا نظیر 
سامسونگ، به ســادگى از عناصر غیر قابل 
بازیافت در ساخت محصوالت خود استفاده 

مى کنند.
عوامل دیگرى نیز در خراب شدن کابل نقش 
دارند، مانند خرید یک کابل تقبلى و غیراصل 
از مراکز نامعتبر، استفاده نامناسب از شارژر و 

خم شدگى انتهاى کابل.
البته ذکر ایــن نکته قابل توجه اســت که 
تمامى محصوالت کمپانى اپل تا 4 ســال 
داراى پشتیبانى نرم افزارى هستند. اما پس 
از گذشت این مدت، محصوالتى مانند کابل 
شارژر دچار پوســیدگى و فرسایش شده و 

آماده بازگشت به طبیعت مى شوند.
خوشبختانه، اپل اخیراً در ساخت محصوالت 
جدید خود کابل هاى بسیار مقاوم تر و با طول 
عمر بیشترى را عرضه کرده است و امیدواریم 
در آینده اى نزدیک مشکل زود خراب شدن 

کابل شارژر اپل رفع کامًال رفع شود.

اترى لپ تاپ، مانند هر نوع باتــرى دیگر داراى 
عمر مفیدى است که این عمر مفید به نوع باترى و 
نحوه استفاده از آن بستگى دارد؛ بنابراین مى توان 
با اتخاذ راه کار هایى ساده، طول عمر مفید باترى 
لپ تاپ را افزایش داد و براى مدت بیشترى از آن 

استفاده کرد.
 باترى ها نیز مانند سایر وسایل تکنولوژیک طول 
عمر مشــخصى دارند. درواقع زمانــى که انتظار 
مى رود یک باترى به خوبى کار کند، و دســتگاه را 
روشن نگه دارد و سپس خاموش شود، طول عمر 
باترى نام دارد. این اصطالح را سیکل شارژ باترى 

نیز مى گویند.
 سیکل شارژ باترى به معناى استفاده 100 درصد 

از قدرت دستگاه است. 
یعنى اگر پس از شــارژ کردن کامل دســتگاه 

از 100 درصــد قدرت آن اســتفاده کنید 
مى توان گفت کــه یک چرخه 

را پشت ســر گذاشته اید؛ 
بنابرایــن وقتــى بــراى 

باترى شــما عــدد x به عنوان 
تعــداد ســیکل شــارژ باتــرى در 

نظر گرفته مى شــود، یعنى این باتــرى در طول 
عمر خــود مى تواند x بار تخلیه و ســپس شــارژ 

شود.
درواقع وقتى شما x بار از باترى تان استفاده کنید، 
بعدازآن باترى از کار نمى افتد، بلکه دیگر نمى تواند 
مثل قبل شــارژ و دشــارژ شــود. یعنى از حالت 
ایدئال و اســتاندارد خود بعد از x بار تخلیه، خارج

مى شود.

اگر فکر مى کنیــد بیل گیتس، یک مایکروســافت 
ســرفیس دوئو در جیب خود دارد؛ ســخت در اشتباه 
هســتید. گوشــى جدید بیل گیتس، محصول گران 

قیمت سامسونگ است.
اخیرا بیل گیتس در یک تاپیک سوال و جواب ردیت 
حاضر شد و به برخى از پرسش هاى مخاطبان پاسخ 
داد. یکى از این ســواالت، نام گوشــى مورد استفاده 

او بود.
 پیش تر این میلیاردر مشهور، گفته بود که از گلکسى 
زد فولد 3 اســتفاده مى کند؛ حاال اما بیل گیتس یک 
گوشى جدید دارد که آن هم محصول مایکروسافت

 نیست.
البته ظاهــرا عالقه مدیرعامل پیشــین 
مایکروســافت به دســتگاه هاى تاشو، 
همچنــان برقرار اســت. گوشــى تازه، 

گلکســى زد فولد 4 نام دارد که از طرف نایب رئیس 
سامسونگ، به او هدیه شده است.

با توجه همکارى مایکروسافت و سامسونگ، احتماال 
این افشــاگرى براى بیل گیتس دردسرساز نخواهد

شد.
 کمپانى کره اى، چندین اپ مایکروسافت را به صورت 
پیش فرض در گوشــى هاى خود نصــب مى کند؛ از 
جملــه Outlook که مورد اســتفاده بیل گیتس هم

 است.
 او همچنین اضافه کرد که به لطف سایز بزرگ صفحه 
نمایش، فقط از همین گوشــى و لپتاپ خود استفاده 

مى کند و نیازى به تبلت ندارد.
کاربران ردیت، درباره گوشى تاشو آینده مایکروسافت 
هم ســوال پرســیدند که مدیرعامل سابق گفت: 
نمى تواند اطالعاتى در این زمینه ارائه دهد. 
پــس هنــوز نمى دانیم مــدل جدید 
Surface Duo صفحه نمایش 

دوگانه دارد یا یک 
یشــگر  نما
منعطف 

تاشو!

راهکارى براى افزایش عمر باترى آیفون

قبل از سپردن گوشى خود به 
دست تعمیرکار 6 کار انجام دهید

 چرا کابل شارژرهاى اپل
 اینقدر زود خراب مى شوند؟

سیکل شارژ باترى لپ تاپ چیست؟ گوشى جدید بیل گیتس هم محصول مایکروسافت نیست!

هر زمانى بررسى کنید. هزینه مى تواند براى بسیارى از مشتریان آیفون چندان به 

Dکارت حافظه microSD را هم خارج 
کنید

از آنجا کــه کارت هاى 
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللحمل حافظه قابل 
شما  هســتند، 
مى توانیــد آن را

جدا  از دستگاه خود
کنید تا به اطالعات داخل 

آن دسترسى امکان پذیر نباشد. ابتدا 
،Storage با رفتن به تنظیمات گوشى و بخشe

از پسکارترا س Unmountکنید را ود tکارتحافظهخ

ERASE DEVICE گزینهE

را انتخاب کنید.
ERASE DEVICE مجدداً روى گزینــهE

ضربه بزنید تا تمام اطالعات شما پاك شود.

 نیست.
البته ظاهــرا عالقه مدیرعامل پیشــین 
مایکروســافت به دســتگاه هاى تاشو، 
همچنــان برقرار اســت. گوشــى تازه، 

مى کند و نیازى به تبلت ندارد.
کاربران ردیت، درباره گوشى تاشو آینده مایکرو
هم ســوال پرســیدند که مدیرعامل سابق
نمى تواند اطالعاتى در این زمینه ارائه
پــس هنــوز نمى دانیم مــدل
Surface Duo صفحه ن

دوگانه دارد
یش نما
منع
تاش

رواقع زمانــى که انتظار 
ى کار کند، و دســتگاه را 
خاموش شود، طول عمر 
الح را سیکل شارژ باترى 

ناى استفاده 100 درصد 

ردن کامل دســتگاه 
ن اســتفاده کنید 

چرخه 
؛

ى 
عنوان 

 باتــرى در

مى شود.

اپل ســرگرم کار براى افزودن صفحات لمســى به 
رایانه هاى مک خود است.

بلومبرگ به نقــل از منابع آگاه ضمــن اعالم این 
خبر، نوشت: نخســتین رایانه مک مجهز به صفحه 
لمســى ممکن اســت تا ســال 2025 در راستاى
 ارتقاى مدل "مک بوك پرو"، توسط اپل عرضه شود.

به گفته منابع آگاه، مهندســان اپل سخت مشغول 
کار روى این پروژه هســتند که نشان مى دهد این 
شــرکت به طور جدى قصــد دارد رایانه هاى مک 
مجهز به صفحه لمســى را تولید کند. با این حال، 
طرح هاى مذکور نهایى نشــده و ممکن است تغییر 

کند.
این شــرکت به مدت یک دهه مدعى بود که صفحه 
هاى لمســى در لپ تاپ ها به خوبى کار نمى کنند 

و اگر کسى رابط کاربرى لمسى مى خواهد، آى پد، 
گزینه بهترى خواهد بود.

 اپل همچنین نگران بود که مک لمسى، به فروش 
آى پد ضربه بزند.

اما رقیبان اپل، به شکل فزاینده صفحه هاى لمسى 
را به رایانه ها اضافه کرده و این شرکت را براى انجام 

اقدام مشابه تحت فشار گذاشتند.
 افزایش فروش بازار مک در سال هاى اخیر هم، این 
کسب و کار را از فروش آى پد سودمندتر کرده و این

 شــرکت مى خواهد تا جایى که مى تواند مدل هاى 
رایانه خود را جذاب نگه دارد.

بر اساس گزارش رویترز، اپل در این باره حاضر نشد 
اظهارنظر کند.

صفحه لمسى به رایانه هاى اپل مى آید
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افراد مبتدى که به تازگى رفتن به یک باشگاه ورزشى را آغاز کرده اند با مشکالتى 
رو به رو خواهند شد و اگر مراقبت هاى الزم را به خرج ندهند امکان آسیب دیدگى یا 

دل زده شدن از ورزش و محیط براى آنها به وجود خواهد آمد.
صرف نظر از سن یا توانایى پیوستن به باشــگاه ورزشى براى اولین بار تجربه دلهره 
آورى است، اما کمک امکان پذیر است. از این رو بهتر است نکاتى را براى مبتدیان 

شرح دهیم.

 از دیگران تقلید نکنید
ورزشــکارانى اطرافتان هســتند و تمریناتى انجام مى دهند که براى یک آسیب یا 
وضعیت سالمتى خاص تجویز شده است.شاید این تمرینات براى همه مناسب نباشد، 

بنابراین همیشه سعى کنید بر اساس اهداف و نیازهاى خود تمرین کنید. هر کس 
منحصر به فرد است و آنچه براى یک فرد مفید است شاید براى دیگرى جواب ندهد.

به تدریج حجم تمرین را افزایش دهید
زمانى که انگیزه دارید و همه چیز جدید است، به راحتى 5 روز در هفته به تمرین مى 
روید. با این حال، به احتمال زیاد منجر به درد و در اغلب موارد آسیب دیدگى مى شود. 

با تمرین دو بار در هفته شروع کرده و به تدریج آن را زیاد کنید.

در مورد آنچه مفید است انعطاف پذیر باشید
اگر ورزشى را انتخاب نکرده اید که برایتان مفید است با انتخابب رشته هایى که براى 

مبتدیان طراحى شده پاسخ بهترى دریافت خواهید کرد.
ایده بهتر آن است که یک برنامه آموزشى براى هفته خود بنویسید. بدان معنى که اگر 
نمى توانید به یک کالس بروید، راهنمایى روشنى درباره اینکه جلسات چگونه باید 

باشد را دارید تا مطمئن شوید که در جهت اهداف خود کار مى کنید.

فعالیت هایى را پیدا کنید که از آنها لذت مى برید
هیچ "برنامه کاملى" وجود ندارد. بهترین برنامه آموزشى برنامه اى است که شما به آن 
پایبند هستید. نگران کارهایى که دیگران انجام مى دهند نباشید. فعالیت ها و تمرین 

هاى مناسب براى اهداف خود و نحوه فعال ماندن را پیدا کنید. 

هیپوکســى مى تواند در نتیجه مصرف دارو هاى خاص یا حمله آسم رخ دهد؛ 
این عارضه زمانى اتفاق مى افتد که اکسیژن خون بویژه در شریان ها پایین تر از حد 

معمول باشد.
هیپوکسى یا کاهش اکسیژن خون در صورت شدید بودن مى تواند زندگى فرد رابه 
مخاطره اندازد. با پیشرفت سریع هیپوکســى، تغییراتى در سیستم عصبى مرکزى 
ایجاد مى شود. اکسیژن درمانى کوتاه مدت مى تواند براى گروه کوچکى از بیماران 

مبتال به بیمارى مزمن انسداد ریوى مفید باشد.
بنابر اعالم دفتر آموزش و ارتقاى سالمت وزارت بهداشت، اگرچه عالئم هیپوکسى 

از فردى به فرد دیگر متفاوت است، با این حال پنج عالمت شایع آن از این قرارند:
تغییر رنگ پوست: مقادیر ناکافى گلبول هاى قرمز خون که وظیفه حمل اکسیژن 
به بافت هاى بدن را بر عهده دارند، مى تواند منجر به تغییر رنگ پوست شود. پوست 

افرادى که دچار کمبود اکسیژن در خون شده اند معموال به کبودى گرایش دارد. 
 سردرگمى: سردرگمى به شــرایطى اطالق مى شود که فرد توان تفکر روشن یا 
سریع را ندارد و قادر به تصمیم گیرى و به یادآوردن چیز ها نیست. اگر خود یا شخص 

دیگرى دچار این حالت شد، بدانید که ممکن است دچار هیپوکسى شده باشید.
 سرفه: یکى از شایع ترین علل هیپوکسى حمالت شدید در مبتالیان به آسم است 
که طى آن به سختى مى توان هوا را در ریه ها افزایش داد. در این شرایط سرفه رخ 

مى دهد. 
 ضربان قلب و تنفس سریع: در طول فعالیت بدنى، افزایش ضربان قلب اتفاقى 

طبیعى است، اما در حالت استراحت مى تواند شرایطى مانند هیپوکسى را یادآور 
شود. زمانى که بدن به اندازه کافى اکســیژن دریافت نمى کند، قلب شروع به پمپاژ 
سریع براى کمک به گردش خون و رساندن اکسیژن به سراسر بدن مى کند. در این 
هنگام تنفس سریع تر مى شود. تعداد تنفس در شرایط عادى 12 تا 16 بار در دقیقه 

است، اما در حالت هیپوکسى به 24 بار یا بیشتر مى رسد.
 ضعف تنفس: یکى از واضح ترین عالئم هیپوکســى، ضعف تنفس است و البته 
بى ارتباط با افزایش ضربان قلب نیست. ضعف تنفس در حالت استراحت رخ مى دهد 
و مى تواند آنقدر شدید باشد که شما احســاس خفگى کنید. ضعف تنفس در حین 
فعالیت هاى خانگى یا در هنگام خواب نیز ممکن است رخ دهد و شما را از خواب بیدار 

کند. در برخى موارد تنگى نفس همراه با خس خس نیز مشاهده مى شود.

کاهش اکسیژن خون چه عوارضى به دنبال دارد؟نکاتى براى مبتدیانى که مى خواهند به باشگاه ورزشى بروند

سوپ رشــته بهترین غذا براى دوران ســرماخوردگى و 
مریضى است که مى توانید خیلى راحت بدون مرغ آن را 
تهیه کنید.  در طول سرماخوردگى غذاهایى مانند سوپ 
و آش سبک جایگزین خوبى براى غذاهاى چرب و سرخ 
کردنى هســتند و به همین دلیل شــما مى توانید از انواع 

سوپ ها در این دوران استفاده کنید. 
مواد الزم: سیب زمینى: 1 عدد- هویج: 2 عدد- پیاز بزرگ: 
1 عدد-شــلغم: 1 عدد-گوجه فرنگى: 2 عدد- رشته 
سوپى: 100 گرم-عصاره 

مرغ: 1 عدد- قارچ: 5 عدد به دلخواه- نمک، فلفل سیاه، 
فلفل قرمز زردچوبه: به مقدار الزم.

طرز تهیه : ابتدا سیب زمینى را پوست بگیرید و نگینى ریز 
خرد کنید و یا مى توانید مواد را رنده درشــت بزنید. پیاز را 
پوست بگیرید و نگینى ریز خرد کنید. هویچ را پوست بگیرید 
و نگینى ریز خرد کنید و یا رنده درشت بزنید. گوجه فرنگى 
را نیز رنده یا پوره کنید. قارچ ها را اسالیس کنید. شلغم را نیز 

پوست بگیرید و خرد کنید.
داخل یک قابلمه همه مواد خرد شده  باال را اضافه کنید و 
کمى هم بزنید تا سبزیجات تفت بخورند و بعد عصاره مرغ را 
پودر و به همراه ادویه ها اضافه کنید. 

دقت کنید عصاره هاى مرغ 
خود حاوى نمک هستند و 

بهتر است در انتها نمک سوپ 
رشته براى سرماخوردگى را کنترل 

کنید.بعد از این که مواد کمى تفت خوردند و عطر ادویه ها آزاد 
شد و آب اضافه گوجه فرنگى کشیده شد باید روى مواد آب 
جوش بریزید.  ابتدا حرارت را باال ببرید تا به جوش بیاید و بعد 
حرارت را کم کنید تا سوپ جا بیفتد و سبزیجات داخل آن 
پخته شود، این مرحله ممکن است یک ساعت طول بکشد.
بعد از 50 دقیقه باید رشته ســوپى خود را که مى توانید از 
رشته هاى طرحدار یا ساده استفاده کنید، به سوپ اضافه 
کنید و هم بزنید و براى 15 دقیقه زمان دهید تا رشــته ها 
پخته و نرم شــود و بعد از این زمان سوپ 

آماده است.

مورد با نــام علمى 
Myrtus communis ، گیاهــى بــه 

صورت درختچه که ارتفاع آن تا 4,5 متر مى رسد.
 ترکیبات مهم مهــم ترین ترکیبات مــورد، رایحه 
(اسانس) آن مى باشــد که حاوى سینئول، میرتنول، 
پى نن، ژرانیول، لینالول و کامفن است. در سال هاى 
اخیر پژوهشــگران آلمانى و ایتالیایى ترکیبات آسیل 
فلوروگلوسینول ها در مورد کشف کرده اند که مسوول 

خاصیت ضد تورم آن است.
در قسمتهاى مختلف، از جمله برگ، میوه و گال مورد، 
تانن، اسانس و مواد رزینى وجود دارد که خاصیت قوى 
قابض آن مربوط به تانن هاســت. دانه هاى موجود 

در میوه حــاوى ترکیبات روغنــى از جمله 
اســیدهاى چرب، 

اولئیک، لینولئیک و پالمیتیک هستند.
میوه گیاه، غیر از مواد مذکور، حاوى قندهاى مختلف 

و اسیدهاى مالیک و سیتریک مى باشد.
موارد اســتفاده: اســانس مورد در محصوالت 
بهداشــتى، مانند صابون و شــامپو و فرآورده هاى 
پوســتى، از جملهپماد وکرم و در عطر و ادکلن مورد 
استفاده قرار مى گیرد. به طور متوسط از 100 کیلوگرم 

برگ مورد 10 گرم اسانس به دست مى آید. 
همچنین از چــوب آن زغالى فعال با 

کیفیت عالى به دســت مى آید. 
چوب مورد بسیار محکم، 

قابل ارتجاع و داراى بافت ریز اســت و از آن در تهیه 
صنایع دستى ، عصا و مبلمان استفاده مى شود. اثرات 
مهم در کتب طب سنتى روغنش موى را قوى گرداند.
شســتن مو با آب آن جهت ریزش مو مناسب است. 
از بین برنده پوسته ســر. چرب نمودن سر به روغن 
مورد آرامشبخش و مقوى مو و مانع ریزش و افزایش 
رشد مو مى شود. ریشــه موها را تقویت مى کند، از 

ریزش باز مى دارد، سبب بلندى و سیاهى مو 
مى گردد.

با یک غذاى مقوى سرماخوردگى را شکست دهیدکشف یک گیاه معجزه گر براى درمان ریزش مو

یک باور رایج در تغذیه این است که خوردن پاستا یا 
برنج در شب ایده خوبى نیست، چه به این دلیل که 
باعث افزایش وزن مى شــود و چه به این دلیل که 

براى سالمتى شما مضر است.
 حقیقت این است که پاستا و برنج را مى توان در هر 
زمانى از روز مصرف کرد، اما براى خوردن پاســتا و 
برنج براى شــام باید برخى نکات را در نظر داشت. 
در مورد مضرات خوردن این غذاها براى شام بسیار 
گفته شده است. با این حال، همه چیز به شرایط هر 
فرد بســتگى دارد. در این مقاله همه چیز را به شما 

مى گوییم.
اولین چیزى که باید در نظر بگیرید این است که پاستا 
و برنج انرژى زا هســتند. بنابراین نقش آنها تامین 
انرژى و کمک به بهبودى بدن پس از فعالیت است. 

بنابراین باید از آنها براى این منظور استفاده کرد.

چه زمانى مى توان پاســتا و برنج را 
براى شام خورد؟

اگر در طول روز کربوهیدرات زیادى نخورده و ورزش 
کرده اید (مخصوصًا بعدازظهرها)، خوردن پاســتا و 
برنج براى شام خوب است. عملکرد اصلى آنها کمک 
به بهبودى شــما خواهد بود. بنابراین به بازسازى 

ماهیچه ها و گلیکوژن کبد کمک مى کنند.
اگر پاستا و برنج نخورید و صبح روز بعد ورزش هاى 
شدید انجام دهید، خطر آسیب عضالنى افزایش 

مى یابد. بنابراین، اطمینان از مناســب بودن 
ســطح گلوکز و گلیکوژن عضالنى قبل از 

انجام تمرینات با شدت باال ضرورى است.
با این حال، اگــر مى خواهیــد وزن کم 
کنید، یک راه حل ممکن این اســت که 

کربوهیدرات را از شام خود حذف کنید و در حالى که 
رژیم دارید ورزش کنید. اما اگر این کار را انجام دهید، 
ورزش صبحگاهى باید با شدت کم باشد تا خطرات 

به حداقل برسد.
خوردن پاســتا و برنج براى شــام مى تواند گزینه 
خوبى براى ورزشکاران باشد. همچنین، زمانى که 
کربوهیدرات کمى در ســاعات دیگــر روز مصرف 

مى کنید.
خوردن پاستا و برنج براى شام عملکرد انرژى دارد و 
عمدتاً مناسب ورزشکاران بى هوازى است. این افراد 
از خوردن این غذاها سود زیادى خواهند برد. در واقع، 
آنها بخش اساسى بهبود عملکرد خود را مدیون پاستا 

و برنج خواهند بود.
ورزشکاران بى هوازى هنگام استفاده از بارگذارى 
گلیکوژن قبل از مسابقه نیاز به مصرف کربوهیدرات 
هاى زیادى دارند. در این شرایط، رسوبات ماهیچه 
اى و کبــدى ابتدا طى 24 تا 48 ســاعت خالى مى 
شوند. ســپس ذخایر را بیش از حد اشباع مى کنند 

و از در دســترس بودن این مواد مغذى در 
فعالیت بدنى اســتفاده 

مى برند .
این اســتراتژى ها در ورزش هــاى قدرتى، وزنى یا 
ورزش هاى اســتقامتى بى هوازى معمول هستند. 
عالوه بر این، آنها شامل مصرف برنج و ماکارونى به 

مقدار زیاد و همچنین در وعده شام   هستند.

چه شب هایى پاستا و برنج نخوریم؟
در مورد افراد کم تحرك که بــه طور منظم ورزش 
نمى کننــد، کربوهیــدرات ها براى شــام چندان 
کاربردى نیستند. پاســتا و برنج در اولین وعده هاى 
غذایى روز معنى بیشترى دارند، به خصوص در براى 

کاهش اشتها در طول روز.
با این حال، بهتر اســت از خوردن پاستا و برنج براى 
شام اجتناب و در عوض پروتئین و سبزیجات مصرف 
کنید. بنابراین، شما باید وعده هاى غذایى بزرگ با 
چگالى انرژى کم مصرف کنید که به شــما امکان 
مى دهد ســبک به رختخواب بروید و به درســتى 
اســتراحت کنید، گلوکزى که به عنــوان گلیکوژن 

استفاده و ذخیره نمى شود، کاربرد ندارد.
بــا افزایش عمــر، به 

کربوهیدرات ها نیاز کمترى پیدا مى کنیم. برعکس، 
تقاضاى پروتئین براى جلوگیرى از آسیب و تخریب 
ماهیچه ها شروع به افزایش مى کند. به همین دلیل، 
پاستا و برنج، چه براى شام و چه هر زمانى از روز، پس 
از پروتئین و چربى، به غذاهاى ثانویه یا باقیمانده در 

رژیم غذایى تبدیل مى شوند.
خوردن پاستا و برنج براى شام باید به افرادى محدود 
شود که ورزش هاى سختى را انجام مى دهند. در غیر 
این صورت، غیر ضرورى هستند و مى توانند منجر به 

افزایش وزن شوند.

در مورد دیابتى ها چطور؟
در این مورد، الزم اســت بیماران دیابت نوع 1 را از 
بیماران دیابتى نوع 2 تفکیــک کنیم. در نوع یک، 
الزم است که یک وعده کربوهیدرات براى شام براى 

کنترل منحنى گلوکز مصرف شود.
با این حال، در نوع دو ، حذف کربوهیدرات از شام و 
حتى انجام برخى روزه ها مى تواند مثبت باشد. به این 
ترتیب، آنها وزن بدن را کاهش مى دهند و با کنترل 
گلوکز، عالئم بیمارى را بهبود مى بخشند و عوارض 

مرتبط را کاهش مى دهند.

نتیجه
تا زمانى که دلیل این مصرف مربوط به ورزش باشد، 
مى توانید شب ها پاســتا و برنج بخورید و منعى 
براى خوردن پاستا و برنج براى شام وجود ندارد. 
اما در مورد افراد کم تحرك یا کســانى که 
مى خواهند وزن کــم کنند، کنند، بهترین 
کار کاهش مصــرف کربوهیدرات تا حد 

امکان است.

یک متخصص گفــت: «برعکس چیزى که معمــوًال مراجعه 
کننده ها انتظار دارند اســتفاده از کرم ها و روش هاى جوانسازى 
راه هاى پیشــگیرى از چین و چروك پوست نیستند، بلکه فقط 
مى توانند پوست را به شکل موقت شاداب و جوان تر نشان دهند.»

این روزها شاید جمالتى مانند جوان سازى پوست، حذف چین و 
چروك ها و درمان قطعى جوش و آکله را در پست هاى تبلیغاتى 
فضاى مجازى دیده باشــید، طورى که آن ها مدعى هستند با 
اســتفاده از برخى کرم ها در دوره اى مشخص مى توانید پوست 
صورت تان را جوان کنید. حتى روش هایى مانند لیزر درمانى هم 
توصیه مى شود اما متخصصان معتقدند این توصیه ها کمکى به 

پیشگیرى از پیرى زودرس پوست صورت شما ندارد.
دراین باره سید مســعود داوودى، متخصص پوست و مو و عضو 
هیات علمى دانشگاه بقیه ا... در گفتوگویى به خبرآنالین مى گوید: 
«این روزها درباره راه هاى پیگشرى از پیرى زودرس سوال هاى 
زیادى پرسیده مى شود. متاسفانه روش هایى مانند استفاده از کرم  
و درمان هاى لیزرى که توصیه مى شــوند، درصورتى که این ها 
راه هاى پیشگیرى نیستند، بلکه این روش ها صرفاً کمک کننده 

هستند تا تغییرات مربوط به پیرى را تسهیل کنند.»

او درباره علل پیرى زودرس پوســت بیان مى کند: «اســترس 
و آلودگى هاى محیطى مانند آلودگى هوا، اســتفاده از سیگار و 
دخانیات مى توانند سبب پیرى زودرس پوست شوند، دخانیات 
عالوه بر اینکه سبب تنگى عروق ارگان هاى مختلف بدن و بروز 
سکته هاى مغزى و قلبى مى شود نقش موثرى در پیرى زودرس 

پوست دارد.»
روش هاى پیشگیرى از پیرى زودرس پوست

دکتر داوودى معتقد است یکى ار بهترین روش ها براى جلوگیرى 
از پیرى زودرس پوســت پیروى از الگوى زندگى سالم است، او 
مى گوید: «داشتن خواب مناسب و تغذیه سالم، پرهیز از غذاهایى 
تحت عنوان غذاهاى فست فودى به شــادابى و طراوت پوست 

کمک مى کند.»
این متخصص پوست و مو ادامه مى دهد: «یکى از این روش ها 
پرهیز از آفتاب است چراکه آفتاب 50 درصد علت پیرى پوست 
است، اگر توجه کرده باشیم افرادى که شغل شان کشاورزى است 
و زمان زیادى زیر تابش نور خورشید و آفتاب هستند پوست شان 
در مقایسه با هم سن و سال هاى خودشان در زندگى شهرى کامال 
متفاوت اســت، بنابراین مهمترین علت پیرى زودرس پوست 
تماس هاى طوالنى و بدون محاظت شده پوست با آفتاب است.»

وقتى که ویروس کرونا شیوع پیدا کرد؛ شــاهد بازار گرمى 
تجویز هاى غیر علمى از ســوى برخى افراد غیر متخصص 
بوده ایم. اما، در این بین، استفاده از دمنوش هاى گیاهى که 

در طب ایرانى نیز به آن ها اشاره شده است، توصیه مى شود.
با شروع موج جدید بیمارى هاى ویروســى در فصل سرما، 

توصیه مى شود از دمنوش هاى کامًال گیاهى استفاده کنید.

دمنوش آویشن و پونه وحشى: خاصیت ضدعفونى 
کنندگــى دارنــد و در درمــان عفونت مجارى تنفســى و 
بیمارى هاى ریوى از جمله ســرفه، تنگى نفس و آسم بسیار 

مؤثر هستند.

دمنوش بابونه: نقش بسزایى در تقویت سیستم ایمنى بدن 
و بهبود عالئم سرماخوردگى از جمله سرفه، التهاب و ورم ریه 

دارد و یک آنتى بیوتیک طبیعى است.
دمنوش لیمو عســل: دمنوش عســل آبلیمو به عنوان 
یک ماده آنتــى اکســیدان و ضدالتهاب قــوى، در دوران 

سرماخوردگى از جمله کرونا طرفداران بسیارى دارد.

دمنوش مریم گلى: گیــاه مریم گلى عــالوه بر رنگ 
زیبایش، خاصیت ضدعفونــى کنندگى دارد و براى گلو درد، 

سرفه و احتقاق سینوسى بسیار مؤثر است.

دمنوش زنجبیل: زنجبیل به سبب خواص ضدالتهابى، ضد 
ویروس و باکترى از جمله عفونت هاى تنفسى، ضد تهوع، ضد 

درد هاى عضالنى و…، بسیار توصیه مى شود.

دمنوش ُکندر: خیلى ها ُکندر را فقط به عنوان ماده اى براى 
افزایش هوش جنین در دوران بــاردارى مى دانند، اما ُکندر 
خواص بى شمارى دارد و دمنوش آن از مؤثرترین دمنوش ها 
در دوران ســرماخوردگى و کرونا به شــمار مى رود و نقش 
مهمى در کاهش التهاب در اثر ویروس ها و بهبود سیســتم 

ایمنى دارد.

دمنوش گزنه: این گیــاه خاصیت پاکســازى دارد و در 
درمــان ســرماخوردگى و بیمارى هاى مربوط به دســتگاه 
تنفسى مثل آبریزش بینى و چشم و حتى کاهش تب اثرگذار

 است.

خوردن پاستا و برنج براى شام مضرر است؟

 علل پیرى زودرس 
پوست چیست؟

7 دمنوش مؤثر براى 
مقابله با کرونا

عصاره هاىمرغ 
ى نمک هستند و

 در انتها نمک سوپ
ل ک ا گ ا

مورد ب
گ ، Myrtus communis

ى غذ5صورت درختچه که ارتفاع آن تا 4,5 متر
یگزین خوبى براى غذاه
کردنىهســتند و به همین دلیل شــما م

سوپ ها در این دوران استفاده کنید. 
2 عدد- هویج:2 عدد- 1مواد الزم: سیب زمینى:1

2 عدد-گوجه فرنگى: 2 عد 1 1 عدد-شــلغم: 1
100 گرم- سوپى:

ش
کند، از ویت مى

و مو بب بلندى و سیاهى
دد.
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ابالغ
در پرونده کالسه 140109920006939126 این شعبه با توجه به 
فوت مرحوم غالمعلى محمدیه توسط خانمها 1- صنعت 2- مهرى  
3-بتول  4- صاحب درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه 
صادر گردیده و براى روز شنبه مورخ 13/ 12/ 1401 راس ساعت: 
9:30 وقت تحریر ترکه تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامى ورثه 
متوفاى یاد شده یا نمایندگان قانونى و بستانکاران از متوفى و مدیونین 
به وى و هرکس که به هر طریق حقى بــر ترکه متوفى دارد ابالغ 
مى شود در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه 4 شوراى حل اختالف 
شهرســتان آران و بیدگل واقع دراستان اصفهان، آران و بیدگل، خ 
نواب صفوى - نبش کوچه ادب 7 – کد پســتى : 8741795918 
تلفــن: 03154734438 و 03154734466 جهت شــرکت در 
عملیات تحریر ترکه حاضر شوند.تاریخ انتشار:1401/10/29-م الف: 
1442534- مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان 

آران و بیدگل- معصوم بیگانه/10/197  

مدیــر روابط عمومــى اداره کل انتقال خون اســتان 
اصفهان ذخیره فعلى خون در استان را  4 روز اعالم و از 

شهروندان خواست خون اهدا کنند. 
فرشته آرامش اظهار کرد: ذخیره خون شهرستان بسیار 
پایین آمده و مردم باید با مراجعه به مراکز تعیین شده 

خون اهدا کنند.
وى با بیان اینکه نیاز بیمارســتان ها در حال حاضر به 
اندازه میزان ذخیره خون کنونى است، ادامه داد: در حال 
حاضر با توجه به ذخیره خون فعلى در حال تأمین نیاز 
خون بیمارستان ها هستیم، اما این روند باعث مى شود 
از ذخایر کل خون استفاده کنیم، در صورتى که با توجه 

به قانون ذخیره خــون در حالت عادى باید براى 8 روز 
ذخیره خون استان تأمین باشد و با توجه به این شرایط 
ذخیره خون فعًال براى 3 روز اســت. این یک هشدار 
براى استان است، چراکه روزانه نیازمند 350 واحد خون 

هستیم تا ذخیره خون منفى نشود.
مدیــر روابط عمومــى اداره کل انتقال خون اســتان 
اصفهان با بیــان اینکه در فصل زمســتان با توجه به 
ســردى هوا و بــروز بیمارى هــا، مراجعه مــردم به 
مراکــز اهداى خون کاهــش پیدا مى کنــد، گفت: با 
توجه به کاهش ذخیره خون، فراخــوان اهداى خون

الزم است.

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان از خریدارى و جمع آورى 500 ُتن مرغ مازاد در بازار 

توسط اتحادیه مرغ گوشتى اصفهان خبرداد. 
حسین ایراندوست اظهار داشت: ازچهارم دى ماه طرح جمع 
آورى مرغ مازاد از بازار در حال اجرا است که اتحادیه مرغ 
گوشتى اصفهان تاکنون 500 تن مرغ خریدارى و ذخیره 
کرده است.وى با بیان اینکه براى این طرح از محل بانک 
کشــاورزى و صندوق حمایت وام یکصد میلیارد تومانى با 
سود 10 درصد پیش بینى شــده که در اختیار اتحادیه قرار 
گیرد، افزود: هدف گذارى ما خرید 2500 ُتن مرغ زنده بوده 
و به اتحادیه مرغ گوشتى نیز اعالم کردیم که مرغ خریدارى 

و ذخیره کند تا در صورت نیاز به بازار عرضه و یا صادر شود؛ 
اتحادیه نیز استقبال کرده است.

معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان اضافه کرد: وضعیت جوجه ریزى نســبت به ماه 
مشابه سال گذشــته کمتر بوده که دلیل آن شرایط حاکم 

بر بازار است.
معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ براى مصرف کننده 
را در سامانه رهتاب 51 هزار تومان اعالم کرد و گفت: این 
درحالى است که نرخ مصوب هر کیلوگرم 63 هزار تومان 

بوده است.

ذخایر خون اصفهان
به مرز هشدار رسید

خرید 500 ُتن مرغ مازاد
در اصفهان

بهمن ماه اصف هان 
سردتر از حد نرمال است

معاون پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان گفت: در بهمن ماه هوا سردتر از حد 
معمول خود خواهد بود. نوید حاجى بابایى با اشاره 
به آخرین وضعیـت دماى اسـتان اصفهان اظهار 
کـرد: از اوایل دى ماه سـال جارى شـاهد ریزش 
هواى سرد قطبى بر کشور و سـطح استان بودیم 
که منجر به کاهش دما در بیشـتر مناطق اسـتان 
شـد. وى افزود: بیشـترین کاهش دما، مربوط به 
مناطق غربى اسـتان بـود که دماى هـوا به 20 تا 
25 درجه زیر صفر کشیده شـد و شهرستان هایى 
ماننـد فریدون شـهر، فریـدن، بوئین میاندشـت، 
دهاقان و سمیرم، بیشـترین کاهش دما را نسبت 
به حد نرمال خود تجربه کردند. معاون پیش بینى 
و تحقیقات اداره کل هواشناسـى استان اصفهان 
با بیان اینکه کماکان شاهد شـرایط سردتر از حد 
نرمال خواهیم بود، تصریح کرد: طى یک ماه آینده 
و در بهمن ماه نیز مانند دى ماه، هوا سـردتر از حد 

معمول خود خواهد بود.

زمان آزمون هاى لغوشده 
رئیس روابـط عمومى آمـوزش و پرورش اسـتان 
اصفهان زمان برگزارى آزمون هاى لغو شده دروس 
هماهنگ اسـتانى پایه نهم اصفهان را اعالم کرد. 
جالل سـلمانى اظهار داشـت: با توجه به تعطیلى 
مدارس بر اسـاس تصمیم کمیته مدیریت بحران 
استان و برگزار نشدن آزمون هاى هماهنگ استانى 
پایه نهم در روز هاى چهارشنبه 21 ، شنبه 24دى 
و یکشنبه 25 دى، آزمون هاى برگزار نشده دروس 
پیام هاى آسـمان، مطالعـات اجتماعى و فارسـى 
بخش کتبى، همزمان بـا برنامه امتحانات غایبین 
مجاز هماهنگ پایه نهم به ترتیب در تاریخ هاى 3، 
8 و 9 بهمن درساعت مقرر قبلى برگزار خواهد شد.

کالهبردارى با عنوان 
بازرسى آتش نشانى

اخیرا مراجعاتى به درب منزل شـهروندان گزارش 
شـده که با عنوان مامور آتش نشـانى براى بازدید 
از وسـایل گرمایشـى و یا شـارژ کپسـول صورت 
گرفته، این افراد سودجو بوده و ارتباطى با سازمان 
آتش نشـانى اصفهان ندارد. اداره ارتباطات و امور 
بین الملل سـازمان آتش نشـانى و خدمات ایمنى 
شـهردارى اصفهـان در اطالعیه اى اعـالم کرد، 
سـازمان آتش نشـانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان هیچگونه مراجعه حضـورى درب منزل 
بدون درخواست شهروندان ندارد. در این اطالعیه 
آمده بعضًا مراجعاتى به درب منزل شـهروندان در 
خصوص سم پاشـى، بازدید از وسایل گرمایشى و 
شارژ کپسول صورت گرفته که هیچگونه ارتباطى 

با این سازمان ندارد.

خبر

دریاقدرتى پور
دســت هایشــان مثل مارپیچ مى غلتــد روى انواع 
مارك هاى لوازم آرایشــى؛ پَک هایــى از ریمل ها 
و یا رژهاى گونه بــا قیمت هاى بســیار ارزان تر از 

فروشگاه هاى لوکس.
در این مغازه هاى همه چیزدار (!) شلوغى موج مى زند 
اینها از کاله گرفته تا گل سر تا لیوان هاى پالستیکى 
و کش مو و سنگ پا و آویز و خالصه از شیر مرغ تا جان 
آدمیزاد همه چیز دارند. دکه مانندهایى که این روزها 
مثل قارچ در حال زیاد شدن هستند و هر کدامشان را 

مى توانى در میدان ها و مراکز مهم شهر ببینى.
تا پیش از این، اغلب این فروشگاه ها در چهارباغ بودند 
اما حاال در هر کجاى شــهر که چشــم بگردانى این 
غرفه ها را خواهى دید. از روزى که این مغازه هاى بى 
رنگ و رو و بدون ویترین که روزگارى به نام «2000 
تومانى» شناخته مى شدند با ویترین دارهاى رسمى 

همسایه شدند زیاد نگذشته است.
حاال این غرفه ها براى خودشان اسم و رسمى دارند 
و رنگ و لعاب تازه اى پیدا کرده اند تا جایى که گاهى 
قیمت هایشــان تا 300 هزار تومان هم مى رســد و 
بسته به جنســى که مى خرى قیمت هاى باالترى 
را هم تجربه مى کنى. حتى برخى از این فروشــگاه 

ها کاالهایى مثل ساعت هاى فیک رنگى که بیشتر 
باب طبع نوجوانان است را هم دارند و این کاالها گل 

سرسبدشان محسوب مى شود. 
این وســایل پرطرفدارند و نیاز بــه تبلیغات خاصى 
هم ندارد و گاهى به نظر مى رســد کــه فروش این

 دکه ها بیش از مغازه هاى لوکس است. به خصوص 
در دوران حاضــر که خیلــى ها ترجیح مــى دهند 
ارزان ترین ها را انتخاب کنند حتى اگر کیفیت چندانى 

نداشته باشد.
اجناس 2000 تومانى این فروشگاه ها که روزگارى 
شــهرت داشــت و به همیــن خاطر روى دســت

 مى بردندشان حاال شــامل اجناسى مثل قالب هاى 
شله، شــابلون هاى شــله زرد و مهر ها و ماسوره هاى 
شــیرینى پزى، قرقره، قیچى، مداد رنگى و خودکار 
هنوز هم طرفــداران خود را دارنــد. جنس هایى که 

ساخت چین است.
چینى ها یاد گرفته انــد که هر یک از مــا ایرانى ها 
چه مســلک و ســلیقه اى داریم و با چه چیزى اُخت

 شــده ایم. آنها همه چیز در چنته دارند؛ از نخ دندان 
گرفته تا خالل دندان، مسواك، اسباب بازى فانتزى 
کوچک، کاله و شال براى بچه هاى ما تا وسایل بزرگ 

تر دم دستى آشپزخانه.

این اجناس، خرده ریزهاى پرطرفدار در جاى جاى شهر 
است که به خصوص این روزها که چیزى به عید نمانده 
بازارشان داغ شده است. گرچه کاالهایى که پایشان 
به فروشگاه هاى غیررسمى باز شده به همینجا ختم 
نمى شود و در این دکه ها همانقدر که دستمال و گیره 
و دستگیره هست لوازم آرایشــى هم مشترى جذب 
مى کند. لوازم بهداشــتى که به واسطه قیمت هاى 
پایینشان براى کسانى که از جلوى این فروشگاه ها رد 

مى شوند وسوسه برانگیز مى شوند.
 ایــن اجنــاس کمــى بیشــتر از نصــف قیمــت
فروشگاه هاى رسمى برچســب خورده اند و با خرید 
آنها که مشابه اصلى هستند مى توانى حدود 100 هزار 

تومان یا بیشتر سود کنى. 
در کنــار این براق هاى چیده شــده روى اســتندها 
چیزهاى دیگرى هم هستند؛ وسایلى مثل گل سر و 
یا کش مو و یا گردنبند و... جالــب اینکه خیلى ها در 
این آشفته بازار، مى آیند نگاهى مى اندازند و مى روند 
اما وسوسه خرید دست از سرکمتر کسى برمى دارد و 
هر کسى که در این فروشــگاه ها پا مى گذارد محال 
است که یک تکه کوچک از این خرده ریزها که گاهى 
به هیچ دردش هم نمى خورد نخرد. لوازم آرایشى که 
بدون جعبه و یا برچسب و شــابک مشخصى تنها به 

واسطه ارزان بودن، مشــتریان خاص خود را دارد و 
خیلى ها شیفته شــان مى شــوند. این قاچاقى ها از 

آنسوى مرزها وارد مى شود.
در این فروشگاه ها لوازم آرایشى از هر مارك و با هر 
قیمتى در دسترس اســت؛ از الك هاى ناخن ده هزار 
تومانى براى بچه ها گرفته تــا 50 هزار تومانى براى 
بزرگ ترها. انــواع مداد ها و ریمل هــا و رژ ها را هم 
مى شود با کمتر از 60 هزار تومان خرید ولى گاه گاهى 
نیز اجناسى که فروشنده مى گوید اصل است با قیمت 
باالى 70 هزار تومان فروخته مى شود. موچین، قیچى 
ابرو، پولیش ناخن، پَدالك پاك کن و تاتوهاى موقت 

هم هر روز براى مسافران، جذاب تر مى شود و عده اى 
بیشتر براى خرید این اجناس از کیف پولشان ده تا 20 

تا ده هزار تومانى بیرون مى آورند.
مشــتریان تقریبــًا هیچوقت دســت رد به ســینه 
فروشــندگان نمى زننــد، بــراى همیــن ایــن 
فروشگاه ها که بیشتر شبیه دستفروشان یکجانشین 
شده اند همیشه شلوغ و پر از مشــترى هستند. آنها 
با این ترفند لوازم آرایشــى فیــک ارزان قیمت مى 
فروشند و به این ترتیب کاسبى مى کنند اما خیلى ها 
از ِقَبل کاسبى آنها بیمارى هاى بى شمارى را تجربه 

مى کنند.

دستفروشان یکجانشین که مثل قارچ رشد کرده اند 

از شیر مرغ تا جنس قاچاق!

آگهى تغییرات 
شــرکت ســهامى خاص فنى مهندسى 
لوتوس آســانبر ســپاهان به شناسه ملى 
14009391567 و به شماره ثبت 65421 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1401/09/13 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: خانم نیلوفر براتى به شماره 
ملى 1080611827 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره وآقاى یاسر شریفى به شماره 
ملى 1091599076 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره وآقاى محســن کاظمى نجف 
آبادى به شــماره ملى 1092248471 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب گردیدند.آقاى امیر کاظمى 
نجف آبادى به شماره ملى 1092211349 
به ســمت بازرس اصلى تا پایان ســال 
مالى وآقاى محمود رئیســى به شماره ملى 
1272795861 به سمت بازرس على البدل 
تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند.روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1441275)

آگهى تغییرات 
شرکت ســهامى خاص آیریک حدید ســپاهان به شناسه 
ملى 14010748340 و به شــماره ثبت 70032 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1401/07/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد حبیب عسگرى به 
شماره ملى 1142503070 به سمت بازرس اصلى و صفورا 
رضائى به شماره ملى 1130181561 به سمت بازرس على 
البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1441292)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص پیشــرو طب سپاهان به 
شناســه ملى 10260628345 و شــماره ثبت 
44918 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده مــورخ 1401/09/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى صالح رباطى انارکى 
به شماره ملى 1270514040 به سمت مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره، خانم زهرا رضیان به شماره 
ملى 1284669998 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و خانم مرضیه ســبحانى به شــماره ملى 
1818420945 به ســمت عضو هیئت مدیره تا 
تاریخ 1403/09/27 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیئت 
مدیره و با مهر شــرکت معتبر است. خانم افسانه 
آقائى ملک آبادى به شماره ملى 6209658210 به 
سمت بازرس اصلى و آقاى امین آقائى ملک آبادى 
به شماره ملى 1160088268 به سمت بازرس 
على البدل تا پایان ســال مالى انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1441298)

آگهى تغییرات 
شرکت ســهامى خاص مهندسى امین 
ســازان اصفهان جاوید به شناسه ملى 
10260697439 و بــه شــماره ثبت 
51141 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مــورخ 1401/07/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد آقاى سید کریم داودى به 
شــماره ملى 1286539821 به سمت 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
آقاى ســید حمید داودى به شماره ملى 
1286870380 به ســمت عضو اصلى 
هیئت مدیــره و مدیرعامل براى مدت دو 
ســال خانم فاطمه الســادات داودى به 
شــماره ملى 1292458550 به سمت 
نایب رئیــس هیئت مدیره بــراى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و 
اســناد مالى و تعهدات شــرکت با مدیر 
عامل و رئیس هیات مدیــره متفقا همراه 
با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1441287)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص سایان انوشیروان 
پارسى به شناسه ملى 14005375025 و 
شماره ثبت 55119 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1401/10/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى احمد عادل 
جو به شماره ملى 1285262220، خانم 
زهرا مهنام به شماره ملى 1286384125، 
آقاى امیرحســین عادل جو به شماره ملى 
1292770775 به سمت اعضاى اصلى 
هیئت مدیــره تا تاریــخ 1403/10/12 
انتخــاب گردیدند. آقاى ســیدامیررضا 
سیدزاده به شماره ملى 1288110073 
به سمت بازرس اصلى و آقاى سیدعباس 
سیدزاده به شماره ملى 1282191446 
به ســمت بازرس على البدل تــا پایان 
ســال مالى انتخاب گردیدنــد. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1441279)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خاص فنى مهندسى 
لوتوس آسانبر ســپاهان به شناسه ملى 
14009391567 و بــه شــماره ثبت 
65421 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مورخ 1401/09/13 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: خانم نیلوفر براتى به شماره ملى 
1080611827 به سمت مدیرعامل و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره وآقاى یاسر 
شریفى به شــماره ملى 1091599076 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقاى 
محسن کاظمى نجف آبادى به شماره ملى 
1092248471 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاى رئیس هئیــت مدیره منفرداً و با 
مهر شرکت معتبر است.مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1441277)

اخیراً به برخى از دانشجویان خوابگاهى دانشگاه اصفهان 
ابالغ شده است که به زودى خوابگاه را تخلیه کنند؛ مدیر 
امور دانشجویى دانشــگاه اصفهان علت این امر را یک 

بازنگرى قانونى مطرح کرد.
 در چند روز اخیر مسئله تعلق گرفتن یا نگرفتن خوابگاه 
به دانشجویان دانشگاه اصفهان به یکى از دغدغه هاى 
جدى دانشجویانى تبدیل شــده که ترم گذشته به آنها 
خوابگاه تعلق گرفته اســت، اما اکنون بــه آن ها گفته 
شــده که بر اســاس یک ابالغیه جدید باید خوابگاه را 

تخلیه کنند.
بهمن زینلى، مدیر امور دانشجویى دانشگاه اصفهان در 

این باره به ایسنا گفته است: در صندوق رفاه دانشجویى 
قانونى وجود دارد که بر اســاس آن اگر دانشــجویان 
بعضى از شرایط را احراز نکنند، از امکانات صندوق رفاه 
برخوردار نمى شوند. براى مثال مشروطى متوالى، معدل 
پایین و مسائلى از این دست باعث مى شود دانشجویان 

از امکانات صندوق رفاه برخوردار نشوند.  
وى مطرح کرد: نداشتن بعضى از شــرایط به این معنا 
نیست که دانشجویان نمى توانند خوابگاه بگیرند، ما حتى 
به دانشجوهاى اصفهانى که مشکالتى مانند مشکالت 
خانوادگى دارند، هم اجازه حضور در خوابگاه مى دهیم، 
منتها ممکن اســت بعضى از دانشــجویان از برخى از 

امکانات صندوق رفاه مانند یارانه تغذیه یا یارانه خوابگاه 
برخوردار نشوند.  

زینلى ادامه داد: قانون دیگر در مورد دانشجویانى است 
که مسافت منزل آنها تا دانشــگاه کمتر از 80 کیلومتر 
است، این دانشــجویان منع قانونى دارند که ما معموًال 
این قانــون را رعایت نمى کنیم و به این دانشــجویان 

خوابگاه مى دهیم.
وى، علت تخلیه خوابگاه توسط برخى از دانشجویان را 
یک بازنگرى قانونى مطرح کــرد و افزود: مجموع این 
عوامل باعث شده است که ما یک بازنگرى کلى انجام 
دهیم، که البته به هیچ دانشــجویى هــم نگفته ایم که 

خوابگاه نمى دهیم، بلکه گفته ایم دانشجویانى که مشکل 
قانونى دارند فعًال با پایان یافتــن ترم خوابگاه را تخلیه 
کنند تا بعد از 13 بهمن طبق روال، پذیرش دانشجویان 
شروع شود، مگر براى کسانى که مورد خاص انضباطى 
داشته باشند که آن هم باید مســتند و اثبات شده باشد. 
ما تاریخ 13 بهمن را در نظر گرفته ایم تا اگر معدل ترم 
دانشجویان اصالح شد، با استناد به معدل ترم آن ها، به 

آن ها خوابگاه تعلق بگیرد.
مدیر امور دانشجویى دانشگاه اصفهان  خاطرنشان کرد: 
اصرار ما بیشتر بر این اســت که دانشجویان انگیزه اى 
براى مطالعه بهتر داشته باشند و به مسائل دیگر نپردازند.  

آرمان کیانى
شهروندان اصفهانى این روزها با نوع خاصى از هرس 
درختان توت در سطح شهر اصفهان مواجه شده اند. در 
این نوع هرس که از چند روز گذشته در خیابان هایى 
که این نوع درختان در کناره هاى آن کاشته شده اند،  
به جز چند شــاخه اصلى تقریبًا چیزى از درخت باقى 

نمانده است. 
اما چرا امسال شهردارى تصمیم گرفت چنین هرس 
شدیدى را بر درختان توت شهر اصفهان اعمال کند؟ 

به این سئوال مجید عرفان منش، مدیرعامل سازمان 
پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان چنین پاسخ 
داده است: «سال هاى گذشته تعدادى از این درختان 
در شهر کاشته شده است که در فصل باردهى به دلیل 
ریزش میوه ها باعث مخدوش شدن وضعیت نظافت 
شهر و لغزندگى معابر مى شود، لذا این درختان هرس 

پالرد مى شوند.»
هرس پالرد نوعى هرس شــدید اســت که طى آن 
عملیات هرس درختان بــا هدف قطع کردن و حذف 

شاخه به طور کامل یا به صورت جزیى براى ایجاد فرم 
و تاج مناسب درخت و کاهش ارتفاع درخت اجرا مى 
شود. کارشناسان معتقدند پس از هرس پالرد به ویژه 
درمورد درختان توت، سطح برگ یا تاج پوششى آنها 
نســبت به قبل، همچنین عملیات فتوسنتز، افزایش 

پیدا مى کند.
عرفان منــش مــى گویــد امســال با توجــه به 
نظرســنجى هاى مردمى کار هــرس درختان توت 
به طورویژه در اولویت قرار گرفت: «به طورعمده این 

درختان در سطح شهر بارده نیستند اما طى سال هاى 
گذشــته، تعدادى از این درختان در شهر کاشته شده 
است که در فصل باردهى به دلیل ریزش میوه ها باعث 
مخدوش شدن وضعیت نظافت شهر و لغزندگى معابر 
مى شوند؛ همچنین استفاده شهروندان از میوه ها که با 
وجود آلودگى هوا، این امر بهداشتى نیست و مى تواند 
براى سالمتى مردم خساراتى به همراه داشته باشد، از 
این رو امسال براى رفع این معضل، گونه اى از هرس 

به نام پالرد در حال اجراست.»

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان ضمن دفاع از هرس شــدید درختان توت 
کاشته شــده در ســطح شــهر اصفهان مى گوید: 
«این گونه هرس در این حجم براى نخستین بار است؛ 
هرس پالرد عالوه بر ایجاد زیبایى در گونه گیاهى، 
موجب تأخیر در باردهى درختان میوه دار مى شــود و 
حدود سه سال آن را به تعویق مى اندازد، درحقیقت با 
این عملیات هرس، رشــد زایشى گیاه به سمت رشد 

رویشى معطوف مى شود.»

ماجراى
دانشجویان 
خوابگاهى
 دانشگاه
اصفهان

درختان توت شهر اصفهان زیر هرس  «پالرد»
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01 بازگشت طیبى به اسپانیا

02

کریستیانو رونالدو و لیونل مسى دو غول فوتبال دنیا که در 
15 سال اخیر رقابت داغى با هم داشتند و روى هم 12 توپ 
طال کسب کردند، احتماًال امروز پنج شنبه براى آخرین بار 
در دوران فوتبالشان به مصاف هم مى روند. کل 68 هزار 
بلیت بازى تیم منتخب الهال و النصر در مقابل پارى سن 
ژرمن به فروش رفته اما خلیج تایمز گزارش داده است که 
یک بلیت ویژه نیز با قیمتى نجومى به فروش رسیده است. 
این بلیت ویژه به صاحبش این فرصت را مى دهد تا در کنار 
ترکى الشیخ، یکى از تاجران ثروتمند  عربستانى وابسته به 
دولت این کشور بنشیند. فردى که بلیت را خریده مى تواند 
در مهمانى ویژه در پایان بازى با حضور ستارگان دو تیم نیز 
شرکت کند. مشخص نیست که رونالدو و مسى چند دقیقه 

در این بازى مقابل هم قرار مى گیرند.

بلیت نجومى تقابل
 رونالدو و مسى

04

بنابر اعالم مدیر امور ورزشى باشگاه پرسپولیس ، قرارداد جدید 
عیسى آل کثیر با پرسپولیس که چندى پیش منعقد شده بود، در 
سازمان لیگ فوتبال ایران به ثبت رسید. سازمان لیگ فوتبال 
ایران همچنین نسبت به صدور کارت بازى این بازیکن براى 
همراهى پرسپولیس در دیدار مقابل ذوب آهن در فوالدشهر و 
ادامه رقابت هاى فصل جارى فوتبال ایران اقدام کرد. آل کثیر 
در حال حاضر تمرینات آماده سازى خود را با سرخپوشان دنبال 
مى کند تا هر چه سریع تر با رسیدن به شرایط آمادگى کامل 
بدنى، امکان همراهى پرسپولیس در مسابقات را طبق نظر 

یحیى گل محمدى به دست آورد.

عیسى برابر ذوب آهن
 بازى مى کند؟

03

جایزه بهترین بازیکن دربى در زامبیا، جنجال گسترده اى 
را در شــبکه هاى اجتماعى و رســانه ها به راه انداخت. 
کندى موسوندا، مهاجم تیم پاور دیناموس زامبیا، پس از 
انتخاب به عنوان بهترین بازیکن زمین در دیدار تیم خود، 
تعدادى تخم مرغ به عنوان جایزه دریافت کرد. موسوندا 
در جریان دربى این کشــور بین پاور دیناموس و نکانا، 
تک گل مسابقه را به ثمر رساند و عنوان بهترین بازیکن 
مســابقه را به خود اختصاص داد. موسوندا 27 ساله، در 
فصل جارى تاکنون 6 گل در لیگ براى تیمش به ثمر 

رسانده است.

تخم مرغ
جایزه بهترین بازیکن!

مربى تیم فوتبال ذوب آهن بازى پیش روى این تیم 
مقابل پرسپولیس را فوق العاده سخت توصیف کرد.

قاســم حدادى فر درباره آخرین وضعیت ذوب آهن و 
عملکرد این تیم در چند هفته گذشــته اظهار داشت: 
متأســفانه در چند هفته اخیر از لحــاظ نتیجه گیرى 
عملکرد خوبى نداشتیم و از جام حذفى هم کنار رفتیم. 
ما تمرینات مان را دنبال مى کنیم و دنبال این هستیم 
که نواقص مان را برطرف کرده و برابر پرسپولیس یک 

بازى باکیفیت انجام دهیم.
وى با تمجید از حریف این هفته ذوب آهن خاطرنشان 
کرد: پرسپولیس در چند سال گذشته یک تیم فوق العاده 
بوده است و بازیکنان بسیار باکیفیتى دارد. آنها در فوتبال 
فقط یک فلسفه را دنبال مى کنند و در سال هاى اخیر از 
لحاظ سیستم و شکل بازى تغییرات زیادى نداشته اند. 
پرسپولیس همیشه به دنبال برد است و مطمئناً برابر این 
تیم بازى فوق العاده سختى را در پیش خواهیم داشت. 

با این حال تالش مى کنیم از این بازى امتیاز بگیریم.
مربى تیم فوتبال ذوب آهن  همچنین با اشاره به عدم 
حضور تماشاگران در ورزشــگاه ها تصریح کرد: فکر 
مى کنم دغدغه هــاى اقتصادى و برخى از مســائل 
دیگر باعث شده اســت که مردم دیگر مثل گذشته 
شــوقى براى دنبال کردن فوتبال نداشته باشند. من 
فکر مى کنم حتى اگر ورزشگاه ها هم باز شوند مردم 
استقبال زیادى از تماشاى مســابقات نخواهند کرد، 
چون روح فوتبال در ایران زخمى شــده است و شما 
مى بینید که بازیکنان هم نمى توانند کیفیت همیشگى 

خود را به نمایش بگذارند.
حدادى فر در خاتمه یادآور شد: امیدوارم حداقل شرایط 
براى حضور هواداران در ورزشــگاه ها فراهم شود تا 
شــاید اوضاع کمى تغییر کند. متأسفانه در رده ملى و 
باشگاهى در حال پسرفت هستیم و این اتفاق خوبى 

نیست.

مربى ذوب آهن:

بازى فوق العاده سختى با پرسپولیس داریم

حسین طیبى یکى از بازیکنان ایرانى تیم فوتسال پالما که 
براى تعطیالت سال نو میالدى به ایران آمده بود، سرانجام 
به اسپانیا بازگشت تا به تمرینات این تیم اضافه شود. طیبى 
به خاطر روادید سفر به اسپانیا چند روز دیرتر به این کشور 
رفت و بازى هفته شانزدهم این تیم را از دست داد. مسلم 
اوالدقباد دیگر بازیکن ملى پوش ایران که در پالما حضور 
دارد، هفته گذشته به اسپانیا رفت و در بازى هفته شانزدهم 
هم موفق به گلزنى شــد. پالما خود را آماده بازى در جام 
حذفى اســپانیا مى کند و روز جمعه ایــن هفته به مصاف 
حریفش مى رود. این تیم در لیگ دسته اول اسپانیا هم بعد 

از بارسلونا، با 36 امتیاز در رده دوم قرار دارد.

باشگاه پرسپولیس قصد ندارد اقدام رسمى براى 
جذب ستاره سپاهان در نیم فصل انجام دهد.

با شروع نقل وانتقاالت زمســتانى بازار شایعات و 
گمانه زنى ها درباره لیست ورودى و خروجى تیم ها 

دوباره به اوج خود رسیده است.
طى روزهاى گذشته شایعاتى راجع به مذاکره 
امید نورافکن با پرسپولیس منتشر شد، اما از 
این باشگاه خبر مى رسد سرخپوشان تاکنون 

هیچ پیشنهاد رسمى به باشگاه سپاهان براى 
جذب این بازیکن ارائه نکرده اند. مدیران 

پرسپولیس ظاهراً معتقدند سپاهان 
در ایــن مقطــع از فصل به 

راحتى اجــازه خروج به 
نورافکن را نخواهد 

داد و به همین دلیل فعًال 
نامه اى رسمى براى جذب این 

بازیکن به باشگاه اصفهانى نخواهند زد.
قرارداد امید 

نورافکــن 
باشگاه  با 

ســپاهان در پایان 
فصــل جــارى بــه 

اتمــام خواهد رســید و 

به طور حتم ایــن بازیکن در صورتــى که حتى 
نتوانــد در پنجره کنونى به پرســپولیس پیوندند،  
در نقل و انتقاالت تابســتانى یکى از اهداف اصلى 
یحیى گل محمدى براى پست دفاع چپ خواهد 

بود.
در همیــن زمینــه نیــز در روزهــاى 
گذشــته خبرهاى مختلفــى پیرامون 
مذاکره چندین باشــگاه با بازیکنان 

پرســپولیس مطــرح شــده، اما 

پیگیرى ها نشــان مى دهد 
تاکنون تنها باشــگاه مس 
کرمان براى جذب سیامک 
نعمتــى و امید عالیشــاه 
به باشــگاه پرســپولیس 
رســــمى درخواســت 

 داده است.
باشگاه پرسپولیس نیز پس از 
دریافت نامه رسمى از باشگاه 
مس، این موضوع را به اطالع 
یحیى گل محمدى رسانده است 
تا تصمیم نهایــى در این مورد را 

سرمربى سرخپوشان بگیرد.

پرسپولیس- نورافکن، شاید وقتى دیگر

ســپاهان و اســتقالل در حالى امروز در اصفهان به تقابل با یکدیگر 
مى روند که کفه ترازو به نفع تیم میزبان است. شاگردان ژوزه مورایس 
عالوه بر اینکه در ورزشگاه خانگى خود باید در برابر حریف صف آرایى 
کنند، از توان هجومى باالترى هم نســبت به تیم ریکاردو ســاپینتو 
برخوردارند و غیبت حسین حســینى، کاپیتان و گلر اصلى آبى پوشان 
تهران به دلیل مصدومیت در این دیدار هم کار مهاجمان فرصت طلب  
طالیى پوش را براى گشودن سنگر رقیب راحت تر خواهد کرد. عالوه 
بر اینها به دست آوردن 3 پیروزى، یک تساوى و متحمل شدن تنها یک 
شکست در 5 بازى آخر سپاهانى ها در برابر استقاللى ها هم نشان دهنده 
آن است که ارتش زرد دیار زاینده رود در تقابل هاى رو در رو با آبى هاى 
پایتخت در کسب نتیجه موفق تر عمل کرده است و همه اینها مى تواند 
روحیه شاگردان مورایس را براى کسب هر 3 امتیاز نبرد 6 امتیازى شان 

در برابر شاگردان دیگر سرمربى پرتغالى لیگ باال ببرد.
با همه اینها و با وجود آنکه جوخه آتــش تیم مورایس با 21 گل زده در 
15 بازى گذشته و قرار گرفتن در رده نخست بهترین خط حمله لیگ 
مى تواند حکم برگ برنده این سکاندار پرتغالى در دوئل با هموطنش 
در استقالل را داشته باشد اما به همان اندازه هم تکیه بر قدرت تهاجمى 
طالیى پوشان و غافل شدن از حمالت رقیب مى تواند براى سپاهان 
دردسر ساز شود. ضمن اینکه ساپینتو همانطور که پیش از این وعده داده 
با هدف انتقام جویى به نصف جهان سفر کرده و انگیزه او و شاگردانش 
براى جبران شکست 2 بر صفر در هفته اول برابر سپاهانى ها حساسیت 
و دشوار بودن نتیجه گرفتن از این بازى را مضاعف خواهد کرد. از همه 
اینها مهمتر آنکه هر دو تیم در امتیاز 27 برابر هستند و نمى خواهند از 
این میدان دســت خالى بیرون بروند مبادا از کورس با ســایر مدعیان 

عقب بیافتند.
سپاهانى ها که به لطف تفاضل گل بهتر در رده سوم و یک پله باالتر از 

رقیب آبى پوششان در جدول ایستاده اند براى نزدیک تر شدن به صدر 
محکوم به پیروزى در مصاف با استقالل هستند. شاگردان مورایس با 
کسب هر 3 امتیاز این بازى و در صورتى که سربازان ژنرال روز شنبه در 
تبریز امتیاز از دست دهند مى توانند جایگاه گل گهرى را در رتبه دوم 
گرفته و خود را به یک قدمى پرسپولیس صدرنشین برسانند. آنها نیم 
نگاهى هم به دیدار فرداى تیم همشهرى شان با سرخپوشان دارند و مى 
دانند اگر تیم تارتار موفق شود بر شاگردان یحیى غلبه کند طالیى پوشان 
به تحقق رؤیاى صدرنشینى در ادامه مسابقات نزدیک تر خواهند شد.  

سپاهان اما باید در خوان اول، هر طور شده در نقش جهان از سد استقالل 
عبور کند. با توجه به ضعف هافبک هاى کنارى تیم ساپینتو در نفوذ به 
محوطه جریمه حریف و تغذیه مهاجمان این تیم و در مقابل عملکرد 
خوب مدافعان طالیى پوش در سد کردن راه حریف و حضور سنگربانى 
ششــدانگ به نام پیام نیازمند در چهارچوب دروازه طالیى ها، دست 
خالى روانه کردن حریف به تهران در نگاه اول کار چندان سختى براى 
زردپوشان اصفهانى به نظر نمى رسد اما حضور ستاره سابق سپاهان و 
مهاجم اسبق ذوب آهن در بین مهاجمان استقالل و انگیزه باالى آنها 
براى درج نام خود به عنوان گلزنان این دیدار حساس مى تواند مدافعان 

و سنگربان سپاهان را به زحمت بیاندازد. 
طالیى پوشان براى آنکه مبادا غافلگیر شــده و ناگهان اسیر حمالت 
حریف شــوند کافى اســت همچون دیدار رفت طبق برنامه سکاندار 
پرتغالى خود پیش بروند و همه فرمان هاى او را مو به مو در زمین پیاده 
کنند. در این صورت و با توجه به روى فرم بودن مهاجمان طالیى پوش 
و روى دور گلزنى افتادن شهریارِ خط حمله این تیم آنها نه تنها مى توانند 
مانع شوند که حریف حس انتقام گیرى اش را در زمین پیاده کند بلکه 
مى توانند با تکرار طوفان طالیى دور رفــت در بازى امروز و در نقش 

جهان مدافع عنوان قهرمانى را زمینگیر کنند.

سربازان مهدى تارتار در اولین گام با یک یار کمتر نه تنها در برابر 
پرسپولیس پرستاره زانو نزد بلکه موفق شد این تیم مدعى را متوقف 
کند اما آنها فردا در ورزشگاه آزادى مصافى به مراتب سخت تر از دور 

رفت خواهند داشت.
با این حال و با توجه به رقابت تنگاتنگ تیم هاى رده میانى جدول با 
هم هر یک امتیاز مى تواند منجر به صعود یا سقوط چندین پله اى 
آنها شود. براى همین ذوب آهن که با اندوختن 18 امتیاز در 15 بازى 
جایگاهى بهتر از رتبه دهم از آن خود نکرده براى بهبود موقعیتش 
ناچار به آن است که هر طور شده فردا بر میزبان صدرنشینش غلبه 
کند. حتى تقســیم امتیازات در این بازى و هت تریک شکســت 
ناپذیرى در سه دیدار با سرخپوشان پایتخت، نه تنها هیچ ثمره اى 
براى گاندوها نخواهد داشت بلکه در صورت پیروزى پیکان و هوادار 
مى تواند آنها را تا پله دوازدهم پایین بکشد. چرا که این دو تیم تهرانى 
با 16 و 17 امتیاز در رده هاى یازدهم و دوازدهم نفس به نفس ذوبى 
ها قرار دارند و مترصد کوچک ترین لغزش از سوى این تیم اصفهانى 

هستند تا جاى سبزپوشان این دیار را تصاحب کنند. 
با اینکه تفاضل گل باالتر ذوبى ها نسبت به هوادار و پیکان خیلى بهتر 
است اما این موضوع نمى تواند ضمانت کننده حفظ جایگاه براى این 
نماینده پرافتخار نصف جهان باشد. این در حالى است که ذوب آهن 
با کسب سوغات 3 امتیازى از تهران از طرفى مى تواند به صعود 3 پله 
اى خود در جدول لیگ در صورت امتیاز از دست دادن تیم هاى فوالد، 
آلومینیوم و نساجى در برابر حریفانشان در این هفته امیدوار باشد و 
از طرفى دیگر امید همشهرى خود سپاهان را هم به گرفتن جایگاه 

پرسپولیس در هفته هاى آتى بیشتر خواهد کرد.
مهدى تارتار و بازیکنانش مى دانند هرچند زمینگیر کردن صدرنشین 
فعلى لیگ در آزادى دشوار است اما غیرممکن نیست. ذوب آهن براى 

غلبه بر پرسپولیس باید در چند جبهه بجنگد. اول باید با سد دفاعى 
مستحکم خود مهاجمان فرصت طلب این تیم را پرس کنند و به هیچ 
واجه به آنها اجازه ندهند به محوطه جریمه ذوبى ها و دروازه این تیم 
نزدیک شوند و برنامه هاى خود را براى به توپ بستن سنگر سبزها 
پیاده کنند، به خصوص محمد عمرى جوان که مدتى اســت موتور 
گلزنى اش راه افتاده و نشــان داده راه نفوذ به قلب لشکر حریفان و 

فروریختن سنگر آنها را خوب بلد است.
در گام بعدى باید هر طور شــده با تکیه بر جنگندگى و دوندگى بى 
امان هافبک هاى میانى گاندوها با ضد حمالت تند و تیز به سمت 
دروازه بیرانوند حرکت کنند و آخرین خوان هم آن است که با آنالیز 
دقیق حریف راهى براى چسباندن توپ به تور سنگر سرخ ها پیدا 
کنند. اگرچه مهاجمان تارتار آمار چندان مناسبى در نیم فصل نخست 
در گلزنى از خود برجاى نگذاشته اند اما آنها مى توانند از همین بازى 
نخست در دور برگشت اولین قدم را براى جبران ضعف هاى خود در 
گذشته بردارند و کافى است با اعتماد به نفس باالتر و تمرکز بیشتر 
توپ را به سمت دروازه حریف تهرانى خود شلیک کنند. مهاجمان 
ون پارس، همشهرى ذوبى ها با گلزنى در جام حذفى به تیم یحیى 
ثابت کردند وارد کردن توپ به دروازه این تیم مدعى کارغیرممکنى 

نیست. 
اگر یک تیم دسته اولى با بازیکنان کم تجربه تر نسبت به سربازان 
تارتار مى تواند در 120 دقیقه صدرنشــین لیگ برتر را در ورزشگاه 
آزادى متوقف کند بدون شــک بــه زانو در آوردن شــاگردان گل 
محمدى در تهران نباید براى تیم با ریشــه اى چون ذوب آهن با 
سابقه یک نایب قهرمانى در لیگ قهرمانان آسیا، 4 قهرمانى در جام 
حذفى، یک قهرمانى در سوپرجام و یک نایب قهرمانى در لیگ برتر 

مأموریت غیرممکنى باشد.

باشگاه استقالل براى کسب مجوز حرفه اى از سوى 
AFC  و حضور در لیگ قهرمانان آسیا باید رضایت 

دو طلبکار خود را بگیرد.
پنجره نقل و انتقاالتى اســتقالل به خاطره تسویه 
حســاب نکردن با هروویه میلیــچ و گابریل پین 
بسته شده است و تا وقتى رضایت آنها جلب نشود، 
استقالل نمى تواند بازیکن جدید به خدمت بگیرد. 
این اتفاقــات در حالى رخ داده کــه فرصت نقل و 
انتقاالت نیم فصل پنجشنبه شــب هفته آینده به 
پایان خواهد رســید و اگر تا آن زمان قضیه حل و 
فصل نشود شاید بازیکنى از استقالل جدا بشود ولى 
طبق قانون فیفا، هیچ مهــره جدیدى نمى تواند به 

این تیم اضافه شود.
در این میان نکته اینجاست که اگرچه پس از بسته 
شدن پنجره نقل و انتقاالت نیم فصل استقاللى ها 
عمًال دیگر کارى تا خرداد ماه ســال آینده با این 
مســئله ندارند و باید با همین بضاعت موجود کار 

را دنبال کنند.
اما شنیدیم حتى در صورتى که استقالل نتواند در 
زمان مقرر مطالبات این دو طلبکار خارجى را بپردازد 
و پنجره نقل و انتقاالتى نیم فصل را براى خود باز 
کند باز هم هیچ چاره دیگرى غیر از توافق با بازیکن 
اسبق و مربى سابق خود ندارد چون طبق خبرهاى 
رسیده تا وقتى که این دو نفر مطالبات خود را به طور 
کامل دریافت نکرده باشــند یا اینکه نامه اى براى 
فیفا مبنى بر توافق با استقالل ارسال نکنند، مجوز 
حرفه اى براى استقالل صادر نمى شود و این باشگاه 
اجازه حضور در فصل آینده لیگ قهرمانان آســیا 
را پیدا نخواهد کرد. دردســرى که ناگفته پیداست 

پیرامون پرونده آندره استراماچونى هم وجود دارد.

امروز در حالى سوت آغاز نیم فصل دوم رقابت هاى لیگ 22 زده مى شود که در حساس ترین تقابل هاى این هفته 2 نماینده شهر اصفهان در این بازى ها باید برابر سرخابى هاى تهران صف آرایى مى کنند. سپاهان امروز در نقش جهان پذیراى استقاللى خواهد بود که در نخستین دیدار دور رفت 
این تیم را در خانه اش با طوفان 5 دقیقه اى خود و 2 گل در هم کوبید و 3 امتیاز اول را دشت کرد. ذوب آهن هم فردا باید در تهران با پرسپولیسى بجنگد که در اولین گام خود در این رقابت ها موفق شد در فوالدشهر با وجود یک یار کمتر از این حریف پرآوازه اش یک امتیاز بگیرد.

با این اوصاف تیم هاى اصفهانى در هفته شانزدهم لیگ برتر باید براى پیروز بیرون آمدن از میدان، بیش از هرچیز مراقب حس انتقام جویى دو رقیب تهرانى خود باشند که در دیدار رفت آنها را به نوعى ناك اوت کرده اند.

هفته نخست نیم فصل دوم، امروز و فردا در نقش جهان و آزادى

دوئل انتقامى اصفهانى ها با سرخابى ها 
در جستجوى پیروزىدر انتظار طوفان دور رفت

استقالل با 2 شرط 
آسیایى مى شود

مرضیه غفاریان
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گمانه زنى ها درباره لیست ورودى و خروجى تیم ها 
دوباره به اوج خود رسیده است.

طى روزهاى گذشته شایعاتى راجع به مذاکره 
امید نورافکن با پرسپولیس منتشر شد، اما از
سرخپوشان تاکنون این باشگاه خبر مى رسد

هیچ پیشنهاد رسمى به باشگاه سپاهان براى 
جذب این بازیکن ارائه نکرده اند. مدیران

پرسپولیس ظاهراً معتقدند سپاهان 
در ایــن مقطــع از فصل به 

خروج به  راحتى اجــازه
نورافکن را نخواهد 

داد و به همین دلیل فعًال 
نامه اى رسمى براى جذب این 

بازیکن به باشگاه اصفهانى نخواهند زد.
قرارداد امید 

نورافکــن 
باشگاه  با 

ســپاهان در پایان
فصــل جــارى بــه 

اتمــام خواهد رســید و 

یحیى گل محمدى براى پست دفاع چپ خواهد 
بود.

در همیــن زمینــه نیــز در روزهــاى 
گذشــته خبرهاى مختلفــى پیرامون 
مذاکره چندین باشــگاه با بازیکنان

پرســپولیس مطــرح شــده، اما 

پیگیرى ها نشــان مى دهد 
تاکنون تنها باشــگاه مس 
کرمان براى جذب سیامک 
نعمتــى و امید عالیشــاه 
به باشــگاه پرســپولیس 
رســــمى درخواســت 

 داده است.
باشگاه پرسپولیس نیز پس از 
دریافت نامه رسمى از باشگاه 
مس، این موضوع را به اطالع 
یحیى گل محمدى رسانده است 
تا تصمیم نهایــى در این مورد را 

سرمربى سرخپوشان بگیرد.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى
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پتروشیمى اصفهان یکى از شــرکت هاى تولیدى راکد 
است که با حمایت هاى قضایى  توانسته مجددا به چرخه 
تولید کشور بازگردد و افراد زیادى را به اشتغال دعوت کند.

محسن ایران زاد، مدیر عامل شرکت پتروشیمى اصفهان 
با اشاره به حمایت هاى دســتگاه قضایى براى آغاز بکار 
مجدد این مجموعه تولیدى اظهار کرد: شرکت پتروشیمى 
اصفهان یکى از شــرکت هایى بود که در دهه 80 طبق 
اصل 44 واگذار شد و فردى سهام این شرکت را خریدارى 
کرد و با خرید این سهام، شروع به انجام تخلفاتى کرد، به 
گونه اى که حتى حقوق کارگران را پرداخت نمى کردند و 

مشکالت زیادى به وجود آمد.
وى با بیان اینکه خوشــبختانه مقامات قضایى اســتان 
اصفهان در اولین فرصت به این موضــوع ورود کردند، 
افزود: با مساعدت و حمایت هاى بى شائبه دستگاه قضا، 

این مشکالت حل شد.
ایران زاد گفت: اواخر سال 96 که پرونده قضایى تشکیل 
شد تا نیمه اول سال 99 در دیوان عالى کشور راى قطعى را 
صادر کردند و در نیمه دوم سال 99 شروع به فروش سهام 
و امالك گروه ماهان و ریخته گران شد که دستگاه قضا 

این دستور را صادر کرد.

مدیر عامل شــرکت پتروشــیمى اصفهان عنوان کرد: 
آقایان محسنى معاون دادستان و موسویان که هم اکنون 
دادستان کل استان اصفهان هستند، به سازمان خصوصى 
سازى ابالغیه دادند، نزدیک به 27 درصد در مرحله اول 
و در مجموع 47 درصد از ســهام پتروشیمى اصفهان به 
فروش برسد و بدین ترتیب پاالیشگاه پتروشیمى اصفهان 

سهامدار عمده شد.
وى با بیان اینکه در ســال 96 هــزارو 100 نفر نیروى 
انسانى در پاالیشگاه اصفهان مشغول به فعالیت بودند، 
افزود:هم اکنون هزار و 300 نفر به طور مستقیم در شرکت 
مشغول به کار هستند یعنى 200 نفر بعد از اینکه سهامدار 
عمده مان عوض شد و مسائل مالى حل و پروژه هایمان 

تحویل شد، نیروى کار جذب کردیم.
ایران زاد خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه با حمایتى که 
دســتگاه قضا انجام داد، در در فروردین ماه سال 1400 
یک آزمون برگزار کردیم و نزدیک به 100 نفر پرســنل 
متخصص  جذب و تعداد نیروهایمــان را به هزار و 250 
نفر افزایش دادیم و بعد از آن نیز، یک مجموعه جذب 50 
نفرى دیگر انجام دادیم که هم اکنون با هزار و 300 نفر 

نیرو مشغول به کار هستیم.

مدیر عامل شــرکت پتروشــیمى اصفهان توضیح داد: 
در دو ســال آینده براى نیروهاى بازنشسته نیز، نیروى 
جایگزین استخدام و هم اکنون در حال گذران دوره هاى 

آموزشى شان هستند.
وى با اشاره به تامین مواد اولیه شرکت پتروشیمى گفت: 
با تامین مواد اولیه در سال 1400 ظرفیت  صد در صدى در 

عرصه تولید داشتیم که دنبال توسعه  آن هستیم.
ایران زاد افزود: باتوجه به اینکه سهامدار این شرکت در 
گذشته نااهل بود، یکى از مشکالت مان این بود، که این 
فرد به اسم پتروشیمى وام هاى کالن گرفته بود و صرف 
امور شخصى کرده بود و حساب امن پتروشیمى نداشتیم 
اما با حمایت دستگاه قضا، حساب امن در یکى از بانک ها 
ایجاد شد و مى توانیم ضمانت نامه بدهیم یا بگیریم و روند 

اجرایى شرکت مان تسهیل شده است.
مدیر عامل شرکت پتروشیمى اصفهان با اشاره به صادرات 
محصوالت این شرکت گفت: صادرات شرکت مشکالتى 

داشت که ناشى از عملکرد آن سهامدار نااهل قبلى بود که 
خوشبختانه با حمایت دستگاه قضا، هم اکنون صادرات  
شرکت در مسیر درســت خود قرار گرفته است. در سال 
1400 نزدیک بــه 200 میلیون دالر صــادرات انجام

 دادیم.
وى با بیان اینکه محصوالت تولیدى پتروشیمى اصفهان 
20 هزار شغل در کشور ایجاد مى کند، گفت: امیدواریم با 
کمک دستگاه قضا بتوانیم محصوالت جانبى را نیز در این 
شرکت تولید کنیم که این امر منجر به ایجاد 250 شغل 
مستقیم شده و خوراك نزدیک به 7 هزار شغل در صنایع 

پایین دستى تأمین خواهد کرد.
ایران زاد با اشــاره به صادرات 200 میلیون دالرى این 
شرکت در سال گذشته گفت: 16 کشور مقصد صادراتى  
ماســت که در حال حاضر به دلیل تحریم ها به 8 کشور 
رسیده است اما تالش ما براى صادرات بیشتر و جلوگیرى 

از خام فروشى ادامه دارد.

با ورود دستگاه قضایى؛

مشکالت پتروشیمى 
اصفهان حل شد

مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى اصفهان گفت: 165 ســرمایه گذار در سالجارى در 
شهرك هاى صنعتى استان جذب شدند و براى ساخت واحدهاى تولیدى زمین دریافت کردند.

رســول ســوارى افزود: به ســرمایه گذاران که براى ســاخت واحدهاى تولیدى با شرکت 
شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان قرارداد منعقد کرده اند، بیش از 103 هکتار زمین داراى 
زیرساخت به منظور احداث واحد تولیدى واگذار شده است.وى ادامه داد: پیش بینى مى شود که 
با بهره بردارى از طرح هاى تولیدى مربوط به این سرمایه گذاران، براى حدود 6 هزار نفر به طور 

مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد شود.
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان اظهار داشــت: واگذارى زمین به 
واحدهاى دانش بنیان، صادرات محور و واحدهاى تولیدى فعال که نیاز به توســعه دارند، در 
اولویت قرار دارد.وى اضافه کرد: واگذارى زمین در شهرك هاى صنعتى استان اصفهان با اهلیت 

سنجى از این واحدها انجام خواهد شد.
سوارى با بیان اینکه ســرمایه گذاران که براى ســاخت واحد تولیدى از شرکت شهرك هاى 

صنعتى اصفهان زمین دریافت کرده اند باید در موعد مقرر نسبت به عملیات ساخت و ساز اقدام 
کنند، خاطرنشان کرد: در غیر این صورت اراضى واگذار شــده از آنها خلع ید شده و به سرمایه 

گذاران جدید متقاضى واگذار مى شود.
وى تصریح کرد: یکى از رویکردهاى جدى سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى ایران 
جلوگیرى از معطلى زمین اســت چرا که براى ایجاد اراضى داراى زیرساخت از منابع عمومى 

کشور هزینه شده و باید آنها را در مسیر سرمایه گذارى و تقویت تولید به جریان انداخت.

165 سرمایه گذار  
جذب  شهرك هاى 
صنعتى  اصفهان  
شدند

تثبیت بازده کیفى 
خط نورد گرم فوالد مبارکه به 99 درصد

مدیر ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه گفت: در این خط 
عالوه بر توجه به افزایش تولید، کیفیت محصوالت 
نیز ارتقا داده شــده؛ به طورى که هم اکنون بازده 
کیفى خط نورد گرم به بیش از 99 درصد افزایش 

یافته و تثبیت شده است.
على حاجیان نژاد بیان داشــت: ظرفیت تولید نامى 
ابتدایى خــط نورد گرم حــدود 2/4 میلیون تن در 
سال بود که به یارى خداوند متعال، طى سال هاى 
بعد، با تالش و همت همکاران در ناحیه نورد گرم و 
سایر همکاران در نواحى پشتیبانى تولید، با اجراى 
طرح هاى توسعه و ارتقاى دانش فنى تولید، اکنون 
به بیش از 5 میلیون تن کالف گرم در سال افزایش 
یافته اســت. در حال حاضر، محصــوالت ناحیه 
نورد گرم فوالد مبارکه عالوه بر اینکه بیش از 70 
درصد ورق گرم موردنیاز کشــور را تأمین مى کند، 
با صادرات بخشى از محصوالت، ارزآورى مناسبى 

براى کشور به همراه دارد.
به گفته حاجیان  نژاد، خط تولید نــورد گرم فوالد 
مبارکه به دلیل برخوردارى از تنــوع باالى تولید 
ابعادى (ضخامت و عرض) و امکان تولید گریدهاى 
مختلف، از خطوط منحصربه فرد نورد گرم در کشور 
و منطقه به شــمار مى آید و با انعطاف پذیرى الزم 
توانسته پاسخ گوى بیشتر نیازهاى بازار داخلى باشد. 
مهم ترین مصارف محصوالت نورد گرم در ساخت 
لوله هاى انتقال سیاالت (آب، نفت و گاز)، پروفیل 

و لوله هاى ساختمانى، صنایع خودروسازى، صنایع 
لوازم خانگى و صنعتى، مخازن تحت فشار، اسکلت 
فلزى، صنایع سوله ســازى، صنایع کشتى سازى و 
ســازه هاى دریایى، صنایع فلزى سبک و سنگین، 
محصوالت مرتبط با ورق هــاى گالوانیزه و رنگى 

و... است.
وى اظهار داشــت: خط تولید نورد گرم شرکت با 
مدیریت فرایندهاى تولیــد و تعمیرات و همچنین 
سرمایه هاى انسانى متعهد و با انگیزه، طى سالیان 
اخیــر، على رغم مشــکالتى نظیــر تحریم هاى 
ظالمانه، محدودیت هاى انــرژى، کووید 19 و...، 
فراتــر از ظرفیت نامى خود تولید کرده اســت. در 
این خط عالوه بر توجه بــه افزایش تولید، کیفیت 
محصوالت نیــز ارتقــا داده شــده؛ به طورى که 
هم اکنون بازده کیفى خط نورد گرم به بیش از 99 

درصد افزایش یافته و تثبیت شده است. 

شهردارى نجف آباد در نظر دارد فراخوان آگهى مناقصه خرید ، حمل و پخش آسفالت با هر دانه بندى بــر اساس قیر تحویلى از طرف کارفرما در 
سطح مناطق پنجگانه شهردارى نجف آباد ( مرحله اول ) به شماره سیستمى 2001090286000025 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به

 ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (بــه صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانى :

تاریخ انتشار فراخوان : نوبت اول چاپ روز پنجشنبه مورخ 1401/10/29 و نوبت دوم چاپ روز پنج شنبه مورخ 1401/11/06
مهلت دریافت اسناد فراخوان :تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 1401/11/08 
مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 19 روز پنجشنبه مورخ 1401/11/20 

زمان بازگشایى پاکت ها ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 23/ 11 / 1401 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: شرکت کنندگان باید مبلغ 3/784/000/000 ریال را به صورت وجه نقد به حساب سپرده شماره

0/2 910747/ 10 با شماره شبا IR050700001000229107470002   شهرداى نزد بانک رسالت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار 
حداقل 3 ماهه از زمان آگهی مناقصه بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه تهیه و بارگذاري نمایند و سپس اصل ضمانتنامه ویا تاییدیه وصول مبلغ 

سپرده را قبل از بازگشایى پیشنهادات به واحد امور قراردادهاى شهردارى مرکزى نجف آباد ارسال نمایند. 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: نجف آباد خیابان امام خمینى (ره) ، شهرداري مرکزي 

کدپستی 85146-14661
 تلفن 3-42640041-031 مشخصات شهردارى : شناسه ملى : 14000277378 کد اقتصادى 411443717316

شماره ثبت 0900544

 مناقصه عمومی یک مرحله ای
 فراخوان آگهی مناقصه خرید ، حمل وپخش آسفالت با هر دانه بندی بر اساس قیر 
تحویلی از طرف کارفرما در سطح مناطق پنجگانه شهرداری نجف آباد ( مرحله اول )

م.الف:۱۴۴۳۲۱۳  

چاپ اول  

    عبدالرسول امامی –شهردار نجف آباد 

براساس مصوبه شماره  6/1085 مورخ 1401/08/11 شوراى اسالمى شهر فالورجان این شهردارى در 
نظر دارد فک هاي متحرك (سازه هاي تبلیغاتی) در سطح شهر را جهت نصب بنرهاي تبلیغاتی طبق 
شرایط ذیل براساس قیمت کارشناسى به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال 

شمسى واگذار نماید .
- قیمت پایه اجاره بها ء  هر عدد سازه تبلیغاتی براساس قیمت کارشناسى ماهیانه مبلغ 6000,000 
ریال و جمعًا براي 40 عدد ســازه تبلیغاتی ماهیانه مبلغ 240/000/000 ریال  ( براى یک سال جمعا 

2,880,000,000 ریال )مى باشد که باالترین مبلغ پیشنهادى برنده مزایده خواهد بود.
- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادى خود را حداکثرتا پایان وقت ادارى روزیکشنبه  مورخ 

1401/11/16 در سامانه ستاد دولت بارگذارى  نمایند.
-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

« آگهی تجدید مزایده »

م.الف:۱۴۴۳۲۸۶ 

نوبت اول
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