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پایین شهر 
فاقد زیبایی بصری

یادگار غریب جنوب
۳

۳

چارترها قیمت را 
باال می برند 

بهره برداری از ۴۰۰ پروژه شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان

۷

       

میان وعده های 
مناسب برای رژیم الغری

 گره مشکالت اتوبوسرانى اصفهان باز مى شود؟
۳

اعالم مسیر های 
راهپیمایی ۲۲بهمن 

در اصفهان
شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى استان اصفهان 
مسیر هاى راهپیمایى 22 بهمن را در اصفهان اعالم 
کرد. ساعت شروع راهپیمایى از مسیر هاى هشت گانه 
ساعت 9:30 دقیقه است و مراسم در میدان امام(ره) 
از ســاعت 10 آغاز مى شود. مســیر هاى راهپیمایى 

22بهمن در شهر اصفهان به این شرح است:
مسیر شماره 1_مسجد قبا، خیابان شیخ طوسى غربى 
(24 متــرى) خیابان مصلى، مســجد مصلى، میدان 
قدس، خیابان هاتف، میدان امــام على (ع) چهار راه 

شکرشکن، خیابان حافظ، میدان امام (ره)...

2222 بهمن امسال مظهر بهمن امسال مظهر
 اتحاد ملى خواهد شد اتحاد ملى خواهد شد

فرمانده کل قوا در دیدار صدها تن از فرماندهان فرمانده کل قوا در دیدار صدها تن از فرماندهان 

و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش:و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش:

۲

قول نایب رئیس شوراى شهر براى سال 1402 

درخشش مدافع درخشش مدافع 
مغضوب ساپینتو در سپاهان

مدافع سابق اســتقالل در نخســتین بازى خود با لباس 
سپاهان برد حساسى را با تیمش دشت کرد.

ســپاهان در چالشــى ترین بازى فصل خود در اهواز به 
مصاف فــوالد رفت و در نهایت با ســه امتیاز شــیرین 

خوزستان را با تثبیت...
۷

در صفحه ۶ بخوانید

سپاهاِن مورایس 
فعل خواستن را 

صرف کرد آقای گل سابق با گلزنی 
آشتی کرد

تغییر الگوی کشت، نیاز ضروری اصفهان
اراضی که دیوارکشی می شوند و میلیاردی به فروش می رونداراضی که دیوارکشی می شوند و میلیاردی به فروش می روند

۶

۵

۷

۷۰۰۷۰۰ پروژه در استان اصفهان  پروژه در استان اصفهان 
افتتاح می شودافتتاح می شود

۶

عوامل احتمالی مسمومیت دانش آموزان قم محدودیت های ترافیکی راهپیمایی روز ۲۲ بهمنجهان نما ایجاد فضاى بیشتر در لپ تاپ بافشرده سازى فایل هااستان افزایش قد اروپایى ها با نوشیدن شیرتکنولوژی سالمت

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد جهت ارائه خدمات فست فود و رستوران به 
زندانیان مستقر در واحد اردوگاه کاردرمانى و حرفه آموزى و مجتمع کانون اصالح و تربیت، 
نسبت به جذب سرمایه گذار در قالب (( ساخت ، تجهیز و بهره بردارى)) و واگذارى به بهترین 

پیشنهاد از طریق مزایده عمومى اقدام نماید.
لذا  متقاضیان مى توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 09133831857 تماس 
گرفته و جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ درج آگهى تا پایان وقت ادارى روز  دوشنبه مورخ 
1401/12/1  به بازرگانى بنیاد تعاون زندانیان اصفهان، واقع در اصفهان، اتوبان ذوب آهن، جنب 

زندان مرکزى مراجعه نمایند.
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1401/12/2 به دبیرخانه بنیاد 
تعاون زندانیان اصفهان مى باشد.  پاکت ها در روزچهار شنبه مورخ 1401/12/3 در بنیاد تعاون 

اصفهان بازگشایى خواهد شد.

آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم - شماره ۱۴۰۱-۱۱-۲)

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى نزاجا ( اصفهان) در نظر دارد اماکن ذیل را براى مدت یک سال به اشخاص 
واجد  صالحیت واگذار نماید

1.چمن طبیعى ورزشگاه 22  بهمن2.تعداد 4 اتاق و یک باب سالن در طبقه دوم بانک سپه سه راه توحید (بیمه 
حکمت صبا کنونى) مزایده مرحله دوم3. سالن بولینگ پردیس4.سالن ورزشى آمادگى جسمانى5.سالن رزمى 
ورزشگاه 22 بهمن6.سالن بدنسازى پردیس7.سالن اسکیت پردیس8. خانه پینگ پنگ9. یک باب غرفه در 
ورزشگاه 22 بهمن.غرفه باشگاه ریف کنونى10.یک باب غرفه در ورزشگاه 22 بهمن.غرفه باشگاه ماهان11. یک 
باب غرفه در ورزشگاه 22 بهمن.غرفه پیک موتورى کنونى12.یک باب غرفه در ورزشگاه 22 بهمن.غرفه شرکت 
برآوند13.یک باب غرفه در ورزشگاه 22 بهمن.انتهاى بازارچه14. سالن بدنسازى کوى مهدیه15. تاالر سروناز 

کوى مهدیه16.نانوایى کوى مهدیه17.خیاطى کوى مهدیه18. گل فروشى کوى مهدیه
 متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از روز یک شنبه مورخه  1401/11/23به مدت یک 

هفته در ساعات ادارى به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
اصفهان. سه راه حکیم نظامى. مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان. کنت. 

 متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده بایستى مبلغ 1.000.000 ریال بحساب 6158800165010 بنام حساب غیر 
قابل برداشت مرآتو نزد بانک سپه واریز نمایند و اصل فیش واریزى تحویل گردد.

جهت هماهنگى و کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى 03136291982 و09130859611 ( عنایت مولویان) 
تماس حاصل نمایید.

آگهی مزایده 

مرکز آموزش توپخانه و موشکهای نزاجا ( اصفهان)

-موضوع مزایده: مزایده اجاره غرفه ها و اماکن تجارى ، تفریحى و ورزشى واقع در دهکده زاینده رود 
ســازمان عمران زاینــده رود درنظــر دارد نســبت به اجــاره واحدهاى تجــارى ، تفریحى 
و ورزشــى خود به شــرح مذکور و بــا جزئیات منــدرج در اســناد مزایده را بــا بهره گیرى 
از ســامانه تــدارکات الکترونیکى دولــت setadiran.irبا شــماره مزایــده 1401/4614

به صورت الکترونیکى اقدام نماید.
زمان انتشار در سایت : 1401/11/20 

مهلت دریافت اسناد مزایده : ساعت 19 مورخ 11/27//1401 
 تاریخ بازدید : از تاریخ انتشار تا ساعت 14/30 مورخ 1401/11/27  

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:  تا ساعت 19 مورخ 1401/12/06 
زمان بازگشایى: ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 1401/12/7  

زمان اعالم به برنده:  تا مورخ 1401/12/14 
ضمنا» رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد: 

1-برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده 
شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( در صورت وجود هزینه مربوطه ) پرداخت تضمین شرکت در 
مزایده ( ودیعه) ، ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایى پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل 

در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2-پیشنهاد مى گردد با توجه به تنوع کاالهاى مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم 

موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت مزایده الکترونیکى ( توکن) 
با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند:مرکز پشــتیبانى و راهبرى سامانه :41943 –  021 و شماره 

021- 1456
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه  setadiran.ir  ” بخش ثبت نام / 
پروفایل مزایده گر“ موجود است. 4- در صورت بروز هر گونه اشکالى و یا سوال از فرایند انجام ثبت 
نام ، متقاضیان مى توانند با شماره 1456 مرکز پاسخگویى ستاد معامالت الکترونیک دولت تماس 

حاصل نمایند.
  www.ioz.irاطالعات تماس و آدرس دستگاه:     آدرس سایت سازمان
ایمیل سازمان info@ioz.ir  تلفن سازمان: 32673080-  32673010

آگهی تجدید مزایده عمومی
 شماره ۴۶۱۴ /۱۴۰۱  (شماره مرجع مزایده )

مسعود منتظری نجف آبادی -  مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود
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شما معموًال پس از خوردن میان وعده هاى ناسالم چندان احساس 
سیرى نکرده و خیلى زود گرسنه مى شوید...

فرا رسیدن ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقالب اسالمی مبارک باد

توزیعبرق شهرستان اصفهان
۷

معاون هماهنگی امور عمرانیمعاون هماهنگی امور عمرانی

 استانداری اعالم کرد؛ استانداری اعالم کرد؛

فهز ضروری اصفهان صی اضرو صفهانوریز ض نیضر اص هارورز
۶
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عوامل احتمالى مسمومیت 
دانش آموزان قم 

منتظر صف هاى طوالنى
 براى عمل قلب باشید

خبرخوان
باالترین تورم در بازار ملک 
  روزنامه تعادل | آن گونــه کــه مرکز 
آمار ایران گزارش کرده است، نرخ تورم مسکن 
در دى ماه ســال جارى به حدود 10 درصد (9/8 
درصد) رسیده اســت که به طور ملموسى از نرخ 
تورم عمومى و حتى بازدهى برخى بازار ها از جمله 
بازدهى 8/3 درصدى دالر در دى ماه سال جارى 
باالتر است. به این ترتیب، میانگین وزنى قیمت 
هر متر مربع مسکن در شهر تهران در ماه گذشته، 
با افزایشــى در حدود 4/5 میلیون تومان، به 54 

میلیون و 926 هزار تومان بالغ شده است.

ادامه بحث درباره دستمزد
  خبرآنالین |  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
گفت: جلسات کارشناسى مربوط به تعیین دستمزد 
کارگران توسط نمایندگان کارگرى، کارفرمایى 
و دولت در حال برگزارى اســت و کارشناســان 
فعالیت هایشــان را انجام مى دهند سید صولت 
مرتضوى افزود: تعیین حقوق و مزد کارگران بر 
اســاس فرایند قانونى و اصل بر سه جانبه گرایى 
اســت و باید نمایندگان کارگرى، کارفرمایى و 

دولت به تفاهم برسند.

شناسنامه ها جدید مى شود
  همشهرى آنالین |  رئیس ســازمان 
ثبت احــوال کشــور درباره ضــرورت تعویض 
شناسنامه هاى قدیمى افزود: تعویض شناسنامه ها 
یکى از برنامه هاى کشور بوده و همه هموطنان 
باید شناســنامه هاى چاپى جدید دریافت کنند. 
براى جلوگیرى از جعــل و همچنین پایگاه هاى 
هویتى ثبت احوال شناسنامه هاى جدید را با دقت 
بیشترى صادر مى کنند و با تعویض شناسنامه ها 
این پایگاه ها از غناى بیشترى برخوردار مى شوند و 

سرویس هاى جدید را بهتر ارائه مى کنند. 

لبنیات ایران در ژاپن 
ژاپن نام ایران را در فهرست واردات    فارس |
مجاز محصوالت لبنى به این کشــور قرار داده و 
کارخانه هاى کشور هم براى انجام صادرات بسیج 
شــده اند. وزارت جهاد کشــاورزى در نامه اى به 
انجمن صنفى کارفرمایى تولیدکنندگان شیرخشک 
صنعتى از درج نام ایران در فهرست واردات مجاز 
محصوالت لبنى به ژاپن خبــر داده و تأکید کرده 
اســت که برنامه ریزى الزم براى حضور فعال در 

بازارهاى این کشور داشته باشند.

مرحله جدید 
پیش فروش سایپا 

دور جدید پیــش فروش 4    تجارت نیوز|
محصول شرکت ســایپا از امروز پنج شنبه هفته 
جارى آغاز خواهد شد. براساس بخشنامه جدید 
سایپا، متقاضیان مى توانند از ساعت 9 صبح روز 
پنج شنبه، 13 بهمن 1401، در این طرح ثبت نام 
کنند. کسانى شرایط ثبت نام در طرح پیش فروش 
سایپا را دارند که داراى حساب وکالتى و موجودى 
به میزان 120 میلیون تومــان جهت خودروى  

درخواستى باشند. 

بابک جهانبخش خداحافظى نکرده
  موسیقى ما | مدیر برنامه هاى بابک 
جهانبخش خواننده  موسیقى پاپ کشورمان اعالم 
کرد، آنچه از طرف این خواننده در روزهاى گذشته 
مبنى بر خداحافظى از عرصه موسیقى منتشر شده 
است، تکذیب مى شــود. محمد حاتم پور توضیح 
داد: بابک جهانبخش پس از انتشــار خبر ممنوع 
الخروجى خود از کشــور با موضع گیرى منفى از 
سوى برخى افراد مواجه شد. همین موضوع منجر 
به این شد که با انتشار یک استورى خداحافظى 
خود را از فضاى مجــازى اعالم کند.  این موضع 
متأســفانه با تحریف برخى از رسانه ها در فضاى 
مجازى با اشتباه برداشــت به خداحافظى بابک 

جهانبخش از موسیقى شد.

ماجراى مســمومیت دانش آموزان قمى همچنان مبهم 
است و هنوز علت این مســمومیت که چندین بار تکرار 
آن موجب نگرانى مضاعف شده، مشخص نشده است. 
در همین زمینه، احمد امیرآبــادى فراهانى، نماینده قم 
در مجلس شوراى اســالمى گفت: دستگاه هاى امنیتى 
درحال پیگیرى موضوع هستند و تعدادى از وزرا نیز براى 
پاسخگویى به مجلس دعوت شــده اند، اما هنوز علت 

اصلى این حوادث به طور دقیق روشن نیست. 
نماینده قم ضمن تأکید بر مشکوك بودن این موضوع، 
ادامه داد: اتفاقى که 7 بار  تکرار شود حتمًا و به شدت هم 
مشکوك است.امیر آبادى فراهانى درباره اقدامات انجام 

شده در راستاى پیگیرى این مســمومیت هاى سریالى 
گفت: جلسات پیگیرى در استاندارى قم بارها تشکیل شده 
است همه نهادها و دستگاه هاى مرتبط درحال بررسى آن 
هستند. ضمن اینکه همه مدارس استان هم تعطیل شدند 
تا موضوع تعیین تکلیف شود.او درباره عوامل احتمالى که 
تا این لحظه از سوى مسئوالن مربوطه مطرح شده است 
هم گفت: نظرات مختلف اســت؛ برخى وجود گازهاى 
سمى مانند گاز دى اکســید کربن در سیستم گرمایشى 
مدارس را عامل این اتفاق مى دانند و برخى هم مانند وزیر 
آموزش پرورش شائبه گاز آمونیاك را مطرح مى کنند، اما 

هیچ کدام از این فرضیه ها قطعى نیست.

در رشته جراحى قلب بیش از 20 جراح در ده ساله اخیر 
مهاجرت کردند که همگى جزو جراحان قلب برجسته 
کشــور بودند. مطمئنًا این روند ادامه خواهد داشــت و 
با توجه به عدم اســتقبال از این رشته، چند سال دیگر 
ممکن است مجبور به اعزام بیماران به خارج از کشور 
شویم یا نوبت هاى انتظار چندساله براى انجام جراحى 
قلب ایجاد خواهد شد.رئیس انجمن جراحان قلب ایران 
گفت: شرایط رشته هاى تخصصى و به خصوص رشته 
فوق تخصص جراحى قلب خیلى بحرانى است، چراکه 
ما با موج تازه اى از مهاجرت کادر درمان مواجه شده ایم.
محمدرضا میــرزا آقایان گفت: 10 ســال اســت که 

متقاضیان رشــته جراحى قلب خیلى کم شدند و عمده 
دلیل آن هم بخاطــر ارزش گذارى غلط و نامناســب 
اســت. از طرف دیگر با در نظر گرفتن ســن متوسط 
جراحان قلب که 53 سال اســت، هرسال چهار یا پنج 
جراح قلب ما بازنشسته مى شوند و با این عدم استقبال، 
جایگزینى براى آن ها نداریم. در حال حاضر ما 230 الى 
240 جراح قلب داریم اما پیش بینى مى کنم که در سال 
1407 یا 1408 این بحران خودش را بیشتر نشان دهد 
به طورى که صف هاى بسیار طوالنى براى نوبت عمل 
خواهیم داشــت و یا مراجعه بیماران، به کشــورهاى 

خارجى ایجاد مى شود.

همزمان با سالروز حادثه 19 بهمن سال 1357 و بیعت 
تاریخى از جمعــى از همافران نیروى هوایــى با امام 
خمینى(ره) روز چهارشــنبه صدها تن از فرماندهان و 
کارکنان نیروى هوایى و پدافند هوایى ارتش با فرمانده 

کل قوا دیدار کردند.
رهبر انقالب اســالمى در این دیدار، با تجلیل از ارتش 
مؤمــن، انقالبى، عزیز، مردمــى و پیش برنده کارهاى 
بزرگ و شــگفت آور، حادثه 19 بهمن ســال 1357 را 
عاملى مهم و موج آفرین در پیروزى انقالب اسالمى در 
22 بهمن آن سال و همچنان پیشقراول و روحیه بخش 
در 22 بهمن هاى سال هاى پس از انقالب دانستند و با 
تبیین هدف اصلى دشمن براى به زانو درآوردن جمهورى 
اسالمى و از بین بردن آن از طریق ایجاد اختالف و بى 
اعتمادى ، تأکید کردند: مهمترین وظیفه در مقابل این 
نقشــه پلید، حفظ راهبرد وحدت است و به توفیق الهى 
22 بهمن امسال مظهر اتحاد و اعتماد ملى خواهد شد و 
مردم این پیام را به طور صریح به همه بدخواهان خواهند 
رســاند که تالش آنها براى ایجاد بى اعتمادى و از بین 

بردن اتحاد ملى، خنثى شده است.
حضرت آیت ا... خامنه اى حادثه 19 بهمن را همچنان 
پیش درآمدى اثرگــذار و روحیه بخش بــه مردم براى 
روز 22 بهمن و نشان دادن عظمت و عزت ملت ایران 
خواندند و گفتند: 22 بهمــن، اوج قله حرکت پر افتخار 
ملت ایران و یادآور پر شکوه ترین روز تاریخ ملت ایران 
است چرا که مردم در این روز عزت، عظمت و قدرت خود 

را به دست آوردند.
ایشــان با تأکید بر اینکه 22 بهمن همچنانکه تا کنون 
زنده نگه داشته شــده، باید در آینده نیز زنده نگه داشته 
شــود، افزودند: انقالِب زنده، انقالبى است که پیرایه ها 
و آرایش هاى خــود را زنده نگــه دارد و در هر دوره، با 
شناخت نیازها و خطرات، آن نیازها را برطرف و خطرات 

را خنثى کند.
حضرت آیت ا... خامنه اى علت شکســت یا بازگشــت 
دیکتاتورى هاى ســخت و تلخ در انقالب هاى بزرگ 
جهان مانند انقالب فرانسه و شوروى را غفلت از نیازها 
و خطرات اصلى و مشغول شدن به مسائل و دعواهاى 
شخصى دانستند و خاطرنشان کردند: انقالب اسالمى 
خود را از این آفات مصــون نگه داشــت. البته ما هم 
مشکالتى داشتیم و همت ها و تشخیص ها در دولت هاى 
مختلف یکسان نبود اما حرکت کلى، حرکت به سمت 

قله و پیشرفت مادى و معنوى بود.
ایشان با اشاره به ابتکار، پیشرفت، دست ُپر و منطق قوى 
ملت ایران در عرصه هاى گوناگون، به حضور برجسته 
جوانان دهه هشتادى در مراسم اعتکاف امسال به عنوان 
نمونه اى از رشد ملى پرداختند و گفتند: دیدید که چقدر 
راجع به دهه هشتادى ها لطیفه هاى مسخره آمیز تولید 
کردند اما در آمارها و گزارش هاى اعتکاف امسال بیان 

شد که جمع زیادى از آنها، دهه هشتادى ها بودند.
رهبر انقالب الزمه حیات و پویایى انقالب را توجه به رفع 
نیازها دانســتند و با تمرکز و تأکید بر یک نیاز اساسى و 
مهم یعنى «اتحاد ملى» گفتند: اتحاد ملى نقش بسیار 
مهمى در پیروزى و پیشــرفت انقالب داشــت و سّد و 
دیواره اى محکم و ســر به فلک کشیده در برابر دشمن 
اســت که باید امروز هر چه ممکن اســت این وحدت 

افزایش پیدا کند.
ایشان، نقشه و هدف واضح دشمن علیه نظام اسالمى 
را به زانو درآوردن انقالب خواندنــد و گفتند: البته آنها 
خالف این را مى گویند همچنانکه حدود 15 سال قبل 
رئیس جمهــور وقت آمریکا صریحــًا در نامه اى به من 
نوشت که ما قصد تغییر نظام شما را نداریم ولى ما همان 
زمان گزارش هایى داشــتیم که در مراکز خود در حال 

طراحى براى از بین بردن جمهورى اسالمى بودند.
حضرت آیــت ا... خامنه اى در بیــان علت تالش هاى 
بدخواهان براى از بین بردن جمهورى اسالمى گفتند: 
جمهورى اســالمى، این منطقه مهــم، راهبردى و ُپر 
منفعت را از دست آنها خارج کرده و عالوه بر آن، نداى 
اســتقالل و باج ندادن را نه فقط به عنوان یک مسئله 
سیاســى بلکه به عنوان یک باور و ایمــان دینى بلند 

کرده است.
رهبر انقالب اســالمى افزودند: ممکن اســت برخى 
کشورهاى دیگر نیز خواهان سیاست استقالل از آمریکا 
باشــند اما این سیاست با داد و ســتد، گفتگو، نشستن 
پشــت میز مذاکره و احیانًا پرداخت زیر میزى به افراد 
مؤثر عوض مى شود همچنانکه نمونه هاى آن را در دنیا 
مى بینید اما اســتقالل و باج ندادن جمهورى اسالمى، 
برخاســته از ایمان و تأکید قرآن بــه اعتماد نکردن به 
مســتکبران، و غیرقابل خرید و فروش اســت و کسى 
که حاضر به عبور از این عقیده ایمانى باشــد صالحیت 

اشتغال در نظام جمهورى اسالمى را از دست مى دهد.
ایشان پس از برشــمردن هدف دشــمن یعنى به زانو 

درآوردن جمهورى اسالمى و بیان علت دشمنى ها، به 
تبیین راهبرد تحقق این هدف پرداختند و گفتند: راهبرد 
آنها «ایجاد اختالف» است زیرا در این صورت، امید به 

آینده از بین خواهد رفت.
حضرت آیت ا... خامنــه اى افزودند: ایجاد بدبینى میان 
دسته جات سیاسى، بى اعتمادى مردم نسبت به یکدیگر 
و نسبت به حکومت و ایجاد بدبینى بین سازمان ها، جزو 

راهبردهاى تحقق اهداف بدخواهان ایران است.
ایشان خاطرنشان کردند: اختالف هایى قهراً وجود دارد 
اما نباید آنها را به گسل تبدیل کرد؛ همچنانکه یک وقت 
مســئله زن را مطرح مى کنند یک وقت مسئله شیعه و 

سنى و زمان دیگر مسئله اختالف نسلى را.
رهبر انقالب مهمترین تاکتیک براى گسترش اختالف 
را دروغ پردازى و شایعه ســازى دانستند و تأکید کردند: 
وقتى دشمن، وحدت ملى را آماج حمالت خود قرار داده 
باید با حفظ این اتحاد و وحدت، نگذاریم در خواسته پلید 

خود پیروز شود.
حضرت آیت ا... خامنه اى، 22 بهمن امســال را مظهر 
اتحاد ملى خواندند و گفتند: بــه توفیق الهى 22 بهمن 
امســال مظهر حضور، عزت، اعتماد مردم به یکدیگر و 

اتحاد ملى است.
ایشان تأکید کردند: توصیه من به آحاد مردم عزیزمان 
این است که ســعى کنند این راهپیمایى و روز بزرگ و 
حرکت با شکوه را مظهر اتحاد و اعتماد ملى قرار دهند 
و این پیام را به صراحت به دشمن برسانند که تالش او 
براى از بین بردن اتحاد ملى خنثى شده است و نمى توانند 
مردم را از یکدیگر و از نظام جدا و نظام را به مردم بدبین 
کنند یا گروه هاى مختلــف مردم را به جنگ با یکدیگر 

بکشانند.
رهبر انقالب اســالمى با تأکید بر اینکه اختالف نظر و 
اختالف سیاسى به طور طبیعى اشکالى ندارد، افزودند: 
اما این اختالف ها نباید به زد و خورد و تهمت زنى و افترا 
به یکدیگر منتهى شود و در مقابل راهبرد دشمن، همه 

باید راهبرد وحدت را اتخاذ کنیم.
حضرت آیت ا... خامنــه اى همچنین در بخش دیگرى 
از سخنانشان، حادثه 19 بهمن 57 را مقدمه اى مؤثر و 
موج آفرین در پیروزى انقالب دانســتند و گفتند: انتشار 
تصویر بیعت همافران با امام بزرگوار درآن روز، تغییرى 
اساسى در اوضاع ایجاد کرد چرا که تنها ابزار رژیم حقیر 
و ظالم پهلوى براى سرکوب مردم، ارتش بود اما مردم 

و انقالبیون با دیدن هم جهتــِى ارتش با انقالب روحیه 
گرفتند و در مقابل سران رژیم و پشتیبانان آمریکایى آن، 

شکست روحى مهمى خوردند.
ایشان مهمترین پیام 19 بهمن 57 را نشان دادن ترکیب 
ارتش آینده انقالب خواندند و گفتند: حضور همافران در 
مدرسه علوى که هر روز هزاران نفر از مردم براى بیعت 
با امام به آنجا مى آمدند، نشان داد که ارتش آینده، ارتشى 

مردمى، انقالبى، مؤمن، مقّید به نظم و خطرپذیر است.
حضرت آیت ا... خامنه اى افزودند: خطرپذیرى جوانان 
ارتشى در مقابل متجاوزان آن روز یعنى رژیم آمریکا و 
عوامل پهلوى، آن هم در شــرایطى که هنوز سرنوشت 
انقالب معلوم نبود، در سال هاى متمادى پس از انقالب 
نیز ادامه یافت و ارتش در مقابل همه متجاوزان ســینه 

سپر کرد.
ایشــان، تصویر امام در روز 19 بهمن را تصویر و مظهر 
قدرت، عزت، ایمان تزلزل ناپذیر، مســتحکم همچون 
قله دماوند و در عیــن حال همراه با نــگاه مهربانانه و 
پدرانه به جوان هاى متعلق به ارتِش دوران پادشــاهى 
دانستند و خاطرنشان کردند: ارتش در کنار مردم ایستاد 
و انقالبى ماند که این انقالبى بودن مسئله مهمى است 
زیرا بعضى ها انقالبى مى شــوند ولى انقالبى نمى مانند 
اما ارتش جمهورى اسالمى امروز به مراتب انقالبى تر، 
مؤمن تر و خالص تر از روزهاى اول اســت و هر جا الزم 
بوده با جوانمــردى و از خودگذشــتگى در کنار مردم 
نقش آفرینى، و براى دفاع از کشور ایستادگى کرده است.

حضرت آیت ا... خامنه اى مقایسه ارتش امروز با ارتش 
دوران پهلوى را نشــان دهنده قدرت و توانایى انقالب 
براى تحقق کارهــاى بزرگ خواندند و با برشــمردن 
نمونه هایى همچون متالشى شدن چند ساعته ارتش پر 
طمطراق و پر ادعاى رضاخانى در مقابل تهاجم شهریور 
1320، یا همدســتى ارتش محمدرضا با جاسوس هاى 
آمریکایى و انگلیســى در 28 مرداد 1332 علیه دولت 
ملى و مردم گفتند: ارتش در آن دوره به حدى بى هویت، 
توســرى خور و زیر یوغ بیگانگان بود که یک تیمسار 
ارتش جــرأت حــرف زدن در مقابل یک افســر جزء 

آمریکایى را نداشت.
ایشــان ارتش امروز را نماد اســتقالل و اســتحکام و 
مورد اعتماد و عزیز در بین مردم و مســئوالن خواندند 
و افزودند: امروز ارتش با مــردم و در کنار مردم و جزو 
مردم است و اگر در گذشته حتى حق دست زدن به قطعه 
هواپیماى خریدارى شده از آمریکایى ها را نداشت امروز 
با وجود تحریم، خودش سازنده و مبتکر هواپیما و رقم 
زننده کارهاى شــگفت آورو بزرگ و عزت آفرین براى 

مردم است که نمونه آن دیروز نمایش داده شد.
رهبر انقالب، نتیجه معنوى این تالش ها را دســتیابى 
به باالترین ارزش یعنى محبوب شــدن نزد پروردگار 
دانســتند و خطاب به ارتشــیان گفتند: عزیزان افتخار 
کنید که جزو ارتش جمهورى اسالمى هستید. هم ملت 
و هم مسئوالن قدر ارتش را مى دانند و شما نیز با تقویت 
نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف سازمان، قدردان 

خود باشید.
حضرت آیت ا... خامنه اى در پایان سخنانشــان با ابراز 
همدردى با مردم مصیبت زده از زلزله اخیر در ســوریه 
و ترکیه و طلب رحمــت براى جان باختــگان، گفتند: 
مسئوالن کشور ما نیز بحمدا...  کمک هایى کرده و باز 

هم خواهند کرد.
در ابتداى این دیدار، امیر سرتیپ خلبان واحدى فرمانده 
نیروى هوایى ارتش، گزارشــى از تولیدات امیدآفرین و 
اقدمات اثربخش این نیرو در بخش هاى مختلف علمى 
و دانش بنیان، ســاخت تجهیزات، آمادگى هاى رزمى، 

آموزش، سازندگى و امداد بیان کرد.

فرمانده کل قوا در دیدار صدها تن از فرماندهان و کارکنان نیروى هوایى و پدافند هوایى ارتش:

22 بهمن امسال مظهر اتحاد ملى خواهد شد تأکید بر دسترسى
 به اینترنت

  خبرگزارى صداوسیما |
رئیس جمهــور در نشســت عصر روز سه شــنبه 
شوراى عالى فضاى مجازى با تأکید بر لزوم اعمال 
و اجراى قانون در زمینه ســامانه ها و پلتفرم هاى 
خارجى تصریح کرد: دسترســى آســان مردم به 
اینترنت با هدف تسهیل در امور، گشایش کسب و 
کار ها و ارائه سریع تر خدمات امرى ضرورى است 
که تحقق آن تالش بیشتر دســت اندرکاران این 

بخش را مى طلبد.

نظر گروسى درباره مذاکرات 
مدیرکل آژانس بین المللى انرژى اتمى    ایرنا|
درباره مذاکرات هســته اى با ایــران گفت: روند 
مذاکرات در حــال حاضر در وضعیــت پیچیده اى 
قــرار دارد. برخــى مى گویند مرده اســت. برخى 
مى گوینده نمرده است. برخى مى گویند که مرگ 
یا زندگى توافق را طرفیــن توافق باید تعیین کنند.
 من در این خصــوص نظرى ندارم امــا آماده ایم 
وظیفه اى را که به ما محول کنند، انجام مى دهیم. 
«رافائل گروســى» گفت: خواســت ما این است 
که همیشــه به دنبال راه  حل هــاى دیپلماتیک و 
گشــایش باشــیم و تالش من نیز همین اســت. 
امیدوارم کــه بتوانم کــه این گفتگوهــا را احیا و 
تقویت کنم وگرنه بدون آن شــرایط بســیار بدتر

مى شود.

راهبرد ایران 
  روزنامه جوان |بیرون رفتن از برجام تاکنون 
راهبرد ایران نبوده اســت. روش مــا باید عیناً همان 
روش غرب باشــد، یعنى «در برجام بمانیم، اما به آن 
عمل نکنیم». ساختن بمب نیز راهبرد ایران نیست، 
اما قطعًا ایران نمى تواند به دالیــل عقلى «راه هاى 
علم در چگونگى ساخت بمب» و «علم ساخت بمب 
به محض اراده» را به روى خود ببندد و این صرفاً یک 
توانایى علمى اســت نه یک اقدام عملى. ما آخرین 
پیش نویس توافق را پذیرفته ایــم و حتى در «موعد 
قطر» به روزنامه ها گفته شــد که خودتــان را براى 
امضاى توافق آماده کنید. اکنون هیچ چیز بر گردن و 

عهده ایران نیست.

یک انتصاب فامیلى دیگر  
محمــد مهاجــرى، فعال    دیده بان ایران |
رسانه اى اصولگرا نوشت: فقط خواستم عرض کنم 
آقاى محمدامین آقامیرى، دبیر جدید شــوراى عالى  
فضاى  مجازى داماد آقاى جواد الریجانى است و پدر 
ایشان هم رئیس دانشگاه شهیدبهشتى. مبارك است. 
آقامیرى پس از روى کار آمدن دولت رئیســى، ابتدا 
معاون عیسى زارع پور، وزیر ارتباطات و سپس رئیس 

رگوالتورى شد.

مذاکره با سینماى
 چین و روسیه 

  ایسنا | وزیر ارشاد با بیان اینکه با سینماى چین 
و روسیه وارد مذاکره شــده اند، گفت: چین 83 هزار 
سالن سینما دارد که سالى حداکثر 30 تا فیلم مى پذیرد، 
ما داریم مذاکره مى کنیم و اگر یک فیلم را براى اکران 
در ســال اول بپذیرد، ببینید چه اتفاقى مى افتد و چه 

درآمدزایى خواهیم داشت.

بازداشت عضو شوراى شهر
  مهر| فرمانــدار و رئیــس شــوراى تأمیــن 
شهرستان گرگان خبر دســتگیرى یکى از اعضاى 
شوراى اسالمى شــهر گرگان را تأیید کرد و گفت: 
علت دســتگیرى در روزهاى آینده اطالع رســانى 
خواهد شــد. عیســى پاییــن محلى اظهــار کرد: 
دســتگاه هاى امنیتى عصر روزســه شــنبه یکى از 
اعضاى شــوراى اسالمى شــهر گرگان را دستگیر 

کردند. 

یکى از مســائلى که این روزها ذهن کاربران اینترنــت در ایران را درگیر 
خودش کرده اســت، اتمام سریع بســته هاى اینترنت است به طورى که 
بســیارى از کاربران اینترنت در کشــور به این شــک افتاده اند که نکند 

کم فروشى در ارائه بسته هاى اینترنت اتفاق مى افتد؟
نیما امیر شکارى، کارشــناس فضاى مجازى، در گفتگو با «خبرآنالین» 
مى گوید: از آنجایى که فیلترشکن ها مصرف باالیى در اینترنت دارند و به 
گونه اى هستند که خود کاربر هم نمى داند براى چه و یا براى کدام برنامه، 
فیلترشکن در حال فعالیت است، حجم بسیار زیادى از اینترنت را مصرف 
مى کنند و طولى نمى کشد که بســته به اتمام مى رسد و از طرف دیگرى 
هم خود سرویس ها دچار اختالل شده اند و نمى توانند تشخیص دهند که 
یک کاربر از بسترهاى داخلى استفاده مى کند و یا از خارجى و در واقع نرخ 

مصرفى این سرویس هاى اینترنتى هم مشــکل پیدا کرده است و قابلیت 
تشخیص میزان مصرف اینترنت کاربر را ندارند. متأ سفانه با این وضعیت 
مى توان گفت که از نظر امنیتى و کیفیت ارائه سرویس در پایین ترین سطح 

چند سال اخیر قرار داریم.
این کارشــناس فضاى مجازى در ادامه افزود: وضعیــت خرید و فروش 
بسته هاى اینترنتى وضعیتى همانند نشتى لوله هاى آب یک خانه است. در 
این باره نمى توان گفت کم فروشــى صورت مى گیرد چرا که ارائه دهنده 
براى شما اینترنت را فعال کرده اما همه بســته اینترنتى به شما نمى رسد 
و معلوم نیست چرا و توســط چه چیزى اینترنت شما هدر مى رود. در واقع 
فیلترشکن ها از قسمت هایى اینترنت شــما را مصرف مى کنند که نه تنها 
خود شما بلکه ارائه دهنده هاى ســرویس اینترنتى هم از آن آگاه نیستند و 

این مسئله به این خاطر است که فیلترشکن به عنوان یک ابزار غیر رسمى 
شناخته مى شود. در واقع دیدگاه کاربر این گونه است که اینترنت من تمام 
و کمال براى من ارائه نشــده و به گونه اى کم فروشى صورت گرفته و از 
طرفى دیگر ارائه دهنده ها دیدگاه این را دارند که کاربر تمام حجم اینترنت 

را استفاده کرده و شما باید پول آن را تمام و کمال پرداخت کنید.

شیر اینترنت نشتى دارد؟! 
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معرفى جاذبه  گردشگرى
 28 شهرستان 

مدیرکل میراث فرهنگى اصفهان در حاشیه آیین افتتاح 
شانزدهمین نمایشگاه بین المللى گردشگرى و صنایع  
وابســته تهران از حضور تمامى شهرستان هاى استان 
به منظور معرفــى جاذبه هاى گردشــگرى و تاریخى 
مناطق مختلف اصفهان خبر داد. علیرضا ایزدى گفت: 
در سال هاى گذشته شهرســتان هاى استان اصفهان 
به صورت محدود و پراکنده در سالن هاى مختلف به ارائه 
فرصت هاى گردشگرى خود مى پرداختند، امسال و در 
یک اقدام هماهنگ، تمامى فعاالن گردشگرى استان 
ازجمله 28 شهرستان اســتان، در غرفه عظیم اصفهان 

با بیش از 2000 مترمربع وسعت گردهم جمع شدند.

میزان عجیب مصرف سرم و 
آنتى بیوتیک 

کورش ساکى رئیس دانشگاه علوم پزشکى کاشان گفت: 
مصرف سرم و آنتى بیوتیک در منطقه کاشان به اندازه 
مصرف دو استان است و رسانه ها باید عوارض این پدیده 
را براى مردم اطالع رسانى کنند، زیرا  مصرف بى رویه 
آنتى بیوتیک منجر به مقاومت هاى میکروبى مى شود و 
عواقب بلند مدت آن، هزینه هاى سنگینى را بر سالمت 

مردم تحمیل خواهد کرد.

به روزرسانى 
شبکه مخابراتى

در راســتاى توســعه ارتباطــى، عملیــات بهینــه 
ســازى زیرســاخت هاى مخابراتى به منظــور بهینه 
ســازى ترافیک ها در مرکز شــهید خرازى اصفهان 
صــورت خواهــد پذیرفــت. در اثــر ایــن عملیات 
کلیــه  ارتباط و ســرویس مشــترکین مربوطه بدون 
تغییر شــماره با احتمال قطعــى و اختــالل از تاریخ 
جمعــه مــورخ 21 /11 /1401  جهت بهینه ســازى

 ترافیک ها در محدوده خیابان فروغى حد فاصل خیابان 
آیت ا... خادمى تا میدان جمهورى اسالمى به مدت 3 روز  

با احتمال اختالل مواجه خواهد شد. 

نمایش دستاورد هاى 
هوافضاى سپاه 

نمایشگاه دستاورد هاى نیروى هوافضاى سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى در اصفهان گشایش یافت. این نمایشگاه 
در چهار بخش پهپادى، موشــکى، پدافندى و عملیات 
هوایى دایر و در آن توانمندى هاى نیروى هوافضا سپاه 
پاسداران انقالب اســالمى که با تکیه بر دانش بومى 
به دست آمده به تماشا گذاشته شده است. عموم مردم 
مى توانند از این نمایشگاه بازدید کنند و با توانمندى هاى 
حوزه هوافضاى جمهورى اسالمى از جمله انواع پهپاد، 

موشک هاى زمین به زمین، رادار و ... آشنا شوند.

کشف ماینر در کارگاه تولیدى 
مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان گفت: در 
بازرسى از یک کارگاه تولیدى در باغات شهرستان نجف 
آباد 10 عدد دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) همراه لوازم 
آن کشف و در این زمینه پرونده اى تشکیل و به شعبه اول 
بدوى تعزیرات حکومتى این شهرستان ارجاع شد. على 
اکبر مختارى افزود: متهم پرونده متخلف تشخیص داده 
شد و به پرداخت جزاى نقدى به میزان دو میلیارد و 441 

میلیون ریال افزون بر ضبط کاال محکوم شد.

یک میلیون دالر ارزآورى 
درجرقویه

کارخانه تولید کود کمپوست بلوك مکانیزه منطقه 
مرکزى کشور با صدور ساالنه چهار هزار تن محصول 
یک میلیون دالر براى کشور ارز آورى داشته است. 
مدیر این واحد کمپوست ســازى با اشاره به فعالیت 
این کارخانه در شــهر محمدآباد شهرستان جرقویه 
گفت: محصوالت تولیدى این واحد نمونه شــامل 
قارچ و کود کمپوســت به کشور هاى عراق و سوریه 

صادر مى شود. 

خبر

مدیر بازارهاى روز کوثر شــهردارى اصفهان گفت: به 
مناسبت فرارســیدن چهل وچهارمین سالگرد پیروزى 
انقالب اســالمى ایران جشــنواره فروش ویژه 61 قلم 
کاالى اساســى در بازارهاى کوثر اصفهان برگزار شده 
اســت. مجید صادقى اظهار کرد: در جشــنواره فروش 
مرغ گرم بــا قیمت هر کیلــو 49 هــزار و 200 تومان 
عرضه مى شود و 60 قلم کاالى اساسى از قبیل لبنیات، 
شوینده و پروتئین نیز با تخفیف هاى 20 تا 40 درصد به 
فروش مى رســد. وى ادامه داد: فروش ویژه مرغ گرم تا 
بیست ویکم بهمن ماه و ســایر اقالم تا اسفندماه ادامه 

خواهد داشت.

وى با اشــاره به برگزارى جشــنواره «عید تا عید 4» از 
سیزدهم بهمن تا بیست ونهم اسفند سال جارى در تمام 
بازارهاى روز کوثر، تصریح کرد: در این جشــنواره براى 
شهروندان به ازاى هر 300 هزار تومان خرید، یک شانس 
در قرعه کشــى جهت دریافت جوایز در نظر گرفته شده 
است. این جوایز شامل دو دســتگاه خودروى کوئیک و 
770 جایزه نقدى از جمله 110 عــدد جایزه 60 میلیون 
ریالى، 110 عدد جایزه 50 میلیون ریالى، 110 عدد جایزه 
40 میلیون ریالى، 110 عدد جایزه 30 میلیون ریالى، 110 
عدد جایزه 20 میلیون ریالى، 110 عدد جایزه 10 میلیون 

ریالى و 110 عدد جایزه پنج میلیون ریالى است.

رئیس پلیس راهور فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 
از اعمــال محدودیت هاى ترافیکى در راســتاى هرچه 
باشــکوه تر برگزارى مراســم راهپیمایى 22 بهمن در 
اصفهان خبر داد. ســرهنگ محمدرضا محمدى افزود: 
بر این اساس از ساعت 24 شب 22 بهمن توقف هرگونه 
وســیله نقلیه در مسیرخیابان هاى اســتاندارى، حافظ و 
نشاط شهر اصفهان ممنوع است و در صورت بى توجهى 
رانندگان و اقدام به پارك خودرو در مسیرهاى یاد شده، 
خودروها توسط خودرو بر به پارکینگ هاى مجاز اطراف 
انتقال داده مى شــود.رئیس پلیس راهور اصفهان افزود: 
از ســاعت 6 صبح روز 22 بهمن نیز تردد هر نوع وسیله 

نقلیه در خیابان هاى اســتاندارى، میدان امام حسین(ع) 
و حافظ ممنوع اســت و از تقاطع هاى هشت بهشت، باغ 
گلدسته، شمس آبادى، طالقانى، استاندارى، هشت بهشت، 
اســتاندارى، بهشــتى نژاد ، زیرگذر میدان امام على(ع) 
به سمت تقاطع شکرشــکن، میدان احمدآباد و خیابان 
توانا به سمت شکرشکن ، تقاطع تختى به سمت میدان 
امام حسین، طیب، مسجدسید، باغ گلدسته و پاسداران 
محدودیت برقرار مى  شــود.وى یادآور شد: محل پارك 
اتوبوس ها در خیابان هاى آیت ا... خراســانى، پاسداران، 
نشاط، شــمس آبادى، میر داماد و پارکینگ طالقانى نیز 

براى توقف موتورسیکلت ها درنظر گرفته شده است.

محدودیت هاى ترافیکى 
راهپیمایى روز 22 بهمن

ادامه جشنواره فروش در 
بازارهاى کوثر اصفهان

نایب رئیس شوراى شــهر از افزایش تعداد اتوبوس هاى 
شهر اصفهان به 1400 دســتگاه خبر داده است؛ تالشى 
که به گفته ابوالفضل قربانى در راستاى بهبود بخشیدن به 
وضعیت ناوگان عمومى اصفهان از نظر کمى و کیفى است.

تعداد اتوبوس هاى اصفهان در حال حاضر 900 دستگاه 
است که در شرایط معمولى این میزان باید 1200 دستگاه 
باشد و آنطور که نائب رئیس شوراى اسالمى شهر گفته این 
میزان قرار است به 1400 دستگاه افزایش یابد. اینکه تا چه 
میزان این گفته ها به مرحله عمل برسد پیش بینى سختى 
است چرا که با وجود بدهى هاى دولت معلوم نیست این 
هدف به سرانجام مشخصى برســد. گرچه قربانى تأکید 
کرده که مدیریت شــهرى تمام تالش خود را براى رفع 

معضل کمبود اتوبوس ها به کار مى بندد.
آنطور که این عضو شوراى اسالمى شهر عنوان کرده هر 
دســتگاه اتوبوس جدید بالغ بر پنج میلیارد تومان قیمت 
دارد و تأمین منابع مالى براى آن بســیار سخت است اما 
او اظهار امیدوارى کرده که در ســال آینده میانگین عمر 
ناوگان کاهش و کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان 

افزایش یابد.
به گفته قربانى، در مردادماه سال گذشته و ابتداى فعالیت 
دوره ششم مدیریت شــهرى، تعداد ناوگان اتوبوسرانى 
حدود 650دستگاه با میانگین عمر 9 سال بوده؛ ناوگانى 
که تناسبى با استانداردهاى شــهر اصفهان نداشته و به 

همین خاطر بوده که مدیریت شهرى تمام تالش خود را 
در راستاى بهبود بخشیدن از نظر کیفى و کمى آن به کار 
بست. تالشى که اکنون قرار است به نتیجه برسد و منجر 

به افزایش تعداد اتوبوس هاى اصفهان بشود.
آنطور که مدیران شهرى مى گویند در حال حاضر نیاز شهر 
اصفهان 1200دستگاه اتوبوس است که قرار است سال 
1402 این تعداد به 1400دستگاه افزایش یابد و اتوبوس 
هاى فرسوده از مدار بهره بردارى خارج شود. فعالیتى که 
بخشى از آن در قالب اوراق مشارکت و بخش دیگر از طریق 
تأمین بودجه براى خرید اتوبوس ها در سال جارى پیش 

بینى شده است.
به گفته قربانى مبلغى بــا جابه جایى ردیف هاى بودجه به 
دلیل اولویت داشــتن خرید اتوبوس تأمین شده است، با 
توجه به اینکه یکى از اقداماتى که توســط شرکت واحد 
اتوبوسرانى انجام مى شود بازســازى اتوبوس هاست که 
با این اقدام، اتوبوس فرســوده به اندازه یک اتوبوس نو 

مى تواند مورد بهره بردارى قرار گیرد.
گرچه به اعتقاد نایب رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان 
این موضوع یک اقدام تسکین دهنده است و اساس کار باید 

بر خرید اتوبوس جدید قرار داده شود.
با این تفاســیر به نظر مى رســد حال ناخوش سیســتم 
اتوبوســرانى اصفهان قرار اســت با تالش شهردارى و 
شوراى شهر بهبود یابد و با تأمین منابع مالى براى خرید 
اتوبوس ها کمى از شــلختگى تردد در شهر کاسته شود. 

مسئله اى که به اعتقاد کارشناسان، یکى از سریع ترین راه 
حل هاى ترافیکى اصفهان به شمار مى رود اما این زخم 
آنچنان عمیق بوده که با وجود بودجه هاى چند ده میلیاردى 
شهردارى که هر سال براى این موضوع برنامه ریزى مى 
شود نتوانسته گره از این کار باز کند و مرهمى بر ترافیک 

اصفهان باشد.
براساس آنچه مدیران جدید شهردارى و مدیریت شهرى 
مى گویند، در سال 99 فقط 395 دستگاه اتوبوس به صورت 
فعال وجود داشته اما با توجه به افزایش استقبال شهروندان 
و بازگشــایى مدارس در ســال جارى، بازسازى، خرید و 
تجهیز دستگاه هاى مختلف اتوبوس در دستورکار مدیریت 
شهرى قرار گرفت که بر این اساس، 45دستگاه اتوبوس 
12مترى و 53 میدل باس تاکنون خریدارى و 185 دستگاه 
اتوبوس جدید دیگر سفارش تولید شده که با توجه به واریز 
هزینه ها، طبق قرارداد تا خرداد 1402 قرار است وارد چرخه 

ناوگان حمل ونقل شهرى  شود.
به گفته مسئوالن اتوبوسرانى اصفهان در عرصه شهرى 
مثل اصفهان، ناچاریــم از مدل هاى مختلف حمل ونقل 
عمومى متناسب با شرایط معابر شهرى استفاده کنیم و به 
همین خاطر بوده که اکنون در زنجیره حمل و نقل شهر 
اصفهان انواع متنوعى از ســرویس هاى خدمات حمل و 

نقل وجود دارد.
با وجود این تا به امروز افزایش اتوبوس ها به میزان ظرفیت 
شهر و افزایش جمعیت نبوده و این معادله حل نشده است.

قول نایب رئیس شوراى شهر براى سال 1402 

 گره مشکالت اتوبوسرانى 
اصفهان باز مى شود؟

یادگار غریب جنوب
نصف جهــان  پردیس سینمایى ساحل اصفهان با فیلم 
«یادگار جنــوب» در روز 21 بهمن ماه از عالقه مندان 
پذیرایى خواهد کرد. قصه فیلم رابطه عشــق و جنون 
است، عشقى که بسیار جنون آمیز و فراتر از واقعیت ها 
تصویر شــده و همین جنون آمیز بودنش شاید سبب
 مى شود تا بیننده از یک جایى به بعد دیگر رغبتى براى 
ادامه داستان نداشته باشد. ریتم کند داستان که به ساختار 
هم منتقل شده و با وجود لوکیشن ها و فضاهاى بسیار 

بدیع و متنوع، نتوانسته موفق عمل کند. این در حالى 
است که ســواى نام عجیب فیلم که مشخص نیست 
چرا اسمش «یادگار جنوب» است، فضاى کلى فیلم هم 
فضاى عجیبى است به گونه اى که در برخى بخش ها 
به فضاى سایکودرام نزدیک مى شود و در قسمت هایى 
دیگر با یک فیلم معمایى و حادثه اى روبه رو مى شویم و 
البته در بخش هاى زیادى از فیلم نیز همان عشق هاى 

عجیب و غریب را مى بینیم.

مریم محسنى
نبود امکانات رفاهى مناسب در محیط اطراف حاشیه 

شهر باعث گالیه مردم این مناطق شده است.
به گفته ساکنان این مناطق امکانات رفاهى کمى در 
این نقطه از شهر وجود دارد و گویا این نقاط جزئى از 

شهر نیست.
ساکنان این مناطق با اشاره به اینکه از لحاظ آسفالت 
و همچنین ســاماندهى معابر با مشــکالتى مواجه 

هستند مى گویند: مدیریت شهر تنها به نقاط مرکزى 
و باالى شــهر رســیدگى مى کند و همــواره نقاط 
پایین شــهر از لحاظ زیبایى بصرى و امکانات دیگر

 در مضیقه است. 
در این مناطق نه تنها ســگ هاى ولگرد زیاد هستند 
بلکه به واســطه نبود خانه هاى بهداشت و امکانات 
رفاهى دیگر مردم مجبورند فاصله زیادى را طى کنند 

تا به مراکز خدماتى برسند.

پایین شهر فاقد زیبایى بصرى

چارترها قیمت را باال مى برند
نصف جهان  روزنامــه «اصفهان زیبا» در شــماره 
19 بهمن ماه خود در گزارشــى با عنــوان «ردپاى 
چارترکننده هــا در افزایش قیمت بلیت» نوشــته: 
«بلیت هواپیما براى مسیرهاى پرتردد کاهش یافته 
و قیمت بلیت افزایش چشــمگیرى داشته است تا 
جایى که به اذعان فعاالن شرکت هاى مسافربرى 
هوایى، مسافران در شــرایط کنونى بلیت کیش که 
پیش تر با نرخ یک میلیون و ده هزار تومان خریدارى

 مى شد االن مســافران با قیمت یک میلیون و 900 
هزار تومان مى خرند. دلیل این پیشنهاد ایرالین ها 

براى رشد بهاى بلیت هواپیما نوسانات نرخ دالر است؛ 
چرا که آنها معتقدند هزینه شرکت هاى هواپیمایى 
ارزى اســت و با قیمت ها نمى توان به مســافران 
خدمات دهى مطلوبى ارائه کرد. حاال مسافران براى 
برخى تاریخ ها نیز نمى توانند بلیت هواپیما پیدا کنند. 
شرکت هاى هواپیمایى یکى دیگر از دالیل کمبود 
بلیت براى برخى مسیرها را پیش خرید بلیت توسط 
شــرکت هاى چارتر کننده و فروش این بلیت ها در 
زمان هاى ویژه اى مانند اعیاد و... با قیمت چند برابر 

اعالم مى کنند تا سود بیشترى کسب کنند.»
الدن ایرانمنش

نگاه روز

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: طرح 
ترخیص عیدانه پلیس در ترخیص وسایل نقلیه 

به مناسبت دهه فجر در اصفهان آغاز شد.
سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار داشت: در 
راستاى تأکیدات و منویات مقام معظم رهبرى و 
به منظور جلوگیرى از ضرر و زیان اموال عمومى 
و صیانت از اموال مردم وسایل نقلیه رسوبى و 
توقیفى به مالکان و متصرفان تحویل مى شود.

وى با بیان اینکه از این رو طرح ترخیص عیدانه 
پلیس در ترخیص وسایل نقلیه به مناسبت دهه 
فجر در اصفهان آغاز شده است، افزود: امکان 
ایجاد فرصت براى پرداخت و تقســیط جرایم 
معوقه وجود دارد ضمن اینکه هزینه پارکینگ با 

تخفیف ویژه محاسبه مى شود.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان ابراز داشت: 
متقاضیان با مراجعه به ســتاد ترخیص پلیس 
راهوراستان اصفهان واقع در شهرك آزمایش 
و شهرستان هاى تابعه نسبت به ترخیص اقدام 

کنند.
وى با بیان اینکه زمان این طرح تا پایان بهمن 
ماه است، تصریح کرد: طرح شامل خودروهایى 
که با دســتور قضائى و یا بعلت تصادف توقیف 

شده اند، نمى شود.
ســرهنگ محمدى گفت: چنانچه شهروندان 
قبض پارکینگ را گم کرده اند و یا متصرف حین 
توقیف هستند و به مالک دسترسى ندارند، صرفًا 
با ارائه مدارك مالکیت مى توانند با شرایط خاص 

خودرو خود را تحویل بگیرند.

آغاز طرح ترخیص وسایل نقلیه
 در اصفهان 

برگزارى 20 برنامه فرهنگى و ورزشى در 
شاهین شهر

نصف جهان  رئیس ســازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى شاهین شهر از برگزارى بیش از 20 
برنامه فرهنگى و ورزشى در یوم ا... دهه فجرخبر داد.

رســول هاشــمیان با بیان اینکه براى گرامیداشت 
یوم ا... دهه مبارك فجر بیش از 20 برنامه فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى تدوین شده است، افزود: هدف از 
تدوین برنامه هاى دهه فجر عالوه بر ایجاد شادى و 
نشاط در بین مردم، نیازمند رویکرد تبیینى در راستاى 

معرفى و بیان دستاوردهاى انقالب است.
وى تصریح کرد: در برنامه هاى 44 سالگى پیروزى 
انقالب اسالمى سه جشن اختصاصى براى کودکان 

و نوجوانان در راستاى تبیین ارزش ها و آرمان هاى 
انقالب اسالمى تدوین شده است؛ همچنین بیش 
از 12 برنامه فرهنگى و 6 رویداد اجتماعى نیز براى 
عموم شهروندان شاهین شهرى در نظر گرفته شده 

است.
هاشــمیان با بیان اینکــه همزمان بــا  دهه فجر 
بزرگ ترین رویداد ورزشــى شاهین شــهر نیز آغاز 
مى شود، گفت: ایام ا... دهه فجر 1401 با اجراى پنج 
رویداد ورزشى سپرى مى شود که شاخص ترین آن 
افتتاح دومین المپیاد فرهنگى ورزشى جوان در 20 

بهمن(امروز) است.

مناسب سازى پیاده روهاى قهجاورستان
نصف جهــان   مرحله اول مناسب سازى پیاده روهاى 
شهر قهجاورســتان ویژه نابینایان با 10 میلیارد ریال 

هزینه به بهره بردارى رسید.
شهردار قهجاورستان گفت: امســال مناسب سازى 
معابر ویژه نابینایان در دستور کار قرار گرفت.محمود 
صادقین افزود: مرحله اول مناســب سازى پیاده روها 

ویژه نابینایان به وسعت هزار مترمربع افتتاح شد و هزار 
مترمربع دیگر هم در حال اجراست. وى گفت: مناسب 
سازى معابر و ورودى ادارات و مراکز درمانى، تجارى، 
فرهنگى و تفریحى ویژه معلوالن و سالمندان در برنامه 
ریزى هاى همیشگى شهردارى و شوراى اسالمى شهر 

قهجاورستان تا پایان کامل ادامه دارد.

افتتاح 7 پروژه عمرانى در تیران
نصف جهان  سرپرست شهردارى تیران گفت: هفت 
پروژه عمرانى مدیریت شهرى با هزینه اى بالغ بر 70 

میلیارد ریال همزمان با دهه فجر افتتاح خواهد شد.
رضا ناهى اظهار کرد: افتتــاح هفت پروژه عمرانى 
و 10 برنامه فرهنگى همزمــان با این ایام در تیران 

انجام خواهد شد.
وى افــزود: این پروژه ها شــامل آســفالت معابر، 
ســنگفرش پیاده روها، کانال کشــى دفع آب هاى 
سطحى، اصالح زیرساخت هاى عمرانى، انتقال آب 
و پروژه هاى خدماتى است که همزمان با دهه فجر و 

اعیاد ماه رجب تقدیم شهروندان خواهد شد. 

سرپرست شــهردارى تیران با بیان اینکه مدیریت 
قبلى شهر تالش خود را براى تأمین اعتبارات کرده 
است، خاطرنشان کرد: به منظور اجرا و بهره بردارى 
از این پروژه ها، شــهردارى بالغ بر 70 میلیارد ریال 

هزینه کرده است.
ناهى، شکیبایى شــهروندان در اجراى پروژه ها را 
مهم دانست و تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به 
اجراى دو پروژه خیابان طهران و پل ورودى شرقى، 
مشکالتى در تردد شــهروندان ایجاد شده است اما 
آنها همانند گذشته با همکارى و بردبارى، شیرینى 

اجراى این طرح ها را به زودى خواهند چشید.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره به ارتفاع 
3 مترى بهمن در کوه مارشنان اصفهان گفت: در باالى این کوه 
ایستگاه هاى رادیو و تلویزیون استقرار دارند و جاده دسترسى به 
آن مسدود است، یک بالگرد براى رساندن آذوقه به 15 نفرى که 

در سایت ارتباطى و مخابراتى هستند، به پرواز درآمد.  
منصور شیشه فروش  با اشــاره به ارتفاع 3 مترى بهمن در کوه 
مارشنان در شرق اصفهان و شمال کوهپایه گفت: در باالى این 
کوه ایستگاه هاى رادیو و تلویزیون استقرار دارند و جاده دسترسى 

به آن مسدود است و 2 بولدوزر در حال بازگشایى مسیر هستند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه این 
کوه 18 کیلومتر جاده دسترسى دارد که 10 کیلومتر آن با بولدوزر 
برف روبى شده اســت، تصریح کرد: یک بالگرد براى رساندن 
آذوقه به 15 نفرى که در ســایت ارتباطى و مخابراتى هستند، 

به پرواز درآمد.

رساندن غذا به 15 نفر
 در «مارشنان» 
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 در حال مرور چیزى در حالت ناشناس در مرورگر گوگل کروم 
گوشى خود هستید.

 به هر دلیلى باید گوشى را به شــخص دیگرى بسپارید و در 
آخرین لحظه به یاد مى آورید که نمى خواهید آن شــخص 
محتویات تب ناشــناس شــما را ببیند، در این شــرایط اگر 
بخواهید صفحه را بکشید ممکن اســت براى طرف مقابل 

ناخوشایند بوده و باعث سوءتفاهم شود.

خبر خوب این است که گوگل در به روزرسانى وبالگ رسمى 
کروم خود اعالم کرد صفحات ناشــناس اکنــون مى توانند 

به طور خودکار با خروج از کروم قفل شوند. 
براى فعال کردن این ویژگى، بــه تنظیمات کروم ← حریم 
خصوصى و امنیت ← «قفل کردن صفحات ناشناس هنگام 

بستن کروم» را روشن کنید.
اکنون اگر یک صفحه ناشناس در کروم شما باز شود، دفعه بعد 

که مرورگر را باز مى کنید، باید قفل آن را باز کنید تا محتویات 
آن را مشاهده کنید، خواه از طریق تشخیص چهره، اسکنر اثر 

انگشت یا رمز عبور.
این ویژگى در حال حاضر در iOS فعال است، اما اکنون براى 
کاربران اندروید نیز در دســترس بوده و به طور پیش فرض 
خاموش اســت، بنابراین باید به صورت دســتى آن را فعال 

کنید تا کار کند.

در مورد مفید بــودن این ویژگى هنــوز نمى دانیم در حالت 
ناشــناس چه کارى انجــام مى دهید، اما وجــود آن به این 
دلیل اســت که کاربران صفحات خصوصى خــود را براى 
خود نگه مى دارند؛ ایــن گزینه جدید، صفحه ناشــناس را 
کمى خصوصى تر مى کند و بــا توجه به اینکه تعداد زیادى از 
کاربران کروم از سیســتم عامل اندروید استفاده مى کنند، به 

نظر مى رسد براى بسیارى از افراد مفید خواهد بود.

پلتفرم رسانه اجتماعى TikTok رویه هاى جدیدى را براى 
کنترل کیفیت محتوا اعالم کرده است.

بر اســاس اطالعات موجود، مســئولین 
TikTok از طریق رویه هاى جدید تالش 

مى کنند تــا کار را براى وبالگ نویســان 
آسان تر کنند و اطالعات بیشترى در مورد اتفاقاتى 
که براى حساب هایشــان مى افتد در اختیار آن ها 

قرار دهند.
آن ها براى این منظور یک «سیستم تأیید حساب» به روز 
شــده ایجاد کرده اند که از طریق آن ســازندگان محتوا 
مى توانند بررسى کنند که آیا پست هاى آن ها به دلیل نقض 

قوانین پلت فرم خواهد شد یا خیر.
 TikTok با این رویه هاى جدید، سازنده محتوا اخطارى از
دریافت مى کند مبنى بر اینکه پســت او در صورت نقض 
قوانین کلى از پلتفرم حذف مى شود و اگر کاربر به حداکثر 
تعداد اخطار ها در قوانین جدید برســد، حساب TikTok او 

مسدود خواهد شد.
در عین حال، سازندگان محتوا در TikTok مى توانند از ابزار 
جدیدى استفاده کنند که از طریق آن مى توانند محتواى 
مسدود شده را در 90 روز گذشته ردیابى کنند و این ویژگى 
در بخش "وضعیت حساب" در "مرکز ایمنى" پلتفرم وجود 

خواهد داشت.
TikTok در یک پســت آنالین اعالم کرد: TikTok یک 

پلتفرم ســرگرمى مبتنى بر خالقیت است که سازندگان 
در آن محتــواى اصلى تولید مى کنند. اگــر کاربران خط 
مشى هاى ما را نقض کنند، ما در مورد محتوا و حساب هاى 

آن ها اقدام خواهیم کرد.

گرچه برنامه واتساپ در سراسر جهان کاربران زیادى دارد و 
توانسته به محبوبیت زیادى دست پیدا کند، با این وجود، هنوز 
هم نسبت به رقیبان خود مانند تلگرام از ویژگى هاى زیادى 

برخوردار نیست.
 متا سعى کرده این مشکل را حل کند، چرا که در آپدیت هاى 
جدید شاهد تغییرات فراوانى در این برنامه بوده  ایم. حاال نیز 
کارشناسان این برنامه روى ویژگى جدیدى تمرکز کرده اند: 

پین کردن پیام در چت.
گرچه واتس آپ گفته که اکنون این ویژگى در نسخه بتاى 
واتس آپ بیزنس 2,23,3,17 در اندروید حضور پیدا مى کند، 

ولى باید از آخرین نسخه این برنامه استفاده کنید.
مدت زیادى اســت که تلگرام از ویژگى پین کردن پیام ها 
برخوردار شده اســت، کاربران مى توانند در این برنامه چند 
پیام را باهم پین کنند. این ویژگى مى تواند در واتس آپ در 
چت هاى گروهى بسیار مفید واقع شود. به زودى در این برنامه 
شاهد پین کردن پیام ها خواهیم بود. واتس آپ عالوه بر این 
فناورى، روى ویژگى هاى جدیدى از جمله اشتراك گذارى 

عکس ها با کیفیت باال کار مى کند.
البته واتس آپ هنوز زمان عرضه این ویژگى را اعالم نکرده 
اســت، در نتیجه، باید براى اطالعات بیشتر به اخبار آینده 

سایت توجه کنید.

 Auto Optimization گوشى هاى سامسونگ داراى یک ویژگى مخفى به نام 
هستند که مى تواند عملکرد گوشى را بهینه کرده و توان دستگاه را بیشتر کند.

سامسونگ همیشه به ارائه بهترین گوشى هاى اندرویدى در بازار مشهور بوده است. 
گوشى هاى برند گلکسى همیشه پر از امکانات هستند. از یک دوربین سلفى که با 
صداى کاربر کنترل مى شود تا یک قلم هوشمند جذاب که با آن آثار هنرى دیجیتال 
خلق مى شود، همگى از جمله ویژگى هایى هستند که آن ها در اختیار کاربران موبایل 

مى گذارند.
با این حال تمام ویژگى هاى گوشى هاى سامسونگ بالفاصله پس از عرضه به بازار، 
آشکار نمى شوند. گوشى ساز کره اى دالیل خاصى را براى این مخفى کارى دارد. آن 
مى خواهد که کشف تمام قابلیت هایى که در محصوالتش قرار داده براى کاربران 

کمى طول بکشد و هیجان انگیز باشد. برخى از آن ها مثل عکاسى سلفى با فرمان 
صوتى و بدون فشــار دادن هیچ دکمه اى، مى توانند باعث بهبود تجربه کاربرى ما 
شــوند. اما برخى دیگر از این ویژگى هاى مخفى گوشى هاى سامسونگ تغییرات 

اساسى را براى بهتر شدن استفاده ما به وجود میاورند.
اخیراً قابلیت جدیدى کشــف شــده که مى تواند تقریبًا پــردازش همه چیز روى 
گوشى هاى سامسونگ را بهبود ببخشد. ما در اینجا به شــما خواهیم آموخت که 
چگونه بدون هیچ هزینه اى یا دانلود اپلیکیشنى اضافى، بتوانید عملکرد گوشى تان 

را بهبود ببخشید و از آن دستگاه توانمندترى بسازید.

با این ویژگى مخفى، ذهن گوشى هاى سامسونگ را آزاد کنید
در گوشى هاى سامسونگ یک ویژگى مخفى به نام ”Auto Optimization“ وجود 
دارد. این ابزارى است که با بهینه ســازى پردازش گوشى شما باعث افزایش عمر 

باترى، کاهش داغى بیش از حد و اجراى روان اپلیکیشن ها مى شود.
سامسونگ همراه با آپدیت One UI5، فرآیند فعال سازى این قابلیت را بسیار ساده تر 
هم کرده است. براى این کار فقط کافیست وارد صفحه تنظیمات (Settings) گوشى 
خود شــوید و به بخش Battery and Device Care بروید. در صفحه باز شــده 
 Restart when needed بگردید و گزینه Auto Optimization به دنبال گزینه
را بزنید. این گزینه باعث مى شود هر زمانى که گوشى شــما بالاستفاده بود، آن را 

ریستارت کند تا کش ها خالى شود و اپلیکیشن هاى پس زمینه بسته شوند.

اطالعات ارائه شده نشان مى دهد که گوشى Flip Oppo Find N۲ احتماال با 
قیمت بین 1100 تا 1200 یورو وارد بازار اروپا خواهد شد.

 شــرکت اوپو قصد دارد در کنگره جهانى موبایل 2023 کــه پایان ماه جارى در 
بارسلونا اسپانیا برگزار مى شود گوشى هاى جدید خود به نام Flip Find N۲ و سرى 

Find X۶ را به نمایش بگذارد. 

گوشى Flip Find N۲ پیش از این گواهینامه هاى متعددى را دریافت کرده است و 
به نظر مى رسد که در چندین بازار عرضه خواهد شد. این محصول در یک نسخه با 
هشت گیگابایت حافظه رم و 256 گیگابایت حافظه ذخیره سازى داخلى احتماًال با 

قیمت بین 1100 تا 1200 یورو وارد بازار اروپا خواهد شد.
گوشى Flip Oppo Find N۲ در دو رنگ مشکى و بنفش عرضه مى  شود نسخه 
طالیى آن نیز وارد بازار چین خواهد شــد و احتماًال در دیگر کشــورها به فروش 

نخواهد رسید. 
این گوشى هوشمند داراى نمایشگر 6.8 اینچى تاشــو AMOLED با رزولوشن 
+FHD و نرخ نوسازى 120 هرتزى است. نمایشگر 3.26 اینچى خارجى آن نیز از 
 ColorOS13 است. گوشى تاشو اوپو با استفاده از رابط کاربرى AMOLED نوع
مبتنى بر سیستم عامل اندروید 13 اجرا مى شود. یک حسگر اثر انگشت نیز در لبه 

کنارى آن تعبیه شده است.
گوشى Flip Oppo Find N۲ از تراشــه Plus 9000 Dimensity بهره مى برد 
که با حافظه رم LPDDR۵ و حافظه ذخیره سازى داخلى UFS3,1 همراه است. 

دوربین سلفى این محصول به حسگر 32 مگاپیکسلى Sony IMX۷۰۹ مجهز 
شده است. 

یک دوربین دوگانه نیز در پنل پشتى آن تعبیه شده است که شامل دوربین اصلى 
50 مگاپیکســلى Sony IMX۸۹۰ و دوربین فوق عریض هشــت مگاپیکسلى 

مى  شود.
انرژى مورد نیاز گوشــى Flip Oppo Find N۲ با اســتفاده از یک باترى 4300 
میلى آمپر ساعتى تأمین مى  شود و از فناورى شارژ سریع 44 واتى پشتیبانى مى کند. 
دو گوشى هوشــمند Flip Find N۲ و Find N۲ براى اولین بار دسامبر 2022 در 
چین معرفى شد؛ به نظر مى رسد که شــرکت اوپو برنامه اى براى عرضه گوشى 

هوشمند Find N۲ در بازار جهانى ندارد.

فشرده سازى فایل چگونه انجام مى شود؟
الگوریتم هایى که ابزار هاى فشرده ســازى فایل استفاده 
مى کننــد، پیچیده و قدرتمند هســتند؛ امــا درك اصل 
پشت آن ها آسان اســت. فایلى را تصور کنید که از هفت 
A در یک ردیف ساخته شده است که به این شکل است: 
«AAAAAAA». مى توانید با جایگزین کردن آن هفت 
کاراکتر با چیزى شبیه به «۷A» فضاى کمترى را اشغال 

کنید.
برخى از فرمت هــا این کار را به صورت خــودکار انجام 
مى دهند. عکس هاى دیجیتال و موسیقى به خوبى امکان 
فشرده سازى سریع و آسان را دارند؛ زیرا بسیارى از داده ها 
را مى توان بدون این که چشم یا گوش شما متوجه شود، 
برش داد. به همین دلیل اســت که انــواع فایل ها مانند 
JPEG و MP۳ مى توانند عکس ها و صداى شما را سبک 

و کوچک نگه دارند.
هنگام باز کردن یک فایل فشــرده، ایــن فرآیند باید به 
صورت معکوس انجام شــود. دستگاه شما باید «۷A» را 
مجددا به عنوان «AAAAAAA» تفسیر کند. به همین 
دلیل است که باز شدن این اســناد بیشتر طول مى کشد 
و دلیل این اســت که چرا افراد از فشــرده سازى براى 
فایل هایى اســتفاده مى کنند که قصد نگهدارى آن ها را 

داشته، اما نیازى به دسترسى مکرر ندارند.
 به عنوان یــک امتیاز اضافى، پوشــه هاى فشــرده یا 
«بایگانى ها» به شما امکان را مى دهند انبوهى از داده ها 
را در یک بســته فشــرده قرار دهید و همه چیز را مرتب 

نگه دارید.

macOS فشرده سازى فایل ها در ویندوز و
دو سیستم عامل اصلى موجود در بازار داراى ویژگى هاى 
فشرده سازى داخلى هستند. در فایل اکسپلورر در ویندوز، 
روى یک فایل یا پوشه کلیک راست کنید، سپس گزینه 
Send to و پوشه فشرده (زیپ شــده) را انتخاب کنید تا 

یک آرشیو تازه فشــرده ایجاد کنید. مى توانید نام آن را 
تغییر دهید و اسناد و پوشه هاى بیشترى را روى آن بکشید 

تا آن ها را به فایل انبوه اضافه کنید.

از طریق فشرده ســازى فایل ها اجازه ندهید که داده ها 
فضاى بیشترى را نسبت به آنچه الزم است در لپ تاپ یا 

فضاى ابرى شما اشغال کنند.
فضاى ذخیره ســازى دیجیتال همیشه پرمخاطب است، 
بنابراین دانستن نحوه بســته بندى داده ها در بسته هاى 
حتى کوچک تر مفید است. به طور خالصه، فشرده سازى 
فایل به شما امکان مى دهد تا بخش هاى بزرگى از فضا 

را بازیابى کنید.
هــر دو وینــدوز و macOS داراى ابزار هــاى داخلى 
براى فشرده ســازى فایل هاى شما هســتند و اگر این 
کار باعث قطع نشــدن آن نشــد، تعداد زیــادى برنامه 
شــخص ثالث نیز وجود دارند که کار جامع ترى را انجام 

مى دهند.

براى باز کردن یک آرشــیو فشرده و استخراج محتویات 
آن، کافى است در فایل اکســپلورر روى آن دوبار کلیک 
کنید. پنجره جدیدى باز مى شود که در آن مى توانید همه 
فایل هاى داخل و برخى از آمار ها را ببینید. مثال در ستون 
اندازه فشــرده، خواهید دید که در حال حاضر چقدر فضا 

ذخیره کرده اید.
یک یا چند فایل را انتخاب کنید، به ســمت چپ باالى 
پنجره برویــد و روى Extract To کلیک کنید تا آن ها را 
به یک پوشه خاص ارســال کنید یا Extract all را براى 
از حالت فشــرده خارج کردن همه چیز در یک حرکت را 
انتخاب کنید. همچنین روى فایل هــا کلیک کرده و به 
پنجره File Explorer دیگرى بکشــید یا از میانبر هاى 

 (Ctrl+V) و چســباندن (Ctrl+C) معمول کپى
استفاده کنید تا فایل ها را از بایگانى و حالت 

فشرده خارج کنید.
این فرآیند براى macOS مشــابه است. 

یک یا چنــد فایل یا پوشــه را در 
Finder انتخــاب کنید، 

Ctrl+ روى  ســپس 
آن ها کلیــک کرده و 
 Compress گزینــه
را از منــو انتخاب کنید. 

یک بایگانــى جدید در 
کنار مواردى که فشــرده 

کرده اید دریافــت خواهید کرد 
که مى توانید نام آن ها را تغییر داده و در 

صورت نیاز حرکت کنید.
براى باز کردن یک آرشیو فشــرده، کافى است روى آن 

دوبار کلیک کنید. 
بایگانى به جایى نمى رســد، اما یک پوشه فشرده نشده 
جدید دریافت مى کنید که همه فایل هاى شما را درست 

در کنار آن در Finder نگه مى دارد.
سیستم عامل اپل به شــما این امکان را نمى دهد که به 
راحتى فایل هایى را به پوشه اى که قبال فشرده شده است، 
بدون شــروع مجدد کل فرآیند اضافه کنید. این یکى از 
دالیلى است که ممکن است بخواهید دستگاه خود را به 

یک ابزار اختصاصى ارتقاء دهید.

سایر برنامه هاى فشرده سازى فایل
وینــدوز و macOS اصــول اولیــه را در اختیار شــما 
قرار مى دهند؛ اما ســایر برنامه ها ســطوح بیشــترى از 
فشرده سازى را ارائه مى دهند. به عالوه موارد اضافى مانند 
محافظت از رمز عبور، افزایش امنیت و پشــتیبانى 

گسترده تر از فرمت آرشیو.
 اگر حجم زیادى از داده براى بسته بندى دارید 
یا مى خواهید تا آن جا که ممکن است در فضا 
صرفه جویى کنید، ارزش نگاه کردن را دارند.
WinZip هــم بــراى ویندوز و هــم براى 

macOS در دســترس اســت و یکــى از 

قدیمى ترین و جامع ترین ابزار هاى فشــرده 
سازى در سراسر جهان اســت. این رمزگذارى 
در ســطح بانکى را بــه کار مى گیرد، مســتقیما به 

 Dropbox، حساب هاى ذخیره سازى ابرى محبوب مانند
OneDrive و Google Drive متصل شده و شامل موارد 

اضافى مانند watermarking PDF براى امنیت بیشتر 
اسناد مى شود.

مورد بعدى WinRAR است، رقیب مستقیم WinZip که 
چندین دهه است که وجود دارد. در این برنامه ویژگى هایى 
مانند الگوریتم هاى فشرده ســازى مختلــف براى انواع 
فایل هاى مختلف، تقسیم آســان آرشیو ها و پشتیبانى از 
فرمت فایل گسترده دریافت خواهید کرد. با این حال، این 
عمدتا براى کاربران ویندوز اســت، با تنها یک رابط خط 

فرمان در Macs موجود است.

WinZip و WinRAR بیشتر براى اســتفاده تجارى یا 

کار هاى سنگین هســتند؛ اما اگر نمى خواهید زیاده روى 
کنید و همچنان به چیزى بیش از اصول اولیه در ویندوز و 

macOS نیاز دارید، چند گزینه رایگان دارید.

براى ویندوز، Zip-7 رایگان و منبــع باز طوالنى مدت 
وجود دارد. ایــن برنامه همان مجموعه گســترده اى از 
ویژگى هاى پیشــرفته WinZip یا رابط کاربرى کامال 
کاربرپسند را ارائه نمى دهد، اما هیچ هزینه اى براى شما 
نخواهد داشت و از انواع فرمت هاى فشرده سازى فایل، از 

جمله نوع فایل ۷z خود پشتیبانى مى کند.
PeaZip براى ویندوز در دســترس بوده و استفاده از آن 

کامال رایگان اســت. تفاوت اصلى آن رابط کاربرى آن 
است که از Zip-7 شیک تر و صیقلى تر است. این برنامه 
دیگرى اســت که از تعداد زیادى فرمت فشــرده سازى 
پشــتیبانى مى کند و ویژگى هایى مانند رمزگذارى قوى 
و محافظت از رمــز عبور را براى امنیت بیشــتر بایگانى 

ارائه مى دهد.

نحوه فعال سازى حالت ناشناس گوگل کروم براى کاربران اندروید

رویه هاى جدید در 
TikTok براى کنترل 

کیفیت محتوا

واتساپ یک ویژگى جدید را 
از تلگرام دزدید

گوشى Flip Oppo Find N۲ با چه قیمتى عرضه مى شود؟این ویژگى مخفى عملکرد گوشى هاى سامسونگ را چند برابر مى کند

ایجاد فضاى بیشتر 
در لپ تاپ

 با فشرده سازى 
فایـــل ها

و و ن
F دیگرى بکشــید یا از میانبرهاى 

 (Ctrl+V) و چســباندن 
 را از بایگانى و حالت 

mac مشــابه است. 

وشــه را در 
د، 
ى 
و 
C

د. 
 در

ـرده 
هید کرد 

را تغییر داده و در 
د.

شیو فشــرده، کافى است روى آن 

و و ن

روى یک فایل یا پوشه کلیک راست کنید، سپس گزینه 
فشرده (زیپ شــده) را انتخابکنید تا  Send to و پوشه

ایجاد کنید. مى توانید نام آن را فشــرده یک آرشیو تازه
تغییر دهید و اسناد و پوشه هاى بیشترى را روى آن بکشید 

تا آن ها را به فایل انبوه اضافه کنید.

ری ی ج
در کنار آن
سیستم ع
راحتى فای
بدون شــ
دالیلى اس
یک ابزار

سا
وینــدوز
قرار مى د
فشرده سا
محا
گ

س
در سـ

ى دهد.

ن

تفاقاتى 
یار آن ها 
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میوه اى که شما را زیبا مى کند 9 ترفند ساده براى درمان فورى گرفتگى بینى

میان وعده هاى مناسب براى رژیم الغرى

حتقان بینى و فشــار ســینوس دالیل زیــادى دارد: 
سرماخوردگى، آنفوالنزا، و آلرژى که به چند مورد اشاره 
کنیم. محرك هاى شما هر چه که باشند، عالئم مى تواند 

به شما برسد.
 هنگامى که ســرماخوردگى یا آلرژى دارید، غشا هاى 
پوشاننده مجراى بینى شما ملتهب و تحریک مى شوند. 
آن ها شروع به تولید مخاط بیشترى مى کنند تا هر چیزى 
که باعث تحریک مى شود، مانند یک آلرژن، خارج شود. 
از این نکات براى احساس بهتر و راحت تر نفس کشیدن 

استفاده کنید.

بینى را مرطوب نگه دارید
هنگامى که احساس پرى در بینى دارید، روى مرطوب 
نگه داشتن مجارى بینى و ســینوس هاى خود تمرکز 
کنید. اگرچه گاهى اوقات مردم فکر مى کنند که هواى 
خشک ممکن است به رفع آبریزش بینى کمک کند، اما 
در واقع اثر معکوس دارد. خشک شدن غشا ها آن ها را 

بیشتر تحریک مى کند.
براى مرطوب نگه داشتن مجراى بینى:

1. از یک مرطوب کننده یا بخارساز استفاده کنید.

2. دوش طوالنى بگیرید یا بخار از یک کترى آب گرم 
(اما نه خیلى داغ) تنفس کنید.

3. مایعات زیاد بنوشــید. این کار باعث رقیق شــدن 
مخاط شما مى شود که مى تواند به جلوگیرى از انسداد 

سینوس ها کمک کند.
4. از اسپرى سالین بینى اســتفاده کنید. این آب نمک 
است و به جلوگیرى از خشک شدن مجراى بینى شما 

کمک مى کند.
5. یک حوله گرم و مرطوب روى صورت خود قرار دهید. 
6. خودتان را خوب گرم کنید و شــب روى چند بالش 
دراز بکشــید. باال نگه داشتن ســر مى تواند تنفس را 

راحت تر کند.
7. بینى خود را بــه روش صحیح تخلیه کنید. به آرامى، 
به طورى که مخاط را به گوش یا ســایر قســمت هاى 
سینوس خود وارد نکنید، در یک دستمال یکبار مصرف 

فین کنید تا میکروب ها را پخش نکنید. 

اسپرى بینى استروئیدى
این دارو ها مى توانند به گرفتگــى آلرژى کمک کنند. 
از پزشک خود بپرســید که آیا ممکن است از مواردى 

استفاده کنید که مى توانید بدون نسخه بخرید. ممکن 
است چند روز طول بکشد تا عالئم شروع شوند، بنابراین 
قبل از بروز عالئم شروع کنید و در طول فصل آلرژى 

خود از آن ها استفاده کنید.

منتول
پماد هاى دارویى کــه داراى منتول یا کافور هســتند 
مى توانند به شما در تنفس بهتر کمک کنند. مى توانید 
آن ها را روى قفســه ســینه یا لب باالیى خود بمالید. 
همچنین مى توانید انواعى را کــه در آب گرم چکانده 

مى شــود تا بخــار آن را 
تنفس کنید، خریدارى 
کنید، که به باز شدن 
راه هاى هوایى شــما 

کمک مى کند.

شــما معموال پس از خوردن میان وعده هاى ناسالم چندان احساس 
سیرى نکرده و خیلى زود گرسنه مى شوید و در نتیجه مجددا مجبور 
مى شوید به سراغ خوردن مواد غذایى رفته و این روند سبب 

افزایش وزن و چاقى شما مى شود.
مصرف میان وعده هاى مناسب بویژه اگر قصد دارید وزن 
خود را کاهش دهید، اهمیت زیادى دارد. این میان وعده ها 
مى تواند تا زمان خــوردن وعده هاى اصلــى انرژى مورد 
نیاز بدن شــما را تامین کرده 
و در عین حال سبب شود 
هنگام مصرف غذاى 
اصلى، حجم کمترى 

از غذا را میل کنید که این به کاهش وزن کمک خواهد کرد.
بر اساس اعالم دفتر آموزش و ارتقاى سالمت وزارت بهداشت، بنابراین در 
انتخاب میان وعده هاى خود دقت کرده و مواد غذایى را مصرف کنید که 

عالوه بر کم حجم بودن شما را براى ساعت ها سیر نگه مى دارند:
 یک عدد تخم مرغ: حاوى 78 کالرى بعالوه شش گرم پروتئین است. 
مصرف تخم مرغ با چاشــنى ها نیازى به اضافه کردن نمک و باال بردن 

میزان سدیم در آن ندارد.
 شش فنجان پف فیل (پاپ کورن): این میزان تنها 100 کالرى دارد. 
پاپ کورن حاوى مقادیر باالیى فیبر است که باعث مى شود مدت بیشترى 

احساس سیرى کنید.
 سه عدد کراکر با پنیر: کلید استفاده از این میان وعده انتخاب کراکر هاى 

سبوس دار است. فیبر موجود در کراکر باعث مى شود بین وعده هاى اصلى 
کمتر گرسنه شوید و پنیر موجود در این میان وعده پروتئین و کلسیم براى 
بدن محیا مى کند. براى اینکه این میان وعده زیر 100 کالرى داشته باشد 

از پنیر کم چرب استفاده کنید.
 14عدد بادام: مى توانید بدون اینکه از مرز 100 کالرى بگذرید 14 بادام 

استفاده کنید. همچنین بادام منبع خوبى از فیبر و پروتئین است.
 سیب پخته: با پختن ســیب به همان اندازه که نپخته آن ویتامین و فیبر 
به بدن مى رساند، از این مواد بهره مى برید. حتى مى توانید به سیب پخته 
خود مقدارى دارچین هم اضافه کنید. نگران نباشید دارچین کالرى ندارد.

 یک سوم فنجان دانه سویا: یک سوم فنجان آن داراى 8 گرم پروتئین 
و 4 گرم فیبر است. همچنین 10 درصد از آهن مورد نیاز روزانه بدن را هم 

تامین مى کند.
 سه چهارم فنجان انبه منجمد: مصرف این میان وعده یک راه عالى 
براى دریافت بتا کاروتن و فیبر است. سه چهارم فنجان آن تنها 90 کالرى 
دارد و 60 درصد از ویتامین ث مورد نیاز بدن را در طول روز تامین مى کند.

 ماست به همراه دانه هاى آفتابگردان: دانه هاى آفتابگردان به ماست 
حجم اضافه مى کند، اما تنها 19 کالرى دارد. ماست سرشار از پروتئین است 

و کل این میان وعده کمتر از نیم گرم چربى اشباع دارد. 
20 عدد پسته: 20 عدد پســته بخورید و مطمئن باشید تنها 80 کالرى 
گرفته اید. همچنین این 20 عدد پسته کمتر از نیم گرم چربى اشباع دارد و 
سرشار از پروتئین، فیبر و چندین مورد ویتامین و مینرال هاى کلیدى است. 

براى پرهیز از سدیم باال، پسته ها را بدون نمک استفاده کنید.

برنج در بسیارى از خانه هاى ایرانى یک رژیم غذایى اصلى است، در 
واقع مى توان گفت که بسیارى از ایرانى ها هر روز آن را مى خورند. 
اما چیزى که اکثر ما نمى دانیم این است که اگرچه برنج منبع خوبى 
از انرژى به شکل کربوهیدرات براى ما است، خوردن بیش از حد 

آن مى تواند عوارض جانبى داشته باشد.
برنج به عنوان یک دانه غالت، پرمصرف ترین غذاى اصلى براى 
بخش بزرگى از جمعیت بشرى جهان، به ویژه در آسیا است. این 
کاال پس از نیشکر و ذرت سومین کاالى کشاورزى در جهان است. 
برنج مهمترین غله از نظر تغذیه و کالرى دریافتى انسان است که 
بیش از یک پنجم کالرى مصرفى انسان در سراسر جهان را تامین 
مى کند. برنج، یک لپه اى، به طور معمول به عنوان یک گیاه یک 
ساله کشت مى شود، اگرچه در مناطق گرمسیرى مى تواند به عنوان 
یک محصول چند ساله کاشته شود و مى تواند تا 30 سال محصول 

جیره تولید کند.

عوارض مصرف زیاد برنج
1. سمیت آرسنیک

برنج نسبت به ســایر محصوالت غذایى آرسنیک بیشترى جمع 
مى کند. در واقع، این تنها بزرگترین منبع غذایى آرســنیک غیر 
آلى است که شکل سمى ترى دارد. در حالى که آرسنیک غذایى به 
طور کلى در مقادیر کم وجود دارد و هیچ عالمت فورى مسمومیت 
ایجاد نمى کند، مصرف طوالنى مدت آرســنیک غیرآلى ممکن 
اســت باعث مشــکالت عصبى مختلف در کودکان و نوجوانان 
شــود، مانند اختالل در تمرکز، یادگیرى و حافظه، کاهش هوش 

و روابط اجتماعى.

2. دیابت
برنج حاوى کربوهیدرات هایى است که در واقع برابر با داشتن قند 
اســت؛ بنابراین مصرف مکرر برنج در مقادیر زیاد مى تواند باعث 
ایجاد بیمارى دیس شــود. تیمى از محققان دریافتند که خوردن 
برنج سفید به صورت روزانه مى تواند خطر ابتال به دیابت نوع 2 و 

همچنین چاقى را افزایش دهد.
3. جایى براى رژیم غذایى متعادل باقى نمى گذارد

مصرف بیش از حد برنج یا هر ماده غذایى دیگر ممکن است باعث 
شود که شما از سایر مواد مغذى مورد نیاز بسیار کم استفاده کنید. 
با گذشــت زمان بدن دچار کمبود هایى ماننــد ویتامین A، روى، 

آهن مى شود.
4. برنج از جــذب چندین ویتامین و مــواد معدنى 

جلوگیرى مى کند
برنج زمانى که به صورت زیاد مصرف شود، جذب مواد مغذى حیاتى 
مانند روى را کاهش مى دهد. وابستگى به برنج به عنوان یک منبع 

غذایى غالب نیز منجر به کمبود ویتامین A مى شود.
5. بر متابولیسم گلوکز در بدن تأثیر مى گذارد

در نتیجه کالرى کم و محتواى کربوهیدرات باال، خوردن بیش از حد 

برنج ممکن است بر متابولیسم گلوکز و تولید انسولین در بدن شما 
تأثیر منفى بگذارد. این مى تواند منجر به افزایش وزن، مقاومت به 

انسولین و حتى دیابت شود.
6. ایجاد نفخ شکم

برنج به راحتى معده شما را پر مى کند و ممکن است احساس نفخ 
کنید. بالفاصله بعد از خوردن برنج به رختخواب رفتن براى سالمتى 
خوب نیست. اگرچه، خوبى برنج این اســت که به راحتى هضم 
مى شــود. همچنین پس از خوردن برنج اغلب احساس گرسنگى 

مى کنید و این منجر به پرخورى مى شود.
7. افزایش وزن

برنج پخته حاوى کالرى باالیى است و به همین دلیل مصرف برنج 
مى تواند وزن شما را افزایش دهد. براى اینکه وزن خود را کنترل 

کنید، برنج را در مقادیر متوسط مصرف کنید.

خطرات خوردن برنج خام
مصرف برنج خام با چندین نگرانى سالمتى همراه است که در ادامه 

به آن مى پردازیم:
مسمومیت غذایى

مصرف برنج خام یــا نیم پز مى تواند خطر مســمومیت غذایى را 
افزایش دهد. این به این دلیل اســت که برنــج مى تواند حاوى 
باکترى هاى مضر مانند باسیلوس ســرئوس (B. cereus) باشد. 
B.cereus نوعى باکترى است که معموال در خاك یافت مى شود 

و مى تواند برنج خام را آلوده کند. این باکترى مى تواند هاگ تشکیل 
 B.Cereus دهد، که مى تواند به عنوان یک ســپر عمل کند و به

اجازه مى دهد تا از پخت و پز زنده بماند.
با این حال، این باکترى به طور کلى در مورد برنج تازه پخته شده 
نگران کننده نیست، زیرا دماى باال مى تواند رشد آن را به حداقل 
برساند. در حالى که با برنج خام، نپخته و نامناسب نگهدارى شده، 

دماى سردتر ممکن است باعث رشد آن شود.
مسمومیت غذایى مرتبط با B. Cereus ممکن است عالئمى مانند 
تهوع، استفراغ، گرفتگى معده، یا اسهال را در عرض 15 تا 30 دقیقه 

پس از مصرف ایجاد کند.

مشکالت گوارشى
برنج خــام داراى چندین ترکیب اســت که ممکن اســت باعث 
مشکالت گوارشى شود. براى شــروع، حاوى لکتین است، نوعى 
پروتئین که به عنوان یک حشــره کش طبیعــى عمل مى کند. 
لکتین ها گاهى اوقات به عنوان مواد ضد مغذى شناخته مى شوند، 
زیرا ممکن است توانایى بدن شما براى جذب مواد مغذى را کاهش 
دهند. انســان قادر به هضم لکتین ها نیست، بنابراین آن ها بدون 
تغییر از دستگاه گوارش شما عبور مى کنند و ممکن است به دیواره 
روده آسیب برسانند. این ممکن است منجر به عالئمى مانند اسهال 
و استفراغ شود. به طور معمول، زمانى که برنج پخته مى شود، اکثر 

این لکتین ها با حرارت از بین مى روند.

یافته هاى جدید پژوهشگران کانادایى نشان مى دهد؛ 
شروع به نوشیدن شــیر در هزاران سال پیش توسط 
مردم اروپا منجر به افزایش قد مردم این قاره شــده 

است.
دانشمندان کانادایى مى گویند: تکامل تحمل الکتوز 
ممکن است توضیح دهد که چرا قد مردم در شمال 
و مرکز اروپا بین 4 تا 7 هزار سال پیش افزایش یافته 
اســت، در حالى که مردم ســایر مناطق جهان این 

تجربه افزایش قد را نداشتند
براى بررسى چگونگى تغییر اندازه و قد بدن انسان، 
پروفسور جى استاك انسان شناس از دانشگاه وسترن 
و همکارانش داده هاى بیش از 3 هزار و 500 اسکلت 
را از 366 سایت باستان شناســى در هفت منطقه با 

قدمت 30 هزار سال جمع آورى کردند.
پژوهشــگران از اندازه گیرى هاى اســکلتى براى 
تخمین قد هر فــرد و اندازه مفاصــل تحمل کننده 

وزن براى تخمین وزن آن ها اســتفاده کردند. آن ها 
دریافتند: میانگین قد جهانى مردان و زنان از 30 هزار 
سال پیش به بعد کاهش یافته و بین 6 تا 8 هزار سال 
پیش به حداقل خود رسیده است. در اروپاى مرکزى، 
میانگین قد افراد بین 4 تا 7 هزار سال پیش افزایش 
یافته است. در شمال اروپا، این روند بین 2 تا 8 هزار 
سال پیش مشاهده شده و. این تیم روند هاى مشابهى 

را براى توده هاى بدن نیز یافت.

پروفسور استوك در این رابطه مى گوید: قدیمى ترین 
شواهد تولید لبنیات مربوط به حدود 9 هزار سال پیش 
در غرب آسیا است، رسمى که سپس در سراسر جهان 
گسترش یافته و حداقل 7 هزار و 400 سال پیش به 

اروپاى مرکزى رسید.
این تیم تحقیقاتى معتقد است؛ رشد استثنایى ناشى 
از تولید آنزیم الکتاز توسط اروپایى ها به آن ها اجازه 
مى دهد از الکتوز، قند موجود در شــیر، مواد غذایى 

بیشترى کسب کنند.
این مطالعه همچنین نشان مى دهد: قد مردم 
در بریتانیاى کنونى على رغم مصرف شیر در 

همان دوره کوتاه تر شده است.
شــرح کامل این مطالعات در آخرین شماره 
 Proceedings of the مجلــه تخصصــى
 National Academy of Sciences

PNAS)) منتشر شده است.

مصرف میوه  جات همواره به عنوان یکى از مهمترین 
دسته هاى غذایى، توسط پزشکان پیشنهاد مى شود. 
در برنامه غذایى هر یک از ما در امتداد یک روز باید 
مصرف میوه و سبزیجات گنجانده شود.  به، به عنوان 
یکى از پرخاصیت ترین میو ه  ها شناخته مى شود که 
مصرف آن به تمام گروه هاى سنى پیشنهاد مى شود.

از خواص به مى توان عالوه بر خوش طعم بودنش، 
مى توان به موارد مصرف آن اشــاره کرد که هم به 
شکل خام یا در غذا ها به صورت پخته مصرف کرد. 

خواص بِه براى سالمتى
همان طور که عنوان کردیم میوه به فواید بى شمارى 
براى سالمت جســم دارد. این میوه سرشار از آنتى 
اکسیدان است. در واقع ترکیبات پلى فنولیک موجود 
در آن موجب ایجاد خواص آنتى اکسیدانى براى این 

میوه شده است.
ترکیبات آنتى اکسیدانى نیز به دلیل مقابله با رادیکال  
هاى آزاد، اثرات بسیار مثبتى بر سالمت قلب و عروق 
و پیشگیرى از انواع سرطان خواهد داشت. فواید به؛ 
تنها به این ترکیبات خالصه نمى شود. در ادامه این 

قسمت به صورت جزئى تر به معرفى خواص این میوه 
خواهیم پرداخت.

فواید جادویى بِه براى پوست و مو
شاید شنیده باشــید که از به، به عنوان میوه زیبایى 
یاد مى شود! شــاید خواص فوق العاده به در درمان 
لک هاى پوســتى و آکنه علت اصلى این نامگذارى 
باشــد. مواد موجود در به همچنین مى  تواند موجب 
روشنى و درخشندگى پوست شــود. به همین علت 
امروزه انواع مختلفى از ماسک ها و کرم ها با استفاده 

از این میوه تهیه مى شوند.
ماسک  هاى خانگى بســیارى هم هستند که 

مى توان آن هــا را با اســتفاده از به، به 
راحتى درســت کــرد. ترکیب به و 
عسل نیز به عنوان ترکیبى معجزه 
آسا براى مقابله با لک ها و خشکى 
پوست شــناخته مى شود. ترکیب 

این دو ماده مــى  تواند خاصیت به، 
را درمان مشکالت پوستى دوچندان 

کند.

طبع بِه در طب سنتى
در طبع سنتى براى به، طبیعتى گرم و معتدل عنوان 
شده است. همین امر باعث شده است تا تقریبا همه 
افراد با هر طبعى بتوانند از خواص آن بهره مند شوند. 
در کتب طب ســنتى براى به، خواص بسیار زیادى 
ذکر شده است. همچنین در طب سنتى از دانه هاى 
به نیز به عنوان یک داروى پرخاصیت یاد مى شود. 
این دانه ها برخالف میوه آن، 
داراى طبیعتى سرد و تر 

هستند.

نتایج تحقیقات نشــان مى دهد که نوشــیدن منظم آب پرتقال با کاهش 47 
درصدى خطر مشکالت حافظه ناشى از افزایش سن مرتبط است.

میوه هایى مانند توت، سبزیجات نارنجى و قرمز و سبزیجات برگدار نیز ممکن 
است به محافظت در برابر از دست دادن حافظه کمک کنند.

نتایج کنونى حاصل از مطالعه اى است که 27هزار و 842 مرد را به مدت 20 سال 
تحت نظر داشت؛ هر چهار ســال یک بار از آنان در مورد غذا هایى که مصرف 
کردند سوال مى شد و آزمون هایى براى سنجش حافظه و مهارت هاى فکرى 

داده مى شد.
همچنین از آنان سواالتى پرسیده شد که عبارت بودند از:

«آیا براى به خاطر سپردن فهرست کوتاهى از اقالم مانند لیست خرید، بیش از 
حد معمول مشکل دارید؟

آیا به دلیل مشکالت حافظه خود بیشــتر از حد معمول براى دنبال کردن یک 
مکالمه گروهى یا برنامه تلویزیونى مشکل دارید؟»

کسانى که 6 وعده میوه و سبزیجات در روز مصرف مى کردند، 34 درصد کمتر 
مهارت هاى فکرى ضعیفى در آینده نشان دادند.

خوردن میوه و سبزیجات بیشتر در میانسالى با سالمت شناختى بهتر بعد ها مرتبط 
بود حتى اگر مردان از خوردن میوه و سبزیجات دست کشیده بودند.

دکتر چانگ ژنگ یوان، یکى از نویسندگان مطالعه گفت: از مهمترین عوامل 
در این مطالعه این است که ما توانستیم چنین گروه بزرگى از مردان را در یک 

دوره زمانى 20 ساله تحقیق و ردیابى کنیم و نتایج بسیار گویا را به دست آوریم.
مطالعات ما شواهد بیشترى را ارائه مى دهد که انتخاب رژیم غذایى مى تواند براى 
حفظ سالمت مغز شما مهم باشد. البته این مطالعه فقط یک ارتباط را نشان داد، 

اما آن را ثابت نمى کند.

افزایش قد اروپایى ها با نوشیدن شیر

اگر در مصرف برنج زیاده روى کنیم 
چه اتفاقى در بدنمان مى افتد؟

تأثیر رژیم غذایى مناسب
 بر حفظ سالمت مغز

د مردم 
شیر در 

 شماره
Proc

Natio

شــما معموال پس از خوردن میان وعده هاى ناسا
سیرى نکرده و خیلى زود گرسنه مى شوید و در نت
مى شوید به سراغ خوردن مواد غذایى رفت

افزایش وزن و چاقى شما مى شود.
ا مصرف میان وعده هاى مناسب بویژه
خود را کاهش دهید، اهمیت زیادى دارد
مى تواند تا زمان خــوردن وعده هاى اص
بدن شـ نیاز
و در عی
هن
اص

2 و 2برنج سفید به صورت روزانه مى تواند خطر ابتال به دیابتنوع

چ رم ب ر ر ى و ی و ى ین چ
مى شــود تا بخــار آن را 

تنفس کنید، خریدارى
کنید، که به باز شدن 
راه هاى هوایى شــما 

کمک مى کند.

ین مى  تواند موجب 
به همینعلت  ــود.
ا و کرم ها با استفاده 

کهههههههههههکهکههه که هم هستند
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این دانه ها برخالف میوه آن، 
داراى طبیعتى سرد و تر 

هستند.
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1406 مورخ 1401/10/17 به شماره کالسه 1571 مالکیت آقاى/ 
خانم محمدعلى مهرابى کوشکى به شناسنامه شماره 3199 کدملى 1140789521 
صادره فرزند ناصر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 166,50 مترمربع پالك 
شــماره 1369 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب ســند 177811 مورخ 86/11/28 دفترخانه 73 و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/05- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/20- م الف: 1445404 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/11/107

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 140103902125000013 تاریخ آگهى: 1401/11/18- شماره پرونده: 
139904001013000806 بــه موجب پرونده اجرائى کالســه شــماره 140000141 
شــش دانگ یکباب خانه تحت پالك ثبتى 1ـ فرعى: 5031 از پالك اصلى 12 مفروز و 
مجزا شــده از (4677-4675) فرعى از اصلى مذکور، قطعــه 0 در طبقه و واقع در بخش 
13 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک فریدن اســتان اصفهان بنام آقاى حســین قهرمانى فرزند 
قربانعلى به شماره ملى 1159213119 ثبت شده است، طبق سند رهنى شماره 36715- 
1396/04/20 تنظیمى دفترخانه اســناد رسمى شماره 895 شــهر تهران استان تهران 
دفترخانه در قبال مبلغ 3000000000 (ســه میلیارد) ریال در رهن شرکت بازرگانى سایپا 
یدك قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمى به مبلغ 25000000000 ریال (دو میلیارد و 
پانصد میلیون تومان) ارزیابى شده است. پالك فوق به مساحت صد و نود و نه متر و نود و 
نه دسیمتر مربع قطعه 0 کدپستى ملک، 8561744864 به شماره دفتر امالك الکترونیکى 
139620302012000922 داراى سند مالکیت اصلى به شماره چاپى 275498 سرى الف 
سال 95 مالکیت حسین قهرمانى شــماره ملى 1159213119 نام پدر قربانعلى کدپستى 
8561744864 بمیزان شش دانگ عرصه و اعیان مى باشد. حدود ملک به شرح: شماال: پى 
به پى به طول (10) ده متر به شماره پنج هزار و شصت و هشت فرعى شرقا: پى به پى بطول 

(20) بیست متر به شماره پنج هزار و سى فرعى جنوبا جاى درب و پى است بطول (10) ده متر 
به خیابان غربا: پى به پى بطول (20) بیست متر به شماره پنج هزار و سى و دو فرعى بر روى 
پالك ساختمان دو طبقه شامل همکف یک واحد مسکونى و طبقه اول یک واحد مسکونى 
و طبقه اول یک واحد مسکونى داراى اسکلت با قدمت حود پنج سال با نازك کارى معمولى و 
نماى سنگى داراى حیاط سازى بنا شده است. مساحت اعیانى مطابق پایانکار 270 (دویست 
و هفتاد) مترمربع بوده و ملک داراى انشعبات و در حال بهره بردارى مى باشد. مزایده از ساعت 
9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1401/12/01 (یک اسفندماه سال 1401 هجرى شمسى) در 
اداره ثبت اسناد وا مالك شهرستان فریدن واقع در دارانـ  خیابن شهید بهشتى _جنب اداره 
امور مالیاتى از طریق مزایده به فروش مى رسد. ضمناً وفق ماده 136 آئین نامه اجراى مفاد 
اسناد رسمى الزم االجرا اصالحى سال 1398 شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه 
مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز 
خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك 

و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض 
شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمنًا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد،  مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/11/20- م الف: 1453199-واحد اجراى 

اسناد رسمى فریدن/11/161

معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان از 
افتتاح 700 پروژه در ایام ا... دهه فجر با اعتبارى بالغ بر 14 

هزار میلیارد تومان خبر داد.
مهران زینلیان سه شــنبه در جریان سفر به شهرستان 
نجف آباد، گفت: نیمى از این پروژه ها ملى و بخشى دیگر 

اختصاصى شهرستان هاى مختلف است.
زینلیان افزود: خدا را شاکریم که در این روزها شاهد بهره 
بردارى و افتتاح پروژه هاى عمرانى و خدماتى در استان 
هستیم، قطعا در طى این مســیر و همانگونه که رهبر 
معظم انقــالب در گام دوم انقالب اســالمى فرمودند، 
حضور بخش خصوصــى و مردم عزیزمــان تأثیر گذار 

خواهد بود.
وى تصریح کرد: سیاست مدیران استان بر مبناى دخیل 
کردن بخش خصوصى و مردم در ساماندهى پروژه هاى 
مختلف است از این رو دو بال قدرتمند براى توسعه استان 
گردشگرى و شرکت هاى دانش بنیان در نظر گرفته شده 
و تالش مى کنیم در این راستا موانع را از سر راه برداشته 

و از سرمایه گذاران حمایت کنیم.
زینلیان اظهار داشت: این ایام بهانه اى هستند تا مسیر 
طى شده در 44 سال اخیر کشور عزیزمان را مرور کنیم، 
این مسیر پر از تالطم، اتفاقات گوناگون و البته همراه با 

فرصت هایى بوده است.

مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر اســتان اصفهان از 
امدادرســانى به زلزله زدگان خوى خبر داد و گفت: 38 
نفر  در زمینه اســکان و تغذیه اضطرارى به منطقه اعزام 

شده است.
محمد نوید متقى اظهار کرد: امدادرسانى به زلزله زدگان 
ادامه دارد و کمک هاى مردمى هم به آن مناطق هدایت 
و سپس توزیع مى شــوند. از جمله این امدادها، ارسال 
هزار دستگاه چادر امدادى با 2 دستگاه تریلر و 1 دستگاه 
کامیون، ارســال 350 چادر از سازمان امداد با 1 دستگاه 
تریلر از انبارهاى امدادى هالل احمر اســتان اصفهان 
بوده اســت.وى همچنین با اشــاره به اعزام 38 نفر از 

عوامل امدادى شــامل کارکنان و نجات گران در قالب 
7 تیم امدادى و یک تیم مدیریتى بــه این منطقه طى 
این مدت،گفت: این تیم ها اقدام بــه برپایى 4 اردوگاه، 
نصب 259 دســتگاه چادر، توزیع 4 هزار و 975 بســته 
غذایى اضطرارى بین اهالى شهر خوى طى 72 ساعت و 
توزیع 300 بسته نان، توزیع و تحویل هزار و 920  تخته 
پتو، توزیع هزار بسته ست بهداشتى، توزیع 221 دستگاه 
هیتر برقى و 462 تخته موکت کردند.مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان گفت: نیروهاى اعزام  شده از 
داوطلبان و کارکنان هالل احمر و نیز امدادگر-داوطلب ها 

(ترکیبى از نیروهاى رسمى و داوطلب) بوده اند. 

700 پروژه در استان اصفهان 
افتتاح مى شود

امدادرسانى اصفهان 
به زلزله زدگان خوى

خبر

دریاقدرتى پور
الگوى کشت در اصفهان خیلى وقت است در میان 
مشــکالت بى آبى و کم آبى گرفتار شــده است؛ 
موضوعى که درآمد کشاورزان اصفهانى را به یک 
پنجم کاهش داده است و باعث شده 60 درصد آنها 

تغییر شغل بدهند.
 این در حالى اســت که نبود آب و عدم مدیریت 
درست در زاینده رود باعث شده که کشاورزان تنها 

15 الى 20 درصد کشت داشته باشند. 
رئیس ســازمان جهــاد کشــاورزى اصفهان در

 تازه تریــن اظهار نظــر در رابطه بــا منابع آبى 
کشاورزى اســتان گفته: منابع آبى کشاورزى در 
اصفهان به یک سوم سال هاى قبل رسیده است 
و گرچه سعى کرده ایم اشتغال بخش کشاورزى را 

پایدار نگه داریم اما این حوزه توان بیشترى ندارد.
در این میانه آمارها هم روایت تلخى از منابع آبى 
دارند و نمودارها نشــان مى دهد کــه منابع آبى 
کشاورزى استان از حدود هفت میلیارد متر مکعب 
در ســال هاى اخیر به زیر 2/5 میلیارد متر مکعب 
رسیده است.  رئیس سازمان جهاد کشاورزى عبور 
از این تنگناى کم آبى را تنها در اســتفاده بهینه از 

منابع آبى مى داند.
به گفته مهرداد مرادمند اگرچه افزایش بارش ها 
باعث مى شود از تنگناهاى خشکسالى خارج شویم 
اما بهینه مصرف کردن آن را نیز در برنامه خود قرار 

داده ایم و باید راندمان مصرف آب نیز بهبود یابد.
با وجود اینکه این مقام مسئول از تالش سازمان 
جهاد کشاورز در ســرپا نگه داشتن اشتغال در این 
بخش مى گوید اما این نکته را هم تأکید مى کند 
که این حوزه توان بیشترى ندارد و الزم است که 

منابع آبى ازدست رفته آن تأمین شود.
در سوى دیگر قضیه اما کشــاورزانى هستند که 
کمبود آب دیگــر به آنها اجازه کشــت نمى دهد 
و در نتیجه روى بــه تغییر کاربرى اراضیشــان

 آورده اند، امرى که بــه گفته مرادمند، بالى جاِن 
بخش کشاورزى شده است. 

آنها دور زمین هایشــان را دیوار مى کشند و بعد 
همان اراضــى را میلیاردى مى فروشــند. قیمتى 
که شــاید در نگاه اول به چشم کشــاورز سودى 

چشمگیر داشته باشــد اما به گفته رئیس سازمان 
جهاد کشاورزى اصفهان ارزش افزوده آن کاذب 
و مقطعى اســت و حتى ممکن است خریداران با 
صدور احکام قضایى متضرر شــوند و شاهد این 
مدعا هم ثبت دو هزار شــکایت در شرق اصفهان 
است.  گرچه این تمام ماجرا نیست و تغییر کاربرى 
اراضى کشاورزى نه تنها اشتغال در این حوزه را زیر 
سئوال خواهد برد بلکه تبعات دیگرى را هم در پى 

خواهد داشت.
بررســى ها نشــان مى دهد افزایــش مهاجرت 
روستاییان به شــهرها، افزایش بیکارى، کاهش 
درآمد کشــاورزان، توســعه نامتوازن شــهرها و

 شــهرك ها و گسترش معضل حاشــیه نشینى، 
کاهش شــدید و غیرقابل جبران کیفیت و کمیت 
تولیدات کشاورزى و سطح زیرکشت محصوالت 
زراعى و باغــى خصوصــًا در اراضــى مرغوب 
کشاورزى و خروج عرصه هاى کشاورزى از چرخه 
تولید و تغییر اقلیم از جمله پیامدهایى است که به 
واسطه تغییر کاربرى غیرمجاز اراضى کشاورزى 
در اصفهان است. این در حالى است که در صورت 
تداوم روند خشکســالى و بحران کم آبى و از بین 

رفتن این حوزه اقتصاد اصفهان تهدید مى شود.

استان اصفهان 568 هزار هکتار اراضى کشاورزى 
و حدود 486هزار هکتار اراضى زراعى دارد که در 
ســال هاى با بارندگى نرمال، حدود 70درصد آن 
به کشــت محصوالت زراعى مانند انواع غالت، 
حبوبات و محصوالت علوفــه اى، جالیزى و انواع 
سبزى و صیفى و گیاهان زینتى اختصاص مى یابد. 
تولید ساالنه محصوالت زراعى استان در شرایط 
عادى حدود چهار میلیون و پانصد هزار تن برآورد 
مى شــود. مجموع اراضى باغــى اصفهان حدود 
80 هزار هکتار اســت و مجموع تولیدات باغى و 
گلخانه اى در شــرایط عادى حدود 800هزار تن 

برآورد مى شود.
کارشناسان این حوزه معتقدند که حذف شیوه هاى 
ســنتى آبیارى و اســتفاده از روش هــاى جدید، 
تغییر الگوى کشــت با توجه به اقلیــم و آمایش 
سرزمینى و بازگرداندن آب باران به چرخه آبیارى 
محصوالت کشــاورزى راهکارهایى هستند که 
مى توانند مصرف آب در کشاورزى در اصفهان را 
به شدت کاهش دهد. این پیشنهادها در شرایطى 
مطرح شده است که مصرف بیش از حد آب هاى 
زیرزمینى و از بین بردن این منابع  آســیب هاى 

جبران ناپذیرى در پى داشته است.

اما اجرا شدن الگوى کشت در اصفهان و طى این 
مسیر جز با حمایت کشــاورزان، تولیدکنندگان، 
کارشناســان و متولیانى که در این عرصه در حال 

فعالیت هستند میسر نخواهد شد.
در این زمینه معاون بهبود تولیدات گیاهى سازمان 
جهاد کشاورزى استان اصفهان در ارتباط با الگوى 
کشت مناطق کویرى خاطرنشان کرده: غالت و 
گل رنگ در اولویت الگوى کشت مناطق کویرى 
قرار دارند و کاشــت پنبه پیشنهاد دیگر در الگوى 

کشت این مناطق است.
اصغر رستمى در ارتباط با اجراى الگوى کشت در 
استان کم آبى چون اصفهان توضیح مى دهد: طرح 
الگوى کشت براى کل شهرســتان هاى شمال، 
جنوب، شرق و غرب استان اصفهان تعریف شده 
است، همچنین اجراى آن براى اراضى دیم و آبى 
و باغات و در دهستان ها نیز مورد نظر قرار دارد و 
کشت هاى گلخانه اى نیز ازجمله موارد مورد نظر 

بوده است.
رســتمى خاطرنشــان مى کند: تاکنون در استان 
اصفهان باهدف اجراى الگوى کشــت 15 هزار 
هکتــار انواع محصــوالت کم آب بــر جایگزین 

محصوالت پرآب بر شده است.

اراضى که دیوارکشى مى شوند و میلیاردى به فروش مى روند

شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان مسیر هاى تغییر الگوى کشت، نیاز ضرورى اصفهان 
راهپیمایــى 22 بهمن را در اصفهان اعالم کرد. ســاعت شــروع 
راهپیمایى از مسیر هاى هشت گانه ساعت 9:30 دقیقه است و مراسم 
در میدان امام (ره) از ساعت 10 آغاز مى شود. مسیر هاى راهپیمایى 

22 بهمن در شهر اصفهان به این شرح است:
مسیر شماره 1_مســجد قبا، خیابان شیخ طوسى غربى (24 مترى) 
خیابان مصلى، مسجد مصلى، میدان قدس، خیابان هاتف، میدان امام 

على (ع) چهار راه شکرشکن، خیابان حافظ، میدان امام (ره)
مسیر شماره 2_مسجد آیت ا... خادمى، خیابان چهارباغ پایین، میدان 

امام حسین (ع)، خیابان سپاه، میدان امام (ره)
مسیر شماره 3_ مسجد صاحب الزمان (عج)، خیابان صاحب الزمان 
(عج)، چهار راه ولیعصر، خیابان ولیعصر، میدان احمد آباد، خیابان احمد 

آباد، چهار راه شکرشکن، خیابان حافظ، میدان امام (ره)
مسیر شماره 4_ مســجد نورباران، چهارراه نورباران، خیابان شریف 
واقفى، چهارراه نقاشى، خیابان نشاط، چهار راه شکر شکن، خیابان 

حافظ، میدان امام (ره)
مسیر شــماره 5_ مســجد حجت اکبر، خیابان شــیخ صدوق، پل 
فردوسى، خیابان فردوسى، مسجد االقصى، میدان فلسطین، خیابان 

استاندارى، خیابان سپاه، میدان امام (ره)
مسیر شماره 6_ مسجد فاطمیه، خیابان الله جنوبى، میدان قدس، 
خیابان هاتف، میدان امام على (ع) چهار راه شکرشکن، خیابان حافظ، 

میدان امام (ره)
مسیر شماره 7_ مســجد جامع گورتان، مسجد بهاران چى، خیابان 
آتشــگاه، میدان جهاد، خیابان صارمیه، خیابان طالقانى، میدان امام 

حسین (ع)، خیابان سپاه، میدان امام (ره)
مسیر شماره 8_مسجد موســى بن جعفر (ع) خیابان حکیم نظامى، 
خیابان نظر شرقى، خیابان توحید، خیابان مطهرى، میدان انقالب، 
خیابان پاســداران، خیابان آمادگاه، خیابان استاندارى، خیابان سپاه، 

میدان امام (ره) 

اعالم مسیر هاى راهپیمایى
 22 بهمن در اصفهان

آگهى تغییرات
 شرکت با مسئولیت محدود تاجران پوالد افالك به شناسه ملى 14010065093 و 
شماره ثبت 67970 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/09/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم انیس داودى به شماره ملى 1080300066 به سمت 
رئیس هیئت مدیره، خانم نجمه شفیعى به شماره ملى 1270139738 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و آقاى مهزیار رضویان به شماره ملى 1740835840 به سمت 
مدیرعامل براى مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1451942)

آگهى تغییرات 
شرکت با مسئولیت محدود تاجران پوالد افالك به شناسه ملى 14010065093 و شماره ثبت 67970 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/09/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: نجمه شفیعى با کدملى 1270139738 با پرداخت مبلغ 500000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را افزایش داد. انیس داودى به کدملى 1080300066 با 
پرداخت مبلغ 6000000 ریال به صندوق شرکت وارد شرکت شد و در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ 10000000 ریال به مبلغ 16500000 ریال افزایش یافت وماده 
4 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 16500000 ریال نقدى است که تماما پرداخت و در اختیارمدیران شرکت قرار گرفته است. اسامى شرکا و میزان سهم الشرکه 
هر یک بعد از افزایش سرمایه بدین شرح مى باشد: نوید نریمانى به کدملى 1292456124 دارنده 500000 ریال، مهزیار رضویان به کدملى 1740835840 دارنده 9000000 
ریال، نجمه شفیعى به کدملى 1270139738 دارنده 1000000 ریال و انیس داودى به کدملى 1080300066 دارنده 6000000 ریال سهم الشرکه. محل شرکت به آدرس استان 
اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، سپاهان شهر، بلوك 223، بلوار غدیر، کوچه جنت[21]، پالك -64، ساختمان عقیق 4، بلوك اى، طبقه 4، واحد 18 به کد 

پستى: 8179966693 تغییر یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1451936)

آگهى تغییرات
 شرکت با مسئولیت محدود تاجران پوالد افالك به شناســه ملى 14010065093 و شماره ثبت 67970 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: مهزیار رضویان به کدملى 1740835840 با دریافت مبلغ 6000000 ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را 
کاهش داد. نوید نریمانى به کدملى 1292456124 با دریافت مبلغ 500000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج شد. سرمایه شرکت از مبلغ 16500000 
ریال به مبلغ 10000000 ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 10000000 ریال نقدى است که تماما پرداخت 
و در اختیارمدیران شرکت قرار گرفته اسیت. اسامى شرکا و میزان سهم الشــرکه هر یک بعد از کاهش سرمایه بدین شرح مى باشد: مهزیار رضویان به کدملى 
1740835840 دارنده 3000000 ریال، نجمه شــفیعى به کدملى 1270139738 دارنده 1000000 ریال و انیس داودى به کدملى 1080300066 دارنده 

6000000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1451937)

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از کشف 2 دستگاه خودرو 
راهسازى به ارزش 70 میلیارد ریال در عملیات مأموران فرماندهى 

انتظامى شهرستان فالورجان خبر داد.
سردار محمدرضا هاشمى فر اظهار داشــت: مأموران کالنترى 16 
شهرستان فالورجان با همکارى مأموران پلیس آگاهى این شهرستان 
در راستاى مبارزه با قاچاق کاال و ارز حین کنترل خودروهاى عبورى 
در یکى از محورهاى مواصالتى به یک دستگاه خودرو تریلر کشنده 
حامل 2 دستگاه خودروى راه سازى مشکوك شده و جهت بررسى 

آن را متوقف کردند.
وى افزود: در بررســى هاى دقیق صورت گرفته مشــخص شــد 
خودروهاى حمل شــده فاقد هرگونه اســناد و مــدارك قانونى و 
معتبر گمرکى بــوده و راننده تریلر قصد انتقال آنها به ســمت یکى 
از استان هاى غربى را داشــته که با هوشیارى مأموران این محموله 

شناسایى و توقیف شد.
جانشــین فرمانده انتظامى اســتان با بیان اینکه ارزش خودروهاى 
مکشوفه بنا بر نظر کارشناسان مربوطه 70 میلیارد ریال برآورد شده 
است تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر که پس از تشکیل 

پرونده براى انجام اقدامات قانونى به مرجع قضائى تحویل داده شد.

توقیف خودروهاى راهسازى
 روى تریلر  

معــاون سیاســى امنیتــى و اجتماعى 
استاندارى اصفهان با اسقف اعظم ارامنه 
اصفهان و جنوب ایران دیدار و مجوز تمدید 
فعالیت شوراى خلیفه گرى ارامنه را به وى 

تقدیم کرد.
محمدرضا جان نثــارى در رابطه با تمدید 
مجوز فعالیت شــوراى خلیفه گرى ارامنه 
اصفهان و جنوب ایران، عنــوان کرد: از 
زمانى که تیم مدیریت جدید در اســتان 
فعالیت خود را آغاز کرد براى تمدید مجوز 

شوراى خلیفه گرى ارامنه تالش کردیم تا 
نهایتًا این خواسته ما و هموطنان ارامنه به 

ثمر رسید.
جان نثــارى افــزود: اکنون بــه احترام 
هموطنان ارامنه در این جمع حضور یافتیم 
تا ضمن گفتگــو و دیدار مجــوز فعالیت 
شــوراى خلیفه گرى را به اســقف اعظم 

تقدیم کنیم.
وى با اســتقبال از همراهى هر چه بیشتر 
شوراى خلیفه گرى ارامنه در امور استان 

اظهار کرد: امیدواریــم بتوانیم خادم همه 
مردم باشــیم، ما به زندگى خــوب و بى 
دغدغه مردمان در کنــار یکدیگر افتخار 
مى کنیم و در این راستا تمام تالش خود را 

انجام خواهیم داد.
سیپان کاشــجیان اســقف اعظم ارامنه 
اصفهان و جنوب ایران نیــز در این دیدار 
بیان کرد: دریافت مجوز تمدید فعالیت خبر 
خوشى براى ما است که توانستیم با کمک 

و همکارى مدیریت استان دریافت کنیم.

وى هموطنان ارامنــه را پایبند به قانون 
دانســت و ادامه داد: دریافت مجوز براى 
انجام فعالیت ها بسیار مهم است تا بتوانیم 
در بسترهاى قانونى کشــور فعالیت هاى 

خود را انجام دهیم. 
پیشــواى اعظم ارامنه اصفهان و جنوب 
ایران گفت: این مجوز یک اقدام ارزشمند 
براى ما اســت، از این رو کمال تشکر را از 
همه کسانى که در این راستا با ما همکارى 

کردند داریم.

تمدید مجوز 
فعالیت شوراى 
خلیفه گرى 
اصفهان و جنوب 
ایران

2 تیم امداد آماده اعزام به ترکیه
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتاندارى اصفهـان از 
آمادگـى 2 تیم امـداد و نجـات هالل احمـر اصفهان 
براى اعزام به ترکیـه خبر داد. منصور شیشـه فروش 
اظهار داشت: با توجه به شـرایط ایجاد شده در ترکیه 
به دنبال وقوع زلزله هاى مختلف تیم هاى امدادرسانى 
یگان هاى مختلف در حالت آماده باش براى اعزام به 
این کشور هسـتند. وى افزود: بر این اساس از استان 
اصفهان نیز 2 تیم امداد و نجات هالل احمر اصفهان 
آماده اعزام بـه ترکیه هسـتند. یکى از ایـن تیم ها به 
تهران و یکى دیگر به تبریز اعزام شده اند تا در صورت 

اعالم نیاز به ترکیه اعزام شوند.

 جریمه سنگین گز فروش 
گز فروش متقلب در اصفهان با جزاى نقدى میلیاردى 
نقـره داغ شـد. مدیـرکل تعزیـرات حکومتى اسـتان 
اصفهان گفـت: در بازرسـى از یک واحـد تولیدى گز 
در اصفهان و آزمایش محصول آن مشخص شد واحد 
تولیدى میـزان مغز محصـول تولیدى را کمتـر از حد 
مجاز و درج شده روى جعبه مصرف مى کند. على اکبر 
مختارى افزود: متهم عالوه بر ضبط محصول تولیدى 
به پرداخت یـک میلیـارد و 625 میلیون ریـال جزاى 

نقدى محکوم شد.

26 پروژه راهسازى
 بودجه مى خواهد

معاون مهندسـى و سـاخت اداره کل راه و شهرسازى 
اسـتان اصفهان گفت: در بخـش راه هاى اسـتان 26 
پروژه فعـال داریم کـه در حال اجرا هسـتند. مبلغ این 
قراردادهـا 500 میلیارد تومان اسـت و بـراى تکمیل 
آن ها 750 میلیارد تومان نیاز است. بهزاد شاهسوندى 
اظهار کرد: چون طول راه ها و پروژه ها بعضًا باالى 40 

تا 50 کیلومتر است.

افتتاح پروژه آبرسانى
 در نجف آباد

 همزمان با دهه مبارك فجر پروژه آبرسانى به روستاى 
نهضت آباد شهرستان نجف آباد افتتاح شد. این پروژه 
شـامل احداث مخزن دو هزار متر مکعبى با مشارکت 
دهیارى روستاى نهضت آباد به مبلغ 60 میلیارد ریال 
و اجراى خط رفت و برگشت در قطرهاى 160، 200 و 
250 میلى متر به طول 4350 متـر به مبلغ 55 میلیارد 
ریال است که در مدت 5 سـال اجرا شد. با تکمیل این 
پروژه مشـکالت آبرسانى به این روسـتا مرتفع گردید 
تا 1800 خانوار این روستا شـامل 4800 نفر آب شرب 
آشـامیدنى و بهداشـتى را با کیفیت و کمیـت بهترى 

مصرف کنند.
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مدافع سابق استقالل در نخستین بازى خود با لباس سپاهان 
برد حساسى را با تیمش دشت کرد.

سپاهان در چالشى ترین بازى فصل خود در اهواز به مصاف 
فوالد رفت و در نهایت با سه امتیاز شیرین خوزستان را با تثبیت 

صدرنشینى ترك مى کرد.
نکته ویژه این پیروزى و برد قیمتى براى ژوزه مورایس، غیبت 
چندین ســتاره کلیدى ســپاهان بود که باعث شد سرمربى 
پرتغالى با سه جلسه تمرین، ســیاوش یزدانى را به صورت 

فیکس در ترکیب تیمش به میدان بفرستد.
یزدانى که انگیزه هاى زیادى بــراى اثبات توانایى هاى خود 
پس از مازاد شدن در استقالل داشــت، در این بازى نمایش 
بى اشتباهى داشت و به جز یک صحنه با ساسان انصارى که 
در نهایت داور خطاى مهاجم فــوالد را گرفت، چالش جدى 
دیگرى پشت سر نگذاشت تا در کلین شیت شیرین تر از عسل 

تیمش در فوالد آرنا سهیم باشد.
حاال باید دید با در دســترس بودن محمد دانشگر براى بازى 
بعدى سپاهان، ژوزه مورایس باز هم به یزدانى بازى مى دهد یا 

شرایط به طرز دیگرى پیش خواهد رفت.

درخشش مدافع مغضوب 
ساپینتو در سپاهان

این سپاهان را نمى شود با بازى خوب و تماشایى 
هم شکست داد. فرقى هم نمى کند که حریفش 
در قعر جدول دست و پا بزند یا با امتیاز گرفتن از 
مدعیان، به غولکش لیگ معروف شــده باشد. 
گذر از خوان ســپاهان مورایس به این راحتى ها 
امکانپذیر نیست. شاگردان این سرمربى پرتغالى 
با 4 پیروزى در 4 بازى که در نیم فصل دوم پشت 

سرگذاشته اند نشان داده اند حتى تقسیم امتیازات 
با حریف هم آنها را قانع نمى کند. 

طالیى پوشــان بــراى کســب قهرمانى خیز
 برداشته اند و هیچ مانعى هم نمى تواند جلودار آنها 
شود. غیبت 4  مهره کلیدى سپاهان در مصاف با 
فوالد اگرچه بر بازى این تیم اصفهانى در اهواز 
تأثیرگذار بود اما نتوانست سد راه پیروزى آنها در 
برابر میزبانشان شود. سپاهانى ها با چنگ و دندان 

از سنگر خود در برابر حمالت سرخپوشان اهوازى 
محافظت مى کردند. گلر طالیى پوشــان هم با 
واکنش هاى فوق العاده اش در تقابل با شاگردان 
نکونام بار دیگر ثابت کرد همانطور که فرگوسن 
گفته، داشتن دروازه بان خوب یعنى طى کردن 50 

درصد راه قهرمانى.
این روزها در سپاهان این اتحاد شکل گرفته که 
کارى کنند حریفان دســت خالى میدان را ترك 

کنند. فرقى هم ندارد میزبان باشــند یا مهمان، 
ســربازان مورایس براى به دست آوردن تمامى 
امتیازات باقیمانده عزمشــان را جزم کرده اند. 
سکاندار پرتغالى این تیم شاگردانش را به این باور 
رسانده که نتیجه نگرفتن رقبا آنها را به سوى جام 
طالیى رهنمون نمى شود بلکه فقط پیروزى هاى 
خودشان است که مى تواند سپاهان را به سکوى 

قهرمانى برساند. 
شــاگردان مورایس خوب مى دانند زشت و زیبا 
بازى کردن هــم چندان اهمیت نــدارد چرا که 
به اعتقاد دســتیار آقاى خاص تنها تیمى لیاقت 
پیروزى را دارد که در پایان مسابقه برنده از میدان 
خراج شود. سپاهان با همین استراتژى موفق شد 
پس از هفت ســال ناکامى در کسب پیروزى در 
فوالد آره نا سرانجام سوغات 3 امتیازى شیرین 
را از اهواز دشت کند؛ آن هم در روزى که حریف 
خوزستانى  این تیم عملکرد برترى در مصاف با 

صدرنشین لیگ از خود برجاى گذاشته بود.
اما سپاهانى ها با اســتفاده از تک فرصتى که در 
میدان به دست آوردند ثابت کردند در فوتبال به 
نمایش زیبا یا موقعیت هاى گلزنى بیشتر و یا حتى 
به طعنه زنى به ســبک بازى حریف بعد از اتمام 
مسابقه امتیاز نمى دهند. نکونام راست مى گوید 
که مى توان بازى را بدون حمله و بدون موقعیت 
گل برد؛ اما به شرط اینکه آنقدر حرفه اى باشى که 
رقیبت را درست به شیوه خودش زمینگیر کنى 
البته نه با «جنگ و دعوا» با داور و کمیته انضباطى 
و یا آسمان و ریسمان به هم بافتن. مى توان مانند 
مورایس با آرامش و دور از هر گونه جار و جنجال 
و بهانه تراشى فقط با خواندن دست تیم مقابل و 
برنامه ریزى مناسب حتى در غیبت چندین مهره 
کلیدى تیمت پیــروزى را از آن خود کنى. کافى 
است غیر از وقت کشــى و دفاعى بازى کردن و 
انداختن توپ به زمین داور و دشــمنان فرضى 
خود(!) با سایر قوانین حرفه اى بازى کردن هم 
آشنا باشى تا در نهایت موفق شوى فعل خواستن 

را بدون غلط صرف کنى، همین.

سپاهاِن مورایس فعل خواستن 
را صرف کرد

مرضیه غفاریان

آقاى گل سابق با گلزنى 
آشتى کرد

آقاى گل فصل گذشته لیگ برتر ایران، سرانجام در هفته نوزدهم، 
اولین گل خود را به ثمر رساند.

 لیگ بیست و دوم در شــرایطى براى گادوین منشا آغاز شد که 
این بازیکن عنوان آقاى گلى فصل گذشــته را یدك مى کشید و 
در شرایطى  که با پیشنهادى از سوى تیم سابق خود، پرسپولیس، 
مواجه شــده بود، قرارداد خود را با مدت یک فصل دیگر با مس 

رفسنجان تمدید کرد.
اما فصل براى منشا بر خالف انتظار پیش رفت و در شرایطى که 
محمد ربیعى روى او به عنوان یک مهاجم گلزن حساب باز کرده 
بود، در نیم فصل اول حتى یک بار هم موفق به گلزنى نشــد و دو 

پنالتى هم از دست داد.
عملکرد ضعیف منشــا در نیم فصل اول باعث شد تا با آغاز نقل و 
انتقاالت، این مهاجم نیجریه اى به درهاى خروجى مس رفسنجان 
نزدیک شود، اما در نهایت او در جمع شــاگردان ربیعى ماند تا به 

تالش براى بازگشت به روزهاى اوج، ادامه بدهد.
در شرایطى که منشا تنها در پنج مسابقه در لیگ بیست و دوم در 
ترکیب اصلى مس رفســنجان قرار گرفته بود، انتظار مى رفت با 
مصدومیت لوســیانو پریرا و در تقابل مس رفسنجان و آلومینیوم 
به عنوان بازیکن فیکس وارد زمین شود، اما این 
اتفاق نیفتاد و ربیعى ترکیــب تیمش را بدون 

حضور این بازیکن چید.
اما گادوین منشا در دقیقه 60 مسابقه، به جاى 
فراز امامعلى وارد زمین شد و تنها دو 
دقیقه بعد، روى اولین توپ دریافتى، 
گل اول تیمش را روى پاس مهدى 

حسینى وارد دروازه آلومینیوم کرد.
اگرچه این گل باعث نشد که 
مس رفســنجان امتیازى از 
این مسابقه کســب کند، اما 
گلزنــى منشــا مى تواند نوید 
روزهاى خــوب را به محمد 
ربیعى بدهد. حاال باید دید 
این مهاجم نیجریه اى که 
فصل گذشــته، 14 گل 
به ثمر رسانده بود، در 
بازى هاى باقى مانده 
لیگ بیست و دوم، 
تعــداد گل هاى 
خــود را بــه چه 
عددى مى رساند.
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مصدومیت لوســیانو پریرا و در تقابل مس رفسنجان
به عنوان بازیکن فیکس وارد زمین
اتفاق نیفتاد و ربیعى ترکیــب تیم

حضور این بازیکنچید.
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ساسان اکبرزاده

«امسال در دهه فجر 400 پروژه با اعتبار 300 میلیارد 
تومان از سوى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

به بهره بردارى رسید.» 
سرپرست شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان با 
اعالم این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: شــرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان پنج شهرستان اصفهان، 
هرند، کوهپایه، ورزنه و جرقویه و 300 روستا را تحت 
پوشــش داشــته و بیش از یک میلیون و 270 هزار 
مشترك در تعرفه هاى صنعتى، تجارى، خانگى و... را 

در پوشش خود دارد.
علیرضا کشــانى با بیان اینکه توســعه سامانه هاى 
خورشیدى و مدیریت مصرف انرژى عالوه بر اقدامات 
قبلى، در سرلوحه کارمان قرار داشته و از اقدامات جدى 
ماست افزود: در توسعه سامانه هاى خورشیدى، اخیراً 
کلنگ احداث ســامانه خورشــیدى 600 مگاواتى از 
ســوى فوالدمبارکه در کوهپایه زده شد که براساس 
برنامه، 100 مگاوات آن تا سال آینده آماده بهره بردارى 

خواهد شد. 
وى خاطرنشان کرد: در مدیریت مصرف انرژى هم که 

کشور با آن مواجه است، اقداماتى را صورت داده ایم. 
سرپرست شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان 
مى گوید: در سال گذشته 70 هزار دانش آموز، مصرف 
بهینه انرژى را آموزش دیدند و ما براى مصرف بهینه 
انرژى در بخش هاى صنعتى، تجــارى و خانگى نیز 

طرح هایى را تدارك دیده و به اجرا درآوردیم. 
■■■

معاون امور مشترکین شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان نیز غیرحضورى شــدن فعالیت ها و وصول 
مطالبات را از اهداف شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان در گذشته خواند و گفت: ما امروز توانسته ایم 
سامانه 1521 (ســمیع) که از ساعت 7 صبح تا 9 شب 
فعال است را براى دریافت خواسته ها و مشکالت مردم 
دایر کنیم و امروز کلیه درخواست ها از صفر تا صد آن 
به صورت غیرحضورى صــورت مى پذیردو با این کار 

ترددها کاهش مى یابد. 
مهرداد جنتیان امسال را سال بسیار خوبى براى ایجاد 

اعتماد مردم نسبت به شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان برشــمرد و گفت: امســال 924 هزار تماس 
با ســامانه ســمیع گرفته شــد که از این میزان 308 
هزار تماس درخواســت ثبت و 616 تماس مشاوره، 

پاسخگوى مردم بوده است. 
وى افزود: امسال توانســتیم یک میلیون و 540 هزار 
تردد را کاهش داده و در این راستا 4 میلیون و 622 لیتر 
بنزین صرفه جویى کرده و معــادل 13 میلیارد تومان 

ذخیره سوختى ایجاد نماییم. 
جنتیان از ایجاد ســامانه «برق من» در شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان خبر داد و گفت: با ایجاد سامانه 
برق من، حذف قبــض برق صورت گرفــت و امروز 
40درصد مشترکین، سامانه برق من را نصب کردند. این 
درحالى است که شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
در زمینه وصول مطالبــات و خدمات غیرحضورى در 
کشور رتبه اول را دارد و 85 درصد مشترکین در همان 
بار اول پس از صدور قبض برق بــه صورت پیامک، 
هزینه هاى برق خود را پرداخت کرده و 15 درصد بقیه 

نیز با اخطار مجدد نسبت به پرداخت اقدام مى نمایند. 
وى اظهار داشت: ادارات و سازمان ها هم هزینه برق 

خود را پرداخت و یا به صورت تهاتر مى پردازند. 
معاون امور مشترکین شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان این را هم گفت که سامانه 121 نیز در مواقع 

اضطرارى کمک کننده مشترکین مى باشد. 
جنتیان گفت: در دیماند، هوشمندســازى کامل شده 
و اخیراً هــم کنترل پذیرى دیمانــدى گردیده تا قطع 
و وصل از راه دور انجام شــود که تاکنون این امر 40 
درصد در صنعت و 100 درصد در ادارات و 50 درصد در 
کشاورزى قرائت کنتور از راه دور انجام شده و امیدواریم 
تا پایان ســال آینده این کار به صورت 100 درصد در 
بخش هــاى مختلف صنعتى، کشــاورزى، تجارى و 

خانگى کامل شود.
وى مى گوید: از یک میلیون و 268 هزار مشــترکین 
شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان، 76 درصد 
خانگى، 5 درصد عمومى، یک درصد کشاورزى، یک 
درصد صنعتى، 16 درصد سایر مصارف و نیم درصد در 
بخش روشنایى سهم دارند که این میزان از نظر مصرف 

انرژى 33 درصد در بخش خانگى، 11 درصد عمومى، 
12 درصد کشاورزى، 28 درصد صنعتى، 12 درصد سایر 
مصارف و یک درصد معابر را به خود اختصاص داده اند. 

■■■
معاون بهره بردارى شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان هم با گرامیداشــت دهه فجر، به خبرنگاران 
گفت: همکاران ما در شرکت توزیع برق شهرستان به 
صورت بیست و چهار ساعته، تجهیزات و تأسیسات در 
سطح شهر و روشنایى معابر را رصد مى کنند و ما در 13 

منطقه، مستقر هستیم و خدمات رسانى داریم. 
حمیدرضــا آقایى با بیان اینکه رصد شــبکه ها که در 
معرض عوامل طبیعى و غیرطبیعى هستند بسیار سخت 
است افزود: در هر حال همکاران با تالش گسترده سعى 
در کاهش مشکالت مشترکین داشته اند، به گونه اى که 
در چند سال اخیر بیش از 90 درصد مشترکین ما ابراز 

رضایتمندى خود را اعالم داشته اند. 
وى ادامه داد: امسال ما در تابســتان و زمستان هیچ 
خاموشــى در بخش مشــترکین خانگى نداشته ایم و 
همواره سعى کردیم خاموشى ناشــى از حوادث را نیز 

کاهش دهیم. 
آقایى گفت: شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در 
بین 39 شرکت توزیع در کشور در زمره  برترین هاست 
و توانسته کلیه تعمیرات سالیانه را به خوبى انجام دهد. 

معاون بهره بردارى شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان گفت: کلیه خودروهاى ما در مناطق 13گانه 
مجهز به تبلت و ردیاب بوده که درخواست ها را دریافت 
و در اســرع وقت از این طریق کار مشترکین صورت 

مى گیرد. 
وى استفاده از ترانس ســیار را از دیگر تجهیزات مورد 
اســتفاده خواند و گفت: این ترانس ســیار در حوادث 
غیرمترقبه به صورت سیار عمل مى کند تا مشکالت 
برطرف گردد. همچنین کلیه کارها در داخل سازمان 

نیز به صورت مکانیزه و قابل ردیابى است. 
آقایى مى گوید: براساس تجزیه و تحلیل، برخى از عیوب 
قبل از تماس مشترکین با شرکت توزیع برق شهرستان، 
عمدتًا توسط همکاران شناسایى و برطرف مى گردد و 
خوشبختانه همکاران اطالعات مشترکین را جمع آورى 

و تأسیسات را مکان محور نموده اند. 
■■■

معاون مهندسى و نظارت شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان هم گفت: عمده فعالیت هاى طرح و توســعه 
شــبکه در چند محور بوده که شامل هوشمندسازى و 
اتوماسیون، اصالح شبکه هاى فرسوده، اصالح و رفع 

شبکه هاى شهرى و... است. 
مهرداد دادخواه افزود: در دهه فجر امسال، اتوماسیون، 
به کارگیرى سامانه سپهر را در برنامه داریم که اطالعات 
کلیه مشترکین را دارا بوده و در قالب خدمات مشترکین 

و خاموشى ها از این نرم افزار استفاده مى شود. 
وى گفت: براى اتوماسیون شــبکه 31 میلیارد و 500 
میلیون تومان، افزایش قدرت مانور شبکه 16 میلیارد 
تومان، بازسازى و نوسازى شبکه 123 میلیارد تومان، 
تأمین برق مشترکین جدید 134 میلیارد تومان، تأمین 
روشنایى جدید 15 میلیارد تومان و مدیریت مکانیزه و 
خاموشى ها و مدیریت پیک بار 15 میلیارد تومان هزینه 

شده است. 
■■■

مدیر دفتر برنامه ریزى و بودجه شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان نیز در جمع خبرنــگاران اعالم 
کرد، براساس استراتژى تدوین شــده شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان براى سال 1405 ما در هفت 
حوزه فعالیت مى کنیم و باید تا سال 1405 به برخى از 

آنها برسیم. 
عباس رفیعى افزود: کاهش میزان خاموشــى از 100 
دقیقه به 30 دقیقه، میزان وصــول مطالبات به 100 
درصد، ارائه خدمات غیرحضــورى که امروز به حدود 
100 درصد رســیده، میزان تلفات از 6 درصد امروز به 
5 درصد، حفظ سالمت کارکنان و ایمنى بیش از پیش 
آنها، دستیابى به 90 درصد برنامه هاى پیش بینى شده و 
مدیریت رشد بار از اقداماتى است که باید تا سال 1405 
به آن دست یابیم که البته در این راستا براساس برنامه 
پیش بینى شده تا 90 درصد قرار گرفتیم. این درحالى 
است که 53 درصد شبکه هوایى ما به کابل خودنگهدار 

مجهز شده است. 
وى بازسازى و نوسازى 300 کیلومتر شبکه، افزایش 

قدرت مانور شبکه، انجام 23 کیلومتر شبکه روشنایى 
و... را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد. 

■■■
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان هم در این نشســت با قدردانى از همکارى 
مشــترکین گفت: رســالت ما تأمین برق باکیفیت و 
پایدار بوده و اگر مشــترکین خانگى بــا ما همکارى 
کنند ما مى توانیم به این امر دست یابیم و در غیر این 
صورت با فاصلــه گرفتن از مدیریــت مصرف، ناچار 
خواهیم بود برقــى که به صنعت اختصــاص دارد را

 کاهش دهیم. 
مرسل صالحى افزود: براساس تفاهم نامه هایى که با 
بخش هاى صنعت و کشــاورزى داشتیم و با مدیریت 
مصرف مشترکین خانگى، ما توانستیم در زمستان و 
تابستان خاموشى نداشته باشیم. وى ادامه داد: در بخش 
عمومى و ادارى، برچسب انرژى یک ضرورت است و از 
487 مورد برچسب در بخش ادارى، 166 اداره برچسب 
انرژى نگرفتند. همچنین چهار درصد مشترکین برق 
ما در شهرســتان اصفهان پرمصرف هستند، ولى ما 
در بخش هاى مختلف تجــارى، صنعتى و خانگى در 
مجموع براى مشترکین کم مصرف 79 میلیارد تومان 

پرداخت کــرده و مى کنیم که در قبوض مشــترکین 
خانگى منظور خواهد شد. 

■■■
مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع برق شهرســتان 
اصفهان هــم از ایجاد ظرفیت هــاى مختلف انرژى 
خورشیدى و قراردادهاى خرید تضمینى آن خبر داد و 
گفت: در یک سال گذشته در برق شهرستان اصفهان 
اقدامات بسیار خوبى براى اســتفاده مشترکین براى 
انرژى خورشیدى انجام شــده و در چند روز اخیر نیز 
نیروگاه خورشیدى 600 مگاوات از سوى فوالدمبارکه 
در کوهپایه کلنگ زنى شــد و قرار است تا پایان سال 
آینده حداقل 100 مگاوات آن به بهره بردارى برسد و 
این درحالى اســت که این نیروگاه خورشیدى امکان 

توسعه تا هزار مگاوات را نیز داراست.
ســارا صالحــى گفــت: شــهردارى اصفهــان 
در یک ســال گذشــته بــه تعهــدات خــود براى 
اســتفاده از انرژى خورشــیدى بســیار خوب عمل

 کرده است. 
وى همچنین گفت: استان هاى یزد، شیراز و اصفهان در 
طرح اجراى نیروگاه هاى خورشیدى در رتبه هاى اول 

تا سوم قرار دارند. 

در ایام ا... دهه فجر و با اعتبار 300 میلیارد تومانى صورت گرفت؛ 

بهره بردارى از 400 پروژه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

همانــا تقــوا و تــرس از خــدا، داروى بیمــارى هــاى دل هــا، روشــنایى 
قلــب هــا و درمــان دردهــاى بــدن هــا، مرهــم زخــم جــان هــا، 
تاریکــى  بخــش  روشــنایى  و  ارواح  هــاى  پلیــدى  کننــده  پــاك 
چشــم هــا و امنیــت در ناآرامــى هــا و روشــن کننــده تاریکــى هــاى 
شماســت. پــس اطاعــت خــدا را پوشــش جــان، نــه پوشــش ظاهــرى، 
قــرار دهیــد و بــا جــان، نــه بــا تــن، فرمانبــردار باشــید تــا اعضــا و 
جــوارح بدنتــان درهــم آمیــزد و (آن را) بــر همــه امورتــان حاکــم 

موال على (ع)گردانــد.
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بانک ملى ایران ( اداره امور شعب استان اصفهان ) در نظر دارد تعدادى از اموال مازاد خود را از طریق مزایده الکترونیکى 
سامانه تدارکات دولت (ستاد ایران) به صورت نقد بفروش برساند.

- تاریخ برگزارى و انتشار مزایده  از ساعت 8/00 مورخ 1401/11/23 لغایت ساعت 13 مورخ 1401/12/10 میباشد.
- مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 8/00  مورخ 1401/11/23 تا ساعت 10 مورخ 1401/11/30 میباشد.

- مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت 8/00 مورخ 1401/11/23 تا ساعت 13 مورخ 1401/12/10 میباشد.
- تاریخ بازگشایى پاکتهاى الکترونیکى ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/12/11خواهد بود.

توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمیباشــد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتمًا 
میبایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده (ساعت 10 مورخ 1401/11/30) نسبت 

به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند.
متقاضیان خرید براى کسب اطالعات بیشتر میتوانند از طرق ذیل اقدام نمایند.

1- تماس تلفنى با شماره تلفن031-32247380
2- مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) www.setadiran.ir مزایده - مزایده دستگاه اجرایى-

مزایده گر-( مزایده شماره2001001195000007  اموال غیرمنقول )
مراجعه حضورى :  میدان امام حسین (ع) - ابتداى چهار باغ پایین - واحد امالك

مزایده امالک و اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران
 نوبت سوم سال ۱۴۰۱ استان اصفهان 

 م.الف:۱۴۵۳۹۳۱

چاپ  اول

روابط عمومی بانک ملی استان اصفهان

 اداره کل گمرکات استان اصفهان در نظر دارد از محل اعتبارات طرح تملک دارییهاى سرمایه اى، نسبت به احداث و بهینه سازى 
تاسیسات برق 20 کیلو ولت و فشار ضعیف از طریق مناقصه عمومى اقدام نماید. کلیه اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت (ستاد)به آدرس www.setad.ir براى مناقصه گران قابل دریافت است. 
تاریخ دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد 1401/11/18 الى1401/11/24 و بارگذارى اسناد تا ساعت 14 مورخ  1401/12/6    مى باشد.

برآورد هزینه اجراى کار بر اساس فهرست بها توزیع نیروى الکتریکى و ابنیه و تاسیسات الکتریکى سازمان برنامه و بودجه منتشره 
سال 1401 به مبلغ  37/387/250/008 ریال مى باشد.

شرح مختصرى از مقادیر کار: تهیه ،حمل و نصب تجهیزات فشار متوسط و ضعیف هوایى و زمینى و عملیات برکنارى و جابجایى 
شبکه هاى برق فشار متوسط و ضعیف هوایى و زمینى.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه   1/870/000/000  ریال به صورت ضمانت نامه معتبر بانکى است. جهت شرکت در مناقصه رتبه 5 نیرو 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور الزم است.

محل تسلیم فیزیکى اسناد: دبیرخانه گمرك اصفهان تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/12/6 به نشانى –اصفهان –کیلومتر 5 جاده  
اصفهان – شیراز – روبروى شهرك آزمایش مى باشد.

زمان بازگشایى پاکات: پاکت هاى الف و ب ساعت 10 صبح  روز  یکشنبه مورخ 1401/12/7  در کمیسیون معامالت بازگشایى و بررسى 
مى شود و تاریخ بازگشایى پاکت هاى قیمت ( پاکت ج) پس از بررسى و ارزیابى کیفى مناقصه گران توسط کمیته فنى و بازرگانى 

متعاقباً به اطالع مناقصه گران خواهد رسید. 
ضمنا اطالعات فوق در پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات درج گردیده است.

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
دو  مرحله ای انتخاب پیمانکار با ارزیابی کیفی

م.الف :۱۴۵۲۲۹۷

نوبت دوم

 اداره کل گمرکات استان اصفهان

در اجراى ماده 225 اصالحیه قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت فنی مهندسی پاکان تحکیم 
ایرانیان در حال تصفیه(سهامى خاص)به شماره ثبت 65709 و شناسه ملى 14009467073که آگهى 
انحالل آن در صفحه43 روزنامه رسمى کشور به شماره 22510 مورخ : 1401/04/09 درج گردیده است 
دعوت به عمل مى آید تا ظرف مدت حداکثر 6ماه  از تاریخ انتشار آگهى نوبت اول با ارائه مدارك مثبته 
ادعاى خود به مدیر تصفیه آقاى  محسن کمال بروجردي به شماره همراه 09132885364   مستقر در  
 استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزي ، شهر اصفهان، محله صفه ، بزرگراه شهید کشوري 
، خیابان زیتون ، پالك 0 ، مجتمع مســکونی زیتون ، بلوكb 3 جنوبی ، طبقه همکف - کد پســتى :

  8169814411 مراجعه نمایند.
بدیهى است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعاى احتمالى که خارج از مدت فوق به شرکت 

منعکس گردد مسئولیتى نخواهد داشت.
آدرس:  استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزي ، شهر اصفهان، محله صفه ، بزرگراه شهید 

کشوري ، خیابان زیتون ، پالك 0 ، مجتمع مسکونی زیتون ، بلوك b 3 جنوبی ، طبقه همکف

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت فني مهندسي
 پاکان تحکيم ايرانيان در حال تصفیه (سهامی خاص )

به شماره ثبت : ۶۵۷۰۹ و  شناسه ملی :  ۱۴۰۰۹۴۶۷۰۷۳ 

مدیر تصفیه شرکت فني مهندسي پاکان تحکيم ايرانيان در حال تصفیه- محسن کمال بروجردي

نوبت اول

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت محصوالت پیش ساخته محکم بتون 
(با مسئولیت محدود)به شماره ثبت3661 و شناسه ملى10260245764دعوت به 
عمل مى آید. که در جلسه مجمع عمومى فوق العاده 1401/12/01 ساعت 9 صبح 
و مجمع عمومى عادى به تاریخ1401/12/01 راس ساعت 10صبح  در محل اصفهان 
شهرك صنعتى سجزى -فاز توسعه-جنب نگهبانى شــرکت پتروآیریک  کد 

پستى:8139176595 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
مجمع عمومى فوق العاده ســاعت 9 صبح1- افزایش ســرمایه2-تغییر آدرس

3-اصالح ماده18و19
دستورجلسه : مجمع عمومى عادى ساعت 10صبح 1-انتخاب مدیران 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
و مجمع عمومی عادی شرکت محصوالت پيش ساخته محكم بتون

 (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت۳۶۶۱ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۴۵۷۶۴

هیات مدیره

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در یک نگاه

نیروگاه اصفهانمهندس حسین امنیه، ریس هیات مدیره و مدیرعامل  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

  برخی اقدامات مدیریتی در شرکت مدیریت 
تولید برق اصفهان

  پیاده سازي نظام پیشنهادات و بسترسازي مناسب 

جهت مدیریت دانش، استقرار استاندارد  کیفیت   
 ISO14001   استاندارد زیست محیطی ،ISO9001

.OHSAS18001 و استاندارد  ایمنی شغلی کارکنان

بهره بردارى آزمایشــى از تصفیه خانه پساب فاضالب 
شهري جهت تأمین آب مطمئن براي واحدهاي بخاري 

نیروگاه اصفهان 
 برنامه ریزي و پیگیري براي کاهش مصرف آب با 

اجراي طرح برج هاي خنک کننده هیبرید .

  توانمندیهاى شرکت: 
راه اندازي و کامشــنینگ نیروگاهاي بخاري و سیکل 

ترکیبی                         
تعمیر و نگهدارى جارى، تعمیــرات دوره اى و اورهال 

واحدهاى بخارى و گازى
راه اندازي و کامیشنینگ بویلرهاي صنعتی و واحدهاي 

تولید انرژي
مشاوره در طراحی و ساخت ستونهاي تبادل یون جهت 

تولید آب مقطر
تولید هیدروژن جهت مصارف صنعتی

تولید آب مقطر با کیفیت باال جهت مصارف صنعتی و 
بیمارستانی

ساخت داخل بسیارى از قطعات مکانیکى، الکتریکى و 
ابزاردقیق واحدهاى نیروگاههاى حرارتى

   طراحى سیستم هاى پایش و کنترل تجهیزات 
   بازسازى قطعات معیوب با تکنولوژى باال

   تامین 180 عدد از قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدها 
   ساخت بسکت هاى ژونگستروم واحدهاى نیروگاهى 

   داراى پرسنل متخصص با تجربه باال در زمینه تعمیرات 
و بهره بردارى که در اکثر نیروگاههاى کشور در زمینه 

بهره بردارى و تعمیرات فعالیت دارند.

  برخى از افتخارات شرکت :
 خودکفـایی در انجـام تعمیـــرات اساسـی واحدهاي 
نیروگاه بدون حضور کارشناســان خارجی  - شکستن 
رکورد تولید برق درآســتانه 40 ســالگی عمر نیروگاه 
اصفهان با تولید 5 میلیارد 474 میلیون کیلووات ساعت 

برق 
 تعهد به رعایت کلیه موارد زیســت محیطی در فرآیند 
تولید بــرق - بازسازي ترانس اصلی 400 مگاولت آمپر 

نیروگاه اصفهان - بازسازي بویلر واحد دوم 320 مگاواتی 
نیروگاه بخارى اصفهان

 اخذ جایزه ملی بهره وري و تعالی ســازمانی (ســطح 

تقدیرنامــه) - مشــارکت درعملیــات راه انــدازي 
وکامیشــنینگ واحدهاي نیروگاهی جدیدالتاسیس در 

سایر نقاط کشور

شردهه فجر مبارك باد فجرمباركباد دهه


