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۳

قوانین دست و پا گیر 
ساخت مسکن

اتفاقات نامیمون
عدم تولیگری

۳

«بهشت حکیم ا...»
در سالن تماشا

دست ما کوتاه و

خرما بر نخیل صادرات 

کشورهای دیگر!

قیچی تورم 

سفره کارگران را می چیند

۳

       

۳ ماده غذایی که
با گرم شدن

سمی می شوند!

آشفته بازارمرمت قیصریه
۳

چکاب ساالنه
در گرداب گرانی

براى پیشــگیرى از بیمــارى هاى العالج شــاید 
آســان تریــن راه چــکاب هاى ســاالنه باشــد؛ 
مسئله اى که البته در سال هاى اخیر در گرداب گرانى 
گم شده اســت. خیلى وقت اســت که مردم دیگر به 
این موضوع اهمیت نمى دهند، قشــر متوسطى که 
گرفتار و اسیر تورم شــده اند و چکاب هاى سالیانه از 
سبد مصرفشان رخت بربسته اســت. ساالنه هزاران 
نفر به بیمارى هاى مختلفى مبتال مى شوند که گاهى 
منجر به مرگ مى شود و پزشکان تأکید مى کنند براى 
پیشــگیرى به موقع این بیمارى ها باید در زمان هاى 
مشــخص، چکاپ کامل بــدن را انجــام دهید؛ این 
چکاب ها شــامل تصویــر بردارى هاى پزشــکى، 

سونوگرافى ها، آزمایش ها و... مى شود.

راهکار حفظ برج پیزاراهکار حفظ برج پیزا
روى سى و سه پل جواب نمى دهدروى سى و سه پل جواب نمى دهد
مقام ارشد میراث فرهنگی می گوید در محور زاینده رود  فرونشست مقام ارشد میراث فرهنگی می گوید در محور زاینده رود  فرونشست 

وجود دارد و پل های تاریخی به طور جدی پایش می شوند وجود دارد و پل های تاریخی به طور جدی پایش می شوند 

۳

ریزش بخشى از سقف بازار تاریخى اصفهان و مشکل ابهام در متولى آثار تاریخى 

آرمان قاسمیآرمان قاسمی
 از ذوب آهن جدا شد از ذوب آهن جدا شد

نقل و انتقاالت ذوب آهن در حالى دنبال مى شود که 
این تیم روح اله سیف اللهى و سامان نریمان جهان را 

به عنوان هافبک تهاجمى...

۷

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

از صعود یک پله ای 
سپاهان تا خوش 
شانسی ذوب آهن

هفته شانزدهم لیگ برتر زیر ذره بینهفته شانزدهم لیگ برتر زیر ذره بین

۵

نورافکن: قرارداد دارم، نورافکن: قرارداد دارم، 
با هیچ تیمی مذاکره 

نکرده ام

 برخى از مواد غذایــى با گرم 
کردن دوباره تبدیل به ســمى 
خطرناك براى بدن مى شوند. 
این غذاها نباید دو بار گرم شوند 

و گرم کردن دوباره...

فوالد مباركه الگوی زیست محیطی مناسبی

برای سایر صنایع كشور است
۶

۷

مدارس به صورت هیئت مدارس به صورت هیئت 
امنایی مدیریت می شوند امنایی مدیریت می شوند 

۲

تکلیف کاالبرگ در بودجه سال آینده نادیده های مسجد جامع عتیق، پیش روی گردشگرانجهان نما نحوه انتقال فیلم ها از آیفون به کامپیوتراستان بى خوابى مى تواند به آرامى شما را بکشد!تکنولوژی سالمت

۲

۲

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت پوران پودر سپاهان (سهامى خاص)به 
شماره ثبت 22419 وشناسه ملى 10260432472 دعوت به عمل مى آید که در 
جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده  مورخ 1401/11/18 راس ساعت 8 
صبح به آدرس استان اصفهان ،خیابان مشتاق سوم ،جاده انرژى اتمى، شهرك 
صنعتى سروش پالك31 به کدپستى 8166186371 تشکیل مى گرددحضور 

به هم رسانید.
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده  درساعت 8صبح دستور جلسه :

انتخاب مدیران،انتخاب بازرسان

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت پوران پودر سپاهان(سهامی خاص)

به شماره ثبت ۲۲۴۱۹ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۲۴۷۲

هیئت مدیره

شــرکت پیشــگامان توســعه ماندگار در نظــر دارد تعداد محــدودى واحد مســکونى از 
آپارتمان هاى پروژه موقوفه سیدالعراقین واقع در اصفهان،خیابان باهنر، خیابان خادمى، کوچه 5 را 
از طریق مزایده عمومى پیش فروش نماید . لذا ازکلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط دعوت 
به عمل مى آید تا پایان وقت ادارى روز سه شــنبه مورخ 1401/11/08 با مراجعه به نماینده شرکت 
پیشگامان توسعه ماندگار واقع در اصفهان، خیابان باهنر، خیابان خادمى،کوچه 5  نسبت به خرید 
اسناد مزایده اقدام و اسناد خریدارى شده را تکمیل و به همراه مدارك خواسته شده تا روز سه شنبه 
مورخ 1401/11/10 به شرکت پیشگامان توسعه ماندگار واقع در استان تهران ،خیابان شهید مطهرى، 
خیابان فجر کوچه مدائن پالك 16 طبقه 4 واحد 11 تلفن 02188492750- کد پستى 1588764554  

ارسال نمایند .
الزم به ذکر است شرایط شرکت درمزایده در اسناد مربوطه تعیین و مشخص شده است . همچنین 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر مى توانند در وقت ادارى با شماره تلفن 09198618021- 

02188492729 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده شرکت پیشگامان توسعه ماندگار
نوبت اول

شرکت پیشگامان توسعه ماندگار

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

1.پارکینگ روبه روى اتکا
2.یک باب کافه در مجموعه سرزمین غذایى مراتو(کافه روال کنونى)

3.یک باب آشپزخانه واقع در مهمانسراى 22 بهمن
4.تعداد 4 اتاق و یک باب سالن در طبقه دوم بانک سپه سه راه توحید (بیمه حکمت صبا کنونى)

 متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از روز دو شنبه مورخه 1401/11/03 به 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) 

ربب یمیم یچ رییمیچچیب ررییچچ یمیبب ریچ یمیم یچ ب
مرننکرده ام دردهرده ردهامکک ممن دککرده مکنک ده دنن نکرده امننک

۷

رئیس سازمان مدارس و مراکز رئیس سازمان مدارس و مراکز 

غیردولتی آموزش و پرورش:غیردولتی آموزش و پرورش:

ستاستتاستستاست
۶

نادیدههایمسجد

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان
با اســکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیک بر روی همیــن کادر  در موبایل و 

کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.

آبشار غول پیکر در دل آسمانخراش 

تصادف زنجیره ای مرگبار

600 قلب با 60000 درِ بطری

بزرگ ترین پیراهن بادی به افتخار مسی
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مدارس به صورت هیئت 
امنایى مدیریت مى شوند 

تکلیف کاالبرگ
 در بودجه سال آینده

خبرخوان
تکلیف پنج شنبه ها 

چه شد؟
  تسنیم |مصطفــى فاطمــى، مدیرکل 
توسعه گردشگرى داخلى وزارت میراث فرهنگى 
به ساماندهى تعطیالت کشــور اشاره و عنوان 
کرد: با پیگیرى هاى شخص معاون گردشگرى 
موضوع تعطیلى پنج شنبه ها در دولت تصویب 
شــده و در صورت تصویب در مجلس مى تواند 
موجب رونــق بوم گردى هــاى نزدیک مراکز 

شهرها شود.

فروش فورى
 شاهین و کوییک 

  تجارت نیوز | طرح جدید فروش فورى 
محصوالت شرکت سایپا از روز سه شنبه هفته 
جارى آغاز خواهد شــد. متقاضیانى امکان ثبت 
نام را خواهند داشــت که تا پایــان وقت ادارى 
کلیه فرایندهاى اعالم شده در این خصوص را 

تکمیل نمایند.

کشف معدن طال 
غالمعلــى کوهســارى، نماینده    رکنا |
حوزه انتخابیه رامیان آزاد شهر چشمه ساران و 
فندرســک  گفت: یک معدن طال به تازگى در 
شهرستان آزادشهر اســتان گلستان شناسایى 
شده است. کوهسارى  با بیان اینکه میزان دقیق 
ذخایر این معدن در دســت بررسى است افزود: 
این معدن با ظرفیت و کیفیت طالى نامعلوم در 
حال عملیات بررسى هاى اولیه است. شهرستان 
آزادشهر با حدود 120هزار نفر جمعیت درشرق 
گلســتان و درفاصله 75 کیلومتر از مرکز استان 

واقع است.

دورنماى مهاجرت 
  روزنامه دنیاى اقتصاد | آمار سالنامه 
مهاجرت ایرانیان نشان مى دهد که درصد باالیى 
از افراد نمونه گیرى شــده ابراز کرده اند که مایل 
به مهاجرتند. حــدود نیمى از دانشــجویان و 
فارغ التحصیالن براى مهاجــرت اقدام یا براى 
آن برنامه ریزى کرده اند. حــدود 15درصد هم 
تمایل به مهاجرت دارند ولى هنوز براى آن کارى 
انجام نداده اند. در میان افرادى که مشغول به کار 
هســتند، مانند کارآفرینان، مدیران و کارکنان، 
درصد افرادى که تمایل به مهاجرت دارند تقریبًا 
مشابه است؛ ولى بخش بزرگ ترى از آنها کارى 

براى مهاجرت انجام نداده اند.

سلبریتى 
پرکار مهاجرت کرد؟

  برترین ها | تصاویرى از بهنوش بختیارى 
یکى از پرکارترین ســلبریتى هاى صداوسیما 
و سینما در دو دهه  گذشــته منتشر و گفته شده 
در لندن پس از مهاجرت منتشــر شده است. آیا 
بهنوش بختیارى واقعاً مهاجرت کرده اســت یا 
خیر؟  فعًال هیچ خبر رســمى از طرف بهنوش 

بختیارى درباره این موضوع منتشر نشده است.

گرفتارى «آقاى گرفتار»!
  کافه سینما|  جمعى از کاربران سامانه 
«فارس من» از آنجا که محتواى سریال «آقاى 
گرفتار» را ضد جمعیتى و مطابق با سیاست هاى 
کنترل جمعیت در دهه 70 تشــخیص داده اند، 
در پویشى خواســتار توقف پخش این سریال 
از شــبکه آى فیلم شــده اند. نخســتین فصل 
ســریال «آقاى گرفتار» به کارگردانى و تهیه 
کنندگى حســن اکلیلى محصول سال 1370 
در ژانر طنز، اجتماعى و خانوادگى تولید شــده 
اســت این روزها مجموعــه تلویزیونى «آقاى 
گرفتار» در حــال بازپخش اســت و از روز 18 
دى ماه 1401 هرشب از شبکه آى فیلم پخش 

مى شود.

رئیس ســازمان مدارس و مراکــز غیردولتى آموزش و 
پرورش عنوان کــرد: به منظور افزایــش نقش آفرینى 
معلمان، نمایندگان اولیاء، نماینــدگان مدیریت محلى 
و نهادهاى انقالبى در اداره مدرســه، مدارس به صورت 
هیئت امنایــى مدیریت خواهد شــد.احمد محمودزاده 
گفت: در راستاى مردمى سازى نظام حکمرانى آموزش 
و پرورش و شعار دولت مردمى، کیفیت بخشى، تقویت و 
ارتقاى مشارکت عوامل سهیم و مؤثر و گسترش متوازن 
مدارس هیئت امنایى در دستور کار قرار گرفته است.وى 
افزود: مقرر شده است سازمان مدارس و مراکز غیردولتى 
و توسعه مشارکت هاى مردمى طرح مطالعاتى و توجیهى 

این برنامه را آماده کند و الگو، مدل و الزامات آن را از جهت 
آیین نامه اى و نرم افزارى و ســخت افزارى براى وزارت 
آموزش و پرورش آماده کند.محمــودزاده ویژگى مهم 
مدارس هیئت امنایى را بهره گیرى از افزایش نقش آفرینى 
معلمان، نمایندگان اولیــاء و ظرفیت هاى محله، نهادها 
و خیرین، دانســت و گفت: مدارس هیئت امنایى امکان 
تبدیل مدرسه به عنوان کانون یادگیرى محله را فراهم 
کرده و شرایطى را براى ارائه خدمات آموزشى و پرورشى 
با کیفیت به دانش آموزان مهیا مى کنند.  وى گفت: توسعه 
این مدارس و همچنین ارتقاى کیفى و کمى و شفافیت در 

عملکرد آنها به مطالبه عمومى تبدیل شده است.

 سیدابراهیم رئیسى در نشست علنى دیروز (یک شنبه، 
2 بهمن ماه) مجلس شوراى اسالمى در دفاع از کلیات 
الیحه بودجه 1402 عنوان کرد: در ابتداى سال جارى و 
هنگام تصویب قانون براى اجراى کاالبرگ الکترونیک، 
زیرساخت هاى آن فراهم نبود و مجلس نیز در جریان 
بود که این زیرساخت ها از قبل آماده نشده، تالش بسیار 
زیادى کردیم این زیرساخت ها فراهم شود و اخیراً این 
زیرساخت ها براى کاالبرگ الکترونیکى آماده شده و در 
برخى استان ها نیز اجرا شده است، نتایج این اقدام قطعًا 
به مجلس تقدیم و مردم در جریان نتایج این اجرا قرار 
مى گیرند.وى تصریح کرد: معیشت مردم، کاهش تورم 

و صرفه جویى در هزینه ها از جمله ویژگى هاى الیحه 
بودجه سال 1402 است.

رئیسى با اشاره به تأمین کاالبرگ و یارانه نقدى 360 
هزار میلیارد تومانى در بودجه ســال آتــى بیان کرد: 
همچنین تأ مین یارانه نان، رشــد متوسط 20 درصدى 
حقوق شــاغالن و بازنشســتگان، پیش بینى حداقل 
افزایش حقوق بــه میزان 7 میلیون تومــان، معافیت 
مالیاتى درآمدها تــا 7 میلیون تومــان، کاهش تعرفه 
گمرکى نهاده هاى دامى و کاالهاى اساسى از 4 درصد 
به یک درصد و پیش بینى براى واردات خودرو از جمله 

سایر نکات مندرج در الیحه بودجه بوده است.

الدن ایرانمنش
اگر سیل، خشکیدگى خوشه خرما و آفتاب زدگى ناشى 
از تغییرات اقلیمى را کنار بگذاریم و به خسارت هایى که 
براى کشاورزان ایجاد شده فکر نکنیم باز هم خرماى 
ایران مى تواند نقش مؤثرى در بازارهاى جهانى داشته 
باشد. حدود 3000 نمونه مختلف خرما در دنیا شناخته 
شــده که بخش زیادى از این ارقــام (حدود 400رقم) 

متعلق به کشورمان ایران است.
خرما به طور معمول در 15 استان کشور کشت مى شود 
که دو ســوم تولید خرما در ایران مربوط به پنج استان 
کرمان، خوزســتان، سیستان و بلوچســتان، بوشهر و 

هرمزگان است.
اکنون ایران به عنوان سومین تولیدکننده خرما در جهان 
شناخته مى شود و در رده بندى جهانى بیشترین سطح 
زیر کشت خرما در جهان را به خود اختصاص داده است. 
بیشترین سهم بازار صادرات خرماى ایران به کشور هند 
اختصاص دارد و بعد از هند، پاکستان عمده واردکننده 

خرماى ایران است. 
اما با وجود گذشت  ده ها ســال از صدور خرماى ایرانى 
به سایر کشــورها، صحبت هاى چند روز پیش معاون 
باغبانى وزیر جهاد کشاورزى نشان مى دهد که ایران 
در زمینه صادرات این محصول هنوز نتوانسته جایگاه 

مناسبى داشته باشد.
محمد مهدى برومندى از برداشت بیش از 1/4 میلیون 
تن خرما از نخیالت کشــور صحبت کرده و گفته که 
تنها 15 درصد از این محصول صادر شــده است. وى 
به این اشاره کرده که افزایش صادرات خرما در دستور 
کار این وزارتخانه قرار دارد و رایزنى بسیار خوبى انجام 
شده که در دو ماه گذشته، شاهد رونق مناسبى در این 

عرصه بوده ایم.
در این زمینه حرف هاى صادرکنندگان هم شــنیدنى 
اســت. آنها دلیل بارور نشــدن بازارهاى صادراتى به 
نسبت تولید مناسب خرماى ایران را در عوامل متعددى 
مى دانند. همچنین کم توجهى یــا بى توجهى متولیان 
صادرات خرما بــه اصول اولیه مدیریتــى و بازرگانى، 
حضور قدرتمند مافیاى خرما در کشورهاى جهان سومى 
و سنتى بودن تولید و صادرات خرما در ایران، را از جمله 

دالیل توسعه نیافتن این صنعت در کشور مى دانند.
صادرکنندگان خرماى ایرانى مى گویند: تاجران برخى 
از کشورها از جمله پاکستان با حضور در ایران و خرید 
خرماى داخلى به صورت فله، آنها را با بسته بندى جدید 
به بازارهاى جهانى صادر و سود زیادى نیز از این طریق 
نصیب خود مى کنند. بازارهایى که بیش از سه دهه در 
دست ایران بوده و به تدریج در حال از دست رفتن است.

عدم توجه شــرکت هــاى صادرکننده بــه الزامات، 
ویژگى ها، سالیق و نیاز بازارهاى هدف به ویژه از نظر 
نوع بســته بندى محصول، یکــى از مهمترین دالیل 

ضعف نظام بازاریابى محصول خرماست. 
کمبود نقدینگى و ســرمایه در گردش صادرکنندگان، 
حضور دالالن خارجى (خصوصًا هندى و پاکســتانى)، 
نبود تشکل هاى تجارى صادراتى حرفه اى، عدم تمایل 
صادرکنندگان به ایجاد ارتباط مستمر و سازمان یافته 
با نخلدارها، مشکالت مربوط به تأمین مالى خصوصًا 

دریافت آســان، به موقــع و به اندازه نیاز تســهیالت 
و مشــکالت مربوط به اخذ گواهى هاى ســالمت و 
بهداشت نباتى، از دیگر چالش هایى است که تجارت 
و فروش خرماى ایران را با محدودیــت هایى مواجه 

ساخته است.
در ایــن رابطه مدیر گروه صنایــع تبدیلى محصوالت 
باغى وزارت جهاد کشاورزى نیز معتقد است: براى حل 
مشکالت صنعت خرما در کشور بر اساس بستر صادرات 
این محصول نیازمند تجهیزات، تکنولوژى به روز، بسته 

بندى مناسب و برندسازى هستیم.
رقیه ســکوتى فر با تأکید بر اینکه واحدهاى فرآورى، 
بسته بندى و درجه بندى خرما نیاز به ارتقاى تکنولوژى 
دارند، مى گوید: 85 درصد صنایع تبدیلى در حوزه خرما 
شامل درجه بندى، بسته بندى و سردخانه است و امروزه 
درجه بندى دستى و بســته بندى و فرآورى نامناسب 

جواب نمى دهد.

او با تأکید بــر اینکه اگر بخواهیــم تحولى در صنعت 
خرما داشته باشیم باید مشــکالت خرما را دسته بندى 
کنیم،تأکید کرده: درحال حاضر تعداد صنایع فرآورى 
خرما و تولید محصوالتى مانند شــکالت، شیره و قند 

خرما کمتر از انگشتان یک دست است.
کارشناسان معتقدند: عدم توجه شرکت هاى صادرکننده 
به الزامات، ویژگى ها، سالیق و نیاز بازارهاى هدف به 
ویژه از نظر نوع بسته بندى محصول، یکى از مهمترین 

دالیل ضعف نظام بازاریابى محصول خرماست.
مســئله جالب اینکه ایــن محصول بعــد از صادرات 
به کشــورهاى هدف، در آنجا با انجــام فرآ ورى هاى 
مختلف، مجدداً بسته بندى شــده و با الصاق برچسب 
مربوط به انواع استانداردهاى کیفى و بهداشتى با برند 
و بسته بندى هاى دیگر به بازار و حتى به کشورمان صادر 
مى شود که اگر به آن رسیدگى شود مى توان امیدوار بود 

که خرماى ایران کام جهان را شیرین تر کند.

دست ما کوتاه و 
خرما بر نخیل صادرات کشورهاى دیگر!

وزیر روحانى در زندان؟
  دیده بان ایران | محمود واعظى، رئیس دفتر 
حسن روحانى در دولت دوازدهم در رابطه با ادعاى 
کریمى قدوسى مبنى براینکه یکى از وزاراى دولت 
روحانى اکنون بــه دلیل ارتباط بــا علیرضا اکبرى 
در زندان به ســر مى برد گفت: اکبرى با هیچ یک 
از وزاراى مــا ارتباطى نداشــت او ارتباط محدودى 
با دبیر خانه شــوراى عالى امنیت ملى داشــت که 
به دولت مربوط نمى شــود.  اگر یکــى از اعضاى 
دولت و وزرا در زندان بودند قطعًا من در جریان قرار

 مى گرفتم.

اروپا به روایت «کیهان» 
  روزنامه کیهان| آلمان، فرانسه و انگلیس به 
صراحت اعالم کرده اند که زرادخانه هاى تسلیحاتى 
آنها در پى ارســال ســالح و مهمات به اوکراین َته 
کشیده و خالى شده است و به علت کمک هاى مالى 
به اوکراین، بسیارى از کارخانه ها و مراکز تولیدى و 
تجارى آنها ورشکست شــده و یا در آستانه تعطیلى 
قرار دارند. مــردم اروپا به علت تحریم گاز روســیه 
که در واکنش به تحریم این کشور از سوى اروپا  (و 
در تبعیت از آمریکا) صورت گرفته است با زمستان 
سخت و یخبندان و خیابان خوابى و گرسنگى و غارت 

مراکز فروش و... رو به رو هستند.

نشانه شناسى یک عکس
  روزنامه شرق |در روزهاى اخیــر تصویر 
همسران رؤساى دولت چند کشــور در کنار همسر 
رئیس جمهور کشــورمان مورد توجه رسانه ها قرار 
گرفته است... نوع پوشــش بانوان در سوژه  عکس 
قابل  توجه اســت. چهار ســوژه از پنج سوژه عمًال 
پوششى خارج از پوشش تبلیغات رسمى دارند. این 
یعنى 80 درصد از چکیده زنان میهمان مى توانند و 
اجازه دارند خارج از آنچه در مرکزیت تصویر بازنمایى 
شده است (یعنى همسر رئیس جمهورمان) پوشش 
خود را انتخاب کنند. در عین حــال لبخند رضایت 

ایشان حاکى از پذیرش این امر است.

واکنش به حمله اخیر هکرى
دانشگاه امام صادق (ع) در    تسنیم |
بیانیه اى با اذعان به حمله هکرى گروه بلک ریوارد به 
سایت این دانشگاه اعالم کرد: بدیهى است اطالعات 
موجود در دانشــگاه مانند همه مراکز علمى دیگر، 
مربوط به امور علمى، پرسنلى و ادارى است. از همین 
رو، با توجه به سابقه اخیر گروه حمله کننده در جهت 
تخریب وجهه مجموعه هاى مؤثــر از طریق ایجاد 
شایعات، اطالعات منتشــره از سوى آن، به ویژه در 
زمینه هایى غیر از مطالب مرسوم و موجود در مراکز 

علمى، مخدوش خواهد بود.

شانس عجیب زن ایرانى 
  برترین ها | یــک زن ایرانى در کانــادا برنده 
جایزه 60 میلیون دالرى بخت آزمایى در این کشور 
شد. او به حدى از این خبر شــگفت زده شده بود که 
تا نیم ســاعت قادر نبود خانــواده اش را در جریان 
بگذارد.  وى مى گوید که قصــد دارد با ثروتش دور 
دنیا را بگــردد، بخشــى از آن را با خانــواده اش به 
اشــتراك بگذارد و همچنین از آن براى کارآفرینى

 استفاده کند. 

 انتخابات بى انتخابات!
تمــام    روزنامه جمهورى اسالمى|  
ســران طالبان اتفاق  نظــر دارند که مــردم فقط 
مى تواننــد از طریق لویــه جرگه نظــر و رأى خود 
را درباره چگونگى اداره کشــور ابــراز نمایند.  لویه 
 جرگه، مجموعه ریش  ســفیدانى است که اکثریت 
آن از علماى دینى هستند. سران طالبان با صراحت 
مى گویند چون در 20 سال گذشته افغانستان تحت 
اشغال بوده، قطعًا اشــغالگران بر افکار عمومى اثر 
گذاشته اند و لذا شــرایط مناســب براى انتخابات

 وجود ندارد. 

خورشید کیایى
براى پیشگیرى از بیمارى هاى العالج شاید آسان ترین راه چکاب هاى ساالنه 
باشد؛ مسئله اى که البته در سال هاى اخیر در گرداب گرانى گم شده است. خیلى 
وقت است که مردم دیگر به این موضوع اهمیت نمى دهند، قشر متوسطى که 
گرفتار و اسیر تورم شده اند و چکاب هاى سالیانه از سبد مصرفشان رخت بربسته 

است.
ساالنه هزاران نفر به بیمارى هاى مختلفى مبتال مى شوند که گاهى منجر به مرگ 
مى شود و پزشکان تأکید مى کنند براى پیشگیرى به موقع این بیمارى ها باید در 
زمان هاى مشخص، چکاپ کامل بدن را انجام دهید؛ این چکاب ها شامل تصویر 

بردارى هاى پزشکى، سونوگرافى ها، آزمایش ها و... مى شود.
امورى که به گفته عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژى ایران در سال هاى اخیر 
با آمار کاهشى روبه رو شده و مردم کمتر براى این موارد به آزمایشگاه ها مراجعه 

مى کنند.
محمد على کریمى با تأکید بر اینکه تورم در حوزه خدمات پزشکى نسبت به سایر 
حوزه ها کمتر بوده اما با این حال به دلیل تورم و گران شــدن خدمات، بسیارى 
از مردم چکاب هاى ساالنه مانند تصویر بردارى هاى پزشکى، سونوگرافى ها، 
آزمایش ها و غیره را از ســبدهاى مصرفى خانوار کم کرده اند مى گوید: در حال 
حاضر تعرفه آزاد سونوگرافى هاى کبد، کیسه صفراوى و مجارى صفراوى و غیره 
130 هزار تومان است که حتى قیمت آن کمتر از یک پیتزاست، با این حال میزان 

مراجعه مردم کاهش یافته است.
گرچه عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژى ایران این را هم مى گوید که قیمت 
اقالم مصرفى عکسبردارى پزشکى مانند فیلم سونوگرافى یا کلیشه رادیولوژى 

طى این سال ها چندین برابر شده است.
او با اشاره به اینکه سال گذشته به دلیل حذف ارز دولتى و نیمایى شدن این ارز، 
قیمت فیلم سونوگرافى بسته به شرکت تولیدکننده افزایش قابل توجهى پیدا 
کرده است، گفت: حتى قیمت اقالم مصرفى ادارى مانند کاغذ پاکتى که فیلم 
سونوگرافى یا کلیشه رادیولوژى در آن گذاشته مى شود، هم چنین وضعیتى دارد، 
بنابراین افزایش قیمت ها تنها محدود به اقــالم تخصصى نبوده و در حالى که 
حداکثر تعرفه خدمات 20 تا 30 درصد افزایش پیدا کرده است در واقع این تعرفه 

متناسب با رشد هزینه هاى رادیولوژى نبوده است.
با این تفاسیر مى توان گفت مسئله چکاب هاى ســاالنه به کارى لوکس بدل 

شده که فقط خانواده اى مرفه از پس هزینه هاى آن بر مى آیند. وقتى بسیارى از 
خانواده ها حتى توان تأمین داروهاى مورد نیاز خود براى درمان را ندارند نمى توان 
از آنها انتظار داشت که توان پرداخت هزینه هاى تصویربردارى هاى پزشکى، 
سونوگرافى ها و آزمایش ها براى چکاب ساالنه را پرداخت کنند و این نتیجه اى 
ندارد جز افزایش خاموش بیمارى هایى که مى شد با استفاده از همین چکاب هاى 

ساالنه مانع از بروز آنها شد.
دکتر همایون مروتى، متخصص غدد با اظهار تأسف از اینکه در کشور ما مسئله 
پیشگیرى به فراموشى سپرده شده اســت مى گوید: در واقع در تمامى مسائل 
مربوط به زندگى افراد، پیشــگیرى معناى خود را از دست داده و هر چه هست 
درمان است و گاهى این درمان هم آنقدر دیر اتفاق مى افتد که دیگر امیدى به 

بهبود نیست. 
وى در رابطه با اهمیت چکاب هاى ساالنه حتى هر 6 ماه یک بار تأکید مى کند: 
بسیارى از افراد ممکن است در خانواده خود افرادى را داشته باشند که مبتال به 
انواع بیمارى هاى خاص مثل ســرطان، دیابت، هموفیلى و غیره باشند، وقتى 
چکاب صورت بگیرد؛ اگر این افراد هم مستعد مبتال شــدن به این بیمارى ها 

تشخیص داده شوند، مى توان از بروز آن جلوگیرى کرد. 
ســاالنه هزاران نفر به بیمارى هاى مختلفى مبتال مى شوند که گاهى منجر به 
مرگ مى شود. براى پیشگیرى به موقع این بیمارى ها باید در زمان هاى مشخص، 
چکاپ کامل بدن انجام شــود. انجام چکاپ کامل بدن در تشخیص به موقع 
بیمارى به ما کمک کرده و همچنین سبب کاهش چشمگیر هزینه هاى درمان 
مى شود. این کار در رفع استرس بیمارى هم مفید است چون وقتى متوجه شویم 

که به بیمارى خاصى مبتال نیستیم، خیال آسوده ترى داریم.
برخى از کارشناســان معتقدند که بیمه هاى تکمیلى مى تواند در افزایش این 
چکاب ها مفید باشــد اما برخى دیگر با این موضوع مخالفت کرده و معتقدند: 
در حال حاضر بیمه هاى پایه در پرداخت مطالبات رادیولوژیست ها، تأخیرهاى 
چندماهه و بعضًا یکســاله دارند. بیمه هاى تکمیلى هم اصرار دارند که با نرخ 
کمتر از تعرفه هاى مصوب با مراکز قرارداد ببندند. عالوه بر این، بیمه ها عالوه 
بر تأخیر در پرداخت مطالبات کســورات غیرمعقولى هم دارند، به طور مثال اگر 
همزمان دو خدمت ارائ ه شود تنها هزینه یک خدمت را پرداخت مى کنند به همین 
دلیل بســیارى از مراکز بخش خصوصى تمایلى براى عقد قرار داد با بیمه هاى

 تکمیلى ندارند.

چکاب ساالنه در گرداب گرانى

مریم محسنى

سال هاست کارگران در پایان سال با یک اتفاق تکرارى روبه 
رو هستند؛ بندهایى که در الیحه بودجه در پایان سال به یک 
میدان مبارزه بین نمایندگان کارگرى و دولت تبدیل مى شود. 
تا به حال هر دولتى که آمده بندهایى را در لوایح بودجه گنجانده 
که به اعتقاد نمایندگان کارگران خالف منافع جمعى آنها بوده 
است. این باعث مى شود که هر ســال کارگران مجبور باشند 
براى حق و حقوقشان بجنگند و البته هیچوقت هم در این جدال 

به پیروزى نرسند.
دبیر اجرایى خانه کارگر در این رابطه با تأکید بر لزوم افزایش 
حقوق کارگران بر اساس نرخ واقعى تورم مى گوید: درحالى که 
بســیارى از کارگران و حقوق  بگیرانى که درآمد پایینى دارند 
منتظر کاهش تورم و تعدیــل قیمت در برخى بازارها همچون 
مسکن و ارزاق هستند، آمارها حاکى از افزایش قیمت هاست که 
بازهم نشان دهنده بى برنامگى در مهار تورم است و در ادامه این 
مسئله مى توان گفت این تنها حقوق بگیران کم درآمد هستند 

که بیشترین خسارت را مى بینند.
به گفته عیدعلى کریمى رکودى که امروز دچارش هســتیم، 
بخاطر درآمد پایین و پایین بودن مصرف کارگران اســت؛ با 
این حال، عدم تناسب بین میزان نیاز و مصرف این قشر وجود 
دارد. وقتى قدرت خرید کارگر پایین باشــد، میزان کاالهاى 
مصرفى آن ها کاهش مى یابد چراکه قدرت خرید باالى کارگر 

موجب رونق تولید مى شود.
آنچه از گفته هاى این فعال کارگرى برمى آید این اســت که 
اگر مزد کارگران بر اســاس تورم و هزینه هاى سبد معیشت 
خانوارهاى کارگرى مشــخص نشــود دخل و خــرج زندگى 
کارگران که هم اکنون هم برابرى ندارد با چالش هاى بیشترى 
مواجه خواهد شــد. بنابراین کارگر چطــور مى تواند با حداقل 
دریافتى جدا از معیشت به مسائل مسکن، درمان وآموزش خود 

خانواده اش رسیدگى کند؟

قیچى تورم، سفره 
کارگران را مى چیند
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هشدار نارنجى 
آلودگى هواى اصفهان 

اداره کل هواشناســى اســتان اصفهان در باره تشدید 
شرایط پایدارى جوى و انباشت مواد آالینده  در مناطقى 
از استان به ویژه کال شهر اصفهان "هشدار نارنجى" صادر 
کرد. بر اساس هشــدارهاى مرکز پیش بینى سازمان 
هواشناسى کشور، رنگ زرد براى آگاهى بخشى، رنگ 
نارنجى براى حفظ آمادگى و رنگ قرمز براى اقدام است. 
هواشناسى اصفهان روز یکشنبه با صدور اطالعیه اى از 
تشدید شرایط پایدارى جوى و انباشت مواد آالینده در 
مناطق مرکزى، صنعتى و کالن شهر اصفهان از امروز 
( دوشنبه) تا اوایل روز پنجشــنبه در مناطق مرکزى، 
صنعتى و کالنشــهر اصفهان خبر داد. بر اســاس این 
گزارش، به دلیل سکون نسبى و پایدارى جوى، افزایش 
غلظت آالینده ها، انباشــت آالینده هاى جوى احتمال 
کاهش کیفیت وضع هوا در حد ناسالم براى تمام گروه ها 

وجود دارد.

رنگ نارنجى کرونایى از 
اصفهان رفت

طبــق جدیدترین رنگ بنــدى همه گیــرى بیمارى 
کووید-19، وضعیت نارنجى و ُپرخطر پس از یک ماه 
از نقشــه کرونایى اســتان اصفهان حذف شد و بیشتر 
شهرســتان ها در وضعیت آبى(عادى) قرار دارند. هفته 
گذشته 2 شهرستان استان در وضعیت نارنجى و هفت 
شهرستان در وضعیت زرد(به نسبت ُپرخطر) بودند که 
نایین و فریدونشــهر از وضعیت ُپرخطر خارج شدند و 
در شرایط زرد و "به نســبت ُپرخطر" قرار گرفتند. تعداد 
شهرســتان هاى زرد نیز کمتر شــد و به 6 شهرستان 

رسیدند.

معرفى مدیرکل جدید 
صدا و سیما

آیین تکریــم و معارفه مدیرکل صدا و ســیماى مرکز 
اصفهان صبح روز پنجشنبه بیست ونهم دى   برگزار شد. 
در این آیین، یوسف افشارى نیا به عنوان مدیرکل جدید 
صدا و سیماى مرکز اصفهان معرفى، و از خدمات بهرام 
عبدالحسینى در مدت چهار سال و نیم تصدى مدیرکلى 

این سازمان تقدیر شد.

اعمال قانون
 53 هزار خودروى دودزا 

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان گفت: 
در 9 ماهه امسال بیش از 53 هزار خودرو دودزا و بیش 
از 268 هزار خودرو فاقد معاینه فنى توســط همکاران 
ما اعمال قانون شده اند. سرهنگ محمدرضا محمدى 
افزود: مطابق بررسى ها در همه آیتم هاى منجر به تشدید 
آلودگى  هوا توسط خودروهاى موتورى، افزایش برخورد 
داشته ایم و شرایط ما نسبت به سال گذشته بدتر شده 
است. وى ادامه داد: متاسفانه خودروهاى تک سرنشین 
به وفور مشاهده مى شــوند درحالى که ما انتظار داریم 
شهروندان براى سالمتى خودشــان به نکات الزم در 

این ایام توجه کنند.

انهدام باند خانوادگى 
قاچاق سالح 

فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى چهار عضو 
یک خانواده که 27 قبضه اسلحه جنگى را به وسیله یک 
دستگاه سوارى پژو 405 به اصفهان منتقل کرده بودند، 
خبر داد. ســردار محمدرضا میرحیدرى گفت: مأموران 
پلیس اطالعات و امنیت عمومى استان اصفهان موفق 
شدند با اشرافیت و هوشــمندى باالى خود از قاچاق 
محموله اى از سالح غیرمجاز به استان اصفهان مطلع و 
موضوع را در دستور کار قراردادند. مأموران حین کنترل 
خودروهاى عبورى به یک دستگاه خودروى سوارى پژو 
405 مشکوك و آن را متوقف و 27 قبضه اسلحه جنگى 
که به صورت کامًال حرفه اى در این خودرو جاساز شده 
بودند را کشف کردند. در این عملیات چهار عضو یک 
خانواده که این محموله را از استان هاى غربى کشور به 
اصفهان منتقل کرده بودند دستگیر و به همراه پرونده 

تحویل مرجع قضائى شدند.

خبر

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان از پیگیرى ویژه دستگاه 
قضایى استان در رابطه با کاهش آالینده هاى هواى اصفهان 

توسط مدعى العموم و دادستان مرکز استان خبر داد.
حجت االسالم  جعفرى اظهار کرد: کالنشهر اصفهان با دارا 
بودن صنایع گسترده و بزرگ در اطراف، با مشکل آلودگى هوا 
روبرو است و با وجود برخى اقدامات در کاهش آلودگى هاى 
زیســت محیطى از ســوى برخى از صنایع، هنوز با وضع 
مطلوب فاصله وجود دارد. وى گفت: دستگاه قضایى استان 
از یک سو وظیفه حمایت از واحدهاى تولیدى و صنعتى در 
جهت رفع مشکالت اقتصادى و اشــتغال را دارد و از سوى 
دیگر رعایت موارد مربوط به حفظ سالمت مردم و قوانین 

زیست محیطى را نیز در اولویت فعالیت هاى خود دارد.
رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان بر لزوم رعایت 
مقررات زیست محیطى توسط شرکت هاى تولیدى تأکید 
کــرد و افزود: با توجه بــه آلودگى کالن شــهر اصفهان و 
اهمیت موضوع سالمت مردم، شــرکت هاى تولیدى باید 
استانداردهاى مربوط به آالیندگى و مسائل زیست محیطى 
را رعایت کرده و باید هر هزینه  و اقدامى که در جهت کاهش 

آالیندگى الزم است انجام گیرد.
حجت االســالم  جعفرى از پیگیرى ویژه دستگاه قضایى 
استان در رابطه با کاهش آالینده هاى هواى اصفهان توسط 

مدعى العموم و دادستان مرکز استان خبر داد.

مدیر مجموعه جهانى مســجد جامع عتیــق اصفهان از 
برگزارى تورهاى تخصصى ویــژه بازدید از بخش هاى 

نادیده مسجد جامع عتیق اصفهان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى اداره کل میراث فرهنگى استان 
اصفهان، عبدالرضا کارگر گفت: مسجد جامع عظیم عتیق 
اصفهان با بیش از 22 هزار مترمربع وسعت و با نزدیک به 
1300 سال قدمت یکى از کهن ترین مساجد جامع ایران و 
اولین مسجدى است که در فهرست میراث بشرى به ثبت 

جهانى رسیده است.
او افزود: این مسجد در بیش از یک هزار سال و در 10 دوره 
تمدنى تحوالت فراوانى را از منظــر معمارى وهنرهاى 

تزیینى وابسته به آن تجربه کرده، لذا در این مسجد عظیم 
و تاریخى بخش هــاى مختلفى وجــود دارد که تاکنون 
گردشگران به دلیل حفاظت از این اماکن، امکان بازدید 

از آن را نداشتند.
کارگر ادامه داد: با هماهنگى هــاى به عمل آمده با مرکز 
گردشــگرى شــهردارى اصفهان، تورهــاى بازدید از 
مکان هاى ناشناخته و کمتر دیده شده این مسجد عظیم 
تاریخى از تاریخ یکم تا هفتم بهمن ماه برگزار شده و درهاى 
این بخش هاى تاریخى به روى گردشگران در قالب طرح 
گردشــگرى نیم رخ در طى این ایام و در آستانه ایام دهه 

مبارك فجر انقالب گشوده خواهد شد.

نادیده هاى مسجد جامع عتیق 
پیش روى گردشگران

ورود دادستانى به 
آلودگى هواى اصفهان

عملیات مرمت بخش آسیب دیده از سقف بازار تاریخى 
قیصریه آغاز شده است. این خبر به تازگى از قول مدیر 
مجموعه فرهنگــى و تاریخى بازار اصفهــان در صدر 
خبرگزارى ها منتشر شــد. به گفته حمید محمد نژاد با 
توجه به عظمت این بازار تاریخى که یکى از بزرگ ترین 
مجموعه هاى فرهنگى و تاریخى ایران و حتى جهان به 
شمار مى رود، لزوم مشارکت دولت و بخش خصوصى در 
حفاظت از این مجموعه بیش از هر زمان دیگر احساس 

مى شود و به همین خاطر مرمت آن آغاز شده است. 
فرو ریختن بخشى از سقف این بازار در یکى از شب هاى 
اواخر دى ماه اتفاق افتاد. در این حادثه، بارندگى کم سابقه 
اخیر باعث شد بخشى از ســقف در چهارسوى دوم بازار 
قیصریه و ورودى بازار چیت سازها فرو بریزد و آجرهاى 
این نقطه بر سر یکى از ویترین هاى زیر سقف آوار شود.

به گفتــه بازاریان، ایــن اتفاق در شــب و هنگامى که 
بازار تعطیل بود افتاد در حالى که اگر در روز ســقف فرو 

مى ریخت حتماً  اتفاق دلخراشى مى افتاد.
روز پنج شنبه 29 دى ماه بود که بازاریان سقف آوار شده 
بازار را دیدند؛ آتش نشانى را خبر کردند و صبح جمعه بود 

که داربست ها براى تعمیر و بازسازى سقف علم شدند. 
رگه زرد رطوبت زده ســقف و زخــم بزرگى که در دل 
آن ســر باز کرده، حاال خیلى ها را نگران کرده است؛ 
بازاریانى که مــى گویند با بارش دوبــاره برف ممکن 
است شاهد تکرار این اتفاق باشند و باز بخشى از سقف 

قدیمى فروبریزد.
به گفته کسبه بازار، داربست ها در روز جمعه نصب شده 
اســت، اما آنچه پیداســت هنوز از عملیــات مرمت و 
بازســازى خبرى نیســت! امامدیرمجموعه فرهنگى 
وتاریخى بازاراصفهان اذعان کرده که قرار است با تعامل 
اداره کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
استان، سازمان نوســازى و بهسازى شهردارى و جلب 
مشارکت شوراهاى این بازار، سقف تخریب شده بازار 

مرمت شود.

محمد نژاد، تأکید کرده که این تعامل تنها براى مرمت 
نیست بلکه تضمین حفاظت از این مجموعه تاریخى هم 

در دستور کار قرار گرفته است.
در این میان اما بازاریان نظر دیگرى دارند، به گفته آنها 
مشکالت بازار قیصریه و تیمچه هایش زیاد است، چون 
این طاق ها به هم وصل است و میراث فرهنگى تا کنون 

هیچ کارى نکرده است.
بازاریان تأکید مى کنند که قبــل از این حادثه و به دلیل 
مشکالتى که ســقف داشــت بارها به میراث فرهنگى

 گفته اند و هر بار شنیده اند که «بررسى مى کنیم» ولى 
این بررسى ها هیچوقت انجام نشده است. 

به جز ســقف که تازگى فرورخته، وضعیــت تیمچه و 
کاروانســراها هم خوب نیســت؛ بازاریان مى ترسند با 
بارش هاى دوباره فاجعــه رخ بدهد. به گفته آنها این بار 
اگر در میانه روز سقف فرو بریزد معلوم نیست چه بر سر 
عابران و یا بازاریان بیاید. در مقابل میراث هم به آنها گفته 
که «فعًال بودجه کم اســت و اگر بودجه برسد مى آییم و 

تعمیر مى کنیم!».
گرچه شهرام امیرى، مدیر امور فرهنگى و روابط عمومى 
اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان پس از ریزش 
بخشى از سقف قیصریه اعالم کرد که در طى یک دهه 
گذشته به ویژه دو سال اخیر رخدادهاى مهمى در زمینه 

حفاظت از این بازار تاریخى اتفاق افتاده است.
اما با وجود این، مرمت بازار نیازمند بودجه و تعامل بیشتر 
اســت و وجود ترك هاى عمیق و واضح بر روى سقف 
قیصریه شاهدى اســت بر این مدعا که اوضاع قیصریه 
خوب نیســت و اگر برف دیگرى ببارد معلوم نیست چه 

بر سر سقف بیاید.
مدیر امــور فرهنگى و روابط عمومــى اداره کل میراث 
فرهنگى استان اصفهان این موضوع را قبول دارد که این 
مکان باید به شکل درستى مرمت و بازسازى شود اما به 
گفته امیرى، امکان پایش بازار قیصریه با توجه به هشت 
کیلومتر طول و هشت هزار و 500 مغازه به تنهایى از عهده 
اداره میراث فرهنگى برنمى آید و نهادهاى مختلف ازجمله 

شهردارى، شوراى بازار و شوراهاى تیمچه ها نیز در این  
زمینه کمک کنند که فعًال سازمان نوسازى و بهسازى 

شهردارى اصفهان به مسئله ورود پیدا کرده است.
مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان 
در رابطه با ورود این سازمان براى مرمت بخشى از بازار 
گفته «ما در حال حاضر روى این قسمت از بازار ورود کرده 
و قبل از آن هم در بقیه قسمت هاى بازار کار کرده ایم. این 
مسئله در بودجه ما قرار نداشت و در برنامه امسال ما نبود 
اما آقاى دکتر ایزدى، میراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى اصفهان، گفتند کار کنید و کارگاه را تجهیز 
کنید. این نکته باید ذکر شــود که متولى بازار قیصریه، 
سازمان نوسازى بهسازى نیست، با وجود این، کارهاى 
بازار را هم انجام مى دهــد و از همین رو وقتى از ریزش 
بخشى از سقف بازار قیصریه مطلع شــدیم به آن ورود 
پیدا کردیم؛ ضمن اینکه قبل از این حادثه و در سال هاى 
قبل نیز بازار را آسیب سنجى کرده و هشدارهاى اولیه را 

داده بودیم.»
محمد على ایزدخواســتى، در این رابطه تأکید کرده که 
قاعدتًا شــهردارى نمى تواند به موضوع تیمچه ها ورود 
پیدا کند، چراکه مالک خصوصى دارند و لذا تکلیف این 
تیمچه ها باید به صورت قانونى مشــخص شود و مالک 
باید با فشار قانون در راستاى حفاظت و مرمت آن اقدام 
کند چراکه اگر سازمان نوسازى و بهسازى فقط بخواهد 
به تیمچه هــا ورود کند هیچ بودجه اى بــراى کارهاى 

ضرورى تِر خود نخواهد داشت.
اینها همه در حالى اســت کــه بازاریان مــى گویند در 
ســال هاى اخیر ســقف و دیوارهاى مغازه ها در جاى 
جاى بازار قیصریــه فروریخته اســت و دور تا دور این 
مکان هاى تخریب شــده مغازه هاى دیگــرى در حال 
فعالیت هســتند و جمع آورى آب به علت بارش برف و 
باران باعث فرونشســت و نم دیوارها شده و هر لحظه 
ممکن اســت بخش دیگرى از بازار قیصریه در مکانى 
نامعلــوم از این بازار ســرباز کند و اتفــاق تلخ دیگرى

 رخ بدهد. 

آشفته بازارمرمت قیصریه

اتفاقات نامیمون عدم تولیگرى
نصف جهان  روزنامه «اصفهان امروز» در شماره دوم 
بهمن ماه خود در یادداشتى با عنوان «متولى حفاظت 
از میراث اصفهان کیست؟» نوشته: «بارندگى هاى 
شــدید روزهاى اخیر در اصفهــان و کوتاهى هاى 
بازاریان سبب ریزش بخشى از سقف بازار قیصریه 
شــد. این جمله خالصه واکنــش اداره کل میراث 
فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى اصفهان به 
ریختن بخشى از ســقف بازار قیصریه اصفهان بود 
که طى روزهاى اخیر بسیارسروصدا به پا کرده است 
این در حالى اســت که مدیرکل میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى استان اصفهان از پایش 
بناهاى تاریخى اصفهان پس از بارش سنگین برف 
در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت هیچ یک 

از بناهاى تاریخى اصفهان دچار آسیب نشده است. 
پایشى که چندان جدى گرفته نشده و عوارض آن را 
مى توان در فروریختن سقف بخشى از بازار قیصریه 

شاهد بود.»
در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «بازار 
قیصریه یکى از مراکز مشهور صنایع دستى است که 
جزو بزرگ ترین و مجلل ترین مرکز خرید و فروش 
در دوران صفویه به حساب مى آید. چنین گنجینه 
گرانبهایى هربار گوشــه هایى از آن دســتخوش 
اتفاقات نامیمونى مى شود که جبران آن غیرممکن 
است. گاهى طعمه حریق و گاهى اتفاقات دیگرى 
که نشأت گرفته از بى توجهى نسبت به این میراث 

است.»

مریم محسنى
برخى از قوانین در ساختمان ســازى بهارستان براى 
مردم این منطقه مشکل آفرین شده است. این قوانین 
پیچیده باعث شده بخشى از تسهیالتى که باید در زمینه 

ساختمان سازى پرداخت شود به دالیلى کاهش یابد.
ماجرا از این قرار اســت که در شــهر جدید بهارستان 
اصفهان شرکت عمران طبق قرارداد زمین هایى را به 
مردم واگذار مى کند و شهروندان زیادى زمین ها را از 
دیگر شهروندان به صورت وکالتى خریدارى کرده و در 
حال ساخت هستند، اما به دلیل پاره اى از قوانین مالک 
براى اینکه بتواند به ســاخت خانه ادامه دهد مجبور 
به گرفتن وام از بانک مسکن اســت. به گفته یکى از 
شهروندان این منطقه، آنها به بانک مسکن درخواست 

وام داده اند و بانک مســکن براى ارائه وام درخواست 
آنها را به شرکت عمران ارسال کرد، اما شرکت عمران 
زمانى قــرارداد را به نام مالک انتقــال مى دهد تا وام 
دریافت کند که نماى ساختمان را اجرا کرده باشد؛ اما 
این موضوع نیازمند هزینه هایى است که از طریق وام 
مى تواند جبران شود. از سویى دیگر اگر نماى ساختمان 
را بتوان از طریق قرض کــردن پول پیش برد تا بعد از 
واگذارى بتوان وام گرفت، به این دلیل که 75 درصد 
کار پیش رفته بانک مســکن به جــاى 400 میلیون 
وام به این بهانه که ســاختمان تکمیل شده تنها 100 
میلیون تســهیالت ارائه مى دهد که این موضوع هم 
براى مالکان و هم براى سازندگان مشکالتى را ایجاد 

کرده است.

قوانین دست و پا گیر ساخت مسکن

«بهشت حکیم ا...» در سالن تماشا
نصف جهان  اگر اهل تئاتر باشید بد نیست بدانید این 
روزها تاالر هنر میزبان تئاترى با عنوان «بهشــت 

حکیم ا...» است.
این نمایش روایت زندگى عاشقانه شخصیت آیینه 
دختر جوان افغانستانى است که به اصرار نامزدش 
حکیم ا...، از مزارشریف به قرچک ایران مهاجرت 
مى کنند اما در قرچک با شرایط رضایت بخشى روبه 
رو نمى شــوند، به همین دلیل این بار قرچک را به 

مقصد ترکیه ترك مى کنند. 
این نمایش نوشته خسرو امیرى و کارگردانى ویدا 
موسوى و تهیه کنندگى سعید موذنى است و پیش از 

این در سى ونهمین جشنواره تئاتر فجر  حائز تندیس 
بهترین طراحى صحنه براى سعید موذنى و جایزه 
برتر بازیگرى زن براى ویدا موســوى بوده است، 
همچنیــن در هفدهمین جشــنواره تئاتر مقاومت 
نامزد 9 جایزه و برنده 7 تندیس بهترین کارگردانى، 
بهترین نمایشــنامه، بهترین بازیگرى زن، بهترین 
طراحى صحنــه، بهترین طراحــى گریم، بهترین 

طراحى نور و بهترین طراحى لباس شده است.
«بهشت حکیم ا...»  هر روز از ســاعت 18 به غیر 
ازشنبه ها در سالن تماشا تاالر هنر به روى صحنه 

خواهد رفت.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

معاون ابنیه تاریخى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دســتى اســتان اصفهان با اشــاره به گزارش 
یک هفته اخیر مرکز پژوهش هــاى مجلس از وضعیت 
فرونشست در شهرهاى کشور و آثار تاریخى، به ویژه آثار و 
پل هاى تاریخى زاینده رود اظهار کرد: موضوع فرونشست 
را از دو سال قبل در بناهاى تاریخى اصفهان رصد کردیم.

سیدمهدى موســوى موحدى تصریح کرد: متأسفانه در 
مرکز اصفهان و در محور رودخانه زاینده رود که پل هاى 
تاریخى در امتــداد آن قرار دارد، با توجــه به اینکه عمق 
سنگ بستر حدود 50 متر است، فرونشست وجود دارد و 
ما موضوع پایش پل ها را به صورت جدى دنبال مى کنیم. 
این چالش بیشتر در ضلع شمالى رودخانه از جمله میدان 
امام (ره)، مســجد جامع و بناهایى است که در فهرست 

یونسکو ثبت شده اند.
وى اظهار کرد: میدان امام (ره)، مسجد جامع، سى وسه پل 
و پل خواجو بناهاى شــاخصى هســتند که بیشــترین 
حساســیت را دارند و در برخى بناها مانند مســجد جامع 
اصفهان به دلیل برخى مسائل زمین شناسى این مشکل 

بیشتر وجود دارد.
موســوى موحدى خاطرنشــان کرد: در بحث پل هاى 
تاریخى قرار بود تفاهمى با ســازمان زمین شناسى داشته 
باشــیم که طى آن میزان فرونشســت پل هاى تاریخى 
اصفهان بر اساس ایستگاه هاى سى تى اس بررسى شود 
که این کار به نتیجه اى نرسید؛ اما باتوجه به اینکه عمق 
سنگ بستر در سى وسه پل در عمق 50 مترى است، براى 
ما جاى نگرانى دارد ضمن اینکه مترو نیز از نزدیکى این 

پل تاریخى عبور کرده است.
وى با برشــمردن راهکار حل این مشــکل اظهار کرد: 
متخصصان زیــادى در این امــر دخالت دارنــد. زمانى 
که برج پیزا مایل شــده بود و از ســطح عمود خارج شد، 
متخصصان متعددى روى آن کار کردند، اما نظرات نهایى 

را زمین شناسان دادند.
معاون ابنیه تاریخى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دستى اســتان اصفهان گفت: راهکارى که در 
ایتالیا در نظر گرفته شد، تزریق بتن به یک طرف برج پیزا 
بود تا بتوانند تعادلى ایجاد کنند که برج بیشــتر منحرف 
نشود اما اینکه بخواهیم آن نسخه را براى اصفهان اعمال 
کنیم، امکان پذیر نیست بنابراین راهکارهاى متعدد باید 

بررسى شود.

راهکار حفظ برج پیزا روى سى و سه پل جواب نمى دهد

دریافت مجوز زیست محیطى
 3طرح صنعتى روستایى در مورکان

نصف جهان  مجوز زیست محیطى سه طرح صنعتى 
روســتایى و احداث مسکن روســتایى در روستاى 

مورکان دریافت شد.
فرماندار شهرستان لنجان گفت: پس از بازدید از طرح 
توسعه مسکونى روستاى مورکان موافقت مدیر کل 
و کارشناسان محیط  زیست استان براى سه هکتار 
از اراضى مسکونى اخذ شد و هماهنگى الزم براى 

واگذارى در دستور کار قرار گرفت.
حمیدرضا محمدى فشــارکى افــزود: فرماندارى 
شهرســتان لنجان نگاه ویژه اى بــه جلوگیرى از 
مهاجرت روســتاییان و همچنین توســعه اقتصاد 

روســتا و روســتاییان دارد و از ایــن رو در تالش 
هســتیم با برنامه ریزى هــاى الزم متناســب با 
ظرفیت هــاى محیطــى و اقلیمى روســتاها که 
مى تواند حوزه هاى کشــاورزى، صنایع دســتى، 
صنعت دامدارى، گردشگرى و... باشد، این سیاست

 اجرایى شود.
وى عنوان کرد: ایجاد اشتغال پایدار در روستاهاى 
شهرســتان لنجان، افزایش بهره ورى و در نهایت 
افزایش تولید در روســتاهاى این شهرستان را رقم 
خواهد زد که ثمره آن افزایش درآمد واقعى خانوار و 

کاهش فقر است.

تسریع در اتمام زیرگذر شهید سلیمانى کاشان
نصف جهان  شهردار کاشان از تسریع در اتمام پروژه 
زیرگذر شهید ســلیمانى خبر داد و گفت: عملیات 
اجرایى ابرپروژه زیرگذر شهید ســردار سلیمانى از 
سال 98 آغاز شــده و با رفع بسیارى از موانع شتاب 

گرفته است.
حسن بخشنده امنیه با اشــاره به گام پایانى اجراى 
زیرگذر شهید سلیمانى اظهار کرد: در کنار عملیات 
عمرانى و اجرایــى، در بخش هاى مختلف کریدور 
زیرگذر که به همــت معاونت ها و ســازمان هاى 

شــهردارى و قــرارگاه خاتم االنبیــاء (ص) انجام 
مى شــود، فرایند اجراى پیاده روهاى طرفین پروژه 

نیز در حال انجام است.
وى با بیان اینکه پیاده روســازى در حال اجراست، 
افزود: ایــن عملیات حدفاصل بلوار شــهید معمار 
تا تقاطــع خیابان فلســطین و بلــوار خلیج فارس 
حدفاصل بلوار ســردار شهید فارســى تا حکمت 
83 و بلوار شهید معمار تا بوســتان شهید فارسى را 

در برمى گیرد.
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یک زن پنجاه ساله اعالم کرده است که اپل واچ پس 
از این که به او در مورد یک بیمارى قلبى کشنده هشدار 

داده، جان او را نجات داده است.
الین تامپسون، 59 ساله، در آوریل 2018 
از حمــالت صرع رنــج مى برد. او 
تحت درمان قــرار گرفت و 
آزمایشــات بیشتر نشان 
داد که او هیچ مشــکل 
سالمت دیگرى ندارد، 
اما با این وجود، همچنان 

از تشنج رنج مى برد.

در این مــاه، الین پس از آن که اپــل واچ او با عالمت 
هشدار قرمز، چشمک مى زد، متوجه شد که قلبش ریتم 
نامنظم دارد. الین پس از تداوم تشنج خود تحت درمان 
دارویى قرار گرفت تا از این طریق مشکل تشنج خود 

را رفع کند.
در فوریه 2022، اشــلى تامپســون دختر او گفت که 
مادرش باید براى نظارت بر وضعیت خود یک ساعت 
اپل همراه داشته باشد.الین گفت: وقتى یک روز از خواب 
بیدار شدم، هشدار اپل قرمز بود، بنابراین به دکتر رفتم 

و نتایجى را که ساعت ثبت کرده بود به او نشان دادم.
پزشــکان گفتند که الین دچار انسداد دهلیزى-بطنى 

شده است، انسدادى در قلب که به خاطر آن قلب کندتر 
یا با ریتم غیر طبیعى مى زند.برخى از افراد با این عارضه 
به دنیا مى آیند؛ در حالى که برخى دیگر بعداً در زندگى 
به آن مبتال مى شوند. این عارضه مى تواند ناشى از سایر 
بیمارى هاى قلبى، مانند حمله قلبى، دارو هاى تجویزى 
یا جراحى قلب یا بیمارى هایى مانند بیمارى الیم باشد. 
الین معتقد است که اگر ساعت اپل نداشت، جان خود 
را از دســت مى داد.در نهایت به آیلین یک دســتگاه 
ضربان ساز داده شــد که تا آخر عمر باید از آن استفاده 
کند. او بقاى خود را مدیون ســاعت اپل مى داند که به 

موقع مشکل را کشف کرد.

سامسونگ به طور اتفاقى، لیســت گوشى هاى قابل 
آپدیت به One UI5,1 را منتشر کرد. این رابط کاربرى 
با سرى گلکسى S۲۳ از راه مى رسد.معموال رونمایى از 
پرچمداران سرى گلکسى S، با انتشار نسخه جدید وان 
یو آى همراه است. حاال هم در آستانه معرفى گوشى 
هاى خانواده گلکسى اس 23، الگوى رفتارى مشابهى 
از طرف کمپانى کره اى انتظار مى  رود. جالب اینکه در 
 One UI5,1 آپدیت اخیر گلکســى واچ 5، صراحتا به
اشاره شده و حتى سامسونگ، نام گوشى هاى دریافت 

کننده  آن را فاش کرده است.
متن مورد اشاره، به طور مشخص مى گوید: «مدل هاى 

پرچمدار بعد از گلکسى اس 20 و گلکسى زد فلیپ»!
این یعنى اعضاى خانواده گلکسى اس 21 و اس 22 
در صف آپدیت قرار دارند. تقریبا تمام گوشى هاى 
منعطف سامسونگ هم مشــمول به روزرسانى 
هستند: گلکســى زد فولد 2، گلکســى زد فولد 
 ،۵G 3، گلکسى زد فولد 4، گلکســى زد فلیپ
گلکسى زد فلیپ 3 و گلکسى زد فلیپ 4!هر چند 
که اسمى از سایر گوشى ها برده نشده است؛ 

ولى باید منتظر انتشــار آپدیت 
بــراى مدل هــاى رده باالى 

گلکسى A هم باشیم. 

آپدیت رابط کاربرى One UI5,1 براى گوشى هاى سامسونگ اپل واچ جان یک زن را نجات داد

براى انتقال ویدیو ها از آیفون به کامپیوتر دو راه بسیار آسان وجود دارند.
بسیارى از افراد مى خواهند فیلم هایى را که با آیفون خود مى گیرند به رایانه منتقل کنند تا 
تنظیمات مناسب را انجام دهند و سپس آن ها را در سایت هاى مختلف شبکه هاى اجتماعى 

منتشر کنند؛ اما چگونه مى توان یک ویدیو را از آیفون به کامپیوتر منتقل کرد؟
اولین راه براى انتقال ویدیو از آیفون به کامپیوتر ساده ترین راه است

براى ایــن کار نیازى به نصب برنامه یــا راه اندازى پلت فرم ذخیره ســازى ابرى ندارید. 
همچنین، مى توانید فایل ها را از برنامه Photos در رایانه شــخصى ویندوز خود (از طریق 
مایکروسافت) وارد کنید. برنامه Photos از قبل نصب شده است، به این معنى که در هر لپ 
تاپ یا رایانه رومیزى ویندوزى وجود دارد. این یک انتقال سیمى خواهد بود، بنابراین براى 

اتصال آن به کامپیوتر به یک کابل الیتنینگ با کانکتور USB مناسب نیاز دارید.
قفل آیفون خود را باز کنید.

کابل الیتنینگ را به آیفون و سر دیگر آن را به کامپیوتر وصل کنید.
 Allow this device to access to در پنجره بازشو کلیک کنید که مى گوید Allow روى

.photos and videos your

در رایانه شخصى خود، منوى Start را باز کرده و برنامه Photos را انتخاب کنید.
روى Import کلیک کنید و From Connected Device را انتخاب کنید.

از آیفون خود، اعالن «Choose a device to import from» را انتخاب کنید.
ممکن است چند لحظه طول بکشد تا رایانه شما عکس ها و ویدیو هاى آیفون شما را بخواند. 
پس از انجام این کار، فایل هاى رسانه اى روى گوشى شما نمایش داده مى شوند. ویدیو هایى 
را که مى خواهید وارد کنید انتخاب کرده و مشــخص کنید کجا در رایانه ذخیره شوند. در 
نهایت روى دکمه «وارد کردن انتخاب شده» در صفحه کلیک کنید. کامپیوتر شما فایل هاى 

انتخاب شده را در عرض چند دقیقه وارد مى کند.

File Explorer نحوه انتقال ویدیو از آیفون به کامپیوتر با استفاده از
 Windows راه دیگر براى انتقال ویدیو ها از آیفون به رایانه شخصى بدون دردسر، از طریق
Explorer یا File Explorer است. اگر مدتى است که از لپ تاپ ویندوزى استفاده مى کنید، 

قبًال با File Explorer آشنا هستید که این روش را آسان تر مى کند. براى انتقال ویدیو هاى 
خود از آیفون به رایانه با استفاده از این برنامه، به یک کابل USB نیاز دارید.

آیفون خود را با استفاده از کابل USB به رایانه خود وصل کنید.
در آیفون، روى Allow در درخواست درباره اشتراك گذارى عکس ها و ویدیو ها در دستگاه 

متصل ضربه بزنید.
 «Devices and Drives» خود را در قسمت iPhone را باز کنید و نام My Computer

انتخاب کنید.
بر روى آیفون خود کلیک راست کرده و "Import Photos and Videos" را انتخاب کنید.
چند دقیقه صبر کنید تا کامپیوتر شما عکس ها و ویدیو ها را در آیفون شما جست و جو کند.

 Next بازبینى، ســازماندهى و گروه بندى موارد براى وارد کردن" را انتخاب کنید. روى"
کلیک کنید.

ویدیو هایى را که مى خواهید وارد کنید انتخاب کنید و روى Import کلیک کنید تا آن ها را 
از آیفون به رایانه منتقل کنید.

همچنین مى توانید روى نام آیفون در قسمت «Hardware & Drivers» کلیک کنید، روى 
Internal Storage کلیک کنید و DCIM را انتخاب کنید.

در آن جا، عکس ها و ویدیو هاى آیفون خود را که در پوشه هاى مختلف ذخیره شده اند، پیدا 
خواهید کرد. آنچه را که نیاز دارید انتخاب کنید، آن را کپى کنید و سپس آن را در پوشه مقصد 

در رایانه خود جایگذارى کنید.

اگر شما هم در گوشى اندرویدى خود آدرس جیمیل شخص 
دیگرى را وارد کرده اید، باید بدانید که در خطر امنیتى بزرگى 
قرار دارید. در ادامه این متن با جزئیات بیشتر این خطر آشنا 

خواهیم شد.
آدرس جیمیل در ظاهر یکى از امن ترین ابزارها در اینترنت 
اســت که با راه اندازى ســاده آن مى توانید تقریبا در تمام 

فضاى این شبکه به راحتى جستجو کنید.
با این حال واقعیت جز این اســت و اکانت جیمیل آن چنان 
که به نظر مى رســد بى خطر و بى آزار نیست. به طور خاص 
در صورتى کــه آدرس جیمیل فردى دیگرى در گوشــى 
اندرویدى شــما فعال باشــد، خطر بزرگى شــما را تهدید 
مى کند. بنابراین باید بالفاصله این اشــتراك را از گوشى 

خود حذف کنید.
آدرس جیمیل همانند یک شناســه یکتاست که کاربران 
مختلف را از هــم تفکیک مى کند. تنها با اســتفاده از این 
اشتراك است که مى توانید به مجموعه گسترده سرویس ها 

و محصوالت گوگل دسترسى داشته باشید.
گوگل به منظــور بهبــود کیفیت ســرویس دهى خود و 
شخصى ســازى بیشــتر خدماتش براى کاربران مختلف، 
اطالعاتى از خدمات مختلفش را بــر روى اکانت جیمیل 

کاربران ذخیره مى کند.
این اتفاق به خودى خود مساله نگران کننده اى نیست؛ اما 
اوضاع زمانى خطرناك مى شود که گوشــى اندرویدى را 
وارد معادالت کنیم! چرا که زمانى که توســط یک اکانت 
جیمیل وارد دســتگاه اندرویدى خود مى شــوید یا اکانت 
Gmail را در مرورگر کروم وارد مى کنید، تمامى اطالعات 

کلیدى گوشى یا مرورگر شــما بر روى این اکانت ذخیره
 مى شود.

بنابراین گوگل اطالعاتــى از تمامى امور شــما نظیر باز 
کردن برنامه ماشین حساب، چک کردن اپلیکیشن بانک و 
پخش یک موزیک را در اکانت جیمیل شما ذخیره مى کند. 
همچنین تمامى جزئیات مربوط به جســتجوى شــما در 
اینترنت، سایت هایى که بازدید کرده اید یا اطالعات ذخیره 
شــده با اکانتتان نیز از دیگر مواردى است که در اشتراك 

جیمیل ذخیره مى شود.

تاریخچه جستجوى کروم
طبیعتا گوگل هیچ راهى براى تشخیص این مساله که کدام 
آدرس جیمیل مربوط به کدام گوشى اندرویدى است، ندارد. 
به همین دلیل اگر یک اکانت گوگل در گوشى شما ذخیره 
شده باشد، صرفنظر از اینکه اکانت متعلق به چه کسى ست، 
تمامى اطالعات و فعالیت هاى کاربران اندروید بر روى آن 
ذخیره مى شود و صاحب اصلى اکانت مى تواند به سادگى به 

آن دسترسى پیدا کند. 
به ایــن ترتیب دسترســى یک اکانت جیمیل به گوشــى 
اندرویدى شــما مى تواند عمال تمامى اطالعات شما را در 

معرض خطر قرار دهد.
بنابراین در نظر داشته باشــید که حتى اگر اکانت جیمیلى 
که به گوشى شما دسترســى دارد متعلق به صمیمى ترین 
دوستتان هم باشد، ممکن است در اثر هک شدن آن، تمامى 
اطالعات شــخصى شــما لو رفته و در اختیار هکرها قرار 

گیرد.

اکانت جیمیل مى تواند به همه مکان هایى که 
در آنها حضور داشته اید دسترسى پیدا کند

یکى از مهم ترین اطالعاتى که به واســطه اکانت جیمیل 
کاربران قابل دسترسى است، اطالعات مربوط به مکان یابى 
و تاریخچه مکان هایى ست که کاربر در آن ها حضور داشته.

تاریخچه مکان گوگل
دقت کنید که دسترســى به اطالعات مکانى شما در 

صورتى کــه اکانــت جیمیل فرد 
دیگرى به گوشى اندرویدى شما 
دسترسى داشته باشد، بسیار ساده 

است.
بنابراین اگر دقــت الزم را در این 
زمینــه نداشــته باشــید، تمامى 

مکان هایى که در آن ها حضور داشته اید، 
اعم از فروشــگاه ها، منــزل افراد و… 
به طور کامل در اختیــار صاحب اصلى 

اکانت قرار خواهد گرفت.

از طریــق آدرس جیمیل 
مى توان اطالعات گوشــى را 
بدون اجازه صاحبش پاك کرد

اگر با قابلیت هاى امنیتى سیســتم عامل اندروید 
آشنایى داشته باشــید حتما در جریان هستید که 
یکى از قابلیت هاى مهم گوشى هاى اندرویدى 
امکان پاك کــردن کامل اطالعات گوشــى از 

 Find My راه دور اســت. این کار که از طریق اپلیکیشن
Device اندروید امکان پذیر است، در شرایطى که گوشى 

کاربر دزدیده شده باشد بسیار کاربردى و مفید خواهد بود.
تنها چیزى کــه براى پاك کردن اطالعات یک گوشــى 
اندرویدى از راه دور نیاز است، یک اکانت جیمیل فعال بر 
روى گوشى خواهد بود و اصال مهم نیست که آدرس متعلق 

به چه کسى است!

پاك کردن اطالعات گوشى اندرویدى
به بیان ساده تر، ظرف تنها دو دقیقه مى توان از طریق یک 
آدرس جیمیل که قبال بر روى یک گوشى اندرویدى نصب 
بوده، تمامى اطالعات آن را پاك کرد! به همین جهت باید 
در خصوص اکانت هایى که در گوشى خود ذخیره مى کنید، 
نهایت دقت را داشته باشید.در گوشى اندرویدى تان تنها از 

آدرس جیمیل خودتان استفاده کنید.
در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که تحت هیچ شرایطى 
نباید از اشــتراك جیمیلى غیر از اکانت خودتان در گوشى 

اندرویدى شخصى استفاده کنید.
اکانت گوگل با این کــه در ظاهر بســیار بى خطر به نظر 
مى رسد، اما یکى از ســاده ترین و پراستفاده ترین راه هاى 
دسترســى به اطالعات دیگران در گوشى هاى اندرویدى 
اســت. بنابراین به هیچ عنوان اجازه ندهیــد هیچ اکانتى 
غیر از اشتراك شخصى خودتان به گوشى اندرویدى شما 
دسترسى داشته باشــد؛ حتى اگر صاحب اکانت را به خوبى 

مى شناسید!

نحوه انتقال فیلم ها از آیفون 
چرا نباید به آدرس جیمیل شخص دیگرى در به کامپیوتر

گوشى خود امکان دسترسى بدهیـــــد
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ابالغ نظریه کارشناسى موضوع تبصره 1 ماده 105 آئین نامه 
اصالحى قانون ثبت اسناد و امالك کشور

نظر به اینکه برحســب درخواســت وارده به شــماره 140121702008013809 مورخ 
1401/09/15 ورثه مرحوم خانم نصرت پیمان فرزند حسن به شماره شناسنامه 137 و کدملى 
1198807164 صادره از حوزه شهرضا مالک تمامت 2,25 سهم مشاع از 42 سهم ششدانگ 
یک قطعه ملک پالك ثبتى 2680,1 فرعى که به شماره 9301 فرعى تبدیل گردیده است 
از 1- اصلى واقع در ابنیه بخش 1 ثبتى شــهرضا خواستار پرداخت بهاء یکـ  هشتم اعیانى 
مالکیت فوق الذکر را نموده اند که طبق سوابق بهاء یکـ  هشتم اعیانى فوق الذکر متعلق است 
به خانم صاحب آقایى فرزند عباس که در اجراى تبصره یک ذیل ماده 105 آئین نامه اصالحى 
قانون ثبت اسناد و امالك کشور موضوع جهت ارزیابى بهاء یکـ  هشتم اعیانى میزان مذکور 
توسط کارشناس رســمى دادگسترى طى نامه شــماره 140121702008013809 مورخ 
1401/09/19 به کانون کارشناسان رسمى دادگسترى استان اصفهان ارسال که کانون مذکور 
طى نامه شــماره 1/42501/01 مورخ 1401/10/08 به وارده 140121702008016218 
مورخ 1401/11/01 با ارســال گزارش ارزیابى، کارشناس مربوطه ملک مذکور را یک باب 
منزل مسکونى که قبًال در ســال 1375 به صورت یک باب خانه مخروبه بوده است که در 
همان سال آواربردارى گردیده است و به صورت زمین بایر درآمده و ساختمان جدید در سال 
76ـ 77 احداث گردیده است. لذا کارشناس رسمى دادگسترى میزان بهاء یکـ  هشتم اعیانى 
مالکیت فوق الذکر را به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال برآورد و اعالم نموده است و متقاضى 
مبلغ فوق الذکر را طى فیش هاى شماره 0122126786667373 و 0122128285897590 
مورخ 1401/11/01 جمعا به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال به حساب سپرده این اداره واریز 
نموده و چون ورثه مرحوم خانم نصرت پیمان اعالم نموده اند که هیچ گونه آدرس و اطالعى 
از مالک بهاء ندارد و ذینفع فاقد نشانى و مجهول المکان است، لذا در اجراى تبصره یک ماده 
105 آیین نامه فوق الذکر مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهى مى شود تا چنانچه 
از ذینفع (مالک بهاء خانم صاحب آقایى یا نماینده قانونى وى) تضییع حقى شده باشد مى تواند 
از تاریخ انتشار این آگهى به مدت یک ماه به دادگسترى شهرستان شهرضا مراجعه و گواهى 

طرح دعوى را از دادگسترى شهرضا اخذ و به این اداره ارائه نماید، بدیهى است در صورت عدم 
مراجعه ذینفع یا نماینده قانونى وى به مراجع قضائى در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهى 
طرح دعوى، سند مالکیت متقاضى بدون استثناء بهاء یکـ  هشتم اعیانى صادر و تسلیم خواهد 
شد و در صورت رسیدن اعتراض، ادامه عملیات ثبتى موکول به حکم نهایى دادگاه مى باشد.

تاریخ انتشــار:1401/11/03 م الف: 1444061- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضاـ  
مرتضى قدیرى/11/101

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى 
شماره 6038 مورخ 1401/09/08 خانم مریم ابراهیم نجف آبادى فرزند محمدرضا  ششدانگ  
یکبابخانه  به مساحت 148/97  متر مربع قسمتى از پالك شماره 785 اصلى واقع در قطعه 6 
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول : 1401/10/17 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/03 -م الف: 1436461-حجت اله 
کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد- ازطرف آفرین 

میرعباسى/10/156
توضیح: به دنبال اعالم کمیته شرایط اضطرار آلودگى هواى استان اصفهان مبنى بر دورکارى 
ادارات استان اصفهان تاریخ انتشار نوبت دوم آگهى مزبور از تاریخ 2 بهمن ماه 1401 به تاریخ 

3 بهمن ماه 1401 موکول شده است.

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و 
امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 5303-1401/08/10  آقاى جلیل کیماسى  فرزند خلیل  
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 188/82 متر مربع قسمتى از پالك شماره 1453 فرعى از 391 اصلى 
واقع در بخش 9 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول : 1401/10/17-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/03-م الف: 1436437-حجت اله کاظم زاده 

اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - ازطرف آفرین میرعباسى/10/158
توضیح: به دنبال اعالم کمیته شرایط اضطرار آلودگى هواى استان اصفهان مبنى بر دورکارى ادارات 
استان اصفهان تاریخ انتشار نوبت دوم آگهى مزبور از تاریخ 2 بهمن ماه 1401 به تاریخ 3 بهمن ماه 

1401 موکول شده است.

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 9880 مورخ 1401/09/13 به شماره کالسه 0634 مالکیت آقاى/ خانم على شیروى 
خوزانى به شناسنامه شماره 535 کدملى 1141708701 صادره فرزند غفور در ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 235,16 مترمربع پالك شماره 253 فرعى از 110 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 474 دفتر 578 و صفحه 584 دفتر 552 و صفحه 587 دفتر 
352 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 داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض 

خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/17- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/11/03-م الف: 1435648–رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/10/160
توضیح: به دنبال اعالم کمیته شرایط اضطرار آلودگى هواى استان اصفهان مبنى بر دورکارى ادارات 
استان اصفهان تاریخ انتشار نوبت دوم آگهى مزبور از تاریخ 2 بهمن ماه 1401 به تاریخ 3 بهمن ماه 

1401 موکول شده است.

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره: 140185602012006079- تاریخ ارسال نامه: 1401/11/01- نظر به اینکه سند مالکیت 
اصلى کاداسترى 3 دانگ پالك ثبتى شماره: 8/364 واقع در دارانـ  محله آشجرد بخش 13 ثبت 
استان اصفهان به شماره دفتر امالك الکترونیک 140120302012000920 به نام آقاى مهرداد 
رحیمى آشجردى فرزند غالمحسین تحت شماره چاپى مسلسل 377488 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است سپس مالک با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 140121702012007605 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره ردیف 78024 مورخ 1401/10/29 
به گواهى دفترخانه 18 داران رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت سهل انگارى مفقود 
گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/11/03- م الف: 

1443875- رئیس ثبت اسناد فریدن – محسن مقصودى/11/100
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 برخى از مواد غذایى با گرم کردن دوباره تبدیل به ســمى خطرناك براى 
بدن مى شــوند. این غذاها نباید دو بار گرم شــوند و گرم کردن دوباره آنها 
خطرات جدى به همراه دارد. وقتى صحبت از یک ناهار سریع ادارى یا یک 
وعده عصرانه مى شود معموال باقى مانده غذاى روز گذشته مى تواند نجات 
دهنده باشد، از طرفى گرم کردن غذا در مایکروویو به تسریع روند کار کمک 
مى کند. این روزها افراد غذاى باقى مانده شان را در فریزر گذاشته و مجدد 
آن را مصرف مى کنند. این موضوع اگرچه اشکالى ندارد اما در برخى موارد 

مى تواند خطرات جدى به همراه داشته باشد.
 متاســفانه، دوباره گرم کردن بعضــى غذاها مى تواند شــما را در معرض 
مسمومیت غذایى یا حتى بدتر از آن قرار دهد. در این قسمت چند ماده غذایى 

معرفى شده اند که به دلیل ایمنى هرگز نباید دوباره گرم شوند.

سیب زمینى
مشکل اصلى در گرم کردن مجدد سیب زمینى صرفا مربوط به فرآیند گرم 
شدن آنها با مایکروویو یا اجاق گاز نمى شود زیرا اگر سیب زمینى پخته شده 
براى مدت زیادى در دماى اتاق خنک شود، ممکن است باکترى هایى که 
باعث بوتولیسم مى شوند تشکیل دهند. اگر هم سیب زمینى در یک فویل 
بسته بندى شود این احتمال بیشتر خواهد شد. با گرم شدن مجدد، باکترى ها 
کامال از بین نمى روند حتى اگر ظرف آن به خوبى داغ شود.توصیه مى شود 
ســیب زمینى را بالفاصله پس از پخت مصرف کرده یا این که در یخچال 

گذاشته و آن را سرد سرو کنید تا از گرم کردن و مسمومیت غذایى ناشى از 
آن به دور باشید.

قارچ
گرم کردن قارچ یک اشتباه بزرگ است زیرا حاوى پروتئین هایى است که 
در صورت عدم نگهدارى صحیح توسط آنزیم ها و باکترى ها آسیب مى بیند 
و تغییر مى کند. به عنوان مثال گرم کردن قارچى که در دماى اتاق به مدت 
طوالنى مانده است مى تواند باعث معده درد شود. اگر واقعا باید قارچ را دوباره 
گرم کنید بر اساس توصیه شــوراى اطالعات غذایى، آن را حداقل تا 226 

درجه سانتیگراد حرارت دهید یا به صورت سرد مصرف نمایید.

مرغ
گرم شدن باقى مانده مرغ مى تواند خطرناك باشد. اگرچه گرم کردن مجدد 
مرغ ممکن است منجر به مسمومیت غذایى نشود اما توصیه نمى شود؛ زیرا 
ترکیب پروتئینى آن تغییر مى کند و باعث بروز مشــکالت گوارشى خواهد

 شد.
 براى گرم کردن مجدد باید اطمینان حاصل کنید که هر تکه از مرغ تا 79 

درجه سانتیگراد گرم شود تا باکترى هاى خطرناك از بین بروند.
عالوه بر این، اگر مى خواهید مرغ پخته شده را مرتبا گرم کنید باید اطمینان 
حاصل کنید که کامال مغزپخت شده باشد و در دماى کم و مدت طوالنى گرم 

شود و همچنین مرغ را بیش از 3 روز نگهدارى نکنید.

این کار مى تواند زمان بیدارى و شرایط سازگارترى را براى 
شــنیدن زنگ دوباره ایجاد کند. خیلى امیدوار هســتید، اما 
ناگهان تمامى بهانه ها و توجیه ها براى ادامه خواب با صداى 

دوباره زنگ در هم شکسته مى شود.
اگر به اندازه کافى نمى توانید خواب تان را مدیریت کنید و در 
حال جدال با مغزتان هستید، باید بدانید در معرض خطر جدى 

سالمت قرار گرفته اید.
«به طور معمول روزانه خوابى با کیفیت را تجربه مى کنید یا 
از عواقب کمبود خواب رنج مى برید. به طور ژنتیکى، تعداد 
کمى خوش شانس وجود دارد که از کمبود خواب رنج نمى برند 
و در طول روز بازدهى باالیى از خود نشــان مى دهند. بیایید 

با مسئله اصلى مواجه شوید – شما باید بدانید تنها نیستید.
خسته بیدارشدن تنها مسئله کسل کننده نیست. موضوع تاثیر 
آن بر سالمتى، خلق و خوى و عملکرد شناختى است. در کل 
مى توان گفت: فقدان خواب مى تواند بر عملکرد روزانه تاثیر به 
سزایى بگذارد. اکثر افراد قهوه و منابع کافئین دار را به همین 
علت دوست دارند و راه حل ها مى توانند بر اراده شما در تغییر 

شیوه زندگى استوار باشند.
خبر خوب این است که کنترل زمان خواب به طور کامل در 
دستان شماســت. چند راهبرد را که مى توانند به دستیابى و 
تجربه خواب لذتبخش شبانه کمک کنند، در این مقاله بیان 

خواهیم کرد.

عالئم فقدان خواب
زنگ هشدار به صدا درمى آید و شما دگمه چرت (snooze) را 
فشار مى دهید، امیدوار هستید که خوابى کوتاه را تجربه کنید. 
این کار مى تواند زمان بیدارى و شرایط سازگارترى را براى 

شنیدن زنگ دوباره ایجاد کند. خیلى امیدوار 

هستید، اما ناگهان تمامى بهانه ها و توجیه ها براى ادامه خواب 
با صداى دوباره زنگ در هم شکسته مى شود.

پس از شنیدن ســومین زنگ ســاعت، به زحمت خود را به 
آشپزخانه مى رســانید تا قهوه اى را دم کنید که به شدت به 
نوشیدن آن نیاز دارید. در حالى که خود را سرزنش مى کنید با 
خود جمالتى از قبیل «دیگر آخرین بار بود که دیر خوابیدم و 

بیدار شدم» را تکرار مى کنید.
با تزریق اثرات کافئین به بدن مى خواهید کمى ســرحال تر 
باشید. براى نهار تغذیه اى سرشــار از کربوهیدرات دارید. با 
معده اى ُپر دیگر نمى توانیــد به خوبى تمرکز کنید و مدام در 
ســاعات کارى در حال جدال با چشمان سنگین خواب شده 
هستید و سعى مى کنید ســرتان را بچرخانید و حواس خود 

را پرت کنید و در واقع شروع به مبارزه با بى خوابى مى کنید.
اکنــون وقت بازگشــت به خانه رســیده اســت و پس از 
ســروکله زدن مداوم با ترافیک پیش رو به محل مورد نظر 
رسیده اید. اساســا از لحاظ ذهنى و فیزیکى خسته شده اید. 
عالوه بر بازى کردن با فرزنــدان و صحبت با عزیزان، فقط 

انرژى کافى براى خوردن شام را دارید.

کمبود خــواب چگونه بر ســالمتى تأثیر 
مى گذارد

اگر به اندازه کافى نمى توانید خواب را مدیریت کنید و در حال 
جدال با مغز هستید، باید بدانید در معرض خطر جدى سالمت 

قرار گرفته اید. برخى از اثرات مخرب عبارتند از:
بیمارى قلبى – فشار خون باال – سکته مغزى – خطر سکته 

مغزى - دیابــت  - افزایش ابتال به افســردگى - افزایش 
وزن - کاهش عملکرد سیستم ایمنى.

خواب کافى  
همه چیز مى تواند به طور بالقوه با کمبود خواب اشتباه گرفته 
شود. جاى تعجبى وجود ندارد زمانى که خسته هستید سعى 

مى کنید با خود مبارزه کنید.

یک برنامه شبانه تنظیم کنید
مغز ما عاشــق عادت هاى روزمره است. در واقع، مغز خیلى 
آن ها را دوست دارد و این مى تواند یک مسئله خوب یا بد باشد. 
مغز تفاوت بین آنچه را مولد و اتالف وقت است، تشخیص 
نمى دهد؛ بنابراین ممکن است تفاوت بین خوب و بد به نظر 

شخصى شما بستگى داشته باشد.
یک عادت خوب براى ایجاد موثر یک روال خواب شــبانه 
این اســت که مغز آماده به خواب رفتن باشد. با شروع یک 
فرآیند و واکنش شــیمیایى مغز درخواهید یافت که در حال 
نزدیک شدن به ساعت خواب هســتید. نگران نباشید این 
چیزى نیست که نیازمند یک فر آیند طوالنى باشد؛ به طور 

ایده آل باید چیزى کوتاه باشد.
گزینه هاى زیادى براى انجام دادن وجود دارد از جمله:

انجام چند دقیقه مدیتیشــن و مراقبه- تفکــر در رابطه با 
کار هــاى روزانه انجام شــده- سپاســگذارى بابت برخى 
چیز هایى که دارید- 15 – 30 دقیقــه مطالعه- انجام یک 

سرگرمى آرامش بخش- 
و بسیارى موارد دیگر.

با ایجاد یک روال پیوسته، با موفقیت به روال روزمره خواب 
شبانه دست خواهید یافت.

گرسنه به رختخواب نروید
بیشتر تحقیقات و منابع حاکى از آن هستند که دیر غذاخوردن 
مى تواند به یک فاجعه تبدیل شــود – بدن منابع اختصاصى 
براى هضم وعده هاى غذایى سنگین دارد. حجم سنگین غذا 
در آخر شب مى تواند موجب معده درد شود و در نهایت اختالل 
در خواب. در نتیجه، چند ســاعت قبل از خــواب با انتخابى 

هوشمندانه غذا میل کنید.
مطالعات نشــان داده اند که خوردن کربوهیدرات در شــب 
(به خصوص کربوهیدرات هاى نشاسته اى) عمال مى توانند 
کمک کنند تا سریع تر به خواب بروید. سروتونین و تریپتوفان 
دو ماده شیمیایى هســتند که مغز را درگیر خواب مى کنند. 
سروتونین به طور اهم در دستگاه گوارش، پالکت ها و سیستم 
عصبى مرکزى حیوانات و همین طور انسان یافت شده است. 
این ماده نزد افکار عمومى به عنوان جارى کننده «احساس 

خوب» شناخته مى شود.
در حال حاضر، این بدین معنا نیست که باید دو ساعت قبل 
از خواب پیتزا پپرونى بخورید یا حتى در ســاعت سه صبح، 

کربوهیدرات بخورید. مطمئنا این ها راه حل نیستند.

تخت اختصاصى
تنها براى خواب و اســتراحت از تختخواب خود اســتفاده 
کنید. چیز هاى دیگــر جایگاهى در 

رختخواب ندارند.
تــالش بــراى مطالعه کتــاب در 
رختخواب یک فاجعــه براى چرخه 

خواب است. 
هنگامى که ســرتان با بالش تماس 
بر قرار مى کنــد، مغز بایــد بداند که 
زمان خواب فرارسیده و زمان بررسى 
رسانه هاى اجتماعى و حتى مطالعه به 

پایان رسیده است.

پادکست  
خیلى طرفدار مطالعه نیستید؟ پس بهتر 
اســت به پادکســت گوش دهید. هیچ 
زمانى قبل از به خــواب رفتن براى این 
کار مناسب تر نیســت. این فرصتى است 
براى استراحت و رهاسازى ذهن و خیال 

از افکار منفى.
 اگر تمایلى به خرید یک نســخه صوتى 
از کتابــى را ندارید، مى توانیــد از هزاران 
پادکســت رایگان دیگر که در دســترس 
هستند بهره ببرید. از طریق شنیدن داستان، 
ویژگى هاى شخصیت خود را توسعه و بهبود 

ببخشید.

مصرف بیش از حد انار و رب انار سبب یبوست مى شود بنابراین مصرف انار همراه با هسته هاى آن در 
مبتالیان به اسهال مفید است همچنین زیاده روى در مصرف انار ترش سبب کاهش هورمون هاى 

مردانه مى شود.
مبتالیان به زخم معده باید از مصرف انار ترش اجتناب کنند، زیرا اســتفاده از این میوه سبب تشدید 

زخم معده مى شود.
شاید فکر کنید انار، چون میوه اى پر از خاصیت است اگر بسیار مصرف شود هیچگونه عوارضى ندارد، 

ولى بشدت در اشتباه هستید، زیرا ممکن است براى سالمتى مضر باشد.
انار میوه اى سرشار از خاصیت است که با رسیدن فصل پاییز این روز ها بسیار در خانه ها و بازار مى بینیم، 
ولى الزم است توجه کنید که مصرف بسیار انار عوارض خطرناکى خواهد داشت. با عوارض باورنکردنى 

مصرف انار آشنا شوید.

انار تأثیراتى روى آنزیم ها مى گذارد
آنزیم هاى موجود در انار مى توانند مانع عملکرد آنزیم هاى خاصى در کبد شوند. اگر دارو هاى خاصى 

براى اختالالت کبد دارید، قبل از مصرف این میوه و یا عصاره آن با پزشک مشورت کنید.

قند فراوان انار
اگر چه با دیابت مبارزه مى کند، انار میوه اى پیشگیرانه است. اگر مبتال به دیابت هستید، ازخوردن انار 

اجتناب کنید.

کالرى زیاد انار
اگر رژیم داشته باشید و کالرى مصرفى را چک مى کنید از خوردن این میوه و یا عصاره آن خوددارى 

کنید. انار کالرى زیادى دارد همچنین مى تواند باعث افزایش وزن شود.

مصرف زیاد انار باعث اختالالت هضم مى شود
مصرف بیش از حد این میوه باعث اختالالت بسیارى مى شود. برخى از آن ها حالت تهوع، استفراغ، درد 
شکم و اسهال هستند. اما این عالئم معموال پس از چند ساعت فرو مى نشیند. مصرف بیش از حد انار 

نیز مى تواند دستگاه گوارش را تحریک کند.

آلرژى
مصرف این میوه نیز باعث بروز بسیارى از عالئم مى شود که به آلرژى منجر مى شوند. این نشانه ها 

عبارتند از:
بلعیدن دردناك- خارش - مشکالت پوستى - تورم صورت - سختى در تنفس - درد و تورم در دهان.

مبتالیان به زخم معده باید از مصرف انار ترش اجتناب کنند، زیرا استفاده از این میوه سبب تشدید زخم 
معده مى شود. همچنین استفاده از انار شیرین در افراد سردمزاج توصیه مى شود همچنین این افراد باید 

پس از خوردن این میوه مقدارى نبات و زنجبیل مصرف کند.
گفتنى است؛ مصرف بیش از حد انار و رب انار سبب یبوســت مى شود بنابراین مصرف انار همراه با 
هسته هاى آن در مبتالیان به اسهال مفید است همچنین زیاده روى در مصرف انار ترش سبب کاهش 

هورمون هاى مردانه مى شود.

سال هاى زیادى است که اســتفاده از مکمل هاى دارویى در بین مردم 
جا افتاده است، در این میان رایج ترین شکل دارویى آن قرص جوشان 
است که معروف ترین انواع آن قرص هاى جوشان ویتامین C مى باشد.

مصرف قرص جوشان ویتامین C باعث کاهش عوارض سرماخوردگى 
مى شود و جذب آهن از دستگاه گوارش را کامل مى کند؛ به همین دلیل 
مصرف آن به کســانى که مکمل هاى آهن مصرف مى کنند، توصیه 

مى شود.
 ویتامین C با بهبود عملکرد سیســتم ایمنى بدن، ابتال به عفونت ها را 

کاهش مى دهد.
 ویتامینC، یک مکمل غذایى پر مصرف و یک ماده آنتى اکســیدان 
خوب است که از آسیب رادیکال هاى آزاد به سلول ها و بروز بدخیمى 

هایى مثل سرطان پیشگیرى مى کند.

قرص جوشان گلوکوزامین و کندروئیتین
گلوکوزامین و کندروئیتین دو مکمل غذایى براى کاهش درد و ناراحتى 
مفاصل هســتند که مصرف آن براى بهبود کیفیــت زندگى و کاهش 
درد و درمان آرتــروز مفاصل که به علت تخریــب غضروف هاى بین 
مفاصل اتفاق مى افتد، ضرورى اســت. گلوکوزامین ترکیبى است که 
به ساخته شــدن مایع بین مفصلى کمک مى کند. این قرص جوشان 
براى کسانى که مشکالت مفصلى دارند و براى استحکام استخوان ها 

توصیه مى شود.

قرص جوشان آهن
کم خونى ناشــى از فقر آهن یکى از بیمارى هاى شایع است. مصرف 
مکمل هاى حاوى آهن براى درمان این نوع کم خونى ضرورى است و 
به همین دلیل اشکال مختلفى از این مکمل هادر بازار دارویى موجود 
است. قرص جوشان آهن هم یکى از این شکل هاست. همراه داشتن 
ترکیباتى مثل فولیک اسید، ویتامین B۱۲ و ویتامین C به افزایش جذب 

و اثر بخشى این مکمل کمک قابل توجهى مى کند.

قرص جوشان روى
«روى» یا «زینک» یکى از عناصر کمیاب مورد نیاز بدن اســت که در 

بافت عضالت، استخوان ها، پوســت، کبد و دیگر ارگان ها وجود دارد. 
مقدار کافى از این عنصــر براى افزایش ایمنى بــدن، ترمیم زخم ها، 
بارورى طبیعى، ساخت و ساز سلولى، سالمت پوست، مو و ناخن و بهبود 
بینایى ضرورى اســت. انواعى از قرص هاى جوشان روى که ویتامین 
هاى گروه B را هم دارند براى اســتفاده به منظور بهبود پوست، مو و 

ناخن مناسب تر هستند.

قرص جوشان کلسیم
از آن جا که رژیم غذایى افراد معموال براى تامین میزان کلســیم مورد 
نیاز بدن کافى نیســت، مصرف مکمل هاى حاوى کلسیم براى کمک 
به داشتن استخوان ها و دندان هاى سالم و قوى و پیشگیرى از پوکى 
استخوان ضرورى است. قرص هاى جوشان کلسیم در مقایسه با دیگر 
شکل هاى دارویى عوارض کمترى دارند و مصرف آن ها هم آسان تر 

است.

قرص جوشان مولتى ویتامین
رژیم هاى غذایى سخت گیرانه، مصرف نامنظم غذا و دریافت نکردن 
مواد غذایى ضرورى باعث نیاز افراد به دریافت انواع مولتى ویتامین به 
صورت روزانه مى شود. قرص هاى جوشان مولتى ویتامین که حاوى 
انواع ویتامین هاى خانواده B، ویتامین هاى E و فولیک اسید و بیوتین 

هستند براى تامین ویتامین هاى ضرورى بدن مناسب اند.

 طبق یک مطالعه جدید مبتنى بر نظرســنجى بر روى 
جمعیتى از بریتانیا، محدودیت هاى ســفر با ســالمتى 

ضعیف تر مرتبط است.
در مقابل، افرادى که از محل زندگى خود دور مى شوند 

گزارش مى دهند که ســالمت 
بهترى را تجربه مى کنند.

یک دلیل آن ممکن است این باشد 
که وقتــى فردى 
قــادر به ســفر 
نیست، تعامالت 

اجتماعــى کمترى 
نیز دارد که ممکن اســت 

منجر به تنهایى شود.
این مطالعه جدید و مبتنى بر نظرســنجى که توسط 

محققان در مرکز مطالعات حمــل و نقل کالج لندن در 
انگلستان انجام شده است، نشان مى دهد که مردم چه 

احساسى در مورد تأثیر سفر بر سالمت شأن دارند.
این مطالعه نشــان مى دهد افرادى که در توانایى سفر 
به خــارج از منطقه محلــى خود یا بــه مکان هایى که 
دوست دارند، با محدودیت هایى روبرو هستند، سالمت 
ضعیف ترى دارند، در حالى که کسانى که قادر به سفر به 

دور از خانه خود هســتند، احساس مى کنند که سالمتى 
بهترى دارند.

براساس پاسخ هاى نظرسنجى، نویسندگان به این نتیجه 
رسیدند افرادى که قادر به مســافرت حداقل 15 مایل 
دورتر از خانه بودند، و آنهایى که قادر به مسافرت مکرر 
بودند و مکان هاى بیشترى را مى دیدند، احتمال بیشترى 

براى گزارش سالمت بهتر دارند.
ارتباط بین سفر و وضعیت سالمت در پاسخ 
دهندگان 55 ساله و باالتر از آن بارزتر 

بود.
محققان دریافتند کــه وقتى افراد به 

تعداد مکان هاى کمترى ســفر کنند، عدم 
فرصت براى تعامل اجتماعى به طور مستقیم با 

سالمت ضعیف تر آنها مرتبط بود.

3 ماده غذایى که با گرم شدن سمى مى شوند!

بى خوابى مى تواند به آرامى شما را بکشد!

چه کسانى نباید انار بخورند

افرادى که سفر مى روند از سالمت بهترى برخوردارندخواص انواع قرص جوشان چیست؟

فقدان خواب چگونه بر 
عملکرد مغز

 تأثیر مى گذارد؟

م

این کار مى تواند زمان بیدارى و شرایط سازگارترى را براى 
شنیدن زنگ دوباره ایجاد کند. خیلى امیدوار 

فقدان
ع
 تأث

در جامعه اى که امروزه به سرعت در حال توسعه 

و پیشرفت اســت، کار تمام وقت و تالش هاى 

پیوســته براى دســتیابى به اهداف و حرکت در 

مســیرى درســت، نیاز دارید که بر روى وظیفه 

خود تمرکز و دقت داشته باشید. ما کارشناسان 

ارشد چندکاره اى هســتیم که همیشه هم خوب 
عمل نمى کنیم.

هنگامى که خســته هســتید، عملکرد شناختى 

به عنوان نتیجه کاهش نورون ها (ســلول هاى 

اصلى ســاختمان مغز) پایین مى آید و مشکالتى 

در برقرارى ارتباط دوســتانه اتفاق مى افتد. این 

منجر به وقفه موقت روانى مى شود که بر حافظه 

و ادراك شخصى تاثیر مى گذارد. به عبارتى دیگر، 

فراموشکار، پریشان مى شــوید و قدرت تمرکز 

خود را از دســت مى دهید. نمى توانید مستقیما 

روى چیزى فکر کنید، قدرت تمرکــز خود را از 
دست مى دهید.

مى شوند ى که از محل زندگى خود دور
ند که ســالمت

ه مى کنند.
مکن است این باشد 

دى 
فر 
ت 

ترى 
مکن اســت 

ى شود.
ید و مبتنى بر نظرســنجىکه توسط 

کز مطالعات حمــل و نقل کالج لندن در 
م شده است، نشان مى دهد که مردم چه 

رد تأثیر سفر بر سالمت شأن دارند.
ــان مى دهد افرادى که در توانایى سفر 
طقه محلــى خود یا بــه مکان هایى که 
 محدودیت هایى روبرو هستند، سالمت 
حالى که کسانى که قادر به سفر به ند، در

5رسیدند افرادى که قادر به مســافرت حداقل 15 مایل
دورتر از خانه بودند، و آنهایى که قادر به مسافرت مکرر
بودند و مکان هاى بیشترى را مى دیدند، احتمال بیشترى

براى گزارش سالمت بهتر دارند.
ارتباط بین سفر و وضعیت سالمت در پاسخ
5دهندگان 55 ساله و باالتر از آن بارزتر

بود.
محققان دریافتند کــه وقتى افراد به

تعداد مکان هاى کمترى ســفر کنند، عدم 
فرصت براى تعامل اجتماعى به طور مستقیم با

سالمت ضعیف تر آنها مرتبطبود.
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آگهى مزایده
شماره: 0001304- 01/10/25 - شــعبه دوم اجراى احکام مدنى شوراى حل اختالف 
شهرستان خمینى شهر در پرونده کالسه 0001304 له آقاى فاطمه جعفرى و حسین مردیها 
علیه آقاى رضا مردیها به خواســته مطالبه در نظر دارد یک باب منزل مسکونى نیم طبقه 
(نیم طبقه زیرزمینـ  همکف) درب به حیاط با زیربناى اعیانى حدودا 225 متر به شماره 33 
فرعى از 55 اصلى بخش با قدمت ساخت باالى 25 سال که کارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ 14,500,000,000 ریال ارزیابى نموده را از طریق مزایده به فروش رســاند. لذا 
جلسه مزایده ساعت 10:00 صبح روز پنج شــنبه در تاریخ 01/11/20 در محل شعبه دوم 
اجراى احکام مدنى شوراهاى حل اختالف شهرســتان خمینى شهر واقع در منظریه، بلوار 
پردیس، ساختمان دادگسترى، طبقه همکف برگزار میگردد، طالبین مى توانند 5 روز قبل 
از روز مزایده به نشــانى درچه، خیابان امام رضا، کوچه شهید عبدالحمید موسوى، قبل از 
کوچه غفار، پالك 13 با کدپستى 8431845991 مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید 
نمایند. خریدار کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار مى بایست ده درصد 
قیمت پیشنهادى را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگسترى واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست 10 درصد بهاى 
مال مورد مزایده را طى چک تضمینى و با در دست داشتن اصل کارت ملى نیم ساعت قبل 
از شروع مزایده به اجراى احکام مدنى شورا مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل 
و به همراه کپى کارت ملى و اصل فیش تحویل اجرا نمایند.تاریخ انتشار:1401/11/03-

م الف: 1443172-شعبه دوم اجراى احکام مدنى مجتمع شماره یک شوراى حل اختالف 
خمینى شهر/10/201 

توضیح: به دنبال اعالم کمیته شــرایط اضطرار آلودگى هواى اســتان اصفهان مبنى بر 
دورکارى ادارات استان اصفهان تاریخ انتشــار آگهى مزبور از تاریخ 2 بهمن ماه 1401 به 

تاریخ 3 بهمن ماه 1401 موکول شده است.

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره: 140185602008004192- تاریخ ارسال نامه: 1401/10/29- نظر به اینکه 
سند مالکیت نسبت به تمامیت ششدانگ پالك ثبتى 834 فرعى از 76 اصلى ثبت دفتر 
امالك شــماره 115 صفحه 241 بنام مهربان فرین ثبت و سند صادر گردیده است. 
نامبرده در تاریخ 58/12/4 فوت کرده و ورثه وى در هنگام درگذشت تعداد 3 دختر و 
یک همسر بوده سپس همسر نامبرده در تاریخ 96/1/7 فوت کرده و سپس در تاریخ 
97/10/12 نیز یکى از یکى از دختران فوت کرده هم اکنون آقاى: محمد صوفیان فرزند 
بفات اله طى وکالتنامه هاى شماره 39756 مورخ 1400/09/04 دفترخانه 701 تهران 
و 39755 مورخ 1400/09/04 دفترخانه 701 تهــران از طرف همه ورثه متوفى ها با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 140121702008015646 مورخ 1401/10/17 
به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شــماره 23440 مورخ 
1401/10/17 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 292 شهرضا گواهى امضاء گردیده 
است مدعى است که ســند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. 
لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شــود که هر کسى مدعى 
انجام معامله نســبت به ملک مرقوم و یا وجود ســند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه 
تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، 
اقدام به صدور ســند المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/11/03- م 
الف: 1443470- مرتضى قدیرى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا –از طرف 

محمدحسن صمصامى/10/202

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره: 140185602008004190- تاریخ ارسال نامه: 1401/10/29- نظر به اینکه 
سند مالکیت نسبت به تمامیت ششــدانگ پالك ثبتى 783 فرعى از 76 اصلى ثبت 
دفتر امالك شماره 115 صفحه 88 بنام مهربان فرین ثبت و سند صادر گردیده است. 
نامبرده در تاریخ 58/12/4 فوت کرده و ورثه وى در هنگام درگذشت تعداد 3 دختر و 
یک همسر بوده سپس همسر نامبرده در تاریخ 96/1/7 فوت کرده و سپس در تاریخ 
97/10/12 نیز یکى از یکى از دختران فوت کرده هم اکنون آقاى: محمد صوفیان فرزند 
بفات اله طى وکالتنامه هاى شماره 39756 مورخ 1400/09/04 دفترخانه 701 تهران 
و 39755 مورخ 1400/09/04 دفترخانه 701 تهــران از طرف همه ورثه متوفى ها با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 140121702008015646 مورخ 1401/10/17 
به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شــماره 23439 مورخ 
1401/10/17 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 292 شهرضا گواهى امضاء گردیده 
است مدعى است که ســند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. 
لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شــود که هر کسى مدعى 
انجام معامله نســبت به ملک مرقوم و یا وجود ســند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه 
تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، 
اقدام به صدور ســند المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریح انتشار:1401/11/03- م 
الف: 1443472- مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا –از طرف 

محمدحسن صمصامى/10/203

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره: 140185602008004193- تاریخ ارسال نامه: 1401/10/29- نظر به اینکه 
سند مالکیت نسبت به تمامیت ششدانگ پالك ثبتى 814 فرعى از 76 اصلى ثبت دفتر 
امالك شــماره 115 صفحه 181 بنام مهربان فرین ثبت و سند صادر گردیده است. 
نامبرده در تاریخ 58/12/4 فوت کرده و ورثه وى در هنگام درگذشت تعداد 3 دختر و 
یک همسر بوده سپس همسر نامبرده در تاریخ 96/1/7 فوت کرده و سپس در تاریخ 
97/10/12 نیز یکى از یکى از دختران فوت کرده هم اکنون آقاى: محمد صوفیان فرزند 
بفات اله طى وکالتنامه هاى شماره 39756 مورخ 1400/09/04 دفترخانه 701 تهران 
و 39755 مورخ 1400/09/04 دفترخانه 701 تهــران از طرف همه ورثه متوفى ها با 
ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 140121702008015647 مورخ 1401/10/17 
به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلى که امضاء شهود ذیل شــماره 23438 مورخ 
1401/10/17 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 292 شهرضا گواهى امضاء گردیده 
است مدعى است که ســند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته است. 
لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى مى شــود که هر کسى مدعى 
انجام معامله نســبت به ملک مرقوم و یا وجود ســند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ 
انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه 
تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، 
اقدام به صدور ســند المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/11/03- م 
الف: 1443473- مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا –از طرف 

محمدحسن صمصامى/10/204

با حضور على ســالجقه معــاون رئیس جمهورى 
و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت کشور، 
محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل فــوالد مبارکه، 
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شوراى 
اســالمى و امام جمعه این شهرســتان، احمدرضا 
الهیجــان زاده مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان اصفهان و جمعى از مدیران و مســئوالن 
کشورى و استانى، دو پروژه زیست محیطى فوالد 
مبارکه به ارزش 1333 میلیارد تومان افتتاح شد و 

به بهره بردارى رسید.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست کشور، روز 
پنج شــنبه 29 دى ماه، با حضور در فوالد مبارکه و 
افتتاح پروژه هاى تصفیه خانه استحصال پساب هاى 
شهرى به همراه سیستم اولترافیلتراسیون و واحد 
اســمز معکوس ثانویه فــوالد مبارکــه، در جمع 
خبرنگاران با اشــاره بــه 29 دى روز هواى پاك، 
اظهار کــرد: افتتاح این دو پروژه و دســتاوردهاى 
زیســت محیطى فوالد مبارکه اصفهــان را که با 
فعالیت شــرکت هاى دانش بنیان و مدیریت جوان 
این شرکت به دســت آمده در این روز به فال نیک 
مى گیریم و امیدواریم ســایر صنایع، فوالد مبارکه 

را الگوى خود قرار دهند.
على ســالجقه افــزود: ایــران تحریم هــا را به 
فرصــت تبدیل کرده اســت. هرچنــد در بعضى 
مسائل اقتصادى فشــارهایى تحمیل مى شود، اما 
دستاوردهاى کشور در همه زمینه ها بى نظیر بوده 
و شرکت هاى دانش بنیان با تکیه بر نیروهاى جوان 
داخلى، افکار و اندیشه هاى تحول ساز، تأثیر خوبى 

در اقتصاد بر جاى گذاشته اند.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت کشــور 
تصریــح کرد: دولــت ســیزدهم در همــه ابعاد 
حوزه دانش بنیان ها، على الخصــوص در مباحث 
زیســت محیطى، از ظرفیت هاى موجود استفاده 
مى کند و توصیه جدى ما به همه دستگاه هاى کشور 

استفاده از این ظرفیت شرکت هاى دانش بنیان است 
و خوشــبختانه این امر در معاونت علمى و فناورى 

ریاست جمهورى به خوبى راهبرى مى شود.

با شفاف سازى، سوءتفاهم ها درباره 
فوالد مبارکه برطرف شود

معاون رئیس جمهورى خاطرنشــان کرد: دیدگاه 
مردم این اســت که صنعت فوالد، آالینده و آب بر 
اســت و این دیدگاه نســبت به فوالد مبارکه نیز 
وجود داشته و همین امر مورد هدف افراد سودجو 
قرارگرفته که باید با شفاف سازى مسائل درزمینه 

زیست محیطى، سوءتفاهم ها برطرف شود.
ســالجقه در ادامه افزود: بازدید امــروز از فوالد 
مبارکه به عنوان یکــى از اَبَر پروژه ها و صنایع مادر 
کشور باعث افتخار است؛ چراکه اقدامات زیربنایى 
خوبى در این شــرکت انجام  شده و با رویکردهاى 
جدید، در حــدود 2,3 میلیارد یــورو به پروژه هاى 
محیط زیستى اختصاص یافته و این مهم با تالش 
و همت مجموعه مدیریــت، کارمندان و کارگران 
دلسوز و زحمتکش فوالد مبارکه تحقق پیدا کرده 

است.
وى با اشــاره به بهره بردارى از دو پــروژه اصلى 
در زمینه محیط زیســت، افزود: یکــى از پروژه ها 
جمع آورى و انتقال پساب 9 شهر منطقه به فوالد 
مبارکه است که در سال قبل 8 میلیون مترمکعب 
و در افق این طرح، 14 میلیون مترمکعب پســاب 
استحصال و در فرایند تولید مصرف و بازچرخانى 

مى شود.

در فــوالد مبارکه مدیریــت انرژى 
به خوبى انجام مى شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ادامه 
داد: در فــوالد مبارکه مدیریت انــرژى به خوبى 
انجام مى شــود و در پایان کاِر خطــوط تولید این 

شرکت، حتى آب باطله نیز در بخش سرباره استفاده 
مى شود.

جزو اولین کشورهایى هستیم که از 
این روش استفاده مى کنیم

معاون رئیس جمهورى در تشــریح دومین پروژه 
افتتاح شده گفت: روش اســتحصال آب از طریق 
اســمز معکــوس ثانویــه در صنعت فــوالد دنیا 
مورداســتفاده قرار مى گیرد. با افتتاح این پروژه در 
سطح خاورمیانه، جزو اولین کشورهایى هستیم که 

از این روش استفاده مى کنیم.
سالجقه با اشــاره به اینکه رویکرد فوالد مبارکه 
باید الگوى مناســبى براى صنایع آالینده کشــور 
باشد، گفت: امیدوارم فوالد مبارکه با همین رویکرد 
درزمینــه آالینده هاى جوى، آب وخــاك و در بُعد 
مسئولیت هاى اجتماعى، مســیر خود را همچنان 
ادامه دهد و این دســتاوردها با شفاف سازى براى 

مردم اطالع رسانى شود.
وى تصریح کرد: طبق گــزارش مدیرعامل فوالد 
مبارکه، براى این شرکت ایستگاه هاى پایش هوا 
تحت عنوان اتاق شیشــه اى طراحى  شــده است 
و مردم مى تواننــد با اطالعات درســت وضعیت 

آالینده ها را قضاوت کنند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تصریح 
کرد: خرســندیم که افتتاح و بهره بردارى از این دو 
پــروژه را به عنوان یک خبر خوب بــه مردم عزیز 

اطالع رسانى مى کنیم.

سایر صنایع هم از فوالد مبارکه الگو 
بگیرند

پرویــن صالحــى نماینده مــردم شهرســتان 
مبارکه نیز در ایــن زمینه گفت: امــروز با حضور 
معاون رئیس جمهورى شــاهد افتتــاح دو پروژه 
زیست محیطى در این صنعت بزرگ بودیم که این 

امکان را فراهم مى آورد که میزان آب بیشترى در 
چرخه تولید این شرکت بازچرخانى شود و شرایطى 
ایجاد مى کند که برداشــت آب خام این شرکت به 
میزان قابل توجهى کاهش یابد. بدون شک فوالد 
مبارکه در این زمینه اقدامات بســیار خوبى انجام 

داده و امیدواریم همچنان ادامه داشته باشد.
وى تصریح کرد: حرکت فــوالد مبارکه در زمینه 
بهبود فرایندهاى زیست محیطى که از مدت ها قبل 
آغاز شده است باید همچنان ادامه داشته باشد تا این 

صنعت به صنعتى کامًال سبز مبدل گردد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شــوراى اسالمى 
اظهار داشــت: اگر با همت فوالد مبارکه ایستگاه 
پایش کنترل آلودگى ها در شهرســتان مبارکه نیز 
احداث گردد، مردم این شهرستان به طور مستقیم 
در جریان فرایندهاى زیست محیطى فوالد مبارکه 
قرار خواهد گرفت و با خیال راحت در هم جوارى این 

شرکت به زندگى خود ادامه خواهند داد.
صالحى در بخش پایانى ســخنان خــود گفت: از 
تالش هاى شرکت فوالد مبارکه صمیمانه تشکر 
مى کنیم و امیدوارم سایر صنایع منطقه هم از این 
شرکت در زمینه رفع آالیندگى ها و استفاده بهینه 
از پســاب ها الگو بگیرند و قدم هاى مثبتى در این 

زمینه بردارند.

فوالد مبارکه به الگوى صنعت سبز در 
کشور تبدیل خواهد شد

محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، در 
افتتاح دو پروژه زیست محیطى این شرکت گفت: 
این شرکت تا امروز الگوى ملى بنگاه دارى و مولود 
انقالب معرفى  شــده و به عنوان بزرگ ترین بنگاه 
بورسى کشــور فعالیت مى کند. هدف گذارى این 
شرکت هم راســتا با دولت ســیزدهم و انتظارات 
مردم اســت و به همین منظور درصددیم تا فوالد 
مبارکه را به الگوى صنعت سبز و صنعتى دوستدار 

محیط زیست تبدیل کنیم.

یــورو  میلیــارد   2 /3 بالغ بــر 
سرمایه گذارى در حوزه محیط زیست 

طیب نیا افزود: فوالد مبارکه بالــغ  بر 2/3 میلیارد 
یورو در پروژه هاى زیست محیطى سرمایه گذارى 
انجام داده است؛ پروژه هایى که در جهت کاهش 
آالینده هاى هوا، مدیریت پســماند و مدیریت آب 

برنامه ریزى  شده است.

صنعت تعارضى با سالمت مردم ندارد 
و معین زندگى آنهاست

وى اظهار کرد: مــا معتقدیم که صنعت مغایرتى با 
حفظ محیط زیســت ندارد و مى تواند گردش چرخ 
اقتصاد، اشتغال و حل مشکالت مردم را به همراه 
داشته باشد؛ همچنین صنعت در تعارض با سالمت 
مردم نیســت و در حقیقت مى تواند معین زندگى 

مردم باشد.
مدیرعامل فــوالد مبارکه بیان کــرد: واقعیت امر 
این است که این سرمایه گذارى هدفمند در فوالد 
مبارکه انجام شده است تا این صنعت همچنان در 

همه حوزه ها به خصوص محیط زیست الگو باشد.

سرمایه گذارى هاى فوالد مبارکه در 
حوزه محیط زیســت، دســتاوردهاى 

ارزشمندى به همراه دارد
طیب نیا به ســرمایه گذارى هاى زیســت محیطى 
فوالد مبارکه اشــاره کرد و افزود: سرمایه گذارى 

براى کاهش CO2به واسطه پروژه هاى نیروگاهى، 
600 مگاوات نیروگاه خورشــیدى، نیروگاه سیکل 
ترکیبــى بــاکالس F و همچنین نیــروگاه 100 
مگاواتى بادى، دستاوردهاى بســیار ارزشمندى 
براى کشــور به همراه خواهد داشــت و امیدوارم 
همه صنایع این جهت گیرى را در فعالیت هاى خود 

داشته باشند.

کاهش آب برداشــتى از رودخانه با 
احداث تصفیه خانه استحصال پساب هاى 

شهرى 
مدیر اجراى پروژه هاى انرژى و ســیاالت فوالد 
مبارکه گفت: با اجــراى این طرح در فوالد مبارکه 
90 درصد آب ریجکتى بــه میزان حدود 7 میلیون 
مترمکعب در ســال به آب صنعتى تبدیل مى شود 
و این پروژه نقش بســیار مهمــى در کاهش آب 

برداشتى از رودخانه ایفا مى کند.
حمیدرضا خسروانى پور، در حاشیه افتتاح پروژه هاى 
مذکور گفت: پروژه استحصال آب صنعتى از پساب 
شهرستان هاى اطراف در راســتاى تکمیل پروژه 
پساب هاى شهرى که طى آن حدود 500 کیلومتر 
لوله کشــى داخل شهرســتان هاى اطراف فوالد 
مبارکه و لنجان انجام شده است، مورد بهره بردارى 

قرار گرفت.
مدیــر اجــراى پروژه هــاى انرژى و ســیاالت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: پســاب ذکرشــده وارد 
واحد اســتحصال فوالد مى شــود و پس از مرحله 
لخته ســازى و انعقاد و ترکیب با مواد شــیمیایى 
افزودنــى، در مرحله بعــد ذرات جامــد معلق و 
باکترى هاى آن جدا مى گــردد و نهایتًا وارد واحد 
اولترافیلتراسیون مستغرق مى شود که بزرگ ترین 
واحد تصفیه فاضالب انســانى و تبدیل آن به آب 

صنعتى در کشور است.
خســروانى پور خاطرنشــان کرد: بعــد از مراحل 
ذکرشده، آب صنعتى به چرخه تولید وارد مى شود. 
سپس این آب صنعتى مصرف شــده براى تصفیه 
مجدد بازگشــت داده مى شــود و در واحد اسمز 
معکوس از 3 هزار مترمکعب حدود 2 هزار و 100 
مترمکعب مجدد آن به آب صنعتى مورداســتفاده 
در واحدهاى مختلف تبدیل مى شــود. همچنین 
900 مترمکعب دورریز در واحد اسمز ثانویه تصفیه 
مى شــود و 90 درصد بازچرخانى و به چرخه تولید 
بازمى گــردد و 100 مترمکعــب باقى مانده براى 

خنک کارى در واحد سرباره استفاده مى شود. 

برداشــت آب خام تا سال 1404 به 
صفر مى رسد  

حسین مدرسى فر، مدیر بهداشت حرفه اى، ایمنى 
و محیط زیست فوالد مبارکه، در حاشیه افتتاح دو 
پروژه زیســت محیطى این عنوان کرد: مجموعه 
فوالد مبارکه با توجه به قرار داشتن در منطقه اى که 
آب یکى از معضالت اساسى آن در استمرار تولید 
است، از سال هاى گذشته با سرمایه گذارى بسیار 
زیاد جهت تأمین منابع آب پایدار اقدام کرده است.

مدیر بهداشــت حرفه اى، ایمنى و محیط زیســت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: خرید پســاب شهرهاى 
اطراف، تصفیه و اســتفاده از آن که از ســال 93 
عملیاتى شــده یکى از مهم ترین اقدامات در این 
زمینه بوده است که خوشبختانه امروز شاهد افتتاح 

پروژه هاى تکمیلى آن هستیم.
مدرسى فر افزود: با بهره بردارى از این طرح، امکان 
استفاده از آب ریجکت شــده و غیرقابل استفاده، 

به عنوان آب صنعتى در خط تولید فراهم شد و این 
پروژه تا سال 1404 استمرار دارد تا بعد از آن هیچ 

آبى خامى براى صنعت استفاده نشود.
وى گفــت: بــا اجــراى کامــل پروژه هــاى 
زیست محیطى فوالد مبارکه در زمینه آب که تا سه 
سال آینده عملیاتى مى شود، فوالد مبارکه برداشت 

آب خام را به صفر مى رساند.

روش پیشرفته اولترافیلتراسیون با 
مطالعه دقیق در صنایع مطرح دنیا اجرایى 

شد 
مهدى خســروى ،رئیــس اجــراى پروژه هاى 
ســیاالت فوالد مبارکــه، در حاشــیه افتتاح دو 
پروژه زیســت محیطى فوالد مبارکه اظهار کرد: 
مجموعه فوالد مبارکه از سال 1392 که مشکالت 
خشکســالى در فالت مرکزى کشــور شروع شد، 
بررسى هاى کارشناســى الزم در خصوص تأمین 

منابع آب پایدار براى تولید را آغاز کرد.
رئیس اجراى پروژه هاى ســیاالت فوالد مبارکه 
اضافه کرد: در نهایت پس از بررســى گزینه هاى 
مختلف، خریدارى و انتقال پساب شهرهاى اطراف 
به این مجموعه انتخاب شد که جلوگیرى از آلودگى 
محیط زیست و پایدارى این منبع ازجمله مزایاى آن 

محسوب مى شد.
خسروى خاطرنشان کرد: در طرح اولیه، استفاده از 
پساب تصفیه شده براى آبیارى فضاى سبز گسترده 
مجموعه فوالد مبارکه در نظر گرفته شده بود؛ اما 
با تشدید شرایط خشکسالى و ورودى بیش از نیاز 
براى این فضا، تصمیم مهم مبنــى بر تبدیل این 

پساب به آب صنعتى گرفته شد.
وى با اشــاره به اینکه تبدیل پساب به آب صنعتى 
نیازمند تکنولوژى خاصى است، ادامه داد: با مطالعه 
دقیق در صنایع مطرح دنیا درمجموع روش پیشرفته 

اولترافیلتراسیون در نظر گرفته شد.
رئیس اجراى پروژه هاى ســیاالت فوالد مبارکه 
افــزود: به کارگیــرى ایــن روش بــه هزینه و 
سرمایه گذارى بسیار زیادى نیاز داشت و تکنولوژى 
آن نیز در اختیار چند کشور محدود بود. خوشبختانه 
با روش هاى مختلف موفق بــه تأمین تجهیزات 
گوناگون موردنیاز به مجموعه فوالد مبارکه شدیم 
تا بتوانیم از این طریق آب صنعتِى موردنیاز خود را 

تأمین کنیم.
خسروى ادامه داد: پروژه یادشده در حال حاضر با 
ظرفیت هزار مترمکعب در ساعت راه اندازى شده 
و قرارداِد تأمین تجهیزات 1500 مترمکعبى نیز به 
امضا رســیده اســت که مى توان گفت درمجموع 
ظرفیت 2500 مترمکعب در ساعت مى تواند تمامى 

آب صنعتِى موردنیاز فوالد مبارکه را تأمین کند.
وى اظهار کــرد: اولترافیلتراســیون (UF) دو نوع 
است. UF تحت فشــار و UF مستغرق که بازدهى 
UF مستغرق نســبت به نوع دیگر 70 تا 80 درصد 

بیشتر است.
رئیس اجراى پروژه هاى ســیاالت فوالد مبارکه 
افــزود: اگــر از UF تحت فشــار در ایــن پروژه 
استفاده مى شــد با هزینه اى باالتر شاهد بازدهى 
کمترى بودیم؛ اما با روش UF مستغرق، آب وارد 
سیستم هاى فیلتر مى شــود و باکترى هاى موجود 
در آب که در صورت عدم نابودى موجب آســیب 
رساندن به تجهیزات مى شــود نیز از بین مى رود؛ 
بنابراین در این روش با هزینه اى که حدود یک سوم 
کمتر از روش UF تحت فشار است، شاهد بازدهى 

70 درصدى هستیم.

معاون رئیس جمهورى و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در افتتاحیه 2 پروژه زیست محیطى فوالد مبارکه: 

فوالد مبارکه الگوى زیست محیطى مناسبى براى سایر صنایع کشور است
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در هفته هفدهم لیگ پرتغال پورتو موفق شد با نتیجه یک 
بر صفر برابــر گیمارش به پیروزى برســد. با این پیروزى 
فاصله پورتو با صدر جدول بــه 5 امتیاز کاهش پیدا کرد و 
همچنان در رده ســوم قرار گرفت. در این مسابقه مهدى 
طارمى در ترکیب اصلى پورتو حضور داشــت و تا لحظات 
پایانى در زمین بازى کرد اما تــک گل پورتو را ژوائو ماریو 
در دقیقه 2+45 به ثمر رساند. طارمى در این بازى فرصت 
داشت تا با گلزنى خود را به صدر جدول گلزنان لیگ پرتغال 
برساند. اتفاقى که در نهایت رخ نداد تا او همچنان با 10 گل 
زده پایین تر از راموس مهاجــم 12 گله بنفیکا در رده دوم 
گلزنان باقى بماند. این در حالى است که مهاجم بنفیکا هم 

دراین هفته موفق به گلزنى نشده بود.

فرصت مهمى که طارمى
 از دست داد

02

باشگاه گل گهر سیرجان با توجه به درخواست امیر قلعه نویى 
براى تقویت تیم در نقل و انتقاالت زمســتانى قصد دارد 
بازیکن سپاهان را به خدمت بگیرد. سید محمدرضا حسینى، 
وینگر تیم سپاهان مورد توجه سرمربى گل گهر قراردارد 
و به همین خاطر باشگاه ســیرجانى مذاکراتى را با باشگاه 
ســپاهان انجام داده است. حســینى که در سپاهان مورد 
اعتماد قلعه نویى بود، فصل گذشته و در تیم محرم نویدکیا 
نیز از بازیکنان تاثیرگذار طالیى پوشان بود. این بازیکن با 
سپاهان تا ســال 1403 قرارداد دارد و باید دید که آیا ژوزه 

مورایس راضى به خروج او خواهد شد یا خیر.

وینگر سپاهان
 در رادار قلعه نویى

04

در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ دســته اول اسپانیا، 
پونفرادینا به مصاف ایبار، صدرنشین این رقابت ها رفت و با 
نتیجه یک بر صفر شکست خورد. در این بازى امیر عابدزاده 
در ترکیب اصلى پونفرادینا حضور داشــت و 90 دقیقه براى 
تیمش بازى کرد. دروازه بان کشورمان که پس از جام جهانى 
توانسته بود نمایش خوبى در 
پونفرادینا به ثبت رســاند 
در ایــن بازى نتوانســت 
مانع باخت تیمش شــود. 
پونفرادینا با این باخت 25 
امتیاز باقى ماند و در رده 
نوزدهم جــاى گرفت. 
البته عابــدزاده با 3 مهار 
توانســت به سومین 
بازیکن برتر تیمش 
در ایــن بــازى نام

 گیرد.

شکست یاران امیر مقابل 
صدرنشین

مهاجم تیم فوتبال سپاهان که در ابتداى فصل 
جارى انتقادات زیادى از عملکرد وى در خط آتش 
طالیى پوشان مى شد موفق شد با درخشش در 
سه دیدار اخیر توانایى هاى خود را به رخ منتقدان 

بکشد.
تیم فوتبال ســپاهان روز جمعه هفته گذشته و 
در چارچوب هفته شــانزدهم لیــگ برتر مقابل 
اســتقالل تهران به پیروزى 2 بر یک دســت 
پیدا کرد. گل دوم ســپاهان از روى نقطه پنالتى 
و توســط رامین رضاییان در دقایق اضافى نیمه 
دوم به ثمر رســید اما این پنالتى با خطاى مدافع 

استقالل روى شهریار مغانلو به دست آمده بود.
مغانلو که از ابتداى فصل جارى نتوانســته بود، 
انتظارها را بــرآورده کند و انتقــادات زیادى به 
عملکرد وى در خط حمله ســپاهان شــده بود، 
با گرفتن پنالتى در دیدار اســتقالل به انتقادها 

پایان داد.
شهریار در بازى قبلى ســپاهان مقابل سایپا که 
در مرحله یک شــانزدهم جام حذفى برگزار شد 
نیز موفق شد با به ثمر رساندن هر 3 گل تیمش، 

هت تریک کند.

مغانلو همچنین در بازى هفته پانزدهم لیگ برتر 
فوتبال مقابل مس کرمان عملکرد درخشــانى 
داشت و با یک گل و یک پاس گل پیروزى 2 بر 

صفر سپاهان مقابل حریف کرمانى را سبب شد.
به این ترتیب بود که شهریار سپاهان توانست در 
3 بازى متوالى تیمش روى 6 گل اثرگذار باشد و 
ژوزه مورایس را از بحران احتمالى خارج کرده و 

امید را به هواداران سپاهان بازگرداند.

خودنمایى مغانلو با درخشش در 3 بازى 03

نقل و انتقاالت ذوب آهن در حالى دنبال مى شود که این تیم 
روح اله سیف اللهى و سامان نریمان جهان را به عنوان هافبک 
تهاجمى به خدمت گرفته و با چند بازیکن هم قطع همکارى 
کرده است. آرمان قاسمى یکى از بازیکنانى است که به کار 
خود در جمع سبزپوشان اصفهانى خاتمه داده است. قاسمى 
33 ساله در حالى از ذوب آهن جدا شده که از پیکان با مهدى 
تارتار به ذوب آهن رفت اما در نیم فصل طرفین تصمیم به قطع 
همکارى گرفتند. دارکو بیدوف، احسان پنشنبه، محمدعلى 
فرامرزى و على خدادادى چهار بازیکن دیگرى هستند که با 
ذوب آهن قطع همکارى کردند تا این تیم در لیست خود جاى 

مناسبى براى خرید بازیکنان جدید داشته باشد.

آرمان قاسمى
 از ذوب آهن جدا شد

مرضیه غفاریان

قطار 22 پس از یک هفته توقف در آخرین ایستگاه نیم 
فصل نخست، روز پنج شنبه به حرکت خود ادامه داد و 
مسافران طالیى پوش این قطار با ادامه روند رو به رشد 
خود موفق شدند با 30 امتیاز در همسایگى پرسپولیس در 

واگن شماره 2 جاى پاى خود را مستحکم کنند.
شــاگردان ژوزه مورایس براى تصاحب جایگاه دومِى 
سرنشینان سیرجانى موفق شدند با شکست 2 بر یک 
مهمان خود اســتقالل را در نقش جهان بدرقه کنند. 
سپاهانى ها با غلبه بر آبى پوشان تهران در دقایق پایانى 
دیدار هفته شانزدهم نه تنها 3 امتیاز نخستین بازى نیم 
فصل دوم را همچون اولین بازى فصل از آن خود کردند 
بلکه باعث شدند فاصله شاگردان ساپینتو با صدر جدول 

به 8 امتیاز افزایش پیدا کند.
شوت ســرکش امید نورافکن و پنالتى رامین رضاییان 
در دقیقه 95 به آبى پوشــان اگرچه باعث پیش افتادن 
3 امتیــازى ســپاهانى هــا از این مســافران تهرانى 
قطار لیگ شــد اما بــراى کاهش فاصلــه 5 امتیازى 
طالیى هاى اصفهان با پرســپولیس صدرنشین کافى 
نبود چرا که همشهرى سپاهان موفق نشد از سد دیگر 

سرنشین پایتخت نشین این قطار عبور کند. 
ذوب آهن که در اولین ایستگاه قطار 22 موفق شده بود 
با یک یار کمتر شاگردان پرآوازه یحیى را در فوالدشهر 
متوقف کند نتوانســت همچون همشهرى اش نتیجه 
دیدار رفت را در مسابقه برگشت با حریف تهرانى اش 
تکرار کند. گاندوها در ورزشگاه آزادى در حالى با یک گل 
مغلوب پرسپولیس شدند که به اذعان اکثر کارشناسان 
داورى، شانس این بار با سربازان تارتار یار بود که یک 
پنالتى به نفع شاگردان یحیى در محوطه جریمه گاندوها 

از چشمان قاضى دیدار دور ماند.
بخت یک بــار دیگر هم در ایســتگاه شــانزدهم به 
ذوبى ها روى کرد، آن هم وقتى کــه دو تیم هوادار و 
پیکان نزدیک ترین رقباى این تیم اصفهانى در قطار 
22 موفق نشدند از سد حریفان خود در این هفته عبور 

کنند. با توقف هوادار در برابر آلومینیوم و شکست پیکان 
از قوهاى سپید انزلى، خطر از دست دادن واگن شماره 10 
به نفع این دو تیم تهرانى از بیخ گوش ذوب آهن گذشت.

ماجراى طالع خوش ذوب آهن در هفته شانزدهم اما به 
همینجا ختم نمى شود. اگرچه تیم هاى ملوان و هوادار با 
رسیدن به امتیاز 18، حاال در امتیازى برابر با سبزپوشان 
اصفهانى و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر در رده هاى 
یازدهم و دوازدهم قرار گرفته اند و مترصد کوچک ترین 
لغزش از سوى گاندوها در ایستگاه هاى بعدى هستند 
تا جاى این تیم را در واگن دهم بگیرند اما ذوبى ها هم 

به همان میزان فرصت دارند تا با کسب 3 امتیاز در هفته 
آینده هفتمین کوپه قطار را تصاحب کنند. البته اگر در 
ایستگاه هفدهم هم بخت با سربازان تارتار یار باشد و 
حریفانش همچون این هفته امتیاز از دست بدهند. ذوب 
آهن اگر موفق شود تراکتور را در فوالدشهر مغلوب کند 
و اگر نساجى چى ها، فوالد و مســافر اراکى قطار برابر 
رقباى خود تن به شکســت بدهند، مى تواند صعود 3 

پله اى داشته باشد.
هرچند ذوب آهن این هفته نتوانست با شکست دادن 
پرسپولیس به همشــهرى اش در نزدیک تر شدن به 

تیم صدرنشین کمک کند اما در ایستگاه هفدهم چشم 
ذوبى ها به مازنــدران و جایى خواهد بــود که با غلبه 
سپاهان بر نماینده آن سرزمین مى تواند گاندوها را به 
بهبود جایگاهشان امیدوارتر کند. خدا را چه  دیدید شاید 
هفته آینده، هفته شانس دیگر سرنشین اصفهانى قطار 
هم بود و فوالد از سد پرســپولیس عبور کرد. آن وقت 
شــاگردان ژوزه مواریس نه تنها با برتــرى بر میزبان 
شمالى خود لطف بزرگى به همشهرى شان خواهند کرد 
بلکه خود را به 2 امتیازى سرخپوشان پایتخت در صدر 

جدول خواهند رساند.

هفته شانزدهم لیگ برتر زیر ذره بین

از صعود یک پله اى سپاهان تا 
خوش شانسى ذوب آهن

توانسته بود
پونفرادینا
در ایــن

مانع باخت
پونفرادینا
امتیاز باق
نوزدهم
البته عابـ
توانس
بازی
در ای
 گیرد

ســرمربى ذوب آهن که طى فصول اخیر اعتقاد 
ویژه خود را به جوانان نشان داده، برابر پرسپولیس 

نیز به بازیکن جوانى میدان داد.
ذوب آهن در بازى مقابل پرسپولیس در شرایطى 
تن به شکست یک گله داد که در نیمه اول نمایش 

موفقى برابر حریف به نمایش گذاشته بود.
با این حال، آنها در نیمه دوم بازى و با گلى که امید 
عالیشاه به ثمر رساند، برابر حریف شکست خوردند 

و بازنده استادیوم آزادى را ترك کردند.
مهدى تارتار، ســرمربى باتجربه ذوب آهن، در 
این بازى اما دست به ریسک قابل توجهى زد و در 
دقایق پایانى به بازیکن جوان تیمش اعتماد کرد. 
مهدى گودرزى عضو تیم ملى جوانان است و با 
17 سال سن در بازى روز جمعه مقابل پرسپولیس 

به میدان رفت.
سرمربى ذوب آهن پیش از این نیز با میدان دادن 
به بازیکنان جوان، در تالش براى پشتوانه سازى 

براى باشگاه بوده و بازیکنان بااستعدادى را معرفى 
کرده بود و باید اکنــون دید مهدى گودرزى قادر 
خواهد بود از این اعتماد براى دســتیابى به مسیر 

پیشرفت خود سود ببرد یا خیر.

ریسک تارتار و رونمایى از بازیکن 17ساله

ستاره طالیى پوشان اصفهان مى گوید شش 
ماه با سپاهان قرارداد دارد و مى خواهد در این 
مدت تمام وجودش را براى این تیم بگذارد و با 

هیچ تیمى مذاکره نکرده است.
امید نورافکن راجع به شــایعاتى که پیرامون 
او براى نقل و انتقاالت زمســتانى ایجاد شده 
و برخى وى را نزدیک به باشــگاه پرسپولیس 
مى دانســتند، بیان کرد: من شــش ماه با تیم 
خوب ســپاهان قرارداد دارم و با تمام وجودم 
مى خواهم این شش ماه را به پایان برسانم و بعد 
ببینیم سرنوشت مان کدام سمت است. با من 
هیچ صحبتى نشده و تمام این خبرهایى که در 
فضاى مجازى مى آید نادرست است. نه کسى 
با من صحبت  کرده و نه من کســى را مامور 
کردم که با جایى حرف بزند. 6 ماه قرارداد دارم 

و سعى مى کنم اوضاع خوبى داشته باشیم.
او در مورد شرایطش بعد از جام جهانى که خط 
خورده بود گفت: من از این بعد نگاه مى کنم که 
در 18سالگى خود کارلوس کى روش مرا به تیم 
ملى دعوت کرد. احترام مى گذارم؛ خط خوردنم 
یک مقدار برایم سنگین بود و روزهاى سختى 
را سپرى کردم ولى بعدش تمریناتم را شروع 
کردم و مورایس با من صحبــت کرد و خیلى 
کمکم کرد. این دوره را گذراندیم و در تنهایى 
خودم فقط به ایــن تصمیم احترام مى گذارم و 

این بهترین کلمه است.

نورافکن: قرارداد دارم، 
با هیچ تیمى مذاکره 

نکرده ام

وینگر تکنیکى ســپاهان تاکید دارد تیم شان 
نمایش بهترى از اســتقالل داشت و شایسته 

برد بود.
محمد على نژاد پس از برترى ســپاهان مقابل 
اســتقالل عنوان کرد: تالش مى کنیم بازى 
به بازى بهتر شــویم و تیم برنده باشیم و روند 
خوب مان را ادامه دهیم تا به هدفى که از ابتداى 
فصل داشتیم و در ذهن مان تصور کردیم، دست 

پیدا کنیم.
وینگر تکنیکى ســپاهان یادآور شــد: تالش 
خودمان را براى قهرمانى انجام مى دهیم. همه 
تیم ها براى رسیدن به این مهم مى جنگند و ما 
هم از ابتداى فصل به عنوان تیم سپاهان تالش 

مى کنیم این اتفاق را رقم بزنیم.
على نژاد در واکنش به اینکه در نخستین سال 
حضورش در سپاهان نمایش درخشانى داشته 
و توانسته تبدیل به یکى از مهره هاى اصلى و 
تاثیرگذار این تیم شود، اظهار کرد: خدا را شکر 
این حرف از زبان شــما که بیننــده و خبرنگار 
هستید، زده مى شود. تالش مى کنم روز به روز 
از چیزى که هستم، بهتر کار کنم و پیشرفت کنم 
و عملکرد بهترى ارائه بدهم تا در آینده اتفاقات 

خوبى براى خودم و باشگاه سپاهان رقم بزنم.

على نژاد:

الیق شکست دادن 
استقالل بودیم

مربى ذوب آهن درباره احتمال جــذب مهاجم تاکید 
کرد: مهاجم درجه یک قیمتش باال است و ذوب آهن 
باشگاهى اســت که نمى تواند بیشــتر از حد بودجه 

هزینه کند.
قاسم حدادى فر اضافه کرد: مصدومیت ها باعث شد تا 
مقدارى از بودجه هدر برود. با این حال دو سه بازیکن 
جدید خوب گرفتیم، کمى زمان نیاز داریم تا بازیکنان 
هماهنگ شوند و در ادامه مسیر مى توانند خیلى به ما 

کمک کنند.

او با اشاره به اینکه بعد از مصدومیت سعید باقرپسند 
خط حمله ذوب آهن دچار مشکل شــد، گفت: آقاى 
باقرپسند یک مهره تاثیرگذار در تیم ما بود که بدموقع 
مصدوم شــد و طوالنى مدت نیست. بچه هاى دیگر 
هستند و ان شــاا... بتوانیم خوب آنها را تقویت کنیم 

و نتیجه بگیریم.
حدادى فر درباره آینده تیمش افزود: رتبه ما در جدول 
مناسب نیست و تالش مى کنیم حداقل به رتبه سال 

گذشته دست پیدا کنیم.

حدادى فر: مهاجم خوب گران است، نمى توانیم بخریم

ســامان نریمــان جهــان بازیکــن ســابق نفت 
مسجدســلیمان در مورد پیوســتن به جمع گاندوها 

گفت: با چشم باز این انتخاب را کردم.
نریمان جهان در مورد روند حاکم بر باشگاه ذوب آهن 
گفت: ذوب آهن یک تیم ریشه دار و خیلى خوب است 
که همه مى دانیم. جایگاه هاى خوبى داشته و در فینال 
آسیا بازى کرده و تیمى خوب و سازماندهى شده است 
که با چشم باز آن را انتخاب کردم و تیم ما خیلى بهتر 
خواهد شد و با بازیکنان و مربیانى که دارد، امیدوارم با 

یک برد خوب مقابل تراکتور کار خود را دنبال کنیم.
بازیکن تازه وارد تیم ذوب آهن که در مقابل پرسپولیس 
یک نیمه در ترکیب اصفهانى ها به میدان رفت، در مورد 
پیوستنش به ذوب آهن گفت: من نیم فصل اول در نفت 
مسجدســلیمان بودم که قراردادم را فسخ کردم. اول 
فصل هم قرار بود به ذوب آهن بپیوندم که قسمت نبود 
و خدا را شکر که توانســتم نیم فصل اضافه شوم و در 
خدمت تیم خوب ذوب آهن باشم. خوشحالم و امیدوارم 

روزهاى خوبى در این تیم داشته باشم.

نریمان جهان: با چشم باز ذوب آهن را انتخاب کردم

مدافع جوان ســپاهان مى گوید امیدوارم بتوانم اعتماد سرمربى سپاهان را با 
تالشم در زمین پاسخ دهم و براى تیم مثمرثمر باشم.

محمد قربانى بازیکن جوان ســپاهان در پایان بــازى در خصوص دیدار 
مقابل اســتقالل گفت: بازى بــازى خوبى بود و خداراشــکر توانســتیم 
تیم اســتقالل را شکســت دهیم و بــه جــدول برگردیم و بــه قهرمانى

امیدوار شویم. 
وى در مورد حضورش در ترکیــب اصلى عنوان کرد: ایــن اعتماد آقاى ژوزه 
مورایس را نشان مى دهد و امیدوارم بتوانم اعتماد ایشان را با تالشم در زمین 

پاسخ دهم و براى تیم مثمرثمر باشم.
او راجع به شانس قهرمانى سپاهان اظهار داشت: ما از اول فصل براى قهرمانى 

جنگیدیم و امیدوارم با تالش بچه ها قهرمانى را کسب کنیم.
قربانى درباره کار کردن با مورایس توضیح داد: رزومه آقاى مورایس مشخص 
است و براى همه بازیکنان به خصوص بازیکنان جوان خیلى خوب است که 
با او کار کنیم. خیلى انگیزه و چیزهاى خوبى به ما یاد مى دهد که امیدوارم در 

آینده به ما کمک کند.
این مدافع 21 ساله در پایان و با اشاره به غیبت تماشاگران گفت: تماشاچى 
که باشد، هیجان بازى بیشتر مى شود. امیدوارم هواداران زودتر به ورزشگاه 

بیایند تا جذابیت بازیها بیشتر شود.

مدافع جوان سپاهان:

استقالل را بردیم تا مدعى قهرمانى باشیم
مدافع جوا
تالشمد
محمد ق
مقابل اس
تیم اســتق
امیدوار شویم
وى در مورد
مورایس را
پاسخ دهم
او راجع به ش
جنگیدیم و
قربانى دربا
برا است و
با او کار کن
آینده به م
این مدافع
که باشد
بیایند
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بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصى-صادراتى 
فرش دســتباف در روزهاى 5 تا 10 بهمن ماه در 
محل دائمى نمایشگاه اصفهان باحضور حداکثرى 

فعالین اصفهانى این هنر-صنعت برگزار مى شود.
در نمایشگاه امسال 120 مشارکت کننده شاغل در 
زمینه هاى تولید، فروش، صادرات و خدمات مرتبط 
با انواع فرش دستباف و نیز انجمن ها، اتحادیه ها، 
تشــکل ها و مراکز علمى و آموزشى مرتبط با این 
صنایع دســتى محبوب و کاربردى طى شش روز 

برگزارى حضور دارند.
در بیســت و پنجمین نمایشــگاه فرش دستباف 
اصفهان ســال جــارى مشــارکت کنندگانى از 
استان هاى اصفهان، آذربایجان شرقى، آذربایجان 
غربى، خراسان رضوى، گلستان، مرکزى، زنجان، 
قم، تهران، کردســتان و چهارمحال و بختیارى 

حضور دارند.

این نمایشگاه در فضایى بیش از  6 هزار متر مربع 
فضاى مفید نمایشــگاهى برگزار خواهد شد و در 
مقایسه با سال گذشته از نظر متراژ تغییرات چندانى 
نداشته،  اما در مقایســه با سال گذشته غرفه هاى 

واگذار شــده از نظر کیفیت و میزبانى از مشارکت 
کنندگان بزرگترى میزبانى مى کند.

براساس برنامه ریزى هاى انجام شده در حاشیه این 
رویداد تخصصى برگزارى جلسه کارگروه صادرات 

را خواهیم داشت، همچنین در این دوره برنامه هاى 
جانبى متعدد شامل کارگاه هاى آموزشى، ارتباط 
دانشــگاه و بازار و مدل هاى کسب و کار در حوزه 
تجارت فرش دستباف برگزار خواهد شد تا امکان 
معرفى بهتر این هنر صنعــت در میان مخاطبان 
این رویداد نمایشــگاهى و شــهروندان عالقمند 

کشورمان به این هنر فاخر فراهم شود.
بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان 
از تاریخ 5 تا 10 بهمن ماه در ساعات بازدید 14 تا 21 
میزبان متخصصان، کارشناسان، عموم شهروندان، 
بازرگانها، صاحبان مشاغل و دوستداران این هنر با 
اهمیت خواهد بود. همچنین در راستاى رفاه حال 
شهروندان و براساس برنامه ریزى هاى انجام شده 
روز جمعه 7 بهمن ماه بازدید ویژه از ساعت 10 تا 
21 واقع در کمربندى شرق، روبروى منطقه روشن 

دشت، نمایشگاه بین المللى اصفهان برپا است.

میدان دارى قالى هاى اصفهان
 در بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف

مراسم اختتامیه بیســتمین جشــنواره علمى و ترویجى زکات 
با حضور مسوولین کشورى، اســتانى و شهرستانى در مجتمع 

فرهنگى-تربیتى شیخ بهایى استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى کمیته امداد، کریم زارع مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینى(ره) و دبیر شوراى زکات استان اصفهان، 
تقویت باورهاى بنیــادى دینى، اعتقــادى و اعتمادآفرینى در 
راستاى ترویج و ترغیب مردم به اداى زکات را از اهداف برگزارى 
این قبیل جشنواره ها مطرح کرد و اظهار داشت: در سال جارى 
همراهى آیت ا... طباطبایى نژاد نماینده ولى فقیه و رییس شوراى 
زکات با اعضاى این شورا در سطح استان براى ترویج این فریضه 
الهى و نیز همکارى دکتــر مرتضوى اســتاندارمحترم، نتایج 

مطلوبى در کمک به رفع دغدغه محرومان جامعه داشته است .

کریم زارع با تاکید به انعکاس خبرى رسانه ها و صدا و سیماى 
اســتان در زمینه ترغیب و توســعه فرهنگ زکات، ادامه داد: 
انعکاس عملکرد جمع آورى و توزیع زکات و اطالع رســانى به 
عموم مردم، از طریق رسانه ها نه تنها در رسیدگى بیشتر به امور 
فقرا و نیازمندان موثر است بلکه سبب شناسایى مودیان و عاملین 

زکات، خواهد شد.
وى با بیان اینکه مراکز نیکوکارى با تصدى گرى مردم به جریان 
سازى خیر و احسان و خدمت رسانى به نیازمندان عمل مى کنند، 
افزود: در حال حاضر 24 مرکز نیکــوکارى تخصصى در حوزه 

زکات در سطح استان اصفهان فعال است.
دبیر شوراى زکات، با اشاره به روستاهاى مشمول اقالم زکات در 
استان اصفهان، گفت: امسال با حضور میدانى مبلغین و نهادینه 

کردن فریضه الهى زکات در میان روســتاییان و عشایر، کمک 
خوبى در جمع آورى زکات شکل گرفت.

 همکارى رسانه ها در ترویج فرهنگ زکات مؤثر است

 مدیریت مصرف آب در اردستان بسیار ضرورى است

تجلیل از پیشکسوت کشتى اصفهان

«برات الکترونیک»؛ ابزار اعتبارى نوین تأمین مالى  

مدیر آبفاى اردستان با اشاره به جمعیت 41 هزار نفرى این منطقه 
گفت: اردســتان در منطقه کویرى قرار دارد بــه طوریکه منابع 
آبى در 3 شهر و 107 روستاى آن بســیار محدود است، بنابراین 
مدیریت مصرف آب امرى بسیار ضرورى است که باید توسط تک 

تک ساکنان این منطقه کویرى به خوبى رعایت شود.
رضا دهقانى با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 38 هزارانشعاب 
آب به متقاضیان در منطقه اردســتان واگذار شــده است اعالم 
کرد: هم اکنون مصرف ســرانه آب در 3 شهر اردستان، مهاباد و 
زواره حدود 150 لیتر درثانیه اســت، این درحالیست که این رقم 
در روســتاها حدود 180 لیتر درثانیه مى باشد که برنامه هایى در 
جهت کاهش مصرف سرانه آب در روســتاها در دستور کار قرار 

گرفته است.
وى به تالش هاى صورت گرفته در زمینه تامین پایدار آب شرب 
مردم در منطقه اردستان پرداخت و اظهار داشت: خوشبختانه به 
رغم محدودیت منابع آبى براى تامین پایدار آب شرب شهرهاى 
اردستان، مهاباد و زواره مشکلى وجود ندارد و مردم در تمام فصول 
با مصرف بهینه آب، شــرکت آبفا را در تامین پایدار آب شــرب 
همراهى مى کنند.مدیر آبفاى اردستان اعالم کرد: با در مدار قرار 
گرفتن آب شیرین کن مهاباد با ظرفیت بیش از 1500 مترمکعب 
در روز، آب شرب ساکنان شــهر مهاباد و مجتمع روستایى نوغار 
تامین مى شــود. وى همچنین از راه اندازى یک دســتگاه آب 

شیرین کن در شهر زواره در آینده خبر داد.

مراسم تجلیل از تقى رجایى پیشکســوت ورزش  کشتى استان 
اصفهان در قالب برنامه «ســپاس  اســطوره» به همت سازمان 

فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان برگزار شد.
در سلسله برنامه هاى «سپاس اســطوره» کارنامه تقى رجائى 
پیشکســوت ورزش کشتى در ســالروز تولد او مرور و از سال ها 

زحمات و افتخارات ورزشى وى تجلیل به عمل آمد.
حضور چهره هاى قدیمى ورزشى اصفهان، ورزشکاران قدیمى 
کشتى، مربیان سال هاى گذشــته و پیشکسوتان این رشته ها از 
نکات قابل توجه این مراســم بود که در تاالر سازمان فرهنگى، 

اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان برگزار شد.

در ابتداى مراســم احســان بعیدى معاون ســازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان، اظهار کرد: از همه شما 
ممنونم که باوجــود روز تعطیل قرارمان را بــر هم نزدید، باعث 
افتخار است در شهرى زندگى مى کنم که پهلوان بزرگى چون تقى 
رجایى دارد. به نمایندگى از شهردارى اصفهان و شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان میزبان شما هســتیم و محفل براى شما گوش 
شکسته ها است.وى ادامه داد: از روزى که در اینجا حضور داشتم 
چندین بار با پهلوان رجایى دیدار و صحبت داشتیم که هیچوقت 
براى خود مطالبه اى نداشتند و تنها به فکر دیگران بودند که رسم 

پهلوانى همین است. 

بانک آینده به عنوان پیش رو در صدور «سفته و برات الکترونیکى»، 
با ایجاد این خدمت جدید، دسترســى مردم و کسب و کارها به  این 
اوراق تجارى را تسهیل نموده و مشتریان بانک به آسانى مى توانند 
به صورت غیرحضورى ســفته و برات  مورد نیاز خود را در سامانه 
سفته و برات الکترونیک صادر یا دریافت نمایند.عموم مشتریان 
بانک آینده به خصوص تولیدکنندگان، بازرگانان و تأمین کنندگان 
مواد اولیه مى توانند با استفاده از «برات الکترونیک  تضمینى» بانک 

آینده، خریدهاى اعتبارى خود را انجام داده یا کاالها و محصوالت 
خود را در قبال دریافت برات الکترونیکى تضمینى مدت دار بانک 
آینده به فروش رسانند و از مزایاى بى نظیر انتقال برات به اشخاص 
ثالث یا دریافت تسهیالت از بانک در قبال واگذارى بروات دریافتى 
بهره مند شــوند.برات الکترونیک تضمینى بانــک آینده، تعهد و 
تضمین بانک براى پرداخت در سررســید را داشته؛ بدین ترتیب 

ریسک عدم دریافت وجه در سررسید را حذف مى نماید.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزارى مناقصات 
و آیین نامه معامالت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به صورت مناقصه عمومى یک مرحله اى از بین پیمانکاران 
واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید. الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

موضوع مناقصه
شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
اسناد ارزیابى 

کیفى
مبلغ تضمین

تأمین نیروى انسانى جهت حفاظت و 
1401/11/23 4011411920010012110000381401/11/041401/11/101401/11/20حراست و نگهبانى از اموال و تأسیسات

ساعت 8 صبح
 4,735,000,000

ریال

تأمین نیروى انسانى جهت انجام کلیه 
فرایندهاى کارشناسان بازدید محل 

امورهاى اجرایى
4011412520010012110000441401/11/041401/11/101401/11/20 1401/11/23

ساعت 9 صبح 
 1,950,000,000

ریال

تأمین نیروى انسانى جهت انجام کلیه 
1401/11/23 4011412620010012110000451401/11/041401/11/101401/11/20فرایندهاى مرکز سمیع 

ساعت 10 صبح 
 2,818,000,000

ریال 

تأمین نیروى انسانى جهت انجام کلیه 
فرایندهاى خدمات مشترکین در 

مناطق اجرایى 6، 5، 3، 2، 1
4011412720010012110000461401/11/041401/11/101401/11/20 1401/11/23

ساعت 11 صبح 
 6,699,000,000

ریال 

تأمین نیروى انسانى جهت انجام 
کلیه فرایندهاى خدمات مشترکین 

در مناطق اجرایى 9، 8، 7، 4 و 
شهرستان هاى شرق

4011412820010012110000471401/11/041401/11/101401/11/20 1401/11/23
ساعت 12 ظهر

 5,595,000,000
ریال 

  https://www.setadiran.ir/setad/cms پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت
دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1401/11/20 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد 
فیزیکى (ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان، چهارباغ عباسى، خیابان عباس آباد، ساختمان ستاد شماره یک شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکفـ  دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهاد مناقصه گرانى که بعد از مهلت مذکور 
اقدام نموده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. عدم ارسال پاکت الف (ضمانت نامه بانکى) تا موعد اعالم شده موجب ابطال 
مدارك مناقصه گر مى گردد.  شماره تلفن واحد مناقصات 34121482- 031 آقاى کریمى و 34121486- 031 آقاى کاظمى 
ـ و جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، اطالعات و شرح خدمات مناقصات با شماره تلفن کارشناس خدمات مشترکین: 

34121274- 031 آقاى عبدى و کارشناس حفاظت فیزیکى: 34122818- 031 آقاى حسین کرم سیچانى 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021، دفتر ثبت نام: 88969737- 021 و 85193768- 021 

تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

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

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

* پیشنهاددهنده مى بایست صرفاً در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ثبت نام کرده باشد. 
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر 

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

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 


