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تقویم سفرهای عشایر 
خط خورده است

       

اگر آب روی لپ تاپ ریخت، چه کنیم؟

بن بست «کلوسه»
۶

تصادف خونین
 در خیابان کاوه

برخورد 2 دستگاه خودروى سوارى با یکدیگر، بامداد 
چهارشنبه به کشته شدن ســه تن از سرنشینان این 
خودروها منجر شــد. در این حادثه که ساعت 2 و 36 
دقیقه در محدوده ُپل جابر انصارى در خیابان کاوه رخ 
داد یک دســتگاه خودروى پژو پارس با خودروى پژو 
405 برخورد کرد. این حادثه در موقعیت مسیر شمال 
به جنوب خیابان کاوه، جنب هم سطح پل جابر انصارى 
و زیرگذر رخ داد.  پس از اعالم حادثه به اورژانس، سه 
واحد امدادى به محل اعزام شد. در این سانحه رانندگى 
سه مرد 25، 30 و 33 ساله در دم جان خود را از دست 
دادند و 2 نفر از سرنشــینان نیز در این حادثه مصدوم 
شدند. مصدومان حادثه که 2 مرد 25 و 27 ساله بودند 
پس از دریافت اقدامات درمانى اولیه به بیمارستان امین 

اصفهان انتقال یافتند...

۸رونمایى از 8181 دستگاه اتوبوس شهرى در اصفهان دستگاه اتوبوس شهرى در اصفهان

محاصره برفى 7 روستا بعد از یک ماه باالخره شکسته شد

سپاهاِن پساپیام و پرسپولیِس بعد از علی بیرو 

هشدار پشت قفس توری 
درخشش دو گلر ملى پوش سپاهان و پرسپولیس این دو تیم 
را در اوج نگه داشته است. نیازمند با سیوهاى فوق العاده اش 
در ســپاهان و بیرانوند با رکوردزنى در مهار پنالتى و کلین 
شیت هایش در پرســپولیس، تأثیر بسزایى در قرار گرفتن 

این دوتیم در کورس قهرمانى داشته اند...
۲

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه ۷ بخوانید

نسخه هایی که 
توسط کشاورزان 
پیچیده می شود

جایگاه 
ذوب آهن در
 نیمه باالی 
جدول
 است 

۴

۷

مردم شیرینی را دانه ای می خرند!  آغاز مرحله اول طرح نظارتی نوروز و ماه رمضان در اصفهانجهان نما ویکى پدیا سرانجام تغییر مى کنداستان اختالل دوقطبى، زیادى خوشحالتان مى کند!تکنولوژی سالمت

عشایر اصفهان از صدها ســال پیش تا کنون بر اساس 
تقویم و تاریخ مشخصى فصل کوچ داشته اند، اما در 
سال هاى اخیر طى یک روند اشتباه، تقویم سفرهاى 
ییالقى و قشالقى آنها به هم خورده و بر کوچ پیش 

از موعد تنظیم شده است.
این ییــالق و قشــالق زودهنگام کــه به آن 
«ُقرق شکنى» هم مى گویند، نوعى قانون شکنى 
اســت و هر ســال با انتقادات فراوانى از سوى 
مســئوالن و مردم محلى مواجه مى شود، بدون 
آنکه طى این ســال ها راهــکارى قانونى براى 

مقابله با آن ارائه شود.

روی لپ تاپریخت، چه کنیم؟
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اگــر روى لپ تــاپ شــما آب ریختــه اســت، باید 
شــوید.  دســت به کار  یک ســریعًا 
نشــت تصادفى در صورت انجام 
نــدادن اقدامات الزم و ســریع 
مى تواند آســیب دائمى به لپ تاپ 

شما وارد کند...
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ساسان اکبرزاده
رئیس اتحادیه سراسرى کانون وکالى دادگسترى ایران که به عنوان 
میهمان ویژه هفتادمین سالروز استقالل کانون وکالى دادگسترى و 
روز وکیل به اصفهان سفر کرده بود در جمع مسئوالن قضایى و جمع 
کثیرى از اعضاى کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان، استقالل 

وکال را خط قرمز وکال دانست. 
دکتر جعفر کوشا در ادامه گفت: همانطور که «استقالل قضایى» براى 
تثبیت حاکمیت قانون و تضمین حقوق شــهروندى و بهره مندى از 
تمامى آزادى هاى اساسى ضرورى اســت، استقالل نهاد وکالت نیز 
براى تضمین دادرسى منصفانه و عادالنه که جزء حقوق مصرح مردم 
در قانون اساسى اســت، ضرورت دارد. رئیس اسکودا، استقالل نهاد 
وکالت را یکى از جلوه هاى اعتبار نظام دادرسى توصیف کرد و گفت: 
این استقالل از یک سو با حیثیت نظام قضایى کشور و از سوى دیگر 
با رعایت حقوق شهروندى و حفظ کرامت ذاتى انسان مرتبط است و 
استمرار این استقالل در دوران معاصر نشان از مدنّیت و سطح توسعه 
مردم ساالرى در یک جامعه است.او در ادامه گفت: انقالب اسالمى، 
دســتکم در قرائت بزرگان و پیشــگامانى همچون شهید بهشتى و 
مطهرى، با محوریت مردم سامان یافت و اساساً خواست و سلیقه مردم، 

مبناى شکل گیرى، استقرار و تثبیت آن بود.
کوشا افزود: از این منظر وقتى مردم را محور گفتمان انقالبى بدانیم، 
هر کنشى در راستاى تأمین و تضمین حقوق مردم، یک کنش انقالبى 
است و تأکید بر استقالل نهاد وکالت عین انقالبیگرى است اما در کمال 

تعجب برخى افراد و تریبون دارانى که خود را داعیه دار گفتمان انقالبى 
مى دانند، گاهى اوقات از استقالل طلبى نهاد وکالت بر مى آشوبند. این 
حقوقدان و وکیل دادگســترى در ادامه گفت: بارها و بارها گفته ایم، 
اســتقالل نهاد وکالت به معنایى جدایى طلبى یا تقابل با قوه محترم 
قضاییه یا حاکمیت نیست. استقالل نهاد وکالت اتفاقًا یکى از اصول 
تضمین دادرســى عادالنه و قانونى یعنى به نوعى تضمین صحت 

عملکرد قوه قضاییه است.
■■■

رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان نیز به عنوان میزبان 
این مراسم، هفتم اسفند روز وکیل و هفتادمین سالروز تأسیس کانون 
وکالى دادگسترى را گرامى داشــت و ضمن خیرمقدم به میهمانان 
و قدردانى از رؤســاى ادوار مختلف کانون وکالى دادگسترى استان 
اصفهان گفت: هفتم اسفندماه را به احترام استقالل وکیل و همچنین 
احترام به حق دفاع به عنوان رکن اصلى عدالت قضایى گرامى مى داریم. 
روز وکیل مدافع روزى است براى تکریم انسان هایى که مشغول دفاع 
از حقوق آحاد جامعه هســتند و روزى است براى پاسداشت استقالل 

وکیل و حرفه وکالت. 
دکتر حسین ادیب همچنین افزود: نهاد وکالت، استقالل را به عنوان 
یک امتیاز صنفى نمى داند بلکه اســتقالل را براى تضمین دادرسى 
عادالنه مطالبه مى کند. استقالل وکال هم جنس استقالل قضات است 
و همانطور که قضات دادگسترى مستقل هستند و فقط قانون مافوق 
آنها قرار دارد وکال هم باید مستقل باشند و تنها قانون را مالك عمل خود 

قرار دهند.  ادیب تاکید کرد: قدرت کانون وکال براى میانجیگرى میان 
حاکمیت و مردم باید مد نظر قرار گیرد. در کشور ما معموًال حاکمیت از 
موضع فرادست با جامعه صحبت مى کند و جامعه پیوسته در صدد است 
که حقانیت خود را در مطالبه گرى براى برخوردارى از امنیت، ثبات و 

آزادى هاى مشروع به اثبات برساند.
وى افزود: کانون هاى وکال واسط میان مردم و حاکمیت هستند و با 
توجه به قابلیت هاى حقوقى باید بتوانند نقش خود را ایفا کنند. تحول 
هرکالبدى نیازمند شناخت معایب و بیمارى هاى مزمن آن است. وکال 
بهترین کسانى هستند که به دلیل نزدیکى به دستگاه قضایى مى توانند 
با نقد موشکافانه و کشف ایرادات مزمن در تحول قضایى نقش ایفا کنند. 
رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان  تأکید کرد: آنچه به 
نهاد وکالت معنا و دوام مى بخشــد باور و اعتماد جامعه است. ما باید 
اعتماد جامعه را به خود جلب کنیم و بدانیم که استقالل کانون با تربیت 
وکیل مستقل معنا مى یابد و تربیت وکیل مستقل اصلى ترین رسالت 

کانون وکالست.
■■■

معاون قضایى و منابع انســانى دادگسترى اســتان، ضمن تبریک 
هفتادمین سالروز اســتقالل کانون وکال و هفته وکیل مدافع گفت: 
یکى از مولفه هاى مهم در زندگى انسان ها بحث امنیت قضایى است.

محمد حسین آقائى افزود: مردم جامعه باید به راحتى به دستگاه قضایى 
دسترسى داشته باشند و در قانون اساسى نیز حق دسترسى آزادانه به 
وکیل مدافع به صراحت عنوان شده است. امروز حضور یک وکیل در 
دادگاه به منظور حمایت از موکل بسیار ضرورى است. وکیل و  قاضى دو 
بال براى عدالت هستند که بدون هر یک پرواز عدالت ناممکن است.
وى افزود: مردم به درستى از اطاله دادرسى ها گالیه مند هستند و ما در 
دستگاه قضایى باید با همه توان در جهت کوتاه شدن زمان دادرسى ها 
تالش کنیم. امیدواریم که با سفر رییس قوه قضاییه به استان اصفهان 

بتوانیم در جهت توسعه و پیشرفت قضایى استان گام برداریم
■■■

نایب رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان نیز در این مراسم 
اظهار کرد: سال جارى در سطح افکار عمومى جامعه وکالت و فضاى 
مجازى به کرات دیده و شنیده است که کدام استقالل را باید گرامى 
دانست و آیا استقاللى براى نهاد وکالت و وکال باقى مانده است که آن را 
گرامى بداریم؟ براى پاسخ به این سئوال ها ابتدا باید کارکرد نهاد وکالت 

را بررسى کنیم. 
وکیل شهرام محقق دولت آبادى افزود: وظیفه کانون وکال شامل صدور 
پروانه وکالت، نظارت بر رفتار وکال، رسیدگى به تخلفات انتظامى وکال، 
معاضدت قضائى و ارتقاى علمى و عملى وکالى دادگســترى است 
.اولین و اساسى ترین وظیفه کانون، جذب و پذیرش کارآموزان وکالت 
و در نهایت صدور پرونده وکالت براى آنها است. او تصریح کرد: در سال 
1376 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب و در امر جذب وکالى 
دادگسترى، ظرفیت و شرایطى تعیین شد که در الیحه استقالل به این 
صورت نبوده است. این اولین مداخله اى است که در الیحه استقالل 

صورت گرفت و از آن پس دیده مى شود که اقتصاددان هایى که امروز 
ناکارآمدى آنها بر همه آشکار شده اســت، به مقوله حقوق، وکالت و 
موضوعات مربوط به دستگاه قضایى ورود کردند تا هنر خود را نشان 
دهند. وى ادامــه داد: همان گونه که این افــراد ناکارآمدى خود را در 
عرصه هاى مختلف اقتصادى به ظهور رساندند، بى تردید در آینده اى 
نه چندان دور، با طرح مباحثى در ارتباط بــا نصاب علمى و پذیرش 
کارآموزان و ورود آنها به عرصه وکالت، ویرانه اى را تحویل خواهند داد.  
در اقدامى دیگر قانونگذار در سال 1379 دستگاهى موازى براى حرفه 
وکالت تشــکیل داد و به قوه قضاییه اجازه داد براى فارغ التحصیالن  
حقوق  مجوز مؤسســه و مشــاوره حقوقى صادر نماید تا در عرصه 
وکالت اقدام نمایند وآیین نامه اجرایى آن را هم قوه قضاییه تصویب 
نماید بعد دیدیم مرکزى که در ابتدا نامش مرکز مشاوران بود بر خالف 
ماده قانونى تأسیس آن  در آیین نامه اجرایى اش به مرکز وکال تغییر

 مى نماید. 
وى همچنین گفت: دستگاه محترم قضایى چرا باید به این حوزه ورود 
کند و به جذب و صدور پروانه وکالت براى افراد بپردازد؟ بر اساس اصل 
158 قانون اساسى، جذب و پذیرش قضات از وظایف قوه قضاییه است، 
اما هیچ گاه دیده نمى شود که جذب و صدور پروانه وکالت نیز از وظایف 
قوه قضائیه باشــد. وظیفه دفاع بر عهده وکالى دادگسترى و تربیت 
وکیل بر عهده کانون وکالى دادگسترى است؛ مگر کانون هاى وکالى 
دادگسترى در انجام وظایف محوله خود کوتاهى داشته اند یا بار مالى به 
دستگاهى تحمیل کردند؟ که باید چنین تصمیماتى گرفته مى شد. وى 

اضافه کرد: در ماهیت استقالل کانون وکالى دادگسترى نباید تعبیرى 
اشتباه صورت گیرد. ماهیت این خواسته سیاسى نیست، بلکه حقوقى 
است و ما به جهت دفاع از حقوق ملت دغدغه داریم نه موضوعى دیگر. 
مردم و ملت، حق برخوردارى از وکیل، انتخاب آزادانه وى و برخوردارى 
از دادرسى عادالنه را دارند اما به جهت پیچیدگى امر دفاع، این موضوع 
باید توسط وکالى دادگســترى صورت گیرد. و  وکیلى مى تواند این 
وظیفه را به خوبى انجام دهد که از کانون وکالى مستقل پروانه وکالت 

دریافت نموده باشد . 
نایب رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان اظهار کرد: اگر 
کانون هاى وکالى دادگسترى به دنبال استقالل هستند، به طور قطع 
به منظور تضمین آزادى هاى فردى و اجتماعى مردم است. به موجب 
اصل 156 قانون اساسى قوه قضاییه نهادى است مستقل که به منظور 
پشتیبانى از حقوق و آزادى هاى فردى و اجتماعى وظایفى را بر عهده 
دارد؛ حقوق و آزادى هاى فردى، موضوعى اســت که ما هم به دنبال 
آن هســتیم ؛  وى خطاب به وکالى حاضر در این مراسم، گفت: من 
همه وکال توصیه مى کنم  اگر در آینده همین مقدار آزادى و استقالل 
موجود، گرفته ویا  در سایر امور کانون هاى  وکال، هم محدودیت هایى 
ایجاد شود، شما که آینده وکالت و حقوق مردم در امر دفاع را بر عهده 
دارید، باز هرســال در همین زمان درمراسم بزرگداشت جمع شوید و 
مطالبه گرى کنید و به دنبال اســتقالل خود بگردید. چرا که ابتدا باید 
استقالل از دست رفته خود را احیا کنیم و سپس به دنبال احقاق حقوق 

مردم باشیم.

رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان:

قدرت کانون وکال برای میانجیگری میان حاکمیت و مردم باید مد نظر قرار گیرد

دردر قالب قالب دوازدهمین برنامه «به احترام مردم اصفهان» و با حضور شهردار دوازدهمین برنامه «به احترام مردم اصفهان» و با حضور شهردار و مسئوالن شهری انجام شد؛ و مسئوالن شهری انجام شد؛
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سرنوشت کاالبرگ 
الکترونیکى به کجا رسید؟

428 هزار میلیارد تومان 
درآمد مالیاتى در 11 ماه

خبرخوان
مقصر مرگ «پیروز»

رئیــس جامعه دامپزشــکان ایران    ایلنا |
با اشاره به تلف شــدن «پیروز» توله یوز ایرانى 
نوشت: پیروز زمانى که به تهران منتقل مى شود، 
داروى اشتباه به او تزریق مى شود. متأسفانه توسط 
یکى از همکاران ما به صورت تلفنى یک داروى 
اشــتباهى براى پیروز تجویز مى شود و این دارو 
باعث از کارافتادن کلیه پیروز شــد. این در حالى 
است که خرداد امسال وقتى دکتر پیتر کالدول از 
مرکز پرورش یوزپلنگ آفریقایى براى مشاوره و 
ویزیت «پیروز» به ایران آمد، تأیید کرد که پیروز از 
همان ابتدا مبتال به نارسایى کلیه بوده و 70 درصد 

شانس زنده ماندن دارد.

مجرى حاشیه دار بیانیه داد
  برترین ها |فــرزاد جمشــیدى، مجرى 
برنامه هاى ســحرگاهى اعالم کرد ماه رمضان 
امســال در تلویزیون حضور ندارد. این مجرى 
جنجالى تلویزیون در صفحه شخصى خود نوشت: 
امسال مجرى سحرگاهى تلویزیون نیستم. از پنج 
شــب مانده به ماه رمضان یعنى از شب تحویل 
سال نو و آغاز بهاران از یک  بستر فضاى مجازى 
(پلتفرم) دوباره مرغ سحر خواهم بود... بخت ما 

هم اینچنین رقم خورد...

تدریس خودکشى!
  برترین ها| انتشــار تصاویرى از محتواى 
یکى از کتاب هاى کمک آموزشى دانش آموزان 
مقطع دبستان در شبکه هاى اجتماعى خبرساز 
شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده درباره 
سئوال هوش از مثال خودکشــى استفاده شده 
است! در این مثال فردى تصور شده که در اتاقى 
خودش را دار زده و با داده شدن بعضى اطالعات 
به دانش آموز از او خواسته شده بگوید او چگونه 

خودش را دار زده است! 

30 درصد قنات ها 
خشک شده اند  

  دیده بان ایران | رضــا ســرافرازى، 
مدیرکل دفتر آب و خاك وزارت جهاد کشاورزى 
با بیان اینکه 14 درصد اراضى کشور از قنات ها 
آبیارى مى شوند گفت: 30 درصد قنات هاى کشور 
در 10 سال اخیر خشک شده اند و حدود 50 درصد 

نیز با کم آبى مواجه هستند.

تأیید فوت دانشجوى 
ایرانى 

رئیس ســازمان امور دانشجویان    ایسنا |
وزارت علــوم با تأکید بــر اینکه حــدود 393 
دانشجوى ایرانى در دانشگاه هاى مناطق زلزله زده 
ترکیه مشغول تحصیل هستند گفت: زلزله ترکیه 
در زمانى اتفاق افتاد که دانشجویان در بین دو ترم 
تحصیلى قرار داشتند و بخشى از دانشجویان ما 
منتقل شده بودند. هاشم داداش پور تصریح کرد: 
در زلزله ترکیه فقط یک دانشجوى ایرانى مشغول 
به تحصیل در یکى از دانشگاه هاى قبرس مهمان 
مناطق زلزله زده در ترکیه بوده است که متأسفانه 

در این حادثه جان خود را از دست داد.

امروز اینترنت 
قطع نمى شود

  ایسنا | رئیس سازمان سنجش آموزش 
کشور درباره اقدامات سازمان سنجش در زمینه 
برگزارى آزمون هاى دکترى و کارشناسى ارشد در 
روزهاى پنج شنبه و جمعه گفت: ما در آزمون هاى 
پیش روى دکترا  و کارشناســى ارشد نیازى به 
اختالل اینترنتى در حوزه هاى برگزارى کنکور 
نداریم اما براى آزمون هاى سراســرى تا زمانى 
که زیرســاخت هاى امنیتى کامل فراهم شود و 
سیستم هاى درونى جایگزین شود تالش داریم 

از قطعى اینترنت استفاده کنیم.

طرح کاالبرگ الکترونیکى هنــوز جایگزین پرداخت 
یارانه نقدى نشده و دولت درصدد است تا با رفع ایرادات، 
این طرح را در سراسر کشور اجرا کند.مدیرعامل شرکت 
خدمات فناورى اطالعات رفاه ایرانیان گفت: با اجراى 
طرح اختیارى کاالبرگ الکترونیک در 4 استان کشور 
1700 فروشگاه به این طرح پیوســتند.هادى کاشف 
گفت:  این طرح که از 20 دى ماه سال جارى در استان 
هرمزگان به شــکل آزمایشــى آغاز شــد، در قزوین، 
مرکزى و گیالن نیز از 20 بهمن آغاز شده و در واقع در 
چهار استان به صورت آزمایشى و به روش اختیارى اجرا 
مى شود.وى تأکید کرد: فعًال سه فروشگاه زنجیره اى که 

در سراسر کشور شعبه دارند در این چهار استان به این 
طرح متصل شده اند. به گفته کاشف، اعتبار یارانه هاى 
نقدى یک ماه زودتر به حساب سرپرســتان خانوار در 
این چهار اســتان واریز مى شــود و مردم مى توانند به 
صورت اختیارى یا از کاالهاى ده گانه اعالم شده از این 
فروشــگاه ها خریدارى کنند و مابه التفاوت قیمت آن با 
اعتبار یارانه اى شان پرداخت شود یا اینکه منتظر بمانند 

و در 20 هر ماه مبلغ یارانه نقدى خود را دریافت کنند.
10 قلم کاال در کاالبرگ الکترونیک شامل برنج، روغن، 
مرغ، تخم مرغ، قند، شــکر، ماکارونى، پنیر، ماســت 

کم چرب و شیر خام است.

درآمد هاى مالیاتــى در 11 ماه ســال جارى به 428 هزار 
میلیارد تومان رسید، رشــد درآمد هاى مالیاتى همزمان 
با کاهش 5 درصــدى مالیات تولیدکننــدگان و با اتکا به 
شناسایى مؤدیان جدید و فراریان مالیاتى محقق شده است.
درحالى که قانون بودجه 1401 تا پایان سال جارى وصول 
454 هزار میلیارد تومانى درآمــد مالیاتى را تکلیف کرده 
است؛ این آمار نشان مى دهد در یازده ماه امسال 106 درصد 

درآمد هاى مالیاتى محقق شده است.
از 428 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شــده ســهم 
مالیات هاى مستقیم 266 هزار میلیارد تومان و سهم مالیات 

بر کاال ها و خدمات 162 هزار میلیارد تومان بوده است.

در بخش مالیات هاى مستقیم 175/2 هزار میلیارد تومان از 
محل مالیات اشخاص حقوقى، 74/7 هزار میلیارد تومان از 
محل مالیات بر درآمد ها و 14/6 هزار میلیارد تومان از محل 

مالیات بر ثروت وصول شده است.
تحقق درآمد هاى مالیاتــى همزمان با کاهش 5 درصدى 
مالیات تولیدکنندگان با شناسایى 2/2 میلیون مؤ دى جدید 
و به تور انداختن فراریان و ابربد هکار مالیاتى بزرگ مالیاتى 

رقم خورده است.
در این راســتا، رئیس کل ســازمان امور مالیاتى کشور از 
شناسایى اموال ابر بدهکار مالیاتى که با شگرد هاى خاص، 

15 سال اقدام به فرار مالیاتى کرده بود، خبر داده است.

الدن ایرانمنش
میوه ها و ســبزیجات این روزها نه رنــگ و بوى قبل 
را دارند و نه از کیفیت مناســب برخوردار هستند. این 
وضعیت نگرانى هاى زیادى را نسبت به استفاده بیش از 
حد از کودهاى شیمیایى و سموم ایجاد کرده است که 
نه تنها صادرات ما را زیر سئوال برده است بلکه به ضرر 

مصرف کننده داخلى تمام مى شود.
چند سالى هست که کشور با پدیده برگشت محصوالت 
کشــاورزى به دلیل وجود ســموم باال در آنها از سوى 
کشــورهاى مقصد مواجه اســت؛ اما در ادامه همین 
محصوالت در بازار داخل توزیع شده و از سوى مصرف 
کنندگان داخلى مورد استفاده قرار مى گیرد. در این باره 
هر یک از مســئوالن و متولیان امر به بهانه اى این امر 
را توجیه کرده اند؛ نمونه آن مسعود گیل آبادى، رئیس 
انجمن صنفى تولیدکنندگان ســموم کشاورزى است 
که تأکید کرده: 90 درصد ســموم مصرفى در کشــور 

کم خطر است.
او در توضیح گفته هایش به آمارهــاى موجود در این 
زمینه اشاره کرده و گفته: بر اســاس آمارهاى موجود 
از 436 قلم ســم ثبت شده در کشــور، 215 قلم آن به 
مصرف داخلى مى رســد که از این میزان نزدیک 10 
درصد سموم پرخطر و حدود 90 درصد سموم کم خطر 

و متوسط خطر است.
رضــا خلیلى یــزدى، عضو هیئــت مدیــره انجمن 
واردکنندگان سم و کود ایران نیز همسو با این دیدگاه 
با نگاهى مثبت به موضوع نگریسته و درباره اثربخشى 
سموم بر گیاه و انسان، گفته: این موضوع را باید از دو بعد 
بررسى کرد؛ نگاه نخست این است که آیا آفتکش هاى 
کشاورزى را باید مصرف کرد یا خیر؟ با توجه به جمعیت 
کره زمین که تقریبًا باالى 8 میلیارد نفر زندگى مى کنند 
استفاده از آفتکش هاى شیمیایى و بعضًا غیرشیمیایى 
اجتناب ناپذیر اســت، به این دلیل که اگر آفتکش هاى 
شیمیایى و غیرشیمیایى استفاده نشود عملکرد محصول 
در واحد سطح فوق العاده پایین مى آید. به عنوان مثال 
اگر قرار است از یک هکتار زمینى که گندم کاشته شده 
A میزان گندم برداشت شود این میزان به کمتر از نصف 

و بعضًا یک سوم تقلیل پیدا مى کند.
وى افزوده: تقریبًا مى توان گفت استفاده از آفتکش ها 
اجتناب ناپذیر اســت. متأســفانه با وجود تالش هاى 
فراوانى که در زمینــه آفتکش هاى غیرشــیمیایى و 
بیولوژیک شده و همچنان هم ادامه دارد این موضوع 
هنوز به حدى نرسیده که بتوان آفتکش هاى شیمیایى را 
در کشت محصوالت حذف کرد. وى با بیان اینکه میزان 
استفاده از آفتکش هاى غیرشــیمیایى بسیار کم است، 
تصریح کرد: هنوز تکنولــوژى این آفتکش ها به حدى 

نیست که جایگزین شوند.
این کارشناس در حوزه سموم استدالل کرد، مى توان 
گفت تمام داروهایى که انســان استفاده مى کند داراى 
یکسرى مضراتى اســت اما چرا همه ما از دارو استفاده 
مى کنیم؟ به این دلیل که مى دانیم اگر دارو را استفاده 
نکنیم خطرات جدى ترى متوجه انسان خواهد بود که 

ســالمت او را تهدید مى کند؛ در نتیجه دارو اســتفاده 
مى شود تا خطرات کاهش پیدا کند.

اما این موضوع زمانى بغرنج مى شود که طبق مطالعات 
کارشناسان کشاورزى اســتفاده از کودهاى نیترات دار 
در اراضى کشاورزى سراسر کشور خصوصًا در نواحى 
شمالى بســیار رواج دارد. طبق مطالعات کارشناسان 
کشاورزى اســتفاده از کودهاى نیترات دار در اراضى 
کشاورزى سراسر کشور خصوصاً در نواحى شمالى بسیار 
رواج دارد. به عنوان مثال کــود اوره که به علت ارزان 
بودن به مقدار زیادى مصرف مى شود، بعد از استفاده در 
محصوالتى مانند پیاز و سیب زمینى به نیترات تبدیل 

شده و در آن تجمع مى یابد.
این در حالى است که نیترات یک ماده سرطان زاست و 
باعث سرطان دستگاه گوارش، ناهنجارى هاى عصبى 
و اختالل در سیســتم غدد درون ریز و سیستم ایمنى 

بدن مى شود. 
این موضوع به اعتقاد کارشناســان ضرورت نســخه 
پیچى بــراى محصــوالت کشــاورزى را دوچندان 
مى کند چرا که مشــکل عمده کشــور در این حوزه، 
عدم آموزش کشــاورز است. متأســفانه کشاورزان ما 
عمدتًا از آگاهى علمى در این زمینه برخوردار نیســتند 
و اکثراً افراد تجربى هســتند؛ بنابرایــن، چون آگاهى 
علمى روى این موضوعات ندارنــد، علیرغم اینکه در 
روى تمام بطرى هاى ســموم به صراحت قید شــده 
که فروش آفتکش با نسخه گیاه پزشــک دقیقًا مانند 
دارو است اما کشــاورز به این موضوع توجهى ندارد و 
بر اســاس تجربه خودش آفتکشى که مد نظر خودش 
است خریدارى و در خیلى از موارد باز هم بدون رعایت 
دز مورد نیاز براى محصول کشاورزى خودش استفاده

 مى کند.

استفاده بى  رویه از سموم و کودهاى شیمیایى

نسخه هایى که توسط کشاورزان پیچیده مى شود کسرى بودجه جبران شد
  انتخاب |رئیس جمهور با اشاره به موفقیت دولت 
در جبران کســرى بودجه به ارث رسیده از قبل بدون 
استقراض از بانک مرکزى، رشــد درآمدهاى مالیاتى 
و صادرات غیرنفتى، افزایش حدود 5 درصدى رشــد 
اقتصادى و نیز 17 درصدى صادرات، از دسیسه و فتنه  
دشمنان در ایجاد اغتشاش خیابانى و پس از آن برهم 
زدن ثبــات در بازار ارز گفت و تصریــح کرد: دولت بر 
مشکالت فائق خواهد آمد و بار دیگر دشمنان را ناکام 

خواهد گذاشت.

مسمومیت ها
 به دانشگاه رسید 

اســتاندارى لرســتان مى گوید تعداد    انتخاب|
معدودى از دانشــجویان دختر در خوابگاه دانشــگاه 
آزاداسالمى واحد بروجرد با مشــاهده عالئمى چون 
سرگیجه راهى بیمارستان شدند. این دانشجویان دختر 
شب نهم اسفندماه در خوابگاه دانشجویان دانشگاه آزاد 
اسالمى با بروز عالئم مشابه دانش آموزان، از محیط 
خوابگاه خارج و به اورژانس انتقال داده شــدند و بدون 

هیچ مشکلى ترخیص شدند.

علت مسمومیت ها 
علیرضا منادى ســفیدان، رئیس    خانه ملت |
کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناورى مجلس در 
خصوص مســئله مســمومیت دانش آموزان دختر در 
قم، بروجرد و چند شــهر دیگر عنوان کرد: بر اساس 
پیگیرى هاى صــورت گرفته از جانــب نمایندگان و 
اعزام گروهــى از نمایندگان مجلس بــه قم و نتیجه 
آزمایش هاى انجام شده مشخص شد که گاز N2 در سم 

منتشر شده در مدارس وجود داشته است. 

آمار مسموم شدگان
  خبرآنالین | زهرا شیخى، سخنگوى کمیسیون 
بهداشت درخصوص تعداد دانش آموزان مسموم شده 
گفت: تا  8 اسفند مسمومیت خفیف 799 دانش آموز در 
قم گزارش شده است، درباره بروجرد هم از دوم تا هشتم 
اسفند نزدیک به 400 نفر از دانش آموزان مسمومیت 

خفیف داشتند.

تأثیر آمار اشتباه 
  فارس |ســید جواد ســاداتى نژاد، وزیر جهاد 
کشاورزى گفت: آمار دام مازاد را دو میلیون رأس مى 
گویند و به همین دلیل اجازه صادرات مى دهیم. اما چند 
ماه بعد دچار کمبود مى شویم آمار صادرات را که بررسى 
مى کنیم متوجه مى شویم 50 هزار رأس دام صادر شده 
که تعداد زیادى نیست. با بررسى دقیق آمار و اطالعات 

به این مى رسیم که آمارها دقیق نبوده است. 

بگویید پشیمانیم
  انتخاب|  محمد مقیمى، رئیس دانشگاه تهران در 
پاسخ به مصاحبه اخیر رئیس سازمان امور دانشجویان 
مبنى بر عدم عفو بخش کوچکى از دانشجویان گفت: 
عفو یا تخفیف مى تواند شامل حال تمامى دانشجویان 
حوادث اخیر باشد مشروط بر اینکه این دانشجویان ابراز 

ندامت کنند.

قبض هاى گاز میلیونى!
  روزنامه اعتماد| پیدا کــردن قبض هاى گاز 
با رقم هاى بسیار باال کار ســختى نبود...  فقط از شهر 
کبودرآهنگ اســتان همدان چند قبــض با رقم هاى 
عجیب پیدا شــد که تا قبل از این ســابقه اى نداشته 
است. بین این قبض ها، 7 میلیون تومان، 10 میلیون 
تومان و حتى 22 میلیون تومان هم دیده مى شد. افراد 
تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستى و حتى روستاهاى 
استان هاى سردسیر هم با رقم هاى چند میلیون تومانى 
روبه رو شدند. این ماجرا که از دى امسال شروع شده، 
هنوز هم ادامه دارد و بســیارى از مشــترکان خانگى 

نمى دانند چطور باید این قبض ها را پرداخت کنند. 

جزیره ِفِزنت یا جزیره قرقاول جزیره اى خالى از ســکنه کــه روى رودخانه 
بیداسوآ در امتداد مرز بین فرانسه و اســپانیا قرار دارد، نیمى از سال متعلق به 

فرانسه است و نیم دیگرى از ســال متعلق به اسپانیا. موقعیت منحصر به فرد 
فرانسوى-اسپانیایى آن به دلیل معاهده اى در سال 1659 است.از اواسط قرن 
هفدهم، این جزیره که 200 متر طــول و 40 متر عرض دارد، از 1 فوریه تا 31 
جوالى توسط اسپانیا اداره مى شــود و از 1 آگوست تا 31 ژانویه تحت نظارت 
کشور فرانسه است و شاید بتوان گفت این جزیره با بحران هویت روبه روست.

در سال 1659 جزیره قرقاول – که یک محدوده بى طرف تلقى مى شد – میزبان 
امضاى معاهده پیرنیز بود، یک معاهده صلح بین لویى چهاردهم فرانســه و 
فیلیپ چهارم اسپانیا که به جنگ فرانسه و اسپانیا که در سال 1635 آغاز شد 
پایان داد. به عنوان بخشى از این معاهده، تصمیم گرفته شد که دو کشور به طور 
متناوب فرماندهى این جزیره را تغییر دهند و آن را به یک «مالکیت مشترك» 
تبدیل کنند.در سال 1861 سنگ بنایى در این جزیره ساخته شد که روى یک 

طرف آن، که رو به اسپانیاست به زبان اسپانیایى حک شده و در سمتى که رو به 
فرانسه است، حروف فرانسوى به چشم مى خورد.اگرچه نام آن چیز دیگرى را 
نشان مى دهد، اما هیچ قرقاولى در این جزیره یافت نمى شود. زمانى که ویکتور 
هوگو، نویسنده مشهور در سال 1843 از این جزیره دیدن کرد، از دیدن «حداکثر 
یک گاو و سه اردك»، و عدم حضور حتى یک قرقاول، ابراز تأ سف کرد. امروزه 
دسترسى به این جزیره محدود است و مردم فقط در روزهاى میراث ویژه اى 
که براى بزرگداشــت این پیمان تاریخى ترتیب داده شــده، مى توانند از آن 

بازدید کنند.
شوراهاى محلى دو شهر ارون در اسپانیا و اونداى فرانسه در دو سمت رودخانه، 
مسئولیت نگهدارى از این جزیره را بر عهده دارند و با قایق به آن مى رسند تا 

درختان را هرس کنند.

با بى هویت ترین جزیره جهان آشنا شوید

سال گذشــته همین روزها نزدیک شب عید 
مردم از بسیارى از فعالیت هاى همیشگى خود 
به دلیل رعایت مســائل بهداشتى صرف نظر 
کردند. این اتفاق باعث شد کسب و کار بسیارى 
از اصناف با رکود شدید همراه شود. اما امسال 
که مردم به زندگى روزمره خود بازگشته اند نه 
به دلیل کرونا که به دلیل شــرایط اقتصادى و 
تورم از برخى هزینه هــا صرف نظر مى کنند. 
یکى از این موارد خرید شــیرینى است که به 
گفته دارندگان قنادى، شیرینى فروشى و کافه 
قنادى تهران، نسبت به سال گذشته کمتر شده است و باتوجه به حلول ماه شعبان میزان مهمانى ها و عروسى ها 

نسبت به سال گذشته 90 درصد کاهش یافته و در این شرایط کسى به سراغ قنادى ها نمى آید.
على بهره مند مى گوید: در خصوص تهیه مواد اولیه مشکلى نداریم اما متأسفانه با قیمت هاى بسیار باال روغن، 
شکر، تخم مرغ، خامه و دیگر مواد را خریدارى مى کنیم. وى افزود: اگر شیرینى به یک کاالى لوکس تبدیل شده 

بود در این روزها وضعیت بدتر شده است و شیرینى یک کاالى سوپرلوکس شده است. 
وى درخصوص خرید دانه اى شیرینى توســط مردم و این که خرید کیلویى کم شده است، گفت: سال هاى قبل 
سفارشات جعبه اى ما حداقل از 2 کیلو و 3 کیلو شروع مى شد. امسال اکثر سفارشات قنادى ها نیم کیلو و یک کیلو 
است و خرید شیرینى دیگر مانند سابق نیست. کیک هاى موجود در قنادى ها دو نفره شده است. چاره اى نداریم، 
زیرا مردم قدرت خرید ندارند. براى اینکه مشترى خود را حفظ کنیم مجبور هستیم کیک هاى دو نفره پخت کنیم 

که 200 گرم هم وزن ندارد. این به معنى خرید دانه اى شیرینى توسط مردم است.

درحالى که ســال هاى گذشــته، شبکه هاى 
مختلف تلویزیــون بارها بازپخش ســریال 
«پایتخــت» را روى آنتــن مى فرســتادند، 
این سریال از ابتداى ســال 1401 روى آنتن 

تلویزیون نرفته است.
ســریال «پایتخت» به کارگردانى سیروس 
مقدم، یکى از مهمترین کمدى هاى تلویزیون 
است و هرســال شــبکه هاى یک، آى فیلم و 
تماشــا بارها فصل هاى کامل آن یا فقط یکى 
از فصل ها را روى آنتن مى فرستادند. از ابتداى 

سال 1401 خبرى از بازپخش این سریال نیست و هنوز نمى دانیم آیا تلویزیون این سریال را تحریم کرده است یا 
دلیل دیگرى دارد.سال 1398 در جریان ساخت فصل ششم سریال «پایتخت»، محسن تنابنده اعالم کرد دیگر 
با تلویزیون همکارى نخواهد کرد. حاشیه هاى ایجاد شده پیرامون این فصل موجب شد تا رئیس وقت صدا وسیما 

مقابل «پایتخت» و عوامل آن موضع گیرى کند. 
بعد از بسته شدن پرونده «پایتخت 6»، پرونده این سریال نیز به شکل کامل در تلویزیون بسته شد. تلوبیون به 
جز دو قسمت اول فصل ششم، مابقى قسمت هاى این فصل را از دسترس خارج کرد و شبکه هاى تأمینى از جمله 
تماشا و آى فیلم هم دیگر سراغ بازپخش «پایتخت» نرفتند. این ساخته سیروس مقدم در سال 1400 یکى دوبار 

باز پخش داشت، اما در سال جارى هیچ شبکه اى آن را روانه   آنتن خود نکرد.
حاال باید دید آیا در تعطیالت نوروز، تلویزیون بازپخش این ســریال را روى آنتن خواهد برد یا به طور کامل قید 

پخش آن را زده است.

تلویزیون، «پایتخت» را تحریم کرده است؟مردم شیرینى را دانه اى مى خرند! 
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تصادف خونین
 در خیابان کاوه

  نصف جهــان| برخورد 2 دســتگاه خودروى 
سوارى با یکدیگر، بامداد چهارشنبه به کشته شدن 
سه تن از سرنشــینان این خودروها منجر شد. در 
این حادثه که ساعت 2 و 36 دقیقه در محدوده ُپل 
جابر انصارى در خیابان کاوه رخ داد یک دستگاه 
خودروى پژو پارس با خــودروى پژو 405 برخورد 
کرد. این حادثه در موقعیت مسیر شمال به جنوب 
خیابان کاوه، جنب هم ســطح پل جابر انصارى و 
زیرگذر رخ داد.  پــس از اعالم حادثه به اورژانس، 
سه واحد امدادى به محل اعزام شد. در این سانحه 
رانندگى سه مرد 25، 30 و 33 ســاله در دم جان 
خود را از دســت دادند و 2 نفر از سرنشینان نیز در 
این حادثه مصدوم شــدند. مصدومان حادثه که 2 
مرد 25 و 27 ســاله بودند پس از دریافت اقدامات 
درمانى اولیه به بیمارســتان امین اصفهان انتقال 
یافتند. آنطور که پلیس اعالم کرده اســت راننده 
پژو پارس به همراه دو سرنشین دیگر خودرو بر اثر 
شدت جراحات وارده در دم فوت کرده و راننده به 
همراه سرنشین خودروى پژو 405 مجروح شده و 
براى مداوا به بیمارستان منتقل شده اند. کارشناسان 
پلیس راهور  پس از بررسى دقیق صحنه تصادف، 
علت حادثه را توانایى نداشتن رانندگان خودروها در 
کنترل وسیله نقلیه ناشى از رعایت نکردن سرعت 
مجاز بیان کردند و هــر دو خودرو را به یک میزان 

مقصر تشخیص دادند.

راه اندازى 2 پایگاه
 واکنش سریع 

معاون امداد و نجــات جمعیت هالل احمر اصفهان 
از اضافه شــدن 2 پایگاه امدادى واکنش سریع، به 
مجموع پایگاه هاى امداد و نجات این نهاد در نوروز 
1402 خبر داد. داریوش کریمى افزود: با اقدام مورد 
اشــاره جمع پایگاه هاى اصفهان به عدد 45 خواهد 
رســید که یکى از آنها را پایگاه امداد هوایى است. 
وى اضافه کــرد: جانمایى 2 پایگاه واکنش ســریع 
هنوز انجام نشده است اما شمال شرقى کالن شهر 
اصفهان در محدوده سه راهى فرودگاه و در محدوده 
باغ فدك در شــمال این شهر براى اســتقرار آنها 

مطلوب خواهد بود.

تشکیل جلسه
 اجراى  کاال برگ 

فرماندار اصفهان گفت: تثبیت قیمت ها و هدفمند 
و بهینه شــدن مصــرف یارانه از جملــه مزایاى 
کاالبرگ الکترونیک است که باید این اقدام توأم 
با موفقیت صورت گیــرد. محمدعلى احمدى در 
جلســه طرح کاالبرگ الکترونیکى اظهار داشت: 
اصناف باید به درستى در خصوص طرح کاالبرگ 
الکترونیکى توجیه شوند و آگاهى کامل و گفتمان 
درستى در این خصوص داشته باشــند. فرماندار 
اصفهان خاطرنشــان کرد: به صورت شهرستانى 
نشســتى مشــترك با دهیاران و فروشگاه هاى 
تعــاون روســتایى برگــزار و طــرح کاالبرگ 
الکترونیکى و دیگر موضوعات براى آنها تشریح 

و تبیین شود.

نمایشگاهى از 
صنایع دستى 

نمایشگاه عرضه صنایع دســتى و تولیدات خانگى 
بانوان هنرمند اصفهانى گشایش یافت. مدیر منطقه 
10 شهردارى گفت: در نمایشگاه به توان 10 بیش 
از 40 بانوى هنرمند و 3 استاد و هنرمند مرد تولیدات 
و صنایع دســتى خــود را در 21 غرفه بــه نمایش 
گذاشته اند. داود بحیرایى با بیان اینکه در نمایشگاه 
صنایع دســتى و تولیدات خانگــى محصوالتى از 
جمله مینــا، مس، ســفال، گلیــم، ادویــه جات، 
زیورآالت، شــیرینى و ... به نمایش گذاشــته شده 
افزود: این نمایشــگاه تا 12 اســفند ماه از ساعت 
15 تــا 20 بــراى بازدیــد عمــوم در ورزشــگاه 
9 دى واقــع در خیابان معــراج خیابان کشــاورز 

دایر است.

خبر

امام جمعه اصفهان تاکید کرد: کمیته امداد امام خمینى 
(ره) با وجود رشــد تورم، در مسیر خدمت به نیازمندان و 

محرومان توقف نداشته است.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد در دیدار مدیر کل 
کمیته امداد امــام خمینى (ره) اســتان اصفهان با بیان 
اینکه در بیش از چهار دهــه فعالیت این نهاد هیچ نقطه 
تار و ســیاهى در زمینه هاى اقتصادى در آن مشــاهده 
نشــده گفت: مجموعه کمیته امداد هیچ گاه از مســیر 
خدمت رسانى صادقانه و خالصانه به مستضعفان خارج 
نشده و این جاى تبریک به مجموعه کارکنان این نهاد 

انقالبى را دارد.

او با اشاره به تاســیس کمیته امداد، بنیاد مستضعفین، 
حساب 100، بنیاد شــهید و ... به دستور امام راحل (ره) 
تصریح کرد: توزیع عدالت اجتماعى از اهداف و چشــم 
انداز هاى مهم انقالب اســالمى بوده و هســت و ارائه 
امکانــات متعدد همچــون گاز، آب آشــامیدنى و برق 
دردورترین مناطق روســتایى از مصادیق این رویکرد 

عدالت خواهانه است.
امام جمعه اصفهان گفت: یکى از ویژگى هاى بارز مردم 
اصفهان این است که با وجود همه مشکالت اقتصادى 
در مسیر خدمت رسانى به همنوعان و نیازمندان گام هاى 

بلند، موثر و بیشترى نسبت به دیگر شهر ها برمى دارند.

سازمان حج و زیارت در خصوص ثبت نام در کاروان هاى 
حج تمتع سال 1402 اعالم کرد: اولویت نخست ثبت نام با 
افرادى است که سال 1399 در کاروان هاى حج نام نویسى 
کرده و وجه آنرا هم واریز و تاکنون انصراف نداده اند. این 
افراد مى توانند از ساعت 10 صبح روز 10 اسفند ماه 1401 

براى نام نویسى اقدام کنند.
اولویت دوم با دارندگان قبــوض ودیعه گذارى حج تمتع 
تا تاریخ 29 اســفند 1385 اســت که مى توانند از ساعت 
10 صبح 12 اسفند ماه 1401 براى نام نویسى اقدام کنند. 
اولویت سوم با دارندگان قبوض ودیعه گذارى حج تمتع تا 
31 فروردین 1386 است که مى توانند از ساعت 10 صبح 

14 اسفند 1401 اقدام کنند. اولویت چهارم هم با دارندگان 
قبوض ودیعه گذارى حج تمتع تا 31 اردیبهشــت 1386 
اســت که مى توانند براى ثبت نام از ساعت 10 صبح 16 

اسفند مراجعه کنند.
اولویت پنجم با دارندگان قبوض ودیعه گذارى حج تمتع 
از یکم خرداد 1386 به بعد بصورت روزشــمار و صرفًا تا 
تکمیل ظرفیت کاروان ها در ســطح هر استان به تناسب 
ظرفیت خالى مى باشد که مى توانند از 18 اسفند مراجعه 
کنند. البته اولویت هاى دوم تا پنجم صرفاً درصورت وجود 
ظرفیت خالى در کاروان هاى اعالمى، امکان نام نویسى 

خواهند داشت.

ثبت نام حجاج اصفهانى
 آغاز شد

تورم، کمیته امداد را 
از مسیر خدمت خارج نکرد

عشایر اصفهان از صدها ســال پیش تا کنون بر اساس 
تقویم و تاریخ مشــخصى فصل کوچ داشــته اند، اما در

 سال هاى اخیر طى یک روند اشــتباه، تقویم سفرهاى 
ییالقى و قشــالقى آنها به هم خورده و بر کوچ پیش از 

موعد تنظیم شده است.
این ییالق و قشالق زودهنگام که به آن «ُقرق شکنى» هم 
مى گویند، نوعى قانون شکنى است و هر سال با انتقادات 
فراوانى از سوى مسئوالن و مردم محلى مواجه مى شود، 
بدون آنکه طى این سال ها راهکارى قانونى براى مقابله 

با آن ارائه شود.
خشکسالى و کمبود علوفه، یکى از مهمترین دالیلى است 
که باعث «ُقرق شکنى» عشایر مى شود، که ممکن است 
در کوتاه مدت و به ظاهر به نفع عشایر باشد، اما در بلندمدت 
هم به ضرر طبیعت و هم عشــایر است. بى نظمى و کوچ 
خارج از زمان نه تنها به تخریب و فرسایش و به هم خوردن 
توازن منابع طبیعى منجر مى شود؛ بلکه، کاهش علوفه دام 

در مراتع را به دنبال دارد.
پیش تر و در روزهــاى مطلوب از حیــث بارندگى و نبود 
گسترده معضل خشکسالى، عشایر نه با خودرو بلکه پیاده، 
نیمه هاى اردیبهشت هر ســال به سمت استان اصفهان 
حرکت مى کردند و اواخر اردیبهشــت یا اوایل خرداد به 
ییالق مى رسیدند و این امر تخریب زودهنگام عرصه هاى 
مرتعى و پوشش گیاهى موجود به واسطه چراى بیش از حد 

دام را در پى نداشت.
اما در سال هاى اخیر، عشایر از اســتان هاى مبدأ شامل 
فارس، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر با تأکید 
مسئوالن اســتانى زودتر از موعد و حوالى 15 فروردین با 
خودرو به سمت استان اصفهان کوچ خود را آغاز مى کنند 
که این امر براى مراتع استان اصفهان که علوفه شان تازه 

در بدو رشد قرار گرفته، مضر است.
به معناى دیگر عشــایر و دام هاى آنان یک ماه زودتر در 
مراتع استان اصفهان مستقر مى شوند که تخریب شدید 
پوشش گیاهى را به دنبال دارد و روز به روز به فقر مراتع از 

لحاظ پوشش گیاهى دامن مى زند.
طبق آمار اداره کل امور عشــایر استان اصفهان هم اکنون 
9 هزار و 605 خانوار عشــایرى در استان اصفهان زندگى 
مى کنند که این تعداد شــامل ایالت قشقایى، بختیارى و 
عرب جرقویه هستند. در شهرهاى بویین میاندشت، فریدن و 
چادگان واقع در غرب استان 27 هزار نفر عشایر ایل بختیارى 
و در سمیرم، دهاقان و شهرضا در شمال استان 24 هزار نفر از 
ایل قشقایى و محمدآباد و نصرآباد در شرق اصفهان سه هزار 

نفر عشایر از طایفه عرب جرقویه سکونت دارند.
کوچ پیش از نوبت عشایر حاال پاى مدیران استان را هم 
وسط کشیده، تا جایى که مدیرعامل اتحادیه مرتعداران 
اســتان اصفهان با انتقاد از این موضــوع تأکید کرده که 
مدیریت کوچ عشایر اســتان اصفهان مستلزم همکارى 

میان استانى و بین دستگاهى است.

صفر علیمردانى با اشاره به اینکه در زمینه جدول زمانبندى 
و مدیریت کوچ در اســتان ها و دســتگاه هاى مرتبط به 
صورت جزیره اى عمل مى شــود، گفته: دستگاه ها تنها 
نظرات و اهداف خود را دنبال مى کنند، اما باید بدانیم که 
جلوگیرى از کوچ زودهنــگام نیازمند دیدگاه کالن براى 
حفظ مراتع و از ســوى دیگر کوچ به موقع و رفاه بیشتر 

عشایر است.
آنطور که این مقام مســئول عنوان کــرده، رفتارهایى 
که در برخى اســتان هاى مبدأ با عشــایر شاهد هستیم 
زیبنده نیست و به نوعى گاهى عشایر به زور از مبدأ رانده

 مى شوند و شأن و منزلتشان زیر سئوال مى رود، بنابراین 
الزم است که واحدها و دســتگاه هاى مختلف استانى و 
منطقه اى با برگزارى جلساتى، هماهنگى الزم را داشته 
باشــند و با توزیع اقالم مختلف از جمله نهاده هاى دامى 
زمینه جلوگیرى از خروج زودهنگام و کوچ به موقع عشایر 

را فراهم کنند.
پیش از این نیز مدیــرکل امنیتى انتظامى اســتاندارى 
اصفهان بر تشــکیل قرارگاه اســتانى و منطقه اى براى 
مدیریت و جلوگیرى از ورود زودهنگام عشــایر به استان 
با هدف حفظ مراتع و عرصه هــاى طبیعى منطقه تأکید 
کرده و گفته بــود باید قرارگاهى مرتبــط در ابعاد ملى با 
محوریت وزارت کشــور و وزارت جهاد کشاورزى ایجاد 
شود تا هماهنگى  الزم با اســتان هاى مبدأ کوچ عشایر 

صورت پذیرد.

کوچ زودهنگام باعث فقر مراتع اصفهان مى شود

فراخوان گنبد هاى فیروزه اى
نصف جهــان   فراخوان صبح امید با هدف برگزارى 
جشن هاى محله محور به مناســبت نیمه شعبان و 
فراخوان گنبد هاى فیروزه اى به منظور ارائه خدمت 

مساجد به مسافران نوروزى اعالم شده است. 
این فراخــوان با موضــوع حمایــت از کانون ها و 
مراکز فرهنگــى و به منظور برگزارى جشــن ها و 
ایســتگاه هاى شــادى محله محور در عرصه هاى 

شهرى تدارك دیده شده است.
مراکز و کانون هاى فرهنگى براى شــرکت در این 

فراخوان، مى توانند با مراجعه بــه ادارات فرهنگى 
اجتماعــى در مناطــق پانزده  گانه شــهردارى، از 
حمایت هاى مالى بهره مند شــوند. اعضاى هیئت 
امناى این مساجد تا 15 اسفند ماه فرصت دارند تا با 
مراجعه به اداره مشارکت هاى فرهنگى و اجتماعى، 
در خیابان کمال اسماعیل براى ثبت نام و حضور در 
این فراخوان اقدام کنند. هدف این فراخوان، حمایت 
از مساجدى است که به مناسبت نوروز از 28  اسفند 

تا 15 فروردین به مسافران خدمات ارائه مى کنند.

مریم محسنى
با توجه به قرار گرفتن در آســتانه نوروز و نزدیک شدن 
به ایام نوروز مى طلبد که شهر هم رنگ و بوى بهارى 
بگیرد. با وجود اینکه هر ســال شاهد این اتفاق هستیم 
اما در مواقعــى دیده مى شــود که نوع المــان هایى 
که در شــهر نصب مى شــود و یا نوع رنگ آمیزى و 
آذین بندى ها مناسب شهرى همچون اصفهان نبوده و 

این موضوع باید با توجه بیشترى انجام شود. با توجه به 
اینکه عید نوروز یکى از اعیاد مهم ماست و شهروندان 
براى جشن گرفتن روزهاى عید به مدت یکسال منتظر 
بوده اند نشاط شهر از مسائل بسیار مهم تلقى مى شود 
و باید به این نکته توجه شود تا شهروندان و مسافرانى 
که به شهر مى آیند با المان هایى روبه رو نشوند که هیچ 

ربطى به فضاى شهر و سنت اصفهان ندارد.

اصفهانى به استقبال نوروز برویم

افزایش غرق شدگان اصفهان
نصف جهــان    روزنامه «اصفهان امروز» در شماره 
10 اســفندماه خود در گزارشــى از قول مدیرکل 
پزشــکى قانونــى اســتان اصفهــان از افزایش 
22درصدى تلفات غرق شــدگى و کاهش تلفات 

مسمومیت با قرص برنج، خبر داده است.
 به گفته منصــور فیروزبخت، تعــداد مردان فوت 
شده در پى غرق شدگى طى 10 ماهه سال جارى، 
برابر با 43 نفــر و تعداد زنان برابر بــا 12 نفر ثبت 

شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
شــاهد 22/2 درصد افزایش هســتیم.  او با اشاره 
به آمار تلفات بیان شــده در 10 ماهه سال جارى، 
12 نفــر در اســتخرهاى کشــاورزى، 12 نفر در 
کانال هــاى آب، 11 نفر در رودخانــه، 10 نفر در 
استخرهاى شــنا، پنج نفر در چاه، یک نفر در دریا 
و چهار نفر در ســایر مکان ها جان خود را از دست 

دریاقدرتى پورداده اند.

نگاه روز

تعزیرات حکومتــى کار نظارتى و بازرســى را عهده دار 
نیست بلکه نظارت و بازرسى به عهده جهاد کشاورزى، 
اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت است که 
متأسفانه در استان اصفهان این امر جدى گرفته نشده و 

اراده خاصى براى اجراى آن نیست. 
مدیرکل تعزیرات حکومتى اســتان اصفهان در نشستى 
خبرى با اعالم این مطلب گفت: کار تعزیرات حکومتى 

رسیدگى، صدور حکم و اجراى آن است. 
على اکبر مختارى با بیان اینکه تعزیرات حکومتى در کشور 
500 شعبه و قاضى دارد که سهم استان اصفهان 35 شعبه 
و قاضى است افزود: تعزیرات حکومتى استان اصفهان در 
سه رده کاال و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کاال و 
ارز فعالیت داشته که در بخش کاال و خدمات در ده ماهه 
سال جارى 19 هزار و 934 پرونده وارد تعزیرات حکومتى 
شد و 22 هزار و 236 پرونده رسیدگى گردید و ما با 112 
درصد رشد رتبه اول کشور را داریم و 4/5 درصد پرونده 

بخش خدمات و کاال در استان اصفهان است. 
مختارى قاچاق کاال و ارز را از دغدغه هاى کشور دانست و 
افزود: 5/2 درصد قاچاق کاال و ارز مربوط به استان اصفهان 

مى شود که بیشتر در رامشه، شهرضا و نایین است. 
مختــارى ادامــه داد: در مقایســه ده مــاه امســال با 
پنج ســال گذشــته، بیشــترین پرونــده را امســال 
داشــته ایم و برخــورد مــا امســال بســیار بازدارنده 

بوده است. 
مدیرکل تعزیــرات حکومتى اســتان اصفهان گفت: در 
بخش کاال و خدمات به ترتیب شهرهاى اصفهان، لنجان 
و نجف آباد در بخش بهداشت و درمان شهرهاى اصفهان، 
شاهین شهر و خمینى شــهر در بخش قاچاق کاال و ارز 
بیشــترین پرونده ها را اصفهان، نجف آباد و شاهین شهر 
داشته اند. البته بیشــترین پرونده با 52 درصد مربوط به 
قاچاق ســوخت، لوازم خانگى با 20 درصد و پوشاك 11 
درصد بوده اســت و بیشــترین پرونده هاى ما مربوط به 
گرانفروشى، عدم نصب نرخ نامه، دستورالعمل بهداشتى، 

کم فروشى و حمل قاچاق بوده است. 
مختارى مى گوید: از هشــتم اسفندماه سال جارى طرح 
نظارتى نوروز و ماه رمضان در دو مرحله به صورت سیار 
و ثابت از سوى تعزیرات حکومتى استان اصفهان به اجرا 
درمى آید که مرحله اول آن هشتم اسفند تا 29 اسفند 1401 
خواهد بود که شعب ثابت رسیدگى به پرونده ها و شعب 
سیار نیز در سطح شهر با متخلفان برخورد و قاضى حکم 
صادر خواهد کرد. همچنین مرحله دوم این طرح به صورت 
ثابت و سیار از اول فروردین 1402 تا چهارم اردیبهشت 

1402 خواهد بود. 
مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان گفت: در ایام 
نوروز مراکز اقامتى، هتل ها و... از نظر بهداشــتى تحت 
نظر ما باید باشند و به همه عمده فروشان و خرده فروشان 
هشدار مى دهیم از فروش کاال به صورت قطره چکانى و 
نگهدارى آنها خوددارى کنند چرا که فروش آنها با ســه 
ماهه قبل از آن مقایسه شــده و اگر تطبیق نداشته باشد 

برخورد خواهد شد. 

آغاز مرحله اول طرح نظارتى نوروز و ماه رمضان در اصفهان

برپایى نوروزگاه در باغ بانوان اردستان
نصف جهان   فرماندار اردســتان گفــت: نوروزگاه 
اردســتان در نوروز 1402 از برنامه هایى است که 
در شهرستان اردســتان و در محل باغ بانوان شهر 

اردستان برگزار خواهد شد.
محمد هادى احمدى طبا اظهار کرد: سعى و تالش 
مجموعه مدیریتى در شهرستان اردستان بر این است 
که نوروز متفاوتى نســبت به سال هاى قبل داشته 

باشیم و این تفاوت را مردم نیز احساس خواهند کرد.
وى افزود: قرار شده که در این محل نمایشگاه هاى 
نوروزى که شامل نمایشگاه فروش صنایع دستى، 
محصــوالت خانگــى و... اســت در حــدود 20 
غرفه برگزار  شــود و تمــام برنامه هــا به صورت 
منســجم و در همین محــل برنامه ریــزى و اجرا 

خواهد شد.

بودجه 440 میلیاردى شهردارى چمگردان
 تصویب شد

نصف جهــان   شــهردار چمگردان گفــت: الیحه 
بودجه 44 میلیارد و 400 میلیون تومانى شهردارى 
چمگردان پس از برگزارى چندین نشست کارشناسى 
جمع بندى و بررســى پیشــنهادهاى ارائه شده به 

تصویب رسید.
على پوربافرانــى افزود: بودجه 1402 شــهردارى 
چمگردان با افزایش 56 درصدى نسبت به بودجه 
1401 ، به مبلغ 44 میلیــارد و 400 میلیون تومان 
تصویب شد که 64 درصد آن عمرانى و 36 درصد به 

هزینه هاى جارى شهردارى اختصاص یافته است.
شهردار چمگردان با اشاره به تحقق بودجه امسال 

شهردارى، خاطرنشان کرد: بودجه 1401 شهردارى 
چمگردان طى هشت ماهه سال جارى محقق شده 
است، براســاس پیش بینى هاى انجام شده تا پایان 
سال وصول بودجه شهردارى به حدود 45 میلیارد 

تومان خواهد رسید.
وى اضافه کرد: توزیع عادالنه پروژه هاى عمرانى 
در محالت مختلف شهر، بهره گیرى از ظرفیت هاى 
ســرمایه گذاران بخش خصوصى و اولویت دهى به 
تکمیل پروژه هاى نیمه تمام از جمله شاخصه هاى 
مهم و اساســى بودجه ســال 1402 شــهردارى 

چمگردان است.

«بلوار الغدیر» زازران همچنان آبستن تصادفات
نصف جهان   شــهردار زازران با بیــان اینکه طرح 
روشنایى بلوار الغدیر هنوز اجرایى نشده است، گفت: 
با توجه به وجود باغات فراوان در دو طرف مسیر و 
تردد خودروها، احتمال وقوع حوادث ترافیکى هنگام 

شب وجود دارد.
یدا... مؤمن زاده اظهار کرد: شهر زازران به صورت 
خطى توسعه یافته اســت و به دلیل قرار گرفتن در 
ورودى شــمالى فالورجان، کریــدور مواصالتى 
شهرســتان فالورجان به ســمت شهرستان هاى 

خمینى شهر و نجف آباد است.

وى افزود: جاده ارتباطى زازران با این شهرستان ها تا 
قبل از سال 1400 به دلیل کم عرض بودن مسیر و حجم 
باالى تردد کامیون ها براى رفتن به سمت  ذوب آهن 
و فوالد مبارکه، نقطه اى حادثه خیز بود و شــاهد وقوع 

حوادث و تصادفات زیادى در این محل بودیم.
شهردار زازران ادامه داد: با پیگیرى هایى که انجام 
دادیم امســال پروژه دوبانده شدن مسیر به عرض 
هشت متر از هر سمت جاده و رفیوژ میانى به عرض 
چهار متر با اعتبارى بالغ بر هشــت میلیارد تومان 

اجرا شد.

ساسان اکبرزاده

تقویم سفرهاى عشایر 
خط خورده است
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روش بازنشانى کارخانه ویندوز 11
ممکن اســت به دلیل فروش یا عیب یابى کامپیوتر خود مجبور به انجام بازنشانى 

کارخانه در ویندوز 11 باشید.
ریست فکتورى یا همان بازنشــانى تنظیمات به حالت کارخانه فرآیندى است که 
تمام داده هاى رایانه شما را پاك کرده و آن را به تنظیمات اولیه باز مى گرداند. این راه 
مى تواند ابزار مفیدى براى حل مشکالت رایانه شخصى با ویندوز 11 یا آماده سازى 

آن براى فروش باشد.
 با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که بازنشانى به تنظیمات کارخانه، تمام 
اطالعات شخصى شــما را پاك مى کند؛ بنابراین قبل از ادامه، مطمئن شوید که از 

فایل هاى مهم نسخه پشتیبان تهیه کنید.
پیش نیازها:

قبل از ادامه فرآیند بازنشانى به تنظیمات کارخانه، مطمئن شوید که از فایل هاى مهم 
نسخه پشتیبان تهیه کنید. اگر مى خواهید دستگاه خود را بفروشید، مطمئن شوید که 

اطالعات و فایل هاى شخصى خود را حذف کرده اید.
مراحل بازنشانى کارخانه ویندوز 11 کامپیوتر

روى دکمه Start کلیک و نماد Settings را انتخاب کنید.
در بخش Update and Security، گزینه Recovery را انتخاب کنید.

در بخش Reset this PC، گزینه Get started را بزنید.
آیا مى خواهید فایل هاى شخصى خود را نگه دارید یا آن ها را حذف کنید؟ گزینه مدنظر 
خود را انتخاب کنید. اگر تصمیم به حذف فایل هاى خود داشته باشید؛ تمام اطالعات 

شخصى شما حذف شده و قابل بازیابى نیست.

روى Next کلیک و سپس Reset را انتخاب کنید تا فرآیند بازنشانى کارخانه آغاز شود.
منتظر بمانید تا فرآیند تکمیل شود؛ ممکن است چند دقیقه طول بکشد.

تنظیم مجدد کارخانه مى تواند ابزار مفیدى براى حل مشکالت رایانه شخصى ویندوز 
11 یا آماده سازى آن براى فروش باشد. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که 
بازنشانى به تنظیمات کارخانه، تمام اطالعات شخصى شما را پاك مى کند، بنابراین 
قبل از ادامه، از فایل هاى مهم نسخه پشتیبان تهیه کنید. با دنبال کردن این مراحل، 
مى توانید بازنشانى کارخانه را روى رایانه شخصى ویندوز 11 خود انجام دهید و آن را 
به تنظیمات اولیه کارخانه بازگردانید. به خاطر داشته باشید که تنظیم مجدد کارخانه 
اقدامى جدى اســت و فقط باید به عنوان آخرین راه حل انجام شود پس اگر با رایانه 
خود مشــکل دارید، قبل از اینکه به این راه متوسل شوید، سایر مراحل عیب یابى را 

امتحان کنید.

اگر آب روى لپ تاپ ریخت، چه کنیم؟
اگر روى لپ تاپ شما آب ریخته است، باید سریعاً دست به کار شوید، تا از 

آسیب دائمى به لپ تاپ جلوگیرى کنید.
اگر روى لپ تاپ شما آب ریخته است، باید سریعاً دست به کار شوید. یک 
نشــت تصادفى در صورت انجام ندادن اقدامات الزم و سریع مى تواند 

آسیب دائمى به لپ تاپ شما وارد کند.
ابتدا لپ تاپ را فوراً خاموش کنید. تقریباً براى هر لپ تاپى، سریع ترین 
راه براى انجام این کار فشاردادن و نگه داشتن دکمه  پاور به مدت 6 تا 10 
ثانیه است تا خاموش شود. پس از خاموش شدن لپ تاپ، بالفاصله آن را 

از آداپتور برق یا پریز برق جدا کنید.
همچنین اگر باترى قابلیت جداشــدن دارد، آن را نیز دربیاورید. سپس 
مراحل زیر را دنبال کنید تا هرگونه آسیب ناشى از نشت آب را کاهش 

دهید.
مرحله اول: همه اجزاى قابل جداشدن را دربیاورید. ماوس و کابل ها و 

درایو فلش و دى وى دى را جدا کنید.
مرحله دوم: قسمت بیرون لپ تاپ را خشک کنید. افزون براین، تا جایى 
که امکان دارد آن را باز کنید، به شکل V پهن وارونه نگه دارید تا مایع 
جمع شده از کیبورد و درزهاى بدنه خارج شود و از یک پارچه  جاذب بدون 
پرز براى پاك کردن سطوح مرطوب تا زمانى که خشک شود استفاده 
کنید. از طرفى دیگر، براى قطعات کوچک تر و گوشه ها و سوراخ ها، از 
گوش پاك کن استفاده کنید. نکته  قابل توجه اینکه، از خشک کردن با باد 

گرم سشوار جداً خوددارى شود.
مرحله سوم: نوع مایع ریخته شده مهم است. آب کم ترین خاصیت اسیدى 
را دارد، درحالى که مایعات شیرین و الکلى رساناتر و خورنده تر هستند و 
مى توانند به سرعت باعث آســیب دائمى به اجزاى داخلى لپ تاپ شما 
شوند. با در نظرگرفتن این موضوع، اگر مایعى بدتر از آب ریخته اید، توصیه 
مى کنیم آن را به مرکز تعمیرات تخصصى ببرید یا در حالت ایده آل، از 

گارانتى استفاده کنید.
بااین حال اگر روى لپ تاپ خود آب ریختید و دسترسى سریع به مرکز 
تعمیرات نداشتید، مى توانید به خشک کردن بیشتر ادامه دهید. سعى کنید 
لپ تاپ را در جایى نسبتا گرم و خشک (نه داغ) قرار دهید و بگذارید 24 تا 
48 ساعت در آن جا بماند. در حالت ایده آل، با بازکردن در و جداکردن هر 

گونه قطعه  غیر ضرورى، آن را تا جایى که مى توانید باز کنید.
ایده هاى سنتى مانند کیسه هاى برنج را نادیده بگیرید؛ اما قراردادن فن 

در فضا یا اتاقى که لپ تاپ در آن قرار دارد، مى تواند به شما کمک کند.

جداکردن قطعات لپ تاپ
بااینکه بازکردن و برداشــتن قطعات از لپ تاپ هاى قدیمى تر آســان 
بود، این موضوع درباره  لپ تاپ هاى امروزى صادق نیست. ما توصیه 
نمى کنیم که چیزى را جدا کنید، مگر اینکه مدل لپ تاپ قدیمى ترى 

داشته باشید که قسمت هاى اصلى به هم متصل نشده باشد. در اینجا 
چند مرحله گفته شده که اگر لپ تاپ شما شرایطش را دارد، مى توانید 

آن ها را امتحان کنید.
مرحله اول: اگر تاکنون این کار را انجام نداده اید و لپ تاپ شما این امکان 
را به شما مى دهد، باترى را خارج کنید. جداکردن باترى معموال با فشردن 

یک دکمه یا دکمه  تغییر وضعیت در زیر لپ تاپ شما انجام مى شود.
مرحله دوم: اگر نگران نشت مایع به کل سیستم و قطعاتى مانند حافظه و 
درایو ذخیره سازى خود هستید، مى توانید آن ها را نیز جدا کنید. در برخى از 
لپ تاپ ها، قطعاتى را خواهید یافت که امکان جداکردن آن ها از قسمت 
زیرین وجود دارد. بااین حال، در اکثر موارد، باید از یک پیچ گوشتى مناسب 
براى برداشتن آن ها استفاده کنید. براى حافظه، گیره هاى کنارى را فشار 
دهید تا از جاى خود بیرون بیاید. براى SSD یا هارد دیسک، احتماًال باید 
پیچ هاى بیشترى را باز کنید تا آن را از قاب جدا کنید. مطمئن شوید که آن 

را با احتیاط از درگاه ها یا کابل هاى اتصال برق جدا کرده اید.
مرحله ســوم: در هر قطعه اى که خارج کرده اید، آن را براى نشانه اى از 
خیسى یا خوردگى بررسى کنید. هر قسمت مرطوب باید خشک شود؛ 
اما اگر مایعى دیگر مانند نوشابه، قهوه یا چاى ریخته شده، مهم است که 
باقى مانده هاى رســانا و برنده که ممکن است پس از تبخیر مایع باقى 
بمانند، بردارید. مقدار کمى ایزوپروپیل الکل 99 درصد آغشته شده به 
مســواك (پارچه یا گوش پاك کن) براى پاك کردن مفید است. هرگز 

الکل را مستقیماً روى اجزاى آن نریزید یا اسپرى نکنید.
مرحله چهارم: هنگامى که تمام قطعات تمیز و بررسى شد و مطمئن شدید 
که هر نشانه اى از خوردگى را پاك کرده اید، همه چیز را به مدت دو تا سه 
روز در مکانى نسبتا گرم و خشک رها کنید. پنکه فرایند خشک شدن را 
تسریع مى کند. از سشوار یا منبع حرارتى دیگر استفاده نکنید؛ زیرا این کار 

مى تواند آسیب بسیار بیشترى نسبت به مایع در وهله ى اول وارد کند.

گزارش ها حاکى از ایجاد تغییراتى در ویکى پدیا به عنوان یکى 
از پربازدیدترین سایت ها، پس از یک دهه است.

براى اولین بار در بیش از 10 ســال، ویکى پدیــا در حال تغییر 
طراحى است. تغییراتى که از این هفته در نسخه دسکتاپ سایت 
منتشر مى شوند، تجربه خواندن ســاده تر و راحت ترى را ایجاد 

مى کنند. 
براى این که خودتان این تغییرات را مشــاهده کنید، ویکى پدیا 

توصیه مى کند به صفحه Galaxy در لپ تاپ بروید.
از زمــان راه انــدازى در ســال 2001، ویکى پدیا بــه عنوان 
دایره المعــارف اینترنتى ویرایش باز، به یکــى از پربازدیدترین 

سایت ها در جهان تبدیل شده است.
 نسخه انگلیسى زبان در سال گذشته بیش از 115 میلیارد بازدید 
صفحه داشته و توسط حدود 40000 ویرایشگر فعال نگهدارى 

مى شود. 
در دهه 2000، ویکى پدیا و ماموریت آن براى دموکراتیک کردن 
دسترســى به دانش به دلیل غیرواقعى بودن به طور مکرر مورد 

انتقاد قرار گرفت.
به دانشجویان هشدار داده شد که به دلیل نادرستى درك شده، 
به ســایت به عنوان منبعى براى مقاله یا تکالیف رسمى اعتماد 
نکنند و این حتى یک شــوخى در The Office بود. چقدر همه 

چیز تغییر کرده است.
اکنون ویکى پدیا اغلــب به عنوان خالصه اى قابــل اعتماد، از 

تکه هاى عظیم دانش بشرى دیده مى شود. 

یک مطالعه نشــان داد که در مقایسه با کتاب هاى درسى سطح 
کارشناسى، بیش از 99.5 درصد از نظر اطالعات دارویى دقیق 

است.
با این حال، این نقص ها مى توانند خنده دار باشند. شاید معروف تر 
از همه، در سال 2020، یکى از کاربران Reddit متوجه شد که 
تقریبا نیمى از مدخل هاى ویکى پدیا به زبان اسکاتلندى توسط 

یک نوجوان آمریکایى نوشته شــده بود که حتى به آن 
زبان صحبت نمى کرد. او فقط کلمات اسکاتلندى 
گاه بــه گاه و اغلب غلط امالیــى را به جمالت 

انگلیسى جایگزین کرد. 
فقط این تعریف از یک روســتا را بررســى 

کنید: Velage یک سکونتگاه یا اجتماع انسانى 
خوشه اى اســت، بزرگ تر از دهکده، اما از یک 

شهر کوچک تر، با محدوده جمعیتى از چند صد تا چند 
هزار (گاهى ده ها هزار).

على رغم فریب هــاى گاه بــه گاه، ویکى پدیا بــه طور کلى 
در برابر کمپین هاى اطالعات نادرســت بســیار مقاوم اســت 
حتى اگــر اسکرین شــات هاى ویرایش هــاى بحث برانگیز یا 
عقب افتاده شــده گاهى اوقات در رسانه هاى اجتماعى ویروسى 

شوند. 
حتى فیس بوك و یوتیوب براى مقابله بــا تئورى هاى توطئه و 
ارائه اطالعات اضافى از آن اســتفاده مى کنند. متا، مالک فیس 
بوك، در واقع در مراحل اولیه آزمایش یک 
حقیقت ســنج ویکى پدیا مبتنى بر هوش 

مصنوعى است.
اما حتــى از آنجایــى کــه محتواى 
ویکى پدیا به روز نگه داشته شده است، 

ظاهر آن چنین نبوده است.
 از ســال 2003 تا حد زیادى ظاهر 
و چیدمان یکســانى داشته است، 
اگرچه به روزرسانى ها در سال هاى 
2005 و 2011 از ظاهر شدن آن 
بــه Geocities جلوگیرى کرد 

و با بزرگ تر شــدن و وضوح باالتر صفحه نمایــش، آن را خوانا 
نگه داشت.

 

کلــى «متــن تغییرات چنــدان زیاد نیســتند و مطمئنا ظاهر 
ســیاه و آبى در پس زمینه ســفید» را که همه مى شناســند و 
تحمل مى کنند، تغییر نمى دهند، اما اســتفاده از آن را آسان تر

 مى کند.
عالوه بر این که به طــور کلى طراحى مینیمالیســتى و کمى 
مدرن تر را مى پذیرد، دو ویژگى مهم نیز دارد؛ نخست نوار کنارى 

فهرست مطالب جدید است. 
اکنــون همان طــور که در یــک مقالــه پیمایــش مى کنید، 
نــوار کنــارى بــه نمایــش ســرفصل هاى مختلــف مقاله 
ادامــه مى دهــد تــا بتوانیــد بــه راحتــى بــه مرتبط ترین 

بخش هــا برویــد، اگــر آن را دوســت نداریــد، فقــط 
مى توانیــد روى Hide کلیــک کنیــد تا از شــر آن خالص

 شوید.
 نوار کنارى اصلى بــا پیوند هاى آن به صفحات 
مختلف در اطــراف ویکى پدیــا اکنون از 
منوى همبرگر در باال سمت چپ قابل 

دسترسى است.
دومیــن تغییر بزرگ، کشــوى 
زبان جدید در راستاى عنوان 
مقاله اســت. این به شــما 
امکان مى دهد به سرعت 
یک مقاله را به هر یک از 
زبان هاى مختلفى که در 
دسترس اســت، مشاهده 

کنید.
عالوه بــر ایــن تغییرات، 
ویکى پدیا گفت اندازه فونت 
پیش فرض خود را تغییر مى دهد 
و حداکثر طول خط را تعیین مى کند 
تا مقاله هاى طوالنــى راحت تر خوانده 

شود، به ویژه در صفحه هاى بزرگ تر. 
ویکى پدیا همچنین ادعا مى کند که تجربه جستجو 
را بهبود بخشــیده اســت که اکنون از تصاویر و توضیحات 
استفاده مى کند تا یافتن آنچه را که به دنبال آن هستید آسان تر 

کند.
 کاربرانى که به حساب کاربرى خود وارد مى شوند، یک نوار هدر 
خواهند داشت که در باالى صفحه نمایش آن ها هنگام اسکرول 

باقى مى ماند.
در حالى که مجموع تغییرات ممکن اســت اندك باشــد، اما در 
مجموع، ویکى پدیایــى زیباتر را ایجاد مى کنــد که همچنان 
شــخصیت ســایت را حفظ مى کند، چه خوب و چه بد. با نرخ 
فعلى، مى توان انتظار داشت که ســایت موبایل در سال 2033 

به روز شود.

به گفته محققان، کاربران فیســبوك و یوتیوب در خطر ســرقت 
اطالعات توسط بدافزار هستند.

یک کمپین بدافزار کاربــران یوتیوب و فیســبوك را هدف قرار 
مى دهد، رایانه ها را آلوده مى کند و اطالعات جدیدى را ســرقت 
مى کند که حساب هاى رسانه هاى اجتماعى کاربران را ربوده و از 
دستگاه هاى آ ن ها براى استخراج ارز هاى دیجیتال استفاده مى کند.
محقق دیوید ایکس گفت: محققان امنیتــى با تیم کنترل تهدید 
پیشرفته بیت دیفندر (ATC) بدافزار جدید را کشف کردند و نام آن 
را S۱deload Stealer گذاشتند، محقق دیوید ایکس گفت: "بین 

جوالى تا دسامبر 2022، محصوالت Bitdefender بیش از 600 
کاربر را شناسایى کردند که در معرض این بدافزار قرار داشتند."

قربانیان با اســتفاده از مهندســى اجتماعى و نظرات در صفحات 
فیسبوك با موضوعات بزرگساالن فریب داده مى شوند تا خودشان 
را آلوده کنند. اگر کاربر یکــى از بایگانى هاى مرتبط را دانلود کند، 
 Western در عوض یک فایل اجرایى با امضاى دیجیتال معتبر از
Digital و یک فایل DLL مخــرب (WDSync.dll) که حاوى بار 

نهایى است را دریافت مى کند.
پس از نصب بر روى دســتگاه هاى قربانیان، اپراتور هاى بدافزار 

مى توانند پس از اتصال به سرور فرمان و کنترل (C۲) به کاربران 
دســتور دهند تا یکى از چندین کار را انجام دهند؛ و همانطور که 
Bitdefender کشف کرد، مى تواند افزونه ها را دانلود و اجرا کند، از 

جمله مرورگر وب کروم، که در پس زمینه اجرا مى شود و رفتار انسان 
را شبیه سازى مى کند تا به طور مصنوعى بازدید ها را در ویدیو هاى 

YouTube و پست هاى فیسبوك افزایش دهد.

در سیســتم هاى دیگر، این نرم افزار همچنین مى تواند یک ابزار 
مخفى را مســتقر کند که اعتبارنامه ها و کوکى هاى ذخیره شده را 
رمزگشــایى مى کند و آن ها را از مرورگر قربانى و پایگاه داده ورود 

به سیستم SQLite یا یک کریپتوجکر که ارز دیجیتال BEAM را 
استخراج مى کند، خروجى مى دهد.

اگر موفق به ربودن حساب فیسبوك شود، بدافزار همچنین سعى 
 Facebook Graph API مى کند ارزش واقعى آن را با استفاده از
تخمین بزند تا بفهمد آیا قربانى مدیر یک صفحه یا گروه فیسبوك 

است، آیا براى تبلیغات پول مى پردازد یا خیر.
براى جلوگیرى از آلوده شــدن و ربودن حســاب هاى رسانه هاى 
اجتماعى خود، نباید فایل هاى اجرایى را از منابع ناشناس اجرا کنید 

و همیشه نرم افزار ضد بدافزار خود را به روز نگه دارید.

تغییر رمز واى فاى کارى ساده و مفید اســت که مى تواند از هک شدن 
شبکه جلوگیرى کند.

تغییر رمز عبور واى فاى نه تنها یک کار ساده است، بلکه مى تواند بسیار 
مفید باشــد تا اطمینان حاصل شود که شــبکه از هک شدن محافظت
مى شود و هکرها نمى توانند به دستگاه هاى شما دسترسى داشته باشند.

نحوه تغییر نام و رمز عبور شبکه واى فاى  به شرح زیر است:
اولین قدم براى تغییر رمز عبور واى فاى این است که به آدرس IP روتر 
خود نگاه کنید. اعداد پیش فرض معموًال 192,168,1,1 یا 192,168. 
0,1 هستند. پس از یافتن آدرس IP خود، مى توانید نام و رمز عبور شبکه 

را در رایانه خود به این صورت تغییر دهید:
- آدرس IP خود را بگیرید و اعداد را در قسمت URL قرار دهید.

- به عنوان مدیر وارد شوید.
- از آنجا به وب سایت شبکه خود هدایت خواهید شد، جایى که توانایى 

تغییر داده هاى خود را خواهید داشت.
 Wireless، Wi-Fi Settings، سپس، به دنبال تبى بگردید که عبارت
WLAN یا Wireless Security را دارد. از آنجا مى توانید نام و رمز عبور 

فعلى واى فاى خود را ببینید.
براى نام کاربرى خود، نام SSID یا WiFi را جستجو کنید، مى توانید آن 
را تغییر دهید. به طور مشابه براى رمز عبور، رمز عبور واى فاى یا کلید 

واى فاى را پیدا کنید و مى توانید آن را نیز تغییر دهید.
به یاد داشته باشید، براى اطمینان از ایمن بودن رمز عبورتان، استفاده از 

کاراکترهاى متنوع ایده خوبى است.

نفوذ یک بدافزار به فیسبوك و یوتیوب

چگونه نام و رمز عبورویکى پدیا سرانجام تغییــر مى کند
 شبکه واى فاى را تغییر دهیم؟
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یک متخصص روانپزشــکى دانشــگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى با اشاره به اینکه شیدایى یا مانیا حالتى از 
افسردگى است، گفت: این اختالل همزمان با فصل بهار 
آغاز مى شود و با تظاهراتى مانند نشاط  زدگى، خلق باال 
به صورت شادى، خوش بینى افراطى، اشکال در تمرکز 

و برنامه ریزى هاى بلندپروازانه دیده مى شود.
 اختالل دوقطبــى که به عنوان بیمارى شــیدایى و یا 
افسردگى شیدایى نیز شــناخته مى شود، یک اختالل 
خلقى و وضعیت سالمت روان مادام العمر است که باعث 
تغییرات شــدید در خلق و خو، سطوح انرژى، الگوهاى 

تفکر و رفتار مى شود.
این رفتارها مى توانند ساعت ها، روزها، هفته ها یا ماه ها 
طول بکشند و توانایى فرد بیمار را براى انجام کارهاى 

روزمره مختل کنند.
اختالل دوقطبى یا شــیدایى یک اختالل خلقى مزمن 
اســت که باعث تغییرات شــدید در خلق و خو، سطح 
انرژى و رفتار بیمار مى شــود. دوره هاى شیدایى نشانه 
اصلى این بیمارى هستند و اکثر افراد مبتال به اختالل 
دو قطبى دوره هاى افسردگى را نیز دارند. این بیمارى با 
دارو، گفتار درمانى، تغییر سبک زندگى و سایر درمان ها 

قابل کنترل است.
انواع مختلفى از اختالل دوقطبى وجود دارد که شامل 
نوسانات قابل توجهى در خلق و خوى بیمار است که به 
آن دوره هاى  شیدایى و افسردگى گفته مى شود. با این 
حال، افراد مبتال به اختالل دوقطبى همیشــه در حالت 

شیدایى یا افسردگى نیستند.

عالئم و نشانه اختالل دو قطبى
در اختالل دو قطبى معموال دوره هاى متناوب افسردگى 
و شیدایى (مانیا) داریم؛ یعنى در دوره اى، خلق فرد پایین 
مى آید، افسرده و بى حال مى شود و در دوره اى خلق باال 
رفته و بیش از حد شاد و پرانرژى مى شود. در نتیجه این 
عالئم را به دو فاز تقســیم مى کنیم: عالئم فاز شیدایى 

(مانیا) و عالئم فاز افسردگى.

جمال شــمس، متخصص روان پزشکى دانشگاه علوم 
پزشکى شهید بهشتى با اشاره به اینکه شیدایى یا مانیا 
حالتى از افسردگى است، گفت: این اختالل همزمان با 
فصل بهار آغاز مى شــود و با تظاهراتى همانند نشاط  
زدگى، خلق باال به صورت شادى، خوش بینى افراطى، 
اشکال در تمرکز و برنامه ریزى هاى بلندپروازانه دیده 

مى شود.
شمس با بیان اینکه در برخى از فصول سال به 
دالیل نامعلوم ممکن است خلق برخى 
از افراد دستخوش تغییراتى شود 
اظهار کرد: افســردگى فصلى 
اختاللى اســت که معموال 
با تغییر فصل بــه باالترین 

میزان خود مى رسد.
وى افــزود: به طــور کلى 
افسردگى فصلى نوعى 
اختالل است که در آن 
فرد در دیگر زمان هاى 
سال شــرایطى عادى دارد 
ولى در فصلى خاص احساس 
اضطراب و افسردگى مى کند.

ایــن متخصص روانپزشــکى 

دانشگاه با بیان این که با شروع پاییز کوتاه تر شدن طول 
روز و کمتر شدن نور خورشید احتمال ابتال به افسردگى 
افزایش مى یابد خاطرنشان کرد: تغییرات خلق مستقیما 

به تغییرات فصلى مرتبط است.
شــمس با اشــاره به اینکه تابش نور خورشید و ساعت 
بیولوژیکى بدن که تنظیم کننده ترشح هورمون ها است 
مى تواند خلق وخو و خواب را تحت تاثیر قرار دهد تاکید 
کرد: افرادى که با تغییر فصل دچار افسردگى مى شوند، 
به هر میان نور بیشترى دریافت کنند زودتر از افسردگى 

و تنگى خلق رهایى مى یابند.
عضو هیأت علمى گروه روانپزشکى دانشگاه گفت: خلق 
11 درصد از عموم مردم با شروع فصل پاییز و سرد شدن 

هوا کاهش پیدا مى کند.
وى با تاکید بر اینکه تمامى افرادى که دچار افسردگى 
فصلى مى شــوند ضرورتا مبتال به اختالل افســردگى 
نیستند توضیح داد: ممکن است درصد کمى از افرادى 
که به یک باره با تغییر فصل دچار اضطراب و افسردگى 

مى شوند به درمان هاى مداخله اى نیاز داشته باشند.
این متخصص روانپزشکى دانشگاه با بیان اینکه اختالل 
عاطفى و یا افســردگى فصلى افراد را به شــکل هاى 
متفاوتى تحت تاثیر قرار مى دهــد، افزود: احتمال تغییر 

خلق در فصل بهار نیز وجود دارد.

شمس با اشاره به اینکه احتمال بروز افسردگى با شروع 
فصل پاییز به مراتب بیشــتر از بهار است توضیح داد: 
شیدایى یا مانیا حالتى از افســردگى است، در این مدل 
از اختالل خلق که همزمان با فصل بهار آغاز مى شــود 
انرژى فرد بسیار زیاد مى شود  به شکلى که این اختالل با 
تظاهراتى همانند نشاط  زدگى، تحریک پذیرى، فعالیت 
بیش از حد، خلــق باال به صورت شــادى، خوش بینى 
افراطــى، بى قــرارى حرکتــى، اشــکال در تمرکز و 

برنامه ریزى هاى بلندپروازانه دیده مى شود.
این عضو هیأت علمى دانشــگاه گفت: در مبتالیان به 
بیمارى دوقطبى، عالئم مانیا و شیدایى با شروع فصل 

بهار و اختالل افسردگى در فصل پاییز عود مى کند.
متخصص روانپزشکى دانشــگاه با بیان اینکه عالئم و 
نشانه هاى افســردگى فصلى با اختالل افسردگى دائم 
شباهت زیادى دارد خاطرنشــان کرد: کاهش انرژى، 
تغییرات محسوس در میزان خواب، میل جنسى، توجه 
و تمرکز و تغییر در میزان اشتها از نشانه هاى افسردگى 

است.
این عضــو هیأت علمى دانشــگاه تنهــا فاکتورى که 
افسردگى فصلى را نسبت به ســایر اختالالت روانى و 
افسردگى ها متفاوت مى کند، زمان بروز افسردگى فصلى 
دانست و گفت: افسردگى فصلى در بازه زمانى خاص در 

سال عود مى کند.
 شــمس با بیان اینکه احتمال بروز تمامى بیمارى ها و 
اختالالت روان تقریبا یکســان است، خاطرنشان کرد: 
به طور مثال بیشترین سن بروز افسردگى بین 30 تا 40 
سال است و یا اختالل دوقطبى و یا بروز شیدایى در 20 

تا 25 ساله ها بیشتر دیده مى شود.
این عضو هیأت علمى دانشگاه با اشاره به این که بطور 
کلى انواع بیمارى ها، که اختالالت روان هم از این قاعده 
مستثنى نیست تاریخ دقیق شروع و یا سن خاصى ندارد 
تاکید کرد: حتى ممکن است فردى در سن باالى 50 یا 
کمتر از 20 سال دچار افسردگى یا افسردگى فصلى شود.
شــمس با اشــاره به اهمیت درمان انواع افسردگى ها 
تاکید کرد: اگر چنانچه این بیمارى به موقع تشــخیص 
و درمان ها پیش از شدت گرفتن عالئم آغاز شود، روند 
درمان تا حدود زیادى از بروز مشکالت بعدى جلوگیرى 

خواهد کرد.
وى اســتفاده از درمان هاى دارویى، غیــر دارویى و یا 
مشــاوره را از جمله روش هاى درمان افسردگى فصلى 
دانســت و تاکید کرد: درمان این اختالل به کمک نور 
درمانى، دارو و روش هاى روان  پزشکى انجام مى شود 
و اگر چنانچه فرد به اختالل دوقطبى مبتال باشد باید به 
پزشک خود اطالع دهد چرا که این موضوع براى زمان 
تجویر نور درمانى و دیگر داروهاى ضد افسردگى بسیار 

اهمیت دارد.
این متخصص روانپزشــکى دانشــگاه گفت: درمان با 
داروهاى ضد افسردگى براى برخى از بیماران مبتال به 
اختالل عاطفى فصلى، خصوصا اگر عالیم شدید باشد 

بسیار موثر خواهد بود.

 محققان اثرات ویژگى هاى مختلف وعده هاى 
غذایى را بر مصرف کالرى مورد بررســى قرار 

دادند.
آنها دریافتند که وعده هاى غذایى که به سرعت 
خورده مى شوند و حاوى تراکم انرژى باال هستند، 
و همچنین غذاهاى بسیار خوش طعم با دریافت 

کالرى باالتر مرتبط هستند.
نرخ چاقى در سراسر جهان از سال 1975 تقریبًا 

سه برابر شده است. 
علت اصلى چاقى عدم تعــادل انرژى طوالنى 
مدت اســت یعنى مصــرف کالرى بیشــتر از 
آنچــه بدن فرصــت ســوزاندن آن را داشــته 

باشد. 
بنابراین تحقیق در مورد شیوه هاى رژیم غذایى 

براى کاهش وزن کلیدى براى 
درمان چاقى است.

مطالعات نشــان داده اســت که خوردن سریع 
غذاهاى پرکالرى با مصرف بیشــتر غذا مرتبط 

است.
در همین حال، مصرف بیشتر پروتئین با افزایش 
سیرى و دریافت انرژى کمتر مرتبط است. درك 
بیشتر در مورد ویژگى هاى کلیدى رژیم غذایى 
مى تواند به طراحى رژیم هاى غذایى براى درمان 

چاقى کمک کند.
اخیــراً محققــان بررســى کردند کــه چگونه 
ویژگى هــاى وعــده غذایــى بــر دریافــت 
کالرى در چهــار الگوى غذایــى مختلف تأثیر

 مى گذارد.
آن ها دریافتند که چگالى انرژى وعده هاى غذایى، 
ســرعت مصرف وعده هاى غذایــى و مصرف 
غذاهاى فوق الذکر بر میزان کالرى 
دریافتى تأثیر مى گذارد.

نتایج تحقیقات جدید نشان مى دهد که مصرف منظم 
آجیل، امواج گاماى مغز، مرتبط با شناخت، یادگیرى، 

حافظه حتى درمان را تقویت مى کند.
به نقل از سایکولوژى، امواج گاما براى فرآیندهاى 
شناختى ســریعتر، بهبود یادگیرى، حافظه و حتى 

خواب حیاتى هستند.
پســته به ویژه در تقویت واکنش امواج گاماى 

مغز خوب است و بادام زمینى، پاسخ 
دلتاى مغز را افزایش مى دهد. 

پاسخ دلتا براى خواب 
عمیق، بهبــودى و 
ایمنى ســالم مهم 

است.
به دلیــل وجود 

آنتــى اکســیدان، 
آجیل ها بــراى قلب 

مفید هستند، التهاب و روند 
پیرى را کاهش مى دهند.

دکتر لى برك، محق این تحقیق گفت: «نتایج این 
مطالعه نشــان مى دهد که آجیل ها به همان اندازه 
که براى بقیه بدن مفید هستند، براى مغز نیز مفید 

خواهند بود.»
براى این تحقیق، افراد مختلف 6 نوع آجیل مختلف 
گردو، گردوى امریکایى، پســته، بادام زمینى، بادام 

هندى و بادام درختى مصرف کردند.
امواج مغزى آنهــا با اســتفاده از نوار 
مغــزى، الکتروانســفالوگرافى یا 
EEG اندازه گیرى شد. نتایج 

ایــن تحقیق نشــان داد که 
همه انواع مختلف آجیل 
حاوى آنتى اکســیدان 
هســتند و گردو حاوى 

باالترین میزان است.
محققان اذعان کردند که 
آجیل منبع اصلى فالونوئیدها 

نیز است.

با خوردن روزانه مرغ، ممکن است مواد مغذى کلیدى را از دست بدهید. سایر 
منابع پروتئین، اعم از حیوانى و گیاهى، تعداد بى شمارى از مواد مغذى دیگر 
را در رژیم غذایى فراهم مى کنند، به همین دلیل مهم است که برنامه غذایى 
متنوعى داشته باشید. مرغ، پروتئینى است که در هر نوع غذایى از ساالد و 
سوپ گرفته تا کباب و ساندویچ، مى توان از آن استفاده کرد. اما خوردن روزانه 
آن بر بدن چه تأثیرى مى گــذارد؟ در اینجا نکات مثبت و منفى خوردن هر 
روزه مرغ را بررسى مى کنیم. مرغ یک منبع پروتئین همه کاره و سرشار از 
مواد مغذى مانند سلنیوم، فسفر و نیاسین (ویتامین B۳) است. با این حال، هر 

قسمت از بدن مرغ ویژگى هاى متفاوتى دارد.

تفاوت سینه و ران مرغ
85 گرم سینه مرغ پخته شده بدون پوست حاوى:

کالرى: 128-پروتئین: 26 گرم-چربى کل: 3 گرم-چربى اشــباع شده: 1 

گرم-کربوهیدرات: 0 گرم-ســلنیوم: 24 میکروگرم-پتاسیم: 332 میلى 
گرم-روى: <1 میلى گرم-ویتامین بى 3: 10 میلى گرم-سدیم: 44 میلى 

گرم-آهن: کمتر از 1 میلى گرم.
یک وعده 85 گرمى ران مرغ بدون پوست حاوى:

کالرى: 164- پروتئین: 20 گرم- چربى کل: 9 گرم- چربى اشباع شده: 2.4 
گرم- کربوهیدرات: 0 گرم- ســلنیوم: 20 میکروگرم- پتاسیم: 223 میلى 
گرم- روى: 2 میلى گرم- ویتامین بى 3: 5 میلى گرم- ســدیم: 285 میلى 

گرم- آهن: کمتر از 1 میلى گرم.

فواید مرغ براى سالمتى
با خوردن مرغ تمام آمینو اســیدهاى ضرورى را که براى ساختن پروتئین 
هاى مهم به آن نیاز داریم، دریافت مى کنیم. پروتئین ها طیف گسترده اى 
از عملکردهاى ضــرورى را در بدن ما دارند، از جملــه تولید هورمون ها و 

سلول هاى ایمنى و تقویت رشد ماهیچه ها.
پروتئین حاوى 20 اسید آمینه است. بدن به طور طبیعى 11 مورد از این موارد 
را تولید مى کند – 9 مورد دیگر نیاز به مصرف دارند (به همین دلیل به آنها 
”ضرورى“ مى گویند). مرغ تعادل کاملى از تمام 9 اســید آمینه ضرورى را 
دارد.بزرگساالن باید بین 46 تا 56 گرم یا بین 10 تا 35 درصد از کل کالرى 
مصرفى خود را به پروتئین اختصاص دهند. میزان توصیه شده رژیم غذایى 
بین المللى براى پروتئین به طور کلى 0.8 گرم بــه ازاى هر کیلوگرم وزن 

بدن است.

مضرات خوردن روزانه مرغ
اگر رژیم غذایى شما پروفایل پروتئینى متنوعى نداشته باشد، برخى از مواد 
مغذى کلیدى از جمله چربى هاى ضرورى مانند امگا 3 را از دست مى دهید. 
خوردن روزانه مرغ به عنوان تنها منبع پروتئینى شما مى تواند منجر به کمبود 

مواد مغذى شود.
منبع سالم چربى را به همراه 

مرغ خــود بگنجانید، مانند 
پختن آن در روغن زیتون 
یا همراه کردن آن با ساالد 
آووکادو تا اطمینان حاصل 

شــود که مقدار مناســبى از 
چربى هــاى ســالم را در رژیم 

غذایى خود دریافت مى کنید.
با خوردن روزانه مرغ، ممکن است مواد مغذى 

کلیدى را از دست بدهید. سایر منابع پروتئین، اعم از حیوانى و گیاهى، تعداد 
بى شمارى از مواد مغذى دیگر را در رژیم غذایى فراهم مى کنند، به همین 

دلیل مهم است که برنامه غذایى متنوعى داشته باشید. 

3 عامل اصلى که در افزایش وزن نقش دارند

آجیل بخورید تا توانایى مغزیتان
 بیشتر شود

وقتى هر روز 
مرغ مى خورید 

چه اتفاقى
 براى بدن شما 

مى افتد؟

تقویت واکنش امواج گاماى   در
و بادام زمینى، پاسخ 

زایشمى دهد. 
 خواب 
دى و 
مهم

ود
یدان، 
قلب ى

هاب و روند 
مى دهند.

هندى و بادام درختى مصرف ک
امواج مغزى آنهــ
مغــزى، الکتر
EEG اند

ایــن تح
همه
حاو
هس
باال
محق
آجیل منب

نیز است.

اختالل دوقطبى 
زیادى خوشحالتان 

مى کند!

شمس با بیان اینکه در برخى از فصول س
دالیل نامعلوم ممکن است خلق
از افراد دستخوش تغییراتى
ف اظهار کرد: افســردگى
اختاللى اســت که مع
با تغییر فصل بــه باال

میزان خود مى رسد.
وى افــزود: به طــو
افسردگى فصلى
اختالل است که
فرد در دیگر زمان
سال شــرایطى عادى
ولى در فصلى خاص احس
اضطراب و افسردگى مى
ایــن متخصص روانپزشـ

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

 آگهی برگزاری مناقصه عمومی

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

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

عملیات مدیریت بهره بردارى آب و خدمات مشترکین 401-4-349
17,407,236,669722,217,000جارىمنطقه بادرود

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1401/12/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1401/12/21

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

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا:  35132338- 031

(  داخلى 338  )

نوبت  دوم

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان کرایه ماشین آالت (استیجارى) به شماره 2001094734000076 را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

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

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

مواعد زمانى: 
ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/12/04

ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/12/11
ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/12/21
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/12/22

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 900,000,000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزىـ  03145225200                       

 آگهی  مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)
فراخوان کرایه ماشین آالت 

 م.الف :۱۴۶۱۴۵۸

چاپ  دوم

 سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1312 مورخ 1401/10/14 به شماره کالسه 1662 مالکیت آقاى/ خانم 
امنه حیدرى فروشانى به شناسنامه شــماره 1357 کدملى 1141216213 صادره فرزند 
یداله در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212,51 مترمربع پالك شماره 415 فرعى از 
107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند قطعى 
21541 مورخ 54/6/26 دفتر 62 و سند 62427 مورخ 67/3/14 دفتر 62 و قولنامه عادى 
و وکالت 88283 مورخ 1401/10/12 و مالحظه نقشه ملک 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 نســبت 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: 1401/11/26- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/12/11- م الف: 1455508 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/176

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1954 مورخ 1401/10/29 به شماره کالسه 1265 مالکیت آقاى/ خانم 
اکرم جعفرى خوزانى به شناســنامه شــماره 1536 کدملى 1141252465 صادره فرزند 
عباس در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 221,42 مترمربع پالك شماره 23 فرعى از 
115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند قطعى 
233947 مورخ 95/12/3 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و 
محرز گردیده اســت. لذا بــه منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 
روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صــورت انقضاى 
مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1401/11/26- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/12/11- 
م الــف: 1455699 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر –

 سید محمدحسن مصطفوى/11/178

آگهى فقدان سند مالکیت 
چون سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان پالك ثبتى 13 فرعى از 15025 اصلى بخش 5 
اصفهان با شماره مستند مالکیت 13956032026011555 تاریخ 1396/06/26 موضوع 
سند مالکیت اصلى به شماره چاپى 394767 سرى الف سال 96 با شماره دفتر الکترونیک 
139720302026001862 به نام توران/ قدیریان خوابجانى فرزند رضا داراى شماره ملى 
1281668559 ثبت و صادر و تسلیم شده اســت. اکنون خانم سارا منصورى مجد فرزند 
محمدرضا به کدملى 1273023651 به موجب وکالت شماره 96120 مورخ 99/08/21 
دفتر اسناد رســمى 187 اصفهان به عنوان وکیل نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثنى پالك فوق را نموده است. لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس 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:1401/12/11- م الف: 1464141 – رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان – سید اسداله موسوى/12/183

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره  آگهى: 140103902004000102- تاریخ آگهى: 1401/12/10- شــماره 
پرونده: 139904002004000132 – آگهى مزایده پرونده اجرایى کالسه: 9904892 
تمامت ســهم 20,6 از کل سهم 72,8 به عنوان مالک بیســت ممیز شش دهم سهم 
مشاع از هفتاد و دو ممیز هشت دهم سهم واقع در بخش 3 ثبت اصفهان، که مالکیت 
مرضیه جورکشان فرزند حسن شــماره شناســنامه 1037 تاریخ تولد 1342/01/01 
صادره از اصفهان داراى شــماره ملى 1286658160 با جز ســهم 20,6 از کل سهم 
72,8 به عنوان مالک بیســت ممیز شش دهم سهم مشــاع از هفتاد و دو ممیز هشت 
دهم ســهم عرصه و اعیان ، موضوع سند مالکیت اصلى به شــماره چاپى 443277 با 
شــماره دفتر الکترونیکى الکترونیک 139920302023009896 ثبت گردیده است. 
به آدرس: خیابان ولیعصر، نبش کوچه سلطان سنجر، کدپستى 8155783337 حدود 
و مشخصات: شــماال: دیواریست مشترك بطول (8/30) هشــت متر و سى سانتیمتر 
به شش هزار و هشتصد و بیســت و پنج اصلى شرقا: دیواریســت بطول (5/30) پنج 
متر و سى سانتیمتر به کوچه جنوبا: در دو قســمت اول پخى است بطول (5/50) پنج 
متر و پنجاه ســانتیمتر به خیابان دوم غیره بطول (4/80) چهارمتر و هشتاد سانتیمتر 
به خیابان غربا: در دو قســمت اول غیره بطول (4/60) چهار متر و شصت سانتیمتر به 
شماره یک فرعى از شش هزار و هشتصد و بیست و شش اصلى دوم (بدیوار اشتراکى) 
بطول (3/90) ســه متر و نود سانتیمتر به شش هزار و هشــتصد و بیست و سه اصلى 
که طبق نظر کارشناس رسمى ســاختمان بصورت دو باب فروشــگاه درآمده است. 
فروشگاه شرقى در زمان بازدید عمده فروشــى خرما و مغازه غربى نى عمده فروشى 
مواد غذایى مى باشــد. طى بازدید حضورى و صحبت با مغازه دارها هر دو فروشــگاه 
اعالم نمودند که مســتأجر مى باشــند ولى هیچکدام حاضر به ارائه اجاره نامه نشدند 
اعیانى موجود داراى اســکلت بنایى، کف موزاییک (فروشــگاه شــرقى) و سرامیک 
(فروشــگاه غربى)، بدنه سرامیک، درب ورودى ســکوریت بانضمام درب کرکره اى، 
داراى انشعابات برق و قدمت بیش از سى ســال است. که به موجب سند رهنى شماره 
20603 مورخ 1396/08/27 دفترخانه اسناد رسمى شماره 261 شهر اصفهان استان 
اصفهان بنفع ایمان فرج زاده در رهن واقع مى باشــد از ساعت 9 الى 12 روز چهارشنبه 
مورخ 1401/12/24 در اداره اجراى اسناد رهنى و شــرطى اصفهان واقع در اصفهان 
خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شــهید صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت 
چپ طبقه سوم از مبلغ 9/270/000/000 (نه میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال) 
شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم 
به ذکر اســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنًا این 
آگهى در یک نوبت در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان مورخ 1401/12/11 درج و

 منتشر مى گردد.
 توضیحًا شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب 
سپرده ثبت به شماره حساب IR 090100004061013207670192 و شناسه واریز: 
998108561161070070570000000000 و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در 
جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت 
مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده 
و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 
و مزایده تجدید مى گردد. ضمنًا درج آگهى در سایت سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
به منزله درج آگهى در روزنامه هاى کثیراالنتشار مى باشد.تاریخ انتشار:1401/12/11- 
م الــف: 1465241- رئیــس اداره اجــراى اســناد رهنــى و شــرطى اصفهان –

 وکیلى/12/210

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان از آغاز به کار مجدد 
اورژانس موتورى در استان اصفهان پس از 5 سال خبر داد.
فرهاد حیدرى با اشاره به اینکه براى نخستین بار در سال 
1382 اورژانس موتورى در اصفهان راه اندازى شد، اظهار 
داشت: به دلیل فرسودگى ناوگان موتورى اورژانس طى 5 
سال گذشــته، این واحد امدادى فعالیت نداشته است.وى 
اضافه کرد: از ابتداى هفته جارى اورژانس موتورِى مرکز 
اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان با هدف کاهش 
زمان رســیدن بر بالین بیماران با دو دستگاه موتورالنس 
آغاز به کار کرد.رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با بیان 
اینکه شهریور ماه امسال مرکز اورژانس پیش بیمارستانى 

استان از 7 دســتگاه موتورالنس اورژانس رونمایى کرده 
بود، اذعان کرد: در تالش هستیم سایر واحدهاى اورژانس 
موتورى الزم را در نقاط مختلف شــهر راه اندازى کنیم.

وى افزود: ایــن ناوگان جدید با چهار نفر از کارشناســان 
اورژانس در دو پایگاه اورژانس پیش بیمارستانى در مرکز 
شهر اصفهان راه اندازى شده است.حیدرى با بیان اینکه 
موتورالنس به منظور پایش و درمان بیماران یا مصدومان 
طراحى و تجهیز شده اســت، افزود: اورژانس موتورى به 
عنوان واحد امدادى پیشرو براى بیماِر در وضعیت بحرانى 
که نیاز به دریافت اقدامات فورى اورژانس دارد، همزمان با 

آمبوالنس از نزدیک ترین محل اعزام مى گردد.

رقابتهاى  خلبانان برگزیده پایگاه هاى مختلف هوانیروز 
ارتش با عنوان مســابقات  ســپهبدهاى  اخالص  روز 
سه شــنبه به میزبانى پایگاه چهــارم هوانیروز ارتش در 
اصفهان برگزار شد.در این رقابت ها که خلبانان برگزیده 
پایگاههاى هوانیروز کشور در آن شرکت داشتند، خلبانان 
بالگرد جنگنده   کبرا در شلیک انواع موشک هاى بالگرد 
جنگنده ى کبرا، شــلیک توپهاى 20 میلى مترى  و انواع 
راکت هاى بالگرد جنگنده کبــرا و خلبانان بالگردهاى 
ترابرى تاکتیکى214 در انجام عملیات  تجسس  و نجات  
هوایى و عملیات  هلى برن در منطقه نبرد، با هم به رقابت 
پرداختند.در این رقابت ها خلبانان برگزیده پایگاههاى 

مختلف هوانیروز ارتــش، اندوخته هاى علمى خود را در 
میدان عمل و در آسمان به رقابت گذاشتند.امیر سرتیپ 
دوم خلبــان محمود محمدعلى فام، معــاون عملیات و 
اطالعات هوانیروز ارتش که با حضور در اصفهان، این 
مسابقات را از نزدیک نظارت مى کرد، گفت: هدف این 
رقابت ها، سنجش آمادگى رزمى خلبانان بالگرد جنگنده 
کبرا و بالگرد ترابرى تاکتیکى 214 و ارتقاى توان رزمى 
آنان در شرایط شبیه سازى شــده میدان نبرد است.وى 
گفت: سپهبدهاى اخالص(شــهید قرنى، شهید صیاد 
شیرازى و شهید ســلیمانى)، الگو و اســطوره کارکنان 

هوانیروز هستند .

شروع به کارمجدد 
اورژانس موتورى در اصفهان

خلبانان کشور در اصفهان
 به رقابت پرداختند

جو پایدار روى اصفهان
کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اصفهان 
گفت: جو پایدارى تا اوایل هفته آینده براى استان پیش 
بینى مى شـود. محمد رضا رفیعى افزود: براى روزهاى 
شنبه و یک شنبه هفته آینده وزش باد در نواحى غربى 

استان به نسبت شدید تا شدید پیش بینى مى شود.  

گشایش نمایشگاه 
مادر و نوزاد 

بیسـت و یکمین نمایشـگاه مادر و نـوزاد و کـودك و 
نوجوان در اصفهان گشـایش یافت. در این نمایشـگاه 
جدیدترین محصوالت و دستاورد هاى تولید کنندگان 
داخلى پوشاك و وسایل و ملزومات مخصوص مادران 
باردار، نوزادان و همچنین کودکان عرضه شـده است. 
این نمایشگاه تا جمعه 12 اسفند از ساعت 15 تا 21 در 
محل دائمى نمایشـگاه هاى بین المللى استان واقع در 

کمربندى شرقى منطقه روشن دشت برپاست.

برپایى میز خدمت 
میز خدمت امور آب و فاضالب شهرسـتان فالورجان 
مصادف با آیین نکوداشـت هفته فرهنگى شهرسـتان 
فالورجـان برپـا شـد. ایـن میـز خدمـت همـراه بـا 
پاسـخگویى به مسـائل و مشـکالت مـردم در محل 
مصلى نماز جمعه بعد از برگزارى نماز عبادى و سیاسى 

جمعه برپا شد.

خبر

آرمان کیانى
گردنه کلوســه که به علت بارش سنگین برف و سقوط 
بهمن گسترده مسدود شده بود، باالخره بعد از نزدیک به 

یک ماه، روز نهم اسفند بازگشایى شد.
گردنه کلوســه در شهرســتان فریدونشــهر یکى از 
برفگیرترین نقاط اســتان اصفهان اســت که زمستان 
هر سال باعث بروز مشــکالت فراوانى براى ساکنان 
7 روستایى مى شود که تنها مســیر عبور زمینى آنها از 

همین گردنه است.
این گردنه ارتباط زمینى پشتکوه دوم شامل روستاهاى 
کلوســه، وســتگان، دورك، کاهگانک، کاهگان باال، 
کاهگان پایین و وزوه را با فریدونشــهر برقرارمى کند 
و در حالى که تنها مسیر دسترســى به این روستاها از 
آن مى گذرد، حدود 2 هزارنفر  باید هر ســال در تب و 
تاب ترددشان به شهر به ســر ببرند. این مشکل امسال 

دوچندان بروز کرده است. 
بارش سنگین و کم سابقه برف در زمستان امسال کار 
را به جایى رساند که گردنه کلوسه حدود یک ماه بسته 
ماند و اهالى هفت روســتاى دورافتاده بخش موگویى 

فریدونشهر در محاصره برف قرار گرفتند.
على کاظمــى، معاون سیاســى امنیتــى فرماندارى 
فریدونشهر و بخشدار بخش موگویى درباره دشوارى باز 
کردن گردنه در زمستان امسال مى گوید: «در سه هفته 
گذشته محور روستاهاى پشت کوه دوم که از روستاى 

«پشندگان» آغاز مى شود برف روبى شده و تا پاى گردنه 
کلوسه این برف روبى ادامه داشته است، اما در طول مسیر 
ذکر شده تیم برف روبى با چند بهمن مواجه شدند که این 
بهمن ها در ارتفاعات مختلف و از جمله 15 متر رخ دادند 
و پاى گردنه کلوســه 8 تا 10 متر برِف ناشى از ریزش 

بهمن وجود داشت.»
دشــوارى باز کردن این گردنه چنان بود که با توجه به 
شیب باالى جاده، دستگاه هاى برف روب از قدرت کافى 
براى برف روبى برخوردار نبودنــد و به عبارتى عملکرد 
بولدوزرها کاهش پیدا مى کرد که در نتیجه با همکارى 
اداره راه چند دستگاه لودر دیگر به این منطقه منتقل شد. 
شیب زیاد جاده گردنه کلوسه، عملیات برف روبى را کند 
کرده بود، اما با تمام این مشکالت عملیات برف روبى به 

طور شبانه روزى ادامه داشت.
در همین حال باتالش شبانه روزى راهداران و مشارکت 
تیپ گروه 40 مهندســى صاحب الزمان سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى در فراهم آوردن لودر و بولدوزر، فرایند 
نفسگیر راه دسترسى به روســتاها ادامه پیدا کرد و در 
نهایت  بازگشــایى شــد؛ روالى که در طول سال هاى 
پیشین تا به امروز و گاهى چندین بار در فصل زمستان 

انجام مى شود.

راه باز شده و بن بست باقى مانده 
به دلیــل ارتفاع زیاد بــرف و کوالك شــدید هیچ نوع 

دسترسى به این روستاها امکانپذیر نیست، به طورى که 
بیماران با بالگرد به مراکز درمانى اعزام مى شوند. چندى 
پیش نیز با مساعد شدن هوا بالگردهاى ارتش خوراك 
دام و اقالم ضرورى را براى اهالى این روســتاها تأمین 
کردند. اخیــراً هم ویدیویى در فضاى مجازى منتشــر 
شــد که در آن دو بیمار با مشــارکت خودجوش اهالى 
روستاهاى ُپشتکوه دوم فریدونشــهر از مسیر مسدود 
شده با برف به نخســتین آمبوالنس واقع در روستاى 
َمصیر انتقال داده مى شوند. اگرچه این بیماران سرانجام 
به بیمارســتان شــهید رجایى داران( واقع در فریدن؛ 
شهرستان مجاور) منتقل شدند اما یکى از آنها که بالگرد 
اعزامى به دلیل شرایط نامساعِد جوى نتوانسته بود براى 
کمک به وى در محل حاضر شود به دلیل شدت عفونت 

روده جان باخت.
به دنبال این ُرخداد تلخ و پیش بینى تکرار اتفاقات مشابه، 
پس از مالقات فورى فرماندار فریدونشــهر با استاندار 
اصفهان مقرر شد نمایندگان دانشــگاه علوم پزشکى 
اســتان ظرف چند روز براى امضاى تفاهمنامه احداث 

مرکز درمانى در روســتاى کلوسه جهت پوشش هفت 
روستاى پشتکوه دوم بخش موگویى، در این شهرستان 
حضور یابند. اما در نهایت یک پزشک سه روز پیش به 

روستاهاى محاصره شده در برف اعزام شد.
تا امروز تئورى هاى زیادى براى حل کردن ریشه اى این 
مشکل در غرب استان اصفهان ارائه شده است اما همه 
آنها روى کاغذ مانده و هیچ کدام به مرحله عمل نرسیده 
است. از سویى فرسوده بودن ماشین آالت برف روبى در 
کنار کمبودهایى که در این مسیر وجود دارد، شرایط را 
به گونه اى درآورده که به نظر نمى رسد در کوتاه مدت 
چشم اندازى براى باز شدن همیشــگى این بن بست 

وجود داشته باشد.
از ســویى پیش بینى هواشناســى از ادامه بارش هاى 
رگبــارى و روند افزایــش دما در منطقــه حکایت مى 
کند که مى تواند احتمال ســقوط بهمن، جارى شدن 
ســیالب به دلیل آب شــدن برف و کوالك را بیشتر 
کرده و باقیمانده کار برف روبى را به مراتب دشــوارتر 

کند.

محاصره برفى 7 روستا
 بعد از یک ماه باالخره شکسته شد

بن بست «کلوسه»
فرماندار کاشــان گفت: ســازمان محیط زیست با 
راه اندازى شرکت سرب مخالفت کرده و در صورت 
ســرپیچى با نامه نگارى محیط زیست به دستگاه 
قضایى و الزام قانون به مکان دیگرى منتقل خواهد 
شــد. محمدشــریف زارعى اظهار کرد: سالمتى و 
بهداشت مردم مهمتر از صنعت و تولید است و پاى 
آن قاطع ایستاده ایم و فرماندارى کاشان براى دفاع از 
مردم با نامه نگارى به مراجع ذیصالح تعطیلى فعالیت 

شرکت سرب را خواستار شده است.
وى افزود: آالیندگى شرکت ســرب توسط مراجع 
محیط زیستى قابل انکار نبوده و مسئولیت ریسک راه 
اندازى آن را قبول نکرده اند و شرکت سرب مى تواند در 
صورت اصرار براى تولید به نقطه دیگرى منتقل شود.
فرماندار کاشــان تصریح کرد: شرکتى که متقاضى 
احداث کارخانه ســرب در کاشان بود در کیلومتر 18 
کاشان – قم واقع شده در حالى که محل احداث این 
کارخانه قبال کارخانه تولید پشم سنگ بوده و سال 99 

این محل را خریدارى  کرده است.
شریف زارعى گفت: شرکت ســرب، بدون دریافت 
مجوز از اداره کل حفاظت محیط زیست اقدام به نصب 
برخى تجهیزات کرده اســت و این واحد که خارج از 
شهرك هاى صنعتى واقع شده در سامانه جامع محیط 

زیست با فعالیت آن، مخالفت شده است.
 

فعالیت شرکت سرب
 در کاشان مجوز ندارد

فقدان مدارك
سند کمپانى خودرو ســوارى جک هاچ بک تیپ S3 -ATمدل 
HFC4GB33DN0001249 1401 بنزینى به شماره موتور
و شماره شاسى NAKS G7425 NB128040  به شماره 
پالك 78 – 758 ط67 متعلق به احسان تاکى  به شماره ملى 
1288450087 فرزند محمدرضا مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

فقدان مدارك
سند ، برگ ســبز وکارت موتور  یک دســتگاه موتور سیکلت جت 
رو هارلــىLX200   10 مــدل 1392بنزینــى بــه شــماره موتور

 199NCW 100026 و شماره تنه NCW***200S  9210206 به شماره پالك 

626/58854ایران متعلق به مجتبى امینى جاده کنارى  به شماره ملى 
2679617126 فرزند عنایت مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص مهندســى فن آوران مدار 
نصف جهان به شناســه ملى 14007822187 و 
شماره ثبت 1958 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/08/08 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: محل شــرکت به آدرس اســتان اصفهان، 
شهرســتان خمینى شــهر، بخش مرکزى، شهر 
خمینى شهر، دانشــگاه صنعتى، خیابان کمربندى 
خمینى شــهر، خیابان شــهرك علمى تحقیقاتى 
فازســى، پالك 4، طبقــه همکف به کد پســتى: 
8415682119 تغییر یافت. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1461492)

آگهى تغییرات
 شرکت با مسئولیت محدود توان الکتریک سپاهان به شناسه ملى 10260595333 و به شماره ثبت 41798 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/11/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد -محل شرکت به آدرس استان اصفهان، شهرستان برخوار، بخش حبیب آباد، روستاى شهرك صنعتى دولت آباد، بلوار امام خمینى، خیابان بوعلى سینا، 
پالك 104، طبقه همکف به کد پستى 8341663617 تغییر یافت وماده مربوطه اصالح شــد. -احمد نجفى به شماره ملى 1189852195 با دریافت 2500000ریال سهم 
الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد.و سرمایه از 1212500000 ریال به 1210000000ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه به نحو مذکور اصالح گردید. 
لیست شرکاء : وحید سلیم شهشهانى به کدملى0054699991 دارنده 1207500000 ریال سهم الشرکه ، فروغ رضایت به کدملى 1281801364 دارنده 2500000 ریال 

سهم الشرکه . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1461134)

تاسیس
 شرکت سهامى خاص فرابر پخش خیام کاال درتاریخ 1401/10/28 به شماره ثبت 2961 به شناسه ملى 14011877987 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید، فرآورى، بسته بندى، پخش، خرید، فروش، صادرات و واردات و مشارکت در 
تولید کلیه مواد و محصوالت غذایى و نوشیدنى هاى مجاز - ایجاد سوپر مارکت، هایپر مارکت و فروشگاه هاى زنجیره اى، تامین نیروى متخصص در امر فروش و 
نگهدارى مواد و محصوالت غذایى، خرده فروشى و عمده فروشى کلیه محصوالت غذایى و نوشیدنى هاى مجاز - تهیه، تولید، بسته بندى، توزیع و پخش مویرگى، 
خرید، فروش و صادرات و واردات کلیه اقالم و اجناس و لوازم آرایشى و بهداشتى، گیاهى و دارویى، بالک، عطریات و مواد اولیه آنها - صادرات و واردات و توزیع 
کلیه اقالم و اجناس و لوازم آرایشى و بهداشتى، گیاهى و دارویى - تهیه، تولید، بسته بندى، توزیع و پخش مویرگى، خرید، فروش و صادرات و واردات انواع شوینده 
ها، انواع صابون، شامپو بدن، شیشه پاك کن، جرم گیر، مایعات ظرفشویى و دستشویى، انواع مواد ضد عفونى کننده و باکترى کش ها و گند زداها و باکتریوسیدها 
- شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى و بین المللى - صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى - اخذ 
وام و تسهیالت و ضمانتنامه ها از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - عقد قرارداد با ارگان هاى 
دولتى و خصوصى - اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان خمینى شهر، بخش مرکزى، شهر خمینى شهر، دستگرد قداده، کوچه شماره 68، کوچه ( على آقا بابایى 
)، پالك 0، طبقه همکف کدپستى 8436155621 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى 
تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره 536150125 مورخ 1401/09/16 نزد بانک تجارت شعبه 
بهار با کد 6150 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم زهرا الوارى به شماره ملى 1271816725 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مجید خیام باشى به شماره ملى 1287304524 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على اکبر رشیدى به 
شماره ملى 1293329002 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى علیرضا ارجنگ به شماره ملى 1272428923 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى علیرضا 
مردانى لنجى به شماره ملى 1273557808 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1463943)

آگهى تغییرات
 موسسه غیر تجارى خدمات مدیریت سرمایه نگار جوان به شناسه ملى 14011029299 و شماره 
ثبت 6775 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/08/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: مهرداد شاه سنائى گنیرانى به شماره ملى 1280424966 با دریافت مبلغ 25000000 
ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 
75000000 ریال کاهش یافت و ماده 4 اساســنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه موسسه مبلغ 
75000000 ریال نقدى است که تماما پرداخت و در اختیار مدیران موسسه قرار گرفته است. اسامى 
شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش ســرمایه بدین شرح مى باشد: مهدى عبداالهى 
طادى به شماره ملى 1270417241 دارنده 25000000 ریال، میالد شاه سنائى گنیرانى به شماره 
ملى 1270800930 دارنده 25000000 ریال و احمدرضا شــاه ســنائى گنیرانى به شماره ملى 
1272692620 دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1461480)
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علیرضا منصوریان با برگزارى مراسم معارفه اش در فوالد 
رسمًا هدایت سرخ هاى اهوازى را بر عهده گرفت. یکى از 
کمک هاى او در فوالد، احمد آل نعمه، مدافع خوزســتانى 
سابق این باشگاه  و تیم ملى فوتبال ایران که سابقه فعالیت 
زیر نظر منصوریان در فوتبال ایران به عنوان بازیکن را هم 
دارد. فوتبالدوستان ایرانى، شوت هاى سنگین و از راه دور 
آل نعمه با پاى چپ را به یاد دارند. مدافعى که سابقه حضور 
در جام جهانى را در کارنامه دارد و بــه جز فوالد، پیراهن 
تیم هایى مثل تراکتور و نفت تهران را به تن کرده است. «آر 
پى جى زن» فوالد حاال چالش جدید خود در فوتبال را در 
تیم محبوبش و در کنار منصوریان آغاز کرده و امیدوار به 

موفقیت در این راه است.

«آر پى جى زن»
 دستیار منصوریان شد

درخشش دو گلر ملى پوش سپاهان و پرسپولیس 
این دو تیم را در اوج نگه داشــته است. نیازمند با 
ســیوهاى فوق العاده اش در سپاهان و بیرانوند با 
رکوردزنى در مهار پنالتى و کلین شیت هایش در 
پرسپولیس، تأثیر بسزایى در قرار گرفتن این دوتیم 

در کورس قهرمانى داشته اند. 
اما بازگشت این دو دروازه بان از پرتغال به ایران و 
تأثیر مهم آنها در موفقیت تیم هایشان فقط یک 
روى سکه این ماجراســت. روى دیگر این است 
که نقش نیازمند و بیرانوند در جریان امتیازگیرى 
این دو تیم به اندازه اى پررنگ بوده که مى توان 
مسابقات سپاهان و پرسپولیس در سال هاى اخیر را 
به دوران قبل و بعد از حضور این دو گلر ملى پوش 

در چهارچوب دروازه تیمشان تقسیم کرد. 

پرسپولیس که استارت قهرمانى هاى متوالى اش 
در لیگ برتر همزمان با خریدن على بیرو زده شد 
فقط یکسال بعد از جدایى این بازیکن توانست به 
این روند ادامه دهد و فصل گذشته در حالى سکوى 
نخســت را به رقیب دیرینه اش واگــذار کرد که 
عملکرد متزلزل جانشینان بیرانوند در پرسپولیس 
اثر انکارناپذیرى در این موضوع داشت. سپاهان 
هم که هفت سال متمادى است در کسب عنوان 
قهرمانى لیگ ناکام مانده پیش از افزودن نیازمند 
به ترکیب تیمــش در یک قدمى ســقوط از این 
رقابت ها قرار گرفته بــود اما بعد از حضور نیازمند 
در سپاهان بود که دوباره طالیى پوشان اصفهان 
به کورس مدعیان جام بازگشتند. سپاهانى ها هم 
فصل گذشته همچون پرسپولیس به دلیل جدایى 
گلر ملى پوش خود و ضعف عملکرد جانشینانش از 

رسیدن به جام قهرمانى بازماندند.
حاال با پایان دورى این دو دروازه بان از تیم هاى 
سابق خود و بازگشت دوباره آنها به پرسپولیس و 
سپاهان، روزهاى خوب فوتبال هم به این دو تیم 
همیشه مدعى روى آورده است. عملکرد درخشان 
نیازمند و بیرانوند در جمع طالیى پوشان اصفهان 
و سرخپوشــان، امید را در دل هواداران بى شمار 
این دو تیم زنده کرده اســت اگرچه خوفى همراه 
با این رجا هم در دل این فوتبالدوستان جوانه زده 
است؛ ترسى که از این آگاهى نشأت مى گیرد که 
این وصــال و حضور على بیرو و پیــام نیازمند در 
تیم هاى محبوبشان همیشگى نخواهد بود. آنها 
از این هراس دارند که با اتمــام مأموریت این دو 
گلر ملى پوش در حفاظت از قفس تورى سپاهان 
و پرسپولیس چه سرنوشــتى در انتظار این تیم ها 

خواهد بود؟ گیریم که نه نیازمند مصدوم شود و نه 
آسیب دیدگى بیرانوند دوباره عود کند، فرض را هم 
اگر بر آن بگذاریم که این ســنگربانان تا آخر عمر 
فوتبالیشان در سپاهان و پرسپولیس ماندنى شوند 
باز هم این سئوال پیش مى آید که آیا این مدعیان 
قهرمانى، فکرى براى جایگزیــن کردن دروازه 
بانانى مطمئن به جاى این گلرهاى ششدانگ خود 
کرده اند؟ آینده سپاهاِن پساپیام و پرسپولیس بعد 

از على بیرو تضمین شده است؟ 
اصًال چرا راه دور برویم؛ در همین 9 بازى پیش رو 
اگر این دو گلر با پیش آمدى غیر منتظره همچون 
مصدومیت یــا محرومیت از همراهى تیمشــان 
بازبمانند تکلیف چه خواهد بود؟ پاســخ مشخص 
است و نیازى به شرح هم ندارد. کافى است بازى 
پرسپولیس در برابر ون پارس و صعود دشوار این 
تیم تهرانى در مصاف با تیم دسته یکى اصفهان در 
جام حذفى و همچنین برد 2 بر یک شاگردان یحیى 
در نبرد با صنعت نفت، قعرنشین لیگ را که هر دو 
در غیبت علیرضا برگزار شد را به یاد بیاورید تا به 
روشنى روز، آینده پرسپولیس بدون مرد شماره یک 
تیم ملى در ذهنتان مجســم شود. درباره سپاهان 

هم همین ماجرا صادق است.
حقیقت این است که این دو تیم مدعى، بیش از حد 
به نیازمند و بیرانوند متکى شده اند. آنها یا سنگربانان 
مطمئنى براى جانشینى این دو گلر باکیفیت خود روى 
نیمکت ندارند و یا اگر دارند با میدان ندادن به آنها در 
بازى هاى راحت تر فرصت کســب تجربه را از آنها 
گرفته اند. گلرى که ششدانگ باشد اگر به نیمکت 
دوخته شود اعتماد به نفســش هم پایین مى آید و 
نتیجه آن هم از روز، روشن تر. سپاهان و پرسپولیس 
براى فرار از تکرار تاریخ تلخ یکى دو سال گذشته خود 
باید از همین حاال و پیش از آنکه دیر شود دست به کار 
شوند. این ماجرایى است که بارها به آن پرداخته شده 
و محدود به این دو تیم مدعى هم نمى شود؛ معضلى 
است که گریبان اکثر تیم هاى لیگ برترى و حتى 
مدافع عنوان قهرمانى را هم گرفته اســت. اهمیت 
آن هم وقتى بیشتر جلوه مى کند که فراموش نکنید 
دروازه تیم ملى ایــران نیز از قفس تورى همین تیم 

هاى لیگ برترى تغذیه مى شود.

سپاهاِن پساپیام و پرسپولیِس بعد از على بیرو 

هشدار پشت قفس تورى

مرضیه غفاریان
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وحید امیرى شــاید امســال یکى از ضعیف ترین فصول 
فوتبالى اش را پشت ســر مى گذارد. او نه تنها هنوز موفق 
نشــده براى پرســپولیس گل بزند، بلکه تا چند روز پیش 
هیچ پاس گلى هم مقابل نام این بازیکن ملى پوش به ثبت 
نرسیده بود. امیرى اما در 2بازى اخیر این طلسم را شکست 
و بانى شکستن طلســم 2هم تیمى اش هم شد. پاس گل 
حیات بخش سیامک نعمتى را در بازى با سپاهان امیرى داد. 
در بازى با نفت مسجدســلیمان هم 
همین اتفاق رخ داد و پاس امیرى 
به مهــدى عبــدى در آخرین 
دقایق، با گل مهاجم از یاد رفته 
قرمزها و بغض و اشک او همراه 
شــد. به این ترتیب 
امیرى دوباره در 
پیراهن ســرخ 
هنرنمایى کرد 
و بعد از مدت ها 
گوشه هایى از 
ارزش فنى اش 

را نشان داد.

طلسم شکنى هاى امیرى

هافبک ذوب آهن اعتقاد دارد رده دهم جدول جایگاه 
واقعى ذوب آهن نیست  و مى گوید: تیم ما شخصیت 
و پتانسیل باالیى دارد  و همیشــه باید در نیمه باالى 

جدول حضور داشته باشد.
ذوب آهن اولین برد خود را در نیم فصل دوم مقابل مس 
کرمان رقم زد. محمد سلطانى مهر، هافبک ذوب آهن، 
در خصوص این بازى گفت: این دیدار براى هر دو تیم 
مهم بود، سه امتیاز این بازى خانگى براى ما اهمیت 
زیادى داشت. به نظرم این دیدار یک بازى 6 امتیازى 
بود چرا که دو تیم در جدول فاصله کمى داشتند. بازى 
را خوب شــروع کردیم و در ادامه فشار زیادى به تیم 
حریف آوردیم که منجر به اشتباه مدافع آن ها شد و ما 
به گل رسیدیم. بعد از گل در فاز دفاعى خیلى خوب کار 
کردیم و توانستیم سه امتیاز بازى را کسب کنیم. این 

برد در ادامه راه کمک زیادى به ما مى کند.
او ادامه داد: ما دو بازى مهم دیگر مقابل تیم هاى پیکان 
و نساجى در پیش داریم. سعى مى کنیم بازى به بازى 
در مسیر پیشــرفت حرکت کنیم. فقط یک روز بعد از 
برد خوشحال بودیم و از االن باید روى بازى بیرون از 
خانه  خود مقابل پیکان تمرکز کنیم و خیلى امیدواریم 

بتوانیم هر سه امتیاز این دیدار را بگیریم.
این بازیکن در مورد وضعیت ذوب آهن افزود: هر تیمى 
ممکن است در مقطعى از فصل دچار افت شود. تیم ما 

هم از این قاعده مستثنى نیست. ما در فصل گذشته 
هم  تقریبا در همین مقطع از فصل افت داشتیم  . به هر 
حال خدا را شکر مى کنم که خیلى زود توانستیم نوار 
ناکامى هاى خود را قطع کنیم تا در پایان فصل کار به 

اگر و اما نکشد.
وى گفت: جایگاه واقعى ذوب آهن با توجه به سابقه 
و بازیکنان و کادرفنى که در اختیار دارد در این رده از 
جدول نیست . تیم ما شخصیت و پتانسیل باالیى دارد 
 و همیشه باید در نیمه باالى جدول حضور داشته باشد. 
امیدوارم در ادامه فصل، امتیازات بیشترى کسب کنیم 

تا در پایان فصل ذوب آهن را در باالى جدول ببینیم.

هافبک سبزپوشان اصفهان:

جایگاه ذوب آهن در نیمه باالى جدول است
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سایت «فوتبال دیتابیس» جدیدترین رده بندى باشگاهى 
فوتبال دنیا را در ماه فوریه انجام داد. طبق رده بندى جدید 
این رسانه باشگاه سپاهان در رده 13 آسیا قرار گرفته است. 
ســپاهان جهش خوبى با ژوزه مورایس داشــته و به جمع 
10 تیم برتر آســیا نزدیک شده اســت. باالتر از سپاهان، 
پرسپولیس با کســب 1595 امتیاز بهترین تیم لیگ ایران 
شناخته شد و ســرخ پوشان در رده پنجم آســیا ایستادند. 
استقالل قهرمان فصل گذشــته لیگ هم با کسب 1561 
امتیاز در رده دوم بهترین تیم هــاى ایران قرار گرفت و در 
رده دهم آسیا ایستاد. گل گوهر سیرجان، فوالد خوزستان و 
تراکتور به ترتیب در ردهاى 32، 34 و 45 آسیا قرار گرفتند.

طالیى هاى اصفهان
 در رده 13 آسیا

03

پالیو گارسیا، بازیکن اســپانیایى، بر اثر برخورد قطار در ال 
کوردوریا (اوویدو)، به دالیلى که در دســت بررسى است، 
جان خود را از دســت داد. بازیکن سابق تیم هاى کوردوبا، 
الچه، لوگو و آلباسته، که 208 بازى را در رقابت هاى مختلف 
کشور اسپانیا انجام داده بود، پنج ســال پیش و زمانى که 
عضو آلباسته بود، از طبقه سوم هتلى در هوئسکا سقوط کرد 
و دیگر نتوانست به زمین مسابقه بازگردد. پالیو پس از این 
اتفاق، تنیس با ویلچر بازى مى کرد و در رده بندى کل کشور 
در رده دوازدهم قرار گرفت. پالیو گارسیاى 32 ساله، 15 ماه 

پیش مراسم ازدواج خود را برگزار کرده بود.

مرگ یک فوتبالیست
 در برخورد با قطار

بازیکن سابق سپاهان در 
استقالل ماندنى شد

تیم حقوقى باشگاه استقالل موفق شد در پرونده محمد محبى 
با سانتاکالرا پیروز شود تا این باشگاه تهرانى از جریمه سنگین 
فرار کند، با توجه به این موضوع بازیکن ســابق سانتاکالرا و 
ستاره پیشین سپاهان تا پایان فصل در جمع آبى ها ماندنى شد.

آنهایى که پیگیر خبرهاى مربوط به باشگاه استقالل هستند 
به خاطر دارند که با توجه به عدم موفقیت باشــگاه استقالل 
در انتقال قسط پایانى قرارداد قرضى محبى و شکایت باشگاه 
سانتاکالرا از آبى ها، هواداران اســتقالل در ماه هاى گذشته 
روزهاى پر استرسى را ســپرى مى کردند و هر لحظه منتظر 
بودند تا محبى از اســتقالل برود اما حاال مثل اینکه خطر رفع 

شده است.
داستان از این قرار است که در قرارداد منعقد شده بین باشگاه 
استقالل و سانتاکالرا ذکر شده بود، در صورتى که حتى یک 
قسط از این انتقال قرضى پرداخت نشــود، قرارداد محبى با 
استقالل فسخ مى شود و بازیکن باید به سانتاکالرا بازگردد و 
همچنین کل مبلغ قرارداد دریافت خواهد شد و 600 هزار دالر 

به عنوان وجه التزام هم باید به باشگاه بلژیکى پرداخت شود.
با این حال آنطور که مدیرعامل باشــگاه استقالل در برنامه 
فوتبال برتر خبر داد تیم حقوقى این باشگاه موفق شده آبى ها را 

از یک جریمه مالى سنگین نجات دهد.
اطالعات رسیده شده نشــان مى دهد که صحبت هاى على 
فتح ا... زاده واقعیت دارد و باشگاه استقالل در پرونده شکایت 
باشگاه سانتاکالرا بابت انتقال قرضى محمد محبى به پیروزى 
رســیده و آبى ها تنها باید تتمه این انتقال قرضى(150 هزار 
دالر) را که 90 هزار دالر آن به حساب باشگاه بلژیک نشسته 
است، به همراه چیزى حدود 15 تا 10 هزار دالر جریمه بابت 

تاخیر، پرداخت کنند.
همچنین الزم به ذکر است که با توجه به پیروزى استقالل در 
این پرونده، محبى تا پایان فصل در جمع آبى ها مى ماند و خبرى 
از پرداخت وجه التزام 600 هزار دالرى هم به سانتاکالرا نیست.

در بازى با نفت مسجد
همین اتفاق رخ داد
به مهــدى عبــ
دقایق، با گل مها
قرمزها و بغض و
شــد
امی
پی
ه
و
گ
ار
را نش

قیت در این راه است.

سپاهان با وجود توقف مقابل آلومینیوم هنوز فرصت 
ثبت یک رکورد تاریخى در لیگ برتر را دارد.

زردپوشــان اصفهانى در دیدار خارج از خانه مقابل 
رحمتى و تیم آلومینیومى اش با تساوى 1-1 متوقف 
شدند با این حال، همچنان با 43 امتیاز در صدر جدول 
قرار دارند اما فقط یک امتیــاز باالتر از رقیب تهرانى 

یعنى پرسپولیس.
شاگردان ژوزه مورایس این شانس را دارند تا بتوانند 
در پایان لیگ براى نخستین بار در تاریخ به 70 امتیاز 
برسند و قهرمان شوند. در کل دوران لیگ حرفه اى 
فوتبال هیچ تیمى موفق نشده با رسیدن به کانال 70 

امتیاز قهرمان شود.
پرسپولیس در سال هاى اوجش که پیاپى قهرمانى 
مى شد با امتیازهایى حدود 65 قهرمان لیگ مى شد و 

هیچ گاه به مرز 70 امتیاز نرسیده بود.
ســپاهان براى این رکورد البته کار آسانى پیش رو 

ندارد. طالیى پوشــان با توجه به لغزشى که مقابل 
آلومینیوم داشــتند حاال باید هر 9 دیدار باقى مانده 
خود را با پیروزى پشت ســر بگذارند و با 27 امتیازى 
که کسب مى کنند 70 امتیازى شوند. کارى که البته 

سخت و دشوار است.
در سختى کار شــاگردان مورایس براى رسیدن به 
این رکورد همین بس که آنها در 4 هفته آینده باید دو 
بازى خارج از خانه بسیار دشوار مقابل پرسپولیس در 
ورزشگاه آزادى و مقابل تراکتور در تبریز برگزار کنند 
که کسب هر 6 امتیاز ممکن از این دو بازى خارج از 
خانه شاید پیش بینى خوش بین ترین هوادار اصفهانى 

نیز نباشد.
البته که کســب عنوان قهرمانى براى سپاهان حتى 
بدون رکوردشکنى نیز یک نتیجه درخشان به شمار 
مى رود. چرا که آنها نزدیک به یک دهه است که طعم 

قهرمانى در لیگ برتر را نچشیده اند.

فرصت تاریخى سپاهان براى رکوردشکنى
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دریا قدرتى پور
پیش از ظهر دیروز در دوازدهمین برنامه «به احترام مردم 
اصفهان» شهروندان اصفهانى، شاهد افتتاح سه پروژه بزرگ 
در پى افتتاحیه هاى مدیریت شهرى در این دوره بودند که 
شامل رونمایى از 81 دستگاه اتوبوس جدید شهرى، افتتاح 
پروژه بزرگ اتصال بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان و بهره 
بردارى از اولین مرکز مکانیزه و معاینه فنى موتورسیکلت و 

خودروهاى سبک بود.
در ابتداى این مراسم و در آیین بهره بهره بردارى از اولین 
مرکز مکانیزه و معاینه فنى موتورســیکلت و خودروهاى 
ســبک، مدیر عامل ســازمان مدیریت حمــل و نقل بار 
شهردارى اصفهان با اشــاره به اینکه جانمایى این مرکز 
در منطقه 14 شــهردارى انجام شــدچون این محدوده 
جغرافیایى به عنوان یکى از پرترددترین مناطق شهرى از 

منظر موتورسیکلت است گفت: این مرکز به همت انجمن 
حمایت از زندانیان شهر اصفهان و با مشارکت سازمان حمل 

و نقل بار شهردارى اصفهان افتتاح شد.
سید على عبدالهى ادامه داد: یکى از تکالیف شهردارى ها 
راه اندازى مرکز معاینه فنى است که شهردارى اصفهان از 
دیرباز نســبت به این امر اقدام ورزیده و تاکنون 10 مرکز 

معاینه فنى دایر شده است.
مدیر عامل ســازمان مدیریت حمل و نقل بار شهردارى 
اصفهان در ادامه با تاکید بــر اینکه منابع متحرك آالینده 
یکــى از دالیل آلودگى هواى شــهر اصفهان به شــمار 
مى روند که الزم است کنترل شــوند اظهار داشت: در این 
راستا راه اندازى این مرکز در نقاط مختلف شهر براى کنترل 

آالیندگى خودروها و موتورسیکلت ها راهگشا است.
وى نخستین مرکز معاینه فنى خودروهاى سبک و دوگانه 

سوز و موتورسیکلت در خیابان زینبیه و دومین مرکز معاینه 
فنى موتورســیکلت در منطقه شــفق را گامى در راستاى 

کاهش آلودگى هوا برشمرد.
در این مراسم محمد رضا کجانى، عضو هیات مدیره انجمن 
حمایت از زندانیان هم ضمن قدردانى از اینکه شهردارى 
سهم 40 درصدى خود را براى ساخت این مرکز به انجمن 
حمایت از زندانیان واگذار کرده اظهار داشت: مرکز معاینه 
فنى موتور سیکلت با هزینه 5 میلیارد تومان از طریق خیران 
و منطقه 14 تامین شــده اســت و افتتاح این مرکز کمک 

شایانى به کاهش آلودگى هوا خواهد کرد.
■■■

در ادامه این مراســم و در آیین ســومین افتتــاح ناوگان 
اتوبوسرانى و رونمایى از 81 دستگاه اتوبوس که با اعتبارى 
بالغ بر 3500 میلیارد ریال انجام شــد، مدیر عامل شرکت 
واحد اتوبوسرانى شــهردارى اصفهان و حومه با اشاره به 
اینکه در دوره مدیریت شهرى ششــم طى یکسال و نیم 
گذشــته 285 دســتگاه اتوبوس جدید خریدارى شده و با 
توجه به اقدامات انجام شــده در زمینه ناوگان اتوبوسرانى 
اصفهان دیگر شرمنده مردم نیستیم اظهار داشت: ساالنه 
150 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانى اصفهان اضافه 
مى شود، این در حالى اســت که در طول 4 سال مدیریت 
شهر در دوران گذشته تنها 125 دستگاه اتوبوس خریدارى 

و به شهر اضافه شد.
روحانى بــا تاکید بر اینکــه به دنبال قیاس نیســتم بلکه 
از همت و تالشــى صحبت مى کنیم که انجــام گرفته 
چرا که طى یکسال و نیم گذشــته 185 دستگاه اتوبوس 
سهمیه اى وارد شهر شده است، بیان کرد: بخش دیگرى 
از اتوبوس ها نیز به قیمت آزاد خریدارى شده است بنابراین 
در مجموع در این دوره مدیریت شهرى طى یکسال و نیم 
گذشــته 285 اتوبوس جدید خریدارى شــده است که با 
خریدارى این اتوبوس ها میزان تراکم داخل اتوبوس و سر

فاصله ها تاثیر دارد و با توجه به اینکه این اتوبوس ها داراى 
استانداردهاى یورو 4 و یورو 5 هستند در کاهش آالینده ها 

تاثیر زیادى دارند.
■■■

در ادامه این مراســم و در آیین افتتاح پروژه بزرگ اتصال 
بزرگراه معلم به بلوار فرزانگان، على اصغر شاطورى، مدیر 
منطقه 7 شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه تامین امنیت 
جانى سرنشینان خودروها و کاهش ترافیک از اهداف اجراى 
این پروژه بوده است تصریح کرد: در گذشته با توجه به اینکه 
مســیر به دو راهى منتهى مى شد و شیب غیر استانداردى 
داشت باعث تصادف خودروها مى شــد یا در بارندگى ها 

شاهد واژگونى خودروها بودیم.
شاطورى با اشاره به اینکه این پروژه به بهبود وضعیت رفت 
و آمد خودروها در این محدوده و کاهش ترافیک و ارتقاى 
ایمنى و براى روان تر شــدن تردد در این مسیر افتتاح شد 
تصریح کرد: در این مســیر اقداماتى همچون تعریض و 

اصالح مهندسى نیز انجام شد. 
در ادامه على اکبر رســالت، مدیر منطقه 12 شــهردارى 
اصفهان نیز با اشاره به اینکه عملیات عمرانى این پروژه پس 
از هفت ماه با اعتبارى بالغ بر 550 میلیارد ریال به صورت 
مشــترك بین مناطق 7 و 12 به اتمام رسید اظهار داشت: 

ضرورت اجراى این پروژه از منظر ترافیکى و کاهش سوانح 
رانندگى بسیار حائز اهمیت است.

وى افــزود: کاهش ترافیک در ورودى شــمالى شــهر و 
تسهیل تردد وسایل نقلیه سنگین و پیشگیرى از تصادفات 
جاده اى از ویژگى هاى بارز این پروژه است. رسالت ادامه 
داد: این پروژه به طول دو هزار متر و عرض 15 متر احداث 

شده است. 
■■■

در پایان این مراسم حسین حق شناس، معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهردارى اصفهان نیز با اشاره به اینکه نقطه اتصال 
تمامى برنامه هاى افتتاح شده کاهش آلودگى هوا و ترافیک 
است اظهار داشت: سال آینده 150 دستگاه اتوبوس دیگر به 
ناوگان اضافه مى شود و در این راستا طبق افق ترسیم شده در 
انتهاى فعالیت مدیریت شهرى باید 1500 دستگاه اتوبوس 

فعال در شهر داشته باشیم.
وى با بیان اینکه در دوران شــیوع کرونا در همه حوزه ها 

از جمله در حوزه حمل ونقل همگانى شــهرى شاهد رکود 
بودیم که در دوره جدید مدیریت شــهر در دســت جبران 
اســت، افزود: معاونت حمل ونقل و ترافیک، سیاست هاى 
خود را در چهار حوزه اجرایى براى بهبود وضعیت حمل ونقل 
شهر تدوین کرده است که رونمایى هاى امروز بخشى از آن 

را نشان مى دهد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه 
اولویت نخست این سیاست ها بهبود حمل ونقل همگانى 
است که در قالب توسعه مترو، ناوگان اتوبوسرانى و تاکسى 
تحقق مى یابــد، تصریح کرد: سیاســت دوم این معاونت 
حمل ونقل پاك است و توســعه مراکز معاینه فنى خودرو 
و موتورسیکلت، توسعه بستر استفاده از دوچرخه و موتور، 

خودرو و اتوبوس هاى برقى در این راستا انجام مى شود.
وى گفت: بر این اساس با همکارى شرکت هاى دانش بنیان 

از سال آینده در این بخش شاهد تحوالت در شهر هستیم.
حق شناس با بیان اینکه رفع گلوگاه ها و مشکالت ترافیکى 
سطح شهر یکى دیگر از سیاست هاى مدیریت شهرى در این 
حوزه است، تصریح کرد: پروژه اتصال بزرگراه معلم به بلوار 
فرزانگان یکى از اقدامات در این راستا است، چراکه این نقطه 
یکى از نقاط حادثه خیز اصفهان بود که مشکالت ترافیکى 
بسیارى داشت و خودروهاى سنگین در آن تردد مى کردند، 
البته با هدایت مسیر و اجراى پروژه تقاطع غیرهمسطح بلوار 
فرزانگان در جاده فرودگاه که در دست انجام است، این مسیر 

تکمیل مى شود.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح کرد: 
با بهره بردارى از این پروژه دیگر شــاهد ورود خودروهاى 
ســنگین به بلوار کاوه و خودروهایى که قصــد دور زدن 

اصفهان را دارند، نخواهیم بود.
وى سیاست چهارم در این حوزه را مدیریت تقاضاى سفر 
دانست و خاطرنشان کرد: سیاســت تغییر ساعات ادارى، 
دورکارى و ســفرهاى مجازى اعمال شــده است، البته 
برنامه آینده ما اجراى طرح محدودیت ورود به مرکز شهر 
با مدیریت قیمت گذارى پارکینــگ و محدوده خواهد بود 
و تمامى ایــن اقدامات همراه با سیاســت هاى قبلى افق 
روشــنى را از حمل و نقل شــهرى پاك را براى ما ترسیم 

مى کند.

در قالب دوازدهمین برنامه «به احترام مردم اصفهان» و با حضور شهردار و مسئوالن شهرى انجام شد؛

رونمایى از 81 دستگاه اتوبوس شهرى در اصفهان

شهردارى خمینى شــهر در نظردارد فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربرى مسکونى و یک باب مغازه 
تجارى (دوشنبه بازار )ثبت در سامانه تدارکات دولت به شماره 2001093298000006   را ازطریق سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت وتحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir     انجام خواهد شد .
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ،نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى (به صورت برخط ) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز ومهر سازمانى اقدام الزم را به 

عمل آورند .
مواعد زمانى :

-تاریخ انتشار فراخوان :   1401/12/04
-مهلت بازدید فراخوان : 1401/12/13

-مهلت ارسال پیشنهادات : 1401/12/23
-زمان بازگشایى پاکت ها :1401/12/24

نوع ومبلغ تضمین شرکت در فرایند مزایده : ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى .
اطالعات تماس وآدرس دستگاه : خمینى شهر میدان قدس شهردارى مرکزى 33641415

  آگهی تجدید مزایده 

م.الف : ۱۴۶۱۴۲۷     

چاپ دوم

 علی اصغر حاج حیدری –شهردار خمینی شهر

 شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات تعمیرات حوادث نگهبانى و نگهدارى و بهره بردارى از تأسیسات 
آبرسانى فضاى سبز و پارك ها به شماره 2001094734000074 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

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

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

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/12/04
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/12/11

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/12/21
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/12/22

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت  درمناقصه): 
ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 4,100,000,000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزىـ  03145225200   

آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)
فراخوان عملیات تعمیرات حوادث نگهبانی و نگهداری و بهره برداری 

از تأسیسات آبرسانی فضای سبز و پارک ها

م.الف : ۱۴۶۱۴۵۱

چاپ دوم   

   سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سیم آوران سپاهان  سهامى 
خاص دعوت به عمل مى آید تا در جلســه مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده که در تاریخ 1401/12/23 در ساعت 9 صبح در محل اصفهان ، 
خیابان بهارستان ، بلوار ورزشگاه ، کوچه چهاردهم ، پالك 18 ، طبقه 

دوم  برگزار مى گردد حضور به هم رسانید .
دستور جلسه: 

انتخاب مدیران ، بازرسان ، روزنامه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

 به طور فوق العاده شرکت سیم آوران سپاهان( سهامی خاص )

 به شماره ثبت ۲۷۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۵۳۴۷

هیئت مدیره

استاندارى اصفهان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 79896 مورخ 1399/06/03 وزارت امور اقتصادى و دارایى، نسبت به فروش اموال غیرمنقول 
خود به شرح ذیل از طریق مزایده عمومى به شرح ذیل اقدام نماید. 

ماده 1) مشخصات مزایده: 

آگهی مزایده فروش اموال غیرمنقول

 م.الف:۱۴۶۵۳۹۳

نوبت اول

استانداری اصفهان

مبلغ تضمین شرکت در مساحتمالکیتپالك ثبتى اصلى و فرعىردیف
نشانىنوع کاربرىمزایده به ریال اعیانعرصه

یک باب ساختمان به پالك ثبتى 1
4611 فرعى از 193 اصلى

شهرستان نطنزـ  شهر طرقرودفضاى سبز18892502,000,000,000استاندارى 274-شهردارى
تذکر: 

ـ ساختمان هاى فوق الذکر در حال حاضر متصرف دارد. 
1. باتوجه به اینکه 274 مترمربع از اعیان ساختمان مذکور متعلق به شهردارى طرقرود مى باشد الزم است برنده مزایده با شهردارى مذکور توافقات الزم را نماید. بدیهى 

است اعالم برنده منوط به ارائه توافقنامه با شهردارى مذکور خواهد بود. 
2. نام دستگاه مزایده گزار: استاندارى اصفهان

3. نشانى دستگاه مزایده گزار: اصفهانـ  میدان امام حسین(ع)ـ  خیابان باغ گلدستهـ  استاندارى اصفهان 
4. مزایده گر: کلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى که اسناد مزایده را دریافت و در مزایده شرکت مى کنند 

5. زمان بازدید: از تاریخ 1401/12/11 لغایت 1401/12/16 از ساعت 10 تا 15
6. محل دریافت اسناد مزایده و زمان دریافت: سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به شماره مزایده 2001003360000003ـ  تا تاریخ 1401/12/13 ساعت 19

7. مهلت ارائه پیشنهاد: 1401/12/11 لغایت 1401/12/24
8. زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 11 صبح مورخ 1401/12/25 و اعالم برنده ساعت 13 صبح مورخ 1401/12/25 

9. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: 
مبلغ تضمین به شرح فوق و به صورت ضمانت نامه بانکى به نام استاندارى اصفهان با مدت اعتبار سه ماهه و یا واریز نقدى به حساب 4061011307670021 نزد بانک مرکزى 

به نام تمرکز وجوه سپرده استاندارى با شناسه 991105061261140019169690000000
10. برنده اول مزایده مکلف است، حداکثر ظرف مدت دو روز، به همراه ضمانت هاى الزم جهت عقد مبایعه نامه در استاندارى حاضر و نسبت به انجام کلیه مراحل آن اقدام نماید. 
11. برندگان اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج 

مى باشد. 


