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جدال با آتش در طبقه «منفى یک»

سکوت کارگران غیررسمی در روزهای پایانی سال 

کسی به ما عیدی نمی دهد!

بارش برف و باران بى سابقه بعد از 25 سال، خیلى ها 
را در این اندیشه فرو برد که سال هاى خشکسالى در 
اصفهان به پایان رسیده اســت. اما تازه ترین خبرها 
برعکس این موضوع را نشــان مى دهد و از آمارهاى 
تلخى پرده برمى دارد که چندان امیدوار کننده نیست.

طبق جدیدترین برآوردهاى انجام شــده، ذخیره سد 
مخزنى زاینده رود با ظرفیت نُرمال یک میلیارد و 239 
میلیون متر مکعب، در حال حاضر به 132 میلیون متر 
مکعب یعنى معادل حدود 10 درصد از کل آن رسیده 

است، این بدان معناست...

جزئیات و دلیل حریق بزرگ در بازار آزادى 

در صفحه ۶ بخوانید

گیتاریست آبی ها گیتاریست آبی ها 

همچنان در اوج 

آمادگی

براى داشتن احســاس انگیزه و شــادمانى در مغز باید کارهایى را انجام داد تا 
دوپامین بیشترى آزاد شود. با تغییراتى در سبک زندگى مى توان به این هدف 

رسید.  دوپامین نقش حیاتى در بدن و مغز دارد و مهمترین...
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«گل» در دست 

بچه مدرسه ای ها

مشاطه هایی 

که پزشک شده اند

قیمت استراماچونی قیمت استراماچونی ۴۴ برابر شد! برابر شد!
آندره آ استراماچونى سرمربى استقالل در سال 1398 در حالى که با 
باشگاه قرارداد دو ساله داشت به صورت یکطرفه فسخ کرد و براى 
همیشه از ایران رفت. طلب او از استقالل همچنان پابرجاست و به 

کمیته انضباطى فیفا کشید...

اصفهان همچنان
 با بحران آب 
روبه رو است

رچچنان در اوجچههههههمچ وجججاوج دنن ور ووممچنان در اوججوجننن دد چناچچچچ اهه ججناچهمچناندنانانمچناندر اوچچ دندر هههههههههههمچنان در اوجههه

گگیییییآمادگی ییمم گگدد دگآمادگاا گگآ ا آمادگیآ
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ساسان اکبرزاده
با حضور فرمانده ویژه شهرستان نجف آباد، شهردار و 
اعضاى شوراى اسالمى نجف آباد، امام جمعه نجف آباد 
و جمع کثیرى از خبرنگاران رســانه هاى گروهى، از 
پوستر پنج اسفند که روز حماسه و ایثار مردم نجف آباد 
نامیده شده و امســال با شعار «رســم پرواز» برگزار 

مى شود رونمایى شد.
فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد در این آیین که در 
تاالر فرزانگان مرکز همایش هاى شهردارى نجف آباد 
برپا شده بود با گرامیداشت یاد 2500 شهید نجف آباد 
گفــت: در عملیات خیبر در ســال 1362، 333 نفر از 
رزمندگان اعزامى نجف آباد به درجه رفیع شهادت نایل 
شدند که از این تعداد 205 شهید در پنجم اسفندماه در 
یک روز در نجف آباد تشــییع شــدند که پنجم اسفند 
به همین مناسبت روز حماســه و ایثار مردم نجف آباد 
نامگذارى گردید و در این روز همه ســاله برنامه هاى 

متعدد و متنوع فرهنگى برپا مى گردد. 
موسى مباشرى با بیان اینکه برنامه هاى روز حماسه 
و ایثار مردم تا سال گذشــته به صورت هفتگى بود، 
افزود: امسال این برنامه طى ده روز و به صورت دهه 
فرهنگى در شهرستان نجف آباد براى اقشار مختلف 
مردم تدارك دیده شده و طى این مدت بیش از یکصد 

برنامه فرهنگى اجرایى خواهد شد. 
معاون اســتاندار اصفهان در شهرستان نجف آباد این 
را هم گفت که این برنامه ها با محوریت شــهردارى 
نجف آباد خواهد بود. مباشرى مى گوید: در این ایام باید 
موضوع شهید و شهادت برجسته شود چرا که دشمن 

مى خواهد نام شهید را از ما بگیرد. 

وى از نقش شهرستان نجف آباد در هشت سال دفاع 
مقدس و شــهیدانى که تقدیم انقالب اسالمى شده 
است سخن به میان آورد و گفت: چشم روشنى انقالب 
اسالمى به همین شهداست تا کشــور بر قله اى بلند 

بایستد و چشم دشمن کور شود. 
فرماندار ویژه شهرســتان نجف آباد گفت: شهرستان 
نجف آباد، شهرســتانى با دارا بــودن علما، صنعت، 
برجستگان علم، شهدا و... بسیار ویژه بوده و به خوبى 

در نقشه استان اصفهان دیده مى شود. 
مباشرى مى گوید: ما باید داشــته هایمان را به نسل 
جدید یادآورى کنیم تا آنان نیز به نسل هاى بعدى خود 
انتقال داده و بدینسان نجف آباد همواره سربلند باشد. 

وى خاطرنشــان کرد: در دهه حماســه و ایثار مردم 
نجف آباد برنامه هاى شــاخص کشورى تدارك دیده 
شده که برگزارى اجالس نماز به میزبانى نجف آباد در 
دانشگاه آزاد اسالمى از آن جمله مى باشد. این درحالى 
است که شــهردارى نجف آباد در این ایام پروژه هاى 

بسیار بزرگى را افتتاح خواهد نمود. 
مباشرى ادامه داد: پروژه هاى شهردارى نجف آباد در 
سه مرحله افتتاح شده یا مى شود. بخشى در دهه فجر، 
بخشــى بین دهه فجر تا هفته فرهنگى و بخش سوم 
اقداماتى است که در حال انجام مى باشد، اجرایى شده 

و خواهد شد.
■■■

امام جمعه نجف آباد هم غفلت را یکى از مشــکالت 
اساسى انســان ها برشــمرد و گفت: یکى از کارهاى 
خوب در این ایام، ذکر اســت و روز حماســه و ایثار 
مردم نجف آباد، یادآور انســان هاى بزرگ و مجموعه 

جامعه اى است که با هم رفیق و همفکر براى نیل به 
هدفى بلند هستند که حرکت کرده و هوشیار و زنده در 
میدان قرار دارند و همه در مقابله با دشمن، نقش آفرینى 
مى کنند و هیچکس غایب نیست و یاد این روزها، یاد 
عزت و دفاع از عدالت است و جا دارد از همه عزیزانى 

که این ارزش ها را زنده نگه مى دارند قدردانى شود. 
حجت االسالم والمسلمین مصطفى حسناتى افزود: ما 
ادامه دهندگان راه شهدا هستیم ولى این شاید نوعى 
غفلت باشد که از شهیدان گفته شود اما از والدین شهدا 
که گنج هستند ســخن نگوییم. کسانى که در ظلمت 
ستمشاهى در محافل قرآنى مشغول مطالعه کتاب و... 
بوده اند و اینان کسانى هستند که زمینه را براى شهدا 

فراهم نمودند. 
وى بــا بیــان اینکه یک ســوم شــهداى نجف آباد 
را روحانیــت تشــکیل مى دهد گفت: قرار اســت در 
برنامه هاى دهه حماسه و ایثار همه مردم نقش آفرینى 
کنند و اعالم کنند که اگر ارزش هایى رقم زدیم بخاطر 

جهاد و حماسه همه مردم بوده است. 
■■■

شهردار نجف آباد نیز در تشریح برنامه هاى دهه حماسه 
و ایثار مردم نجف آباد گفت: راهپیمایى مردم نجف آباد 
در بیست و دوم بهمن ماه امسال، پیام بزرگى بود که به 
افراد معلوم الحال داده شد که اگر چه مشکالت وجود 
دارد و باید به آنها رســیدگى شود اما مردم ارزش ها را 

نمى فروشند. 
عبدالرســول امامى با بیان اینکه نجف آباد با 80 هزار 
نفر جمعیت، سهم بزرگى در پیروزى انقالب اسالمى 
داشته و 2500 شــهید تقدیم انقالب اسالمى کرده 

است افزود: یکى از برکات در دوره جدید، انسجام بین 
دستگاهى است و در این راســتا امام جمعه و فرماندار 
ویژه شهرستان نجف آباد تالش هاى زیادى نموده اند 
و اگر امروز حرکتى انجام مى شود بخاطر همین انسجام 
اســت. به خصوص اینکه در دهه حماسه و ایثار مردم 
ارگان هاى مختلف با شــهردارى همــکارى کرده و 
برنامه هایى تدارك دیده اند که هرشــب در حسینیه 
فاطمه الزهرا(س) برگزار شــده و در هر شب متولى 

برگزارکننده همان دستگاه است. 
شــهردار نجف آباد از افتتــاح 870 میلیــارد تومان 
پروژه هاى عمرانى، فرهنگى و پروژه هاى شــاخص 
محله محور و کلنگزنى چندین پــروژه دیگر در دهه 
حماسه و ایثار مردم نجف آباد خبر داد و گفت: برگزارى 
اجالسیه نماز در دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
یکى دیگر از برنامه هاى شاخص در این دهه مى باشد 
و پروژه هاى بسیار خوبى هم براى اجرا در سال هاى 

آینده داریم. 
امامى فرصت را مغتنم شــمرده و به تشریح اقدامات 
انجام شده و در حال انجام شهردارى نجف آباد پرداخت 
و گفت: در ششم شهریور 1400 که سکان شهردارى 

نجف آباد را عهده دار 
شــدم بــا همراهى 
اعضــاى شــوراى 
مطالعاتى  اسالمى، 
در شــهر انجام شد. 
با همکارى اعضاى 
شــورا بودجه سال 
1401 بــا 60 درصد 
افزایش نســبت به 
سال 1400 به 600 

میلیارد تومان رســید که 70 درصد آن عمرانى و 30 
درصد جارى شد و در نتیجه در شهر حرکت و تحول 
ایجاد گردید. پیشنهاد بودجه شهردارى نجف آباد براى 

سال 1402، 45 درصد افزایش است. 
شــهردار نجف آباد با بیــان اینکه اعضاى شــوراى 
شهر منشــورى تدوین کرده اند که در حقیقت منشور 
باالدستى  شــد گفت: در این منشور اتمام پروژه هاى 
نیمه تمام مدنظر قــرار گرفت که امــروز پس از رفع 
نواقص فنى و برخى مشــکالت در آستانه افتتاح این 
پروژه ها در چهارم اســفندماه همزمان با دهه حماسه 
و ایثار مردم نجف آباد قرار داریم. همچنین در ســال 
جارى نهضت زیرسازى و آسفالت هم به صورت ویژه 

انجام شده که در نهایت رضایتمندى شهروندان را به 
ارمغان داشته است و سال آینده هم صورت مى پذیرد.

وى گفت: شهر نجف آباد داراى پنج منطقه شهردارى 
اســت که دو منطقــه آن در نجف آباد واقع شــده و 
ویالشهر، یزدانشــهر و امیرآباد هر کدام یک منطقه 
را دربر مى گیرد. ولى پروژه هایى که در دهه حماسه و 

ایثار افتتاح مى شود در شهر نجف آباد است. 
امامى از عدم پرداخت عوارض آالیندگى بسیار گله مند 
بوده و معتقد اســت دولت قرار بود عوارض آالیندگى 
را به شهردارى پرداخت کند و امسال بخاطر یکسرى 
بهانه هاى بین بخشــى تاکنــون هیچ گونه عوارض 
پرداخت نشــده و این امر ما را با چالش  مواجه نموده 

است. 
از دیگر سو نجف آباد داراى بزرگ ترین عصارخانه و باغ 
شهر صفوى است که باید احیاء شود و البته که متولى 
این امور میراث فرهنگى اســت که ما انتظار داریم به 
کمک شــهردارى بیاید که اگر این امر صورت نگیرد 

این امکان یکى پس از دیگرى از بین مى رود. 
■■■

رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى نجف آباد 
نیــز گفــت: در دهه 
یثــار  ا و  حماســه 
نجف آباد در حسینیه 
س)  ) ا لزهــر فاطمه ا
برنامه هــاى متنوعى 
براى اقشــار مختلف 
مردم اجرایى مى شود. 
از  ســالمى  حســن 
برگزارى نمایشــگاه 
هوافضــا، پدافنــد، 
صنعتگران و... خبر داد و افزود: این نمایشگاه صبح ها 
از ســاعت 9 تا 12 مخصوص دانش آمــوزان بوده و 
ظرفیت 1500 نفر را داراســت و عصرها نیز از ساعت 
16 براى بازدید اقشــار مردم و جامعــه هدفى که آن 
شــب براى آنان در این حسینیه برپاســت و مثًال در 
محافل قرآنى، متولى، مجموعه همان ارگان اســت 

اجرا خواهد شد. 
وى کمیته هاى قرآنى، روحانى، سپاه، ایثار و شهادت، 
مهدویت، صنایع و کارخانجات، تشکل هاى مردم نهاد، 
ادارات و اصنــاف، نهج البالغه و بانــوان را ده کمیته 
برگــزارى برنامه هاى این نمایشــگاه خواند و گفت: 
تقویت معنویت، گسترش فرهنگ معنویت، گسترش 

فرهنگ نماز، توسعه و گســترش مسائل فرهنگى و 
شــناخت نســل جوان با نماز از اهداف این مجموعه 

مى باشد. 
■■■

سخنگوى شوراى اسالمى شهر نجف آباد هم عنصر 
برجسته پیروزى انقالب را غیرت دانست و گفت: یکى 
از عناصر برجسته که باعث پیروزى انقالب اسالمى 
شد غیرت دینى مردم ما در عرصه هاى مختلف بوده و 

این باعث حفظ نظام شد. 
اسماعیل آخوندى افزود: امروز نیز ما در برابر استکبار 
براى حفاظت از ارزش هاى دینى به غیرت نیازمندیم 

که براى ادامه راه باید پررنگ تر باشد. 
وى به این نکته اشاره کرد که در دوره جدید، دو رویکرد 
در شورا و شهردارى مدنظر بود که تکریم مردم و توزیع 
عادالنه امکانات و توازن شهر بوده که بجّد به دنبال 

آن بوده و هستیم. 
■■■

یکى از اعضاى شوراى اسالمى شــهر نجف آباد که 
خود از رزمندگان و اسراى عملیات سال 62 مى باشد 
نیز گفت: من در عملیات خیبر 5 اسفند سال 62، اسیر 

شدم. 
محمدحسن آسیابانى افزود: افتخار شهرستان نجف آباد 
به برکت انســجام و همدلى مردم و مسئوالن است. 
فرمانده سپاه ناحیه شهرستان نجف آباد نیز گفت: جا 
دارد از حضور حماســى مردم شهرستان نجف آباد در 
راهپیمایى بیست و دوم بهمن تشکر کرده و امید است 

گام هاى مستحکم ترى در این راستا برداشته شود. 
ســرهنگ هوشــنگ نوابى افــزود: امروز مــردم با 
خانه تکانى خود را براى نوروز آماده مى کنند تا با نشاط 
و امید پا به سال جدید بگذارند، ولى باید بدانیم در دهه 
حماســه و ایثار مردم نجف آباد ســخن از خانه تکانى 
دل اســت که در گذر زمان خاك مى نشــیند و باید 
با خانه تکانــى از غفلت ها رهایى یابیــم و بى گمان 
روزهاى حماســه و ایثار مردم در شهرستان نجف آباد 
فراموش نشــدنى اســت و این نماد دلدادگى نسبت 
به انقالب مى باشــد. وى گفت: امروز اعتالى پرچم 
مقدس جمهورى اسالمى ما مرهون خون شهید بوده 

و در مسیر والیت تا پاى جان ایستاده ایم. 
ســرهنگ نوابى افزود: ایــن ایام میــراث فرهنگى 
ماســت و فرصت خوبى براى جهاد تبیین به شــمار 
مى رود و این توفیق الهى است که باید از آن مراقبت 

کنیم. 

شهردار نجف آباد اعالم کرد ؛ 

افتتاح ۸۷۰ میلیارد تومان پروژه  در دهه حماسه و ایثار مردم نجف آباد
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دل به بارش های اخیر نبندید

یک رژیم غذایى برای آنکه شادتر شوید
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ی ر یبچ یچ یر زپپزپزرچبچ
انضباطىفیفا کشید... کمیته

ى در مغز باید کاره
سبک زندگى مىت
ارد و مهمترین...
۵

 در روزهای پا

دی نمی

۶در صفحه ۶ بخوانید

ی آنکه شا

ایانی سال 

دهد!

هایى را انجام داد تا 
توان به اینهدف 

۲

دیدددد ادتر شو

الکالسیکوى دهم؛ به وقت انتقامالکالسیکوى دهم؛ به وقت انتقام
سپاهان-پرسپولیس، امروز در نقش جهانسپاهان-پرسپولیس، امروز در نقش جهان
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رؤساى قوا براى حل مشکالت 
اقتصادى تالش کنند

آغاز مذاکرات جدى تعیین 
حداقل دستمزد 1402 

خبرخوان
زمان سفر هاى نوروزى 

عتبات
به  ســفر    خبرگزارى صداوسیما | 
عتبات در ایــام نوروز ســال 1402 به صورت 
زمینى و هوایى انجام مى شود. این امر در حالى 
است که ســفر هاى زمینى عتبات در نوروز سه 
ســال متوقف شــده بود و زائران سال گذشته 
هم فقط به صورت هوایى امکان تشــرف به 
زیارت امام حســین(ع) را داشتند. سفر عتبات 
نوروزى امسال از 23 اسفند آغاز مى شود و تا دوم 
فروردین ماه ادامه دارد. پس از آن نیز سفر هاى 
عتبات در ماه رمضان انجام مى شــود. به دلیل 
محقق نشدن دالر 28 هزار و 500 تومانى هنوز 

هزینه این سفر ها مشخص نیست.

به هشدار توجه نکردید
  روزنامه همشهرى |درحالى کــه 
نگاه سیاســتگذار و تنظیم گر بازار گوشــت به 
کشتارگاه ها دوخته شــده، اما اگر این نگاه به 
دامدارى هــا و وضع تولید متمرکز شــده بود، 
معماى گرانى گوشت قرمز قابل پیش بینى بود. 
مرکز آمار پیش از این فاش کرده بود که تعداد 
گاو و گوساله پروار شده در دامدارى ها، در پاییز 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 22درصد 
افت کرده و از سوى دیگر تعداد گوسفند و بره 
پروارى در دامدارى ها از 5/7 میلیون رأس در 
تابستان امســال به 4/2 میلیون رأس در پاییز 

امسال کاهش یافته است.

خودکشى
 6 عضو یک خانواده

  روزنامه خراسان |به دنبال خودکشى 
یک پسر جوان در مشهد، 5 عضو دیگر خانواده 
وى نیز به خودکشــى اقدام کردند که 4 تن از 
آنان جان باختند و 2 تــن دیگر در حالى با حال 
وخیم به مرکز درمانى منتقل شدند که واکاوى 
ماجرا با دست نوشــته اى که روى تلویزیون 
منزل قرار داشــت وارد مرحله جدیدى شــد 
به طورى که محتویات دســت نوشته مذکور 
نشــان مى داد، اعضاى خانــواده در پى ایجاد 
مزاحمت هاى ناموسى یک پرایدسوار مرموز در 
حالى با مصرف تعداد زیادى قرص خودکشى 
کرده اند کــه 2 روز قبل از آن نیز پســر جوان 

خانواده با همین انگیزه خودکشى کرده بود.

بدون اکران 
در نمایش خانگى  

  اعتمادآنالین |«مســت عشــق» اثر 
پرحاشیه حســن فتحى که پیش تر قرار بود به 
صورت فیلم در ســینماهاى ایران اکران شود 
به زودى (نوروز 1402) در قالب سریال هشت 
قسمتى از یکى از پلتفرم هاى نمایشى در ایران 
پخش مى شــود. «مست عشــق» از تولیدات 
مشترك ایران و ترکیه حواشى زیادى را از زمان 
ساخت پشت سر گذاشــت. اما در نهایت همه 

مشکالت مربوطه رفع شد.

تأثیر تحریم 
بر فیلم هاى سیما

معاون ســیما تأکید کرد    سینماپرس |
درست است که صداوسیما تحریم شده است 
و همین اخیراً هم بازار فیلم جشــنواره برلین 
اجازه نداد ســازمان صداوســیما در این بازار 
حضور پیــدا کند اما ما آثــارى را پیدا مى کنیم 
که خود آنها هــم خوششــان نمى آید عرضه 
شود. محسن  برمهانى توضیح داد: براى نوروز 
امســال 170 فیلم پخش مى شــود که شامل 
30 فیلم ســینمایى جدید اســت و اغلب آنها 
تولید ســال 2020 اســت و از 30 کشور دنیا 
پخش مى شود. امســال آثارى از کشورهایى 
که کمتــر مــورد توجــه بوده انــد را پخش

 مى کنیم. 

رئیس مجلس خبرگان رهبرى گفت: رؤساى قوا براى 
حل مشــکالت اقتصادى مردم تالش کنند تا مردم با 
شرایط اقتصادى مناســب به استقبال سال جدید و ماه 
مبارك رمضان بروند.یازدهمین اجالس رسمى مجلس 
خبرگان رهبرى در دوره پنجم صبح دیروز (سه شنبه دوم 
اسفند) به ریاســت آیت ا... احمد جنتى، رئیس مجلس 
خبرنگان رهبرى برگزار شد.  وى در نطق پیش از دستور 
خود گفت: رؤساى قوا باید براى حل مشکالت اقتصادى 
مردم تالش کنند تا مردم با شرایط اقتصادى مناسبى به 
استقبال ســال جدید و ماه مبارك رمضان بروند. مردم 

نباید گرسنه بمانند و باید لوازم زندگى آنها فراهم شود.

آیت ا... جنتى اظهار کرد: همچنین باید از افراد متمکن 
بخواهیم که به مردم کمک کنند تا بچه هاى یتیم، زنان 
بى سرپرست و افراد بى بضاعت حداقل زندگى را داشته 
باشند و گرسنه نباشــند. باید به داد مردم بیچاره و فقیر 
رسید تا در محضر خداوند و اولیاى الهى شرمنده نباشیم.
ســخنگوى مجلس خبرگان رهبــرى در این اجالس 
اعالم کرد که سردار اســماعیل قاآنى مهمان اجالس 

خبرگان رهبرى است.
یازدهمین اجالسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبرى 
تا عصر امروز چهارشنبه ادامه دارد و با صدور بیانیه اى به 

کار خود پایان مى دهد. 

پیش از ظهر دیروز جلســه اى با حضور اعضاى شوراى 
عالى کار و رئیس تشــکل هاى کارگرى و کارفرمایى با 
حضور وزیر کار با محوریت دستمزد و بررسى درباره آن 
برگزار شد. تا پیش از جلســه دیروز 2 جلسه کمیته مزد 
در سال 1401 براى تعیین مزد 1402 با حضور شرکاى 
اجتماعى تشکیل شــد اما به نتیجه نرســید.نمایندگان 
کارگرى تأکید دارند شرط ورود آنها براى بررسى مزدى در 
شوراى عالى کار تعیین مبلغ سبد معیشت کارگران است. 
مبلغ سبد معیشت مالکى براى چانه زنى هاى مزدى بین 
شرکاى اجتماعى خواهد بود.محمدرضا تاجیک، نماینده 
کارگران درباره آخرین جلسه کمیته مزدى با ابراز اینکه 

«در جلسه کمیته دســتمزد به نتیجه نهایى نرسیدیم»، 
گفت: بررسى کارشناسى را درباره تعیین عدد و رقم ادامه 
مى دهیم، سبد معیشــت باید منطقى تر از سال هاى قبل 
ً  در گفتگویى اعالم کرد اساسًا  تعیین شود.وزیر کار اخیرا
موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایى متشکل از 
نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیرى کند. 
بعضًا تصور مى شود آنچه خواست وزیر است باید محقق 
شود، در حالى که رعایت سه جانبه گرایى باید صورت گیرد.

مرتضوى بیان کرد: حتمًا باید طورى پیش بینى کنیم که 
حداقل دریافتى کارگران را با حداقل دریافتى کارمندان 

دولت به حد تعادل برسانیم.

الدن ایرانمنش
روزهاى پایانى سال است اما براى بسیارى از کارگران 
تکرار سال هاى گذشته اســت؛ کارگرانى که نه عیدى 
مى گیرند و نه پاداش. به گفته خودشــان اگر کارفرما 

حقوقشان را بدهد کالهشان را باال مى اندازند.
کارگران زیرپله اى و فصلى و کسانى که قراردادهایشان 
سفید و یکدست است جزو کارگرانى محسوب مى شوند 
که در قانون جایى ندارند و امنیت شغلى شان به شکلى 
نیست که بتوانند اعتراض کنند. به نوعى آنها در قوانین 
کار و آیین نامه ها نامرئى هستند و کسى آنها را نمى بیند.
یکى از عواقب شکایت کردن، بیکارى است. کارگرانى 
که ترجیح مى دهند عیدى نگیرند اما کماکان بر سر کار 
بمانند و این اهرمى شده که آنها را وادار به سکوت کرده 
است. به قول خودشان کسى به آنها عیدى نمى دهد و 

اگر اعتراض کنند بیکار خواهند شد. 
طبق قانون و براساس نظر شوراى عالى کار در سال هاى 
قبل، تمام واحدهایى که تحت شــمول قانون کار و با 
نظــارت وزارت کار فعالیت مى کنند بایــد به کارکنان 
خود به ازاى یکسال کار معادل 60 روز آخرین دستمزد 
(حداقل عیــدى) و 90 روز آخرین دســتمزد (حداکثر 

عیدى)، عیدى پرداخت کنند. 
به عبارت بهتر، عیدى یــک کارگر حداقل دو ماه «پایه 
حقوق» و حداکثر، ســه ماه «پایه حقوق» یک کارگر 
است. این رقم در مورد کارمندان از قانون دیگرى تبعیت 
مى کند که عرف عیدى آنها طبق قانون در پایان سال 

(50 درصد یا همان نیمى از پایه حقوق) است. 
عرف بنگاه ها این است که همه ساله یا با حقوق بهمن ماه 
یا در نهایت (نیمه اسفند) عیدى کارگران پرداخته شود. 
علت این تعجیل نسبى در آن است که عیدى پرداخت 
شده باید بتواند هزینه هاى بخشى از خرید عیدانه افراد و 
خانوار را تأمین کند. با این توصیف هنوز برخى بنگاه ها 

وجود دارند که از پرداخت عیدى سرباز مى زنند. 
اکثر کارگرانى که در این پروسه قرار مى گیرند معموًال 
کارگرانى هستند با قراردادهاى ســفید امضا یا پیمانى 

هســتند که به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادى 
و پیمانى کشــور به دلیل محروم بودن از بیمه بیکارى 
و مزایاى منفک شدن از کار در مضیقه اند و از این نظر 

اجحاف بیشترى در حق آنها صورت مى گیرد.
فتح ا... بیات مى افزاید: برخى کارفرماها که تنها اســم 
کارفرما را یدك مى کشند و یک شبه کارفرما شده اند به 
کارگر به چشم یک ابزار کار نگاه مى کنند و شخصیت و 
کرامت انسانى او را زیر سئوال مى برند، در مقابل خیلى 
از کارفرمایان واقعى که از کارگرى کارفرما شــده اند 
کارگرى را که با سختى زندگى مى کند درك مى کنند.

در همین رابطه عضو هیئت مدیــره کانون هماهنگى 
شوراهاى اسالمى کار تهران نیز مشکل اصلى را امنیت 

شغلى مى داند.

به نظر محسن باقرى، چالش پرداخت عیدى کارگران 
وابسته به بحث امنیت شغلى اســت، با توجه به اینکه 
عیدى کارگران در پــى مصوبه مجلس یک مســئله 
قانونى اســت. ماده واحده قانون مربــوط به پرداخت 
عیدى کارگران شــاغل در کارگاه هاى مشمول قانون 
کار مصوب سال 1370 است. عیدى با سقف نهایت سه 
ماه حقوق است و کف آن دوماه است، هرچند اگر عرف 
کارگاه بیش از این باشد نیز عیدى قابل پرداخت است. 

وى با تأکید بر اینکــه با موارد اندك شــکایت در این 
خصوص در ادارات کار مواجه شــده اســت، مى گوید: 
چون شــکایات به صورت الکترونیکى اســت، معموًال 
کارگرانى که شکایت  از عدم دریافت عیدى دارند، بعد 
از عید مى توانند پیگیر مطالبه خود باشــند؛ با این حال، 

تعداد زیادى کارگاه شناسایى نشــده به ویژه در بخش 
غیر رســمى وجود دارند که از قانون تخلف کرده و گاه 
یک ماه حقوق عیدى مى دهند و گاه اصًال آن را پرداخت 
نمى کنند. برخى نیز آن را به بعد از عید موکول مى کنند 
که عمًال تخلف اســت. وى تأکید مى کند: تا زمانى که 
قراردادهاى موقت و کارگاه هاى زیرزمینى وجود دارند، 

چالش پرداخت عیدى کارگران نیز وجود دارد.
ســخنان این فعال کارگرى درست اســت؛ چرا که تا 
زمانى که امنیت شغلى کارگر تضمین نشده و در کارگاه 
غیر رســمى حتى حقوق بیمه کارگران داده نمى شود، 
انتظار پرداخت سایر حقوق قانونى مثل عیدى نیز براى 
بسیارى از کارگاه هاى فاقد امنیت شــغلى و با قرارداد 

ضعیف یا زیرزمینى یک آرزو خواهد بود.

سکوت کارگران غیررسمى در روزهاى پایانى سال 

کسى به ما عیدى نمى دهد! دروغ بزرگ
  خبرآنالین |  على بهادرى جهرمى، سخنگوى 
دولت نوشت: مدارس نیمه کاره خّیرساز با فروش عواید 
حاصل از طرح مولدسازى تکمیل و فعال خواهد شد. 
فروش این مدارس یک  دروغ بزرگ اســت که با جابه 
جایى فهرســت امالك راکد و در فهرست فروش با 
پروژه هاى عمرانى نیازمند تکمیل از محل منابع حاصل 

از مولدسازى صورت گرفته است.

قبل از گرما چاره کنید 
  ایرنا|معاون توســعه مدیریت و منابع استاندارى 
مرکزى گفت: رعایت حجاب و عفاف الزمه امنیت پایدار 
اجتماعى است و همه باید نسبت به این مهم توجه ویژه 
داشته باشند. ســید مجتبى آل یاسین تأکید کرد: الزم 
است قبل از گرم شدن هوا نسبت به رعایت حجاب و 
عفاف بانوان در جامعه چاره اندیشى جدى صورت گیرد.

هدیه به ضارب رشدى
حجت االسالم محمد اسماعیل زارعى،    فارس |
مسئول دبیرخانه شبکه مردمى اجراى فتواى حضرت 
امام خمینى(ره) در اعدام سلمان رشدى اظهار کرد: از 
اقدام شجاعانه جوان آمریکایى در جهت اجراى حکم 
تاریخى امام راحل(ره)  صمیمانه تشکر مى کنیم. اینکه 
با این اقدام خود یک چشم سلمان رشدى را کور و یک 
دســت او را ناکار کرد باعث خوشحالى مسلمانان شد. 
در جهت ارج نهادن به این اقدام شجاعانه حدود هزار 
مترمربع زمیــن زراعى بــا ارزش و حاصلخیز اهدایى 
مرحوم حجت االسالم حاج شــیخ حسین زارعى طى 
مراســم ویژه اى تحویل وى و یــا نماینده  قانونى اش 
مى شــود. همچنین مقدار زمین باقیمانده هم تحویل 
کسانى خواهد شد که این جرثومه فســاد را به درك 

واصل کنند.

30 هیئت از روسیه آمده اند 
وزیر صمت به افزایــش ورود هیئت هاى    ایرنا |
تجارى به ایران اشــاره کرد و گفت: از اول سال جارى 
تاکنون 60 هیئت تجارى آفریقایى و 30 هیئت از روسیه 
به ایران آمده اند. ســیدرضا فاطمى امین گفت: انتقال 
پول با تهاتر و روش هاى دیگر انجام مى شود و تقریبًا 
تحریم ها را شکست داده ایم البته تحریم ها کار را سخت 

کرده اما در میان مدت به نفع ما خواهد بود.

مخالفان مانند پشه هستند
  دیده بان ایران |حجت االسالم حسین جاللى، 
عضو کمیسیون فرهنگى مجلس بیان کرد: مخالفان 
جمهورى اسالم در خارج از کشور شبیه افراد معتادانى 
مى مانند که شب ها دور هم جمع مى شوند و با مصرف 
مواد مخدر به خیال مى روند و در خواب مى بینند پنبه 
دانه. مخالفان جمهورى اســالمى مانند پشه هستند. 
در شأن جمهورى اسالمى این نیست که با این پشه ها 
درگیر شود. به نظرم در برابر این انسان ها فقط باید رد 

شد و گفت سالم هالو!

بدتر از جنگ سرد 
  خبرگزارى صداوسیما|  دستگاه اطالعات 
نظامى ســوئد اعالم کرد اوضاع امنیتى در کشور هاى 
نوردیک (شامل کشور هاى دانمارك، فنالند، ایسلند، 
نروژ و ســوئد) و اروپا، در پى حمله روسیه به اوکراین، 
«وخیم ترین وضعیت» از زمان اوایل سال هاى 1980 
یعنى دوران جنگ سرد اســت. نیرو هاى مسلح سوئد 
اعالم کرد: تهدید ها علیه این کشــور گســترده تر و 

پیچیده تر شده است.

شیشه شکسته در آمپول!
  خبرآنالین|  ویدیویى عجیب که توسط مسئول 
داروخانه موقع تحویل دارو گرفته شده است، تصویرى 
عجیب از شیشه شکسته در بسته بندى آمپول را نشان 
مى دهد! این مسئول در حین تحویل دارو متوجه یک  

صداى اضافى در ویال آمپول شده است! 

خورشید کیایى
بچه مدرسه اى ها هم دیگر اسمش را بلدند؛ ماده مخدرى که خیلى 
وقت است پایش به مدارس باز شده و سن مصرفش پایین آمده است. 
گرچه آمار رسمى وجود ندارد که تأییدى بر این باشد که ساقى هاى 
ُگل در بیرون مدرســه زیاد شــده اند اما با وجود این، آسیب ها این 
روزها دارند از دل مدارس مى جوشــند و بسیارى از توزیع کنندگان 
مواد مخدر، زیر نقاب خرده فروشى دانش آموزان را درگیر مى کنند. 
دسترسى آسان و نوع مصرف آســان تر در کنار طرز نگرشى که به 
این ماده مخدر هست باعث شــده که گل اکنون بر پله دومین ماده 

مصرفى در ایران قرار بگیرد.
تا قبل از این، مصرف شیشه در ایران بعد از تریاك، شاه بیت آمارهاى 
مصرف مواد مخدر تلقى مى شد اما با گران شدن شیشه، گل جاى آن 
را گرفت و بازار خرده فروشان را سکه کرد. تا جایى که نتایج تحقیقات 
جدید در حوزه سن مصرف مواد مخدر، نگرانى هاى والدین را بیشتر 

از قبل کرده است.
رئیس انجمــن مددکاران اجتماعــى ایران به تازگــى گفته: طبق 
تحقیقات جدید و نتایج پژوهش ها، سن مصرف مواد و خرید آن از 15 

سالگى تا 19 سالگى بین نوجوانان بسیار دیده مى شود.
به همین دلیل، خرده فروشــان مواد مخدر بــازارى بهتر از اطراف 
مدارس پیدا نمى کنند. با نیم نگاهى به مصرف کننده مواد غیرسنتى 
که عمومًا نوجوانان و جوانان هســتند، نوجوانان گرایش زیادى به 

استعمال ُگل دارند.
این در حالى اســت که گل ماده توهم زاى جدیدى نیســت؛ همان 
حشیش یا مارى جواناست با این تفاوت که نسبت به حشیش توهم 
و اعتیاد آورى قوى ترى بین دو تا ســه برابر بیشتر از مارى جواناى 

معمولى دارد و مورد اقبال بسیارى از جوانان است. 
احساس سرخوشى و تجربه هیجانى که با کشیدن این ماده مخدر 
به جوان دست مى دهد شاید در ابتدا جذاب باشد اما مصرف طوالنى 
مدت این ماده مخدر اثرات مخــرب زیادى روى جوانان مى گذارد. 

اســتمرار مصرف گل باعث اختالل در فرایند درك و تفکر، تخریب 
حافظه، ســندروم بى انگیزگى، افزایش احتمــال جنون و تمایل به 
خودکشى، ابتال به اختالل حسى و حرکتى، مشکالت جسمانى براى 
ریه، ابتال به اختالل هاى اضطراب و افســردگى و... مى شود. ترك 
کردن این ماده هم بسیار سخت است چون وابستگى روانى زیادى 
ایجاد مى کند. پرخاشگرى، تغییر در خلق وخو و کنترل نکردن تکانه 
از پیامدهاى مصرف گل است. این مواد شبیه به حشیش است و در 
دراز مدت باعث اســکیزوفرنى و اختالالتى خواهد شد که فرد را در 

واقعیت سنجى دچار مشکل مى کند.
حال این سئوال پیش مى آید که چطور مى توان دانش آموزان را در 
مقابل این ماده مخدر واکسینه کرد. برخى معتقدند سخت تر شدن 
دسترســى دانش آموزان و نظارت هاى بیشــتر در اطراف مدارس 
مى تواند جنبه پیشگیرانه داشته باشــد اما زمانى که بیشتر فکر مى 
کنیم متوجه خواهیم شد که این نظارت ها باعث منصرف شدن دانش 

آموزان مشتقاق مواد از این مسیر نمى شود.
مرتضى خوشگفتار، کارشــناس درمان اعتیاد که دانش آموز معتاد 
فراوان دیده در این رابطه مى گوید: شاید بشود با نظارت هاى پلیسى، 
مدارس و دانشــگاه ها را تا محدوده اى از حضور موادفروشان پاك 
کرد، اما مسیر مدرسه تا خانه، پارك محله یا خانه افراد را باید چطور 

مراقبت کرد؟
او به این ترتیب نتیجه مى گیرد که بهترین راه مصون نگه داشــتن 
نوجوان هــا و جوان ها اقدامــات پیشــگیرانه، دادن آموزش هاى 
مناسب به آنها و برقرار کردن رابطه دوستانه با آنهاست تا اگر روزى 
خرده فروشى سر راهشان قرار گرفت یا کسى پیشنهاد مصرف به آنها 
داد هم مهارت نه گفتن داشته باشــند و هم موضوع را با بزرگ ترها 

درمیان بگذارند.
و اما پیشگیرى ثانویه این است که اگر نوجوانى درگیر مصرف ُگل 
شد، باید آسیب شناسى کرد که با چه کسانى ارتباط دارد. والدین باید 
زنجیره کســانى که دارند او را براى مصرف مواد وسوسه مى کنند، 
شناسایى کنند تا بتوانند این زنجیره را قطع کنند. والدین باید فضا را 
براى دوستى هاى مناسب تدارك ببینند و حتمًا از متخصصان کمک 
بگیرند. فقط نکته مهم این اســت که در این حالت، والدین بیشتر از 
بایدها به نبایدها دقت کنند یعنى نباید تحقیر و سرزنشى اتفاق بیفتد 
چون دوباره فاصله را بیشتر مى کند و احتمال ترك، کمتر مى شود. 
در ضمن، درمان این افراد فقط زمانى صورت مى گیرد که تحت نظر 
روان پزشک متبحر باشــند چون این ماده به طور مستقیم روى مغز 

تأثیر مى گذارد.

«گ ل» در دست بچه مدرسه اى ها

مریم محسنى

سیاست هاى ضعیف وزارت جهاد کشــاورزى و تعلل در اعمال رفع ممنوعیت صادرات، 
سیب زمینى کاران کشور را بیش از گذشته متضرر کرده است.

صادرات سیب زمینى یکى از منابع درآمدى کشور محسوب مى شود و کشور ما اکنون به 
عنوان دهمین صادر کننده این محصول به حساب مى آید. اما اکنون این نگرانى ها وجود 

دارد که با تصمیماتى که با تأخیر روبه رو شده این جایگاه متزلزل شود. 
سیب زمینى به عنوان یکى از پرمصرف ترین محصوالت کشاورزى محسوب مى شود که 
کشورهاى بسیارى این محصول را کشت مى کنند و در میان آنها ایران نیز جایگاه ویژه 
اى دارد و صادرات سیب زمینى به عنوان منبعى درآمدزا براى غرب کشور به شمار مى رود. 
در حال حاضر ما از لحاظ تولید سیب زمینى خودکفا هستیم و ساالنه بیش از 5 میلیون تن 
سیب زمینى در کشور تولید مى شود که ضمن تأمین بازار داخل مى توان بخش مازاد آن 

را راهى بازارهاى صادراتى کرد. 
اما به گفته ســخنگوى انجمن سیب زمینى کشور سیاســت هاى ضعیف وزارت جهاد 
کشاورزى در اعمال رفع ممنوعیت صادرات سیب زمینى کاران کشور را بیش از گذشته 

متضرر کرده است.
نیازى در این خصوص مى گوید: ما همیشه گفته ایم بازار صادرات را متوقف نکنید چون 
محدودیت صادرات نتیجه اى جز کاهش تولید در سال زراعى بعد ندارد؛ یعنى کشاورز نه 
توان دارد و نه تمایل دارد که تولید کند. از سوى دیگر با بحران آب مواجه هستیم و این خود 

عامل کاهش تولیدهاست.
اگرچه تولید سیب زمینى در کشور به میزان کافى هست و نیازهاى بازار تأمین مى شود اما 
وزارت جهاد که صادرات این محصول را متوقف کرده خسارت عمده اى به کشاورزان ما 
وارد شده یعنى هزینه هاى تولید در نمى آید و این یعنى زیان دادن کشاورزان. از سوى دیگر 

با این اقدامات بازارهاى صادراتى را نیز تقریباً از دست داده ایم.
سخنگوى انجمن سیب زمینى با انتقاد از عملکرد بخش توسعه بازرگانى وزارت جهاد مى 
گوید: متأ سفانه بخش توسعه بازرگانى وزارت جهاد خوب عمل نکرده است؛ یعنى بدون 
هماهنگى با بخش تولید و تشکل هاى کشاورزى، تصمیمى گرفته که براى بخش تولید 

و صادرات غیر قابل قبول است.

سیاست هاى ضعیف
 در برابر صادرات سیب زمینى 
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کمک رسانى سپاه در 
کوهرنگ و موگویى

نیرو هاى مهندســى رزمى 40 صاحــب الزمان (ع) 
اصفهان در مناطق برف گیر چهارمحال و بختیارى 
مشــغول خدمت رســانى هســتند. فرمانده گروه 
مهندســى رزمــى 40 صاحب الزمــان (ع) نیروى 
زمینى سپاه پاسداران گفت: نیرو هاى فنى و امدادى 
با ماشین آالن سنگین مهندسى و راهدارى از گروه 
مهندسى رزمى 40 صاحب الزمان (عج) در عملیات 
امدادى در شهرســتان کوهرنگ مشــارکت دارند. 
سرهنگ پاسدار کوروش بیگى افزود: عملیات امداد 
رسانى در گردنه کلوسه دربخش موگویى شهرستان 
فریدونشــهر اصفهان با محوریت گروه مهندســى 
رزمى 40 صاحب الزمان (عج) نیروى زمینى ســپاه 

در حال اجرا است.

رفع حادثه 
لوله فاضالب

حادثه لوله 1400 خیابان شــهیدان کاظمی که به 
علت ریزش شبکه فاضالب رخ داده بود، رفع شد. به 
گزارش روابط عمومی آبفاى منطقه پنج اصفهان، با 
تالش واحد توسعه و بهره برداري فاضالب واکیپ 
بحران، عملیات حفاري از ســاعت 20 در تاریخ 29 
بهمن ماه آغاز و ساعت 6 صبح 30 بهمن ماه به اتمام 
رسید. در این عملیات 10 متر لوله1400 تعویض و 
به گونه اي عمل گردید که مسیر فاضالب مسدود 

نشود.

پایدارى ارتباط مخابراتى در 
چادگان 

على رغم سخت ترین شرایط جوى حاصل از بوران 
بــرف، ارتباطات مخابراتى در شهرســتان چادگان 
اصفهان پایدار شــد. بــه گزارش روابــط عمومى 
مخابرات منطقه اصفهان، در پى بارش برف شدید 
و مسدودى راه هاى ارتباطى و قطعى چند روزه برق 
سایت BTS پرمه کوه شهرستان چادگان، به همت 
معاونت ارتباطات ســیار مخابرات منطقه اصفهان 
و با همکارى پرســنل اداره برق، ســپاه پاسداران و 
هیئت کوهنوردى شهرســتان چادگان، این سایت 
رفع ایراد و برق دار شــد و بدین وسیله ارتباط بیش 
از 30 روستا پایدار گردید. گفتنى است، سایت پرمه 
کوه از مرتفع ترین سایت هاى استان مى باشد و در 
بارش هاى اخیر چندین بار دچار مشکل شده که با 
تالش کارکنان معاونت ارتباطات ســیار، اداره برق 
شهرستان و اهالى در چندین نوبت برف روبى و رفع 

ایراد شده است.

سازش در 2 پرونده 
میلیاردى 

با وساطت شعبه 43 شوراى حل اختالف اصفهان، دو 
پرونده مالى دو میلیارد تومانى بســته شد. دو پرونده 
مالى به مبلغ دو میلیارد تومان که محکوم علیه آن ها 
3 سال در زندان به سر مى برد با صلح و سازش بسته 
شد. این پرونده براى صلح و سازش و رهایى محکوم 
از زندان به شعبه 43 شــوراى حل اختالف اصفهان 
ارجاع شد که اعضا و کارکنان این شعبه پس از ورود به 
پرونده موفق شدند با وساطت و میانجیگرى میان افراد 
خواهان و خوانده هر دو پرونده را که مربوط به یک نفر 
بود، با سازش ببندند و موجبات آزادى زندانى از زندان 

را فراهم کنند.

پاکسازى حاشیه جاده
 اصفهان - زیار

اهالى شرق اصفهان مشــغول جمع آورى زباله هاى 
جاده اصفهان – زیار هستند. دهیار روستاى پیله وران 
گفت: با کمک مردم و حامیان محیط زیست به عنوان 
راهکار ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و تشویق 
مردم به نظافت حاشیه جاده ها، مسیر 25 کیلومترى 
زیار به اصفهان پاکســازى مى شود. حسن اسماعیلى 
افزود: دو گروه 30 نفره مشغول پاکسازى این مسیر از 

زباله و بازیافت بودند.

خبر

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت: 
کوچ زودرس بهاره عشایر ســبب از بین رفتن پوشش 
گیاهى مراتع استان اصفهان شده و الزم است براى این 

معضل با خرد جمعى چاره اندیشى شود.
ابوطالب امینى صبح سه شنبه در جلسه کارگروه استانى 
ســاماندهى و مدیریت کوچ که با حضور مدیرکل امور 
امنیتى و انتظامى استاندارى اصفهان برگزار شد، اظهار 
داشت: کمتر از 10 درصد عشایر کوچ رو قانون را رعایت 
نمى کنند و بــا نافرمانــى، زودهنگام به مراتــع وارد و 

دیرهنگام خارج مى شود.
وى با اشــاره به اینکه این افراد معموًال دامداران بدون 

مجوز هســتند، گفت: درصد کمى از عشــایر کوچ رو با 
رعایت نکردن قانون و ورود زودهنگام به صورت پنهانى 
و قاچاقى سبب خسارت به مراتع استان مى شوند و این در 
حالى است که سایر عشایر که در زمان مقرر کوچ خود را 
آغاز مى کنند همواره گالیه مند هستند که چرا از عشایر 

متخلف جلوگیرى نمى شود.
امینى افزود: هدف جامعه عشایرى است که اوایل بهار 
شروع به کوچ مى کنند و الزم است راهکارى براى تخلف 
شمار معدود این قشر اندیشیده شود زیرا گاهى مشاهده 
شده که عشایرى که زودهنگام وارد مراتع مى شوند حتى 

با همکاران ما درگیر شدند.

شامگاه شــنبه بیســت ونهم بهمن ماه در مجاورت تقاطع 
هشت بهشت واقع در بزرگراه شهید صیاد شیرازى، سرعت 
غیرمجاز و ناتوانى در کنترل وسیله نقلیه، عامل تصادف یک 
خودروى ســوارى بود که در آن، خودرو با گاردریل مجاور 
بزرگراه صیاد شیرازى برخورد کرد، البته این موضوع حواشى 

در فضاى مجازى ایجاد کرد..
رئیس پلیس راهور استان اصفهان، مى گوید: در تصادفى 
که در بزرگراه صیاد شــیرازى اتفاق افتاده است، مشخص 
شد گاردریل هایى که در محل تعبیه شده، دو الیه و استاندارد 
بوده و نسبت به گاردریل بودن، ایمنى کافى داشته است؛ حتى 
مدتى پیش یک کامیونت فوتون با این گاردریل ها برخورد 

کرده بود و این گاردریل ها مانع خروج آن شد.
سرهنگ محمدرضا محمدى گفت: در تصادف اخیر خودروى 
پراید، مشخص شد چند دستگاه سوارى با یکدیگر کورس 
گذاشــته بودند و یکى از این خودروها به گاردریل برخورد 
مى کند که بر اثر شــدت برخورد و ســرعت باالى خودرو 
منجربه تخریب گاردریل ها مى شود، راننده این پراید فوت 

نشده و از ناحیه پا آسیب و جراحت جدى داشته است.
وى  تصریح کرد: در بیش از 1/5ســال گذشته با همکارى 
شهردارى اقدام به تعویض گاردریل ها با نیوجرسى کرده ایم 
و در جلسات شوراى ترافیک شهر اصفهان پیگیر این موضوع 

هستیم تا ایمنى بزرگراه هاى اصفهان را افزایش دهیم.

نقش گاردریل در  تصادف 
شامگاه شنبه 

کوچ زودرس بهاره به 
اصفهان خسارت زا است

صفى از مشتاقان زیباتر شــدن حاال در روزهاى مانده به 
عید، آرایشگاه ها را بیش از پیش شلوغ کرده است. مراکزى 
که خیلى هایشان ملغمه اى شــده اند از طبابت، آرایش و 
پیرایش. حرفه اى که اکنون دیگر شبیه آرایشگرى نیست 

و وضعیت عجیب و غریبى پیدا کرده است. 
سالن آرایشگاه گویاى همه چیز اســت. از ِقَبل کارهاى 
متفاوتى که در آن انجام مى شــود اینجا جاى ِدنجى شده 
براى کسانى که از هر انگشتشان هنر مى ریزد. از کوتاهى 
مو و تاتو لب و ابرو گرفته تا بوتاکــس و تزریق ژل، لیزر و 
مزوتراپى و مزووایت، تفاوت دنیاى آرایشگران را نسبت به 

قبل از زمین تا آسمان کرده است.
هر گوشه از سالن یک میز است، هر کدام از میزها نقش خود 
را دارند اما بخش پزشکى ماجرا گویا تفاوتى اساسى با بقیه 
بخش هاى آرایشگاه دارد. قسمتى که یک اتاق بزرگ تر 
به آن اختصاص داده شده و پر شده از تجهیزاتى که تو را یاد 

یک مطب پر از تجهیزات مختلف مى اندازد.
از زمانى که آرایشگران پایشان را در کفش پزشکان کردند، 
بیش از یک دهه مــى گذرد. از آن زمــان همچنان پاى 
آرایشگران در این کفش جا مانده و هر روز خدمات آنها ابعاد 

تازه ترى پیدا مى کند.
یکى از آرایشگرانى که در محدوده خیابان خاقانى مشغول 
است و بعد از ده سال سابقه، برو بیایى پیدا کرده، بدون اینکه 
خودش را از تک و تا بیندازد مى گوید: «کلى کالس رفتم 
تا یاد گرفتم چطور ژل تزریق کنم و مزو و میکرو یاد بگیرم. 
همه تجهیزاتمان هم بهداشتى است.» در اتاق تزریق را 
که باز مى کند بوى الکل و ضد عفونى توأمان مى زند توى 
دماغت. وقتى وارد مى شوى دیگر نمى توانى تصور کنى 
که اینجا آرایشگاه است؛ اتاق پر شده از وسایلى که به جاى 

نقش پیرایش حاال قرار است خدمات پزشکى ارائه دهند.

اینکه آرایشگر مربوطه چند کالس یا کارگاه براى رسیدن 
به این پایه طى کرده مبهم است و تنها چیزى که مى تواند 
مشتریان را جذب کند نوع تبلیغات پرطمطراقى است که 
باعث شده عده زیادى به جاى رفتن به مطب پزشک براى 
زیبا شدن به اینجا بیایند. قیمت ها متفاوت است. بر حسب 
خدمتى که مى گیرى فرق مى کنــد. اینکه بخواهى ابرو 
بکارى یا ناخن و یا به لب هایت ژل تزریق کنى قیمت ها 

باال و پایین مى شود.
برخى ها هم به شکل فیس تو فیس پایشان به اینجا رسیده، 
بقیه را دیده اند، پرس و جوها شروع شده و به نسبت کارى 
که انجام شده، قیمت ها هم کمتر بوده، همین شده که براى 
این خدمات آرایشگاه ها شلوغ تر از مراکز پزشکى شده اند.

جالب اینکه آرایشگران و ســالندار هاى VIP که ابایى از 
علنى شدن عکس صورت هاى بزك  شــده و اندام  هاى 
خراطى  شده  کسانى که روى آنها این عمل هارا انجام داده 
اند ندارند و آگهى آنها در سایت هاى اینترنتى و شبکه  هاى 
اجتماعى به وفور دید مى شود، مثل همیشه مشغول کارند و 
در حالى که پا در کفش پزشکان پوست و مو دارند، سرگرم 
مشاطه و درمان(!) مشــتریان اند.  این آرایشگاه ها تفاوت 
زیادى با آرایشگاه هاى پایین شهر دارند، آرایشگاه هایى 
که در نقاط پایین تر شهر هســتند، هنوز به همان روش 
هاى سنتى عادت دارند و به قول خودشان پولشان به این 

کارها نمى رسد.
یک آرایشگر در خیابان عسگریه که سابقه 25 ساله اش را 
با افتخار تعریف مى کند و به قول خودش در این سال ها 
تجربه هاى زیادى کسب کرده، بادى به غبغب مى اندازد 
و مى گوید: «ما آرایشگریم نه پزشک. قرار نیست دخالتى 
در کار پزشکان داشته باشیم. آرایشگاه ما فقط پاکسازى 
صورت انجام مى دهد و هرازگاهى محصوالت بهداشتى 
را معرفى مى کند؛ ســرمان به کار خودمان است و پایمان 

را از گلیم خودمان درازتر نکرده ایم.»  اما در مناطق مرفه
 نشین تر، اوضاع فرق دارد. هر چه به خیابان هزار جریب 
و آرایشــگاه هاى آن نواحى نزدیک شوى خدمات متنوع 
تر مى شود و به پاکسازى صورت و یا نقاشى روى پوست 

ختم نمى شود.
گرچه قانون همه چیز را مشخص کرده و فرمان به تعطیلى 
فعالیت هایى داده که هیچ نقشى در آرایشگاه ها ندارند اما 
خیلى ها گوش به این فرمان نداده و حتى دامنه خدماتشان 
را گســترده تر کرده اند تا یک بار دیگر مرز باریک میان 

زیبایى و پزشکى درنوردیده شود.
البته  ترس از بیمار شدن و یا ماهر نبودن آرایشگران، باعث 
افت مشتریان برخى از آرایشــگاه ها و سالن هاى زیبایى 
شده که خدمات پزشــکى هم انجام مى دهند، ولى تعداد 
کسانى که این روزها زیر تیغ زیباتر شــدن مى روند کم 
نیست. این آرایشگاه ها با ظاهرى شیک و اتوکشیده گاهى 
از طریق مجازى هم اقدام به جذب مشترى مى کنند؛ تنها 
کافى اســت تعداد فالوورهایشان باال باشد یا عکس هایى 
از مشتریانشان بارگذارى کنند که هوس انگیز و وسوسه 
کننده است. این ویژگى ها آنها را به کلینیک هایى تبدیل 
مى کند تا جماعتى که مدت هاست به ترمیم و ژلیش ناخن، 
مانیکور و پدیکور، اصالح صورت و ابرو و کوتاهى و شینیون 
مو قانع نیستند، دســت به کار مزوتراپى، فیکانتور، میکرو 
پیگمنتیشن میکرونیدلینگ، مزو وایت، میکروشیدینگ 
و لیفت شوند که با دانستن جزئیات کار، مو بر اندام راست 

مى شود.
جالب اینکه در این آشــفته بــازار، جــاى اتحادیه هاى 
آریشگاه هاى زنانه خالى است چرا که اگر این خأل نبود تا 
این حد پاى آرایشــگران به خدمات پزشکى باز نمى شد. 
تخلفات آشکارى که حاال در بسته هاى متفاوت و تبلیغات 

جذاب، بسیارى از زنان و دختران را فریب مى دهد.

مشاطه هایى که پزشک شده اند

وقتى آرایشگران خدمات پزشکى 
را َبَزك مى کنند! 

چهارباغ، میزبان یک کمدى جذاب کودکانه
نصف جهان   «جزیره فضایى تورنادو 2» امروز در 
سینما پردیس چهارباغ اصفهان در دو سانس اکران 
مى شود. این فیلم به تهیه  کنندگى و کارگردانى 
سیدجواد هاشمى فیلم خوش ساخت و جذابى در 
حوزه سینماى کودك است که تماشاى آن براى 

همه اعضاى خانواده خالى از لطف نیست.
اگر فیلم «تورنادو 1» را دیده باشــید حتمًا یادتان 
هســت که این فیلم درباره پروفســورى بود که 
موفق شد رستورانى را بســازد و این رستوران به 

یک سفینه فضایى تبدیل شــد اما با ورود 4 پسر 
نوجوان به ماجرا این ســفینه زودتر از موعد پرواز 
کرد و در سیاره اى ناشناخته و عجیب فرود آمد که 
باعث حوادثى شد.حاال در جزیره فضایى، «تورنادو 
2»، امید در مســطح فضایى تیانا جامانده است و 
بخاطر عالقه اش به دختر پادشاه تیانا (شیمبا) قصد 
برگشت ندارد اما دستگاه تصویرى سفینه تورنادو 
آالرم مى دهد. خانم خوش خیــال در حال افتتاح 
تورنادو به عنوان رستوران تورنادوست اما بچه ها...

مریم محسنى
با وجود گرانى و مشکالت معیشتى مردم در زمینه تأمین 
کاالهاى اساســى، این روزها مشــکل دیگرى سربار 
خریداران و مشتریان برخى فروشگاه ها شده است. به 
تازگى در برخى از این بازارها این اجبار وجود دارد که به 

جاى یک مرغ باید دو مرغ خریدارى شود.
مشتریان از این وضعیت گالیه مند هستند و مى گویند: 
«در حالى که قیمت یک کیلو مرغ 58 هزار تومان است 
چرا باید وقتى یک مرغ مى خرند فروشــندگان اجبار 

مى کنند که اگر یک مــرغ دیگر هم نخرند مرغ به آنها 
تحویل داده نمى شود؟»

فروش اجبارى کاالهاى اساسى پدیده جدیدى نیست و 
قبًال هم با کمیاب شدن برخى محصوالت مثل ماکارونى 
فروشندگان اقدام به اجبار خریدار براى کاالهاى دیگر 
مى کردند. به عنوان مثال اگر مشــترى مى خواســت 
روغن خریدارى کند، فروشگاه در صورتى روغن به او 
مى فروخت که در کنار روغن، برنج، چاى، حبوبات و یا 
کاالى کم مصرفى مانند نوشابه و بیسکوییت نیز بخرد.

اجبار در خرید مرغ!

چرخ خودرو براى خودروساز مى چرخد!
نصف جهان   روزنامه «ســیماى شهر» در شماره 
دوم اسفندماه خود در یادداشتى با عنوان «به نام 
مردم، به کام خودروســازان!» نوشته: «وضعیت 
عرضه خودرو در بورس نمونه بســیار خوبى است 
براى درك آنچه منتقدان سیاست هاى اقتصادى 
سه دهه گذشته سعى در بیان و اصالح آن دارند. در 
حالى که زمینه هاى نهادى و الزم براى آزادسازى 
قیمت ها وجود ندارد، بــدون فراهم نمودن این 
زمینه ها و با توسل به مشهورات انتزاعى بر اجراى 

تصمیماتــى تأکید و اصرار ورزیده مى شــود که 
نتیجه اى جز خسارت و زیان مردم دربرندارد.» 

در بخش دیگرى از این یادداشت آمده: «در چند 
ماه گذشــته خودروســازان که از افزایش قیمت 
دلخواه خود ناامید شده بودند با تشویق و ترغیب 
سیاســتگذاران به عرضه خــودرو در بورس در 
عمل کارى کردنــد که نه تنهــا افزایش قیمت 
محصوالتشان را در پى داشته بلکه عرصه را براى 

ترکتازیشان در آینده فراهم آورده.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

علت آتش سوزى در بازار آزادى اصفهان معلوم شد. این 
آتش سوزى بعداز ظهر  دوشنبه در طبقه «منفى یک» بازار 
آزادى رخ داد و خیابان چهارباغ عباســى و کل این بازار را 
در انبوهى از دود فرو برد. سازمان آتش نشانى شهردارى 
اصفهان، حریق عصر دوشنبه را «گسترده» توصیف کرد.

وسعت آتش سوزى و حساس بودن محلى که حریق در 
آن رخ داد، باعث درگیر شدن  18 ایستگاه آتش نشانى به 
منظور فرو نشــاندن آتش در مدت زمانى نسبتًا طوالنى 
شد. 7 آمبوالنس و یک اتوبوس آمبوالنس هم در محل 

حاضر شدند. 
آتش نشانان پس از حضور در محل، ابتدا از گسترش بیشتر 
حریق و سرایت شــعله به طبقات فوقانى بازار جلوگیرى 
کرده و سپس آتش را کنترل و اطفاء کردند. در این عملیات 

بیش از 20 نفر از آتش نشــانان دچار دود زدگى شدند که 
توسط عوامل اورژانس حاضر در محل تحت درمان قرار 
گرفته و دو نفر نیز به بیمارســتان اعزام شــدند که حال 
آنها مســاعد اســت. این حادثه در مجموع 20  مصدوم 

بر جاى گذاشت. 
اما علت این آتش سوزى بزرگ در خیابان چهارباغ چه بود؟ 
منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
که از همان لحظات ابتدایى اعالم حریق بر عملیات اطفاى 
آن نظارت داشته است مى گوید علت در یک بى احتیاطى 
کوچک خالصه مى شود: «علت حادثه استفاده از گاز مایع 
براى گرمایش توسط یکى از واحدهاى تجارى بود که در 
زیرزمین مجتمع فعالیت داشت، گاز نشتى داشته و سبب 

انفجار و حریق مى شود.»
و حاال یک سئوال مهم؛ تکلیف شاغالنى که در زیر زمین 
بازار آزادى کســب و کار مى کردند چه مى شود؟ منصور 
شیشــه فروش: «زیرزمین این مجتمع تجارى دو ردیف 
مغازه داشته که یک ردیف از آن که حدود 20 مغازه بوده، 
دچار حریق مى شود. با عملکرد نیروهاى آتش نشانى حریق 

به جاهاى دیگر سرایت نکرد و قرار شد ساختمان بررسى 
شود و پس از اطمینان از حصول ایمنى، تصمیماتى براى 

آن اتخاذ شود.»
جداى از همه دشوارى هاى اطفاى این حریق، حادثه بعد 
از ظهر دوشنبه براى آتش نشانان واجد یک ماجراى جالب 
هم بود. آنها حین خاموش کردن آتش، دو کیسه  مملو از 
اسکناس را سالم (!) از میان آتش بیرون کشیده و تحویل 

صاحبش دادند! 
و باالخره پایان پرونده آتش سوزى زیر زمین بازار آزادى 
با یک هشدار تکرارى و مطابق تجربه هاى پیشین، بدون 
نتیجه از طرف مدیریت بحران: «تیم تخصصى فنى باید 
از مجتمع هاى تجارى، مسکونى و فرهنگى بازدید و نکات 
غیرایمن را به مالکان هشدار دهند و اگر رعایت نکردند در 
یک واحد زمانى مشخص از طریق قوه قضائیه اقدام کنند. 
به تمام شــهردارى ها اعالم کرده ایم که نسبت به فعال 
کردن کارگروه شناسایى ساختمان هاى آسیب پذیر در برابر 
حوادث اقدام کنند و به مجتمع هاى مســکونى و تجارى 

اصول ایمنى را هشدار دهند.»

جدال با آتش در طبقه 
«منفى یک»

تدوین بودجه 1402 شهردارى چمگردان
نصــف جهــان   شــهردار چمگــردان گفــت: 
شــهردارى  پیشــنهادى  بودجــه  الیحــه 
چمگردان بــه مبلــغ 444 میلیارد ریــال تهیه 
و تدوین و به شــوراى اســالمى شــهر تقدیم

 شده است.
على پوربافرانى با اشــاره به افزایش 56 درصدى 
بودجه 1402 نســبت به بودجه سال جارى بیان 
کرد: 64 درصد از بودجه پیش بینى شده سال 1402 
شهردارى چمگردان به پروژه هاى عمرانى و 36 

درصد به هزینه هاى جارى شهردارى اختصاص 
یافته است که براساس آمار، بخش قابل توجهى از 
این اعتبار به پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص 

دارد.
پوربافرانى اضافه کرد: توزیع عادالنه پروژه هاى 
عمرانى در محالت مختلف شهر و توجه به نیازها 
و ضرورت هاى شهر چمگردان براى دستیابى به 
توسعه پایدار شهرى از جمله شاخصه هاى بودجه 

سال 1402 به شمار مى  رود.

افزایش 182 درصدى بودجه شهردارى ورزنه
نصــف جهــان    شــهردار ورزنه گفــت: بودجه 
شــهردارى بــا افزایــش 182 درصــدى، 31 
میلیارد تومــان پیش بینــى و براى بررســى و 
تصویب نهایى تحویل شــوراى اســالمى شهر 

شده است.
حامد اخگر اظهار کرد: در الیحــه بودجه 1402 
شهردارى، 22 میلیارد در بخش عمران و 9 میلیارد 
تومان در بخش جارى پیش بینى و بر توزیع عادالنه 

خدمات و اتمام پروژه هاى نیمه تمام تأکید شــده 
است.

وى افزود: پروژه هاى مهم ســال آینده شــامل 
تکمیل و جدولگذارى بلوار آزادگان به طول 2/5 
کیلومتر در ورودى شهر، تکمیل باغ بانوان، تکمیل 
پارك شهر، ساخت زمین هاى ورزشى روباز، آغاز 
عملیات ساختمان شهردارى و تکمیل ساختمان 

شوراى اسالمى شهر است.

آغاز برنامه هاى نکوداشت هفته فرهنگى 
فالورجان

نصف جهان   هفتــه فرهنگى فالورجــان با 14 
برنامه ملــى و 300 عنــوان برنامــه فرعى در 
11 شــهر و ســه بخش این شهرســتان برگزار

 مى شود.
فرماندار فالورجان با اشاره به اینکه این شهرستان 
بیش از هزار و 455 شهید و 36 سردار و دو هزار و 
700 جانباز تقدیم کشور کرده است، گفت: پنجم 
اســفند به عنوان روز حماســه و ایثار شهرستان 

فالورجان انتخاب شده و امســال از یکم اسفند 
ماه و تا هفتم اسفند ماه هفته نکوداشت فرهنگى 

برگزار مى شود.
معینى افــزود: در هفتــه فرهنگى شهرســتان 
فالورجان بیش از 300 برنامه فرعى مسجد محور، 
پایگاه محور و محله محور در تمام مدارس، مساجد، 
کانون هاى فرهنگى هنرى و پایگاه هاى بســیج 

شهرستان برگزار مى شود.

مانى مهدوى



0404تکنولوژىتکنولوژى 4538چهارشنبه  3 اسفند  ماه   1401 سال نوزدهم

پــس از پیامک هاى فیشــینگ، حاال کالهبــرداران به 
پلتفرم هاى بومى راه پیدا کرده اند.

 آنگونه که برخى کاربران گزارش کرده اند، از اکانت هاى 
جعلى ساخته شده در پیام رسان هاى بومى پیام هایى براى 
آنها ارسال مى شود که آنها را به سمت صفحه درگاه هاى 

جعلى بانکى هدایت مى کند.
این اتفاق، ریشه در همان موضوع قدیمى سیم کارت هاى 
با هویت جعلى دارد که تاکنون باعث خالى شــدن حساب 

هزاران شهروند شده است. 
پیش از این، کالهبرداران با اســتفاده از سیم کارت هاى 
بدون هویــت یا حتى هک گوشــى از طریــق بدافزارها 

پیامک هایى براى مردم ارسال مى کردند. 
این روش همچنــان ادامه دارد و محتــواى پیامک هاى 
ارسال شــده به گونه اى اســت که شــهروندان از روى 
کنجــکاوى لینک ارســال شــده در پیامــک را لمس 

مى کنند.
 به این ترتیب فرایند فیشینگ با وارد شدن به یک سایت 
جعلى آغاز مى شــود. برخورد با کالهبرداران و ســارقان 
آنالین پیش از این در تلگرام و واتســاپ بسیار سخت بود 
اما اکنون پیام رسان هاى بومى باید طرحى براى برخورد با 

این مسئله داشته باشند.

بستر جدید فیشینگ
اطالع رسانى هاى نهادهاى مسئول در مورد پیامک هاى 
فیشــینگ باعث شــده اســت که مردم تا حــد زیادى 
از روش هاى کالهبــرداران آگاه شــوند؛ به عنوان مثال، 
بارها اعالم شــده اســت که پیامک هاى ابــالغ قضایى 
تنها با سرشماره ADLIRAN ارسال مى شود، درحالى که 
کالهبرداران با یک شــماره شــخصى پیام هاى جعلى را 

ارســال مى کنند. حاال پــس از روى 
آوردن کاربــران بــه پلتفرم هاى 
بومــى طــى ماه هــاى اخیر، 
کالهبرداران هــم فضا را براى 
اعمال مجرمانه مهیا دیده اند. اما 
این بار، با مخفى کردن شــماره 
موبایل و اســتفاده از یک عنوان 

جعلى بــراى اکانت تالش 
مى کنند کــه کاربران را 

فریب دهنــد؛ اکانتى 
با عنــوان «پایگاه 

خدمات  دفتــر 

قضایى» که لوگوى قوه قضاییه را هــم به عنوان عکس 
پروفایل انتخاب کرده، پیامى را براى کاربران پلتفرم هاى 
بومى به این شرح ارسال مى کند: «سامانه الکترونیک ثنا 
/ کاربرگرامى حقیقى، پرونده به شــماره * * *  به شعبه 
3دادســراى مرکزى جرائم ملى ارجاع شــد. کد پیگیرى 

شکایت:
* * *  تاریخ ابالغ: * * * مهلت حضور: 3روز مشــاهده 
ابالغیه: لینک جعلى/ عدم مشاهده: حکم جلب صادر 

مى گردد.»

استفاده از عناوین جعلى
در ساختار و چارت ســازمانى قوه قضاییه 
عنوان «پایگاه دفتر خدمات قضایى» وجود 

ندارد. 
همچنین دادســرایى با عنوان «دادسراى 
مرکزى جرائم ملى» هم وجــود ندارد. اما 
به خاطر ناآرامى هاى اخیــر، احتماال برخى 
شهروندان کنجکاو مى شوند که 
چرا باید براى آنها چنین ابالغى 

صادر شده باشد.
 همین موضوع کافى است تا آنها پس 
از کلیک روى لینک ارســالى در دام 
کالهبرداران بیفتنــد. با کلیک روى 
لینک، کاربران وارد صفحه اى مى شوند 

که از آنها مى خواهد مبلغ ناچیزى براى مشــاهده ابالغیه 
از طریق یــک درگاه بانکى جعلى واریــز کنند. در همان 
لحظه که کاربر مشــخصات کامل کارت را ثبت مى کند، 
کالهبرداران هم در حال خالى کردن حساب بانکى کاربر 

هستند.

روش رایج در دنیا
مدیرعامل پیام رسان گپ در گفت وگو با همشهرى استفاده 
از پیام رســان هاى داخلى براى ارائه خدمــات قضایى را 
به معناى اضافه شــدن یک درگاه بــه درگاه هاى کنونى 

مى داند.
مهــدى انجیــدى در توضیح این امــکان با اشــاره به 
اینکه اکنون قــوه قضاییه داراى چند درگاه(وب ســایت، 
سامانه ها و دفاتر خدمات الکترونیک قضایى) است، ادامه 
مى دهد: «پیشــنهاد شــده که به مجموعه این درگاه ها، 
درگاه پیام رســان هاى داخلى هم اضافه شود که بعضى از 
خدماتى که در درگاه هاى دیگر ارائه مى شــود، در درگاه 
پیام رسان هاى داخلى هم ارائه شود.» به این ترتیب کاربران 
هم باید توجه داشته باشند که این امکان هنوز ایجاد نشده 
و اگر ایجاد شود به معناى اضافه شــدن یک درگاه جدید 
اســت. همچنین کاربران باید این اکانت ها را مســدود و 

گزارش کنند.
مدیرعامل پیام رســان داخلى گپ ایــن روش را در دنیا 
مرسوم مى داند و مى گوید: «اگر به گوگل پلى مراجعه کنید، 

هزاران پیام رسان و شبکه اجتماعى مربوط به کشورهاى 
مختلف مى بینید که کار آنها ارائــه خدمات بومى و محلى 
آن کشورها در حوزه هاى کسب وکار یا دولت الکترونیک

 است.»

نقش نظارتى پلتفرم هاى بومى
مدتى پیش، در جلســه اى که رئیس مرکز آمار و فناورى 
اطالعات قوه قضاییه با برخــى مدیران پلتفرم هاى بومى 
برگزار کرد، قرار بر این شد که برنامه اى براى ایجاد درگاه 

خدمات قضایى در این پلتفرم ها ایجاد شود.
این قابلیت که در بسیارى از کشورها رایج است، البته هنوز 
اجرایى نشــده و زمانى هم که اجرایى شود، دسترسى به 
خدمات قضایى از طریق یک درگاه مشخص امکان پذیر 
است، نه از طریق پیام هاى جعلى از سوى اکانت هاى جعلى 

و با عناوین جعلى.
این در حالى اســت که پلتفرم هاى بومــى نه تنها ملزم به 
شناسایى و مســدود کردن این اکانت ها هستند، بلکه باید 
شماره تلفن هایى که از طریق آنها اکانت هاى جعلى ساخته 
و براى کاربران پیام هاى جعلى ارسال مى کنند، به مراجع 
ذیربط اعالم کننــد تا از سوءاســتفاده هاى کالهبرداران 

جلوگیرى شود.
 همچنین پیام رسان هاى بومى باید مســیرهایى را براى 
گزارش این مســئله و بستن حســاب هاى کالهبرداران 

طراحى کنند.

کوچ کالهبرداران به پلتفرم هاى بومى
اگر به ابزار ساده اى براى تغییر ســایز تصاویر در کامپیوتر خود احتیاج دارید، ویندوز 11 

مایکروسافت با سه برنامه پیش فرض، این کار را برایتان ساده کرده است.
کاربران معموًال احتیاج پیدا مى کنند عکس هایشــان را براى قرارگیرى روى سایت ها، 
وبالگ ها، اسناد و یا پرینت کردن، تغییر سایز دهند. همین باعث شده بسیارى از افراد حتى 
براى کارهاى پیش پا افتاده اى مثل کوچک تر یا بزرگ تر کردن سایز عکس، ناچار شوند 

برنامه هاى پیچیده اى را روى سیستم خود نصب کنند.
اما خبر خوب اینکه ویندوز 11 به صورت پیش فرض داراى ابزارهاى از پیش نصب شده اى 
است که به شما اجازه تغییر ساى تصاویر را بدون نیاز به نصب هرگونه برنامه متفرقه اى 

مى دهند.

Photos تغییر سایز تصاویر با استفاده از برنامه
Photos، برنامه پیش فرض نمایش تصاویر در ویندوز 11 است، اما امکانات اولیه اى براى 

ویرایش تصاویر را هم در اختیار کاربران مى گذارد. شما مى توانید از این برنامه براى ویرایش 
ابعاد عکس هایتان نیز استفاده کنید. اما چگونه؟

روى عکس مورد نظر دو بار کلیک کنید تا با برنامه Photos اجرا شود.
 Resize سپس در صفحه باز شده، روى عکس مورد نظر کلیک راســت کرده و گزینه

image را انتخاب کنید.

از بین دو گزینه، Pixels را انتخاب کنید.
سپس در کادرهاى Width و Height، عرض و طول مورد نظر را براى تصویر خود انتخاب 

کنید. البته اگر فقط یکى از این دو را وارد کنید، دومى به طور خودکار تغییر پیدا مى کند.
اگر هم گزینه Percentage را انتخاب کنید، مى توانید مشخص کنید که طول و عرض 

تصویر با چه نسبت درصدى تغییر سایز پیدا کنند.
شــما حتى مى توانید کیفیت عکس مورد نظر و همینطور پســوند فایل تصویرى را هم 

انتخاب کنید.
در نهایت روى دکمه Save کلیک کنید تا تغییرات اعمال شود.

Paint تغییر اندازه تصاویر با استفاده از برنامه
Microsoft Paint، یکى دیگر از ابزارهاى گرافیکى همراه با ویندوز 11 است. این برنامه 

قابلیت هاى پیش پا افتاده اى را براى ویرایش تصاویر در مقایســه با ادوبى فتوشاپ ارائه 
مى کند. با این حال اگر به دنبال ابزار ســاده اى براى تغییر ابعاد عکس هایتان و یا کراپ 
کردن آن ها مى گردید، خیلى دم دست تر از فتوشاپ است. براى استفاده از این برنامه فقط 

کافیست از منوى استارت ویندوز روى اپلیکیشن Paint کلیک کنید و سپس:
تصویر مورد نظر را در آن وارد کنید.

اکنون از بخش Image، روى آیکون Resize کلیک کرده و ساز عکس مورد نظر را وارد 
کنید. در کادرهاى Width و Height، عرض و طول مورد نظر را براى تصویر خود انتخاب 

کنید. البته اگر فقط یکى از این دو را وارد کنید، دومى به طور خودکار تغییر پیدا مى کند.
اگر هم گزینه Percentage را انتخاب کنید، مى توانید مشخص کنید که طول و عرض 

تصویر با چه نسبت درصدى تغییر سایز پیدا کنند.

Paint۳D تغییرات روى تصاویر با استفاده از برنامه
Paint۳D، نسخه پیشــرفته تر برنامه ویرایش تصاویر Paint است که امکان کار روى 

آبجکت هاى ســه بعدى را هم در اختیار کاربران مى گذارد. شــما همچنین مى توانید از 
این برنامه براى تغییر سایز تصاویر در ویندوز 11 نیز اســتفاده کنید. البته اگر به صورت 
پیش فرض روى کامپیوتر شما نصب نشده بود، مى توانید وارد فروشگاه مایکروسافت شده 

و آن را دانلود و نصب کنید. سپس برنامه را اجرا کرده و مراحل زیر را دنبال کنید:
در محیط برنامه روى Open کلیک کرده و سپس Browse files را انتخاب کنید.

عکسى که قصد تغییر سایز آن را دارید انتخاب کرده و روى گزینه Open کلیک کنید.
در مرحله بعدى روى دکمه منو سه نقطه روى هم کلیک کنید.

از باالى صفحه روى گزینه Canvas کلیک کنید.
از منوى سمت راست تیک کنار گزینه Resize image with canvas را بزنید.

حاال مى توانید با استفاده از ماوس، نقاط اطراف تصویر مورد نظر را به بیرون یا داخل بکشید 
تا عکس بزرگ و کوچک شود.شما همچنین مى توانید از کادر Height و Width، طول 
 Menu و عرض عکس مورد نظرتان را به صورت دستى وارد کنید.در نهایت روى دکمه

کلیک کرده و گزینه Save را بزنید.

 سایز تصاویر را 
در ویندوز 11 تغییر دهید

3 ویژگى قابل توجه مرورگر گوگل کروم
گوگل کروم یکى از غالب ترین مرورگر هاى جستجو در جهان 
است و صد ها میلیون نفر هر روز از آن براى جستجو استفاده 

مى کنند.
مرورگر کروم تعداد زیادى ویژگــى و برنامه افزودنى را ارائه 
مى دهد که تجربه کاربر را بهبود مى بخشــد. بســیارى از 
ویژگى هاى مفید در مرورگر گوگل کروم وجود دارد که ممکن 
است اکثر کاربران آن ها را نشناسند. برخى از این ویژگى ها به 
محافظت از حریم خصوصى و محافظت از آن ها در برابرهک 

کمک مى کند:

ممنوعیت کوکى هاى شخص ثالث
کوکى ها ممکن اســت بى ضرر به نظر برسند، اما در واقع نام 

مستعار ردیاب ها هستند، و اگر نمى خواهید فعالیت آنالین و 
سابقه جستجوى شما ردیابى شود، Chrome در واقع یک راه 
آسان براى مسدود کردن کوکى هاى شخص ثالث و کاهش 

تبلیغات شخصى شده ارائه مى کند.
 Chrome مى توانید انتخاب کنید که همه کوکى هــا را در
مسدود کنید، اما به خاطر داشته باشید که این کار باعث مى شود 
برخى از وب سایت ها به درستى کار نکنند و همچنین چیز هایى 
مانند گذرواژه ها را ذخیره نکنند، بنابراین مطمئن شــوید که 

اطالعات ورود خود را مى دانید.

بررسى امنیتى
مرورگر کروم حاوى تعدادى ابزار محافظ براى کاربران است 
تا آن ها را در حین استفاده ایمن نگه دارد، که براى این مهم 

دریافت آخرین نســخه بسیار مهم است. شــما مى توانید از 
Chrome براى بررسى برنامه هاى افزودنى مخرب و بدافزار 

استفاده کنید، به گونه اى بررسى امنیتى یک روش مهم براى 
ســازگارى با بهترین آنتى ویروس ها براى محافظت از شما 

هستند و شما باید موارد زیر را انجام دهید:
1. سه نقطه در گوشه باال سمت راست و سپس تنظیمات را 

انتخاب کنید.
 Security و در قســمت Privacy and Security .2

Checkup و سپس Verify را انتخاب کنید.

امکان فعال سازى دسترس پذیرى
یکى از بهترین ویژگى هاى کــروم امکان نصب برنامه هاى 
افزودنى است. این مرورگر تقریباً براى همه چیز افزونه هاى 

زیادى دارد، اما برخى از مفیدترین آن ها گزینه هاى دسترسى 
را ارائه مى دهند که شامل پســوند هاى دسترسى به صفحه 
نمایش، تبدیــل متن به گفتــار و حتى کمک بــراى افراد 

نارساخوان است. مى توانید آن را از طریق زیر انجام دهید:
1. سه نقطه در گوشه باال سمت راست و سپس تنظیمات را 

انتخاب کنید.
Accessibility .2 را انتخاب و سپس ویژگى هاى دسترسى 

را اضافه کنید.

همه  کاربران معمــوال اوقاتــى را تجربه کرده اند که ســرعت 
اینترنتشان کم شده و نمى دانســتند باید چه کارى براى افزایش 

سرعت اینترنت انجام دهند.
بررسى ها نشــان مى دهد دلیل کند شــدن یا کم شدن سرعت 
اینترنت، اگر به مشکالت کلى شــبکه تلفن همراه مرتبط نباشد، 

مى تواند به دلیل یکى از موارد زیر اتفاق بیفتد:

1- موقعیت نامناسب روتر: 
اگر فاصله زیادى با روتر داشته باشید یا اشیائى مثل دیوار، سقف 
و در بین شما و روتر قرار گرفته باشد، سرعت اینترنت شما کاهش 

پیدا مى کند.

2- تراکم باالى خطوط واى فاى: 
این مشــکل در آپارتمان ها زیاد دیده مى شود. زمانى که چندین 
روتر از یک کانال استفاده کنند، سرعت اینترنت شما کاهش پیدا 

مى کند.

3- وجود نویز:
 بیشــتر روتر هــا روى بانــد 2.4 گیگاهرتــز کار مى کننــد و 
وســایلى مثــل ماکروویو یــا تلفن هاى بى ســیم هــم روى 

همــان بانــد (2.4 گیگاهرتــز) کار مى کننــد. بــه همیــن 
دلیــل ممکن اســت این وســایل بــراى روتــر ایجــاد نویز

 کنند.

4- اتصال چندین دستگاه به یک خط واى 
فاى: 

باال رفتن تعداد دســتگاه هایى که به یک شبکه 
اینترنت متصل هستند، یکى از دالیل کند شدن 

سرعت اینترنت است.

 :4G 5- پوشش ضعیف
اینترنت 4G همیشــه به عنوان 

ســرویس هاى  از  یکــى 
پرسرعت اینترنت شناخته 

مى شــود، امــا 
گاهــى اوقات 

ســرعتى که از 
نتظــار  ا آن 

مــى رود 
ئــه  را را ا

نمى دهد. زمانى که  تعــداد زیادى از افــراد در یک مکان جمع 
شده باشند و به یک آنتن 4G متصل باشند، سرعت اینترنت کم 

مى شود.

6-ضعیف بودن تلفن همراه: 
بعضى اوقــات اینترنت به خوبى کار مى کند و ســرعت 
مطلوبــى دارد، اما زمانــى که مى خواهید با گوشــى 
هوشــمند خــود از آن اســتفاده کنید، با مشــکل 
کندى ســرعت رو به رو مى شــوید. در این موارد، 
مشــکل از ســرعت پردازش پایین گوشــى

 است.
به گفتــه کارشناســان، بــراى حل 
مشــکالتى که گفته شد، مى توان 
چند راهــکار به کار بــرد؛ اول 
اینکه برنامه هایى 
با حجم کم نصب 
کنید: بــا توجه به 
این کــه یکى از 
دالیل کند شــدن 
ینترنــت،  ا ســرعت 

پردازش ضعیف دســتگاه هاى هوشــمند اســت، اگر گوشــى 
همراه شــما قدیمى اســت یا پردازنده ضعیفى دارد،  بهتر است 
هنگام نصب اپلیکیشــن هاى مختلف از نســخه  سبک تر آن ها 
اســتفاده کنید تا پردازش تلفــن همراهتان با اختــالل رو به رو

 نشود.
روش بعدى این اســت که Data saver را فعــال کنید؛ اگر از 
مرورگر کروم براى وب گردى استفاده مى کنید، توصیه مى کنیم 

تا گزینه Data saver را فعال کنید.
 براى این کار الزم اســت وارد مرورگر کروم شــوید، از قسمت 
منو گزینــه Setting را انتخاب کنید و ســپس Data saver را 

فعال کنید.
 طبق اطالعات ســایت اپراتــور دوم تلفن همــراه، این گزینه 
صفحات وب را به صورت فشرده به شــما نمایش خواهد داد که 
هم باعث باال رفتن سرعت اینترنت و هم کاهش مصرف اینترنت

 خواهد شد.
همچنین مى توان برنامه هاى پس زمینه ویندوز را بســت؛ اگر از 
ویندوز 10 استفاده مى کنید، احتماال برنامه هاى زیادى بدون این 
که شــما آن ها را ببینید، در پس زمینه فعال هستند. فعال بودن 
این برنامه هــا باعث افزایش مصرف اینترنت و کاهش ســرعت 

آن مى شود. 

 Background app و Setting، Privacy مى توانید از مســیر
فعالیت ایــن برنامه ها را متوقف کرده و ســرعت اینترنت خود را 

افزایش دهید.
قدم بعدى این اســت که تنظیمــات اینترنت را بررســى کنید؛ 
تنظیمات اینترنت را روى گوشــى هوشــمند خود بررسى کنید، 
گاهى اوقات اینترنت گوشى هاى هوشمند به صورت پیش فرض 

به سرعت G 3 یا کمتر محدود شده است.
 Setting>  Network and براى این کار مى تــوان از مســیر
 ،Internet>  Mobile Network>  Preferred Network type

تنظیمات آن را بررســى و در صورتى که سرعت اینترنت محدود 
شده است آن را به G 4 ارتقاء دهید.

 البته باید توجه داشته باشید که این مسیر در موبایل هاى مختلف، 
ممکن است متفاوت باشد.

۴G چند راهکار ساده براى افزایش سرعت اینترنت

ارســال مى کنند. حاال پــس از روى 
آوردن کاربــران بــه پلتفرم هاى 
بومــى طــى ماه هــاى اخیر، 
کالهبرداران هــم فضا را براى 
اعمال مجرمانه مهیا دیده اند. اما 
این بار، با مخفى کردن شــماره 
موبایل و اســتفاده از یک عنوان 

جعلى بــراى اکانت تالش 
مى کنند کــه کاربران را 

ىىىىىىىىىىنتى فریب دهنــد؛ اکا
با عنــوان «پایگاه
خدمات  دفتــر 

ابالغیه: لینک جعلى/ عد
مى گردد.»

استفاده
در ساختار و چار
عنوان «پایگاه د

ندارد. 
همچنین دادســ
مرکزى جرائم م
به خاطر ناآرامى ه
شهرو
چرا با
صادر ش
 همین موض
از کلیکر
کالهبردار
ىلینک، کاربر ر

زیادى دارد، اما برخى از مفیدترین آن ها گزینه هاى دسترسى

سرعت 
 نباشد، 

سقف  ،
 کاهش

 چندین 
ش پیدا 

ننــد و 
روى  م

4- اتصال چندین دستگاه به یک خط واى 
فاى:فاى: 

باال رفتن تعداد دســتگاه هایى که به یک شبکه 
اینترنت متصل هستند، یکى از دالیل کند شدن 

سرعتاینترنتاست.

 :4Gپوشش ضعیف -G 5
Gاینترنت 4G همیشــه به عنوان 

ســرویس هاى  از  یکــى 
پرسرعت اینترنت شناخته 

مى شــود، امــا 
گاهــى اوقات 

ســرعتى که از 
نتظــار ا آن 

مــى رود 
ئــه  را ا را

6666666666-ضعیف بودن تلفن همراه: 
اوقــات اینترنت به خوبى کار مى کند و ســرعت  بببببعضى
مطلوبــى دارد، اما زمانــى که مى خواهید با گوشــى 
هوشــمند خــود از آن اســتفاده کنید، با مشــکل 
رو مى شــوید. در این موارد، کندى ســرعت رو به
پایین گوشــى مشــکل از ســرعت پردازش

 اااست.
ببببببببببه گفتــه کارشناســان، بــراى حل 
مشــکالتى که گفته شد، مى توان 
چند راهــکار به کار بــرد؛ اول 
اینکه برنامه هایى 
با حجم کم نصب 
کنید: بــا توجه به 
کــه یکى از  این
دالیل کند شــدن 
ینترنــت،  ا ســرعت 

اسـ
 نش

روش
مر
تا گ
 برا
منو
فعا
 طب
صف
هم
 خو
هم
وین
که
این
آن

G ارتقاء دهید. 4شده است آن را به 4
 البته باید توجه داشته باشید که این مسیر در موبایل هاى مختلف، 

ممکن است متفاوت باشد.
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5 خوراکى که در تقویت سالمت قلب مؤثرند بهبود دیابت با مصرف منظم بادام

یک رژیم غذایى براى آنکه شادتر شوید

طبق یک مطالعه، خوردن منظم بادام ممکن است 
منجر به بهبود وزن بــدن و قند خون در افراد داراى 

اضافه وزن و چاق شود.
به گفته محققان، گروهى کــه بادام دریافت کردند، 
کاهش قابــل توجهى در وزن بدن، شــاخص توده 
بدنى (BMI) و اندازه دور کمر در طول دوره مداخله 
به دست آوردند و کلسترول کل خود را کاهش دادند. 
 (Viswanathan Mohan) ویســواناتان موهــان
رئیس تحقیقــات دیابت در بنیــاد تحقیقات دیابت 
چناى و یکى از محققان این مطالعه، گفت: مصرف 
 کنندگان بادام ما هم در وزن بدن و هم در قند خون 

بهبودهایى داشتند.
موهان توضیح مى دهد: چاقى یک مشکل بهداشتى 

اســت که در سرتاســر جهان دیده مى شود 
و مى دانیم که چاقى خطــر ابتال به بیمارى 

هاى مزمن مانند دیابت نوع 2 را 
افزایش مى دهد.

ما همچنین مــى دانیم که 
این یک مشــکل پیچیده 
است که به شدت با دیابت 

در هم تنیده اســت و فکر مى کنیم راه حل نســبتًا 
ساده اى را شناسایى کرده ایم. گایاترى راجاگوپال 
(Gayathri Rajagopal) محقق دکترا در دانشگاه 
مدرس و پژوهشگر ارشــد این مطالعه، خاطرنشان 
کرد که بادام خواران عملکرد سلول هاى بتا خود را که 
سلول  هایى در پانکراس هستند که انسولین را مى 

 سازند، بهبود مى  بخشند.
به گفته محققان، این یافته براى افراد مبتال به پیش 
دیابت بسیار مهم است و نشان مى دهد که مصرف 
منظم بادام مى تواند شروع دیابت را به تاخیر بیندازد. 
راجاگوپال گفت: عالوه بر این، ما مى دانیم که بادام 
باعث افزایش احساس سیرى مى شــود و آن را به 
یک میان وعده ســالم براى افراد مستعد دیابت نوع 

تبدیل  مى کند.2 
محققــان همچنین دریافتند: شــرکت 
کنندگان پس از مصرف منظم بادام، سطح 
کلســترول تام و ترى گلیسیرید بهترى 
داشتند که هر دو براى مدیریت چاقى 
و دیابت بسیار مهم هستند. آجیل 
هایى مانند بادام جزء رژیم غذایى 

سالم هستند که مى توانند خطر ابتال به بیمارى هاى 
قلبى عروقى را نیز کاهش دهند. بادام در هر وعده 28 

گرمى، 6 گرم پروتئین گیاهى دارد.
پژوهشــگران اضافه کردند: محتویات اسید چرب 
مطلوب و دربرگیرنده باالى ویتامین E بادام با بهبود 
کلسترول و ترى گلیسیرید مطابقت دارد که در ایشن 

مطالعه مشاهده کردیم.
محققان افزودند: عالوه بر این، بهبود در وزن بدن، 
عملکرد لوزالمعده، کاهش مقاومت به انسولین و قند 
خون بهتر نشــان مى  دهد که بادام براى ســالمتى 

متابولیک قلب مفید است.
عالوه بر این، شــرکت کننــدگان در طى 12 هفته 
کاهش قابــل توجهى در وزن بدن، شــاخص توده 
بدنى، دور کمر، گلوکز و ترى گلیســیرید داشــتند. 
شــرکت کنندگان همچنین 13 درصد کربوهیدرات 
کمترى مصرف کردند، کالــرى دریافتى از چربى را 
افزایش داده و افزایش مصــرف پروتئین را تجربه 
کردند. شرح کامل این مطالعات و یافته هاى حاصل 
 Frontiers in از آن در آخرین شماره مجله تخصصى

Nutrition منتشر شده است.

براى داشتن احساس انگیزه و شادمانى در مغز باید کارهایى را انجام داد 
تا دوپامین بیشترى آزاد شود. با تغییراتى در سبک زندگى مى توان به این 
هدف رسید.  دوپامین نقش حیاتى در بدن و مغز دارد و مهم ترین نقش را 
در ایجاد لذت و پاداش دارد، افزایش دوپامین در مناطق خاصى از مغز که 
به مرکز پاداش معروفند در فرد ایجاد حس سرخوشى (پاداش) مى کند. 
بنابراین آزاد شدن دوپامین توسط مغز در بسیارى از عملکردهاى روزانه 
شما نقش دارد، براى ایجاد احســاس انگیزه، پاداش و عملکرد بهتر در 
زندگى نیاز به آزاد شدن دوپامین بیشترى دارید که در زیر به راهکارهایى 

براى افزایش آن اشاره مى کنیم: 

1. با پزشک مشورت کنید
در مورد نگرانى هــاى خود در مورد گیرنده هاى دوپامین با پزشــکتان 

صحبت کنید. دانش پزشکى از سال 1972 که تاثیر گیرنده هاى دوپامین 
براى سالمت انسان به اثبات رسید تاکنون در حال به روز شدن است و 
روش هاى متعددى نیز براى افزایش آن در نظر گرفته شده است. براى 

دریافت به روزترین اطالعات، با صحبت با پزشک خود شروع کنید.

2. ایجاد تغییرات تدریجى در سبک زندگى
بحث کنید که آیا تغییرات تدریجى سبک زندگى ممکن است براى شما 
مفید باشد یا خیر. اگر پزشک شما مشکوك است که شما ممکن است 
با گیرنده هاى دوپامین کم کار مشــکل داشته باشید، ممکن است یک 
فرآیند تدریجى را براى فعال شدن مجدد گیرنده ها به آرامى توصیه کند 
تا مغزتان بتواند دوباره احساسات پاداش و انگیزه را براى رفتارهاى فعال 

و سالم تحریک کند. 

3. رژیم غذایى کم چرب و کالرى بگیرید
به مرور زمان یک رژیم غذایى کم چرب و کم کالرى در نظر بگیرید. 
شــواهدى وجود دارد که نشــان مى دهد یک رژیم غذایى پرچرب 

و پرکالرى ممکن است گیرنده هاى دوپامین شما را حساس کند. 

4. افزایش فعالیت روزانه
ســطح فعالیت خود را در طول زمان افزایش دهید. دســته هاى 
خاصى از گیرنده هاى دوپامین باعث ایجاد احساس پاداش هنگام 
جابه جایى و حرکت مى شوند. همچنین به شما انگیزه مى دهند تا 

کارهاى بیشترى را انجام دهید تا احساس پاداش بیشترى دریافت 
کنید. این گیرنده ها ممکن اســت در افرادى کــه تمایل به 

غیرفعال بودن و ســکون دارند، حساســیت زدایى یا 

خاموش شوند، اما تغییرات تدریجى ممکن است گیرنده ها را دوباره 
فعال کنند.

5. دریافت نور خورشید
سعى کنید حداقل 5 تا 10 دقیقه در روز نور خورشید دریافت 
کنید. شواهدى وجود دارد که نشان مى دهد 
قرار گرفتن در معرض نور خورشید ممکن 
است در فعال کردن گیرنده هاى دوپامین 
نقش داشته باشد، قرار گرفتن فقط 5 
تا 10 دقیقه در معرض نور خورشید در 
هر روز ممکن است براى افزایش 
دوپامین کافى باشد. مى توانید 

براى دریافت نور خورشید کمى در روز قدم بزنید و پیاده روى کنید. 

6. کاهش منابع تحریک مغز
نظر پزشک خود را در مورد کاهش منابع تحریک مغز جویا شوید. 
برخى کارشناسان بر این باورند که تحریک بیش از حد و مداوم مغز 
نیز که باعث آزادسازى مکرر دوپامین مى شود، ممکن است گیرنده ها 
را به مرور زمان حساسیت زدایى کند. وقتى شما به یک فعالیت خاص 
اعتیاد پیدا مى کنید، براى اینکه گیرنده هاى دوپامین شما همیشه در 
همان سطح بماند مدام باید همان کار را تکرار کنید که به مرور اصال 
خوب نیست و براى مغز عادى مى شود. مثل مصرف مواد مخدر یا هر 
کار دیگرى. بنابراین ممکن است کاهش منابع تحریک هم گاهى 

به حساس شدن مجدد گیرنده هاى شما کمک کند.

گرچه برخى محققان در ســال هاى گذشته اظهار کرده بودند 
که ژن هاى به دست آمده از مادران مقصر طاسى افراد هستند، 
اما به تازگى یک پزشک اظهار کرده اگر در 30 سالگى شروع 

به کچل شدن کردید، تقصیر مادر شما نیست.
 اگر پدربزرگ از طرف مادرى کچل باشــد، فرزند هم کچل 
مى شــود. این چیزى اســت که براى دهه ها به مردان گفته 
مى شــود. اما به گفته یکى از پزشــکان، این فقط یک عقیده 

سنتى و باور اشتباه و غیرعلمى است.
دکتر «سمیر سنگوى»(Sameer Sanghvi) مدعى است که 
هر دو والد(هم از پدر هم از مادر) در نازك شدن مو با افزایش 

سن افراد مقصر هستند.
 او مى گوید اگرچه نتایج یک مطالعه در دانشــگاه ادینبرو در 
سال 2017 نشــان داد که ژن هاى مادرى در این امر مقصر 
هســتند، اما احتمال ریزش مو توســط ژن هاى هر دو طرف 

تعیین مى شود.
دکتر سمیر ســنگوى گفت: زمان آن فرا رســیده است که از 
سرزنش مادر خود براى طاسى خود دست بردارید. این تصور 

که ژن هاى مادرتان مســئول طاسى شما هستند، یک 
افسانه است.

البتــه او مى پذیرد که ســابقه 
خانوادگى در طاســى 

یــن  مهمتر »

عامل خطر» در تعیین سرنوشت و طاس شدن 
افراد است.

دکتر ســنگوى گفت: 
عادالنــه اســت 
که هــر دو 

والدین خود را مقصر بدانید. طاسى ممکن است از طرف مادر 
یا پدر شما باشد. 

شانس شــما براى ریزش موهایتان توسط ترکیب پیچیده اى 
از ژن ها تعیین مى شود که مى تواند از هر دو والد منتقل شود. 
نمونه هاى دیگرى از ویژگى هاى انسان که تحت تأثیر چندین 

ژن است، شامل رنگ پوست و قد است.
اگرچه کارشناسان اصرار دارند که ژن هاى مادر مقصر نیستند، 
اما علم در مورد این موضوع چندان واضح نیست. یک تحلیل 
در ســال 2017 به این نتیجه رســید که این بیانیه دقیق 

است. 
محققان دانشگاه ادینبرو 52 هزار مرد بین 40 تا 
69 سال را که در پایگاه زیســت داده بریتانیا 

مدرك داشتند، بررسى کردند.
آن ها دریافتند که 80 درصد از طاسى مردان 
در ژن هاى مــا منتقل مى شــود. این مطالعه 
نشــان داد که مردان عمدتًا مى توانند مادران خود 
را ســرزنش کنند و نه پدران خود را، زیرا بیشتر سیگنال هاى 

ژنتیکى از کروموزوم X که از خط زن به ارث رســیده اســت، 
مى آیند.

طاسى با الگوى مردانه، «آلوپســى آندروژنتیک» نام دارد و 
شایع ترین نوع ریزش مو در مردان است. داده ها نشان مى دهد 
که این بیمارى 6.5 میلیون مرد در بریتانیا و بیش از 50 میلیون 
مرد در ایاالت متحده را تحت تاثیر قــرار مى دهد و معموًال با 
نازك شدن مو در شــقیقه ها و باالى سر یا عقب رفتن خط مو 

شروع مى شود.
 ،(NHS)به گفته ســازمان خدمات ســالمت ملــى انگلیس
«آلوپسى آندروژنتیک» ریزش موى قابل توجهى را به دنبال 

دارد و پوست سر را در معرض دید قرار مى دهد.
 برخى از مــردان مبتال به «آلوپســى آندروژنتیک» در اواخر 
نوجوانى شــروع به ریزش موهاى خود مى کنند، در حالى که 

براى برخى دیگر این روند دیرتر شروع مى شود. 
کارشناسان مى گویند اکثر مردان تا 60 سالگى مقدارى مو از 

دست خواهند داد.
 DHT طاسى با الگوى مردانه ناشى از واکنش بسیار حساس به
یا دى هیدروتستوسترون اســت که نوعى تستوسترون است. 
طبق توصیه هــاى محققان، در این مــوارد فولیکول هاى مو 
کوچک شده و در نتیجه بدن فرد توانایى رشد موهاى جدید را 

از دست مى دهند. 
عالوه بر این، این کار طول عمر فولیکول هاى مو را نیز کوتاه 
مى کند، بنابراین شــما ســریع تر و مکرر مو خود را از دست 

مى دهید.
طاســى مردانه ترکیبى از ریزش مو با سرعت بیشتر، با رشد و 

سرعت جایگزینى کندتر است.
سازمان خدمات سالمت ملى انگلیس مى گوید، شما مى توانید 

بین 50 تا 100 تار مو در روز از دست بدهید.
 طاســى با الگــوى مردانــه دائمى اســت اما بــا داروهاى 
 ،(minoxidil)و ماینوکســیدیل (finasteride)فیناســتراید
تزریق یا کرم استروئید، ایمونوتراپى یا نور درمانى قابل درمان

 است.
 سایر اشکال درمان مى تواند شامل کاله گیس، خالکوبى براى 

ایجاد توهم پیوند مو یا کاشت مو باشد.

 خوردن غذاهاى ســالم یکى از گام هاى بزرگ براى 
محافظت از قلب است. بسیارى از مردم رژیم غذایى 
خود را نادیده مى گیرند تا زمانى که در ســنین باالتر 

دچار عالئم قلبى عروقى شوند.
در ادامه پنج مورد از بهترین مواد غذایى براى سالمت 

قلب عنوان مى شود.

روغن زیتون: روغن زیتون حاوى باالترین درصد 
چربى تک غیراشباع اســت که به گفته انجمن قلب 
آمریکا براى قلب عالى اســت. این مــاده خوراکى 
به کاهش کلســترول بد LDL و افزایش کلسترول 
خوب HDL کمک مى کند. شما باید بین 1 تا 3 قاشق 
غذاخــورى در روز مصرف کنید، زیــرا روغن زیتون 

سرشار از چربى است.

کینوآ: به گفته مؤسسه ملى بهداشت ایاالت متحده، 
کینوا از جملــه غالت غنى از فیبر و بــدون گلوتن از 
آمریکاى جنوبى اســت که حاوى آنتى اکسیدان ها و 
تمام 9 اسید آمینه ضرورى است. آنتى اکسیدان ها و 
اسیدهاى آمینه به محافظت و ترمیم سلول ها و کاهش 

خطر بیمارى کمک مى کنند. به عالوه، فیبر ممکن 
است کلسترول و فشار خون را کاهش دهد.

یک متاآنالیز مطالعاتى نشان داد که خوردن کینوا وزن 
بدن، سطح LDL و چندین عامل پرخطر کلیدى دیگر 
براى بیمارى هاى قلبى عروقــى را کاهش مى دهد. 
سازمان قلب آمریکا مصرف حداقل سه وعده غالت 

کامل مانند کینوا را در روز توصیه مى کند.

لوبیا ســیاه: به گفته مرکز کنترل و پیشگیرى از 
بیمارى هاى ایاالت متحده، لوبیا ســیاه سرشــار از 

فیبــر اســت که بــه بدن 
کمک مى کند ســطح 
کلســترول ســالم را 
حفــظ کنــد و خطر 
قلبــى  بیمــارى 
را کاهــش دهــد. 

همچنین پروتئین باالیى 
دارد، به همین دلیل است 

که گاهى اوقــات از آنها به عنوان 
یک "ابر غذا" یاد مى شود. متخصصان 

خوردن حدود 1 تا 3 فنجان لوبیــا در هفته را توصیه 
مى کنند. انواع کم نمک مى تواند به ویژه براى سالمت 

قلب مفید باشد.

گردو: گردو حاوى مقدار زیادى اسید آلفا لینولنیک 
است که در بدن به انواع خاصى از اسیدهاى چرب اُمگا 
3 تبدیل مى شود. اسیدهاى چرب اُمگا 3 به روش هاى 
مختلفى از جمله کاهش چربى هاى ترى گلیسیرید 

در بدن به محافظت از سالمت قلب کمک مى کند.

ماهى ســالمون: ماهى 
ســالمون نه تنهــا حاوى 
اســیدهاى چــرب امگا 3 
براى سالمت قلب است، 
بلکه ایــن ماهى صورتى 
همچنین داراى مقدار زیادى 
ویتامین B۶ است که به حفظ 
تعادل اســید آمینــه اى به نام 
هموسیستئین براى سالمت مطلوب 

قلب کمک مى کند.

خبر خوب درباره عوارض سکته مغزى

پدر یا مادر؛ کدامیک مقصر طاسى فرزندان هستند؟

بنا به گفته محققان، داروى جدیدى به نام «ApTOLL»، با کاهش 
التهاب، از بافت مغز در برابر آسیب هاى مداوم محافظت مى کند.

 یک مطالعه جدید نشان مى دهد که به کارگیرى دارویى با خاصیت 
«محافظت عصبى» در کنار جراحى حذف لخته خون از مغز، مى تواند 

خطر مرگ و ناتوانى جسمى را پس از سکته مغزى کاهش دهد.
هنگامى که سکته مغزى اتفاق مى افتد، آسیب ناشى از آن را نمى توان 
با هیچ دارویى درمان کرد. اما دانشمندان در یافته هاى اخیر خود راهى 
را پیدا کرده اند که مى تواند آسیب هاى ناشى از سکته را تا یک هفته 

پس از شروع آن ترمیم کند.

سکته مغزى زمانى رخ مى دهد که خون رسانى به بخشى از مغز توسط 
یک لخته مسدود مى شود، همچنین این اتفاق با ترکیدن یک رگ 
خونى در مغز نیز پیش مى آید. سکته هاى ایسکمیک یا انسدادى که 
بسیار شایع تر هستند، زمانى اتفاق مى افتند که لخته خون، جریان 

خون به مغز را قطع مى کند.
با این وجود، بــراى اینکه ApTOLL به تجویز عمومى برســد، به 
تحقیقات بیشترى نیاز اســت. دکتر مارك ریبو، متخصص مغز و 
اعصاب در اســپانیا، مى گوید: «ما تصمیم داریم مطالعات گسترده 
پیرامون اثربخشى این دارو بر گروه هاى آزمایشى را در سه ماه پایانى 

سال 2023 آغاز کنیم. اگر همه چیز به خوبى پیش برود، این احتمال 
وجود دارد که این دارو تا چند سال آینده در دسترس عموم باشد.»

در این مطالعه، بیش از 150 نفر با میانگین سنى 70 سال، که مبتال به 
سکته مغزى ایسکمیک بودند، در 15 بیمارستان در فرانسه و اسپانیا 
بین ژوئیه 2021 تا آوریل 2022 تحــت درمان قرار گرفتند. در این 
 ApTOLL آزمایش، عده اى 0.2 و عده دیگر 0.05 میلى گرم داروى
دریافت کردند. لخته خون نیز به طور مکانیکــى از مغز همه افراد 
شرکت کننده در این مطالعه برداشــته شد تا جریان خون در عرض 

شش ساعت پس از شروع عالئم سکته مغزى، از سر گرفته شود.

خوشــبختانه نتیجه این بود که خطر مرگ ناشى از سکته در میان 
افرادى کــه دوز باالترى از دارو را دریافت کرده بودند در مقایســه 
با گروه دیگر، چهار برابر کاهش یافت. افزون بر این، اســکن هاى 
مغزى نشان داد که سطح بافت آسیب دیده مغز در میان افرادى که 
دوز باالتر ApTOLL را (طى 72 ساعت پس از درمان) دریافت کرده 

بودند، 40 درصد کمتر بود.
همچنین 64 درصــد از افرادى که دوز باالتــر ApTOLL دریافت 
کرده بودند، با گذشت 90 روز پس از سکته مغزى، هیچ عالئمى از 

ناتوانى را نداشتند.

ن 
ـه 
ى 
که 
ده 

ت 
 از 

یک مطالعه جدید نشان مى دهد که به نظر مى رسد دوز واکسن هاى یادآور کووید19 
براى افراد 50 ساله و باالتر مفیدتر از افراد جوان تر است.

براى این مطالعه، محققان تجزیه و تحلیل آمارى را با اســتفاده از میزان مرگ و میر 
ناشى از کووید انجام دادند و کارآیى واکسن ها را در محافظت از افراد در برابر مرگ 

ناشى از این بیمارى بررسى کردند.
در حالى که مشخص شد آن ها در میان افراد مسن بسیار مؤثر هستند، اما این مطالعه 
خاطرنشان کرد که دز هاى تقویتى کووید در افراد جوان تفاوت چندانى ندارند، زیرا به 

هر حال احتمال مرگ آن ها در اثر عفونت کمتر است.
محقق ارشد «برنارد بلک»، از دانشگاه نورث وسترن در شیکاگو، خاطرنشان کرد که 
این مطالعه فقط مرگ و میر ناشى از کووید را بررسى کرده و عفونت هایى را که ممکن 
است واکسن از آن جلوگیرى کرده یا شدت کمترى داشته باشد در نظر نگرفته است.

او عنوان مى کند که با این حال، براى افراد جوان تر، دز هاى یادآور واکسن ممکن است 
فایده کمترى داشته باشد.

مرکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى ها توصیه مى کند که همه افراد 6 ماه و باالتر 
واکسن کووید را دریافت کرده و دز هاى یادآور واکسن را هم دریافت کنند. با توجه به 
این توصیه، بلک معتقد است که این پیام باید بر روى افراد 60 سال و باالتر متمرکز 

شود، افرادى که محافظت در برابر مرگ براى آن ها بیشترین اهمیت را دارد.
محققان در بررسى هاى خود دریافتند در مقایسه با افراد واکسینه نشده، خطر مرگ 
ناشى از کووید در طول موج شــش ماهه اومیکرون براى افرادى که دو دز واکسن 
کووید دریافت کرده بودند براى افراد 40 تا 59 ساله 42 درصد؛ براى افراد 60 تا 79 
سال 27 درصد؛ و براى افراد 80 سال و باالتر 46 درصد بود. این مطالعه نشان داد که 
دریافت یک دز یادآور به طور قابل توجهى خطر مرگ را به ۱۱٪ براى افراد 60 ساله 

و باالتر کاهش مى دهد.

چه کسانى از
 دریافت دوز هاى یادآور کووید 

بیشتر بهره مى برند؟

ر و ر ى ژن و و ریزش ل
تعیین مى شود.

دکتر سمیر ســنگوى گفت: زمان آن فرا رســیده است که از 
سرزنش مادر خود براى طاسى خود دست بردارید. این تصور 

که ژن هاى مادرتان مســئول طاسى شما هستند، یک 
افسانه است.

مى پذیرد که ســابقه  البتــه او
ىىىىىىىىىىىىىــى خانوادگى در طاس

یــن  مهمتر »

عععامل خطر» در تعیین سرنوشت و طاس شدن 
افراد است.

دکتر ســنگوى گفت: 
عادالنــه اســت 
که هــر دو 

والدین خود را مقصر بد
یا پدر شما باشد. 

شانس شــما براى ریز
از ژن ها تعیین مى شود
نمونه هاى دیگرى از و
ژن است، شامل رنگ
اگرچه کارشناسان اصر
اما علم در مورد این مو
7در ســال 2017 به

است. 
د محققان
69 سال
ممدرك
آآن ها
در ژن
نشــان داد
را ســرزنش کنند و نه

س ن

ایش دهید. دســته هاى
اد احساسپاداش هنگام

 به شما انگیزه مى دهند تا 
س پاداش بیشترى دریافت 

رادى کــه تمایل به
ـیت زدایى یا 

10 دقیق 5سعى کنید حداقل 5 تا
کنید. شواهد
قرار گرفتن
است در فع
نقش د
0تا 10 د
هر ر
د

ى دهد: چاقى یک مشکل بهداشتى 
رتاســر جهان دیده مى شود 
اقى خطــر ابتال به بیمارى 

2 را  نوع 2د دیابت

ى دانیم که 
ل پیچیده 
ت با دیابت 

یکمیان وعده ســالم برا
تبدیل  مى کند.2 

محققــان همچ
کنندگان پساز
کلســترول تام
داشتند که ه
و دیابت

هایى مانن

ت متحده، لوبیا ســیاه سرشــار از 
 بــه بدن

ـطح
م را 
رررطر
ى 
ـد. 

 باالیى 
ل است 

 از آنها به عنوان
ى شود. متخصصان 

ماهى
ســ
اسـ
بر
بل
همچ
ویتام
تعادل

هموسیستئین
قلب کمک مى ک



0606استاناستان 4538 سال نوزدهمچهارشنبه  3 اسفند  ماه   1401

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 13342- 1401/11/05 هیات دوم آقاى حسین خلیلیان گورتانى به 
شناسنامه شماره 47 کدملى 1290231427 صادره فرزند على در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 180,44 مترمربع پالك شماره 361 فرعى از 15 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در سامانه امالك. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/03 – تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/12/18- م الف: 1459190 - رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب 

اصفهان – شهریارى/12/101

آگهى تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ  پالك  شماره 2614فرعى  واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حسن خسروى دهقى فرزند فتح اله 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت 
اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه 
مورخ 1401/12/25  ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد ودر صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تاســى (30)

روزپذیرفته خواهدشــد.تاریخ انتشــار:1401/12/03-م الف:1459656- رئیس اداره ثبت 
اسنادوامالك بخش مهردشت– نصراله علینقیان/12/103 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 13444- 1401/11/06 هیات سوم آقاى داود بابائى سودانى به شناسنامه 
شماره 1483 کدملى 1283297191 صادره خمینى شهر فرزند سیف اله در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 24,74 مترمربع پالك شماره 34 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از على بابایى سودانى فرزند قنبر على سند 1212 مورخ 
13/2/24 دفترخانه 17 اصفهان. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/03 – تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/12/18- م الف: 1459773 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب اصفهان – 

شهریارى/12/104

آگهى مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى :140103902004000099-تاریخ آگهى :1401/12/02-شــماره پرونده 
:140004002004000126-آگهى مزایده پرونده اجرایى کالســه :140005769-تمامت 
ششدانگ آپارتمان شماره 21417 فرعى از 2187 اصلى مفروزاز 5932فرعى از اصلى مذکور 
واقع در بخش شش ثبت استان اصفهان به مساحت 106/75متر مربع واقع در طبقه همکف که 

با احتساب تراس بمساحت 2/66 متر مربع بانضمام تراس غیر مسقف بمساحت 5/82  متر مربع 
،که مالکیت رضا عظیمى فرزند صادق شماره شناسنامه 6312 تاریخ تولد 1361/10/10صادره 
از بندرعباس داراى شماره ملى 3392067857 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش 
دانگ عرصه و اعیان،  موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 922291 سرى ب سال 93 
با شماره دفتر الکترونیکى o  139420302024002339که در صفحه 228 دفتر امالك جلد 
362ذیل شماره 85322 ثبت گردیده اســت . به آدرس: بهارستان بلوار بهشت، خیابان ارس ، 

فرات 8، پالك 530 با کدپستى 8143167863 
حدود و مشخصات : شماال:  اول به طول3/52 متر دیوارى است بفضاى حیاط مشاعى 21413 
دوم در 5 قسمت که دوم شرقى و چهارم غربى است بطولهاى0/22متر و 4/18 و 2/53متر  و 
4/20متر و 0/23 متر دیوارى است و درب است براه پله مشاعى سوم بطول 3/58 متر دیوارى 
است بفضاى حیاط مشاعى مرقوم شرقا : بطول 11/96 متر دیوارى است بفضاى میدان جنوبا 
: اول بطول 4/40 متردوم بطول 1/53متر دیوارى است و سوم بطول 5/59 متر خط مفروض 
است و چهارم بطول 1/56 متر دیوارى اســت به فضاى حیاط مشاعى 20412 فرعى قسمت 
دوم و ســوم و چهارم تراس غیر مسقف میباشــد غربا:  بطول 11/73متر دیوار است بفضاى 

خیابان ارتفاع 2/90متر 
مشخصات منضمات ملک :پارکینگ قطعه 21420 به مســاحت 12.5 واقع در طبقه -60به 
حدود اربعه: شماال: بطول 2/5 متر خط مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ شرقا :بطول 
5 متر خط مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ جنوبا: بطول 2/5 متر خط مفروض است 
به محوطه مشاعى پارکینگ غربا:  بطول 5 متر خط مفروض است به محوطه مشاعى پارکینگ 

ارتفاع 2/27متر 
که طبق نظر کارشناس رسمى محل معرفى شده عبارت است از یک واحد آپارتمان مسکونى 
دو خوابه واقع در طبقه همکف یک مجموعه سه واحدى( شامل زیرزمین ، همکف و اول) به 
مساحت 106/75 متر مربع با قدمت حدود 30 سال واقع در بهارستان به آدرس بلوار بهشت ، 
خیابان ارس ،فرات8 ، پالك 530 با کدپستى 8143167863 با مصالح دیوارهاى باربر آجرى، 
سقف آجر و آهن ، داراى پارکینگ مسقف سطوح داخلى سفیدکارى و رنگ شده، دربهاى داخلى 
چوبى، پنجرهها پروفیل فلزى شیشه خور، آشپزخانه و سرویسهاى بهداشتى با کف سرامیک 
و بدنه کاشى کارى شده، کابینت آشپزخانه پروفى فلزى  ، نماى خارجى ساختمان آجر نماى 
بندکشى شده ، حیاط سازى با موزائیک سیمانى، سیستم گرمایش بخارى گازى و سرمایش کولر 
آبى،  داراى گواهى پایان کار به شماره 3028 مورخ 1382/03/13 اشتراك آب و گاز مشترك با 

دیگر طبقات و اشتراك برق مستقل مى باشد. 
با مساحت 106/75 متر مربع اعیانى و یک واحد پارکینگ با شماره 21420 تفکیکى در زیرزمین 
منهاى شصت به مساحت 12/5 متر مربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات،  مشترکات 

و داراى حقوق ارتفاقى مبنى بر اینکه پارکینگ 21419 از پارکینگ این واحد حق عبور دارد. 
که به موجب رهنى شــماره 13842 مورخ 1393/12/27 دفترخانه اسناد رسمى شماره 255 
شهر اصفهان استان اصفهان در رهن بانک ســپه واقع مى باشد و طبق اعالم بستانکار مورد 
وثیقه فاقد بیمه مى باشد از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ1401/12/16 در اداره اجراى 
اسناد رهنى و شرطى اصفهان واقع در اصفهان خیابان هشت بهشت شرقى چهارراه اول شهید 
صداقتى ابتداى خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم از مبلغ 12/500/000/000 (دوازده میلیارد 
و پانصد میلیون ریال ( شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها 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 میگردد ضمناً این آگهى در یک نوبت در 
روزنامه ------- چاپ اصفهان مورخ 1401/12/03 درج و منتشر مى گردد. توضیحاً شرکت 
در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت به شماره حساب 
IR 090100004061013207670192 وشناسه واریز:998108561161070070570000
000000وحضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و 
در صورتى که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 

قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار 
ساقط و مزایده تجدید مى گردد. ضمناً درج اگهى در سایت سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
به منزله درج اگهى در روزنامه هاى کثیراالنتشار مى باشد.تاریخ انتشار:1401/12/03-م الف 

:1460530-رئیس اداره اجراى اسناد رهنى و شرطى اصفهان – وکیلى/12/111

ابالغ
در پرونده کالسه 140109920007502055این شــعبه با توجه به فوت مرحوم فاطمه زهرا 
دروازه ئى آرانى بوده توسط حسین کریم پناه درخواست تحریرترکه شده و قرار تحریرترکه صادر 
گردیده و براى راس ساعت وقت تحریرترکه تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامى ورثه 
متوفاى یادشده یا نمایندگان قانونى و بستانکاران از متوفى و مدیونین به وى و هرکس که به هر 
طریق حقى بر ترکه متوفى دارد ابالغ مى شود در ساعت و تاریخ یادشده در شعبه 3 شوراى حل 
اختالف شهرستان آران و بیدگل واقع در استان اصفهان - آران و بیدگل -خ نواب صفوى- نبش 
کوچه ادب 7 - کد پستى 8741795918 و تلفن 03154734466 و 03154734438 جهت 
شرکت در عملیات تحریرترکه حاضر شوند.تاریخ انتشار:1401/12/03-م الف:1459712- 
مســئول دفتر شــعبه 3 شــوراى حل اختالف شهرســتان آران و بیدگل – بهروز دادرس 

خالدى/12/109

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 14181- 1401/11/26 هیات سوم خانم شــهین مهرى دهنوى به 
شناسنامه شماره 505 کدملى 1283022036 صادره اصفهان فرزند اکبر در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 418,64 مترمربع پالك شماره 68 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از حاجى میرزا اسمعیل (محمدعلى) زارعى بهرام ابادى 

فرزند محمدمهدى به موجب اظهارنامه ثبتى. 
ردیف 1ـ راى شماره 13550- 1401/11/08 هیات ســوم خانم طاهره میرى به شناسنامه 
شــماره 975 کدملى 1290593434 صادره فرزند ســید ابوالقاســم در ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 376 مترمربع پالك شــماره 2833 فرعى از 18 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از ســید ابراهیم فرزند ســید حمزه 
طبــق اظهارنامه ثبتى.تاریــخ انتشــارنوبت اول:1401/12/03– تاریخ انتشــارنوبت دوم: 
1401/12/18- م الف: 1459810- رئیس منطقه ثبت اســناد و امــالك غرب اصفهان –

 شهریارى/12/106

ابالغ
در پرونده کالسه  140109920007502370 این شــعبه با توجه به فوت مرحوم محمد آقا 
کریم پناه بوده توسط حسین کریم پناه درخواســت تحریرترکه شده و قرار تحریرترکه صادر 
گردیده و براى تاریخ 28/ 1/ 1402 راس ســاعت 8:30 وقت تحریرترکه تعیین شــده است 
لذا بدین وسیله به تمامى ورثه متوفاى یادشــده یا نمایندگان قانونى و بستانکاران از متوفى و 
مدیونین به وى و هرکس که به هر طریق حقى بر ترکه متوفى دارد ابالغ مى شود در ساعت و 
تاریخ یادشده در شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان آران و بیدگل واقع در استان اصفهان 
- آران و بیدگل - خ نواب صفوى- نبش کوچه ادب 7 - کد پســتى 8741795918 - و تلفن 
03154734466 و 03154734438 جهت شرکت در عملیات تحریرترکه حاضر شوند.تاریخ 
انتشار:1401/12/03-م الف:1459715- مسئول دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان 

آران و بیدگل – بهروز دادرس خالدى/12/110

تاالب گاوخونى هم از بارش هاى چند روز اخیر در استان 
اصفهان بى بهره نماند .

بنابر اعالم سازمان حفاظت محیط زیست استان، با بارش  
برف در غرب و جنوب و باران در مرکز استان بخشى از 

سیالب و روان آب ها وارد تاالب گاوخونى شده است. 
ورودى آب به این تاالب 8 متر بــر ثانیه بود که االن به 

دلیل کاهش حجم سیالب در حال کم شدن است.
محمود قهرمانى کارشــناس این اداره معتقد است که 
همین مقدار کم و موقت آب در بخش کوچکى از تاالب 

مى تواند در کاهش ریزگرد ها و گرد و غبار موثر باشد.
اگر حقابه تــاالب گاوخونى بــه انــدازه 176 میلیون 

مترمکعب در سال تامین شــود، مى تواند داراى منافع 
زیست محیطى و اقتصادى زیادى براى کشور باشد. 

همچنیــن به گفته حمیــد رضا خورشــیدى مدیر کل 
هواشناسى، استان اصفهان امسال بیش از 114 میلیمتر 
بارش را دربر داشته که نســبت به بلند مدت، این عدد 

افزایش 45 درصدى به همراه داشته است. 
پــس از ایــن بارندگى هــا ســیالب و جریان هــاى 
موقت آب ســطحى به ســمت عمیق ترین قســمت 
حوضــه آبریز زاینده (تــاالب گاوخونــى) حرکت کرد 
و حــدود 5 درصــد از تاالب بیــن المللــى گاوخونى

 مرطوب شد.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى 
اســتان اصفهان از پایش و بررسى تمامى بناهاى تاریخى 
اصفهان پس از بارش هاى چند روز گذشته خبر داد.علیرضا 
ایزدى گفت: گروه هاى تخصصى پایش بناهاى تاریخى 
اصفهان تشکیل و این گروه ها موفق شــدند در برخى از 
موارد همچون آب گرفتگى سقف بازار تاریخى ریسمان در 
ضلع شرقى میدان امام(ره) از بروز آسیب به این مجموعه 
تاریخى جلوگیرى کنند.او افزود: گروه هاى مرمت گر همراه با 
گروهى از یگان حفاظت میراث فرهنگى استان، پس از پایان 
بارندگى ها، عملیات پایش محور تاریخى اصفهان از مسجد 
جامع عتیق تا محور تاریخى جلفا را به طول نزدیک به 10 

کیلومتر آغاز کردند و با توجــه به برخى گزارش ها از جمله 
بروز برخى آسیب ها در مجارى تخلیه آب باران در بناهایى 
همچون مسجد شیخ لطف ا... ، کاخ عالى قاپو، پشت بام هاى 
پل خواجو و حتى بازار تاریخى اصفهان اقدام هاى اولیه را در 
خصوص رفع اشکاالت فنى انجام دادند.ایزدى تصریح کرد: 
با توجه به شدت بارندگى ها در برخى آثار تاریخى همچون 
بازار تاریخى اصفهان، دیواره ضلع جنوبى کلیساى وانک 
و سقف برخى رواق هاى سرپوشیده پل خواجو در قسمت 
عرشه این پل شاهد برخى نم زدگى ها بودیم که گروه هاى 
مرمتگر با توجه به آفتابى بودن هوا طى روزهاى گذشته به 
ترتیب اولویت اقدام به مرمت این مجموعه ها خواهند کرد.

تاالب بین المللى گاوخونى 
کمى جان گرفت

تمامى بناهاى تاریخى اصفهان 
پایش شدند

کاهش ذخیره خونى 
مدیـرکل انتقـال خون اسـتان اصفهـان مى گوید: 
ذخیره خـون اسـتان دو هـزار و 421 واحـد معادل 
شش روز و شهرستان هاى استان هزار و 510 واحد 
معادل 4 روز اسـت. در یازده ماه امسـال 159 هزار 
و 464 نفر به مراکـز اهداى خون اسـتان اصفهان 
مراجعه کرده اند که 127 هـزار و 843 نفر موفق به 
اهداى خون شـدند.  آن طور کـه فتوحى مى گوید: 
خونگیرى نسبت به سال گذشته در استان 5 درصد 

افزایش داشته است.

هشدار ایجاد سیالب 
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره 
به افزایش دما وذوب برف نسـبت به ایجـاد رواناب و 
سیالب در مسیل هاى این منطقه هشدار داد. منصور 
شیشـه فروش افزود: در این شـرایط احتمال ریزش 
بهمن در جنوب، غرب، شـمال و گردنه هاى برف گیر 

استان پیش بینى شده است.

آتش سوزى در طبقه 7 
حریـق در طبقه هفتـم سـاختمانى در بلوار کشـاورز 
اصفهان 2 مصدوم بر جاى گذاشت. این حادثه صبح 
دیروز سه شنبه در طبقه هفتم مجتمع مسکونى سپهر 
در بلـوار کشـاورز رخ داد. نیروهاى آتش نشـانى از 5 

ایستگاه با نردبان بلند براى این حادثه اعزام شدند.

خبر

دریاقدرتى پور
بارش برف و باران بى سابقه بعد از 25 سال، خیلى ها را در 
این اندیشه فرو برد که سال هاى خشکسالى در اصفهان 
به پایان رسیده است. اما تازه ترین خبرها برعکس این 
موضوع را نشــان مى دهد و از آمارهاى تلخى پرده بر

مى دارد که چندان امیدوار کننده نیست.
طبق جدیدترین برآوردهاى انجام شــده، ذخیره ســد 
مخزنى زاینده رود با ظرفیــت نُرمال یک میلیارد و 239 
میلیون متر مکعب، در حال حاضــر به 132 میلیون متر 
مکعب یعنى معادل حدود 10 درصد از کل آن رســیده 
است، این بدان معناست که اصفهان همچنان با بحران 
کم آبى روبه رو است و نباید به بارش هاى اخیر دل بست.

طبق گفته هــاى مدیر بهــره بردارى و نگهــدارى از 
تأسیسات آبى شــرکت آب منطقه اى اصفهان، ذخیره 
فعلى سد زاینده رود نسبت به ســال گذشته 10 درصد 
کاهش دارد و در مقایســه با بلندمدت 50 سال نیز 79 
درصد کمتر است و در مجموع ذخیره آب سدهاى بزرگ 
استان اصفهان به 156 میلیون متر مکعب رسیده و میزان 

ُپر شدگى آنها 13 درصد است.
به این ترتیب این موضوع در رابطه با مابقى سدها نیز قابل 
تعمیم است به طورى که وضعیت بقیه سدهاى اصفهان 
نیز چندان نرمال نبوده و همگى با کاهش حجم آب روبه 
رو هستند. این عددها نشان مى دهد اگر بارشى هم بوده 
نتوانسته عطش اصفهان را که طى سال ها خشکسالى 

ایجاد شده است بخواباند.
هفته گذشته بود که منصور شیشه فروش از بارش هایى 

گفت که در ربع قرن گذشته ســابقه نداشته است، اما با 
این همه سد زاینده رود که یکى از اصلى ترین سدهاى 
مرکز کشور و تأمین کننده آب آشامیدنى محیط زیست 
کشاورزى و صنعت در منطقه مرکزى ایران به شمار مى 

رود همچنان با کسرى آب روبه رو است.
 به گفته کارشناسان با وجود بارش هاى بى سابقه برف 
هم نمى توان به این امیدوار بود که منابع آبى فقیر شده اى 
که طى سال ها به این روز افتاده اند باز دوباره احیا شوند و 

خشکسالى مزمن اصفهان را درمان کنند.
واقعیت این اســت که معمــوًال یک چهــارم بارندگى 

که اتفاق مى افتد به سمت ســفره هاى آب زیرزمینى
 مى رود،حاال مثًال اگر متوســط بارندگى کشــور 109 
میلیمتر باشــد، حدود 30 میلیمتر نصیب زیر زمین مى 
شود در صورتى که متوسط افت سطح آب زیرزمینى در

 آبخوان هاى کشور حدود 20 تا 25 متر است که نشان 
مى دهد با بارندگى ها امسال فقط توانسته ایم حدود 30 

سانتیمتر آن را جبران کنیم.
گرچه تغییر اقلیم هم مسئله اى است که به این موضوع 
دامن زده است و خشکسالى، کم بارشى، مصرف بى رویه 
و بى برنامه از منابع آبى در چند ســال گذشته، شرایط را 

تا حد بحران آبى پیش برده که در مقایســه با پنج سال 
گذشته، ورودى سدهاى کشــور کاهش 30 درصدى را 
نشــان مى دهد که با بارش هاى امسال هم این کمبود 

جبران نشده است.
با این وضعیت اکنون آب شرب 500 شهر کشور با مشکل 
تأمین مى شود و 101 شهر در وضعیت قرمز تأمین آب قرار 
دارد که نام اصفهان هم در این میان به چشم مى خورد؛ 
بنابراین، نباید انتظار داشته باشیم که بارش هاى گسترده 
اخیر، بار ســنگین کم آبى اصفهان را از دوش منابع آبى 
کشور برداشته باشد و مسئولیت ما را در مقابل این شرایط 

کمرنگ کند.
این در حالى است که قرار بود وزارت نیرو با اجراى طرح 
بزرگ تعادل بخشى ســفره هاى آب زیرزمینى کسرى 
بیالن آبى خود را تا پایان برنامه ششــم توسعه به صفر 
برساند اما در اجراى این برنامه آنطور که باید موفق نبود؛ 
بنابراین، شــهروندان اصفهانى باید در جریان باشند که 
بارندگى هاى اخیر مانند مســکنى براى سال آبى پیش 
رو عمل کرده و ما براى اینکه بتوانیم بحران را  از ســر 
بگذرانیم با توجه به نزدیک شدن به روزهاى پایانى سال 
و موعد خانه تکانى باید منابع و داشــته ها را همچنان 

مدیریت کنیم. 
در این رابطه شــرکت آبفا اصفهان نیز هر ساله هشدار 
مى دهد که با توجه به افزایش چشــمگیر مصرف آب 
در روزهاى پایانى سال صرفه جویى در مصرف را جدى 
بگیریم تا اصفهــان بیش از این با کمبود آب ناشــى از 

مصارف بیش از حد مواجه نشود.

دل به بارش هاى اخیر نبندید

فرمانده انتظامى استان اصفهان از بازداشت فردى اصفهان همچنان با بحران آب روبه رو است
که 40 کیلو طالى ســاخته شــده به ارزش 800 
میلیارد ریــال را از 70 طالفــروش تحویل گرفته 
بود تا آن ها را آب کند اما به ناگهان متوارى شــده 

بود، خبر داد.
ســردار محمدرضا میرحیدرى اظهار داشــت: در 
پى شــکایت 70 نفر که عمدتًا از صنــف تولید و 
فروش مصنوعــات طال و جواهــر بودند مبنى بر 
خیانت درامانت فردى از آن ها در تحقیقات صورت 
گرفته مشخص شد شاکیان مقدار 40 کیلو طالى 
ساخته شــده به ارزش 800 میلیارد ریال را به یک 
طالساز که سال ها با او کار مى کردند، تحویل دادند 
و قرار بود تا وى طالى آب شده به همراه کارمزد آن 
را به آن ها بازگرداند اما به یک باره مغازه را خالى کرده 

و متوارى مى شود.
میرحیدرى گفت: با تالش کارآگاهان شاگرد مغازه 
که با متهم در ارتباط بوده و طالها را از طالفروش ها 

تحویل مى گرفته، دستگیر شد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
تحقیقات براى شناسایى مخفیگاه متهم اصلى این 
پرونده ادامه داشــت تا اینکه با اقدامات انجام شده 
نهایتًا متهم که تمام راه ها به رویش بسته شده بود 
ناگزیر خود را به کارآگاهان معرفى کرد.وى ادامه 
داد: متهم در تحقیقات صــورت گرفته صراحتًا به 
بزه ارتکابى اعتراف و عنوان داشت تمام طالهاى 
دریافتى را صرف تســویه بدهى هــاى خود کرده 
و به همین دلیــل از دســت طلبکارانش متوارى 

شده است.

متهم پرونده خیانت در 
امانت روانه زندان شد

فقدان مدارك
سند،کارت و برگ سبز یک دستگاه موتور سیکلت تیزتک 
مدل 1382 بنزینى به شماره موتور 31127366 شماره 
تنه 82748153 به شــماره پالك 625/28815 ایران 
متعلق به مجتبى خرسندى به شماره ملى 1142428125 
فرزند اکبر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
 شرکت ســهامى خاص سپاهان پخش سادات به شناســه ملى 14009187337 
و به شماره ثبت 67625 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/11/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شــرکت به آدرس استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، بهارانچى، خیابان آتشگاه، بن بست 
یاسمن11_بن یاسمن9، پالك 0، طبقه -1 به کد پستى: 8186695417 تغییر یافت 
و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1459468)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص مهندسى بازرگانى پویانگر پارسیان اسپادانا به شناسه ملى 10260508052 و به شماره ثبت 30216 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1401/11/24 و بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/11/19 سرمایه شرکت سرمایه شرکت 
از مبلغ 6000000000 ریال به مبلغ 20000000000 ریال از طریق واریز نقدى طى گواهى بانک پاســارگاد بشــماره 1612/ 01 ص/11 - 
1401/11/24 و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید سرمایه شرکت مبلغ 20000000000 
ریال منقسم به 2000000 سهم 10000 ریالى با نام عادى مى باشد./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1459461)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص آژیانه فرد سپاهان به شناسه ملى 10260352344 و به شــماره ثبت 14233 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/10/25 و بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/10/19 سرمایه شرکت از مبلغ 2000000000 ریال به 
مبلغ 35000000000 ریال از محل واریز نقدى طى گواهى بانک مسکن شعبه فردوسى اصفهان بشماره 1414/1061 - 1401/10/20 وصدور 
سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید : سرمایه شرکت 35000000000 ریال منقسم به 3500000 
سهم 10000 ریالى با نام عادى مى باشد که تماما پرداخت گردیده است./ اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1459466)
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شهریار مغانلو آقاى گل فعلى لیگ برتر به حساب مى آید 
و در هفته هاى اخیر در ترکیب ســپاهان گل هاى مهمى 
زده و فوق العاده کار کرده است. شهریار که در پرسپولیس 
هم عملکرد خوبى داشــت، مهاجم موردعالقه یحیى گل 
محمدى محسوب مى شود و سرمربى قرمزها سبک بازى 
این بازیکن را خیلى مى پسندد. شــهریار بعد از جدایى از 
پرســپولیس و در بازى هایى که با پیراهن سپاهان مقابل 
این تیم انجام داده، هنوز موفق به گلزنى نشده و در بازى 
حساس امروز مقابل تیم ســابقش به دنبال شکستن این 
طلسم خواهد بود. مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى امروز 
چهارشنبه بین تیم هاى سپاهان و پرسپولیس برگزار خواهد 

شد و تیم برنده به جمع 8 تیم نهایى صعود خواهد کرد.

شهریار به دنبال
 طلسم شکنى

02

پیروزى 4 بر 0 وایله بولدکالب کافى بود تا این تیم به عنوان 
صدرنشین لیگ دانمارك، بیشــترین تعداد نماینده را در تیم 
منتخب هفته داشته باشد. سعید عزت اللهى هافبک دفاعى 
تیم ملى ایران هم که در بازى ایــن هفته با نقش هجومى تر 
به میدان رفته بود و یک گل هم به ثمر رساند، در ترکیب قرار 
گرفته است. او این فصل یک گل زده و دو گل به ثمر رسانده تا 
در آخرین فصل قراردادش با وایله، چهره درخشان این تیم در 9 
دیدار این فصل باشد. عزت اللهى حاال با حضور در تیم منتخب 
و انگیزه باال، پاى به دیدار حساس مقابل کپنهاگن مى گذارد 

که در جام حذفى دانمارك برگزار مى شود.

عزت اللهى در تیم منتخب
 لیگ دانمارك

04

آندره آ استراماچونى سرمربى اســتقالل در سال 1398 در 
حالى که با باشگاه قرارداد دو ساله داشت به صورت یکطرفه 
فسخ کرد و براى همیشه از ایران رفت. طلب او از استقالل 
همچنان پابرجاست و به کمیته انضباطى فیفا کشید. فیفا 
هم حکم داد که باشگاه استقالل باید مبلغ 2 ساله قرارداد 
این مربى پرداخت شود.  درحالى که قرارداد استراماچونى 
3 ســال قبل یک و نیم میلیون دالر بود، مدیران باشگاه 
استقالل نتوانستند طلب وى را پرداخت کنند. جالب است 
بدانید در آن مقطع که اســتراماچونى از ایران رفت، دالر 
حدود 12هزار تومــان بود و طلب مربــى ایتالیایى به  20 
میلیارد تومان هم نمى رسید اما با قیمت کنونى دالر طلب 
این مربى به باالى 75  میلیارد تومان رسیده است. البته باید 
عالوه بر این مبلغ جریمه دیرکرد هم اضافه کرد که حدوداً 

باالى 80 میلیارد تومان مى شود.

قیمت استراماچونى
 4 برابر شد!

حتى عدم حضــور در ترکیب اولیه نیــز مانع از 
درخشش ارسالن مطهرى نشد.

اعالم ترکیب اولیه استقالل براى دیدار با ملوان 
با یک تغییر مهم در خــط حمله همراه بود و آن، 

عدم حضور ارســالن مطهــرى در جمع 
نفرات اصلى بود. ریکاردو ساپینتو ترجیح 
داد تا محمد محبى را در خط حمله به کار 
بگیرد، اما پس از 45 دقیقه، تصمیم خود 

را تغییر داد.
مطهرى که تابستان متفاوتى را سپرى 
کرد و از یک بازیکن در لیســت مازاد 
به گزینــه اول خط حمله اســتقالل 
تبدیل شده اســت، باز هم توانست 

به عنوان ناجى تیمش ظاهر شود 
و در شرایطى که کار آبى ها گره 

خورده بود، دروازه ملوان را 
باز کند.

مطهــرى در هفته هاى 
نساجى، گذشته توانسته بود برابر 

پرسپولیس، ســپاهان و ملوان گلزنى کند 

و بارها خــط دفاعى رقبا را آزار داد و نشــان داد 
که اصرارش براى ماندن در اســتقالل بى دلیل 

نبوده است.
مطهرى از زمان پیوســتن به اســتقالل در نیم 
فصل دوم لیگ نوزدهم تاکنــون 102 بار 
براى آبى هاى پایتخت به میدان رفته و در 
این دیدارها 27 بار موفق به گلزنى شده 
است. البته در بسیارى از این 102 بازى، 
مطهرى به عنــوان بازیکن 
جایگزین بــراى دقایق 
کوتاهى به میدان رفته 

است.
نکته جالب اینکه 
از 27 گلــى که 
گیتاریســت آبى 
ها براى استقالل 
به ثمر رسانده، 14 مورد 
آن به عنــوان بازیکن 
تعویضى بوده و 2 پاس 

گل نیز داده است.

گیتاریست آبى ها همچنان در اوج آمادگى
03

الهالل عربستان در دیدار یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا 
با نتیجه 3 بر یک برابر شباب االهلى امارات به پیروزى دست 
پیدا کرد تا حریف فوالد خوزستان در دور بعد شود. الهالل مدافع 
عنوان قهرمانى این رقابت ها توانست با ارائه یک بازى کامال 
سرتر از حریف خود با نتیجه 3 بر یک به پیروزى دست پیدا کند 
و راهى دور بعد شود. براى الهالل در این بازى ایگالو، جانگ 
هیون ســو و ویتو گلزنى کردند. این در حالى بود که تک گل 
االهلى را هم عمر خربین بازیکن سابق الهالل به ثمر رساند. 
احمد نوراللهى، بازیکن ایرانى شباب االهلى، در این بازى در 

ترکیب اصلى تیم خود به میدان رفت و 90 دقیقه بازى کرد.

یاران نوراللهى
 حذف شدند

مربى  اســبق ذوب آهن گفت: تارتار بــه طور طبیعى 
عالقه اى به گرفتن بازیکن بــزرگ ندارد اما به نظرم 
یک تیم براى نتیجه گرفتن به بازیکنان باتجربه نیاز 
دارد و باید بازیکنانى باشند که بتوانند بار روحى تیم را 

به دوش کشیده و به تیم کمک کنند.
رسول کربکندى گفت: با در نظر گرفتن این مسئله که 

50 درصد سهام ذوب آهن به سازمان تامین اجتماعى 
تعلق دارد، مدیران براى افزایش بودجه اختیارات الزم 
را ندارند. با این حال مدیران باشگاه باید قبل از شروع 
فصل وضعیت شــان را براى لیگ مشخص کرده و 

ببینند که دنبال چه چیزى هستند.
وى افزود: تیمى که به دنبال گرفتن سهمیه و قهرمانى 
است، باید به همان اندازه نیز هزینه کرده و با برنامه 
بازیکن جذب کند؛ مهدى تارتــار تیم جوانى را جمع 
کرده که متاســفانه اکثریت آنها متعلــق به فوتبال 
اصفهان نیستند و شاید در اصفهان نیز بازیکنانى باشند 

که بتوانند در همین حد و اندازه ظاهر شوند. باشگاه و 
تارتار باید بدانند که مقایسه تیم فعلى با چند فصل اخیر 
و این اعتقاد که رسیدن به رده هاى میانى نتیجه خوبى 

است، چندان مورد پسند هواداران قرار نمى گیرد.
مربى ســابق ذوب آهــن گفت: باشــگاه ذوب آهن 
افتخارات زیادى دارد و هــواداران از این تیم نتیجه 
مى خواهند؛ باشگاه باید برنامه ریزى کرده و مشخص 
کند که به دنبال رسیدن به چه چیزى است و متناسب 
با این خواســته بودجه در نظر بگیرند. تارتار به طور 
طبیعى عالقه اى به گرفتن بازیکن بزرگ ندارد اما به 

نظرم یک تیم براى نتیجه گرفتن به بازیکنان باتجربه 
نیاز دارد و باید بازیکنانى باشــند که بتوانند بار روحى 

تیم را به دوش کشیده و به تیم کمک کنند.
وى اضافــه کرد: برنامــه بازى هــاى ذوب آهن در 
ادامه لیگ به شــکلى اســت کــه مى توانــد امتیاز 
بگیرد، ذوب آهن امســال در مقابــل تیم هاى خوب 
عملکرد خوبى دارد اما در بازى هایــى که باید برنده 
شــود نمى تواند نتیجه بگیرد و از دســت د ادن این 
امتیازات باعث مى شــود که تیم در جایگاه مناسبى

 قرار نگیرد.

تارتار عالقه اى به گرفتن 
بازیکن بزرگ ندارد

مرضیه غفاریان

0باالى 80 میلیارد تومان مى شود.

بازیکن جوان سپاهان مى گوید این تیم به دنبال 
کسب دو جام در حذفى و لیگ برتر است.

آریا یوســفى در مــورد بازى با 
پرســپولیس عنوان کرد: یک 
دیدار بسیار حساس و سرنوشت 
ساز در جام حذفى با پرسپولیس 
را در پیش رو داریم که آنها هم 
شــرایط خوبى در جدول لیگ 
دارند. برنده شــدن در این بازى 
براى ما بســیار مهم است زیرا 
ما امســال به دنبال هردو جام 
هستیم. تیم ما خدا را شکر بسیار 
آماده و قوى اســت و با حمایت 

هواداران پرشورى که داریم این رقیب سرسخت 
را شکست خواهیم داد.

یوسفى در پایان در مورد صدرنشینى سپاهان در 
لیگ افزود: امتیازات خوبــى جمع کرده ایم و در 

صدر جدول هستیم. سخت تالش مى کنیم که در 
صدر بمانیم. تیم ما ثبات، قدرت خود و شخصیت 

قهرمانى را تا پایان فصل حفــظ خواهد کرد. با 
بازى هاى خوبى که انجــام مى دهیم هم دنبال 
قهرمانى و هم شاد کردن دل هواداران و تزریق 

شور و نشاط در جامعه هستیم.

بازیکن جوان سپاهان:

امسال به دنبال هر 2 جام هستیم

خــط حمله همراه بود و آن، 
ن مطهــرى در جمع 
اردو ساپینتو ترجیح
 در خط حمله به کار
خود  دقیقه، تصمیم

را سپرى متفاوتى
در لیســت مازاد 
حمله اســتقالل
باز هم توانست 

ش ظاهر شود 
بى ها گره 

وان را 

ى 
نساجى،ابر 

ن و ملوان گلزنى کند 

مطهرى از زمان پیوســتن به اســ
فصل دوم لیگ نوزدهم تاکنــ
براى آبى هاى پایتخت به مید
7این دیدارها 27 بار موفق به
است. البته در بسیارى از این
مطهرى به عنــ
جایگزین بـ
کوتاهى به

است.
نکته
از 7
گیتا
برا ها
به ثمر رسا
آن به عنــ
تعویضى ب
گل نیز داد

ســپاهانى ها در حالى باید براى دهمین مرتبه در جام 
حذفى و ایــن بــار در مرحله یک هشــتم نهایى این 
رقابت ها در برابر پرســپولیس صف آرایى کنند  که در 
آخرین رویارویى این دو تیم در جام حذفى که در فصل 
98-97 برگزار شد، سپاهانى ها با گل به خودى سیاوش 
یزدانى روى شوت احمد نوراللهى در دقیقه 1+ 120 از 
راهیابى به فینال این رقابت ها بازماندند. این اتفاق در 

حالى روى داد که طالیى پوشان اصفهان چند دقیقه قبل 
از باز شدن دروازه پیام نیازمند با ناکامى مهدى کیانى، 
کاپیتان خود در گل کردن ضربه پنالتى، بهترین فرصت 

براى برترى در این دیدار را از دست داده بودند. 
با این تفاســیر و با توجــه به اینکه ســپاهانى ها طى 
هفت سال گذشته موفق نشــده اند در اصفهان از سد 
سرخپوشان پایتخت بگذرند، بدون شک الکالسیکوى 
دهم در جام حذفى براى طالیى پوشان اصفهانى جنگى 

تمام عیار و انتقامى به حســاب مى آید. شاگردان ژوزه 
مورایس نه تنها مى خواهند با برترى برابر مهمان خود در 
نقش جهان ُمهر پایان بر این طلسم هفت ساله بزنند بلکه 
آنها عزمشان را جزم کرده اند تا با دست خالى روانه کردن 
پرسپولیسى ها و صعود مقتدرانه به مرحله یک چهارم 
نهایى بزرگ ترین گام را براى رسیدن به جام قهرمانى 

این رقابت ها بردارند.
سپاهانى ها مى خواهند همانطور که با عبور از شاگردان 
یحیى و صدرنشــینى در لیگ برتر بــه تحقق رؤیاى 
قهرمانى در این مسابقات پس از هشت سال نزدیک تر 
شده اند، با گذر از خوان پرسپولیس، جدى ترین مانع خود 
را نیز براى قرار گرفتن روى سکوى قهرمانى جام حذفى 
از سد راه بردارند. ارتش زرد ســپاهان براى نیل به این 

مهم از همه ابزارهاى الزم برخوردار است. 
شــاگردان مورایس پس از شــروع نیــم فصل دوم 
لیگ و همزمان در شــروع رقابت هــاى جام حذفى از 
همه میادین پیروز و با دســت پر بیــرون آمده اند. آنها 
با در پیش گرفتــن همین فرمان؛ یعنــى آنالیز دقیق 
حریف ســرخپوش خود و اجرا کردن فرامین سکاندار
 پرتغالى شــان در مســتطیل ســبز قادر خواهند بود 
پرســپولیس را در نقش جهان و در برابر چشم طالیى 
دوستان اصفهانى از پاى در بیاورند. سپاهانى ها با برترى 
2 بر یک برابر رقیب سنتى سرخپوشان در هفته ابتدایى 
دور برگشــت لیگ و همچنین گلباران کردن سربازان 
ژنرال در هجدهمین هفته از این رقابت ها در اصفهان 
ثابت کرده اند که از این پس در میزبانى از رقبایشان کم 

نمى گذارند و با حمالت پى در پى خود سنگر آنها را به 
توپ مى بندند. خط آتش سپاهان در بازى دوستانه روز 
جمعه در برابر زنیت به این مهمان روس هم رحم نکرد و 

با 2 گل از آنها پذیرایى کرد. 
یکه تازى سپاهان البته تنها به گلزنى بازیکنان این تیم 
ختم نمى شود. شــاگردان مورایس در امور دفاعى هم 
عملکرد قابل قبولى از خود برجاى گذاشــته اند و در 5 
بازى دور برگشت تنها 3 بار دروازه خود را باز شده دیده 
اند؛ دروازه اى که حفاظت از آن بر عهده گلر توانمندى 
است که با 9 کلین شیت در 17 مسابقه و قرار گرفتن در 
جمع بهترین سنگربانان لیگ براى تصاحب دستکش 
طالى بیست و دومین دوره این رقابت ها خیز برداشته 
است. پیام نیازمند در دور برگشــت اگرچه 3 بار تسلیم 
مهاجمان حریف شــده اما چندین بار نیز با ســیوهاى 
طالیى خود و حفاظت از قفس تورى ســپاهان نقش 
بزرگى در جلوگیرى از متوقف شدن یا شکست خوردن 

تیمش در برابر رقبا ایفا کرده است.
همه اینها در کنار غیبت شــیخ دیاباته و سعید صادقى، 
دو مهره کلیدى تیم یحیى در مصاف امروز آنها در برابر 
ســپاهان به دلیل مصدومیت و همچنین برخوردارى 
صدرنشین فعلى لیگ از امتیاز میزبانى در این هماورد 
جذاب، مى تواند به برگ برنده تیم مورایس در دهمین  
الکالسیکوى جام حذفى تبدیل شود. ضمن اینکه انگیزه 
شهریار مغانلو براى طلسم شکنى در برابر تیم سابقش 
با گشــودن دروازه بیرانوند در این دیــدار و ادامه روند

 گلزنى هایش در لیگ در رقابــت هاى حذفى هم مى 

تواند تأثیر بسزایى در رسیدن طالیى پوشان دیار زاینده 
رود به گل در بازى امروز داشته باشد. به اینها بیافزایید 
حضور فرشــاد احمدزاده و رامین رضاییان، دو ســتاره 
سابق ســرخ ها در ترکیب ســپاهان را که براى به رخ 
کشیدن توانایى هاى خود به تیم سابقشان پاى به میدان 
خواهند گذاشت و همین موضوع مى تواند حکم پیروزى 
در الکالسیکوى بعد از ظهر چهارشنبه را به نام طالیى 

پوشان سند بزند.
با همه اینها ســپاهانى ها نباید در مصاف امروز، رقیب 
تهرانى خود را دستکم بگیرند. هرچه نباشد پرسپولیس 
با از دست دادن جایگاه خود در رتبه نخست جدول لیگ 
برتر به نفع شاگردان مورایس و شکستى که در آخرین 
دیدار خود در این رقابت ها متحمل شده حاال یک تیم 
زخم خورده به حساب مى آید؛ بر همین اساس، جبران 
ناکامى هاى اخیر و تالفى عقب افتادن در لیگ از ارتش 
زرد ســپاهان با برترى در جام حذفى در برابر این تیم 
مى تواند به عنوان یک نیروى مخفى در اردوگاه حریف 
عمل کرده و ایــن روحیه انتقام جویى سرخپوشــان 
پایتخت، ممکن است ورق را به نفع پرسپولیس برگرداند.
ســپاهانى ها براى صعود به مرحله یک چهارم نهایى 
جام حذفى، شکستن طلسم غلبه نکردن بر پرسپولیس 
در اصفهان و جلوگیرى از تکرار تاریخ تلخ حذف از این 
رقابت ها جلوى چشــم هواداران خود باید با تمام قوا 
بجنگند. بدون شــک پیروزى شــاگردان مورایس در 
الکالســیکوى امروز مى تواند  طالیى دوستان نصف 

جهان را به کسب 2 جام  پس از سال ها امیدوارتر کند.

سپاهان-پرسپولیس، امروز در نقش جهان

الکالسیکوى دهم؛ به وقت انتقام
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ــدان  ــد و ب ــه آرزوى آن را مى کنی ــا ک ــن دنی ــا ای ــید، همان آگاه باش
ــى  ــى آورد و زمان ــم م ــه خش ــى ب ــما را گاه ــد و ش ــى آوری روى م
ــى نیســت  ــما نیســت و منزل ــدگار ش ــه مان ــازد، خان ــى س ــنود م خش
کــه بــراى آن آفریــده و بــه آن دعــوت شــدید، آگاه باشــید نــه دنیــا 
بــراى شــما جاودانــه و نــه شــما در آن جاودانــه خواهیــد مانــد. دنیــا 
گرچــه از جهتــى شــما را مــى فریبــد ولــى از جهــت دیگــر شــما را 
ــه  ــدارهایش از آنچ ــراى هش ــس ب ــاند، پ ــى ترس ــش م ــدى های از ب

موال على (ع)مغرورتــان مــى کنــد چشــم پوشــید.
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فراخوان عملیات نگهبانى، نگهدارى، انجام عملیات خدمات سرویس و تعمیرات از تأسیسات و تجهیزات الکتریکال و 
مکانیکال سامانه گندزدایى پساب

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات نگهبانى، نگهدارى، انجام عملیات خدمات سرویس و تعمیرات از 
تأسیسات و تجهیزات الکتریکال و مکانیکال سامانه گندزدایى پساب به شماره 2001094734000071 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت برگزارى 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: 1401/11/24
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): 
ضمنانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 750,000,000 ریال 

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

مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)

م.الف:۱۴۵۷۵۶۷

چاپ دوم

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 

شرکت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر  : موضوع: کارهاى برقى ایستگاه بزرگ تقلیل فشار پاالیشگاه 
اصفهان و نیروگاه شهید منتظرى (کابل کشى، سیستم اتصال زمین،تابلوهاى برق، روشنائى  تعمیرات و محوطه)

به شماره فراخوان (2001091138000186) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران(تولیدکنندگان/ تامین کنندگان) و بازگشایى پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت)ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در 

مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 53138655 مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19:00 تاریخ 1401/12/10 میباشد.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00 تاریخ 1401/12/20 مى باشد.
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 00: 9  تاریخ 1401/12/21 مى باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1,145,000,000    ریال مى باشد.
جهت شرکت در مناقصه  داشتن  حداقل رتبه معتبر5 نیرو الزامى است.

به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  مدارك معتبر مطابق با دعوتنامه بارگذارى شده در سامانه ستاد ، الزامى است. 
اطالعــات تماس دســتگاه مناقصــه گزار جهــت دریافــت اطالعات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصه و 
ارائه پاکت هاى الف : آدرس شــرکت گاز اســتان اصفهان واقــع در خیابان چهارباغ باال- روبــروى مجتمع پارك- 

امور قراردادها و تلفن (داخلى 3765 ، 3759) 031-38132
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :  مرکز تماس : 41934 -021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی

 م.الف:۱۴۵۷۵۳۶

شرکت گاز استان اصفهان

نوبت  دوم

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال ى مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون 
برگزارى مناقصات و آیین نامه معامالت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به صورت مناقصه 
عمومى دو مرحله اى از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت 
ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره مناقصه شرح
مرجع

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت 

(ستاد)
تاریخ توزیع 
دفترچه

آخرین مهلت 
دریافت دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذارى و تحویل 

پاکات
بازگشایى اسناد 
مبلغ تضمین (ریال)ارزیابى کیفى

خرید 
1000دستگاه 
کنتور هوشمند 

تکفاز فهام 1 بدون 
قاب مکمل با ماژول 

GPRS

4011102620010012110000631401/12/41401/12/91401/12/201401/12/212,122,000,000

پیشــنهاددهندگان مى تواننــد اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را از طریــق ســایت
 https://www.setadiran.ir/setad/cms  دریافت و حداکثر تا روز شــنبه مورخ 1401/12/20 در سامانه فوق 

بارگذارى نماین د و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان، چهارباغ 
عباسى، خیابان عباس آباد، ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف 
ـ دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد 
شد. عدم ارسال پاکت الف (ضمانت نامه بانکى) تا موعد اعالم شده موجب ابطال مدارك مناقصه گر مى گردد.  
* شــماره تلفن واحد مناقصات 34121484- 031 آقاى فاخران و جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، 
اطالعات و شرح خدمات مناقصات با شماره تلفن کارشــناس معاونت مهندسى 34121269-031 آقاى 

قدرتى پور
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نامه: 88969737- 021 و 

85193768- 021 تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

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

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

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

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

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

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد امالك و مستغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، 
با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 2001094734000025 به صورت الکترونیکى 

و نقدى به فروش برساند. 
تاریخ انتشار: 1401/12/03                   مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/12/11

تاریخ بازدید: 1401/12/03 الى 1401/12/20                      مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/12/21
تاریخ بازگشایى: 1401/12/22 و ساعت 14:30              تاریخ اعالم به برنده: 1401/12/23

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1. برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده، در صورت وجود هزینه مربوطه، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ودیعه، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن 

مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2. کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسى 

و انتخاب مى باشد. 
3. عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل تماس حاصل نمایند: 

مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" موجود است. 

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت 
شماره (۲۵۲۴۳) ۹ قطعه زمین مسکونی و یک قطعه زمین آپارتمانی 

و ۳ قطعه زمین تجاری سطح شهر (نوبت اول)

م.الف:۱۴۶۰۸۴۸

چاپ اول 

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 

 شهردارى شاهین شــهر در نظر دارد امالك و مســتغالت تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات 
مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیرى از ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 

2001094734000024 به صورت الکترونیکى و اقساطى طى 3 قسط به فروش برساند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/12/11 تاریخ انتشار: 1401/12/02   

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/12/21 تاریخ بازدید: 1401/12/03 الى 1401/12/20 
تاریخ اعالم به برنده: 1401/12/23 تاریخ بازگشایى: 1401/12/22 و ساعت 14:30  

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1. برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و 
دریافت اسناد مزایده، در صورت وجود هزینه مربوطه، پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ودیعه، ارسال پیشنهاد قیمت 

و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2. کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل 

مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد. 
3. عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل 

تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت ســامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل 
مزایده گر" موجود است. 

آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت 
شماره (۲۵۲۹۴) ۴ قطعه زمین مسکونی سطح شهر (نوبت اول)

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 

چاپ اول

م.الف:۱۴۶۰۸۴۱


