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۳

بیماران ناراضی
در صف خدمات

گرمای گردشگری
در فصل سرد

۳

رنگ آمیزی جداول
مناسبتی نباشد!

۳

       

برنج هندی یا 
پاکستانی؟

 کدامیک بهتر است؟

خلیج فارس، جان آبخوان هاى اصفهان را مى گیرد
۳

آغاز جشنواره تئاتر 
استان اصفهان از  

روز جمعه
«ســى وچهارمین جشــنواره تئاتر اســتان اصفهان 
روزهاى 18 تا 21 آذرماه ســال جــارى با به نمایش 
درآمدن هشت تئاتر منتخب در دو سالن نقش جهان 
تاالر هنر و ماه حوزه هنرى در اصفهان، کار خود را آغاز 
مى کند.»  مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان 
اصفهان در نشستى با رسانه ها که به همین مناسبت در 
مجتمع مطبوعاتى برگزار شده بود با بیان این مطلب 
گفت: شرایط امروز خوب نیست و جاى تأسف است که 
برخى هنرمندان به همکاران خود توهین کرده و به آنها 
فشار مى آورند که در صحنه نباشند ولى باید بدانند که 
این شرایط گذراست و روسیاهى براى آنان مى ماند...

۶

هشدار عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات کشاورزى درباره انتقال آب شور دریا به استان

مشکل ستاره محبوب مشکل ستاره محبوب 
استقالل حل می شود؟استقالل حل می شود؟

مدیران باشگاه اســتقالل فعًال قصد دارند با 
نامه نــگارى جلوى اقدام قانونى مســئوالن 

سانتاکالرا را بگیرند. محمد محبى چهره...

۷

در صفحه ۶ بخوانید

ترسوها 
به بهشت نمی روند 

اندر حکایت موفقیت شمسایی در اندر حکایت موفقیت شمسایی در 

آسیا و ناکامی کی روش در جهانآسیا و ناکامی کی روش در جهان

۵

علی کریمی همانی نبود 
که باید 
باشد

برنج هــاى خارجــى انواع 
مختلفــى دارنــد کــه 
محبوب تریــن آنها برنج 

هندى و پاکستانى مى باشد. 
این دو نوع برنج از نظر...

حلقه مفقوده استفاده از ظرفیت خواهرخوانده ها

۳

۷

تا کنون مازوت در اصفهان تا کنون مازوت در اصفهان 
مصرف نشده استمصرف نشده است

۳

آمار باالی تحصیلکرده های بدون شغل، تهدید است گوشى هاى آیفون آنقدرى که اپل ادعا مى کند امن نیستند!استان کاهش استرس و تنظیم خواب با نوشیدنى هاى گیاهىتکنولوژی سالمت

1- موضوع: انتخاب سرمایه گذار ذیصالح جهت مشارکت در احداث پروژه هاى عمرانى ذیل واقع درشهر جدید مجلسى
2- نام و نشانى دستگاه: اصفهان کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدیدمجلسى- بلوار ارم- شرکت عمران مجلسى 

کد پستى :86316-45775
3- نحوه مشارکت : آورده شرکت عمران شهر جدید مجلسى شامل: زمین و هزینه هاى نظارت عالیه و آورده سرمایه گذار شامل: هزینه 
اجراى کامل عملیات سفتکارى و نازك کارى ، هزینه هاى مرتبط با عوارض و پروانه ساخت، هزینه هاى خدمات مهندسى شامل  ( طراحى 
کلیه نقشه هاى اجرایى، نظارت مهندسى و...)، هزینه هاى مرتبط با بیمه ساختمانى و کلیه هزینه هاى مستقیم و غیر مستقیم که به منظور 

انجام مقدمات الزم جهت احداث تا بهره بردارى کامل واحدها مورد نیاز مى باشد.
4- شرایط متقاضیان سرمایه گذارى: کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط به صورت انفرادى و یا در قالب مشارکت مدنى در چهارچوب 

مقررات قانونى
4-1- سرمایه گذار شخص حقیقى در صورت شرکت در فراخوان سرمایه گذارى مى بایست با سازنده و مشاور ذیصالح حقوقى نسبت به 
تشکیل گروه مشارکت (کنسرسیوم ) در قالب مشارکت ســرمایه گذارى با لحاظ تجمیع توان فنى، اجرایى ، مالى ، اعتبارى وتسهیالتى 

طرفهاى خصوصى حقیقى و حقوقى به صورت رسمى اقدام نموده و اسناد و مدارك رسمى خود را ارائه نماید .
 5- نحوه انتخاب سرمایه گذار : متقاضیان سرمایه گذارى در مرحله اول مورد ارزیابى کیفى قرار گرفته و پس از اخذ حداقل امتیاز ارزیابى 
کیفى و قرار گرفتن در لیست کوتاه، متعاقبا" اسناد مشارکت و فرم سهم الشرکه پیشنهادى در اختیار آنها قرارداده شده ودر زمان مقرر 

بازگشایى پاکت پیشنهادى و انتخاب سرمایه گذار انجام خواهد پذیرفت. 
6- پروژه هاى مورد مشارکت :

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار

 م.الف: ۱۴۲۲۵۰۴

 شرکت عمران شهر جدید مجلسی

یف
کاربرىشرح پروژهرد

مسکونى/تجارى
 مساحت 
عرصه 
(مترمربع)

 مساحت 
اعیان 

(مترمربع)

مبلغ تقریبی جهت سرمایه 
گذاري توسط شریک 

حدود(میلیارد ریال)

مبلغ کل سرمایه 
گذاري حدود 
(میلیارد ریال)

مدت دوره 
مشارکت

(ماه)

مشارکت در احداث بخشى از  قطعات زمین مسکونى 1
11000660036354824مسکونىویالئى  ( 50 پالك ) در محله بوستان

یف
کاربرىشرح پروژهرد

مسکونى/تجارى
 مساحت 
عرصه 
(مترمربع)

 مساحت 
اعیان 

(مترمربع)

مبلغ تقریبی جهت سرمایه 
گذاري توسط شریک 

حدود(میلیارد ریال)

مبلغ کل سرمایه 
گذاري حدود 
(میلیارد ریال)

مدت دوره 
مشارکت

(ماه)

مشارکت در احداث بخشى از قطعات زمین مسکونى 2
10324,5500027541224مسکونىویالئى ( 50 پالك ) در محله دانش

573517172772/67137924تجارىمشارکت در احداث 18 قطعه زمین  تجارى  در محله هنر 3

مشارکت در احداث 16 قطعه زمین تجارى  در محله 4
811619790890/4179624تجارىبوستان

مشارکت در احداث 2 قطعات زمین تجارى  در محله  5
11782358106236/712تجارىماهان

50550522/773/412تجارىمشارکت در احداث 1 قطعه زمین تجارى در محله دانش6

مشارکت در احداث  4 قطعه  زمین تجارى در محله هاى  7
23983399153394/218تجارىفرهنگ ، گلستان ، بلوار بهار 

7- روش ها، دستورالعمل ها و استانداردهاى اجرایى:
مقررات ملى ساختمان ایران و کلیه بخشنامه ها و آیین نامه هاى نظام فنى و اجرائى کشور که با این پروژه مرتبط باشند.

8- مهلت دریافت اسناد فراخوان: اسناد مشارکت از روزچهارشنبه مورخ 1401/09/16 لغایت روزچهارشنبه مورخ 1401/09/23 درساعت 
ادارى از طریق مراجعه حضورى قابل دریافت مى باشد.

9- تاریخ تحویل اسناد فراخوان : تا ساعت 13/00روز چهارشنبه مورخ 1401/10/07، به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید مجلسى تحویل 
شود.از سرمایه گذارانى که اسناد فراخوان  را دریافت نموده اند درخواست مى گردد چنانچه تمایل به تکمیل و  ارائه اسناد ندارند، مراتب را 
به صورت کتبى،حداکثر تا ساعت 13روز دوشنبه مورخ1401/10/05 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید مجلسى به آدرس مندرج در جزء 

بند 2 اعالم نمایند. 
10- زمان بازگشایى پاکات ارزیابى: در تاریخ  1401/10/10 نسبت به بازگشــایى پاکت ارزیابى اقدام گردیده وپس از انجام ارزیابى کیفى 
متقاضیان و تهیه لیست کوتاه (سرمایه گذارانى که حداقل امتیاز50 را کسب نمایند در لیست کوتاه قرار خواهند گرفت)، اقدام مى گردد و 

اسناد مشارکت و فرم سهم الشرکه پیشنهادى متعاقبا" در اختیار سرمایه گذارانى که در لیست کوتاه قرار مى گیرند قرارداده خواهد شد.

نوبت دوم

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:مدیرکل مدیریت بحران استانداری:
جــى انواع 
ــد کــه 
 آنها برنج 

نى مى باشد. 
 از نظر...

۳

ت است تکنولوژیغل، تهدید

نه وزارت نیرو اراده اى به خرج مى دهد، نه مقامات استانىنه وزارت نیرو اراده اى به خرج مى دهد، نه مقامات استانى

چالش آبرسانى به چالش آبرسانى به 44 شهرستان استان اصفهان شهرستان استان اصفهان

بود ی نبنهی همانیییمیرکی کرعلی ویییییییی م ور بویری ی ی ری ددووییهمانیییکریمیهمانییی کریمیی بیمیهمانینبععلیک علی کریمی همانی نبودلیکریمیهم
ددییداید بایککه با یکک اایب بایهه که بایدهککه

ددششباشباشد باشدشباشدشباشدابا

۷

ان هاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ااصصفها

اا ا 
ننن 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط 

واگذار نماید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

احداث شبکه فشار متوسط و ضعیف هوایى و زمینى
 به منظور نیرورسانى، رفع ضعف ولتاژ و بهینه سازى شبکه در محدوده امور و بخش بهارستان برق منطقه شش توزیع شهرستان اصفهان

شماره مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد)

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى اسناد 
ارزیابى کیفى

بازگشایى پاکات 
مبلغ تضمینمناقصه

40114105200109388600001816/09/140122/09/140103/10/140104/10/140104/10/14011.180.000.000

 پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت و حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1401/10/04 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الف 
ـ ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان، میدان آزادى خیابان مالصدرا، برق منطقه شش شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان طبقه اول دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
 http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

 http://iets.mporg.ir  :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
 http://www.eepdc.ir :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 36685084-031 واحد مناقصات و خرید و جهت آگاهى بیشتر در مورد 
الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن: 36692771-031 اداره مهندسى تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768 
تماس حاصل فرمایید. 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 
* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقاى 

امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى 

خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت 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 اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.  
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً 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. 
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آمادگى ایران خودرو
 براى عرضه تارا برقى

هشدار درباره داروهاى 
تلگرامى و اینستاگرامى

خبرخوان
بلعیدن 5 کیلو موادمخدر 

  روزنامه همشهرى | از مدتى قبل 
مأموران زندان یکى از استان هاى شرقى کشور 
به اطالعاتى دست یافتند که از قاچاق مواد  مخدر 
به زندان حکایت داشت. اطالعات به دست آمده 
نشان مى داد اعضاى یک باند حرفه اى با کمک 
زندانیانى که از زندان مرخصى مى گیرند و در حال 
رفت وآمد به زندان هستند مواد  مخدر را وارد زندان 
کرده و به قیمت هاى گزافى مى فروشند. سرانجام 
مأموران با اســتفاده از ســرنخ هایى که به دست 
آورده بودند موفق شدند اعضاى این شبکه قاچاق 
موادمخدر را به زندان شناسایى کنند. اعضاى این 
شبکه، 7نفر هستند که از طریق بلعیدن بسته هاى 
مواد  مخدر قصد وارد کردن بیش از 5کیلوگرم مواد 

 مخدر را به زندان داشتند.

خودرو گران تر مى شود
  تجارت نیوز |قیمت خودرو همچنان روند 
افزایشى خود را حفظ کرده اســت. کارشناسان 
معتقدند خودرو تا پایان امســال حدود 30 درصد 
گران مى شود. قیمت هاى ثبت شده در سایت هاى 
آگهى خودرو پس از گذشت هفته ها از سقف شکنى 
دالر، حکایت گر بالتکلیفى و سردرگمى بازار است. 
قیمت خودرو همگام با افزایش نرخ دالر شروع به 
افزایش کرد. اما هنگامى که نوسانات دالر متوقف 
شد، خودرو درگیر افزایش قیمت ها بود که البته 

همچنان نیز ادامه دارد.

چه خبر از کاالبرگ؟ 
محسن رضایى، معاون اقتصادى    تسنیم |
رئیس جمهور با اشــاره به اجراى آزمایشى طرح 
کاالبرگ الکترونیکى گفــت: طرح کاالبرگ به 
صورت آزمایشى در سه استان در حال اجراست 
و اجراى آن در کل کشور بستگى به رفع ایرادات 

آن دارد.

واریزى جدید براى 
بازنشستگان 

پیش بینى مى شود حقوق بازنشستگان    ایلنا |
این ماه با افزایش جدیدى همراه باشد. حال باید دید 
تمام بازنشستگان این مبلغ را دریافت خواهند کرد 
یا خیر. حسن ایزدان، بازرس کانون بازنشستگان 
کارگــرى تهــران در ارتباط با معوقــات مزدى 
بازنشستگان سایر ســطوح کارگرى گفت: یک 
ماه دیگر از معوقات بازنشســتگان سایر سطوح 
همراه با مستمرى آذر به حساب آنها واریز مى شود؛ 
در واقع بازنشســتگان غیرحداقل بگیر مطالبات 
اردیبهشت را همراه با حقوق آذر دریافت خواهند 
کرد. به گفته  وى، مســتمرى بازنشســتگان به 
همراه مابه التفاوت 10 درصــد و 38 درصد براى 
اردیبهشت، به حسابشــان واریز و تا اسفند همه  

معوقات بازنشستگان تسویه مى شود.

مردم مرغ ذخیره کنند!
  تسنیم |در پى افزایــش جوجه ریزى و 
سقوط قیمت مرغ در بازار، اتحادیه مرغدار ان از 
مردم خواست با ذخیره ســازى مرغ در منازل، به 
تنظیم بازار کمک کنند! وى گفت: ذخیره سازى 
خانگى مرغ توسط مردم موجب مى شود قیمت 
مرغ در ماه آینده افزایش سرسام آور نداشته باشد. 
در حالى که قیمت مصوب مرغ گرم 63 هزار تومان 
به ازاى هر کیلوگرم است، قیمت این محصول در 
میادین میوه و تره بار به حــدود 47 هزار تومان 

رسیده است.

 چالشى به نام آلزایمر
  رکنا | طبق آخریــن آمار در حــال حاضر 
نزدیک به یک میلیون نفر در ایران مبتال به بیمارى 
آلزایمر وجود دارند. طبق گزارش انجمن آلزایمر 
ایران، آلزایمر بیمارى است که هر 7 دقیقه یک نفر 
را در ایران گرفتار خود مى کند و تا 30 سال آینده 

با چالش بزرگ این بیمارى مواجه خواهیم شد.

بذرپاش 
امروز وزیر مى شود؟

حســینعلى حاجى دلیگانــى، عضــو    فارس |
هیئت رئیســه مجلس گفت: با اصالحیــه اى که در 
دســتورکار صحن مجلس ایجاد شــده، جلسه رأى 
اعتماد به وزیر پیشــنهادى راه و شهرســازى در روز 
چهارشنبه (امروز) برگزار مى شود. گفتنى است، نامه 
معرفى مهرداد بذرپاش به عنوان وزیر پیشنهادى راه 
و شهرسازى در جلســه نوبت عصر (13 آذر) مجلس 

اعالم وصول شد.

صندوق رأى و جعبه خرما  
نماینده مقام معظم رهبرى در شــوراى    ایرنا|
عالى امنیت ملى خاطر نشان کرد: کسى که 40 سال 
علیه ملت ایران جنگ و ترور را دنبال کرده، مى تواند 
طرفدار آزادى باشد؟ ســعید جلیلى بیان کرد: اینکه 
کسى شــکالتى را تعارف کند و بعد تحت فشار قرار 
دهند که معذرت بخواهد، آیا این مفهوم آزادى است؟ 
آنان در کشورشان فرق صندوق رأى با جعبه خرما را 
نمى دانند بعد مدعى دموکراسى مى شوند، چه چیزى 

آنان را نگران کرده است؟

باید پسرم را 
تشویق هم بکنید

انســیه خزعلى، معاون امور زنان و    برترین ها |
خانواده رئیسى در جلسه پرســش و پاسخ دانشجویى 
در دانشگاه صنعتى شریف با توضیح کامل علت سفر 
پسرش به کانادا و فعالیت او در این کشور و نتیجه این 
سفر تأکید کرد: باید پسرم را تشویق هم بکنید و از حاشیه 
سازى رسانه اى دســت بردارید. او گفته: فرزند من دو 
تابعیتى نیست و براى کار به خارج رفته و االن به کشور 
برگشته است. پسر من یک ِقران نه از من نه از پدرش 
و نه از دولت نگرفته، یک نرم افزارى تهیه کرده؛ باید 

تشویق شود یا توبیخ؟

گشت ارشاد تعطیل شده؟
آیا گشت ارشاد رسماً تعطیل    روزنامه اعتماد |
شده یا تنها شکل برخورد ها تغییر کرده است؟ در میان 
دامنه وسیعى از اظهارنظر هاى متفاوت و حتى متضاد از 
سوى مقامات مختلف قضایى، اجرایى و تقنینى هنوز 
مشخص نیست، راهبرد کشــور در مواجهه با «گشت 
ارشاد» چیست. بررسى اظهار نظر هاى مقامات مسئول 
حاکمیتى، اما نشان مى دهد نه تنها نشانه اى از تعطیلى 
گشت ارشاد مشاهده نمى شود، بلکه تصمیم گیران با 
همان دست فرمان قبلى در همان مسیر قبلى حرکت 

مى کنند.

حساب بى حجاب ها 
مسدود مى شود

  برترین ها | حســین جاللى، عضو کمیسیون 
فرهنگى مجلس شوراى اســالمى درباره عدم ارائه 
خدمات به زن هاى کم حجاب گفت: وقتى ناآرامى ها 
زیاد مى شود... بى حجابى زیاد مى شود. همه این موارد 
یکى دو هفته دیگر جمع مى شوند. منظور این است که 
روسرى ها به سر زنان برمى گردد... امکان دارد در قالب 
تذکرى از طریق پیامک به افراد بى حجاب اعالم شود 
که شــما حجاب رعایت نکردید و سعى کنید به قانون 
احترام بگذارید. بعد از تذکر، وارد مرحله اخطار مى شویم 
بعد هشدار و در مرحله سوم ممکن است حساب بانکى 

فرد بى حجاب مسدود شود.

 بودجه براى براندازى
  انتخاب|  آیت ا... سید احمد خاتمى، عضو فقهاى 
شوراى نگهبان گفت: آمریکا بودجه علیه نظام ایران و 
تخریب آن را دو برابر کرده است. آنها بودجه اى که علیه 
ایران قرار دادند، به اندازه بودجه سال کشور جمهورى 
اسالمى ایران است. این پول ها در راه تخریب نظام و 
در همین اغتشاشات، شعارنویسى ها، جنایت ها و... که 
صورت مى دهند خرج مى شود و به صراحت مى گویند 
که برانداز هستند. فاز آمریکا فاز براندازى نظام است که 

به یارى خداوند متعال موفق نخواهد بود.

مدیرعامل تام ایران خودرو با اشاره به اینکه در مباحث 
تکنولوژیکى بــراى خودرو برقى به لبــه این فناورى 
مهم دســت پیدا کردیم، اظهار کرد: آزمون هاى نمونه 
تولیدى کــه در حد توان داخلى بوده به انجام رســیده 
است و آزمون هاى خارج کشور نیز تا پایان سال انجام 
خواهد شــد ولى آنچه اهمیت دارد موضــوع آمادگى 
زیرساخت هاى الزم و ضرورى براى آن است که این 
موضوع مانع بزرگى بر سر راه عرضه خودروى برقى در 
کشور محسوب مى شود.کیوان وزیرى خاطرنشان کرد: 
با توجه به اینکه آماده ســازى زیرساخت هاى فیزیکى 
مثل ایستگاه هاى شارژ سریع، بین راهى و روش هاى 

شــارژ خانگى، در حــوزه وظایــف و توانمندى هاى 
خودروساز نیست، الزم است حاکمیت به این موضوع 
ورود پیدا کند تا با یک هماهنگى فرا دستگاهى بتوان 
بستر کار را در کشور مهیا کرد؛ همان گونه که در حوزه 

گاز طبیعى فشرده این کار جهادى به انجام رسید.
وزیرى خاطرنشــان کرد: الزم اســت بــراى این کار 
ایســتگاه هاى زیادى در کشــور راه اندازى کنیم، اگر 
قیمت راه اندازى و تعمیر و نگهدارى آن براى بهره بردار 
مقرون به صرفه باشد، دیگر هزینه ها به مصرف کننده 
نهایى منتقل نمى شود و در مجموع استفاده از خودروى  

برقى به صرفه خواهد بود.

مشاور رسانه اى رئیس سازمان غذا و دارو درباره تبلیغات 
برخى داروهایــى که با عناوینى همچــون «داروهاى 
مؤثر هنــدى و پاکســتانى» در کانال هــاى تلگرامى 
دست به دست مى شــوند، گفت: ارائه هر نوع دارویى 
در کانال هاى تلگرامى و اینســتاگرامى و مبادى به جز 
داروخانه، غیرقانونى و تخلف است.ســجاد اسماعیلى 
گفت: باید توجه کــرد داروهایى کــه از طریق مبادى 
غیرمجاز عرضه مى شوند، ممکن است تقلبى باشند. به 
طورى که برچسبى که روى آن وجود دارد، مربوط به آن 
دارو نباشد و ممکن است اصًال دارو نباشد و ماده دیگرى 
در آن باشد. همچنین ممکن است دارویى که به عنوان 

داروى مؤثر عرضه مى شود، فاقد ماده مؤثره بود یا حتى 
ترکیبات خطرناکى در آن استفاده شده باشد.  وى با بیان 
اینکه مصرف این داروها مى توانــد عوارض متعددى 
براى بیمار داشته باشــد، گفت: بیماران به هیچ عنوان 
از کانال هاى تلگرامى و اینستاگرامى دارو تهیه نکنند. 
زیرا تولید و تأمین دارو مســیر مشــخصى دارد. فرایند 
تأمین ماده اولیه، بررسى فرموالسیون آن، تولید، انجا م 
تست هاى پایدارى و... در فرایند تولید و تأمین دارو انجام 
شــده و بعد از آن مجوز توزیع و عرضه دریافت مى کند. 
طى این مسیر مشخص براى داروها تنها زمانى تضمین 

مى شود که بیمار دارویش را از داروخانه دریافت کند.

خورشید کیایى
 نــم بارانى بزند یا کمى هوا ســرد شــود بره کشــان

 تاکسى هاى اینترنتى شروع مى شــود. بازارى که در 
شرایط متفاوت از روزهاى عادى بدون اینکه قید و بندى 

داشته باشند قیمت ها را تا دو برابر هم گران مى کنند.
فلسفه تاکسى هاى اینترنتى این بود که مردم بتوانند با 
مدیریت زمان و قیمت مناسب از فرصت به دست آمده 
از این اپلیکیشن ها استفاده کنند. جالب اینکه در ابتداى 
کار که مخاطبان این تاکســى ها زیاد بودند بازارشان 
هم داغ بود و قیمت ها به شکل منطقى اعمال مى شد 
و حتى در برخى از مواقع آنقدر بــه صرفه بود که خیلى 
ها قید وسیله شــخصى خود را مى زدند و با این تاکسى 
ها جابه جا مى شــدند اما کم کم که کارشان گرفت و 
براى خودشان مشــترى هاى پاى ثابت جذب کردند 
دیگر خبرى از آن قیمت ها نبود و در ســاعات مختلف 
قیمت هاى زیاد و به نوعى نجومى در این اپلیکیشن ها 

نمایان مى شد. 
گران شدن کرایه ها باعث شد مخاطبان این تاکسى ها 
ریزش کنند؛ بنابراین، سیاســت قوى ترى اعمال شد 
و این سیاســت آنقدر قوى بود که تا مدتها پیش براى 
مشترى هاى ثابتشان کد تخفیف هم در نظر مى گرفتند؛ 
یعنى شما اگر به صورت مکرر اقدام به دریافت تاکسى 
اینترنتى کرده باشید، جایزه آنها به شما یک کد تخفیف 
نهایتًا 8 هزار تومانى بود. البته طولى نکشید که این کد 
براى کسانى که تا به حال از تاکسى هاى اینترنتى هم 
استفاده نکردند ارسال شد به نوعى مى توان گفت تبلیغ 
و تشویق در یک قاب بود اما چندى است که این قیمت 
گذارى آنقــدر نجومى و بدون برنامه ریزى اســت که 
صداى اکثر شهروندان در نقاط مختلف کشور را درآورده 
است؛ قیمت هایى غیرمنصفانه که د ر برخى از ساعات 
روز به قد رى زیاد مى شود که ســفر با این تاکسى ها به 

صرفه نیست.

این در حالى  است که در ســوى دیگر قضیه رانندگان 
این تاکسى ها هســتند که مى گویند با قیمت پایین تر 
از این کارکــردن در ایــن شــرایط نمى صرفد،  چون 
مخارج خودرو باال رفته اســت و هر ســاله چند درصد 
به قیمت الســتیک، بنزین و قطعات خــودرو اضافه 
مى شــود، باید با همان درصد قیمت نــرخ کرایه ها نیز 
افزایش یابد که البته هنوز نیز این قیمت به صرفه براى

 رانندگان نیست.
خیلى ها که شغلشان تاکســى اینترنتى است از وجود 
چنین قیمت گذارى ها، گالیه هایى دارند و معتقدند که 
کسى براى آنها تره هم خرد نمى کند و امتیازى داده نمى 

شود، براى مثال یکى از این مشکالت بنزین دولتى است 
که تنها در ماه اول براى آنها ثبت شده و در حال حاضر به 
صورت آزاد بنزین مى زنند همچنین ماهانه یک درصد 

از کل حقوق این رانندگان هم براى شهردارى است.
شاید این تاکسى هاى اینترنتى زمینه شغلى براى خیلى 
از افراد فراهم کرده باشــد اما اغلب رانندگان ناراضى 
هســتند و بخاطر امرار معاش مجبور به کار هســتند. 
این در حالى است که موضوع نرخ گذارى تاکسى هاى 
اینترنتى از وظایف وزارت صمت است و شهردارى ها به 
صورت میدانى و از طریق سامانه مشترك اطالعات سفر 
(سماس) بر ناوگان و رانندگان فعال در این بخش نظارت 

عالیه دارند. در بحث معاینه فنــى، اطالعات هویتى و 
اصالت خودرو موضوعات به صورت سیستمى در سامانه 
مذکور وجود دارد و استعالم هاى الزم صورت مى گیرد.

امــا بخاطــر عــدم وجــود برخــى قیــد و بند ها در 
تاکســى هاى اینترنتــى ایــن قیمت گذارى هــا بــا 
مدیریت شــرکت هاى مربوطه تعیین مى شود و مانند 
تاکســى ها و آژانس ها در مرجعى مصوب نمى شــود. 
 نرخ گذارى هاى بدون مدیریت و نظــارت، این روزها 
باعث شــده که دیگر فلســفه تاکســى هاى اینترنتى 
مثل قبل کمک به مردم و آســان تر کردن حمل و نقل

 عمومى نباشد. 

تاکسى هاى آنالین با قیمت هاى سلیقه اى

«والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه براى 
نخستین باز از زمان بمب گذارى ماه اکتبر در پل 
کریمه از این پل راهبردى بازدید و با خودرو طول 
این پل را رانندگى کرد. «مارات خوسنولین»، 
معاون نخست وزیر روســیه نیز پوتین را حین 
رانندگى با یک خودروى مرسدس بنز روى پل 
کرچ که تصاویر آن از تلویزیون روسیه پخش 

شد همراهى کرد. 
در تصاویرى که از ایــن بازدید رئیس جمهور 
روسیه از پل کرچ منتشر شد، او با کارگران پروژه 

تعمیر این پل و همچنین یک مقام مسئول این پروژه درباره تعمیرات صورت گرفته،  صحبت کرد.
رئیس جمهور روسیه در حین این رانندگى گفت: ما در حال رانندگى در سمت راست پل هستیم. سمت چپ این پل آنطور که 
من فهمیدم در دست تعمیر است اما به هر صورت باید تعمیرش کامل شود. هنوز کمى خرابى دارد و ما باید آن را به وضعیت 
ایده آل برسانیم.پوتین در بخش هایى از این پل که بزرگ ترین پل در اروپا محسوب مى شود پیاده روى کرد و از قسمت هایى 

که هنوز آثار سوختگى ناشى از آن بمبگذارى روى آنها مشهود بود بازدید کرد.
حدود دو ماه پیش در روز هشتم اکتبر (16 مهر) مصادف با هفتادمین سالگرد تولد پوتین یک کامیون بمب گذارى شده روى 
پل کرچ منفجر و سبب احتراق مخازن سوخت متعلق به یک قطار واقع در بخش ریلى این پل شد. این انفجار بخشى از قسمت 

خودرویى این پل را تخریب و رفت و آمد خودروها روى یکى از دو الین خودرویى پل را متوقف کرد.
مسکو عوامل اطالعاتى ارتش اوکراین را مسئول این حمله دانست و در پاسخ به آن دست به موجى از حمالت به تأسیسات 

انرژى و برخى زیرساخت  هاى مهم در اوکراین زد.

یک آژانــس طراحى در ســال 2015 براى 
نخســتین بار طرح هایى از ساخت یک شهر 
شناور بزرگ در چین را منتشر کرد که اکنون 
ساخت آن در دستور کار قرار گرفته است. این 
شهر در صورت ساخت لقب جاه طلبانه ترین 
پروژه شهرى تاریخ را از آن خود خواهد کرد. 
این شهر که به احتمال زیاد در منطقه داوان 
گوانگدونگ، هنگ کنگ و ماکائو ســاخته 
خواهد شد داراى مسیرهاى ویژه در زیر آب 

براى عبور زیردریایى ها خواهد بود.
طبق گزارش هاى منتشر شده، این شهر شناور بزرگ در حالت ابتدایى خود از یک بدنه پیش ساخته بتنى با طول 150 
متر و عرض 30 متر به دور سرزمین اصلى ساخته خواهد شد. طراحان براى این شهر یک اسکله براى زیردریایى هاى 
غیرنظامى، یک اسکله براى قایق هاى تفریحى کوچک و یک بندر ویژه براى کشتى هاى کروز بزرگ در نظر گرفتند. 

همچنین بزرگراه هاى روى آب و زیر آب نیز بخش هاى مختلف شهر را به یکدیگر متصل خواهند کرد.
هرچند ماکت هاى ساخته شده از این شهر به داستان هاى علمى تخیلى شباهت دارند، اما ساخت آن در دستور کار قرار 

گرفته و در آینده اى نه چندان دور چین از عجیب ترین شهر تاریخ رونمایى خواهد کرد.
 

«پوتین» روى پل کریمه رانندگى کرد

جاه طلبانه ترین
 پروژه تاریخ بشر رونمایى شد

سازندگان پیام رسان ایرانى گپ، در حال توسعه یک شــبکه اجتماعى جدید به نام «ویراستى» هستند که از آن 
به عنوان توییتر بومى یاد مى شود! اما به راستى مى شود توییترى که ایالن ماسک با 44 میلیارد دالر تصاحبش کرد 

را بومى سازى کرد؟ آن هم با زیرساخت هاى داخلى ما!
مهدى انجیدنى، مدیرعامل ویراستى که پیش از این به عنوان مدیر پیام رسان «گپ» هم شناخته شده بود، مدعى 
شده که آنها براى توسعه این شبکه اجتماعى جدید که از آن به عنوان توییتر بومى یاد مى شود، هیچگونه حمایت 
دولتى دریافت نکردند و روند شکل گیرى و توســعه ویراستى، کامًال مستقل جلو رفته است. انجیدنى همچنین 
معتقد است که این شبکه اجتماعى، در واقع یک توییتر بومى نیست و اهداف گسترده تر و متفاوتى را دنبال مى کند!
تجربه نشان داده که پلتفرم هاى داخلى اى که قصد مشابه سازى و بومى کردن پلتفرم هاى خارجى را داشته اند، 
آن گونه که باید، مورد توجه قرار نگرفته اند؛ به عنوان مثال مى توان به رقابت یکجانبه و همیشگى آپارات با یوتیوب 

اشاره کرد! 
مهدى انجیدنى معتقد است که على رغم حضور برخى از نخبگان در توییتر و تبدیل شدن این شبکه اجتماعى به 
یک منبع خبرى بسیار مهم در ایران، توییتر هیچ وقت نتوانسته آن قدرها در ایران وایرال شود! به اعتقاد وى، خیل 
عظیمى از ایرانى ها حتى اسم توییتر را هم نشنیده اند و حاال ویراستى مى خواهد وارد میدان شود و با خلق توییتر 
بومى این کاستى ها را جبران کند. همچنین انجیدنى باور دارد که ویراستى در آینده اى نزدیک، بسیار موفق خواهد 

شد و مى تواند آمار نصب فعلى  کمتر از 500 تایى خود را به ارقام قابل توجهى برساند!

 مدیر اکتشاف شرکت ملى نفت ایران از کشف مخزن جدید نفتى در جنوب غرب ایران خبر داد و گفت: با استفاده 
از روش هاى جدید اکتشاف نفت توسط شــرکت هاى دانش بنیان در جنوب غربى کشور مخازن نفتى جدیدى 

کشف شده است.
مهدى فکور در نشست خبرى با بیان اینکه در یک سال گذشته اقداماتى در اکتشاف نفت و گاز انجام شده است، 
اظهار کرد: بر اساس مطالعات سازمان هاى بین المللى، در آینده سه  کشور ایران، روسیه و عراق بیشترین اکتشافات 

را خواهند داشت و اکتشاف سایر کشورهاى منطقه به پایان مى رسد. 
وى با بیان اینکه حوزه هاى رسوبى در جنوب زاگرس هستند، ایران و عراق باالترین پتانسیل کشف نفت و گاز 

را خواهند داشت، گفت: حجم هیدروکربورى که براى ایران در نظر گرفته  شده معادل 16 میلیارد بشکه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوى گفت: در پى اقدامات مطلوب حفاظتى در پارك ملى "تندوره" 
شهرستان درگز و افزایش ضریب امنیتى این زیستگاه، ماموران محیط زیست در گشت زنى یک روزه هشت قالده 

پلنگ ایرانى را در این مجموعه مشاهده کردند.
مهدى اله پور افزود: دیدن این تعداد پلنگ در رصدى یک روزه، بزرگترین رکورد مشاهده این گربه سان بى نظیر 
است.وى اضافه کرد: پارك ملى تندوره درگز با وسعت 35 هزار هکتار، زیستگاه بسیار ارزشمندى است که در حال 

حاضر جمعیت زادآورى از پلنگ ایرانى، قوچ و میش اوریال و کل و بز وحشى را دارد.
اله پور خاطرنشان کرد:  پارك ملى و منطقه حفاظت شده تندوره، زیستگاهى امن براى بزرگترین جمعیت پلنگ، نه 
تنها در خاورمیانه بلکه در گستره وسیعى از ترکیه تا هند است و شرایط زیستگاهى و حفاظتى پارك ملى و منطقه 

حفاظت شده تندوره نقش مهمى در حفظ پویایى جمعیت گونه پلنگ در ایران دارد.

توییتر بومى هم پیدا مى کنیم!

کشف مخازن جدید نفتى در جنوب غرب ایران

اتفاق بى نظیر در حیات وحش ایران



استاناستان 03034478 سال نوزدهمچهارشنبه  16 آذر  ماه   1401

آمار باالى تحصیلکرده هاى 
بدون شغل، تهدید است

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
در دیدار رئیس دانشــگاه پیام نور کشــور گفت: در 
اصل 30 قانون اساسى آمده که دولت موظف است 
تا مقطع دیپلم امکان تحصیل را براى همه اقشــار 
جامعه فراهم کند امــا براى مقاطــع باالتر باید به 
اندازه نیاز جامعه، شــرایط و امکانات را فراهم کند 
و آمار باالى تحصیل افراد جامعــه در مقاطع دکترا 
و ارشد بدون نیازســنجى برخالف این اصل قانون 
اساسى است. آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد 
افــزود: امروز آمار بــاالى جوانــان تحصیل کرده 
درمقاطع عالى درســى بدون داشــتن بستر شغل و 
بکارگیرى آنان یک تهدید براى کشــور محسوب 
مى شود. وى گفت: وزارت علوم باید نسبت به اصالح 
رشته هاى تحصیلى مورد نیاز کشور، سهمیه بندى 
دختران و پسران براى رشته هاى مختلف متناسب 
با نیاز کشــور، تعیین و تعریف رشته هاى تحصیلى 
جدید و تربیت متخصصــان و با مهــارت جوانان

 اقدام کند.

امضاى تفاهمنامه بین اصفهان 
و رومانى 

تفاهم نامه همکارى هاى علمى، پژوهشى، فرهنگى 
و گردشــگرى بین دانشــگاه هاى هنر اصفهان و 
ترانسیلوانیاى رومانى منعقد شــد. از جمله مفاد این 
تفاهم نامه مى توان به ایجاد بسترهاى مناسب تحقیق 
در راســتاى فعالیت هاى علمــى و تطبیقى صنایع 
دســتى ایران و رومانى با هدف شناخت بازار صنایع 
دستى رومانى، شناخت ریشــه هاى شرقى - ایرانى 
موســیقى محلى رومانى و ادوات موسیقى مربوطه، 
تبادل دانشجو و امکان ســنجى براى فراهم کردن 
شرایط مناسب درباره پذیرش دانشجویان و مدرسان 
براى انجام دوره هاى دکترا و پسا دکترا و برنامه ریزى 
دوره هاى مجازى و نمایشگاه هاى آثار دانشجویى 

اشاره کرد.

برداشت 270 کیلو زعفران در 
نایین 

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان نایین گفت: در سال 
جارى، 45 هکتار از زمین هاى کشاورزى نایین زیر 
کشت زعفران اســت که میزان برداشت آن حدود 
270 کیلوگرم پیش بینى شده است.   حسن رستمى 
اظهار کرد: در ســال جارى، 45 هکتار از زمین هاى 
کشاورزى نائین زیر کشت زعفران است که میزان 
برداشــت آن حدود 270 کیلوگرم پیش بینى شده 
است. وى به کیفیت مطلوب زعفران در نائین اشاره 
و تصریح کرد: گیاه زعفران در نائین به دلیل شرایط 
آب و هوایى و زمستان هاى معتدل از کیفیت مطلوبى 

برخوردار است.

کاهش وابستگى
 به سوزاندن چوب 

رییس اداره حفاظــت و حمایــت اداره کل منابع 
طبیعى و آبخیزدارى استان اصفهان گفت:کاهش 
وابســتگى به چوب جنگل به عنوان ســوخت در 
زاگرس، یکى از راهکارهاى مناسب حفظ درختان 
و ذخیره گاه هاى جنگلى است. امین حافظى گفت: 
در 10 ســال اخیر حدود 800 دســتگاه آبگرمکن 
خورشــیدى با هدف کاهش وابســتگى به چوب 
درختان و حفظ جنگل، بین ساکنان مناطق جنگلى 
زاگرسى اســتان اصفهان توزیع شده است. توزیع 
آبگرمکن خورشــیدى به ویژه در شهرستان هاى 
زاگرســى فریدونشــهر و ســمیرم بوده و مصرف 
چوب را کاهش داده اســت. حافظــى اضافه کرد: 
جنگل هاى زاگرســى اســتان اصفهان بیشــتر با 
پوشــش گاهى بلوط به طور عمده در 2 شهرستان 
فریدونشــهر با 40 هزار هکتار و سمیرم با 25 هزار 
هکتار قرار دارند و در سال هاى قبل برنامه ما ارائه 
امکانات گرمایشــى به ســاکنان این مناطق بوده 
است. وى گفت: سال گذشته 18 هزار کپسول گاز 
در بین شمارى از ساکنان شهرستان فریدونشهر و 

سمیرم توزیع شد.

خبر

عضو هیئت علمى مرکز تحقیقات کشــاورزى اصفهان 
گفت: انتقال آب شــور دریا به آبخوان ها از فرونشست 

زمین جلوگیرى، اما موجب مرگ آبخوان مى شود.
فرزاد حیدرى با بیان اینکه منبع اصلى آب در اصفهان، 
آب شیرین ناشى از ذوب برف و باران است گفت: انتقال 
آب اگر با هــدف تغذیه آبخوان ها باشــد، احتمال دارد 
فقط از فرونشســت زمین جلوگیرى کند، اما زمانى که 
آبخوان هاى داراى آب شیرین با آب شور تغذیه شوند، 
مرگ آن ها رقم مى خــورد و در نهایــت آب چاه هاى 

زیرزمینى شور مى شود.
او یادآور شد: انتقال آب از خلیج فارس و ممکن است در 

دراز مدت جوابگو باشد اما سایر حوزه ها مانند کشاورزى 
را به دست نابودى مى سپاریم، زیرا منابع آب شیرین را 

از دست مى دهیم.
حیدرى افزود: به دلیل اختالف ارتفاع مسیر، آب به طور 
متوسط باید به 200 متر باالتر انتقال یابد که این موضوع 

نیازمند پمپاژ و مستلزم صرف هزینه زیاد است.
حیدرى با اشــاره به اینکه در اســتان اصفهان سالیانه 
حدود 340 روز آفتابى داریم، پیشــنهاد کرد: بخشى از 
هزینه انتقال آب از خلیج فارس بــه فالت مرکزى در 
شرق اصفهان هزینه شــود و به جاى کشاورزى تولید 

برق صورت گیرد.

رئیس اداره میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشگرى 
شهرستان کاشان، از تشــکیل شوراى راهبردى مجموعه 
جهانى باغ فین در راستاى حفظ و نگهدارى این مجموعه 

تاریخى با حضور متخصصان حوزه هاى مرتبط خبر داد.
احمد دانایى نیا اظهار کرد: اقدام هایى جهت مقاوم سازى و 
مهار درختان، تسلیح خاك و تأثیر بادشکن ها، تنظیم زمان 
آبیارى، فرآیند فیزیولوژیکى درختان باغ و همچنین اصالح 

ژن بذر انجام شده است. 
وى تصریح کرد: درخت سرو ریشه اى به قدمت تاریخ دارد و 
دو نژاد درخت سرو که به عنوان سرو شیرازى و سرو نقره اى 
شناخته شده داراى طول سن بیوزیســتى زیادى است و 

مى تواند بهترین گزینه براى جایگزینى درختان آسیب دیده 
و مسن در فضاى سبز مجموعه جهانى باغ فین کاشان باشد.

وى افزود: مدیریت آبیارى و سالمت درختان براى افزایش 
طول عمر بیوزیســتى و جلوگیرى از ســرعت پوسیدگى 
درختان تأثیرگذار است و با توجه به پژوهش هاى انجام شده 
در بازه زمانى اواخر فصل بهار آثــار این دو مؤلفه بر بهبود 

وضعیت تغذیه درختان مشهود بوده است.
دانایى نیا گفت: در آینده نزدیک با همکارى دانشگاه کاشان 
مکانى با هــدف انجام پروژه هاى تحقیقاتى و پژوهشــى 
راه اندازى خواهد شد که هدف از آن، نگهدارى و حفظ بیشتر 

این مجموعه جهانى با رویکرد آکادمیک و علمى است.

راه اندازى سازو کار حفظ 
درختان مجموعه باغ فین

خلیج فارس، جان آبخوان هاى 
اصفهان را مى گیرد

از بیشتر از 30 سال پیش تا کنون که اصفهان با 16 شهر 
جهان قرارداد خواهرخواندگى امضا کرده، حرف و سخن 
درباره اینکه چگونه مى توان از برخى از این قراردادها که 
هیچ تعهدى هم براى طرفین ایجاد نمى کند، براى توسعه 
بخش هاى مختلف شهر اصفهان بهره گرفت زیاد بوده 
اســت. اما برآیند همه نظرات در این باره نشان مى دهد 
اصفهان آنطور که باید و شاید نتوانسته از ظرفیت هاى 

خواهران خود استفاده کند.
این در حالى است که یک شــهر دیگر هم قرار است به 
خواهرخوانده هاى اصفهان اضافه شــود و نام این شهر 
روى میز مذاکره استاندار اصفهان و رئیس مجلس ملى 
ویتنام قرار گرفت تا تصمیماتــى براى خواهرخواندگى 
اصفهان و این شهر گرفته شود. ویتنام کشورى است با 
تاریخ پرفراز و نشیب و طوالنى که باعث شده آثار تاریخى 
و باستانى زیادى در آن به یادگار باقى مانده باشد. تنوع 
فرهنگى و نژادى در این کشور هم بسیار جالب توجه است 
و فرهنگ و آداب و رسوم متفاوتى را به وجود آورده است. 
به نظر مى رسد همین تشابهات بوده که رئیس مجلس 
ملى ویتنام را مجاب کرده به اصفهان بیاید تا مذاکره اى 
جدى براى خواهرخوانــده کردن اصفهــان با یکى از 

شهرهاى این کشور داشته باشد.
جداى از این مذاکرات آنچه مهم است میزان بهره ورى از 
این مذاکرات و پیوند با خواهرخوانده هایى است که پیش 
از این هم نامشــان کنار اصفهان قرار گرفته بود؛ اینکه 
با توجه به پیوند شــهرهاى خواهر خوانده که بر اساس 
مشابهت ها و زمینه هاى مشــترك فرهنگى و تاریخى 
است، آیا اصفهان توانسته از این مشابهت ها استفاده ببرد 
و از پتانسیل هایى که موجب شکل گیرى و پایدارى این 
پیوند و در نتیجه همیارى و همکارى در حفظ و نگهدارى 
داشته ها مى شود استفاده کند؟ آنها تا چه اندازه توانسته اند 

از تجربیات موفقى که داشــته اند به شکل بجا و اصولى 
در شهر اصفهان استفاده کنند؟ خواهر خوانده هایى که 
برخى آســیایى اند، برخى اروپایى، برخى آفریقایى آیا 
توانســته اند تأثیرى در رونق فرهنگى اصفهان داشته 
باشند؟ و آیا این پیمان ها که هر بار افزایش مى یابد مزیتى 

هم براى شهرمان دارد؟
فقط کافى است یک بررسى سرانگشتى از میزان تحقق 
مزایاى پیمان خواهرخواندگى بین اصفهان و 16 شــهر 
دیگر داشته باشــیم تا به این نتیجه برسیم که اصفهان 
به عنوان شهرى که بیشترین خواهرخوانده هاى کشور 
نصیبش شده آنطور که باید و شــاید نتوانسته در میزان 

تحقق مزایاى این پیمان ها موفق عمل کند. 
از اولین خواهرخوانده اصفهان که شــهر شى آن چین 
اســت و پیمان خواهرخواندگى اش در ســال 68 بسته 
شد تا اکنون که قرار است یکى از شــهرهاى ویتنام با 
اصفهان خواهرخوانده شود؛ این ارتباطات در حد برگزارى 
نمایشگاه هاى صنایع دستى و دعوت از گروه هاى هنرى 
در شهرهاى خواهر خوانده بوده و در همین دایره محدود 

شده است. 
اتاق هاى بازرگانى هم که براســاس تفاهمنامه به هم 
مرتبط مى شــوند، اما هنــوز فعالیت بــارز اقتصادى یا 
گردشــگرى دراین حوزه اتفاق رقم نــزده اند و به نظر 
مى رسد بسیارى از قراردادهاى خواهرخواندگى اصفهان، 
بدون هدف گذارى مشــخص اند؛ خواهرشهرهایى که 
البته در دیپلماسى شهرى ظرفیت خوبى به شمار مى آیند 
و مى توانند در توسعه فرهنگى، گردشگرى و اقتصادى 

نقش مؤثرى ایفا کنند.
نتایج اما نشان مى دهد که متأسفانه اصفهان نتوانسته 
طى ســه دهه اى کــه از پیوند با خواهرشــهرهایش 
مى گذرد از ظرفیت شــهرهایى که مى توانســتند در 
دیپلماســى شــهرى موقعیت خوبى به شــمار آیند 

و در توســعه فرهنگــى، گردشــگرى و اقتصادى با 
هدف گذارى هاى ســنجیده تر و کارشناسى تر عمل 

کنند استفاده مناسب ترى ببرد.
در این رابطه یک کارشناس مدیریت شهرى معتقد است 
که بسیارى از شهرها در ایران خواهر خوانده هاى توسعه 
یافته و با رشد مناسبى دارند اما تنها از نام خواهر خواندگى 
میان خود و شــهر دیگر اســتفاده مى کنند شاید گمان 
مى کنند توسعه اقتصادى و الگو بردارى مدیریتى میان 

دو خواهر خوانده میسر نمى شود.
به گفته سروش مهرابى پور یکى از راهکارهاى توسعه 
شهرى استفاده از ظرفیت هاى خواهر خواندگى است، 
عقد خواهرخواندگى میان دو شهر ابعاد مختلفى دارد که 
یکى از آنها، بعد اقتصادى است و مى توان با پژوهش در 
وضعیت شهر بهتر به توســعه مناسبى در شهر رتبه دوم 
دست یافت اما سیســتم هاى مدیریت شهرى در ایران 
تنها به جنبه سیاسى، اجتماعى و فرهنگى خواهرخواندگى 
میان دو شــهر توجه مى کنند و این درصورتى اســت 
که بسیارى از شهرهاى توســعه یافته جهان از طریق 
الگوبردارى اقتصادى از شهر هاى خواهر خوانده خود به 

چنین توسعه اى رسیده اند.
این کارشناس مدیریت شهرى تاکید مى کند شهرهاى 
اروپایى نمونه هاى مناسبى براى الگوبردارى اقتصادى 
در سیستم مدیریت شهرى هستند، در صورتى که شهرى 
یک خواهرخوانده اروپایى داشته باشد و سیستم مدیریت 
شهرى آن هنوز به دنبال درآمد پایدار بگردد، کم کارى 
از شهردارى و نهادهاى مدیریت شهرى آنجا بوده است. 
بنابراین گفتگوهاى میان دو سیســتم مدیریت شهرى 
را باید با محوریت اقتصــاد پیگیرى کنیم و پس از آن به 
مفاهیمى همچون سیاست و فرهنگ توجه کنیم، البته 
که این دو جنبه نیز مى توانند موجب توســعه شهرى و 

الگوبردارى اقتصادى شوند.

پتانسیلى که هنوز به طور کامل براى اصفهان به کار گرفته نشده است

حلقه مفقوده استفاده از ظرفیت 
خواهرخوانده ها

گرماى گردشگرى در فصل سرد
نصف جهان   روزنامه «عصر اصفهان» در شــماره 
15 آذرماه خود در گزارشــى با عنوان «زمســتان 
فرصتى داغ براى گردشگرى در اصفهان» به حلقه 
مفقوده فصل ســرد و گردشــگرى در این فصل 
اشــاره کرده و نوشــته: «آب وهواى کوهستانى، 
ارتفاعات برفگیر و وجود دو پیست اسکى شاخص 
در غرب اســتان اصفهان ظرفیت ارزشمندى براى 
رونق گردشــگرى زمســتانه فراهم کــرد که در 
صورت برنامه ریزى اصولى و تأمین زیرســاخت ها 
صنعت پاك و پر ســودى را براى اهالى این خطه 
و بهبود اقتصاد اســتان در دوران پســاکرونا رقم 

خواهد زد.» 

در بخش دیگــرى از ایــن گزارش آمده اســت: 
«گردشگرى زمستانى مى تواند براى استانى مثل 
اصفهان به عنوان یک الگوى مناسب باشد تا شاهد 
کاهش بیکارى و کارگران فصلى در اســتانى که 
قطب گردشگرى ایران محســوب مى شود باشد؛ 
این در حالى است که هم اکنون سفر به اصفهان با 
شروع فصل سرد دچار رکود و کاهش مى شود به این 
علت که ذهنیت مسافران در خصوص فصل سرما 
نیاز به تغییر دارد تا زمستان هاى اصفهان از وجود 
گردشگران گرم شود و با جذابیت هاى طبیعى اش 
چرخ صنعت گردشگرى این استان را در فصول سرد 

هم به گردش دربیاورد.»

مریم محسنى
بیمارستان ها، کلینیک ها و درمانگاه ها فرقى نمى کند؛ 
همگى همچنــان درگیر بروکراســى هــاى ادارى و 
کاغذبازى هســتند به نوعى که اگر حتى یک بار پایتان 
به درمانگاه هاى تخصصى رســیده باشد این تجربه را 
دارید که براى هر خدمتــى باید فیش جداگانه بگیرید و 
معطل شوید و در صف بمانید. سیستم سنتى خدمت به 
بیماران به خصوص در مراکز دولتى و بخشــى از مراکز 
خصوصى اصفهان هم مشاهده مى شود به این ترتیب 
که بیمار یک بار براى ویزیت پزشک باید فیش بگیرد و 
در صف بماند، پس از آن براى گرفتن دارو نیز این پروسه 
را باید طى کند و اگر حالش هم وخیم باشد باز باید در صف 
طوالنى بین داروخانه و پزشــک و مراکز رادیولوژى و 

غیره انتظار بکشد. 
بنابراین بیمارســتان ها باید به فکر راه حلى باشــند تا 
زمان انتظــار را کاهــش دهند و پزشــکان، کارکنان،

 آزمایشگاه ها و سایر منابع را به شکلى مدیریت کنند که 
باالترین کارایى را داشته باشند. ارائه خدمات در مراکز 
درمانى باید به گونه اى باشد که بیمار با چهره اى شاد از 

مرکز خارج شود.
سیستم نوبت دهى و مدیریت صف حرفه اى مى تواند 
به بیمارستان ها، کلینیک ها و سایر بخش هاى صنعت 
بهداشت و درمان کمک کند تا به اهداف خود در زمینه 
افزایش رضایت بیماران دست یابند. رضایتى که اکنون با 
وجود الکترونیکى شدن بخشى از خدمات همچنان لنگ 

مى زند و منجر به افزایش نارضایتى بیماران شده است.

بیماران ناراضى در صف خدمات

رنگ آمیزى جداول مناسبتى نباشد!
نصف جهان   یکى از مهمترین مسائل در اجراى رنگ 
آمیزى جدول هاى خیابان هاى شهر بحث زیبایى 
در اجراى کار است، اینکه کار با سلیقه انجام شود و 
کسانى که مجرى کار هســتند بتوانند تمیزى را در 
کار اجرا کنند؛ مســئله اى که باید مستمر صورت 
گیرد تا ما با جدول هاى رنگ و رورفته و سیاه و آلوده 

روبه رو نباشیم.
اما این موضوع بــا توجه به آلودگى شــهر باید در 
زمان هاى کوتاه انجام شــود و رنگ آمیزى جداول 

تنها به مناسبت هاى خاص منتهى نشود. گرچه رنگ 
کردن جداول همواره در مناطق باالى شهر انجام مى 
شود اما در مناطق پایین تر شهر و خیابان هاى فرعى 
هم با جدول هاى رنگ و رورفته و نازیبایى روبه رو 
هستیم که در شأن و شخصیت شهر اصفهان نیست.
شــهردارى اصفهان و خدمات شــهرى اصفهان 
باید به ایــن موضــوع اهمیت بیشــترى بدهد تا 
شــاهد شــهرى زیبا بدون آلودگى بصرى در این

 زمینه باشیم.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان با بیان 
اینکه امســال تاکنون مازوت در اصفهان مصرف نشده 
است، اظهار کرد: تأکید بر این است که با صرفه جویى در 
مصرف گاز و برق، گاز نیروگاه ها تأمین شود، همچنین از 
وزارت نفت و نیرو درخواست کرده ایم که تأمین گاز براى 

نیروگاه ها را در اولویت قرار دهند.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه علت آلودگى هواى شهر 
اصفهان در 6 ماهه اول سال کانون هاى بیابانى و خشکى 
رودخانه زاینده رود است، گفت: کانون هاى گرد و غبار به 
علت عدم بارش و رها شــدن بیش از 100 هزار هکتار از 
اراضى کشاورزى سبب شده که به صورت نقطه اى گرد 

و غبار بلند شود.

وى  با بیان اینکه در 6 ماهه دوم ســال علت آلودگى هوا 
انتشار آالینده ها از منابع ثابت و سیار است که خودروها 
و صنایع هستند، عنوان کرد: به علت عدم وزش باد قابل 
توجه و سکون نسبى هوا در مناطق مرکزى و کالنشهر 
اصفهان و مناطق صنعتى انباشت مواد آالینده همچنان 

تداوم خواهد داشت.
وى با بیان اینکه جلسه کارگروه اضطرار آلودگى هواى 
شهر اصفهان برگزار و مقرر شــد فعالیت معادن اطراف 
اصفهان کمتر شــود و خودروهاى دودزا کنترل معاینه 
فنى آن ها چک شود، ادامه داد: وزارت نفت و شرکت نفت 
اصفهان موظف شدند در همه جایگاه هاى سوخت بنزین 
یورو 5 توزیع کنند و محیط زیســت بر آن نظارت کند و 

سوخت دیزل و گازوئیل هم باید سوخت پاك توزیع شود.
شیشه فروش با بیان اینکه محدودیت هایى براى مصرف 
گاز براى در کارخانه هاى سیمان اعمال شده است، گفت: 
به همه ادارات و صنایع ابالغ کرده ایم که در مصرف گاز 

20 درصد صرفه جویى کنند.
وى  اضافه کرد: مجتمع هاى مسکونى و تجارى مى توانند 
در سامانه اى که شرکت گاز راه اندازى کرده براى ایجاد 
استانداردهاى الزم موتورخانه ها اقدام کنند. به شهردارى 
نیز اعالم شــد از ســوزاندن هرگونه ضایعات درختان 
خوددارى کند تا از افزایش آلودگى هوا جلوگیرى شــود؛ 
شهردارى مکلف به نوســازى ناوگان اتوبوسرانى شده 

است.

تا کنون مازوت در اصفهان مصرف نشده است

جمع آورى 41 تن برگ پاییزى در مبارکه
نصف جهان   معاون خدمات شــهرى شــهردارى 
مبارکه گفت: از ابتداى فصل پاییز تاکنون، 41 تن 
برگ خشک درختان از ســطح بوستان هاى شهر 

جمع آورى شده است.
نصرا... رفیعى اظهار کرد: عملیات جمع آورى برگ 
درختان همچنان ادامه دارد و براى تهیه و تولید کود 

آلى و کود برگ مورد استفاده قرار مى گیرد.
وى ادامــه داد: عملیــات جمــع آورى برگ هاى 
پاییزى با اســتفاده از چهار دســتگاه برگ  روب و 
از طریق مکش انجام مى شــود و این دســتگاه ها 
به طور متوســط کار 10 نفر از کارگــران را انجام

 مى دهد.

مشخص شدن سرنوشت سینماى نیمه کاره اردستان
نصف جهــان   فرماندار اردســتان از تعیین شــدن 
سرنوشــت ســینماى نیمــه کاره اردســتان

 خبر داد.
محمد هادى احمدى طبا با بیــان اینکه زمین این 
ســینما وقف امور فرهنگى بوده که در ســال هاى 
گذشته شخصى ســرمایه گذارى و ســاخت آن را 
شروع کرده بود، خاطرنشان کرد: سرمایه گذار این 
مکان وامى را از بانک ملت دریافت کرده بود اما به 

دلیل اینکه نتوانســت بازپرداخت وام را انجام دهد، 
بانک ملت اعیان زمین را بــه ملکیت خود درآورده 
و چندین بار هم به مزایده گذاشته شده اما به دلیل 

وقف فرهنگى بودن کسى رغبت نمى کرد.
وى ادامه داد: مقرر گردیــد 80 میلیارد ریالى را که 
بانک ملت به عنوان مبلغ اعیان این پروژه گذاشته به 
عنوان مسئولیت اجتماعى بانک ملت محسوب شود 

و سینما تحویل حوزه هنرى شود.

نو نوار شدن ناوگان حمل و نقل عمومى نجف آباد
نصف جهان   شــهردار نجف آبــاد از افزودن 120 
دســتگاه جدید َون و اتوبوس به ناوگان حمل ونقل 

عمومى درون شهرى این شهر خبر داد.
عبدالرســول امامــى بیان کــرد: نــاوگان جدید 
شامل 100 دســتگاه َون و 20 دســتگاه اتوبوس 
واحد اســت که فرایند اجرایى خریــد آن در حال

 انجام است.

وى افزود: این خودروها به ناوگان درون شــهرى 
نجف آباد افزوده مى شــود که در کیفیت  بخشــى 
خدمات و توسعه خطوط حمل  ونقل مؤثر خواهد بود.

وى در بخش دیگرى از ســخنانش بــا بیان اینکه 
ناوگان مسافر و بار هوشمند خواهد شد، گفت: برنامه 
 ریزى براى اجراى زیرساخت هاى هوشمند سازى در 

مدیریت شهرى صورت گرفته است.
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اپل همیشه ادعا مى کند که گوشــى هاى آیفون کامًال امن 
هستند. اما اطالعاتى به دست آمده که نشان مى دهد اپل از 

برخى اطالعات کاربران استفاده مى کند!
متخصصان کدنویسى در شرکت Mysk ادعاى تمرکز اپل 
روى حریم خصوصى کاربرانش را به چالش کشیده اند. این 
توســعه دهندگان ادعا مى کنند که داده هاى ناشناس برخى 
از اپلیکیشن هاى داخلى خود اپل شامل یک شناسه خدمات 
دایرکتورى (DSID) منحصر به فرد هســتند که به دیتا اپل 
آیدى و آیکالد کاربر متصل مى شــوند. اپل مى تواند از این 

DSID براى ردیابى عادت هاى جستجوى شما در اپ استور 

اســتفاده کند. این با ادعاى اپل مبنى بر اینکه «شناسایى و 
ردیابى هیچ یک از داده ها امکان پذیر نیست» در تضاد است. 
اپل ادعا مى کند که حریم خصوصى و امنیت کاربرانش را حتى 

در آپدیت iOS16 گسترش هم داده است.
iOS 14,6 استفاده اپل از اطالعات کاربران در

محققان پیشتر یافته هاى خود در مورد اینکه iOS 14,6 حجم 
وسیعى از فعالیت هاى اپلیکیشــن هاى پیش فرض گوشى 
به گوگل مى فرســتد را با کاربران به اشتراك گذاشته بودند. 

در آن گزارش آمده بود که حتى اگــر کاربر قابلیت تجزیه و 
تحلیل کمک کننده به اپل را هم به طور کامل غیرفعال کند، 
هیچ لطفى به این موضوع نخواهد کرد. این شامل اطالعاتى 
مثل مدل آیفون، زبان کیبورد و جزئیات دیگر هویتى کاربران 
مى شود. حاال ظاهراً کارشناسان Mysk، شکایتى را علیه اپل 

در این باره تنظیم کرده اند.
گروه Mysk با اپل در ایــن باره مکاتبه داشــته، ولى هنوز 
پاسخى را دریافت نکرده است. این گروه همچنین مى گوید 
که ابزار ردیابى اپلیکیشن ها را فقط در iOS14,5 کشف کرده 

و در دیگر نسخه هاى سیســتم عامل آى او اس وجود ندارد. 
بنابراین اظهار نظرى در مورد امن بودن یا نبودن تمام گوشى 
 Gizmodo هاى آیفون نکرده است. در این رابطه وب سایت
توضیح مى دهد که اپل اطالعــات مربوط به مصرف داده ها 
را رمزگذارى مى کند و لزومًا اطالعات شــخصى و عمومى 
را در کنار هم پردازش نخواهد کرد. مشــکل اینجاست که 
اپل تاکنون شیوه تجزیه و تحلیل اطالعات را به طور واضح 
توضیح نداده است. این نگرانى به وجود آمده که شاید اپل به 

وعده هاى خود در حفظ حریم خصوصى کاربران عمل نکند.

ایالن ماسک اعالم کرد شرکت اپل، تبلیغات در توییتر 
را به طور کامل ازسرگرفته است.

 مالک میلیاردر توییتر روز شــنبه در صحبت هایى که 
در فضاى توییتر اسپیس داشت، این خبر را اعالم کرد 
و گفت:  اپل، بزرگترین آگهى دهنده در این شبکه رسانه 
اجتماعى است. ماســک که مدت بیش از دو ساعت از 
هواپیماى شخصى خود صحبت مى کرد و بیش از 90 

هزار شنونده داشت، درباره اپل توضیح بیشترى نداد.
ایالن ماســک هفته گذشــته، از اپل انتقــاد کرده و 
تولیدکننده آیفون را متهم کرده بود تبلیغات در توییتر 
را تقریبا متوقف کرده و تهدید کرده اســت توییتر را از 
فروشگاه اپ استور حذف خواهد کرد. این اظهارات به 
نوعى اعالن جنگ از سوى ایالن ماسک علیه اپل بود 
که باارزش ترین شرکت جهان و بزرگترین آگهى دهنده 

در توییتر است.
پس از این حمله لفظى، ماسک با تیم کوك، مدیرعامل 
اپل دیدار و اعالم کرد دو طرف مکالمه خوبى داشــتند 
و ســوءتفاهم درباره حذف توییتر از اپ اســتور، رفع 
شده اســت. ماســک گفت: تیم کوك براى او روشن 
کرده که اپل هرگز قصد انجام چنین کارى را نداشــته

 است.
از زمان خریدارى شــدن توییتر توسط ایالن ماسک، 
شرکت هاى متعددى شامل جنرال میلز و فایزر در پى 
ابهامات در خصوص تغییر سیاســت هاى این پلتفرم 
شبکه اجتماعى در مبارزه با نفرت پراکنى و اطالعات 
نادرســت، تبلیغات در توییتر را متوقف کردند. ماسک 
روز شــنبه در توییتى از آگهى دهندگان براى بازگشت 

به توییتر تشکر کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، رویکرد جدید توییتر براى 
احراز هویت حســاب ها، به اوباش مجازى اجازه داده 
است هویت برندهاى بزرگ را جعل کنند. ماسک گفت: 
امیدوار است برنامه احراز هویت توییتر که براى مقابله 
با جعل کنندگان هویت متوقف شده است، هفته آینده 

مجددا راه اندازى شود.
در همین حال، رویترز به نقــل از خبرنگار پلتفرمر خبر 
داد شــرکت آمازون قصد دارد تبلیغــات در توییتر به 
ارزش ساالنه حدود 100 میلیون دالر که به دلیل برخى 
تغییرات امنیتى در پلتفرم تبلیغات این شــرکت شبکه 

اجتماعى متوقف شده بود را ازسربگیرد.

تحلیلگران معتقد هســتند آیفون 15 برخالف آنچه که بسیارى از افراد تصور 
مى کنند، ارتقاى زیاد و قابل توجهى در مقایسه با آیفون 14 خواهد داشت.

با ورود ســرى آیفون 14 به بازار و تمایل شــدید کاربران به خریــد دو مدل پرو و 
پرو مکس بســیارى از افراد تصور مى کنند اپل چون دو مدل پرو و پرو مکس را با 
قابلیت هاى بسیار بهتر و بیشترى در مقایسه با آن ها طراحى کرده، چنین فاصله اى 
بینشان در بازار به وجود آمده است. البته فروش گوشى هاى گران قیمت تر در واقع 
چیزى است که یک شرکت از آن بدش نمى آید؛ در نتیجه یک سرى از تحلیلگران و 

منابع خبرى مدعى شدند چنین فاصله اى را سال بعد هم شاهد خواهیم بود.
مدل هاى پرو از سرى آیفون 14 نه تنها از طراحى مدرن تر (حفره اى) و جزیره ى پویا 

بهره مى برند بلکه قدرت سخت افزارى شان هم به لطف یک پردازنده ى 
ســریع تر از مدل به کار رفته در مدل استاندارد بهتر 

است. ارتقاى دوربین از 12 به 48 مگاپیکسل 
و اســتفاده از پنل هاى پیشــرفته با قابلیت 
پشــتیبانى از نمایشگر همیشــه روشن هم 
مزید بر علت شده تا اکنون میزان سفارشات 
براى این دو مدل از تصــورات خود اپل هم 

بیشتر باشد.
برخى ها معتقد هستند این تفاوت کیفیت و 
قابلیت چون باعث فروش بیشتر مدل هاى 

گران قیمت تر شده، به نفع اپل اســت اما یک سرى از تحلیلگران مى گویند اگر 
تعادل بین آن ها بیشتر باشد، اپل سود بیشــترى خواهد برد. در نتیجه به دنبال این 
است که آیفون 15 را به قابلیت هاى جذاب ترى مجهز کند تا این همه فاصله بین آن 

و مدل پرو وجود نداشته باشد.
اگر این گفته ها در نهایت درســت از آب در بیایند، آیفون 15 احتماال قابلیت هاى 
جذاب ترى از آنچه که اکنون تصور مى شود خواهد داشت. این یعنى شاید جزیره ى 
پویا، نمایشگر همیشه روشن و مواردى از این دســت باالخره به آن و مدل پالس 
اضافه شــود. دومین مورد هــم مى تواند دوربین باشــد. ارتقاى 
دوربین به 48 مگاپیکســل مى توانــد گزینه ى 
خوبى باشــد، خصوصا اینکه اکنون شنیدیم 
امکان فیلم بردارى ۸K قرار است به مدل اولترا 
اضافه شود. بدین ترتیب اپل هم مى تواند یک 
فاصله ى معنادار بین دو مدل ایجاد کند (عدم 
پشــتیبانى از وضوح ۸K در مدل استاندارد و 
پالس) و هم مى تواند کیفیت دوربین دو مدل 

ارزان قیمت تر را بعد از سال ها ارتقا دهد.
البته این ها فعال در حد یک تحلیل هستند و 
باید دید در نهایت تصمیمى که اپل مى گیرد 

چه خواهد بود.

برخى از مشــترکان مى گویند هنگام فروش تلفن ثابت 
خود متوجه شده اند که شماره تلفن ثابت آنها پس از تعیین 
معیارهایى شــامل شــماره هاى رند و با ارزش محسوب 
مى شــود و در نتیجه امــکان فــروش آن را ندارند مگر 
اینکه هزینه رند بــودن را به مخابــرات بپردازند. در این 
باره شــرکت مخابرات ایران اعالم کرده کــه براى این 
مشترکان تسهیالت خوبى را در نظر گرفته که 90 درصد 

محدودیت ها با آن برداشته مى شود.
برخى از مشــترکان اعالم مى گویند هنگام فروش تلفن 
ثابت خود متوجه شده اند که شماره تلفن ثابت آنها پس از 
تعیین معیارهایى شامل شماره هاى رند و با ارزش محسوب 
مى شود و در نتیجه امکان فروش آن را ندارند مگر اینکه 

هزینه رند بودن را به مخابرات بپردازند.
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئى در مهر ماه 
سال جارى طى اطالعیه اى اعالم کرده بود تعرفه خدمات 
تغییر نام و تغییر مکان خطوط تلفن ثابت باید براســاس 
مبالغ تعیین شده در مصوبه شماره 2 جلسه 324 کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود. سقف 
هزینه تغییر نــام و تغییر مکان خطوط ثابــت حقیقى به 
ترتیب 38 هزار و 300 تومــان و 149 هزار و 300 تومان

 است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط 
ثابت حقوقى به ترتیب 73 هزار و 600 تومان و 162 هزار و 
500 تومان و دریافت مبالغ اضافى با عنوان تعرفه خطوط 
رند از مشــترکانى که مالک خطوط رند هســتند، تخلف 

محسوب مى شود.
مشــترکانى که با چنین درخواستى مواجه شــده اند و از 
آنها مبالغ اضافى دریافت شده است 
مى توانستند براى ثبت شکایت به 

سامانه ثبت و پاسخگوئى به شــکایات (سامانه 195) به 
آدرس مراجعه کنند.

در همین رابطه، داوود زارعیان - معاون تجارى و خدمات 
مشتریان شــرکت مخابرات ایران - در گفت وگو با ایسنا، 
درباره این موضوع اظهار کرد: دو دســته شماره هاى رند 
داریم، یک دسته شماره هایى که مشتریان به عنوان شماره 
رند از ابتدا از شرکت مخابرات خریدارى کرده و دسته دیگر 
شماره هاى رندى است که مشترك خریدارى نکرده بلکه 

به صورت تصادفى براى مشترك ثبت شده است.
وى افزود: براســاس پروانه شــرکت مخابرات ایران این 
دسته از شماره ها (دســته دوم) درواقع مالکیتى ندارد البته 
تا زمانى که خود فرد بخواهد از آن استفاده کند، مى تواند 
آن را در اختیار داشته باشد؛ درواقع مشترك براى این دسته 
از شــماره هاى رند تلفن ثابت در ابتدا هزینه اى پرداخت 

نکرده است.
زارعیان گفت: بنابراین با توجه دسته دوم شماره هاى رند 
که طبق پروانه براى شرکت مخابرات است، در مرحله اول 
سه گونه تسهیالت براى آنها که به صورت تصادفى براى 
مشترك انتخاب شده توسط این شرکت در نظر گرفته شده 
است. یکى این شماره ها مى تواند براى خود مالک جا به جا 
شود؛ دوم اگر خانه فروخته شده است، شماره به نام مالک 
مى شود و سوم اگر این خط ورثه اى شد، باز هم نقل و انتقال 

انجام مى شود.
 وى افزود: با این تسهیالت در نظر گرفته شده 90 درصد 
محدودیت ها برداشته شده است. تنها نکته اى که وجود دارد 
این است آیا این خط خرید و فروش بشود یا خیر؟ در پاسخ 
مى توان گفت این کار باید براساس امکانات فنى انجام شود 
که امکان جابه جایى خط به هر نقطه اى که الزم است وجود 
دارد یا نه. درحال حاضر در ایــن زمینه هم اقداماتى انجام 
مى دهیم تا به چه ترتیبى مى توان به مشترکان کمک  کرد 
تا با مشکلى مواجه نشــوند. بنابراین شرکت مخابرات 90 
درصد مشکالت را با سه تسهیالتى که اخیرا در نظرگرفته 

برداشته است.
معاون تجارى و خدمات مشتریان شرکت مخابرات 
ایران با بیان اینکه شماره هاى رندى که در ابتدا 
توسط مشترکان خریدارى شده اند و هزینه 
آن پرداخته شده است، هیچ محدودیتى 
ندارد و مشترکان مى توانند به راحتى آن را 
نقل و انتقال یا  خرید فروش کنند، تصریح 
کرد: البته همه این موارد یک شــرط براســاس 
مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى دارد و 

آن این است که ما امکانات فنى داشته باشیم.
وى درباره هزینه هاى شــماره هاى رند هــم اظهار کرد: 
هزینه هاى شماره هاى رند به طور مثال اگر 4 عدد مشابه 
یکدیگر باشند یا 2 عدد مشابه و غیره، دستورالعمل مفصلى 
دارد که با توجه به میزان رند بودن هزینه آن مشــخص 
مى شود؛ همچنین شــرکت مخابرات درصدد است براى 
شماره هاى رند تلفن ثابت موجود در شبکه شرایط مزایده 
فراهم کند که هرکسى خواســت خط مورد نظر خود را در 

مزایده انتخاب کند.
طبق این گزارش، طى ســال هاى گذشته اعالم شده بود 
هزینه خرید یک خط تلفن ثابت کمــى بیش از 50 هزار 

تومان است اما همانند خطوط تلفن همراه، خط هاى تلفن 
ثابت نیز در صورت رند بودن قیمت هایى به مراتب باالتر 
پیدا مى کنند و در بسیارى موارد این قیمت ها به چند میلیون 
تومان هم مى رسد. در سال 1388 شرکت مخابرات ایران 
آیین نامه اى در ارتباط با شماره هاى رند به تصویب رساند 
و بر این اســاس شــماره هاى رند براى فروش به مراکز 

مخابراتى سپرده شد.
 طبق آیین نامه،  شماره ها در قالب 4 گروه الماس، طالیى، 
نقره اى و سفارشى (برنز) دسته بندى شدند و بر اساس این 

گروه ها قیمتى نیز براى آنها تعیین شد.
اگرچه بنابر گفته هاى یکى از مسئوالن شرکت مخابرات 
استان تهران در سال هاى گذشته، واگذارى تلفن هاى ثابت 
رند تنها به خط هاى نقره اى و برنزى محدود شد و خط هاى 
طالیى و الماس واگذار نمى شــدند اما بر اساس آیین نامه 
مذکور، قیمت فروش هر شــماره  رند برنز ثابت 350 هزار 
تومان، شــماره رند نقره اى 750 هزار تومان و شماره رند 
طالیى دو میلیون تومان تعیین شد و براى شماره هایى که 
جزو شماره هاى گروه الماس به شمار مى روند نیز باالترین 

قیمت پیشنهادى در نظر گرفته شده بود.
در سال 1390 شرکت مخابرات ایران تصمیم به واگذارى 
شماره هاى رند از طریق مزایده گرفت و در استان تهران 
به فروش این شماره ها اقدام کرد؛ البته مخابرات به یکباره 
تمام خطوط خود را به مزایده نگذاشــت و تصمیم گرفت 
که این طرح در چند مرحله اجرا شود که نخستین مرحله 
با فروش 70 شــماره رند آغاز شد که البته در این دوره هم 
مخابرات براى عرضه شماره هاى الماس دست نگه داشت.

پس از دو دوره مزایده خطوط رندى که همچنان در دست 
مخابرات باقى مانده بود به مراکز مخابراتى ســپرده شد و 
این امکان وجود داشــت در این مراکز مى توان نسبت به 
خرید خط هاى برنزى و نقره اى اقدام کــرد اما واگذارى 
خط هاى طالیى و الماس گفته شــده بود میسر نیست. به 
غیر از شرکت مخابرات، خطوط تلفن ثابت نو و یا کارکرده 
در بازار آزاد نیز به فروش مى رسند که در این زمینه هم در 
اغلب موارد مانند طرح هاى الماس مخابرات فروشندگان 
ترجیح مى دهند خط خود را به باالترین پیشــنهاد ممکن 

واگذار کنند.
مرورى کوتاه بر آگهى هاى تبلیغاتى که طى ســال هاى 
گذشته در این زمینه در فضاى مجازى منتشر شده گویاى 
آن است که بعضا قیمت یک خط تلفن ثابت رند از 600 یا 
700 هزار تومان شروع شده و در موارد متعدد براى فروش 
خط هاى رند معمولى قیمت 5 تــا 6 میلیون تومانى امرى 

طبیعى و متداول محسوب مى شود. 
اما برخى از فعاالن بازار فروش خطــوط تلفن ثابت گفته 
اند در مناطق مختلف شــهر قیمت خط هاى تلفن ثابت 
که شماره هاى بســیار رندى دارند به باالى 100 میلیون 
تومان هم مى رســد؛ به عنوان مثال براى خرید خطى که 
هفت شماره یکسان داشته باشد و تنها یک رقم آن با بقیه 
شماره ها فرق داشته باشد، باید حدود 150 تا 200 میلیون 
تومان هزینه کرد. البته برخى فروشندگان هم هستند که 
معلوم نیســت با چه دلیل و مجوزى اما براى فروش خط، 
باید بدانند که آن شــماره را براى چه کسب و کار و به چه 
منظورى درخواست مى شود تا پس از بررسى در جلسات 
مختلف اعالم کنند که آن خط را با چــه قیمتى در اختیار  

قرار خواهند داد.

گوشى هاى آیفون آنقدرى که اپل ادعا مى کند امن نیستند!

 بازگشت تبلیغات
 اپل و آمازون به توییتر

آیفون 15 احتماالً از آنچه تصور مى کنید بهتر خواهد بود

ل بعد هم شاهد خواهیم بود.
ى مدرن تر (حفره اى) و جزیره ى پویا 
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فروش خطوط رند
 تلفن ثابت
 و پاسخ مخابرات
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تنظیم مقررات ارتباطات از متقاضیان دریافت شود. سقف 
هزینه تغییر نــام و تغییر مکان خطوط ثابــت حقیقى به 
9 تومــان و 149 هزار و 300 تومان 8ترتیب 38 هزار و 300

 است. همچنین سقف هزینه تغییر نام و تغییر مکان خطوط 
2 تومان و 162 هزار و  0 هزار و 600 3ثابت حقوقى به ترتیب 73
500 تومان و دریافت مبالغ اضافى با عنوان تعرفه خطوط 
رند از مشــترکانى که مالک خطوط رند هســتند، تخلف 

محسوب مى شود.
مشــترکانى که با چنین درخواستى مواجه شــده اند و از 
آنها مبالغ اضافى دریافت شده است 
مى توانستند براى ثبت شکایت به 

که طبق پروانه براى شرکت م
سه گونه تسهیالت براى آنها
مشترك انتخاب شده توسط ای
است. یکى این شماره ها مى تو
شود؛ دوم اگر خانه فروخته ش
مى شود و سوم اگر این خط ورث

انجام مى شود.
 وى افزود: با این تسهیالت د
محدودیت ها برداشته شده است
این است آیا این خط خرید و ف
مى توان گفت این کار باید براس
که امکان جابه جایى خط به هر
دارد یا نه. درحال حاضر در ایـ
مى دهیم تا به چه ترتیبى مىت
ب تا با مشکلى مواجه نشــوند.
درصد مشکالت را با سه تسه

برداشته است.
معاون تجارى و خدمات
ایران با بیان اینکه
توسط مشترک
آن پرداخته
ندارد و مشتر
انتقالی نقل و
کرد: البته همه این م
مصوبات سازمان تنظیم مقررا

آن این است که ما امکانات فنى
وى درباره هزینه هاى شــمار
هزینه هاى شماره هاى رند به
2یکدیگر باشند یا 2 عدد مشابه

بر خ وپ

مناقصه انجام عملیات ساخت و بازسازى تجهیزات فلزى سبا
شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت شناسایى پیمانکاران توانمند در زمینه مناقصه انجام عملیات ساخت و بازسازى 
تجهیزات فلزى سبا مناقصه عمومى یک مرحله اى برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هاى  توانمند در این زمینه دعوت به 

همکارى و ثبت نام مى نماید. 
مدارك مورد نیاز: 

 pdf 1. صالحیت ایمنى پیمانکاران، آخرین اطالعات ثبتى شرکت، در قالب
 pdf 2. توان مالى، توان تجهیزاتى، توان اجرایى و مدیریتى در قالب

 m.shafieioun@msc.ir :نحوه دریافت مدارك: دریافت مدارك از طریق پست الکترونیکى به آدرس
مهلت ارسال مدارك: از تاریخ 1401/09/13 تا مورخ 1401/09/30

 m.shafieioun@msc.ir :نحوه ارسال مدارك: ارسال مدارك از طریق پست الکترونیکى به آدرس
اطالعات تماس با کارشناس: آقاى شفیعیون واحد امور قراردادها به شماره 0315273068 و واحد فنى سبا مهندس 

بهرامى 09010039482 
ارایه  مدارك و سوابق هیچ گونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. 

اصفهان، 75 کیلومترى جنوب غربى، شرکت فوالدمبارکه اصفهان
تلفن: 031-33325325   صندوق پستى: 84815-161  کدپستى: 84881-11131  

دورنگار: 33324324- 031
www.msc.ir

Email:info@msc.ir

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان
۱۴۰۱-۹۲
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یکى از عالئم اولیه کمبود ویتامین B۱۲ خستگى است؛ سطحى از خستگى 
که آنقدر عمیق اســت که بر زندگى روزمره تاثیر مى گذارد. عالئم دیگر 
عصبى هستند و ممکن است شامل سوزن سوزن شدن در اندام ها، گیجى، 

از دست دادن حافظه، افسردگى و مشکل در حفظ تعادل باشد.
کمبود ویتامین B۱۲ یک مشکل شایع جسمى است که مى تواند عواقب 

جدى داشته باشد اما پزشکان اغلب آن را نادیده مى گیرند.
ویتامین B۱۲ در رژیم غذایى کمیاب اســت و تنها در خوراکى هایى که از 

منابع حیوانى تهیه مى شوند، یافت مى شود.
بدن انسان روزانه تنها به 2.4 میکروگرم از این ویتامین نیاز دارد که 
مقدار بسیار بسیار کمى است. با این حال کمبود همین مقدار 
اندك از ویتامین B۱۲ در بدن هم مى تواند بر سالمت و کیفیت 

زندگى تاثیر منفى بگذارد.
یکى از عالئم اولیه کمبود ویتامین B۱۲ خســتگى 
است؛ سطحى از خســتگى که آنقدر عمیق است که 
بر زندگى روزمره تاثیر مى گذارد. عالئم دیگر عصبى 
هســتند و ممکن است شامل سوزن ســوزن شدن در 
اندام ها، گیجى، از دست دادن حافظه، افسردگى و مشکل 

در حفظ تعادل باشد. 
درصورتیکه کمبود این ویتامین برطرف نشــود، ممکن است برخى از این 

عالئم به طور دائم ادامه پیدا کنند.
از آنجاییکه دالیل زیادى مى تواند در بروز این عالئم نقش داشــته باشد، 

ممکن است پزشــکان احتمال کمبود ویتامین B۱۲ را نادیده بگیرند و در 
غربالگرى توجهى به آن نداشته باشند.

B12 نحوه جذب ویتامین
در بررسى ها تاکید شده افرادى که رژیم هاى گیاهى مصرف مى کنند باید 
مکمل هاى B۱۲ دریافت کنند. جذب این ویتامین یک فرآیند پیچیده چند 
مرحله اى است که از دهان شروع مى شود و در انتهاى روده کوچک پایان 

مى گیرد. 
هنگام جویدن، ماده غذایى با بزاق دهان ترکیب مى شود. هنگامى که غذا 
بلعیده مى شود، ماده اى در بزاق موســوم به پروتئین R - پروتئینى که از 
تخریب ویتامین B۱۲ در معده محافظــت میکند- همراه با غذا وارد معده 
مى شود. سلول هاى خاصى در جداره معده دو ماده ترشح مى کنند که براى 

جذب ویتامین B۱۲ مهم هستند. 
یکى اسید معده است که مواد غذایى و B۱۲ را از هم جدا کرده و به ویتامین 
اجازه مى دهد به پروتئین R متصل شــود. ماده دیگرى که فاکتور داخلى 
نام دارد با محتویات معده ترکیب شده و همراه آنها وارد قسمت اول روده 
کوچک میشــود. پس از آن، شــیره پانکراس، B۱۲ را از پروتئین R آزاد 
مى کند و آن را در اختیار فاکتور داخلى قرار میدهد. این ترکیب به ویتامین 
B۱۲ اجازه مى دهد تا در سلول ها جذب شود و به حفظ سلول هاى عصبى 
و تشکیل گلبول هاى قرمز سالم کمک کند. کمبود ویتامین B۱۲ معموال 

شامل اختالل در یک یا چند مرحله از مسیر جذب است.

B12 عوامل خطر براى کمبود
بدون بزاق، B۱۲ به پروتئین R بزاق متصل نمى شود و توانایى بدن در جذب 
آن تحت تاثیر قرار مى گیرد. صدها داروى مختلف وجود دارد که مى تواند 
باعث خشکى دهان شود و در نتیجه بزاق بسیار کمى تولید شود. این داروها 
شامل داروهاى استنشاقى، ضد احتقان، داروهاى ضد افسردگى، داروهاى 
فشار خون و بنزودیازپین ها مانند زاناکس مى شود که براى درمان اضطراب 
استفاده مى شود.یکى دیگر از عوامل بالقوه در کمبود ویتامین B۱۲، سطح 
پایین اسید معده است. محققان استفاده از داروهاى آنتى اسید را به شدت با 

کمبود B۱۲ مرتبط دانسته اند.

B12 درمان کمبود ویتامین
در حالیکه برخى از پزشکان به طور معمول سطح B۱۲ و سایر ویتامین ها 
را اندازه گیرى مى کنند، معاینه معمولى تنها شامل شمارش کامل خون و 
آزمایش متابولیک پایه است که هیچ کدام وضعیت B۱۲ را مورد سنجش 
قرار نمى دهد. اگر عالئم کمبود B۱۲ را مشاهده کردید باید براى آزمایش 
به پزشــک مراجعه کنید. نوع درمان و طول دوره درمان به علت و شدت 
کمبود ویتامین B۱۲ بستگى دارد. بهبودى کامل ممکن است تا یک سال 

طول بکشد اما با درمان مناسب امکان پذیر است.
به گزارش ژاپن تــودى، درمان کمبود این ویتامین مــى تواند به صورت 
خوراکى، زیر زبانى یا از طریق بینى انجام شــود یا ممکن اســت به انواع 

مختلف تزریق نیاز باشد.

متاسفانه امروزه بسیارى از مردم در شرایط استرس زا و 
اضطراب آور هستند و قرن هاست که از داروهاى گیاهى 
مانند انواع دمنوش براى کاهش اســترس و آرام کردن 

اعصاب استفاده شده است.
دنیاى امروز دنیاى شتاب و سرعت و تالش زیاد است! 
عصر اینترنت و زندگى ماشینى امکانات و رفاه زیادى را 
براى بشر ایجاد کرده اســت اما به همان اندازه آرامش 
افراد را دچــار اختالل کرده و گویى همگى احســاس 
مى کنند یکى در تعقیب آنهاســت!بیاید تصور کنید که 
بعد از یک روز کارى پر از استرس کنار پنجره ایستاده اید 
و یک نسیم خنک پاییزى صورتتان را نوازش مى کند. 
به نظرتان یک فنجان چاى داغ خوش  عطر و بو شما را 

آرام نمى کند؟
نفس عمیق کشــیدن، گوش دادن به موسیقى، انجام 
ورزش هایى مانند یوگا و در کل انجام حرکات کششى 
و فعالیت هایى از این قبیل بــراى آرامش اعصاب مفید 
است. استرس مداوم و آرام نبودن اعصاب ذهن و جسم را 
مریض مى کند و در صورت تدوام آن مشکالتى از قبیل 
سردرد، ناراحتى هاى گوارشى و گرفتگى عضالت را به 

دنبال خواهد داشت.
یکى از روش هاى کاهش استرس و آرام شدن اعصاب، 
نوشیدن دمنوش هاى گیاهى است.در این گزارش قرار 
است به این مساله بپردازیم و دمنوش هایى را که براى 

آرامش اعصاب مفید هستند را به شما معرفى کنیم.

انواع دمنوش براى آرامش اعصاب
درست است که حتى گرماى دلپذیر یک فنجان چاى شما 
را آرام مى کند اما نقش دمنوش ها در کاهش اضطراب و 
استرس چیزى فراتر از گرماى آرامش   بخش است و آن 

ترکیبات مفید موجود در دمنوش هاست.

چاى سبز هیمالیایى یا چاى دارجیلینگ؛ 
مفید براى رفع اضطراب

چاى سبز هیمالیایى یا همان چاى 
دارجیلینگ داراى محتواى 
آنتــى اکســیدانى و 
ترکیباتى با خواص 

سم زدایى بسیار زیادى اســت. این دمنوش داراى آمینو 
اسیدى به نام ال تیانین اســت که به طور شگفت آورى 

باعث آرامش ذهن مى شود.

دمنوش نعناع فلفلى براى سالمت اعصاب 
و روان

جالب اســت بدانید که ارتباط مســتقیمى بین سالمت 
دســتگاه گوارش و سیســتم ایمنى بدن و نیز سالمت 
اعصاب و روان شــما وجود دارد. اغلب افرادى که دچار 
اضطراب و استرس هاى مداوم هستند، دچار مشکالت 

دستگاه گوارش نیز مى شوند.
دمنوش نعناع فلفلى از آن دمنوش هاى پرطرفدار است 
که به عملکرد صحیح سیستم گوارشى کمک مى کند. 
منتول موجود در این گیاه تنش عضالت را کاهش داده و 

نیز استرس را کم مى کند.

رفع استرس با چاى سیاه
چاى ســیاه به عنوان یک نوشــیدنى پر طرفدار مورد 
استفاده مردم در جوامع مختلف قرار دارد.دمنوش چاى 
سیاه به کاهش اســترس و اضطراب کمک مى کند. به 
دنبال اضطراب و تنش ســطح هورمون استرس یعنى 
کورتیزول باال مى رود، اما نوشــیدن چاى سیاه میزان 
این هورمون را کاهــش داده و فرد احســاس بهترى 

خواهد داشت.

تنظیم خواب با دمنوش سنبل الطیب
این روزها مشکالت عدم خواب رفتن افراد یا داشتن یک 
خواب با کیفیت در جامعه بسیار رایج است؛ به طورى که 
بسیارى افراد هستند که طى شب تا ساعتها بیدار هستند 
و به خواب نمى روند. در کنار دارو درمانى که باید تحت 
نظر پزشــک متخصص انجام شــود مصرف دمنوش 

سنبل الطیب کمک مى کند تا بهتر بخوابید.

دمنوش گل رز براى آرامش اعصاب و روان
دمنوش گل رز آرامش بخش است. گل رز عالوه بر اینکه 
خوش عطر و زینت بخش باغچه هاى شــما است فواید 
دیگرى نیز دارد. نوشیدن چاى گل رز کمک مى کند تا 
عملکرد سیستم گوارش و سیستم ایمنى بدن بهتر شود 

و به طرز باورنکردنى اى اضطراب را کاهش مى دهد.

دمنوش گل ســاعتى؛ ضد اســترس و 
آرام بخش

داشــتن آرامش بعد از یک روز کار خستگى آور و کسل 
کننده امر مهمى اســت که مردم جملگى به دنبال آن 
هستند.دمنوش گل ساعتى نیز باعث آرامش اعصاب 

مى شود. گل ســاعتى بسیار زیبا 
است و اغلب در مناطق استوایى 

آفریقا و آمریکا قابل رشد است.

دمنوش ختمى؛ ضد اضطراب و استرس
یکى از دمنوش هاى موثر در مهار استرس دمنوش ختمى 
که البته به صورت خطمى نیز نوشته مى شود است.این 
دمنوش با نام گل بامیه نیز شناخته شده است، تاثیرات 

آرام بخش و ضد اضطراب دارد.

دمنوش گیــاه آب قاشــقى؛ مفید براى 
افسردگى

در زندگى امروز افســردگى و پریشان حالى مفرد بسیار 
رایج است؛ به شــکلى که روزانه تعداد زیادى از مردم در 
گیر بیمارى افسردگى هستند.دمنوش گیاه آب قاشقى در 
فرهنگ آسیایى یک داروى سنتى و قوى جهت درمان 

افسردگى و اضطراب به حساب مى آید.

کاهش عالئم اضطراب با دمنوش ریحان 
مقدس

اگر دچار اضطراب آزار دهنده هستید و مدام دلتان شوره 
بیخود مى زند مصرف این دمنوش گره گشاست.

دمنوش ریحان مقدس از گیاهى با همین نام تهیه شده 
که از تیره نعناعیان و بومى کشورهاى هند، پاکستان، نپال 
و بنگالدش است. چاى ریحان مقدس موجب کاهش 

عالئم اختالل اضطراب عمومى است.

دمنوش گل راعى
دمنوش گل راعى یکى از بهترین داروهاى گیاهى براى 
درمان افسردگى و اضطراب است. گل راعى با نام هاى 
هوفاریقون و گل شهناز نیز شناخته شده است. این گیاه 
ممکن اســت با برخى از داروها در تعامل باشد و ممکن 
اســت منجر به عوارض جانبى شــود، بنابراین اگر در 
دوره درمانى خاصى هستید 
و از داروهاى خاصى 

مصرف مى کنید، 
قبل از نوشیدن مکرر 

دمنــوش گل راعى با 
پزشک مربوطه مشورت 

کنید.

چه دمنوش هایى 
به بهبود خواب کمک 

مى کنند؟
دمنوش پنیر باد و دمنوش 
به  سنبل الطیب 
بهتــر خوابیدن 

کمک مى کنند.

حتما براى شما هم پیش آمده که از دیدن هنرپیشه هاى هالیوودى در طول زمان 
شگفت زده شوید. انگار زمان روى این افراد اثرى معکوس دارد اما ماجرا به زمان 

برنمى گردد!
یک سرآشپز مشهور خصوصى که در بورلى هیلز (محله لوکس و هنرپیشه نشین 
لس آنجلس آمریکا) کار مى کند از عادات غذایى مشــتریان مولتى میلیاردرش 
گفته و به نظر مى رسد که سرحالى در کهنسالى بیشتر به سبک زندگى و تغذیه 

آنها وابسته است.
او در یک مصاحبه با شبکه سى ان بى سى، راجع به آنچه که مشترى هایش معموال 
در یک هفته مى خورند توضیح داد؛ شف بى یا خانم بایوفسکى از مزیت این شغل 
گفته و توضیح داده که ثروت مشتریانش باعث شده او در تهیه مواد اولیه و با کیفیت 

محدودیتى نداشته باشد.
او مى گوید: « با این نوع مشترى ها، تکیه من بر مواد اولیه باکیفیت، ارگانیک و دستور 
العمل هاى درست و سالمتى است که محصوالت تازه را از مزرعه به میز بیاورد.» 
بایوفسکى اغلب با یک متخصص تغذیه همکارى مى کند تا اطمینان حاصل کند 
که نیازهاى تغذیه اى مشتریانش را برآورده مى کند و به آنها کمک مى کند تا بدن 

شادابى داشته باشند.
این سرآشپز شناخته شده مى گوید: «در طول این سال ها من یاد گرفتم که چطور 
غذاهایى خوشمزه و البته سالمت تهیه کنم. از طرف دیگر مشتریان من دوست دارند 
بدانند دقیقا چه چیزى در غذایشان وجود دارد و همین دانش تغذیه اى من را باال برده 

است.»
او توضیح مى دهد که این افراد مشــهور روز خود را با یک نوشیدنى میوه اى شروع 
مى کنند. اغلب آب میوه اى تازه که به روش پرس سرد تهیه شده پرطرفدار است؛ گاهى 
اسموتى هایى با میوه هاى فصل که مواد مغذى متنوع ترى را تامین مى کنند و گاهى 
یک نوشیدنى سبز با سبزیجات تازه مانند کلم پیچ، کاهو، کرفس یا خیار به آب میوه 

صبح تنوع مى دهد.
وعده صبحانه اغلب پروتئینى است. تخم مرغى که با قارچ ترافل رنده شده یا خاویار 
سرو مى شود یا املتى که به روش ژاپنى ها رول شده در کنار نان گندم کامل و آووکادو و 

سبزیجاتى که با روغن زیتون بکر مزه دار شده اند طرفدار دارد.
میان وعده معموال ماست با پودر نارگیل و گرانوالى بدون دانه مثل گوجى برى و ژل 
رویال است. بایوفسکى گاهى این معجون را با میوه هاى ارگانیک و عسل سرو مى کند.

یک روز پرکار را باید با یک وعده غذایى مقوى براى شــام به پایان رساند و شام این 
مشتریان هالیوودى اغلب از مرغ کبابى به همراه سبزیجات کم کالرى که با سس سیر 

مزه دار شده و بخارپز و بدون روغن هستند تشکیل مى شود.

برنج هاى خارجى انواع مختلفى دارند که محبوب ترین آن ها برنج هندى و پاکستانى مى باشد. 
این دو نوع برنج از نظر پخت و ظاهر با یکدیگر متفاوت  هستند. به همین دلیل بسیارى از افراد 

نمى دانند که کدام یک از آن ها را انتخاب نمایند.
برنج پاکستانى را مى توان از مرغوب ترین برنج هاى خارجى معرفى نمود. این برنج در طول 
سال به مقدار بسیار زیادى به کشورهاى سراسر دنیا صادر مى شود. به طور کلى پاکستان یکى 
از بزرگ ترین کشورهاى تولیدکننده برنج در سراسر جهان است. این برنج به خوش عطرى و 

دانه بلند بودنش معروف مى باشد که در ایران آن را با نام برنج باسماتى مى شناسند. 
برنج هندى نیز از دیگر برنج هاى باکیفیت خارجى مى باشد که پس از برنج پاکستانى با حجم 
زیادى به سایر کشورها صادر مى شود. ظاهر این برنج شباهت زیادى به برنج هاى ایرانى دارد، 
اما عطر و طعم برنج ایرانى را ندارد. برنج هاى پاکستانى از فیبر باالیى برخوردارند و مى توانند 
احتمال بروز سکته را به میزان قابل توجهى کاهش دهند. به طور کلى برنج  پاکستانى سازگارى 
بیشترى با دستگاه گوارش دارد، اما برنج هاى هندى ظاهر بهترى نسبت به برنج هاى پاکستانى 
دارند. متاسفانه در خصوص این برنج ها هشدارهاى زیادى داده شده است که یکى از آن ها، 

احتمال وجود فلزات و پالستیک در مولکول هاى برنج هندى است.
در نهایت باید گفت که اگر مى خواهید برنج شــما ظاهر بهترى داشته باشد، بهتر است برنج 
هندى خریدارى نمایید. اما در صورتى که عطر و طعم برنج براى شما مهم است، برنج پاکستانى 
انتخاب مناسب ترى مى باشد. معموال براى مهمانى ها بیشتر از برنج هاى هندى استفاده مى شود 
اما براى استفاده روزانه و خانوادگى بهتر است برنج پاکستانى تهیه شود که از سالمت باالترى 

برخوردار مى باشد. 

جالب است بدانید بیش از یک سوم بادام زمینى هاى دنیا صرف تهیه کره آن مى شود، 
اما متأســفانه مصرف این ماده مغذى در ایران به دلیل ناآگاهى از فواید این خوراکِى 

مفید و مقوى بسیار کم است.
اگر ورزشــکار باشــید به احتمال زیــاد بار ها درباره خــواص کره بــادام زمینى از 
هم باشگاهى هایتان شنیده اید. در ادامه به دو سوال رایج «کره بادام زمینى را با چى 
بخوریم؟» و «بهترین زمان براى خوردن کره بادام زمینى چه زمانى است؟» پاسخ 

داده شده است.
این ماده مغذى حیف است که فقط با نان خورده شود. در ادامه چند پیشنهاد جذاب 

برایتان داریم:
1. کره بادام با نان تست

کره روى نان تست (یا هر نان دلخواه دیگرى) بمالید و از طعم خوب آن لذت ببرید. 
مى توانید همراه با یک لیوان چاى یا قهوه بنوشید.

2. ترکیب کره بادام زمینى با میوه هاى دلخواه
یک راه خوشمزه دیگر مصرف ترکیب میوه هایى مثل موز، سیب یا گالبى همراه با 
کره است. کره را روى میوه دلخواهتان بمالید و نوش جان کنید. این ماده مغذى و 
خوشمزه را مى توانید براى صبحانه، میان وعده، وعده بعد از تمرین یا دسر میل کنید.

3. مصرف کره بادام زمینى با کیک و شیرینى
اگر تا به حال این یکى رو امتحان نکردید پیشنهاد مى کنیم حتما یک بار امتحانش 
کنید، چون واقعا طعم خوبى خواهد داشت. راهش خیلى ساده است فقط باید این 

کره را روى کیک یا شیرینى دلخواه خود بمالید یا بین الیه هاى کیک قرار دهید.
طبق تحقیقات معتبر در صورتى که فرد بخواهد بادام زمینى را به منظور کاهش وزن 

بخورد، بهتر است آن را به عنوان یک میان وعده مصرف کند.    

محققان کشــف کردند که یک نــوع باکترى به نــام ژنژیوایــس پورفیرو مانوس 
(Porphyromonas gingivalis) عاملــى بیمارى زا در پشــت پریودنتیت مزمن 

(معروف به بیمارى لثه) در مغز بیماران مبتال به آلزایمر است.
 طبق آخرین آمار جهانى حدود یک هشتم از افراد داراى 65 سال و بیشتر، دچار آلزایمر 
مى شوند. پزشکان همیشه مى گویند که نباید نشانه هاى مربوط به آلزایمر را نادیده 
بگیرید، اما به تازگى دانشمندان متوجه شدند عالوه بر نشانه هاى از پیش شناخته شده 
براى این بیمارى، عالیمى از عفونت در دهان و لثه ها مى تواند نشانه اى جدید براى 

بروز آلزایمر باشد.
در سال هاى اخیر، تعداد قابل توجهى از مطالعات علمى یک فرضیه نگران کننده را 

تأیید کرده اند: «بیمارى آلزایمر فقط یک بیمارى نیست، بلکه یک عفونت است.».
اما مکانیسم هاى دقیق این عفونت مسئله اى اســت که محققان هنوز در تالش 
هستند تا آن را کشــف کنند. یکى از این مطالعات، نشــان مى دهد که بیمارى لثه 
مى تواند یکى از قطعى ترین عوامل براى یک عامــل باکتریایى براى بروز آلزایمر 

ز باشد. در مقاله اى که توســط یان پوتمپا، میکروبیولوژیست  ا
دانشگاه لوئیزویل منتشر شد، محققان کشف کردند 

کــه Porphyromonas gingivalis عاملى 
بیمارى زا در پشت پریودنتیت مزمن (معروف 
به بیمارى لثه) در مغز بیماران مبتال به آلزایمر 

است.
دانشــمندان مى گویند که عوامل عفونى از 

سال ها پیش در ایجاد و پیشرفت بیمارى آلزایمر 
نقش داشته اند، اما شواهد قطعى براى اثبات آن ها 

وجود نداشته است، ولى اکنون، براى اولین بار ما شواهد 
قطعى داریم.

 gingipains دانشمندان به تازگى آنزیم هاى سمى به نام
را شناسایى کردند که توسط باکترى ها در مغز بیماران 
مبتال به آلزایمر ترشح مى شود که با دو نشانگر مجزاى 
این بیمارى مرتبط است: پروتئین تاو و برچسب پروتئینى 

به نام یوبیکوئیتین.

کاهش استرس و تنظیم خواب با 
نوشیدنى هاى گیاهى

راز پیر نشدن 
مولتى میلیاردرها فاش شد

برنج هندى یا پاکستانى؟ 
کدامیک بهتر است؟

نشانه هاى آلزایمر در دهان 
شماست!

کره بادام زمینى را
 با چى بخوریم؟

زروبیولوژیست  ا
 کردند 

ى 

ر 
ن ها 

ر ما شواهد

gingipains

مغز بیماران 
ىىىىىزاى نگر مج
ب پروتئینى

عالئم و نشانه هاى کمبود 
ویتامین B۱۲ چیست؟

ل ی ین وی بو
جدى داشته باشد اما پزشکان اغ
۲ویتامین B۱۲ در رژیم غذایى کم

منابع حیوانى تهیه مى شوند، یاف
بدن انسان روزانه تنها به
مقدار بسیار بسیار ک
ویتامین۱۲ ۲اندك از

زندگى تاثیر م
از عال یکى
است؛ سطح
زندگى رو بر
هســتند و مم
اندام ها، گیجى،

حفظ تعادل باشد.  در
درصورتیکه کمبود این ویتامین
عالئم به طور دائم ادامه پیدا کنن
از آنجاییکه دالیل زیادى مى تو
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140160302026014244- تاریــخ: 1401/09/05- برابــر راى شــماره 
140160302026011502 مورخ 1401/07/30 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى سید احمدرضا زارعى به شناسنامه 
شماره 2835 کدملى 1287037771 صادره فرزند ســیدمهدى نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 129/67 مترمربع پالك شماره 13735 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان مورد درخواست به موجب ســند 54304- 1400/10/06 دفتر 421 

اصفهان به متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان ثبت مى باشد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/01 - م الف: 

1422038 – رئیس ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – سیداسداهللا موسوى/9/252

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602008003291 تاریخ ارسال نامه: 1401/09/14 نظر به اینکه سند 
مالکیت به شماره چاپى 294842 – 90/الف نســبت به تمامیت ششدانگ اعیان پالك ثبتى 
5993 فرعى از 118 اصلى ثبت دفتر امالك شماره 511 صفحه 381 و شماره ثبت 88380 بنام 
نصراله امیرى شهیدى فرزند حبیب  اله ثبت و ســند صادر گردیده است. و طى سند مشارکت 
مدنى بانک مسکن شعبه مرکزى شهرضا به شماره 3776 مورخ 90/8/25 دفتر 303 شهرضا و 
همچنین سند رهنى بانک مسکن شعبه مرکزى شهرضا به شماره 124790 مورخ 87/12/14 
دفتر 4 شهرضا در رهن مى باشد. هم اکنون آقا: نصراله امیرى شهیدى با ارائه درخواست کتبى 
به شماره وارده 14002172008020702 مورخ 1400/12/25 به انضمام دوبرگ استشهادیه 
محلى که امضاء شهود ذیل شماره 91197 مورخ 1400/12/25 توسط دفترخانه اسناد رسمى 
شماره 263 شهرضا گواهى امضاء گردیده است مدعى است که سند مالکیت به دلیل جابجائى 
سهل انگارى از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشود که هر کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود سند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند مالکیت به 

ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض، 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد 
شد.تاریخ انتشار:1401/09/16- م الف: 1422389- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضاـ  

مرتضى قدیرى -از طرف محمدحسن صمصامى/9/256

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140185602008003298 - تاریخ ارســال نامه: 1401/09/14 نظر به اینکه 
ســند مالکیت تک برگ به شــماره چاپى 326328- الف/95 نســبت به تمامیت 36 سهم 
مشاع از 2400 سهم ششــدانگ پالك ثبتى 12 فرعى از 157 اصلى و ثبت دفتر الکترونیک 
به شــماره 139620302008001519 به نام خانم افســانه بابادى عکاشه ثبت و سند صادر 
گردیده است. هم اکنون خانم افسانه بابادى عکاشــه با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 
140121702008013438 مورخ 1401/09/08 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که 
امضاء شهود ذیل شماره 23141 مورخ 1401/08/21 توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 292 
شهرضا گواهى امضاء گردیده است مدعى است که سند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى 
از بین رفته است. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشود که هر کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود ســند مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم نماید و رســید اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد شد.تاریخ 
انتشار:1401/09/16- م الف: 1422638- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضاـ  مرتضى 

قدیرى -از طرف محمدحسن صمصامى/9/257

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضــا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 

1- راى شماره 140160302027007435 مورخ 1401/07/23 جالل چراغى فرزند ابراهیم 
بشماره شناسنامه 3824 صادره از اصفهان بشماره ملى 5649282900 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 10393 اصلى واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مســاحت 171/83 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى 

على فروغى ابرى.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/01 – تاریخ انتشــار نوبت دوم:16 /1401/09- م الف: 
1413861- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/339

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضــا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027008930 مورخ 1401/8/24 مائده على یارى به شناسنامه 
شماره 1271866048 و شماره ملى 1271866048 صادره اصفهان فرزند مهدى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى به مساحت 201/28 مترمربع قسمتى از پالك 
شماره 3 فرعى از 6921 که قبًال پالك باقیمانده 6921 و 6920 اصلى بوده است واقع در بخش 

5 ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان. خریدارى از مالک رسمى
2- راى شــماره 140160302027008931 مورخ 1401/8/24 اکبر صالحیان به شناسنامه 
شماره 1270742620 و شماره ملى 1270742620 صادره اصفهان فرزند حسین در سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى به مساحت 201/28 مترمربع قسمتى از 
پالك شماره 3 فرعى از 6921 که قبًال پالك باقیمانده 6921 و 6920 اصلى بوده است واقع 

در بخش 5 ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان. خریدارى از مالک رسمى
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/01 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/16- م الف: 
1413763- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/8/337

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027007539 مورخ 1401/07/28 عبدالحسین رجائیه فرزند 
على بشماره شناسنامه 1264 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1287686249 در ششدانگ 
قســمتى از یکبابخانه که توأماً با پالك 15190/1322 تشکیل یکباب خانه احداثى بر روى 
قســمتى از قطعه زمین پالك 16 فرعى از اصلى 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 29/40 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى ربیع کلیمى 

گلچه.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/09/01 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/16- م الف: 
1413891- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان  - مهدى صادقى وصفى/8/335

نماینده مــردم فریدن، فریدونشــهر، چــادگان و بویین 
میاندشت در مجلس شوراى اسالمى گفت: پروژه تأمین 
آب شرِب شهرستان هاى فریدن، فریدونشهر، چادگان و 
بویین میاندشت به بیش از 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز 

دارد که تا کنون 30 میلیارد تومان آن تأمین شده است.
حسین محمد صالحى اظهار کرد: متأسفانه در شهرستان 
بویین میاندشــت، فریدونشــهر و بخش چناروِد چادگان 
همچنان آبرسانى سیار داریم. در شهرستان بویین میاندشت 
به شدت مشکل کمبود آب شرب در روستاها حس مى شود. 
وى افزود: در شهرستان فریدن سطح آب بیشتر چاه هاى 
روستایى پایین رفته و به نیترات آغشته شده است. عملیات 

تأمین آب شرب چهار شهرستان را از امسال آغاز کردند. 
دو مخزن بزرگ آب در شهرســتان هاى فریدن و بویین 
میاندشت ساخته مى شــود، اما چون پروژه بزرگى است با 
اعتبارات قطره چکانى به راحتى قابل انجام نیست و تأمین 
اعتبار از سوى وزارت نیرو با تعلل روبرو است. وى در پاسخ 
به این سؤال که چرا وزارت نیرو به شکل یکجا این اعتبار 
را تأمین نمى کند، گفت: اســتدالل وزارت نیرو این است 
که اولویت تخصیص اعتبار با پروژه هاى نیمه تمام است 
و از طرفى هم مجموعه مدیریتى اســتان اصفهان خیلى 
مایل به اجراى این پروژه نیســتند، چراکه با اجراى پروژه 

بارگذارى هاى جدیدى روى زاینده رود انجام مى شود.

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: تاکنون بیش 
از 20 راى قطعى براى عوامل اغتشاشات در دادگاه هاى 

تجدید نظر صادر شده است.
حجت االسالم اسدا... جعفرى در نشست با تشکل هاى 
دانشجویى گفت: متهمان اغتشاشات اخیر به سه دسته 
تقسیم مى شوند؛ گروه اول افرادى هستند که اقدامات و 
اعمال خرابکارانه و جدى نداشــتند و پس از حضور در 

کالس هاى آموزشى و سبک زندگى توجیه شدند.
او ادامه داد: دسته دوم افرادى بودند که عضو موثر نبودند، 
اما اعمال مجرمانه داشــتند و در میــدان حاضر بودند و 

همراهى کردند که با قرار کفالت و وثیقه آزاد شدند.

رئیس کل دادگسترى استان افزود: دسته سوم لیدر هایى 
بودند که هم در فضاى مجــازى فراخوان دادند و هم در 
میدان حضور داشتند و مردم را تحریک کردند و مرتکب 

جنایت هم شدند.
حجت االســالم جعفرى گفت: این افراد مزاحمت هاى 
جدى را از طریق  تخریب و آتش زدن براى مردم ایجاد 
کردند که باید پاســخگوى عملکرد خود در دســتگاه 

قضایى باشند.
او اضافه کرد:مســئوالن ما در حوزه جهــاد تبیین و در 
ایفاى وظایف و تکالیف خود باید با برگزارى جلســات 

هم اندیشى به اطالع رسانى و آگاهى بخشى بپردازند.

چالش آبرسانى به
4 شهرستان استان اصفهان

صدور 20 رأى قطعى درباره 
عوامل اغتشاشات اصفهان

ناکامى قاچاقچیان سوخت 
10 هزارلیترسوخت قاچاق در تیران و کرون کشف و 
توقیف شد. فرمانده انتظامى شهرستان تیران وکرون 
گفت: مأموران پلیس آگاهى این شهرستان از دپوى 
سـوخت قاچـاق در یکى از روسـتا هاى اطـراف این 
شهرستان مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار 
دادند. سرهنگ یوسـف بهرام پور افزود: مأموران به 
محل مورد نظر اعزام و در بازدیـد از یک باب انبارى 
موفق به کشف 10 هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق 
شـدند. وى با بیان این که ارزش سوخت قاچاق یک 
میلیارد و 800 میلیون ریال است گفت: دراین زمینه 

یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضائى شد.

طرح تفصیلى 11 شهر
در مرحله ابالغ

مدیرکل راه و شهرسازى استان اصفهان از تصویب 
طرح تفصیلى 11 شـهر اسـتان در کمیسیون ماده 5 
خبر داد. مدیرکل راه و شهرسـازى اسـتان اصفهان 
گفت: مرحله اول طرح تفصیلى 25 شهر دیگر پایان 
یافته و در دسـتور کار براى عقد قـرارداد مرحله دوم 
اسـت و طرح تفصیلى سـه شـهر به دلیل مشکالت 
نقشـه پایه و یا عـدم همـکارى شـهردارى متوقف 
شده است. علیرضا قارى قرآن افزود: در حال حاضر 
اسـتان اصفهان با دارا بودن 114 شـهر از بزرگترین 
نظام سکونتگاهى و شبکه شهرى در بین استان هاى 

کشور برخوردار است.

خبر

ساسان اکبرزاده
«سى وچهارمین جشنواره تئاتر استان اصفهان روزهاى 18 تا 21 آذرماه سال 
جارى با به نمایش درآمدن هشت تئاتر منتخب در دو سالن نقش جهان تاالر 

هنر و ماه حوزه هنرى در اصفهان، کار خود را آغاز مى کند.» 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان در نشستى با رسانه ها که 
به همین مناسبت در مجتمع مطبوعاتى برگزار شده بود با بیان این مطلب 
گفت: شرایط امروز خوب نیست و جاى تأسف است که برخى هنرمندان به 
همکاران خود توهین کرده و به آنها فشار مى آورند که در صحنه نباشند ولى 

باید بدانند که این شرایط گذراست و روسیاهى براى آنان مى ماند. 
على تمنایى افزود: امروز هنرمندان باید فعالیت کنند، چرا که مردم به نشاط و 
شادابى نیاز دارند و این درحالى است که اصفهان از نظر هنر و هنرمند داراى 
ظرفیت هاى بسیار خوبى است و اصفهان همواره در زمینه هنر زبانزد خاص 

و عام بوده است. 
وى با قدردانى از همه کسانى که در برگزارى جشنواره تئاتر استان اصفهان 
همکارى و تالش کردند گفت: عده اى از پیشکسوتان و جوانان پرشور که 
ذخیره تئاتر استان هستند در کنار هم توانستند این جشنواره را به همت اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمى، آبفا، حوزه هنرى و انجمن هنرهاى نمایشى 

شهردارى و... برپا دارند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان مى گوید: پس از فراخوان 
برگزارى ســى و چهارمین جشنواره تئاتر اســتان اصفهان، هیجده اثر به 
دبیرخانه رسید که پس از بازبینى و در نهایت داورى آثار، هشت اثر براى به 

نمایش درآمدن صحنه اى انتخاب شد. 
تمنایى مى گوید: آثار با چهار اولویت همگرایى ملى و شعار سال، ارتقاى نهاد 
خانواده، آثار نویسندگان ایرانى و بومى و مسائل منطقه با چشم انداز تئاتر 

دنیا مّدنظر بوده است. 
وى با بیان اسامى تئاترهاى صحنه اى که به اجرا درمى آید گفت: این هشت 
تئاتر صحنه اى که طى ســه روز به نمایش درمى آید شامل «بل و اختراع 

دردسرسازش»، «خواب هایم سراغ تو را مى گیرد»، «میشیو سوزوکى»، 
«گالیله»، «چاقوى دم کرده شــب»، «مرگ نابهنگام یک خیار»، «قصه 

ظهر جمعه» و در  پیله ام در کرم هاى ابریشم» خواهد بود. 
وى البته به این نکته نیز اشاره کرد که هیجده اثر رسیده به جشنواره شامل 
شش اثر از نجف آباد، پنج اثر از شهر اصفهان، سه اثر از شاهین شهر و میمه 
و از خمینى شهر، لنجان، نایین و گلپایگان هر کدام یک اثر بوده است که 
آثار رســیده را احمد شاهین فر، هوشنگ جمشــیدیان و جواد ایزددوست 

داورى کردند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان این را هم گفت که در کنار 
برگزارى سى و چهارمین جشنواره تئاتر استان اصفهان، کارگاه آموزشى و 
برنامه هاى جنبى همچون تئاتر خیابانى برگزار خواهد شــد که امید است 
این دوره جشنواره با موفقیت برگزار و چراغ تئاتر اصفهان بیش از گذشته 

روشن باشد. 
تمنایى پیش بینى کرد سه میلیارد ریال براى برگزارى این جشنواره هزینه 

شود. 
■■■

رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان هم در این 
نشست خبرى گفت: رویکرد شــهردارى اصفهان در دوره جدید افزایش 
میزان هنر تئاتر به عنوان مصرف فرهنگى در ســبد خانواده بوده، تا تئاتر 

خانواده محور باشد. 
مجتبى شاه مرادى افزود: امید است برگزارى ســى و چهارمین جشنواره 
تئاتر استان اصفهان موجب رونق تئاتر شود تا نبض تئاتر در شهر اصفهان 
قوى تر از گذشته بزند و در این راستا شــهردارى اصفهان تمام قد تاکنون 

حمایت کرده است. 
وى به برگزارى جشنواره خندستان در اســفندماه سال جارى در اصفهان 
اشاره کرد و گفت: اگر مشکلى پیش نیاید جشنواره خندستان را در اسفندماه 
سال جارى برگزار خواهیم کرد. همچنین در دهه فجر امسال در نظر داریم 

دو پالتو، به پالتوهاى شهر اصفهان اضافه کنیم که این پالتوها در پردیس 
هنر طراحى شده است و امید داریم امکان اجرا در این پالتوها فراهم شود. 

شــاه مرادى از مراحل نهایى کلنگزنى تئاتر شــهر اصفهان هم خبر داد و 
اظهار امیدوارى کرد تا پایان دوره مدیریت شهردارى، تئاتر شهر اصفهان 

به بهره بردارى برسد. 
وى برگزارى جشنواره کودك و نوجوان در اصفهان را نیز از سیاست هاى 
دوره مدیریت جدید شهردارى اصفهان دانست و گفت: بدینسان فرهنگ 

تئاتر را هم مى توان به کودکان یاد داد. 
■■■

مختارى از شرکت آبفاى اصفهان نیز در این نشست گفت: با تغییر مدیریت 
در شرکت آبفاى اصفهان، همکارى با رسانه ها و نهادهاى فرهنگى همچون 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى به منظور کمک به فرهنگسازى مصرف 

بهینه آب در مردم مدنظر قرار گرفت تا بتوانیم به این مهم دست یابیم. 
وى البته اشاره اى به مصرف آب در کشور داشت و گفت: امروز میزان مصرف 
آب در کشور نسبت به دیگر کشورها، روزانه بین 50 تا 80 لیتر بیشتر است 

و ما تصمیم داریم در دوره جدید موضوع را شفاف تر براى مردم بشکافیم. 
در پایان این نشست خبرى، از پوستر سى و چهارمین جشنواره تئاتر استان 

اصفهان رونمایى شد.  

آغاز جشنواره تئاتر استان اصفهان از  روز جمعه

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص فوالد اطلس سپید جنوب به شناسه ملى 14010747582 و به شماره ثبت 70029 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 
1401/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمد شایان جزى به شماره ملى 5100087919 به سمت مدیرعامل وعضو اصلى هیئت مدیره ، احمد رضا داوطلب به 
شماره ملى 5110102767 به سمت رئیس هیئت مدیره ، پروین نجاریان جزى به شماره ملى 5110547033 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد. -آزاده معین فرد به شماره ملى 1950670112 به سمت 
بازرس اصلى ،مسعود عرفانى به شماره ملى 5100220104 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 

نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1420132)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص چدن ریزان جى به شناســه ملى 10260467910 و به شماره ثبت 26042 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/06/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد علیرضا طبیبى جبلى به شــماره ملى 1270816322 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعیده طبیبى 
جبلى به شماره ملى 1271302047 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل و غالمرضا طبیبى جبلى به شماره ملى 5658958271 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات و اوراق عادى شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و 
یکى از اعضاى هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1422576)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى خدماتى سپاهان شایان به شناسه ملى 10260320349 و به شماره ثبت 10972 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/08/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى محسن وزیرى زاده الوانى به شماره ملى 1284780260 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره و مدیرعامل براى مدت دو سال خانم مهیا عالمى به شماره ملى 1292738138 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى مسعود 
امینى به شماره ملى 5409718836 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره مى باشد./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1418908)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص تجارت طالیى واعظى درتاریخ 1401/07/07 به شماره ثبت 72232 به شناســه ملى 14011537260 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیتهاى خرید و فروش باطرى ، ترخیص کاال از گمرکات کشور ، اخذ کارت بازرگانى 
جهت اهداف شرکت ، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ نمایندگى از شرکتهاى داخلى و خارجى ، اعطاى نمایندگى به سایر اشخاص حقیقى 
و حقوقى ، تشکیل دفاتر نمایندگى در داخل و خارج از کشور به منظور اهداف شرکت ، شرکت و مشارکت در سایر شرکتهاى داخلى و خارجى با خرید سهام انعقاد قرارداد ، 
شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى ، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از بانکها و موسسات مالى واعتبارى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت. 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر 
اصفهان، الهیه، کوچه موسوى، کوچه هنردوست 50، پالك 36، طبقه همکف کدپستى 8193878431 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 260/110 مورخ 1401/06/19 نزد 
بانک سینا شعبه حکیم نظامى با کد 260 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم هدى السادات واعظى به شماره ملى 1271063115 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى سید بهزاد موسوى زاده مجرد به شماره ملى 1272827471 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم حمیده السادات واعظى به شماره 
ملى 1292257776 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان خانم نسیم اشراقى به شماره ملى 1270935879 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم زهرا اشراقى کربکندى به شماره ملى 6609673322 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
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شمارش معکوس براى اینکه فیفا مرحله بعدى تمهیدات 
خود پیرامون عدم پرداخت مطالبات آندره آ اســتراماچونى 
را اتخاذ کند، آغاز شده است و سرمربى ایتالیایى استقالل 
همچنان از طریق وکالى خود پیگیر اجرایى شــدن حکم 
اســت که دادگاه عالى ورزش تابستان امسال صادر کرد و 
استقالل محکوم به پرداخت مبلغى شد که با توجه به شرایط 
کنونى قیمت ارز بالغ بر 60 میلیارد تومان مى شود. اگر طى 
روزهاى آینده این مطالبه پرداخت نشود یا استراماچونى به 
باشگاه مهلت ندهد، احتمال دارد استقالل از یک تا 6 امتیاز 
خود را در این فصل کسر شده ببیند و نکته اینجاست که اگر 
چنین اتفاقى رخ بدهد، قطعًا طبق قوانین فیفا امتیازات کم 
شده حتى در صورتى که طلب ســرمربى اسبق استقالل 

پرداخت شود، باز هم برنمى گردد.

دردسر شکایت استرا 
براى استقالل

02

ســعید مهرى در تمرینات هفته گذشته اســتقالل دچار 
مصدومیت جزئى شــد و چند روزى زیر نظر کادر پزشکى 
آبى ها کار کرد. او حاال دیگر دردى در پاى خود احســاس 
نمى کند و از روز یکشــنبه در تمرین هاى گروهى شرکت 
مى کند. مهرى در تمرین اســتقالل حضــور یافت و زیر 
نظر کادر فنى کارش را جلو بــرد. او در بازى درون تیمى 
اســتقالل به میدان رفت و مشخص شــد مشکلى بابت 
مصدومیت ندارد. هافبک وســط آبى هــا حاال خودش را 
براى دیدار با پرسپولیس در هفته دوازدهم لیگ برتر آماده 
مى کند. او امیدوار است بتواند در فاصله دیدار با پرسپولیس 
توانایى هایش را به کادرفنى نشان بدهد و در دربى پایتخت 

فرصت بازى کردن داشته باشد.

مهرى براى دربى
 استارت زد

04

مهدى طارمى پس از پایان حضور ایــران در جام جهانى 
2022 قطر، به تمرینات تیم پورتو بازگشت تا خود را براى 
ادامه فصل فوتبال پرتغال و رقابت هاى اروپایى آماده کند. 
طارمى یکى از مهمترین مهره هاى پورتو محسوب مى شود 
و تصمیم دارد بار دیگر بتواند قهرمانى را در این تیم تجربه 
کند. باشگاه پورتو از بازگشت طارمى به تمرینات این تیم 
خبر داد و نوشت: خوش بازگشتى. پورتو در لیگ پرتغال با 
29 امتیاز در رده دوم قرار دارد و در لیگ قهرمانان اروپا نیز 

باید با اینترمیالن دیدار کند.

بازگشت طارمى
 به تمرینات پورتو

جلسه امروز چهارشنبه کمیته داوران فیفا تکلیف داور 
ایرانى و کمک هــاى او را در جام جهانى مشــخص 

خواهد کرد.
در روزهاى گذشته یکى از بحث هاى مهم براى فوتبال 
ایران در جام جهانى قطر ماجراى اشتباه علیرضا فغانى 
در اعالم پنالتى به سود پرتغال در بازى با اروگوئه بوده 
است. این مساله اعتراض هاى شدید اروگوئه اى ها را در 
پى داشت و شایعات و گمانه زنى هاى متعددى در این 

خصوص مطرح شده است.
برخى شــایعات حکایت از آن دارند که علیرضا فغانى، 
محمدرضا ابوالفضلى و محمد رضا منصورى به واسطه 
آن اشتباه تاثیرگذار دیگر قضاوتى در مسابقات نخواهند 
داشت اما تیم داورى ایران همچنان در قطر حضور دارد.

کمیته داوران فدراسیون جهانى فوتبال با روشن شدن 
تکلیف همه تیم هاى صعود کننده به مرحله یک چهارم 
نهایى جام جهانى صبح امروز چهارشــنبه جلسه اى 
اضطرارى تشکیل مى دهد تا درباره وضعیت داوران و 

قضاوت هاى آنها در مراحل بعدى تصمیم بگیرد.
در این جلســه مهم قرار اســت با تعدادى از داوران و 
کمک داوران کشــورهاى مختلف خداحافظى شود و 
آنها به کشــورهاى خود برگردند. اولین تصمیم مهم و 
مشخص این است که کمیته داوران با قاضى هایى که 
تیم ملى کشور آنها به مرحله یک چهارم نهایى رسیده و 
مى توانند در قضاوت بازى هاى آینده تاثیرگذار باشند در 
جام جهانى قطع همکارى خواهد کرد و این داوران به 

خانه هاى خود مى روند.

دومین سرى داورهایى که قطر را ترك مى کنند، آنهایى 
هســتند که عملکرد ضعیفى در مســابقات قبلى خود 
داشتند و نمرات پایینى دریافت کرده اند. به عبارت بهتر 
اگر قرار به ترك جام جهانى توســط تیم داورى ایران 
باشد، در جلسه سرنوشت ساز امروز این مساله مشخص 

خواهد شد.
البته درباره فغانى، ابوالفضلى و منصورى یک احتمال 
قوى وجود دارد؛ با توجه به کنار رفتن تعدادى از داوران 
مطرح که تیم کشورشان به جمع 8 تیم برتر جام صعود 
کرده و البتــه این موضوع که قطعــا در مراحل پایانى 
تیم هاى اروپایى و آمریکاى جنوبى حضور دارند و هیچ 
تیم آسیایى نیز به جمع 8 تیم نرســیده، احتمال بقاى 

فغانى و همکارانش در تورنمنت بیشتر مى شود.

مرضیه غفاریان
1- کى روش راست مى گوید. او عملکرد شاگردانش 
در برابر انگلیــس، ولز و آمریکا را به جهنم، بهشــت و 
برزخ تشبیه مى کند؛ اما فراموش کرده مهمترین دلیل 
اینکه یوزهاى ایرانى در مصاف با سه شیرها و یانکى ها 
برخالف نبردشان با اژدهایان، بهشت را تجربه نکردند 
شجاع نبودن سکاندارشان در این دیدارها بوده است. بله، 
ترسوها هم به بهشت نمى روند. اما در مقابل اگر اهل 
ریسک باشى امکان دارد در نهایت موفق شوى زندگى 

را براى خود و اطرافیانت بهشت کنى.
2- «ســاالر» فوتســال ایران به پرافتخارترین تیم 
اسپانیایى پیشنهاد شده است. جوان 22 ساله اى که در 
مسابقات قهرمانى آسیا در ترکیب تیم متحول شده وحید 
شمسایى درخشید و با عملکرد خیره کننده اش، عنوان 

پدیده جوان این بازى ها را از آن خود کرد.
ساالر آقاپور حاال مشترى جذابى از اللیگا پیدا کرده و 
اگر انتقال این بازیکن «مس سونگون» به «اینترمووى 
استار» تحقق پذیرد تعداد لژیونرهاى فوتسال ایران در 
سرزمین ماتادورها به چهار بازیکن افزایش پیدا خواهد 
کرد. جالب آنجاست که همه این فوتسالیست هاى ایرانى 
در مسابقات قهرمانى آسیا از ستاره هاى درخشان تیم 

شمسایى بودند.
آقاى گل 8 دوره جام ملتهاى آســیا بــراى حضور در 

رقابت هاى امســال دست به ریســک بزرگى زد. او با 
کنار گذاشتن بســیارى از بازیکنان باتجربه و دعوت از 
10 ستاره جوان خون تازه اى به تیم ملى فوتسال ایران 
تزریق کرد. وحید شمسایى با این استراتژى خود در تغییر 
نسل فوتسال ایران اگرچه به کسب نایب قهرمانى در 
رقابت هاى آسیایى 2022  بسنده کرد اما پدیده هایى 
چون ساالر را به جهان فوتسال معرفى کرد. او با 6 سال 
جوانگرایى در ترکیب تیم ملى فوتســال ایران هرچند 
قهرمانى آسیا را از دســت داد اما تیمى را آماده کرد که 
مى توان براى ایستادن روى بام فوتسال نه تنها در قاره 

سبز بلکه در جهان به آنها دل بست.
رکورددار بازى هاى ملى در فوتســال ایران با علم به 
اینکه اگر با همان نســل قدیمى و با تجربه هاى این 
رشته ورزشى به مسابقات قهرمانى آسیا مى رفت، چشم 
بسته قهرمان مى شد حاضر شــد پاى جوانان فوتسال 
ایران بایســتد و تبعات آن را به جان بخرد. شمســایى 
حتى مى دانســت این تغییر نسل ممکن است به کوتاه 
شدن عمر سرمربیگرى اش در تیم ملى هم منجر شود 
اما تأکید کرد: «ما آمده ایم بسوزیم تا یکسرى اتفاقات 
خوب رخ دهد» و روى این ادعاى خود هم ماند. پافشارى 
این سرمربى بر تفکراتش، خون تازه اى به فوتسال ایران 
تزریق کرد که جوشش آن در رقابت هاى آسیایى امسال 
ثابت کرد تیم ملى کشورمان سال هاى سال مى تواند 

از ثمره آن بهره ببرد. یکــى از کوچک ترین پیامدهاى 
آن هم همین درخشش ملى پوشان ایرانى در تیم هاى 
مطرح فوتسال دنیاست و پیشنهادات قابل توجهى که 
از سوى باشــگاه هاى اروپایى براى به خدمت گرفتن 

پدیده هاى جوان تیم شمسایى روانه مى شود.
3- وینگر ایرانى فاینورد با پیشنهادى از صدرنشین 
یونان مواجه شده اســت. هرچند هنوز مذاکره رسمى 
بین دو باشــگاه فاینورد و پاناتیاکوس در این خصوص 
انجام نشــده اما به محض حذف تیم ملى ایران از جام 
جهانى خبر رسید که سرمربى این تیم یونانى به جذب 
علیرضا جهانبخش، شاگرد کى روش در قطر عالقه مند 
شده است. جالب آنجاســت که این وینگر 29 ساله در 
رقابت هاى ایران در جام 2022 عملکرد ضعیفى داشت 
و موجى از انتقادات علیه او در بین فوتبالدوستان به راه 

افتاده است. 
البته جهانبخش تنها بازیکنى نیست که این روزها آماج 
حمالت منتقدان در ایران قرار مى گیرد. نمایش غیرقابل 
قبول تیم کى روش در قطر نه تنها ملى پوشان ایرانى 
که در درجه اول سکاندار آنها در این مسابقات را سیبل 
حمله عالقه مندان این رشــته پرطرفدار در کشورمان 
کرده است. کارنامه ضعیفى که این پیرمرد پرتغالى در 
سال هاى گذشته از خود برجاى گذاشته و ناکامى او در 
سومین حضورش در رأس تیم ملى ایران در بزرگ ترین 

گردهمایى دنیاى فوتبال باعث شده این روزها نیمکت  
مربیگرى براى او در کشورمان لرزان تر از گذشته شود. 
مهمترین خرده اى که مخالفان کى روش از او مى گیرند 
ترس بیش از حدش در مصاف با رقباى قدرتمند، فرو 
رفتن تیمش در الك دفاعى و تأسیس مدرسه پیرمردها 

در باالترین سطح فوتبال این مملکت است. 
4-کارلوس کــى روش بر خالف وحید شمســایى 
اصًال ریسک پذیر نیست. این پیرمرد پرتغالى برعکس 
سرمربى 47 ســاله ایرانى حاضر نشد براى جام 2022 
دست به تغییرات اساســى در مهره هاى انتخابى خود 
نسبت به دوره گذشــته بزند. او ترجیح داد براى حضور 
در رقابت هاى قطر بیشتر از شاگردان قدیمى خودش 
استفاده کند. تیم پرستاره اما پا به سن گذاشته کى روش 
نتوانست از این آزمون جهانى سربلند بیرون بیاید، این در 
حالى است که جوان ترین مهره اى که این سرمربى 69 
ساله با خود به قطر برد در اندك دقایقى که اذن حضور 
در میدان یافت با عملکرد درخشانش داغ دل ایرانى ها 

را تازه کرد.
عدم اعتماد کى روش به بازیکنان جوان، با کیفیت و با 
آینده درخشان فوتبال این مرز وبوم که فقط به جرم بى 
تجربه بودن با قلم قرمز این ســرمربى پرتغالى شانس 
حضور در رقابت هاى جهانى را از دســت دادند در هت 
تریک ناکامى تیــم او از صعود به مرحله یک هشــتم 

نهایى بى تأثیر نبود. طنز تلخ ماجرا هم آنجاســت که 
پس از باخت ایران برابــر آمریکا، کى روش تازه به این 
صرافت مى افتد که دم از تزریق خون تازه به تیم ملى 
کشورمان بزند. معمایى که پس از حل شدن براى این 
سرمربى کارکشته آسان شد!  اما سئوالى که پیش مى آید 
این  است که اگر کى روش هم حاضر مى شد همچون 
شمسایى تبعات جوانگرایى در تیم ملى ایران براى جام 
جهانى را به جان بخرد نتیجه اى سنگین تر از شکست 

تلخ 6 بر 2 برابر سه شیرها به دست مى آورد؟ 
گیریم ایران با سه شکست برابر رقبا و بدون امتیاز مجبور 
به ترك قطر مى شد؛ هیچ فرقى در اصل ماجرا داشت؟ 
تنها تفاوتى که حاصل مى شــد این بود که براى جام 
ملتهاى 2023 آســیا و دوره بعدى جام جهانى به نسل 
جدید ملى پوشــان ایرانى که حاال آب دیده شده بودند 
مى شد دل بست. چه بسا حاال سرریز شدن پیشنهادات 
ریز و درشت باشــگاه هاى معتبر جهان به ستاره هاى 
جوان فوتبال کشورمان در کنار فهرست مشترى هاى 
اروپایى فوتسالیســت هاى ایرانى در سرخط اخبار روز 

رسانه هاى ورزشى دنیا قرار مى گرفت.
اما کى روش ثابت کرد گاهى مربیان اسم و رسم دار و با 
تجربه هم ممکن است در عمل از مربیان جوان تر کم 
بیاورند. فرقى هم نمى کند که از دو دنیاى متفاوت باشند. 

مهم آن است که بتوانى دل به دریا بزنى. 

جلسه سرنوشت ساز در انتظار فغانى و رفقا

 اندر حکایت موفقیت شمسایى در آسیا و ناکامى کى روش در جهان

ترسوها به بهشت نمى روند

بازیکن ایرانى  کایســرى اســپور هافبک با 
کیفیتى اســت اما در جام جهانى، همانى نبود 

که باید باشد.
یکى از انتقادهایى که بــه کارلوس کى روش 
وارد شد، ماجراى دعوت کردن على کریمى به 

تیم ملى بود و اینکــه چرا على کریمى که 
مدت زمان زیادى در ترکیه مصدوم بود 
و تازه خوب شده بود به لیست تیم ملى 
اضافه شــد. جدا از همه اینها نحوه 
بازى على کریمى و روزبه چشمى، 
مقابل انگلیس هم مورد انتقاد قرار 
گرفته بــود. در اینکــه مصدومیت 

کریمى خوب شــده بود شکى وجود 
نداشت و او حاضر و آماده و قبراق در قطر 

حاضر بود اما اینکــه چرا على کریمى به 
میالد سرلک ترجیح داده شد هم احتماال 

ســلیقه کى روش بوده و او کال لژیونرها را 
به بازیکنان داخلى، ترجیــح مى دهد. کریمى 
در بازى مقابل ولز بــه عنوان بازیکن تعویضى 
به زمین آمد و عملکرد بدى نداشــت. در بازى 
مقابل آمریکا هم به زمین آمد تا توپها از میانه 
زمین بیشتر به سمت دروازه آمریکا برسد. درهر 
حال برخى منتقدان عقیده داشتند که حق على 
کریمى نبود که در ترکیب تیم ملى فیکس شود 

اما اعتقاد کى روش به کریمى، باعث شد تا او 
در لیست نهایى قرار بگیرد. کال 
على کریمى هافبک با کیفیتى 
است اما در جام جهانى، همانى 

نبود که باید باشد.

على کریمى همانى نبود که باید باشد
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علیرضا فغانى داور 44 ساله ایرانى که در دومین جام جهانى 
خود، شروع درخشانى با قضاوت بازى صربستان و برزیل 
داشت، با انتقاداتى در خصوص پنالتى بازى پرتغال و اروگوئه 
مواجه شد که او را در میان جنجالى ناخواسته قرار داد. با این 
حال و در حالى که هواداران ایرانى انتظار داشتند در مرحله 
یک هشتم نهایى او داورى بگیرد اما این اتفاق رخ نداد و با 
اعالم اسامى داوران دو بازى سوییس - پرتغال و مراکش 
و اسپانیا، مشخص شــد که فغانى در یک هشتم قضاوت 
نخواهد داشــت. علیرضا فغانــى، محمدرضا منصورى و 
محمدرضا ابوالفضلــى که در مرحله یک هشــتم نهایى 
قضاوت نکردند، همراه با شــاهین رحمانى، عضو ایرانى 

AFC مسابقه کرواسى و ژاپن را از نزدیک تماشا کردند.

فغانى تماشاگر بازى
 ژاپن و کرواسى

مدیران باشگاه اســتقالل فعال قصد دارند با نامه نگارى 
جلوى اقدام قانونى مسئوالن سانتاکالرا را بگیرند.

محمد محبى چهره خبرساز اســتقاللى ها در روزهاى 
گذشته بوده است؛ مسئوالن استقالل بعد از پرداخت قسط 
اول پول رضایتنامه این بازیکن به باشگاه سانتاکالراى 

پرتغالى براى پرداخت قسط دوم به مشکل خورده اند.
تحریم هاى بانکى ســبب شــده چند بارى که مدیران 
استقالل پول را به حساب باشگاه سانتاکالرا واریز کرده اند،  
برگشت بخورد. حاال نگرانى اصلى این است که باشگاه 
سانتاکالرا بخواهد بند موجود در تفاهم نامه را فعال کند و 

محبى را به تیم خود برگرداند.

در چنین شرایطى على فتح ا... زاده عالوه بر آنکه در تالش 
است تا از طریق یک واسطه مبلغ قسط دوم پول رضایت 
محبى را به باشگاه پرتغالى پرداخت کند، نامه نگارى هاى 

الزم را هم با این باشگاه انجام داده است.
مدیران اســتقالل در آخریــن نامه اى که به باشــگاه 
سانتاکالرا ارسال کردند، موضوع را با آنها در میان گذاشتند 
و امیدوارند آنها تا زمان نشســتن پول به حســاب شان 

منتظر بمانند.
باید دید در این خصوص چه اتفاقات جدیدى رخ مى دهد و 
در نهایت مشکل پیش آمده براى محمد محبى چه زمانى 

حل خواهد شد.

مشکل ستاره محبوب استقالل حل مى شود؟

داوران لیگ برترى فوتبال ایران از فصل جارى مسابقات 
هیچ دریافتى اى نداشته اند.

در شــرایطى که لیگ برتر فوتبال ایران 11 هفته خود را 
پشت سر گذاشــته و چند روز دیگر مسابقات با برگزارى 
هفته دوازدهم از سر گرفته مى شود، داوران فوتبال هیچ 

دریافتى اى نداشته اند!
در زمان مدیریت میرشــاد ماجدى بر فدراسیون فوتبال 
داوران فوتبال در همه دســته ها تا پایان فصل گذشــته 
دستمزد خود را دریافت کردند اما حاال داوران در شرایطى 
که 11 هفته از مسابقات گذشته هیچ پولى به حساب شان 

نرفته است.
این در حالى است که کمیته داوران فدراسیون فوتبال در 

فصل جارى از تعداد زیادى داور و کمک داور در مسابقات 
لیگ برتر اســتفاده کرده اما تا کنون هیچ کــدام از آنها 

دستمزد خود براى فصل جدید را دریافت نکرده اند.
با توجه به اینکه لیگ برتر از روز 28 آذر ماه کلید مى خورد، 
اینکه داوران فوتبال تاکنون پولى از فدراسیون دریافت 
نکردند مى تواند بر عملکرد آنها در طول بازى ها نیز تاثیر 
بگذارد. خصوصا اینکه در 11 هفته گذشــته از لیگ برتر 
اعتراض هاى تندى را نسبت به قضاوت ها شاهد بوده ایم.

باید دید مسئوالن فدراسیون فوتبال در روزهاى باقیمانده 
تا شروع دوباره لیگ اقدامى در راستاى پرداخت پول به 
داوران و کمک داوران خواهد کرد یا این مســاله بازهم 

به تعویق مى افتد.

داوران لیگ برتر و صفر درصد دریافتى! اومونیا در حضور تعویضى ملى پوش ایرانى خود 
به برترى مقابل کارمیوتیسا رسید.

در مسابقه ماقبل پایانى هفته سیزدهم لیگ یک 
قبرس، تیم فوتبال اومونیــا در حالى که کریم 
انصارى فرد را پس از یک بازى غیبت دوباره در 
فهرست و نفرات ذخیره داشت، از ساعت 20:30 
شب گذشته در استادیوم نئو جى اس پى مقابل 

کارمیوتیسا رده نُهمى قرار گرفت.
یاران انصارى فرد که پس از سه هفته شکست 
ناپذیرى و دو پیروزى و یک تساوى، در دیدار 
اخیرشان شکست خورده بودند، دیشب توانستند 
به برترى ُپر گل مقابل کارمیوتیسا دست پیدا 

کنند و از پایین جدول فاصله بگیرند.
تیم فوتبال اومونیا در مسابقه مقابل کارمیوتیسا 

به برترى 4 بر صفر خانگى دســت پیدا کرد تا 
این برد ُپر گل آنهــا را 19 امتیازى کند و با دو 
پله صعود در جدول لیگ یــک قبرس به رتبه 

ششم برساند.
کریم انصارى فرد، مهاجم ایرانى اومونیا که در 
جام جهانى دو بار مقابل ولز و آمریکا به عنوان 
یار جانشین براى تیم ملى به میدان رفته بود، 
در بازگشــت به قبرس حضور تعویضى برابر 
کارمیوتیسا داشت و از دقیقه 63 فرصت بازى 

پیدا کرد.
این ملى پوش ایرانى مقابل کارمیوتیسا دهمین 
بازى فصل خود در لیگ یــک قبرس را انجام 
داد و نتوانســت آمار یک گل زده اش را بهبود 

ببخشد.

برترى اومونیا در حضور تعویضى 
انصارى فرد

ى اســپور هافبک با 
 جهانى، همانى نبود 

ه کارلوس کى روش 
کردن على کریمى به 

 على کریمى که 
ه مصدوم بود 
ت تیم ملى 
ینها نحوه 
ه چشمى،

نتقاد قرار 
مصدومیت 

شکى وجود 
 قبراق در قطر
على کریمى به

 شد هم احتماال 
 او کال لژیونرها را 

ـح مى دهد. کریمى 
وان بازیکن تعویضى
ى نداشــت. در بازى

 آمد تا توپها از میانه 
زه آمریکا برسد. درهر 
 داشتند که حق على 
 تیم ملى فیکس شود 

اما اعتقاد کى روش به کریمى، باعث شد تا او 
در لیست نهایى قرار بگیرد. کال 
هافبک با کیفیتى على کریمى

استاما در جام جهانى، همانى 
نبود که باید باشد.

فغانى و همکارانش در تورنمنت بیشتر مى شود.
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معاون شــهردار و رئیس سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان 
گفت: حوزه کودك و نوجوان براى این دوره 
مدیریت شــهرى اصفهان اهمیت بسزایى 
دارد و به عنوان یکى از سرفصل هاى کالنى، 

محور بسیارى از رخدادهاى شهرى است.
مجتبى شــاهمرادى در مراســم امضاى 
تفاهم نامه جشــنواره فیلم کودك و نوجوان 
با بنیاد ســینمایى فارابى اظهار کرد: مسیر 
پرتالطم برگزارى جشنواره بین المللى فیلم 
کودك و نوجوان را با هماهنگى و همراهى 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى و بنیاد 
سینمایى فارابى و اعضاى شوراى اسالمى 

شهر به سرانجام رساندیم.
وى با اشــاره به حضور مدیــر عامل بنیاد 
سینمایى فارابى و هیئت همراه در اصفهان 
براى امضــاى تفاهم نامه بین شــهردارى 
اصفهان و بنیاد فارابى گفت: قرارداد دوساله 
جشنواره و بحث راه اندازى صندوق حمایت 
از تولید فیلم هاى کــودك و نوجوان، امروز 
که شــهردارى اصفهان هم ســهم دارد، با 
همراهى افراد زیادى به نتیجه رسیده است.

معاون شــهردار و رئیس سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان 
تصریح کرد: حوزه کــودك و نوجوان براى 
این دوره مدیریت شــهرى اهمیت بسزایى 
دارد و به عنوان یکى از سرفصل هاى کالنى 

محور بسیارى از رخدادهاى شهرى است.
وى خاطرنشان کرد: شاهد مجموعه اقدامات 

و رخدادهایى همچون مسابقات بین المللى 
نقاشى کودکان و نوجوانان و جشنواره فیلم 
کودك و نوجوان در ســطح شهر اصفهان 
هستیم که همه مبتنى بر این نوع نگاه است.

على تمنایــى، مدیر کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمى اســتان اصفهان، نیز اظهار کرد: 
جایگاه شهر اصفهان پس از تجربه برگزارى 

35 دوره جشنواره بین المللى فیلم کودك و 
نوجوان خاص است.

وى افزود: سکه جشنواره بین المللى کودك 
و نوجوان به نام اصفهان ضرب شده است. 
همچنین اصفهان داراى ظرفیت هاى خوبى 
در عرصه فیلم سازى است و ازلحاظ تعدد و 
تکثر اهالى هنر و تشــکل هاى سینمایى در 

سطح کشور بى بدیل است.
مدیرعامل بنیاد سینمایى فارابى هم گفت: 
مهم تریــن اتفاقى کــه دررونــد برگزارى 
جشــنواره فیلم کودك و نوجوان براى سال 
1402 رخ مى دهد، اضافه شدن «صندوق 
حمایــت از فیلم کــودك و نوجــوان» با 

مشارکت شهردارى اصفهان است.
ســید مهدى جوادى اظهار کــرد: با همه 
فرازوفرودها درنهایت تصمیم گیرى شــد 
جشنواره فیلم کودك و نوجوان در اصفهان 

بماند.
جوادى تصریح کرد: درنهایت به این نتیجه 
رسیده که شهر اصفهان با تمام ظرفیت هاى 
بومــى و هنرى مى تواننــد ارزش افزوده به 
جشــنواره فیلم کودك و نوجوان ببخشد و 
بهترین مکان براى برگزارى است. این دوره 
به صورت استثنایى جشــنواره فیلم کودك 
و نوجــوان را با افتتاحیه اى در اردیبهشــت 
1402 شــروع خواهیم کرد که هم زمان با 
آن، فراخوان جشنواره براى فیلم سازان آغاز 
و صندوق حمایت از جشنواره نیز راه اندازى 

مى شود.

جشنواره فیلم کودك رسمًا در اصفهان ماند

سرپرســت اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهــان در آیین افتتاح 
کتابخانه عمومى شهداى عسگران شهرســتان تیران و کرون، ترویج 
فرهنگ کتاب و کتابخوانى را یکى از نیازهاى اساســى و اولویت امروز 
جامعه دانست.به گزارش روابط عمومى اداره کل کتابخانه هاى عمومى 
استان اصفهان، حجت االسالم و المسلمین رمضانعلى معتمدى اظهار 
داشــت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانى یکى از نیازهاى اساسى و 

اولویت امروز جامعه است و با گسترش کتابخانه هاى عمومى گامى موثر 
در راســتاى اجراى عدالت اجتماعى و فرهنگى برداشته مى شود.وى با 
بیان اینکه کتابخانه هاى عمومى به عنوان مراکز فعال فرهنگى، از تک 
خدمتى بودن و فقط ارائه خدمت امانت خارج شده اند، گفت: کتابخانه ها 
در زمینه آموزش مهارت هاى فردى و اجتماعى، برگزارى کارگاه هاى 
موضوعى در حوزه تحکیم بنیاد خانواده و پیشــگیرى از آســیب هاى 

اجتماعى به ویژه در مناطق محروم نقش آفرینى مى کنند.
 حجت االسالم و المسلمین معتمدى افزود: در یک ماه اخیر سه کتابخانه 
در استان به بهره بردارى رسیده است که این مهم جز با همت مسئولین 
و حمایت آنها انجام نمى شد. گفتنى است، این کتابخانه در حال حاضر 
داراى 3 هزار نسخه کتاب است. شهر عسگران 4 هزار و 500  نفر جمعیت 

دارد و این کتابخانه اولین کتابخانه عمومى این شهر است.

ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانى نیاز اساسى جامعه است

اصالح روشنایى معابر
 بیش از 400 روستاى اصفهان

قائم مقام شرکت توزیع برق اســتان اصفهان در 
نشست خبرى با اصحاب رســانه به خدمات غیر 
حضورى شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان و 

بودجه طرح هاى جهادى اشاره کرد.
رحمت ا... حمامیان در این بــاره گفت: با توجه به 
تخصیص بندى در ردیف بودجه ها به نام طرح هاى 
جهادى، در خصوص طرح جهادى 200 روستا در 
سال 1400 و 214 روستا در سال 1401 با اعتبارى 
بالغ بر 50 میلیارد ریال در ســطح استان با هدف 
اصالح روشنایى و رفع ضعف پایه در معبر در حال 

انجام است.
وى به طــرح تبدیل ســیم هاى مســى به کابل 
خودنگهدار در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: 
در شهرستان چادگان 85 کیلومتر شبکه هاى برق 
به کابل خودنگهدار تبدیل شده و 10 کیلومتر دیگر 

در حال انجام است.

در این جلســه ، سرپرســت امور برق شهرستان 
چادگان هم به ارائــه گزارش عملکــرد  8 ماهه 
ســال جارى پرداخت و در خصوص بهینه سازى 
شــبکه هاى توزیع برق روستاهاى بخش مرکزى 
و چنارود بیان داشــت: این پروژه در 13 روســتا 
شامل روستاى مشهد کاوه، حجت آباد و کمیتک از 
بخش مرکزى و روستاهاى اورگان، فراموشجان، 
درك آباد، پرمه ها، خرسانک ها، اصفهانک مشاعى، 
دهباد ها و چشمندگان مجید از توابع بخش چنارود 

اجرا شد.
 مرتضى اصالنى با بیان اینکه این طرح با هزینه اى 
بالغ بر 30 میلیــارد ریال در مرداد و شــهریورماه 
1401 اجرا شــده اضافه کرد: ضمــن اجراى این 
طرح تعداد 132 اصله پایه فشار ضعیف و متوسط 
تعویض و جابجا شده و 155 عدد چراغ ال اى دى 

در روستاهاى مذکور نصب شده است.

شهردارى خورزوق در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2028/01/8613 مورخ 1401/08/04 هیات تطبیق و مصوبه شماره 
450 شوراى محترم اسالمى شهر خورزوق، نسبت به اجراى زیرسازى زمین چمن مصنوعى شهداى خورزوق با اعتبارى به 
مبلغ 18/954/620/067 ریال از طریق مناقصه عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه، با بهره گیرى از سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت (setadiran.ir) به صورت الکترونیکى اقدام نماید. 
تاریخ انتشار: 1401/09/08 مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/09/15 مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/09/26 تاریخ بازگشایى: 

1401/09/27 تاریخ اعالم برنده: 1401/09/27
شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مناقصه دستگاه اجرایى

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

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

مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد. 
3ـ عالقمندان به شرکت در مناقصه مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) 
با شماره 41934 -021تماس حاصل نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان هم در سایت

 سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/ پروفایل مناقصه گر موجود است. 
آدرس: اصفهان، خورزوق، خیابان شهردارى 

تلفن: 3 و 45463041-031            فاکس: 031-45464005
 www.khorzoogh.ir :وب سایت

 آگهی مناقصه عمومی (مرحله دوم)

 م.الف:۱۴۱۹۴۲۶ 

چاپ دوم

سید فضل اله هاشمی – شهردار خورزوق

شهردارى خور به استناد مصوبه 142 مورخ 1401/7/17 شوراى اسالمى شهر خور در نظر دارد نسبت به فروش زمین مسکونى 
به شماره پالك 30 واقع در مجموعه مسکونى امام على(ع) شــهر خور از طریق آگهى مزایده در سامانه ستاد تدارکات 
الکترونیکى دولت و دریافت بهاى آن بصورت نقد اقدام نماید. (پرداخت هر نوع مالیات، عوارض به عهده خریدار مى باشد). 
متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد فنى شهردارى خور، دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19 مورخ 
1401/9/16 و شرکت در مزایده تا ساعت 19 مورخ 1401/9/26 به سامانه ستاد تدارکات الکترونیکى دولت مراجعه نمایند. 

نشانى: خور و بیابانک، میدان دفاع مقدس
فاکس: 46323399، 031-46323200     تلفن: 46322127، 031-46322220 

www.khoor.ir : وب سایت 

آگهی مزایده

 م.الف:۱۴۱۹۳۶۰ 

نوبت دوم

مهدی حلوانیـ  شهردار خور

شهردارى خور به استناد مصوبه 133 مورخ 1401/6/29 شوراى اسالمى شهر خور و همچنین صورتجلسه مورخ 1401/9/7 کمیسیون 
عالى معامالت در نظر دارد نسبت به فروش 5 پالك زمین مسکونى واقع در مجموعه مسکونى مهدیه شهر خور از طریق آگهى تجدید 
مزایده در سامانه ستاد تدارکات الکترونیکى دولت و دریافت بهاى آن بصورت نقد اقدام نماید. (پرداخت هر نوع مالیات، عوارض به 
عهده خریدار مى باشد). متقاضیان مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد فنى شهردارى خور، دریافت اسناد مزایده تا ساعت 

19 مورخ 1401/9/16 و شرکت در مزایده تا ساعت 19 مورخ 1401/9/26 به سامانه ستاد تدارکات الکترونیکى دولت مراجعه نمایند. 
نشانى: خور و بیابانک، میدان دفاع مقدس

فاکس: 46323399، 031-46323200 تلفن: 46322127، 031-46322220 
                                  www.khoor.ir: وب سایت

آگهی تجدید مزایده

     م.الف:۱۴۱۹۳۶۵ 

نوبت دوم

مهدی حلوانیـ  شهردار خور


