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پوزها مشکل تازه 
تاکسی و مسافران!

در کریاس 
بنشین کنار شاه عباس

۳

اصفهان بارانی
 پس از خشکسالی

۳

       

نمایشگر عجیب
 و متفاوت آیفون ۱۵

3 رویکرد براى جبران کمبود معلم
۳

حضور متفاوت 
مردم در راهپیمایی 

۲۲ بهمن
مراســم راهپیمایى 22 بهمن با حضور اقشار مختلف 
مردم در شهر اصفهان برگزار شد. مراسم راهپیمایى 22 
بهمن ماه در شهر اصفهان از مسیر هاى هشت گانه به 
سمت میدان امام خمینى (ره) برگزار شد و مردم حضور 
پر شــکوه را به رخ جهانیان کشــاندند. دادستان کل 
کشور، سخنران ویژه مراسم راهپیمایى در میدان امام 
خمینى (ره) گفت: این جمعیت انبوه با تمام مشکالت 
معیشتى که دارند وقتى که پاى دفاع از والیت فقیه و 
جمهورى اسالمى ایران به میان مى آید، مردانه پاى 
این انقالب مى ایســتند و امروز این مســئله را همه 
دیدند.  همچنین راهپیمایى 22 بهمن در شــهر هاى 

فریدن، نطنز، اردستان...

پرورش شترمرغ اقتصاد اصفهان پرورش شترمرغ اقتصاد اصفهان 
را تکان مى دهدرا تکان مى دهد

اگر مشکالت و موانع برطرف شود؛اگر مشکالت و موانع برطرف شود؛

۶

مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان تشریح کرد؛

امید تارتار امید تارتار 
به نباختن در شهرآورد اصفهان 

مهدى تارتار امیدوار است روند شکست ناپذیرى خود مقابل 
سپاهان را حفظ کند. ذوب آهن در دو فصل اخیر مقابل حریف 

همشهرى خود بدون شکست بوده و سه بازى متوالى ...

۸

در صفحه ۶ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

افتتاح
 ۴۴ پروژه شرکت 

شهرک های صنعتی 
استان اصفهان

۴

همبازی رونالدو به همبازی رونالدو به 

اپل ممکن است در گوشى آیفون 15 پرو مکس از نمایشگر 
جدیدى با حداکثر روشنایى 2500 نیت استفاده کند...

پُک های مرگ آور

ارزان ترین سیگار در ایران به فروش می رسد

۲

۷

اصفهاناصفهان
 همه جهان است همه جهان است

۳

لوازم خانگی ۱۵ درصد دیگر گران شد! موج جدید بارشی اصفهان را «نارنجی» کردجهان نما پیش نمایش اندروید ۱۴ منتشر شداستان با مصرف داروهای خواب دچار زوال عقل مى شوید!تکنولوژی سالمت

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان

آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای 

شماره ۴۰۱۰/۱۰۲۶  (شماره های ۲۰۰۱۰۰۱۱۸۸۰۰۰۰۶۶ در سامانه ستاد) 

مبلغ تضمینموضوع مناقصهشماره مناقصه
شرط ورودشرکت در مناقصه(ریال)

تأمین تجهیزات و انجام عملیات اجرایى جهت احداث 4010/1026
دارا بودن حداقل رتبه 4 نیرو از سازمان برنامه و بودجه4,228,000,000خط 63 کیلوولت ارتباطى پست امیرکبیر کاشان  

نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد به شــماره شــبا 
IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزى با مبلغ فوق الذکر در وجه شــرکت برق 

منطقه اى اصفهان
نحوه دریافت و تحویل اســناد مناقصه: کلیه مراحل برگزارى مناقصــه از دریافت و تحویل 
اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به «ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)» به آدرس

 www.setadiran.ir  امکانپذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات ادارى 
روزهاى کارى با شماره 031-36277687)

مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز دوشــنبه مورخ 1401/11/17 تا ساعت 16:00 روز 
پنج شنبه مورخ 1401/11/27

جلسه توجیهى مناقصه 4010/1026 : حضور نمایندگان مجاز شرکتها (همراه با معرفى نامه) در 
جلسه توجیهى روزدوشنبه  مورخ 1401/12/01  ســاعت 10:30 صبح در محل شهرك صنعتى 
امیرکبیرکاشان پست 63 کیلوولت؛ الزامى بوده و عدم حضور بمنزله انصراف از شرکت در مناقصه 

خواهد بود. 
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: نسخه الکترونیکى کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه 
بایستى حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 در»سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت(ستاد)»بارگذارى و نسخه فیزیکى(شامل ضمانتنامه) نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، 

خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اى اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایى پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/12/09 -  سالن 

کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالى و پشتیبانى شرکت برق منطقه اى اصفهان
شرایط مناقصه:

به پیشنهادهائى که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در 
آگهى واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا « مى توانید این آگهى را در سایت هاى اینترنتى مشاهده کنید

www.setadiran.ir         http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان
 م.الف:۱۴۵۱۱۱۷

نوبت دوم

 پس از خشکسالی

۳

۳

سخنگوی دولت در بازدید از سخنگوی دولت در بازدید از 

غرفه اصفهان در نمایشگاه غرفه اصفهان در نمایشگاه 

گردشگری تهران:گردشگری تهران:
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ددد

ســناریوى نداشــتن پول خرد در تاکســى ها حتى با 
دستگاه هاى پوز هم حل نشده است...

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

محقق سازند. 

آگهی مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

مبلغ تضمین (ریال)مقدارواحدموضوع مناقصهشماره مناقصه سامانهشماره داخلى

خرید 100 دستگاه پکیج خورشیدى قابل حمل 401110242001001211000061
1001,250,000,000دستگاهبه همراه کلیه متعلقات 

خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور 550 کاوا به 401110252001001211000062
11,900,000,000دستگاههمراه کلیه متعلقات

آخرین مهلت بارگذارى و تحویل مهلت دریافت اسنادتاریخ توزیع دفترچه
بازگشایى پاکات مناقصهبازگشایى اسناد ارزیابى کیفىپاکات

متعاقبا اعالم مى گردد1401/11/251401/12/011401/12/131401/12/14
پیشــنهاددهندگان مى تواننــد اســناد مناقصــات  بــه شــرح فــوق را از طریــق ســایت
 https://www.setadiran.ir/setad/cms  دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 1401/12/13 در سامانه فوق بارگذارى نماید و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) 
خود را به نشانى: اصفهان، چهارباغ عباسى، خیابان عباس آباد، ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع 
برق شهرستان اصفهان طبقه همکفـ  دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر 
بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. عدم ارسال پاکت الف (ضمانت نامه بانکى) تا موعد اعالم شده 

موجب ابطال مدارك مناقصه گر مى گردد.  
* شماره تلفن واحد مناقصه خرید  34121485- 031 آقاى برکت و جهت آگاهى بیشتر در مورد الزامات، 
اطالعات و شرح خدمات مناقصه با شماره تلفن کارشــناس معاونت مهندسى 34121448-031 آقاى 

مهندس آقابابائى
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نامه: 88969737- 021 و 

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

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

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

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

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

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



0202جهان نماجهان نما 4531دوشنبه  24 بهمن  ماه   1401 سال نوزدهم

کاهش قیمت گوشت
 در حد وعده مى ماند؟

پیکر نحیف موسیقى 
بار دیگر جان مى گیرد؟

خبرخوان
پنت هاوس ناقابل!

قیمت هر متر مربــع پنت هاوس در    مهر |
تهران باالى 100 میلیون تومان اســت و بهاى 
واحدهاى نوساز پنت هاوس به باالى 200 میلیون 
اســت. پنت هاوس در دروس با متراژ 540 متر و 
نوساز، 4 خواب مســتر 120 میلیارد تومان قیمت 
گذاشته شده است. پنت هاوس معموًال امکاناتى 
مانند اســتخر اختصاصى، پارك کودکان، روف 
گاردن، ســالن اجتماعات، نگهبان 24ســاعته، 

سینماى اختصاصى و... دارد.

ویدیوى خداحافظى 
از زیر آوار 

در شــهر زلزله زده قهرمان مرعش    فرارو|
ترکیه، خانواده اى که زیــر آوار مانده و امیدى به 
نجات نداشتند، ویدیوى خداحافظى خود را ضبط 
کرده و به بستگان خود فرستادند. از سرنوشت این 
خانواده که بر اساس ویدیوى منتشر شده شامل 
یک زن، دو مرد و یک پسر نوجوان است اطالعى 

در دست نیست.

دفاعیه همسر انسیه خزعلى
  انتخاب | سیدمحمدرضا رضازاده، استاندار 
اســبق فارس، مشــاور تولیت حرم شاهچراغ و 
عضو هیئت امناى آســتان هاى مقدس شیراز و 
همسر انســیه خزعلى، معاون رئیس جمهور به 
دنبال اشاره رســانه ها به نقش او در اجراى طرح 
توسعه حرم شــاهچراغ و تخریب بافت تاریخى 
شهر شیراز گفت: بافت پیرامون حرم مطهر طى 
سال هاى گذشــته روز به روز فرسوده تر و زندگى 
در آن سخت تر مى شود. امروز شیرازى هاى قدیم 
ساکن قسمت هایى از این محدوده، جاى خود را به 
اتباع بیگانه داده اند و یا خانه هایشان مأمن معتادان 
و بزهکاران شده است. بعضى هم که چه بسا شیراز 
را همان شیراز برگزارى جشن هنر در ماه مبارك 
رمضان و شیراز برپایى جشن هاى دو هزار و پانصد 
ساله مى پسندند، مایل نیستند ساماندهى پیرامون 

حرم هاى مطهر به نتیجه مطلوبى برسد.

سها نیاستى چگونه 
«آکتور»ى شد! 

سها نیاســتى که این روزها در    برترین ها|
ســریال «آکتور» ایفاى نقش مى کند و ُرِل نامزد 
احمد مهرانفر را در این سریال دارد، ظاهراً به تازگى 
به نامزدى یک کارگردان مشهور درآمده و اصًال 
برخى حضور او در کار تازه نیما جاویدى(ســریال 
آکتور) را بر حسب رفاقت جاویدى و آن کارگردان 
جوان مشــهور گذاشــته اند. آقاى کارگردان در 
ســال هاى اخیر چند فیلم محبوب داشته و حاال 
اکران تازه ترین ساخته اش که در َکن اکران شده 

بود در هاله اى از ابهام است.

قدرت عجیب زلزله ترکیه
  همشهرى آنالین|اداره حــوادث و 
شرایط اضطرارى ترکیه (آفاد) در رابطه با دو زمین 
لرزه مرگبار و ویرانگر دوشــنبه گذشته در جنوب 
این کشور اعالم کرد انرژى آزاد شده از زمین لرزه 
7/7 ریشترى اخیر معادل انفجار 500 بمب اتمى 

بوده است.

وزن حشرات محاسبه شد!
  فارس| یک مطالعه بــراى اولین بار وزن 
ترکیبى همه حشرات خشــکى و بندپایان زمین 
را محاســبه کرده است. نتیجه بســیار ترسناك 
اســت. ظاهراً اگر وزن همه را ترکیــب کنیم، با 
زیست توده اى تقریبًا برابر با وزن کل انسان ها و 
دام هاى روى زمین  مواجه مى شویم. برآوردهاى 
محققان وزن تازه کل حشرات خشکى و بندپایان 
(به استثناى گونه هاى آبزى/دریایى) را در حدود 
هزار میلیون تن نشــان مى دهد. براى مقایسه، 

زیست توده انسانى حدود 400 میلیون تن است. 

عرضه سراسرى گوشــت در بازار و اقدام عاجل دولت 
در ورود گوشت هاى وارداتى به بازار، تاکنون نتوانسته 

قیمت ها در بازار گوشت را آرام کند.
گزارش ها از وضعیت قیمت ها در بازار گوشــت نشان 
مى دهد که هر کیلو شقه گوســفندى در بازار به قیمت 
335 رسیده است.در این شــرایط، على اصغر ملکى، 
رئیس اتحادیه صنف تهیه و توزیع گوشت گوسفندى 
گفته است: کاهش قیمت گوشت قرمز اتفاق نیفتاده و 
فقط قیمت ها تثبیت شده است.با وجود این، با توجه به 
نزدیک شدن نوروز و آغاز ماه رمضان و تشدید نگرانى 
مردم براى تأمین گوشت قرمز، دولت اعالم کرده چند 

اقدام اثرگذار براى کاهش قیمت گوشــت قرمز را در 
دســتور کار دارد. از جمله این اقدامات، توزیع گسترده 
گوشت منجمد داخلى و خارجى و ورود و عرضه گوشت 
گرم گوســفندى با روش هاى مختلف مانند توزیع در 
میادین میــوه وتره بار، فروشــگاه هاى زنجیره اى و با 

کامیون هاى سیار بوده است.
اما در حالى که قیمت گوشت به بیش از 350 هزار تومان 
افزایش یافتــه، معاون وزیر جهادکشــاورزى و رئیس 
سازمان دامپزشــکى وعده داده؛ با تالش انجام شده 
قیمت گوشت قرمز طى دو  هفته آینده 100 تا 150 هزار 

تومان کاهش مى یابد.

پس از مدت ها تعطیلى و بعد از برگزارى دو کنسرت در 
نیمه  اول بهمن ماه،  به نظر مى رسد از هفته آخر ماه جارى 

بازار اجراهاى موسیقى پاپ بار دیگر رونق مى گیرد.
طلسم برگزارى کنســرت ها، با اجراى 6 بهمن زانکو 
در سالن میالد نمایشــگاه بین المللى شکست. مهدى 
مدرس هم 13 بهمن در ســالن فرهنگســراى بهمن 
کنسرتى برگزار کرد. با فاصله اى ده روزه، قرار بود شب 
گذشته 23 بهمن ماه سیروان خسروى با حضور افتخارى 
برادرش زانیار خسروى، در مرکز همایش هاى برج میالد 
کنسرت برگزار کند. جالب آنکه این کنسرت فقط یک 
سانس خواهد بود. همچنین شب گذشته قرار بود گروه 

ماکان هم دو سانس در سالن میالد نمایشگاه بین المللى 
روى صحنه ببرد.رضا صادقى هم که پیش تر از برگزارى 
کنسرت به نفع زلزله زدگان خوى خبر داده بود، 25 بهمن 
در سالن میالد نمایشگاه این کنسرت را برگزار مى کند. 
در دو هفته  اخیر بیشتر چهره هاى شاخص موسیقى پاپ، 
آثار جدیدشان را منتشر کرده اند.جشنواره موسیقى فجر 
نیز از 28 بهمن تا 3 اســفند برگزار مى شود و بر اساس 
شنیده ها، لیســت خوانندگانى که در بخش جنبى آن 
روى صحنه خواهند رفت، بیش تر از همیشه متنوع است 
و احتماًال اکثر خواننــدگان تراز اول پاپ، هر کدام یک 

سانس اجرا در این جشنواره خواهند داشت.

الدن ایرانمنش
ولعى که ســاالنه 60 هزار نفر را در کشورمان به کام 
مرگ مى کشــاند. تجارت دودى پر سودى که اکنون 
نزدیک به یک میلیارد نفر در جهان را چنان اسیر کرده 
که روزشان را با سیگار شروع مى کنند و پلک هایشان 
را بعد از دود کردن آخرین سیگار روى هم مى گذارند. 
سهم این میزان در کشــور ما بیش از 10 میلیون نفرى 
است که روزى چهار میلیارد تومان سیگار دود مى کنند.
از میان این تعداد هر ســال هزاران نفر بر اثر عوارض 
ناشى از مصرف سیگار در کشور مى میرند اما هیچکدام 

از این مرگ ها براى دیگران عبرت نمى شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت از جمله کسانى است 
که در تازه ترین اظهار نظرهایش از ارزان بودن سیگار 
در کشور انتقاد کرده اســت. به گفته حسین فرشیدى، 
ارزان ترین ســیگار در ایران به فروش مى رسد و این 
در حالى است که مالیات بر سیگار حتى در کشورهاى 

همسایه ما بسیار باالست.
او با اظهار تأســف از ذهنیت هایى که برخى نسبت به 
گرانى دخانیات دارند گفته: برخى معتقدند که اگر قیمت 
سیگار را زیاد کنیم افراد به ســمت مصرف سایر مواد 
سوق پیدا مى کنند، در حالى که خود دخانیات منفذ ورود 
به انواع مواد مخدر اســت، این در حالى است که منابع 

علمى زیادى وجود دارد که با افزایش قیمت ســیگار و 
دریافت مالیات سنگین مصرف کاهش مى یابد.

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت این بار از کرسى 
نشینان مجلس درخواست کرده که مالیات شش هزار 
میلیاردى فعلى سیگار را که فقط 60 درصد آن به بخش 
ســالمت اختصاص مى یابد، حداقل تا 40 هزار میلیارد 

تومان باال ببرند تا اثربخشى داشته باشد.
ساالنه 70میلیارد نخ ســیگار در کشور تولید مى شود و 
ســیگارى هاى ایران به چند دلیل دست از دود کردن 
برنمى دارند؛ توجیه عده اى غم و غصه و فشــارهاى 
زندگى اســت، برخى هم بخاطر تفریح مى کشند و با 
این رفیق دخانى وقت مى گذرانند، عده اى نیز از روى 
عادت ترك نمى کنند و مرگ با سیگار برایشان عادى 
شده اســت؛ ته همه اینها آمارى است که هر لحظه در 

حال صعود کردن است.
در این میان سود سرشار ناشى از تولید و فروش سیگار 
نیز آنقدر دندانگیر هست که دولت ها به  راحتى نتوانند 
از آن دل بکنند. براى همین است که حتى پیشروترین 
کشورها در حوزه بهداشت و سالمت که خود بیشترین 
پژوهش ها را درباره مضرات سیگار نیز انجام مى دهند 
هنوز نتوانسته و نخواسته اند تولید سیگار و صادرات آن 

را کنار بگذارند.

ارزان ترین سیگار در ایران به فروش مى رسد

پُک هاى مرگ آور رئیسى به چین مى رود
  پانا |رئیس جمهورى اســالمى ایران به دعوت 
رسمى همتاى چینى خود امروز عازم چین خواهد شد. 
آیت ا... سید ابراهیم رئیسى، در رأس هیئتى بلندپایه و 
براى دیدار رسمى سه روزه عصر امروز دوشنبه عازم 
پکن پایتخت چین خواهد شد. رئیس جمهورى در این 
سفر دیدارى خصوصى با «شى جین پینگ» خواهد 
داشت. رئیسى اولین مهمان ارشد رئیس جمهور چین 

در سال نو چینى است.

برآورد جمعیت راهپیمایى
  فارس | بر اســاس برآورد اولیه دستگاه هاى 
ذیربط، میزان حضور مردم در راهپیمایى امسال حدود 
21 میلیون نفر با احتساب شهرها و روستاهاى کوچک 
است. این آمار نسبت به سال 98 با افزایش حدود 30 
درصدى همراه بوده است.(به دستور ستاد ملى کرونا 
راهپیمایى مردم در سال 1399 به صورت خودرویى 
و در سال 1400 با محدودیت هایى برگزار شد). طبق 
برآوردها حجم حضور در راهپیمایى 22 بهمن امسال 
نسبت به قبل از شــروع کرونا در سال 98 در استان  

اصفهان، 20 درصد افزایش داشته است.

چه خبر از بابک زنجانى 
  ایسنا| ســخنگوى قوه قضاییه درباره آخرین 
وضعیت پرونــده بابک زنجانى گفــت: حدود 500 
میلیون یورو از محل اموال داخــل و خارجى بابک 
زنجانى به شرکت ملى نفت واگذار شده است. مسعود 
ستایشى گفت: همچنان متهم در اختیار ضابط و در 
زندان است و از سایر اموالى که متهم در خارج کشور 
دارد، موضوع انتقالى اموال به داخل کشور و وزارت 
نفت در دستور کار است. وى گفت: تخفیف در حکم 
اعدام این پرونده با قاضى صادر کننده و مرجع قضایى 

ذیربط است. 

برداشت مردم است!
  خبرآنالین|مدیر کل نظارت بر سرویس هاى 
ارتباطى و فناورى اطالعات سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویى در واکنش به وضعیت پیش آمده 
براى اینترنت گفت: احساســى که ایجاد شده است 
شاید یک سابقه اى در بین مردم دارد و برمى گردد به 
برداشت مردم. تقریبًا هیچ کم فروشى در شبکه هاى 
ارتباطى نداریم. چرا که تمامى آنها مکرراً بررســى و 

کنترل مى شوند.

خرید خانه به دالر!
  همشهرى آ نالین | سعید لطفى عضو هیئت 
مدیره اتحادیه مشاوران امالك تهران گفت: تعیین 
نرخ دالرى براى مسکن را رد نمى کنم. بعضاً مى بینیم 
که مالکان قیمت خانه را بر اســاس ارز هاى خارجى 
تعیین مى کنند. مثًال فروشــنده به خریدار مى گوید 
که قیمت خانه من 500 هزار دالر اســت و مشــاور 
امالك از این موضوع اطالع ندارد. آنچه در قرارداد 
قید مى شود معادل ریالى این رقم خواهد بود و مشاور 
امالك نرخ هاى تعیین شده بر اساس ارز هاى خارجى 

را مالك قرار نمى دهد.

زلزله تهران 
فاجعه قرن مى شود

  پانا| رئیس شوراى شهر تهران گفت زلزله بزرگ 
در تهران مى تواند فاجعه قرن باشد، شهردارى و شورا 
نیز در این زمینه اثرگذار هستند و باید تالش خود را 
به کار بگیرند و سازمان نظام مهندسى و وزارت راه و 
شهرسازى نیز در ساخت وساز مسئول هستند. مهدى 
چمران با اشــاره به زلزله در ترکیه یادآور شد: باید به 
خودمان، مهندسان ناظر، مجریان و طراحان هشدار 
دهیم؛ کشورهاى دیگرى نیز هستند که در طول سال 
زلزله را تجربه مى کنند، اما چنین حوادثى را شــاهد 
نیستند چرا که درست مى ســازند و ما اگر ساختمان 
مقاوم نسازیم مشخص نخواهد شد که چه فاجعه اى 

را شاهد باشیم.

مریم محسنى
این چندمین بار است که پسته خندان ایرانى گریان مى شود. این بار بخاطر 
آفت آفالتوکسین که این روزها حال پسته ایرانى را ناخوش کرده و زنگ 

خطر کاهش صادرات طالى سبز ایران را به صدا درآورده است. 
آفالتوکسین ســمى خطرناك و یکى از آفت هاى پسته است که پس از 
برداشــت این محصول در صورت تأخیر در جداسازى پوست سبز پسته 
بیشتر بروز پیدا مى کند. طى 10 ماه گذشــته به دالیل مختلف از جمله 
نگهدارى نادرست و رطوبت، این قارچ پســته هاى ایران را درگیر کرده 
و همین باعث شــد که با کاهش 61 درصدى صادرات پســته طى این 
مدت مواجه شویم.  ریزش مشتریان طالى سبز ایرانى تا حدى بوده که 
طبق آمارها تعداد مشتریان پسته ایران از 72 کشور به 52 کشور کاهش 

یافته اند.
اردن، ارمنستان، ازبکستان، اسپانیا، استرالیا، اسلواکى، افغانستان، آلبانى، 
آلمان، امارات متحده عربى، انگلستان، اوکراین، ایتالیا، بحرین، برزیل، 
بالروس، بلژیک، پاکستان، تاجیکســتان، تایلند، تایوان، ترکمنستان، 

ترکیه، جمهورى مقدونیه (یوگسالوى)، جمهورى آذربایجان، چین، ژاپن، 
سنگاپور، سوریه، سوییس، صربستان و مونته نگرو، عراق، عمان، روسیه، 
فرانسه، فیلیپین، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کانادا، کویت، گرجستان، 
لبنان، لهستان، لیبى، مالزى، مکزیک، موریس، نیوزلند، هلند، هند و هنگ 

کنگ 52 مشترى پسته ایرانى در 10ماهه گذشته بوده اند.
طى این مدت بالغ بر 46 هزار و 346 تن و 472 کیلوگرم انواع پسته و مغز 
پسته به این کشورها صادر شده است اما به گفته فعاالن این عرصه این 
میزان نسبت به سال هاى قبل و قبل تر از این کاهش چشمگیرى داشته 
است و اگر دیر بجنبیم ممکن است براى همیشه بازارهاى صادراتى پسته 
را از دست بدهیم. این در حالى است که کارشناسان معتقدند که اگر جدیت 
بیشترى در استانداردها به خرج مى دادیم این آفت نمى توانست بازارهاى 

ما را از ما بگیرد.
حدود چهار سال پیش  اتحادیه  اروپا به دلیل  مشاهده بیمارى  آفالتوکسین  
در پســته صادراتى  ایران   تذکر داد و ایران  نیز از آن زمــان  به  بعد مجبور 
به اجراى  دقیق  ضوابط و استانداردهاى  اتحادیه  اروپا شد. اما تاکنون اقدامى  

در این  خصوص صورت نگرفته است .
بررسى  سهم صادرات پسته ایران  در جهان نشان مى دهد که در سال 2001 
میالدى ، کشــور ایران  با اختصاص  71درصد از صــادرات  جهانى  رتبه 
اول جهان را دارا بوده اســت . ولى  بــا تحریم  هاى به وجــود آمده و به 
دلیل  آلودگى  پسته ایران  به آ فالتوکســین  حجم صادرات ایران  کاهش 
یافت. این کاهش امسال از 61 درصد هم بیشتر شــده و اکنون بیم آن 
مى رود که با وجود این مشــکالت در آینده بازارهاى پســته کم کم از

 دست برود.
کارشناســان عمده ترین دلیل ایــن وضع را به ناکارآمدى کشــاورزى 
ســنتى در کنار تغییرات اقلیمى گره مى زنند و معقتدنــد که نمى توان 
با نگاه ســطحى به این محصول گران بها و باغ هاى پســته رفسنجان 
که به عنوان بزرگ ترین جنگل دست کاشت پســته جهان خوانده مى 
شــود نگریســت. چرا که اگر نخواهیم در ترمیم زیرساخت هاى سنتى 
تالش کنیم ممکن اســت بازارهاى صادراتى ما چنــدى دیگر کامًال از 

دست برود.

 بازارهاى صادراتى پسته از دست مى رود؟

مقبره کورش که در قرن چهارم قبل از میالد مسیح ساخته شده، بخش اصلى میراث 
جهانى پاسارگاد در ایران است که در عین حال قدیمى ترین سازه مقاوم جهان در برابر 

زلزله به شمار مى رود.
شاید برایتان حیرت آور باشد ولى پیشــینیان ما آنقدر باهوش بودند که در دورانى که 
خبرى از تکنولوژى نبود، چنین مقبره و بناى اعجاب انگیزى را طراحى کرده و ساخته اند. 
مقبره کورش به عنوان قدیمى ترین سازه جدا از پایه دنیا شناخته مى شود و عایق هاى 
لرزه اى، بهترین ابزار براى محافظت از این بنا در مقابل زلزله هســتند؛ معمارى این 
سازه به نحوى است که به ساختمان این امکان را مى دهد تا مستقل از فنداسیون خود 

حرکت کند.
از 2500 سال پیش تا به امروز، مقبره کورش در برابر بسیارى از بالیاى طبیعى از جمله 
چندین و چند زلزله جان ســالم به در برده که البته کسى از شــدت دقیق این زلزله ها 
اطالعى ندارد. طبیعتاً کسى  نمى تواند به طور دقیق درباره شدت زلزله هایى که در 2500 
سال اخیر در منطقه پاسارگاد رخ داده، اظهار نظر کند و بگوید که آیا این زلزله ها آنقدرى 

بزرگ بوده اند که پیکره جداسازى مقبره را تحریک کنند یا خیر.
به رغم تمام این ســئواالت، مقبره کور ش هنوز به عنوان قدیمى ترین سازه معمارى 

مقاوم در برابر زلزله در جهان شناخته مى شود.

راز ضد زلزله 
بودن 
مقبره کورش

فهرست انتظار یک استارتاپ در آلمان که در زمینه نگهدارى در شرایط انجماد فعالیت مى کند به 
هزاران نفر مى رسد. این کمپانى از پیش حدود 10 بدن را در آزمایشگاه خود به درجه انجماد رسانده 

و نگهدارى مى کند.
به محض اینکه کسى مى میرد، کمپانى به درخواســت حفاظت انجمادى بدن یا مغز او در شرایط 
ایستاز واکنش نشان مى دهد. سپس وقتى در آینده پیشرفت هایى ایجاد شد، این کمپانى آنها را از 
مرگ بازگردانده و طول عمر آنها را افزایش مى دهد. در واقع افرادى که به دلیل بیمارى ها العالج 
امروزى مى میرند، از این روش استفاده مى کنند تا بعد از اینکه در آینده درمانى براى آن بیمارى پیدا 

شد، به زندگى برگردانده شده و درمان شوند.
در این کمپانى حدود 10 نفر در حالت حفاظت انجمادى قرار داده شده اند و صدها نفر نیز در فهرست 
انتظار قرار دارند. سن متوسط مشتریان این کمپانى حدود 36 سال اســت که عمده آنها در زمینه 
تکنولوژى فعالیت مى کنند. تعدادى از این افراد تنها مى خواهند مغزشــان حفظ شــود زیرا فکر 
مى کنند خوِد آینده شان یک بدن جدید با طراحى سه بعدى را ترجیح مى دهند یا شاید اصًال نخواهند 

یک بدن فیزیکى داشته باشند.
هنوز این مشکل وجود دارد که کسى نمى داند چطور مى تواند یک انسان با بدن منجمد شده را به 
زندگى بازگرداند. البته که مى توان براى حفظ سلول ها و بافت ها، مغز را منجمد کرد اما بازگرداندن 
یک مغز از قبل مرده به زندگى، با عملکرد معمول و خاطرات هنوز در دنیاى ما موضوعى شــدنى 
نیست و به داستان هاى علمى تخیلى شبیه تر اســت. تعداد زیادى مشکل و سئوال کوچک  تر نیز 
وجود دارد، مانند اینکه چه کسى براى بازگرداندن این بدن هاى منجمد شده تصمیم گیرى مى کند 
زیرا کسى نمى داند چه زمانى بهترین زمان براى پایان دادن به انجماد است و فرد نیز خود توانایى 

مداخله در این امر را ندارد.

کسب و کار با انسان هاى مرده!

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگى اظهار کرد: اخیراً 7 
شرکت قیمت کاالهاى خود را افزایش داده اند اما هنوز لیست 
خود را اعالم نکرده اند یا در ســازمان 124 نمى گذارند. براى 
نمونه یک شرکت از هفته گذشــته 35 درصد بر قیمت کولر 
افزود تا نسبت به تابستان امسال افزایش قیمت 50 درصدى 
داشته باشد. چرا هیچ نهادى سراغ این شرکت نمى رود تا دلیل 

آن را جویا شوند.
اکبر پازوکى ادامه داد: وقتى قیمت دالر و مواد اولیه نوســان 
دارد تولیدکننده تبدیل به «فروشنده پشیمان» مى شود، یعنى 
نمى تواند اجناس را جایگزین کند. از ســوى دیگر در سمت 

عرضه نیز مردم توان خرید ندارد و روى بــه تهیه اجناس به 
صورت قســطى آورده اند که البته عواقــب آن را بعداً متوجه 

خواهند شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگى با تأیید افزایش قیمت 
لوازم خانگى اظهار کرد: متأســفانه برخى شــرکت ها لیست 
قیمت  کاالهاى خود را ارائه نمى کنند اما افزایش نرخ را اعمال 
مى کنند که در این شرایط فروشنده تبدیل به کتک خور معامله 
شده و به نوعى این افزایش را براى او مى دانند. نمى دانم چرا 
ســازمان حمایت از مصرف کننــدگان و وزارت صمت ورود 

نمى کند؟ 
پازوکى خاطرنشان کرد: اوایل ســال جارى، قیمت کاالها به 
صورت رســمى 10 تا 15 درصد افزایش یافت و حاال دوباره 
10 تا 15 درصد اینبار به صورت غیررسمى افزایش دادند. در 
این شرایط فروشندگان در حال نابودى هستند و باید ماشین 

شخصى خود را فروخته تا از جنس واحد خود کم نیاورد.
وى با انتقاد از قیمت کاالهاى داخلى اظهار کرد : فروشندگان 
تمام اقدامات در راستاى حمایت از تولید ایرانى را انجام داده  اند، 
اما این اقدامات به چه قیمتى شد؟ آیا رقابت عادالنه شد؟ االن 
یک ظرفشــویى ایرانى زیر 19 میلیون تومــان در بازار وجود 

ندارد، آیا با حقوق کارمندى مى توان آن را خریدارى کرد؟

لوازم خانگى 15 درصد دیگر گران شد!
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اصفهان همه جهان است
ســخنگوى دولــت در چهارمیــن و آخریــن روز 
از برگــزارى شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللى 
گردشگرى، صنایع دســتى و صنایع وابسته تهران 
و در بازدید از غرفه اصفهــان، در جمع خبرنگاران 
اصفهان را نه تنها نصف جهان بلکه جلوه اى از همه 
جهان دانست. على بهادرى جهرمى در جریان بازدید 
از غرفه بزرگ اصفهان گفت: خوشــبختانه امسال 
همانند ســال گذشته شــاهدیم که اصفهان نه تنها 
به صورت مجازى جاذبه هاى گردشــگرى خود را 
معرفى نموده، بلکه تمامى 28 شهرستان استان براى 
اولین بار نیز مشــارکتى فعال در قالب غرفه بزرگ 
اصفهان ارائه کردند. او ادامــه داد: بى تردید با توجه 
به جذابیت هاى بى نظیر اســتان اصفهان، همگى 
گردشگران معتقدند اصفهان نصف جهان است، اما 
امروز در بازدیدم به این نتیجه رســیدم که اصفهان 

نه تنها نصف جهان نیست، بلکه همه جهان است.

سیراب شدن
 پل هاى تاریخى

با افزایش خروجى ســد زاینده رود و رسیدن آب به 
اصفهان از روز شنبه، پل هاى تاریخى نصف جهان 
پس از چند ماه ســیراب شــدند و در روز هاى آینده 
کشاورزان کشت دوم پاییزه خود را انجام مى دهند. 
سید رضا مرتضوى، استاندار اصفهان با بیان اینکه 
مدت بازگشایى آب در رودخانه زاینده رود حدود 10 
روز اســت، افزود: در یک ماه گذشــته در خصوص 
درخواست حق آبه کشاورزان براى کشت دوم پاییز 
جلسات و گفتگو هاى متعددى را با مسووالن استان 

و وزارت نیرو داشتیم.

بازداشت عوامل اصلى حمله 
پهپادى 

وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
درخصوص بازداشت عوامل اصلى تالش ناکام براى 
خرابکارى در یکى از مراکز صنعتــى وزارت دفاع 
در اصفهان اطالعیه اى صــادر کردند. در اطالعیه 
مشــترك وزارت اطالعات و ســازمان اطالعات 
سپاه پاسداران آمده: با همکارى تنگاتنگ سربازان 
گمنام امام زمــان ارواحنافداه در وزارت اطالعات و 
سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمى و 
مساعدت حفاظت اطالعات وزارت دفاع و پشتیبانى 
نیرو هاى مســلح، عوامل اصلى تالش نا کام براى 
خرابکارى در یکى از مراکز صنعتى وزارت دفاع در 
هشتم ماه جارى در اصفهان، شناسایى و بازداشت 
شدند. با توجه به ادامه دار بودن جریان تحقیقات از 
متهمین بازداشت شــده، لذا اطالعات تکمیلى در 
زمان مقتضى منتشــر خواهد شــد. اجماال تاکنون 
دخالت مزدوران رژیم موقت صهیونیســتى در آن 

اقدام اثبات شده است.

6 شهر اصفهان
 در وضعیت زرد 

بر اساس آخرین اعالم وزارت بهداشت در زمینه رنگ 
بندى شهرهاى کشور در خصوص شیوع کرونا، از روز 
یکشنبه 23 بهمن ماه 6 شهرســتان استان اصفهان 
در وضعیت زرد و 18 شهرســتان نیز در وضعیت آبى 
کرونا ثبت شده اســت. بر این اساس شهرستان هاى 
ســمیرم، مبارکه، نائین، نطنز، فریدونشهر و دهاقان 
نیز در وضعیت زرد و نســبتًا پرخطر کرونا ثبت شــده 
است. گفتنى است هنوز هیچ شهرستانى در استان در 

وضعیت سفید کرونا قرار نگرفته است.

بهره بردارى از مخزن آب
در دهه مبارك فجر با بهــره بردارى از مخزن 200 
مترمکعبى، آب شــرب 380 مشــترك در روستاى 
شهراب اردســتان به صورت پایدار تامین مى شود. 
احداث این پروژه با همکارى خیرین روستا در مهرماه 
سال جارى آغاز و در دهه مبارك فجر در مدار بهره 
بردارى قرار گرفت. احداث این مخزن هزینه اى بالغ 

بر یک میلیارد تومان در برداشت .

خبر

دبیر سیزدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان گفت: اصفهان 
در سراسر کشــور رتبه قابل قبولى را در استقبال مردمى و 
جذب مخاطب به فیلم هاى چهل و یکمین جشنواره فیلم 

فجر داشته است.
رضا دهقانى افزود: نمــره قابل قبول اصفهــان در جذب 
مخاطب بر اساس اعالم سینماداران تاکنون بوده است اما 
با توجه به یک روز باقى مانده (امروز) تا اختتامیه جشنواره 
فیلم فجر استان ها، قطعیت این موضوع در پایان جشنواره 

مشخص خواهد شد.
به گفته دبیر سیزدهمین جشنواره فیلم فجر استان اصفهان، 
در سه روز اول برگزارى سیزدهمین فیلم فجر در این خطه، 

فیلم هاى"ُکت چرمى" ، "شماره 10" و "عطرآلود" به ترتیب 
در رده هاى اول تا سوم جذب مخاطب قرار داشتند که این 
رده بندى همچنان به قوت خود باقى است. دهقانى افزود: 
عالوه بر این سه فیلم، از فیلم "وابل" هم در اصفهان استقبال 

خوبى شده است.
دهقانى تصریح کرد: با توجه به اینکه سیمرغ بلورین جایزه 
ویژه هیات داوران به "اتاقک ِگلى" رسیده است، باید ببینیم 

میزان استقبال از این فیلم در اصفهان چگونه خواهد بود.
چهل و یکمین جشــنواره بین المللى فیلم فجر از 12 تا 24 
بهمن امسال همزمان با تهران در 31 استان کشور برگزار 

مى شود.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع غذایى استان اصفهان 
گفت: جایگاه گز اصیل اصفهان یــک ظرفیت بزرگ 
است و با قدمت ترین سوغات اصفهان به شمار مى رود 

که مى تواند اشتغال آفرینى داشته باشد.
على سرشوقى افزود: براى برندســازى این محصول 
همچنان باید تالش کرد و اصفهان مى تواند سبد کاملى 
در بخش غذایى را تأمین و ارائه کند و در زمینه صادرات، 
ارزآورى، ایجاد سرمایه، کارآفرینى و … مؤثر واقع شود.

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع غذایى استان اصفهان 
گفت: جایگاه گز اصیل اصفهان یک ظرفیت بزرگ است 
و با قدمت ترین سوغات اصفهان به شمار مى رود که به 

زمان صفویه برمى گردد و مى تواند اشتغال آفرینى و در 
سطح بین المللى ثروت آفرینى کند.

وى خاطر نشان کرد: روز گز اصفهان در تقویم کشورى 
ثبت شــده که 26 بهمن ماه بزرگداشــت آن را برگزار 
خواهیم کرد، همچنین در این همایــش از ترانه گز به 
عنوان اثرى از یک خواننده اصفهانى رونمایى و در کنار 

آن سمفونى گز آماده شده است.
سرشــوقى ادامه داد: «کارآوا» از صداهاى تولیدى گز 
آماده شده و حتى از استاد تاریخ آقاى معتضد نیز در این 
همایش دعوت به عمل مى آیــد تا از قدمت آن توضیح 

دهند.

گز اصیل اصفهان
 ظرفیت ثروت آفرینى دارد

استقبال اصفهانى ها از 
جشنواره فیلم فجر

سهمیه ها معقول است اما چالش کمبود معلم همچنان 
در مدارس اصفهان پا برجاســت. محتوایى که در تازه 
ترین اظهارات مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان دیده

 مى شــود. به گفته محمدرضا ابراهیمى، سال گذشته 
سهمیه اســتخدامى این دســتگاه دو هزار و 130 نفر 
بوده اما همه این نفرات حداقل نمره را نیاورده اند و آمار 
پذیرفته شدگان در فرآیند مصاحبه و استخدام تنها هزار و 
450 نفر بوده است. این تعداد استخدامى به گفته باالترین 
مقام آموزش و پرورش اصفهان کفــاف تمامى دانش 

آموزان وارد شده به مدارس را نمى دهد.
این در حالى اســت که قول هاى بى شمار قبل از شروع 
ســال تحصیلى امســال خیلى ها را امیدوار کرده بود 
که در ســال تحصیلى جارى با کمبود معلم در مدارس 
اصفهان مواجه نخواهیم بود اما به نظر مى رسد که چالش 
تأمین معلم و خالى ماندن کالس هاى درس از مدرس

 مسئله اى است که به این زودى قابل حل نخواهد بود.
این مشکالت باعث شده مدیران آموزش و پرورش رویه 
اســتخدام معلمان را تغییر دهند. رویه اى که دیگر مثل 
امسال نیست و آنطور که پیش بینى شده قرار است، طبق 
سند تحول بنیادین از طریق دانشگاه فرهنگیان در قالب 
طرحى با عنوان طرح استخدام نخبگان، باشد و آموزش 
و پرورش از این طریق نیروى انسانى خود را تأمین کند. 

مدیر کل آموزش و پرورش همچنین از طرح در دســت 
بررسى دیگرى نیز براى پر کردن کرسى معلمان گفته 
و با اشاره به این طرح اعالم کرده که قرار است بخشى 
از دانشــجویان واجدالشرایط در دانشــگاه هاى دیگر 
دعوت شــوند  و این افراد دو ســال از تحصیل خود را با 
رویکرد تربیت معلمى در دانشگاه فرهنگیان سپرى کنند. 
رویکرد سومى که ابراهیمى از آن خبر داده نیز مربوط به 
فارغ التحصیالن مقطع کارشناسى از بعضى از دانشگاه ها 
براى دانشگاه فرهنگیان و پذیرفته شدن آنها در مقطع 

کارشناسى ارشد است. 
حاال با این سه رویکرد قرار است نیروهاى تازه نفس جذب 
آموزش و پرورش شوند و بخشــى از مشکالت کمبود 
معلم از این طریق مرتفع شود.  بماند که ترکیب، توزیع و 
جمعیت نیروى انسانى در آموزش و پرورش اصفهان به 
یکباره دچار این بى قوارگى نشده است، بلکه سال هاست 
اقدام بدون برنامه و فقدان آینده نگرى کار را به وضعیت 
فعلى رســانده اســت. حاصل این بى برنامگى ها هم 
وضعیت چند سال اخیر در اصفهان است که کمبود معلم 
یا کمبود معلمان باتجربه و کارآزموده را به عنوان یکى از 

مصادیق بى عدالتى آموزشى رقم زده است.
اکنون خیلى ها چشم انتظارند که با این گفته هاى مدیر 
کل آموزش و پرورش رنگى تازه به سر و روى وضعیت 
کمبود معلم در مدارس اصفهان زده شــود و با استخدام 
نیروهاى جدید مدارس اصفهــان از چالش بى معلمى و 

کمبود معلمان در مدارس بیرون بیایند. 

مدیر کل آموزش و پرورش اصفهان تشریح کرد؛

3 رویکرد براى جبران کمبود معلم

در کریاس بنشین کنار شاه عباس
نصف جهان  در ادامه بازگشایى آثار تاریخى کمتر 
دیده شده شــهر اصفهان، درهاى بیگلربیگى پل 

خواجو به روى شهروندان باز مى شود.
این بازگشــایى در قالــب برنامه هــاى رویداد 
«نیمرخ»با محوریت بازدید از گنجینه هاى کمتر 
دیده شده اصفهان اســت که هدف آن باز کردن 
درب بناهایى است که تاکنون بسته بوده و مردم 

امکان بازدید از آن را نداشته اند.
این بار عالقه منــدان مى تواننــد در  «کریاس، 

بیگلربیگى یا شاه نشین پل خواجو»  بنشینند و با 
شاه عباسى همذات پندارى کنند که در این نقطه 
مى نشست و از جارى بودن زاینده رود حظ مى برد.

درب هاى بیگلربیگى پل خواجــو از امروز تا 30 
بهمن ماه باز مى شود و شــهروندان اصفهانى و 
گردشگران مى توانند با تهیه الکترونیکى بلیت از 
این بنا بازدید کنند. خرید اینترنتى بلیت از طریق 
ســایت https://shahrvandticket.ir میسر 

خواهد بود.

مریم محسنى
ســناریوى نداشــتن پول خرد در تاکســى ها حتى با 
دستگاه هاى پوز هم حل نشده است. شاهد این مدعا 
هم برخى از تاکسیداران هستند که در زمان هایى که 
مسافران قصد پرداخت کرایه را با کارت دارند اقدام به 
رونمایى از دســتگاه پوز خود نمى کنند و تا رسیدن به 
مقصد اهمیتى به این موضوع نمى دهد اما به محض 
اینکه مســافر به مقصد مى رســد تازه مى خواهند با 
دســتگاه پوز اقدام به گرفتن کرایه کنند. در این زمان 
اگر اینترنت یارى نرساند مسافر بیچاره و مستأصل باید 

کرایه را نقدى پرداخت کند دریغ از آنکه یکبار هم کارت 
کشیده و او بر سر دو راهى اســت که آیا دو بار کرایه را 
پرداخت کرده و یا بار اول به دلیل سرعت پایین اینترنت 

کرایه اى از او کم نشده است. 
ایــن مشــکل تــازه ایــن روزهــاى مســافران و

 تاکسى هاســت. مشــکلى که قرار بود سال ها پیش 
با آمدن تاکســیمتر حل شــود اما این طرح به دالیل 
گوناگون از همان ابتدا شکســت خورد و هیچوقت به 
سرانجام نرسید و اکنون با شکل تازه اى خود را نشان 

داده است.

پوزها مشکل تازه تاکسى و مسافران!

اصفهان بارانى پس از خشکسالى
نصف جهان  روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
23 بهمن ماه خود در گزارشــى با عنوان «باران 
در راه اصفهان!» از قول نوید حاجى بابایى،  مدیر 
کل هواشناسى استان اصفهان نوشته: «وضعیت 
بارش ها در استان تا پایان بهمن نرمال (طبیعى) 

پیش بینى مى شود.»
در بخــش دیگــرى از این گزارش آمده اســت: 
«اصفهان پس از پشت سر گذراندن پاییز بى بارش، 
در ماه هاى اخیر بارش هاى خوبى را پشــت ســر 
گذراند. گزارش ها نشــان مى دهد که در ســال 
زراعى گذشــته میانگین بارش ها در سطح استان 
123 میلیمتر بوده است که نســبت به بلندمدت 

بین 22 تا 50 درصد در مناطق شرق و غرب استان 
کاهش داشته و بیشترین کم بارشى استان مربوط 
به مناطق شرق و مرکز اصفهان است. اصفهان در 
شش ماه اول امسال هم هیچ بارشى را تجربه نکرد 
و از طرف دیگر افزایش میزان تبخیر ســطحى و 
کاهش رطوبت خاك شرایط خشکسالى در سال 
آبى 1401-1400 را تشــدید کرد. از سوى دیگر 
بررسى میزان و شرایط خشکسالى استان بر اساس 
شــاخص SPEI منتهى به آخر شهریور 1401 در 
یکسال زراعى نشان مى دهد که پهنه خشکسالى 
افزایش یافته و حدود 98 درصد از مساحت استان 

درگیر خشکسالى بلندمدت شده است.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

اداره کل هواشناسى استان اصفهان نسبت به تشدید فعالیت 
سامانه بارشى در استان هشدار سطح نارنجى صادر کرد. بر 
اساس این اطالعیه با ورود سامانه ناپایدار به استان اصفهان، 
بارش برف و باران از مناطق غرب و جنوب آغاز شــده  و به 
تدریج از  روز سه شنبه و چهارشنبه عالوه بر مناطق غرب و 
جنوب، مناطق مرکزى و شــمالى استان اصفهان را فرامى 

گیرد.
بارش برف و باران، وزش تندباد موقتى، مه آلودى، کوالك 
در گردنه ها و ارتفاعات برف گیر استان در پى فعالیت چهار 

روزه این سامانه ناپایدار پیش بینى شده است.
در این اطالعیه آمده است: احتمال یخبندان، لغزندگى سطح 
جاده ها، باال آمدن سطح آب رودخانه ها و مسیل هاى فصلى، 
آب گرفتگى معابر عمومى و کاهش شعاع دید در جاده هاى 

کوهستانى و ریزش بهمن طى این مدت وجود دارد.
هواشناسى اســتان اصفهان به احتیاط در سفر هاى برون 

شــهرى و به همراه داشتن تجهیزات زمســتانى توصیه و 
بر لزوم اتخاذ تدابیــرى در خصوص تردد در مســیر هاى 
مواصالتى اصفهان با استان هاى همجوار بویژه چهارمحال 
و بختیارى و کهگیلویه و بویراحمد و محور هاى داخل استان 

تاکید کرده است.
در همین حال مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان 
از مسدود شدن هفت روستاى منطقه پشتکوه دوم شهرستان 

فریدونشهر در پى بارش برف در این خطه خبر داد.
منصور شیشه فروش افزود: این روستاها در پى بارش هاى 
مجدد و ریزش بهمن از روز شنبه در محاصره برف قرار دارند 
و در صورت باز نشــدن راه ها، نیاز به انجام عملیات امداد 
هوایى و پرواز بالگرد براى تامین مایحتاج بیش از 2 هزار نفر 
از ساکنان این منطقه و تامین خوراك دام مورد نیاز دامداران 
است. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان همچنین 
از اعالم آماده باش مدیریت بحران استان به گروه هاى امداد 

زمستانى در مناطق شهرى روستایى ومحورهاى جاده اى 
همزمان با آغاز بارش برف و باران خبر داد.

رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان هم 
گفت: به دنبال بارش سنگین برف از بامداد روز یکشنبه در 
غرب و جنوب و شمال، تردد خودروها بدون زنجیر چرخ از 

این مسیرها ممنوع است.
سرهنگ اصغر زارع افزود: در اکثر راه هاى ارتباطى استان 
بارش برف همراه با کاهش دما و لغزندگى جاده ها گزارش 
شده اســت؛ رانندگان آمادگى الزم براى تردد در راه هاى 
لغزنده و کوهستانى از جمله گردنه مالاحمد، خروس گلو، نیه، 
قرقچى و پشته را داشته باشند و ضمن به همراه داشتن زنجیر 

چرخ سرعت مطمئنه و فاصله طولى را مد نظر قرار دهند.
رئیس پلیــس راه فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان به 
رانندگان توصیه کرد از ســفرهاى غیر ضرورى خوددارى 

کنند.

موج جدید بارشى اصفهان را «نارنجى» کرد

صنعت گردشگرى از 
محورهاى توسعه لنجان است

نصف جهــان  فرماندار شهرســتان لنجان گفت: 
گردشگرى و صنایع دستى حوزه اى با زنجیره اى 
گسترده از مشاغل و کسب و کارهاست که ظرفیت 
بسیار باالیى در ارزآورى و ایجاد اشتغال دارد، از این 
رو پرداختن به این مهم یکى از محورهاى توسعه 

شهرستان لنجان است.
حمیدرضــا محمدى  فشــارکى با بیــان اینکه 
گردشگرى و صنایع دستى حوزه اى با زنجیره اى 
گسترده از مشاغل و کسب و کارهاست که ظرفیت 
بســیار باالیى در ارزآورى و ایجاد اشــتغال دارد، 
افزود: شهرســتان لنجان منطقه اى چهارفصل 

به شمار مى آید که با برخوردارى از مناظر طبیعى 
و تاریخى مى تواند در جذب سرمایه گذاران حوزه 
گردشگرى موفق عمل کرده و میزبان گردشگران 
داخلى و خارجى باشــد اما متأســفانه در بخش 
صنعت گردشگرى نتوانســته ایم آنطور که باید 

دست آوردهاى الزم را به دست بیاوریم.
وى ادامه داد: امیدواریم با برنامه ریزى هاى صورت 
گرفته نتایج خوبى را در جذب گردشــگر در بازار 
کوتاه مدت نوروز و همچنین بازار بلند مدت سرمایه 
گذارى در حوزه گردشگرى در شهرها و روستاهاى 

شهرستان لنجان شاهد باشیم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: در 
منطقه غرب آسیا ما بهترین پزشــکان را داریم تا جایى 
که ایرانى هاى ســاکن آمریکا و اروپا به ایران مى آیند و 

خدمات پزشکى دریافت مى کنند.
مرتضى حیدرى ادامه داد: اکنون تقریبًا تمام  وســایل و 
تجهیزات اتاق هاى عمل توسط جوانان و شرکت هاى 
دانش بنیان در ایران ســاخته شده اســت که دستاورد 
کوچکى هم نیست، اما خیلى بلد نیستیم این موضوعات 
را تبلیغ کنیم. هر سال زمان توزیع نیروهاى متخصص 
و فوق تخصص حــدود 70 درصد را خانم ها تشــکیل 

مى دهند که این نشــان مى دهد بستر رشــد براى آنها 
فراهم بوده است.

حیدرى افزود: اکنون اتفاق بدى رخ داده و سایر کشورها 
نیروهاى تربیت شــده ما را به راحتى جذب خودشــان 
مى کنند، بایــد اقداماتى انجام دهیم تــا مانع مهاجرت 
پزشکان و پرستاران شویم و شرایط کارى را به گونه اى 

فراهم کنیم که به ماندن آنها در ایران کمک شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان خاطرنشان 
کرد: کمبود نیروى متخصص نداریــم، اما در توزیع آن 
مشکل داریم، چرا پزشکان وقتى مدت زمان طرحشان 

تمام مى شــود مى روند؟ آب و هواى گلپایگان، خوانسار، 
فریدونشهر و ... خیلى خوب اســت و باید براى پزشکان 
امکاناتى قائل شــویم. بــراى مثال دریافــت مالیات از 
پزشــکانى که در مناطق محروم فعالیت مى کنند حذف 
شود تا نیروهاى متخصص با رغبت وارد این مناطق شوند.

حیدرى یادآور شــد: با وجود اینکه مى دانیم تعرفه هاى 
فعلى غیرعادالنه اســت و با واقعیت هاى جامعه منطبق 
نیست و باید اصالح شود، اما به شــدت مقابل دریافت 
خارج از تعرفه توسط پزشکان مى ایستیم و با زیرمیزى ها 

برخورد مى کنیم.

دریافت زیرمیزى تحمل نمى شود

بهره بردارى از4 پروژه عمرانى و خدماتى 
در فالورجان

نصف جهان  آیین افتتــاح و بهره بردارى از چهار 
پروژه عمرانى و خدماتى با اعتبارى بالغ بر 111/5 
میلیارد ریال و همچنیــن کلنگ زنى دو پروژه با 
تخصیص اعتبارى بالغ بر 28 میلیارد ریال توسط 

شهردارى فالورجان برگزار شد.
از جملــه این پــروژه ها مــى توان بــه افتتاح 
و بهره بــردارى از خیابان خط لولــه با اعتبارى 
بالغ بر 60 میلیارد ریال در فضایى به مســاحت 
1500مترمربــع، کلنگ زنى پروژه ســاختمان 
اجتماعات شــهردارى و تجارى هاى مالصدرا 

با اعتبار 13 میلیارد ریال، کلنگ زنى ساختمان 
آتش نشــانى محله گارماســه با اعتبارى بالغ 
بر 15 میلیــارد ریــال و افتتاح زمین ورزشــى 
و ســاحلى توحید با اعتبار10 میلیــارد ریال در 

فضاى2200مترمربعى اشاره کرد.
افتتاح و بهره بردارى از پروژه اصالح هندســى 
و ســاماندهى مادى خیابان فردوســى و بهره 
بردارى از میدان مادر با اعتبــارى بالغ بر13/5 
میلیارد ریالى و با مساحت 4000مترمربع از دیگر 

پروژه هاى شهردارى فالورجان بود.
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اپل ممکن است در گوشــى آیفون 15 پرو مکس از 
نمایشــگر جدیدى با حداکثر روشــنایى 2500 نیت 

استفاده کند.
در گزارش هاى جدیدى گفته شــده اســت که اپل 
قصد دارد روشنایى نمایشــگر آیفون 15 پرو مکس 
را افزایش دهد. درحال حاضر، نمایشــگر آیفون 14 
پرو مکس مى تواند به حداکثر روشــنایى 2000 نیت 
دست پیدا کند، اما شایعات جدید حاکى از آن هستند 
که حداکثر روشنایى نســل بعدى اش به 2500 نیت 

خواهد رسید.
حســاب ShrimpApplePro در توییتر که قبًال به 
پشتیبانى از 6 گیگابایت رم توســط تمام مدل هاى 
آیفون 14 اشاره کرده بود، اکنون این شایعه جدید را 

اعالم کرده است. همچنین به گفته او، مدل هاى پرو 
آیفون 15 داراى طراحى جدید زیبایى خواهند بود که 
شامل لبه هاى خمیده، حاشیه هاى باریک تر و بدنه اى 

از جنس تیتانیوم مى شود.
او در توییت خود توضیح مى دهد که اپل مى تواند در 
گوشى آیفون 15 پرو مکس از نسل بعدى نمایشگر 
سامسونگ با حداکثر روشــنایى 2500 نیت استفاده 
کند. بااین حال، این گزارش درحال حاضر بسیار مبهم 
اســت؛ زیرا ShrimpApplePro ادعا کرده که این 
دستگاه مى تواند «به طور بالقوه» از نمایشگر پیشرفته 

سامسونگ بهره ببرد.
عالوه برایــن، «راس یانــگ»، تحلیلگــر صنعت 
نمایشــگر به ۹to۵Mac توضیح داده است که هنوز 

چیزى در مــورد این تغییر نشــنیده. در گزارش این 
سایت بیان شده اســت که اپل با کمک چند روش 

دیگر مى تواند بدون استفاده 
از یــک نمایشــگر کامًال 

جدید، روشنایى دستگاه خود را افزایش دهد. ازجمله 
 (MLA) این روش ها به اســتفاده از آرایه چنــد لنز
اشاره کرد؛ فناورى اى که روشــنایى خروجى را در 

نمایشگرهاى کوچک تر افزایش مى دهد.
آیفون 14 پرو و 14 پــرو مکس هر دو داراى حداکثر 
روشنایى 1000 نیت براى استفاده معمولى هستند. 
هنگام مشــاهده محتواى HDR، میزان روشنایى 
هر دو دســتگاه مى تواند به 1600 نیت برســد. در 
محیط هاى بیرونى نیز نمایشــگر آن هــا حداکثر 
روشنایى 2000 نیت را به کاربر ارائه مى کند. براى 
مقایسه، آیفون 13 پرو حداکثر روشنایى 1000 نیت 
(استفاده معمولى) و حداکثر روشــنایى 1200 نیت 

(HDR) را در اختیار کاربران قرار مى دهد.

شــرکت گــوگل نســخه پیش نمایــش براى 
توســعه دهندگان اندروید 14 را براى نخســتین 

بار بــراى گوشــى هاى پیکســل خود
 منتشر کرد.

 در اندرویــد 14 مى توان اندازه 
فونت ها را در گوشــى پیکسل 
تا 200 درصــد افزایش داد؛ 
اندازه اى که تا پیش از این 130 

درصد بوده است.
همچنیــن  نســخه  ایــن  در 

دسترسى پذیرى، مصرف باترى و امنیت 
در اولولیت قرار گرفته است.

اولین نسخه پیش نمایش توسعه دهندگان اندروید 

14 با بهبودهایى همراه است که منجر به کاهش 
مصرف انرژى دســتگاه مى شــود و شارژدهى را 

افزایش مى دهد.
این سیستم عامل همچنین مانع از 
ســایدلودینگ اپ هاى قدیمى 

مى شود.
ســایدلودینگ روشــى است 
که به شــما امــکان مى دهد 
برنامه هایــى کــه مى خواهید 
در Android TV داشــته باشــید 
اما آنها را در فروشــگاه پلى استور یافت 
نمى کنیــد، به راحتــى نصب و از آن ها اســتفاده 

کنید.

مرورگر مایکروسافت اج (Microsoft Edge) در سال هاى 
اخیر تالش فراوانى براى همراه کردن کاربران با خود کرده 
است. با این حال بسیارى افراد از مرورگر مایکروسافت اج 

متنفر هستند؛ اما چرا؟
زمانى مایکروسافت صاحب پرطرفدارترین مرورگر اینترنت 
در دنیا بود. با این حال این دوره ســپرى شــد و اینترنت 
اکسپلورر اکنون دیگر جایى در میان گزینه هاى انتخابى 

هیچ کس براى جستجو در اینترنت ندارد.
این کمپانى ردموندى البته چنــدى پیش تالش کرد که 
از خاکستر این مرورگر، مایکروسافت اج را بیرون آورده و 
آن را تحت عنوان مرورگرى براى پاسخ گویى به نیازهاى 
کاربران امروز منتشر کند. این مرورگر مایکروسافت از زمان 
تولد دستخوش تغییرات فراوانى شده که رو آوردن به پلتفرم 

کرومیوم گوگل را باید مهم ترین آن ها دانست.
مرورگر Edge تقریبا تمــام آن چه دیگر رقباى مطرحش 
مانند کروم یا فایرفاکس ارائه مى دهند را در خود داشــته و 
این پتانسیل را داشت که در شمار یکى از برترین گزینه هاى 
کنونى بازار قرار گیرد. با این وجود آمار موجود از اســتفاده 
کاربران از مرورگرهاى اینترنت کامــال خالف این امر را 

ثابت مى کند!
 SlashGear بر اساس این آمار که توسط وبسایت معتبر
جمع آورى شده، تنها شش درصد از کاربرانى که از اینترنت 
اســتفاده مى کنند، مرورگر مایکروســافت اج را انتخاب 

کرده اند.
در باالى این لیست، گوگل کروم قرار دارد که انتخاب 56 
درصد کاربران حاضر در این نظرسنجى بود. از سوى دیگر، 
مرورگر سافارى اپل نیز با در اختیار داشتن 27 درصد آرا در 
رده دوم این لیســت قرار گرفت و فایرفاکس نیز علیرغم 
مشکالت فراوانش در رده سوم ایستاده است. به این ترتیب، 
مرورگر Microsoft Edge با تمامى قابلیت هاى و امکاناتى 

که در اختیار کاربران قرار مى دهد عنوانى بهتر از چهارم را 
به دست نیاورد!

دالیل زیادى براى این عدم محبوبیت مرورگر مایکروسافت 
وجود دارد. دالیل عمده این عدم محبوبیت، همسو نبودن 
Microsoft Edge با نیازهاى کاربران روز بوده و دلیل دیگر 

هم سیاست هاى بازاریابى اجبارى مایکروسافت است که 
بسیارى کاربران را از این مرورگر فرارى داده است.

در عین حال دالیل دیگرى هم براى متنفر بودن از مرورگر 
مایکروســافت اج وجود دارد که در ادامه به بررسى آ ن ها 

خواهیم پرداخت.

چرا مایکروســافت اج مرورگر منفورى 
است؟

بخشى از مشــکالت عدیده Microsoft Edge از پیش 
از تولد آن گریبانگیر مایکروســافت شده بود. این مرورگر 
به طور کلى یادآور اینترنت اکسپلورر بود که رفته رفته در بازار 

مرورگرها ناپدید شد.
براى کاربــران جوان تــر، Internet Explorer احتماال 
چیزى بیشتر از یک جوك نیست و تنها استفاده آن دانلود 
مرورگرهاى دیگرى مثل گوگل کروم یا مایکروسافت اج 
است. با این وجود، کاربران کمى مسن تر احتماال به خاطر 
دارند که حدود بیست ســال پیش، این مرورگر عمال تنها 
راه دسترســى به اینترنت بود.مرورگر اسب مایکروسافت 
مشکالت بزرگى داشــت که هرگز رفع نشدند. به همین 
جهت به محض آن که رقیبى براى آن یافت شد، سهم آن 
از بازار به شدت افت کرد و دیگر اپلیکیشن هایى مثل کروم، 

سافارى یا فایرفاکس سهم آن را بلعیدند.
اینترنت اکســپلورر پر از باگ هاى ریز و 

درشت بود که در کنار سرعت پایین و امنیت 
ضعیف، حکم نابودى ایــن مرورگر را صادر 

کردند. این برنامه از سال 1995 تا 2022 توسط 
مایکروسافت پشتیبانى مى شد؛ هرچند که در سال هاى اخیر 
همانند یک مریض رو به موت بود که در بستر بیمارى قرار 

داشته و هر لحظه منتظر مرگ بود!
سابقه نه چندان درخشان اینترنت مایکروسافت و اینترنت 
اکسپلورر باعث شده که بســیارى افراد نسبت به امتحان 

کردن مایکروسافت اج بدبین باشند.
مایکروسافت ما را به استفاده از مرورگر 

Edge مجبور مى کند!

یکى از خصیصه هاى کمپانى مایکروسافت از قدیم االیام 
این بوده که کاربرانش را به استفاده از ابزار یا اپلیکیشن هاى 
خاصى مجبور مى کرده اســت. این کار مسلما خوشایند 

بسیارى افراد نیست!
کمپانى ردموندى رویکرد اجبار کردن کاربران را پیش تر 
در قبال کینکت و موتور جســتجوى Bing پیش گرفته 
بود و امروز در حال پیاده ســازى همان رویه در خصوص 

مرورگر اج است.
این مرورگــر به طور پیش فرض بر روى سیســتم عامل 
ویندوز نصب اســت. البته این اتفاق به طور کلى ایرادى 
ندارد و بسیارى کمپانى هاى دیگر نیز باندل هاى نرم افزارى 
مد نظر خود را بر روى دستگاه ها یا سیستم عامل هایشان 
نصب مى کنند. با این وجود مایکروسافت از حضور 
اختیارى این مرورگر در سیستم عامل 
ویندوز راضى نیست و کاربران را 
مجبور به استفاده بیشتر از آن 

مى کند!
البته کاربران وینــدوز این 
امــکان را دارند کــه از یک 
مرورگر دیگر به عنوان گزینه 
پیش فرض خود اســتفاده کنند. 
با این حــال در صورتى کــه از نوار 
جستجوى ویندوز اســتفاده کنید یا بر روى 
هریک از لینک هــاى موجود در قســمت هاى مختلف 
تنظیمات سیستم عامل کلیک کنید، چاره اى جز باز کردن 

لینک ها با مرورگر مایکروسافت اج نخواهید داشت
البته در گذشته توسعه دهندگان با طراحى ابزارهاى گوناگون، 
این مشکل را تا حدى رفع کرده بودند. با این وجود هیچ یک 
از این روش ها به مذاق مایکروســافت خوش نیامد و این 
کمپانى با انتشار آپدیت هایى تمامى این ابزارها را غیرفعال 

کرد! این رویکرد عجیب مایکروســافت در اجبار کردن 
کاربران به اســتفاده از Microsoft Edge باعث شــده 
که بسیارى کاربران قید اســتفاده از آن را بزنند و به دیگر 

گزینه هاى بازار روى آورند.

مایکروسافت شما را شبیه به یک کیسه 
پول مى بیند!

مهم ترین منبــع درآمد کمپانى هایى ســازنده مرورگرها 
مثل فایرفاکس و گوگل، نماى تبلیغات و کسب درآمد از 
کاربرانش است. این مرورگرها اطالعات مربوط به مکان 
و اطالعات جستجوشــده کاربران را جمع آورى کرده و با 
نمایش تبلیغاتى متناسب با عالیق آن ها، افراد را به خرید 

ترغیب کرده و از این طریق کسب درآمد مى کنند.
این متد کسب درآمد، روشى پذیرفته شده در دنیاست. با این 
وجود، ردموندى ها پا را از این کار فراتر گذاشته و سیستم 
فروشى بدون جمع آورى اطالعات را در مرورگرش تعبیه 

کرده است.
این کمپانى با امضاى قراردادى با کمپانى Zip که در حوزه 
اعتبارات مالى فعال است، یک گزینه «خرید سریع و فورى» 
را در مرورگر مایکروسافت اج تعبیه کرده که مى توان توسط 

آن در سریع ترین زمان ممکن خرید یک کاال را انجام داد.
در این میان، قابلیت خرید آنى با امکان پرداخت در آینده نیز 
دیگر نتیجه همکارى مایکروسافت با Zip است که سر و 

صداى بسیارى منتقدین و کاربران را درآورده است. 
بسیارى افراد معتقدند این سیستم باعث تشویق 

کاربران به خرید بى مورد مى شــود که 
قسط هاى فراوان و ورشکستگى 

اقتصادى را در پى دارد!

سامسونگ از گوشى پرچمدار Galaxy S۲۳Ultra خود 
رونمایى کرد و براى اولین بار از ویژگى هاى جدیدى که 

به خانواده سرى S اضافه مى شود، خبر داد.
گوشى سامسونگ Galaxy S۲۳Ultra با ویژگى هاى 
جدید و جالــب همــراه با طیــف وســیعى از ارتقاء 
شــگفت انگیز، نه تنها از نظر عملکــرد، بلکه از نظر 

ظاهرى با رنگ هاى جدید، ارائه شده است.
اگرچه Ultra S۲۳ کامًال متفاوت از نسل قبلى به 
نظر نمى رسد، اما از درون با بزرگترین جهش در 

فناورى همراه است. 
در این گزارش برخى از مهم ترین ویژگى هاى 
گوشــى Ultra S۲۳ را معرفــى خواهیــم

کرد. 

1. دو برابر سریع تر از Ultra S۲۲ و ۴۶ ٪ کارآمدتر
سامســونگ از اســتاندارد ذخیره ســازى UFS4.0 و رم 
LPDDR۵X اســتفاده مى کند و به لطف این ارتقا، سرى 

Galaxy S۲۳ اکنون سریعتر و پاسخگوتر از همیشه است و 

به لطف فناورى UFS 4.0، خواهید دید که این گوشى جدید 
دو برابر سریعتر از مدل قبلى است و از لحاظ ظرفیت ذخیره 
سازى نیز 46 درصد کارآمدتر اســت، از نظر تئورى گوشى 
هوشــمند S۲۳Ultra مى تواند فایل هاى حجیم را دو برابر 

سریعتر از S۲۲Ultra بدون مصرف باترى باز و ذخیره کند.
عالوه بر ایــن، رم LPDDR۵X با فرکانس ســاعت 8.5 
گیگابیت بر ثانیه کار مى کند، در حالى که سرعت فرکانس 
حافظه قبلى از حداکثر 6.4 گیگابیت بر ثانیه تجاوز نمى کند. 
فقط داشتن رم باالتر باعث سریعتر شدن موبایل نمى شود، 

بلکه فاکتور هاى دیگرى وجود دارد که مهم ترین آن کیفیت 
و سرعت نوع گوشى است.

2. دوربین اصلى 200 مگاپیکسلى
Galaxy S۲۳Ultra به عنوان اولین پرچمدار سامســونگ 

مجهز به دوربیــن اصلى 200 مگاپیکســلى با سنســور 
ISOCELL HP۲ است که براى عکاســى در شب عالى 

اســت و کوچکترین جزئیات را در تصاویر و حتى در نور کم 
ثبت مى کند. دقــت و وضوح تصاویر فوق العاده اســت، به 
گونه اى که مى توانید از بین سه سطح عکسبردارى یکى از 
سطوح 12 مگاپیکسلى، 50 مگاپیکسلى و 200 مگاپیکسلى 

را انتخاب کنید.
3. پردازنده Snapdragon۸Gen۲ سفارشى شده

گلکسى اس 23 اولترا با تراشه پردازنده نسل دوم اسنپدراگون 

8 با دقت ســاخت 4 نانومتر، با افزایش سرعت پردازش 
عملیات هاى مختلف به میزان 34 درصد، 41 درصد براى 
 NPU پردازنده گرافیکى و 49 درصد در عملکرد پردازنده

ارائه مى شود.
نکته جدید سامســونگ این اســت که با کوالکام که 
تراشه هاى اسنپدراگون را در S۲۳Ultra تولید مى کند، 
وارد همکارى شده اســت و این معامله بین دو شرکت 
شــامل ارائه دســتگاه هاى غول کره اى با تراشه هاى 

سفارشى بى نظیر در بین رقبا مى شود.
4. ظرفیت ذخیره سازى زیاد

Galaxy S۲۳Ultra با فضاى ذخیره ســازى پایه 256 

گیگابایتى به جــاى 128 گیگابایت اســتاندارد عرضه 
مى شود که یک مزیت بزرگ و ارزشــمند و یک نقطه 

فروش مهم است، به خصوص که فضاى داخلى دستگاه 
یکى از مهم ترین فاکتور هاى موبایل است؛ بنابراین به 
دلیل فضاى ذخیره سازى، امکان نگهدارى حجم زیادى 
از عکس ها و فیلم ها بدون نیاز بــه لغو و حذف، فضایى 
اســت که باعث مى شــود کل فیلم ها را در گوشى خود

 نگه دارید.
5. گوریال گلس ویکتوس 2

در پنل پشتى و جلویى این گوشى هوشمند، الیه محافظ 
باالیى از گوریال گلس Victus2 وجود دارد که این گلس 
مى تواند در برابر ســقوط تا یک متر روى سطوح سخت 
مانند بتن و تا دو متر روى آسفالت مقاومت کند. به طور 
خالصه، به این معنى است که شــما نیازى به محافظ 

صفحه نمایش ندارید.

 اگر فکر مى کنید کسى به محتواى گوشى آیفون شما دسترسى دارد و کارهایتان را رصد 
مى کند، بهتر است درباره اش مطمئن شوید. راه هایى براى فهمیدن این موضوع وجود 
دارد. چه کسى در حال جاسوسى در گوشى آیفون شما است؟ براى اینکه بفهمید کسى 
فعالیت هاى شــما با آیفونتان را مى پاید یا نه، راه هایى وجود دارد. ممکن است در خانه، 
محل کار یا جاهاى دیگر به کسى مشکوك باشــید، بنابراین بهتر است زودتر بفهمید 

شکتان درست است یا خیر.
اولین چیزى که باید بدانید این است که هیچ راه سرراســتى وجود ندارد، اگر جاسوس 
گوشى شما کارش را بلد باشد، قبل از اینکه شما بفهمید همه رد پاهایش را پاك خواهد 
کرد. با این حال، چند راه براى متوجه شــدن، در صورتى که طرفتان زیاد هم حرفه اى 

نباشد، وجود دارد.
ابتدا کاروسل اپلیکیشن هایتان را بررسى کنید. اگر آیفون شما داراى دکمه هوم یا خانه 

است، کافیســت دوبار روى آن کلیک کنید تا برنامه هاى باز به ترتیب زمان استفاده به 
شما نشان داده شود. اگر مى دانید که مثال آخرین بار در حال بازى با موبایلتان بوده اید، اما 
جدیدترین برنامه واتسپ است، پس یک جاى کار مى لنگد. البته یک جاسوس باهوش، 

حواسش به ترتیب برنامه هاى شما است و مطمئن مى شود همان ترتیب حفظ شود.
یکى راه دیگر این است که رکوردهاى زمان مورد اســتفاده صفحه آیفونتان را بررسى 
کنید. به Settings و سپس Screen Time بروید و سپس روى See All Activity کلیک 
کنید. روز مورد نظرتان را انتخاب کنید و جدول زمانى برنامه هایى که استفاده کرده اید 
 Screen Time ببینید. بنابراین اگر ساعت 11 صبح از موبایل استفاده نمى کرده اید، اما
نشان مى دهد که در آن زمان از اینستاگرام استفاده مى کردید، احتماال مشکلى وجود دارد.
روش هاى متداول ترى هم براى گرفتن مچ جاسوس ها وجود دارد. مى توانید تاریخچه 
اینترنت خود را در یک مرورگر وب بررسى کنید. یا مى توانید ببینید آیا پیام هاى واتس اپ  

بدون اینکه خودتان آنها را مشاهده کرده باشید، خوانده شده اند یا نه.
البته بهترین توصیه این است که به یاد داشته باشید که آیفون خود را در چه وضعیتى ترك 
کرده اید، بنابراین هر گونه تغییرى را متوجه خواهید شد. در هر صورت، داشتن اقدامات 
موثر در زمینه امنیت سایبرى مهم است. مثال مطمئن شوید که صفحه گوشیتان با رمز 
عبور مطمئنى قفل است. همچنین یک رمز عبور جداگانه براى واتس اپ بگذارید. گوشى 
خود را به خصوص در مکان هاى عمومى بدون هیچ گونه تمهید امنیتى رها نکنید. در نظر 
داشته باشید که مکالمات حســاس را پس از پایان حذف کنید، به خصوص اگر جزئیات 
کارت خود را براى یکى از اعضاى خانواده ارسال کرده یا آدرس خانه خود را به دوستى 

داده باشید.

سامسونگ به زودى گوشى مورد انتظار گلکسى اى 54 را معرفى خواهد کرد. حاال پیش 
از معرفى گلکسى A۵۴ سامسونگ، اطالعاتى مانند حافظه داخلى و رنگ بندى گوشى 
فاش شده است. با توجه به قیمت باالى دالر، شــاید دیگر خرید گوشى هاى باالرده 
سامسونگ مثل گلکسى اس 23 منطقى نباشد و بســیارى از کاربران بخواهند براى 
گوشى بعدى شان، سراغ میان رده هاى این شرکت کره اى بروند. یکى از مورد انتظارترین 
میان رده هاى امسال سامسونگ، گلکسى A۵۴ است که مى تواند با ویژگى هایش یک 

جانشین اقتصادى تر براى گلکسى اس 23 سامسونگ باشد!
گلکسى A۵۴ سامسونگ مدتى است توجه ها را به خود جلب کرده است. نکته قابل توجه 
این است که این مدل از امســال، با لقب بهترین گوشى میان رده سامسونگ شناخته 
خواهد شد چون دیگر خبرى از گوشى هاى گلکسى A۷x سامسونگ نیست. میان رده 
مورد انتظار کره اى ها ماه آینده و در جریان رویداد آنپکد سامســونگ رسما رونمایى 
خواهد شد. حاال پیش از معرفى این مدل، رنگبندى و حافظه داخلى سازى نسخه هاى 

مختلف آن لو رفته است.
اطالعات جدید مربوط به گوشى گلکسى A۵۴ سامســونگ توسط افشاگرى به نام 
Snoopy Tech لو رفته است. گوشى میان رده سامسونگ در چهار رنگ مختلف راهى 

بازار مى شود. سامسونگ باز هم از پیشوند Awsome در نام رنگ گوشى هایش استفاده 
کرده است. رنگ هاى این مدل سفید، گرافیتى، لیمویى و بنفش خواهند بود.

اطالعات فاش شده درباره حافظه داخلى و رم این گوشى نشان مى دهند سامسونگ 
همان کارى را کرده که انتظارش را داشتیم. نسخه پایه گلکسى A۵۴ به 8 گیگابایت 
حافظه رم مجهز خواهد بود و 128 گیگابایت حافظه داخلى به ذخیره سازى اطالعات 

کاربران کمک مى کند. نسخه دیگر گلگسى A۵۴ نیز به 8 گیگابایت حافظه رم و 256 
گیگابایت حافظه داخلى مجهز خواهد بود.

گوشى گلکسى اى 54 سامسونگ به عنوان پلى میان گوشى هاى میان رده و پریمیوم 
سامسونگ شناخته خواهد شد. انتظار داریم این گوشى از نظر طراحى مانند پرچمداران 
سرى گلکسى اس 23 باشد و طراحى ماژول دوربین این سرى را به ارث ببرد. نمایشگر 
این مدل نیز 6.4 اینچ اندازه خواهد داشــت و از رزولوشن فول اچ دى پالس پشتیبانى 
خواهد کرد. پنل سوپر امولد این گوشى میانرده سامسونگ مطابق انتظار از نرخ نوسازى 

120 هرتزى و حسگر اثر انگشت درون نمایشگر بهره خواهد برد.
دوربین سه گانه این گوشى سامســونگ از یک حسگر اصلى 50 مگاپیکسلى استفاده 
خواهد کرد. در کنار این حسگر یک لنز اولترا واید 12 مگاپیکسلى و یک دوربین ماکرو 

5 مگاپیکسلى حاضر خواهند بود.

نمایشگر عجیب و متفاوت آیفون 15پیش نمایش اندروید 14 منتشر شد

چرا بسیارى افراد از مرورگر مایکرو«سافت اج» متنفرند؟

Samsung Galaxy S۲۳Ultra 5 ویژگى عالى

حافظه داخلى و رنگ بندى گلکسى A54 سامسونگ لو رفت چگونه بفهمیم کسى در موبایل ما تجسس مى کند؟
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مى کند!
این  البته کاربران وینــدوز
امــکان را دارند کــه از یک 
مرورگر دیگر به عنوان گزینه 
شفرض خود اســتفاده کنند. 
با این حــال در صورتى کــه از نوار 
جستجوى ویندوز اســتفاده کنید یا بر روى 
هریک از لینک هــاى موجود در قســمت هاى مختلف 
تنظیمات سیستم عامل کلیک کنید، چاره اى جز باز کردن 

لینک ها با مرورگر مایکروسافت اج نخواهید داشت
البته در گذشته توسعه دهندگان با طراحى ابزارهاى گوناگون، 
این مشکل را تا حدى رفع کرده بودند. با این وجود هیچ یک 
این روش ها به مذاق مایکروســافت خوش نیامد و این  از
کمپانى با انتشار آپدیت هایى تمامى این ابزارها را غیرفعال 

کرده است.
pاین کمپانى با امضاى قراردادى با کمپانى Zip که در حوزه 

اعتبارات مالى فعال است، یک گزینه «خرید سریع و فورى» 
را در مرورگر مایکروسافت اج تعبیه کرده که مى توان توسط 

آن در سریع ترین زمان ممکن خرید یک کاال را انجام داد.
در این میان، قابلیت خرید آنى با امکان پرداخت در آینده نیز 
pدیگر نتیجه همکارى مایکروسافت با Zip است که سر و 

صداى بسیارى منتقدین و کاربران را درآورده است. 
بسیارى افراد معتقدند این سیستم باعث تشویق 

کاربران به خرید بى مورد مى شــود که 
قسط هاى فراوان و ورشکستگى 

اقتصادى را در پى دارد!
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مصرف لوبیا در میان مردم بسیار رایج است، البته لوبیاها از ویتامین ها، مواد معدنى 
و ارزش غذایى باالیى برخوردار هستند و مصرف آنها براى سالمتى مفید مى 
باشد. در واقع، لوبیا یکى از غنى ترین منابع گیاهى پروتئین هستند، که گاهى 

اوقات به عنوان «گوشت فقیر» نامیده مى شوند.
لوبیا براى سالمتى مفید است و یک گزینه سالم براى بیماران مبتال به آسم و 
دیابت محسوب مى شود و به تقویت سیستم ایمنى کمک مى کند. یک منبع 
عالى از ویتامین ها، مواد معدنى، پروتئین، فیبر غذایى و آهن مى باشد و حاوى 
آنتى اکسیدان هایى است که براى سالمتى ما مفید مى باشند. مصرف لوبیا به 

طور مرتب، براى پوست و مو مناسب است و از عملکرد 
مناسب سیستم عصبى و مغز حمایت مى 
کند اما اینها تنها بخشى از خواص لوبیا 

هستند.

جلوگیــرى از 
فشار خون باال

لوبیا که منبع خوبى از پتاســیم، 
منیزیم، فیبر محلول و پروتئین است، به کاهش 

فشار خون باال کمک مى کند. این عناصر با هم 
در حفظ فشار خون طبیعى مؤثر مى باشند. پتاسیم و منیزیم عروق را 

گسترش مى دهند و جریان خون نرمال و طبیعى را فراهم مى کنند.

لوبیا استخوان ها را تقویت مى کند
منگنز و کلســیم موجود در لوبیا باعث تقویت اســتخوان ها مى شود و باعث 
جلوگیرى از پوکى استخوان مى شــود. فوالت در لوبیاها نیز به حفظ سالمت 
استخوان و مفصل، کمک مى کند و خطر بیمارى هاى استخوانى و شکستگى 

را کاهش مى دهد.

فواید لوبیا براى بیماران دیابتى
یک گزینه سالم براى بیماران دیابتى است که به دلیل شاخص گلیسمى پایین 
آن است که محتواى شکر بدن را متعادل نگه مى دارد و طبق آنچه در سالمت 

نمناك اشاره شده است، خطر ابتال به دیابت را کاهش مى دهد.

لوبیا براى بهبود و تقویت حافظه
لوبیاى قرمز غنى از ویتامین B۱ است که تا حد زیادى به عملکرد هاى شناختى 
سالم کمک مى کند. سطح باالیى از ویتامین B۱ در ایجاد سدیم استیل کولین 
(انتقال دهنده عصبى مهم) کمک مى کند که عملکرد مناسب مغز را تقویت 
مى کند و تمرکز و حافظه را افزایش مى دهد. همچنین براى کاهش پیشرفت 

آلزایمر و زوال عقل مفید است.

لوبیا براى تقویت سیســتم ایمنى 
بدن

آنتى اکسیدان هاى لوبیا، سیستم 

ایمنى را با از بین بردن رادیکال هاى آزاد و محافظت از سلول هاى بدن تقویت 
مى کنند.

لوبیا سالمت قلب را بهبود مى بخشد
مقدار زیاد منیزیم در لوبیا ها بر کلسترول تاثیر مى گذارد و به بدن کمک مى کند 
تا با بیمارى هاى مرتبط با قلب مانند سکته مغزى، بیمارى هاى عروقى، انعقاد 

شریان ها، حمله قلبى و غیره مبارزه کند و سالمت قلب قوى را حفظ کند.

لوبیا براى کاهش آب مروارید
ویتامین B۳ موجود در لوبیا براى کاهش و یا حتى بعضى 
موارد در درمان آب مروارید بســیار 

مناسب خواهد بود.

لوبیا کاهش دهنده 
عالئم آسم

منیزیم موجــود در لوبیا ها 
داراى اثر برونکودیالتورى اســت و باعث عبور 
هوا در داخل و خارج از ریه مى شــود. سطح کم منیزیم منجر 

به آسم مى شود.

لوبیا براى کمک به افزایش رشد عضالت
یک فنجان لوبیا، تنها 15 گرم پروتئین را ارائه مى دهد. پروتئین به مقدار کمى به 
اسیدهاى آمینه اساسى تبدیل مى شود که براى تولید انرژى و رشد بافت ماهیچه 
مورد استفاده قرار مى گیرند. بنابراین اگر شما سعى مى کنید ماهیچه ایجاد کنید 

و چربى بسوزانید، غذاهاى پر از لوبیا یک گزینه عالى هستند.

لوبیا براى کمک به التیام زخم ها
بنابراین مصرف منظم آنها در رژیم لوبیاها، منبع خوبى از روى هســتند. 

غذایى، در حفظ پوست سالم کمک 
مى کننــد. افزایش فعالیت 

غدد سباسه که مسئول 
ایجاد عرق مى شود، 
منجر به ایجاد آکنه 
خواهد شــد و مى 
تواند توسط روى، 
که در لوبیا وجود 
دارد، درمــان 

شود.

خواص لوبیا، سحرآمیز بودن 
این گیاه را ثابت مى کند

قرص هاى خواب رایج مى توانند خطر ابتال به زوال عقل را به میزان قابل توجهى 
افزایش دهند.

 قرص خواب، دارویى مفید براى افرادى اســت که مشــکل خواب دارند اما نتایج 
تحقیقات جدید نشان داده است که این دارو جنبه منفى خود را نیز دارد.

به تازگى دانشمندان دریافتند که قرص هاى خواب رایج مى توانند خطر ابتال به زوال 
عقل را به میزان قابل توجهى افزایش دهند.

 آنان در مطالعه خود که در مجله بیمارى آلزایمر منتشــر شــد، افزایش خطر 79 
درصدى هشدار دهنده را گزارش کردند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا-سانفرانسیسکو این مطالعه را براى درك تأثیر قرص هاى 
خواب بر روى شناخت در افراد مسن انجام دادند. آنان مى خواستند ارتباط بین مصرف 

داروهاى خواب و زوال عقل را طى 15 سال در بین کاربران مشخص کنند.
محققان 3068 فرد مسن (42 درصد سیاه پوســت و 58 درصد سفیدپوست) بدون 
زوال عقل که خارج از خانه هاى سالمندان زندگى مى کردند را دنبال کردند. آنان به 
مدت 9 سال در مطالعه سالمت، پیرى و ترکیب بدن ثبت نام کردند و میانگین سنى 

شرکت کنندگان 74 سال بود.
در طول مطالعه، 20 درصد از شرکت کنندگان به زوال عقل مبتال شدند. با تجزیه و 
تحلیل داده ها، گروه تحقیق دریافت که شرکت کنندگان سفیدپوستى که اغلب یا 
تقریبًا همیشــه از قرص هاى خواب براى کمک به استراحت و خواب خود استفاده 
مى کردند، 79 درصد بیشــتر از افرادى که داروى خواب آور مصرف نمى کردند، به 

زوال عقل مبتال شدند.
اگرچه گروه تقیقاتى احتمال مشابهى براى ابتال به زوال عقل را در شرکت کنندگان 
سیاه پوست پیدا کرد اما آنها روى این موضوع تمرکز نکردند زیرا مصرف قرص هاى 

خواب  در بین آنها به طور قابل توجهى کم بود.
محقق ارشد این تحقیق، یو لنگ، دکتراى بخش روانپزشکى و علوم رفتارى دانشگاه 
کالیفرنیا، سان فرانسیســکو (UCSF) گفت: تفاوت ها ممکن اســت به وضعیت 
اجتماعى-اقتصادى نسبت داده شود. شرکت کنندگان سیاه پوستى که به داروهاى 
خواب دسترسى دارند ممکن است یک گروه منتخب با وضعیت اجتماعى-اقتصادى 
باال باشند همچنین ممکن است برخى از داروهاى خواب با خطر باالتر زوال عقل 

نسبت به سایرین مرتبط باشند.
در این تحقیق مشــخص شد که شرکت کنندگان سفیدپوست ســه برابر بیشتر از 
همتایان سیاه پوســت خود احتمال دارد قرص هاى خواب آور حدود 5 تا 15 بار در 

ماه مصرف کنند.
قرص هاى خواب آورى که شــرکت کنندگان اســتفاده کردند شامل آرام بخش-

 ،(Halcion) بنزودیازپین هــا ازجمله تریــازوالم ،(Ambien) خواب آور امبیــن
فلورازپــام(Dalmane) و تمازپام (Restoril) همچنین داروهاى ضدافســردگى 

ترازودون Oleptro و Desyrel بود.
از آنجایى که این یافته ها فقط در مورد افراد سفیدپوست اعمال مى شود، محققان 
گفتند که مى تواند عوامل محرك دیگرى براى زوال شــناختى در میان جمعیت 

عمومى وجود داشته باشد.
اســتفاده مکرر از داروهاى خواب با افزایش خطر زوال عقل در بزرگساالن مسن 
سفیدپوست مرتبط بود بنابراین تحقیقات بیشتر براى تعیین مکانیسم هاى اساسى 

مورد نیاز است.
بر اســاس آخرین آمار موجود در وب ســایت مراکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى 
(CDC)، حدود 8.4 درصد از بزرگســاالن آمریکایى هر روز یا بیشتر روزها در سال 
2020 داروهاى خواب مصرف مى کردند. زنان (10.2درصد) نسبت به مردان (6.6 

درصد) داروى خواب  بیشترى مصرف مى کنند.
در همین حال، برآوردهاى فعلى حاکى از آن اســت که حــدود 5.8 میلیون نفر در 
ایاالت متحده به بیمارى آلزایمر و زوال عقل مرتبط هستند. از این رقم، طبق آمار 
مراکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى، حدود 5.6 میلیون مورد مربوط به افراد 65 سال 

و باالتر است.
کارشناســان مى گویند: داروهاى خواب که اغلب به عنوان آرام بخش- خواب آور 
طبقه بندى مى شــوند فقط باید براى مقابله با بى خوابى کوتاه مدت استفاده شوند. 
درمان شــناختى رفتارى ممکن است براى مشــکالت خواب طوالنى مدت بهتر 

عمل کند.

با مصرف داروهاى خواب
 دچار زوال عقل مى شوید!

خوردن هر روز تخم مرغ موردى بحث برانگیز است، مهم نیست که به صورت آب پز، همزده 
یا هر نوع پخته شده دیگرى باشد.

 نتایج تحقیقى نشــان مى دهد که خوردن یک یا چند تخم مرغ در روز احتمال ابتال به دیابت 
را تا 60 درصد افزایش مى دهد. محققان ارتباط بین افزایش مصرف تخم مرغ و دیابت را در 
8545 بزرگسال چینى با اســتفاده از داده هاى بررسى سالمت و تغذیه چین از سال 1991 تا 

2009 بررسى کردند.
بروز دیابت نوع دو در سراسر جهان به ســرعت در حال افزایش است و چین نیز از این قاعده 

مستثنى نیست. 
شیوع جهانى دیابت به طور متوســط 8.5 درصد و براى چین باالى 11 درصد است که یک 
مسئله سالمت عمومى نگران کننده محسوب مى شود. هزینه پرداختى براى این بیمارى نیز 

سنگین است و 109 میلیارد دالر آمریکا را شامل مى شود.
دکتر مینگ لى، محقق این تحقیق گفت: رژیم غذایى عاملى شناخته شده و قابل تغییر است 
که در شروع دیابت نوع 2 نقش دارد بنابراین درك طیف وسیعى از عوامل غذایى که ممکن 

است بر شیوع رو به رشد این بیمارى تاثیر بگذارد نیز مهم است.
در طول چند دهه گذشــته، چین دســتخوش تغییر تغذیه اى قابل توجه بوده است که دیده 
مى شود بسیارى از مردم چین از رژیم غذایى ســنتى شامل غالت و سبزیجات دور شده و به 
سمت رژیم غذایى فرآورى شده تر که شــامل مقادیر بیشترى گوشت، تنقالت و مواد غذایى 

پرانرژى است، سوق داده شدند.
 از همــان زمان، مصــرف تخم مرغ نیز به طور پیوســته در حال افزایش اســت؛ از ســال 
1991 تا 2009، تعداد افرادى کــه تخم مرغ مصرف مى کنند در چین تقریبا دو برابر شــده 

است.
در حالى که ارتباط بین مصرف کردن تخم مرغ و دیابت اغلب مورد بحث است، این مطالعه با 
هدف ارزیابى مصرف طوالنى مدت تخم مرغ در افراد و خطر ابتال به دیابت در آنان، همانطور 

که توسط گلوکز خون ناشتا تعیین مى شود، انجام شده است.
آنچه ما کشــف کردیم این بود که مصرف طوالنى مــدت تخم مرغ (بیــش از 38 گرم در 
روز) خطر ابتال به دیابت را در میان بزرگســاالن چینى به میــزان تقریبا 25 درصد افزایش 

مى دهد.
 عالوه بر این، بزرگساالنى که به طور منظم تخم مرغ زیادى (بیش از 50 گرم یا معادل یک 

تخم مرغ در روز) مصرف مى کنند، تا 60 درصد خطر ابتال به دیابت را افزایش مى دهند.
این مطالعه روشن نمى کند که این شــرکت کنندگان از کدام الگوهاى غذایى و روش هاى 
آشپزى استفاده کردند. به عنوان مثال، تخم مرغ در رژیم هاى غذایى مدرن اغلب در غذاهاى 
پر کالرى، سرخ شده، فرآورى شده، میان وعده ها، کیک ها و دسرها یا همراه با غالت تصفیه 

شده مانند نان سفید و برنج سفید مصرف مى شود.
 نتایج تحقیقات پیشــین نشــان دادند که این نوع غذاها باعث افزایش قند خون و کاهش 

حساسیت به انسولین و منجر به دیابت خواهند شد.

ماده غذایى پرطرفدار که باعث 
ابتال به دیابت مى شود

4 ورزش براى آرتروز زانو که درد را کاهش مى دهند
محققان مى گویند حتى دوره هاى کوتاه ورزش ســبک 
مى تواند به میلیون ها فــرد مبتال به آرتــروز زانو کمک 
کند تا درد را کاهش داده و دامنه حرکتى شــان را بهبود

 بخشد.
 استئوآرتریت زانو، نوع ســاییدگى و پارگى این بیمارى، 
زمانى رخ مى دهد که غضروف بین اســتخوان ها شــما 

شکسته شده و باعث درد، سفتى و تورم مى شود.
محققان در یک مطالعه جدید، ورزش با میزان باال و میزان 
کم را در 189 فرد مبتال به اســتئوآرتریت زانو مقایســه 
کردند. همه به مدت 12 هفته ســه بــار در هفته ورزش 

کردند.
 ورزش ها شامل دوچرخه سوارى داخل سالن و تمرین هاى 
مختلف پایین تنه مانند اسکات بدون بار و کشش زانو بود.

افراد گروه با میزان باال ورزش، 11 تمرین را در جلسات 60 

تا 90 دقیقه اى انجام دادند. 
افراد گروه تمرین با میزان کم، پنج تمرین را طى جلسات 

20 تا 30 دقیقه اى انجام دادند.
نتیجــه ایــن بود کــه همه افــراد بعد از ســه، شــش 
و 12 مــاه ورزش، بهبودهایــى را در مقیاس اســتاندارد 
براى اندازه گیــرى درد و عملکــرد آرتروز زانو نشــان 

دادند.
 افراد گروه با میزان باال در شــش ماهگى بهبود بیشترى 
در عملکرد زانو در طول ورزش و تفریح نشــان دادند که 
نشــان مى دهد یک برنامه با میزان باال ممکن است بهتر 

باشد.
«ویلهلموس یوهانس آندریاس گروتن»، فیزیوتراپیست 
مؤسسه کارولینسکا در استکهلم سوئد، مى گوید: «ورزش 

بخشــى ضرورى از درمان آرتــروز زانو اســت. یکى از 
دالیل آرتروز زانو، ضعیف شــدن عضــالت اطراف زانو 
اســت و ورزش این عضــالت حمایت کننــده را تقویت 

مى کند.»
وى در ادامه مى افزاید: «بســیارى از مردم نگران هستند 
کــه ورزش آرتروز زانــو را بدتــر کند، اما این درســت

 نیست.»
گروتن گفت: «براى افراد مبتال به آرتروز زانو، فعالیت براى 
حفظ قدرت و دامنه حرکتى مهم است. ورزش باید آسان 

باشد. پیاده روى راه خوبى براى شروع است.»
گزینه هاى دیگر عبارتند از شــنا، دوچرخه سوارى ثابت و 

ورزش با وزنه هاى سبک.

منیزیم یکى از ریزمغذى هایى است که بدن براى سالم 
ماندن به آن نیاز دارد.

 منیزیم براى کمک به بیــش از 300 آنزیم در انجام 
فرآیند هاى شــیمیایى متعدد در بدن ازجمله آن هایى 
که پروتئیــن تولید مى کند، ضرورى اســت؛ به حفظ 
استخوان کمک، قند خون و فشــار خون را کنترل و 

ماهیچه ها و اعصاب سالم را حفظ مى کند. 
منیزیــم همچنین به عنوان یک رســاناى الکتریکى 
عمل و به ضربــان قلب و انقبــاض عضالت کمک 

مى کند.
با توجه به اهمیت منیزیم براى بدن، اگر به اندازه کافى 
آن را دریافت نکنیــد، در نهایت این موضوع مى تواند 
منجر به طیف وسیعى از مشــکالت سالمتى شود. با 
برنامه ریزى صحیح اکثر ما مى توانیــم تمام منیزیم 
مورد نیاز خود را از غذا هایى کــه مى خوریم دریافت 

کنیم.
اکثر افراد مبتال بــه کمبود منیزیم تشــخیص داده 
نمى شوند، زیرا ســطح منیزیم در خون به طور دقیق 
میزان منیزیــم موجود در ســلول هاى ما را نشــان 

نمى دهد.
ناگفته نماند که نشــانه هایى که ســطح منیزیم شما 

پایین است و تنها زمانى آشکار مى شود که کمبود آن را 
داشته باشید. عالئم شامل ضعف، از دست دادن اشتها، 

خستگى، حالت تهوع و استفراغ است. 
کمبــود منیزیم بــا افزایش خطــر ابتال بــه برخى 
بیمارى هــاى مزمــن از جمله بیمارى هــاى قلبى و 
عروقى، پوکى اســتخوان، دیابت نــوع 2، میگرن و 

بیمارى آلزایمر مرتبط است.
در حالى که هر کسى ممکن اســت با کمبود منیزیم 
مواجه شــود، اما گروه هاى خاصــى مانند کودکان و 
نوجوانان، افراد مسن و زنان یائسه بیشتر از سایرین در 

معرض خطر هستند.
اگرچه میوه ها و ســبزى ها اکنون نسبت به 50 سال 

پیش منیزیم کمترى دارد و فرآورى حدود 80 درصد 
از این ماده معدنى را از غذا ها حذف مى کند، اما 

اگر برنامه ریزى دقیقى داشته باشید، همچنان 
مى توانید تمام منیزیم مــورد نیاز خود را در 

رژیم غذایى خود دریافت کنید.
غذا هایى ماننــد آجیل، غالت کامــل، لوبیا، 

سبزیجات برگ سبز مانند کلم پیچ یا کلم بروکلى، 
شیر، ماست و غذا هاى غنى شده همگى حاوى مقدار 

زیادى منیزیم است. 

یک اونس بــادام به تنهایى حــاوى 20 درصد از نیاز 
روزانه بزرگساالن به منیزیم است.

مصرف بیش از حد منیزیــم مى تواند عوارض جانبى 
خاصى از جمله اسهال، خلق و خوى ضعیف و کاهش 

فشار خون را ایجاد کند.
 همچنین ضرورى اســت که افراد مبتــال به بیمارى 
کلیوى آن را مصرف نکنند مگــر اینکه منیزیم براى 
آن ها تجویز شــده باشــد. همچنین ایــن ریزمغذى 

مى تواند اثربخشى چندین دارو را تغییر دهد.
 به همین دلیل مهم اســت که قبل از شروع مصرف 

مکمل هاى منیزیم با پزشک مشورت کنید.

فیبرهاى غذایى، کربوهیدرات هاى غیرقابل هضم هستند 
زیرا بدن ما نمى تواند آنها را به قند تجزیه کند. فیبر به بدن 
کمک مى کند تا قند خون را کنترل کند و باعث مى شود 

براى مدت طوالنى ترى احساس سیرى کنید.
مصرف 35 گرم فیبــر در روز خطر مرگ زودهنگام را به 

میزان بیش از یک سوم کاهش مى دهد.
کارشناسان مى گویند که مصرف زیاد فیبر باعث افزایش 
امید به زندگى، بهبود ســطح قند خــون و کاهش وزن 
مى شود اما غذاهاى فرآورى شده این اثرات مفید را ندارند.

نتایج تحقیق کنونى نشــان داد که مصرف 35 گرم فیبر 
در روز در مقایسه با افرادى که فقط 19 گرم فیبر در روز 

مصرف مى کنند، احتمال مرگ زودهنگام را تا 35 درصد 
کاهش مى دهد.

غذاهاى غنى از فیبر شامل میوه ها و سبزیجات، غالت 
کامل، حبوبات و آجیل است.

دکتر اندرو رینولدز، محقق ارشد این تحقیق گفت: چند 
راه مختلف براى افزایش مصرف فیبر خود امتحان کنید، 

تا دریابید چه چیزى براى شما بهتر است.
اگر نان تصفیه شــده مى خورید، سعى کنید رژیم غذایى 
خود را به نان سبوس دار تغییر دهید. برنج قهوه اى و پاستا 
قهوه اى را امتحان کنید، سعى کنید نصف قوطى حبوبات 

را به غذاهاى خود اضافه کنید.
در این مطالعه، بزرگساالن مبتال به پیش دیابت 
که غذاهاى غنى از فیبر مصرف مى کردند، سطح 
کلسترول و قند خون کمترى داشتند همچنین 

وزن خود را کاهش دادند.
مطالعه دیگرى نشان داده است که همه 
غذاها داراى فیبر برابر نیستند به عنوان 
مثال، غالت کامل سرشار از فیبر 
هســتند اما اثرات مفید آنها براى 
سالمتى با فرآورى ضعیف مى شود.

از شــرکت کنندگان خواسته شــد که به 

مدت دو هفته غذاهاى ســبوس دار فرآورى نشــده یا 
کمتر فرآورى شده مانند برنج قهوه اى، جو کامل و نان 
سبوس دار تهیه شــده با آرد درشت آسیاب شده مصرف 

کنند.
در دو هفته بعد، آنها بیشــتر غذاهاى سبوس دار فرآورى 
شده مانند نان سبوس دار و جو و نان سبوس دار تهیه شده 

با آرد ریز آسیاب شده مصرف کردند.
پروفســور جیم مان، محقق این تحقیق گفت: غذاهاى 
سبوس دار در حال حاضر به طور گســترده اى به عنوان 
مواد غذایى مفید شناخته مى شوند اما به طور فزاینده اى 
محصوالت موجود در قفســه هاى ســوپرمارکت فوق 

فرآورى هستند.
مصرف غذاهاى سبوس دار با حداقل فرآورى نشان داد 
که شرکت کنندگان بعد از وعده هاى غذایى خود سطح 
قند خون را بسیار بهبود مى بخشند و در طول روز نوسانات 

کمترى در سطح گلوکز خون داشتند.
در طول دوره مطالعه از افراد خواســته شد که وزن خود 
را حفظ کنند اما نتایج نشــان داد که آنها در دو هفته اول 
مصرف غالت کامل فرآورى شــده کمتــر وزن خود را 
کاهش دادنــد و در دو هفته دوم مصرف غذاهاى غالت 

کامل، وزن کمترى داشتند.

استفاده از بادام به جاى مکمل بهترین ماده غذایى در کاهش وزن و افزایش طول عمر کدام است؟

50 سال  ه
8 درصد 

اما 
ن
ر

یا،
وکلى، 

وى مقدار 

مکمل هاى منیزیم با پزشک مشورت کنید. را به غذاهاى خود اضافه کنید9در روز در مقایسه با افرادى که فقط 19 گرم فیبر در روز 
در این مطالعه، بزرگ
که غذاهاى غنى از ف
قند خون کلسترول و
وزن خود را کاه
مطالعه دیگ
غذاها داراى
مثال،
هســ
سالمتى
از شــرکت کن

محققان مى گویند ح
مى تواند به میلیون ه
کند تا درد را کاهش

 بخشد.
 استئوآرتریت زانو، نو
زمانى رخ مى دهد که
شکسته شده و باعث
محققان در یک مطال
9کم را در 189 فرد مب
کردند. همه به مدت

کردند.
 ورزش ها شامل دوچ
مختلف پایین تنه مان
افراد گروه با میزان با

ب یز لوبیاه فوالت در ى از پوکى استخوان مى شــود.
ن ومفصل، کمک مى کند و خطر بیمارى هاى استخوانى و شکستگى

ش مى دهد.

فواید لوبیا براى بیماران دیابتى
گزینه سالم براى بیماران دیابتى است که به دلیل شاخص گلیسمى پایین 
ست که محتواى شکر بدن را متعادل نگه مى دارد و طبق آنچه در سالمت 

كاشاره شده است، خطر ابتال به دیابت را کاهش مى دهد.

لوبیا براى بهبود و تقویت حافظه
۱یاىقرمز غنى از ویتامین B۱ است که تا حد زیادى به عملکرد هاى شناختى 

لم کمک مى کند. سطح باالیى از ویتامین B۱ در ایجاد سدیم استیل کولین 
تقالدهنده عصبى مهم) کمک مى کند که عملکرد مناسب مغز را تقویت 
ى کند و تمرکز و حافظه را افزایش مى دهد. همچنین براى کاهش پیشرفت 

زایمرو زوال عقل مفید است.

لوبیا براى تقویت سیســتم ایمنى 
بدن

آنتى اکسیدان هاى لوبیا، سیستم

و چربى بسوزانید، غذاهاىپر از لوبیایک گزینه عالى

لوبیا براى کمک به التیام زخم ها
ر مصرف منظم آنها در رژیم لوبیاها، منبع خوبى از روى هســتند.  بنابراین

غذایى، در حفظ پوست سالم کمک
مى کننــد. افزایش فعالیت 

غدد سباسه که مسئول 
ایجاد عرق مى شود، 
ههههههههههکنه منجر به ایجاد آ
ىىى مى خواهد شــد و
،وى، تواند توسط ر
که در لوبیا وجود 
دارد، درمــان

شود.

اگرچهگروه تقیقاتى
سیاه پوست پیدا کر
خواب  در بین آنها

محقق ارشد این تح
کالیفرنیا، سان فر
اجتماعى-اقتصا
خواب دسترسى
باال باشند همچ
نسبت به سایرین
در این تحقیقم
پ همتایان سیاه
ماه مصرف کنن
قرص هاى خو
خواب آور امبی
e)فلورازپــام
roترازودونo

از آنجایى که
م گفتند که
عمومى وج
م اســتفاده

ب وبی ر ىب ی ى برى
مو مناسباست و از عملکرد

 مغز حمایت مى 
ز خواص لوبیا 

ســیم، 
ئین است، به کاهش 

کند. این عناصر با هم 
ا ا اش ؤث

لوبیا براى کاهش آب
۳ویتامین B۳ موجود در لوبیا بر

د موارد در
مناسبخ

م
داراى اثر برونکودیال
هوا در داخل و خارج از ریه مى شــ

ش آ
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1313 مورخ 1401/10/14 به شــماره کالسه 0886 مالکیت آقاى/ 
خانم محمدمهدى روح اللهى ورنوســفادرانى به شناســنامه شــماره 2254 کدملى 
1817333291 صادره فرزند قنبر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 292 مترمربع 
پالك شــماره 175 فرعى از 121 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب سند 9081 مورخ 39/4/16 و به موجب 223759 مورخ 26/93/4 
دفترخانه 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/09- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/11/24- م الف: 1446681 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/118

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006000927- 1401/10/05- برابر راى شماره 0927 مورخ 
1401/10/05 به شماره کالسه 0302 مالکیت آقاى/ خانم زهرا نوربخش ورنوسفادرانى 
به شناســنامه شــماره 18689 کدملى 1140186426 صادره فرزند سید مصطفى در 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور داراى اعیانى به مساحت 149,48 مترمربع پالك 
شماره 2055 فرعى از 159 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
به موجب سند شــماره 140020302006007400 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/09- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/11/24- م الف: 1446974 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/120

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1124 مورخ 1401/10/10 به شــماره کالسه 0953 مالکیت آقاى/ 
خانم حکمت عسکرى فروشانى به شناسنامه شماره 159 کدملى 1141580438 صادره 
خمینى شــهر فرزند محمود در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
180,41 مترمربع پالك شماره 1710 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند قطعى شماره 133827 مورخ 90/12/21 و سند 
قطعى 115331 مورخ 83/4/30 و وکالت 11390 مورخ 1398/2/15 دفترخانه 388 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 1125 مورخ 1401/10/10 به شماره کالسه 0954 مالکیت آقاى/ خانم 
نسرین زمانى فروشانى به شناسنامه شماره 234 کدملى 1829305220 صادره فرزند 
غدیرعلى در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180,41 مترمربع پالك 
شماره 1710 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
به موجب سند قطعى شماره 133827 مورخ 90/12/21 و سند قطعى 115331 مورخ 
83/4/30 و وکالت 11390 مورخ 1398/2/15 دفترخانه 388 و مالحظه نقشه ملک و 

گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.

 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/09- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/11/24- م الف: 1446644 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/122

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0370 مورخ 1401/09/23 به شــماره کالسه 0289 مالکیت آقاى/ 
خانم فرزانه پرنده خوزانى به شناسنامه شماره 1130308855 کدملى 1130308855 
صادره فرزند کریم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182,89 مترمربع پالك شماره 
280 و 281 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
به موجب 37729 مورخ 99/10/18 دفتر 322 و 37730 مورخ 99/10/18 دفتر 322 و 
سند انتقال 224328 مورخ 93/6/4 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/09- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/11/24- م الف: 1446848 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/125

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 5822 مورخ 1401/09/02 خانم رضوان 
نادرى نجف آبادى فرزند اســداهللا  ششــدانگ  یکباب خانه  به مساحت 127/14 متر 
مربع قسمتى از پالك شــماره 6 فرعى از 248 اصلى واقع در قطعه 11 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشار نوبت اول : 
1401/11/09- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/24 -م الف: 1447278- حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد- ازطرف آفرین 

میرعباسى/11/127 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف

برابر راى شماره 5407 مورخ 1401/07/25 به شماره کالسه 0482 مالکیت آقاى/ خانم 
زهرا عسگرى فروشانى به شناسنامه شماره 18149 کدملى 1140181033 صادره فرزند 
رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,14 مترمربع پالك شماره 
395 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
سند قطعى 41544 مورخ 1400/9/7 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 5408 مورخ 1401/07/25 به شماره کالسه 0484 مالکیت آقاى/ خانم 
عباس مجیرى به شناسنامه شماره 1242 کدملى 1140852396 صادره فرزند محمود در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145,14 مترمربع پالك شماره 395 
فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 
قطعى 41544 مورخ 1400/9/7 دفتر 322 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/09- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/11/24- م الف: 1446812 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/129

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 1564 مورخ 1401/10/19 به شــماره کالسه 0407 مالکیت 
آقاى/ خانم على اکبر رضائى به شناسنامه شــماره 213 کدملى 1141625628 
صادره فرزند غالمرضا در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 197,22 مترمربع 
پالك شماره 147 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب سند 23922 مورخ 55/11/26 دفترخانه 63 و صفحه 185 
دفتر 430 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس مالحضه و محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/24- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/09- م 
الف: 1453602–رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید 

محمدحسن مصطفوى/11/168

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0682 مورخ 1401/10/01 به شــماره کالسه 0564 مالکیت آقاى/ 
خانم محمدرضا رحیمى اندانى به شناسنامه شماره 2622 کدملى 1141296969 صادره 
فرزند سیف اله در ششدانگ یکباب ساختمان تجارى به مساحت 47,50 مترمربع پالك 
شــماره 80 فرعى از 73 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
مستندات ضمیمه سند قطعى 238333 مورخ 1397/7/26 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/24- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/09- م الف: 
1453730 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/11/170

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1745 مورخ 1401/10/26 به شــماره کالسه 1266 مالکیت آقاى/ 
خانم اکرم مرى به شناسنامه شماره 220 کدملى 1129451161 صادره فرزند خیرگرد 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 98,62 مترمربع پالك شماره 473 فرعى از 99 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 97369 
مورخ 1377/1/30 دفترخانه 63 و وکالتنامــه 129763 مورخ 1380/5/28 دفتر 73 و 
وکالت 129763 و 146912 و قولنامه عادى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/11/24- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/12/09- م الف: 
1453746 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/11/172

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: الیحه  قانونى حفظ و گسترش فضاى سبز 
در شهرها به منظور اجراى قانون حفظ و گسترش فضاى 
سبز و جلوگیرى از قطع بى رویه درختان و قطع هر نوع 
درخت یا نابود کردن درخت در حریم و محدوده  شهرها 
مورد بررســى قرار گرفت.مجید عرفان منش با اشاره به 
برگزارى بیست ونهمین نشست تخصصى مدیران عامل 
سازمان هاى سیما و منظر و فضاى سبز کالن شهرهاى 
کشور اظهار کرد: در این نشست آئین نامه اجرایى ماده (1) 
قانون اصالح الیحه قانونى حفظ و گسترش فضاى سبز 
در شهرها که در شهریور ماه سال جارى از طرف شوراى 

عالى استان ها جهت اجرا ابالغ شــد، مورد بررسى قرار 
گرفت.وى افزود: الیحه هاى قانونى حفظ و گســترش 
فضاى سبز در شــهرها به منظور اجراى قانون حفظ و 
گسترش فضاى سبز و جلوگیرى از قطع بى رویه درختان 
و قطع هر نوع درخت یا نابود کــردن درخت در حریم و 
محدوده شهرها است.وى تصریح کرد: از عمده مباحث 
مطرح شده در این وبینار تعریف باغات و اقدامات اجرایى 
در این خصوص و وظایف قانونى کمیســیون ماده 7 و 
نحوه عملکرد آن بر اساس عملکرد ابالغیه جدید، تدوین 
دستورالعمل هاى جابه جایى درختان و نحوه استفاده از 

امکانات شهردارى ها بود.

مراسم راهپیمایى 22 بهمن با حضور اقشار مختلف مردم 
در شهر اصفهان برگزار شد. مراسم راهپیمایى 22 بهمن 
ماه در شهر اصفهان از مســیر هاى هشت گانه به سمت 
میدان امام خمینى (ره) برگزار شد و مردم حضور پر شکوه 
را به رخ جهانیان کشاندند. دادستان کل کشور، سخنران 
ویژه مراســم راهپیمایى در میدان امام خمینى (ره) گفت: 
این جمعیت انبوه با تمام مشــکالت معیشــتى که دارند 
وقتى که پاى دفاع از والیت فقیه و جمهورى اســالمى 
ایران به میان مى آید، مردانه پاى این انقالب مى ایستند 
و امروز این مســئله را همه دیدنــد.  همچنین راهپیمایى 
22 بهمن در شــهر هاى فریدن، نطنز، اردســتان، نایین، 

دهاقان، چادگان، خوانســار، بویین و میاندشت، کوهپایه، 
خوروبیابانک، ورزنه، جرقویه، قهجاورســتان، بهارستان، 
هرند، کاشان، خمینى شهر، نجف آباد، لنجان، فالورجان، 
شاهین شــهر، شــهرضا، مبارکه، برخوار، آران و بیدگل، 
گلپایگان، تیران و سمیرم از مسیر هاى از پیش تعیین شده 
برگزار شد. همزمان، مردم روستاهاى استان اصفهان هم 
در راهپیمایى 22 بهمن حماســه دیگرى خلق کردند. از 
جمله مردم انقالبى روستاى قلعه سرخ فریدونشهر با وجود 
بارش برف شدید و صعب العبور بودن راهها، باز هم مسیرى 
براى طى کردن و ادامه دادن راه این انقالب هموار کردند 

وحضور پرشورى در راهپیمایى 22 بهمن داشتند.

بررسى الیحه حفظ و گسترش 
فضاى سبز شهرى

حضور متفاوت مردم
 در راهپیمایى 22 بهمن 

11 طرح منابع طبیعى 
بهره بردارى شد

11 طرح منابع طبیعى و آبخیـزدارى در طول دهه 
فجر در نقاط مختلف استان اصفهان به مرحله بهره 
بردارى رسید. مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اصفهـان در این ارتبـاط، میـزان سـرمایه گذارى 
طرح هاى مورد اشـاره را بالغ بر 100 میلیارد تومان 
برآورد کرد و افـزود: 60 میلیارد ایـن رقم اعتبارات 
ملى بوده که به طور 100 درصدى تخصیص یافته 
و 40 میلیارد در قالب اعتبار مصوب استانى بوده که 
حدود 20 درصد آن تخصیص یافته است. ابوطالب 
امینى اظهارداشت: پروژه هاى دهه فجر امسال در 
تمام شهرسـتان ها اجرا شـده اسـت و از طرح هاى 
آبخیزدارى مانند بندهاى سـنگى مالتى و آبخوان 
شهرستان کاشان تا بیابان زدایى در نواحى شرقى و 

شمال شرقى استان را شامل مى شود.

تمدید قرارداد 190 پرستار 
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکى 
کاشان گفت: قرارداد 190 پرستار کاشانى فراخوانده 
شده در دوران کرونا تا تعیین تکلیف آنها تمدید شده 
است. نجات خیرى پور تصریح کرد: با توجه به شرایط 
کرونـا تعداد 190 نفر از پرسـتاران فراخوان شـده که 
به صـورت ویـژه در ایـن زمـان جـذب و بکارگیرى 
شـده بودند، طرح شأن به مدت یکسـال تمدید شد و 
همچنان از خدمات ایشان در مراکز و واحدهاى تابعه 

دانشگاه استفاده مى شود.

خبر

الدن ایرانمنش
صنعتى پاك و عارى از آالینده که گفته مى شود آبى است 
بر آتش مشکالت عدیده اصفهان. صنعتى که نه تنها از 
گوشت و تخم مرغ آن استفاده مى شــود بلکه پوست، 
چربى، روغن،پر و حتى پوکه تخم شترمرغ هم از جمله 

محصوالتى است که مى تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
به گفته کارشناسان، تولید شترمرغ مانند پرورش گوهرى 
اســت در دل کویر مرکزى ایران که اقتصاد اصفهان را 
پویا مى کند و در این شرایط که اصفهان با آالینده هاى 
صنعتى زیادى دست به گریبان است هواى اصفهان را 

خواهد داشت.
با وجود اینکه هم اکنون استان اصفهان پیشگام در تولید و 
پرورش شترمرغ در کشور به شمار مى آید اما کارشناسان 
مى گویند پتانسیل هاى بالقوه این صنعت آنقدر هست که 
بیش از اینها مى توان از این صنعت سودآور استفاده کرد. 
کوهپایه با 9 مرکز اصلى پرورش شــترمرغ در اصفهان 
ســرآمد به شــمار مى رود اما در کنار این شهرســتان، 
شهرســتان هاى دیگرى هم در این عرصه فعالیت مى 
کنند و  اصفهان با چهار واحد، شاهین شهر با پنج واحد، 
شــهرضا و دهاقان با چهار واحد در رتبــه هاى بعدى 

پرورش شترمرغ در استان اصفهان هستند.
به گفته کارشناســان با توجه به کاهش مراتع اصفهان، 
پرورش شترمرغ مى تواند براى اصفهان به عنوان یک 
فرصت دیده شــود؛ فرصتى که با پتانسیل هاى بالقوه 
زیادى و از عوامل بازدارنده براى از بین رفتن مراتع استان 

و کاهش بیابانزایى محسوب شود.

در همین رابطه عضــو هیئت علمى مرکــز تحقیقات 
کشاورزى اصفهان ضمن تأکید بر اینکه پرورش شترمرغ 
با توجه به شــرایط اصفهان مى تواند یکــى از تولیدات 
پرسود براى این استان محســوب شود، عدم حمایت از 
تولیدکنندگان را پاشنه آشیل پرورش شترمرغ در اصفهان 

دانسته است.
به گفته قیصرى، مشــکل اصلى پرورش شــترمرغ در 
اصفهان کمبــود نقدینگى اســت در حالى کــه اگر از 
تولیدکنندگان شترمرغ در اصفهان حمایت شود صنعتى 
سودساز است و با گســترش و توسعه بیشتر این صنعت 
مى توان گامى مهم در زمینه تولید و اشتغال در اصفهان 

که از خشکسالى رنج مى برد برداشت.
آموزش مسائل مدیریتى و اقتصادى از دیگر ضروریاتى 
است که در گفته هاى این کارشناس پررنگ است  و به 
نطر او مى تواند تولید این محصول را در اصفهان بیش از 

اینها بهبود بخشد.
این کارشــناس در حالى به مزایاى تولید شــترمرغ در 
اصفهان پرداخته که گفته مى شــود تولیــد و پرورش 
شــترمرغ در اصفهان مى تواند نقشى مهم در بازارهاى 
صادراتى این اســتان هم ایفا کند. اما این پتانسیل هاى 
صادراتى زمانى مى تواند به مســیر درستى هدایت شود 
که حمایت از پرورش دهندگان این محصول در اولویت 
باشد تا بتوانیم محصولى پاك و بدون آالینده را جایگزین 

صنایع آالینده اصفهان کنیم. 
در حال حاضر بخش اعظم مراتــع اصفهان یا به علت 
خشکســالى و یا به علت چراى بى رویــه دام ها در این 

استان از بین رفته اند و به همین خاطر پرورش شترمرغ 
به عنوان یکى از جایگزین هایى اســت که مى تواند در 
اشتغالزایى مؤثر باشــد در عین حال اصفهان به واسطه 
صنایع آالینده با مشکالت جدى دست به گریبان است و 
این صنعت مى تواند صرفه اقتصادى زیادى را براى این 

استان به همراه داشته باشد.

اصفهان، بازار شترمرغ هاى پروارى
از مزایاى دیگر پرورش این پرنده این است که شترمرغ 
در فهرست پرندگانى قرار مى گیرد که هیچ نوع ضایعاتى 
ندارد و تمامى قسمت هاى آن شــامل پر، پوست، چرم، 
قرنیه، گوشــت و تخم آن از ارزش اقتصادى برخوردار 
اســت و همین قابلیت به صرفه بودن تولید این پرنده را 

دو چندان مى کند.
پرورش دهندگان شترمرغ مى گویند یکى از شهرهایى 
که فرصــت مناســب و فضــاى مناســبى در اختیار 
تولیدکنندگان این محصول قرار مى دهد اصفهان است. 
به این دلیل که در اصفهان پرورش دهنده هاى شترمرغ 
پروارى به دلیل فروش تضمینى پرنده ها با قیمت خوب، 
فعالیت بهترى دارند و این شهر را مى توان از مهمترین 
بازارهاى فروش شترمرغ پروارى دانست. به همین دلیل 
پرواربندان این شهر مى توانند بهترین شترمرغ پروارى 
را در این منطقه آماده کشتار کرده و براى فروش در تمام 

نقاط کشور ارائه دهند.
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
چندى پیش با اشــاره به اینکه در حال حاضر 45 واحد 

پرورش شــترمرغ داراى پروانه با ظرفیــت 12 هزار و 
280 قطعه در اســتان اصفهان فعالیت مى کنند، گفت: 
از این تعداد 35 واحد پروارى بــه ظرفیت هفت هزار و 
598 قطعه، چهــار واحد به ظرفیت چهــار هزار و 397 
قطعه و شش واحد مولد به ظرفیت 285 قطعه اختصاص

 دارند.

پاشنه آشیل صنعت سودآور 
تنها موضوعى که فعاالن این صنعــت را رنج مى دهد 
کمبود نهاده هاســت. فعاالن این صنعــت مى گویند 
اگر نهــاده الزم بــه واحدهاى پرورش شــترمرغ داده 

شــود حیطه صنعت پرورش شــترمرغ یکى از مشاغل 
با توجیــه اقتصادى مناســب براى اصفهــان خواهد 
بود. اما نبود صنایع تبدیلى، کمبــود نقدینگى فعاالن، 
نبود برنامه منظــم صادراتى و فراز و نشــیب در تأمین

 نهاده ها نوسان تسهیالت سرمایه در گردش و سرمایه 
ثابت و محدودیت منابع آبى استان پاشنه آشیلى است که 
توسعه صنعت شــترمرغ در اصفهان را با چالش روبه رو 
کرده است؛ مسئله اى که به اعتقاد معاون بهبود تولیدات 
دامى سازمان جهادکشاورزى اســتان اصفهان تنها در 
ســایه همراهى دولت و بخش خصوصى قابل جبران

خواهد بود.

اگر مشکالت و موانع برطرف شود؛

پرورش شترمرغ اقتصاد اصفهان را تکان مى دهد

آگهى تغییرات 
شــرکت ســهامى خاص اصفهان مســیر یــک به شناســه ملى 
10260282624 و به شماره ثبت 3361 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/11/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: لهراسب شیاسى به شماره ملى 1129150690 به سمت رئیس 
هیئت مدیره ، حسین شیاسى به شماره ملى 1129677737 به سمت 
مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره ، اسماعیل شیاسى به شماره ملى 
1129698882 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد. موسى سوادکوهى به شماره 
ملى 1129753409 به سمت بازرس اصلى ، محمد سوادکوهى به شماره 
ملى 1129759059 به ســمت 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 مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1451939)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســهامى خاص آبان شــیمى پارســه به شناسه ملى 
10260656594 و به شماره ثبت 47537 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/11/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد آقاى على محمد طالبى به شماره ملى 1140142569 
به ســمت عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال آقاى مسعود 
طالبى به شماره ملى 1140160125 به سمتعضو اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال آقاى علیرضا طالبى به شماره ملى 1141312794 
به سمت عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
آقاى علیرضا روح اللهى ورنوسفادرانى به شماره ملى 1140240102 
به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى آقاى سعید نیکدل به 
شماره ملى 1141018691 به ســمت بازرس اصلى تا پایان سال 
مالى انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1452962)
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امید ابراهیمى بعــد از جام جهانى دچار مصدومیت شــد و 
نتوانست به همراه الوکره باشــد به همین خاطر تیم قطرى 
قرارداد این بازیکن را فسخ کرد. اما باشگاه الوکره هفته گذشته 
بعد از یک ماه دوباره با ابراهیمى قرارداد امضا کرد و این بازیکن 
به لیست تیم برگشت ولى بدشانسى هافبک ایرانى ادامه دارد. 
ابراهیمى در بازى با الدحیل دوباره مصدوم شد و در نیمه اول 
زمین بازى را ترك کــرد. مصدومیت مجدد ابراهیمى بعد از 
یک هفته از بازگشــت به میادین آینده این بازیکن را دوباره 
به خطر انداخت. ابراهیمى در چند سال گذشته براى االهلى 
قطر خوش درخشید و به عنوان بازیکن کلیدى تیم سبزپوش 
دوحه بود. اما ابراهیمى فصل گذشته تصمیم گرفت به الوکره 
بیاید. هافبک ایرانى در این تیم عملکرد خوبى داشته و توانسته 

بازیکنى تاثیرگذار در الوکره باشد.

امید، گرفتار
 مصدومیت دوباره
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باشگاه سوسیداد به بازیکن برتر ماه این تیم، یک ماهى جایزه 
داده است. الکساندر شورلوت مهاجم نروژى به عنوان بازیکن 
برتر ماه رئال سوسیداد انتخاب شد. شورلوت پس از عملکرد 
درخشــانش در ماه ژانویه از طرف باشگاه یک ماهى هدیه 
گرفت! این اولین بار نیست که باشگاه سوسیداد دست به چنین 
هدیه خالقانه اى مى زند و پیش از این هم سابقه داشته که این 

باشگاه به بازیکن برتر ماهش ماهى هدیه بدهد.

عجیب ترین جایزه در دنیاى 
فوتبال

03

عزیزبک آمانوف، هافبک ازبکستانى تیم فوتبال استقالل 
که در تمرینات این تیم شرکت نمى کرد، به مسئوالن این 
باشگاه اعالم کرده که قراردادش را با آبى پوشان فسخ کرده 
است. آمانوف ظرف روزهاى گذشته عازم کشور ترکیه شده 
و در تمرینات تیم فوتبال نسف قارشى ازبکستان شرکت 
کرده است. مطابق گزارش روابط عمومى این باشگاه، وى 
روز پنج شنبه در دیدار دوســتانه نسف قارشى مقابل کداه 
داراالمان مالزى نیز به میدان رفت و پیراهن شماره 25 این 
تیم را پوشیده بود. البته باشــگاه ازبک هنوز خبرى از عقد 

قرارداد با آمانوف اعالم نکرده است.

بازى هافبک استقالل
 در تیم ازبک!

مهدى تارتار امیدوار است روند شکست ناپذیرى 
خود مقابل سپاهان را حفظ کند.

ذوب آهن در دو فصل اخیر مقابل حریف همشهرى 
خود بدون شکســت بوده و 

سه بازى متوالى را بدون 
باخــت ســپرى کرده 
اســت. اتفاقــى که در 
10 سال اخیر براى این 

تیم ســبزپوش اصفهانى 
رقم نخورده بــود و این تیم 
در بازى هــاى لیــگ برتر 

نتوانســته بود سه بازى 
متوالى بدون باخت باشد.

شاگردان مهدى تارتار در 
بازى رفت لیگ بیست 
و یکــم با گل ســجاد 
دانایى توانستند حریف 
خود را شکست دهند 
و در بازى برگشــت 
نیز جدال تیم محرم 
نویدکیا با ذوب آهن 
به تساوى بدون گل 
انجامیــد. در دیدار 
رفت ایــن فصل، 
اگرچه شــاگردان 
ژوزه مورایس با گل 
شهریار  زودهنگام 
مغانلو 1-0 از حریف 

پیش افتادند اما در ادامه آرمان قاسمى بازى را به 
تساوى کشید.

آخرین سرمربى اى که توانســته بود در سه بازى 
لیگ برتر تیمش را بدون شکست مقابل سپاهان 
نگه دارد، منصور ابراهیم زاده اســت که در سال 
1387 موفق به این کار شــد. او در روزهایى که 
ذوب آهن به عنوان تیمى ثروتمند شناخته مى شد، 
با تیم پرستاره خود توانست سپاهان را متوقف کند 

و نتایج درخشانى را کسب کند.
اما حاال ذوب  آهــن در روزهایى 
که بــا هدایت تارتــار جزو 
تیم هاى متوســط از نظر 
مالى محسوب مى شود، 
امیدوار اســت براى 
چهارمیــن بــازى 
متوالــى حریــف 
را  همشــهرى 
ناکام بگذارد تا با 
این نتیجه شرایط 
خود در جدول را هم 

بهتر کند.
در تاریخ لیگ برتر ذوب 
آهن و ســپاهان 43 بار با 
یکدیگــر دیــدار کردند 
که طالیى پوشــان 19 
بار و سبزپوشــان 12 
بار موفق به کســب 

پیروزى شدند.

امید تارتار به نباختن در شهرآورد اصفهان

سرمربى پرتغالى سپاهان بازیکنان محرومش در 
دیدار برابر فوالد را، سه شــنبه در اختیار دارد. تیم 
فوتبال سپاهان، صدرنشین لیگ برتر، روز سه شنبه 
در دربى اصفهان به مصاف ذوب  آهن خواهد رفت. 
دیدار حســاس و پراهمیتى که به خصوص بعد از 
حواشــى دور رفت، از جذابیت هاى بســیار زیادى 

برخوردار خواهد بود.
مهدى تارتار، سرمربى سبز پوشــان در سه تجربه 
قبلــى اش در دربى اصفهان شکســت ناپذیر بوده 
و موقعیــت حســاس کارى اش در ذوب  آهــن، 
انگیزه هاى بسیار زیادى براى پاره کردن نوار پنج 

لبه پیروزى هاى سپاهان در لیگ دارد.
با این حال ژوزه مورایس که تیمش به اقتصادى ترین 
شــکل ممکن، بزرگ ترین برد هفته را در اهواز به 

دست آورده، دست باز ترى نسبت به نبرد فوالد آرنا 
براى تقابل حساس روز سه شنبه برابر ذوبى ها دارد.

مورایس بــراى دربى اصفهان، رامیــن رضاییان، 
محمد کریمى، محمد دانشــگر و امید نورافکن به 
عنوان چهار بازیکن محرومش در اهواز را در اختیار 
دارد تا با این چهار ســتاره فیکس ترکیب خود، از 
تمام ظرفیت هاى اســکواد تیمش براى شهرآورد 

برخوردار باشد.
پیروزى ســپاهان در این دیــدار از آن جهت براى 
شاگردان مورایس ضرورى است که کوچک ترین 
لغزش از ســوى این تیم مى تواند به منزله از دست 
رفتن صدر جدول باشد و از همین رو، آن ها با تمام 
توان به مصاف همشهرى سختکوش خود خواهند 

رفت تا آسمان لیگ کماکان طالیى باشد.

بازگشت محرومان براى طالیى کردن نقش  جهان

04

سرمربى ســابق اســتقالل بعد از 3 بازى ناکامى موفق 
به پیروزى در لیگ امارات شــد. تیم اتحاد کلباء در هفته 
شانزدهم لیگ امارات مقابل الظفره با نتیجه 2 بر صفر به 
پیروزى رسید. فرهاد مجیدى، ســرمربى سابق استقالل 
درباره این بــرد گفت: در ابتــدا این برد را بــه بازیکنانم 

تبریک مى گویم. آنها به نحو احسن 
برنامه ها در زمین اجــرا کردند و 

عملکــرد خوبى داشــتند. وى 
افزود: در 3 بازى اخیر نتوانسته 

بودیم نتایج مطلوب را کسب کنیم 
و خیلى خوشحال توانستیم در این 
بازى برنده شویم. خوشحالم تیم 

در هــر بازى 
در حال پیشــرفت است و 
در ادامــه فصــل تالش 

مى کنیم تا به پیشرفت 
خود ادامه دهیم.

فرار فرهاد از بحران

مهرداد محمدى، ســتاره ســابق ســپاهان حرف هــاى جالب 
توجهى در مورد بازگشــت ســیاوش یزدانى بــه جمع طالیى 
پوشــان اصفهان مى زند و مــى گوید: ســیاوش تصمیم خوبى 
گرفت و هــر بازیکنى بایــد تجربه بازى در ســپاهان را یک بار

 به دست بیاورد.
مهرداد محمدى، وینگر و مهاجم حال حاضر باشگاه السیلیه قطر 
یکى از لژیونرهاى پرتالش ایران در سال هاى اخیر بوده که پس 
از سه فصل حضور در سپاهان ماجراجویى خود را در خارج از ایران 

ادامه داد و در سال هاى اخیر توانسته در لیگ ستارگان قطر حضور 
داشته باشــد. مهرداد پس از العربى، السیلیه قطر را انتخاب کرده 
و در بازى هفته گذشــته در جریان پیروزى پنج گله تیمش مقابل 

الشمال سه گل به ثمر رساند.
او درباره دوست صمیمى اش که به ســپاهان برگشت مى گوید: 
با سیاوش خاطرات خیلى خوبى در ســپاهان داشتیم. هم در جام 
حذفى و هم در لیگ با امیرخان قلعه نویى نایب قهرمان شــدیم. 
برایش آرزوى موفقیت مى کنم . در این چند وقت با جریان خدمت 

و حواشى اى که برایش درست شد خیلى تحت فشار بود. من با او 
صحبت کردم و گفتم بهترین کار را کردى به ســپاهان برگشتى 
و از حواشى دور مى شوى. داســتان هاى خدمتش او را اذیت کرد 
و امیدوارم در سپاهان به آرامشى که دوست دارد برگردد و بتواند 
فوتبالش را بازى کند. تصمیم خوبى گرفــت و هر بازیکنى باید 
تجربه بازى در ســپاهان را یک بار به دست بیاورد چون سپاهان 
خیلى تیم بزرگى اســت و بازى کردن در آن حس و حال خاصى 

دارد.

بعد از حضور ســه هفته اى در ترکیب سپاهان، مانوئل 
فرناندز دوباره جمع زردها را به واسطه مصدومیت ترك 
کرد و بازگشت او به ترکیب تیم مورایس در شهرآورد 

اصفهان هم در هاله اى از ابهام قراردارد. 
این هافبک 37 ســاله پرتغالى که یکى از ســتارگان 
تیمش در دیدار مقابل گل گهر بود، در مســابقه مقابل 
فوالد خیلى زود مجبور به ترك زمین شــد. او احتماًال 
بابت کشیدگى عضالنى زمین فوالد آرنا را ترك کرد 
تا دوباره در فهرست بازیکنانى قرار بگیرد که باید یک 
دوره نقاهت زیر نظر پزشــک را در باشــگاه سپاهان 

داشته باشند.
این اتفاق چندان خوشایند سرمربى سپاهان هم نبود، 
چرا کــه او پیش از این بازى هم چهــار غایب کلیدى 
داشت و با بیرون رفتن فرناندز که اتفاقًا یکى از بهترین 
بازیکنان حاضر در زمین بود، با پنج غایب مقابل فوالد 
قرار گرفت و شاید بخشى از دالیل نمایش ضعیف این 
تیم مقابل شــاگردان جواد نکونام هم از دست دادن 

چهره هایى بود که بــار تهاجمى تیــم را روى دوش 
مى کشیدند.

در این شرایط فرناندز که به دلیل ســابقه و تجربه، از 
بازیکنان منحصربه فرد این فصل لیگ فوتبال ایران به 
شمار مى آید، مى توانست با حضور در حرکات تهاجمى از 
فشار فوالد روى سپاهان کم کند که با خروج او از زمین و 
جایگزینى ایگور کاتاتو، این امکان از دست سپاهان رفت 
و سپاهانى ها بیشتر در طول این مسابقه مشغول دفاع 
از دروازه خود بودند و چه بســا شانس هم آوردند که در 

دقایقى تسلیم میزبان یکپارچه و تهاجمى خود نشدند.
اینکه فرناندز در شــهرآورد اصفهان دوباره در ترکیب 
سپاهان قرار بگیرد یا نه مشخص نیست، اما با بازگشت 
محروم ها و البته روى فرم آمدن یاســین ســلمانى، 
مصدومیت این بازیکن ضربه جبران ناپذیرى بر سپاهان 
نخواهد بود؛ اگرچه او که سابقه بازى در کنار کریستیانو 
رونالدو را نیز در کارنامه خود دارد، با کیفیتش مى تواند 

تمایز خاصى براى سپاهانى ها ایجاد کند.

مهرداد محمدى: یزدانى بهترین کار را کرد که به سپاهان برگشت

همبازى رونالدو
 به شهرآورد
 مى رسد؟

درباره این بــرد گفت: در ابتــدا این برد را بــه بازیکنانم 
تبریک مى گویم. آنها به نحو احسن 

برنامه ها در زمین اجــرا کردند و 
عملکــرد خوبى داشــتند. وى 
3افزود: در 3 بازى اخیر نتوانسته 

بودیم نتایج مطلوبرا کسب کنیم 
توانستیم در این و خیلى خوشحال
بازى برنده شویم. خوشحالم تیم 

در هــر بازى 
در حال پیشــرفت است و 
در ادامــه فصــل تالش 

مى کنیم تا به پیشرفت 
خود ادامه دهیم.

ســت بوده و 
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لیگ برتر تیمش را بدون شکست
نگه دارد، منصور ابراهیم زاده اس
1387 موفق به این کار شــد. او
ذوبآهنبه عنوان تیمى ثروتمند
با تیم پرستاره خود توانست سپاه
و نتایج درخشانى را کسب کن
اما حاال ذوب آهـ
که بــا هدا
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شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد پروژه انجام خدمات بهره بردارى و نگهدارى از طرح شبکه برق 20 کیلوولت 
دو مداره از نیروگاه چلگرد تا تأسیسات سد و تونل سوم کوهرنگ را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اى همزمان با ارزیابى 
کیفى (روش یکپارچه) و با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه  گرانى که تمایل به 
شرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت به دریافت اســناد استعالم ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه از سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.
مبلغ برآورد: 32,283,892,571 ریال (سى و دو میلیارد و دویست و هشتاد و سه میلیون و هشتصد و نود و دو هزار و پانصد و 
هفتاد و یک ریال) و بر مبناى فهارس بهاى واحد  پایه رشته هاى توزیع نیروى برق، بهره بردارى از تجهیزات برقى آب و فاضالب 

و ابنیه سال 1401 است.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1,614,194,628 ریال (یک میلیارد و ششصد و چهارده میلیون و یکصد و نود و چهار هزار و 
ششصد و بیست و هشت ریال) و نوع آن از تضمینهاى معتبر جدول شماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتى 
مصوبه هیأت وزیران به شماره 123402/ ت50659هـ مــورخ 1394/09/22 و نیز تبصره ماده 11 آیین نامه اجرایى بند هـ تبصره 
5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب  نامه هیأت وزیر ان به شماره 12155/ ت55264هـ مــورخ 
1397/12/09 و نیز ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدى و خدماتى در تأمین نیازهاى کشور و تقویت آنها در امر صادرات 

مصوب 1398/02/15 مجلس شوراى اسالمى باشد. 
اعتبار پروژه: تأمین مالى توســط مناقصه  گزار (کارفرم ــا) و نوع اعتبار طرح از محل اعتبــارات طرحهاى عمرانى (تملک 
دارایى هاى سرمایه اى) و در حد تخصیص دریافتى به صورت اسناد خزانه اسالمى یا نقد یا ترکیبى (بخشى اسناد خزانه اسالمى 

و بخشى نقد)  است.
شرایط مناقصه  گر: مناقصه  گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه پنج یا باالتر (حقوقى) در رشته نیرو از 
سازمان برنامه و بودجه و داراى ظرفیت آزاد (مبلغ و تعداد کار مجاز) و داراى گواهینامه معتبر صالحیت ایمنى از وزارت تعاون 

کار و رفاه اجتماعى باشد. سایر شرایط مندرج در اسناد استعالم ارزیابى کیفى و مناقصه مى باشد.
محل اجراء : واقع در استان چهارمحال و بختیارى، شهرستان کوهرنگ- منطقه بیرگان مى باشد و مدت اجراء 12 ماه شمسى 

است.
مدت اعتبار پیشنهادهاى مناقصه 3 ماه شمسى با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها است.

نام و نشانی مجري طرح و دستگاه نظارت: الف) نماینده کارفرما و مجرى طرح: معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه اى 
اصفهان به نشانی اصفهان- پل خواجو- آبشار اول-ساختمان شماره دو- ب)دستگاه نظارت (مشاور): شرکت مهندسین مشاور 

زایندآب به نشانی اصفهان- خیابان نظر شرقى- جنب تاالر اندیشه- شماره 235
تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ:

کلیه مراحــل ارزیابى کیفى و مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد ایران) به نشــانى اینترنتى
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه، مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در آن 
سامانه (به شماره فراخوان فوق) مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و مناقصه و ارسال پاسخ 

ارزیابى کیفى و پیشنهاد مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند.
زمان ارسال اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابى کیفى به صفحه اعالن عمومى سامانه ستاد ایران ساعت 13:00 روز انتشار 

آگهى نوبت اول و  به شماره فراخوان فوق مى باشد و از آن زمان قابل دسترس مناقصه گران مى باشد.
نشانى مناقصه  گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شرکت سهامى آب منطقه اي اصفهان- کدپستى 

8164676473 - صندوق پستى391 

آگهي تجدید فراخوان  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی (روش فشرده)

(شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران  ۲۰۰۱۰۰۱۲۰۵۰۰۰۰۷۸)

 م.الف:۱۴۵۴۱۸۱

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

ایمــان بــر دو قســم اســت: یکــى ایمانــى کــه در دل هــا ثابــت و 
ــا  برقــرار و دیگــرى در میــان دل هــا و ســینه هــا ناپایــدار اســت، ت
ــد،  ــر از کســى بیزاری ــس اگ ــده اســت. پ ــن ش ــه تعیی ــرآمدى ک س
ــرا رســد، پــس در آن  ــا مــرگ او ف ــد ت ــه حــال خــود گذاری او را ب
هنــگام وقــت بیــزارى جســتن اســت و هجــرت، بــر جایــگاه ارزشــى 
نخســتین خــود قــرار دارد. خــدا را بــه ایمــان اهــل زمیــن نیــازى 

ــد. ــا آشــکار کنن ــد ی ــان دارن موال على (ع)نیســت. چــه ایمــان خــود را پنه
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ساسان اکبرزاده 
در طلیعه چهل و چهارمین ســالگرد پیروزى انقالب اســالمى، 44 
پروژه زیرساختى شرکت شهرك هاى اســتان اصفهان در شهرك 
ها و نواحى صنعتى اصفهــان با اعتبار 7800 میلیارد ریال با شــعار 
«44 سال، 44 پروژه و 44 روز» با حضور معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى 
ایران و جمعى از صنعتگران و تولیدکنندگان شــهرك هاى صنعتى 
استان اصفهان به صورت نمادین در اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 

کشاورزى اصفهان افتتاح شد. 
معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت و مدیرعامل ســازمان صنایع 
کوچک و شــهرك هاى صنعتى ایران در آیین افتتــاح این پروژه ها 
به صورت نمادین با گرامیداشــت دهه فجر و تالش هاى ادارات و 
سازمان هاى خدمات رسان به شــهرك هاى صنعتى استان اصفهان 
گفت: براى داشــتن مردمى دیندار باید در راســتاى ریشه کنى فقر 
گام برداشت و اگر رهبر معظم انقالب به تولید و اقتصاد و رشد آن و 
معیشت مردم تأکید دارند براى آن است که مردمى توانمند و عزتمند 
داشته باشیم و تنها راه دستیابى به این مهم، تولید و تأمین نیاز مردم 

است. 

على رسولیان با بیان اینکه در چند سال اخیر، فعاالن اقتصادى علیرغم 
تحریم ها نشــان دادند مى توانند تولید را تأمین کنند و بهترین مکان 
براى نشان دادن این تولیدات، اســتان اصفهان است گفت: درست 
است بدون تولید نمى توان افتخار به دست آورد اما تولید هم در ابعاد 
مختلف، نیازمند حمایت اســت که اگر این حمایــت صورت نگیرد 
مشکالت وجود خواهد داشت. البته امروز روند تولید در کشور رو به 
رشد است و بیش از 370 طرح اقتصادى با 23 میلیارد تومان در شرکت 
شهرك هاى صنعتى در کشور آماده بهره بردارى است که همه بخش 
خصوصى است و باید دانست که یکى از الزامات تولید، حمایت است. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ما متأسفانه ناترازى هاى 
قابل توجهى در شرکت شــهرك هاى صنعتى داریم که قابل کتمان 

نیست و باید اصالح شده و یا براى آنها راهکار پیدا کرد. 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى ایران قطع 
برق، گاز و... را براى تولیدکنندگان به خصوص واحدهاى تولیدکننده 
کوچک که افراد کمترى در آنها اشــتغال دارنــد داراى آثار زیان بار 
خواند و گفت: ما در زیرساخت در شهرك هاى صنعتى دچار مشکل 
هستیم. این درحالى است که ما در برخى شهرك هاى صنعتى پست 
برق نداشته ولى زیرســاخت داریم و در برخى دیگر برق داریم ولى 

زیرساخت نداریم. 
رســولیان با بیان اینکه ارائه خدمات دستگاه هاى خدمات رسان باید 
تا درب شــهرك هاى صنعتى انجام شــود گفت: اگر دستگاه هاى 
خدمات رسان به شــهرك هاى صنعتى خدمات ارائه مى کنند باید از 

همکارى و همدلى آنان قدردانى کنیم. 
وى خاطرنشــان کرد: ما با همکارى خوب وزارت نیرو به خصوص 
در استان اصفهان، 15 پست مشــارکتى یا چهار هزار مگاوات، برق 

شهرك هاى صنعتى را تأمین کردیم. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سعى شده در 31 نیروگاه 
مشارکت و برق آنها تأمین شده تا ناترازى ها برطرف شود و در نتیجه 
برق صنایع تأمین گردد و این امر تا امروز 20 درصد پیشرفت فیزیکى 
داشته است. این در حالى اســت که در تأمین برق از طریق احداث 
نیروگاه هاى خورشیدى اقداماتى شده تا تابســتان امسال با کمبود 

برق مواجه نشویم. 
مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرك هاى صنعتى ایران 
مى گوید: امسال در دهه فجر 270 پروژه با اعتبار 2400 میلیارد تومان 
در شرکت شــهرك هاى کشور داریم که بیشــتر پروژه هاى مرتبط 
آبى است و بیش از 37 درصد اشتغال در حوزه آب، انتقال آب از دریا 
و... از طریق صنایع در حال انجام بوده و یا اجرا شده است که ما هم 

مشارکت داریم. 
رسولیان گفت: در سفر ریاست جمهور به استان ها، 10 هزار میلیارد 
تومان مصوبه شهرك هاى صنعتى داشــته اند که در حال عملیاتى 
شدن اســت. بنابراین مى بینید که این زیرســاخت ها براى صنعت 
آثارى ارزشمند است. وى بار دیگر بر حمایت از تولید به خصوص در 
بنگاه هاى کوچک تأکید کرد و گفت: ایجاد فن آور بازارها، دانش بنیان 
شدن، پارك هاى فناورى، آزمایشــگاه هاى کوچک و... همواره باید 

مدنظر باشد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناســایى 38 لکه در تهران خبر داد 
ولى گفت: براى لکه هایى که در کل کشور وجود دارد ما پیشنهاداتى 

به دولت ارائه داده ایم که اگر موافقت شود اجرایى خواهد شد. 
رسولیان از همه دست اندرکاران خدمات رسان و فرمانداران به شرکت 
شهرك هاى صنعتى و فعاالن و تولیدکنندگان واحدهاى صنعتى در 

این شهرك ها در استان اصفهان قدردانى کرد. 

■■■
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان نیز در این آیین 
با تبریک دهه فجر و قدردانى از دستگاه هاى خدمات رسان استان به 
شرکت شهرك هاى صنعتى گفت: شرکت شهرك هاى صنعتى مولود 
انقالب است که اگر شهرك صنعتى مى خواست قبل از انقالب ایجاد 

شود بسیار کار سختى بود. 
رسول سوارى افزود: ما در استان 80 شهرك و نواحى صنعتى داریم 
که قراردادهاى زیادى منعقد کرده اند و هفــت هزار واحد آن، براى 
افزون بر 150 هزار نفر شــغل ایجاد کرده اســت. وى در خصوص 
44 پروژه که به مناســبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزى انقالب 
به صورت نمادین افتتاح شــد هم گفت: از هشتم دى ماه سال جارى 
تاکنون ما از طرح ها و پروژه هاى مختلف در شــهرك هاى مختلف 
بازدید کرده و 44 پروژه برجسته و قابل بهره بردارى را انتخاب کردیم 
که امروز افتتاح شد که این پروژه ها در شهرهاى شاهین شهر، کاشان، 
علویجه، کوهپایه، دهــق، نجف آباد، آران و بیدگل، شاهین شــهر، 
قمصر، سمیرم، مبارکه، خور و بیابانک، هرند، اردستان، ورزنه، نایین، 

اصفهان، شهرضا و... اجرا شده است. 
 مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان گفت: 
به منظور صرفه جویــى در هزینه ها و همچنین صدها نفر ســاعت 
صرفه جویى، تصمیم به افتتاح 44 پروژه در چهل و چهارمین سالگرد 

پیروزى انقالب به صورت یکجا گرفته شد. 
سوارى با تشــریح برخى از حوزه هاى کارى در شرکت شهرك هاى 
اســتان اصفهان گفت: در حوزه واگذارى زمین، امروز در شــرکت 
شــهرك هاى اســتان اصفهان همه چیز غیرحضورى و برخط بوده 
و در دیگر خدمات نیز اینگونه اســت و 50 درصــد متقاضیان در 50 
خدمت غیرحضورى دریافت و هفتگى هزار درخواســت، برخط ارائه 

داده مى شود. 
■■■

مدیرکل اداره صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان هم افتتاح این 
پروژه ها را بســیار بااهمیت خواند و گفت: البته شرکت شهرك هاى 

استان اصفهان تا پایان سال جارى پروژه هاى دیگرى هم دارند. 
امیرحســین کمیلى از مجموعه هایى که به شــرکت شهرك هاى 
صنعتى کمک کردند و همدل بودنــد قدردانى کرد و افزود: ما حدود 

80 شهرك صنعتى در استان داریم و تقریبًا به همین میزان نیز لکه 
صنعتى بدون مجوز داریم که باید یا آنها را رها کرده و یا ساماندهى 
کنیم که این امر نیازمند قانون است و دولت باید اجازه دهد این لکه 
هاى غیرمجاز تعیین تکلیف شــود که درخواستى منطقى است تا از 
توسعه لکه ها نیز جلوگیرى شود. وى اظهار امیدوارى کرد شهرك هاى 
صنعتى با کمک دســتگاه هاى خدمات رســان که همواره یارى گر 

بوده اند، به توفیقات مطلوب تر نسبت به گذشته برسند. 
■■■

مدیرعامل برق منطقه اى اصفهان نیز گفت: ایجاد زیرســاخت الزم 
براى 80 ناحیه و شهرك صنعتى در اســتان اصفهان بسیار سخت 
و پرهزینه اســت و ظرفیت تولید ما شــش هزار مگاوات بوده، که 

عمًالچهار هزار مگاوات تولید داریم. 
رسول موسى رضایى افزود: آب و سوخت هم نداریم و باید صنعت را 
در فصل هاى زمستان و تابستان براى استفاده از آنها محدود کنیم و 
این در حقیقت براى ما غصه است. از دیگر سو ساخت پست هاى برق 

هزینه هاى بسیار بسیار سنگینى را مى طلبد. 
وى با بیان اینکه ما در شهرك هاى صنعتى زمینى را به فعال صنعتى و 
تولیدکننده واگذار مى کنیم بدون اینکه زیرساخت الزم را داشته باشد 
گفت: بدینسان صنعتگر رها شده و نمى داند چه بکند. بنابراین ما باید 
زیرساخت را در زمین واگذارى ببینیم تا سرمایه گذار در هزینه ها دچار 
مشکل نشود و در حقیقت در تقسیم زمین، هزینه ها مدنظر قرار گرفته 

و زمین با قیمت واقعى در اختیار سرمایه گذار قرار داده شود. 
■■■

معاون اقتصــادى اســتاندار اصفهان هــم از فرمانــداران و همه 
دســتگاه هایى که براى ایجاد زیرساخت در شــهرك هاى صنعتى 

تالش کردند قدردانى کرد. 
امیررضا نقش گفت: استان اصفهان واحدهاى صنعتى بسیار زیادى 
دارد که به همان نسبت مشکالت آنها هم زیاد است و در این راستا باید 

نگاه ویژه به شهرك هاى صنعتى داشت. 
در پایــان آیین افتتاح پروژه هاى دهه فجر شــرکت شــهرك هاى 
استان اصفهان که به صورت نمادین صورت گرفت از سازمان هاى 
خدمات رسان که همکارى و همدلى خوبى داشتند با اهداى تندیس 

و لوح قدردانى شد. 

افتتاح 44 پروژه شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

1- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى، به شرح 
جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 

روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۱۱/۲۴

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین شماره مناقصه موضوعردیف
(ریال ) 

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت

 خرید  و راه اندازى یک دستگاه1
3341,088,000,0002001001434000140 – 4 - 401 دیزل ژنراتور400کیلوولت آمپر  

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/11/23  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:1456

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش 

ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

تاریخروزساعتعنوان

1401/11/26چهار شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/12/6شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1401/12/7یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

مزایده گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
موضوع مزایده:فروش زمین مسکونى اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان واقع در روستاى رباط 

ابوالقاسم شهرستان گلپایگان

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره های ۲و۱/م/۱۴۰۱ نوبت اول

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

شماره 
مزایده

پالك 
ثبتى

توضیحاتقیمت پایه(ریال)کاربرى متراژنشانى
اعیانعرصه

روستاى رباط ابوالقاسم 145/129/م/1401
شهرستان گلپایگان

شماره مجوز 13/1400/25582 9,097000,000مسکونى1654
مورخ 1400/9/22طرح هادى

روستاى رباط ابوالقاسم 245/163/م/1401
شهرستان گلپایگان

شماره مجوز 13/1400/26219 8,364,465,000مسکونى1467,45
مورخ 1400/9/28طرح هادى

مهلت دریافت اسناد : از روز دوشنبه 1401/11/24 لغایت روز یکشنبه مورخ 1401/11/30
مهلت بازدید : از روز دوشنبه 1401/11/24 لغایت روز شنبه مورخ 1401/12/13 به جز روزهاى تعطیل

 محل دریافت اسناد کلیه مراحل برگزارى مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایى 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس( www.setadiran.ir) انجام خواهد شد 
و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء 

الکترونیکى را جهت شرکت مزایده محقق سازند 
مزایده گران محترم میتوانند جهت اخذ راهنمایى هاى الزم در خصوص نحوه ثبت نام در سامانه ستاد تدارکات 

الکترونیکى دولت با شماره تلفن 1456 تماس حاصل نمایند.
 آگهى مزایده در سایت اداره کل ثبت اسناد و امالك استان به نشانى www.es.ssaa.ir درج شده است.

 تاریخ تحویل پاکتهاى مزایده :روزشنبه 1401/12/13 تا ساعت 14
تاریخ بازگشایى پاکت ها : ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1401/12/14

شرایط فروش : پرداخت کلیه هزینه هاى مورد مزایده از قبیل اخذ مفاصا حسابهاى الزم جهت انتقال رسمى مورد 
معامله و پرداخت هزینه ثبت سند در دفاتر رسمى اسناد (اعم از حق الثبت و حق التحریر ) و پرداخت کلیه مالیات 

هاى ناشى از نقل و انتقال تماماً بر عهده خریدار مى باشد . سایر شرایط فروش در اسناد مزایده درج شده است. 
محل تحویل پاکتهاى مزایده: پیشــنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شــده از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت اعالم گردد و پاکت الف حاوى فیش واریز وجه نقد یا ضمانت نامه بانکى معتبر به نشانى اصفهان 
خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت - روبروى بیمارستان شریعتى دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده: متقاضى مکلف است فیش واریز وجه نقد یا ضمانت نامه بانکى معتبر با مهلت 
اعتبار حداقل 3 ماهه به میزان 10 درصد قیمت پایه و به تفکیک هر کدام از امالك مورد تقاضا به حساب شماره 
IR 090100004061013207670192کد شناسه 968108561114001943974700700000 نزد بانک مرکزى جمهورى 
اسالمى ایران به نام اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان را همراه اسناد درخواست شده ارائه نماید. ضمنا 
به پیشنهاداتى که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامه هاى کمتر از میزان مقرر و چک تضمین 
شده و چک شخصى و نظایر آن و پیشنهاداتى که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود مطلقا ترتیب اثر 

داده نخواهد شد. ( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .))
آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالك : اصفهان خیابان چهارباغ باال- بعد از چهار راه نیکبخت - روبروى بیمارستان 

شریعتى اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
تلفن: (1113) 36611074-7-  36650738   

م. الف ۱۴۵۵۲۲۴دورنگار:36644631 


