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گربه ها باعث نابارورى مى شوند؟وضعیت ایمنى بازار اصفهان مانند یک بمب شده استاستفاده از اینترنت اکسپلور را متوقف کنید!عبدالباقى نسبتى با شمخانى ندارد گلر گاندوها، سنگربان یک تیم امید سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

تأثیر کافئین
بر بدن

عملیات امدادگران اصفهانى در ویرانه متروپل
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یک دلیل جدید 
براى شیوع 

مسمومیت هاى 
دانشجویى

امروز نوشیدنى هاى کافئین دار محبوب ترین نوشیدنى جهان 
است. از آنجا که کافئین در بسیارى از غذا ها و نوشیدنى هاى 
متداول وجود دارد، به راحتــى مى توان خاصیت دارویى آن را 
نادیده گرفت. این ماده حتى در بیشتر نوشیدنى ها و غذا هایى 

که براى بچه ها تهیه مى شود، وجود دارد. کافئین...

استاد اپیدمیولوژى دانشگاه علوم پزشکى شهید 
بهشتى در مورد موج مسمومیت هاى دانشجویى 
در تهران که در روزهاى گذشته در دو خوابگاه به 
وقوع پیوست و به گفته مقامات بیمارستانى ناشى 
از یک ویروس بوده است گفت: متأسفانه شفافیت 
الزم از سوى وزارت بهداشت در این زمینه وجود 
ندارد. معمــوًال آلودگى هایى که در جمعیت هاى 
انسانى بســته مانند دانشجویان، دانش آموزان و 
سربازان صورت مى گیرد، مى تواند منشأ عفونى 

ویروسى مانند...

چراگاهى به نام زاینده رود!چراگاهى به نام زاینده رود!
مشاهده دوباره گوسفندان در بستر رودخانه اى که فقط گاهى اوقات آب داردمشاهده دوباره گوسفندان در بستر رودخانه اى که فقط گاهى اوقات آب دارد
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حضور پررنگ نیروهاى آتش نشان، نجاتگران هالل احمر و سگ هاى زنده یاب استان در آبادان 

چرا اسکوچیچ کاپیتان تیم ملى را 
دعوت نکرد؟

دراگان اسکوچیچ با خط کشــیدن روى نام کاپیتان تیم ملى، بازیکن 
جدیدى را براى بازى ایران و کانادا فراخوانده است.

دراگان اسکوچیچ فهرست تیم ملى فوتبال ایران براى برگزارى اردوى 
تیمش در خرداد 1401 و انجام دیدار دوستانه با کانادا را اعالم کرد. در 

کنار دعوت از بازیکنانى مانند امید ابراهیمى و...
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

6 هزار اصفهانى
 به مراسم ارتحال 
امام (ره) اعزام
 مى شوند

ارزآورى با «مزرعه قرمه سبزى»
درباره اجراى طرحى که سال هاست در کشورهاى پیشرفته منشأ درآمد بوده است

2

عبدى توانایى درخشش عبدى توانایى درخشش 
در پرتغال را دارد؟

مدیرکل توزیع و فروش مدیرکل توزیع و فروش 
شرکت بازرگانى دولتى شرکت بازرگانى دولتى 

خبر داد؛خبر داد؛

اجراى  طرح اجراى  طرح 
کاال برگ کاال برگ 
الکترونیکالکترونیک

از ماه آیندهاز ماه آینده

2

نامه نگارى نامه نگارى 
وزیرخارجه وزیرخارجه 
درباره منشأ درباره منشأ 
ریزگردهاریزگردها

2

منتقدان، «برادران لیال» را منتقدان، «برادران لیال» را 
پسندیدند

2

کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر 
دارد نسبت به فروش 2000 متر اعیانى پالك ثبتى 2178 بخش شش به مساحت 
8000 مترمربع عرصه موقوفه با کاربرى باغ  تاالر واقع در اصفهانک، خیابان درختى 
با قیمت پایه 296,000,000,000 ریال را از طریق آگهى مزایده به فروش برساند لذا از 
کلیه متقاضیان دعوت مى گردد جهت بازدید و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت 

ادارى مورخ 1401/03/16 به دبیرخانه کانون مراجعه نمایند. 
آدرس: اصفهان، خیابــان 22 بهمن، مجتمع ادارى امیرکبیــر، کانون وکالى 

دادگسترى استان اصفهان 
دکتر لیال رئیسى-رئیس کانون وکالى دادگسترى استان اصفهان

آگهى مزایده

نام و نشانى مناقصه گذار 
اداره کل استاندارد استان اصفهان 

اصفهان، کیلومتر 15 جاده شیراز، شهر بهارستان، انتهاى بلوار بهشت، میدان استاندارد 
نوع، کیفیت و کمیت کاال یا خدمات 

الفـ  واگذارى تمام و یا انجام بخشى از فعالیت هاى بازرسى و نمونه بردارى از واحدهاى تولیدى و خدماتى مستقر در استان اصفهان و تحت پوشش اداره کل، 
در پنج حوزه 1ـ مصالح ساختمانى و مواد معدنى 2ـ مکانیک و فلزشناســى، انگ فلزات گران بها و برق و الکترونیک 3ـ خوراك و فرآورده هاى کشاورزى و 

سردخانه ها 4ـ بسته بندى و سلولزى، نساجى و چرم و 5ـ شیمیایى 
بـ  آماده سازى و ارسال نمونه به آزمایشگاه هاى مورد نظر اداره کل 

نکته: شرکت بازرسى مناقصه گر مى تواند در یک یا چند حوزه به شرح فوق، به شــرط دارا بودن پروانه معتبر از سازمان ملى استاندارد یا اداره کل استاندارد 
استان اصفهان، مشارکت نماید. 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 
مبلغ سپرده براى هر حوزه کارى به طور مجزا مبلغ 40,000,000 (چهل میلیون) ریال به صورت ضمانتنامه بانکى در وجه اداره کل استاندارد استان اصفهان یا 

فیش واریزى به حساب شبا IR 060100004061054407670533 بانک مرکزى با شناسه واریز 913146061140610544076705332001 مى  باشد. 
زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه 

از تاریخ انتشار فراخوان مناقصه 1401/03/03 لغایت 1401/03/17
چگونگى و محل تحویل اسناد مناقصه 

شرکت هاى بازرسى مناقصه گر پیشنهادات خود را در پاکت هاى جداگانه و به صورت حضورى به دبیرخانه اداره کل استان استاندارد اصفهان تحویل و رسید 
دریافت نمایند. 

تاریخ و محل گشایش پاکت هاى پیشنهادها 
ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18 به آدرس اداره کل استاندارد استان اصفهان 

سایر شرایط مناقصه 
براى اطالع از جزئیات مناقصه و سایر مدارك مورد نیاز از جمله قیمت برآورد شده پایه، شاخص هاى رتبه بندى شرکت هاى بازرسى کاال، اقرارنامه محضرى، 
شرایط شرکت در مناقصه و.... به پورتال اداره کل استاندارد اســتان اصفهان به آدرس الکترونیکى http://isfahan.isiri.gov.ir/ صفحه اول – قسمت 

اطالع رسانى – منوى مناقصات و مزایدات، مراجعه شود.

اداره کل استاندارد استان اصفهان 

آگهى مناقصه عمومى 
دو مرحله  اى با  ارزیابى کیفى 

م.الف :1323410

چاپ دومچاپ دوم

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته محمد عصار زادگان در نظر دارد 50 سهم مشاع از 10800 سهم 
معادل 688 مترمربع (18 حبه مشاع از کل 72 حبه) شش دانگ مزرعه مشهور به رحمت آباد برخوار پالك 401 اصلى بخش 16 ثبت اصفهان را 

از طریق مزایده به فروش برساند: 
قیمت پایه مزایده: 

ـ ارزش زمین زراعى با توجه به اینکه فاقد آب است 550,400,000 ریال مى باشد. 
زمان مزایده: روز سه شنبه مورخ 1401/4/7 ساعت 11

مکان مزایده: اصفهان، چهارباغ باال، ابتداى خیابان شهید نیکبخت، نبش کوچه 6(ژاله) اداره تصفیه امور ورشکستگى 
شرایط مزایده: 

8. مزایده به صورت حضورى مى باشد که پیشنهاددهندگان مى بایست پیشنهاد خود را تا پایان ساعت ادارى روز دوشنبه مورخ 1401/4/6 به 
دفتر اداره تصفیه واقع در خیابان نیکبخت بانضمام فیش 5٪ مبلغ مورد مزایده تسلیم نمایند. 

9. کلیــه شــرکت کنندگان در مزایــده مى بایســت 5٪ از مبلــغ مزایده را به حســاب ســپرده دادگســترى اصفهان به شــماره 
IR 110100004061012907670593 واریز نمایند. 

10. فروش نقدى و اقساط مى باشد که مبلغ 5٪ در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین مى گردد که حداکثر مهلت 
3 ماه مى باشد. 

11. در صورتیکه برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول کسر احتمالى قیمت و خسارتى که از تجدید 
مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارت وارده مسترد نخواهد شد. 

12. زمان گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/4/7 مى باشد. ضمنا به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، 
سپرده هاى کمتر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

13. اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
14. هزینه هاى نشر آگهى مزایده بر عهده برنده مزایده مى باشد. 

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه 
امور ورشکستگى اصفهان مراجعه تا در روز واحد مقدمات بازدید از محل فراهم گردد. تلفن: 031-36611086

بختیار -مستشار قضائى اداره تصفیه امور ورشکستگى 

آگهى مزایده
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 شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى روکش آسفالت معابر سطح شهر با اولویت جنوب بلوار 
امام خمینى (ره) 2001094734000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

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

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

مواعد زمانى: 
زمان انتشار فراخوان: 1401/02/29

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/03/12 
مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/03/22 

زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/03/23
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 

ضمانتنامه بانکى / فیش بانکى (واریز نقدى) مبلغ 5,000,000,000 ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى - 03145225200 

  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

   آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
فراخوان عملیات اجرایى روکش آسفالت معابر سطح شهر با اولویت جنوب بلوار امام خمینى(ره)

م.الف: 1321505   

نوبت  دومنوبت  دوم
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مدیرکل توزیع و فروش شــرکت بازرگانى دولتى ایران 
گفت: از ماه آینده طرح کاالبرگ الکترونیک در کل کشور 

اجرایى مى شود.
حجت براتعلى درباره طرح فروش نان اظهار کرد: طرح 
هوشمندسازى یارانه نان در استان زنجان در حال انجام 
و آسیب شناسى است و اگر مشکل مهمى نداشته باشد در 
سطح کشور اجرا مى شود. وى افزود: طرح فروش کیلویى 
نان نیز براى جلوگیرى از کم فروشى نان طرح موضوع 

شده است که طرح مؤثرى به حساب مى آید.
براتعلى گفت: طرح مردمى سازى یارانه ها دو مرحله دارد 
که در فاز اول که اکنون در حال اجراست، مقادیرى پول 

به حساب بانکى خانوار واریز مى شود؛ حداکثر زمانى که 
براى این فاز در نظر گرفته شده دو ماه است.

وى تصریح کرد: فــاز دوم این طــرح به صورت خرید 
الکترونیک به صورت کاالبرگ است؛ یعنى با کاالبرگ 
افراد تنها مى توانند کاالهاى اساسى (نان، مرغ، تخم مرغ، 
لبنیات و روغن) خریدارى کنند که یارانه آنها اصالح شده 
است. بر این اساس  افراد هنگام خرید مبلغ کاال را به قیمت 
قبل (یارانه اى) پرداخت مى کننــد و مابقى آن را دولت 
به حساب فروشــنده پرداخت مى کند یا اینکه مبالغ به 
کارت هاى بانکى افراد واریز مى شود اما از آن تنها مى توان 

کاالهاى یادشده را خریدارى کرد.

حســین امیر عبداللهیان، وزیر امورخارجه کشورمان با 
همتایان خود در کشورهاى داراى منشأ ریزگرد و مبتال 
به بحران زیست محیطى حاصل از انتشار گسترده گرد 

و غبار در منطقه، رایزنى و نامه نگارى کرد.
وى در این نامه نوشــته اســت: الزم اســت ذیل این 
کنوانسیون یک صندوق ایجاد شود که کمک هاى بین 
المللى و منطقه اى به آن واریز شده و هر چه سریع تر از 
محل این صندوق مبارزه با پدیده ریزگردها و بیابان زایى 

هماهنگ تر و سریع تر انجام شود.
وزیر امورخارجه کشــورمان در بخــش دیگرى از نامه 
خود؛ یادآور شده اســت: این پدیده زیست محیطى مرز 

نمى شناسد و به سالمت همه مردم منطقه مرتبط است. 
لذا ضرورت دارد تمام دولت هاى منطقه فارغ از مسائل 
سیاســى در مقابله با بحران گردوغبار به صورت جدى 
و مؤثر مشــارکت نمایند.امیرعبداللهیان افزود: ایران 
پیش از ایــن نیز در خصوص ضرورت اقــدام دو جانبه 
و جمعى براى مهار پدیده گرد و غبــار و بیابان زایى با 
همتایان عراقى، سورى، کویتى و ترکیه اى تلفنى گفتگو 
کرده بود.وى از «فؤاد حســین»، وزیر خارجه عراق نیز 
خواست که عربستان به عنوان یکى دیگر از کشورهاى 
منشأو مبتال به این بحران، این ایده را مورد توجه جدى

 قرار دهد.

اجراى طرح کاالبرگ 
الکترونیک از ماه آینده 

نامه نگارى وزیرخارجه 
درباره منشأ ریزگردها

عاشقانه  زیر آوار
  برترین ها|مریــم و رامیــن دى مــاه 
سال گذشــته «کافه مرى» را در ســاختمان 
متروپل افتتــاح کرده بودند حاال امــا زیر آوار 
دفن شده اند. خانواده آنها امیدوار بودند به زنده 
بودنشان، اطراف آوار دعا و راز و نیاز مى کردند، 
اما اعالم شــد بعد از 48 ســاعت با تونل زدن 
به کافه رسیدیم و متأســفانه این زوج عاشق 

هم جان باخته اند.

3 غیر استاندارد 
ســازمان ملى اســتاندارد ایران از    ایرنا:|
تمدید اعتبار خودروهاى سمند، تیبا صندوق دار 
و تیبا 2 خوددارى کرد. ســه خودرو یاد شده به 
علت عیوب پرتکرار ایمنى عملکرد، از ســوى 
دفتر تخصصــى صنایع فلزى ســازمان ملى 
استاندارد ایران از فهرست تمدید اعتبار حذف 
شدند. پیش تر مهدى اسالم پناه، رئیس سازمان 
ملى اســتاندارد ایران با اشــاره به توقف تولید 
خودروهاى ناایمن و بــى کیفیت، تصریح کرد: 
تا پایان سال جارى بخش عمده اى از تولیدات 
فعلى از چرخــه تولید حذف مى شــوند و باید 
خودروهاى مطابق با اســتانداردهاى روز دنیا 

جایگزین آن شوند.

آبله میمون 
کسى را نکشته

  تسنیم|سرپرست دانشگاه علوم پزشکى 
ایرانشهر گفت: خبر منتشر شده در مورد فوت 
یک نفر در جنوب سیســتان و بلوچســتان در 
پى ابتال به «آبله میمون» شــایعه است. سعید 
موحد افزود: تاکنون هیچ مــوردى از ابتال به 
این ویروس در اســتان گزارش نشده و فراتر 
از آن در ســطح کشــور نیز مــوردى از ابتال

 نداشته ایم.

بوى جسد از زیر آوار 
  برترین ها|ســارا غضنفــرى، خبرنگار 
روزنامــه «هفت صبــح» در توییتــى از بلند 
شدن بوى اجســاد از میان خرابه هاى متروپل 
خبــر داد. وى در این بــاره نوشــت:  «بوى 
اجســاد در خیابان امیرى بلند شد. میان گرما 
و غبار، بوى جســد آنهایى که زنــده نماندند 
حاال به مشــام مى رســد. فاجعــه  اى که هى 
گفتید عمق ندارد، همــه را از زیر آوار خالص 
کردیم حــاال دارد روى ســیاهش را نشــان

 مى دهد.»

شگفتى در مجوز دادن
جزئیات تازه از حادثه متروپل منتشر    رکنا|
شد. استاندار خوزستان گفت : این ساختمان براى 
6 طبقه مجوز گرفته بود اما در سال هاى 96 تا 98 
در دو نوبت سه طبقه و دو طبقه به آن اضافه شد و 
البته در حالى که هنوز تکمیل نشده بود در طبقه 
همکف چند واحد تجارى راه اندازى شده بود که 

مورد پیگیرد قانونى قرار مى گیرد.

فاطمه زنده است 
در پى حادثه ریــزش برج متروپل    رکنا|
آبادان، فاطمه قاســمى، دختر 24 ساله آبادانى 
از زیر آوار نجات پیدا کرد. پدر او، بابک قاسمى 
گفت: محل کار دختــرم هولدینگ عبدالباقى 
بود. او در زمان حادثه با تلفن همراهش به زیر 
میز رفته و به همین دلیل زنــده مانده بود که 
توانســتیم با او ارتباط بگیریم. وى افزود:  او با 
همکارش تماس گرفت و محل دقیقى که زیر 
آوار مانده بود را اعالم کرد و در غیر این صورت 
نمى توانســتیم او را پیدا کنیم. سه شنبه هفته 
پیش عکس فاطمه قاســمى در میان عکس 
کشته شدگان حادثه متروپل آبادان منتشر شده 
بود که حاال مشخص شده او در حادثه متروپل 

نجات پیدا کرده است.

خبرخوان

سهیل سنایى
«مزرعه پیتزا». شاید این عبارت براى شما کمى غریب 
باشد و تناقض نهفته در آن ممکن است لبخندى هم 

بر لبانتان بنشاند اما چنین مزرعه اى واقعًا وجود دارد.
در ســال هاى اخیر اجراى طرح «مزرعه پیتزا» مورد 
توجه کشاورزان اروپایى و آمریکایى قرار گرفته است.  
شیوه کار هم به این شکل اســت که در این مزارع هر 
بخش از یک زمین کشاورزى به کشت محصولى خاص 
یا انجام یک عملیات ویژه در حوزه دامدارى، زراعت یا 
فرآورى محصوالت غذایى اختصاص پیدا مى کند و در 
مجموع محصوالتى در این مزرعه کشت مى شود که با 
استفاده از آنها مى توان کلیه مواد اولیه پیتزا (یا هر غذاى 
دیگرى) را به صورت ارگانیک تولید کرد. در بعضى از 
این مزارع هم مى توان غذاى تولید شده با محصوالت 

موجود را در گوشه اى از همین مزرعه عرضه کرد.
اما آیا اجراى این طرح فقــط در اروپا و آمریکا ممکن 
اســت یا ایران هم مى تواند از نوعى مزرعه پیتزا که 
مختص خودش باشــد بهره بگیرد؟ آیا مى شود مثًال 
مزرعه «قرمه سبزى» یا «قیمه بادمجان» راه انداخت؟! 
تصور کنید شــما مزرعه اى دارید که براى تولید قرمه 
سبزى به چند بخش تقسیم شــده و در هر قسمت به 
کارى در حوزه کشاورزى پرداخته مى شود. یک بخش 
از مزرعه به کاشــت لوبیا اختصاص دارد و بخشى زیر 
کشت سبزیجات رفته است. در گوشه اى برنج کاشته 
شده و جایى هم براى پرورش گوسفند به کار آمده است. 
خالصه در نقطه نقطه این مزرعه، همه مواد اولیه پختن 
یک خوراك قرمه سبزى مهیا شده و در گوشه اى هم 
این غذاى سنتى ایرانى ها با محصوالت تازه برداشت 
شده عرضه مى شــود. یک قرمه سبزى کامًال طبیعى 
و بهداشتى براى عرضه به دوســتداران این خوراك. 
آیا این رؤیا مى تواند در ایران هم به واقعیت بپیوندد؟

موانع پیش روى طرح
پایگاه اطالع رســانى «رکنا»، این پرسش را با دکتر 
کامبیز بازرگان، کارشــناس حوزه کشاورزى و رئیس 
انجمن علوم خاك در میان گذاشــته است تا از درصد 
امکان عملى شدن این پروژه در کشورمان مطلع شود. 
بازرگان به این ســایت گفته است: «طرح مزرعه پیتزا 
در زمین هایى قابل اجراست که وسعت بسیار باالیى 
داشته باشــد؛ زیرا وقتى ما قرار است یک مزرعه را به 
چندین بخش تقسیم کنیم و در هر قسمت یک فعالیت 
کشاورزى، دامپرورى یا فرآورى خاص را انجام دهیم، 
قطعًا به زمین هایى با مســاحت باال احتیاج داریم؛ به 
خصوص که کشت بسیارى از محصوالت کشاورزى 

به ویژه غالتى نظیر گندم، جو و ذرت در مزارع کوچک 
به صرفه نیست.»

وى در ادامه تأکید مى کند «طرح مزرعه پیتزا شبیه 
عملیاتى اســت که در کارخانجات کشت و صنعت 
انجام مى شود، با این تفاوت که براى انجام این کار 
به تعداد زیادى نیرو احتیاج نیست، بلکه چند خانواده 
روستایى مى توانند زمین ها و نیروهاى انسانى خود 
را با یکدیگر شریک شوند و هر کدام یک مزرعه پیتزا 

راه بیندازند».
اما با تمام اینهــا، چنین به نظر مى رســد که ایجاد و 
رشد یک مزرعه پیتزا چیزى نیست که با دانش سنتى 
کشاورزى همخوانى داشته باشد، بلکه مراحل تولید در 
چنین مزارعى مســتلزم طى کردن راه پرپیچ و خمى 
است که صرفاً با آشنایى با دانش روز کشاورزى مطابقت 
دارد. پس چنین مزارعى نمى تواند توسط هر کشاورزى 
احداث شود. از سویى، مزارع پیتزا در هر جایى از کشور 

ما هم امکان رشد نخواهد داشت. 
کامبیز بازرگان در این باره هــم مى گوید:« اوًال همه 
نقاط ایران بستر الزم براى کشت ترکیبى محصوالت 
متنوع را ندارند، ثانیًا بسیارى از کشــاورزان کشور از 
دانش و توانایــى الزم براى انجام ایــن کار برخوردار 
نیســتند و ثالثًا کمبود منابع آبى در برخى نقاط کشور 

مانع توسعه کشــت محصوالت متنوع در یک مزرعه 
مى شود، اما اگر ما این طرح را بیشتر در قالب یک طرح 
گردشگرى ببینیم، طبیعتاً با توجه به تنوع غذایى موجود 
در ایران، مى تــوان مزارع مربوط بــه تولید غذاهاى 
گوناگون را در نقاط مختلف کشــور توســعه داد و در 
این مزارع به تولید و عرضــه غذاهاى محلى ارگانیک 

پرداخت.»

پولسازى با غذا
گردشگرى غذا حلقه مفقوده اى در زنجیره گردشگرى 
کشورمان اســت. ایران یکى از متنوع ترین تولیدات 
غذایى در جهان را دارد به طورى که در هر منطقه از این 
کشور (اعم از روستا یا شهر) مى توان به غذایى جدید 
برخورد که مشترى هاى فراوانى دارد. طعم، مزه، بو و 
حتى شکل و شمایل غذاهاى ایرانى زبانزد گردشگرانى 
است که از کشورهاى دیگر به ایران مى آیند تا از دیدن 
مناظر و آثار تاریخى شهرهاى کشورمان بهره ببرند اما 
با سفره هاى رنگارنگ ایرانى غافلگیر مى شوند. این 
امتیازى مهم براى هر کشــورى محسوب مى شود. 
بسیارى از کشورهاى توریســت پذیر، تبلیغات روى 
گردشــگرى غذا را در باالى جداول جذب گردشــگر 
خودشان قرار داده اند و از این راه، پول هاى فراوانى به 

ذخایر ممالکشان اضافه مى کنند.
آن نکته اى که دکتر کامبیز بــازرگان مى گوید هم از 
همین موضوع متأثر شده اســت. این کارشناس ارشد 
حوزه کشــاورزى تأکید مى کند: «بــا توجه به عالقه 
بسیار زیاد ایرانیان به تنوع فرهنگى موجود در کشور، 
اگر ما زمینه مشارکت در امر تولید و فرآورى مواد اولیه 
و طبخ غذا را در مزارع مربوط به غذاهاى محلى ایرانى 
فراهم کنیم، مثًال کارى کنیم که خود گردشگران در 
دوشیدن شیر از دام یا طبخ نان مشارکت داشته باشند، 
قطعاً فضاى جذابى را براى گردشگران داخلى و خارجى 
ایجاد خواهیم کرد که بتوانند تورهــاى مفرحى را در 

مزارع غذاهاى محلى برگزار کنند.»

احتمال تحقق یک رؤیا 
روزى را تصــور کنید که به تعداد گردشــگرانى که از 
ایران به اروپا مى روند تا با واقعیت هاى «مزرعه پیتزا» 
آشنا شوند، گردشگرانى هم به ایران بیایند تا از نزدیک 
در جریان احداث «مزرعه قرمه ســبزى» یا «مزرعه 
فســنجان» قرار بگیرند. در آن روز اگر کسى به شما 
بگوید ارزآورى از ِقَبل پخت قرمه ســبزى یا قیمه یا 
فسنجان هم میسر است، بعید اســت باز هم لبخند به 

لبتان بیاید.

درباره اجراى طرحى که سال هاست در کشورهاى پیشرفته منشأ درآمد بوده است

ارزآورى با «مزرعه قرمه سبزى» عبدالباقى نسبتى
 با شمخانى ندارد 

   همشهرى آنالین| ماجــراى تلخ ریزش 
ساختمان متروپل در آبادان، به یکى از موضوعات بسیار 
پربحث در فضاى مجازى تبدیل شده است. مالک این 
ساختمان فردى به نام حســین عبدالباقى است که 
اهمال او در تأسیس این ســاختمان با واکنش هاى 
بسیار منفى روبه رو شــده است.  اخیراً اکانت مجازى 
یکى از افراد مرتبط با رسانه هاى خارجى مدعى شد که 
عبدالباقى از بســتگان دریابان شمخانى دبیر شوراى 
عالى امنیت ملى است. منابع مطلع اعالم کردند حسین 
عبدالباقى مالک ساختمان متروپل که در حادثه ریزش 
این ساختمان کشته شده هیچ رابطه سببى و نسبى با 

شمخانى ندارد و این مدعا کذب است.

مراقب فرار جنازه ها باشید! 
  برترین ها|حســام الدین آشنا، مشــاور دولت 
روحانى در توییتى به ماجراى مرگ پرحاشیه حسین 
عبدالباقى، مالک ســاختمان متروپل آبادان واکنش 
نشان داد. وى در این باره نوشــت:  حتى باید مراقب 

جنازه ها هم بود که ناغافل به خارج فرار نکنند.

یارانه کى قابل 
برداشت است؟

پیگیرى ها از سازمان هدفمندى    تجارت نیوز|
یارانه ها نشــان مى دهد که احتماًال یارانه خرداد ماه 
در آخرین روزهاى ماه جارى قابل برداشت مى شود. 
علت این مســئله هم رســیدگى به اعتراض افرادى 
است که یارانه نگرفته اند. این ســازمان اعالم کرده 
که براى واریز یارانه خــرداد ماه، منتظر اتمام ثبت نام 

جاماندگان است.  

شوینده ها نباید گران شوند 
  برترین ها|در پى اخبار ضــد و نقیض پیرامون 
افزایش قیمت مواد شــوینده، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت طى اطالعیه اى اعالم کــرده که هرگونه 
افزایش قیمت مواد شوینده بدون تأیید و مجوز سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان و مصوبه 
ستاد تنظیم بازار، غیرقانونى است. وزارت صمت اخبار 
منتشرشده در خصوص موافقت ســازمان حمایت با 
افزایش قیمت مواد شــوینده را تکذیب و اعالم کرده 
که هنوز تصمیمى در این خصوص گرفته نشده است.

تصمیم تازه درباره گندم 
  تسنیم|در جلسه ســتاد هماهنگى اقتصادى 
در راســتاى تحقق اهداف دولت در تأمین کاالهاى 
اساسى و فراوانى و ذخیره ســازى آنها، مجوز واردات 
گندم توسط بخش غیردولتى صادر و مقرر شد وزارت 
جهادکشاورزى هر چه سریع تر قراردادهاى الزم را در 

این زمینه آماده و اجرایى کند.

علیه کنکور
  خبرگزارى صداوسیما|حجت االســالم 
سعید رضا عاملى، دبیرشوراى عالى انقالب فرهنگى 
گفت: سیاست کنکور آموزش و پرورش را بى خاصیت 
کرده است و آموزش و پرورش و کیفیت معدل دانش 
آموز حذف شده و همچنین نقش دانشگاه را نیز حذف 

کرده است.

توافق سر بخشى از برجام
  ایرنا| «رافائل گروسى»، رئیس آژانس بین المللى 
انرژى اتمــى، گفت: بخش هاى هســته اى توافق با 
ایران تقریبًا نهایى شــده اما مذاکرات با موضوعات 
غیرهســته اى با ســختى هایى همراه است. وى در 
ادامه خاطر نشان کرد: در زمان حاضر به نظر مى رسد 
مذاکرات به دلیل چیزهایى که شاید ارتباط چندانى با 
مسائل هسته اى نداشته باشد با سختى هایى روبه رو 

شده است.

فیلم  ســینمایى «برادران لیال» در جشــنواره فیلم کن با واکنش مثبت 
منتقدان همراه شد.

«پیتر بردشاو»، منتقد ارشد ســینمایى گاردین با دادن امتیاز بسیار خوب 

چهار ستاره (از پنج ستاره) با تمجید از بازى ترانه علیدوستى در نقش لیال 
و همچنین تیم بازیگرى قدرتمند «برادران لیال» درباره این فیلم نوشت: 
سعید روســتایى، فیلمســاز ایرانى، یک درام خانوادگى بزرگ، جذاب و 

شخصیت محور را ارائه مى کند. 
«پیتر دبروگ»، منتقد سرشــناس ورایتى نیز درباره در بخشى از نقد فیلم 
«برادران لیال» هم نوشت: سعید روستایى در اولین حضور خود در کن با یک 
درام طوالنى و پیچیده درباره پنج خواهر و برادر در تالش براى رهایى از فقر 
در تهران ظاهر شده است. نشریه ددالین نیز در مطلبى به قلم  «استفانى 
بانبرى» با مرورى بر داستان فیلم «برادران لیال» این فیلم را یک تجربه 
غیرمنتظره و غنى توصیف کرد.  «جوردن مینتزر»، منتقد هالیوود ریپورتر 
هم نوشت: «برادران لیال» یک فیلم کامل نیســت با این حال یک فیلم 
عالى و پر از حضورهاى قدرتمند گروه بازیگرانى است که بسیارى از آنها در 
«مترى شیش و نیم» هم بازى کرده بودند. سعید روستایى 32 ساله نشان 

مى دهد که فیلمسازى استاد است.  

حجت االسالم والمسلمین کاظم صدیقى، امام جمعه موقت تهران با 
بیان اینکه جنگ اقتصادى امروز یکى از امتحانات بزرگ تاریخ براى 
ماست، اظهار کرد: ما امروز یک دولت امین، پابه کار و شهادت طلب 
داریم. با آیت ا... رئیسى براى زیارت قبور شهداى بهشت زهرا(س) و 
72 تن رفته بودیم. ایشان به مسئول بهشت زهرا(س) گفت که جاى 

ما را اینجا نگهدار. این آمادگى  ایشان را نشان مى دهد. 
صدیقى، رئیس جمهور را فردى دانست که جان بر کف است و آبروى 
خود را در میان گذاشته است، تصریح کرد: ایشان وقتى نامزد ریاست 
جمهورى شد، به من گفت فالنى من امروز در قوه قضاییه مسلط 
شدم و مى توانم یقه بگیرم ولى االن جایى مى روم که بقیه مى توانند 
یقه مرا بگیرند. نه آنکه بى خبر باشــم ولى مى بینم کسى نیست، 
مملکت را بدهکار کردند و زیربناها را خراب کردند. مى روم تا آبروى 

خود را فدا کنم. 
وى با بیــان اینکه چنین دولتــى مى خواهد براى شــما کار کند، 
خاطرنشان کرد: ارز ترجیجى به جیب پولدارها مى رفت ولى االن آن 
را برداشتند که مصادف با جنگ اوکراین و روسیه شده است. االن 
تمام دنیا گرفتار گرانى شده است. انگلیس و آلمان وضعشان بسیار 

بدتر ماست و طبقات ضعیف آمریکا هم در حال له شدن هستند. 

اســتاد اپیدمیولوژى دانشگاه علوم پزشــکى شهید بهشــتى در مورد موج 
مسمومیت هاى دانشجویى در تهران که در روزهاى گذشته در دو خوابگاه به 
وقوع پیوست و به گفته مقامات بیمارستانى ناشى از یک ویروس بوده است گفت: 
متأسفانه شفافیت الزم از سوى وزارت بهداشت در این زمینه وجود ندارد. معموًال 
آلودگى هایى که در جمعیت هاى انسانى بسته مانند دانشجویان، دانش آموزان 
و ســربازان صورت مى گیرد، مى تواند منشأ عفونى ویروسى مانند یک کووید 

طوالنى باشد که عوارض گوارشى ایجاد مى کند.
حمید سورى اظهار کرد: این کووید ارتباطى به محیط باز یا بسته ندارند، بازگشت 
این افراد به شرایط عادى ممکن است از سه هفته بیشتر شود. از سوى دیگر در 

برخى افراد نیز ممکن است تا ماه ها و حتى دو سال عوارض خود را نشان دهد.

سورى ادامه داد: باید به صورت دقیق بررســى شود که ارتباط مشترك آنها و 
غذایى که خورده اند، چه بوده اســت و آیا از جاى خاصى سفر کرده اند؟ یا دچار 
کووید طوالنى مدت  شــده اند؟ تمامى اینها باید بررسى شود. تا زمانى که این 
بررسى ها انجام نشود و حتى آزمایش هاى الزم صورت نگیرد نمى توان در مورد 

آن سخن گفت.
وى افزود: از سوى دیگر این مســمومیت ها ممکن است غذایى باشند. به هر 
حال تا عامل این مسمومیت مشخص نشود نمى توان به صورت قطعى در این 
رابطه قضاوت کرد. این بررسى را باید مسئوالن وزارت بهداشت انجام دهند. 
سورى گفت: متأسفانه در مورد این مسمومیت ها به صورت باز و شفاف با مسئله 

برخورد نمى شود.

گرانى در انگلیس و آلمان
 بدتر از ماست 

منتقدان، «برادران لیال» را پسندیدند

 یک دلیل جدید براى شیوع مسمومیت هاى دانشجویى
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مترو روزهاى جمعه
 فعال است

مدیرعامـل شـرکت متـروى اصفهـان بـا اشـاره 
بـه خدمت رسـانى متـرو در روزهـاى جمعـه، گفت: 
خدمت رسانى مترو روزهاى جمعه در هشت ایستگاه 
از ساعت 9 تا 21  با سـرفاصله زمانى 15 دقیقه انجام 
مى شـود. احمدرضـا طحانیان اظهـار کرد: بـا توجه 
به تاکید شـهردار و اعضاى شـوراى اسـالمى شـهر 
اصفهـان در خصوص فعالیـت مترو در ایـام تعطیل، 
شـرکت متروى اصفهان تالش کرده اسـت با انجام 
سازماندهى الزم، روزهاى تعطیل نیز سرویس دهى 

به مسافران را انجام دهد. 

علت کمبود 
عرضه روغن دیزل 

اعتراض تولیدکنندگان روغن دیزل به قیمت فروش 
فعلى آن باعث کمبود این محصـول و توقف فعالیت 
کامیونداران شـده اسـت. معـاون بازرگانى سـازمان 
صمت اسـتان با بیان اینکه مشـکلى در تولید روغن 
موتور وجود نـدارد، گفـت: تولیدکننـدگان به قیمت 
فعلى این محصول اعتـراض دارند و در این رابطه نیز 
جلسات بسیارى تشکیل شده است. اسماعیل نادرى با 
اشاره به قیمت گذارى روغن دیزل در سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان افزود: تالش ها براى تامین روغن 

کامیونداران اصفهانى تا رفع این مشکل ادامه دارد.

پیش بینى برداشت
 220 هزار ُتن گندم 

مدیر امور زراعت سـازمان جهاد کشـاورزى اسـتان 
اصفهان گفـت: پیـش بینى مى شـود امسـال حدود 
200 هزارتن گندم آبى و 20 هـزار تن گندم دیم و در 
مجموع 220 هزارتن گندم در اسـتان برداشت شود. 
پیمان فیروزنیا مى گوید: برآورد شده حدود 140 تا 150 
هزار تن گندم از کشاورزان به صورت خرید تضمینى 
جمع آورى شود، با توجه به اینکه امسال دولت قیمت 
گندم را 105 هزار ریال اعالم کرده و 10 هزار ریال نیز 
به عنوان جایزه براى تحویل و در مجموع 115 هزار 
ریال در نظر گرفته امیدواریم کشاورزان محصولشان 

را به موقع تحویل مراکز خرید دهند.

شرکت در پویش نذر خون 
به مناسبت فرارسیدن سالروز فتح خرمشهر و شهادت 
رئیس مذهب تشـیع حضـرت امام جعفر صـادق (ع) 
سرپرست، کارکنان و بسیجیان آبفاى استان اصفهان 
با حضـور در مرکـز انتقال خـون با اهداى بخشـى از 
خـون خـود در پویـش فرهنگى نـذر خون شـرکت 
کردند. این برنامه که با هدف افزایـش روحیه ایثار و 
از خودگذشـتگى و کمک به بیماران نیازمند صورت 
گرفت، با استقبال کارکنان ستاد آبفاى استان اصفهان 
و سـایر مناطق خودگردان همـراه بود و بیـش از 40 
نفـر در این حرکت انسـان دوسـتانه شـرکت کردند. 
اهداى خون کارکنان شـرکت آبفاى استان اصفهان 
به صورت دوره اى و در مناسـبت هاى مختلف سال 

انجام مى گیرد.

بیشترین تخلفات 
در بازارهاى اصفهان

معاون بازرسـى و نظارت اداره کل صنعـت، معدن و 
تجارت اصفهان گفت: براساس گزارش ها از وضعیت 
شـکایت و تخلفـات بـازار اسـتان در 2 ماه گذشـته، 
بیشـترین تعداد شـکایات دریافتى به گران فروشى و 
کم فروشى، تعلق داشته است. اکبر عادل مرام  اظهار 
داشت: با توجه به گزارش هاى دریافتى از سامانه 124 
بیشترین تخلفات در زمینه گرانفروشى و کم فروشى 
نان، میوه و سبزى اسـت. وى اظهار داشت: بازرسان 
سـازمان صنعت،   معدن و تجارت، بازرسـان سازمان 
جهاد کشـاورزى و بازرسـان اتاق اصناف اسـتان به 
صورت تمام وقت مشـغول نظارت بر نحـوه فعالیت 
نانوایى هـاى اسـتان به منظـور ارائه خدمـات هرچه 
بهتر به مردم در مـورد عرضه این محصول راهبردى 

هستند.

خبر

مدیرکل ثبــت احوال اســتان اصفهــان گفت: طبق 
آخرین آمار ســال نرخ بــارورى در این اســتان 1/42 
و نســبت جنســیتى به ازاى تولد هر 105 پسر ، 100 

دختر است.
حسین غفرانى اظهار داشت: نرخ رشد جمعیت از دهه 70 
بر خالف سال65 که به حد انفجار رسید، مرتب در حال 
کاهش است چنانکه در سرشمارى سال 95 این نرخ در 
استان به زیر یک درصد یعنى 97 صدم رسید که  نگران 

کننده است.
وى تعداد والدت در ســال 1400 اســتان را58 هزار 
و 511 تــن اعالم کــرد و گفــت: این رقم در ســال 

1399،  56 هــزار و 394 نفر بوده اســت که بر خالف 
سال 95 تا کنون که هرساله و در ســه دهه اخیر غالبا 
با کاهش والدت ســالیانه مواجه بوده ایم در این سال 
نه تنها کاهش نداشــته ایم بلکه 3/75 درصد رشد هم

 داشته ایم.
 غفرانى درباره تعداد افراد فوتى بیان داشــت: در سال 
1400با توجه به فروکش کردن کرونا در پایان سال، 35 
هزار و 910  مورد فوتى داشته ایم که نرخ افزایش آن با 
توجه به سایر علل مرگ طبیعى بوده است امادر ابتداى 
امسال در مقایســه با مدت مشابه تا کنون کاهش قابل 

توجهى مرگ و میر داشته ایم.

فرمانده سپاه صاحب الزمان استان اصفهان گفت: شش 
هزار اصفهانى راهى مرقد امام(ره) مى شوند.

سردار مجتبى فدا خاطر نشان کرد: قرار است این تعداد 
از همه بخش هاى اســتان و بنا به ظرفیت و پراکندگى 
جمعیت و نزدیکى یا دورى به شهر اصفهان و تهران با 
130 دستگاه اتوبوس ایمن راهى مرقد امام شوند و صبح 

14 خرداد به تهران برسند.
وى ادامــه داد: هماهنگــى هــاى الزم بــا مجموعه 
فرماندارى ها، وزارت بهداشــت و دانشگاه هاى علوم 
پزشکى و دیگر بخش ها صورت گرفته و اسباب پذیرایى، 
صبحانه و میان وعده نیز تدارك دیده شــده است، قرار 

است صبحانه و پشتیبانى را فرماندارى و اسکان و غذا با 
سپاه تهران انجام شود، همچنین ماشین آب براى تامین 
آب معدنى و دو اتوبوس اسکورت نیز براى این تعداد در 

نظر گرفته شده است.
جانشین ســپاه صاحب الزمان اســتان اصفهان اضافه 
کرد: اولویت اعزام با جوانان و نوجوانان است. همچنین 
افراد مى توانند با وسیله شــخصى نیز همراهى را انجام 
دهند؛ چهل دســتگاه اتوبــوس اعزام افراد را از شــهر 
اصفهان انجام خواهد داد و ســایر اتوبــوس ها انتقال 
ســایر افراد را از نواحى مختلف استان به تهران صورت 

خواهد داد.

6000 اصفهانى به مراسم 
ارتحال امام (ره) اعزام مى شوند

نرخ بارورى در اصفهان 1/42  
است

نصف جهــان  طبق آمار در ســال هاى اخیر میزان 
قصور پزشکى و پرونده هاى مربوط به آن افزایش 
یافته است. با افزایش آمار جراحى هاى زیبایى، آمار 
شــکایت هاى مربوط به قصور پزشکان نیز زیادتر 
شده اســت. اقداماتى که نه تنها صدمات زیاد مالى 
براى بیماران و متقاضیان ایجاد مى کند؛ بلکه آنان 
را دچار صدمات روحى و روانى و مســائل بعد از آن 

نیز مى کند. 
کارشناســان ضعف پاســخگویى و کافى نبودن 
آموزش هــا را زمینه ســاز بروز چنین مســائل و 

مشکالتى دانسته و مى گویند قرار بود با طرح تحول 
نظام سالمت این مشکالت کاهش یابد اما همچنان 
در سایه این طرح مشــکالت جدید به مشکالت 
پیشین افزوده شده است. این شکایت ها به خصوص 
درباره بیمارستان ها و مراکزى است که مردم پول 
کمترى براى خدمــات پرداخت مــى کنند و این 
موضوع کیفیت و کمیت خدمات رسانى به بیماران را 
مختل مى کند. گفتنى است ضعف کیفیت خدمات 
رسانى در برخى مواقع باعث مى شود که حتى جان 

بیمار در این زمان ها به خطر بیافتد.

جان بیماران، بازیچه ضعف خدمات

نصف جهــان  بعد از حذف ارز ترجیحى براى برخى 
اقالم اساسى و با وجود اینکه وزارت صمت هرگونه 
افزایش قیمت مواد شوینده را تخلف دانسته اما در 
برخى از فروشــگاه هاى بزرگ و کوچک اصفهان 
به صورت غیر قانونى شــاهد گران شدن این مواد 

هستیم.
بر اساس دســتور وزارت صمت هیچ واحد تولیدى 
بدون تأیید و مجوز ســازمان حمایــت از مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان نمى تواند بر خالف مصوبه 
ستاد تنظیم بازار حرکت کند و اگر این اتفاق بیافتد 
غیرقانونى اســت اما هم اکنون برخى از فروشگاه 
ها به بهانــه اینکه تولید کننده این مــواد را به آنها

 گران تر مى فروشــد اقدام به گــران کردن مواد 
شوینده خود کرده اند.

از سویى دیگر تولیدکنندگان هم به بهانه گران تر 
شــدن حامل هاى انرژى و همچنین گران شدن 
مواد اولیه اقدام به گران کــردن این مواد کرده اند 
بدون اینکه مســتندات الزم را براى این موضوع 

داشته باشند. 
در حال حاضر با وجود اینکــه هیچ افزایش قیمتى 
بدون تأیید ســازمان حمایت و مصوبه ستاد تنظیم 
بازار انجام نشده و هنوز تصمیمى در این خصوص 
گرفته نشده است اما شواهد نشان مى دهد که قیمت 
مواد شوینده به شکل محسوسى افزایش یافته است. 

گرانى غیر قانونى مواد شوینده 

نصف جهان  بســیارى از داروخانه هــاى اصفهان با 
مشکل کمبود شیرخشک هاى رژیمى روبه رو شده اند.

شیرخشک معمولى بنا به گفته مدیر نظارت بر امور دارو 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با مشکل خاصى روبه 
رو نیســت و تمامى داروخانه ها هیچ کمبودى از این 
لحاظ ندارند. شیرخشــک هاى رژیمى براى نوزادان 
داراى حساسیت است که در اســتان اکنون بسیارى 
از خانواده ها در تهیه این شیرخشک ها با مشکل روبه 

رو شده اند.

البته بنا به گفته محمد سلطانى این کمبودها موقتى 
است و به زودى رفع خواهد شد.

مدیر نظــارت بر امور دارو دانشــگاه علوم پزشــکى 
اصفهان اعــالم کرده که این مشــکل راه حل دارد و 
شــیر خشــک هاى رژیمى هماننــد روال قبل در 
داروخانه هاى منتخب توزیع مى شود و به دلیل اینکه 
فروش این نوع شیر خشک از زنجیره توزیع خارج نشود، 
مشخصات نوزاد در سامانه تیتک ثبت مى شود و سهمیه 

مشخص شده خود را مى توانند خریدارى کنند.

کمبود شیرخشک هاى رژیمى حل شد؟

رئیس اتحادیــه میوه وتره بار اصفهان بــا بیان اینکه 
معموال در اوایل فصل میوه هاى نوبرانه به دلیل کمیابى 
و شــرایط آب وهوایى با قیمت باال عرضه مى شــود، 
گفت: اکنون نرخ ها نســبت به چند هفته قبل متعادل 

شده است.
نوروزعلى اسماعیلى اظهار کرد: زردآلود کیلویى 150 
هزار تومان فروخته مى شــد که به تدریج به 70 هزار 
تومان رسید و قطعًا با عرضه زردآلوى اصفهان در بازار، 

قیمت ها تا هفته آینده کاهش بیشترى هم پیدا مى کند.
وى افزود: گوجه سبز که در اوایل فصل کیلویى 200 
هزار تومان فروخته مى شد، درحال حاضر به 40 هزار 

تومان رسیده است و ارزان تر هم مى شود.
رئیس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان تصریح کرد: فعًال 
در میان نوبرانه ها گیالس با کیلویى 100 هزار تومان 
گران ترین است و تا یک هفته دیگر قیمت آن هم به 

نصف مى رسد.

میوه در حال ارزان شدن است

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از انهدام 19 باند سرقت و کشف 270 میلیارد ریال اموال 
مسروقه طى اردیبهشت ماه امسال توسط کارآگاهان 

این پلیس خبر داد.
ترکیان افزود: باندهاى منهدم شدم شامل 6 باند سرقت 
منزل، 4 باند سرقت باغ ها و منازل نیمه ساز، یک باند 
سرقت خودرو، یک باند ســرقت داخل خودرو ، 3 باند 

زورگیر و 4 باند سرقت سیم و کابل برق بودند.

وى از کشــف 270 میلیارد ریال اموال مسروقه طى 
مدت اردیبهشت ماه امســال خبر داد و گفت: تمامى 
این اموال پس از طى مراحل قانونى به مال باختگان 

مسترد شد.
رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از دستگیرى 45 محکوم غایب و فرارى و تحویل آن ها 
به مرجع قضایى خبر داد و بیان کرد: اتهام 18 نفر از این 

افراد مرتبط با جرایم سرقت بود.

انهدام 19 باند سرقت در اصفهان

قابى از گوسفندان در بستر رودخانه اى خشک؛ نمایى که 
این روزها زیاد دیده مى شود و بیشتر از همیشه داغ خشکى 

زاینده رود را به دل شهروندان اصفهانى نشانده است. 
زاینده رود امسال چندین بار باز شــد و هر بار به فاصله 
کوتاهــى دوباره رنگ خشــکى به خود دیــد. طى این
 بازه هاى زمانى علف هاى هرز فرصتــى یافتند تا آبى 
بخورند و زیاد شوند تا طعمه اى براى چراى گوسفندانى 
باشــند که در این بازه هــاى زمانى فرصــت مغتنمى 
مى شمارند تا دلى از عزا دربیاورند. آخرینش همین یکى 
دو روز پیش که قبل از باز شدن رودخانه براى چندمین بار، 

چوپانى گوسفندانش را براى چرا به بستر رودخانه آورد!
از روزى که رودخانه آخرین نفس هاى دائمى بودنش را 
کشید و به رودى فصلى تبدیل شد، گوسفندان گرسنه هر 
چند وقت یک بار مهمانش شدند. حاال باز تاریخ تکرار شده 
تا زاینده رودى که روزگارى میزبان گردشگران داخلى و 
خارجى بود غم انگیزترین روزهایش را با گوسفندان داخل 

رودخانه خشک بگذراند.
هر وقت زاینده رود بسته مى شود، بسترش تا چشم کار مى 

کند تلى از خاك و هیچ است. رود، مثل فانتزى کارگردان 
هاى هالیوودى شده وقتى که مى خواهند با همه ابزار و 
ادواتشان فضایى آخر الزمانى را توصیف کنند. زنده رود 
ما بدون آن ابزارهاى سینمایى هم نمایى آخر الزمانى به 

خود مى گیرد.
ده کیلومتــر راه زیادى اســت، اما نه براى گوســفندان 
گرسنه اى که مشقت راه را ناچیز مى دانند تا به علف هاى 
هرز و کمى ته مانده آب برســند وقتى که رودخانه دوره 
خشکسالى اش را مى گذراند؛ آنها مى آیند تا در مرتعى که 

نامش زاینده رود است قدرى سیر شوند. 
زاینده رود، روزگارى نگین درخشنده اصفهان بود و حاال 
سال هاى درازى است که از حافظه تاریخى پرنده هاى 
مهاجر رخت بربسته تا به جاى این پرندگان روزى میزبان 
شترهایى شود که گردشگران را به خود مى خوانند و روز 
دیگر چشــمش به گوســفند و مار و مور که در بسترش 

مى لولند خیره شود. 
دامداران شرق اصفهان، نه دل خوشى از آمدن به اینجا 
دارند و نه دوســت دارند که این راه دراز را طى کنند اما از 
سر ناچارى و جبر روزگار به دامن زاینده رود پناه آورده اند.

سال 98 وقتى یکى از همین گله داران، زاینده رود را چراگاه 
گوسفندانش در نظر گرفته بود به خبرگزارى «مهر» گفت: 
«حیوانات تشنه و گرسنه تنها امیدشان به بستر رودخانه 
اســت. بیش از ده کیلومتر راه را از پــل غدیر اصفهان 
مى پیمایند تا در نهایت پس از گذر از بزرگمهر، پل تاریخى 
خواجو ، پل چوبى و پل فردوسى در نزدیکى سى و سه پل 
به آب ناچیز موجود در گوشه و کنار بســتر رود برسند و 

علفى بخورند.»
حاال هم بســتر رودخانه در محدوده پل مارنان است که 
پیش از خیس شدن موقت چندباره، میزبان تازه اى براى 
گوسفندان شد تا باز دوباره زاینده رود سفره اش را براى 
گرسنگان تازه وارد پهن کند و البد بعد از پایان جارى شدن 
سهمیه این بار زاینده رود، دوباره این گوسفندان به خانه 

جدیدشان پاى مى گذارند.
در کتب تاریخى خوانده ایم که زنــده رود در دوران خود 
همواره بســترى براى اســتمرار زندگى مردم، عمران و 
آبادانى بوده و اکنون هم که خشــک و تشــنه است، باز 
زندگى بخش اســت؛ این بار با تبدیل شدن به چراگاهى 

براى گوسفندان.

مشاهده دوباره گوسفندان در بستر رودخانه اى که فقط گاهى اوقات آب دارد

چراگاهى به نام زاینده رود!

معاون آموزش و پیشگیرى سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شــهردارى اصفهان گفت: در حالى که وضعیت 
ایمنى بازار اصفهان به مرز هشــدار رسیده و مانند یک 

بمب شده است، ایمن سازى آن با کندى انجام مى شود.
مســعود عنایت زاده اظهار کرد: بازار بزرگ اصفهان با 
هشت کیلومتر طول و 12 هزار واحد صنفى یکى از نقاط 
پرخطر شهر اصفهان محســوب مى شود که باید هرچه 

سریع تر نسبت به ایمن سازى آن اقدام کرد.
وى با بیان اینکه به جز شهردارى تمام ارگان هاى دخیل و 
مسئول در ایمنى بازار بزرگ اصفهان پاى خود را از انجام 

اقدامات الزم کنار کشیده اند، ادامه داد: میراث فرهنگى 
اصفهان یکى از ارگان هاى دخیل و مســئول است؛ به 
طورى که شارژ کردن کپسول ها در طول بازار از وظایف 
میراث است، اما نه تنها این کپسول ها سال ها شارژ نشده، 
بلکه تعدادى از آنها به سرقت رفته است و جایگزین نشده 
است، همچنین جعبه هاى F در بازار باید فعال باشد که 

بازهم مورد بى توجهى میراث قرار گرفته است.
وى با اشاره به روند کند ایمن ســازى بازار، خاطرنشان 
کرد: برق کشــى بازار اصفهان عاملى براى وقوع حادثه 
آتش سوزى است و به رغم اینکه سال ها براى ساماندهى 

و رســیدگى به وضعیت نابســامان ایمنى بازار جلسات 
متعددى برگزار کردیم و مکاتباتى را نیز انجام دادیم، اما 

هنوز به نتیجه نرسیده است.
عنایت افزود: بیرون زدگى مغازه ها امکان تردد خودروهاى 
امدادى را در بازار میدان امام (ره) ســلب کرده اســت و 
فضا براى تردد خودروهاى سبک و موتورسیکلت هاى 
چهارچرخ وجود ندارد، این در حالى اســت که هر کسبه 
مجاز به قراردادن ویترین تا 70 سانتى متر بیرون از مغازه 
خود است تا امکان تردد خودروها در مواقع بحران فراهم 

باشد، اما همکارى کسبه بازار خوب نبوده است.

3 نفر بر اثر گازگرفتگى در شهرضا درگذشتند.
مدیر روابط عمومى مدیریــت حوادث و فوریت هاى 
پزشکى استان اصفهان گفت: در این حادثه پنج نفر 
که چهار نفر مرد 20 تا 40 ســاله و یک زن20 ساله 
بودند، مصدوم و به بیمارستان امیرالمومنین شهرضا 

منتقل شدند.
عباس عابدى اظهار کرد: روز پنجشــنبه در ساعت 
11:56 دقیقه حادثــه گاز گرفتگــى (تجمع گاز در 

مخزن فاضالب شــرکت) در یکى از کارخانه هاى 
شــهرك صنعتى ســپهرآباد به مرکز فوریت هاى 
پزشکى اصفهان گزارش و بالفاصله سه واحد امدادى 
اورژانس با کمک هالل احمــر مهیار به محل حادثه 

اعزام شد.
وى با بیان اینکه متاســفانه در این حادثه 3 نفر فوت 
شدند، گفت: فوتى ها مرد و با سن هاى 42، 38 و 48 

سال بودند.

گاز مخزن فاضالب 3 قربانى گرفت

وضعیت ایمنى بازار اصفهان مانند یک بمب شده است

مدیر منطقــه 2 عملیاتى آتش نشــانى اصفهان گفت : 
تیم امداد و نجات این سازمان در محل حادثه ساختمان 
متروپل موفق به خارج کردن پیکر 2 تن از جانباختگان 

این حادثه شدند.
ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان تیمى 10 نفره و هالل احمر اســتان نیز تیم 
سگ هاى تجسس خود را براى امدادرسانى متروپل 

آبادان اعزام کرده اند.
سرآتشــیار علیدادى کــه در راس گــروه 10 نفره 
امدادرسان به حادثه ســاختمان متروپل در آبادان به 
سر مى برد  در گفتگو با ایرنا  وضعیت و شرایط محل 
حادثه متروپل را بحرانى ارزیابــى کرد  و گفت: روند 
امدادرســانى در این حادثه به احتمال زیاد تا چند روز 

آینده ادامه دارد و امیدواریم بتوانیم افرادى را زنده از آوار 
خارج کنیم.

وى افزود: نیروهاى آتش نشان اصفهانى در کنار تیم هاى 
عملیاتى سایر شهرســتان ها و با تجهیزات الزم فعالیت 

خود را انجام مى دهند و با اســتفاده از دســتگاه بتن بُر، 
میلگردها و آهــن آالت موجود در محــل را بریده و با 
خاکبردارى در عمق سه مترى زمین پیکر دو َتن را یافتند 

که تحویل عوامل انتظامى و قضایى دادند.
وى احتمال وجود تعداد بیشترى از شهروندان و کارگران 
در زیر آوار را زیاد دانســت و ادامه داد: با توجه به باریک 
بودن مسیر، آلودگى شدید هوا و ازدحام جمعیت امکان 

تسریع امدادرسانى مقدور نیست. فرمانده تیم آتش نشانى 
اعزامى به آبادان خاطرنشــان کــرد: نیروها با کمترین 
استراحت مشغول امدادرسانى هســتند. وى بیان کرد: 
تعدادى از آتش نشــانان از ناحیه زانو، کمر و دست 

آسیب هاى جزئى دیدند که جاى نگرانى نیست.
همچنین رییس تیم نجات در ارتفاع و کوهســتان 
آتش نشــانى اصفهان درخصوص نحوه امداد رسانى 
در آبادان گفت: تیم اعزامى اصفهــان با تمام توان و 
تجهیزات پیشــرفته نجات در محل متروپل حضور 

دارند اما متاسفانه شرایط امدادرسانى دشوار است.
همچنین روابط عمومى جمعیت هالل احمر اصفهان 
از اعزام تیم آنســت (آموزش و نگهدارى سگ هاى 
تجسس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر) 

اصفهان براى امدادرسانى متروپل آبادان خبر داد.
عمادى افزود: این تیم متشکل از دو نجاتگر و دو قالده 
ســگ به منظور امدادرســانى به حادثه دیدگان ریزش 

متروپل آبادان است که به این شهر اعزام شدند.

عملیات امدادگران اصفهانى در ویرانه متروپل

دریا قدرتى پور
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اندروید 12 در حال حاضر به کاربران امکان انتقال داده از 
آیفون قدیمى به گوشى هوشمند اندرویدى را مى دهد. با 
این حال، این ویژگى فقط به انتقال کابل محدود مى شود. 
اکنون نحوه بیســیم انجام اینکار را توضیح خواهیم داد.  
برنامه Switch to Android جایگزین مستقیمى براى 
«Move to iOS» اپل است. هر دو برنامه براى تسهیل 
پرش اکوسیستم طراحى شده اند و به کاربران کمک مى 

کنند تا به راحتى در پلتفرم جدید مستقر شوند.
در همین حال، اگر از آیفون به اندروید تغییر مى دهید و 
 Switch to Android نمى دانید که چگونه از برنامه جدید

استفاده کنید، راهنماى گام به گام ما را دنبال کنید:

چه داده هایى را مى توان منتقل کرد
این نرم افزار بــه کاربران امکان مــى دهد مخاطبین، 

رویدادهاى تقویم، عکس ها و ویدیوها را جابجا کنند.
برنامه Switch to Android را دانلود کنید

به دالیلى، این برنامه در نتیجه جستجوى فروشگاه اپل 
نمایش داده نمى شود. بنابراین، براى دانلود برنامه باید از 

لینک دانلود مستقیم استفاده کنید.
پــس از دانلــود، برنامه را 
روى گوشــى هوشمند خود 
باز کنید و مطمئن شوید که 
هر دو گوشى هوشمند شما 
(دســتگاه اندروید و آیفون) 
به یک شبکه Wi-Fi متصل 
هستند. در صفحه راهنماى 
اولیه برنامــه حرکت کنید تا 
صفحه «کپــى برنامه ها و 

داده ها» را ببینید.روى Next ضربه بزنید و از شما خواسته 
No cable مى شود کابل دستگاه را پیدا کنید. در اینجا
 Switching را بزنید.روى Continue را انتخاب کنید؟ و
from iPhone یا iPad ضربه بزنید و به تمام مجوزهاى 

برنامه ضرورى مانند دوربیــن، موقعیت مکانى و غیره 
اجازه دهید.پس از این، باید به اسکن کد QR با صفحه 
دوربین آیفون یا آیپد خود ادامه دهید.دو دستگاه را وصل 
کنید.کد QR نشان داده شده در تلفن Android را اسکن 
 Wi-Fi به شــبکه Join کنید و با ضربه زدن روى دکمه
درخواست شده متصل شوید.یک صفحه آماده شدن براى 
اتصال جدید ظاهر مى شود. صبر کنید تا فرآیند تکمیل 
شود. پس از اتصال، پیام دیگرى را مشاهده خواهید کرد 
که مى خواهد دستگاه هاى موجود در شبکه محلى شما 
را بیابد و به Android بروید. روى دکمه Ok ضربه بزنید.

داده ها را انتخاب کنید.
در صفحه بعدى، مى توانید انتخاب کنید که کدام داده را 
مى خواهید از دستگاه iOS قدیمى خود به اندروید منتقل 
کنید. پس از انتخــاب، Continue را بزنید. یک اعالن 
دسترسى جدید ظاهر مى شــود. اجازه مجوزهاى الزم 
را بدهید.اگر همه چیز خوب 
پیش رفت، انتقال اطالعات 
بین آیفون و اندروید شروع 
مى شــود. همچنین، توجه 
داشته باشید که کل فرآیند 
در پس زمینه دســتگاه هاى 
اندرویدى انجام مى شــود تا 
به کاربران اجازه دهد مراحل 

راه اندازى را کامل کنند.

سامسونگ در ادامه  روند انتشــار آپدیت اندروید 12 براى 
گوشى هاى میان رده  خود روز گذشــته دو گوشى محبوب 
گلکســى A۴۱ و A۲۲ را به این سیستم عامل جدید آپدیت 

کرد.
سامسونگ در حال حاضر بهترین شرکت فعال در زمینه  تولید 
گوشى هاى اندرویدى به حســاب مى آید که به مدت چهار 
سال از گوشى هاى جدید خود پشــتیبانى نرم افزارى و پنج 
سال هم پشتیبانى امنیتى مى کند. البته این سیاست شامل 
گوشى هاى پرچم دار سال 2021 و گوشى هاى سال 2022 
به بعد مى شود اما قبل از آن هم سیاست شرکت کره اى بسیار 

منظم و خوب بود.
همچنین آنچه که باعث شــده این سیاســت ارزشمندى 
بیشترى پیدا کند، عرضه ى زودهنگام آپدیت هاست. در حالى 
که انتظار داشتیم چند ماهى طول بکشد تا اندروید 12 براى 
گوشى هاى شرکت کره اى منتشر شود اما سامسونگ فراتر 

از انتظارات ظاهر شد و با عرضه  نسخه  پایدار 
این سیســتم عامل براى میان رده هایش 
آن هم در شرایطى که هیچ شرکتى حتى 
پرچم داران خود را به آن آپدیت نکرده بود، 

رکوردشکنى کرد.
در ادامه این روند اما روز گذشته، سامسونگ 
تصمیم گرفت دو گوشــى اقتصــادى اما 
محبوب از ســرى A را هم بــه اندروید 12 
 A۴۱ و A۲۲ آپدیت کند که شامل گلکسى
مى شــوند. این دو گوشــى همچنین رابط 
کاربرى One UI 4,1 را هم با تمام تغییراتى 
که براى آن ها در نظر گرفته شــده دریافت 
خواهند کرد که از جمله این موارد مى توان 

به تغییر تم، اضافه شــدن ویجت هاى جدید حتى به منوى 
قفل، بهبود حالت شب، اضافه شدن پالت رنگى، صفحه کلید 
جدید، امکان افزودن رم مجازى و بهبود حریم خصوصى و 

امنیت اشاره کرد.
نسخه  فریم ور این آپدیت براى گلکســى A۲۲ و A۴۱ به 
 A۴۱۵FXXU۱DVDB و A۲۲۵FXXU۳BVD۸ ترتیب
است. در حال حاضر این آپدیت در کشور روسیه در دسترس 
قرار دارد و انتظار مى رود به زودى در سایر کشورهاى جهان 
هم در دســترس قرار بگیرد. این آپدیت براى دو گوشــى 
یادشده، آپدیت امنیتى جدیدى را هم به همراه دارد که گفته 

مى شود 88 رخنه  امنیتى را هم برطرف خواهد کرد.
اگر از کاربران گوشى گلکسى A۴۱ هستید باید بدانید این 
محصول با اندروید 10 راهى بازار شد و در آن زمان، سیاست 
سامسونگ براى انتشار آپدیت اندروید فقط 2 سال بود. در 
نتیجه این محصول با دریافــت اندروید 12 به نوعى به کار 
خود پایان داده است. اما گلکسى A۲۲ که با اندروید 
11 در دســترس قرار گرفت، تازه نخستین آپدیت 
خود را دریافت کرده است. در نتیجه انتظار مى رود 
اندروید 13 را هم در همین بازه  زمانى در سال بعد 
دریافت کند. اگر از این دو گوشى استفاده مى کنید، 
کافى است ســرى به تنظیمات زده و در بخش 
 ،(Software Updates) به روزرسانى نرم افزار
 Download and) روى گزینه دانلود و نصــب
Install)، کلیک کنید. اگر آپدیت یادشــده که 

باید بیش از 1 گیگابایت هم حجم داشته باشد در 
دسترس قرار داشت، آن را با اینترنتى با سرعت 
قابل قبول و بدون قطعى، دانلــود کنید و از 

تغییرات به وجود آمده لذت ببرید.

در میان محبوب ترین تبلت هاى اندرویدى در ایاالت متحده، سرى Fire 7 آمازون در 
این ماه به روزرسانى مى شود. این غول آمریکایى به تازگى از نسل بعدى تبلت هاى 
Fire 7 و Kids 7 Fire رونمایى کرده است که وعده مى دهند ارزش پول بیشترى 

را به ارمغان بیاورند.
هر دو تبلت اندرویدى مقرون به صرفه نسبت به مدل هاى قبلى داراى دو برابر رم 
و 40درصد عمر باترى بیشتر هســتند. همچنین، Kids ۷ Fire اکنون شامل یک 
قاب محافظ کودك، اشتراك یک ساله Amazon Kids+ و دو سال گارانتى بدون 

نگرانى است.
تبلت کامــال جدیــد Fire 7 داراى پردازنده چهار هســته اى 2 

گیگاهرتزى 30 درصد سریعتر و رم دو برابرى است. با 
40 درصد عمر باترى بیشتر، کاربران از حداکثر 

10 ساعت مرور مداوم، تماشاى فیلم و موارد 
دیگر بهره مند خواهند شد. این تبلت داراى 
صفحه نمایش 7 اینچى بــا وضوح 1024 

در 600 پیکسل اســت و از الکسا پشتیبانى 
مى کند.

 7 Fire همانطور که قبال ذکر شد، تبلت کامال جدید
داراى 2 گیگابایت رم و 16 یا 32 گیگابایت حافظه داخلى 

(تا 1 ترابایت از طریق microSD) اســت. باترى این تبلت 

با استفاده از آداپتور برق USB-C موجود در جعبه در حدود 4 ساعت به طور کامل 
شارژ مى شود.

تبلت جدید آمازون در پشــت، داراى یک دوربین 2 مگاپیکســلى ناامید کننده با 
فیلمبردارى ۷۲۰p HD اســت و همچنین اگر تصمیم به گرفتن سلفى دارید، یک 
دوربین مشابه در جلو نیز وجود دارد. Kids ۷ Fire همان مشخصات را دارد اما با آن 
کیف محافظ کودك و اشتراك یک ساله Amazon Kids+ ارائه مى شود، بنابراین 

گران تر خواهد بود.
تبلت Fire 7 کامًال جدید آمازون اکنون با قیمت 60 دالر (80 دالر براى مدل 
32 گیگابایتى) براى پیش خرید در دسترس است. این محصول 
با قیمت 29 دالر عرضه مى شود و ارســال آن از 29 ژوئن آغاز 

خواهد شد.
از سوى دیگر، Kids ۷ Fire با قیمت 110 دالر (130 
دالر براى مدل 32 گیگابایتى) پیش خرید شــده 
اســت و با طراحى تازه اى از قاب محافظ کودك 
در رنگ هاى آبى، قرمز و بنفش عرضه مى شود و 
داراى یک پایه قابل تنظیم است. پس از یک سال، 
 +Amazon Kids کسانى که مایل به ادامه اشتراك
خود هستند، مى توانند از 3 دالر در ماه براى اعضاى 

Prime این کار را انجام دهند.

از 15 ژوئن امسال مایکروسافت براى اینترنت اکسپلور به روز رسانى ارائه نمى دهد، 
این موضوع مى تواند امنیت کاربران این مرورگر را تحت تاثیر قرار دهد.

از 15 ژوئن 2022، اینترنت اکسپلور 11 مایکروسافت بازنشسته شد. مایکروسافت 
مدتى است که این خبر را منتشر کرده است و از هر کسى که ممکن است با فکر تغییر 
مرورگر هاى وب تا آخرین لحظه منتظر بماند مى خواهد که این کار را انجام ندهند. 

البته تعویض مرورگر هاى وب مطمئناً دردسرساز است.
 اگرچه مایکروســافت وارد کردن جزئیات شــما از IE به Edge را آســان 

کرده اســت، پیشــنهاد مى کند 
edge://settings/" کــه 

importData" را در نــوار آدرس 

Edge کپــى و جایگــذارى کنید، 

ســپس بــه "Import From" برویــد و 
"Internet Explorer" را انتخاب کنید. صرف 

نظر از اینکه فرآیند تغییــر مرورگر هاى وب چقدر 
آسان است، این یک فرآیند مهم است. به خصوص اگر 

مرورگر فعلى شما در حال از کار افتادن باشد.

خطر تغییر ندادن مرورگر
چرا باید مرورگر هاى وب را اکنون که اینترنت اکسپلورر به پایان نهایى خود رسیده 

است تغییر دهید؟ همه چیز به امنیت برمى گردد. اینترنت اکسپلورر در آستانه تبدیل 
شدن به نرم افزار غیرایمن با سطح امنیتى اســت که از این نقطه به بعد ضعیف تر 
مى شــود. مرورگر هاى وب به طور منظم با اقدامات امنیتى جدید و اصالحات به 
روز مى شوند. سرقت اطالعات شخصى، به دســت آوردن شماره کارت اعتبارى 
یا حساب بانکى، یادگیرى رمز عبور یک یا چند ســرویس آنالین مختلف شما، از 
مواردى است که به امنیت اینترنت شما مرتبط مى شود. به روز نگه داشتن مرورگر 
خود خطر را کاهش مى دهد و اغلب مى تواند نقاط ضعفى را که ممکن است حتى 
نمى دانستید وجود دارند را برطرف کند.

با ادامه استفاده از مرورگر وب پس از 
توقف پشتیبانى، خود را در برابر حمالت 
پیوند هاى وب مخفى، ایمیل هاى هرزنامه 
آســیب پذیر مى کنید. بدون به روز رسانى از 
مشکالت امنیتى مطلع نخواهید شد، زیرا هیچ کس 
دیگر نرم افزار را نگهدارى نمى کند. هر چه بیشتر منتظر 
بمانید تا به مرورگر جدید منتقل شوید، خطر بیشترى را براى 
خود ایجاد خواهید کرد. کاهش پشتیبانى مرورگر وب همچنین به 
این معنى است که به روزرســانى هاى غیرامنیتى نیز از جدول خارج شده اند. دیگر 
خبرى از ویژگى هاى جدید و هیچ پیشــرفتى در طراحى نیســت چه بخواهیم چه 

نخواهیم، زمان اینترنت اکسپلورر به پایان رسیده است و این یک واقعیت است.

مانیتورهــاى مبتنى بر رفرش ریــت باال معمــوال در بین گیمرها 
طرفداران زیادى دارند. اما همان طور که مى دانید، این روزها بسیارى 
از گوشــى ها از نمایشــگرهاى با رفرش ریت باال بهره مى برند و 
همچنین روز به روز شمار مانیتورهاى مبتنى بر این مشخصه افزایش 
پیدا مى کند. بنابراین سؤالى که مطرح مى شود این است که اگر گیمر 
نیستید، آیا باز هم مانیتور با رفرش ریت باال مناسب شما هست یا نه.

ویژگى هاى مانتیور با رفرش ریت باال
تمام پیکسل هاى موجود در نمایشگر دائما به روزرسانى مى شوند تا 
بتوانند آخرین محتواى ارائه شده از طرف پردازنده را نمایش دهند. 
پنل ها محتواى خود را در فواصل زمانــى منظم به روز مى کنند که 
این کار به عنوان رفرش ریت شــناخته مى شود. رفرش ریت یا نرخ 
تازه ســازى به تعداد دفعاتى که تصویر یک نمایشــگر در هر ثانیه 
مى تواند تغییر کند، گفته مى شود و براى اندازه گیرى آن واحد هرتز 
استفاده مى شود. یعنى اگر یک مانیتور مبتنى بر رفرش ریت 60 هرتز 
باشد، در هر ثانیه مى تواند 60 مرتبه به روزرسانى شود و 90 هرتز به 

معناى 90 مرتبه به روزرسانى در هر ثانیه است و الى آخر.
اگر گیمر هستید و سیستم شــما از توان سخت افزارى باالیى بهره 
مى برد، احتماال مى توانید بازى ها را با ســرعت بیش از 60 فریم در 
ثانیه اجرا کنید. برخى از گیمرهاى حرفه اى براى افزایش فریم ریت، 
رزولوشــن و جزئیات بازى را پایین مى آورند تا بازى دلخواه به طور 
روان ترى اجرا شود. در این میان اگر مانیتور شــما از نوع 60 هرتز 
محسوب مى شود، حتى در صورت افزایش فریم ریت بازى هم چندان 

با بهبود محسوسى روبه رو نمى شوید.

در بین گوشى ها و تبلت ها نمایشگر هاى 90 هرتزى و 120 هرتزى 
به عنوان نمایشگرهاى با رفرش ریت باال در نظر گرفته مى شود. اما 
در بین مانیتورها، کاربرانى که این موضوع برایشان اهمیت زیادى 
دارد به دنبال مانیتورهاى با حداقل رفرش ریت 144 هرتز هستند. 
از طرف دیگر مانیتورهاى مجهز به رفرش ریت باالتر از 144 هرتز 
هم وجود دارند که گیمرهاى بسیار حرفه اى معموال از آن ها استفاده 

مى کنند.
 (Screen tearing) بســیارى از گیمرها با پدیده ى پارگى صفحه
آشــنایى دارند. زمانى که فریم ریت بازى با رفرش ریت نمایشــگر 
هماهنگ نباشــد، با این پدیده روبه رو مى شــوید که به زبان ساده 
برخى خطوط عمودى عجیب در مانیتور پدیدار مى شود. مانیتورهاى 
 G-Sync با قابلیت رفرش متغیر با اســتفاده از فناورى هایى مانند
و FreeSync این مشــکل را برطرف مى کنند. این نوع مانیتورها 
پیوسته فریم ریت دریافتى از سیستم را زیر نظر مى گیرند تا رفرش 

ریت هم همگام با آن باال و پایین شود.

یک مانیتور غیرضرورى اما جذاب
آیا مانیتور با رفرش ریت باال هنگام انجام کارهاى معمولى هم مثمر 
ثمر واقع مى شــود؟ منظورمان از کارهاى معمولى چیزهایى مانند 
وب گردى، مدیریت فایل ها و دیگر کارهاى این چنینى است که هیچ 
فشارى به سیســتم وارد نمى کنند. اول از همه باید بگوییم که حتى 
هنگام انجام همین کارهاى معمولى، یک مانیتور مبتنى بر رفرش 
ریت باال مى تواند سیستم را روان تر و سریع تر نشان دهد. کارهایى 
مانند حرکت دادن نشــانه گر ماوس تا باز کــردن برنامه ها، با این 

مانیتورها جذابیت بیشــترى 
دارند. چنین تفاوتى را تا زمانى که امتحان نکنید، 

متوجه نمى شــوید و به خصوص زمانــى که به مانیتــور 60 هرتز 
برمى گردید، این تفاوت چشم گیر تر مى شود.

همان طور که گفتیم طى چند ســال اخیر بســیارى از گوشى ها با 
نمایشــگرهاى مبتنى بر رفرش ریت باال عرضه شــده اند. یکى از 
مهم ترین چالش هایى که این نمایشــگرها بــراى کاربران ایجاد 

مى کنند، بحث کاهش عمر باترى است. 
اما براى مانیتورهاى دســکتاپ این نگرانى وجود ندارد. روى هم 
رفته اگر گیمر نیستید، مانیتور با رفرش ریت باال به هیچ عنوان براى 
شما ضرورى نیســت اما در هر صورت نمى توانیم مزایاى آن را هم 

کتمان کنیم.

کاهش قیمت مانیتورهاى با رفرش ریت باال
روزى روزگارى این نوع مانیتورها بسیار گران قیمت بودند. اما حاال به 
توجه به اینکه روز به روز تعداد بیشترى از مانیتورهاى مبتنى بر رفرش 
240 هرتز راهى بازار مى شــوند، قیمت  مانیتورهاى 144 هرتزى 

نسبت به گذشته با کاهش قابل 
توجهى روبه رو شــده است. در زمینه  
مانیتور باید به فناورى استفاده شــده براى پنل هم اشاره کنیم که 

نقش مهمى براى قیمت ایفا مى کند.
به عنوان مثــال مانیتورهاى مبتنى بر پنــل TN همچنان کمترین 
قیمت را دارند. این فناورى LCD بســیار قدیمى است و اگرچه طى 
سال هاى گذشــته بهبود یافته، اما همچنان در زمینه  دقت رنگ و 
زاویه دید حرف زیادى براى گفتن ندارد. بــه همین خاطر همواره

 IPS توصیه مى شود که براى خرید مانیتور حداقل یک مدل با پنل 
را بخرید.

روى هم رفته در بــازار مى توانید انواع مانیتــور مبتنى بر پنل هاى 
مختلف که از رفرش ریت باال بهره مى برند، پیــدا کنید. پنل هاى 
 (input lag) بهترین کیفیــت تصویر را به بهاى لــگ ورودى VA

ارائه مى دهند.
 پنل هــاى IPS بین این موضــوع و کیفیت تصویــر تعادل خوبى 
ایجاد کرده اســت. اما همان طور که گفتیم پنل هاى TN در زمینه 

تصویر  کیفیــت 
ضعیف ترین عملکرد را دارند.

بررسى حضورى مانیتورها
با توجه به اینکه کاربران مختلف نیازهاى متفاوتى دارند، براى خرید 
مانیتور باید اولویت هاى خود را مشخص کنید. مثال اگر براى کارهاى 
ادارى و معمولى به مانیتور نیاز دارید، پنل TN مى تواند نیازهاى شما 

را به خوبى برطرف کنند.
 اما اگر براى ویرایش ویدیو و عکس دقت باالى رنگ براى شــما 
اهمیت زیادى دارد، پس بهتر است مانیتور با پنل VA بخرید.همچنین 

اندازه و رزولوشن مانیتور هم اهمیت زیادى دارند.
 به عنوان مثال اگر به دنبال خرید مانیتور ۴K هستید، براى بهره گیرى 
از مدل با رفرش ریت باال باید قیمت بسیار باالیى پرداخت کنید. اما 
در نهایت مانیتور از جمله محصوالتى اســت که بهتر اســت آن را 

حضورى بررسى کنید. 
با این کار به راحتى مى توانید ببینید که آیا اندازه، رفرش ریت و دقت 

رنگ مطابق با انتظارات شما هست یا نه.

معرفى نسل بعدى تبلت آمازون استفاده از اینترنت اکسپلور را متوقف کنید!

سدو سالگال گارانارانتىبتى بدوندون دو ssس سالهالهAmazoAmazon KidnKidss+و+ و
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مواردى است که به امنیت اینترنت شما مرتبطمى ش
خودخطر را کاهش مى دهد و اغلب مى تواند نقاط
نمى دانس
با ادامه
توقف پش
پیوند هاىو
آســیب پذیر م
مشکالت امنیتى مط
نرم افزار را نگهدارى دیگر
بمانید تا به مرورگر جدید منتق
ایجاد خواهید کرد. کاهش پشت خود
این معنى است که به روزرســانى هاى غیرامنیتى نی

جذابیت بیشــترى  تورها
ز زماننى که امتحان نکنید،  تصویر نسبت به گذشته با کاهش قابل چد. چنین تفاوتى را تا کیفیــت 

ضعیف ترینعملکرد را دارند.

آیا مانیتور با رفرش ریت باال 
براى کاربران معمولى هم

مناسب است؟

انتقال بیسیم داده از اندروید به آیفون گلکسى A۴۱ و A۲۲ اندروید 12 را دریافت کردند

پ

م
د
د

ایدار
ش
حتى
بود،

نگ 
ى اما 
2د12
A۴۱

 رابط 
یراتى 
یافت 
وان

خود پایان
11 در دس
خود را در
اندروید
دریافت
کافى اس
به روزرس
روى گز
nstall

باید بیش
دسترس
قابل
تغی

 محققان اســترالیایى نرم افزارى را طراحى کرده اند 
که با اســتفاده از آن مى توان تغییرات پوستى خود را 

مراقبت کرد.
پیگیرى منظم امکان تشخیص زودهنگام 
تغییرات را فراهم مى کنــد، موضوعى که 
مى تواند توجه متخصصان پوست را براى 
غربالگرى سرطان 

پوست جلب 
کند؛ به گونه اى 
که اکثــر موارد 

ســرطان پوست 
در صورت تشخیص زودهنگام با موفقیت 

درمان مى شوند.
اخیرا از یک اپلیکیشن مجهز به هوش مصنوعى 

که مى تواند به تشخیص عالئم اولیه سرطان کمک 
کند، رونمایى شــده اســت تا به کاربران کمک کند 

تغییرات پوست خود را پیگیرى کنند.
تقریبًا 50000 نفر از اپلیکیشــن Miiskin در استرالیا 
اســتفاده مى کنند که این اپلیکیشــن، ویژگى هاى 

اضافى را براى کمک به کاربران براى ردیابى عالئم 
جدید، خال ها و مشکالت پوستى که ظاهر مى شود، 

ارائه کرده است.
این برنامه یک ویژگى برجسته کردن 
خال را راه اندازى کرده اســت تا به 
تشــخیص عالئم هشدار دهنده 
ســرطان پوســت کمک کند. 
ویژگى بزرگ کردن اندازه خال 
به کاربران این امکان را مى دهد 
تا با گرفتن عکســى از خال خود 
در کنار جســم دیگرى به عنوان 
مرجع انــدازه، تغییرات عالمت را 

تعیین کنند.
عالئم هشدار دهنده سرطان پوست 
اغلب به نــام ABCDE و با عالئم 
عدم تقارن، حاشــیه، رنــگ، قطر و 
پیچیدگى شــناخته مى شــوند. این 
برنامه با آیفون هاى داراى iOS 11 و 
باالتر و همچنین گوشى هاى اندروید 

سازگار است.
ویژگى هاى اضافى در برنامه Miiskin شامل 
امکان گرفتن عکس هاى بدون استفاده از دست براى 
اسکن خودکار است، و این برنامه همچنین به کاربران 
اجازه مى دهد عکس ها را ضبط کنند تا ببینند آیا روال 

مراقبت از پوست آن ها کارآمد است یا خیر.

ى منظم امکان تشخیص زودهنگام 
مى کنــد، موضوعى که  ت را فراهم
اند توجه متخصصان پوست را براى 
غربالگرى سرطان

ت جلب 
ه گونه اى 
ثــر موارد 
طان پوست

ورت تشخیص زودهنگام با موفقیت 
نمى شوند.

عوعى هوشمصن به یکاپلیکیشنمجهز از

این برنامه یک ویژگى برجسته کرد
خال را راه اندازى کرده اســت تا
تشــخیص عالئم هشدار دهند
پوســت کمک کن ســرطان
ویژگى بزرگ کردن اندازه خا
اینامکان را مى ده به کاربران
تا با گرفتن عکســى از خال خو
در کنار جســم دیگرى به عنوا
مرجع انــدازه، تغییرات عالمت

تعیین کنند.
عالئم هشدار دهنده سرطان پوست
با عال Eاغلب به نــام ABCDE و

عدم تقارن، حاشــیه، رنــگ، قطر
پیچیدگىشــناخته مى شــوند. ای
11 iOS برنامه با آیفون هاى داراىS

باالتر و همچنین گوشى هاىاندرو
است. سازگار

امکان شناسایى سرطان پوست
 با استفاده از تلفن همراه
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این سوال توسط بسیارى از زنان و مردان در بسیارى از جوامع تکرار 
شده است که آیا گربه باعث نابارورى مى شود؟ بسیارى از مردم بر 
این باورند که داشتن ارتباط با گربه باعث عقیمى یا نازایى خانم ها 

مى شود.
طبق تحقیقات بسیارى از گربه ها بیمارى هاى عفونى را که حامل 

آن ها هستند به بسیارى از افراد به ویژه زنان باردار منتقل مى کنند.

توکسوپالسموز
توکسوپالسموز یکى از بیمارى هاى جدى است که در انواع گربه ها 
یافت مى شــود و آلودگى یک زن باردار به این بیمــارى منجر به 
عفونت جنین به بســیارى از بیمارى هاى جــدى از جمله نابینایى

 مى شود.
تعداد زیادى از پزشــکان تایید کردند که این بیمارى هاى عفونى و 
بیمارى هاى ویروسى در مقیاس بسیار گسترده اى گسترش مى یابد 
و حتى در ماه ها به بدن جنین نفوذ مى کنــد و منجر به ابتالى او به 
برخى بیمارى هاى روانى مى شــود که درمان یا رهایى از آن ها بعداً 

دشوار است. 
بسیارى از افراد در اثر انتقال این میکروب به خون به توکسوپالسموز 
مبتال مى شوند و این میکروب کوچک ممکن است منجر به سقط 

جنین شود.

کمپیلوباکتر
کمپیلوباکتر یک بیمارى ویروسى است که باعث اسهال، سرگیجه، 
ســردرد هاى مزمن و بســیارى از بیمارى هاى دیگر مى شود. این 
ویروس از طریق تماس با مدفوع گربه به انســان منتقل مى شود، 
حتى اگر دســت ها بالفاصله بعد از این موضوع شســته شوند، این 

عالئم ظاهر مى شود.

درماتوفیتوز
کرم حلقوى یکى از بیمارى هاى پوستى است که به وضوح در گربه 
ظاهر مى شود، به گونه اى که گربه هاى آلوده به آن بدون مو در برخى 
از قسمت هاى بدن گربه ظاهر مى شوند که انسان را درگیر کرده و 
منجر به راش، قرمزى و خارش در قسمت هاى مختلف بدن مى شود.

بیمارى توکسوئیدى
توکسوئید ها کرم هایى با اندازه کوچک هستند که به وفور در روده 
گربه ها یافت مى شــوند و از طریق مدفوع، سیستم عصبى، کبد و 
بسیارى از قسمت ها و اندام هاى دیگر بدن به انسان منتقل مى شوند.

بیمارى سالمونال
این بیمارى در بسیارى از کشــور هاى جهان یکى از بیمارى هاى 
شایع و شناخته شده به حساب مى آید. این بیمارى در هنگام برخورد 
با مدفوع گربه یا خوردن غذا هاى ناســالم شیوع مى یابد و منجر به 

درد شدید معده و تب مى شود که ممکن است تا مدتى طول بکشد.

آیا گربه ها باعث نابارورى مى شوند؟
خیر، زیرا گربه ها علیرغم تاثیر واضحى کــه بر جنین دارند به ویژه 
در ماه هاى اول باردارى به هیچ وجه باعث عقیمى نمى شوند. چند 
مجله بین المللى تاثیر گربه بر روى جنیــن در داخل رحم را از نظر 
نابینایى منتشر کرده اند؛ البته برخى بیمارى ها وجود دارند که زنان 
باردار را ملزم مى کند از انــواع گربه ها دورى کنند تا بر فرزند آنهااثر 

منفى نگذارند.

عالئم بیمارى هاى منتقله از طریق گربه
عالئم زیــادى در همه افراد مبتال به ایــن بیمارى هاى خطرناکى 

که گربه ها به انسان منتقل مى کنند، ظاهر مى شود و این عالئم را 
مى توان به شرح زیر خالصه کرد:

- بزرگ شدن قابل مشاهده غدد لنفاوى
- تارى دید به دلیل برخى بیمارى هاى شبکیه چشم

- عفونت با برخى از اسپاسم هاى عصبى، به ویژه در انتهاى بدن
- بثورات در سراسر بدن

چگونه از گربه ها در خانه مراقبت کنیم؟
مراقبت از گربه کمک مى کند تا همه افراد اطــراف خود را از خطر 

بیمارى هاى متعدد و خطرناکى که ایجاد مى کنند محافظت کنند.
تمیز کردن جعبه زباله: صاحبان گربه ها باید به طور روزانه جعبه زباله 
گربه  را تمیز کنند و این کار با پوشیدن دستکش و استفاده از بیل انجام 
مى شود تا با دست به این بستر نرسد و خانم باردار باید کامال از این 

کار دورى کند.
گربه را رها نکنید: بسیارى از دامپزشکان توصیه مى کنند که گربه 
باید در خانه نگهدارى شود و اجازه خروج از خانه را ندهید، زیرا ممکن 

است چیز بدى بخورد که بر او و اطرافیانش تأثیر بگذارد.
واکسیناسیون: گربه ها باید واکسن هاى خود را در زمان هاى مشخص 
شده انجام دهند، زیرا این واکســن ها به محافظت از آن ها در برابر 

بیمارى هاى عفونى جدى که درمان آن دشوار است کمک مى کند.
معاینات دوره اى: معاینه پزشــکى باید بــر روى گربه هایى که از 
آن ها مراقبت مى کنید به طور مداوم انجام شود و این به تشخیص 

زودهنگام بیمارى هایى که آن ها از آن رنج مى برند، کمک مى کند.
غذاى سالم : غذا قبل از سرو براى گربه ها باید به خوبى پخته شود، 
زیرا روش صحیح پخت غذا به از بین بردن باکترى ها و سمومى که 
ممکن است در آن وجود داشته باشد کمک مى کند و این به جلوگیرى 

از ابتالى گربه به این بیمارى هاى عفونى کمک مى کند.

گربه ها
 باعث نابارورى 
امروز نوشیدنى هاى کافئین دار محبوب ترین نوشیدنى جهان ؟مى شوند

است. از آنجا که کافئین در بسیارى از غذا ها و نوشیدنى هاى 
متداول وجود دارد، به راحتــى مى توان خاصیت دارویى آن 
را نادیــده گرفت. این ماده حتى در بیش تر نوشــیدنى ها و 
غذا هایى که براى بچه ها تهیه مى شود، وجود دارد. کافئین 

تأثیر قابل توجهى در سالمت جسمى دارد.
کافئین یک داروى محرك اســت. حتما تعجب مى کنید 
اگر بدانید که کافئین شــباهت کمى به داروى کوکائین و 
متامفتامیــن دارد، موادى که آن هــا را دارو هاى اعتیادآور 
مى دانیم. دارو هاى محرك تا حدودى با تحریک سیســتم 
عصبى سمپاتیک کار مى کنند که اثرات جسمى مانند پاسخ 
جنگ یا گریــز را افزایش مى دهند. ایــن داروها با تقویت 
سیســتم قلب و تنفس باعث مى شوند هوشــیارتر شوید؛ 
همچنین تنش عضالت را افزایش مى دهند. هنگامى که 
کافئین در مقادیر زیادى مصرف مى شود، عوارض جانبى 
ناخوشایندش مى تواند از خفیف تا شدید متغییر باشد و حتى 

ممکن است به مصرف بیش از حد کافئین منجر شود.
حتى در زمانى کــه کافئین در حد اعتدال مصرف شــود، 
شواهدى وجود دارد که اثرات جسمى منفى طوالنى مدت 
دارد. در این مقاله مرورى بر اثــرات کوتاه و طوالنى مدت 

کافئین روى بدن خواهیم داشت.

تأثیر کافئین روى قلب
به زبان ســاده اثر محرك کافئین ضربان قلب را تســریع 
مى کند. تحقیقات نشــان مى دهند که میزان کافئین که 
ضربان قلب در آن به طور قابل توجهــى تحت تأثیر قرار 
مى گیرد، 400 میلى گرم و معادل حدود چهار فنجان قهوه 

دم کرده است.
باید گفت براى بیش تر افرادى که کافئین را در حد اعتدال 
مى نوشــند، کافئین لزوما مضر نیست. اما براى افرادى که 
مستعد اضطراب و استرس هستند، ممکن است احتمال بروز 
واکنش پانیک را افزایش بدهــد؛ زیرا کافئین واکنش هاى 
اضطرابــى را افزایش مى دهد و افــرادى که واکنش هاى 
پانیک را تجربه مى کننــد؛ معموال دچــار حمالت قلبى 

مى شوند.
کافئین در دوز هاى باالتر با تغییر ســرعت منظم ضربان 
قلب مى تواند اثرات قابــل توجهى در ریتم قلب ایجاد کند. 

این واکنش به آریتمى قلبى معروف است و مى تواند جدى 
باشد. اگر فکر مى کنید ضربان قلب شما غیر طبیعى است، با 

پزشک خود مشورت کنید.
در حال حاضر مشخص نیســت که آیا کافئین در طوالنى 
مدت خطر بروز مشکالت قلبى و عروقى را افزایش مى دهد 
یا خیر. در حال حاضر مطالعات زیادى وجود ندارد که نشان 
دهنده افزایش خطر ابتال به مشکالت قلبى عروقى در آقایان 
و زنانى که کافئین مصرف مى کنند باشد؛ اما توصیه  مى شود 
افرادى که در حال حاضر مشکالت قلبى دارند، از مصرف 
بیش از حد کافئیــن خوددارى کنند؛ زیرا ســایر مطالعات 
نشان مى دهند که کافئین و ســایر محرك ها این وضعیت 
را تشدید مى کنند. این توصیه شــامل کودکانى که داراى 
مشکالت قلبى عروقى هستند نیز مى شــود؛ زیرا ممکن 
است با مصرف نوشابه و نوشیدنى هاى انرژى زا در معرض 

کافئین قرار بگیرند.

تأثیر بر فشار خون
مطالعات به طور قطعى نشــان داده اند که مصرف کافئین 
باعث افزایش فشار خون مى شود. این تأثیر کافئین به تاثیر 
بر فشار معروف است که در همه گروه هاى سنى و جنسیتى 
مشهود است و به ویژه در افراد مبتال به فشار خون باال (فشار 
خون باال) وجود دارد. اگر مطمئن نیســتید که این مسئله 
درباره شما صدق مى کند، ســاده ترین روش کنترل فشار 
خون شما از طرف پزشک و عمل به توصیه هاى او در مورد 

تعدیل مصرف کافئین است.

تأثیر بر تراکم استخوان
مصرف زیاد قهوه در زنان و مردان با پوکى اســتخوان در 
ارتباط است. مصرف نوشــابه در بچه ها با توده استخوانى 
پایین همراه اســت. توصیه مى شــود کودکانى که نوشابه 
زیادى مى نوشند، حتما به این مسئله توجه کنند. بین مصرف 
زیاد کافئین و تراکم استخوان پایین ارتباط نزدیکى وجود 
دارد و این نگرانى در میان زنان جوان تر بیش تر است؛ زیرا 
زنان از قرص هاى ضد باردارى داراى پروژســترون مانند 
 Depo Provera دارو هاى مدروکسى پروژسترون استات یا
استفاده مى کنند؛ درنتیجه مصرف کافئین در حد اعتدال از 

اهمیت باالیى برخوردار است.

تأثیرکافئینبر بدنتأثیر کافئین بر بدن

پزشــکان انگلیســى راهى براى 
متوقف کردن هورمون گرســنگى 
از طریق مسدود کردن خونرسانى به 

قسمت فوقانى معده، پیدا کرده اند.
 دانشمندان با شناســایى راهى سریع براى کاهش وزن 
و اشتها تأکید کرده اند که با مســدود کردن خونرسانى به قسمت 
فوقانى معده که با بى حسى موضعى انجام و تنها 40 دقیقه طول مى کشد، مى توان 
میل به پرخورى و در نتیجه وزن خود را کاهش داد. این عمل 1500 پوند هزینه دارد که یک 

چهارم قیمت جراحى کاهش چربى معمولى است.
این روزنامه تأکید کرد که با توجه به هزینه ها و تدارکات الزم، بیمارستان ها تنها 6000 عمل چاقى انجام 

مى دهند که منجر به لیست انتظار طوالنى مى شود.
اگر آمبولى ناشى از چاقى عادى شــود، بیماران ممکن است در عرض دو ساعت از بیمارستان مرخص 

شوند.
روش جراحى شامل یک برش کوچک در ران یا مچ دست است و یک سیم توخالى از رگ هاى خونى 
عبور داده مى شود، سپس گرانول هاى میکروسکوپى در سرخرگى قرار مى گیرند که قسمت باالیى معده 

را از ته معده جدا مى کند.

این روزنامه تاکید کرد که کاهش جریان خــون به پایین بدن باعث محدود 
شدن تولید هورمون گرلین مى شود و مطالعات نشان داده است که بیماران چاق 

به طور متوسط   تقریباً 10 درصد از وزن خود را پس از عمل از دست مى دهند، اگرچه 
برخى خیلى بیشتر از این را از دست داده اند.

وى افزود: این کاهش وزن به طور قابل توجهى باعث بهبود سالمت، کاهش تعداد دیابت 
نوع 2 و کاهش خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى مى شود.

سرعت و هزینه کم این روش، راه درمان چاقى را براى بسیارى از افراد باز مى کند، اما براى اثبات این 
که کارآزمایى واقعاً کار مى کند، ابتدا به اثبات «استاندارد طالیى» نیاز است.

سریع ترین راه براى کاهش وزن و اشتها
عث محدود 

که بیماران چاق 
ت مى دهند، اگرچه 

مت، کاهشتعداد دیابت 

 افراد باز مى کند، اما براى اثبات این
 نیاز است. نیاز است.

پزشــکان انگلیســى راهى براى
متوقف کردن هورمون گرســنگى
از طریق مسدود کردن خونرسانى به

قسمت فوقانى معده، پیدا کرده اند.
 دانشمندان با شناســایى راهى سریع براى کاهش وزن
و اشتها تأکید کرده اند که با مســدود کردن خونرسانى به قسمت
0فوقانى معده که با بى حسى موضعى انجام و تنها 40 دقیقه طول مى کشد، مى توان
0میل به پرخورىو در نتیجه وزن خود را کاهش داد. این عمل 1500 پوند هزینه دارد که یک

سس

وقتى ســلول هاى مغــزى در نتیجه کاهــش جریان 
خون شــروع به مردن مى کنند، عالیم در قسمت هایى 
از بــدن که آن ســلول هاى مغزى را کنتــرل مى کنند 
رخ مى دهد. این عالیم مى تواند شامل ضعف ناگهانى، 
فلج و بى حســى صورت یا اندام شما باشــد. در نتیجه، 
افرادى که سکته مغزى را تجربه مى کنند ممکن است 
در فکرکردن، حرکت کردن و حتى تنفس مشکل داشته 

باشند.
 مهم ترین فاکتور براى مقابله و پیشــگیرى از عوارض 
بیمارى، زمان اســت پس اگر عالیم ســکته مغزى را 
بشناسید مى توانید هرچه ســریع تر فرد را به بیمارستان 

برسانید.

شرح اولیه سکته مغزى
امروزه پزشکان مى دانند که دو نوع سکته مغزى وجود 
دارد: ایسکمیک و هموراژیک. سکته مغزى ایسکمیک 
که شایع تر است، زمانى رخ مى دهد که لخته خون در مغز 
جمع شود. سکته مغزى هموراژیک زمانى اتفاق مى افتد 

که یک رگ خونى در مغز شما باز شود.

چه افرادى در معرض خطرهستند
افراد باالى 75 سال، افراد مبتال به فیبریالسیون دهلیزى 
یا آریتمى قلبى (ریتم غیرطبیعى قلب)، نارسایى مزمن 

قلب، دیابت و فشار خون باال

پیشگیرى
سکته مغزى خطر ابتال به سکته دیگر را افزایش مى دهد. 
بهترین درمان براى سکته مغزى پیشگیرى است. شما 
مى توانید اقداماتى را براى به حداقل رساندن عوامل خطر 

سکته مغزى انجام دهید: محدودکردن 
ف  نمک، چربى ها، مصــر

قندها و غالت تصفیه شده، 
 ، ورزش کــردن  بیشــتر 
محدودکردن یا ترك مصرف 
دخانیات، مصــرف داروهاى 
تجویزشــده براى شرایطى 
مانند فشــار خون باال طبق 

دستور پزشک، خوردن بیشتر سبزیجات، حبوبات و مغزها و 
خوردن بیشتر غذاهاى دریایى به جاى گوشت قرمز و مرغ.

بررسى عالیم سکته
آیا صورت بى حس است یا از یک طرف آویزان مى شود؟ 

آیا یک بازو بى حس است یا ضعیف تر از دیگرى است؟ 
آیا گفتار نامفهوم است؟ در صورت مشاهده این موارد به 

سرعت با اورژانس تماس بگیرید.

کمک هاى اولیه براى سکته مغزى
در طول ســکته، زمان بسیار 
مهم اســت. بــا اورژانس 
و  بگیریــد  تمــاس 
بالفاصلــه مصدوم را 

به بیمارستان برسانید. اگر 
فکر مى کنید ممکن است شما 
یا اطرافیانتان دچار سکته مغزى 
شده باشــید، این مراحل را دنبال 

کنید:
- بــا اورژانس تمــاس  بگیرید یا از شــخص دیگرى 

بخواهید تماس بگیرد.
- تا حد امکان آرام باشید.

- اگر از شخص دیگرى مراقبت مى کنید، مطمئن شوید 
که او در یک موقعیت امن و راحت قرار دارد.

- ترجیحًا بایــد به یک طرف دراز بکشــد و در صورت 

استفراغ سرش را کمى باال بیاورید.
- اگر در تنفس مشکل ایجاد شــد احیاى قلبى ریوى را 

انجام دهید.
- با صحبت به وى حس آرامش بدهید.

- او را با یک پتو بپوشانید تا گرم شود.
- چیزى براى خوردن یا نوشیدن به او ندهید.

- اگــر فرد ضعفــى در اندام خــود نشــان مى دهد، از 
حرکت دادن آنها خوددارى کنید.

- هر گونه تغییر در وضعیت فرد را به دقت مشاهده کنید 
و آماده باشید تا به اپراتور اورژانس درباره عالیم و زمان 

شروع توضیح دهید.
- در صورت افتادن یا ضربه به ســر فرد حتما  آن را ذکر 

کنید.

سایر عالیم سکته مغزى
تارى دید یا از دســت دادن بینایى بویژه در یک چشم، 
ضعف یا بى حسى در یک طرف بدن، حالت تهوع، از دست 
دادن کنترل ادرار یا مدفوع، سردرد و سرگیجه و از دست 

دادن تعادل یا هوشیارى

زنان و عالیم منحصر به فرد
غش کــردن، ضعف عمومى، تنگى نفس، ســردرگمى 
یا نداشتن توانایى در پاســخ دادن، تغییر رفتار ناگهانى، 

تحریک، توهم، حالت تهوع یا استفراغ و سکسکه

در مواجهه با سکته مغزى چه کنیـــم؟

مى توانید اقداماتى را براى به حداقل رساندن عوامل خطر 
نننننننننردن دهید: محدودک سکته مغزى انجام

ف  نمک، چربى ها،مصــر

قندها و غالت تصفیه شده، 
 ، ورزش کــردن  بیشــتر 
محدودکردن یا ترك مصرف 
دخانیات، مصــرف داروهاى 
تجویزشــده براى شرایطى 

کمک هاى اولیه براى سکته مغزى
در طول ســکته، زمان بسیار 
اســت. بــا اورژانس  مهم
و  بگیریــد  تمــاس 
بالفاصلــه مصدوم را 

به بیمارستان برسانید. اگر
فکر مى کنید ممکناست شما
یا اطرافیانتان دچار سکته مغزى
شده باشــید، این مراحل را دنبال

کنید:

عضو هیات علمى مجتمع تحقیقات گیاهان دارویى جهاددانشگاهى خراسان جنوبى گفت: بومادران تقویت کننده 
معده، بادشکن، ضد گاستریت، مدر و دفع کننده سنگ کلیه مى باشد و مصرف دم نوش آن براى درمان اختالالت 

بینایى مفید است.
 دکتر طیبه شاهى گفت: بومادران با نام علمى Achillea wilhelmsii C.koch. که با نام الف ورقه، هزار برگ 

نیز شناخته مى شود، گیاهى است با  طبیعتى گرم و خشک.
عضو هیات علمى مجتمع تحقیقات گیاهان دارویى جهاددانشگاهى خراسان جنوبى با اشاره به اینکه گیاه بومادران 
معرق، محرك، تقویت کننده، قاعده آور و بازکننده مجارى عرق در انســان مى باشــد، افزود: این گیاه همچنین 
تقویت کننده معده، بادشکن، ضد گاستریت، مدر و دفع کننده سنگ کلیه بوده و کمپرس جوشانده آن باعث قطع 

خونریزى هموروئید مى شود.
وى بیان کرد: از دانه و برگ این گیاه که داراى طعم تندى نیز مى باشد در طب سنتى براى نرم کردن سینه و بهبود 

کم خونى استفاده مى شود.
دکتر شاهى با بیان اینکه استفاده از جوشانده آن در محل زخم ها و شقاق پستان باعث التیام آن مى شود، عنوان کرد: 
بومادران قابض بوده و باعث بند آمدن خونریزى بینى، قطع ترشحات رحم، دفع اخالط خونى و بند آمدن اسهال 
مى گردد، مصرف دم نوش آن براى درمان اختالالت بینایى و وجود خون در ادرار مفید اســت. این دم نوش براى 
درمان سرماخوردگى، تقویت اعصاب و اسپاسم نیز مصرف مى شود. مصرف 2 تا 4 گرم گرد ریشه بومادران براى 
جلوگیرى از صرع توصیه شده است. برخى شواهد نشان مى دهد که مصرف بومادران در درمان مشکالت کبد و 

هپاتیت نیز موثر است.

بومادران؛ گیاهى براى دفع سنگ کلیه

هپاتیت نیز موثر است.



0606آگهىآگهى 4325 سال نوزدهمشنبه  7  خرداد  ماه   1401

تحدید حدود عمومى
آگهى تحدید حدود عمومى اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

شماره نامه: 140185602032000470 - تاریخ ارسال نامه: 1401/02/28 
احترامًا، آگهى تحدید حدود عمومى قســمتى از بخش 17 ثبــت اصفهان جزء حوزه ثبتى 
اردستان به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالك تحدید حدود ابنیه و امالك مشروح 
ذیل واقع در حوزه ثبتى اردستان از ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم مى شود که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونى آنها در موقع 
تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهارشده از طرف 
مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تعیین 
حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده هاى معترضى ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
بایستى با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به 

این اداره تسلیم نمایند. 
(الف) شهر مهاباد 51 اصلى دهستان گرمسیر و شماره هاى فرعى زیر 

350- آقاى عباس امیرزاده حجازى مهابادى فرزند قریب و غیره ششدانگ یکباب حصار. 
369- خانم مرجان علیشاهى مهابادى فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه. 

تاریخ تحدید حدود شنبه 1401/04/04
1275- خانم محدثه طلبى فرزند داود ششدانگ قطعه ملک. 

1305- آقاى اسماعیل اشرفى فرزند کاظم و غیره ششدانگ قطعه ملک محصور معروف 
به چلنگره. 

زمان تحدید حدود یک شنبه 1401/04/05 
2157- آقاى محمدمهدى ریاحى مهابادى فرزند محمد ششدانگ قطعه زمین مزروعى. 

تاریخ تحدید حدود دوشنبه 1401/04/06
(ب) دهستان گرمسیر 

122 اصلــى - خانم فرزانــه باقرى مارچوبــه فرزند مجیــد و غیره ششــدانگ مزرعه 
محمدآبادموغار 

تاریخ تحدید حدود چهارشنبه 1401/04/08 
که به ترتیب از ساعت 9 صبح به بعد در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 
14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم مى شــود که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالك یا نماینده قانونى آنها در موقع 
تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك که در موقع مقرر 
حاضر نبودند مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تعیین حدود 
فقط تا سى(30) پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانونى تعیین تکلیف پرونده  
هاى معترضى ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى 
با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید. تاریخ انتشار: شنبه مورخ 1401/03/07 - م الف: 1321371- ذیبح اله فدائى 

اردستانى  - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان /3/124

فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقاى اصغر رحیمى ورپشــتى فرزند میرزا یداله با ارائه یک برگ استشهادیه 
محلى که هویت شهود رسما طى شــماره 12456- 1401/02/08 دفترخانه اسناد رسمى 
282 تیران تأیید گردیده مدعى مفقود شدن سند مالکیت تک  برگ 754651 ب - 91 شده 
که بر روى تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 952 فرعى از 13 اصلى واقع در 
روستاى ورپشت بخش دوازده ثبت اصفهان در دفتر 187 صفحه 443 ذیل شماره 32939 
به نام نامبرده ثبت و صادر گردیده است. اینک برابر ماده 120 اصالحى قانون ثبت مراتب 
آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده است از 
تاریخ انتشار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند 
مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تســلیم مى گردد. م الف: 1322621- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك تیران و کرون - سیدمحمدحسن مصطفوى /3/125

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

راى شماره 140060302026014531 مورخ 1400/11/09 هیات چهار آقاى رضا تاجى 
زادگان به شناسنامه شماره 1270021796 کدملى 1270021796 صادره اصفهان فرزند 
محمدعلى بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 58,55 مترمربع از پالك شماره 

13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/22 - م الف: 1323743 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /3/158

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

راى شماره 140160302026000462 مورخ 1401/01/24 هیات یک خانم مریم دهقان 
به شناســنامه شــماره 45556 کدملى 1282380605 صادره از اصفهان فرزند غالمعلى 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 68,10 مترمربع از پالك شماره 10 فرعى 

از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت 
رسمى متقاضى موضوع سند انتقال شماره 102921 مورخ 1392/07/06 دفتر 60 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/22 - م الف: 1323943 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /3/160

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

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027001196 مورخ 1401/02/06 مرضیه امیریان فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 91917 صادره از اصفهان بشماره ملى 1281915858 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 11 فرعى از اصلى 10353 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 47/14 مترمربع. خریدارى طى ســند رسمى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/22- م الف: 
1323730- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

3/162/

فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك ثبتى شماره : 24 فرعى 
از 99 اصلى علیا واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 2636 در صفحه 222 دفتر 102 امالك 
به نام على اسمعیلى هومسارى صادر و تسلیم گردیده است ، سپس نامبرده با ارائه درخواست 
کتبى به شماره وارده :  1401/2/28 - 32001055 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که 
امضاء شهود آن ذیل شماره : 21206 - 1401/2/28 به گواهى دفترخانه 51 اردستان رسیده 
است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف:  1323706 - ذبیح اله فدائى اردستانى - مدیرواحدثبتى حوزه ثبت ملک 

اردستان /3/164

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006008657- تاریخ: 1400/12/15 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالســه 1400114402006000104 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمود رضوانى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع 

در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب قولنامه عادى و سند 51412 
مورخ 1384/6/24 دفترخانه 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده 
و بررســى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم محمود رضوانى به شناســنامه شماره 518 کدملى 
1289290695 صادره فرزند ابولقاســم در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 199/14 
مترمربع پالك شماره 170 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 8/37 متر دیواریست به دیوار پالك ثبتى 84/170 باقیمانده 
شرقا به طول 23/68 متر دیواریست به دیوار پالك ثبتى 84/170 باقیمانده 

جنوبا به طول 8/33 متر درب و دیواریست به گذر 
غربا به طول 42/95 متر دیوار به دیوار پالك ثبتــى 84/170 باقى مانده و 1/08 متر دیوار 

به دیوار 84/170 
حقوقى ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/03/22- م الف: 1322145 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /3/165

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

راى شماره 140060302026015572 مورخ 1400/12/03 هیات دو آقاى علیرضا فاتحى 
پیکانى به شناسنامه شــماره 3806 کدملى 5649211256 صادره از جرقویه سفلى فرزند 
محمدحسین بصورت ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 141,12 مترمربع از پالك 
شماره 184 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 
اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع ســند انتقال 71868- 1400/04/29 دفتر 173 

اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/22 - م الف: 1324679 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /3/167

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

برابر راى شماره 140160302023000160هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك 
مرکزى اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضى خانم آمنــه کورنگى فرزند یداله 
بشماره شناسنامه 1464 صادره از اصفهان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 104,30 
مترمربع مفروزى از پالك 3 فرعى از 4951 اصلى واقع در بخش 3 اداره ثبت اسناد و امالك 
مرکزى اصفهان بموجب سند انتقال 35742 مورخ 1395/03/25 دفتر 111 اصفهان 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 ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/22- م الف: 1324744- حسین زمانى علویجه - رئیس ثبت اسناد و 

امالك مرکزى اصفهان /3/169

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك 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 باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 6857 مورخه 1400/12/25خانم ملیحه فروزان نجف آبادى فرزند محمد على 
در ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 79/83 مترمربع قسمتى از پالك شماره 10  فرعى از 
853 اصلى واقع در قطعه8  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  
مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/7 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/22 
- 1323761/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/171

فقدان سندمالکیت
شرکت گروه صنعتى اخگر به شناسنامه ملى 10260254582 به نمایندگى محمد محمدى 
بسمت مدیرعامل با تسلیم دوبرگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن سندهاى مالکیت به 
شماره 331132 به شماره دفتر 492 صفحه 462 به میزان ششدانگ پالك 516/280 واقع 
در بخش 16 اصفهان اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم دراثر جابجایى از بین رفته  چون 
درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب 
آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشــد از تاریخ 
انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد . 1322478/م الف - على جوانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /3/173

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

راى شــماره 140060302026015449 مورخ 1400/12/01 هیات چهار آقاى شهریار 
طالبى به شناســنامه شــماره 473 کدملى 1818238901 صادره فرزند حسین بصورت 

ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 55,80 مترمربع از پالك شماره 31 فرعى از 14874 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع سند انتقال 120138 مورخ 1400/01/31 دفتر 9 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/07 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/22 - م الف: 1324924 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /3/174

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140160302006001585- تاریخ: 1401/03/02 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 41891 مورخ 
91/12/7 دفترخانه 139 و سند شــماره 41894 مورخ 91/12/7 دفتر 139 و سند شماره 
41897 مورخ 1391/12/7 دفتر 139 و سند شماره 41890 مورخ 1391/12/7 دفتر 139 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
حسینعلى حاجى هاشمى  به شناسنامه شماره 3387 کدملى 1141202522 صادره فرزند 

محمدعلى در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه تجارى به مساحت 279/28 مترمربع پالك شماره 47 فرعى از 116 اصلى، 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و راى خود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 41891 مورخ 
91/12/7 دفترخانه 139 و سند شــماره 41894 مورخ 91/12/7 دفتر 139 و سند شماره 
41897 مورخ 1391/12/7 دفتر 139 و سند شماره 41890 مورخ 1391/12/7 دفتر 139 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بــال منازع بودن تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى/ 
خانم کیوان حاجى هاشمى  به شناسنامه شماره 698 کدملى 1141315939 صادره فرزند 
محمدعلى در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه تجارى به مساحت 279/28 
مترمربع پالك شماره 47 فرعى از 116 اصلى، واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و راى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید.
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 41891 مورخ 
91/12/7 دفترخانه 139 و سند شــماره 41894 مورخ 91/12/7 دفتر 139 و سند شماره 
41897 مورخ 1391/12/7 دفتر 139 و سند شماره 41890 مورخ 1391/12/7 دفتر 139 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
فرزاد حاجى هاشمى  به شناسنامه شــماره 1130066177 کدملى 1130066177 صادره 
فرزند محمدعلى در یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه تجارى به مساحت 
279/28 مترمربع پالك شماره 47 فرعى از 116 اصلى، واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 

ثبت ملک خمینى شهر تأیید و راى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید.
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 41891 مورخ 
91/12/7 دفترخانه 139 و سند شــماره 41894 مورخ 91/12/7 دفتر 139 و سند شماره 
41897 مورخ 1391/12/7 دفتر 139 و سند شماره 41890 مورخ 1391/12/7 دفتر 139 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم ناصر 
حاجى هاشمى  به شناسنامه شماره 17563 کدملى 1140174800 صادره فرزند محمدعلى 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه تجارى به مساحت 279/28 مترمربع 
پالك شماره 47 فرعى از 116 اصلى، واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر تأیید و راى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید.
شماال به طول 14/62 متر درب و دیواریست به گذر 

شرقا در دو قسمت اول به صورت پخ اســت به طول 2/44 متر دوم به طول 13/15 متر هر 
دو درب و دیواریست به خیابان 

جنوبا در دو قســمت اول به طول 5/03 متر دیواریست به قسمت رهاشده بین دو پالك به 
شماره فرعى باقیمانده دوم به طول 14/87 متر دیوار به دیوار پالك باقیمانده 

غربا به طول 13/30 متر دیوار به دیوار پالك 116/559
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر 
مى دارد اداره ثبت اســناد و امــالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نســبت 
به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضــى مذکور اقــدام نماید. تاریخ 
انتشــار نوبــت اول: 1401/03/07- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/03/22- م الف: 
1323913 - قائــم مقام رئیــس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانــى. عضو قضائى 
- ســید محمود حســینى. رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شهر - ســید امیرحسین 

حسن زاده /3/176

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى خدمات مشاوره اى کوشا کاران دنا به شماره ثبت 586 و شناسه ملى 10840107330 به استناد نامه شماره 3640 مورخ 1397/12/11 اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعى شهرستان سمیرم و صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1397/12/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهاى مالى سال 
1396 مشتمل بر ترازنامه، عملکرد سود و زیان به تصویب رسید. - آخرین رقم سرمایه به مبلغ 8100000 ریال به مجمع گزارش گردید. - محمد فارسى مدان به 
کدملى 2300052598، محبوبه موسوى به کدملى 1209947277، پریسا قرقانى به کدملى 120007743 به سمت اعضاى اصلى هیئت مدیره، دنا فارسى مدان 
فار به کدملى 2300964953 و احمد مرادى به کدملى 1209767422 بسمت اعضاى على البدل هیئت مدیره براى مدت سه سال انتخاب شدند. - سیده فرزانه 
موسوى کهنگانى به کدملى 1200056299 به سمت بازرسان اصلى و لیال فارسیمدان به کدملى 2372196774 بسمت بازرسان على البدل براى مدت یک سال 

انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى سمیرم (1320910)

آگهى تغییرات
شرکت ایمن فوالد نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 64472 و شناسه ملى 14009102302 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/02/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقاى بهنام عموچى به شماره ملى 1273138090 ، آقاى على رضا عموچى به 
شماره ملى 1754823701 و آقاى حسین عموچى به شماره ملى 1287260756 بســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - موسسه حسابرسى آگاه تدبیر حسابداران رسمى به شــماره ثبت 2318 و شناسه ملى 10100592389 بسمت بازرس اصلى و آقاى 
على رضا موحدیان عطار به شماره ملى 1287919839 بسمت بازرس على البدل براى مدت یکسال مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1320734)

آگهى تغییرات
شرکت ایمن فوالد نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 64472 و شناسه ملى 14009102302 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/02/21 مرکز اصلى 
شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان محمودآباد ، روســتا ناحیه صنعتى بختیاردش، محله پتروشیمى ، بزرگراه آزادگان ، خیابان (موزاییک سازان ) ، 
پالك 0 ، طبقه همکف - کدپستى 8161159014 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1320731) 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. 

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 2/ 1401/3  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 شیخ 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.

شرکت آب  و  فاضالب استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى دو  مرحله اى 

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/03/07

شماره سامانه تدارکات الکترونیکى دولتمبلغ تضمین (ریال ) شماره مناقصه موضوعردیف

خرید دریچه منهول فاضالبى چدنى لوالدار  1
C250401 - 1 - 106398.000.0002001001434000066 90 کیلو یى جهت منطقه گلپایگان

تاریخروزساعتعنوان
1401/3/4چهارشنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/3/16دوشنبه13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1401/3/17سه شنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

چاپ دومچاپ دوم
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مهاجم ایرانى تیم فوتبال ژیل ویسنته اعالم کرد که از 9 
کشور از جمله چین، امارات، اسپانیا، روسیه، ترکیه و بلژیک 
پیشنهاد داشته است و در این اظهار نظر نامى از سرخپوشان 
تهران نیاورد. على علیپور بعــد از دو فصل حضور در تیم 
ماریتیمو، با امضاى قراردادى دو ساله به تیم ژیل ویسنته 
پرتغال پیوست.  از این مهاجم در ماه هاى گذشته به عنوان 
یکى از گزینه هاى مدنظر یحیى گل محمدى و باشــگاه 
پرسپولیس هم یاد مى شــد. با توجه به ضعف پرسپولیس 
در خط حمله، گل محمدى قصد داشت با بازگرداندن این 
لژیونر تحوالتى در بخــش هجومى تیمش ایجاد کند که 
البته این برنامه با حضور علیپور در ژیل ویســنته به جایى 
نرسید. این در حالى است که علیپور در تازه ترین مصاحبه 
خود بدون آنکه اشاره اى به پرسپولیس و ایران داشته باشد، 

تاکید کرده که از 9 کشور دیگر پیشنهاداتى داشته است.

پیشنهاد
 از 9 کشور جز ایران

02

بعد از جشــن قهرمانى این تیم در سرى A ایتالیا، با انجام 
عمل جراحــى زانــو، دوره دوم حضور مهاجم ســوئدى 
آث میالن در ترکیب روسونرى درخشــان بود و زالتان 
ایبراهیموویچ چنــد روز قبل با لباس ایــن تیم موفق به 
فتح اســکودتو در ســرى A ایتالیا بعد از یک دهه شد. اما 
مصدومیت قدیمى زالتان شرایط را براى او دشوار ساخته 
و این مهاجم گلزن و 40 ســاله، تحت عمل جراحى زانو 
قرار گرفت. قــرارداد زالتان یک ماه دیگــر با میالن به 
پایان مى رســد و باید دید او بعد از طى این روند ریکاورى 
طوالنى و دورى حداقل هفت ماهه از میادین، آیا تصمیم 
به خداحافظى از فوتبال در 41 سالگى مى گیرد یا بار دیگر 

به میادین بازمى گردد.

پایان زالتان؟

01

03

استقالل در هفته بیست و نهم لیگ برتر با دبل امیرحسین 
حسین زاده مس رفسنجان را شکســت داد. حسین زاده 
جوان گل هاى 3 امتیازى زیادى براى اســتقالل در لیگ 
بیست و یکم به ثمر رساند و یکى از مؤثرترین مهره هاى 
این تیم در راه کســب عنوان قهرمانى بود. در پایان دیدار 
استقالل و مس رفسنجان فرهاد مجیدى سرمربى آبى ها، 
استورى با تصویر خودش در کنار حسین زاده با قلب آبى 

منتشر کرد.

برنامه سه مســابقه معوقه از هفته بیست و نهم لیگ برتر 
بیســت و یکم که به علــت آلودگى هوا در اســتان هاى 
خوزستان و تهران لغو شده بود، اعالم شد. بر این اساس، 
دیدار تیم هاى فوالد خوزستان – ســپاهان، پرسپولیس 
– شهرخودرو مشــهد و هوادار – گل گهرسیرجان هر سه 
ساعت 20 فردا یک شنبه 8 خرداد برگزار مى شود. زمان 

برگزارى مسابقات هفته سى ام هم متعاقبا اعالم مى شود.

قلب آبى براى منجى آبى ها

اعالم زمان
 برگزارى 3 بازى معوقه

04

دروازه بان تیم ذوب آهن گلر شماره یک تیم  امید 
خواهد بود.

تیم امید ایران در حالى اولین بازى دوستانه خود در 
راه آماده سازى مسابقات قهرمانى آسیا را برابر عراق 
انجام داد که یکى از آخرین بازیکنان دعوت شده به 

تیم امید در ترکیب اصلى قرار گرفت.
پارسا جعفرى دروازه بان ذخیره تیم ذوب آهن که 
این فصل از سوى مهدى تارتار مورد استفاده قرار 
گرفت و با جلب اعتماد او، برابر پرســپولیس نیز به 
میدان رفت، روز سه شــنبه برابر عراق بازى کرد و 

موفق شد کلین شیت هم کند.
نکته جالب در مورد او اینکه تقابلش با پرسپولیس 
جنجال هاى زیادى را به وجود آورد اما او با عملکرد 
خوب، موفق شد توجه  مهدوى کیا را هم جلب کند. 

این در حالى است که در ابتدا رضایى و سعیدى فر 
به عنوان دو گلر اســتقالل در فهرســت تیم امید 
قرارداشتند اما پس از اینکه فرهاد مجیدى، رضایى 
را به تیم امید نــداد، مهدوى کیــا روى نام دیگر 
دروازه بان استقالل قلم قرمز کشید تا به این ترتیب 
پارسا جعفرى به گلر شماره یک ایران در رقابت هاى 

قهرمانى آسیا تبدیل شود.

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن گفت: حفظ شاکله اصلى تیم یکى از اولویت هاى تارتار و باشگاه ذوب آهن است تا بتوانیم 
روند رو به رشد را حفظ کنیم و تارتار عملکرد قابل قبولى داشت و قراردادش تمدید شد.

علیرضا احسانى  اظهار داشت: از دیدگاه هیئت مدیره باشگاه تارتار در طول سال گذشته عملکرد قابل قبولى از خود 
به جاى گذاشته بود و شرایط حرفه اى ایجاب مى کرد که ما در کادرفنى تیم  مان ثبات ایجاد کنیم تا مربیان بتواند 
برنامه هاى مدنظرشان را در تیم  پیاده کنند و به اهداف مدنظر کادرفنى و باشگاه برسیم. به همین دلیل هیئت 
مدیره تصمیم گرفت که قرارداد تارتار را تمدید کند و امسال پیش از اتمام فصل قرارداد سرمربى تیم  مان را 

تمدید کردیم و امیدواریم فصل آینده نتایج بهترى به دست بیاوریم.
وى افزود: مهدى تارتار در طول فصول گذشته نشان داده که یک مربى با برنامه  است که به تیم سازى 
عالقه دارد و خوشبختانه این اتفاق در تیم ما هم افتاد و امیدواریم که این روند در فصل آینده نیز ادامه 

پیدا کند.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درباره جوانگرایى تارتار در تیم فوتبال این باشگاه و 4 سهمیه ذوب آهن 
در تیم ملى امید خاطرنشان کرد: سیاست باشگاه ذوب آهن در طول سالیان گذشته بازیکن سازى و 
کمک به ورزش کشور بوده و همواره پرورش بازیکن براى باشگاه ما در اولویت است و این روند را 
ادامه داده ایم. همان طور که مى بینید اکثر تیم هاى لیگ برترى از بازیکنان پرورش یافته ذوب آهن 
استفاده مى کنند و بحث جوانگرایى و بهاء دادن به آکادمى و تیم هاى  پایه یکى از سیاست هاى کالن 
باشگاه ذوب آهن و هیئت مدیره باشگاه اســت و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و تیم هاى زیر 
مجموعه باشگاه به رشدشان ادامه دهند و بازیکنان آکادمى شرایط حضور در تیم بزرگساالن را پیدا 
کنند.وى ادامه داد: مهدى تارتار در راســتاى همین تفکرات به عنوان سرمربى تیم فوتبال ما انتخاب و 
قراردادش تمدید شد و امیدواریم که این روند ادامه پیدا کند و به امید خدا در طول سالیان آینده از بازیکنان 

جوان ما بیشتر خواهید شنید.

دراگان اسکوچیچ با خط کشــیدن روى نام کاپیتان تیم ملى، 
بازیکن جدیدى را براى بازى ایران و کانادا فراخوانده است.

دراگان اسکوچیچ فهرست تیم ملى فوتبال ایران براى برگزارى 
اردوى تیمش در خرداد 1401 و انجام دیدار دوستانه با کانادا را 
اعالم کرد. در کنار دعوت از بازیکنانــى مانند امید ابراهیمى و 
على علیپور که بعد از مدت هــا دورى به اردوى این تیم دعوت 

شده بودند، این اردو یک غایب بزرگ خواهد داشت.
کریم انصارى فــرد، کاپیتان تیم ملى و بازیکــن کنونى آاِك 
آتن، در این اردو غایب اســت و بعــد از مدت هاى مدیدى تیم 
ملى را همراهى نخواهد کرد. این اتفاق در شــرایطى رخ داده 
که بازیکنان تــالش مى کنند با حضور مســتمر در تمرینات، 

حضورشان را در جام جهانى قطعى کنند.
این اتفاق در حالى اســت که کریم در اردوى قبلى تیم ملى در 
نوروز 1401، هنگام برگزارى جشــن تولد و کوبیدن کیک به 
صورتش، به شدت از ناحیه چشــم مصدوم شد و بازى با لبنان 
را هم از دست داد. در نتیجه این اتفاق او مدتى از تمرینات دور 
بود و در بازگشــت هم مجبور بود با عینک محافظ تمریناتش 

را دنبال کند.
از زمان این مصدومیت به این سمت، انصارى فرد در هیچ یک از 
دیدارهاى تیمش حضور ثابتى نداشته و معموال دقایق اندکى را 

بازى مى کند و در نهایت اکنون اردوى تیم ملى ایران را 
از دست داده است.

به هر دلیل ممکن، اســکوچیچ در این 
اردو جاى کاپیتان تیم ملى ار به على 
علیپور جوان داده تا او بعد از ســه 
ســال غیبت در اردوى تیم ملى، 
باالخره عرض اندامى کند و شاید 
بتواند خط حملــه تیم ملى را بهبود 

ببخشد.
سوالى که مطرح مى شود این است که 

آیا غیبت انصارى فرد با هماهنگى انجام 
شده و به این بازیکن استراحت داده شده یا 

دعوت نشدن کاپیتان تیم ملى دلیل غیر فنى 
دارد یا اسکوچیچ صرفا تصمیم گرفته بازیکن 

دیگرى را به جاى انصارى فرد به تیم ملى دعوت 
کند و این مساله کامال فنى است؟

در هر حال انصارى فرد در مدت زمان حدودا یک 
سال و نیمى که به تیم ملى دعوت مى شد، همواره 
بازیکن نیمکت نشــینى بود و گاهــى به عنوان 
بازیکن تعویضى پاى به زمین مسابقه مى گذاشت. 

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن
روند رو به رشد را حفظ کنیم
علیرضا احسانى  اظهار داش
به جاى گذاشته بود و ش
برنامه هاى مدنظرش
مدیره تصمیمگر
تمدید کردیم و
وى افزود: مه
عالقه دارد
پیدا کند.
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قراردادش تمدی
جوان ما بیشتر خو

ان اردوى تیم ملىایران را ا ا ل ا

یچ در این 
به على 
ســه 
ملى، 
شاید 
 بهبود 

 ست که 
گى انجام 

 داده شده یا 
 دلیل غیر فنى 
م گرفته بازیکن

به تیم ملى دعوت 
ت؟

ت زمان حدودا یک 
وت مى شد، همواره 
و گاهــى به عنوان
 مسابقه مى گذاشت. 

چرا اسکوچیچ کاپیتان تیم ملى را دعوت نکرد؟

گلر گاندوها
 سنگربان یک تیم امید

مدیرعامل ذوب آهن:

عملکرد قابل قبول تارتار باعث تمدید 
قراردادش شد

مرضیه غفاریان  
غیرمنتظره ترین خبرى که این روزها از باشــگاه 

پرسپولیس به گوش مى رسد عالقه یک باشگاه 
پرتغالى به مهاجم جوان ســرخ هاســت. اینکه 
بواویستا خواهان جذب مهدى عبدى شده یک 
شایعه در فضاى مجازى نیست بلکه ادعاى یکى 

از معتبرترین رســانه هاى ورزشى پرتغال در 
خصوص شاگرد 23 ساله یحیى است. 
پدیده این ســال هاى پرسپولیس 
که هیچکس فکــرش را نمى کرد 
پس از جدایــى مهاجمانى چون 
مهدى طارمــى و على علیپور و 
محرومیت آل کثیــر در قامت 
یک ناجى براى سرخپوشــان 
تهران در اکثر مسابقات ظاهر 

شود، حاال از پرتغال مشترى پیدا 
کرده است و هیچ بعید نیست او هم پا در مسیرى 
بگذارد که پیش از این سلفانش در پرسپولیس آن 

را با موفقیت طى کرده اند.
ستاره جوان ســرخ ها براى جدایى از پرسپولیس و 
لژیونر شدن یک مانع ســر راه دارد. او تا پایان سال 

1403 با این باشــگاه تهرانى قــرارداد دارد و براى 
پیوستن به هر تیم دیگرى باید ابتدا رضایت مدیران 
پرسپولیس را جلب کند؛ یا اینکه در صورت صحت 
داشتن موضوع بند فســخ در قراردادش باید 400 
هزار دالر هزینه کند تا بتواند بدون هیچ سدى راه 

خروج از باشگاه پرسپولیس را درپیش بگیرد.
اما این همه ماجرا نیست؛ فرض را بر این مى گذاریم 

که ادعاى «ابوال» صحت دارد و عبدى موفق مى شود با 
جلب رضایت پرسپولیســى ها و یا پرداخت مبلغ حق فسخ 

قرارداش به آنها راهى پرتغال شود و به تیم بواویستا بپیوندد، 
آیا این مهاجم جوان قادر خواهد بود در تیم سابق علیرضا بیرانوند 

بدرخشد؟ 
عبدى که از همان نخســتین دقیقه حضورش در میدان مســابقه و با 
نخســتین لمس توپ توانســت با گلى که وارد دروازه رقیب سنتى 
پرسپولیس کرد دل هواداران این تیم را برباید، در لیگ بیست و یکم 
نتوانست همچون دوره گذشته براى تیم گل محمدى تأثیرگذار ظاهر 

شود.
این مهاجم خونسرد ســرخ ها با ویژگى هاى منحصر به فردى 
که دارد در فصل جارى با هفــت گل زده در صدر گلزنان 
پرســپولیس قرار گرفته اســت؛ با این حال، نتوانسته 
از اکثر فرصت هایى که در اختیــارش قرار گرفته 
بهره کافى را ببرد. عملکرد این روزهاى عبدى 
نشاندهنده افت نســبى او و فاصله زیاد این 
بازیکن با روزهاى اوجش اســت. این ستاره 
جوان اگــر بخواهــد در اروپا هــم با همین 
فرمان پیش بــرود نه تنها قــادر نخواهد بود 
موفقیت هاى طارمى و علیپور را در لیگ پرتغال 
تکرار کند بلکه سرنوشتى بهتر از عاقبت شهریار 
مغانلو در انتظار او نخواهد بود. با ذکر این نکته که 
مغانلو با بازگشت به لیگ ایران توانست تا حدى جبران 
مافات کند اما هیچ تضمینى وجود ندارد که عبدى در صورت 

دیپورت شدن از پرتغال در ایران خواهانى داشته باشد.
البته همه اینها درحالى است که خبر تمایل بواویستا به خرید 
عبدى صحت داشته باشد و این باشگاه پرتغالى با در نظر گرفتن 
درخشــش طارمى و علیپور در لیگ برتر این کشــور به این 
فکر افتاده باشــد که با به خدمت گرفتن مهاجمى دیگر از 
ایران و پرسپولیس، تیمش را از رده دوازدهم جدول این 
رقابت ها به رتبه هاى باالتر برســاند. از سوى دیگر 
این موضوع مى تواند یک بازى رســانه اى باشد. 
چه اینکه مهدى عبدى مدتهاست مورد غضب 
یحیــى گل محمدى قــرار گرفته و فرصت 
فیکس بازى کردن براى پرسپولیس را از 

دست داده است.

عبدى توانایى
 درخشش در پرتغال را دارد؟

روزنامه العرب قطر مدعى شد که دو باشگاه الغرافه و استقالل در پى جذب وینگر بوشهرى شباب االهلى هستند.
هر چقدر که مهدى قایدى فصل خوبى را در شباب االهلى آغاز کرد، اما رفته رفته حضور این بازیکن در ترکیب تیم 

اماراتى کم رنگ تر شد تا جایى که این روزها شایعات زیادى درباره جدایى این بازیکن جوان به گوش مى رسد.
پیش از حضور قایدى در فوتبال امارات، اخبار و شــایعاتى پیرامون عالقه باشــگاه الغرافــه و در رأس آن، آندره آ 
استراماچونى سرمربى ایتالیایى و سابق استقالل به این بازیکن شنیده مى شد اما در نهایت قایدى به شباب االهلى 

پیوست و اکنون یک بار دیگر بحث پیرامون حضور او در جمع پلنگ هاى قطر شنیده مى شود.
در همین حال، استقالل نیز بى میل به بازگشــت قایدى به فوتبال ایران نیســت و با توجه به اینکه طبق ادعاى
 رسانه هاى اماراتى مشکالتى بین باشــوى کوچک و مهدى على ســرمربى االهلى وجود دارد، ممکن است که 
این وینگر بوشهرى براى حضور بیشتر در میادین آن هم در ســال منتهى به جام جهانى، در این تابستان از جمع

 شوالیه هاى سرخ دبى جدا شود.
حاال روزنامه قطرى العرب مدعى شده است که دو باشگاه استقالل و الغرافه تمایل زیادى به جذب این بازیکن ایرانى 

دارند و باید دید در نهایت او براى فصل بعدى خود، چه مقصدى را انتخاب مى کند.
العرب در این زمینه نوشته است: با توجه به تمایل هیئت مدیره و کادرفنى الغرافه براى عقد قرارداد با بازیکنان خوبى 
که بتوانند در فصل جدید سطح برجسته اى را از خود ارائه کنند، مهدى قایدى بازیکن تیم شباب االهلى امارات در 

کانون توجه باشگاه الغرافه قرار گرفته است. 
این روزنامه در ادامه نوشت: استراماچونى سرمربى ایتالیایى الغرافه به دنبال جذب این بازیکن است به خصوص که با 
توانایى هاى قایدى در زمانى که پیش از این در استقالل ایران حضور داشت، به خوبى آشناست. ضمن اینکه قایدى 

پیشنهاد دیگرى از تیم سابقش یعنى استقالل براى بازگشت دوباره به ایران را در دست دارد.

ه این روزها از باشــگاه 
سد عالقه یک باشگاه 
ــرخ هاســت. اینکه 
هدى عبدى شده یک 
ست بلکه ادعاى یکى 

 ورزشى پرتغال در 
حیى است. 
رسپولیس 
مى کرد 
چون  ى
یپور و 
امت 
ـان 
ظاهر 

ى پیدا 
پا در مسیرى  ت او هم
انش در پرسپولیس آن 

ى جدایى از پرسپولیس و 
ر راه دارد. او تا پایان سال 

انى قــرارداد دارد و براى 
باید ابتدا رضایت مدیران 
ینکه در صورت صحت 
0 در قراردادش باید 400

ند بدون هیچ سدى راه 
 را درپیش بگیرد.

فرض را بر این مى گذاریم 
 دارد و عبدى موفق مى شود با 

ى ها و یا پرداخت مبلغ حق فسخ 
غال شود و به تیم بواویستا بپیوندد، 

واهد بود در تیم سابق علیرضا بیرانوند 

بدرخشد؟ 
عبدى که از همان نخســتین دقیقه حض
نخســتین لمس توپ توانســت با گلى
ر پرسپولیس کرد دل هواداران این تیم
نتوانست همچون دوره گذشته براى تیم

شود.
این مهاجم خونسرد ســرخ ها با
که دارد در فصل جارى با ه
پرســپولیس قرار گرفت
از اکثر فرصت هایى
را ببر بهره کافى
نشاندهنده افت
بازیکن با روزه
جوان اگــر بخ
فرمان پیش بــ
موفقیت هاى طا
تکرار کند بلکه س
مغانلو در انتظار او ن
بازگشت به لیگ مغانلو با
مافات کند اما هیچ تضمینى
دیپورت شدن از پرتغال در ایر
البته همه اینها درحالى است ک
عبدى صحت داشته باشد و این با
درخشــش طارمى و علیپور در
فکر افتاده باشــد که با به خد
ایران و پرسپولیس، تیمش
ب رقابت ها به رتبه هاى
این موضوع مى توان
چه اینکه مهدى
یحیــى گل م
فیکس بازى
دست د

استقالل و الغرافه
 به دنبال باشوى کوچک
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خدا گوش هایى براى پند گرفتن از شنیدنى ها و چشم هایى براى کنار زدن 
تاریکى ها، به شما بخشیده اســت و هر عضوى از بدن را اجزاى متناسب و 
هماهنگ عطا فرموده تا در ترکیب ظاهرى صورت ها و دوران عمر با هم 
سازگار باشند، با بدن هایى که منافع خود را تأمین مى کنند و قلب هایى که 
روزى را به سراسر بدن با فشار مى رسانند و از نعمت هاى شکوهمند خدا 

موال على (ع)برخوردارند و در برابر نعمت ها شکرگزارند.
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آگهی مزایده  هاى عمومی
 یک مرحله اي 9003/ 4010 و4010/9004

(شماره 1001001188000003 و 1001001188000004در سامانه ستاد)
شرکت مزایده گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اســناد مزایده: کلیه مراحل برگزاري مزایده از دریافت و تحویل اســناد مزایده 
تا اعالم برنده و تحویل اجناس، با مراجعه به "ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد)" به آدرس
 www.setadiran.ir امــکان پذیر خواهد بود. (اطالعات تماس "ســامانه تــدارکات الکترونیکی 
دولت(ستاد)" جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی (توکن): مرکز 
تماس: 1456 و تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره 031-36270820)

مهلت دریافت اسناد مزایده: از ســاعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 1401/03/01 تا ساعت 16:00 روز 
چهارشنبه مورخ 1401/03/11

نــوع و مبالغ تضمین شــرکت در مزایــده:  ضمانتنامــه معتبر یا فیــش واریز وجــه نقد معادل 
مبالغ تعیین شــده در ســامانه تدارکات الکترونیک دولت(ســتاد) و اســناد هر مزایده؛ بحساب 
شــبا IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به نام شرکت برق 

منطقه اي اصفهان
بازدید از موضوع مزایده:  دریافت کنندگان اسناد مزایده، مى توانند جهت بازدید از اقالم جدول فوق 
انبار بختیاردشــت (آدرس: کیلومتر 5 جاده اصفهان - تهران، جنب شهرك پرتو) از ساعت 08:00 الى 
12:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/16 اقدام نمایند. حضور کلیه شرکت  کنندگان در مزایده الزامى و عدم 

حضور به منزله قبول کلیه شرایط مزایده مى باشد. الزم به ذکر است زمان بازدید قابل تمدید نمى باشد.
مهلت و محل ارائه پیشنهادات الکترونیکی و فیزیکی: مزایده گران بایستی حداکثر تا ساعت 10:00 صبح 
روز دوشنبه مورخ 1401/03/23نسبت به ثبت پیشنهادات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) 
اقدام و نسخه فیزیکی پیشنهادات را طبق زمان بندي فوق الذکر به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، 

دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل نمایند.
زمان و محل بازگشایی پاکات مزایده: ساعت 10 صبح روز سه شنبه  مورخ  1401/03/24- سالن کمیسیون 

معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
ضمنا  می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

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

م.الف:1322132      روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوبت دومنوبت دوم

مبلغ موضوع مزایدهشماره مزایده
شرط ورودتضمین(ریال)

4010/9003
فروش پسماندهاى الکتریکى و الکترونیکى 

مستقر در انبار بختیاردشت (شامل انواع 
باترى اسیدى و سیلد، انواع آداپتور لپ 

تاپ، تجهیزات کامپیوتر و غیره)
644,000,000

دارا بودن پروانه بهره بردارى 
جهت بازیافت پسماندهاى برقى و 

الکترونیکى

فروش لوازم یدکى مازاد دیزل مستقر در 4010/9004
-------------100,000,000انبار بختیار دشت 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پرتو تصویر شفا دعوت میشود 
در جلسه مجمع عمومى فوق العاده شرکت راس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 
1401/03/27 در محل بیمارستان میالد واقع در شهرك ولیعصر ، انتهاى خیابان 

شهید بخشى تشکیل میگردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه 

1) اصالح ماده 23 اساسنامه 
2) سایر مواردى که در صالحیت  مجمع عمومى فوق العاده باشد.

آگهى دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومى  
فوق العاده شرکت پرتو تصویر شفا (سهامى خاص) 

شماره ثبت 25637

هیئت مدیره شرکت پرتو تصویر شفا (بیمارستان فوق تخصصى میالد اصفهان)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت پرتو تصویر شفا دعوت میشود در جلسه مجمع عمومى 
عادى سالیانه شرکت راس ساعت 10 صبح روز جمعه مورخ 1401/03/27 در محل بیمارستان میالد واقع 

در شهرك ولیعصر ، انتهاى خیابان شهید بخشى تشکیل میگردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه

1) استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالى منتهى به 1400/12/29
2) استماع و بررسى گزارش بازرس قانونى شرکت مربوط به عملکرد سال مالى منتهى به 1400/12/29

3) تصویب عملکرد و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالى منتهى به 1400/12/29
4) انتخاب اعضاى هیئت مدیره

5) انتخاب بازرس
6) انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

7) تفویض اختیار به هیئت مدیره بابت مشــارکت در سهام و تاسیس کارخانه سرم سازى و داروسازى و 
اخذ تسهیالت از بانک ها و اشخاص حقیقى و حقوقى

8) سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه باشد.

آگهى دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومى  عادى سالیانه 
شرکت پرتو تصویر شفا (سهامى خاص) شماره ثبت 25637

هیئت مدیره شرکت پرتو تصویر شفا (بیمارستان فوق تخصصى میالد اصفهان)

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت همساز تصویر دعوت میشود در جلسه مجمع عمومى 
عادى سالیانه شرکت راس ساعت 11  صبح روز جمعه مورخ 1401/03/27 در محل بیمارستان میالد 

واقع در شهرك ولیعصر ، انتهاى خیابان شهید بخشى تشکیل میگردد حضور بهم رسانید.
دستور جلسه

1) استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالى منتهى به 1400/12/29
2) استماع و بررسى گزارش بازرس قانونى شرکت مربوط به عملکرد سال مالى منتهى به 1400/12/29

3) تصویب عملکرد و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالى منتهى به 1400/12/29
4) انتخاب اعضاى هیئت مدیره

5) انتخاب بازرس
6) انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

7) سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه باشد.

آگهى دعوت سهامداران جهت تشکیل مجمع عمومى 
عادى سالیانه شرکت همساز تصویر (سهامى خاص) 

شماره ثبت 9273

هیئت مدیره شرکت همساز تصویر (مرکز MRI اصفهان)

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان هرند و جرقویه

آگهى مزایده 
نوبت اول

م.الف:1325297      

دفتر نمایندگى اوقاف و امور خیریه شهرستان هرند و جرقویه و هیئت امناء امامزاده سید محمد(ع)طالجرد شهر اژیه در نظر دارد طبق ماده 15 آئین نامه حدود واختیارات هیئت امناى اماکن 
مذهبى مصوب 65/02/10 هیئت وزیران ، اجناس مازاد بر نیاز آستان مقدس مذکور به شرح ذیل را از طریق مزایده کتبى به فروش برساند.

متقاضیان مى توانند جهت بازدید به آدرس شهرستان هرند ،شهر اژیه،امامزاده سید محمد(ع)(طالجرد)مراجعه و تقاضاى کتبى خود را تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1401/03/21 به اداره 
اوقاف شهرستان هرند ارائه و تحویل نمایند.

جهت کسب اطالعات بیشتر از شرایط مزایده به اداره مذکور مراجعه یا با شماره تلفن 46405069-031 و همراه 09138068430 تماس حاصل فرمایند.

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت معابر سطح شهر با اولویت شمال بلوار 
امام خمینى(ره) به شماره 2001094734000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

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

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

مواعد زمانى: 
ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/02/28 

ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/03/12
ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/03/22

ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/03/23
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 

ضمانت نامه بانکى / فیش نقدى مبلغ 1,250,000,000 (یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون) ریال 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 

شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى 03145225200 

  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت اول) 

م.الف: 1320819   

آ چاپ دومچاپ دوم

فراخوان عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت معابر سطح شهر با اولویت شمال بلوار امام خمینى(ره)

نوعوزن تقریبىقیمت کارشناسى به ازاى هر کیلوگرم(ریال)
ضایعات فلزى2 الى 3 تن120/000


