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۳

شستن هم قاعده
 و قانون دارد!

هشدار بنزینی!
۳

۳

۶

سهم اصفهان از هوای پاک 
فقط ۳ روز

شناسایی ۱۰۹ نقطه پرتصادف 
در سطح استان اصفهان 

       

فواید شگفت انگیز سیب زمینی
که نمی دانستید

بازداشت سارق 3 میلیارد تومانى جنوب شهر   
۳

جای خواب 
به جای زباله!

درآمدهاى میلیاردى اینقدر جذاب هست که نگذارد 
کودکان کار از چرخه خیابان حذف شوند. کیسه هاى 
پالستیکى یا گونى هاى پر حجم زباله خیلى وقت است 
براى این کودکان و دست هاى پشت پرده این تجارت 

کثیف، حکم اسکناس را پیدا کرده است.
آمارها هم دقیقًا روایتى از این قصه هســتند؛ به این 
معنا که تولید زباله در ایران، ســاالنه 20 میلیون تن 
و گردش مالى این میزان زباله معادل 10 میلیارد دالر 
است. بماند که مافیاى کارنابلدى که در حوزه پسماند 
وجود دارد نمى تواند بازیافت را به خوبى انجام دهد و 

هنوز هم 8 میلیارد دالر آن دفع مى شود...

آوار بــرفآوار بــرف

انتقاد از کمبود تجهیزات برف روبی 

در اصفهان که باید به ۸ استان 

دیگر امدادرسانی کند 

۳

جزئیات یک عملیات مهم پلیسى در اصفهان

رضایت مربی آرژانتینی 
از کاپیتان ایراناز کاپیتان ایران

قرارداد احسان حاج صفى، مدافع ایرانى تیم فوتبال آ.ا.ك یونان 
در آستانه تمدید قرار دارد.

احســان حاج صفى، کاپیتان تیم ملى ایران 
و مدافع باشگاه آ.ا.ك یونان یکى از نفراتى است ...

۷

در صفحه ۲ بخوانید

 بخوانید

دست های پشت پرده دست های پشت پرده 

یک تجارت کثیفیک تجارت کثیف

از طالیی شدن 
صدر جدول تا 
نزدیک شدن 

ذوب آهن به قعر 

۵

نریمان جهان:نریمان جهان:

این ذوب آهن بهتر و 
بهتر خواهد شد 

 خوردن سیب زمینى مى تواند ســالمت قلب و متابولیک را 
بهبود ببخشد، به مدیریت وزن کمک کند و سالمت روده و 

عملکرد ورزشى را تقویت کند...

ماجرای «جرعه»

کارخانه بزرگ آرد اصفهان چگونه ورشکست و سپس احیا شدکارخانه بزرگ آرد اصفهان چگونه ورشکست و سپس احیا شد

۶

۷

تولیدات شرکت تولیدات شرکت 
فوالدمبارکه می تواند فوالدمبارکه می تواند 
۸جایگزین نفت شودجایگزین نفت شود

هم قدم شدن «امید» و «رؤیا» بدون «آرزو»  مسمومیت ۲۵ ورزشکار اصفهانی در لرستانجهان نما رفع فیلتر گوگل پلى در حال بررسى استاستان احتمال مرگ با خوردن توده هاى برف!تکنولوژی سالمت

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اى اصفهان

آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای 

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

مبلغ تضمینموضوع مناقصهشماره مناقصه
شرط ورودشرکت در مناقصه(ریال)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى نزاجا ( اصفهان) در نظر دارد؛ طراحى 
کامل (تهیه تفکیک و آماده سازى، نقشه بردارى ، نقشه هاى اجرایى ) و 
اخذ مجوزات کمیسیون ماده 5 اراضى 14 و 2.5 هکتارى چشمه توتى 

اصفهان را به شرکتهاى مشاور واجد صالحیت واگذار نماید. 
لذا متقاضیان میتواننــد جهت دریافت اســناد مناقصه از مورخه 
1401/11/16 تا مورخه  1401/11/20 به آدرس اصفهان خیابان دانشگاه 

مرکزآموزش توپخانه مراجعه نمایند.
جهت هماهنگــى و کســب اطالعات بیشــتر با شــماره هاى  

و09160336844 ( امین تقى پور) تماس حاصل نمایید.

آگهی مناقصه عمومی

مرکز آموزش توپخانه و موشکهای نزاجا  اصفهان 

نوبت اول

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد 6 قطعه زمین مسکونى  واقع در سطح شهر شاهین شهر را از طریق مزایده عمومى 
و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) و  با شماره 

مزایده 2001094734000020به صورت الکترونیکى به فروش رساند .
زمان انتشار در سایت :1401/11/10                  مهلت دریافت اسناد مزایده :1401/11/17

تاریخ بازدید :1401/11/30                                          آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:1401/11/30
زمان بازگشایى :1401/12/01                                   زمان اعالم به برنده :1401/12/02

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است :
 1. برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید 
و دریافت اسناد مزایده (درصورت وجود هزینه مربوطه )،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)،ارسال پیشنهاد 

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

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

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

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سایت سامانه (www.setadiran.ir)  بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر"موجود 
است .

آگهی مزایده عمومی شماره ۲۳۴۴۴(نوبت دوم)

 م. الف: ۱۴۴۸۸۱۲

چاپ دوم

سعید ابریشمی راد -شهردار شاهین شهر

نی

۵

ولیک را
 روده و 

ه»ی«جرعه» »رع«ج عهی « »جر«ج ی
۶

۵مسمومیت ۲۵ ورزشو «رؤیا» بدون «آرزو»  استان

۶

در سطح استان اصفهان 

یییییی ی ی

ك یو تیم فوتبال آ.ا.ك یونان  لآ.ا.كوتبال نان تیمف ا.ك نم فوتب بال آ  یونان تیم

ن یران یران   یر
ت ...ستتىتى است ...  استتى

وی بخوانید بخوانید نبوبین ونبب ر رنب رهبه ره نبهه وب نننن ووو ور وهبه ر نبه وو ر نبه وب ین
ر شدهواهد شد خرببهتر خووووووووووبه ر ووره ددشششددووهبه ههخخبب ااتت هدشدر ششو شوبهترخوخخ هه خواهدشخو بهتر خوووووووووووووووواهد شد تت

۷

مدیرعاملمدیرعامل فوالدمبارکه در مراسم  فوالدمبارکه در مراسم 

رونمایی رونمایی از ورق فوالد زنگ نزناز ورق فوالد زنگ نزن  

با حضور وزیر صنعت؛با حضور وزیر صنعت؛
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جدیدترین آمار اشتغال 
فارغ التحصیالن

کارگران ساختمانى یک گام
 تا بیمه تأمین اجتماعى

خبرخوان
 عمدى نبوده

  انتخاب |موزه ســینماى ایــران در ادامه 
انتشار سلســله برنامه هاى تاریخ شفاهى خود به 
مناسبت زادروز على نصیریان، بازیگر سینما، تئاتر 
و تلویزیون بخش هایى از گفتگوى این بازیگر را 
منتشر کرده اســت. او در این گفتگو در پاسخ به 
اینکه چرا در طول سال هایى که در سینما فعالیت 
داشته با مسعود کیمیایى کار نکرده است؟ پاسخ 
داد: عمدى نبوده موقعیت آن پیش نیامده هم با 

مسعود کیمیایى و هم با بهرام بیضایى.

جشن عروسى عزا شد
  ایرنا |جشن عروسى در روســتاى باسفر 
از توابع شهرستان رشــتخوار در استان خراسان 
رضوى  به عزا تبدیل شد. در این مراسم شمارى 
از اهالى روستا که چند نفر از وابستگان عروس و 
داماد هم در بین آنها بودند سر یک اختالف قدیمى 
با هم درگیر شدند که طى این درگیرى چهار نفر 
کشته و دســتکم 15 نفر زخمى شــده اند. گفته 
مى شــود این درگیرى بعد از ظهر شنبه و پس از 
صرف ناهار روى داد. در این درگیرى از سالح گرم 

و سرد استفاده شده است. 

مدارس خوى تعطیل شد
  ایسنا|سخنگوى ســتاد مدیریت بحران 
آذربایجان غربى گفت: مدارس و دانشــگاه هاى 
شهرســتان خوى از 16 بهمن ماه تا پایان هفته 
جارى به جهــت آرامش و آســایش خانواده ها 

غیرحضورى اعالم مى شود.

خبرخوش براى جاماندگان
  همشهرى آنالین | وزیر اقتصــاد از 
اختصاص ســهام عدالت به تمامــى افراد تحت 
پوشــش نهادهاى حمایتى تا پایان سال خبر داد. 
حدود 16 میلیــون نفر از جاماندگان این ســهام 
هستند که شــرایط دریافت آن را دارند اما طبق 
تکلیف قانونى دولت در بودجه 1401 و همچنین 
اولویت بندى انجام شــده، حدود 3/5 میلیون نفر 
تحت پوششــین نهادهاى حمایتــى در اولویت 

تخصیص تا پایان سال 1401 قرار دارند.

چند درصد کشور 
آبى است؟

  تسنیم | مرکــز روابــط عمومــى و 
اطالع رسانى وزارت بهداشت اعالم کرد که 76 
درصد شهرهاى کشور در وضعیت آبى قرار دارند و 
تعداد شهرهاى زرد کرونایى در کشور نیز افزایش 
یافته است. تعداد شهرهاى با وضعیت قرمز همانند 
هفته هاى گذشته صفر است و تعداد شهرهاى با 
وضعیت نارنجى از چهار به دو شهر کاهش یافت.

افزایش حقوق سربازان 
عضو کمیسیون اجتماعى مجلس    ایسنا | 
از افزایش حقوق سربازان به 5 میلیون تومان خبر 
داد . کیومرث ســرمدى واله گفت: این رقم براى 
سربازان  متأهل بیش از 5 میلیون تومان خواهد 
بود . وى یکى از نقاط قوت بودجه سال 1401 را 

افزایش حقوق سربازان مجرد و متأ هل خواند.

 درگذشت دردناك مادر و پسر
  مهر |  مدیــر حــوادث و فوریت هاى 
پزشکى آذربایجان غربى گفت: دو نفر مادر و پسر 
زلزله زده اهل خوى به دلیل گازگرفتگى ناشى از 
مصرف زغال در چادر جان خود را از دست دادند. 
فرزین رضازاده اظهار کرد: روز شنبه مادر 80 ساله 
و پسر 55 ســاله زلزله زده اهل فیرورق خوى به 
علت گازگرفتگى ناشى از مصرف زغال در داخل 
چادر با هدف گرمایشى جان خود را از دست دادند. 
وى به گزارش باالى بیش از 100 مسمومیت در 

چادرهاى امدادى اشاره کرد.

براساس طرح رصد اشــتغال دانش آموختگان در سال 
1401 درصد اشتغال در مقاطع کاردانى، کارشناسى و 
ارشد افزایش داشته است.دانش آموختگان دانشگاهى 
پس از اتمام تحصیالت مدت زمانى را که در جستجوى 
شغل مناسب گذراندن خدمت سربازى براى انجام امور 
مرتبط با فارغ التحصیلى خواهند کــرد و این معموًال 
امکان جذب و اشتغال بالفاصله بعد از فارغ التحصیلى 
وجود ندارد؛ بر این اساس در طرح پایش اشتغال دانش 
آموختگان چندین سال است اجرایى مى شود و وضعیت 
اشتغال دانش آموختگان چهار سال قبل به عنوان نمونه 
آمارى در نظر گرفته مى شود.باالترین نرخ بیکارى در 

سال 1401 مربوط به مقطع کارشناسى و دکتراست و 
پایین ترین نرخ بیکارى نیز مربوط به مقطع کاردانى و 

کارشناسى ارشد مى شود.
همچنین آمارها نشــان مى دهد که درصد اشتغال در 
مقطع دکترا در سال 1401، نســبت به 4 سال قبل به 
کمترین میزان خود رسیده اســت در حالى که درصد 
اشتغال در مقطع کاردانى بیشــترین افزایش را داشته 
است.در سال 1401 درصد اشتغال نسبت به سال 1400 
در مقاطع کاردانى، کارشناسى و ارشد افزایش داشته اما 
درصد اشتغال در مقطع دکترا  از 81 درصد به 47 درصد 

کاهش یافته است.

نایــب رئیس کانــون انجمن هــاى صنفــى کارگران 
ســاختمانى ابراز امیدوارى کرد با حل ایراد اصالحیه ماده 
(5) قانون بیمــه اجتماعى کارگران ســاختمانى، امکان 
بهره مندى کارگران ســاختمانى در انتظــار بیمه تأمین 
اجتماعى هرچه زودتر فراهم شود.هادى ساداتى با اشاره 
به رفع ایراد شــوراى نگهبان از طرح اصــالح ماده (5) 
قانون بیمه اجتماعــى کارگران ســاختمانى اظهار کرد: 
خوشــبختانه این ایراد در جلســه کمیســیون اجتماعى 
مجلس برطرف و به شــوراى نگهبان ارســال شد ولى 
هنوز از شورا برنگشته است. به مجرد بازگشت از شوراى 
نگهبان الزم االجراســت و باید به اجرا درآید.وى درباره 

ایراد گرفته شــده توضیح داد: اصالحیه مذکور به دستور 
نیاز داشــت و باید برنامه اى در دســتور العملش تدوین

 مى شد که منابع درآمدى را به طور کامل مشخص مى کرد 
و شرح مى داد ولى دستورالعملى که در آن منابع درآمدى 
تعریف شده بود شفاف نبود که در کمیسیون اجتماعى این 
ایراد برطرف شد.ســاداتى ادامه داد: ایراد بعدى در مورد 
کارگروه بود که اصالحیه اى هم در مورد آنها اعمال شد. 
ساداتى درباره آمار کارگران ساختمانى در نوبت انتظار بیمه 
نیز گفت: تعداد کارگران ساختمانى بیمه پرداز در سال  هاى 
1398 و 1399، 840 هزار نفر بود که در حال حاضر زیر 600 

هزار نفر تحت پوشش بیمه هستند.

دریاقدرتى پور
درآمدهاى میلیاردى اینقدر جذاب هســت که نگذارد 
کودکان کار از چرخه خیابان حذف شــوند. کیسه هاى 
پالستیکى یا گونى هاى پر حجم زباله خیلى وقت است 
براى این کودکان و دست هاى پشت پرده این تجارت 

کثیف، حکم اسکناس را پیدا کرده است.
آمارها هم دقیقًا روایتى از این قصه هستند؛ به این معنا 
که تولید زباله در ایران، ساالنه 20 میلیون تن و گردش 
مالى این میزان زباله معادل 10 میلیارد دالر است. بماند 
که مافیاى کارنابلدى که در حوزه پســماند وجود دارد

 نمى تواند بازیافت را به خوبى انجام دهد و هنوز هم 8 
میلیارد دالر آن دفع مى شود.

دو دو تا چهار تا نشــان مى دهد که اگر شــخص زباله 
گردى در طول روز 90 تا 100 کیلــو زباله جمع آورى 
کند حدود 10 میلیون درآمد خالص خواهد داشت. البته 
این نکته براى کودکان اتباع خارجــه فرق مى کند به 
این خاطر که این کودکان به جــاى دریافت پول جاى 

خواب مى گیرند.
به نظر مى رســد که این درآمد میلیونى حاصل از جمع 
آورى زباله، باعث شده که زباله گردها به نوعى به این 
کار اعتیاد پیدا کرده و حاضر نباشند زباله گردى را کنار 

گذاشته و سرکار دیگرى بروند.
حاال با این حساب اگر زباله بیشــترى جمع شود درآمد 
بیشــترى هم عاید این کودکان خواهد شــد؛ بنابراین 
به جاى آنکه مدیریت پســماند باعــث ارتقاى  زندگى 
شهروندان شود، سیستم معیوب آن باعث مى شود که 
مافیاى زباله کودکان را به خدمت بگیرند تا سهم بزرگى 

از این درآمد را به جیب بزنند.
برآوردها نشــان مى دهد افراد زباله گرد در حال حاضر 

دو دسته اند: کسانى که از روى فقر به سمت زباله گردى 
مى روند که خیلى زود غنى مى شــوند و افرادى که به 
مافیاى قوى در بحث زباله متصل هستند یا براى آنها کار 

مى کنند و این چرخه سالیان سال است که مى چرخد.
به گفته یک فعال محیط زیست با توجه به این موضوع 
ضرورى است نگاه به کودکان کار را از نگاه به کودکان 
زباله گــرد تفکیک کنیــم، کــودکان کار، گل و فال 
مى فروشــند ولى زباله گردى راهى مجزا براى کسب 

درآمد است و سر هر کوچه یک کیسه زباله است که پر از 
پول است و نمى توان به افراد غنى یا فقیر که زباله گردى 
مى کنند بگوییم زباله هایى را که حکم پول را دارد، جمع 

نکنند بلکه باید به شکلى این چرخه قطع شود.
براى قطع این دور باطل، در ســال 84 آیین نامه اى با 
عنوان ساماندهى کودکان کار و خیابان تدوین شد و 11 
سازمان متولى براى ساماندهى کودکان کار مشخص 
شدند که در رأس این سازمان ها، ســازمان بهزیستى 

کشور و شــهردارى ها قرار داشتند؛ ســازمان هایى که 
تاکنون به شکلى مقطعى این مسئولیت را انجام داده اند 
و ماحصل این کم کارى را مى تــوان در تجمع کودکان 
کار در خیابان ها و مکان هاى عمومى به عینه دید. کم 
سن و سال هایى که به گفته مســئوالن بهزیستى 82 
درصدشــان اتباع خارجى اند و با شــکل گیرى بحران 
اقتصادى در کشورهاى همسایه تعداد آنها هر روز زیادتر 

مى شود.

دست هاى پشت پرده یک تجارت کثیف

جاى خواب به جاى زباله! ماجراى جذب دختر و داماد
  تسنیم |  اخیراً نامه اى از سوى معاون سازمان 
بازرسى خطاب به دکتر علیرضا زالى، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکى شهید بهشتى در فضاى مجازى منتشر 
شده که در آن به موضوع جذب غیرقانونى دو تن از 
نزدیکان دکتر بهرام عین اللهى، وزیر بهداشت اشاره 
شده اســت. در این نامه آمده جذب آقاى دکتر جواد 
رضایى و خانم دکتر ندا عین اللهى بدون فراخوان بوده 
و مسیر صالحیت سنجى را طى نکرده است. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى پاسخ داده است: 
اعالم نیاز به خدمــات نامبردگان بــا توجه به خأل 
موجود و نیاز مبرم دانشگاه به خدمات فوق تخصصى 
چشم پزشکى و همزمان با اعالم نیاز به جذب افراد 
دیگر به غیر ایشان از طرف مدیر گروه چشم پزشکى 

دانشگاه صورت گرفته است...

بازگشت به چارچوب گذشته 
على باقرى کنى، معاون وزیر خارجه با    انتخاب|
بیان اینکه ایران در معادله برجام مدعى است و بارها 
اعالم کرده که در چارچوب توافق گذشته حاضر به 
انجام مذاکرات اســت، گفت: ایران تعامالت خود را 
با طرف هاى مقابل به طرق مختلف ادامه مى دهد. 
امیدوارم روند تالش ها در مسیر مذاکرات، به نتایج 

مثبتى نیز ختم شود.

«براى خنده» کاندیدا شدم!
  انتخاب | علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتى 
که زمانى عضو شوراى شهر تهران بوده گفت من اصًال 
نمى خواستم به شــورا بروم. من مى خواستم رئیس 
فدراسیون شوم اما دولت آقاى احمدى نژاد یعنى آن 
بنده خدایى که رئیس سازمان تربیت بدنى بود مرا راه 
نداد. او ادامه داد: من به حالت قهر به وزارت کشور رفتم 
و ثبت نام کردم. مســتقل هم رأى آوردم. واقعاً براى 
خنده بود و فکر نمى کردم رأى بیــاورم. دبیر افزود: 
واقعیتش این است که اصًال نباید به من رأى مى دادند 

اما مردم محبت کردند و رأى دادند. 

هشدار آیت ا... مکارم 
  انتخاب| در ویدویى که توســط دفتر آیت ا... 
مکارم شیرازى مرجع تقلید شیعیان منتشر شده این 
گونه آمده است: آیا درست است که بعضى از مسئوالن 
در رفاه باشند ولى این همه مردم محروم وجود داشته 
باشد؟ فاصله طبقاتى امنیت ما را متزلزل مى کند. با 

شعار نمى توان مملکت را اداره کرد.

مشترى زرنگ!
  برترین ها |محســن جندقى، روزنامــه نگار 
اقتصادى در توییتى نوشــت: یکى از مشتریان بانک 
آینده بعد از واریز اشتباهى 40 هزار میلیارد تومان به 
حسابش به سرعت 100 میلیون آن را برداشت کرد و 

پول را پس نمى دهد.

 حکایت کاالبرگ
کاالبــرگ    روزنامه اطالعات| داســتان 
الکترونیکى یا همان کوپن خود به خود به بیم ها دامن 
مى زند. هیچ اقتصادى در شــرایط عادى به کوپن و 
جیره بندى رو نمى آورد. دولت باید براى مردم توضیح 
دهد و تشــریح کند که اگر کشور در بحران است چرا 
در بحران است و تا کى در بحران است و اگر نیست، 

حکایت کاالبرگ چیست؟

 اقدام عجیب «اون»
  روزیاتو|  رهبر کره شــمالى به یک خودروى 
النچر موشک بالستیک باالترین مدال افتخار کشور 
را داد! «کیم جونگ اون» النچر موشک مورد عالقه 
اش را قهرمان ملى کشــورش خطاب قرار داده که 
این النچر را در جایگاهى در حــد و اندازه هاى پدر و 
پدربزرگ ش قرار مى دهد که رهبران سابق این کشور 

هستند. 

بلندترین قله جهان یعنى اورست آب و هواى سردى دارد، اما سردترین 
کوه دنیا بسیار کوتاه تر و ارتفاع آن حتى به 2000 متر هم نمى رسد.

منطقه «کوه واشنگتن» در ایالت نیوهمپشایر آمریکا از نظر باد سرد 
و یخبندان به عنوان یکى از بدترین مناطق جهان شناخته شده است.

کوه واشنگتن که در کوه هاى سفید در شمال نیوهمپشایر قرار دارد، با 
ارتفاع 1917 متر، بلندترین قله در شمال شرقى ایاالت متحده است. 
اوایل عصر جمعه قله شــاهد باد ســردى بود که به منفى 103 درجه 

فارنهایت (منفى 75 درجه سانتیگراد) رسید.
با اینکه کوه واشــنگتن در منطقه اى با آب و هواى معتدل قرار دارد، 
اما شرایطش دقیقاً  مثل آب و هواى قطبى است. سرماى وحشتناك، 

بارش برف همیشگى، مه غلیظ، یخبندان سنگین و باد هاى شدید تنها 
گوشه اى از ویژگى هاى آب و هوایى این کوهستان هستند. این کوه 
چنان آب و هواى سردى دارد که با قله  کوه اورست و یا قطب جنوب 

قابل مقایسه است.
در باالى این کوه یک ایســتگاه آب و هوایى قرار دارد که با زنجیر به 
زمین بسته شده است، چرا که باد هاى شدیدى که در کوه جریان دارد 

آن را با خود نبرند!
شدیدترین بادى که در این کوه ثبت شــده 372 کیلومتر در ساعت 
قدرت داشته، بادى که تا مدت ها این منطقه را رکورد دار شدیدترین 

باد دنیا کرده بود.

سردترین نقطه جهان در روز جمعه

قیمت خودرو در بازار همچنان با نوسان همراه است. اما در میان این 
نوسانات قیمتى، سایه رکود همچنان بر سر بازار دیده مى شود و سطح 
معامالت پایین است. قیمت خودرو صفر داخلى روز یک شنبه، 16 

بهمن 1401 با تغییراتى همراه شد.
پراید 111 که تولید آن مدت هاست متوقف شــده و وارد بازه 300 
میلیون تومانى شــده بود، صبح روز یک شنبه مجدداً به کانال قبلى 
بازگشت و به قیمت 295 میلیون تومان رسید. پراید 131 نیز با نرخ 
285 میلیون تومان عرضه مى شود. گفتنى است اوایل سال جارى بود 
که پراید رکورد جدید قیمتى را در کارنامه خود ثبت کرد. این خودرو 

در کمتر از یکسال 100 میلیون تومان گران شده است.
تارا اتوماتیک هم که این روزها با افزایش قیمت قابل توجهى همراه 
شده اســت، طى چند روز گذشته روند نوســانى به خود گرفت. این 

خودرو با نرخ 790 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد.
در میان نوســانات بازار پژو 207 اتومات در محــدوده 795 میلیون 
تومان قیمت گذارى شد. دنا معمولى هم در نرخ 628 میلیون تومان 
ثابت ماند. پژو پارس اتوماتیک که در روزهاى گذشته جهش قیمتى 
زیادى را تجربه کرد، بــه نرخ  605 میلیون تومــان در بازار خودرو 

کشور رسید.
تیبا هاچ بک  پالس که از خودروهاى پرطرفدار است، روز یک شنبه 

در محدوده 316 میلیون تومان قیمت گذارى شد.
قیمت پژو 206 تیپ 2 که در روزهاى گذشته با کاهش قیمت مواجه 
شده بود، با نرخ 464 میلیون تومان به فروش مى رسد. تیپ 5 این مدل 

پژو نیز مجدداً  وارد کانال پایین تر شد و به 495 میلیون تومان رسید.
کوییک که جایگزین پراید شده و به قشر متوسط جامعه اختصاص 
یافته، در روزهاى گذشــته رکورد جدیدى را ثبت کرد و وارد کانال 

جدیدى شد. قیمت این خودرو به 312 میلیون تومان رسید.
در این میان، شاهین G که در ماه هاى گذشته به مرز 600 میلیون 

تومان نیز رسیده بود، با قیمت 516 میلیون تومان عرضه شد.

پراید و کوییک چند شد؟
نزدیک به یک ماه از توقف پخش سریال «شبکه مخفى زنان» مى گذرد و 
این سریال با وجود ادعاى ساترا مبنى بر اینکه مشکلى براى پخش ندارد، 

کماکان اجازه توزیع ندارد و عمًال به محاق توقیف رفته است.
نزدیک به یک ماه از توقف پخش سریال کمدى «شبکه مخفى زنان» به 
کارگردانى افشین هاشمى مى گذرد و این سریال کماکان مجوز پخش ندارد.
پس از پخش قسمت بیستم سریال «شبکه مخفى زنان» در روز جمعه  نهم 
دى ماه 1401، توزیع این سریال متوقف شد. االن یک ماه از توقف پخش 
سریال کمدى افشین هاشمى مى گذرد اما هنوز مشکالت آن براى توزیع 

قسمت هاى باقیمانده مرتفع نشده است.
توقف پخش این سریال با عدم توزیع آن در روز جمعه چهاردهم بهمن ماه 
وارد پنجمین هفته خود شد. هنوز نسبت به ماجراى تداوم عدم پخش سریال 
«شبکه مخفى زنان» کارگردان ، پلتفرم پخش کننده و ساترا واکنشى نشان 

نداده اند و مشخص نیست این روند تا چه زمانى ادامه پیدا خواهد کرد.
«شبکه مخفى زنان» یک درام کمدى است که در 30 قسمت آماده پخش 
شده، تاکنون 20 قسمت از این سریال توزیع شده و پخش ده قسمت پایانى 

آن باقى مانده است.

جدیدترین تصویر منتشر شده از «امید» و «رؤیا»، این دو را در کنار یکدیگر 
و درحالى که هم قدم شده اند، نشان مى دهد.

«امید» تنها بازمانده از گونه تک درناى سیبرى در ایران است که به مدت 15 
سال بدون جفت خود «آرزو» به تاالب فریدون کنار سفر مى کند.

ســازمان محیط زیســت به منظور حفظ کریدور ایران و براى اینکه شاهد 
حضور جمعیت بیشترى از درناها در کشــورمان باشیم، یک درناى ماده به 
نام «رؤیا» را از بلژیک به ایران منتقل و به «امید» معرفى کرده که به نظر 

مى رسد این معرفى موفقیت  آمیز بوده و «امید» و «رؤیا» با یکدیگر ارتباط 
گرفته اند.

براى اینکه بتوان گفت که معرفى دو درنا بــه یکدیگر موفقیت آمیز بوده یا 
خیر، باید ببینیم که آیا در اســفندماه که زمان مهاجرت درناست این دو با 
یکدیگر هم مسیر مى شوند و در صورت هم مسیر شدن، آیا در زمان بازگشت 
به ایران در ســال آینده خانواده هاى دیگرى از درنا را نیــز با خود به ایران 

مى آور ند یا خیر؟

نماینده تهران در مجلس شــوراى اسالمى با اشــاره به طرح «مجازات و 
تعزیرات بازدارنده در مورد اظهارنظرهــاى افراد» گفت: موضوع این طرح 
شامل افرادى است که به دلیل چهره شــدن در جامعه، مرجعیت اجتماعى 
پیدا کرده اند، اما بى اطالع از موضوعــى اقدام به بیان اظهارات خالف واقع 
مى کنند و با انحراف در ذهنیت اجتماعى منجر به خسارت عمده به تمامیت 

جسمانى افراد یا اموال عمومى و خصوصى مى شوند.
على خضریان گفت: طرح مذکور حتى براى رسیدگى به اظهارات این افراد 

سه شرط اساسى قرار داده است و تأکید داشــته اگر افراد چهره در فضاى 
حقیقى یا مجازى بیان دروغ داشــته باشــند و این دروغ انعکاس گسترده 
پیدا کند که موجب اخالل شــدید در نظم عمومى کشــور شود، مشمول 

مجازات هاى پیش بینى شده خواهد شد.
وى افرود: با افرادى که صرفًا به دلیل چهره بــودن، حرف کذبى را مطرح 
مى کنند و جامعه را دچار ناامنى و خسارت عمده مى کنند، چه کار باید کرد؟ 
آیا نباید در جبران خسارات وارده براى آنها محکومیت مالى پیش بینى شود؟ 

توقیف بى سر وصداى «شبکه مخفى زنان»

هم قدم شدن «امید» و «رؤیا» بدون « آرزو»

چه کسانى براى اظهارنظر مجازات مى شوند؟ 
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جشنواره اى براى آدم برفى ها 
جشــنواره ســاخت آدم برفى ها در دو شهرســتان 
اصفهان برگزار شــد. بنا بر این گزارش، جشــنواره 
ساخت تندیس هاى برفى به مناســبت دهه فجر و 
میالد امیرالمؤمنین حضرت على(ع) در پیست اسکى 
فریدونشهر برگزار شد. همچنین جشنواره ساخت آدم 
برفى ها با حضور پر شور بیش از هزار نفر از گردشگران 
و ساکنان سمیرم در مجموعه ورزشى شهید صابرى 
این شهر برگزار و به مناسبت چهل و چهارمین سال 
پیروزى انقالب به 44 سازنده ى آدم برفى برتر جوایزى 

اهدا شد. 

گازگرفتگى 6 زن 
سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از گازگرفتگى 
6 زن در داران خبر داد. عباس عابدى با اشاره به حادثه 
گازگرفتگى در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه 
ســاعت 20 و 46 دقیقه روز شــنبه به مرکز فرماندهى 
عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شده است. وى 
ابراز داشت: این حادثه به دلیل اختالل در عملکرد بخارى 
نفتى رخ داده است. این مسموم شدگان به بیمارستان 

شهید رجایى داران منتقل شدند.

برگزارى یک مسابقه جذاب 
اولین دوره مســابقات رالى اتومبیلرانــى خانوادگى در 
شهرضا برگزار شد. فرماندار شهرستان شهرضا گفت: در 
این دوره از مسابقات که از کارخانه تاریخى نوین شهرضا 
آغاز و تا روستاى اســفرجان ادامه داشت 47 خانواده در 
قالب 80 نفر شرکت کردند. سیدامیرجعفرى افزود: در 
این دوره از مسابقات هشت دستگاه ماشین کالسیک 
نیز شرکت داشتند. وى گفت: شرکت کنندگان در این 
مسابقه در طول مسیر 47 کیلومترى از 9 روستاى مسیر 
شهرضا -شیراز عبور کردند و با 15 مکان گردشگرى و 

جاذبه هاى تاریخى این شهرستان آشنا شدند.

مرمت منار ایلخانى 
باقوشخانه

مناره باقوشخانه از آثار دوره ایلخانى به همت شهردارى 
اصفهان مرمت و بازسازى شــد. داوود بحیرایى مدیر 
منطقه 10 شهردارى اصفهان با اشــاره به آغاز مرمت 
مناره باقوشــخانه از اول آذر گفت: مرمت و بازســازى 
این مناره تاریخى و مسجد صاحب الزمان شامل مرمت 
و بازسازى بناى قدیمى به مســاحت 150 مترمربع و 
نماچینى و آجرچینى ساختمان جدید به مساحت 250 
مترمربع با اعتبار 10 میلیارد ریال اســت. او یادآور شد: 
مناره باقوشخانه اصفهان سال 1385 مرمت و بازسازى 

شده بود.

11هزار دانش آموز 
معتکف شدند

معاون پرورشى و فرهنگى اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان از اعتکاف حدود 11 هزار دانش آموز اصفهانى 
با رویکرد ارتقاى بصیرت در مســاجد اســتان خبر داد. 
مهدى نم نبات با اشاره به اینکه این اعتکاف در کشور، 
بزرگترین از نوع خود محسوب مى شود افزود: اعتکاف 
دانش آموزى استان اصفهان از روز شنبه در بالغ بر 50 

باب مسجد آغاز شده است. 

افتتاح 12 مجموعه اقامتگاهى 
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
اســتان اصفهان از افتتاح 12 مجموعــه اقامتگاهى 
در شهرســتان آران و بیدگل هم زمان با دهه مبارك 
فجر خبر داد. علیرضا ایــزدى گفت: این مجموعه ها 
شامل 10 اقامتگاه بومگردى و 2 اقامتگاه سنتى است 
که در بخش مرکزى آران و بیــدگل بخش کویرات 
این شهرستان به مناســبت دهه مبارك فجر افتتاح 
شــد. با افتتاح این مجموعه ها، جمعًا بیش از 65 نفر 
اشــتغال به صورت مســتقیم و ظرفیت اسکان 650 
نفر بااعتبارى بالغ بر 300 میلیارد ریال توسط بخش 
خصوصى به مجموعه تأسیسات گردشگرى استان 

اصفهان اضافه شد.

خبر

امام جمعه خوراسگان اصفهان گفت: با توجه به بارش ها 
و نزوالت آســمانى و افزایش حجــم آب در زاینده رود، 
الزم است تا حقآبه کشاورزان براى کشت محصوالت از 

رودخانه زاینده رود در نظر گرفته شود.
حجت االسالم والمسلمین حســین ربانى اظهار داشت: 
چندین سال اســت که آب مورد نیاز کشــاورزان منطقه 
خوراسگان براى ذوب آهن و فوالد مبارکه و یزد انتقال داده 
مى شود که در جهت صنعت مصرف مى شود. کشاورزان 
این منطقه در راســتاى این موضوع چندین بار تجمعاتى 

داشته اند و انتظار داشتند تا مطالباتشان پیگیرى شود.
وى ادامه داد: با توجه به بارش باران و نزوالت آســمانى، 

توقع مردم نیز رفع مشکل اســت و اینکه حقآبه آن ها از 
رودخانه زاینده رود در نظر گرفته شود. در حال حاضر انتظار 
و خواسته این کشاورزان از دولت بیجا و غیرمعقول نیست 
و مسئوالن باید در جهت تحقق وعده ها و رفع مطالبات 
و خواسته هاى مردمى نهایت تالش و کوشش خود را به 

کار گیرند.
حجت االســالم ربانى اضافه کرد: قول هاى سال آینده 
کفایت نمى کند بلکه مردم در حال حاضر در فشار هستند 
و نیازمند رفع مشکالتشــان هســتند تا بتوانند به کشت 
گندم و غالت در این فصل برســند و ثمر درآمدى شان 

را حفظ کنند. 

بیش از 300 روز از ســال 1401 سپرى شــده اما سهم 
کالنشهر اصفهان و شهروندانش از هواى پاك و تازه فقط 

3 روز بوده است.
هواى کالنشــهر اصفهان از دهم بهمن جارى تا کنون با 
توجه به بارش هاى خوب زمستانى و همچنین وزش باد در 
وضعیت قابل قبول و سالم قرار گرفته است و روز چهارشنبه 
12 بهمن و جمعه 14 بهمن، هواى پاك براى آن ثبت شد. 
کارشناس مســوول آلودگى هوا اداره کل حفاظت محیط 
زیست اســتان اصفهان در گفت و گو با ایرنا اعالم کرد: 
از ابتداى امســال تا روز جمعه گذشته بر اساس اطالعات 
مربوط به ایستگاه هاى پایش دائم بر حسب شاخص کیفیت 

هوا (AQI) در کالنشهر اصفهان در روزهاى 21 آبان، 12 و 
14 بهمن، هواى پاك ثبت شده است.

محمود مزارع با اشــاره به اینکه پارسال فقط 2 روز هواى 
پاك در اصفهان داشــتیم، تصریح کرد: تعداد روزهاى با 
هواى آلوده در اصفهان از ابتداى امسال تا کنون 22 درصد 

بیشتر شده است.
این کارشــناس توضیح داد: از ابتداى سال جارى تا 13 
بهمن 3روز هــواى پاك، 154 روز هــواى قابل قبول و 
سالم، 136 روز هواى ناســالم براى گروه هاى حساس 
و 27 روز هواى ناسالم براى عموم در کالنشهر اصفهان 

ثبت شده است.

سهم اصفهان از هواى پاك
 فقط 3 روز

حقابه کشاورزان از زاینده رود 
در نظر گرفته شود 

با گذشت چند روز از بارش سنگین برف در هفته گذشته، 
به تدریج ابعاد آنکه طى چند سال گذشته در برخى مناطق 
استان اصفهان کم ســابقه تلقى مى شود بیشتر به چشم 

مى آید.
تصاویر و فیلم هایى که از ارتفــاع برف هاى جمع آورى 
شده در شبکه هاى مجازى منتشر شده است، بیشتر یادآور 
دکور فیلم هاى سینمایى در استودیوهاى فیلمبردارى است 
تا اتفاقات واقعى در طبیعت اصفهان به طورى که رئیس 
اداره راهدارى وحمل و نقل جاده اى شهرستان فریدونشهر 
گفته است، ارتفاع برف در برخى نقاط گردنه کلوسه تا 4 

متر نیز مى رسد.
روزهاى گذشــته بارش حدود 20 تا 70 سانتیمتر برف در 
مناطق غرب و جنوب اصفهان قطع ارتباط برخى راه هاى 
روستایى شهرستان هاى فریدونشــهر، چادگان، بویین 
میاندشت، فریدن و سمیرم را به دنبال داشت، ارتفاع برف 
در برخى از مناطق مرتفع غرب استان هم به بیش از یک 
متر مى رسد. همچنین برف و کوالك و سرما راه ارتباطى 
135 روستا در غرب و جنوب استان اصفهان را مسدود کرد 
و سبب یخ زدگى معابر و خیابان هاى 10 شهر و 185 روستا 

در غرب و جنوب استان شد.
 در همین باره منصور شیشــه فروش، مدیرکل مدیریت 
بحران اســتاندارى اصفهان در گفتگویى به چالش 100 
روزه برف روبى در سه هزار کیلومتر از جاده هاى مسدود 
و نیمه مسدود در غرب و جنوب استان اصفهان پرداخت. 
آنطور که شیشــه فروش گفته، این عملیات با پشتیبانى 
550 دستگاه ماشین آالت، 200 دستگاه تجهیزات امداد 
زمستانى و 750 نفر نیروى راهدارى انجام و به دنبال آن 
بخش قابل توجهى از مسیرها بازگشایى شده است. این 
در حالى است که همچنان راه 40 روستا در بخش پشتکوه 

دوم فریدونشهر و بخش وردشت و پادناى سمیرم مسدود 
است و ساکنان 100 روستا براى تردد به دلیل انباشت برف 

و کوالك با مشکل روبه رو هستند.
تعداد 52 تیم هم با پشــتیبانى 72 دستگاه ماشین آالت 
برف روبى شــهردارى ها در12 شهر از جمله فریدونشهر، 
برف انبــار، داران، افوس، دامنــه، رزوه، چادگان، بویین 
میاندشــت، ســمیرم، کمه، ونک، بیده و حنــا واقع در 
شهرســتان هاى فریدن، فریدونشــهر، چادگان، بویین 
میاندشت وسمیرم به کار بازگشایى و برف روبى از خیابان ها 

و معابر شهرى مشغول بوده اند.
در همین حال ارزیابى هاى اولیه حاکى از بروز خسارت به 
بیش از 300 واحد مسکونى روستایى فرسوده در مناطق 
روستایى در شهرستان هاى غرب و جنوب استان از جمله 
پشتکوه فریدونشهر بخش پادنا و وردشت سمیرم، چناررود 
چادگان، بخش کرچمبوى بویین میاندشت و بخش زنده 
رود فریدن اســت. از طرفى بارش سنگین برف در هفته 
گذشته، آب، برق و ارتباطات رادیویى ومخابراتى را هم در 
بخش هایى از شهرستان هاى استان اصفهان قطع کرد. 

حاال مشخص شــده به علت انباشــت برف و قطع برق، 
ایســتگاه هاى مخابراتــى و تلویزیونى واقــع در برخى 
ارتفاعات ارتباط رادیو و تلویزیونى 80 روستا در بخش هاى 
پادنا و پادناى علیاى شهرستان سمیرم و بخش چناررود 
شهرستان چادگان و نیز ارتباط تلویزیونى و رادیویى 10 
روستا در بخش زنده رود شهرستان فریدن و بخش مرکزى 
شهرســتان بویین میاندشت قطع شــده بود. همچنین 
ارتباطات رادیو و تلویزیونى در 60 درصد شهر سمیرم به 
علت مشکل برق ایستگاه واقع در ارتفاعات مشرف به شهر 
در اثر بارش برف و انسداد مســیر دسترسى قطع و مسیر 
ارتباطى ایستگاه ارتباطات واقع در کوه مارشنان شهرستان 

کوهپایه نیز به علت ریزش بهمن مسدود شده بود.

اما در حالى که چالش مدیریت بحران اســتان با تبعات
 بارش هاى هفته گذشته در نقاط زیادى از استان همچنان 
ادامه دارد،  اداره کل هواشناسى اســتان اصفهان پیش 
بینى کرده از امروز دوشنبه 17 بهمن ماه با فعالیت سامانه 
ناپایدارى بارشى در نیمه غرب و جنوب استان، بارش برف 
و باران شهرستان هاى فریدونشهر، سمیرم و داران را فرا 

مى گیرد.
این در حالى اســت که فرماندار فریدن گفته تجهیزات و 
ماشین آالت برف روبى شهرستان سردسیر فریدن از نظر 
کمى و کیفى متناســب با حجم برف این منطقه نیست و 
رئیس اداره راهدارى وحمل و نقل جاده اى شهرســتان 
فریدونشهر هم علت تأخیر در بازگشایى گردنه کلوسه که 
زیر 4 متر برف مدفون شده را خرابى هر دو دستگاه برف 
روب این عملیات و کمبود ماشین آالت راهدارى عنوان 
کرده اســت. از سویى  منصور شیشــه فروش، مدیرکل 
مدیریت درمان اســتاندارى اصفهان هم هشــدار داده 
نوســازى و تقویت ماشــین آالت برف روبــى اصفهان 

ضرورى است. 
اهمیت هشدار شیشــه فروش  از آنجا ناشى مى شود که   
اصفهان معین هشت استان مجاور خودش است و هفته 
گذشته هم 30 دستگاه انواع ماشــین آالت برف روبى به 
همراه تیم هاى عملیاتى از اصفهان براى کمک رسانى به 
عملیات بازگشایى جاده ها و معابر به استان چهارمحال و 

بختیارى اعزام شده است.
بارش برف در چهارمحال و بختیارى هم سنگین بوده به 
طورى که ارتفاع برف در ایستگاه کوهرنگ که سرمنشأ 
رودهاى کارون و زاینده رود اســت به حدود 2 متررسید. 
تصاویر مدفون شــدن منازل، محل هاى کار و اتومبیل 
ها در کوهرنگ از پر بیننده ترین تصاویر روزهاى اخیر در 

فضاى مجازى بوده است.

انتقاد از کمبود تجهیزات برف روبى در اصفهان که باید به 8 استان دیگر امدادرسانى کند 

آوار برف

هشدار بنزینى!
نصف جهــان   روزنامه «زاینده رود» در شماره دیروز 
خود ضمن هشــدار درباره جدى تر شــدن بحث 
«واردات بنزین» نوشته است: «زنگ خطر واردات 
بنزین از مدت ها پیش به صدا درآمده اســت. درواقع 
این روزها دستاورد ایران در صادرات بنزین به راحتى 
از دست رفته و با وجود اینکه حتى یک لیتر هم بنزین 
صادر نمى شود، گمانه زنى ها هم براى واردات بنزین 

از سر گرفته شده اســت.»
به نوشته این روزنامه محلى، «در صورت تداوم روند 
فعلى، از ســال هاى بعد مجبور به واردات بنزین و 
گازوییل خواهیم بود. هرچند در خصوص صادرات 

هم به گواه آمار صادرات بنزیــن هم اکنون چیزى 
نزدیک به صفر است.»

روزنامه «زاینده رود» با اشــاره بــه اینکه «کنترل 
مصرف با افزایش قیمت صــورت نخواهد گرفت» 
پیش بینى کرده است: «شــــرکت ملى پاالیش 
و پخش چاره اى ندارد به جــــز واردات بنزین اما 
موضوع اینجاست که در بودجه سال جارى ارزى براى 
واردات بنزین در نظر گرفته نشــده؛ بنابراین موضوع 
تهاتر نفت بــا بنزین محتمل ترین سناریوى پیش 
رو است. در نهایت اینکه، زنگ خطر به صدا درآمده و 

هشدارها هرروز جدى تر از قبل مى شود.» 

مریم محسنى
یکى از برنامه هاى در دست اجراى شهردارى اصفهان، 
شستشوى جداول معابر شهر است. چنین اقدامى در نگاه 
اول نه تنها به زیباسازى شهر کمک مى کند بلکه به لحاظ 
بهداشــتى نیز مى تواند مثمر ثمر واقع شود. اما این همه 

ماجرا نیست.
ماشین هاى شهردارى در بیشتر معابر شهر، ساعات اولیه 
صبح را به منظور شستشــوى جداول انتخاب مى کنند 
اما در برخى معابر هم کار به پیــش از ظهر، ظهر و حتى 
هنگام غروب آفتاب کشیده مى شود. این در حالى است 
که همزمانى ترافیک روزانه با حرکت آرام این خودروها در 
هنگامى که آب را با فشار به جداول مى رسانند باعث بروز 

اختالل در تردد و افزایش ترافیک مى شود.
اما نکته دیگر در این شستشو، شیوه انجام کار است. آیا بعد 
از عبور خودروى آبپاش، جداول تمیز و پاکیزه شده اند؟! 

پاسخ منفى است. به ُیمن (!) انواع آالینده هاى جوى و غیر 
جوى، خیابان هاى شهر چنان سیاه شده اند که با چند دقیقه 
آب گرفتن روى آنها پاکیزگى به اصفهان به نمى گردد. باید 
توجه داشت که استفاده صرف از اتومبیل هاى قدیم آب 
پاش که از کوچک ترین مکانیسم ها روز بى بهره هستند 
به تنهایى نمى تواند باعث تمیزى معابر شود. اینجاست که 
نیاز به مردانى با مواد پاك کننده که باید زمان بیشترى را به 

ساییدن جداول اختصاص دهند بیشتر احساس مى شود!
نباید فراموش کرد که نوروز نزدیک است و امسال هم به 
دلیل عادى شدن فعالیت کرونا براى مردم، احتمال لبریز 
شدن اصفهان از گردشــگران نوروزى بسیار زیاد است. 
پس مى طلبد از همین امروز شیوه جدیدى به منظور پاك 
کردن معابر شهر از اثر آالینده ها در نظر گرفته شود تا از 
منظر این گردشگران به شهرت شهر اصفهان در تمیزى

 خدشه اى وارد نشود.

شستن هم قاعده و قانون دارد!

ارائه الیحه بودجه شهردارى فوالدشهر به شورا
نصــف جهــان   بودجه ســال 1402 شــهردارى 

فوالدشهر تقدیم شوراى شهر شد.
بودجه 1950 میلیارد ریالى شــهردارى فوالدشهر 
با افزایش 50 درصدى نســبت بــه بودجه 1401 

تقدیم شوراى اسالمى شهر شد. در الیحه تقدیمى 
بودجه شهردارى براى سال آینده 60 درصد سهم 
هزینه هاى جارى و 40 درصد ســهم هزینه هاى 

عمرانى پیش بینى شده است.

آرمان کیانى

نگاه روز

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از دستگیرى عامل اصلى 15 فقره سرقت در جنوب شهر 

اصفهان و خبر داد.
حسین ُترکیان اظهار داشــت: در پى شکایت تعدادى از 
شهروندان مبنى بر سرقت از منازلشان در حوزه جنوب 
شهر اصفهان موضوع به صورت تخصصى در دستور کار 

کارآگاهان پلیس آگاهى قرار گرفت.
وى افزود: کارآگاهان پس از بررسى صحنه هاى وقوع 
جرم و جمع آورى آثار بجا مانده از سارقان هویت فردى 
که اقدام به این سرقت ها کرده بود را به دست آورده و با 

رصد هوشمندانه، مخفیگاه این فرد را شناسایى کردند.
ترکیان گفت: با شناســایى مخفیگاه سارق کارآگاهان 
بالفاصله وارد عمل شده و با محل را به محاصره خود در 
آورده و طى یک عملیات کامًال دقیق و ضربتى متهم را 

پیش از اینکه فرصت فرار پیدا کند، دستگیر کردند.
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان ادامه داد: ســارق 
هنگامى که با مدارك و مســتندات و ادله محکم پلیس 
مواجه شد به 3 فقره سرقت منزل، 2 فقره سرقت خودرو 

و 10 فقره سرقت داخل خودرو در جنوب شهر اصفهان 
اقرار کرد.

وى تصریح کرد: در بازرســى از مخفیگاه متهم اموال 
مســروقه زیادى شــامل لپ تاپ، لــوازم خانگى و 2 
خودروى مسروقه کشف شد که ارزش این اموال توسط 

کارشناسان 30 میلیارد ریال ارزیابى شده است.
ترکیان بــا بیان اینکــه متهم پس از تشــکیل پرونده 
تحویل مرجع قضائى شد، گفت: تحقیقات در خصوص 
ســرقت هاى احتمالى دیگر توسط متهم کماکان ادامه 
دارد و شهروندانى که منازل و خودروى آنان در منطقه 
جنوب شهر اصفهان مورد دستبرد قرار گرفته مى توانند 
جهت پیگیرى پرونده سرقت و شناسایى اموال مسروقه 
به اداره مبارزه ســرقت پلیس آگاهى اســتان اصفهان 

مراجعه کنند.

بازداشت سارق 3 میلیارد تومانى جنوب شهر اصفهان

بهره بردارى از 30 طرح عمرانى و خدماتى در گز
نصف جهان   شــهردار گز برخــوار از برگزارى 10 
برنامه فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى و کلنگ زنى 
و بهره بــردارى از 30 طرح عمرانــى و خدماتى با 
اعتبار هشت میلیارد و 86 میلیون ریال در دهه فجر 

انقالب اسالمى خبر داد.
ســعید ذاکر اصفهانى اظهار کرد: اجرا و تهیه طرح 
تفصیلى شــهر، آغاز مطالعات مربــوط به هدایت 
آب هاى ســطحى، تکمیــل فــاز دوم کتابخانه، 
اجراى ســامانه نظارت تصویرى و پایشى شهرى 
و ... با چهار میلیــارد و 170 میلیون ریال اعتبار در 

راستاى توسعه زیرساخت هاى شــهرى بوده که 
در یوم ا... دهــه فجر آماده بهره بــردارى و افتتاح

 است.
وى بر اجــراى محله محور طرح هــاى عمرانى و 
اســتفاده از نظرات افراد معتمد و بومى شهر تأکید 
کرد و ادامه داد: آیین کلنگ زنى و احداث رفیوژ بلوار 
صنعتى حدفاصل میدان معــراج تا میدان صنعتى، 
نصب و اجراى تابلوى ورودى شهر و اِلمان نام شهر 
در آزادراه معلم و... با هفــت میلیارد و 200 میلیون 

ریال اعتبار در دهه فجر برگزار مى شود.

افتتاح 196 پروژه با اعتبار 20 هزار میلیارد ریال 
در کاشان

نصف جهان   فرماندار کاشــان از افتتاح 196 طرح 
عمرانى خدماتى بــا اعتبار 20 هــزار میلیارد ریال 

همزمان با دهه فجر در کاشان خبر داد.
محمد شــریف زارعى افزود: طرح هاى افتتاحى در 
حوزه هاى صنعت، کشــاورزى، عمرانى، سالمت، 
آب و فاضالب، راهدارى، آمــوزش و منابع طبیعى 

است که زمینه اشتغال 800 نفر را فراهم مى کند.
وى شاخص ترین پروژه  امســال را زیرگذر ورودى 
کاشــان معرفى کرد و افزود: ابرپروژه شهر کاشان 
پروژه زیرگذر شهید سلیمانى است که با اعتبار چهار 
هزار میلیارد ریال در ایام ا... دهه فجر شاهد افتتاح و 

بهره بردارى آن خواهیم بود.

وجود 50 میلیون سند تاریخى در وزارت اطالعات 
مدیرکل اطالعات استان اصفهان گفت: نویسندگان و 
پیشکسوتان انقالب باید با روشنگرى هاى خود قلم هاى 

تحریف را بشکنند.
به گزارش خبرگزارى تسنیم ، مصطفى حق پرست در 
همایش تجلیل از پیشــگامان انقالب اسالمى استان 
اصفهان با اشاره به میزان اسناد تاریخى موجود در وزارت 
اطالعات اظهار داشت: ما امروز در حوزه بررسى وقایع 
و تاریخ نگارى انقالب اسالمى، حدود 50 میلیون برگ 
سند در دسترس داریم، با موضوعات گوناگون  که بیش 

از نیم قرن قدمت دارند.
وى عنوان کرد: مرکز بررسى اســناد تاریخى وزارت 
اطالعات با تاکید رهبر معظم انقالب از سال 1373 کار 
دسته بندى، تدوین و تنظیم اسناد به جا مانده از ساواك را 
آغاز کرد؛ ابتدا مطالب حول شخصیت ها و اتفاقات منتشر 
شد اما از سال 1376 انتشار تعدادى از پرونده هاى موجود 

در بایگانى به شکل کتاب نیز انجام گرفت.
حق پرست بیان کرد: این مرکز بیش از 385 جلد کتاب و 

بیش از 170 عنوان منتشر کرده است.
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هکرها با باگ جدید فیســبوك مى توانند به شماره 
موبایل کاربر دســت یابند و قابلیت احراز هویت را 

غیرفعال کنند.
باگى در سیســتم متمرکزى که فیســبوك براى 
مدیریت ورود کاربران به حســاب هاى فیسبوك و 
اینستاگرام ابداع کرده بود، به هکر ها اجازه مى داد با 
اطالع از شماره تماس کاربر قابلیت احراز هویت دو 

مرحله اى حساب را خاموش کنند.
یک محقق نپالى به نام Gtm Manoz متوجه شــد 
 Meta Account Center متا در سیســتم جدیــد
تعداد تالش ها بــراى ورود به حســاب کاربرى با 
اســتفاده از کد احراز هویت دو مرحلــه را محدود 
نکرده است. این سیستم به کاربران کمک مى کند 
تمام حساب هاى کاربرى خود در شرکت متا (مانند 

فیسبوك و اینستاگرام) را به یکدیگر متصل کنند.
هکر ها با استفاده از شــماره موبایل کاربر مى توانند 
وارد حساب هاى تمرکز یافته شوند و شماره موبایل 
قربانى را وارد و آن را به حساب کاربرى خود مرتبط 
کننــد. در مرحله بعد احراز هویــت دو مرحله اى را 
غیرفعال مى کند. این امر بسیار مهم است، زیرا هیچ 

محدودیتى 
براى تعداد تالش هاى 

یک کاربر براى ورود به سیستم تعیین نشده است.
هنگامى که هکر به کد درســت دست یابد، شماره 
موبایل قربانى به حســاب کاربرى فیس بوك وى 
متصل مى شــود. چنین حمله اى سبب مى شود متا 
پیامى به قربانیان ارسال و اعالم کند سیستم احراز 
هویت دو عاملى آن ها غیرفعال شــده و همزمان 
موبایل آن ها به حساب کاربرى فرد دیگرى متصل 

شده است.
در این وضعیت هکر مى تواند با اســتفاده از روش 
فیشینگ پســورد حســاب کاربرى فیس بوك را 

کنترل کند.
Manoz سال گذشته میالدى این باگ را در مرکز 

حســاب هاى کاربرى متا ردیابى کــرد و در نیمه 
سپتامبر 2022 آن را به شرکت گزارش داد.

این شرکت آمریکایى چند روز بعد باگ را برطرف 
کرد و پاداشى 27هزار و 200 دالرى به وى پرداخت 

کرد.

دسترسى هکرها
 به شماره موبایل کاربران

7 کارى که سیرى آیفون
 مى تواند انجام دهد
 و از آن بى خبرید

گاهى مجبور مى شویم رایانه هاى قدمى خود را کنار بگذاریم اما یک 
راه ساده مى تواند آن ها را دوباره کارآمد و قابل استفاده کند.

آخرین نسخه هاى ویندوز و macOS فهرست طوالنى اى از سیستم 
مورد نیاز دارند که در نتیجه بســیارى از دستگاه ها نمى توانند به روز 
باشــند. با گذشــت زمان نرم افزار هاى قدیمى دیگر به روز رسانى 
نمى شــوند و این یعنى رایانه شــما بى فایده خواهد بود. اما قبل از 
اینکه لپ تاپ قدیمى خود را رها کنید، با تبدیل آن به یک دســتگاه 
اختصاصى کروم به آن جان تازه اى بدهید. سیســتم عامل رایگان 

گوگل این امکان را فراهم مى کند و تنظیم آن نسبتا آسان است.
ChromeOS Flex مى تواند هر رایانه شخصى یا Mac قدیمى را به 

Chromebook تبدیل کند، حتى آن هایى که شما فکر مى کنید براى 

استفاده بسیار کند و قدیمى هســتند. اگر نمى توانید یا نمى خواهید 
دستگاه خود را ارتقاء دهید یا فقط به یک کامپیوتر همه منظوره براى 

خانواده نیاز دارید، این یک راه حل عالى است.

قبل از شروع چه چیز هایى باید بدانید
قبل از اینکه گرد و غبار لپ تاپ قدیمى خود را پاك کنید، چند نکته 
وجود دارد که باید در نظر داشته باشید.اول ChromeOS Flex تمام 
ویژگى هایى را که Chromebook ارائه مى کند، ارائه نمى کند. براى 
مثال نمى توانید برنامه هــاى Android یا Parallels را نصب کنید، 

هیچ محیط توسعه لینوکس نیز وجود ندارد.

خبر خوب این است که اگر فقط یک رایانه براى وبگردى مى خواهید، 
مشکلى نخواهد بود. این سیستم عامل همچنین داراى حداقل نیاز 
است و فقط روى پردازنده هاى x۸۶ کار مى کند. این اساسا هر چیزى 

است که توسط اینتل یا AMD ساخته شده است.
در نهایت، یک هشدار؛ نصب این نسخه از ChromeOS همه چیز 
را در رایانه شــما به طور کامل حذف مى کند، بنابراین قبل از شروع، 
مطمئن شوید که از اطالعاتى که نمى خواهید از دست بدهید، نسخه 

پشتیبان تهیه کرده باشید.

آنچه براى نصب ChromeOS Flex نیاز دارید
اول از همه، به یک لپ تاپ یا کامپیوتر رومیزى قدیمى تر نیاز دارید. 
گوگل فهرستى از دستگاه هاى تایید شده را ارائه مى کند، اگر دستگاه 
شما در آن لیست قرار دارد، شما آماده هستید. اما حتى اگر این طور 
نباشد، این احتمال وجود دارد که بتوانید آن را به کار بگیرید؛ همچنین 
به یک درایو فلش USB یا کارت SD با حداقل 8 گیگابایت فضاى 
ذخیره سازى نیاز دارید. توجه داشته باشید که این فرآیند همچنین 
همه چیز را در درایو به طور کامل پاك مى کند، بنابراین مطمئن شوید 

که هیچ چیز مهمى در آنجا وجود ندارد.
در نهایت باید به گوگل کروم دسترســى داشته باشید. این مى تواند 
همان رایانه اى باشد که مى خواهید ChromeOS Flex را روى آن 

نصب کنید، یا مى تواند کامال دستگاه دیگرى باشد.

با ایجاد یک درایو بوت شروع کنید
 ChromeOS Flex اولین کارى که باید انجام دهید این اســت که
را روى فلش ممــورى یا کارت SD قــرار دهیــد. در رایانه اى که 
Google Chrome را اجــرا مى کند، درایو فلــش را وصل و ابزار 

 Get را نصب کنیــد. آن را اجرا کنید، روى Chromebook بازیابى
 Select a model from a کلیک کنید و در منوى کشویى Started

 Continue را انتخاب کنید.  روى list، Google ChromeOS Flex

کلیک و درایو فلش خود را از منوى کشــویى انتخاب کنید. مطمئن 
شوید که درایو مناسب را انتخاب کرده اید، در غیر این صورت ممکن 
است در نهایت چیزى کامال متفاوت را بازنویسى کنید. وقتى آماده 

شدید، روى Create Now کلیک کنید.
این ابزار سیستم عامل را دانلود مى کند و درایو فلش یا کارت SD شما 
را به یک درایو قابل بوت تبدیل مى کند. این مدتى طول مى کشــد، 

در نهایت پیامى خواهید دید که به شما مى گوید درایو آماده است.

از درایو سیستم خود را بوت کنید
دســتگاهى را که مى خواهید ChromeOS Flex را روى آن اجرا 
کنید، خاموش کرده و فلش درایــو یا کارت SD خود را وصل کنید. 
حاال مى توانید کامپیوتر را روشن کنید. در بیشتر موارد، دستگاه شما 
مستقیما از درایو بوت مى شود، اما اگر این اتفاق نیفتد، باید بالفاصله 

پس از روشن کردن رایانه، کلید خاصى را فشــار دهید، به احتمال 
زیاد F۲ یا F۱۲ در رایانه هاى شــخصى. بالفاصله پس از آن، فقط 

دستورالعمل ها را دنبال کنید.
در مک این کار کمى ساده تر است، کافى است پس از روشن کردن 
رایانه، کلید Option را نگه دارید، سیستم از شما مى پرسد که از کدام 

دستگاه مى خواهید بوت شوید.
 ChromeOS در نهایت صفحه اى را مشاهده مى کنید که از شما به

Flex اســتقبال مى کند، ابتــدا روى Try it کلیک 

کنید تا نرم افزار یک چرخش پیدا کند. در صورت تمایل، مى توانید با 
استفاده از حساب گوگل خود وارد سیستم شوید یا به عنوان مهمان 
مواردى را امتحان کنید. اگر متوجه شدید که همه چیز به خوبى کار 

مى کند.

ChromeOS Flex نصب
 ChromeOS همان طور که قبال به شما هشدار دادیم، با نصب
Flex همه چیز در رایانه شما به طور کامل حذف مى شود. ادامه 

ندهید مگر اینکه با آن مشکلى نداشته باشید در غیر این صورت 
با کلیک کردن روى ساعت در گوشه سمت راست پایین صفحه، 
از حســاب گوگل خود خارج شــوید. با این کار به منوى خوش 
 Install ChromeOS Flex آمدگویى باز مى گردید؛ این بار روى

کلیک کنید.
 USB پس از اتمام فرآیند، مى توانید رایانه خود را خاموش کنید، درایو
یا کارت SD را جدا کرده و مستقیما در ChromeOS بوت شوید. شما 
باید به حساب گوگل خود وارد شوید، حتى اگر در حین آزمایش موارد 

انجام دادید، زیرا تنظیمات از نسخه زنده منتقل نمى شوند.
پس از آن، چیزى شــبیه به یک کروم بوك کامال جدید خواهید 
داشت، حتى اگر خود دســتگاه یک دهه قدمت داشته باشد. این 
یک راه عالى براى استفاده بیشــتر از دستگاهى است که در غیر 

این صورت از آن دست مى کشید.

کمپانى آنر – HONOR روى یک گوشــى مرموز 
با تراشــه جدید کوالــکام و باتــرى غول پیکر کار 
مى کند که مى تواند در کنگره جهانى موبایل 2023 

معرفى شود.
آنر براى حضور در MWC2023 آماده مى شود. این 
کنگره تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد تا 
شاهد رونمایى از  گوشى هاى سرى آنر مجیک 5 و 
گوشــى منعطف مجیک V باشــیم؛ اما ظاهرا یک 

گوشى مرموز دیگر را هم مالقات خواهیم کرد.
تا جایى کــه مى دانیم، این یک مــدل میان رده با 
چیپست جدید کوالکام، اسنپدراگون 6 نسل 1 است. 
این تراشه در انتهاى تابســتان گذشته معرفى شده 

بود؛ ولى هنوز هیچ گوشى هوشمندى در بازار نیست 
که از آن قدرت بگیرد. پس شاید همین گوشى بتواند 

این طلسم را بشکند.
از دیگر مشخصات منتســب به آن، باید به صفحه 
نمایش اولد خمیده با حفره پانــچ مرکزى، رم 12 
گیگ و حافظه داخلــى 256 گیگ اشــاره کنیم. 
حتى گفته مى شــود این گوشــى میان رده، باترى 
6000 میلى آمپر ساعتى دارد که در ترکیب با تراشه 
کم مصرف اســنپدراگون 6 نسل 1، شارژدهى چند 

روزه آن را تضمین مى کند.
ظاهرا تولید در مرحله پایانى قرار دارد و به زودى با 

نام این گوشى مرموز آنر، آشنا خواهیم شد.

جدیدترین آمار نشان مى دهد افت فروش آیفون 
14 پالس همچنان ادامه دارد.

فروش گوشى هاى آیفون 14 پرو و آیفون 14 پرو 
مکس همچنان روند صعودى دارد، اما همزمان 
فروش آیفــون 14 و آیفون 14 پــالس در حال 
کاهش اســت. به ادعاى راس یانــگ، تحلیلگر 
صنعت نمایشگر، اپل 75 درصد از پنل آیفون هاى 
نسل جدید را براى مدل هاى پرو تهیه مى کند و 
احتماًال این عدد به مرور زمــان افزایش خواهد 

یافت.
 داده ها نشــان مى دهند حجم تولید نمایشــگر 
براى آیفون 14 کمــى افزایش یافتــه، اما اپل 
تأمین نمایشــگر آیفون 14 پالس را به طور کلى 
متوقف کرده است. افزایش تقاضا براى آیفون 14 
نتوانسته است تقاضاى کاهش یافته براى آیفون 

14 پالس را پوشش دهد. اپل ممکن است در ماه 
جارى میالدى بار دیگر سفارش تولید پنل آیفون 

14 پالس را ثبت کند.
به گفته  راس یانــگ، با وجود تقاضــاى پایین 
براى گوشــى آیفون 14 پالس، اپــل همچنان 
روى تولید آیفون 15 پالس مصر اســت. برخى 
از شــایعه ها حمایت مى کند که اپــل قصد دارد 
قیمت گوشى هاى آیفون 15 و آیفون 15 پالس 
را کاهش دهد و همزمان قیمت مدل هاى پرو را 

باال ببرد.

رایانه قدیمى خود را با تبدیل آن به کروم بوك دوباره احیا کنید

منتظر رونمایى
 از یک گوشى مرموز باشد

اپل ترغیب به لغو تولید آیفون 15 پالس خواهد شد؟

سیرى مى تواند کار هاى بیشترى غیر از ارسال پیام هاى متنى 
و اطالع از پیش بینى آب و هوا انجام دهد.

سیرى، دستیار صوتى مجازى آیفون شما، انجام کار هایى 
که باید به طور دستى انجام دهید، آسان تر مى کند. فقط با 
استفاده از صداى خود مى توانید در حین رانندگى یک تماس 
تلفنى برقرار کنید یا زمانى که در حال دویدن در آشپزخانه 
هستید، یک تایمر 15 دقیقه اى تنظیم کنید. اما سیرى توانایى 

بسیار بیشترى دارد.
اپل تمام کار هایى را که سیرى مى تواند براى شما انجام دهد، 
به رخ نمى کشد و هر سال به طور تدریجى دستورات صوتى 
بیشترى را اضافه مى کند که ممکن است از آن ها اطالعى 
نداشته باشید. آیا مى دانستید که با iOS16، در نهایت اکنون 
مى توانید آیفون خود را فقط با صداى خود راه اندازى مجدد 

کنید؟
و این تازه شروع کار است. اگر مى خواهید درباره کار هایى که 
مى توانید با صداى خود انجام دهید بیشتر بدانید، این 7 فرمان 

صوتى پنهان سیرى را امتحان کنید.

یافتن سریع رمز هاى عبور ذخیره شده براى 
وب سایت ها و برنامه ها 

مى توانیــد نام هاى کاربــرى و رمز هاى عبور خــود را در 
 iCloud همه دســتگاه هاى اپل از جمله آیفون، از طریق
 Settings مى توانید به ،iOS ذخیره کنید. در Keychain

Passwords < بروید تا گذرواژه هاى ذخیره شــده خود را 

براى Apple ID، وب سایت ها و برنامه هاى خود مشاهده 
کنید، اما مى توانید با Siri سریع تر به آن ها دسترسى داشته

 باشید.
تنها کارى که باید انجام دهید این است که از سیرى بپرسید 

«گذرواژه (برنامه/وب ســایت) را به من نشان بده» 
که به این ترتیب به طور خودکار در تنظیمات 

خود به صفحه رمز عبور خاص هدایت 
مى شوید. 

قبل از اینکــه بتوانید رمز عبور را 
 Face ID مشاهده کنید، باید از
یا Touch ID براى دسترسى 
به آن استفاده کنید. از آنجا 
مى توانید نام کاربرى یا رمز 
عبــور را در کلیپ بورد خود 

کپى کنید.

آیفــون خــود را 
مجدداً راه اندازى کنید

اگر با یک مشکل نرم افزارى مانند 
بسته شــدن مداوم اجبارى برنامه یا 

سیستم عامل تاخیر مواجه هستید، اغلب 
مى توانید با یک راه اندازى مجدد سریع آیفون 

خود مشکل را برطرف کنید. 

تنها کارى که باید انجام دهید این است که دکمه هوم و یکى 
از دکمه هاى صدا را براى حدود یک ثانیه فشار دهید و سپس 
آن را بکشید تا دستگاه خود را خاموش کنید، اما راه ساده ترى 
 iOS16 براى راه اندازى مجدد وجود دارد. تــا زمانى که از
استفاده مى کنید، مى توانید بدون استفاده از دست، به سیرى 
بگویید «تلفن من را مجددا راه اندازى کنید» و سپس وقتى 
از شما خواسته شد دســتگاهتان را راه اندازى مجدد کنید، 

بگویید «بله».

آالرم مزاحم را خاموش کنید
زنگ هشدار شما در حال خاموش شــدن است، اما شما یا 
نزدیک آیفون خود نیستید یا شــاید نتوانید آن را پیدا کنید، 
زیرا زیر ملحفه هاى شما قرار دارد یا در بالشتک هاى مبل 

گم شده است. 
اگر آن را لغو یا به تعویق نیندازید زنگ هشدار آیفون به مدت 
15 دقیقه ادامه خواهد داشت، اما شما مى توانید با استفاده از 

سیرى فقط با صداى خود آن را متوقف کنید.
حتى اگر آالرم شما با صداى بلند به صدا در مى آید، مى توانید 
به سیرى بگویید «زنگ من را خاموش کن» تا آن را خاموش 

کند. 
در واقــع 

شما حتى مى توانید 
 «Hey Siri» فقط بگویید

و این نیز زنگ هشــدار شــما را 
متوقف مى کند. برخالف قابلیت تعویق، 

با استفاده از یکى از دستورات ســیرى، زنگ هشدار براى 
همیشه خاموش مى شود.

با استفاده از Find My، خانواده یا دوست 
خود را پیدا کنید

ویژگى Find My به شما امکان مى دهد نه تنها دستگاه هاى 
اپل خود، بلکه دوستان، خانواده و عزیزان خود را نیز ردیابى 

کنید.
 اگر مکان شخصى را از طریق Find My ردیابى مى کنید، 
مانند شــخص مهم یا خواهر یــا برادرتــان، مى توانید از 
سیرى براى بررســى ســریع محل حضور آن ها استفاده

 کنید.
از سیرى بپرسید (نام مخاطب) کجاست؟ یک پنجره کوچک 

Find My در باالى صفحه ظاهر مى شود که دقیقا به 

شما نشان مى دهد که شخص در کجاست. سیرى 
همچنین میزان فاصله آن ها و آدرس تقریبى مکان 

آن ها را اعالم خواهد کرد.
 اگر روى پنجره Find My ضربه بزنید، به برنامه هدایت 
مى شوید، جایى که مى توانید با آن شخص تماس بگیرید، 

مسیر هاى مکان او را دریافت کنید و موارد دیگر.

یک کلمه یا جمله را ترجمه کنید
عالوه بر برنامه مستقل، ویژگى Translate اپل در آیفون 
شما تعبیه شده است که به شما امکان مى دهد تا به سرعت 

زبان ها را تقریبا از هر نقطه دســتگاه خود، از 
جمله در پیام هاى متنــى، در مرورگر وب و با 

سیرى ترجمه کنید. 
مى توانید از سیرى بخواهید یک کلمه یا کل جمالت را 
فقط با صداى شما ترجمه کند. به عنوان مثال مى توانید به 
 Translate "My heads hurts. I» زبان اسپانیایى بگویید
think I'm going to sleep» و سیرى جمله شما را به زبان 

اصلى و سپس به زبان ترجمه شده بخواند. اگر مى خواهید 
دوباره ترجمه را بشنوید، مى توانید دکمه پخش را در پنجره 

Translate فشار دهید.

در حــال حاضر، 17 زبــان از جمله اســپانیایى و چینى با 
Translate پشتیبانى مى شوند، اما همه آن ها را نمى توان 

با سیرى استفاده کرد.

یک کلمه یا جمله را ترجمه کنید
یک یادآورى بر اساس موقعیت مکانى خود تنظیم کنید.

برنامه Reminders در آیفون شــما یک ابزار بهره ورى 
قدرتمند است که به شما کمک مى کند کار هایى را که باید 
در طول روز انجام دهید، مانند برقرارى تماس تلفنى، ارسال 
ایمیل یا خرید آنالین، به خاطر بسپارید، اما نیازى نیست 
همیشه همه چیز هایى که در لیســت کارهایتان قرار دارد، 
به شما یادآورى شود، به همین دلیل است که مى توانید از 
سیرى براى ایجاد یک اعالن یادآورى بر اساس موقعیت 

مکانى خود استفاده کنید.
به عنوان مثال اگر مى خواهید به شما یادآورى شود که باید 
قبض اینترنت خود را هنگام رسیدن به خانه پرداخت کنید، به 
سیرى بگویید «به من یادآورى کن که قبض اینترنتم را وقتى 
به خانه برسم پرداخت کنم» و یک یادآور ایجاد مى شود. دفعه 
بعد که به خانه رسیدید یادآورى باید در تلفن شما ظاهر شود. 
عالوه بر محل کار و خانه، مى توانید مکان خود را در جایى 
مانند Target یا پارك محلى تنظیم کنید، اما سیرى به شما 

نیاز دارد تا آدرس دقیق را تایید کنید.

مسیر بازگشت به خودروى خود را بیابید
در فرودگاه پارك کرده و مکان خودروى خود را گم کرده اید؟ 
پیدا کردن راه بازگشت به خودروى پارك شده تان ممکن 
است دشوار باشد، به خصوص اگر در یک پارکینگ یا گاراژ 

بزرگ با صد ها خودروى دیگر باشید. 
خوشبختانه، آیفون شــما معموال مى داند خودروى خود را 
کجا پارك کرده اید، تنها کارى که بایــد انجام دهید این 
 Get my directions» است که از سیرى بپرسید؛ بگویید
to my car»، در اینجا سیرى برنامه Maps را باز مى کند و 

مسیر هاى پیاده روى را به جایى مى رساند که فکر مى کند 
خودروى شما پارك شــده است. آیفون شما براى تخمین 
اینکه ماشین شــما کجا پارك شده اســت، دستگاه هاى 
دیگرى مانند استریو خودرو و همچنین سرعت سفر شما 

را ردیابى مى کند.

رفع فیلتر 
گوگل پلى در حال 

بررسى است

ش

وزیر ارتباطات گفت: نظر وزارت ارتباطات این است که دسترسى گوگل پلى باز شود اما ما فقط یکى از 13 تصمیم گیرنده هستیم.
زارع پور، وزیر ارتباطات گفت: در کارگروه تعیین مصادیق محتواى مجرمانه، رفع فیلتر گوگل پلى در حال بررسى است و در جلسه 

بعدى درباره آن تصمیم گیرى مى شود.
زارع پور افزود:نظر وزارت ارتباطات این است که دسترسى گوگل پلى باز شود اما ما فقط یکى از 13 تصمیم گیرنده هستیم.

واکنش وزیر ارتباطات به ادعاى مسئوالن جشنواره فجر در مورد اختالل در بلیت فروشى
او افزود:دوستان گاهى کم لطفى مى کننددرمورد نسخه پیچى الکترونیکى گفتند مشکل زیرساخت داریم گفتیم نقاط را به ما معرفى 

کنید وقتى مراجعه کردیم متوجه شدیم در برخى موارد مشکل شارژ نبودن adsl است.
وزیر ارتباطات  بیان کرد: گاهى مشکل از خود پلتفرم است. وقتى یک اپلیکیشن را باز مى کنید تا زمانى که پاسخ داده شود، بخشى 
مربوط به شبکه ارتباطى کشور و بخشى مربوط به سرور آن اپلیکشن است که ارائه خدمات مى کند. در بعضى موارد مشکل از اپلیکیشن 
و سرور آن اپلیکشن است اما راحت ترین کسى که مى توانند گردن آن بیندازند، شبکه اینترنتى کشور است. شارژ نبودن adsl دلیل 

برخى اختالالت نسخه نویسى!
وزیر ارتباطات افزود:در مورد نسخه نویسى الکترونیکى گفتند مشکل زیرساخت داریم؛ گفتیم نقاط را به ما معرفى کنید.

او ادامه داد: وقتى مراجعه کردیم متوجه شدیم در برخى موارد مشکل شارژ نبودن adsl است.

محدودیتى
براى تعداد تالش هاى

نننننننننننننننننننان ر

باال ببرد.

یو فلش خود را از منوى کشــویى انتخاب کنید. مطمئن
رایو مناسب را انتخاب کرده اید، در غیر این صورت ممکن
ایت چیزى کامال متفاوت را بازنویسى کنید. وقتى آماده

wى Create Now کلیک کنید.

Dستم عامل را دانلود مى کند و درایو فلش یا کارت SD شما 

رایو قابل بوت تبدیل مى کند. این مدتى طول مى کشــد، 
درایو آماده است. شما مى گوید یامى خواهید دید که به

ایو سیستم خود رابوتکنید
xى را که مى خواهید ChromeOS Flex را روى آن اجرا 

Dش کرده و فلش درایــو یا کارت SD خود را وصل کنید. 

نید کامپیوتر را روشن کنید. در بیشتر موارد، دستگاه شما 
درایو بوت مى شود، اما اگر این اتفاقنیفتد، باید بالفاصله 

t اســتقبال مى کند، ابتــدا روى Try it کلیک  Flex
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امروزه به دلیل وجود کارخانه ها و همچنین خودرو ها هواى شهر 
آلوده تر شده است.

 در این بین افراد با وجود سرما و برف و باران مجبور به استفاده 
از وسایل شخصى خود و سیستم گرمایشى هستند که با این امر، 

آلودگى را دو چندان مى کنند.
آلودگى هوا با داشتن ذرات معلق گرد و غبار و مواد سربى مى تواند 

اثرات سویى بر سالمت افراد داشته باشد.
با نفوذ کردن آلودگى در برف و باران، سالمت افراد به خصوص 
کودکان بیشتر تهدید مى شود. با وجود این شرایط برف و باران 

تمیزى نخواهیم داشــت و مصرف آن مى تواند موجب بیمارى 
افراد در طول زمان شود.

این مواد آلوده روى اجســام یا موارد دیگر مى نشینند. هر زمانى 
که برف در کالنشهر ها ببارد فلزات سنگین هوا مى توانند درون 

دانه هاى برفى نفوذ کنند و پنهان شوند.
افراد با خوردن برف، باعث انتقال ســموم و آلودگى هاى محیط 
به بدن مى شــوند که در طوالنى مدت عوارض خطرناکى را به 

همراه خواهد داشت. 
برف با آب آشــامیدنى معمولى یا معدنى بسیار فرق دارد و اصال 

حاوى مواد معدنى غنى نیست، زیرا بیشــتر در معرض آلودگى 
هوا قرار مى گیرد.

به گفته کارشناسان، اگر آب حاصل از برف، حاوى مواد معدنى 
نباشد، طبق اصل بیولوژیکى مناسب نخواهد بود. 

مصرف برف بیشتر سالمت بدن کودکان را نشانه مى گیرد؛ زیرا 
سیستم ایمنى بدن آن ها برابر آلودگى حساس تر بوده و مى تواند 

موجب بروز انواع بیمارى در کودکان شود.
خانواده ها در صورت بیرون رفتن بــراى تفریح کودکان باید به 
خوبى مراقب فرزندان خود باشند تا از آب باران و برف موجود در 

پارك استفاده نکنند.
 خوردن چنین برف آلوده اى، مى تواند زمینه ســاز بروز بسیارى 

از بیمارى ها باشد.
برف آلوده براى کسانى که به بیمارى خطرناکى مبتال هستند، 
مانند کودکان و ســالمندان منجر به مرگ آن هــا هم خواهد 

شد.
 همچنین خــوردن بــرف باعث یــخ زدگى لب هــا، کم آبى 
بدن، یبوســت و حتى ایجــاد مشــکل در دســتگاه گوارش

 مى شود.

 خوردن سیب زمینى مى تواند سالمت قلب و متابولیک را 
بهبود ببخشد، به مدیریت وزن کمک کند و سالمت روده و 
عملکرد ورزشى را تقویت کند. در اینجا دالیلى را آورده ایم 

که توضیح مى دهند چرا نباید از سیب زمینى دورى کنید.

ارزش غذایى سیب زمینى
یک سیب زمینى کوچک داراى:

135 کالرى-3 گــرم پروتئین-0 گرم چربــى-30 گرم 
 34-((DV) ۱۱٪ ارزش روزانه) کربوهیدرات-4 گرم فیبر
میلى گرم ویتامین C (DV ٪۳۷)-722 میلى گرم پتاسیم 

.(DV ٪۱۵)

فواید خوردن سیب زمینى براى سالمتى
ســیب زمینى بیشــتر به دلیل محتواى کربوهیدرات خود 
شناخته مى شود، به همین دلیل است که برخى از رژیم هاى 
کم کربوهیدرات از سبزیجات ریشه  دار اجتناب مى کنند. اما 
فواید خوردن سیب زمینى باید ترس تان از کربوهیدرات را 

از بین ببرد.

سیب زمینى براى سالمت قلب خوب است
سیب زمینى منبع خوبى از فیبر است که با داشتن قلب سالم 
مرتبط اســت. در حقیقت، یک مطالعه مشــاهداتى بزرگ 
روى بیش از 2000 نفر نشان داد کسانى که سیب زمینى را 
با ســطوح باالتر فعالیت بدنى و مصرف کمتر گوشت قرمز 
همراه کردند، 24 درصد کمتر در معرض خطر ابتال به دیابت 
نوع 2 و 26 درصد کمتر در خطر داشتن ترى گلیسیرید باال 

قرار داشتند.

سیب زمینى به شما در مدیریت وزن کمک 
مى کند

سیب زمینى همچنین منبع نشاســته مقاوم است – نوعى 
کربوهیدرات که در برابر هضم مقاومت مى کند. نشاســته 
مقاوم گرسنگى را کنترل کرده و درنتیجه به مدیریت وزن 
کمک مى کند. بنابراین جاى تعجب نیســت که نتایج یک 
مطالعه اخیرا نشــان داده که خوردن ســیب زمینى باعث 

کاهش اشتها مى شود.
 عالوه بر این، این تحقیق تأیید مى کند که همراه کردن 
ســیب زمینى با پروتئینى مانند تخم مرغ، به افزایش 

احساس سیرى مى انجامد.

سیب زمینى براى سالمت روده عالى 
است

نشاســته مقاوم همچنیــن پیامدهــاى مثبتى براى 
ســالمت روده دارد. یک مطالعه کوچــک روى 50 

شرکت کننده نشان داد که خوردن 
یک غــذاى جانبى بر پایه 

سیب  زمینى در روز به 
مدت 4 هفته، ترکیب 
و تنــوع میکروبیوتاى 

روده را کمــى تغییــر 
مى دهد. تحقیقات روى موش ها 

نیز نتایج مشابهى را نشان مى دهد – موش ها با 
تغذیه با نشاسته مقاوم در سیب زمینى، التهاب و اختالالت 

روده کمترى را تجربه کردند. 
تحقیقات بیشترى در مورد این موضوع مورد نیاز است، اما 

نتایج امیدوارکننده است.
عالوه بر این، سیب زمینى منبع خوبى از پتاسیم است، ماده 
معدنى که پتانسیل خوبى براى کاهش فشار خون دارد. یک 
آزمایش تصادفى کنترل شده کوچک، اثرات خوراندن سیب 
زمینى به بزرگساالن مبتال به پیش فشار خون یا فشار خون 
باال را به مدت 16 روز مورد بررســى قرار داد. نویسندگان 
مطالعه به این نتیجه رســیدند که خوردن سیب زمینى با 

کاهش فشار خون مرتبط است.
 به عبارت دیگر، خوردن ســیب زمینى به عنوان بخشــى 
از یک برنامه غذایى سالم ممکن اســت از فشار خون باال 

جلوگیرى کند.

آیا خوردن سیب زمینى مضراتى هم دارد؟
از آنجایى که ســیب زمینى اغلب به شکل چیپس یا سرخ 
شده سرو مى شود، به بدنامى شــهرت پیدا کرده است. اما 
اینکه شکل ســیب زمینى در ســالمتى نقش دارد یا خیر، 

جاى بحث دارد.
یک مطالعه مشاهده اى بزرگ ارتباط بین سیب زمینى به 
هر شکلى و کیفیت باالتر رژیم غذایى و افزایش مصرف 

مواد مغذى را نشان داد. 

مطالعه طوالنى مدت دیگرى که شــرکت کنندگان را به 
مدت 8 سال پیگیرى کرد، نتیجه گرفت که مصرف مکرر 
سیب زمینى سرخ شده خطر مرگ و میر را افزایش مى دهد. 
اما از آنجایى که سیب زمینى سرخ کرده معموال بخشى از 
یک وعده غذایى فست فودى است، نمى توان فهمید که آیا 
سایر الگوهاى غذایى ناسالم در این نتایج نقش داشته اند یا 
خیر. از آنجایى که سیب زمینى سرخ کرده، چیپس، و سیب 
زمینى پوره شده چربى اشباع شده و سدیم اضافه دارند، بهتر 

است این غذاها را در حد اعتدال مصرف کنید.
نگرانى دیگر در مورد سیب زمینى، میزان کربوهیدرات آن 
است. اما طبق دستورالعمل هاى غذایى، کربوهیدرات ها 
باید 45 تا 65 درصد کالرى را تشکیل دهند و خوردن آنها 
با چاقى ارتباطى ندارد. مقدار کربوهیدرات موجود در یک 
ســیب زمینى مشــابه دو تکه نان و کمى بیش از 50 گرم 

پاستا است.

حقایق جالب در مورد سیب زمینى
این نکات جالب چند دلیل دیگر براى اضافه کردن ســیب 

زمینى به سبد خرید شما هستند.

عملکرد ورزشى را تقویت مى کند
دلیل محتــواى کربوهیدرات، پتاســیم و پروتئین، به 

ســیب زمینى با افزایش عملکرد ورزشى 
مرتبط اســت. از آنجایى که 

کربوهیدرات ها سوخت اصلى براى ورزش هستند، سیب 
زمینى براى پتانسیل خود به عنوان سوخت قبل از تمرین به 

طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. 
اثربخشــى  دوچرخه ســواران،  روى  مطالعــه اى 
ســیب زمینى و ژل هــاى انــرژى زا بــر عملکــرد افراد 
را طــى یــک آزمایــش زمان بندى شــده مقایســه 

کرد. 
نتایج به دست آمده تفاوتى بین گروه ها نشان نداد و حاکى 
از این بود که ســیب  زمینى انرژى مشابهى با محصوالت 

تغذیه ورزشى دارد.
پروتئین موجود در سیب زمینى نیز به دلیل پتانسیلش براى 
القاى رشد عضالت مورد مطالعه قرار گرفته است. اگرچه 
تحقیقات محدود است، اما یک آزمایش کوچک نشان داد 
که مصرف 30 گرم کنسانتره پروتئین سیب زمینى میزان 
ســنتز پروتئین عضالنى را در مردان جوان سالم افزایش 

مى دهد.
 در حال حاضر پودر پروتئین ســیب زمینى به طور گسترده 
در دسترس نیست، اما ممکن است در آینده کم کم آن را در 

فروشگاه ها ببینید.
در نهایت، پتاســیم یک الکترولیت است که با عرق کردن 
از دست مى رود. خوردن یک ســیب زمینى قبل از تمرین 
مى تواند از دست دادن مایعات را کاهش دهد و به هیدراته 

نگه داشتن شما در حین ورزش کمک کند.

بیش از 200 نوع سیب زمینى وجود دارد
با آنکه ممکن اســت فقط چند نوع ســیب زمینى را دیده 
باشید، بیش از 200 نوع سیب زمینى وجود دارد که هر نوع 
آن در یکى از این دســته بندى ها قرار مى گیرد: خرمایى، 
قرمز، ســفید، زرد، آبى/بنفش، انگشــتى و ریزه. بافت و 
طعم آنها کمى متفاوت اســت اما تمــام گونه ها همه کاره 

و خوشمزه اند.
هر نوعى از آن را که انتخاب مى کنید، در جاى خنک تاریکى 
مانند انبار نگهدارى کنید. نگهدارى سیب زمینى در یخچال 
باعث مى شود نشاسته به شکر تبدیل شود که طعم و بافت 

آن را تغییر مى دهد. 
ســیب زمینى براى چند ماه در انبارى خنک تازه مى ماند. 
اگر شــروع به جوانه زدن کرد، جوانه هــا را بردارید و مثل 

همیشه بپزید.

براى درست کردن صبحانه رژیمى براى کبد چرب مى توانید به جاى روغن نباتى و یا روغن مایع از 
روغن زیتون استفاده کنید.

 چاى تاثیر زیادى براى سالمت بدن به همراه دارد. همچنین مى تواند به سالمت کبد کمک زیادى 
کند. یک مطالعه در ژاپن نشان داده است که نوشیدن 5 فنجان چاى سبز براى کسانى که به کبد چرب 
مبتال هستند، مى تواند به بهبود وضعیت این بیمارى کمک کند. وجود ترکیبى به نام «کاتچین» در این 

نوشیدنى به عملکرد کبد کمک زیادى مى شود.
از سوى دیگر چاى سبز حاوى آنتى اکسیدان هاى زیادى است که در مراقبت از کبد موثر هستتند. شما 

مى توانید در زمان صبحانه به جاى چاى سیاه، یک فنجان چاى سبز میل کنید.

خوردن سبزیجات چلیپا در زمان صبحانه
 ســبزیجات هم مى توانند یک صبحانه رژیمى براى کبد چرب باشند. از جمله این سبزیجات مفید 
مى توان به کلم پیچ، کلم بروکلى، کلم بروکسل و گل کلم اشاره کرد. به دلیل وجود گلوتاتیون در کلم 

این سبزیجات به افزایش آنزیم هاى پاك کننده سموم بدن کمک زیادى مى کنند.
خوردن سبزیجات چلیپا تولید گلوکوزینوالت را در سیستم ایمنى بدن افزایش مى دهد. به همین دلیل 

در حذف رادیکال هاى آزاد بدن و دفع سموم تاثیر زیادى دارد.

مصرف صبحانه همراه با زردچوبه
براى تهیه غذاى رژیمى براى کبد چرب در زمان صبحانه مى توانید به غذا زردچوبه هم اضافه کنید. 
قرن هاست که در کشور هند از این پودر به عنوان یک دارو استفاده مى شود. کورکومین یک ماده موثر 
در زردچوبه است که خاصیت بیولوژیکى قدرتمندى دارد. مصرف زردچوبه همراه با یکى از غذاهاى 
صبحانه مى تواند براى درمان کبد چرب مؤثر باشد. براى مثال اگر املت تهیه کردید، زردچوبه را در 

این غذا فراموش نکنید.

مصرف سیر قبل از ناشتا
یکى از غذاهاى مفید براى پاکسازى کبد سیر است. از آنجایى که سیر سرشار از گوگرد است باعث فعال 
شدن آنزیم هاى کبدى مى شود و سموم بدن را دفع مى کند. سیر حاوى مقادیر زیادى از سلنیوم بدن 
را در خود حفظ مى کند. سلنیوم یک ریز مغذى ضرورى است که به افزایش سطح آنزیم آنتى اکسیدان 

طبیعى در کبد.

مصرف مرکبات در زمان صبحانه
مرکبات هم در لیست غذایى کبد چرب قرار مى گیرند. زیرا این میوه ها حاوى ویتامین C زیادى هستند. 
از سوى دیکر کبد را براى تولید سنتز مواد سمى تقویت مى کنند. گریپ فروت یکى از میوه هایى است 
که حاوى دو نوع آنتى اکسیدان اصلى به نام نارینگین و نارینژنین است. این دو آنتى اکسیدان به کاهش 

التهاب و محافظت از سلول هاى کبد کمک زیادى مى کنند.

مصرف گردو همراه با پنیر
یک روش براى تهیه غذاى رژیمى براى کبد چرب ترکیب گردو با پنیر است. گردو سرشار از گلوتاتیون، 
اسیدهاى چرب امگا3 و اسید آمینه آرژنین است. به همین دلیل زمانى که کبد در حال سم زدایى است، 
مصرف آن براى بدن مؤر است. خوردن گردو در زمان صبحانه به سم زدایى آمونیاك از بدن کمک 

زیادى مى کند.

کاهش وزن همیشه خوشــایند نیست و اگر بدون تغییر 
در برنامه زندگى اتفاق بیفتد مى تواند هشــدار ابتال به 
مشکل جدى باشد که هرگز نباید بى اهمیت تلقى شود. 
در کل، کاهش وزن ناگهانى به حالتى اطالق مى شــود 
که فرد 4 تــا 6 کیلوگرم وزن را در چند هفته از دســت 
مى دهــد درحالى که هیچ تغییــرى در رژیم 
غذایى و فعالیت هاى جســمانى ایجاد 
نشده اســت. در مورد کودکان، کاهش 
بیش از 5 درصد 

وزن اولیه در چند هفته 
عالمــت جــدى خطر 
تلقى مى شــود. علت هاى 
متعــددى در کاهش وزن 
غیرعادى نقش دارند. وزن 
با تعادل بیــن دریافت و 
مصرف انرژى ارتباط دارد 

و کاهش وزن زمانى اتفاق مى افتــد که دریافت انرژى 
کمتر از نیاز بدن باشــد یا انرژى بیشترى سوخت وساز 
شــود و در بعضى موارد نیز هر دو عامل تاثیر دارند. اما 

علت هاى کاهش وزن ناگهانى عبارتند از:
بیمارى هاى مزمن

بیمارى هاى مزمن گوارشــى و عفونــى در این زمینه 
نقش دارنــد. بیمارى ایدز و ســل از جمله بیمارى هاى 
عفونى هســتند. پرکارى تیروئید نیز عامل مهم کاهش 
وزن به رغم افزایش اشتهاست، زیرا افزایش خیلى زیاد 
هورمون هــاى تیروئید بر متابولیســم تاثیر مى گذارند. 
دیابت کنترل نشده نیز با افزایش مصرف انرژى و اشتها 
همراه است که تشنگى مداوم نیز اتفاق مى افتد. بیمارى 
کرون یکى دیگر از این بیمارى هاست که به دلیل اسهال 
مزمن اتفاق مى افتد و فرد از درد هاى گوارشــى نیز رنج 

مى برد.
سوءجذب ریزمغذى ها

سوءجذب ریزمغذى ها نیز حتى با افزایش اشتها مى تواند 
به الغر شــدن بیانجامد. در این شرایط فرد مدفوع زیاد 
و معموال چرب دارد. بیمارى ســلیاك نیز به رغم حفظ 
اشتهاى فرد با کاهش وزن همراه است، زیرا ریزمغذى ها 
در جداره روده جذب نمى شوند. البته سوءجذب مى تواند 

ناشــى از تغذیه نادرست، کاهش اشــتها یا مشکالت 
دندانى و حرکتى در سالمندان نیز باشد.

کاهش اشتها
کاهش اشــتها ممکن اســت زمینه ســاز الغرى شود 
که به خصــوص در افــراد مبتال به اختــالالت روانى 
مانند افسردگى شــدید یا اختالالت جدى تغذیه مانند 

بى اشت هایى عصبى دیده مى شود.
سرطان

ســرطان یکى از مهم ترین علت هاى کاهش اشــتها 
محســوب مى شــود، زیرا عالوه بــر تاثیــر تومورها، 
شیمى درمانى و رادیوتراپى نیز در این زمینه نقش دارند.

مصرف داروها
مصرف مــداوم بعضى دارو ها نیز بر اشــتها و وزن تاثیر 
مى گذارد. از جمله مهم ترین دارو ها در این زمینه مى توان 
به بعضى دارو هاى ضدافسردگى و آمفتامین ها اشاره کرد.

استرس
با اینکه استرس معموال با افزایش وزن همراه است، زیرا 
بر مکانیسم هاى هورمونى به خصوص ترشح کورتیزول 
و مکانیســم هاى هیجانى (تمایل به تنقالت زیاد) تاثیر 
مى گذارد، اما استرس خیلى شدید همراه با ناراحتى معده 

مى تواند منجر به کاهش اشتها و الغرى شود.

سرکه ســیب در نتیجه یک فرآیند تخمیر طوالنى مدت 
سیب به دست مى آید. این فرآیند کند و طوالنى به منظور 
حفظ ترکیبات زیست فعال مانند اسید استیک، اسید گالیک، 
کاتچین، اپیکاتچین، و اســید کافئیک صورت مى گیرد. 
هدف از این فرآیند حصــول اطمینان از حفظ ویژگى هاى 

آنتى اکسیدانى و ضد میکروبى در سرکه است.
هنگامى که مدت زمان تخمیر طوالنى است، سرکه نوعى 
شبکه عنکبوتى را توســعه مى دهد که ظاهرى تیره به آن 
مى بخشد. این نشــانه اى از کیفیت باالتر محصول بوده و 
وضعیت ایده آل براى مصرف سرکه سیب محسوب مى شود. 
با این وجود، سرکه سیب معموال فیلتر و پاستوریزه شده و بر 
همین اساس ظاهرى شفاف پیدا مى کند که در سرکه هاى 

سیب موجود در فروشگاه ها مشاهده مى شود.
سرکه ســیب یک نوشیدنى قلیایى ساز 

است
این به معناى آن اســت که مصرف این ماده براى کاهش 
اسیدیته بدن ایده آل است و از این رو، شرایط بهترى را براى 

سالمت کلى ایجاد مى کند.
افزون بر این، نوشیدن یک قاشق غذاخورى سرکه سیب 
در روز به پیشــگیرى از بیمارى هاى جدى مانند سرطان 

کمک مى کند.

فراموش نکنید که رژیم غذایى بــا محتواى باالى چربى، 
نمک و دیگر مواد غذایى مشابه مى تواند pH بدن را اسیدى 
سازد، که این شــرایط براى تکثیر ریزجانداران سمى ایده 

آل است.
سرکه سیب به گوارش کمک مى کند

نوشیدن یک قاشق غذاخورى سرکه سیب عالئم گوارش 
کند یا سنگین، گرفتگى و اختالل شکمى را تسکین مى دهد. 
این ماده در به حداقل رساندن حس اسیدیدته معده و سوزش 

سر دل کمک مى کند.
مصرف سرکه سیب پس از خوردن غذا هاى غنى و سنگین 
براى پیشــگیرى از پدیدار شــدن این عالئم ایده خوبى 

محسوب مى شود.
سرکه سیب براى دیابت مفید است

اسید استیک موجود در سرکه سیب به کاهش سطوح قند 
در خــون کمک مى کند، زیــرا از گوارش کامل 

کربوهیدارت هاى پیچیده جلوگیرى مى کند.
نوشیدن یک قاشق غذاخورى سرکه 

سیب آنزیم هایى که مسئول 
تجزیــه کربوهیدارت هــا 

هستند را غیر فعال مى کند. 
سرکه ســیب از بیمارى قلبى 

عروقى پیشگیرى مى کند
سرکه سیب حاوى سطوح باال از اسید کلروژنیک است. این 
ترکیب اکسیداسیون کلسترول بد (LDL) را مهار مى کند، که 

به بهبود سالمت قلب و عروق منجر مى شود.
اگر سطوح کلسترول شما بیش از اندازه باال است، غذا هایى 
با محتواى چربى باال را از رژیم غذایى خود کنار بگذارید و 

روزانه یک قاشق غذاخورى سرکه سیب بنوشید.
سرکه ســیب گرفتگى بینى را کاهش 

مى دهد
اثر آنتى بیوتیک سرکه سیب به کاهش خطر عفونت کمک 
مى کند. همچنین، این محصول میزان مخاط را کاهش داده 
و سینوس ها را پاکسازى مى کند و از این رو، گرفتگى کمترى 

در آن ها دیده مى شود.

احتمال مرگ با خوردن توده هاى برف!

درمان فورى کبد چرب
 با صبحانه رژیمـــــــى

فواید سرکه سیب براى بدنچرا کاهش وزن ناگهانى خطرناك است؟

وص ب ر ن ر ب و بر ر ى و ن ر و
کودکان بیشتر تهدید مى شود. با وجود این شرایط برف و باران 

و ر
برف با آب آشــامیدنى معمولى یا معدنى بسیار فرق دارد و اصال 

ن و ریح ى ر ب ن ر بیرون ور ر و
خوبى مراقب فرزندان خود باشند تا از آب باران و برف مو
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کربوهیدرات ها سوخت اصلى براى ورزش هستند، سیب 
زمینى براى پتانسیل خود به عنوان سوخت قبل از تمرین به 

طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. 
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از آنجایى که ســیب زمینى اغلب به شکل چیپس یا سرخ 
شده سرو مى شود، به بدنامى شــهرت پیدا کرده است. اما 
اینکه شکل ســیب زمینى در ســالمتى نقش دارد یا خیر، 

جاى بحث دارد.
یک مطالعه مشاهده اى بزرگ ارتباط بین سیب زمینى به 
هر شکلى و کیفیت باالتر رژیم غذایى و افزایش مصرف

مواد مغذى را نشان داد. 

حقایق جالب در مورد سیب زمینى
این نکات جالب چند دلیل دیگر براى اضافه کردن ســیب 

زمینى به سبد خرید شما هستند.

عملکرد ورزشى را تقویت مى کند
دلیل محتــواى کربوهیدرات، پتاســیم و پروتئین، بهههه

ســیب زمینى با افزایش عملکرد ورزشى 
مرتبط اســت. از آنجایى که 
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غذاخورى سرکه 
للللللللللللللئول  مس
ت هــا 

کند. 
یب از بیمارى قلبى 

و سینوس ها را پاکسازى مى کند و از این رو، گرفتگى کمترى 
در آن ها دیده مى شود.
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آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شماره آگهى: 140103902134000007 - تاریخ آگهى: 1401/11/13- شماره پرونده: 
140004002004000072 – براســاس پرونده اجرائى کالسه 140100041 تمامت 6/5 
سهم مشاع از 12 سهم شــش دانگ پالك ثبتى 2153 فرعى از یک اصلى واقع در بخش 
12 ثبت اصفهان که به موجب ســند رهنى 12822 مورخ 1399/11/06 دفترخانه اســناد 
رسمى شماره 289 شــهر اصفهان در رهن شرکت قارچ یکتاى ســپاهان قرار دارد و طبق 
نامه شماره 140185602016003114 مورخ 1401/11/5 اداره ثبت اسناد و امالك تیران 
و کرون یک قطعه باغ نوع ملک طلق با کاربرى زراعىـ  باغ به پالك ثبتى 2153 فرعى از 
1 اصلى، مفروز و مجزا شده از فرعى از اصلى مذکور با شماره مستند مالکیت 41312 تاریخ 
1380/11/07 موضوع سند مالکیت المثنى به شماره چاپى 000396 سرى ج با شماره دفتر 
الکترونیکى 140120302016002788 ثبت گردیده است. با شماره مستند مالکیت 12822 
تاریخ 1399/11/06 دفترخانه اســناد رسمى شماره 289 شــهر اصفهان استان اصفهان، 
موضوع سند مالکیت المثنى به شماره چاپى 000396 ســرى ج با شماره دفتر الکترونیکى 

140120302016002788 ثبت گردیده و حدود ملک عبارتست از: 
شماًال: در نه قسمت که قسمت هاى چهارم و پنجم آن غربى است. اول الى نهم دیواریست 
است، اول بطول (4/70) چهار متر و هفتاد سانتیمتر اول الى هشتم، به شماره هشت هزار و 
یکصد و بیست فرعى از یک اصلى دوم بطول (3/95) سه متر و نود و پنج سانتیمتر سوم بطول 
(1/25) یک متر و بیست و پنج سانتیمتر چهارم بطول (1/15) یک متر و پانزده سانتیمتر پنجم 
بطول (5/65) پنج متر و شصت و پنج سانتیمتر ششــم بطول (3/45) سه متر و چهل و پنج 
سانتیمتر هفتم بطول (5/50) پنج متر و پنجاه سانتیمتر هشتم بطول (3/45) سه متر و چهل 
و پنج سانتیمتر نهم بطول (2/00) دو متر به شماره دو هزار و یکصد و پنجاه و یک فرعى از 
یک اصلى شرقا: در دو قسمت اول دیواریست بطول (43/10) چهل و سه متر و ده سانتیمتر 
به شماره دو هزار و یکصد و پنجاه و دو فرعى از یک اصلى دوم دیواریست بطول (16/96) 
شانزده متر و نود و شش سانتیمتر به شماره دو هزار و یکصد و پنجاه و دو فرعى از یک اصلى 
جنوبا: در شش قسمت که قسمت پنجم آن شرقى است. اول درب و دیوار بطول (3/59) سه 
متر و پنجاه و نه سانتیمتر اول الى پنجم، به کوچه باغ دوم الى ششم دیواریست است، دوم به 
طول (7/87) هفت متر و هشتاد و هفت سانتیمتر سوم بطول (4/21) چهار متر و بیست و یک 
سانتیمتر چهارم بطول (2/33) دو متر و سى و سه سانتیمتر پنجم بطول (0/25) بیست و پنج 
سانتیمتر ششم بطول (7/24) هفت متر و بیست و چهار سانتیمتر به کوچه باغ و مجراى آب 
غربا: در دوازده قسمت که قسمت یازدهم آن شمالى است. اول الى دوازدهم دیوار مشترك 
است، اول بطول (8/24) هشت متر و بیست و چهار سانتیمتر اول الى پنجم، به شماره هفت 
هزار و ششصد و بیست و سه فرعى دوم بطول (2/10) دو متر و ده سانتیمتر سوم بطول (3/35) 
سه متر و سى و پنج سانتیمتر چهارم بطول (4/18) چهار متر و هجده سانتیمتر پنجم بطول 
(2/05) دو متر و پنج سانتیمتر ششــم بطول (1/85) یک متر و هشتاد و پنج سانتیمتر ششم 
الى دوازدهم، به شــماره دو هزار و یکصد و پنجاه و چهار فرعى هفتم بطول (0/63) شصت 
و سه سانتیمتر هشــتم بطول (5/00) پنج متر نهم بطول (13/52) سیزده متر و پنجاه و دو 
سانتیمتر دهم بطول (2/95) دو متر و نود و پنج سانتیمتر یازدهم بطول (0/10) ده سانتیمتر 
دوازدهم بطول (1/55) یک متر و پنجاه و پنج سانتیمتر. پالك فوق الذکر از ساعت 9 صبح 
تا 12 روز سه شنبه مورخ 1401/12/2 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان تیران و کرون واقع در خیابان شــهید امینى از طریق مزایده حضورى به 
فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ چهار میلیارد و چهارصد و سه میلیون و هفتصد و پنجاه 
هزار ریال قیمت ارزیابى شده توسط کارشناس رســمى شروع و به هر کس خریدار باشد به 
باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها و بدهى هاى احتمالى و همچنین 
بدهى هاى مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراك و نیز بدهى هاى 
مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا غیرقطعى به عهده برنده 
مزایده مى باشد و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه اى فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد. طبق گزارش 
کارشناس مربوط مورد مزایده واقع در تیران جنوب رودخانه مرغاب باغ موسوم به حاج عباس 
سلطانى مى باشد که ملک مورد نظر به مساحت 677/5 مترمربع، باغیست مشجر و محصور 
به چهار دیوار و درب آهنى بزرگ در جنوب باغ که راه دسترسى از کوچه سمت جنوب است و 

داراى درختان انگور و سهم آب و اشتراك برق و یک باب ساختمان و مقدارى محوطه سازى 
مى باشد که ساختمان موصوف برایش مجوزى ارائه نگردیده است. کسانى که مایل به خرید 
و شرکت در مزایده مى باشند مى توانند از مورد مزایده در آدرس اعالمى فوق دیدن نمایند. 
این آگهى در یک نوبت در تاریخ 1401/11/17 در این روزنامه درج و منتشــر مى گردد. در 
ضمن چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى مزایده 
خواهد بود. توضیحًا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به 
حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونى او در جلسه مزایده است. برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید مى گردد.تاریخ انتشار:1401/11/17 م الف: 
1451369- مدیر واحد اجراى اسناد رسمى تیران و کرون – سید منصور موسوى/11/146 

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. درصورتى که 
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشــته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 5987 و 5986 مورخ 1401/09/07  آقاى 
سجاد چوپان نژاد نجف آبادى  فرزند محمد على نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم آمنه 
ابراهیمیان نجف آبادى فرزند حسینعلى نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ  یکبابخانه  
به مساحت 143/34  متر مربع قسمتى از پالك شماره 889 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رســمى مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشار 
نوبت اول : 1401/11/17-تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/12/02 -م الف:1451358- 
غالمرضا شــیرانى- سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد- ازطرف آفرین 

میرعباسى/11/147

آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره: 140185602030015952 - آقــاى نوراله آخوندى آبادچــى  فرزند محمد 
با تفویض وکالت آقاى حســین اســماعیلى به شــماره 18942 مورخ 1397/04/10 
دفترخانه اسناد رسمى شــماره 223 (آزادگان ) نجف آباد طبق درخواست وارده بشماره 
140121702030032832 مورخ 1401/10/12 و باستناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت یک-  دوم حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه  ششدانگ پالك ثبتى شــماره 899  واقع در قطعه 4 نجف آباد 
بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 547 دفتر 307 امالك ذیل ثبت 76755  بنام آقاى 
نوراله آخوندى آبادچى  فرزند محمد  ثبت و سند  مالکیت بشماره چاپى 680579 صادر 
و تسلیم گردیده و سپس به موجب سند قطعى شــماره 110174 مورخ 1371/07/25 
دفترخانه اسناد رسمى شــماره 23 شهرســتان نجف آباد تمامت یک- دوازدهم حبه 
مشاع از هفتاد و دو حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالك از طرف نامبرده به 
آقاى عباسعلى باقرى عسگرانى انتقال یافته است و سپس به موجب سند قطعى شماره 
110541 مورخ 1371/08/24 دفترخانه اسناد رســمى شماره 23 شهرستان نجف آباد 
تمامت یک- دوازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ پالك از طرف نامبرده 
به خانم ثریا عباســى آبادچى انتقال یافته است و ســپس به موجب سندقطعى شماره 
111323 مورخ 1371/11/08 دفترخانه اسناد رســمى شماره 23 شهرستان نجف آباد 
تمامت یک – دوازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك از طرف نامبرده به 

آقاى رضا صالحى  انتقال یافته است و سپس به موجب سند قطعى شماره 49930 مورخ 
1384/06/31 دفترخانه اســناد رسمى شماره 16 شهرســتان نجف آباد تمامت یک – 
دوازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك از طرف نامبرده به خانم شکوفه توبه 
ئیها انتقال یافته است و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: 
به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود 
که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشــار: 1401/11/17-م الف1451364- غالمرضا شیرانى 
جوزدانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد – از طرف هداچاوشى11/149 

آگهى فقدان سند مالکیت
 آقاى محمدرضا نقدعلــى به موجب وکالت شــماره 164089- 1385/2/17 دفتر 73 
خمینى شهر از محمدرضا حاجى هاشمى ورنوسفادرانى فرزند مرتضى قلى با تسلیم یک 
برگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت تحریرى دفترچه اى یکدانگ مشاع 
از ششدانگ پالك 99/987 واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که مالکیت رضا 
حاجى هاشمى ورنوسفادرانى به موجب ســند قطعى 48743- 1362/11/23 دفترخانه 
63 خمینى شهر به نام نامبرده انتقال گردیده و در صفحه 320 دفتر 515 به شماره ثبت 
111449 و شماره چاپى سند 0232366 ثبت و سند تسلیم گردیده و متقاضى اظهار نموده 
که ســند مالکیت در اثر جابجایى مفقود گردیده و تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى 
نموده است؛ لذا طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره  
مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/11/17-م الف: 1450815-سید 
محمدحسن مصطفوى-سرپرست واحدثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر – از طرف زهره 

عموشاهى خوزانى/11/156

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 1187 مورخ 1401/10/11 به شماره کالســه 0977 مالکیت آقاى/ 
خانم نیره ضرابى اصفهانى به شناسنامه شــماره 1013 کدملى 1285434749 صادره 
فرزند محمد ابراهیم در ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 327 مترمربع پالك شماره 
693 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به 
موجب صفحه 173 دفتر 188 و صفحه 182 دفتر 439 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1401/11/17- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/12/02- م الف: 
1450949 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن

 مصطفوى/11/152

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 0681 مورخ 1401/10/01 به شماره کالسه 1176 مالکیت آقاى/ خانم 
رباب حاجیان فروشانى به شناسنامه شماره 69 کدملى 1141579545 صادره فرزند حسین در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136/78 مترمربع پالك شماره 3542 فرعى از 72 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 265 دفتر 154 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/11/17- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/02- م الف: 1450933 –رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/150

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى محمدرضا نقدعلى به موجب وکالت شماره 164089- 1385/2/17 از محمدرضا 
حاجى هاشمى ورنوسفادرانى فرزند مرتضى قلى با تسلیم یک برگ استشهاد شهود مدعى 
مفقود شدن ســند مالکیت تحریرى دفترچه اى سه سهم مشــاع از 18 سهم ششدانگ 
پالك 99/988 واقع در خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهان کــه مالکیت محمدرضا 
حاجى هاشمى ورنوسفادرانى به موجب ســند قطعى 48743- 1362/11/23 دفترخانه 
63 خمینى شهر به نام نامبرده انتقال گردیده و در صفحه 557 دفتر 515 به شماره ثبت 
111595 و شماره چاپى سند 0322368 ثبت و سند تسلیم گردیده و متقاضى اظهار نموده 
که ســند مالکیت در اثر جابجایى مفقود گردیده و تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى 
نموده است؛ لذا طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/11/17- م الف: 1450811-سید 
محمدحسن مصطفوى -سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر –ا ز طرف زهره 

عموشاهى خوزانى/11/154

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006011084- تاریخ ارســال نامه: 1401/11/04 – محمد 
محمدصادقى فرزند عباس به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهى شده مدعى است پنج ششم سهم مشــاع از بیست و هفت سهم ششدانگ 
پالك شماره 7425 فرعى از 87 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که 
در دفتر 218 ص 121 مسبوق به ثبت و سند مى باشد که در اثر جابجایى مفقود شده است 
و چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر 
از آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار 
آگهى:1401/11/17- م الف: 1450803- سید محمد حسن مصطفوى -سرپرست واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر –از طرف زهره عموشاهى خوزانى/11/155

مدیر کل جهاد کشــاورزى اســتان اصفهــان گفت: 
به مناســبت دهه مبارك فجر 173 پــروژه در بخش 
کشاورزى استان اصفهان بالغ بر هزار و 81 میلیارد تومان 

به بهره بردارى مى رسد.
مهرداد مرادمند با اشاره به پروژه هاى جهاد کشاورزى در 
دهه فجر اظهار داشت: به مناسبت دهه مبارك فجر 173 
پروژه در بخش کشاورزى استان اصفهان بالغ بر هزار و 
81 میلیارد تومان به بهره بردارى مى رسد و با بهره بردارى 
از این طرح ها، زمینه ایجاد اشتغال پایدار براى حدود 650 
نفر فراهم خواهد شد و اشتغال بیش از 300 نفر نیز تثبیت 
مى شــود.وى با بیان اینکه بیش از 4 هزار و 160 خانوار 

از افتتاح این طرح ها بهره مســتقیم خواهند برد و زمینه 
ایجاد اشــتغال و تأمین درآمد آن ها فراهم خواهد شد، 
گفت: تولیدات گیاهى با 88 طرح، آب و خاك و امور فنى 
و مهندســى با 35 طرح و تولیدات دام، طیور و آبزیان با 
14 طرح بیشترین سهم را در پروژه هاى کشاورزى دهه 
فجر امسال در استان اصفهان به خود اختصاص داده اند.

مرادمند بیان کرد: امور عشــایر 20 طرح، دامپزشکى 6 
طرح، تحقیقات کشــاورزى 5 طرح، صنایع کشاورزى 
3 طرح و تعاون روســتایى 2 طرح از مجموع پروژه هاى 
بخش کشاورزى اســتان در دهه مبارك فجر را به خود 

اختصاص داده اند.

مدیرکل راهدارى و حمل ونقل جاده اى اســتان اصفهان 
گفت: 109 نقطه پرتصادف در ســطح اســتان اصفهان 
شناسایى شده که 67 نقطه از این تعداد، طبق شاخصه هاى 
مربوطه تحت عنوان نقاط پر تصادف مصوب کشــورى 

تعیین شده است.  
فرزاد دادخواه عنوان کرد: با پیگیرى هایى که انجام دادیم 
تا کنون 31 نقطه از 109 نقطه  را رفع کرده و برنامه ریزى 
شده که تا پایان سال چهار نقطه دیگر نیز رفع شود، گفتنى 
است مساعد بودن شرایط آب وهوا در روند انجام کار تأثیر 
خواهد داشت.دادخواه با اشاره به اینکه در سال 1402 نیز 
ادامه برنامه رفع نقاط پرحادثه، متناسب با اعتبارات تعیین 

شده و ابالغى در دستور کار ما قرار خواهد گرفت در بخش 
دیگرى از صحبت هاى خود بیان داشــت: گردنه دوشاخ 
واقع در کمربندى خمینى شهر_نجف آباد نیز یکى از نقاط 

پرحادثه مصوب کشورى است.
وى در خصوص گردنه دوشاخ افزود: بخشى از اقداماتى که 
اعتباراتش را توانستیم دریافت کرده و امکان اجراى آن در 
این محل بود را قبًال اجرا کردیم و اقداماتى چون روشنایى 
گردنه که بسیار مهم بود، اصالح قوس کنار محور ورودى 
اصغرآباد و همچنین ارتقاء ایمنى محور در طول مســیر 
با نصب تابلو عالئم و شــبرنگ نیوجرسى ها نیز از جمله 

اقدامات انجام شده است.

بهره بردارى از
 173 پروژه بخش کشاورزى 

شناسایى 109 نقطه پرتصادف 
در سطح استان اصفهان 

آغاز  توزیع اقالم اساسى
 در اصفهان

توزیع حدود هزار تن گوشت قرمز و چهار هزار تن 
برنج در اسـتان اصفهان آغاز شـد. مدیـرکل دفتر 
هماهنگـى امـور اقتصـادى اسـتاندارى اصفهان 
گفت: با توجه به شرایط بازار و نزدیکى به روز هاى 
پایانى سال، به منظور کنترل قیمت ها، همچنین 
حمایت از دهک هاى پاییـن جامعه، توزیع اقالم و 
کاال هاى اساسى، در دسـتور کار قرار گرفته است. 
امید شـریفى افزود: در این زمینه توزیـع هزار تن 
گوشـت گوسـفندى منجمـد بـر اسـاس قطعات 
متفاوت، به قیمت هر کیلوگـرم 130 تا 160 هزار 
تومان و گوشت گوسـاله منجمد بر اساس قطعات 
متفاوت، به قیمت هر کیلوگـرم 130 تا 155 هزار 

تومان آغاز شده است. 
او از آغـاز توزیـع چهـار هـزار تـن برنـج هـم در 
اسـتان خبـر داد و گفـت: هـر کیلوگـرم برنـج 
هندى به قیمـت 35 هـزار تومان و هـر کیلوگرم 
برنـج تایلندى بـه قیمـت 18 هزار تومـان عرضه 
مى شـود. مدیرکل دفتر هماهنگى امور اقتصادى 
اسـتاندارى اصفهـان یـادآور شـد: این اقـالم در 
تمام فروشـگاه هاى زنجیره اى، همچنین توسط 
کاسـبان امین منتخب، در کل استان در دسترس 
مـردم قـرار دارد. شـریفى تصریـح کـرد: از نظـر 
ذخایر کاال هـاى اساسـى و مصرفى مـردم، هیچ 
گونه کمبود و مشـکلى در کشـور و اسـتان وجود 
ندارد و توزیع ایـن اقالم به صورت مسـتمر ادامه 

خواهد یافت.

خبر

گروه صنعتى جرعه از مجموعه هاى تولیدى است که 
با همکارى و مساعدت دستگاه قضایى استان اصفهان 

توانسته به چرخه تولید بازگردد.
محمد عصــارزادگان قائم مقام گــروه صنایع غذایى 
جرعه، در توضیح ســابقه مشــکالت اقتصادى این 
مجموعه اظهار کرد: ســال 91 در پى کمبود گندم در 
کشور و استان اصفهان، شوراى تأمین وقت استان از 
ما خواستند 60 هزار تن گندمى را که از منابع خودمان 
خریدارى کرده بودیم با نــرخ مصوب دولتى در اختیار 
نانوایان اصفهان قرار دهیم. در آن زمان کشور و استان 
با بحران کمبود گندم روبرو شده بود و همه مسؤوالن بر 
خرید و تامین گندم اذعان داشتند و تشویق مى کردند، 
درحالى که ما گندمى که به سختى تامین و خریدارى 

کرده بودیم بالفاصله در اختیار استان قرار دادیم. 
عصارزادگان با بیــان اینکه در آن زمان مســؤوالن 
مى خواســتند گندم را با نرخ مصــوب 465 تومان در 
اختیار اســتان قرار دهیم در حالى که قیمت تمام شده 

براى ما بیشتر از این بود، توضیح داد: واگذارى گندم با 
قیمت مصوب نزدیک 30 میلیارد تومان ضرر براى ما 
داشت، اما استدالل مى کردند یک  استقراض است و به 
زودى گندم به ما برگردانده مى شود و موضوع در جلسه 
شوراى تامین مصوب شد و مسؤوالنى امضا کردند که 

االن مسؤولیت هاى ملى دارند.
وى  گفــت: قرار شــد چند ماهــى کمــک کنیم تا 
موجودى آراد نانوایى ها به حد نصاب برسد؛ خودمان 
هم خرید گندم نداشــتیم با اینکه بزرگترین کارخانه 
آرد اســتان و بزرگترین ســیلوى ذخیره کشــور را

 داریم.
او افزود: اوایل خرداد سال 92 که مشکل تامین گندم و 
آرد تمام شده بود به مسئوالن امر براى دریافت گندمى 
که در این ســال ها به نانوایى هــا داده بودیم، مراجعه 
کردیم، اما مسئوالن وقت گفتند، گندم را به هرکسى 

دادید، بروید از خودشان بگیرید.
قائم مقام این گروه صنایع غذایى گفت: متأســفانه به 

دلیل اینکه تعهداتى به شبکه بانکى و مشتریهایمان 
داشتیم، دادگسترى در سال 93 و 94 حکم ورشکستگى 
مجموعه بدون تقصیر و تقلــب را صادر کرد که درپى 
آن از سال 94 با ورشکســتگى روبرو شدیم.به گفته 
عصارزادگان، در ســال 96 شــعبه دادگاه تجدیدنظر 
اســتان به نفع مجموعه گروه صنایع غذایى راى داد 
و شــرکت غله اصفهان را به پرداخــت و تحویل 60 
هزار تن گندم به نرخ 465 تومان قیمت سال 91 و 92 

محکوم کرد. او اضافه کرد: متأسفانه این حکم به دلیل 
اختالفاتى که وجود داشت تا سال 96 اجرا نشد، اما در 
نهایت با مساعدت سازمان بازرسى کل کشور و دستگاه 
قضایى بخشى از حکم اجرا شد و بعد از 9 سال به چرخه 

تولید بازگشتیم.
عصارزادگان گفت: اکنون 70 تا 80 نفر در این مجموعه 
مشغول به کار هستند، اما مى توانیم 200 نیروى دیگر 

جذب کنیم.

کارخانه بزرگ آرد اصفهان چگونه ورشکست و سپس احیا شد 

ماجراى «جرعه»
شــهردار اصفهان با بیان اینکه اولویت نخست در مسائل 
شهرى، تکمیل پروژه متروى این کالن شهر است، گفت: 
اگر بخواهیم آلودگى ناشى از حمل ونقل و ترافیک را کاهش 
دهیم و حمل ونقل ایمن داشته باشــیم، تکمیل خط یک 
مترو، ادامه احداث خط دو و آغاز عملیات احداث خط ســه 

مترو نیز باید انجام شود.
على قاسم زاده گفت: خط دوم مترو 16 کیلومتر طول و 16 
ایستگاه دارد که احداث هر ایستگاه پروژه ویژه یا ابر پروژه 
است، به غیر از ایستگاه ها سه دستگاه حفار مکانیزه نیز در 
حال فعالیت است و حدود دو هزار نفر به صورت روزانه در 

این پروژه کار مى کنند.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه براى احداث هر کیلومتر 
قطار شهرى حدود 1200 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، 
گفت: چندین شــرکت بزرگ براى احداث ایستگاه هاى 
خط دوم مترو فعال هستند که امیدواریم در نیمه دوم سال 
1403 مسیر این خط حدفاصل دارك تا میدان قدس را به 

بهره بردارى برسانیم.
وى با بیان اینکــه بزرگ ترین قرارداد شــهردارى ها، با 
شرکت «مپنا بین الملل» توسط شهردارى اصفهان منعقد 
شد که 30 هزار میلیارد تومان ارزش دارد، افزود: بالفاصله 
پس از تکمیل حفارى تونل خط دوم باید نصب تأسیسات 
الکترونیکى، مکانیکى و ریل گذارى انجام شود و براى اینکه 
وقفه اى بین این عملیات ها ایجاد نشود، این قرارداد منعقد 
شــده و مراحل قانونى را طى کرده است که به زودى این 
شرکت پس از حفارى تونل، ریل گذارى و اقدامات بعدى 

را آغاز خواهد کرد.

انعقاد  بزرگ ترین قرارداد 
براى تکمیل خط دوم 

متروى اصفهان

رئیس اورژانس پیش بیمارستانى لرستان از مســمومیت 25 نوجوان 
ورزشکار اصفهانى با گاز منوکسید کربن در آزاد راه «خرم زال» این استان 
خبر داد. مهدى غیبى اظهار داشت: این حادثه براى ورزشکاران نوجوان 
اصفهانى در آزاد راه «خرم زال» رخ داده که اقدام به روشن کردن «پیک 

نیک» براى گرم کردن خود هنگام خراب شدن اتوبوس کرده بودند. 

وى با بیان اینکه ساعت 11 و 15 دقیقه روز شنبه تماس تلفنى مبنى بر 
مسمومیت این نوجوانان ورزشکار با اورژانس لرستان برقرار شد، عنوان 
کرد: در این راستا با اعزام یک دستگاه آمبوالنس اورژانس و یک دستگاه 
آمبوالنس هالل احمر کار امداد رســانى به این نوجوانان در دستور کار 

قرار گرفت.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانى لرستان، بیان داشت: این 25 ورزشکار 
نوجوان اصفهانى که دچار عالئم خفیف مسمومیت با گاز منوکسیدکربن 
شده بودند، براى درمان به مجتمع رفاهى «قلعه نصیر» منتقل و پس از 

پایش و اکسیژن تراپى ترخیص شدند.

مسمومیت 25 ورزشکار اصفهانى در لرستان
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داستان هاى آنتونى استوکس مهاجم سابق پرسپولیس و 
تراکتور به نظر مى رسد پایانى ندارد و این مهاجم ایرلندى 
روز به روز از فضاى فوتبال دور مى شود و به یک خالفکار 
حرفه اى تبدیل مى شود. سایت «irishtimes» ایرلند خبر 
داد آنتونى استوکس ماه گذشــته به دلیل حمل کوکائین 
دستگیر شده بود و با قرار وثیقه آزاد شد. در چند روز گذشته 
دادگاهى جدید براى رســیدگى به جرم هاى این بازیکن 
سابق پرسپولیس در ایرلند برگزار شد. در جدیدترین دادگاه 
اســتوکس 4 جرم دیگر به پرونده قطور این بازیکن سابق 
تراکتور اضافه شــد تا تعداد جرم هاى اســتوکس به عدد 
10 برسد! دادســتانى اعالم کرد که هیچ اعتراضى به قرار 
وثیقه براى اســتوکس وجود ندارد و رسیدگى به پرونده را 

به تعویق انداخت.

استوکس، ابرخالفکار 
از آب درآمد!

به تعویق انداخت.

قطار شــماره 22 لیگ برتر در حالى در ایســتگاه 
هجدهم توقف کرد که پــس از هفته هاى متوالى 
سرنشینان سرخپوش آن مجبور شدند واگن شماره 
یک را ترك کنند. این سپاهان بود که در پایان رقابت 
هاى این هفته با جشنواره گلى که در نقش جهان راه 
انداخت و کسب 3 امتیاز شیرین در مصاف با سربازان 
ژنرال به صدر جدول صعود کرد و جاى پرسپولیس 

را در این رده گرفت.
با اینکه شاگردان یحیى در ایستگاه هفدهم علیرغم 
باخت برابــر فوالدى ها همچنــان موفق به حفظ 

جایگاه خود در واگن نخست قطار لیگ شده بودند اما 
سرانجام طالیى پوشان اصفهان که با هت تریک 
در برد در 3 ایستگاه گذشــته، خود را قدم به قدم به 
2 امتیازى پرسپولیسى ها رسانده بودند، در ایستگاه 
هجدهم از توقف این تیم برابر آلومینیوم اســتفاده 
کرده و با 4 گلى که در اصفهان وارد دروازه مهمان 
ســیرجانى خود کردند موفق شدند با 36 امتیاز و به 
لطف تفاضل گل برتر نسبت به سرخپوشان تهرانى 

به اولین واگن قطار 22 نقل مکان کنند. 
شــاگردان ژوزه مورایس که فــردا حرکت خود را 
به سوى ایســتگاه بعدى آغاز مى کنند براى حفظ 

جایگاهشــان در صدر جدول کار سختى در اهواز و 
در تقابل با تیم فوالد در پیش خواهند داشت؛ تیمى 
که در هفته هفدهم با غلبه بر پرسپولیِس صدرنشین 
لطف بزرگى به تیم پرافتخار اصفهانى در رسیدن به 
سرخپوشــان تهرانى کرد، اما شکست سرخپوشان 
اهوازى در هفته هجدهم برابر سرخپوشــان تبریز، 
شاگردان نکونام را به رقیبى خطرناك براى سپاهان 
در هفته نوزدهم تبدیل خواهد کرد. چه اینکه فوالدى 
ها مى دانند از دســت دادن امتیاز در برابر طالیى 
پوشــان اصفهان عالوه بر اینکه آنها را از کورس با 
مدعیان عقب مى اندازد موقعیــت این تیم در رده 

هشتم جدول را هم با تهدید مواجه خواهد کرد.
رقابت تیم هاى میانه جــدول همچون تیم هاى 
حاضر در رده هاى باال و پایین تنگاتنگ اســت و 
هر امتیاز و هرگلــى که در بازى ها زده مى شــود 
مى تواند جاى مســافران قطار 22 را با یکدیگر جا 
به جا کند. همانطور که در ایســتگاه هجدهم دیگر 
سرنشــین اصفهانى این قطار با وجود کسب یک 
امتیاز خارج از خانه در مصاف با میزبان رفسنجانى 
خود با یک پله سقوط در جایگاه سیزدهم قرار گرفت. 
ذوب آهنى ها که در پایان هفته هفدهم با نزول دو 
رده اى به دوازدهمین واگن کوچ کرده بودند در هفته 
گذشــته هم با توجه به توقف برابر مس رفسنجان 
و برترى همسایه دیوار به دیوارشــان، ملوانان در 
دربى شــمال به چهارمین کوپه از ردیف آخر قطار 
نقل مکان کردند. سبزپوشــان اصفهانى در حالى 
با 2 باخت و یک تساوى از شــروع نیم فصل دوم 
از جایگاه دهم 3 پله به پایین ســقوط کرده اند که 
قوهاى ســپید انزلى در همین مدت با کسب 2 برد 
و یک باخت از رده سیزدهم به رتبه یازدهم صعود 

کرده اند.
مس کرمــان، صنعت نفت آبادان و نفت مســجد 
سلیمان هم سه تیمى هســتند که همچنان در قعر 
جدول دست و پا مى زنند. این سه مسافر، واگن هاى 
چهاردهم تا شانزدهم را به ترتیب و بدون تغییر در 
چهار ایستگاه گذشته به خود اختصاص داده اند. با 
این تفاوت که نماینده استان کرمان اگرچه یک رده 
پایین تر از سربازان تارتار قرار گرفته اما در نیم فصل 
دوم با یک پیروزى و دو شکســتى که در کارنامه 
این تیم ثبت شده توانســته 2 امتیاز بیشتر از ذوبى 
ها کسب کند؛ با این تفاســیر، ذوب آهن براى فرار 
از قعر جدول باید در ایستگاه نوزدهم هر طور شده 
در فوالدشهر از سد ملوانان بگذرد تا امیدوار باشد با 
توقف دو تیم نساجى و پیکان در مصاف با یکدیگر 
و شکست هوادار در برابر تراکتور تا رتبه نهم جدول 

خود را باال بکشد.

هفته هجدهم لیگ برتر زیر ذره بین

از طالیى شدن صدر جدول تا 
نزدیک شدن ذوب آهن به قعر 

مرضیه غفاریان
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ســایت «futsalworldranking» اولین رده بندى سال 
2023 تیم هاى ملى فوتسال دنیا را اعالم کرد. در این رده 
بندى تیم ملى فوتسال کشورمان با کسب 1549 امتیاز سال 
2023 را با قرار گرفتن در رده هفتم دنیا و اول آسیا آغاز کرد. 
10 تیم برتر دنیا در رده بندى جدید  فوتسال بدین ترتیب 
است: برزیل، اسپانیا، پرتغال، آرژانتین، روسیه، قزاقستان، 

ایران، مراکش، اوکراین و پاراگوئه.

ایران در رده هفتم
 فوتسال جهان

دینامو زاگرب در حضور تعویضى ملى پوش ایرانى خود 
به تساوى برابر اسالون بلوپو رسید.

در یکى از بازى هاى هفته بیستم لیگ یک کرواسى، 
تیم فوتبال دینامو زاگرب که بــراى چهارمین دیدار 
پیاپى صادق محرمى را در ترکیــب نمى دید و روى 
نیمکت داشت، در ورزشگاه گرادسکى به مصاف تیم 

رده ششمى اسالون بلوپو رفت.
روند شکست ناپذیرى یاران محرمى طى چهار مسابقه 
اخیرشان که یک تساوى و سه پیروزى داشتند، شب 
گذشته هم مقابل اسالون بلوپو تداوم پیدا کرد، اما آنها 
نتوانستند در این مسابقه خارج از خانه به برترى دست 

پیدا کنند و یک امتیاز به دست آوردند.
تیم فوتبال دینامو زاگرب با تساوى یک بر یک در دیدار 
شب گذشته مقابل اسالون بلوپو 46امتیازى شد و با 
هشت امتیاز بیشتر نسبت به تیم رده دومى هایدوك 
اسپلیت، جایگاه خود در صدر جدول لیگ یک کرواسى 

را محکم تر کرد.
صادق محرمى، ملى پــوش ایرانى دینامو زاگرب که 
پس از جــام جهانى 2022 در دو مســابقه لیگ یک 
کرواسى حضور تعویضى در زمین داشت هم از دقیقه 
64 وارد زمین شد و شانزدهمین بازى فصل خود در 

این رقابت ها را انجام داد.

تساوى دینامو در حضور مدافع ایرانى
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رامین رضاییان تابســتان گذشــته و پــس از جدایى از 
پرسپولیس مذاکرات فشرده اى با باشگاه سپاهان داشت 
و در نهایت با قراردادى 2 ســاله به این تیم پیوست. مدافع 
راست هجومى تیم ملى کشــورمان در جام جهانى 2022 
قطر، با 5 گل زده و 4 پاس گل، ستاره سپاهان در لیگ برتر 
بوده است. بر همین اساس باشگاه ســپاهان دوست دارد 
قرارداد این بازیکن را تمدید کند هرچند رضاییان هنوز یک 
سال دیگر با این تیم قرارداد دارد. البته بعید است رضاییان 
مثل ســیاوش یزدانى و برخى دیگر از بازیکنان سپاهان، 
قراردادش را تا ســال 1404 با این تیم تمدید کند چرا که 

شنیدیم هنوز به فکر بازگشت به پرسپولیس است.

تردید رامین 
براى تمدید قرارداد

03

حسین طیبى توانســت با گلزنى در دیدار تیمش،موجب 
پیروزى پالما در هفته نوزدهم لیگ فوتســال اسپانیا شود. 
تیم فوتســال پالما در هفته نوزدهم لیگ فوتسال اسپانیا، 
مهمان کوردوبا بود و توانســت با نتیجه 5 بــر 4 این تیم 

4، نخســتین را شکســت دهد. طیبى در دقیقه 
در دقیقه 4 گل تیمش را به ثمر رســاند و 
ایــن دیدار نیمه دوم نیــز گل دومش را در 
این پیروزى وارد دروازه کوردوبا کرد. پالما با 

40 امتیازى شــد و در 
رده دوم جــدول 

رده بندى قرار 
گرفت.

برترى پالما 
با درخشش طیبى

رضایت مربى آرژانتینى از 
کاپیتان ایران

قرارداد احسان حاج صفى، مدافع ایرانى تیم فوتبال آ.ا.ك یونان 
در آستانه تمدید قرار دارد.

احسان حاج صفى، کاپیتان تیم ملى ایران و مدافع باشگاه آ.ا.ك 
یونان یکى از نفراتى است که موفق شده از همین حاال رضایت 
«ماتیاس آلمیدا» ســرمربى آرژانتینى این تیم را براى تمدید 

قراردادش جلب کند.
حاج صفى که در سال 2021 به تیم آ.ا.ك پیوست، دومین فصل 
خود را با پیراهن این تیم پشت سر مى گذارد. عملکرد او به ویژه 
پس از بازگشت از جام جهانى به قدرى در خط دفاعى باشگاه 
یونانى خوب بوده است که در میانه هاى فصل، اقدام براى حفظ 

او در سال آینده آغاز شده است.
وب سایت یونانى sportdog با اشاره به تمدید قرارداد «روتا» 
یکــى از بازیکنــان آ.ا.ك ، خبر داد حاج صفى هــم از جمله 
بازیکنانى اســت که بعد از روتا با تصمیم آلمیدا قراردادش را 

تمدید خواهد کرد.
این رســانه درباره دالیل رضایت آلمیدا از حاج صفى نوشت: 
«حاجى صفــى در برآورد ماتیــاس آلمیدا امتیــازات زیادى 
کسب کرده است. نه تنها با عملکردش در پست دفاع چپ و با
 بازى هاى بسیار خوبش در ضربات ایستگاهى، بلکه به خاطر 
نحوه رفتار و حضورش در رختکن به صــورت کلى. برخى از 
اقدامات بازیکن ایرانى واقعاً در سطح انسانى براى آلمیدا جذاب 
اســت که به دالیل زیادى حتى فراتر از دالیــل رقابتى، این 

بازیکن را در اسپاتا مى خواهد.»
به این ترتیب دور از انتظار نیســت که حاج صفى که کاپیتان 
تیم ملى فوتبال ایران هم بوده اســت، براى ســومین فصل 
متوالى حضور در آ.ا.ك را تجربه کند. این در حالى اســت که 
خبر جدیدى درباره میالد محمــدى دیگر مدافع ایرانى آ.ا.ك 

منتشر نشده است.

4، نخســتینرا شکســت دهد. طیبى در دقیقه 
در دقیقهگل تیمش را به ثمر رســاند و
ایــن دیدنیمه دوم نیــز گل دومش را در
این پیروزىوارد دروازه کوردوبا کرد. پالما با

40 امتیازى شــد و در
رده دوم جــدول 

رده بندى قرار 
هافبــک آذرى ذوب آهن معتقد اســت ذوب آهن با گرفت.

پیروزى برابر ملوان در هفتــه نوزدهم لیگ برتر، به 
روزهاى خوب خود برمى گردد.

ســامان نریمان  جهان پس از تساوى ذوب آهن برابر 
مس رفســنجان در هفته هجدهم لیگ برتر، گفت: 
بازى پایاپاى بود و هر دو تیم آمده بودند که سه امتیاز 
را بگیرند. تیم ما بازى خوبى انجام داد و موقعیت هاى 
زیادى داشــتیم و چند تک به تک هم داشــتیم؛ اما 
فوتبال است و گاهى روى دور بدشانسى، موقعیت ها 

گل نمى شود ؛ ولى در مجموع 
خوب بــازى  کردیــم. این 
ذوب آهن بهتر خواهد شــد و 
ان شاءا... بتوانیم مقابل ملوان، 
بازى خوبى ارائه کنیم و ببریم. 
البته این بازى هم مســتحق 

برد بودیم.
این بازیکن که در نیم فصل از 
نفت مسجدسلیمان جدا شد و 
به جمع شاگردان مهدى تارتار 

پیوست، در این باره گفت: نیم فصل از تیم سابقم جدا 
شدم و براى تیم نفت مسجدسلیمان آرزوى موفقیت 
مى کنم و امیدوارم آقاى عنایتــى بتوانند کار بزرگى 
انجام بدهند. من با بندى که داشــتم آزاد شدم و چند 
پیشنهاد داشتم؛ اما با شناختى که از ذوب آهن و خود 
آقاى تارتار داشتم، تصمیم گرفتم به این تیم بپیوندم. 
امیدوارم روزهاى خوش بهترى را در بازى هاى آینده 

داشته باشیم.
نریمان جهان دربــاره نتایج ضعیــف ذوب آهن در 

هفته هاى اخیر عنوان کرد: به نظرم این قضیه براى 
هر تیمى پیش  مى آید. براى هر تیمى در سى مسابقه، 
پنج شش بار بدشانسى و داور و بى تمرکزى دست به 
دست هم مى دهند و این اتفاقات رخ مى دهد و مهم این 
است که بتوانى برگردى. این مساوى، خوب بود اما اگر 
مى بردیم خیلى بهتر بود. حاال هم اگر بازى با ملوان 
را ببریم، به رتبه هشتم برمى گردیم و همه چیز از نو 

شروع مى شود.
او در پایان درباره شــایعاتى که پیرامــون برکنارى 

سرمربى ذوب آهن وجود داشت، گفت:  ما نه چیزى 
حس کردیم و نه اتفاقى افتاده اســت. فکر نمى کنم 
این مسائل درست باشــد و به نظرم تا آخر فصل هم 
با ما خواهند بود. البته من نبایــد در این باره صحبت 
کنم؛ اما من چیزى ندیدم و مطمئن باشید که با آقاى 
تارتار، یکى از بهترین تیم هاى ایران خواهیم بود. ما 
برابر مس که تیم شایسته اى است و خیلى خوب پاس 
مى دهد، خیلى خوب بازى کردیم و موقعیت هاى خیلى 

خوبى داشتیم.

نریمان جهان:

این ذوب آهن بهتر و بهتر خواهد شد

منتشر نشده است.
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ساسان اکبرزاده
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریــان رونمایى از ورق 
فوالد زنگ نزن که براى اولین بار در جنوب غربى آســیا و 
شمال آفریقا به همت کارکنان مجتمع فوالد سبا شرکت 
فوالدمبارکه تولید شد را یکى از اهداف ترسیم شده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت خواند و آن را عالوه بر ایجاد ارزش 
افزوده براى شرکت فوالدمبارکه، اقتدار بین المللى کشور 

دانست. 
ســیدرضا فاطمى امین در دومین روز از دهه مبارکه فجر، 
در جمع مدیران و کارکنان مجتمع فوالدمبارکه با بیان این 
مطلب گفت: کارى که امروز باید انجام شود تمرکز بر توازن 
زنجیره اى اســت که باید در وزارتخانه صورت پذیرد که 
مشکالتى چون استخراج، اکتشاف و... داشته و توجه ویژه 
به محصوالت داراى ارزش افزوده باالست و در حقیقت یکى 
از دو هدف ترسیم شده ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
زندگى مــردم و دیگرى اقتدار بین المللى اســت که براى 

دستیابى به اقتدار بین المللى، راهکارهایى داریم. 
وى ادامه داد: براى دستیابى به اقتدار ملى یکى از راهکارها 
آن اســت که محصوالتــى تولید کنیم که کشــورهاى 
کمترى بتوانند آن را تولید کنند که این به ما اقتدار مى دهد 
و در حقیقــت محصوالتى که کشــورهاى کمترى تولید 
مى کنند و آن کشورها تنوع محصول باالترى دارند قدرت 
پیشگیرى باالتر داشته و این یعنى محصوالتى وارد کنیم 
که کشــورهاى زیادى مى توانند تولید کنند و در واردات با 
مشکل مواجه نشده و بتوانیم محصوالتى صادر کنیم که 
کشــورهاى کمترى تولید مى کنند و این نیز به ما قدرت 
مى دهد و این همان کارى است که امروز ما در فوالد سبا 
شرکت فوالدمبارکه از آن رونمایى کردیم و باید این امر را 

جشن بگیریم. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید فوالد زنگ نزن در 
شرکت فوالدمبارکه از یک زاویه دید آن است که محصولى 
جدید و داراى ارزش افزوده باالترى بوده و ســود بیشترى 

عاید فوالدمبارکه مى کند ولى زاویه دیگر آن است که تولید 
این محصول براى کشور اقتدار بین المللى به ارمغان مى آورد 
و این یکى از دو هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت است 
که در مجموع امید است این مسیر پرشتاب تولید در کشور 
که آغاز شده، در کالن کشور در صادرات، سرمایه گذارى و... 

خود را نشان دهد و تداوم یابد. 
فاطمى امین مى گوید: صنعت فوالد ایران بلوغ و پیشرفتگى 
قابل توجهى دارد.  وى با بیان اینکه در سال 2022 میالدى 
در بین کشورهاى تولیدکننده فوالد در جهان صاحب نام 
بوده ایم گفت: ما در حدود 44 سال پیروزى انقالب اسالمى 
به افتخارات بســیار زیادى رســیدیم و به هر کشورى که 
سفر کرده یا مســئوالن از دیگر کشورها به ایران اسالمى 
مى آمدند بدون استثنا اذعان کرده اند که علیرغم مشکالت 
و تحریم ها، این پیشرفت هاى صنعتى و... چگونه عملیاتى 

شده و ابراز شگفتى مى کردند. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت این موفقیت ها را نشــان از 
استعدادهاى ایرانى ها دانست و گفت: این ظرفیت در مردم ما 
وجود دارد که علیرغم همه مشکالت معیشتى که این روزها 
وجود دارد بتوانیم از آنها به خوبى عبور کرده و پیشرفت هاى 
مختلف بیشترى را داشته باشــیم و آنها را به مردم بیش از 

گذشته، بشناسانیم. 
چرا که مردم ممکن است براساس مشــکالتى که دارند 
چندان با این پیشرفت ها آشنا نشــده باشند که باید از این 
مهم آگاه شوند و رسانه ها باید این پیشرفت ها را به اطالع 

مردم برسانند. 
■■■

اســتاندار اصفهان نیز بــا تبریک دهه فجــر، حرکت در 
عرصه صنعت و تالش براى تسخیر کردن محصوالت با 
فناورى هاى جدید و تکنولوژى هاى برتر را امروز براى کشور 
یک ضرورت خواند و گفت: امروز بخاطر پیشرفت هایى که 
در بخش هاى مختلف اقتصادى، صنعتى و... به دست آمده، 
باید سعى کنیم جامعیت خود در این بخش ها و همچنین 

نگاه فراگیر براى تأمین نیازهاى کشور و کشورهایى که در 
منطقه به حضور ما نیاز دارند را تثبیت کنیم. 

سیدرضا مرتضوى افزود: با پیشرفت هایى که در 43 سال 
گذشته بود، امروز شاهد به ثمر نشستن پیشرفت دیگرى 
از صنعت هستیم. البته اصفهان باتوجه به پیشینه  هنرى، 
صنعتى، تاریخى در جاى جاى کشور همواره در حوزه هاى 
فناورى فعال بوده و در استان اصفهان نیز از دیرباز اینگونه 
بوده و امروز به جایى رســیدیم که مــا در اندك زمانى با 
بومى ســازى اگر نگاه حرفه اى داشته باشیم از صفر تا صد 

محصول را مى توانیم انجام دهیم. 
وى با بیان اینکه دستیابى به تولید در فوالدمبارکه در سال 
80، به سه میلیون تن یک آرزو بود، گفت: امروز ما صحبت 
از تولید 10 میلیون تن فوالد در فوالدمبارکه مى کنیم و این 

باید براى مردم بازگو شود. 
وى گفت: ما باید با بازگوکردن پیشرفت ها، بمباران تبلیغاتى 
دشمن را که در کشور ما تالش مى کند جلوه هاى موفقیت 

را از ذهن و دل مردم دور کند خنثى سازیم. 
اســتاندار اصفهان مى گوید: در پیشــرفت هاى فناورى و 
تکنولوژى در 43 سال گذشته انصافاً بسیار خوش درخشیدیم 
و درحالى که در ابتداى انقالب، پزشکان هندى و پاکستانى 
مداواگر بیماران در کشور ما بودند امروز ما در استان اصفهان 
از دیگر کشورها میزبان بیمارانى هستیم که براى درمان و 
سالمت به این استان مراجعه مى کنند و این مفهوم امید به 

مردم است. 
مرتضوى از همه دست اندرکاران در مجموعه فوالدمبارکه 
بخاطر تولید ورق زنگ نزن در مجموعه سبا که به هر نحوى 

براى تولید این نوع فوالد تالش کردند قدردانى کرد. 
■■■

قبل از ســخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت و سخنرانى 
اســتاندار، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گزارشى از 
فعالیت هاى انجام شده و در حال انجام و تولید ورق فوالد 
زنگ نزن در مجتمع سبا شــرکت فوالدمبارکه ارائه داد و 

گفت: ما در راســتاى نیازهاى کشور در حوزه هاى افزایش 
سرمایه گذارى، وجود چشــم اندازهاى راهبردى، الزامات 
رشد اقتصادى، ارتقاى بهره ورى، بهبود محیط کسب و کار... 

اقدامات خوبى را در سال جارى آغاز کردیم. 
یاسر طیب نیا با بیان اینکه شرکت فوالدمبارکه بزرگ ترین 
تولیدکننده ورق هاى فوالدى در خاورمیانه و شمال آفریقا 
با سهم 20 درصدى در این منطقه است افزود: فوالدمبارکه 
در تولید ناخالص ملى 1/5 درصد سهم و در بخش صنعت 
سهم 8 درصدى داشته و شــبکه گسترده اى بالغ بر 3500 
کارگاه، کارخانه و... تأمین کننده در باالدست و پایین دست 

را داراست. 
مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه گفت: افتخار شــرکت 
فوالدمبارکه در سال جارى به جا گذاشتن رکوردهاى خوب 
در شش ماهه اول ســال علیرغم پیش بینى 70 درصدى 
قطعــى گاز بــوده و امیدواریم ظرفیت تولید در شــرکت 

فوالدمبارکه به بیش از 10 میلیون تن برسد. 
طیب نیا مى گوید: تا امروز 142 میلیون تن از محصوالت 
شرکت فوالدمبارکه به بازار عرضه شد و ما در کنترل بازار 
18 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داریم 
و امید است تا پایان سال جارى این میزان از سال گذشته 

افزایش بیشترى داشته باشد. 
مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه گفت: گام اول ما در شرکت 
فوالدمبارکه خودکفایى صنعتى بوده ولى گام دوم که 30 
سال دوم فعالیت ما نیز هست رشد اقتصادى در کشور خواهد 
بود و اقتصاد بدون نفت را مدنظر داریم و معتقدیم تولیدات 
شرکت فوالدمبارکه مى تواند جایگزین نفت شود و در افق 
1410، درآمد 15 میلیارد دالرى را براى شرکت فوالدمبارکه 

تعریف کرده ایم و پروژه هاى مختلفى براى اجرا داریم. 
طیب نیا کاهش مصــرف آب از رودخانه زاینــده رود را از 
افتخارات شــرکت فوالدمبارکه برشــمرد و گفت: امروز 
برداشــت ما از آب رودخانه نصف بوده که سعى داریم این 
میزان را به صفر برسانیم. همچنین در صرفه جویى انرژى 

نیز پروژه هاى مرتبط با محیط زیست به میزان 2/3 میلیارد 
دالر سرمایه گذارى در حوزه هاى نیروگاهى داشته و حتى 
در این راستا، براساس گزارشى که به معاون رئیس جمهور 
داده شد وى شرکت فوالدمبارکه را در کشور صنعت سبز 

برشمرد. 
وى گفت: شاه بیت ما روند رشد فوالد در کشور بوده و بر این 
اساس سعى مى کنیم با تولید محصول، ارزش افزوده باالتر 
ایجاد کنیم که امسال 20 نوع محصول جدید به بازار عرضه 
کردیم که تولید فوالد زنگ نزن که امروز رونمایى مى شود 

یکى از آنهاست و این اولین گام به شمار مى رود. 
مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه افزود: ورق فوالد زنگ نزن 
براى نخستین بار در جنوب غربى آســیا و شمال آفریقا به 
همت کارکنان مجتمع فوالد ســبا شرکت فوالدمبارکه با 
بهره گیرى از متخصصان داخلى با موفقیت، تولید و امروز 

رونمایى شد. 
طیب نیا گفت: با دانش کافى، طراحى مناسب و تولید دقیق، 
این فوالد خواص ویژه اى ارائه مى کند که باتوجه به آنها در 

کاربردهاى مختلف مورد استفاده قرار مى گیرند. 
وى خاطرنشــان کرد: باتوجه به رویکرد کلى کشور مبنى 
بر بومى ســازى و اســتقالل صنایع مــادر و بى نیازى از 

واردات حجم عظیمى از محصوالت، مسئولین و مدیران 
فوالدمبارکه با در نظر گرفتن شرایط و امکانات و توانمندى 
متخصصان داخلى تولید فوالد زنگ نزن فریتى را در دستور 

کار قرار دادند. 
مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه مى گوید: امروز50 هزار 
تن از این محصول براى مصارف صنعتى است و این تنها 
کارى نیست که در شــرکت فوالدمبارکه به انجام رسیده، 
بلکه بیــش از یکصد هزار قطعه، در شــرکتى که قطعات 
آن وارداتى بود با حمایت ما بومى ســازى شد و 90 درصد 
به خودکفایى رساندیم و امید اســت با وجود شرکت هاى 
دانش بنیان و زیســت بوم، اصفهان به قطــب نوآورى و 
فناورى کشور تبدیل شود. این درحالى است که ما با حمایت 
از شرکت هاى دانش بنیان ســعى داریم تا آنها براى سال 
آینده اشتغال دو هزار نفر را هدف گذارى کنند و ما در شرکت 
فوالدمبارکه نیز تا پایان ســال جارى 1100 نفر را به کار

 خواهیم گرفت. 
طیب نیا این را هم گفت که: در راســتاى انجام مسئولیت 
اجتماعى، شرکت فوالدمبارکه تا دو سال آینده نیروگاه هاى 
ســیکل ترکیبى را ایجــاد خواهد کــرد و در مــدار قرار

 مى دهد. 

مدیرعامل فوالدمبارکه در مراسم رونمایى از ورق فوالد زنگ نزن تولید شده در شرکت فوالد مبارکه با حضور وزیر صنعت؛

تولیدات شرکت فوالدمبارکه مى تواند جایگزین نفت شود

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد2 قطعه زمین تجارى واقع در سطح شهر شاهین شهر را از طریق مزایده عمومى و با 
جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) و  با 

شماره مزایده 2001094734000021به صورت الکترونیکى به فروش رساند .
زمان انتشار در سایت :1401/11/10                 مهلت دریافت اسناد مزایده :1401/11/17

تاریخ بازدید :1401/11/30                                          آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:1401/11/30
زمان بازگشایى :1401/12/01                                  زمان اعالم به برنده :1401/12/02

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است :
 1. برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید 
و دریافت اسناد مزایده (درصورت وجود هزینه مربوطه )،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)،ارسال پیشنهاد 

قیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد .
2.کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات،شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، 

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

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

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در ســایت ســامانه (www.setadiran.ir)  بخش "ثبت نام/پروفایل 
مزایده گر"موجود است .

آگهی مزایده عمومی شماره ۲۳۴۴۸(نوبت دوم)

  م. الف:  ۱۴۴۸۸۱٠

چاپ دوم 

سعید ابریشمی راد -شهردار شاهین شهر

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد بهره بردارى از مجموعه ها و واحد هاى ورزشى را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات 
مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) و  با شماره مزایده 

5001094734000064به صورت الکترونیکى واگذار نماید .
زمان انتشار در سایت :1401/11/10                              مهلت دریافت اسناد مزایده :1401/11/17

تاریخ بازدید :1401/11/30                                          آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:1401/11/30
زمان بازگشایى :1401/12/01                                       زمان اعالم به برنده :1401/12/02

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است :
 1. برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید 
و دریافت اسناد مزایده (درصورت وجود هزینه مربوطه )،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)،ارسال پیشنهاد 

قیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد .
2.کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات،شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده ، قابل مشاهده ، 

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

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

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام اســتانها ، در ســایت ســامانه (www.setadiran.ir)  بخش "ثبت نام/پروفایل
 مزایده گر"موجود است .

آگهی مزایده اجاره شماره۲۳۴۴۱  (نوبت دوم)

 م.الف:۱۴۴۸۸۱۴

چاپ دوم

سعید ابریشمی راد -شهردار شاهین شهر 

بدینوسیله از کلیه شرکا دعوت مى گردد تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده شرکت در روز  1401/11/30 ساعت 8 صبح 
به آدرس استان اصفهان، شهرستان خمینى شهر، منظریه، مســکن مهر، مجتمع یاس 3، طبقه 7، پالك 28، کدپستى 

8418155174 حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

1. افزایش سرمایه با ورود شریک جدید 2. سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى فوق العاده باشد. 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت کوه یاران مکران

 با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۱۴۴۵۳۴

هیئت مدیره

آگهی دعوت

شــرکت هاى «فناورى اطالعات آرامین» و «صیانت ظفر ســپاهان»  
در نظر دارند در راســتاى قرارداد خود با «شــرکت بــرق منطقه اى 
اصفهان» جهــت تامیــن کادر فنى و نیروى انســانى مــورد نیاز 
مشــاغل اپراتورى و نگهبانى ایســتگاه هاى انتقال و فوق توزیع برق
( فشارقوى) آن شرکت از طریق برون ســپارى، از بین واجدین شرایط 
فارغ التحصیل مرد با برگــزارى آزمون کتبــى، مصاحبه حضورى و 
گزینش دعوت به همکارى نمایند. متقاضیــان مى توانند جهت اطالع 
از شــرایط و ثبت نام از تاریخ 1401/11/12 لغایت 1401/12/05به سایت

 azmoon.iheari.ir  مراجعه نمایند.

آگهی دعوت به همکاری


