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7 خاصیت معجزه آساى گالب براى سالمتىخیابان هایى که پارکینگ شده انداولین گوشى هوشمند مچى جهان!او باید زنده مى ماند پیام یک اخراج  براى نیازمند سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

خواص
 درمانى روغن 

کرچک

سرنوشت 8 محکوم پرونده مهم جرائم اقتصادى 
3
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بى عدالتى
 در گلکارى 

خیابان هاى شهر

روغن کرچک بوى مالیم و گاهى تند و تیز دارد. این روغن طعم دارد؛ اما براى برخى 
افراد ناخوشایند است. منبع عالى اسید ریسینولئیک است. روغن کرچک به 

عنوان یک ماده فعال در چندین دارو، محصوالت مراقبت 
از پوست و شامپو استفاده مى شود. خواص درمانى روغن 

کرچک فراوان است. از خاصیت ضد میکروبى ...

 در هسته هاى مرکزى شــهر بحث زیباسازى 
و گلکارى به طور مشــخص و بــا توالى فصول 
انجام مى شود و همواره این اتفاق در بخش هاى 
باالى شــهر و مرکز اصفهان مشخص است. اما 
این موضوع در مناطق کمى پایین تر و حاشــیه 
اصفهان کمتر به چشــم مى خورد و بسیارى از 
خیابان هاى فرعى از گلکارى و فضاى شــاداب 

برخوردار نیستند. 
این بى عدالتى سال هاســت به چشم مى خورد 
و در خیابان هاى پایین شــهر گلکارى و جعبه و 
ســازه هاى مخصــوص گلکارى کمتــر دیده 

مى شود؛ المان هایى که به لطافت...

روند افزایشى تولید عسل در اصفهانروند افزایشى تولید عسل در اصفهان
کارشناس زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزى استان در گفتگو با «نصف جهان» تا کید کرد؛کارشناس زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزى استان در گفتگو با «نصف جهان» تا کید کرد؛
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دادگاه ویژه رسیدگى به جرائم اقتصادى استان اصفهان اعالم کرد؛

درآمدزایى فنرباغچه
 از فروش صیادمنش

رسانه ترکیه اى در گزارشى به اقدام مسئوالن باشگاه فنرباغچه براى فروش 
چند بازیکن از جمله مهاجم ملى پوش ایرانى اش براى درآمدزایى خبر داد. 
سایت «cumhuriyet» ترکیه در گزارشــى به اقدامات فنرباغچه براى 

درآمدزایى بیشتر در نقل و انتقاالت تابستانى پرداخت.
اللهیار صیادمنش مهاجم ملى پوش ایرانى که در نیم فصل دوم راهى هال 

سیتى انگلیس شد با عملکرد خوبش ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

مسکن مهر
 شاهین شهر 

محروم از اتوبوس

ماجراى تأمل برانگیز متروپل و بیمه حافظ 
فاجعه آبادان از نگاهى دیگر

2

هافبک سپاهان:هافبک سپاهان:

موقعیت سوزى موقعیت سوزى 
باعث شد قهرمانى را  باعث شد قهرمانى را  

سخنگوى صنعت برق سخنگوى صنعت برق از دست بدهیم
خبر داد؛خبر داد؛

تغییر ساعاتتغییر ساعات
کار اداراتکار ادارات
در انتظاردر انتظار

تأییدتأیید

2

مدیرکل مدیریت بحران مدیرکل مدیریت بحران 
استاندارى هشدار داد؛استاندارى هشدار داد؛

خطر متروپل خطر متروپل 
بیخ گوش بیخ گوش 

بلندمرتبه هاى بلندمرتبه هاى 
فوالدشهرفوالدشهر

2

کار نکردن حمید جبلى کار نکردن حمید جبلى 
تلخ است

3

   آگهى مناقصه عمومى 1401/2 
   بانک ملت استان اصفهان

الف : مناقصه گذار: مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان
ب : موضوع مناقصه: اجاره چهار دستگاه خودرو سوارى پژو 405 یا پژو پارس یا 
سمند ، یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه وانت مزدا تک کابین خودمالک 

مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در اوراق مناقصه 
ج : سپرده شــرکت در مناقصه : مبلغ 500/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه 
بانکى بدون قید و شرط (غیر از بانک ملت) یا چک بانکى در وجه مدیریت شعب 
بانک ملت استان اصفهان و یا واریز به حســاب 2024013595 با شناسه واریز 

14013300020012168  قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
د : مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه : ارائه معرفى نامه و فیش بانکى 
به مبلغ 500/000 ریال واریز به حســاب شــماره 2024010265 با شناسه واریز 

14013300020012277 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت
ه : محل دریافت اسناد مناقصه : اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، ساختمان 
مدیریت شــعب بانک ملت اســتان اصفهان ، طبقه چهارم ، اداره تدارکات و 

ساختمان، 36225961 - 36225823 - 031  

بانک در قبول و یا رد هریک از پیشنهادها و یا ابطال مناقصه بدون ذکر هیچ گونه 
دلیلى مختار است

مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان 

جدول زمانى انجام مناقصه

از 1401/03/09 لغایت ساعت 14 مورخ مهلت دریافت اسناد مناقصه 
1401/03/22

مهلت ارائه پیشنهادات 
ساعت 14 مورخ 1401/03/22( تحویل پاکت ها )

رأس ساعت 30 : 12 مورخ 1401/03/24تاریخ بازگشایى پاکت ها

محل تحویل اسناد مناقصه
اصفهان ، خیابان شیخ صدوق شمالى، 
ساختمان مدیریت شعب بانک ملت 

استان اصفهان ، طبقه اول ، دبیرخانه 
کد پستى : 8163954791

دانشگاه آزاد اسالمى مرکز فناورى شهر مجلسى در نظر دارد پوشش 
پالستیک بخشى از گلخانه هاى خود به مقدار 23 تن را از طریق مناقصه 
عمومى خریدارى نماید لذا از کلیه فروشندگان معتبر دعوت به عمل 
مى آید از تاریخ درج آگهى به مدت ده روز با در دســت داشتن فیش 
واریزى به مبلغ پانصد هزار ریال به حساب 0105731801006 بانک ملى 
به نام دانشگاه آزاد اسالمى واحد شهر مجلسى به این واحد دانشگاهى به 
نشانى شهر مجلسى بلوار سردار سلیمانى- دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
مجلسى مراجعه یا از طریق تماس با شماره 09139339691نسبت به اخذ 

اسناد استعالم اقدام نمایند. 
دانشگاه آزاد اسالمى مرکز فناورى شهر مجلسى

آگهى مناقصه
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یک شرکت فعال در شــهرك صنعتى بزرگ اصفهان واقع در جاده علویجه  
در نظر دارد نسبت به شناســایى و جذب تعدادى راننده  واجد صالحیت به 
همراه خودرو جهت تردد پرسنل از  اصفهان و بالعکس اقدام نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت به عمل مى آید از تاریخ انتشار آگهى لغایت روز  پنجشنبه 
مورخ  1401/03/19 آمادگى خود را از طریق تماس با شماره هاى  03145955470 

و03145955150 اعالم نمایند .
شرایط مورد نظر : 

راننده مى بایست داراى مهارت رانندگى و مدارك معتبر قانونى باشد .
نوع خودرو : سمند  - پژو GLX یا پارس-  L90 دوگانه سوز 

ضمنا راننده از طرف واگذارنده کار بیمه خواهد شد .

  
آگهى شناسایى و  جذب راننده 

سالروز والدت حضرت معصومه (س) مبارك باد

رسان
چند

سایت
درآم
اللهی

سیتى
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یم تب یمبتز تب یمز تب ز

ى ىبر بر ر م ن نرو
ست. روغن کرچک به 

اقبت 
وغن 
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 رئیس ســازمان نظام مهندســى اســتان خوزستان 
درخصوص آخرین تصمیم ستاد فرماندهى عملیات پاسخ 
به بحران خوزستان درباره بقایاى ساختمان متروپل گفت: 
تخریب باقیمانده سازه قطعى شــد.کوروش خواجوى 
اظهار کرد: کارشناســان اعتقاد دارنــد بخش باقیمانده 
ساختمان متروپل به هیچ عنوان قابلیت نگهدارى ندارد. 
وى افزود: مشخص نیست شرایط ساختمان تا چه زمانى 
پایدار باقى مى ماند لذا ستاد فرماندهى عملیات پاسخ به 
بحران خوزستان به صورت جدى پیگیر اجراى ایمن روند 
تخریب باقیمانده ساختمان متروپل است.خواجوى  گفت: 
اولویت نخست ما آواربردارى به شکل امن براى یافتن 

اجساد احتمالى دیگر است و امیدواریم اتفاق خاصى براى 
نیروهاى امدادگر و عملیاتى رخ ندهد. وى افزود: ریزش 
ساختمان متروپل با سایر ســاختمان ها تفاوت داشت؛ 
براى مثال، در ریزش ساختمان پالسکو، کل ساختمان به 
طور کامل فرو ریخت ولى در متروپل بخشى از ساختمان 
باقى مانده که خیلى هم خطرناك اســت.در همین باره 
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى خوزستان هم گفت: 
این مرحله (تخریب سازه باقیمانده) اهمیت باالیى دارد 
و قرارگاه خاتم االنبیاء(ص) مســئولیت تخریب بخش 
باقیمانده و ناایمن ساختمان 11 طبقه متروپل آبادان را 
برعهده گرفت و هم اکنون در مرحله تجهیز کارگاه است.

سخنگوى صنعت برق گفت: بر اســاس مصوبه هیئت 
وزیران باتوجه به افزایش مصرف برق، اســتانداران در 
کل کشور دستور تغییر ساعات کار ادارات را براى کاهش 
مصرف در زمان اوج بار خواهند داد که اکنون این موضوع 

در دستور کار استانداران قرار دارد.
مصطفــى رجبى مشــهدى با بیــان اینکه پیشــنهاد 
شرکت هاى برق منطقه اى و توزیع نیروى برق در استان 
ها براى تغییر ســاعت کار ادارى در دست بررسى است، 
اظهار کرد: یعنــى ادارات کار خود را یک تا دو ســاعت 
زودتر از قبل آغاز کنند و زودتر به پایان برسانند تا ساعت 
اوج مصرف یعنى 12 تا 17 وســایل سرمایشى ادارات به 

طور کامل خاموش شود. وى افزود: این اقدام به تنهایى 
مى تواند 1000 تا 1200 مگاوات صرفه جویى در پى داشته 
باشد و امکان تأمین پایدار انرژى براى سایر مشترکان را 
فراهم مى کند.سخنگوى صنعت برق با بیان اینکه مصرف 
ادارات و ارگان هاى مهم توسط شرکت هاى توزیع مورد 
پایش و رصد قرار گرفته است، گفت: در این طرح ضمن 
ارزیابى راهکارهاى پیشــنهادى مدیریت بار، استفاده از 
تمامى ظرفیت هاى موجود به منظور گذر از پیک تابستان 
سال جارى، برنامه هاى کنترل بار مشترکان ولتاژ اولیه، 
ثانویه و همچنین مشترکان حساس نظامى، بانک ها و 

ارگان هاى مهم نیز مورد رصد قرار گرفت. 

باقیمانده متروپل 
تخریب مى شود 

تغییر ساعات کار ادارات 
در انتظار تأیید

خبرخوان
او باید زنده مى ماند

  نصف جهان | این داستان کسى است 
که عمرش به دنیاست. داستان یک زن که در 
لحظه آوار شدن متروپل باید در آن ساختمان 
مى بود اما نبود. «مامان عباس» حاال هر روز از 
روستاى سنگور به خیابان امیرى آبادان مى آید 
تا زنبیل پر از خرما و نان تــازه اى که خودش 
پخته را بین امدادگران و تیم هاى آواربردارى 
تقسیم  کند به شــکرانه آنکه هنوز زنده است. 
مامان عباس همان لحظه اى که متروپل فرو 
ریخت در همین ساختمان نوبت ویزیت دکتر 
داشت. در مسیر هم بود که برود مطب اما آدرس 
را به راننده تاکسى اشتباه گفت و دو خیابان آن 
طرف تر ســرگردان پیدا کردن آدرس شد که 

متروپل فروریخت.

5 دانش آموز در متروپل 
جان باختند

  انتخاب |مسعود حمیدى نژاد، سرپرست 
اداره کل آموزش و پرورش خوزســتان گفت: 
در حادثه ریزش ســاختمان متروپــل آبادان 
پنج دانش آموز جان خود را از دســت دادند که 
پیکرهاى آنها از زیر آوار خارج شــده است. او 
گفت: «ملیکا و میترا صالحیان پور» و «مسیح 
صادقــى» از خرمشــهر همچنیــن «آرین و 
حمیدرضا جلیلیان» از آبادان در حادثه ریزش 

برج متروپل جان خود را از دست دادند.

تا 3 ماه آینده 
موج کرونا نداریم

  ایلنا | دبیر کمیته علمى کشــورى کرونا 
گفت: بر اساس پیش بینى هاى متخصصان به 
نظر مى رسد که تا ســه ماه آینده موج جدیدى 
از کرونا و افزایــش چشــمگیرى در ابتال به 
این بیمارى نداشته باشــیم و پیش بینى موج 
جدید کرونا در فصول ســرد سال براى کشور، 
سخت و دشوار است. حمیدرضا جماعتى اظهار 
کرد: میزان مرگ و میر در ســویه اومیکرون و 
زیرسویه هاى آن، نسبت به واریانت هاى قبلى 
بیشتر نبوده است بلکه قدرت انتقال اومیکرون 

باال رفته است.

اموال مالک متروپل 
هزینه خسارت مى شود

صــادق خلیلیان، اســتاندار    تسنیم |
خوزســتان با اشــاره به نحوه جبران خسارت 
وارد شده به خســارت دیدگان متروپل اظهار 
کــرد: خانواده هایــى که خانه هاى شــان در 
اطراف متروپل بوده و یا فروشــگاه هایى که 
اطراف این ساختمان هســتند، تعیین تکلیف 
خواهند شد و خسارت به آنها پرداخت مى شود. 
استاندار خوزستان گفت: خسارت وارد شده به
خانواده ها، از امــوال مالک متروپــل به آنها 
پرداخت خواهد شــد و بیمه نیز بخشى از این 

خسارت ها را جبران خواهد کرد. 

 پایان فیلیمو و نماوا؟
پلتفرم هــاى فیلیمــو و نمــاوا در    صبا |
آستانه ابطال مجوز از ســوى ساترا قرار دارند. 
در پى انتشــار بدون مجوز بعضى سریال هاى 
فیلیمو و نماوا مانند «یاغى»، «نوبت لیلى» و 
«جادوگر» در ایــن دو پلتفرم که بعضى بدون 
بازبینى به انتشــار رسیدند، ســازمان تنظیم 
مقررات رســانه هاى صوت و تصویر فراگیر در 
فضاى مجازى با این دو پلتفرم برخورد مى کند. 
اســفند ماه 1400 محمدجواد شکورى مقدم 
مدیر فیلیمــو از معطل ماندن 9 ســریال این 
پلتفرم به مدت هفت هشــت ماه در ســامانه 
ســاترا براى صدور موافقت کلى انتشــار خبر 
داد. این پلتفرم هاى وى اودى که بخش اعظم 
بازار انتشار فیلم و سریال آنالین را در ایران در 
اختیار دارند، از زمستان 98 در پى توافق با ساترا، 

نظارت این سازمان را پذیرفتند.

توصیفى درباره معترضان 
یارانه اى

  انتخاب | حسین شــریعتمدارى در یادداشتى 
در روزنامه «کیهان» نوشــت: طرح عادالنه کردن 
یارانه ها با تبلیغات سوء و کم نظیر دشمنان بیرونى 
و پادوهاى داخلى آنها رو به رو شــد ولى در مجموع 
از جمعیت 85 میلیونى ایران اسالمى فقط چند هزار 
نفر در 14 استان کشور به خیابان آمدند و بسیارى از 
آنها نیز از یک سو بعد از توضیح مسئوالن و از سوى 
دیگر با مشاهده اراذل و اوباشــى که جلودار بودند پا 

پس کشیدند.

اعزام هیئت ایرانى به 
عربستان 

  ایسنا| ایران، هیئت شش نفره اى را از بخش 
کنســولى وزارت خارجه در ایام برگزارى مراسم حج 
واجب به عربستان اعزام مى کند. با توجه به اینکه در 
حال حاضر سفارت ایران در ریاض وکنسولگرى ایران 
در جده بخاطر اتفاقات ســال 1394 فعالیتى ندارند، 
وزارت  امورخارجه تصمیم گرفته در زمان حج تمتع 
و براى پیگیرى مباحث کنسولى حجاج ایران در ایام 

برگزارى حج افرادى را اعزام کند. 

چین گندم جهان را 
ذخیره کرده!

  فارس |رئیس کمیسیون کشاورزى اتاق تهران 
گفت: کشورهاى صاحب تولید از جمله کانادا، استرالیا، 
روسیه و چین به خرید و ذخیره سازى کاالهاى اساسى 
روى آورده اند و براســاس اعالم وزارت کشاورزى 
آمریکا 69 درصد ذرت، 51 درصد گندم و 60 درصد 
ذخایر برنج دنیا در نیمه اول ســال زراعى 2022 در 
اختیار چین قرار دارد در واقع 20 درصد جمعیت جهان، 

51 درصد ذخایر گندم دنیا را در اختیار گرفته است.

چه مى کنند چینى ها
نگاهــى بــه عملکرد    روزنامه خراسان |
چین نشان مى دهد که کشتى هاى چینى به غارت 
دریاهاى دور از ســواحل خود مشــغول اند. چین با 
نادیده گرفتن مقررات ماهیگیرى کشورهاى مختلف 
با روش صید تــرال و کف روبى بســتر دریا ذخایر 
آبزیان موجود را در سراســر جهان بــه یغما مى برد. 
به عنوان مثال، 70 درصد ذخایر ماهى مرکب آب هاى 
کره شمالى توســط ماهیگیران چینى صید شده اند؛ 
عالوه بر این، کشــورهاى آفریقایى مانند نیجریه، 
لیبریا و سیرالئون یا کشورهاى آمریکاى جنوبى مانند 
آرژانتین آب هاى سرزمینى شــان را در اختیار چین 

براى صید قرار داده اند.

چرا نجفى آزاد نمى شود؟
  انتخاب |حمیدرضــا گودرزى، وکیــل مدافع 
محمدعلى نجفى گفت: تاکنون سه مرتبه تقاضاى 
آزادى مشروط محمدعلى نجفى را به دادسرا تقدیم 
کردیم که تاکنون با این درخواســت موافقت نشده 
است. گودرزى با اشاره به وضعیت نامساعد جسمانى 
نجفى گفت: علت مخالفت دادسرا با آزادى مشروط 
نجفى امکان ارتکاب جرم از سوى نجفى است. نظر 
دادگاه بر این اســت که در صورت آزادى وى امکان 

انجام جرم وجود دارد.

  دلیل آموزش زبان روسى
 به طالب 

  خبرگزارى حوزه| حجت االســالم صادق 
شعبانى، مدیر مدرســه علمیه امیرالمؤمنین على(ع) 
رشت، درباره اهداف این مدرســه از برگزارى دوره 
زبان روسى گفت: روسیه امروز خواهان تعامل با ایران 
و جهان اسالم است، برنامه ما به جهت نزدیکى گیالن 
به کشور روسیه، آموزش زبان روسى به طالب است و 
این کار را با جدیت تمام دنبال خواهیم کرد تا بتوانیم 
ان شاءا... استان گیالن را در آینده به دروازه اى تبدیل 

کنیم براى صدور تمدن اسالمى به روسیه. 

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکننــدگان آب هاى معدنى با بیان 
اینکه آب هاى لوکس به صورت قاچاق وارد کشــور مى شوند، خاطر 
نشان کرد: ظرفیت این بازار محدود اســت و در دورهمى هاى اقشار 
طبقه باال مصرف مى شود؛ واحدهاى عرضه این نوع آب هاى معدنى 

در فروشگاه هاى نوار شمالى پایتخت است.
بنا به اظهــارات پیمان فروهر، نرخ بطرى هــاى نیم لیترى آب هاى 
معدنى لوکس که از نروژ و فرانسه به صورت قاچاق وارد کشور مى شوند 
بین 60 تا 70 هزار تومان اســت. کیفیت این محصوالت با آب هاى 
معدنى ایرانى چندان متفاوت نیست اما از آنجایى که از برندها مالیات 

بر ارزش افزوده دریافت مى شود نرخ آنها باالتر است.
وى با اشــاره به احتمال کاهش 15 تا 20 درصدى تولید آب معدنى تا 

پایان سال جارى گفت: طبقه متوسط بیشترین خریداران آب معدنى 
هستند و از آنجایى که این طبقه براى تهیه مایحتاج اولیه اولویت بندى 
خرید مى کند آب بســته بندى جــزو اولین کاالهــاى غیرضرورى 
محسوب مى شود و از ســبد خرید خانوارها حذف مى شود. از این رو 
تولیدکنندگان آب معدنى به شــدت از کاهش قــدرت خرید متضرر 

 شده اند.
فروهر با بیان اینکه امکان صادرات آب معدنى تضعیف شــده است، 
افزود: رقباى منطقه اى به ویژه ترکیه حضور موفقى در این بازار دارند. 
قیمت تمام شده آب هاى بسته بندى رقباى ما به دلیل نبود فشارهاى 
مالى و بانکى نسبت به ما کمتر است از این رو بازار عراق و افغانستان 

را به راحتى از ما گرفتند. 

معاون وزیر راه و شهرسازى از افتتاح چهار یا پنج محور آزادراهى در سال 
جارى به شرط تأمین منابع مالى مورد نیاز خبر داد و گفت: اگر این اتفاق رخ 
دهد رشد 2/5 برابرى را در این زمینه از نظر طول آزادراه هاى افتتاح شده 

نسبت به 10 سال گذشته خواهیم داشت.
خیراله خادمى درباره یکى از این آزادراه ها اظهار کرد: آزادراه شــیراز-

اصفهان به عنوان بلندترین محور آزادراهى کشور به طول 222 کیلومتر 
آماده بهره بردارى شده است و تقریبًا در شش قطعه آن حدود 94 درصد 
پیشرفت فیزیکى داشــته ایم. این آزادراه در هفت قطعه و به طول 222 

کیلومتر طراحى شده اما شــش قطعه آن به طول 210 کیلومتر در سال 
جارى و به زودى افتتاح خواهد شد که تا بهره بردارى و براى تکمیل آن 

نزدیک به 1500 تا 2000 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
معاون وزیر راه و شهرســازى ادامه داد: از این میزان اعتبار سهم دولت و 
سرمایه گذار بخش خصوصى (قرارگاه خاتم االوصیاء(ص) وزارت دفاع) 
50-50 است و از نظر اجرایى کار قابل تحویل است. چرا که در این پروژه 
یک الیه آسفالت به صورت کامل انجام شده و مراحل نصب  نیوجرسى و 
عالئم راهنمایى و رانندگى نیز تا 50 درصد انجام شده است. بر این اساس 

پیشرفت فیزیکى آزادراه شیراز–اصفهان 93/7 درصد و قابل تحویل است.
خادمى خاطرنشان کرد: در ســفر اخیر دولت به استان فارس این پروژه 
آزادراهى جزو پروژه هاى اولویت دار دولت بود و اگر دولت بتواند قیر و البته 
اعتبار مورد نیاز را تأمین کند و سرمایه گذار هم بتواند باقیمانده سهم 50 
درصدى خودش از این آزادراه را پرداخت کند، مسلماً این آزادراه به عنوان 
اولویت اول آزادراه هاى در دست ساخت دولت در سال جارى و به زودى 
افتتاح خواهد شد. البته با قیمت هاى امروز تاکنون بیش از 12 هزار میلیارد 

تومان در آزادراه شیراز–اصفهان هزینه شده است. 

آرمان کیانى
روزنامه «عصــر اقتصاد» در 
گــزارش متفاوتى بــه نقش
 بیمــه هایــى پرداختــه که 
ســاختمان متروپل را به رغم 
همه گزارش هایى که از ناپایدار 
بودنش منتشر شــده بود بیمه 
کردند. در این گزارش آمده که 
وقتى بیمه حافظ از بیمه کردن 

این ساختمان سرباز زده است، بیمه هاى دیگر جاى بیمه حافظ را گرفته اند!
در گزارش این روزنامه آمده است که  «از اردیبهشت 1400 بیمه حافظ رسماً اعالم کرد 
که بیمه این ساختمان را تمدید نخواهد کرد و از آن تاریخ شرکت هاى بیمه معلم، دانا 
و سامان اقدام به بیمه این ســاختمان کردند. کارشناسان بیمه سال 1400 به هلدینگ 
عبدالباقى هشدار داده بودند که ریسک ساختمان به 100 درصد رسیده است اما کارفرماى 
ساختمان با غرور از بى ستون بودن ســاختمان ده طبقه دم مى زد و به هشدارها هیچ 

توجهى نکرد.»
جالب آنکه به دلیل ریسک باال، شرکت هاى دانا، سامان و معلم نیز بیمه مسئولیت این 
ساختمان را با کمترین پوشش انجام دادند. بیمه نامه مسئولیت متروپل تنها براى پوشش 
پنج الى10 نفر و بدون نام صادر شــده که آن هم حداقل پوشــش هاى ممکن را ارائه 
مى دهد.در این گزارش همچنین آمده است که در سال 1400 شرکت بیمه حافظ به دلیل 
مشکالتى که ساختمان داشت، قرارداد خود با مالک ساختمان را تمدید نکرده و اعالم 
کرد که کارشناسان این شرکت تشخیص دادند موارد ایمنى این ساختمان رعایت نشده 
و ریسک آن بسیار باالســت و هر آن احتمال ریزش ساختمان وجود دارد. اما مسئولین 
هلدینگ عبدالباقى یه این مســئله توجه نکرده و به جاى رفع مشــکل به سراغ دیگر

 شرکت  هاى بیمه رفتند.

در مراسم شرکت اســنپ، «ایاد الکســار» و «محمود 
الفوز»، بنیانگذاران و از مالکان گروه اسنپ، براى اولین 
بار از داستان ورودشان به ایران و راه اندازى اسنپ گفتند. 
بنیانگذاران آلمانى شرکت اسنپ هفته گذشته پس از 7 
سال به ایران ســفر کردند و در مراسم گزارش عملکرد 

گروه اسنپ در سال 1400 حضور یافتند. 
ایاد الکسار در رابطه با شروع فعالیت و مسیرى که اسنپ 
در ابتدا طى کرده است، گفت: «سال 93 براى حل یک 
مشکل ســاده، یعنى گرفتن تاکســى به ایران آمدیم و 
امروز بیشــتر از 50 میلیون کاربر در گروه اسنپ داریم و 
به دستاوردهایمان افتخار مى کنیم. ما با همراهى بهترین 
جوانان و کارآفرینان موفق ایرانى مجموعه اى ساخته ایم 

که در خاورمیانه یکى از بزرگ ترین هاست.»
الکسار، مدیرعامل آلمانى  گروه اسنپ، درباره تفاوت ایران 
با بسیارى از کشورهاى اروپایى در زمینه میزان استفاده 
از تکنولوژى در زندگى روزمره صحبت کرد و گفت: «از 
همان قدم اول، سرمایه گذاران از تصمیم ما براى آمدن 
به ایران تعجــب مى کردند، ولى به آنهــا ثابت کرده ایم 
که اشــتباه مى کردند. حاال در ایران همه چیز دیجیتال 

شده است.»
ایاد الکسار درباره  مشکالت و موانعى که اسنپ پشت سر 
گذاشته و تأثیرات آن هم صحبت کرد. او گفت: «بخاطر 
تحریم ها خیلى چیزها را مجبور شــدیم از ابتدا خودمان 
بسازیم. از اسنپ کالد گرفته تا اسنپ مپ. این دستاورد 
بى نظیر مهندسان ایرانى است که در دنیا کمتر شبیه شان 

را دیده  ام.»
 محمود الفوز، دیگر  بنیانگــذار و مدیرعامل آلمانى  گروه 
اسنپ هم گفت: «در سال 1400 رکورد بیش از 3 میلیون 
سفر روزانه را در ایران ثبت کردیم. حتى اوبر هم که الگوى 
تاکسى هاى اینترنتى در جهان است، چنین حجم سفرى 
را در هیچ شهرى ندارد و از این تعداد سفرها، یک میلیون 
آن فقط روزانه در تهران انجام مى شود و سهم بازار ما در 
بخش حمل و نقل در سال گذشــته به باالى 90 درصد 

رسیده است.»

ایاد الکسار، جوان عربســتانى-آلمانى، فارغ التحصیل 
مقطع دکتراى علوم کامپیوتر از دانشــگاه زارالندِ  آلمان 
است و از کودکى در این کشور زندگى و رشد کرده است. 
او مدیرعامل گــروه راکت اینترنــت خاورمیانه، یکى از 
شــرکت  هاى بزرگ ســرمایه  گذارى روى اســتارت

  آپ  هاست که خود زیرمجموعه  اى از گروه بزرگ راکت 
اینترنت (ثبت شده در آلمان) است.

الکسار کارآفرینى اســت که تاکنون سه شرکت اسنپ 
در ایران، در آلمــان (فعــال در زمینه ارائــه خدمات و 
سرمایه گذارى در شرکت هاى اینترنتى) و در لبنان (فعال 

در زمینه تجارت الکترونیک) را به صورت مستقیم تأسیس 
کرده است. الکسار در ســال 2017 به دلیل تالش  هاى 
فراوانش در زمینه ایجاد کسب و کارهاى نو در خاورمیانه 
در فهرست «رهبران جوان جهان» مجمع جهانى اقتصاد 

قرار گرفت.
شنیده  ها حاکى از آن است که ایاد الکسار در حال حاضر 
مسئولیت مســتقیمى در اســنپ ندارد و ظاهراً در پشت 
صحنه و بیشتر در نقش مشاور با شرکتى که خود تأسیس 
کرده، همکارى مى  کند اما یکى از ســهامداران اسنپ 

است.

محمود الفوز که اصلیتى اماراتى دارد، نیز داراى دکتراى 
علوم کامپیوتر از دانشگاه زارالنِد آلمان و از دوستان دوران 
دانشگاه ایاد الکسار اســت. محمود الفوز مدتى نزدیک 
به یکســال در ایران به صورت مستقیم مدیریت عاملى 
اسنپ را بر عهده داشــت. الفوز در حال حاضر در راکت 
اینترنت فعالیت مى  کند. او چند سال پیش مدیریت عاملى 
سرویس تاکســى اینترنتى «جینى» را بر عهده داشته و 
در حال حاضر عضو هیئت مدیره این شرکت است. این 
سرویس در بسیارى از کشــورهاى عربى از جمله اردن، 

عربستان، امارات و... فعالیت مى  کند.

«اسنپ» از کجا به ایران رسید

او به تنهایى وزنه اى در عرصه هنر ایران است. آرتیست ششدانگى که 
آثارش تک به تک در خاطرات مانده و جاویدان است.

چندى  است با بازگشت ایرج طهماسب به فضاى برنامه سازى، بحث 
اختالفات میان او و حمید جبلى دوست قدیمى اش را مطرح مى کنند. 
البته چندى پیش در فضاى مجازى و با کامنتى از طرف طهماسب به این 
شائبه اختالف، پایان داده شد. اما ساخته نشدن ادامه «کاله قرمزى» و 
غیبت چند ساله حمید جبلى در دنیاى بازیگرى مسئله دیگرى بود که 

مجید توکلى، مشاور ایرج طهماسب در «مهمونى» با آن پاسخ داد.
او درباره اینکه چرا جاى حمید جبلى در این مجموعه خالى  است گفت: 
«آنطور که من اطالع دارم آقاى جبلى دیگر بنا ندارد کار کند. من از گپ 
و گفت هایشان متوجه شدم که فعًال تحت هیچ شرایطى نمى خواهند در 

تلویزیون، شبکه خانگى، تئاتر و... کار کنند.»

به هر حال هنوز صحت و سقم این خبر از زبان خود جبلى تأیید نشده اما 
شنیدن همین شایعه هم تلخى خود را دارد. 

یک منتقد نوشــت: «نمى دانم این خبر تا چه حد صحت دارد اما کنار 
کشیدن او از فضاى تصویر و بازى و نمایش، حدوداً پنج سالى مى شود 
که آغاز شده اســت... حمید جبلى در ذهن و قلب ما مى ماند. او براى ما 
هنرمندى همه جانبه است که معناى اصالت شخصیت و اصالت هنر را 

بازتعریف مى کند...
یک منتقد دیگرهم نوشت: «همه کارهاى خالقه او را به کنارى بنهیم، 
تنها خلق صداى هویت بخش "کاله قرمزى“ و ”پسر خاله“ و خاطراتى 
که از آنها ساخت کافى است تا همیشه قدردانش باشیم و عشق برایش 
آرزو کنیم... به قول "پسر خاله" و "کاله قرمزى": دلت نگیره یه وقت. 

ما کنار تیم.»

آزادراه اصفهان–شیراز آماده افتتاح است

ماجراى تأمل برانگیز
 متروپل و بیمه حافظ 

آب معدنى از سبد خرید طبقه متوسط حذف شد

کار نکردن حمید جبلى تلخ است
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فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: مراکز ایست 
و بازرســى شــهید رشــیدى و شــرافت در محدوده 
شهرستان هاى خورو بیابانک و نایین در شرق استان که 
به عنوان گلوگاه هاى اصلى منطقه میانى کشور در زمینه 
کشف مواد مخدر و دســتگیرى قاچاقچیان محسوب 

مى شود، از امکانات و تجهیزات رصد محروم است.
سردار محمدرضا میرحیدرى افزود:با توجه به قرار گرفتن 
این 2 شهرستان در مســیر عبور ترانزیت مواد مخدر و 
قاچاقچیان الزم است اصالح هندسى، هوشمند سازى و 
تجهیز آن در دستورکار دستگاه هاى مربوطه قرار گیرد.

سردار میر حیدرى با اشاره به ضرورت تقویت تجهیزات 

در ایست و بازرســى  هاى خور و بیابانک و نایین براى 
کشــف مواد مخدر، گفت: ورودى هاى شــرق استان 
اصفهان  در محور تردد قاچاقچیان و ترانزیت مواد مخدر 
به مرکز کشور قرار دارد و شهرستان کمتر توسعه یافته 
خور و بیابانک در بخش هــاى مختلف نیازمند به توجه 
در ســطح ملى اســت و با وجود موانع و مشکالت ؛اما 
توفیقات زیادى در زمینه  مقابله بــا ورود و عرضه مواد 

مخدر داشته ایم.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: هر 
چقدر توان نیروى انتظامى در شــرق اســتان اصفهان 

تقویت شود دغدغه مندى ها کاهش پیدا خواهد کرد.

اداره کل راه و شهرسازى و شــرکت عمران فوالدشهر 
موظف شــدند که اقدامات الزم براى پیشگیرى از بروز 
حوادث در ســاختمان هاى بلندمرتبه قدیمى را اجرایى 
کنند.مدیرکل مدیریت بحران استاندارى ساختمان هاى 
قدیمى و بلندمرتبه فوالدشــهر را از نقاط خطرآفرین در 
استان دانست و گفت: شــوراى مسکن استاندارى براى 
اجراى طرح هاى پیشــگیرانه و کنترل حوادث تصمیم 
نهایى را مى گیرد.منصور شیشه فروش با بیان اینکه در 
شهر اصفهان نیز کارگروهى عهده دار شناسایى سازه هاى 
آسیب پذیر این کالنشهر شده است گفت: در 300 مورد 
بازدید از نقاط مختلف مانند پاســاژها، مراکز عمومى و 

ساختمان هاى بلندمرتبه اخطار هاى الزم به مالکان داده 
شده است.وى افزود: در 250 مورد اشکاالت رفع شده و 
50 مورد هنوز ترتیب اثرى نداده اند که شهردارى ها باید 
با همکارى دستگاه قضائى پیگیرى هاى الزم را براى رفع 

خطر از سازه هاى موجود دنبال کنند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان بازار بزرگ 
اصفهان را از نقاط پرخطر این شهر دانست و گفت: بیش 
از هفت هــزار و 500 واحد صنفى در یک پهنه هشــت 
کیلومترى پرخطر مستقر هستند و الزم است که دیواره ها 
و ستون هاى فرسوده بازسازى و ایمنى شبکه هاى برق 

نیز به صورت مستمر رصد شود.

خطر متروپل بیخ گوش 
بلندمرتبه هاى فوالدشهر

نیاز مراکز ایست و بازرسى 
شرق استان به تقویت بیشتر

پرداخت پاداش به مشترکان 
کم مصرف 

سـخنگوى صنعـت بـرق اصفهـان گفت: بر اسـاس 
اظهـارات وزیر نیرو مصرف کنندگان بـرق خانگى که 
در پیک مصرف برق مقارن با تابسـتان، رعایت کننده 
الگوى مصرف برق باشـند پاداش دریافـت مى کنند. 
سـید محمدرضا نوحـى گفـت: مصرف کنندگانى که 
قبض برق آن ها در مقایسه با سال گذشته نشان دهنده 
صرفه جویى باشد، پاداش دریافت مى کنند که اجراى 
این قانون مربوط به قبوضى اسـت که از خرداد به بعد 

صادر مى شود. 

تمدید گواهینامه ایزو 
در پى انجام ممیزى مراقبتى فنى و مدیریتى نوبت دوم 
آزمایشگاه میکروبیولوژى تصفیه خانه آب باباشیخعلى 
توسط ممیزین داخلى شرکت مهندسى آب و فاضالب 
کشور در اسفند ماه سال گذشته، گواهینامه ایزو 17025 
این آزمایشـگاه تمدید شـد. ممیـزى مراقبتـى فنى و 
مدیریتى در این آزمایشگاه مطابق با الزامات استاندارد 
ایزو 17025 انجام گرفت و در نهایت فعالیت آزمایشگاه 
آب تصفیـه خانـه باباشـیخعلى از نظر کیفـى، فنى و 
آزمـون هـاى میکروبـى و بیولـوژى آب، مطابـق بـا 

استاندارد ایزو 17025 تشخیص داده شد.

ساماندهى موکب هاى 
عزادارى 

مدیرکل پیشـگیرى و رفع تخلفات شهرى شهردارى 
اصفهان گفت: همه ساله در ایام منتهى به ماه محرم، 
عاشقان ثارا... در معابر و خیابان هاى شهر موکب هایى 
برپا مى کنند تا از عزاداران سید و ساالر شهیدان پذیرایى 
شود. روح ا... ابوطالبى گفت: امسال با برنامه ریزى انجام 
شده در خصوص صدور مجوز ایسـتگاه هاى صلواتى 
در سـطح شـهر جهت جلوگیـرى از ایجـاد ترافیک و 
خدمتگزارى هرچه بیشـتر به خادمـان اهل البیت (ع) 
در موکب هاى عزادارى، مقرر شد مکان یابى از طرف 

مدیریت شهرى به هیئت هاى مذهبى پیشنهاد شود.

پایش خط لوله 30 اینچ 
انتقال نفت 

جهادگـران شـرکت خطـوط انتقـال نفت مسـیر 60 
کیلومترى خـط لوله انتقال نفـت رامهرمز به اصفهان 
را پایش و بازرسـى کردنـد. رئیس مرکـز انتقال نفت 
شـهید بدیع صنایع اصفهان گفت: کیلومتـر 20 تا 46 
این خطوط 30 اینچى در مجاورت مزارع کشاورزى و 
مناطق مسکونى، کیلومتر 46 تا 54 در محدوده معادن 
شن و ماسه، کیلومتر 54 تا 74 در منطقه کوهستانى و 
کیلومتر 74 تا 80 مجدد در مجاورت مزارع کشاورزى و 
مسکونى قرار دارد. قدرت ا... امیریان افزود: در جریان 
این پایش توضیحات الزم به سـاکنان، کشـاورزان و 

کاربران ابنیه و تأسیسات اطراف خط لوله داده شد.

کاهش فوتى هاى تصادفات 
رئیـس پلیـس راهنمایـى و رانندگى اسـتان اصفهان 
گفت: در فروردین و اردیبهشـت سـال گذشته 73 نفر 
بر اثر تصادفات درون شـهرى فوت کردند که امسال 
این آمار با 28 درصد کاهش به 45 نفر رسید. سرهنگ 
محمد رضا محمـدى گفت: در دو ماه نخسـت سـال 
گذشـته 10 هـزار و 114 فقره تصادف درون شـهرى 
صورت گرفته که در مقایسـه با دو ماه نخست امسال 
23 درصد افزایش داشـته و این آمار به 12 هزار و 488 

فقره رسیده است.

تولید 20 هزار تن گالب 
سـاالنه بیش از 20 هزار تن گالب در مناطق مختلف 
شهرسـتان کاشـان از جمله شـهر هاى برزك قمصر، 
نیاسر، جوشـقان قالى و کامو و چوگان تولید مى شود. 
عملکرد برداشـت برگ گل محمـدى را در هر هکتار 
4 هزار و 600 کیلوگرم برشـمرد و گفت: بخش برزك 
بیشـترین وسـعت زیر کشـت این محصول را به خود 

اختصاص داده است.  

نصــف جهــان  برخــى از خیابــان هــاى کــم 
عــرض اصفهــان بــا توقف هــاى غیــر مجاز 
و همچنین پارك هــاى دوبل باریک تر شــده و 
عاملى بــراى حــوادث و ترافیــک و تصادفات

 مى شوند.
ایجاد راهبندان و پارك دوبل از جمله مسائلى است 
که این روزها به یکى از صحنه هاى عادى خیابان 
ها تبدیل شده است و هر روز بر تعداد آن افزوده تر 

مى شود.
این موضوع یکى از تخلفات رانندگى است که باعث 

نقض حقوق شهروندان شــده و با توجه به اینکه 
اصفهان شــهر پرجمعیتى محسوب مى شود نبود 
زیرساخت هاى مناسب و عدم وجود امکاناتى مثل 
کافى نبودن پارکینگ ها ایــن تخلفات را افزایش 

داده است.
در چنین شرایطى تشدید جرایم، اعمال محدودیت 
در آمد و شــد و یا مدت زمان توقــف خودروها و 
گسترش خدمات در دیگر نقاط شهر به جز هسته 
مرکزى مى تواند این تخلف پرشــمار رانندگى در 

شهرها را کاهش دهد.

 خیابان هایى که پارکینگ شده اند

نصف جهان ســاکنان مسکن مهر شــاهین شهر از 
وضعیت نامناسب ناوگان اتوبوسرانى ناراضى هستند.

یکى از مهمترین زیرساخت هاى الزم براى طرح هاى 
مسکن مهر با توجه به اینکه اغلب در حاشیه شهرها 
ساخته مى شوند دارا بودن خطوط حمل و نقل عمومى 
از جمله اتوبوسرانى است. این در حالى است که ساکنان 
مسکن مهر شاهین شهر از لحاظ تعداد اتوبوس ها در 

این منطقه دچار مشکل شده اند.
در این منطقــه تنها دو اتوبوس شــهرى به مقصد 
اصفهان وجــود دارد که هر یکســاعت یک بار به 
ایســتگاه ها مى رســند و در صورت خرابى،  مردم 

این منطقه مجبور مى شوند با اتوبوس هاى داخلى 
شهرك به ایســتگاه هاى اصلى بیایند تا پس از آن 

بتوانند به ترمینال هاى اصفهان برسند. 
مردم این منطقه مى گویند تا دو سه سال پیش اتوبوس 
هاى بیشترى براى تردد شهروندان این منطقه وجود 
داشت اما به تدریج با نواقص و کاستى هاى زیادى روبه 
رو شد و اکنون تنها دو اتوبوس و آن هم یکى در میان 
در خطوط حرکت مى کند و وقتى یکى از این اتوبوس 
ها نیاز به تعمیر داشته باشد شهروندان باید بازه زمانى 
طوالنى را معطل بشوند تا بتوانند از این ناوگان شهرى 

استفاده کنند. 

مسکن مهر شاهین شهر، محروم از اتوبوس

نصف جهان  در هســته هاى مرکزى شــهر بحث 
زیباسازى و گلکارى به طور مشخص و با توالى فصول 
انجام مى شــود و همواره این اتفاق در بخش هاى 
باالى شهر و مرکز اصفهان مشخص است. اما این 
موضوع در مناطق کمى پایین تر و حاشیه اصفهان 
کمتر به چشم مى خورد و بســیارى از خیابان هاى 
فرعى از گلکارى و فضاى شاداب برخوردار نیستند. 

این بى عدالتى سال هاست به چشــم مى خورد و 
در خیابان هاى پایین شــهر گلکارى و جعبه و سازه 

هاى مخصوص گلــکارى کمتر دیده مى شــود؛ 
المان هایى کــه به لطافت و آرامش شــهر کمک 

مى کند.
مدیریت شهرى باید در این زمینه سهم خیابان هاى 
فرعى و حاشــیه ها را نیز در نظر گرفته و به اجراى 
المان هاى گلکارى در نقاط دیگر شهر هم اقدام کند 
تا نیازهاى اجتماعى شــهروندان در این مناطق نیز 
تسرى یافته و به ایجاد شور و نشاط و روحیه آفرینى 

در نقاط دیگر شهر کمک کند.

 بى عدالتى در گلکارى خیابان هاى شهر 

گرانى قیمت گوجه و ســیب زمینى ایــن روزها از 
مواردى هســت که در بــازار اصفهــان به وضوح 

مشاهده مى شود.
در این زمینه نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره 
بار استان اصفهان در این خصوص مى گوید: قیمت 
ســیب زمینى درجه یک در بازار13 هزار تومان و 
قیمت گوجه فرنگى درجه یک هشــت هزار تومان 
است. فروشندگان هم مجاز به فروش با 30 درصد 

بیش تر از قیمت میوه و تره بار هستند.
نقل قولى که رصد بازار نشان از خالف آن دارد.  گپ 
و گفت با فروشندگان حکایت از افزایش قیمت دو تا 
سه هزار تومانى محصوالتى مانند گوجه، بادمجان، 

کدو و سیب زمینى دارد.
 معاون بهبــود تولیــدات گیاهى ســازمان جهاد 
کشــاورزى اســتان اصفهان در این زمینه با اشاره 
صعودى شدن قیمت گوجه و ســیب زمینى اظهار 
داشت: قیمت فروش در میدان میوه و تره بار، ثابت 
بوده است. در این فصل گوجه فرنگى و سیب زمینى 

استان به مرحله برداشت نرسیده است.
اصغر رستمى افزود: انتقال محصول از سایر استان ها 

مانند گلستان به استان اصفهان هزینه هاى جانبى را 
در بردارد و یکى از علل افزایش قیمت مى تواند این 
موضوع باشد.امیدواریم تا اواخر خرداد ماه که سیب 
زمینى اســتان به مرحله برداشت مى رسد، عرضه 
و تقاضا متعادل تر شــود و قیمت در حد مناســبى 

تثبیت شود. 
وى بیان کــرد: در میــدان میوه و تره بــار قیمت 
سیب زمینى و هم چنین قیمت گوجه فرنگى درجه 
یک یا نو متفاوت اســت و حدود ســه تا چهار هزار 
تومان اختالف قیمت وجود دارد. ممکن اســت با 
ورود به بازار عرضه 30 درصد افزایش قیمت شامل 

حال همه انواع آن شود. 
 معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــى ســازمان 
جهاد کشــاورزى اســتان اصفهان گفــت: البته 
کســبه هایى هســتند کــه باوجود مجــاز بودن 
به 30 درصــد افزایش قیمت، با ســود کمترى به 
فروش مى رســانند. با نظــارت بر بــازار مى توان 
کنترل کرد کــه ایــن افزایش قیمــت معنى دار 
نشــود و در کوتــاه مــدت بــه آرامــش قیمت

 برسد.

چرا قیمت سیب زمینى در اصفهان گران شد

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان از آغاز روند افزایشى دماى هواى اصفهان 
از روز پنجشنبه این هفته خبر داد و گفت: دماى هوا 

از روز پنجشنبه، 3 تا 4 درجه افزایش خواهد داشت.
ابراهیم هنرمند با اشاره به اینکه بررسى نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر استقرار جوى نسبتًا پایدار طى 4 
روز آینده بر روى استان اســت، اظهار کرد: بر این 
اساس آســمان در بیشــتر مناطق صاف تا قسمتى 

ابرى، گاهى وزش باد نســبتًا شــدید تا ســاعات 
بعدازظهر پیش بینى مى شود و در نیمه غربى استان 

افزایش ابر درو از انتظار نیست.
وى با بیان اینکــه در روزهاى آتى وضعیت بحرانى 
ازنظر آلودگى و گــرد و خاك نداریــم گفت: غبار 
صبحگاهى و محلى را در مناطق مرکزى و شــهر 
اصفهان خواهیم داشــت، اما کیفیت هوا مثل هفته 

گذشته در وضعیت هشدار نیست.

هواى اصفهان از  پنج شنبه گرم تر مى شود

دادگاه ویژه رسیدگى به جرایم اقتصادى استان اصفهان 
حکم قطعى در پرونده اى مهم را با موضوع اخالل در نظام 

اقتصادى کشور صادر کرد.
به گزارش روابط عمومى دادگسترى کل استان اصفهان، 
حجت االسالم و المسلمین اسداله جعفرى، رئیس کل 
دادگسترى اســتان اصفهان  با اعالم خبر "صدور حکم 
قطعى در یک پرونده مهم بــا موضوع جرایم اقتصادى“ 
اظهار داشــت: در اجراى تبصره ماده 36 قانون مجازات 
اسالمى در خصوص انتشــار احکام قطعى متهمین در 
جراید کثیراالنتشار یا رسانه ملى در یکى از پرونده هاى 
رسیدگى شده در شعبه ویژه رسیدگى به جرایم اقتصادى 
استان اصفهان مربوط به چند شرکت نفتى با 27 نفر متهم 
بوده است که براساس دادنامه صادره از شعبه مذکور، تعداد 
23 نفر از متهمان آن را به اتهام اخالل در نظام اقتصادى 
کشور به مجازات هاى حبس و جزاى نقدى محکوم کرده 
است و نسبت به چهار نفر نیز راى برائت صادر شده است.

 وى افزود: از مجموع 23 نفر محکومین پرونده، اسامى 

8 نفر از افراد حقیقى و حقوقى و احکام محکومان در این 
پرونده، وفق ماده 36 قانون مجازات اسالمى به شرح زیر 

اعالم مى شود:
1- شرکت سهامى خاص پتروپاالیش کیان اسپادانا به 
پرداخت 195 میلیــارد و 608 میلیون و 147 هزار تومان 
جزاى نقدى درحق خزانه دولت محکوم و همچنین حکم 

به انحالل شرکت مذکور صادر شده است.
 2- شرکت سهامى خاص پاالیش کریمخان اصفهان 
به پرداخت 300 میلیارد ریال جزاى نقدى معادل میزان 
وزنى و ارزش ریالى مواد نفتى یارانه ها و همچنین حکم به 

انحالل شرکت مذکور صادر گردیده است.
3- شرکت ســهامى خاص آویژه ســپاهان عالى قاپو 
اصفهان به پرداخت 20 میلیارد ریال جزاى نقدى محکوم 
و همچنین حکم به انحالل شــرکت مذکور صادر شده 

است.
4- مجتبى ســورانى فرزند خلیل به اتهام مشارکت در 
اخالل در نظام اقتصادى کشور به تحمل 5 سال حبس و 

پرداخت 300 میلیارد ریال جزاى نقدى محکوم شده است.
5- یوســف محمدى ارمندى فرزند یعقــوب به اتهام 
مشــارکت در اخالل در نظام اقتصادى کشور به 5 سال 
حبس و 200 میلیارد ریال جزاى نقدى محکوم شده است.

6- على رضایى فیروز آبادى فرزند حسن به اتهام مشارکت 
در اخالل در نظام اقتصادى کشور با سه درجه تخفیف به 
دو سال حبس و پرداخت یکصد میلیارد ریال جزاى نقدى 

محکوم شده است.
7- بابــک فیاضى بروجنــى فرزند مصطفــى به اتهام 
مشارکت در اخالل در نظام اقتصادى کشور با سه درجه 
تخفیف به تحمل دو ســال حبس و پرداخت 12 میلیارد 

ریال جزاى نقدى محکوم شده است.
8- یــدا... علیخانى دهقى، فرزنــد محمدعلى به اتهام 
مشــارکت در اخالل در نظام اقتصادى کشور به تحمل 
دو ســال حبس و پرداخت 10 میلیارد ریال جزاى نقدى 

محکوم شده است.
الزم به ذکر است احکام صادره قطعى است.

دادگاه ویژه رسیدگى به جرائم اقتصادى استان اصفهان اعالم کرد؛

سرنوشت 8 محکوم پرونده مهم 
جرائم اقتصادى

معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان داراى 2725 
خانواده متقاضى فرزند است، گفت: در سال گذشته 
سه نوزاد در شهر اصفهان به حال خود رها شدند و 
در سال جدید گزارشى از نوزاد رها شده در فضاى 

عمومى شهرهاى استان گزارش نشده است.
عبدالرضا اســماعیلى در گفت وگو با ایمنا، اظهار 
کرد: استان اصفهان از لحاظ تعداد نوزادان رهاشده، 
آمار بسیار کمى دارد به گونه اى که در سال جدید 
موردى از رها شــدن نوزاد به حال خود در فضاى 
عمومى شــهرها گزارش نشده اســت و در سال 
گذشته در مجموع تعداد این کودکان رها شده سه 
نوزاد بوده است که یک پسر و دو نفر دختر بودند 

و هر سه نوزاد به فرزندخواندگى گرفته شده اند.
وى افزود: این کودکان در واقع نوزادانى بودند که 
خانواده، آنها را به حال خود در بیمارستان رها کرده 

بودند یا کودك به دلیل اعتیــاد، عدم صالحیت 
والدین، کــودك آزارى یا مداخــالت اورژانس 
اجتماعى، از خانواده جدا و تحویل شــیرخوارگاه 

شده است.
وى با اشاره به آمار فرزندخواندگى کودکان استان 
اصفهان در سال گذشته، گفت: 129 کودك سال 
گذشــته در اســتان اصفهان به فرزندخواندگى 
گرفته شــدند که 79 درصد آن ها کودکان تا سه 

سال بودند.
معاون امور اجتماعى اداره کل بهزیســتى استان 
اصفهان تصریح کرد: بازه زمانى و روند تأیید افراد 
براى اینکه بتوانند کودکى را از بهزیستى استان 
اصفهان به فرزندى قبول کنند، پس از رســیدن 
نوبت بین یک تا سه ماه است که سال گذشته تعداد 
پرونده هاى درخواست فرزندخواندگى از بهزیستى 

221 پرونده بوده است.
وى خاطرنشان کرد: براساس قانونى که در مهرماه 
سال 92 تصویب شــد، دختران مجرد باالى 30 
ســال که فرصت ازدواج براى آنها پیش نیامده 
است، به شرط دارا بودن شرایط خاص مى توانند 
کودکى را به فرزندى قبول کنند؛ بر همین اساس 
سال گذشته دو مورد فرزندخواندگى براى دختران 
مجرد باالى 30 سال در استان اصفهان صورت 

گرفت.

آمار نوزادان رها شده 
در اصفهان اندك است 

همزمان با باز شــدن درهاى بیگلربیگى پل خواجو از روز ششم 
خرداد، تصویر دو نوجوان نشسته در طاقچه هاى این مکان تاریخى 
در فضاى مجازى منتشر شد که رئیس اداره گردشگرى سازمان 
فرهنگى، اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان در این باره گفت: 
ساعت 12 همان روز ششم خردادماه، انتشار عکس دو نفرى که 
اشاره شد؛ اذهان عمومى را به این مطلب سوق داد که این اتفاق 
در زمان باز بودن درب هاى بیگلربیگى افتاده اســت؛ در حالى که 
10 نفر نیروى انتظامات از ساعت شش صبح تا 24 در این محل 

مستقر هستند.
مساح افزود: این نیروها حتى اجازه دســت زدن یا نزدیک شدن 
بازدیدکنندگان به لبه هاى سازه را نمى دهند و مدام در محل حضور 
دارند. میراث فرهنگى هم تاکید کرده در هر نوبت فقط 10 نفر وارد 
بیگلربیگى شوند و طبق نوبت بندى که از طریق سایت و ثبت نام 
قبلى براى زمان بندى حضور انجام مى شود هر 10 نفر نیز 10 دقیقه 

مى توانند در این بناى تاریخى حضور داشته باشند.
وى اظهار کرد: عالوه بر بازدیدهاى کارشناسان میراث فرهنگى، 
خودمان نیز به شکل مداوم بر امور جارى و حفاظتى محل نظارت 
داریم.رئیس اداره گردشگرى سازمان فرهنگى، اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان تصریح کرد: این امکان وجود دارد که فردى 
بخواهد شــیطنت کند و وارد بنا شــود، اما در طول ساعاتى که 

انتظامات در بنا هستند این اقدام غیر ممکن است.
مساح گفت: عالوه بر منتشــر کننده عکس که گفته این تصویر 
مربوط به زمان حاضر نیست، سایه هاى پشت سر افراد روى دیوار 

نیز، نشان از عکسبردارى در شب دارد.

آن 2 نفر
 در  بیگلربیگى پل خواجو 
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 بنیانگذار مایکروسافت، بیل گیتس با حضور در جلســه «هر چیزى از من بپرسید» 
ردیت، اعالم کرد که از یک گوشى اندرویدى تاشو استفاده مى کند، اما نه محصول 

تولید شرکت مایکروسافت. بنابراین گیتس چه گوشى هوشمندى دارد؟
در این جلســه بیل گیتس باالخره تایید کرد که از چه گوشــى هوشمندى استفاده 
مى کند: گوشى تاشو گلکسى زد فولد 3. البته استفاده مدیرعامل سابق مایکروسافت از 
یک گوشى اندرویدى چندان تعجب برانگیز نیست چرا که در گذشته چندین بار گفته 

بود که گوشى اندرویدى دارد.
اول از همــه بایــد بگوییم با توجــه به همــکارى نزدیکــى که سامســونگ و 
مایکروسافت دارند، اســتفاده گیتس از گوشــى کره اى ها منطقى به نظر مى رسد. 

اما یکى از ثروتمندترین افراد جهان دلیل داشــتن این گوشى تاشو را اینگونه اعالم
 کرده:

«من یک گوشى اندرویدى گلکسى زد فولد 3 دارد. من گوشى هاى متفاوت را امتحان 
مى کنم. با این اندازه نمایشگر مى توانم یک کامپیوتر قابل حمل خوب و یک گوشى 

داشه باشم.»
بیل گیتس در گذشته گفته بود که بجاى آیفون اپل، از گوشى هاى اندرویدى استفاده 
مى کند اما حاال براى اولین بار مدل دقیق آن را اعالم کرده اســت. مدیرعامل سابق 
مایکروسافت در طى مصاحبه اى در کالب هاوس در سال 2021 به این موضوع اشاره 

کرده بود که اندروید نسبت به iOS انعطاف پذیرى باالترى دارد.

در این مطلب قصد داریم تا بــه نحوه پیدا کردن تمامى  
رمزهاى عبــور شــبکه هاى واى فاى کــه تاکنون در 
سیستم هاى مک یا ویندوزى به آن متصل شده اید، اشاره 

کنیم. با ما همراه باشید.
در اغلب مواقع، پس از اتصال به یک شبکه واى فاى، رمز 
عبور در گوشــى، تبلت و یا لپ تاپى که با آن به واى فاى 

متصل شده اید، ذخیره مى شود.
اما گاهى اوقات، این مشــکل از ســوى برخى کاربران 
گزارش شده که براى اتصال مجدد به واى فاى متعلق به 
یک مدرسه، دانشگاه، کافى شاپ و یا محل کار که قبال به 

آن متصل شده اند، به مشکل مى خورند.
براى رفع این مشکل باید گفت که خوشبختانه نام شبکه 
و رمز واى فاى در حافظه ذخیره مى شــود و با مراجعه به 
بخش تنظیمات مى توان به آن دسترسى داشت. در ادامه 
قصد داریم تا به نحوه پیــدا کردن تمامى  رمزهاى عبور 
شبکه هاى واى فاى که تاکنون در سیستم هاى مک یا 

ویندوزى به آن متصل شده اید، اشاره کنیم.

نحوه پیدا کردن رمز عبــور واى فاى در 
مک او اس

تمامى رمزهاى عبورى که در سیستم هاى مک خود وارد 
 Keychain و ذخیره کرده اید، در فضایــى تحت عنوان
Access که همان سیســتم مدیریت رمز عبور در مک 

او اس محسوب مى شود، ذخیره مى شوند.
 Keychain Access براى شروع، مى بایست اپلیکیشن

را اجرا کرده و مراحل زیر را دنبال کنید:
روى گزینه System در پایین ســایدبار (نوار کنارى) 

System Keychains جاى گرفته، کلیک کنید

حال در قسمت باالیى صفحه، Passwords را انتخاب 
کنید.

شــبکه واى فاى را که قصد پیدا کردن رمز عبور آن را 
دارید، پیدا کرده و روى آن دابل-کلیک کنید.

در نهایت، تیک داخل باکس کنار Show Password را 
بزنید و پس از نمایش، رمز عبور خود را وارد کنید.

در اینجا، بخش پســورد، رمز عبــورى را که قبال براى 
اتصال به شــبکه واى فاى وارد کرده اید، نمایش خواهد 
داد. شــما مى توانید با دابل-کلیک کردن روى بخش

پســورد، رمز عبور را انتخاب کــرده و در صورت تمایل 
کپى کنید.

نحوه پیدا کردن رمز عبــور واى فاى در 
سیستم هاى ویندوزى

براى پیدا کردن رمز عبــور واى فاى که هم اکنون به آن 
متصل هستید مى بایست مراحل زیر را دنبال کنید:

 Control Panel کلیک کرده و وارد Start روى دکمه
شوید. سپس Network and Internet را انتخاب کرده و 
بعد از آن، روى Network and Sharing Center کلیک 
کنید. این فرآیند در سیستم هاى ویندوزى قابل اجراست. 
در سیستم هاى مجهز به ویندوز 10 نیز مى بایست پس از 
ورود به Settings، روى Network & Internet و بعد از 
 Network and Sharing کلیک و در نهایت Status آن

Center را انتخاب کرد.

در کار گزینه Connections، روى نام شبکه واى فاى 
که به رنگ آبى درآمده، کلیک کنید.

در صفحــه Wi-Fi Status کــه بــاز مى شــود، روى 
Wireless Properties کلیــک کــرده و وارد تــب 

Security شوید

در مرحلــه پایانــى نیــز عالمــت داخــل کادر کنار
 Show Characters را براى نمایش رمز عبور بزنید

همانطور که اشاره شد، روش فوق براى دسترسى به رمز 
عبور شبکه واى فایى اســت که هم اکنون به آن متصل 

هستید.
اما براى پیدا کردن رمز عبور شــبکه هاى واى فایى که 
تاکنون به آن متصل شــده اید، مى بایست دستورالعمل 

زیر را اجرا کنید:
روى آیکون Windows در تســک بار سیســتم راست 

کلیک کنید.
گزینه Windows Terminal یا Admin را انتخاب کنید

عبــارت Netsh wlan show profile را تایپ کرده و 
سپس دکمه Enter را بزنید تا شبکه هاى واى فاى که تا 

به حال به آن متصل شده اید، ظاهر شود.
پس از پیدا کردن نام شــبکه اى که قصد پیدا کردن رمز 
 netsh wlan show profile عبور آن را دارید، عبــارت
key=clear «(Wi-Fi network name)» را تایــپ 

 (Wi-Fi network name) “ کنید که البته در قســمت
مى بایست نام شبکه واى فاى مدنظر خود را تایپ کنید. 

پس از وارد کردن نام شبکه، دکمه Enter را بزنید.
در اینجا، تنظیمات پروفایل، اتصال، امنیت و هزینه نیز 
ظاهر خواهد شد. اما رمز عبور واى فاى در قسمت پایینى 
تنظیمات Security و کنار گزینه Key Content نمایش 

داده خواهد شد.

هنگامى که رایانه شما هنگ مى کند، یک راه میانبر کمتر شناخته شده مى تواند مشکل را در عرض 
چند ثانیه درست کرده و شما را از رى اســتارت کردن رایانه بى نیاز کند. هنگ کردن ناگهانى 
کامپیوتر در هنگام انجام کار، بسیار خســته کننده و ناراحت کننده است. پس ضرورت دارد که 
به سراغ یادگیرى راه حل هاى رفع این مشکل برویم. راه حل ما در این مطلب تنها استفاده از 

چندین دکمه ترکیبى روى کیبورد است.
اگر شما هم به این موضوع عالقه دارید دارید، ما را تا انتهاى این مطلب همراهى کنید. در 

نهایت نیز مى توانید نظرات خود را با ما به اشتراك بگذارید.

ترکیب چند کلید براى رفع مشکل
ویندوز یک میانبر کمتر شناخته شــده را به کاربران خود ارائه مى دهد که درایورهاى 
 (Video Drivers) ویدیو را مجددا راه اندازى مى کند. در حقیقت درایورهاى ویدیو
نرم افزارهایى هستند که به ویندوز اجازه مى دهند با سخت افزار گرافیکى رایانه شما 
ارتباط برقرار کند. پس براى درست کردن درایورهاى گرافیک خود در زمانى که 

کامپیوتر شما هنگ کرده، کلید ترکیبى زیر را فشار دهید:
Win + Ctrl + Shift + B

با فشار دادن این کلیدها صفحه نمایش شما براى لحظه اى سیاه مى شود و در 
حین تنظیم مجدد درایور ویدیو، صداى بوق را مى شنوید. پس از چند ثانیه 
صفحه نمایش شــما به حالت عادى باز مى گردد. از آن جایى که این مورد 
فقط بر روى درایورهاى گرافیک شما تاثیر مى گذارد، همه برنامه هاى باز 

شما دقیقاً همان جایى که آن ها را رها کرده اید، باقى مى مانند. پس شما 
هیچ موردى را از دست نخواهید داد.

بسیارى از شما داســتان هاى مربوط به مشکالت ویدیویى را 
در آپدیت آوریل Win 10 شنیده اید. براى رفع این مشکالت 

مى توانید کلید هاى زیر را با هم فشار دهید.

Shift+Ctrl+Win+B
این مورد فقط در ویندوز 8 و ویندوزهاى جدیدتر از آن کار مى کند، بنابراین کاربران ویندوز 7 نمى توانند از 

آن استفاده کنند. با این حال مهم نیست که چه نوع کارت گرافیکى دارید، زیرا روى همه آن ها کار مى کند.

نکات بیشتر براى عیب یابى رایانه هایى که هنگ کرده اند
بسته به علت هنگ کردن سیستم شما، این میانبرها ممکن است که مشکل شما را برطرف کنند و یا نکنند!

اگر درایور گرافیکى شــما هنگ کرد، با راه اندازى مجدد آن (restart) مشکل را رفع کنید. در واقع این کار 
شما را از راه اندازى مجدد رایانه بى نیاز مى کند. اگر مشکل شــما در این مرحله رفع نشد، احتماال باید موارد 

دیگر را تست کنید.
به عنوان مرحله بعدى عیب یابى، Alt + Tab را فشار دهید تا به برنامه دیگرى بروید. اگر هنوز سیستم هنگ 
است و منو را نمى بینید، Ctrl + Shift + Esc را امتحان کنید تا Task Manager باز شود و برنامه هایى که 

پاسخگو نیستند را ببندید.
اگر هیچ کدام از این موراد کار نمى کنند، Ctrl + Alt + Del را فشار دهید. این یک کلید ترکیبى ویژه است که 

فقط سیستم عامل مى تواند به آن پاسخ دهد.
اگر کامپیوتر شما هنگ کرده و Ctrl + Alt + Del نیز کار نمى کند، باید کامپیوتر خود را با نگه داشتن دکمه 
روشــن/خاموش براى چند ثانیه، خاموش کنید. اگر این مورد نیز کار نکرد، دیگر تنها راه شما این است که 

دوشاخه رایانه را از برق بکشید!
در حالى که بهتر است از انجام این کار خوددارى کنید مگر این که کامًال مجبور باشید. گاهى اوقات این تنها 
راه براى فرار از هنگ کردن کامل سیستم است. اگر مرتباً با این مشکل مواجه مى شوید، حتما سیستم خود را 

به یک متخصص نشان دهید تا ایرادات احتمالى آن را برطرف کند.

جمع بندى
دانستن میانبرهاى مفیدى مانند موارد باال، رفع مشکالت را در صورت بروز آسان تر مى کند. در حالى که این 
کار همه   هنگ کردن هاى رایانه شخصى را اصالح و رفع نمى کند، اما باید هر چیزى که مربوط به قفل شدن 

که در حد امکان از راه حل آخر درایورهاى ویدیوى شما باشد را اصالح کند. باز هم توصیه مى کنم 
در برخى موارد یعنى قطع کــردن برق تا حد امــکان دورى کنید. همچنین 

مقدار کمى صبورى تمام مشکالت را رفع مى کند.

ترکیبى مخفى از کلیدهاى کیبورد که 
هنگام هنگ کردن رایانه 
به دادتان مى رسد

د و در 
د ثانیه 
ین مورد 
ه هاى باز 

 پسشما 

یویى را 
مشکالت 

د.

ز راه براى فرار
به یک متخصص نشاندهید

جمعبندى
ى دانستن میانبرهاى مفیدى مانند موارد باال، رفع مشکالت را در صورت بروز آسان تر

کار همه   هنگ کردن هاى رایانه شخصى را اصالح و رفع نمى کند، اما باید هر چیزى که مربوط بهقفل
که در حد امکان از راه حل آخردرایورهاى ویدیوى شما باشد را اصالح کند. باز هم توصیه مى کنم 

در برخى مواردیعنى قطع کــردن برق تا حد امــکان دورى کنید. همچنین
مقدار کمى صبورى تمام مشکالت را رفع مى کند.

چگونه رمز عبور
؟ شبکه واى فاى را پیدا کنیم

 از آنجا که استفاده از گوشى هوشمند در سال هاى اخیر 
براى بسیارى از افراد اعتیادآور شده، محققان تحقیقى 

درباره ترك این عادت انجام داده اند.
اگر زمان زیادى را صرف اســتفاده از گوشى هوشمند 
خود مى کنید، دانشــمندان فهرســتى از 10 راه حل 
ارائه کــرده اند که مى تواند به شــما کمک کند مدت 
زمانى را که پشت صفحه نمایش گوشى هوشمند خود 

مى گذرانید کاهش دهید.
کارشناســان دانشــگاه مک گیل در کانادا مى گویند 
تغییرات کوچک و موثر مــى تواند به کاهش اعتیاد به 
گوشى هاى هوشمند و مشکالت سالمت روان مانند 

افسردگى کمک کند.
کارشناسان گزارش کردند که در آزمایش ها افرادى که 

این استراتژى ها را دنبال مى کردند زمان استفاده 
از تلفن همراه خود را کاهش دادند، کمتر 

به تلفن هاى خود اعتیاد داشــتند 
و کیفیــت خواب خــود را بهبود 

بخشیدند.
نویســندگان این مطالعه هشــدار 

مى دهنــد که اســتفاده مشکل ســاز 
از گوشــى هاى هوشــمند در سراسر 
جهان در دهه گذشــته افزایش یافته 
اســت و در مقاله خود کــه در مجله 
بین المللــى ســالمت روان و اعتیاد 
منتشر شده است، مى گویند: «ترکیب 
استراتژى هاى رفتارى مختلف مى تواند 
یک مداخله عملى و مؤثر براى کاهش 

استفاده از گوشى هوشمند باشد
محققان مطالعــات قبلى را براى تهیه 

فهرســتى از 10 روش ساده براى قطع 
استفاده از گوشى هوشمند انجام دادند. 

در میــان ده روش، تغییر صفحه نمایش 
گوشى به «مقیاس خاکســترى» به طورى 

که صفحه سیاه و سفید به نظر برسد و غیرفعال 
کردن تشخیص چهره به عنوان راهى براى باز 

کردن قفل صفحه، برخى از این موارد هستند.
 در اینجا 10 نکته وجود دارد که به کاهش زمان استفاده 

از گوشى هاى هوشمند کمک مى کند:
1. کاهش اعالن ها: اعالن هــاى غیر ضرورى 

(صداها، بنرها و لرزش ها) را غیرفعال کنید.
2. تعیین محدودیت هاى زمانى: ردیابى زمان 

صفحه نمایش را فعال کنید و محدودیت هایى را 
براى برنامه هاى خاص تعیین کنید.

3. تلفن خود را در هنگام 

خــواب دور نگه دارید: 
تلفن خود را در حالت بى صــدا (با لرزش 

خاموش) و هنگام رفتن به رختخواب دور از دسترس 
قرار دهید.

4. صفحــه نمایــش خــود را در مقیاس 
خاکسترى تنظیم کنید: یک مطالعه قبلى نشان 
داد که سیاه و سفید نشان دادن صفحه نمایش باعث 
مى شود گوشى هاى هوشــمند کمتر رضایت 

کاربران را جلب کنند.
5. پنهــان کــردن برنامه هاى 
رسانه هاى اجتماعى: برنامه هاى 
رســانه هاى اجتماعى و ایمیل ها 
را در پوشــه اى خارج از صفحه 
اصلى پنهان کنیــد (یا حتى 

آنها را حذف کنید).
6. تلفن خود را کمتر در 
دســترس قرار دهید: تلفن 
خود را در حالت بــى صدا (با 
لرزش خامــوش) رو به پایین، 
دور از دید و زمانى که در تمام 
طول روز از آن استفاده نمى کنید، 

دور از دسترس قرار دهید.
باز کردن قفل تلفن خود را دشوارتر 7. 

کنید: تشخیص چهره یا اسکنر اثر انگشت را غیرفعال 
کنید و به جاى آن از رمز عبور استفاده کنید.

8. کاهش روشنایى: تنظیمات نمایشگر را تغییر 
دهید تا روشنایى گوشى خود را کاهش دهید و گرماى 

رنگ را تغییر دهید تا نور آبى را فیلتر کنید.
9. انتقال وظایف تلفن به رایانه شخصى: اگر 
مى توانید این کار را در رایانه شخصى انجام دهید، سعى 

کنید آن را روى رایانه شخصى نگه دارید.
10. تا زمانى که مى توانید گوشى خود را در 
خانه بگذارید: زمانى که به آن نیاز ندارید (مثًال وقتى 
در حال خرید مواد غذایى هستید یا به باشگاه مى روید) 

گوشى خود را در خانه بگذارید.
یک شــرکت فناورانه اســلوونیایى اخیراً یک گوشى 
هوشــمند مچى با طراحى ابتکارى را عرضه کرده که 
قابلیت هاى ساعت هوشمند و گوشى را با هم یکپارچه 

مى کند.
 یک شــرکت فناورى اســلوونیایى، اخیراً یک گوشى 
ابتکارى را رونمایى کرده که همچون ساعت هوشمند 
بر روى مچ دســت قرار مى گیرد و قابلیت هاى گوشى 
هوشمند و ساعت هوشمند را به صورت ترکیبى به کاربر 

ارائه مى دهد. این گوشى همچنین محفظه 
جالب توجهى را در خود جاى داده 
که براى قرار گرفتن گوشى هاى 

دستگاه طراحى شده است.
 Anton به گزارش فرارو، شرکت
Cvelbar یک یک توسعه دهنده 

محصول جاه طلب اســلوونیایى با 
ایده هاى خالقانه براى غنى سازى 
و بهبود تجربه کاربرى محصوالت 
الکترونیکــى موجــود بــا افزودن 
ویژگى هــاى جالب توجه اســت. 
این شــرکت پیش از این با معرفى 
باریک ترین ایرپاد هاى جهان، قابلیت 

و توانایى خود را به جهانیان نشان داده بود و اکنون قصد 
دارد تا با عرضه اولین گوشى هوشمند مچى جهان که 
محفظه محصربفردى براى ایرپاد هاى خود دارد، بیش 

از پیش بر این شهرت خود بیفزاید.
این شرکت براى توسعه این ایده خود یک کمپین جمع 
آورى کمک مالى از طریق IndieGogo را راه انداخته 
است. این ایده در اصل یک ســاعت هوشمند شیک با 
هدفون داخلى اســت که مى تواند در زیر قاب ســاعت 
مستطیل شکل ذخیره شود. به این ترتیب مى توانید به 

پس از یک سرعت و به راحتى ایرپاد ها را 
تمرین فشــرده ذخیره کنید. 
این ایــده همچنین خطر گم 
شدن گوشــى ها را به میزان 
قابل توجهى کاهش مى دهد. 

شارژ ایرپاد ها را نیز مى توان از طریق خود ساعت انجام
 داد.

آنتون نه تنها این گوشى مچى را به یک محفظه گوش 
گیر مجهز کرده است، بلکه یک نمایشگر نسبتًا بزرگ 
دوم نیز را در دسترس قرار مى دهد. نمایشگر دوم منحنى 
است و در مقابل صفحه اصلى قرار گرفته است. بنابراین، 
صفحه نمایش هنگام پوشیدن در قسمت زیرین مچ قرار 
مى گیرد. شرکت ســازنده مى گوید براى بهبود راحتى 
پوشیدن، مى توان از یک صفحه نمایش انعطاف پذیر نیز 

براى این کار استفاده کرد.
در نتیجه این صفحه نمایش دوم، این ســاعت همه 
کاره مى تواند کامًال به عنوان یک دستگاه مستقل 
مورد استفاده قرار گیرد، جایى که کاربران نیاز کمترى 
به گرفتن گوشى هوشمند خود را تجربه خواهند کرد. 
کاربران مى توانند به سادگى به پیمایش ادامه دهند، 
به پیام ها پاســخ دهند یا از محتواى 
چندرسانه اى دســتگاه خود لذت 
ببرند. این تلفن مچى با گنجاندن 
ویژگى هــاى ســالمتى، ماننــد 
نمایشــگر ضربان قلب، عملکرد 

همه کاره را ارائه مى کند.

 استفاده بیش از حد از
 گوشى را با این راهکارها کمتر کنید 

یشگوشى هوشمند خود 

ک گیل در کانادا مى گویند 
ىتواند به کاهش اعتیاد به 
کالتسالمت روان مانند 

آزمایش ها افرادى که  ه در
کردند زمان استفاده 

ادند، کمتر 
ــتند 
هبود

شــدار 
کل ســاز 
 در سراسر 
یش یافته 
در مجله 
ن و اعتیاد 
: «ترکیب 
ف مى تواند 
ى کاهش 

شد
راى تهیه 

 براى قطع 
جام دادند. 

فحه نمایش 
ترى» به طورى 

ظر برسد و غیرفعال 
وان راهى براى باز 

صفحه نمایش را فعال کنید و محدودیت هایى را 
براى برنامه هاى خاص تعیین کنید.

3. تلفن خود را در هنگام 

داد که سیاه و سفید نشان دادنص
مى شود گوشى هاى هوشـ

کاربرانرا جلب کنند.
5. پنهــان کــر
رسانه هاى اجت
ا رســانه هاى
را در پوشــه
اصلى پنه
آنها را حذ
6. تلفن
دســترس
خود را در
لرزش خام
دور از دید
روز از آن طول
دور از دسترس ق

باز کردن قفل تلفن7. 
تکنید: تشخیص چهره یا اسکنر اثر
کنید و به جاى آن از رمز عبور استف

تنظیمات ت. کاهش روشنایى: 8
دهید تا روشنایى گوشى خود را کا
رنگ را تغییر دهید تا نور آبى را فیلت
9. انتقال وظایف تلفن به رای
مى توانید این کار را در رایانه شخص
کنید آن را روى رایانه شخصى نگه
10. تا زمانى که مى توانیدگ
خانه بگذارید: زمانى که به آن نی
در حال خرید مواد غذایى هستید یا

گوشى خود را در خانه بگذارید.

بیل گیتس مدل گوشى خود را اعالم کرد

اولین گوشى هوشمند مچى جهان!

ه صورت ترکیبى به کاربر 
ین محفظه 

 داده 
هاى

An

هنده
یى با 
سازى
والت

زودن 
ســت. 
معرفى 
 قابلیت

هدفون داخلى اســت که مى تواند در زیر قاب ســاعت 
مستطیل شکل ذخیره شود. به این ترتیب مى توانید به 

ایرپاد ها را پس از یکسرعت و به راحتى
تمرین فشــرده ذخیره کنید. 
این ایــده همچنین خطر گم 
شدن گوشــى ها را به میزان 
قابل توجهى کاهش مى دهد. 

مى گیرد. شرکت ســاز
پوشیدن، مى تواناز یک
استفاده کر براىاینکار
در نتیجه این صفحه
کاره مى تواند کامال
مورد استفاده قرار گی
به گرفتن گوشى هو
کاربران مى توانندب
به پیام
چند
ببر
ویژ
نما
همه

آگهى مزایده عمومى 

حسین حفیظى - شهردار کوشک   

چاپ دومچاپ دوم

    شهردارى کوشک به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به اجاره  بازارچه میوه خود واقع 
در بلوار الغدیر از طریق مزایده عمومی موضوع ماده 13  آیین نامه مالى شهرداریها اقدام نماید  .

شرایط شرکت در مزایده:
واریز مبلغ 5 درصد کل اعتبار به  شماره حساب  0106065000007   نزد بانک ملى بنام شهردارى کوشک 

در صورت عدم انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ  قرارداد توسط برندگان اول و دوم وسوم مزایده ، سپرده هاى آنان به 
ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

شرکت در مزایده هیچگونه حقی را براي شرکت کننده در بر نخواهد داشت و شــهردارى در رد یا قبول هر یک از 
پیشنهادات مختار مى باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است . 
لذا متقاضیان شرکت در این مزایده مى توانند جهت آگاهى بیشتر واخذ مدارك مزایده به واحد امور مالی شهرداري 
مراجعه  ونسبت به ارائه پیشنهادات، تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1401/03/22 به واحد دبیر خانه  حراست 

شهردارى کوشک مراجعه نمایند . 
م.الف: 1323797   
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گالب یکى از پرمصرف ترین عرقیات مفید 
براى تقویت قلب، کبد، معده و اعصاب است 
و به دلیل خواص و طبیعت ویژه اى که دارد، 

معجزه طبیعت نام گرفته است.
یکى از رایج ترین کاربرد هاى گل محمدى 
اســتخراج روغن معطر از آن است. از این 
روغن بیشتر براى خوش طعم کردن چاى، 
ساخت عطر و... استفاده مى شود. یکى دیگر 
از روش هاى رایج استفاده از گل محمدى، 
تهیه گالب اســت که محصول جانبى این 

گل است.

خاصیت 
معجزه آساى 

گالب براى 
سالمتى

چهارشنبه  11 خرداد  ماه   1401سالمتسالمت

گالب یکى از پرمصرف ترین عرقیات مفید 
براى تقویت قلب، کبد، معده و اعصاب است 
و به دلیل خواص و طبیعت ویژه اى که دارد، 

معجزه طبیعت نام گرفته است.
یکى از رایج ترین کاربرد هاى گل محمدى 
این است. از روغن معطر از آن اســتخراج

روغن بیشتر براى خوش طعم کردن چاى، 
ساخت عطر و... استفاده مى شود. یکى دیگر 
از روش هاى رایج استفاده از گل محمدى، 
تهیه گالب اســت که محصول جانبى این 

گل است.

خاصیت 
معجزه آساى 

گالب براى 
سالمتى

7
درمان التهاب 

پوست
گالب براى تسکین بیمارى هاى پوستى 
مانند اگزما یا پســوریازیس عالى است. 
خواص ضد التهابى موجــود در گالب 
خالص و طبیعى، خارش و تحریک ناشى 

از این بیمارى ها را تسکین مى دهد.

 
رفع پف چشم

به راحتى از اسپرى گالب براى پاشیدن 
مقدارى گالب روى گلوله هاى پنبه اى 
استفاده کنید. پنبه را روى چشمان خود 
بمالید، به پشت دراز بکشید و 10 دقیقه 
اســتراحت کنید. همچنین مى توانید از 
گالب براى برطرف کردن سیاهى دور 
چشم هم اســتفاده کنید، اما اگر به طور 
منظم از این ترفند استفاده شود، مشاهده 

نتایج آن 3-4 هفته طول مى کشد.

 مزایاى گالب براى 
آبرسانى پوست

گالب یــک تونر (پاك کننده) پوســت 
کامال طبیعى بدون هیچ ماده شیمیایى 
اضافه شده اى اســت. تونر هاى گالب 
براى خارج کردن آلودگى ها و چربى هاى 
اضافى از منافذ پوست بدون برهم زدن 

تعادل طبیعى pH عالى هستند.

گالب داراى خواص ضد قارچى و ضدباکتریایى است که آن را به یک ماده فعال در برابر عفونت ها تبدیل خواص ضد عفونى کنندگى و ضد باکتریایى گالب
براى شستشو چشم ها با آب لوله کشى باشد.مى کند. در صورتى که ماده محرکى وارد چشم ها شود، شستشو چشم ها با گالب مى تواند جایگزین مناسبى 
با این حال، باید مراقب باشید که گالبى که استفاده مى کنید خالص و بدون مواد افزودنى باشد، زیرا چشم ها 
قرمزى و التهاب چشم؛ و مواد مضر محصوالت زیبایى محافظت مى کند.به گرد و غبار و عفونت حساس هستند. گالب از چشم ها در مقابل گرد و غبار و آالینده هاى موجود در هوا، 
بیشتر جلوگیرى مى کند.کثیفى و ایجاد تســکین ضد باکتریایى، آکنه را کاهش مى دهد و از ایجاد جوش هاى به همین دلیل، گالب براى آکنه هم مفید است. زیرا خاصیت پاك کنندگى آن به همراه توانایى حذف چربى، 

فواید گالب براى 
درخشندگى مو

گالب را مى توان به پوســت ســر زد تا چربى و 

ى آن را از بین ببرد و در عین حال، درخشش 
کثیف

ى مو را احیا کند. استفاده گالب روى مو، 
طبیع

جایگزین خوبى براى شامپو کردن است و به 

 کننده و نرم کننده طبیعى 
عنوان یک پاك

عمل مى کند.

فواید گالب براى تنظیم 
PH طبیعى پوست

صابون هــا و پاك کننده هــاى تولید شــده با مواد شــیمیایى، 
تعادل PH پوســت را مختل مى کنند و آن را مســتعد ابتال بــه باکترى هایى 
مى کنند که باعث بیمارى هاى پوســتى مختلف ماننــد جوش ها و آکنه مى شــوند. گالب داراى

  PH متوسط   5.5 است. این خاصیت به گالب کمک مى کند تا پوست را به سطح PH سطح
طبیعى خود بازگرداند.

کاهش شوره سر
دستیابى به نتایج عالى، از این روش یک بار در هفته استفاده یک ساعت بماند و سپس مو ها را با شــامپوى مالیم بشویید. براى این خمیر را مى توانید مستقیمًا روى پوست سر مالیده، بگذارید و له کردن آن ها محصولى نیمه مایع آماده کرد.مى توان با خیساندن دانه هاى شنبلیله در گالب یک شبه مى کند. براى گرفتن نتیجه بهتر در برابر شــوره ســر، کمک کند. همچنین مو ها را به خوبى مرطوب و حالت دهى استفاده از گالب روى مو و پوست سر، مى تواند به مبارزه با مشکالت شوره سر 

کنید.

مى تواند به مبارزه با مشکالت شوره سر  ککرد.مى توان با خیساندن دانه هاى شنبلیله درگ گالب یک شبه مى کند. براى گرفتن نتیجه بهتر در براببر شــوره ســر، کمک کند. همچنین مو ها را به خوبى مررطوب و حالت دهى استفاده از گالب روى مو و پوست سر،، مالیده، بگذاریدو له کردن آن ها محصولى نیمه مایع آماده  ز این روش یک بار در هفته استفاده عت بماند و سپس مو ها را با شــامپوى مالیم بشویید. براى ین خمیر را مى توانید مستقیمًا روى پوست سر

روغن کرچک بوى مالیم و گاهى تند و تیز دارد. 
این روغن طعم دارد؛ اما براى برخى افراد ناخوشایند 
است. منبع عالى اســید ریسینولئیک است. روغن 
کرچک به عنوان یک مــاده فعال در چندین دارو، 
محصوالت مراقبت از پوســت و شــامپو استفاده 
مى شــود. خواص درمانى روغن کرچک فراوان 
اســت. از خاصیت ضد میکروبــى روغن کرچک 
تا کاهش خطر ابتال به عفونت هــاى باکتریایى، 

ویروسى و قارچى. 
در ادامه مهمترین خواص درمانى روغن کرچک 

مورد بررسى قرار گرفته است.

مفید براى سالمت پوست
روغن کرچک براى پوســت مفید است و سالمت 
پوســت را حفظ مى کند. خواص ضد میکروبى و 
ضد درد روغن کرچک باعث بهبود سریع زخم ها و 
تحریک جریان خون مى شود. به درمان جاى جوش 
و سوختگى نیز کمک مى کند.  آنتى اکسیدان هاى 
روغن کرچک خطوط ریز، چین و چروك، لکه هاى 
پیرى، تیره، پوستى و سایر عالئم پیرى زودرس را 
کاهش مى دهد. استفاده موضعى از روغن کرچک 
عالئم مختلف پیــرى را کاهش مى دهد. خواص 
ســم زدایى روغن کرچک خطر آکنه و جوش را 

کاهش مى دهد.

کمک به درمان آرتریت
خواص ضد التهابى و ضد درد اســید ریسینولئیک 
موجود در روغن کرچک باعث تسکین درد مى شود 
و التهاب ناشى از بیمارى هاى التهابى مانند آرتریت، 
روماتیسم، روماتوئید، نقرس، آسم و آسم برونش را 

از بین مى برد.

درمان فاشیاى کف پا
خواص ضد التهابى روغــن کرچک به درمان نیام 
کف پایى یا فاشیاى کف پا کمک مى کند. فاشئیت 
پالنتار یکى از علل اصلى درد پاشنه است. شامل 
التهاب نوار ضخیم بافت هایى است که در کف پا 
قرار دارند و استخوان هاى پاشنه ما را به انگشتان 
پا متصل مى کنند. روغن کرچک به ســرعت خار 
پاشنه کف پا را تسکین مى دهد، وضعیتى که ارتباط 

نزدیکى با فاشیاى کف پا دارد.

سالمت چشم
آنتى اکسیدان هاى موجود در روغن کرچک از چشم 
ما برابر آسیب رادیکال هاى آزاد محافظت مى کند. 
خطر ابتال به دژنراســیون ماکوال، آب مروارید و 
گلوکوم مرتبط با ســن را کاهش مى دهد. خواص 
ضد التهابى روغن کرچک عالئم اولیه آب مروارید 
را بهبود مى بخشد، عالئم خشکى چشم را تسکین 
مى دهد. خطر عفونت چشم را نیز کاهش مى دهد. 
روغن کرچک به از بین بردن ســیاهى زیر چشم 

کمک مى کند.

تقویت سیستم ایمنى بدن
روغن کرچک سیســتم ایمنى بدن مــا را تقویت 
مى کند. به مکانیسم دفاعى بدن براى پیشگیرى 
و درمان انواع عفونت ها و بیمــارى ها، زخم ها و 
جراحات کمک مى کند. آنتى اکســیدان ها و سایر 
ترکیبات روغن کرچک از گلبول هاى سفید خون 
بدن ما برابر آســیب رادیکال هاى آزاد محافظت 
مى کنند.  خواص ضد میکروبى روغن کرچک خطر 
ابتال به عفونت هاى باکتریایى، ویروسى و قارچى را 
کاهش مى دهد. روغن کرچک عملکرد لنفاوى را 
بهبود مى بخشد، جریان خون را افزایش مى دهد و 

سالمت غده تیموس را بهبود مى بخشد. 

مفید براى مو
روغن کرچک براى مو و پوســت سر مفید است 
و باعث رشد مو مى شــود. روغن کرچک به دلیل 
خواص ضد التهابى در درمان شوره سر مفید است و 
به درمان درماتیت سبورئیک، یک بیمارى التهابى 
که باعث ایجاد لکه هاى پوسته پوسته روى پوست 
سر مى شــود، کمک مى کند. مواد مغذى موجود 
در روغن کرچک مو ها و پوســت سر ما را تقویت 
مى کنند و خطر ریزش و شــکاف مــو را کاهش 
مى دهند. با این حال قبل استفاده از روغن کرچک، 
مطمئن شوید که به آن حساسیت ندارید. همچنین 

روغن را نیز فراموش عــوارض جانبى این 
نکنید.

خواص درمانـــى 
روغن کرچـک

را کاهش شــکاف مــو مى کنند و خطر ریزش و
مى دهند. با این حال قبل استفاده از روغن کرچک،
مطمئن شوید که به آن حساسیت ندارید. همچنین

این  رروغن را نیز فراموشعــوارض جانبى
نکنید.

کدام ورزش ها فشار خون را در درازمدت کاهش مى دهند؟
اگر فشــار خون باال دارید، مى توانید با غذایى سالم و با سه نوع ورزش 
به طور طبیعى آن را کاهش دهید. با گذشــت زمان فشار خون باال به 
رگ ها آسیب مى رساند و ممکن اســت به بیمارى هاى قلبى-عروقى 

منجر شود، اما شما 

مى توانید عالوه بر مصرف دارو و در پیش گرفتن ســبک زندگى سالم 
ورزش کنید و تأثیر مثبتى بر چگونگى فشار خون خود بگذارید.پزشکان 

متناسب با اندازه فشار خون ورزش هاى متفاوتى را توصیه مى کنند.
تقریبا از هر سه شــهروند آلمان یک نفر از فشار خون رنج مى برد. 
فشار خون باال عامل اصلى اکثر بیمارى هاى قلبى-عروقى 
در این کشور به حساب مى آید، در حالى که مى توان با یک 
رژیم غذایى ســالم و ورزش هاى ساده به طور طبیعى فشار 

خون را کاهش داد.
در ایــن گزارش بــه افــرادى کــه فشــار خونشــان باالتر از 
140 روى 90 اســت، توصیــه شــده کــه از ورزش هایــى ماننــد 
پیاده روى، دویدن یا شــنا به مــدت 30 دقیقه در پنج تــا هفت روز در 
هفتــه بهره مند شــوند.به گفتــه پزشــکان، تأثیر ایــن ورزش ها بر 

کاهش فشار خون به اندازه تأثیر دارو ها و حتى بیش تر از آن هاست.
اگر فشار خون شما بین 130 روى 85 یا 139 روى 89 باشد، باید بیشتر 
روى تمرین هاى ورزشــى قدرتى تمرکز کنید، ماننــد ورزش با وزنه، 
تمرین هاى زانو، شناى ســوئدى (پوش آپ)، پرش متناوب به چپ و 
راست و "برپى"، اما طبق توصیه پزشــکان، افرادى که مثال به دلیل 
سابقه خانوادگى خطر ابتال به فشار خون باال را دارند بهتر است تمرینات 

مقاومتى ایزومتریک انجام دهند.
ورزش هاى ایزومتریک شامل تمریناتى مى شود که در آن ها عضالت 
بدون این که حرکتى انجام شود منقبض مى شوند، مانند اعمال نیرو علیه 
یک مقاومت ثابت مثل دیوار و تخته که در حین انجام آن طول عضله 

ثابت مى ماند، اما حداکثر انقباض در آن انجام مى شود.

گگلوکوم مرتبط با س
ضضد التهابى روغن
را بهبود مى بخشد
مى دهد. خطر عفو
روغن کرچک به

کمک مى کند.

تقویت
روغن کرچک سیس
مى کند. به مکانیس
و درمان انواع عفو
جراحات کمک مى
ترکیبات روغن کر
ما برابر آســی بدن
مى کنند.  خواص ض

ن هاست.
شد، باید بیشتر 
ورزش با وزنه، 
اوب به چپ و 
ه مثال به دلیل 
ست تمرینات

ن ها عضالت
مال نیرو علیه
ن طول عضله

ى
شما اما منجر شود،

سب
تقری

خون
ایــ در
140 روى

د پیاده روى،
هفتــه بهر

 یکاترینا میخائیلنکو متخصص تغذیه در روسیه 
اعالم نمود که خواصى از گندم ســیاه وجود 
دارد که این غله را به محصولى با ارزش براى 
میلیون ها نفر تبدیل کرده است. گندم سیاه 

منحصــر در ترکیبات خود محصولى 
به فرد و ارزشــمند است و 
نه تنها به دلیــل محتواى 

بــاالى پروتئین 
گیاهــى (تا 13 
گرم در هر 100 

گرم) در بین همه 
غالت ارزش باالیى 

دارد، گندم سیاه به دلیل 
داشــتن آهن نیز متمایز 

است. خوردن گندم سیاه در 
کم خونى اهمیت بسیار دارد.

در بلغور گندم ســیاه منیزیم، فسفر، 
کلسیم، روى نیز وجود دارد و همچنین 

 A، :گندم سیاه حاوى مقدار زیادى ویتامین
D، C، E، ویتامین هاى گروه B است. گندم سیاه 

یک محصول بدون گلوتن است، این عامل به ویژه براى 
افراد مبتال به بیمارى مانند سلیاك بسیار مهم است. قطعًا 
باید در رژیم غذایى شما گندم سیاه قرار دهید، اما استفاده 

از آن به دلیل محتواى کالرى باال باید منطقى باشد.
بنابراین، کســانى که با اضافه وزن دســت 
و پنجه نــرم مى کنند 
باید در مصرف گندم 
سیاه به میزان متعادلى 
اقدام کنند. گندم سیاه 
بیشتر در روسیه و در 
کشــور هاى اتحادیه 
جماهیر شوروى سابق 

کشت مى شود.
بســیارى از متخصصان 
تغذیه و همچنین دانشمندان 
دانشــگاه کمبریج به دلیل 
داشتن شــاخص گلیسمى باال 
در نان ســفید، مصرف نان سفید 
را توصیــه نمى کنند. ماننــد تمام 
کربوهیدرات هاى ســریع، نان نیز به 
راحتى توســط بدن جذب مى شود، اما 
سیرى طوالنى مدت نیست. در حال حاضر 
یک ساعت پس از خوردن نان سفید، احساس 
گرسنگى مى کنید؛ بنابراین، مصرف بیش از 
حد نان سفید منجر به چاقى و ابتال به دیابت 

مى شود.

خواص گندم براى کم خونى
لنکو متخصص تغذیه در روسیه

خواصى از گندم ســیاه وجود 
 را بهمحصولى با ارزش براى
دیلکرده است. گندم سیاه 

منحصــر د محصولى 
مند است و

ل محتواى 
ن
1
1
مه

الیى
به دلیل 

 نیز متمایز
سیاه در  گندم
ت بسیار دارد.

ــیاه منیزیم، فسفر،
ز وجود دارد و همچنین 

A، :ى مقدار زیادى ویتامین،
Bین هاى گروه B است. گندم سیاه 

ون گلوتن است، این عامل به ویژه براى
ارى مانند سلیاك بسیار مهم است. قطعًا 
یى شما گندم سیاه قرار دهید، اما استفاده 

از آن به دلیل محتواى کالرى با
بنابراین، کســانى که

ج
کش
بســ
تغذیه
دانشــ
داشتن ش
در نان ســف
را توصیــه نم
کربوهیدرات ها
راحتى توســط بد
سیرى طوالنى مدت
یک ساعت پس از خور
ىىىىىىىىىىىىسنگى مىکنید؛ بنا گر
حد نان سفید منجر به

مى شود.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى درباره گیاه خوارى و فواید و عوارض 
آن توضیحاتى ارائه داد.

 
فاطمه شــیرانى متخصص تغذیه و رژیم درمانى 

با اشــاره به 
گیاه خوارى اظهار کرد: گیــاه خوارى نیز 

یــک روش تغذیه 
طح جهان بوده و مى تواند نتایج خوبى را داشته 

در س

باشد به شرطى که گیاه خوارى به طورى صحیح انجام و تغذیه شود. در حال 

حاضر در سطح جامعه، گیاه خوارى رواج پیدا کرده و نه تنها براى سالمتى 

بدن کمک نمى کند بلکه باعث بروز و ایجاد برخى عوارض بلند مدتى براى 
فرد مى شود.

او افزود: اگر فردى بدون برنامه ریزى و بدون مشورت با پزشک به سمت گیاه 

خوارى برود ممکن است دچار بیمارى هاى گوارشى، هورمونى و خصوصا 

هورمون تیروئید شــود و اگر گیاه خوارى صحیح نباشــد، فرد دچار کمبود 

بود ویتامین B۱۲ و همچنین کمبود ویتامین مى شود که در نهایت 
آهن، کم

منجر به تضعیف سیستم ایمنى مى شــود. برخى افردا که گیاه خوار هستند 

فقط از سبزیجات در وعده هاى غذایى خود استفاده مى کنند که این درست 

نیست چراکه گیاه خوارى تنها شامل سبزیجات نمى شود و باید از خانواده 

آجیل ها، ســویا و حبوبــات و همچنین غالت نیزمصرف کــرد تا کیفیت 
پروتئینى دریافتى بدن باال برود.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانى گفت: این روز ها جامعه دچار معضل 

چاقى و الغرى است. بدن انســان یک سیستم هوشمند است و باید به 

 اجازه دهیم در طول زمان وزن کم یا اضافى را اصالح کند. بسیارى 
بدن

از مکمل ها جنبه تجارى دارند، اما در برخى موارد ممکن است باعث 

کاهش و یا افزایش وزن شدید فرد شود که این پایدار نبوده و 

بعد از مدتى بدن به حالت اولیه باز مى گردد، زیرا بدن 

فرد سالمتى را در اولویت قرار مى دهد. مکمل هایى که 

تاییدیه وزارت بهداشت را ندارد کوتاه مدت است که تعادل 

هورمونى بدن را بهم زده و عوارض زیادى را به دنبال دارد.

شیرانى ادامه داد: اگر رژیم غذایى مناسب و عادات غذایى 

درست در وعده هاى روزانه انجام شود میتوانیم هم الغرى و هم 

چاقى را کنترل کرده و بدنمان را به حالت درســت طبیعى خود 

برگردانیم. افرادى که از مکمل هاى غیر مجوز استفاده کردند دچار 

بیمارى هاى کلیوى، کبدى و گوارشى شده اند. 

فاطمه شــیرانى متخصص تغذیه و رژیم درمانى 

با اشــاره به 
ز ن خوارى اه گیـ گیاه خوارى اظهار کرد: ک

هور
آهن
منج
فقط
نیست
آجیل
پروتئ
این
چا

بدن
از
ک
بع
فرد س
تاییدیه و

عوارض و فواید گیاهخوارى
 را بشناسید!
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراء اصالحى شــماره 4501 و 4500 مورخه 1400/09/04  پیرو آراء  شــماره 1813 و 1816 
مورخ 04/07/ 1400 آقاى حمید فاضل نجف آبادى فرزند قربانعلى نسبت به  سه دانگ مشاع 
و خانم مجبوبه جاللى فرزند قاســمعلى نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 283/51 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 1061  اصلى واقع درقطعه 10 بخش 11 
حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/02/27  - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/11 - 1315512/ م الف - حجت اله کاظم 
زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/381

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراء شماره 582 و 587 مورخه 1401/01/30 آقاى حسین عباســى فرزند اسفندیار نسبت به 
چهاردانگ مشاع و خانم شکوفه زینلى نجف آبادى فرزند حسینعلى   نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 220/25 مترمربع قسمتى از پالك شماره 457 و 473   اصلى 
واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/11 - 1316363/ م 

الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 
آفرین میرعباسى /2/383

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 6538 مورخه 1400/12/11خانم ســمانه موید فرزند نوروز ابراهیم  در ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 98/19 مترمربع قسمتى از پالك شماره 8  فرعى از 798  اصلى واقع در 
قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/02/27  - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/11 -  1316407/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /2/385

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 5234 مورخه 1400/10/08 آقاى محمد شریعتى فرزند یداله ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 129/95 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 1  فرعى از 487 و 486  اصلى واقع در 
قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 

انتشــار نوبت اول: 1401/02/27 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/11 - 1316385/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /2/387

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

شــماره: 140160302006000902- تاریخ: 1401/02/21 جلســه هیــأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006002916 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم منصور رضایى مبنى بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شــماره 243718 مورخ 
1399/6/23 دفترخانه 73 خمینى شهر و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و 
پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. 
لذا مالکیت آقاى/ خانم منصور رضایى به شناسنامه شماره 9085 کدملى 1142315738 صادره 
فرزند احمد در ششدانگ یکباب خانه به استثناى بهاى ثمیه اعیانى به مساحت 194/74 مترمربع 
پالك شماره 143 فرعى از 115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 5/55 متر دیواریست به زمین پالك ثبتى 115/143 باقیمانده 

شرقا به طول هاى 3/31 متر و 9/81 متر و 3/93 متر دیواریست به زمین پالك ثبتى 115/143 
باقیمانده 

جنوبا به طول 12/78 متر درب و دیواریست به گذر 
غربا در سه قسمت که قسمت اول و سوم پخى شکل است به طول هاى 2/38 متر و 2/22 متر 

و 3/79 متر و 11/80 متر درب و دیواریست به شارع 

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك 
وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام 
متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/27- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/11 - م الف: 1317202 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. 
عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین 

حسن زاده /2/392

فقدان سند مالکیت
شماره: 140185602030002756 - ورثه آقاى سبز على اسماعیلى نجف آبادى فرزند غالمرضا 
با وکالت خانم اکرم حاجى صادقیان نجف آبادى و با ارائه گواهى انحصار وراثت به شماره 1091 
مورخ 1378/06/31 و فرم 19 مالیاتى به شماره 30628-2082 مورخ 1380/04/14 و طبق 
درخواست وارده به شــماره 140121702030003849 مورخ 1401/02/11 و به  باستناد دو 
برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت 
شش ویک – دوم سهم مشاع از شصت و هفت و نیم سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 743 
اصلى واقع در قطعه 4  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهــان که درصفحه 565  دفتر 54 امالك 
ذیل ثبت 6063 بنام آقاى سبز على اسماعیلى نجف آبادى  فرزند غالمرضا ثبت و سند مالکیت  
صادر و تسلیم گردیده اســت . که پس از فوت نامبرده کلیه ورثه به موجب سند قطعى 3750 
مورخ 1391/11/28 دفترخانه اسناد رسمى شماره 433 شهرستان نجف آباد تمامت یک و سى 
و نه – یکهزار و دویست و چهلم سهم مشاع از شصت و هفت و نیم سهم ششدانگ پالك مذکور 
را به آقاى رضا حاج امینى انتقال داده اند 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 ذکرشــده) 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 مســترد 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 انتشار: 
1401/03/11 - 1326823/م الف- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک نجف آباد – از طرف مظاهر عباسى قلعه شاهى /3/206

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى راویس اندیش چهلستون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 55892 و شناسه ملى 14005715990 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1399/12/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدى محمدیان به کدملى 1289544522بسمت رئیس هیئت مدیره و زهرا مالیى به کدملى 1292995351 بسمت 
نائب ریس هیت مدیره و مسعود کریمى بوزانى به کدملى 1270492721 بسمت عضوء هیت مدیره وابراهیم محمدیان به کدملى5419388065 بسمت مدیرعامل 
خارج از عضو هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند . وکلیه اوراق واسناد مالى وتعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل (آقاى ابراهیم محمدیان طالخونچه ) همراه 
بامهرشرکت معتبراست.مدیرعامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1323609)

آگهى تغییرات
 شرکت دیده رایان صنعتى اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1821 و شناسه ملى 14007641203 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1401/02/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زهرا امیرفتاحى ورنوســفادرانى به شماره ملى 1130435891 و مهدى حیدرى به شماره ملى 
1293307424 و پویان صاحبى قزوینى به شماره ملى 4324370060 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. میالد 
ساعدى مرغ ملکى به شماره ملى 1293060771 به سمت بازرس اصلى و محمد حنیف معلم به شماره ملى 1292367334 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1323736)

تاسیس
 موسسه غیر تجارى فرهنگى هنرى مشاهیر زیست بوم سپاهان درتاریخ 1401/03/02 به شماره ثبت 6815 به شناسه ملى 14011168503 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : فرهنگى هنرى مشاهیر زیست بوم سپاهان موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت 
:اهداف و موضوع فعالیت مؤسسه به شرح زیر است: الف- اهداف: ارتقاى سطح فرهنگ عمومى جامعه و باال بردن دانش و بینش عمومى در حوزه هاى مختلف فرهنگى ایجاد کار آفرینى براى جوانان متخصص و هنرمند استفاده از اســتعدادهاى فرهنگى موجود و بالقوه و هدایت آنها در جهت به فعلیت رسیدن بسط و گسترش و 
هدفمندى فعالیت هاى فرهنگى توجه و بهره گیرى از آرمانهاى بنیانگذار جمهورى اسالمى ایران و بیانات مقام معظم رهبرى در حوزه هاى فرهنگى، هنرى، مذهبى و اجتماعى ب- موضوع فعالیت: برگزارى همایش، گردهمایى، سمینار وهمکارى در برپایى نمایشگاه ها و جشنواره هاى فرهنگى و هنرى و مشارکت در برگزارى همایش ها 
و سمینارهاى تخصصى از طریق خدمات فرهنگى هنرى تبصره 1- مؤسسه پس از اخذ مجوز فعالیت خاص مصوب از مراجع ذیربط و با رعایت ضوابط هیآت رسیدگى مجاز به انجام فعالیت فوق مى باشــد. تبصره 2- موضوع فعالیت مصوب درصورت تایید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان و در صورت نیاز اخذ نظر هیات 
رسیدگى امکان پذیر مى باشد.. به موجب مجوز از اداره کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى برابر با شماره مجوز 13/00/4838 در تاریخ 1400/04/13در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
کوى ولى عصر ، فاز اى ، خیابان مشفق کاشانى ، کوچه فرعى چهاردهم [14] ، پالك- 77 ، طبقه همکف کدپستى 8179635414 سرمایه شخصیت حقوقى 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمد اسماعیلى به شماره ملى 1271443449 دارنده 9000000 ریال سهم الشرکه خانم ندا غیاثى 
به شماره ملى 1285836871 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه مدیران آقاى محمد اسماعیلى به شماره ملى 1271443449 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ندا غیاثى به شماره ملى 1285836871 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. به موجب نامه شماره 13/01/2971 مورخ 1401/02/26 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان ثبت و آگهى گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1323633)

دریا قدرتى پور
سرانه مصرف ساالنه عسل در ایران یک کیلوگرم است. 
وقتى این میزان سهم ایرانى ها را در کنار چهار پنج کیلو 
ســرانه مصرف عســل در دنیا بگذاریم، عــدد کوچکى

 مى شود. عددى که اصًال به چشم نمى آید. عسل مشمول 
نظارت استاندارد اجبارى نیســت و شاید همین موضوع 
باعث شده که در بازار طالیى این ماده شفابخش تقلب زیاد 
باشد. بماند که در سال هاى اخیر عوامل مختلفى موجب 
خروج عسل از چرخه تغذیه اى و سبد غذاى خانواده هاى 
ایرانى شده و مواد قندى مضر جایگزین این ماده طبیعى در 
سفره هاى غذا شده است. در این میان وجود عسل هاى 
تقلبى هم در بازار مزید بر علت شده تا بسیارى از خانواده 
ها نســبت به خرید این ماده تردید داشــته باشند. با این 
همه، تنوع گیاهى و پوشش گیاهى مطلوب و فعال بودن 
زنبورداران اصفهانى و مهاجرت آنها به 10 استان کشور، 
عسل اصفهان را جزو عسل هاى مرغوب قرار داده است. 

عسلى که حاال توانســته برند اصفهانى به خود بگیرد و 
نه تنها کام اصفهانى ها بلکه کام دیگران را هم شــیرین 
کند.  در همین رابطه گفتگویى داشتیم با حامد صدارت، 
کارشناس زنبور عسل ســازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان که از کام تلخ و شیرین این روزهاى زنبورداران 

مى گوید.
در رابطه با کیفیت عســل اصفهان و 
اینکه تا چه حد مى تواند قابل رقابت 
با تولیدات دیگر مناطق باشد توضیح 

دهید.
اصفهان رتبه سوم تولید عسل را هم از نظر وزنى و هم از 
نظر کیفیت در کشور داراست و یکى از  استان هاى فعال در 
بحث تولید عسل است که این محصول را با کیفیت خوبى 

روانه بازارهاى داخلى و خارجى مى کند.

آیا ما توانسته ایم ظرفیت هاى بالقوه 
عسل در اصفهان را بالفعل کنیم؟

در سال هاى اخیر با وجود مشکالتى که براى زنبورداران 
ایجاد شده اما خوشــبختانه ما همچنان در امر صادرات 
عسل نقش بسزایى داشته ایم و این امر به رونق اقتصادى 
منطقه نیز کمک کرده است. در سال هاى اخیر هم تولید 
عسل در استان ما روند افزایشى داشته و زنبورداران براى 
تولید عسل مرغوب زحمت زیادى مى کشند. بدون شک 
حمایت از صنعــت زنبوردارى در بخــش هاى مختلف

 مى تواند زمینه ســاز تولید عســل با کیفیت تر و ســایر 
محصوالت مانند زهر و ژل و... باشد و بالطبع این موضوع 

نگاه ویژه اى را مى طلبد.
با توجــه به خشکســالى هاى اخیر 
و کاهش گل و گیــاه در اصفهان آیا  
زنبورداران با مشــکل روبه رو نشده 

اند؟
یکى از مشــکالت اساســى که زنبورداران با آن روبه رو 
هستند، کاهش جمعیت زنبورعسل در کلونى ها و مرگ و 
میر آنهاست و خشکسالى تابستان ها و سرماى زمستان 
ممکن است این مشــکل را ایجاد کند. اما از آنجایى که 
زنبورداران اصفهان از اوایل آذرماه به دلیل ســرد شدن 
هوا تا فروردین ماه به مناطقى با آب و هواى مناســب و 
مناطق جنوبى که گرم تر هستند کوچ مى کنند، بنابراین در 
خشکسالى هاى اخیر کاهش جمعیت و تعداد کلونى ها زیاد 
مشهود نبوده اما کاهش جمعیت زنبورها را داشته ایم. در 
حال حاضر زنبورداران استان اصفهان به 10 استان کشور 
کوچ مى کنند و استان هاى فارس، چهارمحال و بختیارى، 
کهگیلویه وبویراحمد، خوزســتان، بوشــهر، هرمزگان، 
تبریز و مازندران از جمله مقاصد زنبــورداران اصفهانى

 است.

و با شیوع کرونا چه مشکالتى براى 
زنبورداران ایجاد شد؟

اغلب زنبورداران نیز مانند دیگر مشاغلى که اقتصاد آنها 
وابســته به صنعت گردشگرى اســت در دوران کرونا با 
مشکل روبه رو شدند به این خاطر که شیوع این ویروس 
درست در آستانه نوروز و زمان اوج سفرها و رونق کسب و 
کار فروشگاه ها، مهمانپذیرها، تأسیسات گردشگرى، مراکز 
اقامتى و دیگر مشاغل بود که طبیعتًا با کاهش مسافران، 
عرضه کنندگان عسل هم با افت فروش روبه رو شدند و 
طبیعتًا چنین وضعیتى روى عرضه تولیدکنندگان عسل 
اثر منفى برجاى گذاشــت. اما خوشبختانه عسل از جمله 
محصوالتى اســت که قابل نگهدارى تا چند سال است 
و به همین خاطر زنبورداران توانســتند محصوالتشان را 
نگهدارى کنند تا در فصول دیگر عرضه کنند. ولى به هر 
حال این در مورد کســانى صدق مى کند که سرمایه اى
کنار گذاشــته باشــند. با این اوصاف مى توان گفت که 
حمایت از زنبورداران امر مهمى محســوب مى شــود و 
صنعت زنبوردارى نیازمند تسهیالت و سرمایه در گردش 
است و باید مورد حمایت قرار گیرد و زنبورداران باید از این 
تسهیالت بهره مند شوند تا بتوان صنعت زنبوردارى استان 
را تقویت کرد و توسعه داد. البته، ما تا اندازه اى که در توان 
و جزو وظایفمان است، تالش خود را در این زمینه به کار 
مى گیریم به این خاطر که یک زنبوردار زمانى مى تواند به 
ادامه فعالیت در این حرفه دلخوش کند که جمعیت زنبورها 
و میزان تولید محصول او افزایش یابد تا بتواند هزینه زنده 
مانى زنبورها از خریدارى دارو گرفته تا پرداخت دستمزد به 
کارگران، حمل و نقل و دیگر هزینه هاى جانبى را جبران 
کند. اما با وضع موجود در پى شیوع کرونا زنبورداران به هر 
حال دچار خسارت شدند و براى جبران خسارتشان نیاز به 
حمایت مسئوالن دارند. از سوى دیگر یکى از مشکالت 

اصلى این قشر بیمه اســت که متأسفانه تأمین اجتماعى 
شرایط خاصى را براى بیمه زنبورداران قرار داده و بسیارى 

از فعاالن این صنعت دچار ناامیدى شده اند.
آیا همین مشکالت و به صرفه نبودن 
تولید عســل واقعى باعث شده که 
درصد عسل هاى تقلبى زیاد شود؟ به 
این خاطر این سئوال را مى پرسم که 
در بســیارى از موارد این شبهه براى 
مردم ایجاد مى شــود که بسیارى از 
عسل هاى تولیدى که در فروشگاه ها 
فروخته مى شوند، تقلبى است، این 

موضوع صحت دارد؟
ببینید! اینکه بگوییم درصد عسل هاى تقلبى در اصفهان 
زیاد است صحبت بدبینانه اى است به این خاطر که در هر 
صنفى به هر حال تقلب وجود دارد اما نمى شــود به این 
شکل به این موضوع نگاه کرد. گرچه در برخى موارد تقلب 
هایى وجود دارد و این تنها مختص ایران و اصفهان نیست 
اما اگر بخواهیم به شــکل کارشناسى شده به این سئوال 
پاســخ دهیم باید به مردم توصیه کنیم که برچسب هاى 
مربوط به انواع عسل هاى تولیدى را در نظر بگیرند. طبق 
استاندارد، ساکاروز عسل استاندارد باید 5 درصد باشد که 
این مورد بر روى برچسب ها نوشته شده است. البته دو نوع 

عسل کنار و آفتابگردان تا 8 درصد هم مى توانند ساکاروز 
داشته باشند و درصد خلوص عســل با این حد ساکاروز 

مالك استاندارد بودن عسل است. 
سرانه تغذیه تکمیلى هر کلونى زنبور 
چه مقدار شکر است و آیا با توجه به 
نوسان قیمت شکر و کمبود آن، قیمت 
عسل تولید شده نیز اضافه شده است؟
ســرانه تغذیه تکمیلى هر کلونى زنبور 10کیلوگرم شکر 
است و شکر توزیع شده براى تأمین احتیاجات غذایى در 
مواقعى از سال که منابع غذایى طبیعى کافى یا در دسترس 
نباشد، به عنوان تغذیه تکمیلى به منظور رشد زنبور استفاده 
مى شود. اما با وجود نوسان قیمت شکر و همچنین کمبود 
آن افزایش خاصى در قیمت عسل ایجاد نشده به این خاطر 
که سعى کرده ایم با سهمیه هایى که داریم شکر زنبورداران 
را تأمین کنیم و بر همین اساس پنج هزار ُتن شکر با نرخ 
مصوب و با همکارى، حمایت و نظارت ســازمان جهاد 
کشاورزى در سال گذشته بین زنبورداران استان اصفهان 
توزیع شد. اما با توجه به گران شدن ملزومات زنبوردارى 
و کرایه کوچ زنبوردارها و دســتمزد کارگــر زنبوردارى، 
منفعت حاصل از فروش عسل با کاهش محسوسى براى 
زنبورداران مواجه شده که ســعى کرده ایم در این زمینه 

حمایت هاى الزم را داشته باشیم. 

در حال حاضر در اصفهان چند نفر به 
شغل زنبوردارى مشغول هستند ؟

هم اکنون بیش از 5 هزار زنبورستان با بیش از 960 هزار 
کلونى زنبور عسل در استان فعالیت مى کنند و 1533 کارگر 
شاغل در این صنعت هستند و شهرستان هاى نجف آباد، 
اصفهان، شهرضا، سمیرم، خمینى شهر و خوانسار بیشترین 
تولید عسل را در استان اصفهان داشته اند. 7500 تن عسل 
در استان تولید مى شود که همین باعث شده اصفهان رتبه 

سوم را به خود اختصاص دهد.
آیــا در زمانى کــه کرونــا آمد این 
زنبورستان ها تعدیل نیرو هم کردند؟

زنبوردار در هر شرایطى نمى تواند تعدیل نیرو کند به این 
علت که هر 150 کلونى نیازمند یک کارگر اســت و کار 
سنگین اســت و اگر کارگران بر کلونى ها نظارت نداشته 
باشــند و مدیریت ضعیف باشــد کلونى از بین مى رود. 
گروهى از زنبورها وقتى ببینند حجــم زنبورها در کلونى 
ها زیاد شده در این شــرایط تولید ملکه مى کنند، ملکه 
ظرف 12 روز به دنیا مى آید و اگــر بازدیدها هر دو هفته 
یکبار از کلونى ها انجام نگیرد و تعداد زنبورها زیاد شــود، 
یک عده زنبور همراه با ملکه از کندوها خارج مى شوند و 
مى روند و این موضوع زنبوردار را دچار خســارت بسیار 

زیادى مى کند.

کارشناس زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزى استان
 در گفتگو با «نصف جهان» تأکید کرد؛

روند افزایشى
 تولید عسل در اصفهان
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در دو اردوى اخیر تیم ملى، سیدحسین حسینى با درخشش 
در لیگ ایران در لیست اسکوچیچ حضور داشت و این اتفاق 
سبب شد تا اسکو روى نام پیام نیازمند قلم قرمز بکشد. تعداد 
بازى هاى کم پیام در این فصل در تیم پورتیمننزه سبب شد 
کادرفنى تیم ملى او را در لیست اولیه قرار ندهند. حال پس از 
تداخل پیش آمده در برنامه هاى لیگ و اردوى تیم ملى که با 
خط خوردن بازیکنان استقالل همراه شد، فرصت به نفرات 
لیست ذخیره رسیده. در این لیست پیام نیازمند نیز حضور 
داشت و پس از تماس مسئوالن تیم ملى با او، این دروازه بان 

خود را به محل اردوى ایران رساند.

پیام یک اخراج
 براى نیازمند
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محمدحســین کنعانــى زادگان مدافع تیم ملــى فوتبال 
کشــورمان برخالف تصمیم کمیته اخالق فدراســیون 
فوتبال مبنى بر محرومیت از همراهى تیم ملى کشورمان 
در دو بــازى، در اردوى خرداد ماه به اردوى ملى پوشــان 
دعوت شد. با وجود این تصمیم اسکوچیچ، کنعانى زادگان 
دیروز (سه شنبه) به محل اردوى تیم ملى رفت که به دلیل 
محرومیت فوق، اجازه همراهى سایر بازیکنان را پیدا نکرد 

و مجبور به ترك اردو شد.

پاى کمیته اخالق
 در یک کفش

آگهى تغییرات
 شرکت مقاوم سازان فروهر شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 67045 و شناسه 
ملى 14009815492 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/02/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به نشانى استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله حسین آباد ، خیابان ارتش ، 
خیابان وحید ، پالك 0 ، طبقه دوم کدپستى 8175913368 تغییر یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1324498)

آگهى تغییرات
 شرکت مقاوم سازان فروهر شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 67045 و شناسه 
ملى 14009815492 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/02/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدى متقى دستجردیشماره ملى 1292735945 به سمت 
بازرس اصلى و حمیدرضا گل آقائى شاپورآبادى به شماره ملى 6600034122 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال انتخاب گردیدند.روزنامه نصف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1324501)

آگهى تغییرات
 شــرکت دیده رایان صنعتى اصفهان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 1821 و شناسه 
ملى 14007641203 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/02/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : زهرا امیرفتاحى ورنوسفادرانى 1130435891به سمت رئیس هیات مدیره و 
مهدى حیدرى 1293307424به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و پویان صاحبى 
قزوینى4324370060 به ســمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1323734)

هافبک تیم فوتبال سپاهان در مورد اینکه این تیم با وجود در اختیار داشتن مهره هاى تأثیرگذار 
نتوانست در این فصل موفقیتى به دست بیاورد، اظهار داشــت: وقتى فصل شروع شد تصور 
مى کردیم که امسال حداقل یک جام به دست خواهیم آورد، ولى متأسفانه این اتفاق رخ نداد. ما 
در چند بازى حساس موقعیت هاى زیادى را از دست دادیم و در حالى که به امتیازات آن بازى ها 
نیاز داشتیم، با بدشانسى نتیجه نگرفتیم. همین موضوع باعث شد از صدر جدول فاصله بگیریم 

و در نهایت قهرمانى را از دست بدهیم.
محمد کریمى در پاسخ به این پرسش که «آیا قبول دارى سپاهان با این همه هزینه یک ناکامى 

محض را تجربه کرد؟» گفت: قبول دارم که وقتى سپاهان قهرمان نمى شود خیلى ها از ناکامى حرف 
مى زنند، ولى تیم هاى دیگر هم هزینه مى کنند و اینطور نیست که فقط سپاهان هزینه کند. ما مى دانیم 
که هواداران بابت قهرمان نشدن سپاهان احســاس خوبى ندارند، ولى خودمان بیشتر از آنها ناراحت 
هستیم. این فصل که تمام شد، ولى سپاهان با حمایت هواداران مى تواند فصل بعد قهرمان شود. ما هم 

مى دانیم که در لیگ بعدى باید به فکر جبران باشیم.
کریمى درباره عملکرد خودش در این فصل تصریح کرد: وقتى تیم موفقیتى به دســت نیاورده است 
نمى توان زیاد از مسائل فردى صحبت کرد. من همیشه سعى کردم در زمین مسابقه بهترین عملکرد 
را داشته باشم و به تیمم کمک کنم. تجربه من در لیگ امسال بیشتر شد و امیدوارم فصل بعد شرایط 

بهترى را تجربه کنم. هدفم این است که پیشرفت کنم و به تیم ملى دعوت شوم.
هافبک تیم فوتبال سپاهان راجع به قهرمانى تیم فوتبال استقالل در فصل جارى لیگ برتر هم خاطر 

نشان کرد: آنها نتایج بسیار خوبى گرفتند و شایستگى قهرمانى را داشتند.

هافبک سپاهان:

موقعیت سوزى 
باعث شد قهرمانى 
را  از دست بدهیم

ورزشورزش

ثیرگذار 
تصور 
د. ما 
ى ها 
ریم

ناکامى 
کامى حرف 
. ما مى دانیم 
آنها ناراحت 
 شود. ما هم 

یاورده است 
ین عملکرد 
ل بعد شرایط 

ر هم خاطر 
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شایعه اى که شب جشن قهرمانى استقالل در اردوى تیم ملى 
به گوش رسید صبح دیروز با اعالم حمید استیلى، سرپرست 
تیم ملى فوتبال، رنگ واقعیت به خود گرفت؛ بر این اساس، 
ســرمربى کروات تیم ملى روى نام ســید حسین حسینى، 
عارف غالمى، صالح حردانى، مهدى مهدى پور و امیرحسین 
حسین زاده پنج ملى پوش تیم اســتقالل خط قرمز کشید! 
ظاهراً دراگان اسکوچیچ به شــرطى مجوز حضور این ملى 
پوشان در اردوى آبى ها را صادر کرده بود که فرهاد مجیدى 
ازآنها در بازى با نفت مسجد سلیمان استفاده نکند اما سرمربى 
اســتقالل در این دیدار از هر پنج ملى پوش خود در ترکیب 

اصلى استفاده کرد تا خشم دراگان را به دنبال داشته باشد!

خط قرمز روى نام آبى ها

03

تیم فوتبال اســتقالل در آخرین هفته از لیگ بیست و یکم 
خلیج فارس به مصاف نفت مسجد سلیمان رفت و این بازى با 
نتیجه تساوى بدون گل به پایان رسید. آبى پوشان بعد از بازى 
با حضور 100 هزار نفرى هواداران خود قهرمانى در لیگ برتر 
را جشن گرفتند. در همین رابطه «نواف اآلسیوى»، خبرنگار 
و فعال ورزشى عربستانى در صفحه توییتر در توصیف فضاى 
100 هزار نفرى ورزشــگاه، نوشت: «100 هزار تماشاگر در 
ورزشگاه آزادى براى جشن قهرمانى استقالل در لیگ ایران 

حضور پیدا کردند... واقعاً جو ترسناکى است.»

ترس خبرنگار عربستانى
 از «آزادى»

05

در مجمع عمومــى فدراســیون فوتبال که صبــح دیروز 
(سه شنبه) در آکادمى المپیک برگزار شد، قرار بر این شد که در 
تاریخ 8 شهریور ماه سال 1401 مجمع انتخاباتى فدراسیون 
فوتبال برگزار و رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شود. در 
ابتدا تاریخ برگزارى انتخابات 10 شــهریور ماه تعیین شده 
بود که به دلیل اینکه روز یادشده پنج شنبه بود، تغییر زمان 
برگزارى مجمع انتخاباتى فدراســیون فوتبال به رأى اعضا 

گذاشته شد که در نهایت روز 8 شهریور ماه تعیین شد.

انتخاب رئیس فدراسیون
در شهریور

مدافع راست تیم فوتبال آلومینیوم اراك در پاسخ به این پرسش که 
«آیا تصور نمى کنید سپاهان با توجه به شانس کمى که براى کسب 
عنوان نایب قهرمانى دارد در این بازى بى انگیزه باشد؟»، 
تأکید کرد: نباید تصور کنیم سپاهان بى انگیزه است و باید 
برابر این تیم با انگیزه باال بازى کنیم تا نتیجه بگیریم.

میالد فخرالدینى درباره آخرین وضعیت تیمش و 
تقابل با سپاهان در آخرین هفته از مسابقات لیگ 
برتر گفت: شرایط تیم ما خوب است و تمرینات را 
طبق برنامه انجام مى دهیم تا آماده بازى با سپاهان 
شویم. امیدوارم لیگ امســال را با نتیجه خوب به 

پایان برسانیم.
وى تأکید کرد: سپاهان تیم خوبى است که بازیکنان 
بسیار باکیفیتى دارد. آنها در بازى قبلى با نتیجه سنگین 
برابر فوالد شکست خوردند و هرگز دوست ندارند که 
در بازى آخر هم در زمین خودشان نتیجه نگیرند. 
نباید تصور کنیم سپاهان بى انگیزه است و باید 
برابر این تیم با انگیزه بــاال بازى کنیم تا نتیجه 

بگیریم.

فخرالدینى با تمجید از عملکرد تیمش در این فصل خاطر نشان 
کرد: این دومین سالى بود که آلومینیوم در لیگ برتر حضور داشت 
و هدف باشگاه هم رتبه تک رقمى بود، حتى براى کسب رتبه تک 
رقمى براى ما پاداش هم تعیین کرده بودند که بعدها این موضوع 
منتفى شد. ما در مجموع نتایچ خوبى کسب کردیم و امسال یقه 
تیم هاى بزرگ را هم گرفتیم. خدا را شکر خودم هم شرایط خوبى 

داشتم و از عملکردم راضى ام.

سرانجام پس از کش و قوس هاى فراوان تیم ملى فوتبال 
ایران باید در اولین دیدار دوستانه خود بعد از راه یابى به 

جام جهانى برابر تیــم ملى اروگوئه قرار 
گیرد. یک خبرنــگار اروگوئه اى اعالم 
کرد که بر اســاس اطالعات فدراسیون 
فوتبال اروگوئه، این دیدار قرار اســت 
شنبه 21 خرداد ساعت 17:00 به وقت 
محلى در ورزشــگاه 60 هــزار نفرى 

سنتناریو برگزار شود.
اروگوئه در جــام جهانى قطر با تیم هاى 
غنا، کره جنوبى و پرتغال هم گروه شده 

است.
تیم ملى فوتبال اروگوئه قبل از دیدار با 

ایران در دو دیدار دوســتانه برابر مکزیک و آمریکا قرار 
خواهد گرفت. هنوز مشخص نیست که تیم ملى ایران در 
این پنجره فیفا دى غیر از بازى با اروگوئه با چه تیم هاى 

ملى دیگر روبرو خواهد شد.

اکثر تیم هــا در خرداد ماه 3 یا 4 بازى دوســتانه برگزار 
خواهند کرد و تنها یک دیدار از سوى تیم ملى ایران تا این 

زمان قطعى شده است و انتظار مى رود به منظور آمادگى 
بیشتر ملى پوشان در فاصله چند ماه تا شروع جام جهانى، 

چند دیدار دوستانه دیگر نیز قطعى شود.
تیم ملى فوتبال اروگوئه ملقب به La Celeste به معناى 

آسمان آبى توانســت جواز حضور در جام جهانى 2022 
قطر را به دست بیاورد. اولین میزبان جام جهانى در حالى 
به قطر مى رود کــه یکى از زهردارترین 
خط حمله ها را بین تیم هاى حاضر در این 
بازى ها دارد. حضور لوییس ســوارس و 
ادینسون کاوانى در کنار هم باعث ترس 
هر دفاعى مى شــود. البته باید داروین 
نونز مهاجم بنفیکا را نیــز به این جمع 

اضافه کرد.
اروگوئه در جام جهانى 2018 توانست با 
برترى برابر پرتغال در یک هشتم نهایى 
به جمع هشــت تیم برتر راه یابد ولى در 
یک چهارم نهایى با دو گل به فرانســه 
باخت و حذف شــد. اروگوئه با هدایت اسکار تابارس به 
عنوان چهارمى جام جهانى رســید. این اتفاق در سال 
2010 در آفریقاى جنوبــى رخ داد. او همچنین در کوپا 

آمه ریکا 2011 اروگوئه را قهرمان کرد.

رسانه ترکیه اى در گزارشــى به اقدام مسئوالن باشگاه 
فنرباغچه براى فروش چند بازیکن از جمله مهاجم ملى 

پوش ایرانى اش براى درآمدزایى خبر داد.
ســایت «cumhuriyet» ترکیه در گزارشى به اقدامات 
فنرباغچه براى درآمدزایى بیشــتر در نقــل و انتقاالت 

تابستانى پرداخت.
اللهیار صیادمنش مهاجم ملى پــوش ایرانى که در نیم 
فصل دوم راهى هال ســیتى انگلیس شــد با عملکرد 
خوبش در نیم فصل رضایت مدیران باشگاه انگلیسى را 
جلب کرده است. باشگاه فنرباغچه از فروش این بازیکن 
4 میلیون یورو درآمدزایى مى کند. البته این تنها بازیکن 
فروشى فنرباغچه در تابســتان نخواهد بود. فنرباغچه 
همچنین در صورت دریافت پیشــنهاد مناســب براى 
فروش لوئیز گوستاوو، مبوانا ســاماتا و مارسل تیسراند 
آماده اســت و بابت فروش این 3 بازیکن مى خواهد 10 

میلیون یورو درآمدزایى داشته باشد.
صیادمنش یک سال و نیم درخشانى را در لیگ اوکراین به 
همراه زوریا سپرى کرد ولى عالوه بر درخشش این مهاجم 
مســئوالن و کادرفنى فنرباغچه اعتقادى به بازگرداندن 
این بازیکن به تیم نداشتند به همین خاطر ستاره ایرانى به 
صورت قرضى راهى هال سیتى شد و مى خواهد در این 

تیم ماندگار شود.

آماده سازى براى جام جهانى بسیار اهمیت 
دارد

در همین حال اللهیار صیادمنش پس از ورود به اردوى تیم 
ملى گفت: خداراشکر مى کنم بعد از دو سه ماهى دور هم 
جمع شدیم. امیدوارم از این مدتى که داریم استفاده کنیم. 
فکر مى کنم تنها یک اردوى دیگر تا جام جهانى خواهیم 
داشت و امیدوارم بتوانیم به بهترین صورت از آن استفاده 
کنیم. وى ادامه داد: در تیم هال سیتى خدا را شکر جا افتادم. 
هر فردى، تیمى عوض مى کند به نظرم چند مدت، یک 
نیم فصل، 5 ماه طول مى کشد که سازگار بشوید. من از این 
موضوع باخبر بودم، خداراشکر توانستم با این شرایط کنار 
بیایم و خودم را زود وفق بدهم.امیدوارم فصل بعدى، فصل 
خوبى براى من باشــد و بتوانم بهترین عملکرد را انجام 
دهم. صیادمنش در خصوص لغو بازى ایران و کانادا گفت: 
باید 100 درصد بازى دوستانه در این مدت داشته باشیم 
چون براى جام جهانى بسیار مهم اســت. به نظرم آماده 
سازى خیلى اهمیت زیادى دارد که امیدوارم این مسئله را 
به بهترین شکل انجام دهیم و ببینیم چه اتفاقى در ادامه 

رخ خواهد داد. 

درآمدزایى فنرباغچه از فروش صیادمنش

مدت زمان قــرارداد علیرضا بیرانوند و باشــگاه 
پرسپولیس مشروط خواهد بود.

بعد از کش و قوس هاى فراوان در نهایت علیرضا 
بیرانوند دروازه بان ملى پوش فوتبال کشــورمان 
به تیم فوتبال پرســپولیس پیوست تا فصل آینده 
باز هم ســنگربان قفس تورى سرخ پوشان باشد. 
بیرانوند که با پرسپولیس روزهاى خوبى را پشت 
سر گذاشت حاال قصد دارد یک بار دیگر خاطرات 

خوب خود را در این تیم تجربه کند.
قرارداد بیرانوند البته مشــروط امضا شده است! 
مدت زمان قرارداد بیرانوند با پرسپولیس 3 ساله 
و مشروط اســت. به این صورت که قرارداد او 2 
سال اول قطعى خواهد بود اما زمان همکارى در 
سال ســوم منوط و به رضایت کادرفنى است. به 
این صورت که در صورت رضایت مربیان، قرارداد 
سال سوم معتبر خواهد بود. این در حالى است که 
علیرضا بیرانوند پیش از حضور در اردوى تیم ملى 
فوتبال کشورمان، امضاى قرارداد با پرسپولیس را 
منکر شــده بود که به نظر مى رسد به دلیل بسته 

بودن پنجره نقل و انتقاالتى این باشگاه بوده است.
با این شرایط این دروازه بان دوباره زیر نظر یحیى 
گل محمدى کار خواهد کرد و با شروع دور جدید 
تمرینات پرسپولیس براى فصل آینده او، بیرانوند 
در تمرینات حاضر خواهد شد. البته از آنجایى که 
پنجره نقل و انتقاالتى پرسپولیس بسته است به 
همین دلیل فعال این باشگاه به صورت رسمى این 
خبر را اعالم نخواهد کرد اما به محض باز شــدن 
پنجره، همکارى با بیرانوند، مرتضى پورعلى گنجى 
و ســایر بازیکنان جدید به صورت رسمى اعالم 

خواهد شد.

مهاجم تیم فوتبال مس رفســنجان که زمزمه 
حضورش در پرسپولیس مطرح است، مى گوید 
که همه در ایران دوست دارند در این تیم بازى 

کنند.
گادوین منشا مهاجم تیم فوتبال مس رفسنجان 
پس از آخرین بازى تیمش در لیگ برتر مقابل 
پیکان درباره اینکه آقاى گل لیگ برتر شده است، 
گفت: فکر مى کنم صد درصد نیست و بازى هایى 
باقیمانده است. فوالد خوزستان هنوز بازى دارد و 

مى توانم بعد از این بازى، آقاى گل شوم.
وى که با 14 گل در صدر جدول گلزنان قرار دارد 
و پس از او کوین یامگا با 10 گل کار را به پایان 

رساند، اما لوسیانو پریرا و شهریار مغانلو با 9 گل 
هنوز شانس دارند که این عنوان را از او بگیرند 
درباره اینکه احتمال رسیدن این دو بازیکن به او 
کم است، اظهار داشــت: خدا را شکر که امسال 
من آقاى گل مى شــوم. سال خیلى سختى بود 
و خیلى خوشحال شــدم که بعد از پنج سال در 
ایران، مى توانم آقاى گل باشم. دو بار، آقاى گل 
دوم بودم و خدا را شکر که امسال براى من است.

مهاجم تیم فوتبال مس رفسنجان درباره اینکه 
گویا دو پیشنهاد دارد و قصد جدایى از این تیم را 
خواهد داشت، خاطرنشان کرد: االن نمى توانم 
چیزى بگویم. با مدیر برنامه هاى من صحبتى 
نشده است. لیگ تمام شد و من به خانه مى روم 
تا استراحت کنم و مدیر برنامه هایم نگاه مى کند 

که چه پیشنهادهایى دارم.
منشــا در واکنش اینکــه آیا دوســت دارد به 
تیم پرســپولیس بازگردد، گفــت: صد درصد، 
پرسپولیس تیم بزرگى اســت. همه بازیکنان 
بزرگ در ایران مى خواهند در پرسپولیس بازى 

کنند. من هم در این تیم راحت بودم.

مدافع آلومینیوم اراك:

نباید تصور کنیم سپاهان بى انگیزه است

پس از خط خوردن بازیکنان استقالل و همچنین محمدحسین کنعانى زادگان، اسامى شش بازیکن جانشین اعالم شد 
که طبق آن پیام نیازمند، سید مهدى حسینى، مهدى شیرى، سروش رفیعى، سعید صادقى و آرمین سهرابیان به اردوى 

تیم ملى دعوت شدند.
مهدى شیرى پس از دیدار سوپرجام در لیست خروجى یحیى قرار گرفت و با نظر  جواد  نکونام به فوالد خوزستان پیوست. 
شاید کمتر کسى فکر مى کرد که شیرى بتواند در فوالد آنچنان بدرخشد که یکى از گزینه هاى اصلى در پست راست دفاع 

تیم ملى ایران باشد.
او  در تمامى مسابقات فوالد خوزستان در نیم فصل دوم به طور فیکس  حضور  داشت و همچنین در هر 
شش دیدار آسیایى تیمش به عنوان بازیکن اصلى به میدان رفت تا با یک نمایش 
کم نقص و متفاوت بتواند رویاهاى خــود را دنبال کند و زیر نظر  جواد نکونام 
براى موفقیت روز افزون بجنگد. شــیرى احتماًال عصر دیــروز خود را به 
کادرفنى تیم ملى معرفى کرد و از امروز در تمرینات تیم ملى زیر نظر  دراگان 

اسکوچیچ حاضر خواهد بود.

مدافع مغضوب یحیى به تیم ملى دعوت شد
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ت روز افزون بجنگد. شــیرى احتماال عصر دیــروز خود را به
م ملى معرفى کرد و از امروز در تمرینات تیم ملى زیر نظر  دراگان

اضر خواهد بود.

اعالم زمان و محل برگزارى دیدار ایران و اروگوئه

همه در ایران دوست دارند در پرسپولیس 
بازى کنند

چرا قرارداد بیرانوند و پرسپولیس 
مشروط امضا شد؟
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مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.
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فراخوان مناقصه عمومى
 یک مرحله اى 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى زیر 
را بصورت مناقصه عمومى از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

1- عملیات آسفالت معابر     روستاى   حسن رباط    شهرستان   شاهین شهر و 
میمه    به شماره اسناد  1400/2/529  و شماره مناقصه  2001005175000008

2- عملیات  آسفالت معابر     روستاهاى  مورچه خورت،   جهاد آباد     شهرستان   
شاهین شهر و میمه   به  شـــماره  اســناد  1400/2/530  و شماره مناقصه  

2001005175000009
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1401/03/11  مى باشد . 

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :
 از ساعت 16 روز  چهارشنبه تاریخ 1401/03/11  لغایت   ساعت 16 روز  پنج شنبه  

1401/03/19
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :   ساعت 16 روز  یکشنبه  1401/03/29 

مهلت زمانى ارائه اصل ضمانتنامه :   پایان وقت ادارى  روز  یکشنبه  1401/03/29
زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 9صبح  روز  دوشنبه  تاریخ  1401/03/30

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه  : آدرس  : اصفهان ، کوى زمانى ، اداره کل بنیاد 

مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان  و تلفن : 03136288085
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

چاپ اولچاپ اول آگهى فراخوان عمومى
 ارزیابى کیفى شناسایى و انتخاب مشاوران

موضوع: خدمات طراحی و نظارت مقیم کارگاهى پروژه هاى اقدام و نهضت ملى در سطح استان 
اصفهان

بنیاد مسکن انقالب اسالمى  اســتان اصفهان در نظر دارد نسبت به ارزیابى کیفى شناسایى 
مشاوران حقوقى واجد شرایط جهت خدمات طراحی و نظارت مقیم کارگاهى پروژه هاى اقدام 
و نهضت ملى در سطح استان اصفهان به شرح زیر اقدام نمایند. ارزیابى کیفى و همچنین کلیه 
مراحل برگزارى فراخوان از طریق سایت اینترنتى www.bonyadmaskan_isf.ir انجام 

خواهد شد.
تاریخ انتشار فراخوان در سایت بنیاد مسکن ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/3/8 مى باشد.
1- موضوع: خدمات طراحی و نظارت مقیم کارگاهى پروژه هاى اقدام و نهضت ملى در سطح 

استان اصفهان
2- نوع فراخوان: ارزیابى کیفى مشاوران حقوقى 

3- نام و نشانى دستگاه: بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان به نشانى: اصفهان، بلوار 
دانشگاه،  کوچه زمانى، کدپستى8173965866 تلفن 36271017 دورنگار: 36269403

4- گواهینامه صالحیت: گروه معمارى و شهرسازى(ساختمان هاى مسکونى تجارى، ادارى، 
صنعتى و نظامى از سازمان مدیریت و برنامه ریزى داراى پایه یک -دو و سه که حداقل 6 ماه 
از تاریخ برگزارى این فراخوان اعتبار داشته باشــند، داشتن ظرفیت آزاد(تعدادى و ریالى) 
در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن نام شــرکت در پایگاه http://sajar.mporg.ir  براى 

شرکت کنندگان الزامى است.
5- برنامه زمانى و مکانى دریافت، تحویل اسناد ارزیابى کیفى:

1-5- مهلت زمانى دریافت اســناد ارزیابى کیفى از ســایت: از ســاعت 14 روز یکشنبه 
مورخ1401/3/8 تا ساعت 14 دوشنبه مورخ 1401/3/16

2-5- مهلت زمانى تحویل استعالم ارزیابى کیفى: حداکثر تا تاریخ 1401/3/31
(اسناد مربوطه باید به صورت جداگانه طبقه بندى و ممهور به مهر و امضاى مجازى متقاضى 
باشد و در مهلت مقرر به صورت دستى در پاکت در بسته از طریق پستى به آدرس: اصفهان، 
بلوار دانشگاه، کوچه زمانى، کدپستى 8173965866، تلفن:36271017 دبیرخانه بنیاد مسکن 

استان اصفهان ارسال گردند.
7- از مشاورانى که موفق به کسب حداقل امتیار65 در  ارزیابى کیفى گردند براى شرکت در 

سایر مراحل دعوت به عمل مى آید.

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

چاپ اولچاپ اول

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

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 

تاریخ 1401/3/11  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینــى، خیابان جابر ابن حیــان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان،

 تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

1-4- مرکز تماس:1456
2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها، در ســایت ســامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده /
 مناقصه گر موجود است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اي  چاپ اولچاپ اول

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/03/11

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

1241,040,000,0008320010014340000 – 1 - 401خرید دریچه چدنی کنتور آب 40*130

تاریخروزساعتعنوان
1401/3/18چهار شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/3/28شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1401/3/29یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

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

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شــرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 

تاریخ 1401/3/11  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینــى، خیابان جابر ابن حیــان، دبیرخانه معامالت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان، 

تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

1-4- مرکز تماس:1456
2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها، در ســایت ســامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده /
 مناقصه گر موجود است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اي  چاپ اولچاپ اول

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

خرید حوضچه پلی اتیلن کنتور آب و لوله 1
125465,000,0008420010014340000 - 1 - 401محفظه تلسکوپی شیر قطع و وصل

تاریخروزساعتعنوان
1401/3/18چهار شنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1401/3/28شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1401/3/29یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد در راســتاى اجراى طرح عمرانى تعریض و احداث بلوار حر واقع در شاهین شهرـ  بلوار حرـ  بلوار مهارت جنوبى مستند به الیحه قانونى نحوه و تملک اراضى و 
امالك براى برنامه هاى عمومى، عمرانى و نظامى دولت مصوب 58/11/17 شوراى انقالب نسبت به تملک و آزادسازى پالك ثبتى به شماره 301/4797 تحت مالکیت آقاى منوچهر شاهرخى ابراهیمى 
اقدام نماید لذا از مالک یا مالکین و یا قائم مقام قانونى و صاحبان حقوق تقاضا مى گردد حداکثر ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهى با در دست داشتن اسناد مالکیت و مستندات قانونى به منظور انجام 
تشریفات قانونى تملک با نظر هیأت 3 نفره کارشناسى رسمى دادگسترى جهت ارزیابى بهاء عادالنه ملک تحت تصرف به آدرس شاهین شهرـ  میدان فاطمیه ساختمان مرکزى شاهین شهر واحد 

امالك مراجعه نمایند. بدیهى است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات و مفاد الیحه قانونى صدراالشاره اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 
  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

    آگهى ابالغ قانونى 

م.الف: 1328878   

چاپ اولچاپ اول

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1401/03/11


