
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

یک شنبه 16 بهمن ماه 1401 / 5 فوریه 2023 / 14 رجب 1444
سال نوزدهم /شماره 4525 /  8 صفحه / 2000 تومان

۳

وضعیت قرمز و رد شدن 
از چراغ زرد!

نمایشگاه یار مهربان 
در کتابخانه مرکزی

۳

۳

بهشتی برای آبادی!

افزایش اعتیاد زنانه
۲

       

خواص شگفت انگیز
 و ضد سرطانی زنجبیل

اصفهان منبع انرژى پاك مى شود
۶

وقتی معاش به 
«مو» بند می شود

 به تیر برق هاى نرسیده به یک مجتمع تجارى معروف 
در باالى شهر، تبلیغى چسبانده اند که روى آن نوشته 
شده:«خریدار موى طبیعى و سالم شما هستیم. از 800 
هزار تومان تا 5 میلیون تومان». خط زردى از نم باران، 
خطوط درشت و سیاه این تبلیغ کهنه را از هم جدا کرده 

اما آنقدر بى رنگ و رو نشده که جلب توجه نکند.
عابرانى کــه از کنــار پیــاده رو حرکت مــى کنند 
بــا دیــدن ایــن تبلیــغ متفــاوت، کمــى مکث 
مى کننــد، گاهى مــى ایســتند و گاهى بــى اعتنا 
رد مى شــوند. زیر خط زرد رنگ، قیمت ها درشت و 

پررنگ مشخص است...

دورخیز سپاهاندورخیز سپاهان
 براى کسب ششمین جام براى کسب ششمین جام

چرخ قطار طالیی روی ریل قهرمانی قرار گرفتچرخ قطار طالیی روی ریل قهرمانی قرار گرفت

۷

1000 مگاوات نیروگاه برق خورشیدى، ابرپروژه اى است که استان را به سمت استفاده از انرژى هاى پاك سوق مى دهد 

علت شادی گل خاصعلت شادی گل خاص
 احمد زاده چه بود؟ احمد زاده چه بود؟

فرشــاد احمدزاده، وینگر هجومى سپاهان که دومین گل 
تیمش در مصاف با گل گهرى هــا را در نقش جهان وارد 

دروازه محسن فروزان کرد درباره شادى خاصش...

۶

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷

پیش بینی افزایش 
صادرات اصفهان

 به روسیه

۵

مدافع سپاهان:

از قلعه نویی و 

عذرخواهی می کنم 
اما... 

زنجبیل یک گیاه بسیار فوق العاده است که خواص و فواید آن بر 
روى سالمتى انسان باور نکردنى مى باشد...

سوت فرار مالیاتی پزشکان 
دوباره به صدا درآمد

۲

۷

مسلوب المنفعه شدنمسلوب المنفعه شدن
  ۸۰۰۰۸۰۰۰حلقه چاه غیرمجاز حلقه چاه غیرمجاز 

در اصفهاندر اصفهان
۳

چند میلیون ایرانی به ترکیه سفر کردند؟ دهه فجر همراه با صدا و سیمای مرکز اصفهانجهان نما چگونه بفهمیم ال سى دى گوشى شکسته است؟استان دالیل کوتاهى قد و چاقى کودکان را بشناسیدتکنولوژی سالمت

به استناد آیین نامه و دستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیأت هاى ورزشى استانى و شهرستانى مقرر است نسبت 
به تشکیل مجمع عمومى انتخابات هیأت کشتى استان اصفهان به منظور انتخاب رئیس هیأت به همراه اعضاى هیأت 
رئیسه: (نایب رئیس «از بین بانوان»، خزانه دار، ، سه  نفر عضو هیأت رئیسه که حداقل یک نفر از بین بانوان باشد) 
استان اصفهان اقدام گردد، بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست هیأت دعوت مى 
نمایند جهت ثبت نام، اعالم فهرست پیشنهادى اعضاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز از روز  دوشنبه مورخ 
1401/11/17 لغایت روز سه شنبه مورخ 1401/11/25 به مدت 7 روز کارى از ساعت 9الى 13 به دبیرخانه مجمع واقع در 
دفتر هیأت کشتى استان اصفهان به آدرس: اصفهان ، خیابان کاوه ، مابین سه راه ملک شهر وپل جابر انصارى ، جنب 
بانک مسکن ،خانه کشتى زنده یاد تجدد، دفتر هیأت کشتى  استان اصفهان  مراجعه نمایند. شماره تماس : 34406151 

شرایط عمومى احراز رئیس هیأت استان: 
1.  التزام به قانون اساسى  جمهورى اسالمى ایران

2. دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى( لیسانس)
3. دارا بودن سن حداقل 30 سال و حداکثر 65 سال

4. سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5 سال(طبق دستورالعمل)
5. دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت (خدمت سربازى) یا معافیت ویژه آقایان 

6. فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد.
7-عدم سوءیپشینه کیفرى موثر وعدم محرومیت از حقوق اجتماعى صادره از مراجع قضایى ونداشتن محرومیت 

دوپینگ براساس آراى ستاد ملى مبارزه با دوپینگ یا آژانس جهانى مبارزه بادوپینگ .
8.ارائه گواهى عدم اعتیاد .

9-ارائه استعالم مثبته جهت افتتاح حساب بانکى .
مدارك مورد نیاز:

1. اصل وتصویر آخرین مدرك  تحصیلى معتبر 
2. یک قطعه عکس پرسنلى جدید

3. اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه (تمام صفحات)
4. تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب

5. ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر (حداکثر ده روز پس از اتمام ثبت نام)
6. اعالم کتبى اسامى داوطلبان پست هاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم اعضاى پیشنهادى هیأت 

رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیأت استان در زمان ثبت نام 
7. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز (طبق دستورالعمل)

8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 
تبصره: حضور داوطلب ریاست هیأت یا وکیلى قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام الزامى مى باشد.  

الزم به ذکر است: «آیین نامه نحوه فعالیت هیأت هاى استانى و شهرستانى ودستورالعمل نحوه ثبت نام به انضمام 
فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیأت ورزشى مربوطه جهت اطالع داوطلبان قرار داده 

شده است»
 www.isfahan.msy.gov.ir :نشانى سایت

«اطالعیه»

اداره كل ورزش و جوانان استان اصفهان- هیأت کشتی استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایى به شرح زیر را از طریق 
مناقصه عمومى به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

 آگهی برگزاری مناقصه عمومی 
نوبت اول

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

عملیات مدیریت بهره بردارى از شبکه فاضالب منطقه 401-4-318
11,657,594,775549,727,000جارىنائین

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاســاعت : 13:00 روز دوشنبه به تاریخ 
1401/12/ 01

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه به تاریخ 02 /1401/12
دریافت اسناد : سایت اینترنتى

WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
 WWW.iets.mporg.irپایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-36680030- 031  (  داخلى 380  )

روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۱۱/۱۶

افزایش اعتیاد زنانه
۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲

ن را به سمت استفاده از ا
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مدافع سپاهان:مدافع سپاهان:

از قلعه نویی واز قلعه نویی و 

عذرخواهی می کنمعذرخواهی می کنم 
اما... اما...  ۷

مقام ارشد شرکت آب منطقه ای مقام ارشد شرکت آب منطقه ای 
خبرداد؛خبرداد؛

۵

ید آن بر 

دددد
۲

ف سفر کردند؟ ده استان
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خریدخرید و  و فروش موی سر فروش موی سر 

در اصفهان تا در اصفهان تا ۵۵ میلیون تومان میلیون تومان
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چند میلیون ایرانى
 به ترکیه سفر کردند؟

ارزش سبد کاالبرگ 
الکترونیکى اعالم شد

خبرخوان
کاسبى پر درآمد 

این روزها
مشــاور    روزنامه جوان |45دقیقــه 
روانشناســى حــدود 250 هزار تومــان تمام 
مى شــود البته برخى از روانشناســان به دلیل 
اینکه متقاضى زیادى براى استفاده از خدمات 
کلینیکشــان دارند قیمت هاى بسیار بیشترى 
را بــراى هزینه مشــاوره تعییــن کرده اند تا 
جایى که گاهى قیمت هر جلســه مشاوره 45 
دقیقه اى به 600 هزار تومان هم مى رسد. انتشار 
لیست «غیر روانشناسان فاقد مجوز» و وعده 
براى انتشــار باقى اسامى نشــان داد که هنوز 
«غیرروانشناسان داراى مجوز» در کشور فعال 
هستند و به جاى حل مشکل مراجعه کنندگان، 

مشکل به مشکالت آنها اضافه خواهند کرد.

افشاگرى دوباره
  برترین ها | مجتبــى پوربخش، مجرى 
سابق ورزشى درباره  درگذشت على انصاریان 
توییت جدیدى منتشــر کرد. او در توییتى که 
پیش تر منتشر شــد درگذشــت انصاریان را 
«قتل» توصیــف کرد. پوربخــش در توییت 
جدیدش فوت این فوتبالیســت را مشــکوك 
خواند: «چند روز دیگه دومین ســالگرد على 
انصاریان برگزار مى شه. اجازه نداریم در مورد 
پرونده چیزى بگیم. فقط مى تونم بگم تزریق 
سلول بنیادى یکى از نکات تاریک پرونده است. 
همچنان منتظریم تا پرونده روند قانونى رو طى 

کنه و حقیقت براى همه روشن بشه.»

استخاره کردن افخمى
  سینماپرس|بهــروز افخمــى، تهیه 
کننده فیلم «استاد» در نشست خبرى این اثر 
سینمایى عنوان کرد: زمانى که ساخت این فیلم 
به من پیشنهاد شد براى خواندن فیلمنامه آن 
اســتخاره کردم. افخمى در پاسخ به اینکه چرا 
سراغ یک فیلم آپارتمانى رفتید در صورتى که 
خود شما مخالف ســاخت فیلم هاى اینچنینى 
هستید، گفت: وقتى فهمیدم موضوع فیلمنامه 
درمورد «مى تو» هســت نمى خواستم قبول 
کنم چون گفتم دوره «مى تو» گذشــته، براى 
خواندن فیلمنامه اســتخاره کردم خوب آمد. تا 
صفحه 70 خواندم و خوشــم آمد. به من زنگ 
زدند و نظر خواســتند و دوباره استخاره کردم 

خیلى خوب آمد.

ابتالى حسن معجونى به 
تومور

همسر حسن معجونى اعالم کرد    ایسنا |
سر صحنه فیلم «استاد» از ابتالى همسرش به 
تومور مغزى باخبر شدند و فیلم تا زمان مداواى 
او، به تعویق افتــاد. به گفته عماد حســینى، 
کارگردان این فیلم، حال حسن معجونى اکنون 
خــوب و وى در حال ایفاى نقــش در یک اثر 

نمایشى دیگر است.

سفر به مشهد
 میلیونى شد

  خبرآنالین | هزینه هاى سفر به شهرهاى 
مذهبى در تعطیالت بهمن ماه  هوش از ســر 
مى برد. هزینه تور زمینى به مشهد، متنوع است 
و بسته به زمان اقامت، از سه روز اقامت تا 5 روز 
اقامت تغییر مى  کند؛ ســفر با اتوبوس و اقامت 
سه روزه در یک هتل متوسط در مشهد، از یک 
میلیون و 800 تومان شروع مى شود و حتى تا 2 
میلیون تومان هزینه دارد. هزینه تور مشهد با 
قطار هم از یک میلیون و 300 هزار تومان تا 3 
میلیون تومان هزینه دارد. تور مشهد با هواپیما، 
با اقامت ســه روزه و در یک هتل متوسط و به 
صرفه، 3 میلیون و 500  هزار تومان تا 5 میلیون 
تومان هزینه دارد. بسته به مدت زمان اقامت و 
هتل انتخابى، هزینه تورها تا 8 میلیون و 700 

هزار تومان هم افزایش پیدا مى کند.

ایرانى ها در رتبه پنجم پرترددترین مســافران خارجى 
به کشور ترکیه قرار گرفته اند و سهم مهمى در افزایش 
درآمدهاى گردشــگرى این کشور در ســال گذشته 
میالدى داشته اند.بر اســاس آمار رسمى اعالم شده از 
سوى مقامات ترکیه، این کشور در سال گذشته میالدى 
درآمدهاى حاصل از گردشگرى خود را با افزایش 53/4 
درصدى به 46/3 میلیارد دالر رسانده است و درحالى 
که هزینه سفرهاى شخصى 34/5 میلیارد دالر از کل 
درآمد گردشــگرى ترکیه را تشــکیل مى دهد، 11/8 
میلیارد دالر نیز از محل تورهاى گردشــگرى به جیب 
ترکیه رفته است.  گردشگران آلمانى با 5/7 میلیون نفر، 

چشمگیرترین حضور را در ترکیه در سال 2022 داشتند 
و پس از آن روس ها با 5/2  میلیون نفر، بریتانیایى ها با 
3/3 میلیون نفر، بلغارى ها با 2/9 میلیون نفر و ایرانى ها 

با 2/3 میلیون نفر قرار دارند.
با رفع محدودیت هــاى کووید-19 در ســال 2022، 
گردشــگران روس  تا حدودى به دلیل محدودیت هاى 
پروازى اعمال شده توســط کشورهاى غربى به دنبال 
جنگ روســیه در اوکراین، اســتقبال زیادى از ترکیه 
کردند؛ همچنین تخمین زده مى شود صدها هزار روس 
در سال گذشته به عنوان پناهگاهى براى سرمایه گذارى 
در امالك و سایر دارایى ها به ترکیه مهاجرت کرده اند.  

 مجرى پروژه کاالبرگ الکترونیکى با اشاره به اجراى 
طرح کاالبرگ الکترونیکى در سه استان مرکزى، قزوین 
و گیالن بعد از اجرا در استان هرمزگان گفت: مردم در 
این سه اســتان مى توانند از تمام فروشگاه هاى موجود 

خرید خود را انجام  دهند. 
حمید فرداد گفت: ســبد 10 قلمى شامل ماست، شیر،  
پنیر، قند و شــکر، ماکارونى، روغن مایــع، برنج، مرغ 
و تخم مرغ اســت.در این طرح، اعتبــار واریزى قابل 
برداشت به شکل نقدى نیست و صرفاً با آن مى توان 10 
قلم کاالى اساسى را خریدارى کرد. درواقع یک ماه قبل 
از پرداخت یارانه نقدى ماهانه، این اعتبار به حساب فرد 

(سرپرست خانوار) واریز مى شود تا 10 قلم کاالى مدنظر 
در این طرح را خریدارى کند و امکان برداشــت نقدى 
ندارد. هر سرپرست خانوار به اندازه تعداد اعضاى خانوار 
خود تا ســقف یارانه نقدى مى تواند از کاالهاى مذکور 
خریدارى کنــد که مانند خریدهــاى معمولى با کارت 
بانکى انجام مى شود و بخشــى از یارانه کاال از محل 
اعتبار حساب یارانه و مابقى از حساب بانکى سرپرست 
خانوار کم مى شود و در بیستم هر ماه باقیمانده اعتبار به 
حساب سرپرست واریز مى شود. چنانچه تمایل به خرید 
کاالى الکترونیکى نبود، همچنان امکان برداشت نقدى 

یارانه واریزى ماه هاى آینده وجود دارد.

الدن ایرانمنش
هر چند آمار دقیقى از میزان جمعیت زنان معتاد در کشور 
وجود ندارد، اما براساس برخى پژوهش ها، 6/9 درصد از 
معتادان کشور را زنان تشکیل مى دهند. وزارت بهداشت 
نیز در آمار خود در مورد زنان معتاد از رقم یک زن معتاد به 
ازاى 8 مرد معتاد گزارش مى دهد. اما طبق آخرین آمارها 
سن اعتیاد در زنان کاهش پیدا کرده و گفته مى شود که 

این سن به کمتر از 30 سال رسیده است. 
گرچه معاون پیشگیرى و درمان اعتیاد سازمان بهزیستى 
کشــور از آمار دیگرى هم رونمایى کرده و چندى پیش 
با اعالم اینکه سن شــروع مصرف مواد مخدر از 15 تا 
29 ســال تغییر کرده گفت: نمى توانیــم بگوییم اعتیاد 
جوان تر شده اما این نکته وجود دارد که در این گروه سنى 

زنان بیشتر به مواد مخدر گرایش پیدا کرده اند.
آخرین آمارهاى شیوع شناسى اعتیاد نشان مى دهد که 
سن اعتیاد در زنان کاهش پیدا کرده و این سن به کمتر از 

30 سال رسیده است.
محسن روشن پژوه در این باره گفته: میانگین کلى سن 
شروع مصرف مواد در کشــور 24/3 سال است و تجربه 
افراد مصرف کننده در مردان 24/1 سال و در زنان 26/2 
سال است و بر اســاس پیمایش ملى اعتیاد، فقط 3/8 
درصد از مصرف کنندگان زن تحت پوشش درمان اعتیاد 
هستند که این مسئله نشان دهنده مالحظات فرهنگى 
و اجتماعى زنان در گزارش اعتیادشــان اســت و نشان 
مى دهد که بایــد درمان اختصاصى زنــان را در جامعه 

افزایش دهیم.
به گفته مســئوالن زندان هاى کشور در حال حاضر 50 
درصد زندانیان زن در رابطه با مواد مخــدر و اعتیاد در 
زندان هستند که به نقل از همین مسئوالن این آمار در 

سال هاى اخیر افزایش نیز داشته است. 
حاال با وجود اینکه تعداد معتادان زن به نســبت مردان 

کمتر اســت اما این تفاوت وجود دارد کــه در این گروه 
درمان ســخت تر اســت چرا که اکثر زنان به واســطه 
مالحظات اجتماعى کمتر براى درمان مراجعه مى کنند 

و از سویى دیگر الگوهاى درمان آنها نیز محدود است.
در این رابطه رئیس مرکز توســعه پیشــگیرى و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستى کشور نیز معتقد است: به دلیل 
تفاوت هاى جسمانى و روحى، زنان داراى اعتیاد از آسیب 
پذیرى بیشترى نسبت به مردان معتاد برخوردار هستند.

فاطمه عباسى اعالم کرده که سرعت وابستگى به مواد 
مخدر و اثرات مخرب مواد اعتیاد آور بر بدن زنان نسبت 
به مردان بسیار بیشتر اســت. این مسئله دالیل علمى 
زیادى دارد و به فیزیولوژى بدن زنان مربوط مى شود زیرا 
بدن آنان مقاومت کمترى نسبت به بدن مردان در برابر 
اعتیاد دارد و اعتیاد در زنان آنان را در معرض بیمارى ها و 
اختالالت روانى مانند افسردگى قرار مى دهد و در برخى 

موارد باعث خودکشى آنها مى شود.
آنطور که آمارها روایت مى کنند اکنون حدود 2/3 درصد 
زنانى که تجربه مصرف مواد داشته اند تزریق را نیز تجربه 
کرده اند؛ این در حالى است که 75 درصد آنها از سرنگ 
نو و استریل استفاده کرده اند و 25 درصد تجربه تزریق 
مشترك داشته اند و تریاك بیشترین ماده مصرفى در زنان 
است و پس از آن شیشه بوده و ســوخته تریاك در رتبه 
سوم قرار دارند؛ به این ترتیب مصرف مواد مخدر در میان 

زنان در رتبه اول است.
در این رابطه یک کارشناس اعتیاد هم با تأ کید بر اینکه 
قطعًا آمار اعتیاد زنان را باید سازمان هاى مسئول اعالم 
کنند گفته اســت: آنچه در مراکز و خیابان ها مشــاهده 
مى شود، این است که سن شروع اعتیاد زنان به زیر 18 
سال رسیده و در حال حاضر تعداد زیادى وجود دارند که 
در سن کمتر از 18 سال تجربه سوء مصرف مواد را دارند. 
به گفته لیال ارشــد، واقعیت این اســت که اعتیاد زنان 

آنقدر شدت گرفته که مى توان براى آن نگران بود. شاید 
در سال هاى گذشــته وقتى یک معتاد زیر 18 سال زن 
وارد مراکز مى شد همه نگران مى شدند اما امروز حضور 

معتادان با این سن آنقدرها هم عجیب نیست.
این کارشــناس معتقد اســت بــه جاى اینکــه حاال 
با آمــار بازى کنیم بهتر اســت با پیشــگیرى ســطح 
یک بــه داد افرادى برســیم که قــرار اســت در این 

دام بیافتند.
کارشناسان اعتیاد اکنون پیشگیرى را کلید حل مشکل 
اعتیاد در کشور مى دانند و  به گفته آنها مانایى در ترك 
اعتیاد بســیار پایین اســت و با توجه بــه اینکه بیش از 
80 درصد معتادان بعد از درمــان مجدد به مصرف مواد 
مخدر باز مى گردند باید توجهمان به ســمت پیشگیرى 

از اعتیاد برود.

افزایش اعتیاد زنانه 
تولید سیگار بهمن درآفریقا

با تالش مدیرعامل شرکت دخانیات    فارس |
ایران عملیات تولید ســیگار بهمــن در زیمباوه آغاز 
مى شود. محمد شیخان، مدیرعامل شرکت دخانیات 
ایران در سفر به زیمباوه با وزیر کشاورزى این کشور 
دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دوستانه مدیرعامل 
شــرکت دخانیات ایران و وزیر کشاورزى زیمباوه بر 
همکارى مشترك به خصوص در زمینه کشت و تأمین 

توتون و تولید سیگار بهمن در زیمباوه توافق کردند.

باورنکردنى ترین عکس! 
انتشار تصویرى از محمود خاورى،    برترین ها|
یکى از عوامل اصلى اختــالس 3000 میلیاردى که 
به کانادا فرار کرده، بر دیوار مــوزه بانک ملى ایران 
واکنش کاربران شــبکه هاى اجتماعــى را به دنبال 
داشته است. خاورى پیش از فرار به کانادا مدیر عامل 

بانک ملى بود.

رتبه جهانى ایران 
در تولید فوالد 

  میزان | وزیر صمــت از افزایــش تولید فوالد 
کشور در سال گذشــته میالدى خبر داد و گفت: ایران 
در رتبه هفتم تولیدکنندگان فوالد جهــان قرار دارد. 
رضا فاطمى امین با اشــاره به جایــگاه هفتم ایران در 
تولید فوالد گفت: ایران توانست در بین 10 کشورى که 
بیشترین تولید فوالد را در جهان دارند بیشترین میزان 

تولید را در سال گذشته میالدى ثبت کند.

تحسین روسیه توسط 
«کیهان» 

  کیهان | اگر تحریم هاى غرب علیه کشورمان 
در بخش هایى مؤثر بود یا سرعت رشد اقتصادى ایران 
را کند کرد اما در روسیه مؤثر واقع نشــد، علت را باید 
در تفاوت هاى دولت روحانى با دولت روسیه پیدا کرد. 
متأســفانه دولت ما در دوره آقاى روحانى اعتماد بسیار 
باالیى به غرب و وعده هاى آن داشت و خیال مى کرد به 
صرف یک توافق نقد- نسیه با غرب مى توان، تحریم ها 
را برطرف و اقتصاد را شکوفا کرد. این اعتماد، موجب 8 
سال درجا زدن دولت و پسرفت اقتصاد کشور شد. روسیه 
طبیعتًا با مشاهده این تجربه و همچنین تجربه نقص 
توافق مینسک (2015) توسط غرب، آموخته که دیگر به 
وعده هاى غرب اعتماد نکند. پوتین دوباره اذعان کرده 

که غرب در توافق مینسک روسیه را فریب داد.

نقش کردستان عراق در 
حمله به اصفهان

  نورنیوز |تجهیزات استفاده شــده در حمله به 
مجتمع کارگاهى وزارت دفاع در اصفهان پس از انتقال 
به کشور توسط گروه هاى ضد انقالب ُکردى، در یک 
کارگاه مجهز با استفاده از نیرو هاى آموزش دیده مونتاژ 
و مورد استفاده قرار گرفته است. قطعات ریزپرنده هایى 
که در اقدام خرابکارانه علیه مجتمع کارگاهى وزارت 
دفاع در اصفهان مورد بهره بــردارى قرار گرفته بود به 
همراه مواد انفجارى، با مشارکت و هدایت گروه هاى 
ضدانقالب ُکردى که در اقلیم کردستان عراق مستقر 

هستند وارد ایران شده است.

ورود به نقطه گذار 
از بحران کرونا 

  فارس| بیانیــه چهاردهمین نشســت کمیته 
اضطرارى بین المللى سازمان بهداشت در حالى منتشر 
شده اســت که به نقطه کنونى که در آن قرار داریم به 
عنوان گذار از شــرایط بحرانى کووید-19 اشاره کرده 
است. «تدروس ادهانوم»، مدیر کل سازمان بهداشت 
جهانى نظرات کمیته در مورد قرار داشتن این بیمارى 
در نقطه گذار را تأیید کرد. وى با وجود  این، اعالم کرد 
که کرونا همچنان براى بهداشــت عمومى وضعیتى 
اضطرارى با نگرانى بین المللى است و تردیدى وجود 
ندارد که این ویروس به عنوان پاتوژنى دائمى در بین 

انسان و حیوانات باقى خواهد ماند.

خورشید کیایى
«50 درصد پزشکان کارتخوان ندارند.» این اظهار نظرى بود که حدود دو هفته پیش در صدر اخبار خبرگزارى ها منتشر شد. 
خبرى که از زبان مدیر کل دفتر بازرسى مبارزه با فرار مالیاتى و پولشویى ســازمان امور مالیاتى عنوان شد و او با انتقاد از این 
موضوع تأکید کرد پزشکانى که به هر بهانه اى از دســتگاه هاى کارتخوان براى دریافت وجوه بیماران استفاده نمى کنند، از 
تسهیالت موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات  هاى مستقیم در مدت زمان تسلیم اظهارنامه شغلى و توافق با سازمان امور 

مالیاتى خارج خواهند شد.
دقیقًا یک روز بعد از انتشار این خبر معاون سازمان نظام پزشــکى با تکذیب این خبر اعالم کرد که ادعاى کارتخوان نداشتن 

50 درصد جامعه پزشکى کذب است. 
على ساالریان اکنون دوباره در گفتگو با «ایسنا» باز هم به این مسئله پرداخته که نمى توان انگشت اتهام را به سمت پزشکان 

گرفت و اعالم کرد که نیمى از پزشکان کارتخوان ندارند.
او دلیل خود را براى محکمه پسند بودن این ادعا این دانسته که سازمان نظام پزشکى مدعى این نیست که همه اعضاى جامعه 
پزشــکى به طور مرتب و منظم مالیات پرداخت کرده و هیچ تخلفى در این صنف وجود ندارد و به همه همکاران فرهیخته و 
خدوم توصیه  مى شود با حفظ شئون و رعایت اخالق حرفه اى همچنین ارائه خدمات بهینه به بیماران، زمینه سوءاستفاده افراد 

مغرض را فراهم نکنند.
ساالریان همچنین گفت نمى توان آمار دقیق درباره آمار پزشکان فعال و درصدى از این پزشکان که کارتخوان دارند را اعالم 
کرد چرا که در سال هاى گذشته، قانون، پزشکانى را که در استخدام دولت هستند از اخذ پروانه مطب بى نیاز کرده است و آنها 

را مستثنى کرده و اعالم کرده که مى توانند کار کنند. 
به گفته وى بسیارى از پزشکانى که پروانه مطب دارند به هر علتى اعم از بیمارى، مشکالت اقتصادى و... مطبشان را تعطیل 
مى کنند و این موارد هم مستند نمى شود. بسیارى از آنها مهاجرت کرده یا بازنشسته مى شوند؛ بنابراین، نه وزارت بهداشت و 
نه سازمان نظام پزشکى،  اطالعات متقنى درباره درصد پزشکانى که فعال هستند، ندارد. این موضوع عجیب است که وقتى 
نمى دانیم چند درصد از پزشکان، کار پزشکى مى کنند، چطور مى توانیم اعالم کنیم که 50درصدشان همکارى مالیاتى ندارند. 
به همین دلیل باید در اظهار نظرها مقدارى سنجیده تر و با احتیاط عمل کنیم. در عین حال از آنجایى که تاریخ پروانه مطب ها 

مى گذرد، بسیارى از افراد پروانه مطبشان را تمدید نمى کنند و باز هم نمى توان عدد دقیقى از تعداد آن ارائه داد.
اما با وجود این، هنوز هم هستند پزشــکانى که با این ادعا که «کارتخوان نداریم» یا «کارتخوان خراب است» ترفندهایى را 
براى فرار از مالیات در پیش گرفته اند و نمى توان از تکرار این قضیه که امروزه در تعدادى از اصناف پردرآمد مثل مراکز درمانى 
و مطب پزشکان دیده مى شود چشم پوشید. این مراکز مشترى هاى خود را وادار مى کنند تا پول نقد بدهند یا کارت به کارت 

کنند تا شاید با این اقدام از زیر پرداخت مالیات شانه خالى کنند.
با وجود اینکه استفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت سال 91 طبق مصوبه هیئت وزیران الزامى شد تا بر اساس این مصوبه 
شفافیت در سیستم بانکى صورت گیرد اما عده اى از پزشــکان باز زیر بار این موضوع نرفتند و با این حال بخشى از پزشکان 

سال هاست که یا از پرداخت مالیات گریخته اند یا به روش هاى گوناگون، درآمدشان را کمتر از آنچه هست، نشان داده اند.
 یکى از دالیلى که سامانه سوت زنى راه اندازى شد نیز همین دور زدن هاى مالیاتى بود که محمدعلى محسنى بندپى، عضو 
کمیسیون بهداشت مجلس در تازه ترین ســخنانش از اثربخش بودن این سامانه در افشاگرى اطالعات مطب پزشکانى که 

فرار مالیاتى داشته اند، خبر داده است.
اکنون با وجود اینکه رقم دقیقى از فرارهاى مالیاتى پزشکان در کشور در دست نیست اما تخمین ها و برآوردهایى که در این باره 
وجود دارد جاى فکر دارد چرا که طبق گفته مدیرکل دفتر بازرسى مبارزه با فرار مالیاتى و پولشویى سازمان امور مالیاتى براساس 
گزارش هاى مردمى در سامانه سوت زنى از ابتداى سال 1401 تاکنون بیش از 15 هزار گزارش مردمى به سازمان امور مالیاتى 
کشور واصل شده و سهم گزارشات موضوع پزشکان فاقد کارتخوان بیش از 50 درصد گزارشات مى باشد که این گزارشات 

پس از بررسى هاى اولیه به ادارات امور مالیاتى مربوط، دادستانى انتظامى مالیاتى و سایر مراجع دیصالح ارجاع مى شوند.
به گفته عزیزى تا کنون اسامى هزار و 786 نفر از پزشکان به سازمان نظام پزشکى ارسال شده  و اسامى سه هزار و 900 نفر 

دیگر در حال ارسال است.

سوت فرار مالیاتى پزشکان
 دوباره به صدا درآمد

سهام شــرکت ذوب آهن اصفهان که با نماد «ذوب» در بورس تهران معامله  مى شود، طى سه ماه 
گذشته 92 درصد رشد را تجربه کرده است؛ با وجود این، آینده پیش روى این نماد چه خواهد بود؟

ذوب آهن اصفهان، بزرگ ترین شــرکت فوالد در ایران از لحاظ تنوع محصوالت است.  سهام این 
شرکت در اسفند ماه ســال 1390 با قیمت 130 تومان براى اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران 
عرضه شد. در حال حاضر ذوب با ارزش بازارى 19 هزار و 307 میلیارد تومان در گروه فلزات اساسى 

معامله مى شود.
بررسى نمودار تاریخى قیمت ذوب نشان مى دهد، قیمت سهام ذوب آهن در مهرماه 97 تا دى 98 در 
یک فشردگى به شکل مثلث، انرژى جمع کرده است. پس از شکستن سقف مثلث در دى ماه 98، 

موفق به ثبت سقف تاریخى خود در قیمت هزار و 13 تومان شده است.
در ریزش تاریخى بورس در سال 99، قیمت سهام ذوب نیز از این فروپاشى در امان نماند. ذوب طى 
یک روند نزولى فرسایشى که تا آبان ماه امسال نیز ادامه داشت بالغ بر 83 درصد ریزش را از سقف 
تاریخى خود تجربه کرد. این ریزش، ذوب را تا محدوده سقف مثلثى یاد شده رساند. بازگشت سهم به 

این محدوده زمینه ساز شروع روند جدیدى بود که در حال حاضر این نماد در آن قرار دارد.
در روند صعودى بازار ســرمایه که از آبان ســال جارى آغاز شــد، نماد «ذوب» توانست طى سه 
ماه، 92 درصــد افزایش ارتفــاع را تجربه کند. این نماد بــا عبور از آخرین ســقف نزولى خود که 
در محدوده قیمت 260 تــا 265 تومان بود، اعالم کرد فاز جدیدى در چشــم انداز قیمت ســهم

 آغاز شده است.

خودروهاى چینى که در بازارهاى خارجى به عنوان محصول اقتصادى و ارزان شناخته مى شوند، در 
بازار ایران به خودرویى الکچرى تبدیل شده اند و حتى تا چهار برابر ارزش خود در منطقه و جهان و 

با ارقام میلیاردى قیمت گذارى مى شوند. 
نگاهى به بازار خودروى ایران نشان مى دهد که چینى ها توانسته اند به قطب سوم این بازار پس از 
محصوالت ایران خودرو و سایپا تبدیل شوند. حتى در شش ســالى که واردات هر گونه محصول 

خارجى به کشور ممنوع بود، خودروهاى چینى عالوه بر واردات، در خود ایران هم مونتاژ مى شدند.
برخى از محصوالت این کشــور در بازار ایران از دو میلیارد تومان هم عبــور کرده اند. این در حالى 
اســت که در بازارهاى منطقه و جهــان به این خودروها به چشــم محصولى اقتصــادى و ارزان 

نگاه مى شود.
در این بین مسئوالن و فعاالن صنفى این حوزه هر گونه پشــت پرده و مافیا را در ماجراى جوالن 
خودروهاى چینى در ایران رد مى کنند. اکثر آنها عرضــه و تقاضا را عامل قیمت گذارى نهایى بازار 
مى دانند؛ اما نیم نگاهى به گذشته نشان مى دهد آنها قبل از اینکه وارد بازار شوند و تقاضایى برایشان 
وجود داشته باشــد، با قیمت اولیه میلیاردى رونمایى مى شوند. پس از آن اگر با استقبال بازار مواجه 

شوند در موج افزایش قیمت قرار مى گیرند.
گرچه فرضیه وجود ذینفعان در پشــت ماجراى گرانى خودروهاى چینى همچنان باقى اســت، اما 
دســت اندرکاران بازار همچنان بر عامل تعیین کننده عرضه و تقاضا تأکیــد دارند. اما مى توان این 
پرسش را هم مطرح کرد که چه کسى سمت عرضه ایســتاده است که هیچ گاه تقاضاى موجود در 

بازار را به اندازه الزم پاسخ نمى دهد؟

فاز صعودى «ذوب»
 آغاز خواهد شد؟

چرا خودروهاى چینى
 در ایران گران شدند؟



استاناستان 03034525 سال نوزدهمیک شنبه  16 بهمن  ماه   1401

برگزارى اختتامیه جشنواره 
نهج البالغه 

سومین جشنواره بین المللى نهج البالغه در دانشگاه 
آزاد اســالمى اصفهان پایان یافت. دبیر ســومین 
جشــنواره بین المللى نهج البالغه با اشاره به اینکه 
300 اثر به دبیرخانه این جشــنواره ارسال و هفتاد 
اثر برگزیده شده گفت: آثار ارسالى به این جشنواره 
در بخش تحقیقاتى به صورت مقالــه و پایان نامه 
و در بخش هاى فرهنگى و هنــرى به صورت فیلم 
کوتاه، کلیپ، موشــن گرافى آثار، شعر و داستانک 
با موضوع نهج البالغه ارســال شــده است. حجت 
االســالم على اصغر بیگــى با بیان اینکــه در این 
جشنواره شــرکت کنندگانى از کشــور هاى عراق، 
لبنان، افغانستان، پاکســتان و ترکیه حضور داشتند 
افزود: همزمان با برگــزارى این کنگره بین المللى، 
نخســتین جشــنواره ملى با عنوان راه نجات نیز با 
استفاده از مصنوعات و صنایع فرهنگى و هنرى در 
نهج البالغه برگزار شد. وى افزود: در پایان نامه هاى 
ارسال شده به این کنگره در مقطع دکترا و ارشد، رشد 
40 درصدى را نسبت به ســال گذشته داشتیم. این 
سومین سال متوالى اســت که جشنواره بین المللى 
نهج البالغه در اســتان اصفهان و شــهر اصفهان 

برگزار مى شود.

نجات جان نوزاد 
در میان برف

نوزاد چندروزه اى که باتشــخیص پزشک بیمارستان 
سمیرم براى درمان باید به مرکزاستان اعزام مى شد 
با مســدود بودن محور سمیرم _شــهرضا به همت 
نجاتگران هالل احمر سمیرم نجات پیدا کرد. در این 
محور که به علت بارش شدید برف جاده مسدودشده 
بود و راه برگشــت یا اعزام نوزاد فراهم نبود باتالش 
چندســاعته نجاتگران، وى ازآمبوالنس اورژانس به 
آمبوالنس هالل احمر انتقال داده شد و به بیمارستان 

سمیرم منتقل شد.

سرطان روده بزرگ در 
اصفهان، فراگیرتر از ایران

رئیس مرکــز تحقیقات مدیریت و اقتصاد ســالمت 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: میانگین ابتال 
به سرطان روده در اصفهان بیشتر از میانگین کشورى 
است. محمدرضا رضایتمند اعالم کرد: ابتال به سرطان 
روده بزرگ در کشــور 57 و در اصفهان 66 نفر در هر 
صد هزار نفر اســت. محمدرضا رضایتمند ادامه داد: 
ســالیانه 7 نفر از هر صد هزار نفر مبتال به ســرطان 
روده بزرگ در کشور فوت مى کنند که این آمار براى 
اصفهان 8 نفر است. او اظهار کرد: در کشور سالیانه 12 
مورد جدید ابتال به سرطان روده بزرگ در هر صد هزار 
نفر گزارش مى شود که این آمار براى اصفهان حدود 

14 نفر است.

افتتاح کلینیک فرهنگیان
 نجف آباد

کلینیک فرهنگیان نجف آباد با هزینه 200 میلیارد 
ریال افتتاح شــد. رئیس اداره آمــوزش و پرورش 
نجف آباد گفت: این کلینیک در زمینى به مساحت 
200متر مربع و زیر بناى هزار متر مربع در 5 طبقه 
ساخته شده است. یدا... عابدى افزود: هزینه هاى 
ســاخت این کلینیک با کمک خیران و مشارکت 
بخش دولتى تامین شــده اســت. وى گفت: این 
کلینیک در بخش هاى دندانپزشکى ، آزمایشگاه و 
پزشکى عمومى به عموم مردم به ویژه فرهنگیان  

خدمت رسانى مى کند.

اصالح شبکه 
توزیع آب

عملیات توسعه و اصالح شــبکه توزیع آب شرب به 
طول 785 متر در فصل پاییز ســال جارى در منطقه 
بهارستان انجام شد. ، عملیات توسعه شبکه انتقال آب 
شرب در منطقه بهارســتان به طول 650 مترصورت 

گرفت.

خبر

سرپرست بهزیستى استان اصفهان از افتتاح 3 هزار و 210 
طرح در بهزیســتى در دهه مبارك فجر در ســطح استان 

خبر داد.
ناصر چاووشى با اشاره به شعار دهه مبارك فجر سال جارى 
«ایران اســتوار، 44 ســال افتخار» اظهار داشــت: تقارن 
جشــن هاى دهه فجر و چهل و چهارمین سالگرد پیروزى 
انقالب اسالمى در نیمه بهمن با والدت امیر مومنان على(ع) 

مایه برکت و خرسندى است.
وى با بیان اینکــه تا پایان دهه فجر، 3 هــزار و 210 طرح 
در سطح بهزیستى اســتان به بهره بردارى مى رسد، گفت: 
راه اندازى 3 هزار و 139 طرح اشتغال، بهره بردارى از 68 واحد 

مسکن، افتتاح کارگاه دوخت و حوله تن پوش گروه همیار 
زنان سرپرست خانوار شهرستان خمینى شهر، کمپ ترك 

اعتیاد و خانه سالمت و تالش از جمله این طرح ها است.
سرپرست بهزیستى اســتان اصفهان بیان کرد: برگزارى 
نمایشگاه دستاوردهاى زنان سرپرست خانوار و افراد داراى 
معلولیت در شهر اصفهان و شهرستان ها، برگزارى رزمایش 
کمک مومنانه براى رســیدگى به خانواده هــاى نیازمند، 
برگزارى مسابقات ورزشى و فرهنگى ویژه مددجویان تحت 
پوشش و  کارکنان،  اهداى خون توسط پرسنل، برگزارى 
میز خدمت در واحدهاى بهزیستى در کلیه شهرستان ها از 

دیگر برنامه هاى ایام مبارك دهه فجر است.

معاون محیط زیســت طبیعى و تنوع زیســتى اداره کل 
حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان حیات گاوخونى 
را به طور صد در صد به جارى بودن زاینده رود وابســته 
دانســت و گفت: اکنون 99 یا 100 درصد تاالب خشک 
است و فقط بخشى از نیمه شمالى آن در الیه هاى زیرین 
مرطوب است، چون حقابه اى دریافت نکرده و بارندگى 

قابل توجهى نیز در منطقه رخ نداده است.
حسین اکبرى با اشاره به اینکه متاسفانه در چند سال اخیر 
تاالب گاوخونى حقابه اى دریافت نکرده و بارندگى هاى 
اخیر هم تاثیر چندانى در وضعیت این تاالب نداشته است، 
اظهار کرد: شاید در حد 99 یا 100 درصد تاالب خشک 

است و فقط بخشى از نیمه شمالى آن در الیه هاى زیرین 
مرطوب است، وگرنه تاالب خشک است، چون حقابه اى 
دریافت نکرده و تاکنون بارندگى قابل توجهى که ایجاد 

روان آب سطحى کند نیز در منطقه رخ نداده است.
وى شــرایط تــاالب گاوخونــى را بحرانى دانســت و 
گفت: تــاالب گاوخونــى در پائین تریــن نقطه حوضه 
آبریز زاینده رود واقع شــده و طى تقریبا 20 ســال اخیر، 
حقابه واقعى دریافت نکرده است. در نیمه دوم سال 98 
مقدار مختصرى آب به تــاالب رفت ولى اصال مطابق با 
نیازهایش نبود و مى توان گفــت هیچ حقابه اى دریافت 

نکرد.

گاوخونى
 همچنان تشنه است

افتتاح 3000 طرح بهزیستى 
استان اصفهان در دهه فجر

 به تیر برق هاى نرســیده به یک مجتمع تجارى معروف 
در باالى شهر، تبلیغى چســبانده اند که روى آن نوشته 
شده:«خریدار موى طبیعى و ســالم شما هستیم. از 800 
هزار تومان تا 5 میلیون تومــان». خط زردى از نم باران، 
خطوط درشت و سیاه این تبلیغ کهنه را از هم جدا کرده اما 

آنقدر بى رنگ و رو نشده که جلب توجه نکند.
عابرانى که از کنار پیــاده رو حرکت مى کنند با دیدن این 
تبلیغ متفاوت، کمى مکث مى کنند، گاهى مى ایستند و 
گاهى بى اعتنا رد مى شوند. زیر خط زرد رنگ، قیمت ها 
درشت و پررنگ مشخص است اما صفرها بین رنگ و نم 

زدگى و مرکب سیاه، کج و معوج شده است. 
آدرس فروشــگاه مورد نظر زیر کلمات درشــت تبلیغ با 
فونت ریزترى نوشته شده:« مجتمع [...]، طبقه همکف، 

ورودى اول.» 
فروشگاه شلوغ اســت؛ متفاوت از یک ماه پیش، پر شده 
از خریداران و فروشــندگانى که یکى بخاطر استیصال و 
بى پولى و کوتاه کردن مو پا به آن گذاشته و یکى بخاطر 

اکستنشن و بلند کردن موهایش.
خانمى که براى فروش موى دختــرش آمده، بافه موى 
مشکى را مى گذارد روى شیشه ویترین فروشنده. موى 
مشکى زیر نور نئون زرد، براق تر به چشم مى آید و چانه 

زنى بین زن و فروشنده از همینجا آغاز مى شود. 
بین رد و بدل قیمت بین آنها، وقتى صاحب مغازه مى گوید: 
«فروشنده زیاد است»، زن مجبور مى شود کوتاه بیاید و 
موهاى سیاه و َشبق دخترکش را بعد از دو سال تیمار، دو 
میلیون و 500 تومان بفروشد. زن شــماره کارتش را به 
فروشنده مى دهد و سعى مى کند نگاهش را از دخترش 
بدزدد. اگر تخیلت اجــازه بدهد و درســت حدس بزنى

 مى توانى ســن دخترك را بین 10 تا 12 ســال تخمین 
بزنى؛ مثل عروسکى با گونه هاى ســرخ آفتاب سوخته 

و نگاهى نافذ.
روى نقشــه گوگل، فاصله بین پایین ترین نقطه شهر تا 
این مجتمع تجارى، حدود 10 کیلومتر است. بین 40 تا 45 
دقیقه طول مى کشد که به این منطقه اعیان نشین برسى. 

منطقه اى که آسمانش با پایین شهر کلى توفیر دارد.
خانمى 25 ساله که از پایین شهر براى فروش موى خودش 
آمده، بافه مویش را مى گذارد روى میز. این بار موى رنگ 
شــده زردرنگى روى ویترین مغازه دار قرار مى گیرد که 
باعث مى شود فروشــنده راحت تر چانه بزند و کلمات را 
پشت هم ردیف کند که این مو طبیعى نیست و رنگ شده 

است و ...تا بافه مو را بتواند با قیمت کمترى بخرد.
زن به بافه مویش نگاهى مى اندازد و گره روســریش را 
محکم تر مى بنــدد و چاره اى برایش باقــى نمى ماند و 
موهاى رنگ شده اش به قیمت 500 هزار تومان خریدارى 

مى شود.
در مغازه اى که پر شده از قفســه و موهاى آویزان، همه 
طیف و رنگ خودنمایى مى کند. آدم هاى دیگرى هم به 
غیر از فروشنده هاى مو در این فروشگاه مى بینى که تضاد 
جالبى را با فروشــنده رقم زده اند. از میان آنها خانمى که 
پالتو چرم قهوه اى بر تن دارد توجهت را جلب مى کند. زن 
دستکش هاى سیاه براقش را درمى آورد تا موهاى روى 

قفسه ها  را لمس کند.
شاخه هاى مو تکان مى خورد و فروشنده تذکر مى دهد که 
نباید به آنها دست زده شود. زن با اکراه دستکش هایش 
را دستش مى کند و از قیمت ها مى پرسد. هر شاخه موى 
100 گرمى براى خودش بر حسب کوتاهى، بلندى، رنگ 
و طبیعى و غیر طبیعى بودن قیمــت متفاوتى دارد اما به 
طور میانگین اگر بخواهى یک اکستنشن معمولى روى 
موهایت انجام دهى بین 4 تا 5 میلیون تومان به باال هزینه 
دربردارد. درست دو تا سه برابر قیمتى که به فروشنده هاى 

مو تحمیل مى شود. 
قیمت هاى اینجا هم مثل آسمان باال و پایین شهر فرق 
مى کند؛ آسمان پایین شهر انگار خشک تر است؛ گاهى نم 
کشیده و مهجور و سرد بر عکس باالى شهر که مردمانش 
پالتوى خز مى پوشــند و در خانه هاى میلیاردى زندگى 

مى کنند.
دم دم هاى عید که مى شود پایین شهرى ها براى فروش 
موهایشــان مى آیند اینجا و بازار خریــد و فروش مو هر 
زمستان، داغ مى شــود تا موى چیده شده از سر دختران 
پایین شهر، کاله گیس شود و یا اضافه مو براى متموالن 
باالى شهرى یا براى ســرطانى هایى که دیگر مویى بر 

سر ندارند. 
بازارى که نسبت به سال هاى قبل رونق بیشترى به خود 
گرفته و به نظر مى رسد شلوغ تر شــده است. شاهد این 
مدعا هم در مغازه یکى مانده به آخر در طبقه همکف همان 
مجتمع تجارى به خوبى پیداست. جالب اینکه در کنار این 
فروشگاه یک سالن کوچک هم هست که موى مشتریان 

را کوتاه مى کند. 
به گفته فروشــنده وقتى زیر نظر آرایشگر خودشان موها 
کوتاه شــود یکدســت و یکنواخت چیده مى شود و خط 
قیچى روى آن نمى ماند و شــاخه ها در بین آن ریزش 

پیدا نمى کند.
بنابراین کم و بیش در فروشگاه هایى که مو مى خرند یک 
سالن کوچک هم در کنار مغازه وجود دارد که براى کوتاهى 
موها تعبیه شــده اســت تا مراجعان بتوانند از این طریق 

موهایشان را زیر نظر متخصص کوتاه کنند.
گرچه فروش مو تنها به مراکز اینچنینى ختم نمى شود بلکه 
این روزها خرید مو در آرایشگاه ها هم رونق دارد؛ بنابراین، 
آرایشــگرانى که این روزها مهارت هایشان بیشتر شده و 
خدمات بیشترى در سالن هاى الکچریشان مى دهند نیز 

به جرگه این کاسبى درآمدزا پیوسته اند.
در یکى از همین آرایشگاه ها وقتى صداى ِقرچ ِقرچ جنون 
آمیز قیچى در بین همهمه کسانى که به آرایشگاه آمده اند 
مى پیچد تنها سکوتى که بیشتر از همه خودنمایى مى کند، 
زخمه هایى اســت که بخاطر پول بر تن موهاى پرپشت 
دختر 15 ســاله توى آرایشگاه زده مى شــود تا به گفته 

خودش پول قسط جهیزیه خواهرش را بدهد.
بیشتر مشتریان خانم آرایشــگر را کسانى از همین دست 
تشکیل مى دهندکه عمدتًا بخاطر نیاز مالى، موهایشان 

را مى فروشند.
زن آرایشگر با مهارت خاصى قیچى را باز و بسته مى کند 
و مى گوید: «این روزها موهاى یک نفر را کوتاه مى کنیم 
و به موهاى یک نفر دیگر اضافه مى کنیم رسم دنیا همین 

است.» (مى خندد) تلخ و گس.
95 درصد مشترى هاى او کسانى هستند که نزدیک عید 
براى فروش موهایشــان مى آیند تا نوروزى دیگر را از نو 

شروع کنند، ولى این بار با موهاى کوتاه شده شان.
وقتى درباره قیمت مو مى پرسیم مى گوید: «طبیعتًا موى 
طبیعى که حتى رنگ هم نشده و پوســته و قارچ نداشته 
باشد، قیمت باالترى نســبت به موهاى رنگ شده دارد؛ 
حتى اگر مو تمامًا سفید باشد اما سالم و رنگ نشده باشد، 
قیمتش بیشتر است، بعضى از جاها هم کیلویى مى خرند 

اما ما معموًال بافه اى مى خریم.» 
طبق گفته خریداران، فروش مو در بازه زمانى دو سه ساله 
افزایش چشمگیرى پیدا کرده تا جایى که مى شود گفت تا 
بیش از 60 درصد افزایش فروش مو داشته اند. شاهد این 
مدعا هم تبلیغات بى شمار در فضاى مجازى یا در سطح 
شهر است که تا پیش از این کمتر دیده مى شد. اتفاقى که 
شرایط اقتصادى کامًال آن را توجیه مى کند. با این تفاوت 
که جنوب شهرى ها براى تغییر ذائقه و مد و زیبایى  مو مى 
خرند و شمال شهرى ها براى نان و لباس شب عیدشان 

مو مى فروشند.

خرید و فروش موى سر در اصفهان تا 5 میلیون تومان

وقتى معاش به «مو» بند مى شود

نمایشگاه یار مهربان در کتابخانه مرکزى
نصف جهان  همزمان با دهه فجر و سالروز پیروزى 
انقالب اسالمى نمایشگاه کتاب ایران و تنم برگزار 

مى شود. 
عالقه مندان به کتــاب و کتابخوانى مــى توانند 
در این نمایشــگاه که به همت ســازمان فرهنگى 
تفریحــى شــهردارى اصفهان برگزار مى شــود

 شرکت کنند. 
این نمایشگاه از 12 بهمن ماه آغاز شده و تا روز جمعه 
21 بهمن ماه از ساعت 9 تا 18 بعدازظهر آماده ارائه 

خدمت به مخاطبانش است.
این نمایشــگاه در خیابان باغ گلدســته، کتابخانه 

مرکزى شهردارى اصفهان دایر است.

مریم محسنى
چراغ راهنمایى و رانندگى وسیله اى است که به رانندگان 
در تصمیم گیرى صحیح کمک مى کند. اما به نظرمى 
رسد این تصمیم گیرى براى برخى از رانندگان اتوبوس 
در اصفهان چندان معنایى ندارد. شــاهد این مدعا هم 
رانندگانى هستند که به خصوص در روزهاى بارانى براى 
صرفه جویى در زمان به محض زرد شــدن چراغ هاى 
راهنمایى و رانندگى با سرعت زیاد از چراغ رد مى شوند 

تا مبادا پشت چراغ قرمز بمانند.
این موضوع به خصوص در روزهاى بارانى که خیابان 

ها لیز شــده مى تواند خطرات زیادى داشته باشد چرا 
که نه تنها مســافران را دچار حادثه مى کند بلکه براى 

خودروهاى دیگر هم خطرآفرین خواهد بود.
اینها همه در حالى است که با وجود اینکه قانونگذار براى 
رعایت قانون دستور العمل مشخصى را تعیین کرده و در 
این رابطه نیز رانندگان باید به محض زرد شــدن چراغ 
ها احتیاط کنند و بایستند اما متأسفانه برخى از رانندگان 
این موضوع را رعایت نمى کنند و نسبت به آن حساسیت 
نشــان نداده و افزایش تعداد دوربیــن هاى کنترل نیز 

نتوانسته در نظارت بر این خطاها نقشى داشته باشد.

وضعیت قرمز و رد شدن از چراغ زرد!

بهشتى براى آبادى!
نصف جهــان  روزنامــه «زاینده رود» در شــماره 
روز پنج شــنبه 13 بهمن ماه در گزارشى با عنوان 
«بهشت آباد؛ چاره یا ناچارى؟» نوشته: «بهشت آباد
 سال هایى است به محلى براى بحث و جدل تبدیل 
شــده و موجب ایجاد تنش و اختالف در خوزستان 
و چهارمحال و بختیارى و اصفهان شــده اســت. 
استان هایى که مخالفان و موافقان اجراى این طرح 

سال ها است پایشــان را در یک کفش کرده اند و 
باعث توقف یا از ســرگیرى اجراى این طرح شده 
اند.» در بخش دیگرى از این گزارش آمده: «اجراى 
پروژه بهشــت آباد در میان مســئوالن اصفهانى 
طرفداران زیادى دارد. بنابرایــن امروز چاره اى به 
غیر از اجرا و اتمام طرح بهشــت آباد و تونل ســوم 

کوهرنگ نداریم.»

دریا قدرتى پور

نگاه روز

سرپرست گروه احیاء و تعادل بخشى آب هاى زیرزمینى 
شــرکت آب منطقه اى اصفهان از پر و مســدود شدن 
بیش از هشت هزار و 613 حلقه چاه غیر مجاز در استان 

اصفهان خبر داد.
ابــوذر حنیف زاده با اشــاره بــه توقیف چهــار هزار و 
509 دســتگاه و ادوات حفــارى غیرمجاز در اســتان، 

گفت: از ســال 1384 تا کنون هشــت هــزار و 613 
حلقه چاه غیرمجاز در این اســتان پرومسلوب المنفعه 

شده است.
سرپرست گروه احیاء و تعادل بخشى آب هاى زیرزمینى 
شــرکت آب منطقه اى اصفهان افزود: از ابتداى سال 
جارى تا کنون 644 دستگاه و ادوات حفارى غیرمجاز در 

استان توقیف شده است.
وى با بیان اینکه در سال جارى، 623 حلقه چاه غیرمجاز 
پر شده است، اظهار کرد: از ســال 1396 تا کنون چهار 
هزار و 609 کنتور حجمى هوشــمند الکترومغناطیس 
بر روى چاه هاى کشــاورزى، صنعت و خدمات دولتى 

نصب شده است.

مسلوب المنفعه شدن 8000 حلقه چاه غیرمجاز در اصفهان

تقدیم بودجه 1000 میلیاردى شهردارى خوانسار 
به شوراى شهر

نصف جهان  شهردار خوانســار گفت: الیحه بودجه 
پیشنهادى 1000 میلیارد ریالى سال 1402 شهردارى 
خوانســار براى بررســى و تصویب تقدیم شوراى 

اسالمى شهر شد.
مهدى احمدى اظهار کرد: رقم بودجه پیشــنهادى 
نسبت به سال گذشته افزایش 100 درصدى داشته 

است.
وى تصریح کرد: توسعه بهره ورى منابع مالى و انسانى 
با اعمــال مدیریت هزینه و تــالش جهت افزایش 
رضایتمندى شهروندان و کارکنان شهردارى، ارتقاى 
جایگاه خوانسار در سطح ملى و فراملى جهت دستیابى 
به هویت مســتقل، برنامه ریزى و تهیه نقشه جامع 

فرهنگى، تالش به منظور یکپارچه سازى و همگرایى 
فعالیت ها و اقدامات اجتماعى شهر، شفافیت عملکرد 
و پاسخگویى درآمدها و هزینه ها، افزایش مشارکت 
شــهروندان در تأمین هزینه ها و اداره امور شــهر از 

اهداف بودجه شهردارى خوانسار است.
وى با اشاره به اقدامات انجام شــده در زمینه جذب 
اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه هاى نیمه  تمام 
شهرى گفت: به منظور جذب اعتبار الزم جهت تکمیل 
دیوار ساحلى، افزایش ســهمیه قیر براى محورهاى 
عبورى داخل شهر و دریافت ماشین آالت مورد نیاز 
شهردارى پیگیرى الزم را انجام داده ایم که امیدوارم 

به سرانجام برسد.

پیشرفت 40 درصدى ساماندهى خروجى 
فریدونشهر

نصف جهــان  شــهردار فریدونشــهر گفت: پروژه 
ساماندهى خروجى شــهر فریدونشــهرتا میدان 
راهداران با پیشرفت 20 درصدى، سال آینده تکمیل 

خواهد شد.
ابراهیم باتوانى با بیان اینکه پارك محلى فرهنگیان 
نیز با پیشرفت 50 درصدى در دست اجراست، اظهار 
کرد: کندروى ورودى به CNG شــهر هم در حال 

اجراست و سال آینده تکمیل خواهد شد.

وى افزود: بخشى از جاده کنارگذر شمالى شهر حد 
فاصل محله فرهنگیان تا 400 پالك با اعتبارى بالغ 

بر 30میلیارد ریال احداث شد.
وى از احداث و بهســازى میدان هاى اســتقالل و 
میدان پلیس نیز خبر داد و تصریح کرد: اصالحات 
و برنامه هاى عمرانى در شهرك حضرت امام (ره) و 
مسکن مهر انجام شده است و این طرح سال آینده 

تکمیل خواهد شد.

افتتاح 97 پروژه عمرانى همزمان با دهه فجر 
در نایین

نصف جهان  فرماندار نایین گفت: از میان پروژه هاى 
آماده افتتاح، 91 پــروژه دولتى با اعتبار 170 میلیارد و 

500 میلیون تومان به بهره بردارى خواهد رسید.
محمد کریمى از افتتاح 97 پــروژه عمرانى همزمان 
با دهه فجر در شهرستان نایین خبر داد و اظهار کرد: 
همزمان با دهه فجر، 97 پروژه عمرانى با اعتبارى بالغ 
بر 488 میلیارد و 600 میلیون تومان و اعتبار ارزى یک 
میلیون و 730 هزار یورو در دو بخش دولتى و خصوصى 

به بهره بردارى خواهد رسید. وى ادامه داد: این پروژه ها 
زمینه اشتغال 407 نفر در شهرســتان را فراهم کرده 
است. فرماندار شهرستان نایین اضافه کرد: همچنین 
کلنگ زنى پروژه آبرســانى به 24 روســتاى مجتمع 
کوهستان و بهارستان با اعتبار بالغ بر 30 میلیارد تومان 
و طرح گازرسانى به کلوت محمدیه و ایستگاه شهید 
شــرافت با اعتبار 27 میلیارد تومان در دستورکار قرار 

خواهد گرفت.
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 Vivobook Go15OLED اطالعات ارائه شده نشان مى دهند که شرکت ایسوس دو لپ تاپ
و Vivobook Go14 را عرضه کرده است. شرکت ایسوس 
به تازگــى دو لپ تــاپ Vivobook Go۱۵OLED و 

Vivobook Go14 را رونمایى کرده است.
 AMD این محصوالت به تراشه هاى سرى هفت هزار

Ryzen مجهز شده اند.

لپ تــاپ Vivobook Go۱۵OLED داراى 
 ۷۵۲۰U ،AMD R۵ پردازشگر
اســت که بــا 16 گیگابایت 

 SSD ۳.۰ PCIe و 512 گیگابایت حافظه ذخیره سازى داخلى LPDDR۵ حافظه رم
همراه شده است.همان طور که از نام لپ تاپ Vivobook Go۱۵OLED مشخص 

است، داراى نمایشگر 15.6 اینچى OLED با میزان روشنایى 400 نیت است.
ضخامت این محصول 17.9 میلى متر و وزن آن 1.63 کیلوگرم است و در سه رنگ 

نقره اى، مشکى و سبز مایل به خاکسترى عرضه مى  شود.
 Vivobook Go15OLED بسیار شبیه لپ تاپ Vivobook Go14 طراحى لپ تاپ
است. وزن این محصول 1.38 کیلوگرم اســت و داراى نمایشگر 14 اینچى IPS با 
میزان روشنایى 250 نیت است. لپ تاپ Vivobook Go14 داراى باترى 42 کیلووات 
ساعت است و از باز و بسته شدن 180 درجه همچنین پردازنده ۷۵۲۰U ،R۵ پشتیبانى 
مى کند.هر دو لپ تاپ یادشده داراى یک پورت USB۳.۲Gen۱Type A، یک پورت 
USB۳.۲Gen۱Type C و یک پورت HDMI هستند. هنوز اطالعاتى در مورد قیمت 

این محصوالت در دسترس قرار نگرفته است.

لپ تاپ هاى جدید ایسوس عرضه شدندبا فناورى بلوتوث مسواك بزنید

 استیو جابز، 
 اسرار آیفون و اپل را

 فاش مى کند

Yamaha TW- اطالعات ارائه شده نشــان مى دهد که ایربادز
E۳C با گواهى IPX۵ رونمایى شد.

Yamaha به تازگى ســومین محصــول از ســرى ایربادزهاى 

بى ســیم TW-E۳ خود را با نام TW-E۳C عرضه کرده اســت؛ 
این محصول ویژگى هاى قابل توجهى را ارائه مى دهد و قادر است
 با بهترین هدفون هاى بى سیم موجود در بازاررقابت کند. قیمت این 

محصول 79.95 دالر ارزیابى شده است.
ایربادز Yamaha TW-E۳C عالوه بر صداى 
باکیفیتى که ارائه مى دهد داراى چند 

ویژگى هوشمند قابل توجه است.

 براى نمونه، داراى یک حالت بازى با تاخیر کم است که تاخیر صدا 
را کاهش مى دهد. 

این محصول همچنین داراى اتصال چند نقطه اى هســتند که به 
کاربران اجازه مى دهد به طور همزمان به دو دستگاه متصل شوند و 

جابه جایى بین آن ها را نیز آسان مى کند.
ایربادز Yamaha TW-E۳C داراى یک جفت میکروفون است که 
براى ایزوله کردن صداى کاربر در حین تماس، حتى در محیط هاى 

پر سروصدا طراحى شده است. 
این محصــول گواهــى IPX۵ را دریافت کرده اســت، بنابراین 
در برابر قطرات آب مقاوم اســت، اما براى شــنا کردن مناســب

 نیست.
 باترى این محصول تا 9 ســاعت شــارژدهى دارد و با استفاده از 
کیس شــارژ مى توان به مدت 14 ســاعت بیشــتر از آن استفاده 

کرد.

ایربادز Yamaha TW-E۳C رونمایى شد

کارمند سابق «متا» مدعى شد فیسبوك به طور عمدى باترى گوشى هاى موبایل را 
تخلیه مى کند.

 گوشى هاى هوشمند بخشى جدایى ناپذیر از زندگى ما هستند. امروزه ما براى انجام 
بیشــتر کارهاى روزانه خود به آن ها تکیه مى کنیم. به همین دلیل یکى از بزرگترین 
مشکالتى که ما با آن روبرو هستیم تمام شدن باترى است. زمانى که براى اولین بار 
گوشى را پس از خرید اســتفاده مى کردیم تقریبا یک روز و نیم دوام مى آورد، اما پس 
از مدتى استفاده، گوشى به طرز عجیبى دیگر مانند قبل قادر به حفظ این عمر باترى 
نیستند. این کاهش عمر باترى، عمدتا به دلیل برنامه هایى است که روى گوشى نصب 
کرده و از آن ها استفاده مى کنیم. اما آیا مى دانستید که برنامه اى که تقریبا همه افراد از آن 
استفاده مى کنند، مى تواند به سرعت باترى شما را بدون اینکه متوجه شوید خالى کند؟

جورج هیوارد، کارمند ســابق فیســبوك، اخیرا ادعاى جنجــال برانگیزى را مطرح 

کرده است. او مدعى شده که فیسبوك و پیام رســان آن توانایى تخلیه عمدى باترى 
گوشى هاى هوشــمند کاربران خود را دارند. این فرآیند که به آن «تست منفى» گفته 
مى شود، شرکت هاى فناورى را قادر مى سازد تا به  طور مخفیانه باترى هاى تلفن کاربر 

را خالى کنند تا ویژگى هاى یک برنامه را آزمایش کنند.
این کارمند سابق «متا» با بیان اینکه از انجام این آزمایش ها امتناع کرده بود، گفت وگو 
با رئیس خود را این گونه توصیف مى کند: «بــه مدیر خود گفتم: این (فرایند) مى تواند 
به کسى آسیب برساند، او پاسخ داد: با آسیب رســاندن به چند نفر، مى توانیم به مردم 

بیشترى کمک کنیم.»
موضع انتقادى هیوارد سبب شد قرار داد وى کمى پس از این گفت و گو فسخ شود، او 
علیه «متا» در دادگاه فدرال منهتن شکایت کرد. موضوع اصلى شکایت او این بر اساس 
بود که که کاربران فیس بوك ممکن است در زمانى که بیشترین نیاز را دارند (به دلیل 
تخلیه شدن باترى) به تلفن هاى خود دسترسى نداشته باشند. دن کایزر یکى از وکالى 
درگیر این پرونده  تاکید مى کند که تخلیه باترى گوشــى هاى هوشمند کاربران براى 
آن ها خطر ایجاد مى کند. این وکیل مى افزاید: «این غیرقانونى و ظالمانه است که هر 

کسى بتواند باترى گوشى من را دستکارى کند.»
در مقطعى از زمان استخدام او در متا، این شرکت به هیوارد یک سند آموزشى داخلى 
با عنوان «چگونه تست هاى منفى متفکرانه اجرا کنیم» که شامل نمونه هایى از نحوه 
انجام چنین آزمایش هایى بود، ارائه کرد. این نشان مى دهد که غول رسانه هاى اجتماعى 
در گذشته نیز آزمایش هاى مشابهى انجام داده اســت. با این حال، متا هنوز بیانیه اى 

در این مورد منتشر نکرده است، اما انتظار مى رود در آینده نزدیک بیانیه اى صادر کند.

شکستن ال سى دى گوشى موبایل یکى از رایج ترین اتفاق هایى است که رخ مى دهد.
احتماال براى شما یا خانواده  پیش آمده که با افتادن گوشى از دستتان یا ضربه خوردن 
به آن، صفحه نمایش تلفن دچار آسیب شده و دیگر امکان استفاده از آن را نداشته 

باشید.
البته ریختن مایعات روى گوشى یا حرارت باال نیز باعث ایجاد مشکالتى در صفحه 

نمایش مى شوند.
اگر این اتفاق برایتان افتاده باشد، در مرحله اول باید بفهمید ال سى دى شکسته یا 
تنها یک آسیب جزئى به پنل شیشه اى آن وارد شــده است. این موضوع در برآورد 

هزینه بسیار با اهمیت است.
به طور کلى صفحه نمایش اکثر گوشى ها از سه بخش زیر ساخته شده اند:

گلس یا روکش صفحه نمایش: این گلس با آن چیزى کــه خودتان روى صفحه 
مى چسبانید، متفاوت است. این الیه شیشه اى روى صفحه نمایش (اصطالحا به آن 
گلس گفته مى شود) قرار گرفته و اولین الیه اى است که در مسیر ضربه یا برخورد 

قرار مى گیرد و ضخامت بسیار کمى دارد.
تاچ: دومین الیه که در زیر گلس گوشى قرار مى گیرد، تاچ یا لمس گوشى نام دارد. 
این الیه همان است که ضربات انگشت ما را حس مى کند و البته باید بدانید آسیب به 

گلس به معناى وارد شدن آسیب به تاچ نیست.
ال سى دى: ل سى دى در پایین ترین الیه قرار دارد و مهم ترین قسمت صفحه هر 
گوشى است. در مدل هاى قدیمى این الیه از سایر الیه ها جدا بود؛ اما در گوشى هاى 

جدید تاچ و ال سى دى گوشى در هم ادغام شده اند.

چطور بفهمیم کدام شکسته است؟
اگر ترك هایى به شــکل شــبکه تار عنکبوتى روى گوشــى دیدیــد، احتماال به 
قسمت هاى زیرین آسیب نرسیده و همان صفحه رویى دچار شکستگى شده است.

قسمت هاى مختلف را لمس کنید و از کار کردن صفحه تاچ مطمئن شوید.
اگر شدت ضربه وارده بیشتر باشد، احتماال به تاچ آسیب رسیده است. در این مواقع 
معموال صفحه گوشى روشن است، ولى عملکرد لمسى کار نمى کند. البته این مورد را 
هم در نظر بگیرید که احتمال دارد با وجود ضربه، ترکى روى صفحه شیشه اى ایجاد 

نشود، ولى صفحه تاچ از کار بیفتد.
بدترین مورد هم وقتى است که ضربه آن قدر شدید است که ال سى دى شکسته و 
شما با یک صفحه سیاه شده یا خط هاى سفید، مشکى و سبز روى آن مواجه مى شوید 

که به هیچ وجه قابل تعمیر نیست.

چگونه بفهمیم ال سى دى گوشى شکسته است؟کارى که فیسبوك با گوشى هاى کاربران مى کند

داشتن آلبوم هاى عکس به اشتراك گذاشته شده در فضاى 
ابرى، راهى آســان براى مدیریت دســته جمعى تصاویر و 

ویدیو هاى متعدد است.
با عرضــه iOS16.1، اپل روش جدیدى را براى اشــتراك 
گذارى عکس ها و ویدیو ها با گروه کوچکى از مردم معرفى 
کرد. این روش iCloud Shared Library نامیده مى شــود 
که مى توانید مســتقیما از آیفون خود براى بهره بردن از این 
قابلیت استفاده کنید، اما از رایانه هاى iPad و Mac نیز قابل 

دسترسى است.
روش قدیمى اشتراك گذارى عکس ها و ویدیوها، آلبوم هاى 
 iCloud Shared اشتراك گذارى شده، از بین نرفته است، اما

Library گزینه جامع ترى است.

 این به افراد این امــکان را مى دهد که نه تنها یک مجموعه 
تصویر را ببینند، بلکه آن را مدیریت و ویرایش کنند؛ همچنین 
براى زمانى که مى خواهیــد چت گروهى را با یک رشــته 
بى پایان از عکس هاى کودك نوپاى خــود بمباران نکنید، 

ایده آل است.

iCloud Shared Library راه اندازى
 iCloud Shared Photo قبل از اینکــه بتوانید از قابلیــت
Library در آیفون خود استفاده کنید، مطمئن شوید که نسخه 

 iCloud یا باالتر را اجرا مى کنــد، همچنین باید iOS16.1
Photos را در حساب اپل خود فعال کنید که مى توانید با رفتن 

 iCloud به تنظیمات، روى نام خود در باال ضربه زده و سپس
و Photos را انتخاب کنید. پس از انجام این کار، از تنظیمات، 
روى عکس ها ضربه بزنیــد، Shared Library را انتخاب 

کرده و شروع کنید.
در مرحله بعد سیســتم این عکس ها و ویدیو هــا را از آلبوم 
شخصى شما به آلبوم مشترك منتقل مى کند، بنابراین آن ها 
در جایى متفاوت در برنامه Photos نشان داده مى شوند. قبل 
از ادامه مى توانید پیش نمایش آلبوم مشترك را مشاهده کنید، 
سپس مى توانید سایر شرکت کنندگان را از طریق پیام ها یا از 
طریق پیوندى که مى توانید در هر برنامه اى که دوست دارید 

جاى گذارى کنید، دعوت کنید.
در نهایت، iOS از شما مى پرسد که آیا عکس ها و ویدیو هایى 
که در آینده ثبــت مى کنید به صورت پیش فــرض به آلبوم 
مشترك یا شخصى شــما مى رود یا خیر. مى توانید با ضربه 

زدن روى دکمه آلبوم یا همان Library، به صورت موردى در 
اپلیکیشن دوربین بین آن ها جابه جا شوید: این نمادى است که 
دو آدمک را در باال سمت راست در حالت پرتره نشان مى دهد، 
همچنین مى توانید مقصد پیش فرض تصاویر خود را در هر 
 Sharing و Photos، Shared Library زمانى از طریــق

from Camera در تنظیمات تغییر دهید.

iCloud Shared Photo Library استفاده از
هنگامى کــه یــک iCloud Shared Photo Library راه 
اندازى مى کنید، آن و آلبوم شخصى موجود خود را در برنامه 
Photos خواهید داشــت. براى جابجایى بین آن ها از نماى 

Library، روى سه نقطه (باال سمت راست) ضربه زده و سپس 

آلبوم شخصى، آلبوم مشترك یا هر دو را انتخاب کنید. براى 
اینکه تشــخیص دهید کدام آیتم ها در کدام آلبوم هستند، 
مى توانید گزینه Shared Library Badge را فعال کنید. با 
این کار یک نماد (نمایش دو آدمک) روى تصاویر و ویدیو هایى 

که متعلق به آلبوم مشترك شما هستند، قرار مى گیرد.
هر شرکت کننده در آلبوم مشترك مجوز هاى کامل سرپرستى 
و گزینه هاى یکسانى را در برنامه Photos خود خواهد داشت 
که به آن ها امــکان مى دهد موارد را اضافــه و حذف کنند و 
همچنین آن ها را ویرایش کننــد. تنها عضو ممتاز یک آلبوم 
مشترك، شخصى اســت که در وهله اول آن را ایجاد کرده 
است: آن ها تنها کسانى هستند که 

Photos و سپس Shared Library مى توانند بــا رفتن به 

در تنظیمات گوشــى، اعضاء را بیرون کنند یا افراد جدیدى 
اضافه کننــد. از این صفحه مدیر همچنیــن مى تواند آلبوم 
مشترك را حذف کند و اگر مهمان هستید، مى توانید از این 

منو براى خروج استفاده کنید.
آلبوم هاى مشترك نیز در برنامه هاى Photos در iPadOS و 
macOS نشان داده مى شوند. اگر از Mac استفاده مى کنید، 

Photos را اجرا کنید؛ یک منوى کشــویى را در باال، درست 

در سمت راست صفحه پیمایش اصلى مشاهده خواهید کرد. 

روى آن کلیک کنید تا بین آلبوم شخصى، آلبوم مشترك و هر 
دو جابجا شوید و روى هر تصویر یا ویدیو کلیک راست کنید تا 
بین آلبوم هاى شخصى و مشترك خود منتقل شود و بالعکس.
توجه داشــته باشــید که به طور پیش فــرض، عکس ها و 
ویدیو هاى داخل یک آلبوم عکس اشــتراك گذارى شــده 
فضاى ابرى در سهمیه ذخیره سازى شخصى که این قابلیت را 
ایجاد کرده است، حساب مى شود، اما نه براى کسانى که براى 
اشتراك گذارى آن دعوت شده اند؛ بنابراین اگر انتظار دارید 
یک مجموعه تصویر بزرگ ایجاد کنید، احتماال ایده خوبى 
است که شــخصى براى ذخیره سازى اضافى iCloud براى 

میزبانى آلبوم هزینه کند.

نحوه مقایه آلبوم هاى مشترك
در مقایسه با ویژگى آلبوم هاى اشــتراك گذارى شده، یک 
iCloud Shared Photo Library طراحى شده است تا به 

افراد کمترى دسترسى بیشترى به عکس ها و ویدیو ها بدهد. 
مثال به والدینى فکر کنید که عکس هاى فرزندانشــان را به 
اشتراك مى گذارند، یا گروهى از دوستان در حال جمع آورى 

عکس ها و فیلم هایى از تعطیالت مشترك هستند. 
مى توانید همزمان تا 200 آلبوم مشترك داشته باشید که هر 
کدام حداکثر 100 شرکت کننده دارد که مى توانند عکس ها و 
ویدیو ها را اضافه کنند، اما آن ها را ویرایش نکنند. در همین 
 iCloud Shared Photo حال شما مى توانید هر بار فقط یک
Library داشته باشید که فقط مى توانید آن را با حداکثر شش 

شــرکت کننده به اشــتراك بگذارید که همه آن ها کنترل 
کاملى بر مجموعه دارند. کتابخانه هاى اشتراك گذارى شده 
نیز جادارتر هســتند: آن ها مى توانند به اندازه اى که فضاى 
ذخیره سازى ابرى شــما اجازه مى دهد عکس و ویدیو داشته 
باشــند، در حالى که آلبوم هاى به اشتراك گذاشته شده فقط 

مى توانند حداکثر 5000 مورد را شامل شوند.
همچنیــن امــکان یکپارچگــى فشــرده تر آلبوم هــاى 
اشتراك گذارى شــده با برنامه دوربین در آیفون وجود دارد؛ 
 iCloud توانایى ارســال مســتقیم عکس ها و ویدیو ها به
Shared Photo Library بسیار راحت است، اما براى استفاده 

کامل از این ویژگى، آلبوم مشترك شما باید فضایى باشد که 
بیشتر از آن اســتفاده مى کنید، نه مجموعه اى از عکس ها و 

ویدیو هایى که فقط گهگاهى آن ها را بررسى مى کنید.

حرف i در ابتداى کلمه «آیفــون» و لوگوى «اپل یا 
سیب گاز زده» حاوى اسرارى هستند که اگر به گذشته 
بازگردیم و به سخنان مرحوم استیو جابز بنیانگذار اپل 

رجوع کنیم، به همه آن ها پى مى بریم.
 کمپانى اپل در نامگذارى محصــوالت خود بعضا از 
حروف و کلماتى استفاده مى کند که اغلب معنایى اسرار 
آمیز دارند، شاید بسیارى تا به حال از خود پرسیده باشند، 
حرف  «i» در ابتداى «واژه آیفون » به معناى چیست، 
شاید بسیارى نیز به این پرسش پاسخ داده باشند، اما 
به احتمال زیاد واقعیت درباره حرف « i» با پاســخى 
که کاربران به این پرســش داده اند، بسیار فاصله دارد 
و جواب درست لزوما آن چیزى نیســت که کاربران 
فکر مى کنند. استیو جابز در سال 1998 درباره معانى 
حرف «آى» توضیح داده است. اما داستان لوگوى اپل 
یا سیب گاز زده نیز نقل جالبى دارد که در این مطلب به 
آن پرداخته خواهد شد. آیفون احتماًال شناخته شده ترین 
گجت در جهان است،  اما نام واقعا چه معنایى دارد؟ اپل 
سنت دیرینه اى در چســباندن حرف « i » قبل از نام 
 iMac،  محصوالت خود دارد. محصوالت اپل در واقع
iPod، iPhone، iPad و iTunes را نیز در برمى گیرد 

که همگى با حرف اى آغاز مى شوند. آیا تا به حال فکر 
کرده اید که«i» در آیفون به چه معناست؟ قدمت «آى 
مک» به سال 1998 برمى گردد، به این معنى که حرف 
«آى» در ابتداى محصوالت اپل اپل حدود 25 سال 

است که با ما همراه بوده است.
البته همه محصوالت اپل از«i» در ابتداى حروف خود  
استفاده نمى کنند: ما اپل واچ، اپل ایرپاد و اپل تى وى را 
داریم، که در هیچ یک از آن ها حرف «آى» در ابتداى 
کلمه به کار نرفته است. اما استفاده از حرف «آى» در 
ابتداى نام محصوالت اپل به قدرى  به کار رفته که به 

نظر مى رسد، باید به معناى چیزى مهم باشد.
در مورد اینکه حرف «i»  در آیفون به چه معناست، دو 
حدس واضح وجود دارد. اولین مورد iTunes است که 
حدس بدى نیستاپل قبال با موتوروال براى ساخت یک 
تلفن همراه iTunes همکارى کرده بود. طرحى که 

موفقیت آمیز از آب در نیامده بود.
  (iMac با اجازه از) اما حرف «آى» مربوط به این گوشى
به کار رفته، بنابراین نمى تواند پاسخ مناسبى براى حل 
معماى ما باشــد. حدس دوم اینترنت است که به نظر 
حدس درستى مى رسد.  حدس دوم «اینترنت» است، 
که درست است. خوشبختانه استیو جابز در سال 1998 
معناى دقیق «i» را فاش کرد. این حرف در واقع مخفف 

پنج کلمه است که یکى از آنها اینترنت است.
پنج کلمه جدویى عبارتند از: اینترنت (internet)، فرد 
(individual)، آموزش (instruct)، اطالع رســانى 
(inform) و الهام بخش (inspire). شــما با دانستن 
این راز اکنون مى توانید همه دوســتان خود را تحت 

تاثیر قرار دهید.

راز لوگوى اپل
این لوگو در ابتدا از رخداد فرود سیب از درخت در برابر 
دیدگان «اسحاق نیوتن» الهام گرفته شده است. این 
اتفاق باعث پى بردن نیوتن به نیروى جاذبه شد. اولین 
نسخه از لوگوى اپل که توسط یکى از بنیانگذاران اپل، 
ران وین طراحى شده بود،  نیز نیوتن را در حال نشستن 
زیر یک درخت نشان مى داد. با این حال، لوگوى اپل که 
امروزه مى شناسیم، خیلى سریع جایگزین آن شد، البته 

با الگوى رنگین کمانى پوشیده شده است.
نکته مهم در این اســت که لوگوى امروزى اپل مانند 
سیبى است که گازى به آن زده شده. راب جانوف که 
این لوگو را طراحى کرده است مى گوید که این لوگو با 
یک گاز به سیب طراحى شده است تا با گیالس اشتباه 
گرفته نشود.به درخواســت استیو جابز، بنیانگذار اپل، 
طرح رنگى رنگین کمان براى دادن جلوه اى «انسانى» 
به لوگوى شرکت انتخاب شد. ارائه هر گونه تصویرى 
از اسحق نیوتن در لوگو از آن زمان توسط اپل رها شده 
اســت.طرح رنگى «رنگین کمان» نیز که در ابتدا به 
پیشنهاد استیو جابز به لوگو افزوده شــده بود، نیز در 
نهایت در سال 1999 حذف شد و به دنبال آن لوگوهاى 

آبى و سپس شیشه اى و کروم، کنار گذاشته شدند. 

دسترسى گروهى به آلبوم هاى یک گوشى 
iOS با ویژگى جدید

مسواك جدید کولیبرى (Kolibree) فعالیت کاربران را ردیابى 
مى کند و به آن ها کمک مى کند تا به مؤثرترین روش مسواك 
بزنند. طراحان یک مسواك متصل به بلوتوث براى بزرگساالن 
و کودکان در نظر گرفته اند که هدف آن مسواك زدن صحیح 

است.
این دستگاه مجهز به شتاب ســنج ، ژیروسکوپ و حسگر هاى 
حرکتى سه بعدى اســت تا بتواند دقیقًا محل مسواك زدن را 
تشخیص دهد. ژیروســکوپ ،  چرخ دوار و پرسرعتى است که 

وزن آن بر محور حلقه ى بیرونى متمرکز است و مى تواند آزادانه 
عمود بر صفحه ى دوران در یک یا چند راستا بچرخد.

سنسور هاى فشار در مسواك بلوتوث میزان فشارى که هنگام 
مسواك زدن اســتفاده مى کنید را کنترل مى کنند و در صورت 

زیاد یا کم بودن فشار وارده به دندان یا لثه هشدار مى دهند.
به این ترتیب از آســیب هاى نادرست مســواك زدن در امان 
هســتید، در حالى که حداکثر تمیزى را نیز برایتان به ارمغان 

مى آورد.
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دالیل کوتاهى قد و چاقى کودکان را بشناسید ماهى را هرگز با تخم مرغ و لبنیات نخورید
کارشناس تغذیه مرکز بهداشــت قم گفت: تغییر سبک 
زندگى، خــواب و فعالیت بدنى در ســال هاى اخیر باعث 
کاهش متابولیسم و در نتیجه کوتاه قدى و چاقى در کودکان 

شده است.
روح اهللا فالح با بیان این که کم تحرکى از عوامل اصلى چاقى 
کودکان است، افزود: در دوران شیوع کرونا به دلیل این که 
بچه ها مدرسه نمى رفتند و در خانه بودند، از سوى دیگر ورود 
تلفن همراه و تب لت به حیطه آموزشى باعث شد تحرك 

بچه ها کمتر شود.
وى اضافه کرد: حتى بعد از ســاعات آموزشى نیز بچه ها 
ســاعت ها به کار کردن با تلفن همراه و تب لت مشغول 
هستند؛ در حالى که میزان تماشاى تلویزیون، کار کردن با 

تب لت و موبایل حداکثر روزانه باید 2 ساعت باشد.
وى ادامه داد: در خانواده هایى که پدر و مادر هر دو کارمند 
هستند چاقى کودکان بیشتر شــده، زیرا مصرف غذا هاى 
فرآورى شده و فست فود ها در این خانواده ها بیشتر شده 
که نمک زیادى دارد و یکى از عوامل اصلى چاقى در ایران 

مصرف بیش از حد نمک است.
فالح خاطرنشان کرد: در ایران حدود 2 تا 3 برابر اروپا نمک 
مصرف مى شود که مى تواند چاقى ایجاد کند؛ تنقالت از 

جمله چیپس و پفک نیز سرشار از نمک است.

وى گفت: از سوى دیگر مصرف نوشابه هاى گازدار در کنار 
وعده هاى غذایى افزایش یافته که این فرهنگ باید تغییر 
کند؛ مصرف دوغ یا ماست در کنار ســاالد و سبزى باید 

جایگزین نوشیدنى هاى گازدار شود.
وى با بیان این که بعضى از کودکان در میان وعده نیز میوه 
و سبزى مصرف نمى کنند، افزود: ممکن است این کودکان 
کیک و آبمیوه هاى صنعتى را جایگزین میان وعده مى کنند؛ 
آبمیوه هاى صنعتى قند خون را سریع باال و پایین مى بند که 
این مساله باعث مى شود تعداد دفعات گرسنگى بیشتر شود 

و کودك غذاى بیشترى بخورد.
کارشناس تغذیه مرکز بهداشت قم با اشــاره به افزایش 
مصرف غذا هاى کنسروى نیز اضافه کرد: غذا هاى کنسروى 
کالرى بیشــترى دارد، ولى از نظر مواد مغذى فقیر است و 

باعث سیرى کودکان نمى شود.
وى نامنظم و کم بودن خواب کــودکان را از دیگر دالیل 
چاقى عنــوان و بیان کرد: بــا توجه به این کــه بچه ها با 
الگوگیرى از والدین دیر مى خوابند، در نتیجه ترشح هورمون 
رشد کمتر مى شود؛ در حالى که از 9 شب تا 6 صبح بیشترین 
ترشح هورمون رشــد صورت مى گیرد که در این ساعات 

کودك باید خواب باشد.
وى افزود: کودکى که شــب دیر مى خوابــد صبحانه نیز 
نمى خورد؛ زمانى که صبحانه مصرف نشود میل به خوردن 
غذایى که انرژى بیشتر و مواد مغذى کمترى دارد، افزایش 

مى یابد.
فالح ادامه داد: اگر دانش آموزان در مدرســه میان وعده 
مصرف نکنند، چون در ناهار مجبور هستند حجم بیشترى 
از مواد غذایى را بخورند، دچار چاقى شکمى و اضافه وزن 
مى شــوند؛ این مســاله مخصوصا در دختر ها باعث بلوغ 
زودرس مى شــود که بلوغ زودرس مى تواند در رشد قدى 

تاثیر بگذارد.
وى تصریح کرد: فردى که در دوران نوجوانى و کودکى چاق 
باشد، در میان سالى نیز مستعد چاقى است و احتمال ابتال به 
بیمارى هایى از جمله قلبى عروقى، فشار خون، دیابت و کبد 

چرب در وى بیشتر مى شود.

سازمان بهداشت جهانى در گزارشــى به واقعیت هاى خطرناك در مورد امواج 
واى فاى اشاره کرده و آن را در دسته عوامل سرطان زا قرار داده است.

اصلى ترین محل بحث در مورد عوارض ناشى از واى فاى به اثر حرارتى ناشى 
از پرتوها بر مى گردد. هزاران مطالعه دانشــگاهى در سال هاى اخیر از طرف 
دانشجویان و دانشــمندان درباره عوارض ناشــى از واى فاى صورت گرفته 
اســت. در این ویدیو مجله اینترنتى دلتا به بررسى صحت عوارض امواج واى 

فاى مى پردازد.
طبق تحقیقات آزمایشگاهى و دانشگاهى که انجام شده است، امواج اینترنت 
واى فاى مى توانند اثرات بیولوژیکى خطرناکى روى انســان ها و حتى ســایر 
جانداران بگذارند. ایــن تحقیقات که به صورت مســتقل و مجزا از هم انجام 
شــده اند، در بیشــتر موارد خطرات زیر را به عنوان عوارض ناشى از واى فاى 

ذکر مى کنند:
افزایش نفوذ پذیرى ســد خونى مغز- اختالل در ســوخت و ساز گلوکزهاى 
مغزى-شکســتگى و اختالل در زنجیره هــاى DNA بدن-تولید و افزایش 

استرس-اختالل در سوخت و سازهاى سلولى. 
در کنار موارد باال تحقیقات جداگانه اى وجود داشــته است که تایید مى کنند 
عوارض ناشــى از واى فاى مى تواند شامل خســتگى مداوم، سردرد روزانه و 

اختالالت گوارشى شود.
هر چند ممکن است نتایج این تحقیقات براى افرادى که مدام در معرض این 
امواج قرار مى گیرند ناخوشــایند و غیرقابل باور باشــد، اما مى توانید به لیست 
عوارض ناشــى از واى فاى و ضررهاى واى فاى براى سالمتى انسان، موارد 

زیر را نیز اضافه کنید.
افزایش احتمال ابتال به ســرطان-افزایش سرعت رشــد تومورهاى مغزى-
افســردگى-افزایش احتمال آلزایمر-ایجــاد حساســیت هاى الکتریکى-
بیمارى هاى قلبى-و ســایر آســیب هایى که ممکن اســت تحت تاثیر امواج 

واى فاى در خانه براى افراد پیش آید.

پرتقال میوه اى است که نه تنها گوشــت آن خواص زیادى به همراه دارد، بلکه حتى 
پوست آن نیز براى سالمت بدن مفید است. در برخى از کشورها پوست پرتقال را خشک 
مى کنند و سپس آن را در غذا مى ریزند. همچنین در برخى از نقاط کشور از پوست پرتقال 

مربا درست مى کند. در ادامه به معرفى خواص پوست پرتقال خشک شده مى پردازیم.
براساس تحقیقاتى که در دانشگاه ماساچوست آمریکا بر روى پوست خشک شده  پرتقال 
صورت گرفت، مشخص شد که این قسمت از میوه تاثیر زیادى روى سالمت انسان دارد. 
زیرا پوست این میوه حاوى مقدار زیادى فالونوئید و چندین آنتى اکسیدان است. بنابراین 
مى تواند سیستم ایمنى بدن را تقویت کند. در حالى که گوشت پرتقال فقط 71 میلى گرم 

ویتامین C دارد، پوست این میوه حاوى بیش از 136 میلى گرم از این ویتامین است.
استفاده از پوست پرتقال خشک شده در غذا به دلیل وجود مس، کلسیم، فوالت، منیزیم، 
ویتامین A سایر ویتامین هاى گروه B باعث افزایش سالمت بدن مى شود. همچنین فیبر 

غذایى در پوست پرتقال بیشتر از گوشت آن است. به همین دلیل به 
سالمت سیستم گوارش هم کمک مى کند.

یکى از فوایــد مصرف پوســت این میــوه، مهار 
رادیکال هاى آزاد شده در بدن است. فالونوئیدهاى 
موجود در پوســت پرتقال، پروتئین هاى مرتبط با 

سرطان را مهار مى کند. همچنین این ماده ى 
خوراکى حاوى ترکیب دیگرى به لیمونن 
است که تا حد زیادى خطر ابتال به سرطان 

را کاهش مى دهد.
پیشگیرى از سرطان-کمک به بهبود 
ســالمت ریه ها-کمک بــه بهبود 
بیمارى دیابت-خواص پوست پرتقال 

براى قلب-خواص پوســت پرتقال براى 
الغرى-تقویت سالمت چشم-درمان التهاب 

در بدن-محافظت از دندان ها.

خوردن ماهى بــا برخى از مواد غذایــى باعث ایجاد 
مشکالت شدید گوارشى براى انسان مى شود.

ماهى یکى از خوشــمزه ترین مواد غذایى در ســبد 
خانواده ها اســت و این ماده غذایى مفید سرشــار از 
پروتئین هاى ســالم اســت که به راحتى مى تواند در 

دستگاه گوارش هضم وجذب شود.
ماهى ها داراى طبع سرد هستند و معموال همه استفاده 
از آن را دوســت ندارند اما درصــورت مصرف ماهى 
یکسرى نکات وجود دارد که باید به آن توجه کرد و آن 
هم این است که خوردن چه غذا هایى مى تواند با ماهى 

براى انسان خطرناك باشند.
موادغذایى به مانند دارو ها مى توانند در زمان مصرف 
همزمان با هم ایجاد تداخل کنند و گاهى این تداخل 

بسیار مضر و خطرناك است.
خوردن ماهى با برخى از مواد غذایى مى تواند باعث 

ایجاد مشکالت شدید گوارشى براى انسان شود.
خوردن ماســت با ماهى مى تواند در بدن فرد ایجاد 
آلرژى کند. این آلرژى مى تواند به صورت سوزن شدن 
زیر پوستى و یا سوزن شدن در ناخن باشد که به تناوب 

ایجاد مى شود و از بین مى رود.
گاهى ممکن است باعث ســیاه شده قسمت هایى از 

پوست پا شــود. میزان آلرژى در بدن انسان ها با هم 
متفاوت است و گا ها مى تواند بسیار خطرناك باشد و 

منجر به مرگ فرد شود.
ماهى داراى طبعى ســرد است و ماســت مصرفى 
همزمان با آن نیز ســرد مى باشــد و ایــن امر باعث 
مى شود که سردى بر بدن غلبه کرده و ایجاد مشکل

 کند.
به همین خاطر است که به همه توصیه مى کنند همراه 
با ماهى یک ماده غذایى داراى طبع گرم استفاده کنند.

خوردن دوغ نیز به ســبب ایجاد نفخ و ناراحتى هاى 
گوارشــى در زمان مصرف ماهى توصیه نمى شــود. 
گاهى خوردن دوغ به همراه ماهى سبب اسهال شدید 

در افراد مى شود.

مصرف شیر و تخم مرغ به همراه ماهى بسیار خطرناك 
اســت.از مصرف همزمان سایر گوشــت ها با ماهى 

خوددارى کنید.
مصرف دوغ و ماست همراه با ماهى ممنوع است.

ترجیحا ماهى را با ادویه جات گرم و یا به صورت شکم 
پر سرو و میل کنید.

به علت سردى ماهى آن را در وعده ناهار میل کنید و 
در صورت استفاده در وعده شام حتما باید موادغذایى 
گرم مانند گردو، زنجبیل، خرما و کنجد به همراه آن 
استفاده شــود. در غیر اینصورت خطر حمله قلبى را 

افزایش مى دهد.
استفاده از ماهى در کسانى که خودشــان نیز داراى 

طبعى سرد هستند توصیه نمى شود.
نوشیدن آب به هنگام صرف ماهى نیز ممنوع است.

بهترین چاشنى براى ماهى آب نارنج تازه و سیر است. 
نارنج تنها ماده ترشى است که، مزاج گرم دارد.

افرادى که داراى فشار خون باال مى باشند نباید ماهى 
را مواد ترش مزه مصرف کنند.

مصرف لیموترش به دلیل ویتامین C موجود در آن به 
همراه ماهى بسیار توصیه مى شود، چرا که جذب آهن 

موجود در ماهى را چندین برابر مى کند.

زنجبیل یک گیاه بسیار فوق العاده است که خواص و فواید آن 
بر روى سالمتى انســان باور نکردنى مى باشد، همچنین یک 
گیاه بسیار عالى براى مقابله با سرطان است. با ما همراه باشید 

تا در این باره بیشتر و بهتر بدانید.

شربت لیمو زنجبیل عسل
 زنجبیل به عنــوان ادویه آشــپزى و دارویى در بســیارى از 
فرهنگ هاى سنتى مورد استفاده بوده است. با ما همراه باشید تا 
بیشتر در مورد زنجبیل و نحوه صحیح استفاده از زنجبیل براى 

سالمتى یاد بگیرید.

زنجبیل یک ضد التهاب است
یک جــز فعــال در زنجبیــل مى تواند بــا مهار 
مســیر NF - kB ، ژنهــاى التهابــى را تنظیم 

کنــد. ماننــد NSAIDs ( آســپرین و ادویــل )، 
زنجبیــل فعالیت هــاى آنزیم هاى کوکس را مســدود 

مى کنــد و همچنیــن تولیــد مــواد شــیمیایى التهابى به 
نام لوکوتریــن و پروســتاگالندین، زنجبیل مانع 

انتشار التهاب سیتوکین از یاخته هاى بیگانه در 
مطالعات سلولى مى شود.

زنجبیل، مؤثر در درمان درد
زنجبیل به طور موثر دردهاى ذهنى را کاهش مى دهد، 

2 گرم زنجبیل ممکن اســت به طور متوسط درد ماهیچه اى 
ناشى از ورزش هاى مقاومتى و دویدن طوالنى را کاهش دهد، 
به خصوص اگر حداقل 5 روز طول بکشــد، زنجبیل به اندازه 
دیکلوفناك ( داروى درد NSAID ) براى مدیریت درد و بدون 

توجه به ناراحتى گوارشى تاثیر دارد.

زنجبیل به آرتروز کمک مى کند
برخى تحقیقات نشــان مى دهند زنجبیل تاثیر آرتروز را بهبود 
مى بخشد در حالى که مطالعات دیگر نشان مى دهند زنجبیل 
تنها در طول اولین درمان موثر است بنابراین تحقیقات بیشترى 

براى تعیین واقعیت الزم است.

زنجبیل به درمان حالت تهوع کمک مى کند
زنجبیل از فعالیت بیش از حد اعصــاب جلوگیرى و با ممانعت 
از عملکرد سروتونین در بخش گوارشى، حالت تهوع ، استفراغ 
ایجاد مى کند و زنجبیل مسکنى غیر دارویى موثر براى بیمارى 
صبحگاهى در دوران باردارى است. زنجبیل به حالت تهوع و 

استفراغ ناشى از عوارض جانبى شیمى درمانى کمک مى کند.

زنجبیل به مقابله با استرس کمک مى کند
زنجبیل حاوى بسیارى از آنتى اکسیدان قوى است، 6- شاگول 
Nrf۲ را فعال در نتیجه در برابر اســترس اکسیداتیو محافظت 

مى کند و همچنیــن زنجبیل آنتى اکســیدانى موثر به عنوان 
بخشى از درمان ضد سل است.

زنجبیل تأثیر ضد سرطانى دارد
چندین ترکیب فعال در زنجبیل در برابر نشــانه هاى سرطان 
بسیار قوى هستند و زنجبیل مى تواند مرگ سلول هاى سرطانى 
را با اســتفاده از آپوپتوز تحریک کند، زنجبیــل ترپنوییدها 
مى تواند در سلول هاى ســرطانى مخاط رحم از طریق فعال 

سازى آپتوپتوز القا شود.
Zerumbone، یک جز در زنجبیل، مى تواند منجر 

به آپوپتوز سلول هاى سرطانى پانکراس از طریق 
مسیر سیگنال p۵۳ بشود.

 زنجبیل مى تواند سلول هاى سرطانى را با 

تشعشع حساس کند
 زنجبیل مى تواند مانع رشد سلول سرطانى شود.

 زنجبیل مى تواند مانع رشد سلول هاى سرطانى کبد ( هپاتاما) و 
استخوان (استئوسارکوما ) شود.

 زنجبیل رگ هاى خونى جدید را که امکان رشــد سلول هاى 
سرطانى را فراهم مى کند ، متوقف مى کند.

زنجبیل مانع انتقال سلول سرطانى مى شود
زنجبیل از متاستاز ( مهاجرت سلولى ) سلول هاى سرطانى سینه 

جلوگیرى مى کند.
سلول هاى سرطانى توانایى رشــد رگ هاى خونى جدیدى به 
نام رگ زایــى را دارند. زنجبیل مانع از رگ زایى در ســرطان 

پوست مى شود.
Zerumbone از رگ زایى با مســدود کردنNF-κB در معده، 

پانکراس، تخمدان و ســرطان روده طبق مطالعات مبتنى بر 
سلول جلوگیرى مى کند.

زنجبیل از دى ان اى محافظت مى کند
روغن اسانس زنجبیل براى کاهش آسیب دى ان اى از سم قارچ 
به نام آفالتاکسین پیدا شده است، زنجبیل مى تواند به محافظت 
از دى ان اى اسپرم در برابر استرس اکسیداتیو کمک و نشان 

مى دهد مى تواند به بهبود بارورى در مردان کمک کند.

زنجبیل کلســترول و ترى گلیســرید را بهبود 
مى بخشد

زنجبیل CRPخون، نشــانه هاى قند خون و کلسترول، ترى 
گلیسرید را در انسان ها بهبود مى بخشد و زنجبیل مى تواند با 
تغییر سیستم عصبى از طریق تحریک گیرنده هاى موسکارین 

و مسدود کردن کانال هاى کلسیم ، فشار خون را کاهش دهد.

زنجبیل ممکن است از سخت شدن شریان ها 
جلوگیرى کند

زنجبیل مى تواند ســلول هایى که رگ هاى خونى را پوشش 
مى دهند از استرس اکسیداتیو محافظت کند، که نشان مى دهد 

مى تواند به جلوگیرى از سفت شدن شریان ها کمک کند.

زنجبیل یک ضد میکروب است
زنجبیل یک ضد ویروس، ضد میکروب و ضد قارچ موثر است. 
با این حال، اکثر مطالعات مبتنى بر ســلول انجام شده است. 
مطالعات بالینى اضافى ممکن اســت براى تایید ایمنى و موثر 

زنجبیل براى درمان بیمارى هاى عفونى الزم باشد.

زنجبیل تازه مانع عفونت هاى ســرماخوردگى 
مى شود

زنجبیل تازه ، اما خشک نشده، مى تواند از ورود به سلول هاى 
انسان در مطالعه اى مبتنى بر سلول جلوگیرى کند و "زنجبیل 
باکترى هاى بد را مى کشــد".عصاره متانــول زنجبیل اثرات 
ضد باکتریایى دارد، عصــاره متانول زنجبیل مانع رشــد 19 
نوع هلیکوباکترپیلورى مى شــود.مصرف زنجبیل تازه از سرما 

خوردگى جلوگیرى مى کند.

مادران باردار و مبتالیان به کم و پر کارى تیروئید از مصرف آویشن 
پرهیز کنند.

آویشن درختچه اى کوتاه و پر از شاخه هاى علفى و جزء خانواده گیاه 
نعناع است، این گیاه براى بهبود و درمان بیمارى ها استفاده مى شود 
و یک آنتى اکسیدان قوى براى حفظ چربى هاى بدن در برابر آسیب 

رادیکال هاى آزاد است.
گیاه آویشن براى سالمتى مفید است، از گیاه و دمنوش آویشن در 
مصارف زینتى، آشپزى، مواد شوینده و مواد دارویى استفاده مى شود.

مصرف آویشن بر افزایش قد و طول عمر انسان تاثیر گذار است و 
روغن گیاه آویشن داراى خواصى مانند افزایش قدرت ذهنى، بهبود 
سلول هاى بدن، تســریع جریان خون و جوانسازى پوست است.
مصرف گیاه آویشــن باعث کاهش موخوره، فشار خون، سرطان 

روده بزرگ، پوسیدگى دندان و ریزش مو مى شود.
روغن گیاه آویشن در تولید محصوالتى مانند صابون، شامپو، خمیر 

دندان و عطر کاربرد دارد.
این گیاه داراى خاصیت ضد باکترى اســت، ویتامین K موجود در 

آویشن باعث افزایش کلســیم، آهن بدن و بهبود پوکى استخوان 
مى شود.

مبتالیان به کم و پر کارى تیروئید از مصرف آویشن خود دارى کنند، 
مصرف زیاد گیاه و یا دمنوش آویشن در دوران باردارى احتمال سقط 

جنین را افزایش مى دهد.
مصرف آویشن براى بعضى افراد مضر است، ماده شیمیایى تیمول 
ممکن است باعث کاهش ضربان قلب، افت دماى بدن، بروز حالت 

تهوع، استفراغ، سرگیجه، سردرد و تاخیر در روند انعقاد خون شود.

باالخره امـــــواج مودمچه کسانى اصالً نباید آویشن مصرف کنند؟
 ضرر دارند یا نه؟

خواص شگفت انگیز و ضد سرطانى زنجبیل

خواص پوست پرتقال که 
شگفت زده تان مى کند

Bى گروهB باعث افزایش سالمت بدنمى شود.همچنین فیبر
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0774 مورخ 1401/10/03 به شــماره کالسه 1147 مالکیت 
آقاى/ خانم حســین وطنخواه ورنوسفادرانى به شناســنامه شماره 369 کدملى 
1140964798 صادره فرزند رمضان در یک قطعه زمین مزروعى به مســاحت 
1397,40 مترمربــع پالك شــماره 21 فرعى از 100 اصلى واقــع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر شــامل یک فقره تقسیم نامه به شماره 
14249 مورخ 35/5/30 دفترخانه 61 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
مالحضه و محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت 
به فاصلــه 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت 2 مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذکــور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/11/01- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/11/16- م الف: 1442288 
– رئیس ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شهر – ســید محمدحسن 

مصطفوى/10/200

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

رسمى
برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان 
و امالك موردتقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود. درصورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایى تقدیم نمایند. راى شــماره 6327 و 6326 مــورخ 1401/09/23  آقاى 
محمد مهدى معین  فرزند مصطفى نســبت به سه دانگ مشــاع از  ششدانگ  
یکبابخانه  به مساحت 124/85  متر مربع قســمتى از پالك شماره 724 اصلى 
واقع در قطعــه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهــان – متقاضى طبق گواهى 
شهود / قهرى موروثى طى گواهى انحصار  وراثت شماره 684/98 – 98/06/05 

شــعبه دهم حقوقى شــوراى حل اختالف نجف آباد و ســند اقرارنامه شماره 
55086-1400/01/24 دفتر 199 نجف آباد و خانم ملیحه آقائى فرزند محمدرضا 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124/85 متر مربع 
قسمتى از پالك شــماره 724 اصلى واقع در قطعه 3 بخش 11 حوزه ثبت ملک 

اصفهان – متقاضى مالک رسمى مشــاعى میباشد. تاریخ انتشــار نوبت اول : 
1401/11/16 -تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1401/12/01 -م الف:1450915- 
غالمرضا شیرانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد-ازطرف آفرین 

میرعباسى/11/144

مدیرکل آمــوزش و پرورش اصفهان گفــت: نهادهاى 
جامعه پذیــرى دانش آمــوزان در ســال هاى اخیر دچار 
دگرگونى شــده و انحراف پیدا کرده اســت.محمدرضا 
ابراهیمى روز پنج شــنبه در دومیــن روز از دهه فجر در 
جمع مدیران ادارى آموزش و پرورش اصفهان افزود: به 
دلیل نبود ارتباط مناسب میان مدرسه، خانواده و اجتماع، 
فضاى مجازى ورود کرده است و دانش آموزان را جهت 
مى دهد.وى تاکید کرد: اگــر ارتباط نهادهاى جامعه پذیر 
تقویت شــود، زمینه تربیتى مناسب شــکل مى گیرد؛ در 
برهه اى قرار داریم که دستاوردهاى انقالب اسالمى باید 
به نسل جدید منتقل شود و هیچ نهادى واالتر از آموزش 

و پرورش و مدرسه براى انجام این کار مناسب نیست.وى 
خاطرنشان کرد: در این زمینه باید اقدامات الزم انجام شود 
که در این میان نقش مدیر مدرسه بسیار مهم است و اوست 
که مى تواند ناشدنى ها را شدنى کند.ابراهیمى با بیان اینکه 
خانواده هاى دانش آموزان نیــز اثرپذیرى زیادى از مدیر 
مدرسه دارند، گفت: خرد و اندیشه دانش آموز به مدیران و 
مربیان مدارس سپرده شده است و سالمت فکر و اندیشه و 
تربیت دانش آموز باید براى ما به ویژه مدیران حائز اهمیت 
باشــد.مدیرکل آموزش و پرورش اصفهــان افزود: هیچ 
نهادى مانند آموزش و پرورش نمى تواند دســتاوردهاى 

انقالب اسالمى را به نسل جدید منتقل کند.

به مناسبت بزرگداشت ایام ا... دهه فجر، صدا و سیماى 
مرکز اصفهان ویژه برنامه هاى مختلفى را تدارك دیده و 
پخش آن ها را آغاز کرده است.بنابر اعالم روابط عمومى 
صدا و سیماى مرکز اصفهان، سیماى اصفهان با تولید 
ویژه برنامه هاى درس انقالب و میدان انقالب همچنین 
نماهنگ میهمان مردم استان اصفهان است. برنامه زنده 
صبحگاهى صبحونه در این ایام با دعوت از چهره هاى 
شاخص به تبیین دستاورد هاى انقالب اسالمى، انسجام 
و وحدت ملى و نقش خانواده ها در دوران انقالب اسالمى 
مى پردازد.عالوه بر پخش فیلم هاى سینمایى و مستند 
در ایام ا... دهه مبارك فجر، برنامه هاى ســالم زندگى 

به مدت 165 دقیقه، هشت بهشت به مدت 490 دقیقه، 
اصفهان امروز به مدت 105 دقیقه، گلســتانه به مدت 
140 دقیقه با رویکرد ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت، 
گفتگوى هفته، ســفر به شهرستان ها و میزگرد تحلیلى 
تفاوط با موضوعات خاص و فرهنگى با رویکرد انقالب 
اسالمى و راهکار هاى حفظ دستاورد هاى نظام اسالمى 
تولید و پخش مى شــود.در معاونت صدا تولید و پخش 
برنامه هاى منظومه دوران، صداى انقالب، آواى انقالب، 
پیام اصفهان، مسابقه نصف جهان، ایستگاه مخاطب و 
برنامه هاى صداى شهر، مستند و نمایش به مناسبت دهه 

مبارك فجر تدارك دیده شده است.

دگرگون شدن نهادهاى 
جامعه پذیرى دانش آموزان 

دهه فجر همراه با
 صدا و سیماى مرکز اصفهان

خسارت برف و کوالك
 در اصفهان

مدیـرکل مدیریت بحران اسـتاندارى اصفهـان گفت: 
138 فرد گرفتار در برف و کوالك در هفته گذشته توسط 
نیروهاى امدادى استان اصفهان نجات یافتند. منصور 
شیشه فروش گفت: 210 تیم امدادى طى 2 روز اسکان 
زمینه اسـکان اضطرارى 400 خانـواده را فراهم کرده، 
562 خودروى در راه مانده را امدادرسـانى کرده و 138 
فرد گرفتار در برف و کوالك و تصادفات را نجات دادند. 
وى ادامه داد: به دلیل بارش برف وکوالك راه ارتباطى 
120 روسـتا در مناطق غرب و جنوب اسـتان مسـدود 
و تلفن 50 روسـتا در بخش هاى پادنـا و پادناى علیاى 
شهرستان سـمیرم با جمعیت بیش از 28000 نفرقطع 
شد. برق بیش از 22 روستا هم در مناطق غرب و جنوب 
اسـتان قطع بود. وى تصریح کرد: همچنین آبرسـانى 
سـیار براى تأمین آب در 40 روسـتاى در مناطق غرب 

و جنوب انجام شد.

فرو ریختن حسینیه
بـارش سـنگین بـرف هفتـه گذشـته در شهرسـتان 
فریدونشهر، موجب فرو ریختن حسینیه روستاى قلعه 
سرخ شـد. این حادثه تلفات جانى نداشـته است. ارتفاع 

برف باریده در این روستا به یک متر رسیده است.

برگزارى اعتکاف 
در مسجد امام(ره) 

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشـگرى و صنایع دسـتى 
استان اصفهان از برگزارى مراسـم مذهبى اعتکاف در 
مسـجد تاریخى امام(ره) و تعطیلى این بنـاى تاریخى 
در این ایام خبـر داد. علیرضـا ایزدى گفت: بـا توجه به 
برگـزارى مراسـم مذهبـى اعتکاف در مسـاجد شـهر 
اصفهان از جمله مسـجد تاریخـى امـام(ره)، این بناى 
تاریخى تـا روز دوشـنبه 17 بهمن ماه تعطیل اسـت. او 
افزود: از روز سه شـنبه 18 بهمن ماه ایـن بناى تاریخى 

آماده بازدید است.

آزادى 45 زندانى
 محکوم مالى 

در آستانه میالد امام على (ع) و در چهاردهمین نشست 
"امـام رضایى هـا" 45 زندانـى با کمک هاى خیـران از 
زندان هاى استان اصفهان آزاد شدند. بنابر اعالم پایگاه 
اطالع رسانى اداره کل زندان هاى استان، درچهاردهمین 
نشسـت خیرین امـام رضایـى در اداره کل زندان هاى 
اسـتان، بـا کمـک 24 میلیـاردى خیـران 45 زندانـى 
اززندان هاى استان آزاد شدند. در این نشست همچنین 
150 میلیون ریال به معیشت و اشتغال خانواده هاى آن ها 

اختصاص یافت.

خبر

دریاقدرتى پور
جهش 20 برابرى تولید انرژى هاى پاك در اســتان 
اصفهان با ابرپروژه اى که به گفته مدیرکل مدیریت 
بحران استاندارى اصفهان قرار است در سال 1402 
بخشى از ظرفیت تولید برق در اســتان اصفهان را 
تأمین کند محقق خواهد شد. پروژه اى که مى تواند 
فالت مرکزى ایران را به یک منبع انرژى تبدیل کند. 
خورشید در فالت ایران شاید تنها سه ماه از سال یا 
کمتر کم توان باشد اما در مابقى ماه ها عمود مى تابد؛ 
منبعى بزرگ و رایگان از انرژى که اکنون با کلنگ 
خوردن آغاز احداث پروژه اى بزرگ در اصفهان قرار 
است در خدمت استان قرار بگیرد. آنطور که روایت 
مى شود میزان برق تولید شــده توسط بزرگ ترین 
نیروگاه کشور برابر است با 60 میلیون المپ 10 واتى 
که معادل 20 برابر روشنایى مسیر اصفهان - تهران 

مى شود. 
به شــکل جزئى تر این نیروگاه قرار است به میزان 
1/5 برابر ظرفیت نیروگاه هاى خورشیدى کل کشور 
برق تولید کند.  انرژى سبزى که با اقلیم و آب و هواى 
اصفهان سازگارى مناسبى داشته و به گفته منصور 
شیشه فروش مى تواند به عنوان انرژى پاك در تولید 

برق نقش مهمى را ایفا کند.
این در حالى اســت کــه تاکنون چندان اســتفاده 
بهینه اى از انرژى رایگان خورشید در اصفهان نشده 
بود و تنها 50 مگاوات انرژى خورشــیدى در استان 

تولید مى شد.
اما حاال با احداث این ابرپــروژه، اوضاع فرق خواهد 
کرد و آنطور که مدیرکل مدیریت بحران استاندارى 
اصفهان اعالم کرده قرار است این مجموعه بزرگ 

ترین نیروگاه متمرکز خورشیدى در اصفهان باشد.
طبق برنامه ریزى ها ایــن  مجموعه 600 مگاواتى 
نیــروگاه خورشــیدى در شهرســتان کوهپایه با 
سرمایه گذارى فوالد مبارکه و حدود 450 مگاوات نیز 
در سایر مناطق مدنظر استان اصفهان با مشارکت و 

سرمایه هاى دیگر شرکت ها اجرایى مى شود.
منصور شیشه فروش تأکید کرده که باید از سرمایه 

گذاران حمایت شــود تا آنها بتواننــد اقدامات این 
پروژه عملیاتى را اجرایى کنند و نیز براى تســریع و

 بهره مندى طرح ها اعتباراتى مدنظر قرار دهند.
این منبع قرار است به اقلیم خشک و کم آب اصفهان 
که در زمینه برق با مشکل روبه رو است یارى برساند 

و به کمک اصفهان بیاید.
این همان موضوعى است که منصور شیشه فروش 
هم از آن با عنوان اســتفاده از انرژى پاك در تولید 
برق نام برده و گفته در حال حاضر تنها 50 مگاوات 
انرژى خورشــیدى در اســتان تولید مى شود که با 
احداث و بهره بردارى هــزار مگاوات انرژى پاك در 
آینــده اى نزدیک به ظرفیت تولیدات برق اســتان 

افزوده خواهد شد.
حاال با احداث این نیروگاه در اصفهان این امیدوارى 

وجود دارد که تولید برق از انرژى هاى پاك خورشیدى 
نه تنها در کاهش آالیندگى هاى ناشى از سوخت هاى 
فسیلى تأثیرگذار باشد بلکه این روش براى اقلیمى 
که تابســتان هاى پــر از آفتاب ممتد دارد بســیار 
توجیه پذیر است. موضوعى که در کشورهاى زیادى 
در دنیا تقریباً به امرى طبیعى تبدیل شده و این انرژى 
پاك را به خانه ها، ساختمان هاى تجارى و ادارى و 

حتى مدارس برده اند. 
نمونه اش مــدارس ســبز در دنیا که بیــش از 40 
هزار نمونه در کشــورهاى مختلف دارد و با صرف 
هزینه هاى نســبتًا ســنگین اولیه، مدارس را براى 
همیشه از هزینه هاى سنگین استفاده از انرژى هاى 
فسیلى معاف کرده اند. در برخى کشورهاى دنیا نیز 
اســتفاده از انرژى هاى پاك البتــه فقط به مدارس 

محدود نمى شــود بلکــه اســتفاده از آن در همه 
ابعاد زندگى مردم رســوخ کرده اســت، مانند شهر 
فرایبــورگ در آلمان که هم اکنــون بیش از 2000 
خانه دوستدار طبیعت در آن مستقر است و خورشید 
نه تنها هزینه هاى مصرف انرژى در این خانه ها را به 
صفر رسانده بلکه براى مردم شــهر نیز منبع درآمد 

شده است.
در آلمان ثابت شده که انرژى خورشیدى که رایگان 
در اختیار بشــر قرار گرفته عالوه بر تأمین نیازهاى 
روزمره مى تواند بســترى براى اشــتغال و کسب 
درآمد باشــد، یعنى همــان چیزى کــه اصفهان با 
توجه به خشــک شــدن زاینده رود و از بین رفتن 
95 درصد از اشــتغال در بخش کشــاورزى به آن 

نیازمند است.

اصفهان منبع انرژى پاك  مى شود
طبق نتایج یک پژوهش، پیش بینى شــده است که صادرات 
اصفهان به روسیه در ســال جارى به حدود 12 میلیون دالر 
برسد که نسبت به سال 1400 رشدى بیش از 30 درصد خواهد 

داشت.
بر اساس نتایج یک پژوهش با عنوان " نگاهى به تاثیر جنگ با 
اوکراین بر تجارت خارجى روسیه " که در شماره 76 ماهنامه 
"پیشرفت“، نشریه سازمان مدیریت و برنامه ریزى اصفهان 
منتشر شده، آمده است که زمینه افزایش هر چه بیشتر مراودات 

تجارى کشور و استان با روسیه وجود دارد.
همچنین بر اســاس آمار دریافتى از گمرك اصفهان، میزان 
کل صادرات از گمرك استان به روســیه در سال 1400 بالغ 
بر 9 میلیون دالر بوده اما در هشــت ماه ابتداى سال 1401 به 
7/8 میلیون دالر رسیده است بنابراین انتظار مى رود صادرات 
به روسیه از گمرکات استان در سال جارى به حدود 12 میلیون 
دالر برسد که نسبت به سال 1400 بیش از 30 درصد افزایش 

خواهد یافت.
همچنین آمار صادرات اصفهان به روسیه، نشانگر اهمیت سهم 
فرش و محصوالت لبنى در ترکیب صادرات استان به روسیه در 
سال 1400 است اما مقایسه ترکیب کاالهاى صادراتى اصفهان 
به روسیه در ســال جارى گویاى تغییر قابل مالحظه ترکیب 
کاالهاى صادراتى از گمرکات استان به روسیه و افزایش سهم 

کاالهاى صنعتى است.
در این بین، میزان صادرات از طریق گمرکات استان اصفهان 
به روسیه رشد بیشترى نسبت به کشور داشته است و پیش بینى 
مى شــود در ســال جارى به حدود 12 میلیون دالر برسد که 
نسبت به سال 1400 بیش از 30 درصد افزایش خواهد یافت 
اما این میزان رشد در مقایســه با افزایش چشمگیر مراودات 
تجارى برخى از دیگر کشــورها به ویژه ترکیه با روسیه کمتر 
از حد مورد انتظار ارزیابى شده و مى توان از این فرصت براى 
افزایش هر چه بیشتر مراودات تجارى کشور و استان با روسیه 

بهره بردارى کرد.
 

پیش بینى افزایش صادرات 
اصفهان به روسیه

تاسیس
 شرکت سهامى خاص زرین سرد خانه گلشن پاتله درتاریخ 1401/11/08 به شماره ثبت 2278 به شناسه ملى 14011911197 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و یا حقوقى براى نگهدارى انواع مواد 
پروتئینى منجمد و انواع، میوه و سبزیجات و مشتقات آن بصورت تازه و منجمد و انواع مواد لبنى بصورت تازه و منجمد و انواع، خشکبار و درجه بندى، بسته بندى و 
سورتینگ انواع میوه جات و سبزیجات وبسته بندى انواع گوشت و مرغ و آالیش و نگهدارى و عرضه آن بصورت گرم و یا منجمد داخل کارتن و یا فله ایى و خرید و 
فروش انواع میوه وگوشت و مرغ و ماهى بصورت منجمد و گرم واحداث واحدهاى بسته بندى گوشت و مرغ و سالنهاى نگهدارى سردخانه و سورتینگ و پیش سرد 
کن و ملزومات آن، واردات و صادرات انواع مواد پروتئینى،میوه و سبزیجات و واردات انواع ملزومات بسته بندى مواد پروتئینى، میوه و سبزیجات. خرید و فروش، 
تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، افتتاح حساب در کلیه بانک ها و موسسات اعتبارى 
دولنى وخصوصى صرفا در راستاى موضوع فعالیت شرکت، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان، شهرستان شهرضا، بخش مرکزى، شهر شهرضا، آزادگان، کوچه ((شماره 1))، کوچه فرعى 4[نرگس]، پالك 10، طبقه همکف کدپستى 
8618893567 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 1000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 7127034 مورخ 1401/10/12 نزد بانک مدیریت پست بانک استان اصفهان شعبه شهر رضا 
با کد 0952 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى حبیب اله کریمى به شماره ملى 5120036015 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
على اکبر ثالثى به شماره ملى 5129919361 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقاى مسعود عباسى به شماره ملى 5129976789 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 شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و نائب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاى عبدالحسین کریمى به شماره ملى 5129824628 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم افسانه امین موسى آبادى به شماره 
ملى 5129858239 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1449270)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص دیده بان الکترونیک پارتاك به شناسه ملى 14009681635 و به شماره ثبت 66513 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/10/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد اکبر عزیزى به شماره ملى 0035660724 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/07 زهرا 
جهانگیرى به شماره ملى 1170118917 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/07 پویا عزیزى به شماره ملى 1271619377 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/10/07انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1448854)

1000 مگاوات نیروگاه برق خورشیدى، ابرپروژه اى است  که استان را 
به سمت استفاده از انرژى هاى پاك سوق مى دهد

کالهبردارى 1000 میلیاردى 
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى 2 نفر به 
اتهام کالهبردارى هزار میلیاردى از ســهامداران یک شرکت 
بازرگانى خبر داد.سردار محمدرضا هاشــمى فر، با اعالم این 
خبر، اظهار کرد: در پى ابالغ دستور قضائى مبنى بر شناسایى 
و دســتگیرى 2 نفر به اتهام کالهبردارى هــزار میلیاردى از 
ســهامداران یکى از شــرکت هاى بازرگانى پیگیرى پرونده 
به صورت ویژه توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در پلیس 

اطالعات و امنیت عمومى استان اصفهان دنبال شد.
وى افزود: مأموران این پلیس پس از چندین شبانه روز کار ویژه 
اطالعاتى و رصد هوشمندانه خود سرانجام مخفیگاه متهمان 
را در یکى از نقاط شهر اصفهان شناسایى و طى یک عملیات 
منســجم و هماهنگ، این افراد را دســتگیر و تحویل مرجع 

قضائى دادند.
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: شرکت مذکور 
یک ُهلدینگ بزرگ با 2 هزار سهامدار است که با کالهبردارى 
و متوارى شــدن این 2 نفر دچار زیان و خسارت زیادى شده و 

چندین سال بود که سرگردان و بالتکلیف بودند.

مدیر منطقه 4 شهردارى اصفهان گفت: در حال حاضر کارگاه سازمان عمران شهردارى جهت زیرسازى ضلع 
شرقى کانال جى شیر، در این محدوده مستقر و فعال شده است و امیدواریم بتوانیم آن را حدفاصل خیابان 

مشتاق تا پل عارف به بهره بردارى برسانیم.
محسن زمانى اظهار کرد: طى سال هاى گذشته، ضلع غربى این کانال از ورودى مشتاق تا انتهاى آن که وارد 

محدوده شهردارى منطقه 15 مى شود، فعال بوده است و شاهد تردد خودروها در آن هستیم.
وى با اشاره به گالیه مندى ساکنان ضلع شرقى کانال جى شیر از نبود ساماندهى در این محدوده گفت: با توجه 
به اینکه طرف دیگر کانال ساماندهى شده است، شهردارى منطقه چهار اصفهان در این راستا، اقداماتى را 

جهت ساماندهى ضلع دیگر کانال، طى چند ماه گذشته آغاز کرده است.
مدیر منطقه چهار شهردارى اصفهان از تملک و آزادسازى اراضى در امتداد ضلع شرقى کانال جى شیر خبر 

داد و گفت: در این محدوده، امالکى در تصرف شهروندان بود که ضرورت ساماندهى کانال، آزادسازى این 
امالك بود.

وى با بیان اینکه شرکت آب منطقه اى اصفهان نیز مدعى و متولى بخش دیگر حریم این کانال است، افزود: با 
هماهنگى بین شهردارى و این شرکت توانستیم بدون تجاوز به حریم کانال، آن را ساماندهى کنیم.

زمانى تصریح کرد: در حال حاضر کارگاه سازمان عمران شهردارى جهت زیرسازى این محدوده، مستقر و 
فعال شده است و امیدواریم تا دو ماه آینده عملیات آسفالت نیز انجام شود و بتوانیم آن را حدفاصل خیابان 

مشتاق تا پل عارف به بهره بردارى برسانیم. 
مدیر منطقه چهار شهردارى اصفهان با بیان اینکه با اجراى این پروژه، دسترسى به محدوده ضلع غربى کانال 
جى شیر و منطقه 15 و دسترسى شهروندان به خیابان مشتاق فراهم مى شود، افزود: این مهم نه تنها باعث 
رضایت خاطر شهروندان خواهد شد بلکه به لحاظ حس بصرى، مبلمان شهرى و زیباسازى اطراف کانال 

جى شیر نیز اقدام خوبى اتفاق خواهد افتاد.

ضلع شرقى کانال جى شیر ساماندهى مى شود
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01

تیم اتحــاد کلباء با هدایت ســرمربى ایرانــى اش از جام 
ریاســت جمهورى امارات حذف شــد. چهارشــنبه شب 
گذشــته در ادامه دیدارهاى مرحله یک هشتم نهایى جام 
ریاســت جمهورى امارات تیم هاى اتحاد کلباء و البائح در 
120 دقیقه  وقت هاى قانونى و اضافه به تساوى 3 - 3 بسنده 
کردند. اسپاداسیو (6)، کیس (12) و الفردان (56) براى تیم 
فرهاد مجیدى گل زدند. گل هاى البائح نیز در دقایق 40، 
66 و 6+90 به ثمر رســیدند. کار براى تعیین تیم برنده به 
ضربات پنالتى کشــید که البائح با نتیجه 6 بر 5 شاگردان 
فرهاد را شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد و اتحاد کلباء 

از این رقابت ها حذف شد.

حذف تیم فرهاد از جام 
ریاست جمهورى

02

دو ستاره طالیى پوشان ســپاهان بازى مهم هفته جارى این 
تیم را از دست دادند. رامین رضاییان و امید نورافکن به دلیل 
محرومیت دیدار هفته آینده سپاهان برابر فوالد خوزستان را از 
دست دادند. اخراج امید نورافکن مدافع چپ سپاهان با دو کارت 
زرد موجب محرومیت این بازیکن در مصاف با فوالدى ها شد، 
این در حالى بود که رامین رضاییان مدافع راست طالیى پوشان 
نیز با کارت زردى که در دیدار مقابل گل گهر سیرجان از داور 

دریافت کرد، بازى بعدى این تیم مقابل فوالد را از دست داد.

خلع سالح 
چپ و راست سپاهان!

03

مصاف سپاهان-گل گهر 5 گل داشت و موقعیت گل هاى 
متعدد که با نتیجه 4-1 به ســود میزبان به پایان رســید. 
انتظار بازى پر گل در این مســابقه کامًال طبیعى بود، چرا 
که سپاهان و گل گهر با 24 گل زده تهاجمى ترین تیم هاى 
لیگ برتر محسوب مى شدند. در نهایت سپاهان با 4 گلى که 
در این بازى به ثمر رساند 28 گله شد و شمار گل هاى تیم 
گل گهر هم به عدد 25 رسید. حال سپاهان با 28 گل زده به 
تنهایى تهاجمى ترین تیم لیگ برتر به حساب مى آید و معدل 
گل زده این تیم در هر بازى 1/55 به حساب مى آید. دراین 
جدال تیم گل گهر هم موقعیت هاى خوبى براى گلزنى به 
دست آورد ، اما سیوهاى خوب پیام نیازمند در درون دروازه 

مانع گلزنى شاگردان ژنرال شد.

سپاهان 
تهاجمى ترین تیم لیگ شد

شــهریار مغانلو، مهاجم طالیى پوشــان اصفهان 
نمایشى در هفته هجدهم لیگ بیست ودوم در مصاف 
تیمش با گل گهر سیرجان در نقش جهان از خود به 
یادگار گذاشت که تا مدت ها در ذهن فوتبالدوستان 

ایرانى به خصوص طرفداران سپاهان خواهد ماند.
گل گهر و امیر قلعه نویى در شرایطى 
سنگین ترین شکســت فصل را در 
ورزشگاه نقش جهان مقابل سپاهان 
تجربه کردند که نقــش اصلى این 
موفقیت چشمگیر مورایس را باید از 
آن شهریار مغانلو دانست؛ مهاجمى 
که پس از یک سال و نیم حضور در 
سپاهان کم کم در حال خارج شدن 
از زیر فشــارهایى است که انتقال از 

پرسپولیس به جمع طالیى پوشــان دیار زاینده رود 
روى دوشش گذاشته بود و حاال به همان مهاجمى 

تبدیل شده که از او انتظار داشتیم.
شهریار مغانلو حاال در پایان هفته هجدهم رقابت هاى 

لیگ برتر موفق به ثبت 6 گل و ارسال 3 پاس گل شده 
تا بار دیگر نام خودش را به عنوان یکى از شاخص ترین 
بازیکنان لیگ برتر مطرح کند. او حاال عالوه بر اینکه 
به صدر جدول گلزنان رسیده، با آمادگى اى که دارد 
مى تواند هر سنگربان و هر دفاعى را مانند روز سختى 

که براى فروزان، گلزارى و ســهرابیان ساخت، به 
وحشت بیندازد. او احتماال مى تواند جدى ترین رقیب 
سردار آزمون و مهدى طارمى در راس خط آتش تیم 

ملى با سرمربى جدیدش هم باشد.

نمایش بى نظیر شهریار در هفته هجدهم

فرشاد احمدزاده، وینگر هجومى سپاهان که دومین 
گل تیمش در مصاف با گل گهرى هــا را در نقش 

جهان وارد دروازه محســن فروزان کرد 
درباره شادى خاصش بعد از ثبت این 
گل گفــت که فرزنــدى در راه دارد 
و این حرکت را به عشــق او انجام 

داده است.
احمدزاده که کمى پیش از پایان نیمه 

اول دومین گل ســپاهانى ها 
را در مصــاف تک به 
تک با گلــر گل گهر 
وارد دروازه این تیم 
ســیرجانى کرد، بعد 

از گلزنــى به ســمت 
هــواداران طالیــى 

پوشان اصفهان رفت و در 
آنجا توپى را از توپ جمع کن 

تحویل گرفت و زیر پیراهنش 
جاســازى کرد. او بعد از شادى 
با بازیکنان سپاهان، به صورت 
تکى مقابل عکاساِن ایستاده 

در ســمت مقابل رفت تا 
تصویرى را براى همیشه 

ثبت کند.
احمدزاده که در بازى نســاجى هم نمایش خوبى از 
خود نشان داده و کمى بابت تعویضش روى ترش 
کرده بود روز چهارشــنبه در دقایق انتهایى 
خودش از مورایس درخواست تعویض کرد تا 
جاى خود را در دقیقه 85 به الویس کامسوبا 
بدهد. او در انتهاى مسابقه درباره شادى گل 
خاصش گفت که فرزنــدى در راه دارد و این 
حرکت را به عشق او انجام داده است.

احمدزاده که مدتى است 
از زندگــى مجــردى 
فاصله گرفته از زمان 
حضورش به عنوان 
یک بازیکن جوان 
در فوتبــال ایران 
همواره جزو بهترین 
بازیکنــان لیگ بوده 
و امســال نیز همین 
رویــه را ادامــه داده 
است. او حاال به عنوان 
یک بازیکــن باتجربه و 
البته یک پدر، با مسئولیت و 
پختگى بیشتر هم بازى مى کند.

علت شادى گل خاص احمد زاده چه بود؟
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در هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال پرتغال تیم هاى پورتو 
و ماریتیمو مقابل هم قرار گرفتند که این مسابقه با نتیجه 2 
بر صفر به سود پورتو خاتمه پیدا کرد. در این مسابقه مهدى 
طارمى، مهاجم ملى پوش تیم فوتبــال پورتو یک نیمه در 
ترکیب تیمش حضور داشت و در آغاز نیمه دوم جاى خود را 
به اوانیلسون داد. فولیا از پورتو در دقیقه 38 و مورنو از ماریتیو 
در دقیقه 42 با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج 
شدند. پورتو با این پیروزى 42 امتیازى شد و موقتًا در رده 

دوم جدول رده بندى قرار گرفت.

پیروزى پورتو در دیدارى 
جنجا لى

04

با راى گیرى در نشست سالیانه کنفدراسیون فوتبال آسیا در 
منامه مشخص شد میزبان جام ملت هاى 2027 عربستان 
خواهد بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا در نشست سالیانه خود 
در منامه بحرین، عربستان ســعودى را به عنوان میزبان 
جام ملت هاى آسیا در سال 2027 انتخاب کرد. عربستان 
تنها نامزد میزبانى جام ملت هاى بعدى بود و در راه کسب 
میزبانى رقیبى نداشت. گفتنى است این براى اولین بار است 

که عربستان میزبان این رقابت ها مى شود.

عربستان میزبان 
جام ملت هاى 2027

با وجود کارت قرمزى که نورافکن روى اشتباه خود دریافت 
کرد، به شدت در جریان مسابقه و پس از پایان بازى، توسط 

هواداران حاضر در ورزشگاه موردتشویق قرار گرفت.
هنوز چند دقیقه اى از شــروع نیمه دوم دیدار گل گهر و 
سپاهان سپرى نشده بود که موقعیت بسیار خوبى براى 
امید نورافکن در محوطه جریمه تیم میهمان ایجاد شــد 
و این بازیکن در موقعیت تک به تک با محســن فروزان 
قرار گرفت. این بازیکن ســپس توپ را به سمت راست 
خود انداخت تا دروازه  بان گل گهر را از جریان مسابقه خارج 
کند، اما به زمین افتاد تا در نگاه اول برداشت مخاطب بازى 

اعالم پنالتى به سود سپاهان باشد.

با این حال، ســعاد وفاپیشه مانند محســن فروزان که 
بالفاصله پس از این صحنه از زمین بلند شد و به سمت داور 
مسابقه خیز برداشت، معقتد به تمارض نورافکن بود تا این 
بازیکن که در نیمه اول هم کارت گرفته بود، با کارت زرد 

دوم از دقیقه 48 تیمش را در زمین 10 نفره کند.
نورافکن البته پیش از اخراج توانســته بود پاس گل اول 
تیمش را با هوشیارى براى مغانلو مهیا کند، اما بازى در 
تیم  هاى پرهوادار خطراتى دارد که ممکن است در مواقع 
اینچنینى بازیکنى که تصمیم اشتباهى در جریان مسابقه 
گرفته را به چالش هاى جــدى وارد کند. با این حال امید 
نورافکن نه تنها با نگاه منفى هواداران سپاهان مواجه نشد، 

که پس از تمدید بلندمدت قرارداد خود به چهره اى کامال 
محبوب در اصفهان تبدیل شــده و پس از پایان مسابقه 
نیز به شدت از سوى هواداران سپاهان مورد تشویق قرار 
گرفت. تا جایى که پیش از رفتن به رختکن مجبور شــد 
برگردد تا به هوادارانى که براى او شعار مى دادند، تعظیم 
کند. نورافکن در شرایطى اقدام به تمدید قرارداد با سپاهان 
گرفت که تیم هاى زیادى، از جمله پرسپولیس، به شدت 
خواهان جذب او در پایان فصل با اتمام قرارداد بودند، اما 
این اقدام او کارى کرد که بیش از گذشته جاى خود را در 
دل هواداران باز کند و احتماال مسیر تبدیل شدن به یکى از 

محبوب ترین بازیکنان سپاهان را ادامه داده باشد.

امید نورافکن در قلب هواداران سپاهان

رامین رضاییان مدافع گلزن سپاهان در مصاف این تیم با 
سیرجانى ها با بیان اینکه امیر قلعه نویى را شخصاً دوست 
دارم گفــت: از او و همه گل گهرى هــا معذرت خواهى 
مى کنم اما من کارى را انجام دادم که در فوتبال ایران نه 

فقط تیم ما بلکه همه تیم ها و بازیکنان باید انجام دهند.
رامین رضاییان پس از پیروزى پرگل تیمش مقابل گل گهر 
سیرجان در هفته هجدهم رقابت هاى لیگ برتر پیرامون 
اتفاقات رخ داده در صحنه گل اول بازى اظهار داشــت: 
قلعه نویى براى من بسیار عزیز است و اگر از دستم ناراحت 
هستند از او و تمام بازیکنان خوب گل گهر معذرت خواهى 
مى کنم اما این عذرخواهى دلیلى بر نادرست بودن کارم 
نیست. وى افزود: یک قانون در فوتبال وجود دارد و اگر 
دو بازیکن در زمین از ناحیه سر به هم برخورد کنند، داور 
وظیفه دارد که بازى را متوقف کند و در صحنه گل اول به 
نظرم هیچ سر به سرى انجام نشده بود و آن برخورد هم در 

وسط زمین اتفاق افتاد.
مدافع سپاهان متذکر شد: من کارى را انجام دادم که در 
فوتبال ایران نه فقط تیم ما بلکه همه تیم ها و بازیکنان باید 

انجام دهند. مگر صحبت فوتبال تمیز وجود ندارد؟ مگر 
نمى خواهیم دقایق مفیدترى را بازى کنیم؟ از همه تیم ها 
خواهش مى کنم که از این به بعد هیچ تیمى توپ هاى 
بى مورد را بیــرون نزند. اگر بازیکن مــا به ناحق زمین 
خورده و یا در صحنه اى وسط زمین بازیکن بى مورد زمین 
خورده، توپ را به بیرون نزننــد. بگذارید فوتبال ما یک 
درصد هم پیشــرفت کند، ما که به هیچ مدلى پیشرفت 
نمى کنیم، فوتبال ما از نظر امکانــات، زمین و هر چیز 
دیگرى به اندازه کافى عقب افتاده حداقل در این زمینه 

پیشرفت کنیم.
رضاییان گفت: بــاز هم تاکید مى کنــم من امیر 

قلعه نویى را شخصاً دوست دارم و از همه بازیکنان 
گل گهر باز هم معذرت خواهى مى کنم، احساس 
کردم آن صحنه یک درگیرى طبیعى اســت و 

اتفاق خاصى هم رخ نداده اســت چون هر چهار 
دفاع رو به بازى بودند و از طرف دیگر رفتار حرفه اى 

در آن لحظه این است که تا داور سوت نزده، باید به بازى 
ادامه بدهید.

مدافع سپاهان:

از قلعه نویى و گل گهرى ها عذرخواهى مى کنم اما...
عیســى آل کثیر پس از پشــت ســر گذاشتن 
مصدومیت ســخت و طوالنى مدت خود پس از 
حدود یک ســال و یک ماه در یک بازى رسمى 

به زمین رفت.
از دو خرید پرسپولیس در پنجره زمستانى عیسى 
آل کثیر بوده است. این بازیکن که با پایان فصل 
گذشته قراردادش به پایان رسیده بود پس از پشت 
سر گذاشتن دوران طوالنى مدت مصدومیتش بار 
دیگر با امضاى قرارداد جدید شماره 72 پرسپولیس 

را بر تن کرد.
آل کثیر در هفته چهاردهم فصل گذشــته مقابل 
شهرخودرو در مشهد مصدومیت تلخ پارگى رباط 
صلیبى را تجربه کرد. عیســى کــه فکر مى کرد 
مى تواند بدون عمل جراحى به زمین برگردد عمل 
خود را به تاخیر انداخت و همین موضوع ســبب 

طوالنى تر شدن دورى او از بازى ها شد.
عیســى حاال پــس از گذشــت 390 روز از آن 
مصدومیــت در بــازى حســاس مقابل 
آلومینیــوم اراك در هفته هجدهم 
لیگ بیست و یکم به زمین فرستاده 
شد. این مهاجم جنوبى در بین نیمه 
جایگزین شیخ دیاباته 
شد. قطعا عیسى 
تا رســیدن به 
شرایط ایده آل 
مسابقه زمان 
بیشـــــترى 
نیــاز دارد امــا 
انگیزه باالى او مى تواند 
اتفاقات خوبى را برایش

 رقم بزند.

بازگشت عیسى آل کثیر 
پس از 390 روز

این سپاهان بوى قهرمانى مى دهد؛ سپاهانى 
که با بــازى هاى هجومــى و زیبایش اکثر 
مدعیان لیگ را به زانو درآورده است. طالیى 
پوشان اصفهان از همان گام نخست و زمانى 
که ورزشگاه آزادى را با طوفان 5 دقیقه اى 
خود برابر مدافع عنوان قهرمانى درنوردیدند 
قدرت خــود را به حریفانشــان در لیگ 22 

دیکته کردند. 
شــاگردان ژوزه مورایس نه تنها با 2 گل از 
سد استقالل گذشــتند بلکه گل گهر را هم 
با نتیجه 2 بر 2 در قلعــه امیر متوقف کردند. 
آنهــا در ادامه تراکتور مدعــى را با 4 گل در 
نقش جهان زمینگیر کردنــد و حاال دوباره 
و پس از چنــد غافلگیــرى در برابر برخى
 تیم هاى کم نام و نشان روند رو به رشد خود 

را از سر گرفتند. 
این تیم پس از شکســت یک بر صفر برابر 
پیکان، هشــدار زنگ خطر را جدى گرفته و 
براى عقب نیافتــادن از کورس قهرمانى در 
فاصله یک هفته مانده بــه پایان نیم فصل 
نخست خیلى سریع به جاده برگشت. پس از 
آن بود که قطار طالیى دوباره با حرکت روى 
ریل موفقیت عزمش را جزم کرد تا راهى را 
بپیماید که به توقف در ایستگاه قهرمانى ختم 
شــود. از همه مهمتر آنکه سکاندار پرتغالى 
سپاهان در هدایت تیم خود به سوى سکوى 
نخست لیگ هیچ توجهى به دست فرمانى 
که رقبایش با آن پیش مــى رانند و نتایجى 
که کســب مى کنند نــدارد. تنها چیزى که 
براى مورایس اهمیت دارد پیروز بیرون آمدن 

شاگردانش از تمامى میادین است.
دســتیار ســابق «آقاى خاص» سرانجام 
در هفتــه هجدهم بــا غلبه بر ســربازان 
پرافتخارترین مربى لیــگ ایران، تیمى که 

در ادوار گذشــته به خاص بودن شهره بود 
را هم پشت سر گذاشت. حاال سپاهان با 36 
امتیاز و به لطف تفاضل گل بهترش به جاى 

پرسپولیس بر صدر جدول تکیه زده است.
از این به بعد سرنوشت ســپاهانى ها دست 
خودشان است. طالیى پوشــان دیار زاینده 
رود بــراى تصاحب ششــمین جام طالیى 
در پایــان فصــل کافــى اســت در تمام 
بازى هایشان همان روالى را در پیش بگیرند 

که گل گهر مدعى را با آن دست خالى روانه 
سیرجان کردند.

سپاهان براى تعبیر رؤیاى قهرمانى در لیگ 
22 از همه ابزار مورد نیاز برخوردار اســت. 
این تیم پرافتخار اصفهانى بیشــتر از نصف 
راه را به ســالمت طى کرده و براى گذر از 
خوان هاى بعــدى با افزودن چنــد مهره با 
کیفیت دیگر به تقویت خود پرداخته اســت. 
ســخت ترین مرحله پس گرفتــن صدر از 

پرسپولیس بود که با جشنواره گلى که در این 
هفته در نقش جهان برابر مهمان سیرجانى 
خود راه انداختند و با توقف شاگردان یحیى 

برابر آلومینیوم سرانجام محقق شد. 
ســپاهانى ها اما زمان زیادى براى عبور از 
خوان بعدى در اختیار ندارند. آنها دو روز دیگر 
باید در فوالد آرنا بــه مصاف تیمى بروند که 
در بازى رفت با کسب سوغات 3 امتیازى از 
اصفهان موفق به ثبت اولین شکست فصل 

در کارنامه طالیى پوشان شد. پربیراه نیست 
اگر مدعى شــویم که گذر از سد شاگردان 
نکونام براى ســپاهانى ها یعنى طى کردن 
دو سوم راه قهرمانى چرا که فوالدى ها این 
بار با لشــکرى زخم خورده برابر ارتش زرد 
سپاهان صف آرایى خواهند کرد. سرخپوشان 
اهواز بــراى جبران شکســت در دقیقه 99 
در تقابل با سرخپوشــان تبریز و همچنین 
تکرار نتیجه بــازى رفت این فصلشــان با 

سپاهانى ها و دست خالى برگرداندن طالیى 
هاى اصفهان از خوزســتان همچون دیدار 
برگشت فصل گذشته، روز سه شنبه با تمام 
قوا به میدان خواهند آمد. ضمن اینکه سبک 
بازى خاص فوالد کار را براى سپاهان براى 
حفظ جایگاهش در رده اول جدول سخت تر 

خواهد کرد. 
غیبت دو مهره کلیدى طالیى ها در سمت 
چپ و راســت زمین به دلیل محرومیت هم 
مى تواند پیروز بیرون آمــدن از این خوان را 

براى تیم مورایس دشوارتر کند.
با همه اینها این ســرمربى پرتغالى در بازى 
هاى گذشــته اش با ارنج تیمش نشان داده 
قادر اســت با آنالیز دقیق حریــف از تمامى 
بازیکنانى که در اختیــار دارد بدون توجه به 
نامشان به بهترین نحو براى رسیدن به نتیجه 
دلخواهــش بازى بگیرد. بر همین اســاس

 مى توان امیدوار بود خــأل بازیکنانى چون 
رامین رضاییان و امید نورافکن در مصاف با 
فوالد هم با توجه به مهارت سرمربى سپاهان 

در مهره چینى تاحدى پرشود. 
از همه مهمتر اینکه سپاهان این روزها بوى 
قهرمانى مى دهد و تــک تک بازیکنان این 
تیم زمانى که پا به تــوپ به محوطه جریمه 
حریفان نزدیک مى شوند بوى گل مى دهند. 
فرقى هم نمى کند که در کدام پســت بازى 
مى کنند، چیزى نمانــده که گلر این تیم نیز 
عالوه بر حفاظت از سنگر طالیى ها پایش به 

گلزنى هم بازشود!
قطار طالیــى اصفهــان بــراى تصاحب 
ششــمین جام پس از هشت ســال کافى 
اســت با فرمانى پیش رود کــه پنج بازى 
اخیرش را با برد پشت سرگذاشت، آن وقت 
هیچ ســنگى نمى توانــد آن را از روى ریل 

منحرف کند.

چرخ قطار طالیى روى ریل قهرمانى قرار گرفت

دورخیز سپاهان براى کسب ششمین جام
مرضیه غفاریان

حســن فروزان کرد 
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صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

پــس اى بنــدگان! خــدا را! خــدا را! پــروا کنیــد، کــه دنیــا بــا 
قانونمنــدى خاصــى مــى گــذرد، شــما بــا قیامــت بــه رشــته اى اتصــال 
داریــد، گویــا نشــانه هــاى قیامــت آشــکار مــى شــود و شــما را در راه 
خــود متوقــف کــرده، بــا زلزلــه هایــش ســر رســیده اســت، ســنگینى 
ــا را  ــا دنی ــردم ب ــد م ــاده و رشــته پیون ــر دوش شــما نه ــار آن را ب ب
قطــع کــرده، همــه را از آغــوش گــرم دنیــا خــارج ســاخته اســت. 
گویــى دنیــا یــک روز بــود و گذشــت، یــا ماهــى بــود و ســپرى شــد.
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مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان یازدهــم بهمن مــاه، در روز اول کارى در 
مسئولیت جدید، ضمن گرامیداشت فرارســیدن دهه مبارك فجر پیروزى 
انقالب اسالمى، گفت: با توان و همت مســئولین و کارکنان مى توانیم این 

مجتمع عظیم صنعتى را به رونق اقتصادى ، تولید و توسعه برسانیم.
مهدى کوهى که از آذر ماه سال جارى به عنوان رئیس هیات مدیره ذوب آهن 
اصفهان فعالیت مى کند، افزود : این شرکت، که با همت بى نظیر و ستودنى 
سرمایه هاى انسانى که امروز پیشکسوت صنعت فوالد هستند تاسیس شده 
نماد صنعت فوالدکشور است و هر صنعتى پس از ذوب آهن اصفهان در کشور 

موفق عمل کرده، از نیروهاى توانمند این شرکت که همچون یک دانشگاه 
ملى، خدمت به صنعت کشور را در اولویت قرار داده ، بهره مند بوده اند.

کوهى، به روزرسانى پروژه هاى جارى را یکى از برنامه هاى اصلى در کوتاه 
مدت ذکر کرد که در بهره ورى و آینده شــرکت تاثیر بسیارى دارد و افزود: 
اصالح ساختار مالى از جمله دیگر اولویت هاست که مرحله اول آن با افزایش 
سرمایه اخیر انجام شد و با حمایت سهامداران محترم مراحل بعدى نیز انجام 

خواهدشد.
وى با اشــاره به اینکه تدوین برنامه اى کامل و مناسب براى سال آینده در 

اولویت مى باشد گفت: ســهامداران محترم به واسطه اعتبار نام ذوب آهن، 
سرمایه خود را وارد بورس کرده اند و توقع سودآورى دارند که این مجموعه 

بزرگ باید آن را محقق سازد.
کوهى با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبرى در دیدار با تولید کنندگان 
کشور گفت: فرهنگ بسیجى و جهادى،  اقتصاد مقاومتى و فعالیت هاى دانش 
بنیان  از اولویت هاى ما در حل مشــکالت صنعت براى کوتاه نمودن مسیر 

دسترسى به برنامه ها خواهد بود.
مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان اظهار داشــت: باید نمایشــگاه دائمى از 
محصوالت بومى سازى شده شــرکت با همکارى معاونت برنامه ریزى و 
توسعه و مدیریت روابط عمومى برپا شود تا با روش هاى مهندسى معکوس 

و کاهش هزینه هاى مالى تولید داخل را تقویت کنیم.
ایرج رخصتى که اردیبهشــت ماه امســال به عنوان مدیرعامل ذوب آهن 
منصوب شد نیز در این جلسه به عنوان نائب رئیس هیات مدیره ذوب آهن 
اصفهان از تالش کارکنان این مجتمع عظیم صنعتى در یک ســال گذشته 
قدردانى کرد و گفت: ذوب آهن مجموعه اى متعهد و دلسوز در اختیار دارد و 
هرچند سال سختى را به دلیل شرایط بیرونى شرکت، پشت سر گذاشتیم اما 

روزهاى خوب در پیش است.
مهرداد توالئیان معاون بهره بردارى و عضو هیات مدیره این شرکت نیز از 
شرایط خوب تولید گفت و افزود: با شــرایط موجود مى توانیم تا پایان سال 

رکورد جدیدى در تاریخ ذوب آهن اصفهان ثبت نمائیم.
وى افزود: تولید محصوالت جدید و با ارزش افــزوده باال همچنان اولویت 
اصلى ماست و دستاوردى جدید نیز در این خصوص حاصل شده که در دهه 

فجر از آن رونمایى مى شود.

اصلى ترین برنامه هاى ذوب آهن به روایت مدیرعامل جدید

مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه جمعى از مدیران این مجموعه از 
مرکز شهید قندى شهر اصفهان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، اســماعیل قربانى در 
این بازدید ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در راستاى خدمت رسانى 
به همشــهریان عزیز، با اشــاره به ظرفیت هاى بالقوه این مرکز گفت: با 
توجه به جنبه هاى خاص حوزه اســتحفاظى این مرکز نظیر ویژگى هاى 
فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى بافت مردمى آن، الزم است همه توانمندى 
هاى کارکنان این مرکز بر جذب حداکثرى مشترکین و سرویس دهى به 

آنان معطوف شود.
وى افزود:  طى سال هاى اخیر، ســرمایه گذارى هاى خوبى در محدوده 
این مرکز در زمینه سرویس هاى باند پهن جدید نظیر فیبر نورى منازل و 
مشــاغل (FTTH) صورت گرفته که امیدواریم با اقدامات الزم در عرصه 
آگاهى بخشــى به مردم، بتوانیم از این ظرفیت براى تســهیل و تسریع 

دسترسى همشهریان عزیز به اینترنت پر سرعت گام برداریم.
گفتنى است در حاشیه این بازدید، رئیس و مسئوالن این مرکز در حضور 
مدیران حوزه هاى فنى و تجارى به بیان مشکالت و موانع میدانى سرویس 

دهى به مشــترکین پرداختند و بر لزوم پیگیرى مجدانه جهت رفع سریع 
این مشکالت تاکید شد.

الزم به ذکر است، قربانى در ادامه این برنامه از سالن MDF این مرکز نیز 
بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه خدمت رسانى به مردم قرار گرفت.

 محمد هیبتیان معاون شبکه، رامین خمســه مدیر مخابرات مرکز استان، 
مســیح محمدى سرپرســت اداره فروش خانگى و محمد جواد برمکى 
سرپرست اداره روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان از جمله حاضرین 

در این بازدید بودند.

بازدید مدیر مخابرات اصفهان از مرکز شهید قندى 

حال بخش گردشگرى کشور خوب نیست

ارتقاى گرید نمایندگى بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان 

درهمایش اصفهان، توســعه گردشگرى، اقتصاد 
پایدار، ارتقــاء بینش و مهارت جذب ســرمایه در 
پروژه هاى گردشــگرى مدیریت شــهرى که با 
حضور معاون عمرانى وزیر کشــور در محل سالن 
همایش هاى بین المللى اتــاق بازرگانى اصفهان،

برگزار شد بر نقش مهم تنوع بخشى به محصول و 
توسعه مقصد در رونق این صنعت تاکید شد.

به گزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان 
معاون عمرانى وزیر کشــور در این همایش ضمن 
اشاره به پتاسیل هاى باالى کشورمان در حوزه هاى 
مختلف، از خوب نبودن حال بخش گردشــگرى 

کشور، ابراز تاسف کرد. 
مهدى جمالى نژاد با تاکید بر اینکه على رغم همه 
مشــکالت و محدودیت ها و ایران هراسى ایجاد 
شــده در جهان، امکان رشــد صنعت گردشگرى 
وجود دارد افزود: گردشگرى در حال تبدیل شدن 
به بزرگ ترین و پردرآمدترین صنعت جهان است و 
پیش بینى شده به بزرگ ترین اقتصاد دنیا در سال 

2024 تبدیل شود. 
وى بــا بیــان اینکــه مى توانیم با عــزم جدى، 
گردشگرى را رونق دهیم گفت: در سال 97 ، بیش 
از 7میلیون گردشــگر خارجى داشتیم و بر اساس 
گزارش سازمان جهانى گردشــگرى، در آن سال 
به عنوان دومین کشــور با رشد سریع گردشگرى 

معرفى شدیم.
معاون عمرانى وزیر کشــور در ادامه ضمن تقدیر 
از تهیه پروژه قصه هاى ناگفته اصفهان، خواستار 

روایت و اشتراك این قصه ها شد. 
 در ابتداى ایــن همایش، دبیرکل اتــاق بازرگانى 
اصفهان ضمن تشــریح رویکــرد پارلمان بخش 
خصوصى اصفهان در تســهیل ســرمایه گذارى 
گفت: از ســال 1398 اتاق بازرگانــى اصفهان بر 
اســاس قانون بهبود مســتمر محیط کسب و کار 
با یک برنامه راهبردى، در حــوزه کمک به ارتقاء 

شاخص ها به ایفاى نقش پرداخت. 
بهنام ابراهیمى نتیجه ورود به این حوزه و همراهى 
بخش دولتى و خصوصى را ارتقاء شاخص محیط 
کسب و کار استان عنوان کرد و افزود: با این وجود، 
شاخص سرمایه گذارى اســتان به ویژه در حوزه 
گردشــگرى اصال مطلوب نبــوده و نیازمند چاره 

اندیشى است. 
 وى برنامه ریزى اتاق بازرگانى اصفهان در ســه 
ســطح کالن، بخش و خرد را از فعالیت هاى دوره 
نهم پارلمان بخش خصوصــى اصفهان عنوان و 
تاکید کرد: کلیدواژه اصلى ما در این ســه بخش، 
مشارکت بوده و با حاکمیت، نهادها و خوشه هاى 
اقتصادى، فعاالن اقتصادى و آحاد جامعه به منظور 

ارتقاء شاخص ها مشارکت خواهیم کرد. 

به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان، طى جلسه مجمع 
عمومى منتهى به سال مالى 1400 نمایندگى بنیاد استان اصفهان با حضور مدیر 
عامل بنیاد تعاون، معاون کارآفرینى و اشتغال، مدیر حسابرسى داخلى و ارزیابى 
عملکرد، مدیر صنعت و  مدیر بنیاد استان اصفهان در سالن جلسات ستاد مرکزى، 
مطهرنژاد ضمن تشــکر از فعالیت مطلوب نمایندگى استان اصفهان، نمایندگى 
اصفهان را به عنوان نمایندگى برتر بنیاد در سال 1401 و داراى گرید +A  معرفى 
و اضافه کردند که بایستى به توســعه فعالیتهاى اشتغالزایى بیش از پیش اهمیت 

داده شود.
همچنین ضمــن تقدیر و تشــکر از مدیریت و پرســنل نمایندگــى اصفهان، 

این نمایندگى را در شــاخص هــاى نظم و آراســتگى محیــط کار، فراوانى و 
تنــوع محصــوالت تولیــدى و مشــارکت موثــر در نمایشــگاههاى ملــى 
و اســتانى بــه عنــوان نمایندگــى برتــر بنیــاد در ســال 1401 انتخاب و 

معرفى کردند.
همچنین نطنزى، مدیــر نمایندگى بنیاد تعــاون زندانیان اســتان اصفهان در 
مورد ایــن موفقیت گفــت: مطمئنًا این مهــم حاصل زحمات شــبانه روزي و 
بــه معنــاي واقعــی از خودگذشــتگی همــکاران گرانقــدر و پرتــالش 
نمایندگــى اســتان اصفهان بــراي یــک فراینــد خداپســندانه و خدمت به

 کشور است.  

بدینوسیله از کلیه شرکا دعوت مى گردد تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده شرکت در روز  1401/11/27 ساعت 8 صبح 
به آدرس استان اصفهان، شهرستان خمینى شهر، منظریه، مســکن مهر، مجتمع یاس 3، طبقه 7، پالك 28، کدپستى 

8418155174 حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

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

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت کوه شکافان گرمسیر
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۰۳۳۰۰۲

هیئت مدیره

آگهی دعوت

 رسول سوارى مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان و فرماندار 
شهرستان شهرضا از پروژه هاى در حال اجراى شهرك صنعتى رازى بازدید کردند.
یکى از این پروژه ها، پروژه اجراى 36 کیلومتر شبکه توزیع آب صنعتى و افزایش 
ظرفیت 36 لیترى آب صنعتى شهرك بود؛ با توجه به مشکالت آب این شهرك که 
در گذشته دو روز در هفته تنها 4 ساعت آب واحدهاى صنعتى وصل بود و در حال 
حاضر هم به صورت شبکه انشعاب و مداوم بدون قطعى به واحدهاى غیرغذایى 

شهرك ارائه مى شود، این مشکالت رفع شد.
پروژه بعدى اجراى پروژه ساخت پد بالگرد در ورودى شهرك صنعتى رازى بود، 
شهرك صنعتى رازى با وسعت هزار هکتار و خطرپذیرى باال در مواقع ضرورى نیاز 

به این پد داشت که تکمیل و اجرا شده است.
دیگر پروژه اى که مدیرعامل شــرکت شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان و 
فرماندار شهرستان شهرضا از آن بازدید کردند، ساختمان مدیریت شهرك بود، این 
ساختمان به مساحت حدود 500 مترمربع در 2 طبقه اجرا شده و تاکنون حدود 75 

درصد پیشرفت فیزیکى داشته است و تا پایان سال به بهره بردارى خواهد رسید.
رسول سوارى در این بازدید با بیان اینکه شرکت شهرك هاى صنعتى استان در دهه 
فجر 44 پروژه عمرانى و زیرساختى در شهرك هاى صنعتى استان با اعتبارى بالغ 
بر7 هزار و 800 میلیارد ریال افتتاح خواهد کرد، گفت: این پروژه ها شامل آبرسانى، 
تأسیســات برق و گاز، تصفیه خانه فاضالب، ســاختمان هاى ادارى و نگهبانى و 

محوطه سازى شهرك هاى صنعتى هستند.
وى با بیان اینکه در 16 شهرستان این پروژه ها افتتاح مى شود، تصریح کرد: اولویت 

اصلى ما در شهرك هاى صنعتى زیرساخت هاى اساســى است و در هر شهرك 
صنعتى نیاز اساسى وجود داشته تعریف پروژه کرده ایم.

سوارى با بیان اینکه در شــرایط کنونى واحدهاى صنعتى به خدمات حمایتى در 
حوزه نرم افزارى نیاز دارند، بیان کرد: دفتر توســعه صنعتى و کارآفرینى شرکت 
شــهرك هاى صنعتى، براى 2 هزار و 956 نفر از شاغالن واحدهاى صنعتى 146 
دوره آموزشى به صورت حضورى و مجازى در زمینه هاى مدیریتى، کارشناسى، 
مهارتى و کارآفرینى با همکارى دانشــگاه ها و مراکز آموزشى و بخش خصوصى 

برگزار کرده است.

بازدید از پروژه هاى شهرك رازى شهرضا


