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شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

نوبت اول آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران در نظر دارد خرید مواد اولیه 
رســتوران به همراه طبخ و توزیع غذاى روزانه خود را به صورت 
خرید پرس غذا براى مدت یک ســال از طریق مناقصه عمومى 
دومرحله اى به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. از متقاضیان 
محترم درخواست مى گردد جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا 
پایان وقت ادارى مورخ 1401/12/24 هر روزه از ساعت 8 الى 16 به 
نشانى اصفهان، خیابان کاوه، جنب خیابان استاد فالطورى مراجعه 

نمایند. تلفن تماس 031-34921070  

آگهی شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای

روابط عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران

لیست اقالم مازاد بر نیاز شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران به شرح ذیل ایفاد مى گردد 
از کلیه متقاضیان تقاضا مى گردد با در دست داشــتن معرفى نامه و مدارك شناسایى 
حداکثر تا تاریخ 1401/12/25 هر روزه از ساعت 8 الى 16 نسبت به حضور در محل این 
صنایع به نشانى اصفهان خیابان کاوه، جنب خیابان اســتاد فالطورى جهت بازدید از 

دستگاه ها و اخذ اسناد مزایده مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 031-34921070 

آگهی شرکت در مزایده عمومی دو مرحله ای
چاپ آگهی نوبت دوم

روابط عمومی شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران

چاپ آگهی نوبت دوم

لیست دستگاه هاى مازاد
تعدادشرح دستگاهردیف

1دستگاه سنگ تخت مغناطیس1
2CNG 1دستگاه دریل اسپارك
1دستگاه فرز تکسان TAKSAN به همراه تابلو برق3

۱۴۰۱/۱۲/۲۲

۱۴۰۱/۱۲/۲۲

استاندارى اصفهان در نظر دارد مناقصه تأمین بخشى از وسایل نقلیه مورد نیاز (پژو و سمند مدل 97 به باال) همراه با راننده 
براى انجام مأموریت هاى ادارى استاندارى و فرماندارى هاى تابعه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به 
آدرس https://setadiran.ir/setad/cms و با شماره مناقصه 2001003360000003 به صورت الکترونیکى به شرح ذیل برگزار 
نماید. الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزارى مناقصه مذکور به صورت الکترونیکى از طریق سامانه مذکور انجام خواهد 
پذیرفت و از دریافت اسناد به صورت دستى معذوریم. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، 
نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى 

اقدام الزم را به عمل آورند. 
ـ مواعد قانونى: 

1ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/12/21
2ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1402/01/08

3ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1402/01/20
4ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1402/01/22 

ـ مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: 
مبلغ تضمین 4,000,000,000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکى به نام استاندارى اصفهان با مدت اعتبار سه ماهه و یا واریز 
نقدى به حســاب IR 070100004061011307670021 نزد بانک مرکزى به نام تمرکز وجوه سپرده استاندارى با شناسه 

 930105061161140019169690000000
ـ نشانى دستگاه مزایده گزار: اصفهانـ  میدان امام حسین(ع)ـ  خیابان باغ گلدستهـ  استاندارى اصفهان   

آگهی مناقصه تأمین بخشی از وسایل نقلیه مورد نیاز (همراه با راننده)
 استانداری اصفهان و فرمانداری های تابعه

م.الف:۱۴۶۸۶۴۵

نوبت دوم

استانداری اصفهان

       

صاحبان ۱۲ شغل، هرگز 
چاق نمی شوند!

سرمایه گذارى آلمان در پاالیشگاه اصفهان
۳

بحران کمبود 
نیروی ماهر 

مدرك داران کم ســواد این روزها آفتى شده اند براى 
تولید کنندگان و کارخانه هایى که نیازمند نیروى کار 
ماهر هستند. دست به دست هم ندادن دانشگاه و صنعت 
خیلى وقت است مشکالت زیادى براى صنعت ایجاد 
کرده است. دانشگاه ها عده اى را بار آورده اند که هیچ 
مهارتى ندارند. آنها کلى تئورى یاد گرفته اند و وقتى پاى 

کار مى آیند این تئورى ها به عرصه عمل درنمى آید.
این مشکالت باعث شده بازار کار، روى دیگر خودش 
را نشان دهد؛ عده اى شــامل افراد با مهارت مى شوند 
اما به واسطه توسعه فناورانه محیط هاى کارى تعدیل 
مى شوند. عده اى که تحصیالت و مدرك دارند اما سواد 
الزم را ندارند و نمى توانند در بازار خودى نشان دهند. 

سالیان ســال است که مسئوالن امر نســبت به پیوند 
دانشگاه و صنعت...

تلخ و شیرین بازار شکالتتلخ و شیرین بازار شکالت
۳

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت: ما هم مثل لهستان و مالزى مبناى پیشرفت را سرمایه گذارى خارجى قرار داده ایم  

۸۸

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه ۷ بخوانید

مدیرکل جدید بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی 

استان اصفهان 
معرفی شد

فعالیت های عمرانی 
منطقه ۱۰ شهرداری 
اصفهان چشمگیر

جدیدترین قربانی جدیدترین قربانی  بوده است
طارمی! 

۷

میوه شب عید تأمین شده است خودپردازهایی که تنها تراول می دهند! جهان نما ماجراى قطعى سریالى توئیتر چیست؟استان مناسب ترین سن براى جراحى چشمتکنولوژی سالمت

شغل، هرگز
وند!

صفحه ۲ بخوانید ۲در

خودپردازهایی که تنهاب عید تأمین شده است استان

 تکیه دادن به صندلى اداره یا به اصطالح پشت 
میزنشینى اگرچه کمى با کالس به نظر مى رسد، 

اما خیرى براى سالمتى و تناسب اندامتان ندارد.
شاعر حق داشته است ...

۵

۳

ى پیشرفت را سرمایه گذارى خارجىىىجىىىىىىىجىجى قرار داده ایم 

۷در صفحه ۷ بخوانید یییی! ررمیططار یرمیممیرر طارمی!رماا

۷

مبلغ تضمین (ریال)نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

402– 1- 31/ 3 – Cخرید  کنتور( با مهره ماسوره ) آب مولتی جت خشک یا نیمه خشک معادل کالس
10,000دستگاه  در قطر 1/2 (اینچ ) و 3,000 دستگاه قطر 3/4 اینچ 

2,717,000,000جارى 

402– 1- 32/ 3 – Cخرید  کنتور (با مهره ماسوره ) آب مولتی جت خشک یا نیمه خشک معادل کالس
753,000,000جارى1,000دستگاه  در قطر یک  (اینچ ) و 50دستگاه قطر 1/2-1  ( یک و یک دوم ) اینچ 

خرید  کنتور آب مولتی جت خشک یا نیمه خشک معادل کالسC –  در قطرهاى  1/2 ، 2 / 33- 1 - 402
4,530,000,000جارى3/4 ، 1 و 1/2-1  (اینچ ) ( بدون  مهره ماسوره ) 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1401/12/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1401/12/21

WWW.abfaesfahan .ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  35132388 -  031 

فانتزی بازی میلیونی در روزهای مانده به عید

پایان پروژهپایان پروژه
پرسپولیسی شدنپرسپولیسی شدن

نورافکننورافکن
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دومین جهش تورمى قرن 
در اقتصاد ایران

صادرات نفت به باالترین 
سطح 4 سال اخیر رسید

خبرخوان
آخرین یارانه سال

 واریز شد
سازمان هدفمندســازى یارانه ها در    ایلنا |
اطالعیه اى اعالم کرد؛ یارانه کمک معیشــتى 
مرحله 145 بر اســاس دهک بندى اعالمى به 
حساب سرپرســتان خانوار واریز شــد.  چنانچه 
سرپرستان خانوار از کاالبرگ الکترونیکى استفاده 
نکرده باشــند رقم کامل یارانه براى ایشان قابل 
برداشت است و در صورت استفاده به همان میزان 
از یارانه خانوار کسر گردیده و باقى مانده مبلغ به 

حساب سرپرست خانوار واریز مى شود.

قربانیان چهارشنبه سورى
  خبرآنالین | در چهارشنبه ســورى ســال 
1400، تهران با 737 نفر مصدوم، بیشترین تعداد 
آسیب دیدگان را داشت و آذربایجان شرقى و غربى، 
رتبه دوم و سوم را در تعداد مصدومان داشته اند. 
گفتنى است که در ســال 1400 نسبت به سال 
1399، با رشد 28 درصدى آسیب دیدگان مواجه 
بودیم. در روزهاى پایانى ســال 1398، به دلیل 
شــیوع بیمارى کووید-19، تعداد آسیب دیدگان 
ناشــى از حــوادث چهارشنبه ســورى به طور 
چشــمگیرى کاهش یافت. در خصوص تعداد 
فوتى ها هم از ســال 1394 تا 1400، در مجموع 

57 فوتى داشتیم. 

17 هزار دوقلو متولد شدند
  مهر| ابتداى سال تاکنون بیش از 17 هزار 
و 557 دوقلو در کل کشور متولد شده اند که از این 
تعداد بیشــترین فراوانى براى تهران با 2 هزار و 
814 نوزاد، خراســان رضوى با یــک هزار و 20 
نوزاد و خوزســتان با یک هزار و 307 نوزاد بوده 
است. همچنین در این بازه زمانى تولد نوزاد سه 
قلو و چهارقلو نیز در کشــور به ثبت رسیده است 
که بیشترین آمار نوزاد ســه قلو در تهران با 80 
نوزاد و خراسان رضوى با 51 نوزاد و خوزستان و 
فارس با 45 نوزاد سه قلو بوده است. در خصوص 
چهارقلوها نیز بیشــترین آمار نوزادان چهارقلو 
مربوط به آذربایجان غربى، خوزســتان، البرز و 

فارس بوده است.

امکان مشاهده اعتبار 
کاالبرگ

  تسنیم | هفته گذشته اجراى سراسرى 
طرح کاال برگ الکترونیک آغاز شــده است و در 
این بین ســواالتى براى مشــموالن یارانه براى 
اســتفاده از کاالبرگ به وجود آمده است که یکى 
از این موارد چگونگى مشاهده اعتبار است.  میزان 
و مانده اعتبار از دو طریق قابل مشــاهده است:  از 
طریق شماره گیرى کد دستورى  #28*788* و یا 
با استفاده از برنامه کاربردى «شما» که مى توانید از 
طریق کافه بازار یا مایکت با مراجعه به سایت شما 

قابل نصب است.

پخش یک تلنت جدید
مسابقه استعدادیابى«آواى    فیلم نیوز |
جادویى» بــا داورى محمــد اصفهانى، محمد 
معتمدى، رضــا یزدانى و رضــا صادقى که قرار 
بود سال گذشــته از «تلوبیون» پخش شود، بعد 
از گذشت یکسال قرار است حاال از طریق پلتفرم 
«فیلمنت» پخش شود. «آواى جادویى» عنوان 
یک مسابقه اســتعدادیابى اســت که در عرصه 
خوانندگى تولید شده اســت. اجراى برنامه را هم 

على اوجى برعهده دارد.

 نظرسنجى «همشهرى»
نظرسنجى    همشهرى آنالین| واحد 
همشهرى یک نظرسنجى تلفنى درباره موضوع 
حجاب انجام داده اســت که طى آن 79 درصد 
مخاطبان گفته اند که اگر قانون حجاب اجبارى 

برداشته شود، آنها حجاب خود را برنمى دارند.

میانگین تورم 4 ساله در سال 1401 پس از جنگ جهانى 
دوم بى سابقه بوده است. بر اســاس میانگین متحرك 
چهارساله، شــرایط فعلى اقتصاد ایران،  پس از اشغال 
ایران در جنگ جهانى دوم، دومین جهش تورمى تاریخ 
اقتصاد ایران است. درواقع على رغم هر سقفى که تورم 
در دوره هاى مختلف داشته، ماندگارى تورم باال براى 4 

سال پیش از این سابقه نداشته است. 
میانگین تورم چهار سال منتهى به سال 1401 معادل 
44 درصد است که این رقم پس از اوایل دهه 20، رکود 
تاریخى میانگین چهار ســاله تورم محسوب مى شود. 
اقتصاد ایران در اوایل دهه 20 تحــت تاثیر قحطى و 

شرایط خاص جنگ جهانى دوم دچار ابرتورم شد. تورم 
در سال 1320 به 45 درصد، و در دو سال بعدى ارقام 96 
و 110 درصد را تجربه کرد که در نتیجه میانگین تورم 
چهار ساله در سال 1322 به اوج خود یعنى 67/5 درصد 
رسید. پس از این ابرتورم، میانگین تورم چهارساله 44 
درصدى فعلى با فاصله نسبتًا زیادى از سایر دوره هاى 
تورمى ما قرار دارد و شــرایط پنج سال گذشته، شرایط 
ویژه اى اســت که پس از جنگ جهانــى دوم تجربه 

نشده است.
سومین رکورد متعلق به تورم اواسط دهه 70 است که 

14 درصد پایینتر از شرایط فعلى است.  

وزیر نفت گفت: از ســال 1397 به بعد، امروز باالترین 
میزان فروش نفت را داریم.

جواد اوجى توضیح داد: در 11 ماه سال جارى 14 میلیارد 
دالر در سامانه هاى نیما و مبادله تزریق شده است. وى 
ادامه داد: امسال 190 میلیون بشکه نفت بیشتر از سال 
1399 و 83 میلیون بشکه بیشــتر از سال 1400 نفت 

صادر کردیم.
وزیر نفت افزود: همچنین میزان صادرات گاز امســال 

نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش داشته است. 
وى با اشاره به افتتاح فاز 14 پارس جنوبى عنوان کرد: 
با افتتاح این فاز ساالنه یک میلیون تن دیگر میعانات 

گازى و ال پى جى و یک میلیون تــن اتان به ظرفیت 
تولید کشور اضافه خواهد شــد. میزان ذخایر در کشور 
امروز کمتر از 20 میلیون بشکه است، درحالى که زمانى 

که دولت را تحویل گرفتیم هیچ مخزنى خالى نبود.
وزیر نفت با اشــاره بــه این که درحــال حاضر میزان 
درامدهاى ارزى کشــور باالتر از نیازهاى ارزى است،  
در ادامه با اشــاره به گواهى سپرده نفت خام و میعانات 
گازى، با بیــان اینکه طرح مذکور بیش از یک ســال 
است که درحال بررسى است، عنوان کرد: همه ایرادها 
کــه در طرح هاى قبلى صــورت گرفته بــود برطرف 

شده است.

خورشید کیایى
مدرك داران کم سواد این روزها آفتى شده اند براى تولید 
کنندگان و کارخانه هایى که نیازمنــد نیروى کار ماهر 
هستند. دست به دست هم ندادن دانشگاه و صنعت خیلى 
وقت است مشــکالت زیادى براى صنعت ایجاد کرده 
است. دانشگاه ها عده اى را بار آورده اند که هیچ مهارتى 
ندارند. آنهــا کلى تئورى یاد گرفته انــد و وقتى پاى کار 

مى آیند این تئورى ها به عرصه عمل درنمى آید.
این مشکالت باعث شــده بازار کار، روى دیگر خودش 
را نشان دهد؛ عده اى شــامل افراد با مهارت مى شوند 
اما به واسطه توســعه فناورانه محیط هاى کارى تعدیل
 مى شوند. عده اى که تحصیالت و مدرك دارند اما سواد 

الزم را ندارند و نمى توانند در بازار خودى نشان دهند. 
سالیان سال است که مســئوالن امر نســبت به پیوند 
دانشــگاه و صنعت ســخن ها گفته اند اما در این میان 
با وجود اینکه ســازمان فنى و حرفه اى مى تواند حلقه 
واسطى براى این دو باشد اما همچنان بازار کار در خم یک 
کوچه مانده است و اکنون کار به جایى رسیده که بحران 
نبود نیروى کار ماهر خودش را به خوبى نشان داده است.

به تازگى نایب رئیس انجمن قطعه سازان خودرو نسبت 
به این موضوع انتقاد کرده و گفته بــا کمبود نیروى کار 
مواجهیم و نبود نیروى ماهر و نیمه ماهر به مشکل مهمى 

براى قطعه سازان تبدیل شده است.
اصغر خسروشاهى اعالم کرده که هیچ ارتباط و تعاملى 
با سازمان آموزش فنى و حرفه اى نداشته ایم و به دولت 
پیشنهاد مى کنیم که از طریق رسانه هاى جمعى و حتى 
تلویزیون فراخوان آموزش نیروى کار بدهد تا براى رفع 
نیاز صنعت (به خصوص در حوزه قطعه ســازى خودرو) 

به صورت رایگان آموزش فنى به افراد بیکار داده شود.
صنعت خودرو و قطعه ســازى یکى از شاخه هاى صنعت 
کشور است که در سال هاى اخیر ظرفیت قابل مالحظه اى 
از نیروى کار شاغل صنعتى کشور را به خود اختصاص داده 

اســت. این حوزه پرجمعیت البته مشکالت و مسائلى در 
حوزه نیروى انسانى و کارگرى خود دارد. 

نایب رئیس انجمن قطعه ســازان خودرو در این رابطه با 
اشاره به جمعیت 500 هزار نفرى شاغل به عنوان کارگر 
و متخصص در حوزه قطعه سازى کشور گفته: اگر شرایط 
صنعت خودرو و قطعه سازى در موقعیت مساعدى باشد، 
این ظرفیت وجود دارد که نیروى کار شاغل در این حوزه 

به دوبرابر افزایش یابد. 
اما آنطور که او اعالم کرده مشکل اصلى، کمبود نیروى 
کار حرفه اى است و این تنها شــامل خودروسازى نمى 
شود و این حلقه مفقوده فقدان نیروى فنى و نیمه ماهر در 

مابقى صنایع هم دیده مى شود.
به گفته کارشناسان حتى اگر فرصت هاى شغلى به دلیل 
محدودیت سرمایه گذارى وجود داشته باشد، فرد داراى 
مهارت فنى مثل برق، تراشــکارى، کار با دستگاه هاى 
صنعتى و… به نــدرت بیکار مى مانــد و مى تواند براى 
خود نیز شرایط اشــتغال فراهم آورد. متاسفانه امروز در 
ایران شکاف عمیقى بین پتانسیل هاى علمى و نیازهاى 
بخش صنعت وجود دارد. از یک طرف دانشــگاه هاى ما 
به طور عمده بر انتقال دانش تاکید دارند و از طرف دیگر 
صنعت گاهًا به پتانســیل ها و توانایى هاى متخصصان 
مربوطه بى توجه بوده و اعتماد کافــى به آنها نمى کند و 

همین امر باعث مى شود که کالف ارتباط بین دانشگاه 
و صنعت پیچیدگى خاص خود را پیــدا کند و پیدا کردن 
زبانى مشترك بین این دو نهاد وارداتى کشور، کار چندان 

آسانى به نظر نیاید.
به گفته فعاالن اقتصادى، به جاى اینکه دانشــگاه ها و 
مراکز آموزشى ما انبوه افراد لیسانسه بدون مهارت تربیت 
کند، مى تواند به ســازمان هاى ذى ربط امکانات خود را 
اختصاص دهد تا از طریق عرضه امکانات بخش آموزش 
و اختصاص فضاهاى آموزشى، نیروى کار مستعد شش 
ماه تا یکسال آموزش ببیند و شــرایط تربیت نیروى کار 

ماهر را ایجاد کنند.

بحران کمبود نیروى ماهر 
بازداشت عوامل مسمومیت ها

محمدرضــا میرتــاج الدینى عضو    انتخاب |
کمیســیون برنامه بودجه مجلس دربــاره جزئیات 
جلسه غیرعلنى صبح دیروز مجلس با اشاره به اینکه 
موضوع مســمومیت دانش آموزان نیز در این جلسه 
مطرح شــد، گفت: با گزارش هاى ارائه شــده تمام 
عوامل پشت پرده این اتفاقات دستگیر شدند و کسانى 
که به صورت عمد در این ماجرا دست داشتند به اشد 

مجازات با آن ها برخورد خواهد شد.

در گرگان چه خبر است؟ 
  همشهرى آنالین| دادستان مرکز استان 
گلستان از دستگیرى دومین عضو شوراى اسالمى 
شــهر گرگان خبر داد. محمود اسپانلو گفت: این فرد 
به همراه یکى از مدیران شهرى و کارمند شهردارى 
گرگان بازداشت شــدند. وى با بیان اینکه این عضو 
شورا و دو همدســت او به دریافت رشــوه از طریق 
تشکیل شبکه ارتشا متهم هستند، افزود: این دومین 
عضو شوراى شــهر گرگان اســت که طى یک ماه 
گذشته به اتهام دریافت رشــوه بازداشت شده است.   
پیش از این نیز شهردار سابق گرگان نیز به اتهام رشوه 

توسط دستگاه قضایى و نظارتى دستگیر شده بود.

آزادى بیان بى نظیر داریم
محمدمهدى اســماعیلى وزیر    رویداد 24  |
فرهنگ و ارشاد اسالمى در خصوص این که دادستانى 
تهران نسبت به انتشار اخبار مسمومیت دانش آموزان 
علیه سه رســانه کشــور و برخى از هنرمندان اعالم 
جرم کرده است و اینکه پیگیرى وزارت ارشاد در این 
خصوص چه بوده است، گفت: هرکارى باید طبق قانون 
انجام شود و ما هم طبق قانون با این بحث ها برخورد 
مى کنیم. میزان آزادى بیان و فضایى که در کشور وجود 
دارد، قابل مقایسه با جا هاى دیگر نیست. ممکن است 
کســى هم خطایى کند و طبق قانون برخورد شــود؛ 
بنابراین ما در وزارت فرهنگ طرفــدار جدى اجراى 

کامل قانون هستیم.

پیشنهاد تغییر 
نام روسیه و اوکراین 

رئیس جمهورى سابق روسیه با اشاره    ایسنا |
به نام «اســتپان باندرا»، رهبر ملى اوکراینى و همکار 
نازى ها در جنگ جهانى دوم گفت که نام اوکراین باید 
به "امپراتورى باندرا" تغییر کند. پس از آنکه ولودیمیر 
زلنسکى، رئیس جمهورى اوکراین به دولتش گفت که 
تغییر نام روســیه را در نظر دارد، این پیشنهاد از سوى 
دیمیترى مدودف، معاون رئیس شوراى امنیت ملى و 
رئیس جمهور سابق روسیه مطرح شد. رئیس جمهورى 
اوکراین روز جمعه به دولتش دستور داد طرحى را براى 
تغییر دادن نام روسیه به "مسکوویا“، نامى غیررسمى 

که قرن ها قبل استفاده مى شده را تدوین کند. 

چینى ها ونگوگ جمع 
مى کنند!

  ایران آرت |نیمى از هفت مــورد از گران ترین 
تابلوهاى «ون گوگ»  نقاش پرآوازه هلندى به دست 
خریداران چینى رسیده است. تمامى این نقاشى ها طى 
9 سال اخیر و به قیمت هایى باالتر از 60 میلیون دالر 
فروخته شده اند.  پس از جنگ جهانى دوم، آمریکایى ها 
و برخى از اروپایى ها براى چند دهه خریداران اصلى آثار 

این هنرمند محسوب مى شدند.  

زمان بندى واریز حقوق 
بازنشستگان

  اقتصاد نیوز| پرداخت حقوق اسفندماه حدود 
4 میلیون بازنشسته و مستمرى بگیر تأمین اجتماعى 
از روزشنبه بیستم اســفندماه آغاز شده است و حقوق 
این گروه بر اساس حروف الفبا تا تاریخ 28 اسفندماه 
واریز خواهد شد. بر اساس این خبر، همچنین معوقات 
حقوق مردادماه بازنشستگان و مستمرى بگیران تأمین 

اجتماعى همراه با حقوق اسفندماه واریز مى شود.

الدن ایرانمنش

هر سال نزدیک عید که مى شود اما و اگرهاى بازار میوه عید هم شروع مى شود و این بازار تب و تابى جدى 
به خودش مى گیرد.

سیب و پرتقال عمده محصوالت بازار میوه شب عید است که هر سال با بازى جدیدى از طرف دالالن روبرو 
مى شود و اگر سرمازدگى را هم به آن اضافه کنیم قیمت هاى صعودى را تجربه مى کنند.

گرچه هر ساله شهردارى ها و میادین میوه و تره بار دست به دست هم مى دهند تا تب بازار را پایین بیاورند اما 
باز هم دیده مى شود که این بازار مشکالت خودش را دارد.

امسال اما به نظر مى رسد که شرایط تغییر کرده و قرار است این بازار با نظارت هاى بیشترى روبرو باشد. چرا 
که به تازگى روساى اتحادیه هاى صنف فروشندگان میوه و سبزى در تمامى شهرها در خصوص تامین میوه 

بازار عید امسال این اطمینان را داده اند که تمهیداتى براى تامین میوه شب عید انجام شده است.
آنطور که مشخص است، تولید میوه در ســال جارى با افزایش قابل توجهى روبه رو بوده است به طورى که 
وزارت جهاد کشاورزى اعالم کرده در سال جارى تولید پرتقال نسبت به سال گذشته با افزایش 700 هزار تنى 
روبه رو بوده است. به صورت کلى اما نیاز بازار کشور به پرتقال 2 میلیون و 500 هزار تن است و این در حالى 

است که در سال جارى 5 میلیون تن پرتقال از باغات شمال و جنوب کشور برداشت شده است. 
از طرف دیگر تولید سیب نیز در سال جارى افزایشى بوده و همین امر زمینه شکوفایى و رشد صادرات این میوه 
را به بار آورده است. به همین دلیل مى توان گفت کشورمان در تولید این دو میوه شب عید نه تنها هیچ کمبودى 
ندارد، بلکه با وجود صادرات گسترده همچنان مازاد عرضه نیز در بازار خودنمایى مى کند. چند سالى است که 
دولت براى تنظیم بازار شب عید مبادرت به عرضه این دو قلم میوه مى کند. با این حال در سال جارى در کنار 

واگذارى برخى بازارها به بخش خصوصى، توزیع و تنظیم میوه شب عید هم به اتحادیه واگذار شده است.
با این تفاسیر و با توجه به وعده بخش خصوصى مبنى بر ازدیاد عرضه سیب و پرتقال به منظور جلوگیرى از 
التهابات و فروش محصول کمتر از نرخ بازار انتظار مى رود که در ایام پایانى سال شاهد آرامش حاکم بر بازار 
میوه باشیم به طورى که تعاون روستایى اعالم کرده قیمت سیب و پرتقال 20 تا 30 درصد کمتر از نرخ بازار 

خواهد بود.
در همین خصوص گفت شده وزارت جهاد کشاورزى براى تنظیم بازار محصوالت مورد نیاز شب عید و ماه 
مبارك رمضان برنامه ریزى ویژه اى دارد و براى محصوالتى مانند میوه، تخم مرغ، گوشت قرمز، مرغ و روغن 
برنامه ریزى شده و تولید آنها مناسب و بیشتر از نیاز کشور است. همچنین ذخیره سازى 15 هزار تن سیب و 
پرتقال براى تنظیم بازار شب عید و تولید یک میلیون و 300 هزار تن خرما داریم براى ایام ماه مبارك رمضان 

از دیگر اقدامات در این زمینه است.
خبر خوش اینکه گویا قرار است امســال با وجود تورمى که وجود دارد باافزایش قیمت میوه شب عید روبرو 

نباشیم.

میوه شب عید تا مین شده است

درناهاى ” امید“ و ” رویا " روز 14 اسفند ماه پس از 34 روز اقامت به صورت مشترك، تاالب بین المللى فریدونکنار را به 
سمت سیبرى ترك کردند اما براساس اظهار نظر جوامع محلى و فعاالن محیط زیست، درناى بلژیکى مسیر را ادامه نداده 

و در منطقه اى در عباس آباد تنکابن در مازندران فرود آمده است.
همسفر تک درناى سیبرى در مازندران معروف به"درناى امید“ در پانزدهمین سال تنهایى سفرش به تاالب بین المللى 

فریدونکنار روز پنجشنبه ششم بهمن ماه از کشور بلژیک به این منطقه منتقل شده بود.
مسووالن سازمان حفاظت محیط زیست در آن مقطع زمانى ابراز امیدوارى کرده بودند که با آمدن جفت امید، نسل آن 
حفظ شود اما در مرحله اول هدف اصلى حفظ مسیر پروازى غرب در ایران است. با این حال امید پس از 130 روز زمستان 

گذرانى یک روز زودتر از سال گذشته 14 اسفند ماه همراه با درناى رویا این تاالب را را ترك کرد.
بنا به اطالعات دریافتى از یک منبع آگاه در اداره کل محیط زیست مازندران، درناى بلژیکى پس از هفت روز پرواز از تاالب 

فریدونکنار به مسیر خود ادامه نداد و در مازندران باقى ماند.
با این حال این رویداد اولین باخت براى جفت سازى براى تک درناى سیبرى تاالب فریدونکنار تلقى نمى شود چراکه 
چند سال پیش براى بیشتر شدن تعداد درناهاى غرب ســیبرى پروژه اى بین المللى با عنوان پروژه درنا انجام شد که با 

شکست مواجه شد.
 امید تک درناى سیبرى 15 سال است که تنهایى کریدور غربى را حفظ کرده است و امسال هم پنجم آبان ماه وارد ایران و 
تاالب فریدنکنار شد، داستان تنها شدن امید هم شنیدنى است به طورى که جفت خود آرزو را در یک شب سرد و توفانى با 
شلیک گلوله شکارچیان از دست داد اما همچنان به مسیر پروازى خود در غرب وفادار مانده و هر سال تنها براى زمستان 

گذرانى در تاالب فریدونکنار به زمین مى نشیند.

شبکه نسیم قصد دارد در ایام نوروز مجموعه تله تئاترى کمدى با حضور قدرت ا... ایزدى معروف به «آقا رشید» را روانه 
آنتن خود کند.

اواخر دهه هفتاد مجموعه اى با عنوان «تئاتر در صحنه» با حضور قدرت ا... ایزدى از شــبکه پنج پخش مى شــد. این 
مجموعه شامل تئاترى هایى بود که با حضور ایزدى در اصفهان روى صحنه رفته بود که ضبط تلویزیونى شده بود و از 

طریق این برنامه پخش مى شد.
«تئاتر در صحنه» در آن ایام جزو برنامه هاى پر مخاطب شــبکه پنج بود که موجب شد ایزدى به محبوبیت زیادى نزد 
مخاطبان دست پیدا کند. حاال و بعد از گذشت سال ها قرار اســت تعدادى تله تئاتر جدید با بازى این بازیگر پیشکسوت 

اصفهانى تولید شود تا در ایام نوروز روى آنتن شبکه نسیم برود.
ایزدى در گفت وگویى گفته است: این کار حدودا 14 قسمت است و براى ایام نوروز در شبکه نسیم ساخته مى شود و من 

در این کار همان کاراکتر رشید را بازى مى کنم.
 کارگردانى این تله تئاترها را احمد رضا معتمدى که در کارنامه اش ساخت فیلم هایى چون «قاعده بازى»، «دیوانه اى از 

قفس پرید» و «آلزایمر» دیده مى شود بر عهده دارد.

بازگشت نوروزى «آقا رشید» 

«رویا»، رفیق نیمه راه «امید»
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اتوبوس مسافربرى اصفهان 
در یزد سوخت

رییس پلیس راه اســتان یزد از آتش گرفتن کامل یک 
دستگاه اتوبوس مسافرى در مسیر اردکان به نایین در 
حوزه استحفاظى این اســتان خبر داد. سرهنگ رحیم 
حاجى ده آبادى در این باره گفت: ایــن اتوبوس که از 
اصفهان با 46 مسافر عازم کرمان بود، بامداد روز شنبه 
به علت نقص فنى دچار حریق شــد. وى ادامه داد: این 
اتوبوس به طور کامل در آتش سوخت اما مسافران آن به 
موقع پیاده شدند و هیچکس آسیبى ندید و مسافران با 
خودروهاى عبورى و بین راهى به مقصد مورد نظرشان 

منتقل شدند.

اجتماع دهه هشتادى ها و 
نودى ها

اجتماع بزرگ دهه هشتادى ها و دهه نودى ها با عنوان 
سالم فرمانده 2 در اصفهان با حضور ابوذر روحى برگزار 
مى شود. این اجتماع امروز دوشنبه 22 اسفند از ساعت 
16 تا 18 با حضور ابوذر روحى در سالن جدید گلستان 

شهداى اصفهان برگزار مى شود.

ناپایدارى هوا تا آخر هفته
کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان گفت: 
فعالیت سامانه بارشى نه چندان ُپرقدرتى از اواخر وقت روز 
یکشنبه با رشد ابر در استان آغاز شده است. محمدرضا 
رفیعى افزود: این سامانه بتدریج فراگیر مى شود و بیشتر 
مناطق استان را دربرمى گیرد و احتمال بارش رگبارى 
و پراکنده باران براى کالنشهر اصفهان در روز دوشنبه 
(امروز) وجود دارد. وى خاطرنشان کرد:  این سامانه تا روز 
پنجشنبه بصورت ابرناکى، مه آلودگى و گاهى وزش باد 

لحظه اى در استان استقرار خواهد داشت.

کشف 240 هزار عدد مواد 
ُمحترقه 

سرهنگ جهانگیر کریمى معاون اجتماعى فرماندهى 
انتظامى اصفهان گفت: از ابتداى امسال تاکنون 240 
هزار عدد مــواد ُمحترقه قاچــاق و 317 کیلوگرم مواد 
پیش ساز براى ساخت این مواد غیراستاندارد در استان، 

کشف و 25 نفر نیز در این زمینه دستگیر شده اند.

لزوم انجام 8 اقدام فورى
وحید حبیبى عضو شوراى اسالمى شهرستان کوهرنگ 
گفت: با توجه به اینکه مسیر کوهرنگ به منطقه موگویى 
در فصل زمستان مسدود مى شــود و تنها راه ارتباطى 
مردم این منطقه از مســیر بزنوید استان لرستان است، 
تابستان سال آینده انجام هشت اقدام فورى مسئوالن 
ذى ربط براى مخلوط ریزى و شن ریزى در این مسیر از 

ضروریات است.

تولید 12 میلیون گلدان شب بو 
امســال 12 میلیون گلدان گل شب بو در خمینى شهر 
تولید و روانه بازار شده اســت. رییس اتحادیه گلخانه 
داران خمینى شهر با اشــاره به فعالیت سه هزار نفر در 
9 ماه گذشته در این شهرستان براى تولید گل شب بو 
افزود: تولید امسال نسبت به پارسال 10 درصد افزایش 
داشته است. جواد آقا داوودى گفت: 80 درصد از گل شب 
بوى تولیدى خمینى شهر روزانه با 50 دستگاه کامیون 

به سایر استان ها ارسال مى شود.

ذخیره 1100 تن سیب و 
پرتقال

براى تنظیم بازار میوه شب عید هزار و 100 تن سیب و 
پرتقال در اصفهان ذخیره شده است. امید شریفى مدیر 
کل هماهنگى و امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
گفت: 700 تن پرتقال و 400 تن ســیب ذخیره شده و 
در این هفته توزیع مى شــوند. مدیر تعاونى روستایى 
استان هم گفت: توزیع میوه شب عید از 24 تا 29 اسفند 

خواهد بود.

خبر

رئیس دانشگاه پیام نور اســتان اصفهان گفت: هیچ کدام از 
مراکز دانشگاه پیام نور استان صرفه اقتصادى ندارد و به غیر 
دانشگاه هاى مرکز استان تمامى مراکز دانشگاه پیام نور در 

شهرستان ها زیان ِده هستند.
رضا مختارى ملک آبادى با بیان اینکه در اســتان اصفهان 
حدود 35 هزار دانشــجو فعــال در مقاطع کارشناســى، 
کارشناسى ارشــد ودکترى مراکز پیام نور استان اصفهان 
مشغول تحصیل هســتند، افزود: این تعداد دانشجو در 30 
مرکز فعال مشغول هستند. البته 14 واحد دانشگاه پیام نور 

در دولت قبل ادغام شد.
رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان تصریح کرد: دانشگاه 

هاى پیام نور در سطح استان به غیر از رشته هاى پزشکى 
بیشترین رشته هاى تحصیلى را پوشــش مى دهند ولى با 
توجه به ریزش دانشجو در سطح تمامى دانشگاه هاى کشور 
دانشجویان دانشگاه پیام نور در سطح استان اصفهان به یک 

چهارم کاهش پیدا کرده است.
مختارى تصریح کرد: دانشــگاه پیام نور فــارغ از مباحث 
اقتصادى بیشتر سعى مى کند به رسالت اجتماعى و عدالت 
آموزشــى بپردازد. هیچ کــدام از مراکز دانشــگاه پیام نور 
اســتان صرفه اقتصادى ندارد و به غیر دانشگاه هاى مرکز 
اســتان تمامى مراکز دانشــگاه پیام نور در شهرســتان ها 

زیان ده هستند.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: نخستین 
سرمایه گذارى خارجى در شرکت پاالیش نفت اصفهان به 

ارزش 115 میلیون یورو کلید خورد. 
محسن قدیرى اظهار داشت: یکى از پروژه هاى مهم اجراى 
طرح RHU واحد گوگرد زدایى از ته مانده برج هاى خالء 
بود که هشت بسته اجرایى داشت و این ها گلوگاه پروژه بود.
وى ادامه داد: خوشبختانه در سال 1401 گره هاى این پروژه 
برطرف شد و روز یکشــنبه اولین قرارداد سرمایه گذارى 
خارجى با ارزش 115 میلیون یورو امضا شد که توسط بانک 

آلمانى سرمایه گذارى خواهد شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان خاطرنشان کرد: 

باید توجه داشت لهستان و مالزى بر اساس سرمایه گذارى 
خارجى پیشرفت کردند و ما در شرکت پاالیش نفت مبنا را 
بر سرمایه گذارى خارجى قرار دادیم. قدیرى ابراز داشت: 
هدف گذارى ما این اســت که تا سال 1405 خام فروشى 

نداشته باشیم.
قدیرى با اشــاره به اینکه اتحادیه اروپایى تا سال 2030 
سبد سوخت را تغییر خواهد داد به سمت خودروهاى lng و 
هیبرید حرکت مى کند، گفت: پیش بینى شده که تا سال 
2035 این خودروها به ایران منتقل خواهد شد و ما باید در 
این مسیر حرکت کنیم که الزمه آن ایجاد تغییر و تحوالتى 

در شرکت پاالیش نفت اصفهان است.

سرمایه گذارى آلمان در 
پاالیشگاه اصفهان

تمامى دانشگاه هاى پیام نور 
استان زیان ده هستند

یکى از فرعى هاى خیابان خاقانــى اصفهان، جایى که 
همه مى شناسندش و به بورس شکالت معروف است. 
فروشگاهى که ویترینش پر است از جعبه هاى عجیب و 
غریب فانتزى. این روزها مشترى هایش کمتر شده اند 

اما هنوز مخاطبان خاص خود را دارد.
صاحب فروشگاه همینطور که جعبه ها را مرتب مى کند 
بدون اینکه رویش را برگرداند قیمــت ها را یکى یکى 
مى گوید. قیمت یک جعبه شکالت خارجى گاهى تا یک 
میلیون و 200 هزار تومان هم مى رســد. بسته به اینکه 
جعبه فلزى فانتزى اش چقدر بیشتر بیارزد و یا تا چه اندازه 

باشد قیمت ها هم متفاوت مى شود.
موهاى جوگندمى مرد، 45 ســاله نشانش مى دهد؛ این 
یعنى سابقه اى طوالنى در خرید و فروش شکالت هایى 
دارد که از سبد خرید خیلى ها رخت بربسته است. جعبه اى 
را نشان مى دهد و مى گوید: «این تا یک ماه پیش 600 
هزار تومان بود اما حاال رسیده به 990 هزار تومان. شکل 
جعبه با طراحى ویژه اى گره خــورده، ایده اى که کمتر 

روى بسته بندى هاى ایرانى مى توان دید.»
وقتى از ویژگى این شکالت هاى گران قیمت مى پرسم؛ 
خیلى عادى مى گوید: «همه شکالت ها شیرین است 
ولى اینها شیرینترند!» بعد مى خندد و مى گوید: «خب 
باالخره کیفیت مهم اســت. آنهم کیفیتى که از زمین تا 
آسمان است.» یک شــکالت کوچک را نشان مى دهد 
و مى گوید: «این را مى بینید! خیلى گران اســت و دانه 
اى مى فروشیم»؛ دانه اى به این معنى که مثًال باید 100 

هزار تومان بدهى تا بتوانى یک قطعه شکالت بخرى. 
استقبال اما کم نیست؛ شکالت هایى که هر کدامشان 
مخصــوص مخاطبان خاصى اســت. شــکالت هاى 
تینیجرى، شــکل و شمایلشــان کارتونى تر اســت و 
شکالت هاى حرفه اى با شکل و قیاقه سنگین ترى بسته 

بندى شده اند. شکالت هاى بعد از قهوه هم براى خود 
داستان دیگرى دارند. به نسبت تلخى و شیرینى و شیرى 
و کاکائویى بودن شکالت ها، قیمت ها هم متفاوت است. 
به دکوراســیون مغازه که نگاه کنى هیــچ طبقه اى با 
دیگرى یکســان نیســت. هر چــه درصــد کاکائو در
 شــکالت ها و درصد خالص بودنشان بیشــتر باشد؛ 
قیمت هایشــان هم بیشــتر مى شــود. البته بماند که

 پاستیل ها و آبنبات ها هم خود داستان دیگرى دارند.
تلخى داســتان فروشگاه هاى شــکالت این است که 
برخى از مشترى ها بیشتر تماشــاچى هستند تا خریدار! 
این را صاحب فروشگاه مى گوید و با طمأنینه ادامه مى 
دهد: «خب بعضى ها فقط خسته مان مى کنند، بعد که 
قیمت را پرسیدند، دو پا دارند، دو پا هم قرض مى کنند و

 مى روند. بعضى ها هــم اینقدر مى پرســند تا به یک 
شــکالت کم قیمت برســند. اما اینجا همه چیز گران 
است. اکثر این شکالت ها که مى بینید وارداتى است و با 
دالر حساب مى شود. قیمت دالر که مى رود باال قیمت 
شکالت ها هم باال مى رود. البته این بسته به نوع بسته 

بندى و شهرت آنها هم دارد.»
فروشنده راســت مى گوید؛ برندها گرانند. آنهایى که از 
اول اسم و رسمى داشته اند و حاال به واسطه همان اسم 
و رسمشان هم که شده ارقام نجومى را یدك مى کشند.

شکالت هاى معروف m&m که تا پیش از این بین 700 
تا 800 هزار تومان در جعبه هاى مربعى و گرد با این قیمت 
فروخته مى شدند حاال میلیونى شده اند. با این همه امسال 
وضعیت اقتصادى روى خریدها بى تاثیر نبوده و استقبال 
به میزان سال هاى گذشــته نبوده است و مثل قبل این 
مغازه معروف تغییر تم چندانى به واسطه رسیدن روزهاى 
پایانى سال نداده است. اما همچنان تنوع باال و حجم زیاد 

محصوالت وجود دارد؛ 
شکالت ها با رنگ ها و طرح هاى مختلف تزیین شده اند. 

تناژهایى که معموًال با رنگ قرمز و مشکى و زرد چنان 
به هم آمیخته که چشم هر کسى حتى شده چند ثانیه به 

آنها خیره مى شود.
کمى آنطرف تر مغازه دیگرى است که شکل و شمایلش 
کامًال با فروشگاه قبلى متفاوت است. این مغازه، شکالت 
ایرانى مى فروشد. این بار ظرف هاى بزرگ حصیرى پر 
شــده از کاکائوهاى ایرانى که قیمت هایشان کمتر از 
وارداتى ها است اما آنها هم نسبت به گذشته مشتریان 

کمترى دارند.
پسر جوان فروشنده با لهجه  یزدى و با ناراحتى مى گوید: 
«امسال بر خالف سال هاى گذشته خبر چندانى از فروش 
نیست و فروشندگان از مشــتریان رکب خورده اند و با 
اینکه فروشنده ها بر اساس ذائقه هاى مختلف شکالت 

خریده اند اما روى دستشان مانده. »
وارد مغازه  دیگرى مى شوم که دختر فروشنده با دلخورى 
درحال مرتب کردن قفسه هاى مملو از شکالت با برند ها 
و طعم هاى مختلف ایرانى است. مى گوید: «مگس هم 
اینجا پر نمى زند. خدا مى داند که چک هایمان را چگونه 

باید پاس کنیم؟»
در مغــازه هــاى بعدى هــم خبــر چندانى نیســت. 
فروشــگاه هایى که اگر تا چندى پیش شکالت خارجى 
مى فروختند اما حاال به همان ایرانى ها بسنده کرده اند. 
داخلى هایى که دست ُجنبانده اند و به رنگ و روى بسته 
بندى شکالت هایشان نقشى از خالقیت هم کشیده اند تا 
در بسته هاى جدیدتر و زیباترى شکالت هایشان را ارایه 
دهند و با طعم و چاشنى متفاوت در این آشفته بازار گرانى 

دالر جایى براى خود پیدا کنند. 
از این مغازه که خارج مى شوم دو مغازه دیگر کنارى که 
لباس و کفش و کیف مى فروشند، پر از مشترى هستند 
اما معلوم نیســت خریدارند یا آنها هم فقط تماشــاچى

 هستند.

فانتزى بازى میلیونى در روزهاى مانده به عید 

تلخ و شیرین بازار شکالت

سمنوپزان در عمارت هنرمند
نصف جهــان    نزدیک شدن به روزهاى عید همراه 
است با آیین هایى که برخى از آنها از گذشته هاى دور 
باقى مانده است و براى امروزى ها همچنان رنگ و 

نقشى تازه دارد. 
یکى از این آیین ها ســمنوپزان است که امسال به 
همت مرکز تخصصى هنرهاى ملى و آیینى وابسته 

به ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان از دیروز شروع شده و امروز هم ادامه دارد. 
این ویژه برنامه که با عنوان برنامه سمنو پزان و آیین 
هاى پیشواز نامگذارى شــده قرار است در عمارت 
هنرمند واقــع در خیابان ابن ســینا، کوچه آیت ا... 

محقق برگزار شود.

مریم محسنى
این روزها دستگاه هاى خودپرداز به دلیل تهى بودن از 
پول خرد تقریباً همگى تنها رقم هاى درشت را پرداخت 
مى کنند و مردم مجبور مى شــوند از این خودپردازها 

تراول هاى 100 هزار تومانى دریافت کنند.
با توجه به اینکه فلسفه وجود دســتگاه هاى خودپرداز 
این بود که مردم به راحتى بتوانند پول نقد دریافت کرده 
و دیگر به بانک ها مراجعه نکنند اما این موضوع باعث 

شده که خیلى ها قید خودپردازها را بزنند. 
البته این تمام ماجرا نیســت و خودپردازها در روزهاى 

پایانى ســال به دلیل حجم اســتفاده از مصرف پول و 
باالرفتن آمار این موضوع گاهى تا چند ساعت تهى از 
اسکناس مى شــوند و این باعث مى شــود افراد براى 
برداشــت پول به چند خودپرداز مراجعه کرده و ممکن 

است که در پایان نتیجه اى هم نگیرند.
این ماجراى روزهاى پایانى سال در سطح شهر اصفهان 
است که باعث دردســر و زحمت شهروندان شده است 
که اکثراً در تب و تاب و اســترس به سر مى برند. اما آیا 
در رابطه با حل این مشکل تمهیدى هم اندیشیده شده 

است؟ پاسخ این سئوال تا امروز «خیر» است. 

خودپردازهایى که تنها تراول مى دهند!

نزاِع گران!
نصف جهان    روزنامه «اخبار اصفهان» در شــماره 
21 اســفندماه خود در گزارشــى با عنــوان «نزاع 
محصول ناکامــى اجتماعى» از قــول یک جامعه 
شناس اصفهانى نوشــته: «بخش قابل توجهى از 
پرخاشگرى و نزاع ناشى از ناکامى اجتماعى در افراد 
است که برنامه ریزى براى مدیریت این مساله مى 

تواند آمارهاى این مقوله کاهش داد.»

در این گزارش آمده اســت: «بر اساس نظریه هاى 
روانشناسى اجتماعى رفتار پرخاشگرانه همیشه بر 
وجود ناکامى پیشین داللت مى کند. در این گزارش 
همچنین نوشته شده که تهران، خراسان رضوى و 
اصفهان که در رتبه هاى اول تا سوم نزاع قرار دارند 
زندگى گران تر، سبد هزینه خانوار نحیف تر و نرخ 

بیکارى نیز بیشتر است.»

دریا قدرتى پور

نگاه روز

مدیر بهره بردارى و نگهدارى از تاسیســات سد زاینده 
رود از افزایش ذخیره ســد زاینــده رود به 261 میلیون 

مترمکعب خبرداد.
سید مجتبى موســوى نائینى اظهار داشــت: ورودى 
متوسط به سد به دلیل شــرایط خاص سیالبى به 273 
متر مکعب بر ثانیه رسیده و خروجى از آن 12 مترمکعب 

بر ثانیه بوده است.
وى با اشاره به وضعیت آبگیرى سد، افزود: ورودى آب 
به ســد زاینده رود از ابتداى سال آبى (مهرماه 1401) تا 
19 اســفندماه در مجموع 316 میلیون مترمکعب بوده 
است در حالى که این ســد در مدت مشابه سال گذشته 
221 میلیون مترمکعب، طى 10 ســال اخیر آن 270 
میلیون مترمکعب و در بلندمدت (51 ساله) 338 میلیون 

مترمکعب ورودى داشت.
مدیر بهره بردارى و نگهدارى از تأسیسات سد زاینده رود 

با بیان اینکه ورودى به سد زاینده رود از ابتداى سال آبى 
تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 43 درصد 
افزایش دارد، اضافه کرد: مقایســه ورودى آب به سد 
زاینده رود در سال آبى کنونى با مشابه بلند مدت حاکى 

از کاهش هفت درصدى ورودى آب به این سد است.
موســوى نائینى با بیان اینکه ذخیره سد زاینده رود 19 
اســفند ماه سال گذشــته 192 میلیون مترمکعب و در 
بلند مدت مشــابه 672 میلیون مترمکعب بوده است، 
خاطرنشان کرد: ذخیره کنونى سد زاینده رود در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته 36 درصد افزایش و نسبت به 

بلند مدت 61 درصد کاهش نشان مى دهد.
مدیر بهره بــردارى و نگهدارى از ســد و نیروگاه هاى 
زاینده رود با بیان اینکه 21 درصد از ظرفیت سد زاینده 
رود هم اکنون پرشدگى دارد، اضافه کرد: در حال حاضر 

79 درصد سد خالى است.

ذخیره سد زاینده رود
 به 261 میلیون مترمکعب رسید

نوسازى سایبان ایستگاه هاى اتوبوس
 درون شهرى شاهین شهر

نصف جهان   ســعید اکرم خانى، رئیس ســازمان 
مدیریت حمل و نقل شــهردارى شــاهین شهر 
گفت: در آســتانه ســال نو  و به منظــور ارتقاى 
کیفیت ســرویس دهى به شــهروندان و ایجاد 
فضایى مناسب براى انتظار مسافران و همچنین 
ارتقاى ســطح کیفى مبلمان شــهرى، نوسازى 

سایه بان ایســتگاه هاى اتوبوس سطح شهر در 
دســتور کار ســازمان مدیریت حمل و نقل قرار 

گرفته است.
وى در ادامه افزود: ایســتگاه هاى بانک استان و 
کوى کارمندان از جمله سایبانان نوسازى شده در 

این طرح است.

آغاز بهسازى میدان آزادگان نجف آباد
نصف جهــان   صادقــى، معاون خدمات شــهرى 
شــهردارى نجف آباد از تهیه و اجراى طرح جامع 
براى نوســازى و بهســازى میدان آزادگان نجف 

آباد خبر داد.
وى افزود: باز طراحى و بهسازى میدان آزادگان به 
عنوان ورودى اصلى شــهر با بهره گیرى از دانش 
و تخصص اســاتید، هنرمندان، مشاوران شهرى 
و اجراى مقرون به صرفه توســط نیروهاى بومى، 
خدمتى نوین و تأثیرگذار در کارنامه خدمات شهرى 

نجف آباد است.
صادقى با بیان اینکه میدان آزادگان با المان شیخ 
بهایى به عنوان نماد و خاطره جمعى شهروندان از 
اهمیت ویژه اى برخوردار اســت، افزود: متأسفانه 
میانگین مصرفى آب این میدان به دلیل فرسودگى 
زیرساخت و تأسیســات، چندین برابر حجم مجاز 
بوده که بــا مدیریت این تفــاوت میزان مصرف و 

مدیریت بهینــه آن مى توان مجموع مســاحت 
فضاى ســبز موجود وى از بین رفتن عایق بندى 
دور میــدان و هزینه سرســام آور و رو به افزایش 
هزینه هاى نگهدارى آن، فرســودگى سیســتم 
چرخــش و معایب برق رســانى آبنمــاى میدان، 
تخریب پایــه هاى نگهدارنده المان شــیخ بهایى 
مانند سنگ هاى پوشــش بدنه، ازبین رفتن جال 
و زیبایى مجســمه و مشــکالت بحث استحکام 
ســازه آن و نازیبایى هاى شــکل گرفته در منظر 
فلکه به عنوان ورودى شــهر به عنوان مهمترین 
معضالت و مشــکالت میدان آزادگان یاد کرد و 
گفت: ارتباط بین دانشــگاه، مشاوران و شهردارى 
فرصت هاى مغتنمى را به وجود مى آورد که بتوان با 
ارتقاى دانش شهرى و طراحى تخصصى، فضاهاى 
شهرى انسان محور و درخور شهروندان نجف آباد 

داشته باشیم.

بستر مناسب همکارى فوالد مبارکه و کشور کنگو
معاون وزیر صنعت جمهورى دموکراتیک کنگو به همراه 

هیئت همراه از خطوط تولید فوالد مبارکه بازدید کرد.
باهى بیتاسیما کریستوف، معاون وزیر صنعت جمهورى 
دموکراتیک کنگو پس از بازدیــد از خطوط تولید فوالد 
مبارکه اظهار کرد: خوشحالم که امروز در رأس هیئتى از 
کشور کنگو از فوالد مبارکه به عنوان یک مجتمع عظیم 
تولید فوالد بازدید کــردم. در این مجتمع صنعتى که در 
خاورمیانه بى نظیر اســت، فعالیت هاى قابل توجهى در 
زمینه فراورى و تولید فوالد انجام مى شود که نظیر آن را 

ندیده ام. وى گفت: جمهورى دموکراتیک کنگو معادنى 
بسیار غنى از فلزات مختلف دارد که این موضوع مى تواند 
بستر مناسبى براى همکارى با جمهورى اسالمى ایران و 

فوالد مبارکه باشد.
معاون وزیر صنعت جمهورى دموکراتیک کنگو افزود: من 
گزارش این بازدید را به مقامات ارشد کشور خود خواهم داد 
تا با توجه به ظرفیت هاى موجود در ایران و فوالد مبارکه، 
زمینه براى همکارى هاى بیشتر در حوزه هاى صنعتى و 

معدنى به خصوص در زمینه کنسانتره فراهم شود.

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت 13 
نفر در حادثه واژگون شدن خودروى 405 در مبارکه خبر داد.

عباس عابــدى با اشــاره به حادثــه ویــژه ترافیکى در 
اســتان اصفهــان اظهار داشــت: ایــن حادثه ســاعت 
21 و 14 دقیقه شــنبه شــب به مرکز اورژانس اســتان

 گزارش شده است .
وى با بیان اینکه این حادثه در مبارکهـ  حدفاصل پلیس راه 
مبارکه به طرف دهسرخ رخ داده اســت، تصریح کرد: سه 
واحد امدادى اورژانــس و 2 واحد امدادى هالل احمر براى 

این حادثه اعزام شده است.
ســخنگوى مرکز اورژانس اســتان اصفهان با اشــاره به 
مصدومیت 13 نفر در این حادثه گفت: این مصدومان شامل 

3 مرد، 6 زن و 5 کودك بوده اند.
وى اضافه کرد: مصدومان این حادثه به بیمارســتان هاى 

الزهرا اصفهان و محمد رسول ا... مبارکه منتقل شدند.

واژگونى پژوى 405 
با 13 مصدوم
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فکر مى کنید روشن ترین نمایشگر را کدام گوشى هوشمند دارد؟ نه 
آیفون 14 پرو و نه گلکســى اس 23 اولترا؛ بلکه اینجا هم پاى یک 

گوشى چینى در میان است.
در سال هاى اخیر، دیده ایم که گوشى هاى چینى از برخى جهات، یک 
سر و گردن باالتر از محصوالت سامسونگ و اپل باشند. نمونه اش، 
سرعت شارژ که حاال در مدل هاى جدید، به بیش از 200 وات رسیده 
است. اما روشن ترین نمایشگر جهان برحسب نیت (nit) را هم یک 

گوشى چینى به نام اوپو فایند ایکس 6 پرو دارد.

شــرکت Oppo هنوز این پرچمدار را وارد بازار نکــرده؛ اما به ادعاى 
افشــاگر سرشــناس، آیس یونیورس، Find X۶Pro داراى حداکثر 
روشنایى 2400 نیت است. بد نیست بدانید که این مقدار در آیفون 14 
پرو، 2000 نیت؛ در شیائومى 13، فقط 1900 نیت و در گلکسى اس 

23 اولترا، 1750 نیت است.
اما nit دقیقا چیست؟ هر یک نیت، با روشنایى یک شمع در یک متر 
مربع برابرى مى کند. پس هر چه صفحه نمایش گوشــى شما، نیت 

بیشترى داشته باشد، مى توانید محتوا را با روشنایى بیشترى ببینید.

شاید در محیط نه چندان روشن، تفاوتى احساس نکنید؛ اما این ویژگى، 
هنگام استفاده از گوشى در فضاى باز و زیر نور آفتاب، اهمیت خود را 
نشان مى دهد. پس جاى شکى نیست که کاربران اوپو فایند ایکس 6 
پرو براى دیدن محتوا در روزهاى آفتابى، هیچ مشکلى نخواهند داشت.

روشن ترین نمایشگر جهان براى گوشى اوپو فایند 
ایکس 6 پرو

عالوه بر روشن ترین نمایشگر جهان، این گوشى مشخصات ممتاز 

دیگرى هــم دارد. پنل صفحه نمایــش آن، آمولــد 6.82 اینچى با 
رزولوشن 3168 در 1440 پیکســل و تحت محافظت گوریال گلس 
ویکتوس 2 توصیف شده؛ حسگر اثر انگشــت آن هم از نوع اپتیکال 
درون صفحه اى است.قدرت پردازش این پرچمدار، متکى به تراشه 
اسنپدراگون 8 نسل 2 خواهد بود و ظاهرا در سه نسخه 256/8 گیگ، 
256/12 و 512/12 گیگابایتى عرضه مى شــود. دوربین اصلى 50 
مگاپیکسلى f/1,8 در پنل عقب، با یک دوربین فوق عریض f/2,2 و 

یک دوربین تله فوتو f/2,6 همراه خواهد بود. 

اطالعات ارائه شــده نشان مى دهد که گوشــى Redmi Note۱۲۴G از 
تراشه Snapdragon680 بهره مى برد که با حافظه رم LPDDR۴x و حافظه 

ذخیره سازى داخلى UFS2,2 همراه است.
 با وجود اینکه گوشى Redmi Note۱۲۴G در بسیارى از سایت هاى صدور 
گواهى مشاهده شده است، اما هیچ کدام از آن ها درباره مهم ترین ویژگى هاى 
این محصول اطالعاتى ارائه نداده اند. البته اخیراً افشاگران بعضى از اطالعات 
مربوط به این گوشى را فاش کرده اند که نشان مى دهد ابعاد آن 7.85 * 75.96 

* 165.66 میلى متر و وزن آن تقریبًا 183.5 گرم است.
شایعات ارائه شده نشــان مى دهد که گوشــى Redmi Note۱۲۴Gداراى 
نمایشــگر 6.67 اینچى FHD+ AMOLED اســت. یک دوربین سلفى 13 
مگاپیکسلى روى نمایشگر آن تعبیه خواهد شــد، در حالى که دوربین اصلى 
تعبیه شده در پنل پشتى به حسگر 50 مگاپیکســلى مجهز مى شود و با یک 
دوربین فوق عریض هشت مگاپیکسلى و یک دوربین ماکرو دو مگاپیکسلى 

همراه خواهد شد.
گوشى Redmi Note۱۲۴G از تراشه Snapdragon680 بهره مى برد که 
با حافظه رم LPDDR۴x و حافظه ذخیره سازى داخلى UFS2,2 همراه است. 
انرژى مورد نیاز آن نیز با استفاده از یک باترى 5000 میلى آمپر ساعتى تأمین 
مى  شود و از فناورى شارژ سریع 33 واتى بهره مى برد. این محصول از طریق 
رابط کاربرى MIUI14 مبتنى بر سیستم عامل Android13OS اجرا مى  شود.

گوشى یادشــده از ویژگى هایى مانند اسکنر اثرانگشــت در لبه کنارى، 
واى فاى دو بانده، NFC، بلوتوث 5.0 و گواهى IP۵۳ پشــتیبانى مى کند. این 
محصول در یک نسخه با چهار گیگابایت حافظه رم و 128 گیگابایت حافظه 
ذخیره سازى داخلى با قیمت 279 یورو در سه رنگ خاکسترى، سبز و آبى در 

دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

کاربران توئیتر روز چهارشنبه مشکل لود شدن این سرویس را در جدیدترین 
سلسله از اختالالتى که از زمان مالکیت ایالن ماسک پیدا کرده است، گزارش 

کردند.
طبق آمار وب سایت رصد قطعى داون دتکتور، کاربران ارسال گزارش مشکل 
لود شدن توئیت ها از این سایت را درست ســاعت 10 صبح روز چهارشنبه به 

وقت لندن آغاز کردند.
ماه گذشته هم دسترسى هزاران کاربر به توئیتر در آسیا و آمریکا براى ساعاتى 

قطع شده بود. 
طبق آمار وب سایت داون دتکتور در جریان این اختالل، بیش از هشت هزار 

کاربر در آمریکا، با مشکل دسترسى به توییتر روبرو شدند. اما 
توئیتر در این باره اظهارنظرى نکرده بود و صفحه وضعیت 
این شبکه اجتماعى نشان مى داد که فعالیت همه سیستم ها، 

عادى هستند.
پیش از آن توئیتر پس از این که یک کارمند، به صورت تصادفى 
اطالعات را حذف کرد و از آنجا که به دلیل اخراج هاى گســترده 

توسط ایالن ماسک، هیچ کس در تیم مسئول باقى نمانده بود، دچار 
اختالل شده بود. 

بروز این اختالل باعث شــده بود کاربران نتوانند توئیت ارسال کرده یا 
بازنشر کنند و با پیام خطایى با این مضمون که شما به سقف روزانه ارسال پیام 

رسیده اید، روبرو شده بودند.
توئیتر در دسامبر هم با یک اختالل بزرگ روبرو شده بود که طى آن، دسترسى 
ده ها هزار کاربر جهانى به این پلتفرم یا قابلیت هاى آن به مدت چند ســاعت، 

قطع شده بود.
تکرار برو اختالل، انتقاد جک دورسى، یکى از موسسان توئیتر که پیش از این از 

خرید توئیتر توسط ایالن ماسک، حمایت کرده بود را هم برانگیخت. 
دورسى در شــبکه اجتماعى غیرمتمرکز نوستر نوشــته بود: سابق بر این، هر 
زمان سرویســى دچار اختالل مى شــد، مردم به توییتر مى رفتند تا درباره آن 

صحبت کنند.
از اکتبرگذشــته که توئیتر توســط 
ایالن ماســک به مبلغ 44 میلیارد 
دالر خریدارى شــده است، تعداد 
کارمندانش بیش از دو سوم کاهش 
پیدا کرده اســت و از 7000 نفر، به 

حدود 2300 نفر رسیده است.
بر اســاس گزارش بلومبرگ، توئیتر 
هفته جارى باز هم تعدادى از کارمندانش 
از جمله اعضاى تیم مهندسى و محصول را 

اخراج کرد.

چگونه گوشى خود را به روز رسانى کنیم؟

روشن ترین نمایشگر جهان متعلق به کدام گوشى ها است؟

ماجراى قطعى سریالى توئیتر چیست؟گوشى Redmi Note124G چه مشخصاتى دارد؟

براى آپدیت سیستم عامل تلفن همراه روش هاى زیادى 
وجود دارد که در ادامه خواهیم آموخت که چگونه گوشى 

خود را بروز رسانى یا آپدیت کنیم.
نصب آپدیت ها و بروز رســانى هاى اســمارت فون ها به 
یکى از الزامات دنیاى امروزى تبدیل شــده است. برخى 
برنامه ها به دالیلى مانند دالیــل امنیتى یا ناممکن بودن 
اجــراى تمامى ویژگى هاى اپلیکیشــن، روى سیســتم 
عامل هاى قدیمى اجازه نصب نمى دهند. گذشــته از این، 
به روز رســانى هاى نرم افزارى بعضــا داراى وصله هاى 
امنیتى مهمى هستند که از افشاى اطالعات شخصى تان 

جلوگیرى مى کنند.
آپدیت کردن سیســتم عامل گاهى شــکل و ظاهر رابط 
کاربرى و آیکن ها را نیز دستخوش تغییراتى مى کند. این 
تغییرات بصرى در بیشــتر موارد به مذاق کاربران خوش 
آمده و در واقع یکى از جذابیت هاى بروز رسانى گوشى در 

کنار استفاده از ویژگى هاى جدید به شمار مى رود.
آپدیت کردن سیســتم عامل گوشــى هاى اندرویدى و 
آیفون ها با یکدیگر متفاوت هســتند. بنابراین در ادامه به 
طور جداگانه و مجزا به هرکدام خواهیم پرداخت. با گجت 

نیوز همراه باشید.
پیش از شروع باید به نکات زیر توجه داشته باشید.

گرچه نادر است اما گاهى اوقات به دلیل وقوع مشکالتى 
حین نصب، تمامى اطالعات روى گوشى پاك مى شوند. 
بنابراین پیشــنهاد مى کنیم قبل از اقدام به دانلود یا نصب 

آپدیت از تمامى اطالعاتتان بک آپ بگیرید.
اگر گوشــى حین نصب آپدیت خاموش شود، اصطالحا 
بریک مى شود و دیگر قابل استفاده نخواهد بود. این اتفاق 
مرگ آن دیوایس را رقم مى زنــد و امکان آپدیت یا حتى 
داون گرید (Downgrade) کــردن آن نیز از بین خواهد 
رفت. بنابراین توصیه مى کنیم پیش از شروع فرآیند آپدیت، 
گوشى تان را به طور کامل شارژ  کنید و حتى براى احتیاط 

بیشتر، حین نصب آپدیت آن را به شارژر متصل کنید.

نحوه بروز رسانى گوشى اندرویدى
گوشى هاى اندرویدى ممکن است در برخى جزئیات رابط 
کاربرى با یکدیگر متفاوت باشند، اما در مجموع سیستم 
عامل اجزاى یکسانى داشته و نحوه به روز رسانى سیستم 
عامل مشــابه خواهد بود. پیش از دانلود از شــارژ باالى 
70 درصد باترى و همچنین در دســترس بودن اینترنت 
پرســرعت اطمینان حاصل کنید. بــراى آپدیت اندروید 

موبایلتان طبق الگوى زیر عمل کنید.
به تنظیمات گوشى بروید.

قســمت نرم افزار یا Software Update را باز کنید. این 
قسمت ممکن است بر اساس نوع گوشى شما در منوهاى 
مختلفى باشــد. براى پیشگیرى از ســردرگمى پیشنهاد 
مى کنیم در همان تنظیمات در قســمت جستجو عبارت 
«Software Update» یا «بروز رســانى نرم افزارى» 

را وارد کنید.
حاال گوشى شــما جدیدترین نســخه از سیستم عامل را 
جستجو خواهد کرد. در صورتى که نسخه سیستم عاملتان 

 Latest update has been» به روز باشــد با عبــارت
installed» مواجه خواهید شد.

اگر نســخه سیســتم عامل موبایلتان جدید نباشد، فایلى 
براى دانلود در اختیار شما قرار مى گیرد که روى آن نسخه 
سیستم عامل، نسخه رابط کاربرى و تغییرات اعمال شده 
در آن نسخه نمایش داده مى شود. روى گزینه دانلود تپ 

کنید تا دانلود شما آغاز شود.
پس از اتمام دانلود گزینه «Install now» را انتخاب کنید 
تا نصب آپدیت آغاز شود. توجه داشــته باشید که پیش از 
شروع نصب شارژ دستگاه همچنان باالى 70 درصد باشد 

تا حین نصب آپدیت موبایلتان خاموش نشود.
حین نصب بروز رسانى، ممکن است صفحه گوشى چند 
بار خاموش و روشن شود. این موضوع جاى نگرانى نداشته 
و باید به موبایلتان فرصت بدهید تــا به طور کامل نصب 

آپدیت را انجام بدهد.

پس از اتمام نصب نسخه جدید سیستم عامل، صفحه قفل 
دستگاه نمایش داده مى شود. قفل دســتگاه را باز کنید و 
حاال همانند قبل مى توانید از قابلیت هاى تلفن همراهتان 

استفاده کنید.

نحوه آپدیت سیستم عامل آیفون
بروز رسانى سیستم عامل آیفون به دو روش انجام مى شود. 
این دو روش شامل دانلود و نصب آپدیت توسط خود گوشى 
یا توسط برنامه آى تونز (نســخه ویندوز یا مک) بوده و در 
ادامه به هردوى آن ها خواهیم پرداخت. نکته قابل توجه 
در این میان، شارژ باترى باالى 80 درصد بوده و همچنین 
بایســتى یک اتصال اینترنت پرسرعت را در اختیار داشته 

باشید.

بروز رسانى آیفون از طریق خود گوشى
سیســتم عامل iOS از ابتدایى عرضه تا به امروز تغییرات 
بنیادینى به خود ندیده و منوها و الگوى محیط کاربرى اش 
تا حد زیادى یکسان باقى مانده اســت. بدین ترتیب کار 
کردن با هر نســخه اى از این سیستم عامل چندان دشوار 
نخواهد بود و تمامى گزینه ها و قابلیت ها ظاهرى آشــنا 
خواهند داشت. براى دانلود و نصب آپدیت iOS به ترتیب 

زیر پیش بروید.
به Settings بروید.

منوى General را باز کنید.
در باالى منو، روى Software Update تپ کنید.

حاال گوشــى به دنبال جدیدترین نســخه سیستم عامل 
مى گردد تا بررسى کند آیا نسخه جدیدى براى گوشى شما 

منتشر شده یا خیر.
اگر جدیدترین نسخه سیستم عامل روى گوشى شما نصب 
 «All Updates have been Installed» باشد، با پیغام
مواجه خواهید شد. در غیر این صورت باکسى روى صفحه 
باز مى شود که نســخه جدید سیســتم عامل را به همراه 

تغییرات جدید روى آن نوشته شده است.
روى دکمه «Download and Install» تپ کنید.

ســپس صفحه مربوط به رضایت نامه درباره نصب نسخه 

جدید iOS نمایان مى شود. اگر با محتویات آن رضایت نامه 
موافق هستید گزینه Agree را انتخاب کنید.

ســپس دانلود شــما آغاز خواهد شد. بســته به سرعت 
اینترنتتان، دانلود فایل نصبى بین 10 دقیقه تا یک ساعت 

طول خواهد کشید.
پس از کامل شــدن دانلود، گزینه Install را انتخاب کنید 
تا نصب آپدیت شروع شــود. پیش از شروع نصب از شارژ 
باالى 80 درصد باترى و همچنین اتصال اینترنت مطمئن 

شوید.
نصب آپدیت iOS چند دقیقه طول خواهد کشید. در این 
حین ممکن اســت صفحه موبایلتان چنــد بار خاموش و 
روشن شود. به این موضوع اهمیتى ندهید و صبر کنید تا 

نصب سیستم عامل کامل شود.
در پایان آیفون شما روشن شــده و از شما درخواست رمز 
خواهد کــرد. رمز را وارد کنیــد و مجــددا از موبایلتان با 

قابلیت ها و ویژگى هاى جدید استفاده کنید.

آپدیت آیفون از طریق نرم افزار آى تونز
براى به روز رسانى نرم افزارى آیفون، روش دیگرى وجود 
دارد و آن استفاده از برنامه iTunes روى کامپیوتر خواهد 
بود. آپدیت گوشــى از این طریق نیز راحت خواهد بود اما 
طبیعتا به آسانى آپدیت از طریق خود گوشى نبوده و معموال 
زمانى کاربرد دارد که اینترنت سیم کارت یا واى فاى را در 
اختیار نداشته باشــید. به منظور دانلود و نصب جدیدترین 

نسخه iOS از طریق iTunes مراحل زیر را طى کنید.
ابتدا جدیدترین نسخه از آیتونز را دانلود و نصب کنید.

اگر از مک اســتفاده مى کنید، مطمئن شــوید که نسخه 
سیستم عامل شــما macOS Mojave و جدیدتر باشد. 
اما اگر نسخه سیســتم عامل شما macOS Catalina یا 
قدیمى تر است، نسبت به آپدیت سیستم عامل مک خود 

اقدام کنید و سپس به سراغ آیفونتان بروید.
آیتونز را باز کنید.

آیفونتان را با استفاده از کابل به کامپیوتر متصل کنید.
روى عالمت گوشى در تولبار آیتونز کلیک کنید.

 Check for» روى گزینــه «Summery» در تــب
Update» کلیک کنید.

ســپس گزینه «Download and Update» را انتخاب 
کنید.

سپس دانلود نسخه جدید سیستم عامل آغاز خواهد شد.
پس از اتمام دانلود، تاییدیه اى مشابه با آنچه در روش دیگر 
گفتیم نمایش داده مى شود. آن را تایید کنید تا نصب آپدیت 

ادامه پیدا کند.
اگر گوشى از شما پســوردتان را درخواســت کرد، آن را 

وارد کنید.
حاال نصب آپدیت روى آیفونتان شــروع مى شود. هنگام 
نصب آپدیت ممکن است چند بار صفحه گوشى خاموش 

و روشن شود که اهمیتى ندارد.
در نهایت مجددا گوشى از شما مى خواهد تا پسوردتان را 
وارد کنید. با وارد کردن پسورد مجددا مى توانید از آیفونتان 

همانند قبل استفاده کنید.

زنجیره تأمین اپل از ماه فوریه شروع به تولید پنل 
15.5 اینچى براى مک بوك ایر جدید کرده است.
 اپل احتماًال در اواخر بهار و اوایل تابستان آینده از 
نسل جدید مک بوك ایر 13 اینچى و  مک بوك ایر 

15 اینچى رونمایى مى کند.
براساس گزارش ها،احتمال تجهیز مدل 13 اینچى 
به تراشه M۳ وجود دارد؛ تراشه اى که انتظار داریم 
با لیتوگرافى 3 نانومترى TSMC ســاخته شود. 
نسل کنونى مک بوك ایر در ژوئیه 2022 با چیپ 

5 نانومترى M۲ معرفى شد.
تراشــه مک بوك ایر 15 اینچى هنوز مشخص 
 M۲ نیست. گفته شده، مدل 15 اینچى با تراشه
همچنان کاربران را شــگفت زده خواهد کرد، با 
وجود تراشــه M۳، این محصول قدیمى به نظر 
مى رســد. البته پیــش از گورمن، وب ســایت 
دیجى تایمز هم مدعى تجهیــز مدل 15 اینچى 

به تراشه M۲ شده بود.
یکى دیگر از منابع دنیاى فناورى، یعنى «مینگ-

چى کو» هم در گذشــته گفته بود که اپل براى 
مک بوك ایــر 15 اینچى از تراشــه هاى M۲ و 
M۲ پرو اســتفاده خواهد کــرد. بااین حال هنوز 

نمى توانیم درباره تراشــه مورد اســتفاده در این 

محصول مطمئن باشیم.
مک بوك ایر 15.5 اینچى

طبق گزارش ها، زنجیــره تأمین اپل از ماه فوریه 
شروع به تولید پنل 15.5 اینچى براى مک بوك ایر 
جدید کرده  تا شاهد معرفى بزرگ ترین مک بوك 
ایر تاریخ باشیم. تا به امروز این محصول تنها در 

مدل هاى 11 و 13 اینچى روانه بازار شده است.
مک بوك ایر 13 و 15 اینچى در فصل تابســتان 
روانه بازار مى شوند. همچنین ظاهراً باید منتظر 
عرضه مک پرو جدید در همین تاریخ هم باشیم. 
مک پرو جدید با تراشــه M۲ اولتــرا، اما طراحى 
یکسان با مدل 2019 از راه مى رسد. عالوه براین، 
در نیمه دوم 2023 باید منتظر معرفى آى مک 24 

اینچى جدید هم باشیم.

گوشــى ردمى نوت 10 داراى رابــط کاربرى 
اختصاصى شیائومى یعنى MIUI است.

شیائومى ردمى نوت 10 پرو با توجه به امکانات 
فوق العاده  خــود مى تواند یــک پرچمدار گران 
قیمت را به چالش بکشــد. این گوشى به علت  
قیمت خود در ایران طرفداران زیادى پیدا کرده 
است. قاب پشتى ردمى نوت10 از شیشه نسبتا 
مات با لبه هاى خمیده ســاخته شده، همچنین 
فریــم دوربین هاى این گوشــى بــه صورت 
مستطیلى با لبه هاى گرد هستند و از ظاهر خوبى 

و کالسیکى برخور دار است.
براســاس گزارش ها شــیائومى براى لبه هاى 
قاب پشتى انحناى کمى در نظر گرفته  که این 
موضوع باعث مى شود ردمى نوت 10 پرو بهتر در 

دست کاربران قرار بگیرد.
این گوشــى داراى پنل نمایشگر AMOLED با 
بزرگى 6.67 اینچ و رزولوشــن 1080 در 2400 
پیکسل  اســت که باعث  نمایش بهتر تصاویر 
مى شــود. همچنین این نمایشــگر به نرخ تازه 
سازى تصویر 120 هرتزى هم مجهز شده است

حاشیه هاى مناسب اطراف نمایشگر و همچنین 
روشــنایى باال از دیگر قابلیت هاى این گوشى 
اســت. شــیائومى ردمى نوت10  به سبب نرخ 
نوســازى 120 هرتزى باعث راحتى و سرعت 

کارهاى اینترنتى کاربران مى شود.
گفته شــده گوشى جدید شــیائومى داراى یک 
باترى 5020 میلى آمپرى اســت. طبق ادعاى 
شــیائومى، ردمى نوت 10 پرو با پشــتیبانى از 
فست شــارژ 33 واتى، مى تواند شارژ گوشى را 
در نیم ســاعت از صفر به شصت درصد برساند. 
براى تامین امنیت گوشى  شیائومى یک حسگر 
تشخیص اثر انگشت بر  روى دکمه ى پاور تعبیه 

کرده است.
 Xiaomi Redmi عالوه بر حســگر اثر انگشت
note۱۰Pro از سیســتم تشــخیص چهره دو 

بعدى هم براى امنیت استفاده مى کند. سیستم 
تشخیص چهره دو بعدى از سنسور سلفى براى 
شناســایى صورت اســتفاده میکند که سرعت 

خوبى دارد.  
دوربین هاى ردمى نــوت 10 پرو؛ دوربین اصلى 
108 مگاپیکسلى عکس هاى به شدت بى نظیر و 
باورنکردنى را به ثبت مى رساند و عملکرد در حد 
و اندازه  یک پرچمدار را از خودش به جا مى گذارد.
قلب تپنده ى این گوشــى تراشــه اسنپدراگون 

G 732 است. 
از نظر پردازشى این گوشى بسیار قوى است که 
برنامه هاى ســنگین و بازى هاى گرافیکى  را بر 

روى خود اجرا مى کند.
سیستم صوتى این گوشى همچون گوشى هاى 
دیگر شیائومى استریو است. همچنین این گوشى 
از نظر نرم افزارى داراى  رابط کاربرى اختصاصى 

شیائومى یعنى MIUI است.

مک بوك هاى جدید اپل چه زمانى عرضه مى شوند؟

دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

ر ز ز بیش ل ین ن جری
روبرو شدند. اما   توییتر

بود و صفحه وضعیت 
الیت همه سیستم ها، 

 کارمند، به صورت تصادفى 
دلیل اخراج هاى گســترده 

مسئول باقى نمانده بود، دچار 

بران نتوانند توئیت ارسال کرده یا 
مون که شما به سقف روزانه ارسال پیام 

ب
از اکتبرگذشــته که توئیت
ایالن ماســک به مبلغ

دالر خریدارى شــده اس
کارمندانش بیش از دو س
00 پیدا کرده اســت و از
حدود 2300 نفر رسیده اس
بر اســاس گزارش بلومبر
ک هفته جارى باز هم تعدادى از
از جمله اعضاى تیم مهندسى و

اخراج کرد.

قابلیت هاى ردمى نوت 10 فاش شد
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خاصیت ضد پیرى زنجبیل معجزه مى کند

برخى از والدین به بهانه اینکه وزن عینک باعث تغییر فرم بینى فرزندشان مى  شود 
پس از مراجعه به پزشک اصرار دارند که لیزیک را براى فرزند کم سن خود انجام دهند 
که این پدیده پیش از همه  گیر شدن باید اطالع رسانى صحیح و فرهنگ  سازى شود.

 دکتر بهروز خسروى جراح و متخصص چشم پزشــکى اظهار کرد: در حال حاضر 
بسیارى از افرادى که از عینک اســتفاده مى کنند خواهان انجام عمل «رفراکتیو» 
هستند که این جراحى با روش هایى نظیر لیزیک، الزك، پى آر کى، فمتولیزیک، اپى 
لیزیک، ترانس پى آر کى، کارگذارى لنزهاى داخل چشمى و ... انجام مى شود اما هر 
کدام از این روش ها مزایا و معایب خاص خود را دارد که پزشک طى بررسى از شرایط 

بیمار روش مناسب جراحى را انتخاب مى  کند.
وى تصریح کرد: گاهى برخى از بیماران به واسطه شنیده  ها و جراحى  هاى مشابه در 
بین اقوام خود اصرار به اجراى یک تکنیک خاص در جراحى دارند در حالى که انتخاب 
شیوه مورد نظر باید پس از معاینه کامل و به تشخیص پزشک باشد چرا که هر کدام از 

این جراحى ها داراى معایب و مزایایى است که بستگى به شرایط بیمار دارد.
خسروى با بیان اینکه مناسب ترین سن براى جراحى، سن باالى 18 سال است، متذکر 
شد: برخى از والدین به بهانه اینکه وزن عینک باعث تغییر فرم بینى فرزندشان مى  شود 
پس از مراجعه به پزشک اصرار دارند که لیزیک را براى فرزند کم سن خود انجام دهند 
که این پدیده پیش از همه  گیر شدن باید اطالع رسانى صحیح و فرهنگ  سازى شود.

وى با تاکید بر اینکه وضعیت بیمار پیش از جراحى رفراکتیو باید بررسى شود، افزود: 
عالوه بر سن و شماره چشم، بیمار نباید مشکالتى نظیر بیمارى هاى بافت همبند 
یا دیابت و مشکل تیروییدى که روى چشم تاثیر گذاشته، داشته باشد البته پیش از 
جراحى باید عکس رنگى قرنیه گرفته شود تا مشکالتى نظیر نازکى یا قوز قرنیه وجود 

نداشته باشد.

وى شــغل و نوع فعالیت بیمار را یکى دیگر از موضوعات مورد توجه چشم پزشک 
دانست و افزود: تشخیص بیمار مناســب براى جراحى، پیچیدگى هاى بسیار دارد و 
باید شرایط هر بیمار بررسى شود به طور مثال اگر شخصى باالى چهل سال، بیشتر 
فعالیت روزانه  اش دور دیدن اســت مانند رانندگى و چندان کار «نزدیک بین» مثل 
مطالعه و فعالیت پشت رایانه نداشته باشد، مى  تواند تحت عمل جراحى قرار گیرد یا 
اگر کسى شماره هاى بسیار باالى چشمى داشته باشد که نتوان او را تحت جراحى 
لیزیک یا پى آر کى قرار داد، تحت شــرایطى مى تواند جراحى کارگذارى لنز داخل 

چشمى انجام دهد. 
خســروى خاطر نشــان کرد: مشــاوره پیــش از جراحى بــه اندازه خــود عمل 
و حتى بیشــتر اهمیــت دارد و بــه افــرادى که تصمیم بــه جراحــى رفراکتیو
 و اصالح ضعیفى چشم خود گرفته اند توصیه مى شود همواره با پزشک خود در این 

زمینه به گفتگو نشسته و توضیحات کامل را از 
او دریافت کنند و توقــع و انتظارات خود را 
از جراحى بیان کنند تا انتخاب درســتى در 

جراحى داشته باشند.

دیده شده اســت که ماســاژ یک روش عالى براى از بین بردن تنش عضالنى و 
همچنین افزایش جریان خون در یک منطقه اســت. ماساژ بر کاهش درد، باعث 

کشش عضالت و برقرارى ارتباط موثر اعصاب مى شود.
کشش در ناحیه خاصى که دچار گرفتگى عضالنى است مى تواند به تسکین درد 

کمک کرده و باعث آزادسازى انقباض ها شود.
تحقیقات نشــان داده اســت که کشــش در ناحیه خاصى که دچــار گرفتگى 
عضالنى است مى تواند به تسکین درد کمک کرده و باعث آزادسازى انقباض ها 

شود.
ایــن امر بــه ویــژه براى 
عضالت اسکلتى که 
در ناحیــه گردن، 
ســاق پا، پشت و 
ران وجــود دارد، 

مفید است.

ماساژ دهید
دیده شده است که ماساژ 
یک روش عالــى براى از 
بین بردن تنش عضالنى 
و همچنیــن افزایش جریان 
خون در یک منطقه است. ماساژ 
بر کاهش درد، باعث کشــش 

عضالت و برقرارى ارتباط موثر اعصاب مى شود.

کیسه یخ و پد حرارتى استفاده کنید
ثابت شده است که استفاده از گرما یا یخ در هنگام گرفتگى بسیار مفید است. ممکن 
است چند بار در روز کیسه یخ را روى ناحیه گرفتگى عضله قرار دهید. در حالى که 
مى توانید پد حرارتى را براى مدت زمان مشابه اســتفاده کنید، اما پس از استفاده 
از پد حرارتى باید بالفاصله از کیسه یخ استفاده کنید، زیرا امکان دارد پد حرارتى 
باعث التهاب شود، در حالى که استفاده از کیسه یخ بالفاصله باعث کاهش تورم

 مى شود.

آب زیاد بنوشید
هرچقدر که این مساله هنگام داشتن گرفتگى خنده دار به نظر برسد، به شما توصیه 
مى شــود تا بدن خود را مرطوب نگه دارد. همچنین براى جلوگیرى از گرفتگى 
عضالت، نوشیدن مقدار زیادى آن مى تواند بســیار موثر باشد. با این حال، توجه 

به این نکته ضرورى است که میزان آب مورد نیاز در افراد مختلف متفاوت است.

ورزش مالیم انجام دهید
هرچند فکر ورزش کردن هنگام گرفتگى عضالت دیوانه کننده به نظر مى رسد، 
اما تاثیر عجیبى دارد. تحقیقات نشان داده اســت که این یک روش عالى براى 
تسکین درد و گرفتگى عضله اســت. با این حال، تمرین هایى که انجام مى دهید 
نباید حرکات سنگین باشــد. در غیر این صورت ممکن است علت را بدتر کرده و 

باعث پارگى عضله شود.

مناسب ترین سن براى جراحى چشم راه هایى براى از بین بردن گرفتگى عضالنى

عالوه بر طعم دهى غــذا، از خواص ادویه جــات مى توان به پیشــگیرى از ابتال به 
بیمارى ها اســتفاده کرد. ادویه اى که در این مطلب معرفى مى کنیم خواص فراوانى 

براى پوست و به تعویق انداختن روند پیرى پوست دارد.
 زنجبیل در چند ســال اخیر به  دلیل خواص آنتى اکسیدانى ویژه اش 

مورد توجه محققان و متخصصان پوست ومو قرار گرفته 
و تولیدکنندگان محصوالت مراقبت از پوســت هم 

از زنجبیل براى ســاخت روغن هاى موضعى، 
سرم ها و کرم ها اســتفاده مى کنند و 
اغلب هم عصاره زنجبیل با روغن هاى 

دیگر ترکیب مى کنند.
 به همین دلیــل از متخصصان 
پوســت ومو درباره مزیت هاى 
خــاص زنجبیل براى مبــارزه با 

روندهــاى پیرى پوســت و ارتقاى 

روتین مراقبت از پوست پرسیده ایم.

زنجبیل: سرشار از آنتى اکسیدان هاى قدرتمند
آنتى اکسیدان هاى قدرتمند مى توانند کارهاى مفید زیادى براى پوست انجام دهند 
و زنجبیل هم دقیقا سرشــار از همین ترکیبات مهم اســت. یافته هاى علمى نشان 
مى دهند که ترکیبات آنتى اکسیدانى زنجبیل مى توانند براى جوان سازى 
پوست هم مفید باشند، درحالى که مبارزه با التهابات پوستى، پیشگیرى 
از آســیب هاى مرتبط با رادیکال هاى آزاد، یکدست سازى قوام پوست 
و کوچک کردن روزنه هاى پوســتى هم از دیگر 
مزیت هاى ترکیبات موجود در 

زنجبیل هستند.
بنابراین اســتفاده از 
محصوالت مراقبت 
از پوســت حــاوى 

زنجبیل مى تواند به داشــتن پوستى روشــن تر و لطیف تر کمک کند، درحالى که به 
بهبودى جوش هاى پوستى و آســیب هاى مرتبط با پرتوهاى فرابنفش خورشیدى 
هم کمک مى رســاند.عالوه بر اینها، اگر مى خواهید با تغییرات رنگدانه اى پوست و 
هایپرپیگمنتاسیون مقابله کنید، خاصیت آنتى اکسیدانى زنجبیل قطعا به شما کمک 
خواهد کرد. به گفته متخصصان پوست ومو، زنجبیل مى تواند گردش خون را در پوست 
تقویت کند و درنتیجه نقش مثبتى در جهت رفع کردن اســکارهاى پوستى سبک و 

سطحى داشته باشد.

سرشار از ترکیبات ضدپیرى پوست
زنجبیل با توجــه به ترکیبات خاصى که دارد، نوعى ماده جوان ســاز براى پوســت 
محسوب مى شود. بنابراین اســتفاده از محصوالت مراقبت از پوست حاوى زنجبیل 
مى تواند از جنبه هاى مختلفى داراى مزیت هاى ضدپیرى براى پوست باشد. مبارزه 
با چین وچروك هاى پوستى و دیگر نشــانه هاى پیرى پوست، از مزیت هاى افزودن 

ترکیبات زنجبیل به محصوالت مراقبت از پوست است.

مبارزه با درماتیت و آکنه
خاصیت ضدالتهابى زنجبیل باعث مى شود که عصاره ها و ترکیبات گرفته شده از آن 

واقعا فواید زیادى براى مبارزه با مشکالت رایج پوستى داشته باشند.
متخصصان پوست ومو بیشــتر از همه به نقش مثبت زنجبیل در مبارزه با درماتیت، 
شوره سر و آکنه اشاره مى کنند. بنابراین وجود ترکیبات زنجبیل در محصوالت مراقبت 
از پوست و مراقبت از مو قطعا مى تواند شرایط بهترى براى مشکالت پوست و موى 

شما به وجود بیاورد.

موثر براى کاهش سلولیت
خالص شدن از شّر سلولیت با راهکارهاى خانگى معموال غیرممکن به نظر مى رسد، 
اما قبل از اینکه ناامید شوید، حتما از محصوالت حاوى ترکیبات زنجبیل براى مبارزه 
با سلولیت استفاده کنید.به گفته متخصصان، زنجبیل براى مبارزه با سلولیت هم موثر 
است و وجود آن در محصوالت ضدسلولیت مى تواند احتمال اثربخشى این محصوالت 

و رسیدن به نتیجه مثبت را افزایش دهد. 

 تکیه دادن به صندلى اداره یا به اصطالح پشــت میزنشینى اگرچه 
کمى با کالس به نظر مى رســد، اما خیرى براى سالمتى و تناسب 

اندامتان ندارد.
شاعر حق داشته است که بگوید «برو کار مى کن مگو و چیست کار 
/ که سرمایه جاودانى است کار». کار کردن عالوه بر اینکه زندگى را 

تامین مى کند، به همه اعتماد به نفس و استقالل مى دهد.
بگذریم از اینکه بعضى از شغل ها به معناى واقعى کاذب هستند و خیر 
چندانى براى بشریت ندارند، اما در حالت کلى کار کردن براى تامین 
زندگى، سالمت جسم و روح، باال رفتن اعتماد به نفس، بیشتر شدن 
روابط اجتماعى و کسب تجربه هاى گوناگون خوب و در عین حال 
الزم است، اما متاسفانه این روز ها پشت میزنشینى، زل زدن طوالنى 
مدت به مانیتور و عدم تحرك در محیط هاى کارى رفته رفته تبدیل 

به مشکلى شده است که به زودى دامن خیلى ها را مى گیرد.
بعضى از مشاغل مانند کشاورزى، پرســتارى و ... براى سالمتى و 

تناسب اندام سود بیشترى دارند.

پستچى ها: رژیم غذایى سالم
پســتچى ها یا مامورین زحمتکش اداره هاى آب، برق و تلفن براى 
رســاندن نامه ها یا قبوض چند کیلومتر راه مى روند؟ از قدیم االیام 
پستچى هاى زحمتکش با پاى پیاده، دوچرخه یا موتور و ماشین جابجا 
مى شدند تا نامه ها و محموله هاى پســتى را به دست صاحبانشان 
برسانند. پستچى ها و یا قبض رسان هایى که پیاده یا با دوچرخه وظیفه 
شان را انجام مى دهند در چهارچوب مشاغل سالم قرار مى گیرند. آن ها 
بیشتر روز را در هواى آزاد به ســر مى برند، به همین دلیل پرخورى 

نمى کنند و سالمتر هستند.

کارگران ساختمان:  بنیه قوى و قدرت بدنى زیاد
کار کردن در بخش ساخت و ساز نیاز به بنیه قوى و شرایط بدنى خوب 
دارد. در واقع کار کردن با مصالح سنگین، کار کردن با دریل و به طور 
کلى کار هاى فیزیکى این چنینى اصال ساده نیست و نیاز به تجربه و 
قدرت بدنى باال دارد. کارگر هاى ساختمانى مدام در حال تکاپو هستند. 
به همین دلیل هم امکان چاقى آن ها خیلى پایین و حتى صفر است. 

غریق نجات ها: قدرت واکنش باال 
مى خواهید ســالم و خوش هیکل باشــید، مى توانید غریق نجات 
شوید. غریق نجات ها براى نجات دادن جان یک انسان مجبورند 
ورزش هاى ســختى انجام دهندو آمادگى جسمانى باالیى داشته 
باشــند. اینگونه نیست که همیشــه روى صندلى بلندى کنار دریا 
بنشــینند و نگاه کنند. آن ها مدام گوش به زنگ هستندو باید آماده 
باشند. براى کسب این آمادگى جســمانى نیز مدام شنا مى کنند و 
مى دوند. در واقع این روزش ها بخشى از حرفه غریق نجاتى است. 
براى همین هم غریق نجات ها افراد ســالم و داراى تناســب اندام 

هستند.
نظامى ها:  آمادگى جسمى و روحیه قوى

شــاید با دیدن این آیتم تعجب کرده و پیش خودتان بگویید جان 

نظامى ها که همیشه در خطر است. بله حق با شماست. نظامى هایى 
که در میدان جنگ هستند بدون شک هر لحظه در معرض خطر و 
حتى مرگ قرار دارند، اما همه نظامى ها کــه هر روز در ماموریت و 
جبه هاى جنگ نیستند، اما چرا نظامى بودن جزو سالم ترین شغل ها و 

نظامى ها جزو خوش اندام ترین افراد جامعه هستند؟
یک نظامى باید همیشه روى فرم باشد؛ بنابراین باید هر روز ورزش 
کند و تمرین هاى آمادگجى جســمانى بسیار سختى را انجام دهد. 
عالوه بر این، نظامى ها زمان زیادى در هواى بیرون هستند، روحیه 
گروهى باالیى دارند و مجبورند نظم و اصول خاصى را رعایت کنند. 

پیشخدمت رستوران: مهارت در حفظ تعادل
به ندرت پیش مى آید که پیشخدمت هاى رستوران یک جا بند شوند. 
حتما دیده اید که پیشخدمت ها چطور با یک دست چندین بشقاب 
را حمل مى کنند؟ آن ها مدام از این میز به آن میز مى روند و سفارش 

مشترى ها را مى گیرند و سرویس مى دهند. 

کارگران اسباب کشى: کالرى سوزى باال
مستاجر هایى که هر سال مجبورند اسباب و اثاثیه خود را جمع کرده 

و به خانه دیگرى نقل مکان کنند بهتر مى دانند 
که اسباب کشــى چه کار سخت و طاقت 
فرسایى است و هیچ کس دلش نمى خواهد 
هر ســال این کار را تکرار کند. بدون شک، 

این افراد فرداى اسباب کشى احساس خستگى 
و کشــیدگى ماهیچه ها را به خوبى احساس 

مى کنند. کارگر هاى حرفه اى اســباب 
کشى به دلیل شغلى که دارند به راحتى 
کالرى مى سوزانند و گرفتار اضافه وزن 

و مشکالت بعدى آن نمى شوند.

پرستاران:  فعال و سالم
پرستار ها در طول روز کاریشان فرصت استراحت و یکجا نشستن 
ندارند. آن ها مدام در حال رسیدگى به بیمار ها هستند و از این اتاق 
به آن اتاق در حال رفت و آمدند. پرستار ها مجبورند بیمار ها را بلند 
کنند، پا به پاى آن ها راه بروند، به مشکالت آن ها رسیدگى کنند، در 
ساعت هاى مختلفى بیدار بمانند و خالصه اینکه مدام فعال باشند. 

براى همین هم اضافه وزن و چاقى از آن ها دور است.

پرستار و معلم ورزش بچه ها: شاد و سرحال
پرستار هاى بچه مدام به دنبال بچه ها مى دوند و با آن ها بازى مى کنند. 
به همین دلیل نمى توانند چاق باکســل و ناخوش احوال باشــند. 
معلم هاى ورزش هم هر روز باده ها بچه سر و کله مى زنند و وظیفه 
تعلیم آن ها را برعهده دارند. بدون شک شما هم خاطرات زیادى از 

معلم ورزش تان دارید. معلم هاى 
ورزش افراد شاد، سرحال و 

خوش اندامى هستند.

کارشناس تغذیه: متناسب و خوش تیپ
به ندرت یک متخصص تغذیه را مى بینید که خودش گرفتار 
اضافه وزن باشد. از ما به شما نصیحت اگر متخصص تغذیه اى 
را دیدید که چاق اســت به تخصص او شک کنید. چه کسى 
بهتر از یک متخصــص تغذیه خواص و میــزان کالرى هاى 
مواد غذایــى را مى داند و راه و چاه کنترل وزن را بلد اســت؟ 
براى همین هم متخصصان تغذیه همیشه افراد سالم و خوش 

تیپى هستند.

کشاورزان:  ذوق، صبر و تحمل باال 
اگر تعــداد آشــپز هاى الغر کم اســت، بدون شــک تعداد 
کشاورز هاى چاق کمتر اســت. اصال این شغل مهم را دست 
کم نگیرید. کشاورز ها صبح زود از خواب بیدار مى شوندو تمام 
روز کاریشان را در هواى آزاد و در حال جنب و جوش و فعالیت 
هستند. درست است که ظهور فناورى، کار این افراد را ساده تر 
از گذشته کره است، اما با این حال کشاورز ها این شانس را دارند 
که در طول روز با عناصر چهارگانه خلقت در ارتباط باشــند. 
هر کسى نمى تواند کشاورز باشــد، این حرفه ذوق و استعداد 
مى خواهد و تحمل. اگر کســى از روى عالقه شــخصى این 
حرفه را برگزیده باشد باید بداند که یکى از سالمترین و خوش 

اندام ترین ها خواهد شد. 

مربى ورزش:  شاد و خوش اندام
آدم وقتى قدم به باشــگاهى مى گذارد و مربى ها را مى بیند به 
اولین چیزى که فکر مى کند این اســت که آیا من هم روزى 

مثل او خواهم شد؟
 به ندرت مى شود مربى ورزشــى را دیدکه بى حال و مریض 
احوال باشــد یا اینکه تناسب اندام نداشــته باشد. مربى هاى 
ورزشى افراد سرحال و خوش تیپى هستند. انتظار داریم مربى 
ورزش پا به پایمان ورزش کند. البته آن هــا نیز این انتظار را 
برآورده مى کنندو در هر جلســه ورزشــى پا به پاى شاگردان 

مى دوند و همراه آن ها عرق مى ریزند. 

خدمتکار و نظافتچى: الغر و پرتکاپو
کسانى که در کار هاى خدماتى فعالیت مى کنند 
و کار هایى مانند نظافت منزل انجام مى دهند، 
همیشه افراد الغرترى هستند. با وجود اینکه 
کار هاى خانه و نظافت مشکالتى براى کمر 
ایجاد مى کند، اما با اینحال، این افراد مدام در 
حال تکاپو و جنب و جوش هستند. از طرف 
دیگر این افراد مجبورنــد در مدت زمان 
کوتاهى کار هاى زیــادى انجام دهندو 
به همین دلیل زمان کمترى براى ریزه 
خوارى با پرخورى دارند؛ بنابراین چاقى 

از این افراد دور است. 

ذرات کودهاى شیمیایى وقتى به داخل میوه و ســبزى راه  پیدا مى کند، با هیچ 
روشى از بین نمى رود.

 امروزه اغلب محصوالت کشاورزى در تمام مراحل رشد از طریق کودها و سموم 
شیمیایى تغذیه مى شود. این محصوالت طعم خوب و کیفیت باال ندارد و نیترات 
موجود در آنها مى تواند موجب بروز انواع سرطان هاى گوارشى در مصرف کنندگان 

شود.
نیترات موجود در کودها مى تواند در همه انواع میوه و ســبزى رســوخ کند. اما 
محصوالتى مثل پیاز، سیب زمینى و هویج که در دل خاك جاى مى گیرد، قابلیت 

جذب بیشترى دارد.
اغلب نفوذ ترکیبات نامطلوب کودها در محصوالتى که در دل خاك رشد مى کند، 
مى تواند موجب بزرگ و سنگین شدن سبزى هاى غده اى شده و سود بیشترى را 

براى کشاورز به دنبال داشته باشد.
این ســموم مى تواند در انواع میوه و سبزى که به صورت بوته اى در سطح زمین 
رشد مى کند و ارتفاع کمترى دارد نیز نفوذ کند. اما در مقابل میوه هاى درختى که 

ارتفاع بیشترى از زمین دارند، کمتر در معرض اثرات نامطلوب کودها قرار دارند.
ذرات کودهاى شیمیایى وقتى به داخل میوه و سبزى راه  پیدا مى کند، با هیچ روشى 
از بین نمى رود. البته توصیه مى شود براى کاهش سموم سطحى، میوه ها را قبل از 

مصرف با مواد ضدعفونى کننده بشوییم.
درشتى میوه ها در بیشتر مواقع به دلیل نیترات باالى موجود در آنهاست. بنابراین 
توصیه مى شود هنگام خرید از میوه هاى درشــت صرف نظر کنیم و میوه هاى 
متوسط یا کوچک با رنگ روشــن را انتخاب کنیم. چرا که تیره بودن میوه، خود 

نشان نیترات باالى آن است.
از خرید سیب زمینى هاى کدر و تیره رنگ پرهیز کنیم و پیازهایى را که بخش خروج 

جوانه آنها باریک تر است، انتخاب کنیم.
کودهاى شیمیایى و سموم دفع آفات باعث کاهش ویتامین C و بى طعم شدن 
محصول مى شود؛ بنابراین وقتى خیار یا گوجه فرنگى طعم واقعى خود را ندارد، 
مى توان مطمئن شد که مقدارى از سموم جذب آن شده است، بنابراین توصیه مى 

شود میوه و سبزى هاى بى مزه را نخوریم.
از خرید سبزى هاى غده اى درشت مثل پیاز، سیب زمینى و هویج پرهیز کرده و 
بدانیم که در هر کیلوگرم سیب  زمینى یا پیاز، 7 تا 8 عدد از این محصول جاى گیرد.

سبزى هاى برگ درشت و سفت را انتخاب نکنیم و قبل از مصرف میوه و سبزى 
به دقت آنها را ضدعفونى کنیم.

بهترین توصیه آن است که از مصرف میوه هاى گلخانه اى، انبارى و وارداتى پرهیز 
کنیم و نوع فصلى این محصوالت را که اغلب در فصل معین خود رشد مى کند و 
ضمن تازه تر و پرخاصیت تر بودن، طعم و ماندگارى بیشترى داشته، استفاده کنیم.

نشانه هایى در میوه و سبزیجات 
که باعث مرگ مى شود!

صاحبان 12 شغل، هرگز چاق نمى شوند!

کند نجبیلمعجزهم

ه پیشخدمت هاى رستوران یک جا بند شوند. 
خدمت ها چطور با یک دست چندین بشقاب 
 مدام از این میز به آن میز مى روند و سفارش 

و سرویس مى دهند. 

کالرى سوزى باال ککب کشى:
ل مجبورند اسباب و اثاثیه خود را جمع کرده 

کان کنند بهتر مى دانند
 کار سخت و طاقت 
س دلش نمى خواهد 
کرار کند. بدون شک، 

کشى احساس خستگى 
ها را به خوبى احساس

حرفه اى اســباب 
ه دارند به راحتى 
فتار اضافه وزن 

مى شوند.

معلم هاى ورزش هم هر روز باده ها بچه سر و کله مى زنند و وظیفه 
تعلیم آن ها را برعهده دارند. بدون شک شما هم خاطرات زیادى از 

ىهاى معلم ورزش تان دارید. معلم 
ورزش افراد شاد، سرحال و 

خوش اندامى هستند.

افراد سرحالو خوش تیپى ورزشى
ورزش پا به پایمان ورزش کند. البت
هر جلســه ور مى کنندو در برآورده
آن ها عرق مى ری و همراه ىىمى دمى دووند

خدمتکار و نظاف
کسانى که در کار هاى
و کار هایى مانند نظا
همیشه افراد الغرت
کار هاى خانه و نظ
ایجاد مى کند، اما

حال تکاپو و جنب
دیگر این افراد
کوتاهى کار ه
به همین دلیل
خوارى با پرخ
از این افراد دور

این ممطلب معرفى مى کنیم خواص فراوانى  ر در ىکهى که
روروند پیرىى پوست دارد.

لیل خواص آنتى اکسیدانى ویژه اش 
ن پوست ومو قرار گرفته

قبت از پوســت هم 
 هاى موضعى،

کنند و 
ن هاى 

ن 
ى 
 با 

قاى

زنجبیل: سرشار ازآنتى اکسیدان هاى قدرتمند
آنتى اکسیدان هاى قدرتمند مى توانند کارهاى مفید زیادى براى پو
و زنجبیل هم دقیقا سرشــار از همین ترکیبات مهم اســت. یافته ه
ب مى دهند که ترکیبات آنتى اکسیدانى زنجبیل مى توانند
مفید باشند، درحالى که مبارزه با التهابات پو پوست هم
از آســیب هاى مرتبط با رادیکال هاى آزاد، یکدست س
و کوچک کردن روزنه هاى پوس
مزیت هاى ترک
زنجبیل
بنابرا

محص
از پو

ز از مینه به گفتگو نشسته و توضیحات کامل را
و دریافت کنند و توقــع و انتظارات خود را
ز جراحى بیان کنند تا انتخاب درســتى در 

جراحى داشته باشند.

ایــن امر
عض

م

ماس
دیده ش
یک رو
بین برد
و همچنیـ
خون در یک
بر کاهش در
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 2732 مــورخ 1401/11/24 به شــماره کالســه 1237 مالکیت آقاى/ 
خانم معصومه رحمتى به شناســنامه شــماره 78 کدملــى 1141573441 صــادره فرزند 
حســینعلى در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت  65 .130مترمربع پالك شماره 248 
فرعــى از 105 اصلى واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب 
ســند وکالت 44595 مورخ 1401/4/18 دفتر 322 و قولنامه عادى و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشــناس مالحضه و محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مــدت 1 ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/12/07- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/12/22- م الف: 
1461142 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/12/144

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 2052 مورخ 1401/11/04 به شماره کالسه 1637 مالکیت آقاى/ خانم کریم 
کمالى اندانى به شناسنامه شماره 39 کدملى 1141509547 صادره فرزند رضا در ششدانگ 
یکباب خانه در حال ساخت به مساحت 228,32 مترمربع پالك شماره 336 و 337 فرعى از 
111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند 30056 
مورخ 98/2/10 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/07- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/22- م 
الف: 1460955 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن

 مصطفوى/12/146

آگهى تبصره یک ذیل ماده 105- اصالحى آیین نامه قانون ثبت
نظر به اینکه خانم اشرف گلستانه مالک ششدانگ پالك 548 اصلى واقع در بخش 3 ثبت 

اصفهان درخواست حذف اســتثناء بهاى ثمنیه اعیانى را از سند مالکیت خود نموده و مدعى 
است دسترسى به مالک آن ندارد لذا مراتب آگهى و بدین وسیله به ذینفع خانم محترم گلستانه 
مالک بها ثمنیه اعیانى 4 حبه مشــاع اخطار مى گردد جهت دریافت بهاى ثمنیه اعیانى به 
مبلغ 2000000 توسط کارشناسان رسمى دادگســترى اصفهان ارزیابى و به صندوق ثبت 
تودیع گردیده، به منطقه ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقى خیابان الهور اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان مراجعه نماید و در صورتى که 
مدعى تضییع حقى مى باشــد ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهى گواهى طرح دعوى 
را از دادگاه صالحه دریافت و به ثبت مربوطه تســلیم نماید. در غیر اینصورت وفق مقررات 
استثناء بهاى ثمنیه اعیانى از ســند مالکیت حذف خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/12/22- 
م الــف: 1468822 - رئیــس منطقه ثبت اســناد و امــالك مرکزى اصفهانـ  حســین

 زمانى/12/221

ابالغ
تاریخ :1401/12/21-شماره:67891-کارفرماى محترم شرکت خام باف اصفهان 
با کد تامین اجتماعى کارگاه 6662310001-به اطالع مى رســاند درخواست 
بازنشستگى پیش از موعد آقاى محمدمحمود محمدفقیه از کارکنان آن کارگاه در کمیته 
بررسى مشاغل سخت و زیان آور استان اصفهان مطرح و مشاغل مورد درخواست نامبرده 
(رینگـ  ماسوره چى) براساس راى کمیته بدوى اســتانى موضوع ماده 8 آئین نامه اجراى 
مشاغل سخت و زیان آور که در تاریخ 1401/12/07 برگزار گردیده، با اکثریت آراء در گروه 

الف سخت و زیان آور شناخته شد. 
این آگهى به منزله ابالغ راى صادره است و مهلت اعتراض به تصمیم مذکور از تاریخ درج 
آگهى به مدت 15 روز ادارى مى باشد در صورت اعتراض جهت تکمیل فرم 4 به دبیرخانه 
مشاغل سخت و زیان آور واقع در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان مراجعه 
گردد.تاریخ انتشار:1401/12/22-م الف:1468956- میثم مداحىـ  مدیرکل اداره تعاون ،

کار  و رفاه اجتماعى استان اصفهان - از طرف محمد  مغزى/12/224

نتایج دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشاورزى اصفهان شامگاه شنبه اعالم و اسامى 15 نفر 
از منتخبان معرفى شد.به گزارش سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان، منتخبان دهمین دوره انتخابات 
اتاق بازرگانى اصفهان در رســته بازرگانى امیر کشانى، 
مسعود گلشیرازى ، على صفر نوراله، سید یوسف قاضى 
عسگر و محمدرضا گل احمد، در رسته صنعت محمدرضا 
برکتین، احمد خوروش، فرشته امینى، اصغر اخوان مقدم 
و مژگان ایزدى، رسته کشــاورزى محمد جعفر فوده ، 
محمدرضا رجالى و سید وحید دزفولى و رسته معدن یاسر 

طیب نیا و وحید فوالدگر هستند.

انتخابات دهمین دوره هیــات نمایندگان اتاق بازرگانى 
اصفهان همزمان با سراسر کشور روز شنبه 20 اسفند در 

محل اتاق بازرگانى برگزار شد.
رییس هیات نظارت مرکز استان اصفهان گفت: 53 نفر 
نامزد شرکت در انتخابات اتاق بازرگانى اصفهان در بخش 
صنعت، بازرگانى، کشاورزى و معدن بودند که از بین آنها 

15 نفر بعنوان منتخب معرفى شدند.
امیرحســین کمیلى با بیان اینکه تعداد واجدان شرایط 
حضــور در انتخابات حــدود یکهــزار و 800 نفر بود، 
خاطرنشــان کرد: راى دهندگان داراى کارت بازرگانى 

فعال و بیش از 2 سال سابقه اخذ کارت هستند.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
اصفهان گفت: ظرفیت اقامت گردشگران نوروزى سال 
1402 در این استان تا حدود یکصد هزار نفر در شبانه روز 

پیش بینى شده است.
علیرضا ایــزدى افــزود: این میــزان ظرفیــت اقامت 
مســافران نــوروزى در اقامتــگاه هاى رســمى مانند

 هتل هــا، اقامتگاه هاى ســنتى، بومگــردى ها، هتل 
آپارتمــان هــا و مهمانپذیرها و ســایر مــوارد از جمله 
کمپ هاى گردشــگرى، مدارس آمــوزش و پرورش و 
اقامتگاه هاى موقت مانند ورزشگاه ها در شهرهاى مختلف 
استان در نظر گرفته شده است.وى با بیان اینکه ظرفیت 

اقامتگاه هاى رسمى استان اصفهان حدود 50 هزار نفر در 
شبانه روز است، اظهار داشــت: با در نظر گرفتن اقامتگاه 
هاى موقت مانند ورزشــگاه ها و مدارس این ظرفیت تا 

حدود یکصد هزار نفر در شبانه روز قابل افزایش است.
مدیرکل میراث فرهنگــى اصفهان با بیــان اینکه اوج 
سفرهاى نوروزى در چند بازه زمانى مانند 25 تا 29 اسفند 
جارى، ســال تحویل تا چهارم فروردین 1402 و چهارم 
تا دوازدهم فروردین پیش بینى مى شــود، افزود: طبق 
اطالعاتى که داریم تا کنــون رزروهاى خوبى در هتل ها 
و اقامتگاه هاى اصفهان بــراى تعطیالت نوروز صورت 

گرفته است.

نتایج دهمین دوره انتخابات 
اتاق بازرگانى اصفهان 

آمادگى اصفهان براى اسکان 
100 هزار گردشگر در روز

فعالیت مدارس تا آخر سال
بنابر اعـالم روابط عمومى اداره کل آمـوزش و پرورش 
اسـتان، مدارس اسـتان تا 28 اسـفند باز بوده و فعالیت 
آموزشى مدارس تا روز هاى پایانى سال با قوت ادامه دارد. 
سـلمانى با اشـاره به اینکه در هفته جارى حضور دانش 
آموزان در برخى از مدارس کم رنگ شده گفت: با تالش 
کادر مدرسه درصدد بازگرداندن دانش آموزان و فعالیت 

مدارس با تمام ظرفیت در روز هاى پایانى سال هستیم.

ناکامى توزیع تریاك
معاون عملیات فرماندهى انتظامى استان گفت: ماموران 
انتظامى در حین گشـت زنى به دستگاه موتورسیکلت 
مشکوك و جهت بررسى آن را متوقف کردند. سرهنگ 
مهرداد فراشى افزود: در بازرسـى از کوله پشتى همراه 
راکب موتور سیکلت 20 کیلوگرم تریاك کشف شد. وى 

گفت: یک متهم دستگیر وتحویل مراجع قضایى شد.

توزیع 1570 تن گوشت 
معاون بازرگانى جهاد کشاورزى استان گفت: از 10 دى 
ماه تاکنـون، هزار و 571 تن گوشـت قرمـز منجمد در 
استان اصفهان توزیع شده اسـت. محمدعلى کاظمى 
گفت: این میزان شامل هزار و 304 تن گوشت منجمد 
گوسـاله و 267 تن گوشـت منجمد گوسـفندى است. 
وى قیمت گوشت گوساله و گوسفندى منجمد را براى 

مصرف کننده 155 تا 160 هزار تومان اعالم کرد.

خبر

ســخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
مردم باید شیوه نامه هاى بهداشــتى مقابله با شیوع 
کروناویروس را رعایت کنند. درحال حاضر تا حدودى 
افزایش آمار داشته ایم و اگر مردم پروتکل ها را رعایت 
نکنند، ممکن است این اتفاق در عید نوروز رخ دهد و 
امکان قرمز و نارنجى شدن شهرستان هاى بیشترى 

وجود دارد.
پژمان عقدك با بیان اینکه از چهار شهرســتانى که 
در کشور وضعیت قرمز کرونایى دارند، دو شهرستان 
چادگان و نائین در اســتان اصفهان قرار دارند، اظهار 
کرد: این اتفاق قابل پیش بینى بود، در ســه ســال 
گذشته مردم هم متوجه شــدند که هرگاه وضعیت را 
آسان بگیریم و سهل انگارى کنیم، از همان جا آسیب 

مى بینیم.
وى افزود: درحال حاضر در آستانه ایام عید نوروز قرار 
داریم و با این حجم از ترافیک و شلوغى هاى شب عید 
و رعایت نکردن شیوه نامه هاى بهداشتى این وضعیت 

قرمز کرونایى هم از قبل قابل پیش بینى بود.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان تصریح 
کرد: با رعایت نکردن شیوه نامه هاى بهداشتى، بیمارى 
بیش از پیش شیوع و آمار بسترى ها افزایش مى یابد، 
نسبت تست هاى مثبت کرونا به کل تست ها بیشتر 
مى شود، بسترى آى سى یو و در نهایت مرگ و میر نیز 

افزایش خواهد یافت.
وى خاطرنشــان کــرد: پیش بینى مى شــد که در 
بهمن ماه این اتفاق رخ دهد کــه این وضعیت پیش 
نیامد، درحال حاضر نیز تا حــدودى افزایش در آمار 
داشته ایم و اگر مردم پروتکل هاى بهداشتى را رعایت 
نکنند، ممکن است این اتفاق در عید نوروز رخ دهد و 
امکان شیوع بیشــتر ویروس و قرمز و نارنجى شدن 

شهرستان هاى بیشترى وجود دارد.
عقدك با اشــاره به آمادگى ارائه خدمــات در تمام 
شهرستان هاى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان، اضافه کرد: تمام مردم باید شــیوه نامه هاى 
بهداشتى مقابله با شیوع کرونا ویروس را رعایت کنند و 
انجام واکسیناسیون را مهم بدانند تا شرایط بدتر نشود.

وى ادامه داد: انجام واکسیناسیون به ویژه براى افرادى 
که گروه هاى هدف هستند، درواقع افراد داراى بیمارى 

زمینه اى، مى تواند در کاهش روند آمار اثرگذار باشد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره 

به لزوم رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى، اظهار کرد: 
مهم ترین پروتکل بهداشتى ماسک زدن، آن هم در 
محیط هاى جمعى بســته که امکان تهویه هوا وجود 

ندارد، است که مى تواند احتمال ابتالء را کاهش دهد.

احتمال افزایش شهرستان هاى قرمز و نارنجى اصفهان 
رییس بیمارستان سوانح سوختگى امام موسى کاظم(ع) اصفهان گفت: 
بررسى آمار 10 سال گذشته نشان مى دهد که روند مراجعه مصدومان 
سرپایى ناشــى از حوادث چهارشنبه ســورى به این مرکز درمانى، 
افزایشى بوده است.على اکبر جنگجو افزود:  فقط در سال 1398 مقدارى 
با کاهش آمار مواجه شدیم که آن هم بدلیل محدودیت هاى ناشى از 
شــیوع کرونا بود. جنگجو با اشــاره به آمار مصدومان مراجعه کننده 
چهارشنبه سورى ســال گذشــته به این مرکز درمانى گفت: ترکیب 
مراجعان و مصدومان شــامل 86 درصد مرد و 14 درصد زن اما همه 

بسترى شدگان مرد بودند.
وى عوامل مصدوم کننده این مراجعان را شــامل 68 درصد ترقه، 29 
درصد آتش و 3 درصد سایر موارد مانند فشفشه اعالم کرد و افزود: 8 
درصد از مراجعان سال گذشته به بیمارستان سوانح سوختگى اصفهان 
داراى سوختگى باالى 20 درصد، 17 درصد داراى سوختگى 5 تا 19 

درصد و 75 درصد داراى سوختگى کمتر از 5 درصد بودند.
وى بیشترین گروه  ســنى مصدومان چهارشنبه سورى در اصفهان را 
45 درصد بین 10 تا 19 سال و 17 درصد بین 30 تا 39 سال دانست و 
تصریح کرد: بیشترین قشر آسیب پذیر در این آیین ها تا سن 39 سال 
هســتند.جنگجو، بیشترین عضو آســیب دیده در حوادث چهارشنبه 
سورى را 36 درصد دست، 26 درصد صورت، 17 درصد پا، 13 درصد 

چشم، 3 درصد سر، 2.5 درصد گردن و 2.5 درصد تنه اعالم کرد.
وى با بیان اینکه 37 درصد از مصدومان مراســم چهارشــنبه سورى 
سال گذشته دانش آموز بودند، گفت: 81 درصد از مصدومیت ها هنگام 
استفاده از مواد ُمحترقه، 9/5درصد هنگام ساخت مواد ُمحترقه و 9/5 
درصد رهگذران بوده اند.رییس بیمارستان سوانح سوختگى اصفهان 
خاطرنشان کرد: در چند روز اخیر، یک نفر بدلیل مصدومیت هنگام تهیه 
مواد ُمحترقه به این مرکز درمانى مراجعه کرده اســت.فرهاد حیدرى 
افزود: اکثر افراد آسیب دیده در حوادث ناشى از چهارشنبه سورى زیر 20 

سال هستند و بسیارى از حوادث نیز بصورت خانوادگى اتفاق مى افتد.

روند افزایشى مراجعه مصدومان 
چهارشنبه سورى در اصفهان  

آگهى تغییرات
 شرکت صنایع شیمیایى پترو رزین اصفهان ســهامى خاص به شماره ثبت 3236 
و شناســه ملى 14000291504 به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/10/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســرمایه شرکت از مبلغ 
14000000000ریال به 20000000000 ریال از طریق مطالبات حال شده و باال 
بردن مبلغ اسمى افزایش یافت و ماده 5 اساســنامه بشرح زیراصالح شد: سرمایه 
شرکت مبلغ 20000000000ریال نقدى است که به 1000000سهم با نام عادى 
20000ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1466257)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى ماهان تجهیز اسپیروز به شناسه ملى 10260694892 و شماره ثبت 50919 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى عماد حجتى به شماره ملى 1091095477 به سمت رئیس هیئت مدیره، آقاى محمد 
ماهرانى برزانى به شماره ملى 1270522401 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقاى سعید ماهرانى برزانى به شماره ملى 1290733457 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تا تاریخ 1403/11/25 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات و اوراق عادى شرکت با امضاى 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1466241)

آگهى تغییرات
 شرکت تعاونى شیر افشان سوران به شناسه ملى 10260045489 و به شماره ثبت 177 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/10/25 و نامه 
شماره 3419 مورخ 1401/11/24 اداره تعاون تیران و کرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى سعید اسماعیلى جالل آبادى به شماره ملى 1091148724 به سمت 
بازرس على البدل تا پایان سال مالى آقاى سجاد ابراهیم زاده به شماره ملى 1092230661 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند صورتهاى 
مالى و تراز آزمایشى سال 1400 به تصویب رسید محمدرحیم ابراهیم زاده کدملى 1091133778 محترم ابراهیم زاده کدملى 1090998201 محسن ابراهیم 
زاده کدملى 1140207881 به سمت اعضاى اصلى هیات مدیره مهرى ابراهیم زاده کدملى 1091275297 مجتبى ابراهیم زاده کدملى 1080170091 به سمت 
اعضاء على البدل هیات مدیره براى مدت سه سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران 

و کرون (1466263)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص صبا صنعت عطا الملک به شناسه ملى 10260637904 و به شماره ثبت 45754 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *امید قربانى به شماره ملى 1271345080 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مریم محمد حسینى طرقى به شماره 
ملى 1291001344 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره علیرضا قربانى به شماره ملى 5110204241 به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. *کلیه اوراق و اسناد مالى تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. * حسن باهوئى به شماره ملى 0779716485 
به سمت بازرس اصلى ، آرزو قربانى به شماره ملى 1271760282 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. *روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. *ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهى به سال 1400مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1467271)

آگهى تغییرات 
شرکت آریا قصر سپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 44586 و شناسه ملى 10260624930 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398/07/30 سعید غفارى به شماره ملى4670228196 بسمت رئیس هیأت مدیره - سودابه غفارى به شماره ملى4679296526 بسمت 
نایب رئیس هیأت مدیره - محمدمراد غفارى به شماره ملى4679637145 بسمت مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب شدند . مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است . و 
سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاى مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1466244)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى صنایع مس عالم نگار گیتى زاینده رود به شماره ثبت 3273 و شناسه ملى 14002660145 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/14 
و نامه شماره 4708 مورخ 1400/9/4 اداره تعاون نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جمال مظاهرى کدملى 1091504008 بسمت رئیس هیئت مدیره و احمدرضا 
بابائى کدملى 1111080887بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقاى مجید مظاهرى کدملى 1080421947 بسمت منشى هیئت مدیره و محبوبه السادات جزائرى 
الرگانى کدملى 1289544654 به سمت مدیرعامل ببراى مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس ازتصویب هیات مدیره با امضاء 
محبوبه السادات جزائرى الرگانى (مدیر عامل ) واحمدرضا بابائى ( نائب رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر و اوراق عادى با امضاء خانم محبوبه السادات جزائرى 
الرگانى( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1467259)

آگهى تغییرات
 شرکت تعاونى صنایع مس عالم نگار گیتى زاینده رود به شماره ثبت 3273 و شناســه ملى 14002660145 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/08/14 و نامه شماره 5036 مورخ 1400/9/23 اداره تعاون نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : جمال مظاهرى کدملى 1091504008 - احمد رضا بابائى 
کدملى 1111080887 - مجید مظاهرى کدملى 1080421947 به سمت اعضاى اصلى هیات مدیره و بهرام بابائى احمدرضا کدملى 1100126015 و حمید 
مظاهرى کدملى 1080343202 به سمت اعضاى على البدل هیات مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند. حامد مظاهرى کدملى 1092220984 بسمت بازرس 
اصلى و غالمرضا بابائى کدملى 1111123829 بسمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت چاپ آگهى 

هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1467275)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص آزمایشگاه کنترل موادغذایى ابن ســینااصفهان به شناسه ملى 10260480891 و به شــماره ثبت 27367 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد الهام حســن پور سودرجانى به شماره ملى 
1110858884 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره رحمت اله حسن پور ســودرجانى به شماره ملى 1111616531 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره الهه حسن پور سودرجانى به شماره ملى 1112127976 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند مهران صدیقى 
به شماره ملى 1282905821 به سمت بازرس اصلى و حسن یزدان مهر به شماره ملى 1199513296 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال 

مالى انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1466242)

آگهى تغییرات
 شرکت تعاونى شیر افشان سوران به شناسه ملى 10260045489 و به شماره ثبت 177 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/10/25 و نامه شماره 
3419 مورخ 1401/11/24 اداره تعاون تیران و کرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى مجتبى ابراهیم زاده به شماره ملى 1080170091 به سمت مدیرعامل (خارج 
از اعضاى اصلى) آقاى محمد رحیم ابراهیم زاده به شماره ملى 1090875088 به سمت رئیس هیئت مدیره خانم محترم ابراهیم زاده به شماره ملى 1090998201 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقاى محسن ابراهیم زاده به شماره ملى 1140207881 بسمت منشى هیئت مدیره براى مدت سه سال انتخاب گردیدند کلیه 
چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هیات مدیره با امضاء آقاى مجتبى ابراهیم زاده (مدیر عامل ) وآقاى محمد رحیم ابراهیم زاده ( رئیس هیئت مدیره ) و 
مهر شرکت معتبر و اوراق عادى با امضاء آقاى مجتبى ابراهیم زاده ( مدیر عامل ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (1466262)

جانشــین فرمانــده انتظامى اســتان اصفهــان از کشــف محموله 
بــزرگ پوشــاك و پارچــه قاچــاق بــه ارزش 100 میلیــارد ریال

 خبر داد.
سردار محمدرضا هاشــمى فر اظهار داشــت: مأموران اداره نظارت بر 
اماکن عمومى پلیس اطالعات و امنیــت عمومى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان در پى کســب خبرى مبنى بر اینکه فردى در راستاى 

سودجویى با بهره گیرى از بازار شب عید اقدام به ورود و انباشت مقادیر 
قابل توجهى پوشــاك و پارچه قاچاق کرده و قصد دارد طى چند روز 
آینده آن ها را به بازار تزریق کند، بالفاصله موضوع را در دستور کار خود

 قرار دادند.
وى افزود: ســرانجام پــس از چندیــن روز کار دقیــق اطالعاتى و 
رصــد هوشــمندانه، انبار مرکــزى و محــل دپــوى کاالى قاچاق 

در حاشــیه کالنشــهر اصفهــان شناســایى و پــس از هماهنگى 
با مرجــع قضائــى تیم هــاى عملیاتــى به همــراه کارشناســان 
اداره صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان از محل بازدیــد به عمل

 آوردند.
هاشمى فر با اشاره به کشف مقادیر زیادى پوشاك و پارچه خارجى که 
همگى فاقد اسناد و مدارك معتبر گمرکى بوده و به صورت قاچاق تهیه 
شده بودند، گفت: کارشناسان مربوطه ارزش این محموله را 100 میلیارد 
ریال برآورد کردند که در این خصوص انبار مذکور به صورت آنى توسط 

مأموران پلمب شد.

کشف محموله 10 میلیاردى پوشاك و پارچه قاچاق
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شاگردان ژوزه مورایس موفق شــدند در ورزشگاه آزادى 
پرسپولیس را مغلوب کنند تا رقیب مستقیم خود در جدال 
قهرمانى را از سر راه کنار زده باشند. با این نتیجه سپاهان 
در فاصله 7 بــازى تا پایان لیگ برتر، 49 امتیازى شــد تا 
یکه تاز جدول بیســت و دومین دوره لیگ برتر ایران لقب 
بگیرد. طالیى پوشان در حالى صدر جدول را قبضه کرده اند 
که اختالف امتیاز ایــن تیم با نزدیکتریــن تعقیب کننده 
(پرسپولیس) به 4 امتیاز رسیده است تا صدرنشین لیگ برتر 
در پایان سال خورشیدى جارى لقب بگیرند. سپاهان حاال 
فرصت حتى یک لغزش را هم دارد و یحیى گل محمدى هم 
گفته که شانس تیمش براى قهرمانى کامال کاهش یافته 
و کار دشوار شده است. چهره هاى خندان، با اعتمادبه نفس 
و مصمم بازیکنان سپاهان در ابتداى بازى، حاال در طول 
تعطیالت نوروز هم ادامه خواهد داشت و آنها آماده شکستن 

طلسم 8 سال دورى این تیم از جام خواهند شد.

سپاهان، آخرین صدرنشین 
امسال 

02

تیم ملى جوانــان عراق با گلى دیرهنــگام در مقابل ایران 
جواز حضور در مرحله نیمه نهایى مســابقات و جام جهانى 
را به دســت آورد. عماد محمــد رضا، یکــى از بهترین 
فوتبالیست هاى خارجى تاریخ لیگ برتر که گل زنى هاى 
وى براى ســپاهان در ذهن هواداران اصفهانى حک شده 
است توانست جوانان عراق را براى بار پنجم به جام جهانى 
برساند. عماد پس از بازى و در کنفرانس مطبوعاتى ضمن 
تبریک پیروزى به مردم عراق و فوتبال دوســتان عراقى، 
به افرادى که در این مدت در مســیرش سنگ اندازى هم 

مى کردند، تسلیت گفت!

عماد رضا موفقیت عراق را 
تسلیت گفت!

ژوزه مورایس با در اختیار داشــتن دو مدافع چپ پاى 
کالسیک یکى از خوشبخت ترین مربیان لیگ از این 

حیث به شمار مى رود.
زکى پور پیش از اینکه مورایس به عنوان ســرمربى 
سپاهان انتخاب شود، به عنوان اولین خرید سپاهان 
معرفى شد و پس از انتخاب این مربى شایعات زیادى 
درباره ادامه حضورش وجود داشــت که درنهایت با 
تکذیب تمامى اخبارى که پیرامون این بازیکن وجود 
داشت، مدافع فصل گذشــته گل گهر کار خود را به 
صورت رســمى در تیم جدیدش زیر نظر کادر فنى 

جدید آغاز کرد.
در دو بازى ابتدایى فصل این امیــد نورافکن بود که 
مطابق انتظار بــه ترکیب اصلى رســید، اما در دیدار 
هفته سوم برابر گل گهر در سیرجان مورایس تصمیم 
غیرمنتظره اى گرفــت و از زکى پور به جاى نورافکن 
در پست دفاع چپ استفاده کرد؛ مسابقه اى که میالد 
هیچ وقت فراموش نخواهد کرد و تیمش در روزى که 
او دو گل زیبا به ثمر رساند، مقابل شاگردان قلعه نویى 

به تساوى 2 بر 2 دست پیدا کرد.
در هفته هاى ابتدایى فصل مورایس مردد بود که امید 
نورافکن براى حضور در پســت دفاع چپ مناسب تر 

است یا زکى پور. درنهایت تصمیم نهایى خود را پس از 
فیفادى شهریورماه گرفت و از این به بعد بود که امید در 

پست هافبک میانى مورد استفاده قرار گرفت.
عملکرد نورافکن در پست  هافبک هجومى و وینگر 
چپ آنقدر خوب بود که حــاال مورایس بدون اینکه 
مثل هفته هاى ابتدایى مجبور به نیمکت نشین کردن 
یکى از آنها باشد، از هر دوى آنها در ترکیب اصلى بهره 
مى برد و در مصاف برابر پرسپولیس نیز هر دو تا پایان 
مسابقه در زمین حضور داشتند و اتفاقا در میان بازیکنان 

موثر سپاهان هم قرار داشتند.
از این حیث تنها استقالل است که با داشتن دو مدافع 
چپ تخصصى که جاللى و سلمانى هستند مى تواند با 
سپاهان رقابت کند، اما اوضاع در سایر تیم ها از جمله 

پرسپولیس مانند این دو تیم ایده آل نیست.

دو چپ پاى بین المللى سپاهان 

رامین رضاییان یک بار دیگر مقابل پرسپولیس قرار 
گرفت و البته تالش او براى تاثیرگذارى فردى در این 
جدال بى نتیجه ماند و ارسال هایش در چند مرحله با 

فرصت سوزى مهاجمان تیمش همراه بود.
رضاییان که هفته گذشته پنالتى تیمش را نتوانست 
تبدیل به گل کنــد و این در حالى بود که شــانس 
صدرنشینى شهریار مغانلو در جدول گلزنان را نیز با 
گرفتن این پنالتى از وى گرفت، در بازى با پرسپولیس 
تالش زیادى داشت تا مهاجم تیمش را در موقعیتى 
ایده آل قرار دهد تا به نوعى اتفاق هفته گذشــته را 
جبران کند که فرصت ســوزى مانــع از تحقق این 

هدف شد.

رضاییان اما در نیمه دوم خیلى زود با تصمیم مورایس 
از زمین خارج شد تا با بهت و ناباورى زمین را ترك 
کند. او البته ساعاتى بعد به توضیح دلیل این تعویض 
پرداخته و به نظر مى رسد با سرمربى تیمش در این 

خصوص به گفتگو پرداخته و قانع نیز شده باشد.
مدافع راست ســپاهان که در اواخر نیمه اول از پیام 
حیدرى کارت دریافت کرده بود، با توجه به 10 نفره 
شدن پرســپولیس و قاطعیتى که داور بازى از خود 
نشــان مى داد، مورایس و کادرفنى سپاهان را با این 
بیم مواجه کرده بود که احتمال دریافت کارت زرد دوم 
براى این بازیکن با ریسک باالیى همراه است و او را 

به این دلیل تعویض کردند.

چرا رامین تعویض شد؟
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در صورتى که مهدى طارمى بتواند دروازه اینتر را باز کند، 
یکصدمین گل پورتو در این فصل را به ثمر خواهد رساند. 
روزنامه اوجوگو با اشاره به این موضوع نوشت عالوه بر 
اینکه فرصت عبور از مارگا در دیدار برابر اینتر براى مهدى 
وجود دارد، او مى تواند با باز کردن دروازه نراتزورى، تعداد 
گل هاى پورتو در تمامى دیدارهاى این فصل را به عدد 
100 برساند که رکورد جالبى محسوب مى شود. اوجوگو 
نوشت طارمى با گلى که به ثمر رساند، به همراه موسى 
مارگا به عنوان بهترین گلزن پورتو از زمان حضور سرجیو 
کونسیسائو در این تیم دست یافت. حاال او فرصت دارد 
تا با باز کردن دروازه اینتر، عالوه بر اینکه شکســت یک 
بر صفر در سن سیرو را جبران کرده و پورتو به تورنمنت 
برگردد، مى تواند تیمش را به گل شــماره 100 در این 

فصل برساند.

جدیدترین قربانى طارمى!
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 در تیم ملى جوانان با حذف تیم ملى جوانان از مســابقات 
جام ملت هاى آســیا کار صمد مرفــاوى و دیگر اعضاى 
کادر هم در این تیم به پایان رســیده است. در دوره بعدى
 بازى ها فدراسیون فوتبال از یک مربى جدید در راس کادر 
فنى تیم ملى جوانان استفاده خواهد کرد. معموال رسم بر 
این اســت در فوتبال پایه مربى اى که در یک تورنمنت 
موفق عمل نمى کند، در دوره بعدى جاى خود را به مربى 

جدید خواهد داد.

پایان کار صمد 

تعویض مورایس در تقابل ســپاهان و پرسپولیس در 
دقیقه 63 هوشمندانه بود و توانست تحرك محسوسى 

در خط تهاجمى سپاهان ایجاد کند. 
اگرچه فرشــاد احمدزاده که یکى از بازیکنان کلیدى 
سپاهان در این فصل بوده، تعویض خود را باور نداشت 
و با اعتراض مسیر نشستن روى نیمکت را طى کرد، اما 
کاتاتائو که به جاى او وارد زمین شد، توانست تحرك 
قابل توجهى به سمت راســت خط هجومى سپاهان 

ببخشد.
پرسپولیس اگرچه با از دســت دادن فرصت پیروزى 
برابر سپاهان در خانه نمى توانست جاى این تیم را در 
صدر بگیرد، اما یک مساوى مى توانست اختالف را در 

عدد یک حفظ کند و به همین دلیل در نیمه دوم یحیى 
تیمش را با احتیاط بیشترى به زمین فرستاد تا فضاها را 

به شاگردان مورایس ندهد.
مورایس براى مقابله با این استراتژى تصمیم گرفت از 
کاتاتائو استفاده کند که ویژگى هاى متفاوتى نسبت به 
احمدزاده دارد. البته هر دو بازیکن سرعتى و تکنیکى 
هســتند، اما کاتاتائو به ویژه در دقایق پایانى مسابقه 
مدافعین پرسپولیس را حسابى آزار داد و درنهایت هم 
سپاهان توانست به گل بسیار ارزشمندى در ورزشگاه 

آزادى دست پیدا کند. 
اوج تاثیرگذارى وینگر برزیلى سپاهان روى تنها گل 
مسابقه بود؛ جایى که او با فشار وارد کردن روى وحدت 

حنانوف، مدافع پرسپولیس، اجازه دور کردن سالم توپ 
را به این بازیکن ازبکســتانى نداد و در ادامه همکارى 
شــهریار مغانلو و محمد کریمى یکــى از مهم ترین 

پیروزى هاى فصل سپاهان را ساخت.

یک نیمکت نشین بازى سپاهان را تکان داد

زمانى که امید نورافکن به عنوان بازیکن جوان استقالل 
در فوتبال ایران درخشید، این شایعه درمیان خبرنگاران 
درباره اش مطرح بود کــه او عالقه مند و هــوادار تیم 
پرسپولیس بوده است. اما شرایط زندگى و حرفه او طورى 
پیش رفت که امید را فقط مى توان یک سپاهانى دانست 
و او دیگر از دوره حضورش در استقالل نیز فاصله زیادى 

گرفته است.
اگر به خاطر داشته باشید، در یکى از بازى هاى حساس 
استقالل و سپاهان در دوره مربى گرى آندره استراماچونى 
و امیر قلعه نویى، نورافکن بعد از گلزنى شادى خاصى با 
امیر قلعه نویى انجام داد که مدت ها ورد زبان عالقه مندان 
به فوتبال در ایران بود. با این حال او روز شــنبه مقابل 
پرسپولیس نسخه دیگرى از تعصب و عالقه مندى خود 

به پیراهن طالیى سپاهان را به نمایش درآورد.
تصاویــرى که در پایان مســابقه و مقابل ســکوهاى 
محل استقرار هواداران سپاهان (همان جایگاه معروف 
استقاللى ها در ورزشگاه آزادى) ثبت شده، نشان مى دهد 

که نورافکن با یک ژســت خاص و یک فریاد عجیب 
و غریب مشــغول جشــن گرفتن این پیروزى است. او 
طورى فریاد مى زند که انگار مهم ترین پیروزى ورزشى 
زندگى خود را به دســت آورده است. یک شادى خالص 
از انتهاى وجود و به نشانه صدرنشینى طالیى پوشان در 
دیدار پایانى سال 1401 فوتبال ایران که البته مى توانست 

شرایط متفاوتى هم پیدا کند.
امید که در پایان بازى مصاحبه تنــدى علیه هواداران 
پرسپولیس داشت، یک استورى ویروسى هم در صفحه 
اینستاگرامش منتشر کرد و انگشــت روى مسابقه اى 
گذاشــت که نقطه عطف جدال هاى این دو باشگاه در 

تاریخ محسوب مى شود.
با این وصف مى شود گفت که پروژه پرسپولیسى شدن 
امید نورافکن دیگر به پایان رسیده و محال است او را در 
جمع قرمزها ببینیم. حتى اگر او در کودکى به ســرخ ها 
عالقه مند بوده باشد؛ چیزى که البته امروز ممکن است از 

طرف او تکذیب بشود.

پایان پروژه پرسپولیسى شدن نورافکن

سرمربى پرسپولیس براى سومین بار در این فصل 
در استادیوم آزادى شکست خورد.

شــاید بعد از 10 نفره شدن پرســپولیس در نیمه 
اول مقابل سپاهان، تصور شکست سرخ ها مقابل 
سپاهان چندان دور از ذهن نبود اما با ثبت این نتیجه 

یک آمار عجیب علیه یحیى گل محمدى شــکل 
گرفته است.

این سومین شکست پرسپولیس در استادیوم آزادى 
در این فصل محسوب مى شــود که شاید در پایان 
فصل حتى منجر به از کف رفتن جام قهرمانى این 

تیم شود. آنها پیش از این در این فصل مقابل تراکتور 
و هوادار نیز شکست را پذیرا شده بودند تا با باخت 
برابر شاگردان مورایس سومین شکست خانگى این 

فصل را تجربه کنند.
این تیم برابر فوالد خوزســتان نیز در خانه حریف 

شکســت خورده تا این فصل آنطور که پیش بینى 
مى شد براى یحیى گل محمدى و پرسپولیس دنبال 
نشود و آنها با اختالف چهار امتیازى در صدر و پشت 
سر سپاهان، کار سختى براى قهرمانى پیش روى 

خود داشته باشند.

شاید اگر پاکو خمس واکنش محمد قنبرى به 
تعویض را مى دید، برخوردى سفت و سخت با 

او انجام مى داد.
بین نیمه دیدار تراکتور و مس رفسنجان،  پاکو 
خمس سه تعویض انجام داد و محمد قنبرى را 
هم به جاى خایمه رومــرو وارد زمین کرد، اما 
این بازیکن در پست هافبک راست نتوانست 
نمایش موردنظر سرمربى اســپانیایى را ارائه 
دهد و 35 دقیقه بعد، جاى خــود را به بازیکن 

دیگرى داد.
این تعویض اما مورد قبول محمد قنبرى نبود و 
این بازیکن جوان بعد از ترك زمین، در حالى که 
به شدت ناراحت به نظر مى رسید، قصد داشت 

سویشرت خود را بردارد و به رختکن برود.
با این حال ابوالفضل رزاق پــور و محمدرضا 
عباسى که از عواقب این کار او اطالع داشتند، 
به ســرعت مانع از عملى کردن این تصمیم 
توسط قنبرى شدند و اجازه ندادند که او راهى 

رختکن شود.
پاکو خمس در این مدت به صورت جدى نشان 
داده که در مقابل بى نظمى چه واکنش تندى را 
نشان مى دهد و احتماال حتى اگر همین اعتراض 
نصفه و نیمه را هم از ســوى قنبرى مى دید، 

برخوردى جدى با او مى کرد.
اما وینگر راست جوان تراکتور خوش شانس بود 
که در روز نمایش ضعیفش، خمس تمام تمرکز 
خود را از لب خط بــه نمایش تیمش معطوف 

کرده بود و این برخورد او را هم ندید.

خشم یک تراکتورى 
از خمس

هفته بیست و سوم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام 
خلیج  فارس، روز دوشنبه 22 اسفندماه با برگزارى 2 
دیدار به پایان مى رسد که در یکى از این رقابت ها، تیم 
فوتبال ذوب آهن اصفهان در ورزشــگاه فوالدشهر 

میزبان تیم فوتبال نساجى مازندران است.
ذوب آهن باید در یکى از حســاس ترین بازى هاى 
هفته بیست و سوم آماده پیکار با نساجى شود. دیدارى 
6 امتیازى کــه با توجه به هم امتیــاز بودن 2 تیم و 
نزدیکى امتیازات تیم هاى رده هشــتم تا سیزدهم 
جدول از اهمیت باالیى برخــوردار بوده و نتیجه آن 
عالوه بر نساجى و ذوب آهن، براى تیم هاى ملوان، 

پیکان و هوادار نیز مهم است.
سبزپوشان اصفهانى در حالى آماده مصاف با نساجى 
مى شوند که هفته گذشته مقابل پیکان تن به تساوى 
بدون گل دادند تــا روند نتایج سینوســى این تیم 
همچنان ادامه داشته باشــد. ذوب آهن در 22 هفته 
گذشــته 4 برد، 12 تساوى و 6 شکســت را تجربه 
کرده و با اندوختــن 24 امتیــاز در رده دهم جدول 

ایستاده است.
در آن سو نساجى در شرایطى راهى اصفهان مى شود 
که هفته گذشته مقابل نفت مسجدسلیمان با تساوى 
2-2 متوقف شــد تا بهترین فرصت بــراى بهبود 
جایگاهش را از دست بدهد. شــاگردان مطهرى با 
ذوب آهن هم امتیاز هستند و مى دانند که در صورت 
پیروزى مى توانند جایگاهشــان در جدول را تغییر 
دهند و به همین دلیل با تمــام قوا به میدان خواهند 
آمد. نســاجى در 22 هفته گذشته 5 برد، 9 تساوى و 

8 شکست به دست آورده و با کسب 24 امتیاز در رده 
یازدهم جدول است.

ذوب آهن در آرمانى ترین شرایط خود در چند هفته 

اخیر مقابل تیــم مطهرى قرار مى گیــرد و با وجود 
ناکامى هاى گذشته، از شانس نسبتاً خوبى براى کسب 
نتیجه برخوردار است. سبزپوشان اصفهانى در دو هفته 

اخیر یک برد و یک تساوى به دست آوردند تا از شرایط 
بحرانى فاصله گرفته و از نظر روحى - روانى آماده 
مصاف با نساجى باشند. تیم تارتار در هفته هاى اخیر از 

نظر فنى به ثبات قابل قبولى رسیده و حضور بازیکنانى 
مانند نریمان جهان، اســالمى و صادقى تاحدودى 
خیال تارتــار را در فاز هجومى راحت کرده اســت. 
ذوب آهن در خط میانى نیز شرایط خوبى دارد و حضور 
بازیکنانى مانند پویا پورعلى و روح ا... سیف الهى دست 
تارتار را براى چیدن ترکیب دلخواهش باز گذاشته 
است. سبزپوشان اصفهانى در فاز دفاعى نیز به ثبات 
الزم رسیده اند و درخشــش فرعباسى نقطه اتکاى 

تارتار در چیدن ترکیب مدنظرش به شمار مى رود.
با این وجود ذوب آهن مقابل نساجى کار سختى در 
پیش خواهد داشت، نساجى تیمى است که با حضور 
حمید مطهــرى در رأس کادر فنى ایــن تیم، تغییر 
تاکتیک داده و فوتبال هجومى و روانى ارائه مى دهد 
و از خط حمله زهردار و خوبى برخوردار است و آمار 29 
گل زده نشان از قدرت هجومى نساجى  دارد. نساجى 
در خط میانى و حمله مهره هاى باکیفیتى دارد و حضور 
بازیکنانى مانند حسین زامهران، کریم اسامى، صابر 
حردانى و ایوب کالنترى دست مطهرى را در چیدن 
ترکیب دلخواهش باز گذشته است. نساجى چى ها در 
فاز دفاعى اما با مشکالت زیادى مواجه هستند و آمار 
24 گل خورده در 22 هفته به خوبى گویاى مشکالت 

ساختارى تیم مطهرى در فاز دفاعى است.
آنچه مسلم اســت بازیکنان هر 2 تیم در این دیدار 
از انگیزه هــاى باالیى برخوردار بــوده و هم  امتیاز 
بودن ذوب آهن و نســاجى مازندران سبب مى شود 
که تیم ها با حساسیت بیشترى در این دیدار حاضر

 شوند.

یک آمار باورنکردنى علیه یحیى در پرسپولیس

ذوب آهن - نساجى مازندران؛ امروز در فوالد شهر

جدال همسایه ها
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ساسان اکبرزاده
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمى در مراسمى که در تاالر اجتماعات 
حافظ مجتمع فرهنگى ورزشى شهروند با حضور نمایندگان اصفهان 
در مجلس شوراى اسالمى، اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
و جمع کثیرى از مدیران دستگاه هاى اجرایى برگزار شد، با تکریم از 
عملکرد غالمحسین خانى مدیرکل قبلى، غالمرضا اسماعیلى را به 
عنوان مدیرکل جدید بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
معرفى کرد و خواستار همکارى همه جانبه همکاران و دستگاه هاى 

اجرایى در پیشبرد اهداف این بنیاد شد. 
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمى کشــور در آیین تکریم و معارفه 
مدیران قبلى و جدید بنیاد مســکن انقالب اسالمى استان اصفهان 
گفت: براى معارفه مدیران جدید بنیاد مســکن انقالب اسالمى در 
استان هاى کشور، شخصا حضور پیدا کردم چرا که سال ها تالش همه 
همکاران در بنیاد مسکن انقالب اسالمى در یک استان در کنار هم و 
انجام کارها در بحران ها، بسیار سخت است و این را حداقل وظیفه خود 
مى دانم که در اینگونه مراسم ها در کنار همکاران باشم و اعالم کنم 
که یک مدیر خوب و ارزشمند به نام غالمحسین خانى جاى خود را به 
مدیر جدیدى به نام غالمرضا اسماعیلى داده و اهداف در این میان که 

همانا خدمت به مردم است همچنان ادامه خواهد داشت. 

اکبر نیکزاد افزود:  مهندس خانى از جمله مدیران پرتالش و جهادى 
هستند که در طول ســالیان خدمت به صورت مستمر و داوطلبانه در 
هرکجا و هر نقطه اى از کشور به ویژه در مناطق زلزله زده حضورى 

فعال و چشمگیرى داشتند.
وى گفت:  بنیاد مسکن انقالب اســالمى در 21 فروردین 1358 به 
فرمان امام راحل تأسیس شد و ارائه خدمات به مردم را آغاز کرده و 

جمعى فاخر نیز کارهاى بسیار خوبى را انجام داده اند. 
وى ادامه داد: ما 68 هزار روســتا در کشور داریم که از این میزان 40 
هزار روستا باالى بیست خانوار اســت که در تمام این روستاها طرح 
هادى مصوب شده است. این درحالى است که افق طرح هادى 10 
ساله بوده یعنى باید ساالنه طرح 4 هزار روستا بازنگرى شود و براى 
این کار جلسات بســیار زیادى برگزار شده اســت و انسان نمى داند 

چگونه باید از این زحمات بى وقفه قدردانى کند. 
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمى کشور با بیان اینکه ما در اجراى 
طرح هادى یک نهاد انقالبى هستیم یادآور شد: بنیاد مسکن انقالب 
اســالمى به عنوان یک نهاد انقالبى در اجراى طــرح هادى، نباید 
از ریل خارج شود چرا که تشریفات زاید و بیشــتر، راندمان کارها را 

کاهش مى دهد. 
نیکــزاد مى گوید: ما هرگونه تعاملى که الزم باشــد براى پیشــبرد 

فعالیت ها در بنیاد مسکن انقالب اسالمى داریم و هرگز دست روى 
دســت نمى گذاریم. مثًال در طرح هادى قیر کم بود، به وزیر کشور 
مراجعه کرده و عالوه بر آن، کارهاى دیگرى هم صورت گرفت و ما 

توانستیم دریایى از کار در کشور انجام دهیم. 
وى گفت: در طرح مسکن روستایى در سال 1384، 7 درصد واحدهاى 
روســتایى مقاوم بود اما امروز از 52 درصد عبــور کردیم و اگر این 
مقاوم سازى انجام نشده بود، امروز در زلزله هاى 5 یا 6 ریشترى، آمار 
به این اندازه نبود و برنامه این است که در سال 1410 حتى یک واحد 
غیرمقاوم نداشته باشیم و از اصفهان انتظار این است در این مورد هم 

پیشگام باشد.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمى کشــور از برگزارى جشن اتمام 
مسکن غیرمقاوم روســتایى در افق 1410 خبر داد و گفت: در افق 
سال 1410 یک واحد غیرمقاوم در استان اصفهان نخواهیم داشت و 
این موضوع را جشن مى گیریم. البته معتقدم این کار در سال 1408 
در اســتان اصفهان که همواره در همه زمینه ها پیشــتاز است اتفاق 

خواهد افتاد. 
نیکزاد خاطرنشان کرد: اگر جهاد سازندگى 15 سال کار خود را ادامه 

مى داد ما راه روستایى خاکى در کشور نداشتیم. 
وى ادامه داد: ما در 23 نقطه کشور ستاد بازسازى داریم و بنیاد مسکن 
انقالب اسالمى همواره بعد از بروز حوادث، از دقایق اولیه در میدان 
بوده اســت که زلزله اخیر خوى از آن جمله اســت و در آواربردارى 

فعالیت اثربخشى داشت. 
نیکزاد معتقد است: بنیاد مسکن انقالب اسالمى حلقه اتصال مردم 
و مسئوالن است و متعلق به مردم مى باشد. این درحالى است که با 
حساب 100 امام راحل و ساخت مسکن براى محرومین، خانه هاى 
خوبى براى افراد نیازمند ساخته شد و این بسیار ارزشمند و به برکت 

نظام است. 
وى مى گوید: اگر بنیاد مسکن انقالب اسالمى نبود، وقتى زلزله و سیل 
رخ مى داد مسئوالن چگونه برنامه ریزى مى کردند؟ ولى بنیاد مسکن 
انقالب اســالمى یک نهاد مردمى اســت که در هر مرحله کارها را 
پیگیرى کرده و به نتیجه رسانده و در این راستا، پاسخگو هم هستیم. 
رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمى کشــور گفت: در نهضت ملى 
کشور، بنیاد مسکن انقالب اســالمى به میدان آمده و تاکنون 102 

هزار واحد مسکن شــهرى، 11 هزار واحد بافت فرسوده و 229 هزار 
مســکن در روســتاها و در مجموع 342 هزار واحد مسکن شهرى، 
بافت فرسوده و روستاها را ساخته و در حال ســاخت داریم. البته در 
بنیاد انقالب اسالمى کشور ما مشــکالتى داریم اما با افتخار، سعى 

در عبور از آنها داریم. 
نیکــزاد افــزود: در طــول ســال هاى بعــد از پیــروزى انقالب 
اســالمى ایران، هر جــا الزم بود بنیاد انقالب اســالمى اســتان 
اصفهــان بــا رغبــت وارد شــده و کمک هــاى مؤثــرى انجام

 داده است.
وى با قدردانى از تالش شبانه روزى غالمحسین خانى مدیر قبلى، وى 
را پرکار و کم حرف خواند و با خاطراتى از وى، غالمرضا اسماعیلى را 
به عنوان مدیرکل جدید بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان 

معرفى کرد. 
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
کشور مى گوید: همه ما بر سر سفره 
شــهدا نشســته ایم و نباید غرور 
داشته باشیم چرا که کارى که ما 
انجام مى دهیم در مقابل کارى که 
شهدا با جانفشانى خود انجام دادند 

قابل مقایسه نیست. 
نیکزاد همچنین ساخت خانه براى 
نیازمندان را یــک توفیق خواند و 
براى مدیرکل جدید بنیاد مسکن 

انقالب اسالمى استان اص فهان در پیشبرد اهداف، آرزوى توفیق نمود. 
■■■

غالمحسین خانى مدیرکل قبلى بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان 
اصفهان نیز در سخنان بسیار کوتاهى گفت: خدا را شاکرم که در طول 
بیش از هشت سال خدمت در اســتان اصفهان توانستم از تجربیاتم 
اســتفاده کرده و به مردم این خطه خدمت کنم و در این راستا ادعا 
مى کنم این کار با استفاده از آمیزه هاى دینى، انسانى، فنى و... صورت 

گرفته است. 
وى گفت: اگر چه حاللیت طلبیدن، نباید محدود به زمان خاصى باشد 
ولى معموًال فرصت هایى مانند استعفا و انتقال از سنگرى به سنگرى 

دیگر موجب تذکر آدمى است لذا از همه  دوستان و همکاران محترم 
تقاضا دارم این جانب را یا با عفو خویش یارى کنند یا فرصتى براى 

جبران فراهم کنند. 
وى افزود: امیدوارم با بذل کرم شــما و حقوقى که بــه هر دلیل بر 
گردن حقیر دارید، عفو بفرمایید و خطاهاى مرا ببخشــید و از وعده 
تخلف ناپذیر عفو ربوبى برخوردار گردید. دعاى خیر شــما را طلب 
مى نمایم که بــدون عنایت و توجــه حق جل و عــال هیچ توفیق

 نخواهم یافت.
■■■

غالمرضا اســماعیلى مدیرکل جدید بنیاد مسکن انقالب اسالمى 
اســتان اصفهان هم گفت: شــهادت مى دهم غالمحسین خانى در 
استان اصفهان فعالیت هاى ارزشمند زیادى انجام داده است.  وى از 
اعتماد رئیس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى کشور نیز قدردانى نمود و 
با بیان اینکه در مســیر محرومیت 
زدایى و توسعه روستایى پرتالش 
و پر امید حرکــت خواهیم کرد از 
همه مدیران و مســئوالن اجرایى 
خواست تا با هم افزایى و تعامل در 
مسیر سخت محرومیت زدایى یار و 

مددکار باشند.
اسماعیلى ادامه داد: تالش میکنیم 
انشــاا... با همت و همکارى همه 
همکاران بنیاد مسکن استان از همه ظرفیت هاى قانونى در عمران و 
آبادانى روستاهاى استان به ویژه اجراى طرح هاى عمران روستایى، 
طرح هاى هادى، بهسازى ساخت مسکن شهرى، و روستایى استفاده 

کنیم .
در پایان این مراسم غالمحســین خانى مدیرکل سابق بنیاد مسکن 
انقالب اسالمى استان اصفهان تکریم و غالمرضا اسماعیلى به عنوان 
مدیرکل جدید بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان معرفى شد. در این 
آیین نماآهنگ از فعالیت هاى انجام شده مدیر قبلى به نمایش درآمد 

و چند سرود اجرا گردید.

در مراسمى با حضور رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمى کشور؛ 

مدیرکل جدید بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان معرفى شد

اداره عمران منطقه 10 در شش ماهه نخست امسال رتبه اول عمرانى را در بین 
مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان از آن خود کرد.

به این مناسبت  در مراسمى با حضور مهندس اصغر کشاورز راد معاون عمرانى 
شهردارى اصفهان و داود بحیرایى مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان از زحمات 
معاون ، کارشناســان و مهندســان اداره عمران منطقه 10 شهردارى اصفهان 

تجلیل شد.
در این مراسم مهندس اصغر کشــاورز راد معاون عمرانى شهردارى اصفهان از  
فعالیت چشمگیر مدیر منطقه 10 شــهردارى و معاون و مهندسان اداره عمران 
این منطقه در اجراى طرح هاى عمرانــى قدردانى کرد و گفت: در حوزه عمران 
به جمع بندى رسیدیم که ارزیابى از فعالیت هاى ادارات عمرانى مناطق 15 گانه 
شهردارى اصفهان داشته باشــیم. وى افزود: این ارزیابى با هدف ایجاد انگیزه 
در بین همکاران در انجام وظیفه انجام شد تا همکاران  بدانند فعالیتى که انجام 

مى دهند دیده مى شود
کشاورز راد گفت: بر اســاس شــاخص هاى کمى در نظر  گرفته شده در 6 ماه 
نخست سال جارى، منطقه 10 شــهردارى اصفهان در حوزه عمران رتبه اول 

را کسب کرد.
وى فعالیت هاى انجام شــده در حوزه عمران منطقه 10 را در مقایســه با سایر 

مناطق شهردارى اصفهان چشمگیر  دانست.
■■■

داود بحیرایى مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان هم در این مراسم با قدردانى از 
تالش تک تک کارکنان منطقه 10 شهردارى در اجراى پروژه ها، این موفقیت را 
نتیجه کار تیمى واحدهاى مختلف دانست و گفت: براى انجام یک خدمت، همه 
از جمله ستاد به عنوان سیاستگذار،معاونت هاى مختلف و دستگاه هاى نظارتى 

کمک مى کنند تا خدمتى به مردم ارائه شود.
وى با قدردانى از زحمات اداره عمران این منطقه و کسب رتبه اول در بین مناطق 
15 گانه شهردارى اصفهان گفت: با تالش پرسنل منطقه 10، این منطقه در حوزه 
خدمات شهرى نیز رتبه اول و در  حوزه درآمد رتبه دوم سوم و در حوزه فرهنگى 

هم داراى رتبه برتر است.
بحیرایى افزود: فکر نکنم هیــچ منطقه اى به اندازه این منطقه کار مشــترك 

فرهنگى با مساجد و پایگاه هاى بسیج انجام داده باشد.
وى در پایــان ابراز امیداورى کرد در ســال آینــده هم پروژه هایــى که تعهد 
داده ایم را بتوانیم انجام بدهیم. در پایان این مراســم از زحمات و تالش هاى 
معاون و مهندسان اداره عمران منطقه 10 شــهردارى اصفهان با اهداى لوح و 

هدیه قدردانى و تقدیر شد.

فعالیت هاى عمرانى منطقه 10 شهردارى اصفهان 
چشمگیر بوده است




