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تاریخ گذشته های 
بیماری زا!

       

فواید باورنکردنی 

مصرف روزانه شکالت تلخ

بحران برفى در «موگویى»
۳

صبوری زمین 
کجاها کمتر است

زلزله همیشــه بیخ گوش ایران بوده است و کشور ما 
پتانســیل زلزله هاى بزرگ را همیشه داشته اما اینکه 
ویرانگرى اش تا چه حد باشــد معلوم نیست. همین 
معلوم نبودن اینکه زلزله کى مى آیــد و کجا مى آید 
احتمال وقوعش را مبهم کرده است اما اینکه چقدر ما 

مى توانیم مدیریت داشته باشیم حرف دیگرى است.
زلزله چه کوچک و چه بزرگ کار خودش را مى کند و از 
قوانین زمین دستور مى گیرد، اما این ما هستیم که آماده 
نیستیم، ما که در کوچه هاى باریک و تنگ شهرهایمان 
مجوز ســاخت بناهاى مسکونى شــش هفت طبقه 

مى دهیم و باز اجازه مى دهیم...

طالى سفید اصفهانطالى سفید اصفهان
۳ در جهان نمى درخشد  در جهان نمى درخشد 

نیاز جدى 7 روستاى پشت گردنه کلوسه به غذا، دارو و علوفه دام

 پایان دوری مشکوک  پایان دوری مشکوک 
هافبک اصفهانیهافبک اصفهانی

در هفته هاى گذشته غیبت مهدى پور موجب شد تا حرف و 
حدیث هاى زیادى درباره دالیل غیبت هافبک آبى پوشان 
بشود ولى بعد از دیدار اخیر استقالل یکى از اعضاى کادر فنى 

تیم استقالل خبر از برطرف شدن...

۷

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷

نقاط امن و ناامن ایران هنگام نقاط امن و ناامن ایران هنگام 

زمین لرزه را بشناسیدزمین لرزه را بشناسید

گلباران در لیگ 
برتر، نوید بخش 
خط آتش تیم ملی کارت زرد خوشحال 

کننده برای سپاهان! 

مركز نوآوری شركت فوالد مباركه در 

دانشگاه صنعتی اصفهان افتتاح شد
۶

۵

۷

دخترانی که عطای تحصیل را به لقایش می بخشند بازسازی لوکوموتیو روسی شرکت ذوب آهنجهان نما آتش در یخچالاستان کمبود داروهای اعصاب روی اعصاب بیماران اعصاباستان جهان نما

دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد اموال مازاد بر نیاز و مستعمل (اثاثیه) 
خود را ، از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان 
مى توانند از تاریخ درج  این آگهى به مدت 10 روز کارى جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به اداره 
پشتیبانى و تجهیزات دانشــگاه واقع در اصفهان ، خیابان جى شــرقى ، ارغوانیه ، بلوار دانشگاه ، 

ساختمان ادارى اندیشه ، طبقه دوم یا به سایت www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند.
1-   ارائه ضمانت نامه بانکى معتبر در وجه دانشگاه به مبلغ 1500000000ریال معادل ( یکصدو پنجاه 
میلیون تومان) و یا فیش واریزى به حساب شماره شــبا IR970190000000115860566002  بانک 

صادرات به نام دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان)
 IR970190000000115860566002 2-   واریز فیش بانکى به مبلغ 500000 ریال به حساب  شماره شبا

بانک صادرات به نام دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) بابت خرید اسناد مزایده
3-     دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4-     هزینه درج آگهى و کارشناسى دادگسترى بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهی مزایده عمومی 

 روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان (خوراسگان)

فراخوان عملیات نگهبانى، نگهدارى، انجام عملیات خدمات سرویس و تعمیرات از تأسیسات و تجهیزات الکتریکال و 
مکانیکال سامانه گندزدایى پساب

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان عملیات نگهبانى، نگهدارى، انجام عملیات خدمات سرویس و تعمیرات از 
تأسیسات و تجهیزات الکتریکال و مکانیکال سامانه گندزدایى پساب به شماره 2001094734000071 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان 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. 
مواعد زمانى: 

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/11/24
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/12/11

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/12/21
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/12/22 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى / فیش نقدى به مبلغ 750,000,000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر میدان فاطمیه شهردارى مرکزىـ  03145225200

مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول)

م.الف:۱۴۵۷۵۶۷

چاپ اول

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر 

۳

 حرف وحرفو حرف و 
نوشا پوشان  شان پو
فنى ى ادر فنىدرف ادر

پپپپپپپپپسپا هپاهان! پسسییرهدننکننده برای  نری سپاهانیی یبرای سپ سسسدد هه !نان!هبرایسپاهاکک پنننن برایرایسپاهانارا ایسپاهان!هبرایسپاهانههکننده ب کننده برای سپاهان!ککننده

۷
صفحه ۲ بخوانید ۲در

۶

استانلقایش می بخخخخشند

 درج تاریخ تولیــد و انقضاى یک محصــول از حقوق 
مصرف کننده است که ضامن ســالمتى مردم بوده و 
مانع تحمیل هزینه ها و بیمارى هاى ناشــى از مصرف 
خوراکى هاى تاریخ گذشته مى شــود. اما این موضوع 
در برخى عمده فروشــى هاى اصفهان نه تنها رعایت 
نمى شود بلکه با وجود اینکه درج زمان تولید و انقضا در 
کنار قیمت بر روى محصوالت باید توسط خریدار دیده 
شود و بعد خریدارى شــود اما برخى از فروشندگان این 
اطمینان را به خریدار مى دهند که هیچکدام از خوراکى 
هایى که آنها در مغازه هایشان دارند تاریخ گذشته نیست 

و همه تازه است...

آیین افتتاح واحد خردایش2 و کلنگ زنى کارخانه 
کنسانتره 250هزارتنى شــرکت «راهبران فوالد 
اصفهان» از شــرکت هاى گروه ســرمایه گذارى 
«توکافوالد» با حضــور مدیرعامــل این گروه، 
مدیرعامل شرکت راهبران فوالد اصفهان و جمعى 

از مدیران این دو شرکت برگزار شد.
مدیرعامل گروه سرمایه گذارى توکافوالد در حاشیه 
این مراسم اظهار داشت: این شرکت در حوزه هاى 
مختلفى سرمایه گذارى نموده که حوزه ى معادن 
و نســوزها دو مورد مهم آن محسوب مى شوند و 
در زمینــه معادن نیز دو شــرکت «راهبران فوالد 
اصفهان» و شــرکت «تهیه و تولید مــواد اولیه 
استقالل سپاهان» از شرکت هاى تابعه ى این گروه 

در حال فعالیت هستند.
احمدرضا سبزوارى افزود: شــرکت توکا فوالد در 
ســال اخیر بالغ بر 300 میلیارد تومــان به منظور 
احــداث خــط دوم خردایــش و نیــز راه اندازى 
کارخانه کنســانتره 250هزارتنى شرکت راهبران 
فوالد اصفهان ســرمایه گذارى کرده اســت که 
با بهره بــردارى از خط دوم خردایــش، 50 نفر به 
صورت مســتقیم و 90 نفر به صورت غیرمستقیم 
در مجموعه معدن اسفندار شرکت راهبران فوالد 

اصفهان مشغول به کار مى شوند و این موضوع که 
در قالب مسئولیت هاى اجتماعى گروه توکا فوالد 
تعریف مى شود، این منطقه کم تربرخوردار را از نظر 

اقتصادى و اشتغال زایى رشد مى دهد.
وى تصریح کرد: این معــدن، نزدیک ترین معدن 
فلزى به مجتمع فوالد مبارکه در بین شرکت هاى 
گروه فوالد مبارکه است که اکنون راه اندازى دومین 
خط خردایش را در این شــرکت شــاهد هستیم. 
هم چنین آزمایشگاه تعبیه شــده در این مجموعه 
نیز مى تواند به تولید با کیفیت تر و پایدارى تولید در 

صنعت فوالد به سهم خود کمک نماید.

براى تأمین بخشــى از کنســانتره 
بزرگ ترین فوالدساز کشور

رئیس هیئت مدیره شرکت راهبران فوالد اصفهان 
گفت: ســاالنه حدود 20 میلیون تن کنسانتره در 
گروه فوالد مبارکه نیاز اســت و گروه توکا فوالد 
بخشى از این کنسانتره را از شرکت راهبران فوالد 
اصفهان تأمین مى کند تا در این زمینه به سهم خود 
مؤثر باشــد. محمد جاورى افزود: این اولین قدم از 
اقدامات این شــرکت براى تأمین کنسانتره مورد 
نیاز بزرگترین فوالدساز کشــور است و امیدواریم 

این شرکت در ادامه، ظرفیت هاى بیشترى را براى 
تأمین مواد اولیه صنعت فوالد کشور ایجاد نماید.

آغــاز عملیــات احــداث کارخانه
 250هزار تنى تولید کنسانتره 

مدیرعامل شــرکت راهبران فوالد اصفهان اظهار 
داشت: معدن سنگ آهن اسفندار این شرکت داراى 
مســاحت 4.5 کیلومتر مربع بوده و طى گزارشات 
اکتشافى انجام شده در دو مرحله و برداشت 7هزار 
گمانه، از ذخیره 7میلیون تن سنگ آهن مگنتیت با 

عیار میانگین 22 برخوردار است.
سیدعلى صدرى افزود: ظرفیت تولید این معدن با 
راه اندازى خط دوم خردایش به 350تن بر ساعت 
افزایش یافته و قادر به تولید 20هزار تن سنگ دانه 

بندى با عیار 45 تا 50 است.
وى تصریح کــرد: تأمین خــوراك کارخانه آتى 
کنسانتره با ایجاد خط اول و دوم خردایش محقق 
مى شود که تا 10 ســال، این خوراك پاسخگوى 
کارخانه کنسانتره خواهد بود. هم چنین این کارخانه 
با ورود عیار 30 برنامه ریزى شــده تا ماده معدنى 
موجود بتواند خوراك کارخانه کنسانتره با ظرفیت 

تولید 250 هزار تن در سال را تأمین کند.

افتتاح واحد خردایش2 و کلنگ زنى کارخانه 
کنسانتره   شرکت راهبران فوالد اصفهان
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توقف صادرات ایران
 به عراق صحت ندارد

موجودى انبارهاى 
خودروسازان منفى شد!

خبرخوان
میگو غذاى الکچرى شد!

  همشهرى آنالین |در حالى شــاهد 
افزایش قیمت ماهى هستیم که قیمت میگو هم 
به طرز عجیب و سرسام آورى افزایش یافته است 
و هر کسى توان خریدن و خوردن آن را ندارد. در 
حال حاضر، قیمت هر کیلوگرم میگوى ســایز 
بزرگ صید روز به حــدود 800 هزار تومان و هر 
کیلوگرم شــاه میگو به یک میلیون و 200 هزار 

تومان رسیده است.

جایگزین هالیوود 
مى شویم؟

  ایسنا |با افزایــش عالقــه روس ها به 
فیلم هاى ایرانى و همچنین تعامالت سینمایى 
میان دو کشور، برخى مقامات روسیه با تأکید بر 
توسعه سینماى داخلى، نیم نگاهى هم به سینماى 
ایران به عنوان جایگزینى براى هالیوود دارند. در 
سال 2022، روسیه عالقه تازه اى به سینماى ایران 
نشان داد و آنچه زمانى منحصراً به عنوان حضور 
جشنواره اى سینماى ایران در روسیه تصور مى شد، 
امروز در حال ظهور به صنعتى اســت که ممکن 
است به روسیه در درك آینده نزدیک خود کمک 
کند تا آنجا که برخى از مقامات روس، ســینماى 
ایران را جایگزینى بــراى هالیوود مى دانند. طى 
یکسال گذشته، بسیارى از کمپانى هاى سینمایى 

غربى روسیه را ترك کرده اند.

واقعیت مناطق زلزله زده 
ترکیه

  ایسنا | امدادگــران و داوطلبانــى کــه 
روزهاســت براى کمک به بازماندگان در ترکیه 
تالش مى کنند مى گویند: به ســختى مى توان 
در این هوا نفس کشــید. اینجا هوا سمى است و 
بوى تعفن از اجساد بلند مى شود. مردم بى خانمان 
و آواره در این هواى ســرد و یخبنــدان مجبور 
هســتند براى گرم نگه داشتن خود پالستیک ها 
را بســوزانند و به همین دلیل هوا مملو از غبار و 
دود ســمى اســت. چندین هزار ســاختمان در 
مناطق زلزلــه زده ترکیه و ســوریه فرو ریخته 
اســت و آنهایى هم کــه هنوز پابرجا هســتند 
بخاطر حجم زیاد خرابى هــا و پس لرزه هایى که 
هنوز متوقف نشــده اند، دیگر براى زندگى امن

 نیستند .

شهرك سینمایى نخ نما 
شده است 

  فیلم نیوز |ســید احمــد میرعالیــى، 
تهیه کننــده ســینما و تلویزیــون در گفتگویى 
عمده ترین مشــکل در زمینه ساخت آثار تاریخى 
معاصر را به نبود شهرك سینمایى مناسب نسبت داد 
و گفت: ما متأسفانه شهرکى براى ساخت کارهاى 
تاریخ معاصر نداریم و این مسئله مهمى است. او در 
ادامه دکورهاى موجود در شهرك سینمایى غزالى را 
نخ نماشده و تکرارى دانست و عنوان کرد: متأسفانه 
دکورها و امکانات شهرك سینمایى غزالى را خیلى 
استفاده مى کنند و دیگر براى مخاطبان نخ نما شده 
است. اما از روى ناچارى همه به آنجا پناه مى برند؛ 
چراکه متأسفانه مسئوالن به فکر نبوده اند چندین 
خودرو، باجه تلفــن و اتوبوس هاى آن زمان و...  را 

حفظ کنند.

افزایش تحت الحمایه ها
  روزنامه دنیاى اقتصاد |بررسى هاى 
یک پژوهش نشان مى دهد در فاصله سال هاى 
1396 و 1397 که اقتصاد کالن نوسانات زیادى 
را تجربه کرده، تعداد خانوارهاى تحت پوشــش 
نهادهاى حمایتى از حدود 2میلیون به 3میلیون و 
100هزار رسیده است. در حال حاضر نیز مستمرى 
این نهادها حدود 35درصد هزینه  هاى خوراکى 
خانوار شهرى یا 10درصد از هزینه هاى متوسط 
یک خانوار شهرى را پوشــش مى دهد. این دو 
نسبت به ترتیب براى خانوار روستایى معادل 53 

و 19درصد است.

با توجه به انتشار اخبارى در برخى رسانه ها در خصوص 
ایجاد اختالل و توقف در روند صادرات از ایران به عراق، 
رئیس اتاق مشــترك بازرگانى ایــران و عراق ضمن 
تکذیب اینگونه اخبار از تداوم صادرات از ایران به عراق 

و تجارت دو کشور خبر داد.
یحیى آل اسحاق گفت: برخى اتفاقات همانند پاندمى 
کرونا توانســته بود بر تجارت با کشور عراق به صورت 
مقطعى تأثیرگذار باشد که پس از آن شاهد همان روال 
توسعه تجارت دو کشور طى سالیان گذشته هستیم. به 
طورى که از ابتداى سال جارى تا پایان دى 9/8 میلیارد 
دالر کاال از کشورمان به عراق صادر شده است که در 

قیاس با مدت مشــابه ســال قبل از حیث ارزش رشد 
23 درصدى را نشان مى دهد.

آل اســحاق در پایان خاطرنشــان کرد: سطح روابط 
اقتصادى ایران و عراق بر اساس حجم و تراز تجارى دو 
جانبه مبنى بر 20 میلیارد دالر هدفگذارى شده است. 
در مقطعى از زمان روابط تجارى 2 کشور تا سطح 14 
میلیارد دالر هم رسیده است و با توجه به ظرفیت هاى 
موجود همکارى بین 2 کشور که در تمامى حوزه هاى 
اقتصادى وجود دارد رســیدن به تجــارت 20 میلیارد 
دالرى بین ایران و عــراق در ســال هاى آینده حتمًا 

امکان پذیر خواهد بود.

بر اســاس آمارها، تغییرات موجودى انبارهاى بخش 
خودروســازى و قطعات در دى ماه بالــغ بر منفى 33 

درصد بوده است.
کاهش مــداوم موجودى انبارها نشــان از فعال بودن 
سمت تقاضا در ســال جارى دارد در برهه هاى زمانى 
که محدودیت تقاضا وجــود دارد و ظرفیت مازاد تولید 
در بخش عرضه وجود دارد روند رشــد تولید و تغییرات 
موجودى انبار در خالف جهت هــم خواهد بود. به این 
معنى که تغییرات رشد تولید ریشــه در تغییرات تقاضا 
دارد و به عنوان مثال تولید کننده در مواجهه با افزایش 
تقاضا از طریق کاهش موجودى انبار و افزایش رشــد 

تولید واکنش نشان مى دهد.
زمانى که شوکى منفى بخش عرضه تولید و فروش را 
تحت تأثیر قرار دهد، در دوره هاى اولیه با وجود اینکه 
رشد تولید را کاهش مى دهد، رشد فروش را تحت تأ ثیر 
قرار نمى دهد و همین امر باعث کاهش موجودى انبار 

محصوالت نهایى مى شود.
از ایــن رو زمانى که کاهش رشــد تولیــد با کاهش 
موجــودى انبار همراه باشــد مــى تــوان گفت که 
شــوك وارد شــده از بخــش عرضه اســت و عامل 
اصلى متوقــف کننده رشــد را باید از ســمت عرضه

 جستجو کرد.

دریا قدرتى پور
زلزله همیشــه بیخ گوش ایران بوده اســت و کشور ما 
پتانســیل زلزله هاى بزرگ را همیشــه داشته اما اینکه 
ویرانگرى اش تا چه حد باشد معلوم نیست. همین معلوم 
نبودن اینکــه زلزله کى مى آید و کجــا مى آید احتمال 
وقوعش را مبهم کرده است اما اینکه چقدر ما مى توانیم 

مدیریت داشته باشیم حرف دیگرى است.
زلزله چه کوچــک و چه بزرگ کار خــودش را مى کند 
و از قوانین زمین دســتور مى گیرد، اما این ما هســتیم 
که آماده نیســتیم، ما که در کوچه هــاى باریک و تنگ 
شهرهایمان مجوز ساخت بناهاى مسکونى شش هفت 
طبقه مى دهیم و باز اجازه مى دهیم کــه برج ها بدون 

استانداردهاى معین زلزله روى گسل ها ساخته شود. 
در 15 سال اخیر لرزش هاى مختلفى با ریشترهاى کم 
و زیاد ایران را لرزانده است. از زلزله بم که با بزرگاى 6/5 
ریشتر در سال 82 رخ داد و بیش از 40 هزار نفر کشته داد 
تا زلزله خوى که همین اخیراً روى داد و خسارات و تلفات 

جانى زیادى را در پى داشت. 
بعد از زلزله هایى که در دو دهه اخیر رخ داد هشدارهاى 
زیادى در رابطه با کالنشــهرهاى در معرض زلزله داده 
شده است. بیشترین شــهرهاى در معرض خطر زلزله 
و هشــدارهایى که در این رابطه داده شده راجع به 10 
شهر اول کشور است که بالغ بر 25 میلیون نفر در داخل 
و حومه این شهرها زندگى مى کنند. شهرهایى همچون 
تهران، مشــهد، اصفهان، کرج، تبریز، شیراز، اهواز، قم، 

کرمانشاه و ارومیه. 
اما نکته مهم این است که بر اســاس نقشه پهنه بندى 
خطر نســبى زلزله در ایران، در فهرســت 10شهر اول، 
فقط شهر اصفهان اســت که در رده خطر نسبى باالى 
زلزله قرار نمى گیرد؛ بنابراین، با کسر جمعیت اصفهان و 
حومه، حدود 22 میلیون نفر از جمعیت حدود 28 درصد از 
جمعیت ایران در پهنه خطر نسبى باال و در داخل و حومه 
شهرهاى اصلى و پرجمعیت ایران زندگى مى کنند. این 
آمار نشان مى دهد که ریسک زلزله در ایران به ویژه در 

مورد شهرهاى مهم و اصلى ایران باالست. 
به گفته کارشناســان، در ایران به طور متوسط ساالنه 

حدود 200 زلزله با بزرگاى بین 4 تا 5، 20 زلزله با بزرگاى 
5 تا 6، 2 زلزله با بزرگاى 6 تــا 7 و در هر دهه 2 زلزله با 

بزرگاى بیش از 7، مورد انتظار است و ثبت مى شود. 
زلزله با بزرگاى کمتر از 4 ریشــتر، هنوز به طور مرتب 
ثبت نمى شــود، چرا که پوشش شــبکه لرزه نگارى با 
تعداد و چگالى یکنواخت از نظر تعداد ایســتگاه یکسان 
در همه پهنه هاى مساحتى و جغرافیایى در کشور هنوز 

وجود ندارد. 
ولى آنطور که استاد پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى 
و مهندســى زلزله مناطق زلزله خیــز و خطرناك مى 
گوید؛ مى توان حدس زد که حدود 2000 زلزله، ساالنه 
با بزرگاى بین 3 و 4 ریشتر در ایران رخ دهد که در دهه 
گذشته به دلیل همین نقص در پوشش کامل شبکه لرزه 
نگارى حدود نیمى از کل رخدادها یعنى حدود 10 هزار 
یا ساالنه حدود هزار تا از این رویداد هاى کوچک، ثبت 

و گزارش شده اند؛ با این حساب، باید گفت که حدود 6 
زلزله با بزرگاى 3 یا بزرگ تر در پهنه ایران رخ مى دهد.

زارع معتقد اســت: اگر  روى چنین گسل هایى شناخت 
دقیقى از دوره بازگشت رخداد زلزله هاى مهم با بزرگاى 
بیش از 6 ریشتر وجود داشته باشــد و به ویژه از آخرین 
رخداد زمین لرزه مهم مدت قابل مالحظه اى هم گذشته 
باشــد و ما با نبود لرزه اى بر روى آن قطعه گسل مواجه 
باشیم در آن صورت مى توانیم گسل مذبور را به عنوان 
گســل خطرناك و مهمتر در نظر بگیریم، به ویژه وقتى 
چنین وضعــى در نزدیکى شــهرهاى پرجمعیتى مانند 

تهران، کرج، تبریز و مشهد برقرار باشد.
این پژوهشگر همچنین با اشاره به اینکه مناطق خطرناك 
از نظر رخداد زمین لرزه پیرامون گســل هاى فعال ایران 
هستند مى گوید: این گسل ها بیشتر در نواحى مرز بین 

کوه ها و دشت هاى ایران قرار گرفته اند. 

زارع، شــمال تنگه هرمــز در بندرعبــاس را به عنوان 
لرزه خیزترین نقطــه ایران دانســته و توضیح مى دهد 
که مناطق منتهى الیــه جنوب غرب ایران در دشــت 
خوزستان و حومه از جمله شــهرهاى خرمشهر و آبادان 
به عنوان منطقه کم  لرزه کشور محسوب مى شوند. این 
دو شهر در دشت خوزستان واقع شده اند و کمترین میزان 
تغییرات شکل پوسته زمین در کشورمان در این نواحى 

رخ مى دهد.
از نقاط دیگرى که مناطق آرام زلزله به شمار مى رود نیز 
نوارى به نام نوار ســنندج- سیرجان است که شهرهاى 
سنندج، گلپایگان، اصفهان و سیرجان در آن قرار دارند 

و این منطقه به عنوان منطقه  اى آرام شناخته مى شود. 
در مقابل، تهران، تبریز، مشهد، نیشابور، بیرجند، جیرفت، 
تربت حیدریه و کرمان شهرهایى هستند که گسل هاى 

فعالى از نواحى پرجمعیت آنها عبور مى کند.

نقاط امن و ناامن ایران هنگام زمین لرزه را بشناسید

صبورى زمین کجاها کمتر است برخورد مقتدرانه در راه است
جانشــین فرمانده فراجا بــا تأکید بر    ایسنا |
اقدام مقتدرانه پلیس نســبت به هنجارشــکنان 
گفت: فراجا برنامه هاى جدى در این زمینه خواهد 
داشت و قانون شکنان باید با دیدن پلیس احساس 
ناامنى کنند و مردم با دیدن پلیس به آرامش برسند. 
ان شــاءا... در همین روزهاى پیش رو اخبار بسیار 
خوشى را خواهید شنید. وى ادامه داد: در خصوص 
اقدام محکم و مقتدرانه با کســانى که چند وقتى 
جوالن مى دادند در موضوعاتى همچون سرقت و 
هنجارشکنى، خبرهاى خوشى در راه است و پلیس 
با طرح ریزى دقیق با آمادگى کامل به اســتقبال 
نوروزى پر از آرامش و نشاط و در ادامه ماه مبارك 

رمضان خواهد رفت.

حمله فرازمینى ها به آمریکا؟! 
  ایرنا| پس از آنکه ارتش آمریکا ســه شــىء 
هوایى ناشناس را بر فراز آسمان این کشور پس از 
بالون چینى، ســرنگون کرد، سخنگوى کاخ سفید 
گفت که نشــانه اى از فعالیت فرا زمینى در حریم 
هوایى ایاالت متحده آمریکا وجود ندارد. «کارین 
ژان پى یر» تصریح کرد: مى دانیم که نگرانى ها و 
سئواالتى در این خصوص وجود دارد اما خیر، هیچ 
نشانه اى از فضایى  ها یا فعالیت فرازمینى در حوادث 

اخیر وجود ندارد.

در خوى همه چیز خوب است
روزنامه «ایران» با انتشــار عکسى    برترین ها|
متفاوت از خــوى تالش کرده، وضعیت این شــهر 
زلزله زده را عادى نشان بدهد.  بخشى از گزارش این 
روزنامه را در ادامه مى خوانید: بعد از دو هفته تعطیلى 
به دلیل وقوع زمین لرزه از روز یک شنبه 23 دى ماه، 
وضعیت بازار خوى و کسب و کارها در این شهرستان 
به حالت ســابق بازگشــت. فیلم هایى که در فضاى 
مجازى منتشر شد گویاى شکل گیرى دوباره کسب 
و کارهاست. این در حالى است که بیش از 14 روز از 
وقوع زلزله در خوى مى گذرد و همچنین اعالم شد که 
60 درصد مدارس روستایى خوى آموزش حضورى را 

از سر گرفته اند.

آمریکا به کى یف جنگنده مى دهد؟ 
روزنامه «فایننشال تایمز» نوشت    آفتاب  نیوز |
که برخى مقامات رسمى آمریکا احتمال مى دهند دولت 
«جو بایدن»، رئیس جمهورى آمریکا جت هاى جنگنده  
این کشــور را به کى یف ارســال و یا مجوز صادرات 
مجدد اف-16هایى که در حال حاضر در خدمت سایر 
کشورها هستند، صادر کند. به همین منظور، در نشست 
وزراى دفاع ناتو درخصوص ارسال بیشتر تسلیحات به 
اوکراین از جمله ارسال احتمالى این جنگنده ها بحث 

و رایزنى مى شود.

اینترنت دانشگاه ها 
عملیاتى نشده 

  انتخاب |عیسى زارع پور، وزیر ارتباطات درباره 
اینکه اینترنت بدون فیلتر براى اساتید دانشگاه ها چه 
زمانى فعال مى شود، گفت: درحال فراهم کردن این 
امکان هستیم ولى هنوز عملیاتى و اجرایى نشده است. 
محمد على زلفى گل، وزیر علوم نیز در این خصوص 
گفت: از دانشگاه ها خواسته شده است لیست اعضاى 
هیئت علمى خود را براى دسترســى به اینترنت باز 

ارائه دهند.

امام جمعه رئیس دانشگاه شد
  همشهرى آنالین| حجت االسالم اصغرى، 
امام جمعه سرعین به عنوان رئیس دانشگاه فرهنگیان 
استان آذربایجان غربى منصوب شد. حجت االسالم 
اصغرى از  سال 74 به عنوان مدرس دانشگاه تربیت 
معلم و از 91 به عنوان هیئت علمى دانشگاه فرهنگیان 
فعالیت داشته اســت. وى ســال ها به عنوان استاد 

دانشگاه اردبیل مشغول به فعالیت بوده است.

الدن ایرانمنش

 افزایش ترك تحصیل دانش آموزان دختر حاال نگرانى هاى زیادى را براى سیستم آموزشى کشور ایجاد 
کرده است. دخترانى که تا پایه نهم درس مى خوانند و به علل مختلف که مهمترینش ازدواج و تشکیل 
خانواده است عطاى درس خواندن را به لقایش مى بخشند. دخترانى که تا پیش از این در آموزش هاى 

غیرحضورى، حضورى مناسب داشتند اما با حضورى شدن مدارس خبرى از حضور آنها نشده است. 
معاون وزارت آموزش و پرورش در تازه ترین سخنانش از آمارى نگران کننده و تلخ رونمایى مى کند و 
به صراحت اعالم کرده که نرخ گذر تحصیلى دانش آموزان از پایه نهم به پایه دهم کاهش یافته است. 
محمدمهدى کاظمى درباره 960 هزار دانش آموز خارج از مدرســه گفته اســت سامانه اى را با هدف 
شناسایى دانش آموزان بازمانده از تحصیل ایجاد شــده که طى بخشنامه  اى به ادارات  کل آموزش و 
پرورش استان ها ابالغ شده است تا استان  ها اطالعات سامانه  هاى مختلف در حوزه شناسایى دانش 
 آموزان بازمانده از تحصیل را تجمیع کنند و اقدامات الزم براى جذب و بازگرداندن این دانش آموزان 

به محیط آموزشى انجام شود.
به اعتقاد این مسئول، آموزش مجازى و غیرحضورى مدارس در افزایش آمار ترك تحصیل بى تأثیر 
نبوده است و اسفند سال گذشته اعالم شد اگر آموزش غیرحضورى ادامه یابد یکى از تبعات آن افزایش 
میزان ترك تحصیل دانش آموزان و دشوار شدن بازگشت به مدرسه، افت یادگیرى و بالطبع کاهش 

انگیزه دانش  آموزان براى ادامه تحصیل خواهد بود.
گرچه آنطور که عضو شوراى عالى آموزش و پرورش عنوان کرده بازماندگى از تحصیل دالیل مختلف 
دارد، دالیلى از جمله مسائل اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى که بخش هاى مختلفى همچون وزارت 
کشــور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى، سازمان بهزیســتى، کمیته امداد، سازمان ثبت احوال و 
نهاد هاى عمومى غیردولتى را درگیر کرده و آنها در شناسایى و جذب دانش آموزان نقش دارند و باید 

در این رابطه به آموزش و پرورش کمک کنند.
با یک محاسبه سرانگشتى هم مى توان فهمید که مشــکل ترك تحصیل دانش آموزان دختر به سه 
عامل برمى گردد: مشکالت فرهنگى، اقتصادى و ازدواج که همانطور که پیش تر هم گفته شد ازدواج 
مهمترین اصل در افزایش آمار کسانى است که ترك تحصیل کرده اند. گرچه در این زمینه نمى توان به 
عدم دسترسى به مدرسه در همان منطقه به دلیل محدودیت تعداد دانش آموزان نیز توجه نداشته باشیم.

این در حالى اســت که برخى روایت هاى دیگر هم هست که از آمارهاى تلخ دیگرى پرده برمى دارد 
و حکایت از آمار 40 درصدى دختران 15 تا 24 سال دارد که نه درس مى خوانند، نه شغل دارند نه در 

حال مهارت آموزى هستند.
چندى پیش رئیس سازمان نهضت سوادآموزى اعالم کرد که فاصله میزان باسوادى در میان بانوان و 
مردان به 2/8 درصد کاهش یافته است گرچه این آمار در رابطه با سوادآموزى زنان و دختران امیدبخش 
است اما با این همه نمى توان نسبت به نسل جدید که به دالیل مختلف ترك تحصیل مى کنند و آمار 
بى سوادان را افزایش مى دهند بى تفاوت بود؛ قشرى که عمده آنها را زنان تشکیل مى دهند و نقش 

تأثیرگذارى در تعلیم و تربیت فرزندانشان و ارتقاى  خانواده ها دارند.  

دخترانى که عطاى تحصیل را به لقایش مى بخشند

ترك نیمکت مدارس
خورشید کیایى

کمبودهاى دارو این بار گریبان بیماران اعصاب و روان را گرفته و این در حالى اســت که داروهاى جایگزین روى برخى از 
بیماران جواب نمى دهد.

این موضوع با توجه به وضعیت بیماران اعصاب در کشور و آمارى که هر روز در رابطه با این بیماران باال مى رود نگرانى هایى 
را ایجاد کرده است. حاال این بیماران به سختى مى توانند داروخانه اى را پیدا کنند که دارویشان را داشته باشد و عده زیادى از 

آنها سر از بازارهاى قاچاق دارو درمى آورند تا بتوانند با قیمت هاى گران دارویشان را به دست بیاورند.
شیوع اختالالت روانى در کشور که قبل از شیوع کرونا 23 درصد گزارش شــده بود، اکنون به حدود 30 درصد رسیده و این 
به گفته فعاالن حوزه بهداشت روان، زنگ خطرى براى جامعه ایران است. در این میان بسیارى از مردم با آنکه زیر بار روانى 
زندگى را مى گذرانند، به دلیل فشارهاى اقتصادى و هزینه هاى سنگین روانپزشکى از مراجعه به روانپزشک و روانشناس سر 

باز مى زنند و با بیمارى خود مى سازند.
از ســوى دیگر بیمارانى که به دنبال درمان بیمارى خود هســتند به دلیل کمبود داروهاى مربوطه در کشور از این هدف باز 

مى مانند و بعضًا بیمارى آنها تشدید مى شود. 
طبق گفته هاى رئیس انجمن علمى روان پزشــکان ایران، این انجمن از سال 98 تاکنون 9 بار در خصوص کمبود داروهاى 
اعصاب و روان خطاب به وزرات بهداشت نامه نوشته و درباره کمبودها هشدار داده است. این انجمن حتى در دى ماه امسال 
نیز نامه اى به رئیس جمهور نوشته و از کمبود 42 قلم داروى مربوط به بیماران اعصاب و روان خبر داده و یادآورى کرده کمبود 

برخى از داروها هنوز به قوت خود باقى است اما با این حال، تاکنون هیچ تغییرى در این زمینه انجام نشده است. 
شاهد این مدعا هم قفسه هاى خالى داروخانه ها از داروهاى اعصاب و روان است. موضوعى که به گفته نایب رئیس انجمن 

داروسازان کشور در مقطعى وضعیتش بهتر مى شود و در مقطعى دیگر باز هم با مشکالت جدى روبه رو مى شود.
دکتر فاطمى با بیان اینکه تنوع داروهاى اعصاب و روان خیلى باالســت و شــامل آرام بخش ها، خواب آورها، داروهاى ضد 
افسردگى، ضد اضطراب و ضد جنون مى شود، مى گوید: من آمار دقیقى ندارم که بگویم کمبودها در کدام داروهاى اعصاب و 

روان بیشتر است اما چیزى که هست، کمبودها به طور کامل برطرف نشده است.
گرچه این کمبودهاى دارویى در زمینه بیمارى هاى اعصاب و روان اتفاق جدیدى محسوب نمى شود و آنطور که مسئوالن 

دارویى کشور مى گویند این موضوع در گذشته نیز در رابطه با داروهاى ضد افسردگى وجود داشته است. 
حاال به خصوص در بخش روانپزشکى داروهاى پرمصرفى نظیر االنزاپین، ویاس، فلوانکسول، ونالفاکسین و یا داروهاى مورد 
استفاده بیماران مبتال به پارکینسون مانند «مادوپار» و «یاسنال» دچار کمبود حاد شده اند.کمبود دارویى انتخاب پزشکان 
براى درمان را محدود مى کند و دست پزشک براى درمان بیمارش بسته است. در بخش روانپزشکى جایگزینى دارو کارى 

به مراتب سخت تر  از دیگر بخش هاست.
وضعیت در بخش بسترى حادتر است و داروهایى مثل «هالوپریدول» تزریقى یا «لورازپام» تزریقى به سختى یافت مى شود. 
این داروها براى بیمارانى است که بسیار تحریک پذیر هستند و باید به طور اضطرارى از این داروها استفاده کنند، اما به دلیل 

همین کمبودها این داروها گاهى آنقدر کمیاب مى شود که این بیماران از دریافتشان محروم مى شوند.
کمبود دارویى براى بیمارانى که درگیر اختالالت روانپزشــکى نظیر افسردگى یا استرس هســتند بسیار غیر قابل پذیرش 
بوده چرا که آنها نســبت به بیماران دیگر واکنششان چندین برابر اســت که این از تبعات خطرناك کمیابى داروهاى حوزه 

روان پزشکى است.

کمبود داروهاى اعصاب 
روى اعصاب بیماران اعصاب
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جمع آورى 2000 تن برف در 
فریدونشهر 

شهردار فریدون شهر گفت: بیش از دو هزار تن برف 
از سطح معابر اصلى و میدان هاى شهر با استفاده از 
14 دستگاه جمع آورى و به بیرون شهر منتقل شده 
است. ابراهیم باتوانى با اشاره به عملیات برف روبى 
در سطح شــهر فریدون شــهر اظهار کرد: به دنبال 
بارش برف در فریدون شــهر 400 کیلومتر از معابر 
شهر توســط نیروهاى خدمات شــهرى شهردارى 
برف روبى و پاکسازى مى شود. وى افزود: بیش از دو 
هزار تن برف از سطح معابر اصلى و میدان هاى شهر 
با استفاده از شش دستگاه لودر، دو دستگاه گریدر و 
شش دســتگاه کامیون جمع آورى و به بیرون شهر 

منتقل شد.

امدادرسانى اصفهانى ها در 
ترکیه

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان از 
راه اندازى اردوگاه اسکان اضطرارى ویژه زلزله زدگان 
در شــهر "آدیامان" ترکیه خبر داد. داریوش کریمى 
افزود: این اردوگاه به همت تیم امداد و نجات اســتان 
اصفهان و با همکارى ارتش ترکیه برپا شده است. وى 
اضافه کرد: در تیم امداد و نجات استان اصفهان، هشت 
امدادگر و مسووالن اسکان و تغذیه حضور دارند. معاون 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان اضافه کرد: 
ظرفیت اسکان این اردوگاه اکنون مشخص نیست زیرا 

ممکن است در روزهاى آینده گسترش یابد.

امحاى 24 تن کاالى 
غیربهداشتى 

مدیرکل ســازمان اموال تملیکى استان اصفهان از 
انهدام 24 تــن اقالم فاقد مجوز هــاى مصرف خبر 
داد. مهدى قربانــى اظهار کــرد: در ادامه اقدامات 
اســتان ها براى تعیین تکلیف کاال هاى فاقد مجوز و 
به منظور صیانت از سالمت جامعه طى ماه گذشته، 
24 تن کاالى غیر بهداشتى و غیر قابل مصرف امحاء 
شــد. او افزود: این کاال ها شامل انواع لباس و کفش 
مســتعمل، لوازم آرایشى و بهداشــتى، دارو و مواد 
خوراکــى غیرقابل مصرف و تاریخ گذشــته بود که 
قابلیت مصرف آن ها را مراجع ذى صالح تایید نکرده 
بودند. این اقالم با حضور نمایندگان مراجع قضایى 
و ســایر دســتگاه ها مربوط طى دو مرحله از چرخه 

مصرف خارج شد.

گشایش نمایشگاه راهیان 
پیشرفت 

نمایشــگاه راهیان پیشــرفت با حضور وزیر علوم، 
تحقیقات و فن آورى در شهرك علمى و تحقیقاتى 
اصفهان آغاز به کار کرد. از شهرك علمى و تحقیقاتى 
اصفهان به عنــوان پایه گذار پارك هــاى علمى و 
فناورى در کشور یاد مى شود که در حال حاضر 655 
شــرکت دانش بنیان فعال در آن گردش مالى بیش 
از 250 هزار میلیارد ریالى دارند. نمایشــگاه راهیان 
پیشرفت دائمى اســت و همه روزه دانش آموزان و 
دانشــجویان میتوانند با ظرفیت هاى دانش بنیان ها 

آشنا شوند.

بازداشت عامالن
 درگیرى مسلحانه 

رئیس مرکز اطالع رسانى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان از دستگیرى 2 نفر از اراذل و اوباش که اقدام 
به درگیرى مسلحانه در یکى از محالت شهر اصفهان 
کرده بودند، خبر داد. سرهنگ مسعود طریفى  افزود: 
بدنبال وقوع درگیرى مســلحانه منجر به تخریب و 
آتش سوزى اموال خصوصى و ایجاد رعب و وحشت 
در یکى از محالت شهر اصفهان، ســرانجام پس از 
چندین شبانه روز کار اطالعاتى، مخفیگاه متهمان در 
یکى از محالت شهر اصفهان شناسایى و آنها در یک 
عملیات ضربتى توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) 
و پلیس اطالعات و امنیت عمومى انتظامى اســتان 

دستگیر شدند.

خبر

به دنبال بارش ســنگین بــرف و کوالك شــدید امکان 
امدادرســانى هوایى و زمینى به 7 روستاى بخش موگویى 

فریدونشهر وجود ندارد.
براســاس آخرین اطالعات، با بارش هاى چند روز گذشته 
ارتفاع برف در گردنه کلوســه و 7 روستاى بخش موگویى 
(پشتکوه دوم) فریدونشــهر به بیش از 2 متر رسیده است. 
گردنه کلوســه که راه ارتباطى 7 روســتا است همچنان با 
گذشت بیش از دو هفته مسدود اســت و روستا هاى پشت 
گردنه در محاصره برف هستند و نیاز به امداد رسانى فورى 
دارند. مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
امکان امدادرسانى هوایى و زمینى به 7 روستا در این منطقه 

امکان پذیر نیســت. منصورشیشــه فروش با بیان اینکه 
دسترسى به جاده براى بازگشــایى این گردنه امکان پذیر 
نیست افزود: دارو هاى مورد نیاز اهالى این روستا ها از طریق 

برف پیما ارسال شده است.
بر اثر بارش برف و کوالك شدید دوشنبه شب راه ارتباطى 
60 روستاى شهرستان در بخش موگویى مسدود شده بود. 
خبرگزارى صداوسیما گزارش داده است که اهالى 7 روستاى 
پشــت گردنه با 2 هزار نفر جمعیت به مــواد غذایى، دارو، 

خدمات درمانى و علوفه براى دام هایشان نیاز دارند.
پیش تر یکى از اهالى به علت شــدت بیمارى  و عدم اعزام 
زودهنگام به بیمارستان به علت بسته بودن راه ها جان باخت.

سرپرســت تعمیرات ناوگان شــرکت ذوب آهن گفت: 
لوکوموتیو TGM 2756-4 روسى شرکت توسط کارکنان 
متخصص و مدیریت راه آهن و ترابرى ذوب آهن اصفهان 

با موفقیت بازسازى شد و در مدار تولید قرار گرفت.
افشــین ژیانى فر با اعالم این خبر گفت: این لوکوموتیو 
از ماه ها قبل به دلیل یاتاقــان زدن میل لنگ و همچنین 
عدم تأمین قطعات یدکى از ناوگان حرکت خارج شد. بنا 
به نیاز شدید و محدودیت در تعداد لوکوموتیوها، مدیریت 
راه آهن و ترابرى تصمیم گرفت على رغم کمبود قطعات با 
همکارى مدیریت خرید و سفارش ها، قطعات مورد نیاز را 
تأمین و لوکوموتیو را بازسازى کند، گراف اجرایى تهیه شد 

و با همت و همکارى کارشناسان، تکنسین ها و تعمیرکاران 
واحد تعمیرات ناوگان، دفتر فنى و تدارکات مدیریت، پس از 
پیاده سازى و دمونتاژ موتور و  بلوکه، مونتاژ موتور لوکوموتیو 
آغاز شد. پس از مونتاژ و اورهال کامل موتور و نصب آن، 
دوره تست نیز با موفقیت سپرى شد و لوکوموتیو در چرخه 

سیر قرار گرفت.
وى افزود: با برنامه ریزى انجام شــده امیدواریم بتوانیم 
تعدادى از لوکوموتیوهاى متوقف شــده را تا پایان سال 
راه اندازى کنیم. ایــن امر پروژه اى بســیار حیاتى براى 
تسهیل در امر حمل ونقل ریلى مدیریت راه آهن و  مجموعه 

پشتیبانى از تولید کارخانه خواهد بود.

بازسازى لوکوموتیو روسى 
شرکت ذوب آهن

بحران برفى در
 «موگویى»

شــاهان قدیم وقتى مى خواســتند عرض ارادت خود را 
به پادشاهان دیگر کشــورها نشــان دهند براى آنها گز 
مى فرستادند. در دوران قاجار حتى براى اولین بار گز پا به 
اروپا گذاشت. در واقع پیشکش گز، این خوراکى ارزشمند به 
این معناست که بخش مهمى از صنعت و اقتصاد اصفهان 
در گرو طالى ســفیدى بوده که از گذشته اى دور اهمیت 

داشته است. 
همین اهمیت اســت کــه باعــث شــده 26 بهمن به 
عنــوان روز گز اصفهان در تقویم گردشــگرى کشــور 
به ثبــت رســیده باشــد. در حــال حاضر کشــورهاى 
همســایه مخصوصــًا کشــورهاى زیارتــى یکــى از 
قطب هــاى مهــم صــادرات گــز اصفهان به شــمار

 مى روند و رفت و آمد گردشگران این کشورها به عنوان 
ســفرهاى توریســتى و زیارتى به ایران بیشــتر از دیگر 
کشورهاســت و گز اصفهان همواره به عنــوان یکى از

 ســوغاتى هاى محبوب بین این کشــورها شناخته مى 
شده است.

ساکنان کشورهاى عربى حاشیه خلیج فارس نیز به دلیل 
داشتن ذائقه هاى نزدیک به مردم ایران، خرید گز از اصفهان 
را به عنوان سوغات این کشور در اولویت خود قرار مى دهند 
و با توجه به تمول مالى این کشــورها مى توان صادرات 
بخش زیادى از گز را به این کشورها انجام داد و با استفاده 

از این کار رونق اقتصادى و گردش مالى را به وجود آورد.
این در حالى است که اســتقبال از گز تنها به کشورهاى 
همسایه ختم نشده و بسیارى از مردم ایران به دلیل مهاجرت 
به کشــورهایى همچون آمریکا،کانادا و یا کشــورهاى 

اروپایى با توجه به دورى خود از کشور ایران نیازمند برخى 
از محصوالت تولیدى ایرانى همچون گز هســتند که به 
لطف صادرات گسترده گز به این کشــورها این موضوع 
به طور کامل حل و پوشش داده شده است اما این واقعیت 
را باید بپذیریم که مردم کشورهاى اروپایى کمتر گز ما را 
شناخته اند. به عبارت دیگر در سطح جهانى مردم چندان گز 
اصفهان را نمى شناسند، در حالى که اگر بسته بندى درست 
و کیفیت باال داشته باشد مصرف کننده به سمت آن کشیده 
مى شود. به خصوص اینکه با بسته بندى هاى ضعیف نمى 

توان در بازارهاى جهانى حضورى مؤثر داشت.
در حال حاضر میزان تولید گز در اصفهان ساالنه هزاران 
تن است که اکنون اصفهان را در جرگه بزرگ ترین تولید 
کننده گز در کشور قرار داده است. به مفهومى دیگر اکنون 
چیزى حدود 90 درصد گز کشور در اصفهان تولید مى شود.

اما با وجود اینکه این شیرینى شیرین از محبوبیت زیادى 
برخوردار است آنطور که باید و شاید نتوانسته در راه توسعه 
صادرات موفق باشــد. به گفته کارشناسان، از عمده ترین 
مشکالت موجود بر سر راه رشد و توسعه بازارهاى صادراتى 
گز اصفهــان، بازاریابى محصوالت آن اســت، چرا که با 
بازاریابى صحیح و بسته بندى مطابق با ذائقه کشورهاى 
هدف اســت که مى توانیم این محصــول را به دیگران 

بشناسانیم. 
اما عدم توجه به بخش بسته بندى و برندسازى موانعى است 
که شیرینى این بازار سودآور را در کام تولید کنندگان تلخ 
کرده است و گز اصفهان با وجود پتانسیل هاى زیادى که 
دارد در عرصه صادرات همچنان لنگ مى زند. شاهد این 
مدعا هم روایت هاى آمارى اســت که به شکل درست و 

شفاف کاهش چشمگیر تولید گز در اصفهان را به نسبت 
سال هاى قبل نشان مى دهد.

با نگاهى به میزان تولید گز اصفهان تا سال 1396 مشخص 
مى شود که ساالنه حدوداً 10 میلیون جعبه در اصفهان تولید 
گز داشتیم اما این میزان در سال 1401 به 3 میلیون جعبه 

کاهش یافته است. 
فعاالن این صنعت مى گوینــد محدودیت هاى صادرات 
گز اصفهان به کشــورهاى اطراف به خصوص در دوران 
کرونا، عدم برندسازى مناسب، بسته بندى نامناسب و نبود 
بازارهاى هدف، باعث شده که آنها نتوانند آنطور که باید و 

شاید در این بازار دوام بیاورند. 
از سویى دیگر به گفته کسانى که در امر تولید و صادرات گز 
هستند، وقتى نظام بانکى بین المللى اجازه معامله به تجار و 
بازرگانان ایرانى را ندهد و امکان مبادله پولى به شکل دالر 
یا ارزهاى رایج نباشد، هر روز به زوال صادرات این محصول 

نزدیک تر مى شویم.  
کاهش محســوس در تولید گز همچنین نشان مى دهد 
که ما نتوانسته ایم در هزینه هاى فراوان در زمینه تبلیغات 
و بازاریابى داخلى و برون مرزى موفق باشیم تا جایى که 
در ســال 1396 چیزى حدود 400 کارگاه گز ســازى در 
اصفهان و اطراف وجود داشت اما امروز بیش از نیمى از آنان 

ورشکسته شده و شغل خود را رها کرده اند. 
با نگاهى گذرا به مشــکالت صنعت گز بــه این نتیجه
 مى رسیم که برندسازى مهمترین مسئله در عدم موفقیت 
گز اصفهان است در حالى که اگر این موانع رفع شود پیش 
بینى مى شــود که بتوانیم تا دو یا ســه برابر اکنون، این 

محصول را به کشورهاى دیگر صادر کنیم.

صادرات گز اسیر مشکالت برندسازى و بسته بندى  

طالى سفید اصفهان 
در جهان نمى درخشد 

تجسم فجر در هنرهاى زیبا
نصف جهان  پانزدهمین جشنواره هنر هاى تجسمى 
فجر نمایشــگاه استانى تجســم فجر در نگارخانه 
عیسى بهادرى هنرســتان هنر هاى زیباى پسران 
واقع در خیابان شهید مطهرى (ره) از 24 تا 30 بهمن 

برپا شده است.
این نمایشگاه شــامل آثار 45 اثر با موضوع نقاشى، 
نقاشــى خط، خوشنویســى از هنرمندان منتخب 

استانى و استادان پیشکســوت هنر هاى تجسمى 
نمایش داده شده است.

این نمایشگاه با رویکرد هنر خالق، وحدت بخش، 
امیدآفرین، هویتمند در قالــب «هنر متعالى براى 
مردم» به نمایش درآمده اســت. عالقه  مندان مى 
توانند براى بازدید از این نمایشگاه از ساعت 3 تا  5 

به هنرستان هنر هاى زیباى پسران مراجعه کنند.

مریم محسنى
 درج تاریخ تولیــد و انقضاى یک محصــول از حقوق 
مصرف کننده است که ضامن ســالمتى مردم بوده و 
مانع تحمیل هزینه ها و بیمارى هاى ناشــى از مصرف 
خوراکى هاى تاریخ گذشته مى شــود. اما این موضوع 
در برخى عمده فروشــى هاى اصفهان نه تنها رعایت 
نمى شود بلکه با وجود اینکه درج زمان تولید و انقضا در 
کنار قیمت بر روى محصوالت باید توسط خریدار دیده 
شود و بعد خریدارى شــود اما برخى از فروشندگان این 

اطمینان را به خریدار مى دهند که هیچکدام از خوراکى 
هایى که آنها در مغازه هایشان دارند تاریخ گذشته نیست 

و همه تازه است.
این اتفاق به خصــوص در زمانى که قدرت خرید مردم 
کمتر شده و کاالها روى دســت فروشندگان مى ماند 
بســیار افزایش یافته و واحدهاى عمده فروش با وجود 
اینکه موظف هستند که اقالم تاریخ گذشته و مورد انقضا 
را به مشترى عرضه نکنند اما با فروش این اقالم ممکن 

است باعث بیمارى خریداران شوند.

تاریخ گذشته هاى بیمارى زا!

فرونشست تاریخ!
نصــف جهــان  روزنامه «یاقوت وطن» در شــماره 
25 بهمن ماه در گزارشــى با عنوان «فرونشست 
زمین قلب نصــف جهــان را به درد مــى آورد» 
نوشــته: «مجموعــه اى از مســائل و معضالت 
زیســت محیطى و در رأس همه آنها آلودگى هوا، 
کم آبى و نیز فرونشســت زمین امروز بر اصفهان 
چمبره زده اســت و موجودیت این شهر تاریخى را

 تهدید مى کند.
این روزنامه در بخش دیگرى از این گزارش آورده: 

«6 هزار اثر تاریخى در دشت اصفهان- برخوار که 
برخى از آنها به ثبت ملى و جهانى رسیده است با خطر 
فرونشست زمین مواجه اند و ترك خوردگى بر پیکره 
بعضى از آنها همچون دیوار مسجد تاریخى حکیم به 
دلیل وجود چاه متعلق به شهردارى حاکى از ادعاى 
آنان دارد اما متولیان میراث فرهنگى بر این باورند 
که پایش هاى میدانى نشــان مى دهد فرونشست 
زمین هنوز بر ســازه هاى تاریخــى اصفهان تأثیر 

نگذاشته است.» 

دریا قدرتى پور

نگاه روز

به فاصله 8 مــاه از حادثه آتش ســوزى در کوچه یخچال 
اصفهان، بار دیگر آتش مهمان این منطقه شد و این بار به 

جان یک واحد طالسازى افتاد. 
طبق گفته هاى مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى 
اصفهان،  انفجار در بازار هندو هاى اصفهان با یک مصدوم 
همراه بوده و به نوعى ختم به خیر شــده است. این حادثه 
در ســاعت 14 و 19 دقیقه روز دوشــنبه با نشــت گاز و 
آتش سوزى به علت نوع مواد مصرفى در این کارگاه اتفاق 
افتاد که در نتیجه درب ورودى این کارگاه به بیرون پرتاب 

شد و یک نفر مصدوم به جا گذاشت. 
مشــابه این اتفاق هر بار به شــکلى در یکى از بازارهاى 
اصفهان مى افتد. این بار طعمه آتــش از این منطقه بود. 
این در حالى است که سال هاست کارگاه هاى طالسازى 
متهمان اصلى آتش سوزى در بازارهاى اصفهان هستند.  
حاال چه بازار هنر باشــد، چه بازارهاى نقش جهان و چه 

بازار هندوها هر کدام پتانســیل این را دارند که هر لحظه
 فاجعه اى را رقم بزنند.

چندى پیش بود که مدیرعامل سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شهردارى اصفهان نسبت به این موضوع هشدار داد و 
گفت: با توجه به پرخطر بودن صنف طالسازان بارها نسبت 
به خروج این مشاغل از محدوده بازار بزرگ تذکر داده شده 
اســت، زیرا محل فعالیت آنها مکان مناسبى براى این کار 

نیست و کمترین تمهیدات ایمنى در آنجا وجود ندارد.
آتشپاد دوم ابراهیم مطلبى با اشاره به اینکه یکى از مشاغل 
پرخطر بازار بزرگ اصفهان صنف طالســازان است و با 
توجه به استفاده از انواع اسیدها و کپسول 11 کیلویى گاز 
مایع که براى ذوب طال از آن اســتفاده مى کنند، خطرات 
زیادى را براى خود و افرادى که در آن محدوده فعالیت و 
تردد مى کند به وجود مى آورد، زیرا محل فعالیت آنها مکان 
مناسبى براى این کار نیست و کمترین تمهیدات ایمنى در 

آنجا وجود ندارد.
از ســال ها پیش کارگاه هاى طالسازى اصفهان به طور 
معمول در یک فضاى کوچک و بسته فعالیت مى کرده اند 
و با وجود اینکه در این زمینه چند ارگان مسئولیت دارند که 

به این نکته مهم توجه کنند اما همچنان این کارگاه ها در 
محدوده اصفهان فعالیت مى کنند و خروج آنها از محدوده 

اصفهان در بالتکلیفى به سر مى برد.
سال 89 بود که طرح ساماندهى مشــاغل مزاحم و آلوده 
کننده شهرى اصفهان، در دستور کار قرار گرفت و طى این 
جریان سازمان محیط  زیســت استان اصفهان نیز لیستى 
از کارگاه ها و مشــاغلى که مخل محیط  زیست شناخته 
مى شوند، تهیه  و به کمیســیون بند 20 ماده 55 از قانون 
شهردارى ها تسلیم کرد که شامل کارگاه هاى طالسازى 

هم مى شد.
اما با وجود اینکه بیش از یک دهــه از تصویب این قانون 
مى گذرد،  همچنان کارگاه هاى طالسازى در اصفهان نه 
تنها محیط زیست را آلوده مى کنند بلکه خطرات بالقوه آنها 
در رابطه با آتش ســوزى هم نگرانى هاى زیادى را ایجاد 

کرده است. 
این در حالى است که واحدهاى زرگرى اصفهان اکنون به 
عنوان قطب اول طال و نقره، 70 درصد تولید کل کشور را 
در اختیار دارند و  اکثراً به صورت سنتى در کارگاه ها فعالیت 

مى کنند.

آتش در یخچال 

الیحه بودجه640 میلیاردى
 باغبادران تقدیم شورا شد

نصف جهان  شهردار باغبادران گفت: الیحه بودجه 
سال 1402 شهردارى با اعتبار 640 میلیارد ریال و 
با افزایش 60 درصدى نسبت به بودجه 1401 جهت 
بررسى و تصویب به شوراى اسالمى شهر ارائه شد.
حجــت ا... امینى باغبادرانى با اشــاره بــه برآورد 
مصارف الیحــه بودجه 1402 افــزود: 48 درصد 
از بودجه ســال 1402 شــهردارى بــا اعتبار 30 
میلیارد تومان بــه هزینه هاى جارى شــهردارى 
اختصاص یافته اســت که براســاس آمار بیش از 

27 میلیارد تومان آن به پرداخت حقوق و دستمزد
 اختصاص دارد.

شــهردار باغبادران با بیــان اینکــه 52 درصد از 
بودجه پیش بینى شــده با اعتبار 34 میلیارد تومان 
به پروژه هاى عمرانى اختصاص پیدا کرده اســت، 
خاطرنشــان کرد: الیحه بودجه ســال 1402 در 
مقایسه با سال هاى گذشته تغییراتى داشته که در 
نوع خود به شفافیت، انعطاف پذیرى و انطباق پذیرى 

بودجه با برنامه کمک کرده است.

موزه مردم شناسى دستگرد براى نوروز 
تجهیز مى شود

نصف جهــان  شهردار دســتگرد گفت: خانه تاریخى 
حیدریان شهر دستگرد که در روزهاى گذشته مرمت 
آن به اتمام رسیده، براى عید نوروز به عنوان موزه مردم 
شناسى تجهیز و آماده میزبانى از گردشگران مى شود.

اصغر رحیمى افزود: شهر دســتگرد به عنوان نگین 
شهرستان برخوار شــناخته مى شود که پتانسیل هاى 
گردشــگرى از جمله خانه تاریخــى حیدریان که در 
دوره هاى گذشته توسط شــهردارى از مالکان تملک 

شده است را داراست و امیدواریم این خانه براى عید 
نوروز به عنوان موزه مردم شناســى تجهیز و میزبان 

گردشگران شود.
وى بیان داشت: همچنین حمام شــهر دستگرد که 
قدمت آن به دوره صفویه برمى گــردد و تا 50 درصد 
مرمت آن پیشرفت فیزیکى داشته است تا پایان دوره 
مدیریت شهرى ششم به عنوان حمام عمومى مورد 

استفاده قرار مى گیرد.

راه اندازى سامانه الکترونیک ماده 100 در 
شهردارى خورزوق

نصف جهان  شــهردار خورزوق از راه اندازى سامانه 
الکترونیک ماده 100 و تجدید نظر به منظور تسهیل 

امور و تکریم ارباب رجوع خبر داد.
فضل ا... هاشــمى گفت: به منظور تسهیل امور و 
تکریم ارباب رجوع و با حفظ حریم خصوصى و سطح 
محرمانه بودن آراء، سامانه الکترونیک ماده 100 و 

تجدید نظر در شهردارى خورزوق راه اندازى شد.
وى افزود: این سامانه در راســتاى حذف فیزیکى 

پرونده هاى شهرســازى در کمیسیون ماده 100 و 
تجدید نظر به صورت تمام الکترونیک شــروع به 

کار کرده است.
هاشمى اظهارکرد: بررسى و محاســبات مالى به 
صورت تمام الکترونیک، امضاى دیجیتال اعضاى 
کمیسیون به صورت جداگانه، صدور آنى آراء صادره 
و ثبت قطعى آراء در جلسه از ویژگى هاى مهم این 

سامانه است.

الدن ایرانمنش
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عرضه رایگان 
گوشى هاى 
تاشوى جدید 
اوپو

چند ویژگى مخفى در 
گوشى هاى سامسونگ

سامسونگ برخى از بهترین گوشى هاى اندرویدى موجود در 
بازار را تولید مى کند و دستگاه هاى گلکسى چیز هاى زیادى 

براى ارائه به کاربران دارند.
برخى از ویژگى هاى دستگاه هاى سامسونگ ممکن است 
براى همه کاربران ناشناخته باشد؛ در این گزارش چند ویژگى 
مخفى را که استفاده از تلفن هاى گلکسى را منحصر به فردتر 

مى کند، معرفى مى کنیم:

گرفتن سلفى با دستور صوتى
بسیارى از گوشــى هاى سامسونگ به شــما این امکان را 
مى دهند که با استفاده از دستورات صوتى یا حرکات دست، 

بدون هندزفرى عکس و فیلم بگیرید:
برنامه دوربین را اجرا کنید. روى نماد چرخ دنده در گوشه سمت 

چپ باالى برنامه ضربه بزنید و تنظیمات را باز کنید.
به پایین بروید تا روش هاى تصویر بردارى را باز کنید.

گزینه فرمان هاى صوتى یا نمایش کف دست را روشن کنید.
گوشــى را در جاى امنى قرار دهید و جلوى دوربین بایستید. 
براى گرفتن ســلفى یا ضبط ویدیو، براى ویدیو ها بگویید 
.«Record Video» یــا cheese»، Shoot or smile»

همچنین مى توانید کف دست خود را جلوى تلفن باال بیاورید 
تا زمانى که تایمر دوربین شــروع به گرفتن عکس از طریق 

دوربین جلو یا پشت کند.

با انتخاب گزینه Secure Folder محافظت از 
گوشى خود را تقویت کنید

سامسونگ با افزودن پوشه امن به محافظت از کاربران کمک 
مى کند. این یک پوشه رمزگذارى شده است که توسط پلت 
فرم امنیتى Knox سامسونگ محافظت مى شود. این پوشه 
یک الیه امنیتى و رمزگــذارى اضافى براى فایل هاى مهم 

شما اضافه مى کند.
نحوه فعال کردن Secure Folder در تلفن سامسونگ:

تنظیمات را باز کنید.بــراى یافتن بیومتریــک و امنیت به 
پایین بروید.روى "پوشــه امن" کلیک کنید.براى استفاده 
از پوشه، به یک حساب سامســونگ نیاز دارید. تلفن شما از 
شما مى خواهد که یک حساب بســازید یا وارد گوشى فعلى 
 Secure Folder خود شوید.سامســونگ بیان مى کند که
به مجوز هاى زیادى از جمله دسترسى به تقویم، مخاطبین، 
فضاى ذخیره ســازى و برنامه هاى تلفن شما نیاز دارد. همه 
را بپذیرید تا ادامه دهید.نحوه قفل کردن پوشــه امن خود را 
انتخاب کنید. عالوه بر بیومتریک مى توانید از یک الگو، پین 
یا رمز عبور استفاده کنید.روش قفل را دو بار وارد کنید، سپس 

آن را تایید کنید.
بعد از تنظیم پوشه، برنامه را از صفحه برنامه یا صفحه اصلى 
اجرا کنید.روى عالمت مثبت یا سه نقطه عمودى کلیک کنید، 

سپس فایل ها را اضافه کنید. 
مى توانید هر فایلى را که مى خواهید انتخاب کنید و سپس همه 
آن ها را به پوشه اضافه کنید. در مورد برنامه ها، یک کپى از 

برنامه ایجاد شده و در پوشه امن قرار مى گیرد.

با کشیدن انگشت روى صفحه تماس بگیرید 
و پیام ارسال کنید

سامسونگ یک عملکرد داخلى دارد که به شما امکان مى دهد 
تنها با کشیدن انگشت خود روى صفحه تماس برقرار کرده و 
پیامک ارسال کنید و حتى براى استفاده از این ویژگى نیازى به 
فعال کردن تنظیمات خاصى ندارید. تنها کارى که باید انجام 
دهید این است که برنامه مخاطبین خود را راه اندازى کنید و 
سپس مخاطبى را که مى خواهید این کار را با او امتحان کنید 
پیدا کنید. سپس انگشت خود را روى مخاطب مورد نظر به 
سمت چپ بکشــید تا به آن ها پیامک ارسال کنید. همچنى 

براى تماس با آن ها به سمت راست بکشید.

اگر مرورگر گوگل کروم بیــش از حد حافظه رم کامپیوتر 
یا لپ تاپ شما را مصرف مى کند، با این راهکارها مشکل 

آن را برطرف کنید.
چرا همیشه گوگل کروم انقدر زیاد از رم سیستم ما مصرف 
مى کند؟ صنعت وب طى سالیان اخیر تغییرات زیادى کرده 
است. اپلیکیشن هایى که پیشتر فقط روى کامپیوترهاى 
دسکتاپ اجرا مى شــدند، حاال در خود مرورگر وب اجرا 
مى شوند. این پیشرفت چشمگیرى محسوب مى شود، اما 
هزینه آن مى تواند مصرف بیشــتر رم باشد. در این میان، 
گوگل کروم هم یکى از پرمصرف ترین مرورگرهاى وب 
است که مى شناسیم.اما خبر خوب اینکه شما با کمى تغییر 
در تنظیمات مرورگر Chrome، مى تواند مصرف رم آن را 
محدودتر کنید. بنابراین اگر همیشه با این مشکل مواجه 
مى شوید و بیشتر ظرفیت رم کامپیوتر یا لپ تاپ شما توسط 
مرورگر گوگل اشغال مى شــود، این مطلب همان چیزى 

است که به آن احتیاج دارید.

چگونه مصرف رم گوگل کروم را کاهش 
دهیم؟

در اینجا راهکارهایى را در اختیار شــما قرار مى دهیم که 
به لطف آن ها کارى خواهید کــرد تا مرورگر گوگل کروم 
کمتر حافظه رم کامپیوتر شما را اشــغال کند. اما اول از 
همه باید بررسى کنید که این مرورگر چه مقدار از رم شما 
 Task Manager استفاده مى کند؟ براى اینکار فقط باید

ویندوز را اجرا کنید. با کلیک راســت روى منوى استارت 
ویندوز و انتخاب گزینه Task Manager، وارد این ابزار 

ویندوز شوید.

تسک منیجر ویندوز
از زبانه Processes و زیرمجموعه Apps، اپلیکیشــن 
Google Chrome را پیدا کنید. در زبانه Memory نشان 

مى دهد که این مرورگر چقدر از حافظه شما را اشغال کرده 
است. اگر مقدار آن زیاد است، ادامه مقاله را دنبال کنید تا 

این مقدار را پایین تر بیاوریم.

1. زبانه ها را موقتاً ببندید
با افزونه TooManyTabs مى توانید انتخاب کنید که کدام 
زبانه ها به صورت موقتى بسته شوند. کار با این افزونه بسیار 
ساده است، فقط باید از فروشگاه افزونه هاى کروم نامش 
را جستجو کرده و سپس آن را نصب کنید. حاال کافیست 
افزونه را اجرا کرده و زبانه هایــى که فعًال به آن ها احتیاج 
 Tab ندارید را از این طریق ببندید (منظور ما از زبانه همان
است). این یکى از بهترین روش ها براى کاهش مصرف 

رم توسط گوگل کروم است.
براى بســتن زبانه ها، داخل افزونه روى دکمه فلش زرد 
کنار زبانه مورد نظر کلیک کنید. بــراى بازگرداندن تب 

متوقف شــده هم روى آن زبانه در لیست 

Suspended Tabs کلیک کنید. به خاطر داشــته باشید 

که این لیست فقط تب هاى باز در یک پنجره را نشمایش 
مى دهد. این یعنى اگر 2 پنجــره کروم باز دارید، در هر دو 
آن ها هم باید این افزونه را اجرا کنید و تنظیمات را انجام 

دهید.

2. تمام زبانه ها را به حالت تعلیق دربیاورید
با اســتفاده از افزونــه TheGreat Suspender شــما 
مى توانید تمام تب ها را به حالت تعلیق دربیاورید تا فقط تب 
فعلى فعال باشد. به زبانه اى که قصد کار روى آن را دارید 
بروید، سپس روى دکمه این افزونه کلیک کنید و گزینه 
Suspend all other tabs را بفشارید. اگر این عملیات کار 

نکرد، دوباره روى این گزینه کلیک کنید.
این افزونه به شما اجازه مى دهد تب هاى به حالت تعلیق 
درآمده را براى همیشه ببندید یا آنکه آن ها را بازگردانید. 
شما همچنین مى توانید فهرستى از سایت هاى پرکاربرد 
خود را انتخاب کنید که همیشــه در یک تب تعلیق شده، 
آماده اســتفاده باشــند. براى بازگرداندن آن ها هم فقط 
کافیست به آن تب رفته و روى یک فضاى خالى در پنجره 

مرورگر کلیک کنید.
اما اگر مى خواهیــد تمام تب ها را یکجــا به حالت تعلیق 
دربیاورید، OneTab گزینه بهترى است. این افزونه تمام 
تب ها را بالاستثنا تعلیق مى کند و داخل یک 
لیســت به نمایش مى گذارد. ســپس شما 
مى توانید با یک کلیک تمــام تب ها را 

بازگردانید یا به طور کلى ببندید.

3. اجازه دهید کروم 
خودش را تنظیم کند

از قدیــم گفته انــد که کار 
را بــه کاردان بســپار. 
بنابراین شما مى توانید 
مدیریــت مرورگر 
را هــم بــه خود 
کروم بسپارید. 
نــه  و فز ا

TabMemFree خــودش مى تواند به صــورت خودکار 

تب هاى بالاســتفاده را به حالت تعلیق دربیــاورد. البته 
شما مى توانید تنظیماتى را روى عملکرد آن اعمال کنید. 
افزونه را دانلود و نصب کنید، ســپس روى آیکون آن از 
باالى صفحه کلیک راســت کرده و گزینه Options را 

انتخاب کنید.
شــما مى توانید تنظیم کنید که یک تب بعد از چند مدت 
بالاستفاده بودن تعلیق شود و اینکه هر چند دقیقه یک بار 
وضعیت مرورگر براى تعلیق تب ها بررسى شود. حداقل 
زمان تعلیق یک تب به صورت خودکار 15 دقیقه اســت. 
و اینکه گزینه اى وجود دارد تا با فعال کردن آن تب هاى 

سنجاق شده (Pin شده) شامل این تعلیق نشوند
Tab Wrangler یــک افزونــه دیگــر اســت کــه 

مى تواند همین ویژگى را در اختیار شــما بگــذارد، ولى 
گزینه هاى سفارشى سازى بیشــترى دارد. درست مثل 
TabMemFree، این افزونه نیز به شــما اجازه مى دهد 

مدت زمانى را براى غیرفعال شدن یک تب در نظر بگیرید 
و یا طورى تنظیم کنید که تب هاى ســنجاق شده بسته 
نشوند. شما مى توانید تعیین کنید که تنظیمات برگه ها بین 

دستگاه هاى مختلف شما همگام سازى شوند.

4. شتاب دهنده سخت افزارى را فعال کنید
یکى دیگر از راهکارهایى که مى تواند جلوى مصرف رم 
زیاد توسط مرورگر گوگل کروم را بگیرد، فعال کردن گزینه 
 (Hardware Acceleration) شتاب دهنده سخت افزارى
است. براى فعال کردن آن آدرس chrome://settings را 
در نوار آدرس وارد کرده و اینتر را بزنید یا از منوى سه نقطه 
گوشه سمت راســت کروم، وارد بخش Settings شوید. 
 Use hardware رفته و گزینه System سپس به بخش
acceleration when available را بــه حالــت فعال 

دربیاورید. در نهایــت هم براى اعمال شــدن تغییرات، 
مرورگر خود را یک بار ببندید و مجدداً باز کنید.

گاهى اوقات این شتاب دهنده مى تواند به کمک مرورگر 
کروم بیاید و باعث بهبود عملکرد آن شــود. ولى اگر بعد 
از فعال کردن این گزینه مرورگر شــما زیاد فریز مى کند 
یا کرش مى کند، این گزینه را غیرفعال کنید و روش هاى 

دیگر را امتحان کنید.

5. از افزونه هاى نمایش سایت ها در حالت 
نوشته استفاده کنید

برخى از سایت ها آنقدر سنگین هستند که مى توانند باعث 
کند شدن سرعت سیســتم شما شــوند. فرقى نمى کند 
این ســایت ها را با چه مرورگرى باز کنید، در هر صورت 
مى توانند منبع رم سیستم شما را ببلعند. کروم افزونه اى 
به نام Text Mode دارد که مى تواند سایت هاى مورد 
نظر شما را در حالت نوشــته به نمایش بگذارد. این 
افزونه تصاویر، ویدیوها و هر عنصر متحرك دیگر 

را غیرفعال مى کند و فقط متن هاى یک سایت را به نمایش 
مى گذارد. براى استفاده از این افزونه فقط کافیست آن را 
دانلود و نصب کنید، به تب سایت مورد نظر بروید و سپس 

روى آیکون افزونه کلیک کنید تا فعال شود.
افزونه Text Mode همچنیــن رنگ هاى موجود در یک 
صفحه را هم از بین مى برد. این کار باعث مى شود مطالعه 

کردن فشار کمترى به چشم هاى شما وارد کند.

6. اپلیکیشن هاى پس زمینه کروم را کنترل 
کنید

آیا مى دانید ممکن است حتى بعد از بستن مرورگر کروم 
نیز اپلیکیشــن هاى فعال در آن همچنــان در پس زمینه 
سیستم شما باز باشــند؟ براى حل این وضعیت، مراحل 

زیر را طى کنید:
وارد صفحــه تنظیمات گــوگل کروم شــوید.به بخش 

System بروید.

 Continue running background apps when گزینه
Google Chrome is closed را به حالــت غیرفعــال 

دربیاورید.
مرورگر کروم را ببندید و سپس از Task Manager ویندوز 
بررسى کنید و مطمئن شــوید که مرورگر کروم از لیست 

برنامه هاى فعال خارج شده است.

7. افزونه هاى بالاستفاده را پاك کنید
برخى از افزونه ها باعث مصرف بیشتر حافظه رم سیستم 
شــما توســط گوگل کروم مى شــوند. بنابراین توصیه 
مى کنیم فقــط افزونه هاى مورد نیاز خــود را نگه دارید و 
بقیه افزونه  هاى اضافى را پاك کنید. براى دسترســى به 
chrome:// صفحه تنظیمات افزونه هــا در کروم، آدرس

extentions را در نوار آدرس وارد کــرده و اینتر را بزنید. 

از اینجا مى توانید هر افزونه هاى که به آن احتیاجى ندارید 
را ببندید.

8. مرورگر کروم را ریست کنید
اگر مرورگر گوگل کروم همچنــان بیش از حد حافظه رم 
کامپیوتر شــما را مصرف مى کند، آخرین راهکار ریست 
کردن مرورگر است. توجه داشته باشید که این کار مى تواند 
تب هاى پین شــده، کوکى ها و کش مرورگر را پاك کند. 

براى انجام این کار:
از منوى سه نقطه باال سمت راســت صفحه، وارد بخش 
Settings شوید.به بخش Reset and clean up بروید.

 Restore settings to their original روى گزینــه
defaults کلیک کنید.دکمه Reset settings را بفشارید.

امیدواریم که این روش ها براى شــما کارآمد بوده باشند. 
توصیه مى کنیم اگر شما هم روشــى را سراغ دارید که به 
مصرف کمتر رم توسط Chrome کمک مى کند، از طریق 

بخش نظرات با ما به اشتراك بگذارید.

اوپو به دنبال سفیرانى براى معرفى گوشى جدید فایند ان 2 فلیپ 
(Find N۲Flip)  اســت و تعدادى از آن ها را رایــگان در اختیار 

مصرف کنندگان قرار مى دهد.
گوشــى موبایل اوپو فایند ان 2 فلیپ (Oppo Find N۲Flip) که 
دسامبر گذشته در چین رونمایى شــد، در 15 فوریه اولین عرضه 
جهانى خود را خواهد داشت و در این راستا به دنبال سفیرانى براى 

آزمایش این گوشى هوشمند تاشو است.
کســانى که دوســت دارند زودتر از عرضه به بازار این گوشــى 
 Oppo Product» موبایل تاشــو را داشته باشــند، مى توانند در

Ambassador» درخواســت خود را ثبت کننــد. اوپو تا قبل از 

نیمه شب 10 مارس  درخواســت ها را قبول مى کند. در صورتى 
که انتخاب شوید، یک گوشى موبایل اوپو فایند ان 2  فلیپ براى 

آزمایش دریافت خواهید کرد.
 «SoCDimensity9000+» اوپو فایند ان 2 فلیپ، مجهز بــه
اســت، سیســتم عامل «ColorOS13» مبتنى بر اندروید 13 
را اجرا مى کند و تــا 16 گیگابایــت رم و 512 گیگابایت حافظه

 داخلى دارد. 
داراى دو صفحه نمایش 6.8 اینچى 120 هرتزى +FullHD تاشو 

و صفحه نمایش 3.26 اینچى با وضوح ۷۲۰x۳۸۲ پیکسل است.
قسمت دوربین این گوشى موبایل از ســه دوربین تشکیل شده 
است: یک دوربین سلفى 32 مگاپیکسلى، یک دوربین اصلى 50 
مگاپیکسلى و یک واحد فوق عریض 8 مگاپیکسلى. سوخت کل 
پکیج را یک باترى 4300 میلى آمپر ساعتى با شارژ سیمى 44 وات 

تامین مى کند.
اوپو همچنین در دسامبر گذشــته فایند ان 2 را در کنار فایند ان 2 
فلیپ رونمایى کرد، اما احتماال این گوشى در انحصار چین باقى 

خواهد ماند.

چطور مصرف رم گوگل کــروم را
 روى کامپیوتر پایین بیاوریم؟

نصب برنامه روى تلویزیون هاى اندرویدى با 3 روش متفاوت
اگر از تلویزیون هوشــمند اندرویدى اســتفاده مى کنید، 
مى توانید به ســه روش، برنامه هاى گوگل پلى را دانلود و 
نصب کنید. این فرآیند آسان بوده و وقت چندانى نمى برد. 
البته، در صورتى که بخواهید فایل APK را به صورت دستى 
نصب کنید، احتماال به یک فلش USB نیاز خواهید داشت.

نصب برنامه روى تلویزیون اندرویدى از 
طریق گوشى هوشمند

نصب اپلیکیشــن هاى اندروید بر روى تلویزیون از طریق 
تلفن هوشمند، بدون شک ســاده ترین روش است. براى 
انجام این کار، ابتدا گوگل پلى را در گوشــى خود باز کرده 
و به دنبال برنامه مورد نظر بگردید. سپس با انتخاب برنامه 
و ورود به برگه نصب، یک عالمت فلش کنار دکمه نصب 
قابل رویت است. با کلیک بر روى این نماد، از میان دو گزینه 
نصب بر روى تلویزیون و گوشــى همراه، اولى را انتخاب 
کنید. سپس روى دکمه Install ضربه بزنید. بدین ترتیب، 
تلویزیون اندرویدى شما به محض روشن شدن و اتصال به 

اینترنت، دانلود برنامه از گوگل پلى را آغاز خواهد کرد.

نصب برنامه روى تلویزیون اندرویدى
در این روش، فایل APK برنامه مورد نظر، به صورت دستى 

و مشابه با گوشى هوشمند انجام مى شود. این روش براى 
آزمایش سازگارى برنامه ها با تلویزیون پیشنهاد مى شود. 
فایل APK براى نصب بــر روى تلویزیــون باید از یک 
وب سایت امن مانند APKMirror دانلود شود. سپس فایل را 
به فلش USB منتقل کرده و به پورت تلویزیون متصل کنید.

در مرحله بعد وارد بخش File Explorer شــده و گزینه 
USB Stick را انتخاب کنید. سپس روى فایل مورد نظر 

کلیک کنید. در صورت سازگارى نرم افزار با تلویزیون، فرآیند 
نصب آغاز مى شود. الزم به ذکر است که بسیارى از برنامه ها 
به دلیل فرمت و رابط کاربرى خاص خود، بر روى تلویزیون 

هوشمند اجرا نمى شوند.
در صورتى که به فلش USB دسترســى ندارید یا به دنبال 
راه حلى جایگزین براى نصب دســتى فایل هاى APK بر 
روى تلویزیون هوشمند اندرویدى خود هستید، اپلیکیشنى 
به نام Send Files to TV وجود دارد که با استفاده از روش 
اول مى توانید روى تلویزیون خود نصب کنید. این برنامه 
به صورت رایگان در دسترس بوده و با تمامى تلویزیون هاى 

پلتفرم اندروید سازگار است.
مى توانید فایل APK را روى گوشــى هوشمند خود دانلود 
کرده و ســپس از این برنامه براى انتقال آن به تلویزیون 
هوشمند خود استفاده کنید. هم چنین این برنامه براى انتقال 

آسان و سریع فایل ها و سایر محتواها نیز مناسب است.

نصب برنامه روى تلویزیون اندرویدى از 
طریق کامپیوتر

عالوه بر روش هاى فوق، گوگل با ارائه این گزینه، امکان 
دانلود بازى ها و برنامه ها را از فروشگاه هاى مبتنى بر وب و 
سپس نصب بر روى تلویزیون هوشمند را فراهم کرده است. 
ابتدا باید برنامه  مورد نظر را در وب سایت گوگل پلى جستجو 

کنید و به صفحه دانلود وارد شوید.
ســپس مى توانید فرآیند دریافت را بر روى دستگاه هاى 
سازگارى که در حساب خود ثبت کرده اید، از طریق کلیک 
روى دکمه نصب آغاز کنید. در صورت سازگارى برنامه با 
تلویزیون، نماد آن در کنار گوشــى هوشمند، تبلت یا سایر 

دستگاه هاى شما نمایش داده مى شود.
در مرحله بعد، مانند روش هاى قبلى، دانلود برنامه به محض 
روشــن کردن تلویزیون و اتصال آن به اینترنت شــروع 
مى شود. بدین ترتیب مى توانید از همین ترفند براى دانلود 
برنامه هاى تبلت یا گوشى هوشمند خود نیز استفاده کنید. 
عالوه بر این، فیلترهایى در صفحه اصلى قرار دارند که با 
استفاده از آنها مى توانید براى نمایش برنامه هاى سازگار با 

تلویزیون هوشمند خود از آن استفاده کنید.

TabMemFree خــودش مى تواند به صــورت خودکار

تب هاى بالاســتفاده را به حالت تعلیق دربیــاورد. البته 
ا ا آ شما مى توانید تنظیماتى را روى عملکرد

ل دا ا افزونه

ا ه ا را غیرفعال مى کند و فقط متن هاىیک سایت
ا اى ب مى گذارد

 را

ارسال ایمیل هاى ویروسى در ساعات اولیه صبح
یکى از متداول ترین روش هاى انتشــار ویروس هاى 
رایانه اى، بازکردن ایمیل هاى اشــخاصى است که به 
نظر دوست و آشنا هســتند اما اینگونه ایمیل ها صرفآ 
جهت انتشــار ویروس هاى مخرب و بعضًا ســرقت 

اطالعات شخصى افراد ارسال مى شود. 
در این زمینه گفته شده ویروس هاى رایانه اى در قالب 
ارســال ایمیل از جانب افراد ناشــناس جابه جا شده و 
گاهى داراى عناوین جذابى است که کاربران را براى 
بازکردن آنهــا، ترغیب مى کنــد و در برخى موارد نیز 
درخواستى مبنى بر کلیک کردن روى لینک اینگونه 
ایمیل ها در قالــب ایمیل هاى تبلیغاتى فرســتاده 
مى شود و گیرنده را براى بازکردن ایمیل ها تشویق 

مى کند.
شهروندان و کاربران باید مراقب این دسته 
از ایمیل ها باشــند چراکه این لینک هاى 

تبلیغاتى آلوده به ویروس بــوده و به محض 
کلیک بر روى آنها ویــروس امکان نفوذ 
به رایانه شــخصى را پیدا کرده و مى تواند 

زمینه سرقت اطالعات فردى را نیز فراهم 
کند؛ یک مقام انتظامى از کاربران رایانه و اینترنت 

درخواســت کرد کــه از کلیک کردن بــر روى هر 

ایمیل مشکوك که بدون هیچ پیامى ارسال مى شود، 
خوددارى کنند تا بدین ترتیب از دام بزه کاران مصون 

بمانند.
در همین رابطــه مرکز مدیریت امــداد و هماهنگى 
عملیات رخدادهاى رایانه اى بــه تازگى اعالم کرده 
اســت با توجه به گزارش امنیت جهانى که این هفته 
توسط تحقیقات امنیتى شرکت Trustwave منتشر 
شده است بیشــترین تعداد ویروس ها در هر روز بین 

ساعت 8 تا 9 صبح فرستاده مى شوند.

در این گزارش آمده است: تعداد برنامه هاى اجرایى و 
ویروس هاى ارسال شده در ساعات اولیه صبح افزایش 

یافته است.
 شــرکت Trustwave با اســتفاده از داده هاى جمع 
آورى شده در ســال 2011 از بیش از 300 تحقیقات 
قانونى و پاســخگوى حادثه در 18 کشــور، به همراه 
تجزیه و تحلیل 16 بیلیون ایمیل از سال 2008 تا سال 
2011، گزارشى در خصوص امنیت و آسیب پذیرى ها 

گردآورى کرده است.
 این شرکت هم چنین نشان مى دهد که در کدام ماه 
سال بیشترین ویروس ها فرســتاده شده اند و نتیجه 
مى گیرد که ارسال ویروس در ماه سپتامبر به اوج خود 
رسیده اســت. به طور کلى، 3 درصد از ویروس هاى 
فرســتاده شــده از طریق ایمیل در ماه هاى اوت و 

سپتامبر ارسال شده است.
همچنین در اکثر محیط ها، زمان 
آسیب پذیرى تا کشف آن حدود 
شش ماه طول مى کشد. بنابراین، 
ماه مارس 2012 باید شلوغ ترین 
ماه براى پاسخ گویان حادثه و آشکار 

شدن رخنه ها باشد.

جذابى است که کاربران را براى
ب مى کنــد و در برخى موارد نیز
ک کردن روى لینک اینگونه 
میل هاى تبلیغاتى فرســتاده 
ى بازکردن ایمیل ها تشویق 

ید مراقب این دسته 
اکه این لینک هاى 

محض سبــوده و به
ـروس امکان نفوذ

پیدا کرده و مى تواند 
ت فردى را نیز فراهم 

از کاربران رایانه و اینترنت 
 از کلیک کردن بــر روى هر 

شده است بیشــترین تعداد ویروس ها در هر روز بین 
9 صبح فرستاده مى شوند. 9 تا 8ساعت 8

2011، گزارشى در خصوص امن
گردآورى کرده است.

 این شرکت هم چنین نشان م
سال بیشترین ویروس ها فرسـ
مى گیرد که ارسال ویروس در

3 3رسیده اســت. به طور کلى،
فرســتاده شــده از طریق ای
سپتامبر ارسا
همچنین د
آسیب پذیر
شش ماه طو
2ماه مارس 2
ماه براى پاسخ
شدن رخنه ها باشد.
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جگر مرغ اگر ارگانیک تهیه شده باشــد خوردن آن براى کاهش 
استرس و تقویت پوست و مو و درمان برخى بیمارى ها بسیار مفید 

و مؤثر است.
جگر مرغ سرشار از آهن است که نقش مهمى در روند خونسازى 
دارد و بسیارى از بیمارى ها را درمان مى کند. ولى این غذاى سنتى 
به علت اینکه مواد هورمونى به مرغ هــا تزریق مى کنند به یکى 
از غذاهاى مضر براى بدن تبدیل شده است که مصرف آن براى 

افراد مضر است. 
در این مطلب با نکاتى درباره جگر مرغ آشــنا مى شوید که شاید 

نظرتان را در مورد خوردن جگر مرغ تغییر دهد.

جگر مرغ مفید براى مبارزه با استرس
خوردن جگر مرغ براى کسانى که خیلى ســخت کار مى کنند و 
اســترس دارند، مفید اســت. مواد مغذى موجود در جگر مرغ، با 

استرس مبارزه مى کنند و موجب بهبود وضعیت خواب مى شود.

تقویت ذهن، انرژى و سیستم ایمنى
جگر مرغ سرشار از آهن، زینک، فســفر و منیزیم است و ذخیره 
ســلول هاى قرمز خون را افزایش مى دهد و سبب تقویت ذهن 

سیستم ایمنى مى شود.

سالمت دندان ها و استخوان ها با جگر مرغ
فســفر موجود در جگر مرغ فوایدى عالى براى سالمت دندان ها 
و استخوان ها دارد و به رشد استخوان ها و دندان ها در کودکان 

کمک مى کند.

جگر مرغ براى حفظ سالمت پوست، مو و ناخن
جگر مرغ حاوى پروتئین اســت که به حفظ سالمت پوست، مو و 

ناخن ها کمک مى کند.

درمان کم خونى با جگر مرغ
جگر مرغ سرشار از آهن و ویتامین ب 12 است که 

نقش مهمى در روند خونسازى دارد. 
ویتامیــن B۱۲ مــى توانــد بــه تولیــد 
سلول هاى قرمز خون کمک کرده و عملکرد 
ســلول هــا را افزایــش دهــد و در تولید 
ســلول هاى قرمز خــون و جلوگیرى از کم 

خونى نقش دارد.

تقویت بینایى با خوردن جگر مرغ
جگر مرغ سرشار از ویتامین A به شکل رتینول، آلفا کاروتن، 

بتاکاروتن و لیکوپن است که براى تقویت بینایى مفید است.

جلوگیرى از آلزایمر با جگر مرغ
جگر مرغ در مبارزه با آلزایمر تاثیر دارد و ویتامین B۱۲ موجود در 

آن به تقویت حافظه کمک مى کند.

خواص جگر مرغ براى سالمت بافت هاى بدن
جگر مرغ حــاوى 2,3 میلى گرم ریبوفالوین اســت که از ترك 
یا پوســته پوسته شــدن گوشــه هاى دهان جلوگیرى مى کند. 
ریبوفالوین، براى تولید مثل، رشــد و ترمیــم بافت هاى بدن از 

جمله پوست ضرورى است.

چرا نباید جگر مرغ را مصرف کرد؟
با همه فواید جگر مرغ که در باال آمده خوردن این غذاى خوشمزه 
توصیه نمى شود زیرا:در پرورش مرغ ها از مواد هورمونى استفاده 

شود. 
هنگامى که به مرغ آنتى بیوتیک تزریق مى کنند باید 5 تا 14 
روز از کشــتار آن خوددارى کنند اما این مسئله رعایت نمى 
شــود و در بســیارى از مرغدارى ها چند ساعت قبل از 

کشتار مرغ به آن آنتى بیوتیک مى دهند.
بنابراین مقدار زیادى از ایــن داروها، در جگر مرغ باقى 
مى مانند زیرا جگر، محل ســم زدایى است و بسیارى 
از دارو ها، قبل از دفع از بدن، داخل جگر به روش هاى 

مختلف آنزیمى، خنثى مى شوند.
به همین دلیل هم بسیارى از جگرهاى مرغ، آلودگى باالیى، 
به خصوص به آنتى بیوتیک ها دارند. اما گوشت مرغ، کمتر تحت 

تاثیر آنتى بیوتیک ها قرار مى گیرد و این دارو بیشتر در جگر و کلیه 
هاى مرغ تجمع پیدا مى کنند.

چرا نباید جگر مرغ بخوریم؟
آنتى بیوتیک ها، فلزات ســنگین و ســموم بیشــتردر بافت نرم 
تجمع مى یابنــد و از آنجایى که جگر هم بافت نرمى اســت این 
گونه مــواد در این بافت رســوب مــى کنند و با خــوردن جگر، 
آنتى بیوتیک ها، به بدن انسان منتقل شده و باعث به خطر افتادن 
سالمتى مى شوند. پس اگر از نحوه پرورش مرغ مطلع نیستید آن 

را مصرف نکنید.
متاســفانه گاهى برخى آنتى بیوتیک هاى ممنوع هم مرغدارى 
ها اســتفاده مى شــوند به همین علت باید مرغ هاى بسته بندى 
زیرنظر ســازمان دامپزشکى از فروشــگاه هاى معتبر خریدارى 
کنید و پیش از مصرف گوشــت مــرغ آن را حســابى بپزید زیرا 
فرآیند پخت و پز باعث از بین رفتن برخى از این آنتى بیوتیک ها 

مى شود.
همچنین مصرف جگر مرغ براى مبتالیان به بیمارى هاى قلبى 
عروقى، چربى خون باال و نقرس مضر است. جگر مرغ از غذاهاى 
با کلسترول باال محسوب مى شود، مصرف زیاد جگر مرغ باعث 

افزایش کلسترول و در نتیجه بیمارى قلبى مى شود.

شربت بهارنارنج نشاط آور بوده، تپش نامنظم قلب را 
برطرف کرده و براى کودکان بیش فعال و رفع وسواس 

فکرى و عملى مفید است.
یک محقق و پژوهشــگر طب ســنتى مصرف نوعى 
شــربت را در رفع تپش نامنظم قلــب و آرامش ذهن 

موثر دانست.
شــربت بهارنارنج (بهارنارنج+سنبل الطیب+ گالب+ 
 ،A، B، C، E. D زعفران+ عســل) حاوى ویتامین هــاى
کربوهیدرات، ســدیم، پتاســیم، پروتئین، کلســیم، 
آهن، منیزیــم، منگنز، روى (زینک)، اســیدفولیک، 
فالونوئیدها، مس، قندســاکاروز، فراکتــوز، گلوکز، 
فورانوکومارین، ســلنیوم، اســیدآمینه تریپتوفان و ... 

است.
این شربت نشاط آور بوده، تپش نامنظم قلب را برطرف 
کرده و براى کودکان بیش فعال و رفع وسواس فکرى 

و عملى مفید است.
این شربت به علت دارا بودن انواع ویتامین ها از جمله
A ، B، C، E، D؛ و ســایر امالح معدنــى مفید موجب 
تقویت و جوان ســازى پوست و مو شــده و از پیرى 

زودرس و چین و چروك پیشگیرى مى کند.
مصرف این شــربت بــراى رفع هیجانــات عصبى، 
ســردرد هاى میگرنــى و آرامش ذهن مفید اســت؛ 
همچنین موجب رفع بى خوابى و تشویش و اضطراب 

مى شود.
 A، شــربت بهارنارنج به علت دارا بودن ویتامین هاى
E؛ و C؛ و فالونوئید ها خاصیت آنتى اکســیدانى دارد، 
لذا سیستم ایمنى بدن را تقویت کرده و از آن در مقابل 
انواع بیمارى ها مخصوصا سرطان ها محافظت مى کند.

تقویت سیســتم قلبى عروقى و پیشــگیرى از تپش 
نامنظم قلب، کنترل قند، فشار و چربى خون، رفع نفخ 
و باد معده، رفع قولنج هاى عصبى، دلشوره، سکسکه و 

سرگیجه از دیگر خواص این شربت است.

شربت بهارنارنج تاثیر چشمگیرى در رفع اختالالت کم 
توجهى و مهار بیش فعالى کودکان دارد.

این شربت باعث کنترل تشنج، افزایش اشتها، کاهش 
شدت عالئم یائسگى از قبیل: گرگرفتگى، رفع سندروم 
پاى بى قرار، تقویت حافظه و پیشــگیرى از آلزایمر و 

پارکینسون مى شود.
از دیگر خواص این شــربت تاثیر چشمگیر آن در رفع 
اختالالتى ازقبیل وســواس فکرى و عملى، رفع کم 

خونى، سرفه و مشکالت تنفسى از جمله آسم است.
وجود اســیدآمینه تریپتوفان در این شــربت موجب 
ساخت هورمون سروتونین در خون و دستگاه گوارش 
شده و باعث نشاط آورى و مقابله با استرس، اضطراب 

و افسردگى مى شود.
مصرف شربت بهارنارنج براى زنان باردار ممنوع است 
و افرادى که از دارو هاى آرامبخش و ضدافســردگى 
اســتفاده مى کنند نباید همزمان از این شربت مصرف 
کنند؛ زیرا تاثیر دارو را بیشتر مى کند؛ بنابراین باید بین 
مصرف دارو هاى شیمیایى و شــربت بهارنارنج 2 تا 3 

ساعت فاصله باشد.
از این شربت مى توان چهار لیوان در روز و در وعده هاى 

صبح، ظهر، عصر و شب میل کرد.

مواد الزم شربت بهارنارنج (2 لیتر)
عرق بهارنارنج یک لیتر، گیاه خشــک بهارنارنج 50 
گرم، عرق ســنبل الطیب نیم لیتــر، گالب نیم لیتر، 

مصرف روزانه شکالت تلخ مى تواند مزیت هاى زیادى 
در جهت ارتقاى سالمت قلب داشته باشد. 

درواقع، ترکیبات گیاهى قدرتمندى به نام فالونوئید ها 
در شکالت تلخ یافت مى شوند که مى توانند به کاهش 
کلسترول بد خون (LDL) کمک کنند، گردش خون 
را تقویــت کنند و مقاومــت به انســولین را کاهش

 دهند.
به 4 مورد از تاثیر هاى مصرف روزانه شــکالت تلخ 

اشاره کرده ایم که به ترتیب عبارتند از:

 افزایش انرژى بدن
شــکالت هاى تلــخ حــاوى مقادیــر مناســبى از 
کافئیــن هســتند. درواقع، هرچقــدر درصد خلوص 
شــکالت باالتر برود، میزان کافئین آن هم بیشــتر 

مى شود. 
به عــالوه، شــکالت به عنــوان منبــع خوبــى از 
کربوهیدرات ها شــناخته مى شــود کــه اولین منبع 
سوخت رسانى به بدن است و انرژى بدن هم در درجه 

اول از همین طریق تامین مى شود.
 بنابراین، با مصرف روزانه شــکالت تلخ خالص 
بــاالى 70 درصــد، مى توانید انــرژى بدن را 
افزایش دهید. میزان کافئین موجود در هر 
30 گرم از شکالت تلخ بین 12 تا 

25 میلى گرم است.

ارتقاى سالمت 
قلب

مصرف روزانه شکالت 
تلخ مى توانــد مزیت هاى 
زیادى در جهت ارتقاى ســالمت 
قلب داشته باشــد. درواقع، ترکیبات گیاهى 

قدرتمندى به نام فالونوئید ها در شــکالت تلخ یافت 
مى شــوند که مى توانند به کاهش کلسترول بد خون 
(LDL) کمک کنند، گردش خــون را تقویت کنند و 

مقاومت به انسولین را کاهش دهند.
 همه این مزیت ها باعث مى شوند که مصرف شکالت 
تلخ به پیشگیرى از ابتال به بیمارى هاى قلبى و دیابت 

نوع 2 کمک کند.
 به گفته محققان، اگر مى خواهید اثربخشــى شکالت 
تلخ در جهت جلوگیرى از بیمارى هاى قلبى را افزایش 
دهید، باید هر هفته حداقل 120 گرم شــکالت تلخ 

باالى 90 درصد بخورید.

 تقویت سالمت مغز
بخش مهمى از فواید شکالت تلخ به تقویت سالمت 
مغز مرتبط مى شــود. بعضى از مطالعات نشان داده اند 
که فالونول هاى موجود در شــکالت تلخ مى توانند با 
تقویت حافظه و زمان بندى بهتر در واکنش هاى مغزى 
ارتباط داشته باشــند. مصرف روزانه 24 گرم شکالت 
تلخ بــاالى 80 درصد هم پس از یک مــاه، عملکرد 

شناختى را تقویت مى کند. 
به گفته محققان، فالونوئید هاى نهفته در شکالت تلخ، 

گردش خون را در بخش هایى از مغز افزایش مى دهند 
که با حافظه و قواى تفکر ارتباط دارند.

 بهتر کردن خلق وخو
مطالعات مختلفى نشــان داده اند که مصرف روزانه 
شکالت تلخ مى تواند به بهتر کردن خلق وخو و کاهش 

استرس کمک کند. 
در ســال 2022 بود که محققان با انتشــار گزارشى 
 Journal of Nutritional از مطالعــه اخیرشــان در
Biochemistry اعــالم کردند که مصــرف روزانه 

شکالت تلخ مى تواند به ازبین بردن خلق وخوى منفى 
کمک برساند.

 به گفته محققان، این اثربخشى به خاصیت پری بیوتیک 
شکالت تلخ برمى گردد که تنوع و فراوانى باکترى هاى 
روده را افزایش مى دهد و درنتیجــه مى تواند اثرات 

مثبتى براى محور مغز ـ  روده داشــته باشد. البته 
آنان تاکیــد مى کنند خلوص شــکالت تلخ 

انتخاب شــده باید باال باشد و ترکیبات 
قندى را وارد بدن نکند.

فواید باورنکردنى مصرف روزانه شکالت تلخ تعداد قدم هاى مورد نیاز 
براى کاهش وزن چقدر است

به گفته پالوچ، «این میزان به طور متوسط 22 دقیقه در 
روز در سطح پایین و 45 دقیقه در سطح باال است. و ما 
مى دانیم که براى کاهش وزن و حفظ وزن، واقعًا باید به 

سطح باالتر رسید.»
نتایج یک مطالعه نشان داده است که 10000 قدم در 
روز، که حدود 3500 قدم از آنها به عنوان فعالیت بدنى 
متوسط تا شدید براى حداقل 10 دقیقه باشد، با افزایش 
کاهش وزن در یک مداخله رفتارى همراه با یک رژیم 

غذایى با کالرى محدود مرتبط است.
مطالعه دیگرى نشان داد که به ازاى هر 2000 قدم ثبت 
شده توسط یک شــرکت کننده در مطالعه، خطر مرگ 
زودهنگام بیــن ۸٪ تا ۱۱٪ کاهــش مى یابد. محققان 
همچنین دریافتند کــه 9800 قدم در روز بیشــترین 

فایده را دارد.
و مطالعه اى که اخیراً منتشر شده است، نشان مى دهد 
که 10000 قدم پیاده روى در روز خطر ابتالء به زوال 

عقل، بیمارى قلبى و سرطان را کاهش مى دهد.
به گفته محققان، پیــاده روى یا دویدن بیشــتر برابر 
است با کالرى سوزى بیشــتر. به طور کلى، به ازاى هر 
1.5 کیلومتر راه رفتن یا دویدن 100 کالرى ســوزانده 

مى شود.

«آماندا پالوچ»، اســتادیار دپارتمان حرکت شناســى 
دانشگاه ماساچوست، مى گوید: «در حالى که شواهد در 
مورد اینکه دقیقًا چند قدم در روز براى کاهش وزن نیاز 
است محدود است، کارشناسان مى گویند که هر هفته 
حدود 150 تا 300 دقیقه ورزش با شــدت متوســط تا 

شدید براى کاهش وزن مؤثر است.»

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانى، در خصوص رفع گرسنگى با خوردن بیسکویت هاى سبوس 
دار، توضیحاتى ارائه داد.تیرنگ نیستانى گفت: یکى از باور هاى غلط و متداولى که بین عموم مردم 
رواج دارد این است که هر زمان احساس ضعف یا گرسنگى دارید، بیسکویت سبوس دار بخورید.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى افزود: اضافه شدن سبوس به مواد غذایى 
مثل بیسکویت، نان ها و ماکارونى، ارزش و مزیت نسبى ماده غذایى را باالتر مى برد، ولى هرگز 
به این معنى نیست که از کالرى آن مى کاهد یا براى سالمت مفید است و یا مى توان در مقادیر 

باال از آن استفاده کرد.

ویتامین D در کاهش احتمال خودکشى مؤثر است
باور اشتباه مردم

 از مصرف نان و بیسکویت سبوس دار

جگر مرغ بخوریم یا نخوریم؟
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Dویویتامین D در کاهسرگیجه از دیگر خواص این شربت است.
در مطالعه اى که روى بیش از 1 میلیون کهنه ســرباز آمریکایى انجام 
شــد، محققان دریافتند افرادى که ویتامین D براى آن ها تجویز شده 
بود، تقریبًا 50 درصد کمتر احتمال دارد که در طول هشــت سال اقدام 
به خودکشى کنند، در مقایسه با کسانى که مکمل ها براى آن ها تجویز 
نشــده بود. این مزیت به طور خاص در میان کهنه سربازانى که سطح 
ویتامین D پایینى داشتند و همچنین کهنه سرباز هاى سیاه پوست که 
ممکن اســت در معرض خطر کمبود ذخایر ویتامین D باشــند بیشتر 

مشاهده شد.
کارشناســان تاکید کردند که این مطالعه یــک کارآزمایى بالینى نبود 
که مســتقیمًا ویتامین D را براى کاهش رفتار خودکشى آزمایش کند؛ 
بنابراین ثابــت نمى کند که مکمل ها به خــودى خود باعث 

کاهش خطر خودکشى مى شوند.
اما در عین حال، مشخص شده است که کمبود ویتامین 

D مى تواند عالئمى شبیه افسردگى، از جمله تغییرات خلقى و خستگى 
مزمن ایجاد کند.

در این مطالعه، محققان دانشگاه جانز هاپکینز بیش از 660000 بیمار را 
پیدا کردند که بین سال هاى 2010 تا 2018 به دالیل مختلف ویتامین 
 D براى آن ها تجویز شــده بود. حدود نیمى از آن ها کمبود ویتامین D

داشتند.
 D2 حــاوى یکــى از دو شــکل ویتامین D مکمل هــاى ویتامیــن
(ارگوکلسیفرول) یا D3 (کول کلسیفرول) هستند. اکثر کهنه سربازانى 
که مکمل مصرف مى کردند ویتامین D3 مصرف مى کردند. در آن گروه، 
0.2 درصد به دلیل اقدام به خودکشى یا خودآزارى در طول دوره مطالعه 
تحت درمان قرار گرفتند که در مقایسه با 0.36 درصد کهنه سربازانى 

بود که ویتامین D تجویز نکرده بودند.
محققان تاکید مى کننــد: «هیچکس نمى گوید کــه ویتامین D تمام 
افکار خودکشى را از بین مى برد. اما براى برخى از افراد، مى تواند کمک 

کننده باشد.»

ى ســالمت 
یبات گیاهى

شناختى را تقویتمى کند. 
به گفته محققان، فالونوئید هاى نهفته در شکالت تلخ، 

یکمتخصص تغذیهو رژیم درمانى، در خصوص رفع گرسنگى با خوردن بیسکویت هاى سبوس 
ک ل ا غلط ا ا ا ک گف ا گ ا ا ا ا ا

باور اشتباه مردمست
 از مصرف نان و بیسکویت سبوس دار

ز جمله تغییرات خلقى و خستگى 

با طب سنتى 
تپش قلبتان را 

منظم کنید

نیم کیلو.زعفــران 2 تا 4 گرم، عســل 

طرز تهیه شربت بهارنارنج
عرقیجات را با هــم ترکیب مى کنیم. گیاه خشــک 
بهارنارنــج را نیم کوب کــرده و داخــل عرقیجات 

مى ریزیم.
اجازه مى دهیم 4 تا 5 ساعت بماند، سپس 5 تا 10 دقیقه 
با حرارت مالیم مى جوشانیم، وقتى حرارت متعادل و 
در حدود 50 درجه سانتى گراد شد آن را صاف مى کنیم، 
زعفران پودر شده را با عسل ترکیب کرده و به شربت 
اضافه مى کنیم. شــربت را هم مى زنیم تــا قوام بیاید 

سپس در ظرف شیشه اى مى ریزیم.

طرز تهیه یک لیوان شربت بهارنارنج
براى تهیــه یک لیوان از این شــربت 3 تا 4 قاشــق 
غذاخورى از شــربت را داخل لیوان ریختــه و بقیه را 
آب جوشــیده ولرم اضافه مى کنیم. شربت آماده میل 

کردن است.
نکته: براى استفاده از این شربت در فصل گرم سال 
به جاى آب جوشیده از آب خنک و چند تکه یخ استفاده 

مى کنیم.

4به 4 مورد از تاثیر هاى مصرف روزانه شــکالت تلخ 
اشاره کرده ایم که به ترتیب عبارتند از:

ا سوخت رسانى به بدن است و
اول از همین طریق تامین مى
 بنابراین، با مصرف روزانه
0بــاالى 70 درصــد، مى
افزایش دهید. میزان
30 گرم از
25 میل

ق
م
تلخ
زیادى در ج
داشته باشــد. د قلب

ل عس 4گرم، 4تا ران2 کیلو.2زعف نیم
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 آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 0454 مورخ 1401/09/26 به شماره کالسه 0387 مالکیت آقاى/ 
خانم علیرضا بیگ لرى گشنیزجانى به شناسنامه شماره 12875 کدملى 1283237709 
صادره فرزند براتعلى در ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 46,89 مترمربع پالك 
شماره 731 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 
به موجب قولنامه عادى و سند وکالت 45064 مورخ 1401/02/01 دفترخانه 300 و 
سند وکالت 44955 مورخ 1401/1/25 دفترخانه 300 و ذیل صفحه 479 دفتر 87 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 تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/11- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/11/26- م الف: 1448252 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/138

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 1858 مورخ 1401/10/27 به شماره کالسه 1809 مالکیت آقاى/ 
خانم حجت هوازاده به شناسنامه شــماره 558 کدملى 1290589275 صادره فرزند 
شعبانعلى در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 58,25 مترمربع پالك شماره 1248 
فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 
ســند 241282 مورخ 98/8/11 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مــدت 2 ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجــع قضایى تقدیــم نماید. بدیهى اســت در صــورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ 
انتشــار نوبــت اول: 1401/11/11- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/11/26-م 
الف: 1447680 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر – 

سید محمدحسن مصطفوى/11/136

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1312 مورخ 1401/10/14 به شماره کالسه 1662 مالکیت آقاى/ خانم 
امنه حیدرى فروشانى به شناسنامه شماره 1357 کدملى 1141216213 صادره فرزند یداله 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 212,51 مترمربع پالك شماره 415 فرعى از 107 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند قطعى 21541 
مورخ 54/6/26 دفتر 62 و سند 62427 مورخ 67/3/14 دفتر 62 و قولنامه عادى و وکالت 
88283 مورخ 1401/10/12 و مالحظه نقشــه ملک 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 انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/26- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/12/11- م الف: 1455507 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى 

شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/175

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1954 مورخ 1401/10/29 به شــماره کالسه 1265 مالکیت آقاى/ خانم 
اکرم جعفرى خوزانى به شناســنامه شــماره 1536 کدملى 1141252465 صادره فرزند 
عباس در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 221,42 مترمربع پالك شماره 23 فرعى از 
115 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب سند قطعى 
233947 مورخ 95/12/3 دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و 
محرز گردیــده اســت. لذا بــه منظور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مــدت 2 ماه اعتراض 
خود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید ظرف مدت 1 مــاه از تاریخ تســلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیــم نماید. بدیهى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادر خواهد 
شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/11/26- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/12/11- 
م الــف: 1455694 – رئیــس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خمینى شــهر –

 سید محمدحسن مصطفوى/11/177

آگهى تغییرات 
شرکت زرین سپید شهرضا سهامى خاص به شماره 
ثبت 2001 و شناســه ملى 14009217916 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/10/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ترازنامه و سود وزیان شرکت منتهى به 29/ 
12/ 1399 مورد تصویب قرار گرفت. خانم سمیرا 
صفا به شماره ملى 1292535814 به سمت بازرس 
اصلى و خانم سمانه دادخواه تهرانى به شماره ملى 
1292723092 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یکسال مالى انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1454276)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص کاوه سرام مهام به شناسه 
ملى 14007527562 و به شــماره ثبت 60276 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1401/10/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
کلیه ســرمایه تعهدى شــرکت پرداخت گردید. 
سرمایه شــرکت از مبلغ 33.000.000 ریال به 
مبلغ 95.033.000.000 ریال منقســم به 100 
سهم 950.330.000 ریالى با نام عادى که تماما 
از طریق مطالبات حال شــده و بــاال بردن ارزش 
اســمى ســهام افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1454275)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص مهندسى فیدار فوالد نقش 
جهان به شناســه ملــى 14010935220 و به 
شماره ثبت 70479 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/11/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: آقاى امید خاقانى به 
شماره ملى 1272121461 به سمت بازرس اصلى 
تا پایان سال مالى وخانم فاطمه مجتبائى به شماره 
ملى 1290321876 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 (1453990)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى عام نیرو کلر به شناسه ملى 10260276866 و به شماره ثبت 2386 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1401/11/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: حسابرسى امین تدبیر بصیر به شناسه ملى 10103512680 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى وحسابرسى کاربرد تحقیق به شناسه ملى 10260103000 به سمت 
بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان , دنیاى اقتصاد جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید.صورت هاى مالى شامل صورت وضعیت 
مالى در  تاریخ 1401/08/30 ، صورت سود و زیان ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان هاى نقدى براى سال مالى منتهى به 1401/08/30، مورد تصویب مجمع قرار 
گرفت .شرکت گروه صنعت سلولزى تامین گستر نوین به شناسه ملى 10800021304 وشرکت گسترش تجارت هامون به شناسه ملى 10102592170 وشرکت لیزینگ صنعت 
و معدن به شناسه ملى 10100742486 وشرکت سرمایه گذارى صنایع شیمیایى ایران به شناسه ملى 10100970248 وشرکت بازرگانى و خدمات بندرى ایران به شناسه ملى 
10101152264 بعنوان اعضاى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان 

(1454928)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص سازندگان صنعت فرا کوشش به شناسه ملى 10260598393 و به شماره ثبت 42074 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1401/10/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمانه سلیمانى به شماره ملى 0451631935 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، جالل سلیمانى به 
شماره ملى 1285999886 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره ، داریوش سلیمانى به شماره ملى 1286935792 به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره 
براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. - بهرام عظیمى به شماره ملى 1285913876 به ســمت بازرس اصلى ، زینب عابدى به شماره ملى 5459486718 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1454011)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود تولیدى صنعتى مدرن قطعه آسیا درتاریخ 1401/11/20 به شماره ثبت 73307 به شناسه ملى 14011969070 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید، فروش، توزیع ،تولید، بسته بندى، واردات و صادرات و 
خدمات پس از فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و صنعتى و تولید و پخش انواع لوازم و قطعات یدکى خودرو سبک و سنگین، بازاریابى دیجیتالى و غیر هرمى و غیر 
شبکه اى، انجام کلیه فعالیت هاى تجارى و بازرگانى اعم از تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، 
ایجاد شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، گشایش اعتبارات و 
ال سى، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى، اخذ نمایندگى مجاز از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى و 
اعطاى نمایندگى به آنها، مشارکت و شرکت در نمایشگاه هاى تخصصى و غیر تخصصى داخلى و خارج از کشور، در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیصالح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
بخش مرکزى، شهر اصفهان، رسالت، کوچه گلبرگ[124]، خیابان امام خمینى، پالك 0، علیرضا فتحیان، طبقه همکف کدپستى 8189114204 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى احمد اخوندى به شماره ملى 1091923892 دارنده 1000000 
ریال سهم الشرکه آقاى مهدى آخوندى به شماره ملى 1271583054 دارنده 9000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى احمد اخوندى به شماره ملى 
1091923892 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى مهدى آخوندى به شماره ملى 1271583054 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل به تنهایى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1454437)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص تولیدى محصوالت فوالدى رازى جى به شناسه ملى 10260515054 و به شماره ثبت 30938 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/10/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - احسان یوسفى به شماره ملى 1290728739 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، نسرین بحرانى سیرجانى به شماره 
ملى 2570993905 به سمت رئیس هیئت مدیره ، غالمحسین یوسفى به شماره ملى 2572121182 به سمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.وضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. -اختیارات مندرج در بند 18 ماده 41 اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید :اقامه هر گونه دعوى و دفاع از هر گونه دعوى یا 
تسلیم به دعوى یا انصراف از آن اعم از حقوقى و کیفرى با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسى از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعاى 
جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلى استفاده از کلیه حقوق و اجراى کلیه تکالیف ناشیه از قانون داورى تعیین وکیل 
براى دادرسى و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوى وخواه به امرى که کامال قاطع دعوى 
باشد دعوى خسارت استرداد دعوى جلب شخص ثالث و دفاع از دعواى ثالث اقدام به دعوى متقابل و دفاع از آن تامین مدعى به تقاضاى توقیف اشخاص و اموال از 
دادگاههاى اعطاى مهلت براى پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائى و تعقیب اجرائى و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دو ائر ثبت 

اسناد را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1454006)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص مهندسى فیدار فوالد نقش جهان به شناسه ملى 14010935220 و به شــماره ثبت 70479 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/11/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طیق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 07 / 11 / 1401در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره 
وبارعایت تشریفات مقرر اساسنامه والیحه اصالحى قانون تجارت شماره سرمایه شرکت از محل واریز نقدى و صدور سهام جدیداز مبلغ 000 000 1ریال به مبلغ 
000 000 000 6 ریال افزایش یافت که آورده نقدى تماما طى گواهى شماره 9175/1/156 مورخ 1401/11/11 بانک ملت شعبه جى واریز وماده5اساسنامه 
به شرح ذیل اصالح شد :سرمایه شرکت 000 000 000 6ریال نقدى است که به 000 600 سهم 000 10 ریالى با نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت شده 

است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1454010)

به مناسبت دهه مبارك فجر مرکز نوآورى شرکت فوالد 
مبارکه در دانشــگاه صنعتى اصفهان با هدف استفاده 
حداکثــرى از توان علمى دانشــگاه ها در اولویت هاى 
شناسایى شدة صنعت فوالد، با حضور مدیرعامل فوالد 
مبارکه، رئیس دانشــگاه صنعتى اصفهان و مدیرعامل 
شرکت پشــتیبانى و توســعه فناورى و نوآورى فوالد 

مبارکه افتتاح شد.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در این آئین 
طى سخنانى با اشــاره به اهمیت و جایگاه نوآورى در 
دنیاى امروز گفت: فوالد مبارکه با ایجاد مراکز نوآورى در 
دانشگاه صنعتى اصفهان درصدد نقش آفرینى در تحقق 

آرمان هاى تمدن اسالمى- ایرانى است.
وى در بخش آغازین ســخنان خود ضمن گرامیداشت 
ایام ا... دهه فجر خاطرنشــان کرد: آن هدف مقدسى 
که امام خمینــى(ره) دنبال در جریــان انقالب تعریف 
و دنبال کردند، صرفًا انقالب و تغییــر رژیم نبود، بلکه 
پایه گذارى عملکــرد نوین اســالمى- ایرانى بود. که 
اگرچه در دهه هاى گذشــته افتخارات ارزشمندى در 
جمهورى اسالمى رقم خورده اما با هدف گذارى تمدن 
اســالمى-ایرانى مورد نظر بنیانگذار انقالب اسالمى 

همچنان فاصله دارد.
طیب نیا گفت: دلیل همزمانى ایجاد مرکز نوآورى فوالد 

مبارکه در دانشگاه صنعتى اصفهان با دهه مبارك فجر 
این اســت که یکى از پایه هاى ایجاد تمدن اسالمى-

ایرانى، چنین حرکت هایى در رأســتاى تحقق نوآورى 
است.

تعریف مأموریت در فوالد مبارکه براى 
تحقق تمدن اسالمى-ایرانى

وى با تاکید بر این که امروز شــناخت بشــر از طبیعت 
گسترش پیدا کرده و همین موضوع عرصه هاى زیادى 
را براى نوآورى باز کرده است ادامه داد: بنا بر اظهارات 
متفکران و بنیان گذاران عرصه نوآورى، قرن حاضر از 
جهتى بدترین شرایط و از جهتى هم بهترین شرایط براى 
ورود به عرصه نوآورى است. از این جهت بهترین شرایط 
است که بشر از طبیعت و در بسیارى از علوم به شناخت 
و پیشرفت خوبى دست یافته است و همین پیشرفت ها 
زمینه را براى نوآورى هاى روز فراهــم مى آورد. اما از 
این نظر بدترین قرن است که بسیارى از نوآورى هاى 
گسترده ایجاد شده اند و چنانچه هر بنگاه اقتصادى یا هر 
شخصى بخواهد نوآورى جدیدى ایجاد کند باید به همه 
این علوم تسلط داشته باشد و هزینه و خطرپذیرى زیادى 
را هم متقبل شود. از این رو شاهد این هستیم که ورود 
به این عرصه در کشــورمان متأسفانه بسیار اندك بوده 

است. تا جایى که قریب به 42 درصد سرمایه گذارى هاى 
خطرپذیر کشور زیر یک میلیارد تومان است و این نشان 
مى دهد در مسیر نوآورى کار بزرگى صورت نگرفته و از 

دانش بنیان ها به درستى حمایت نشده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار کرد: این شــرکت براى 
تحقق آرمان هاى تمدن اسالمى-ایرانى، ماموریت هاى 
زیادى را براى خود تعریف کرده و در سى امین سالگرد 
تاسیس به دســتاوردهاى زیادى ازجمله حجم باالیى 
از بومى سازى، اشتغال زایى و تولید محصوالت متنوع 
دست یافته است و از این پس براى این که بتواند در حوزه 
نوآورى به طور جدى ورود کند، براى خود ماموریت هاى 

بسیار جدى ترى در نظر دارد.
به گفته طیب نیا چشم انداز فوالد مبارکه براى 30 سال 
آینده، نقش تعیین کنندگى براى خلــق آینده اى بهتر، 
رشد اقتصادى و تحقق اقتصاد بدون نفت است، از این 
رو براى تحقق اهداف شــرکت تا افق 1410 مى توان 
برنامه هاى فوالد مبارکه براى کسب درآمد 15 میلیارد 
دالرى، حفظ و ارتقاى جایــگاه خود در عرصه بهترین 
بنگاه هاى فعال اقتصادى کشور، ارتقاى جایگاه خود در 

بین برترین تولیدکنندگان فوالد دنیا اشاره کرد.
وى خاطرنشان کرد: یکى از اقداماتى که فوالد مبارکه 
در رویکرد جدید و براى دست یابى به اهداف ترسیم شده 
تا افق 1410 درنظر گرفته است، تحقق توسعه متوازن 
است. فوالد مبارکه معتقد است اگر در حوزه هاى مختلف 
توسعه پیدا نکند و نتواند از ظرفیت هاى موجود استفاده 
حداکثرى داشته باشد، قطعا نخواهد توانست به اهداف 

خود دست یابد.

تغییر نگاه فوالد مبارکه به نوآورى از نگاه 
سنتى به نگاه باز

بنابر اظهارات مدیر عامل فوالد مبارکه، حوزه فناورى 
و نوآورى یکى از بخش هاى مهم و زیربنایى است که 
فوالد مبارکه به عنوان یک مجموعه پیشتاز از بیش از 
یک سال گذشته تاکنون براى تحقق اهداف این بخش 
گام هاى ارزشمندى برداشته و معتقد است، اگر به عنوان 
یک مجموعه پیشــرو و با اهداف توسعه متوازن در این 

بخش نیز برنامه و عملکرد خوبى نداشته باشد، به یقین 
نخواهد توانست اهداف ترسیم شده را محقق کند.

وى با تاکید بر این که تاکنــون بیش از 50 درصد منابع 
و ســرمایه گذارى هاى فوالد مبارکــه در حوزه هاى 
تحقیقاتى در دانشگاه صنعتى بوده است، تصریح کرد: 
ورود فوالد مبارکه به حوزه نوآورى با ایجاد مرکز نوآورى 
در دانشگاه صنعتى اصفهان نسبت به گذشته متفاوت 
اســت؛ نگاه فوالد مبارکه به نوآورى از نگاه سنتى به 
نگاه باز و همه جانبه تغییر پیدا کرده و هدف گذارى آن 

سرمایه گذارى در دانشگاه هاى پیشرو است.

فوالد مبارکه به مقوله ارتباط دانشگاه با 
صنعت عینیت بخشید

رئیس دانشگاه صنعتى اصفهان هم در این آیین اظهار 
داشت: امروز وظیفه ما این اســت که به دنبال پرورش 
نیروهاى نوآور باشیم؛ باید نقش خود را در عرصه هاى 
نوآور به خوبى ایفا کنیم و فــوالد مبارکه با ایجاد مرکز 
نوآورى در دانشــگاه صنعتى اصفهان، نخستین گام در 
این زمینه را برداشت و مقوله ارتباط دانشگاه با صنعت 

را عینیت بخشید.
سید على محمد میرمحمدى میبدى گفت: باید در نظر 
داشته باشیم نخستین گام در ارتباط دانشگاه و صنعت، 
تبلور نوآورى در صنعت است. امروز باید سیاست  گذارى 
نوآورى را کلید بزنیم؛ امیــدوارم بتوانیم از فرصت هاى 
جدید استفاده بهینه داشــته باشیم و تالش هاى خود را 
هم افزا کنیم در این راه و مسیر روشن همه دانشگاهیان، 
دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتى اصفهان آمادگى 
خود را بــراى حضور و شــکوفایى در عرصه صنعت را 

اعالم مى کنند.

تمام کشور به وجود فوالد مبارکه افتخار 
مى کند

معاون تکنولوژى فوالد مبارکه هم گفت: طى 30 سال 
اخیر کارهاى بزرگ در فوالد مبارکه انجام شــده است 
و این شــرکت که براى تولید 2/4 میلیون تن فوالد در 
سال در نظر گرفته شده بود هم اکنون به مجموعه اى با 

ظرفیت 10میلیون تن تولید تبدیل شده است. 
محمد ناظمى هرندى تصریح کرد: واقعیت این است که 
در مسیرى که فوالد مبارکه تاکنون طى نموده  عوامل 
مختلفى نقش آفرینى کردند کــه از جمله این عوامل 
مى توان به همکارى مؤثر مجموعۀ فــوالد مبارکه با 
بسیارى از مجموعه هاى دانشگاهى و دانش بنیان کشور 
اشاره کرد که همه آنها کمک کردند تا این شرکت با حل 
مسائل خود یکى پس از دیگرى پله هاى رشد و ترقى را 
طى نماید و به نقطه اى برسد که امروز تمام کشور ایران 

به وجود آن افتخار مى کند.
وى افزود: با توجه به فضایى کامًال رقابتى که در حوزه 
صنعت فوالد جهان مشــاهده مى کنیم، واقعیت این 
است که مسیر آینده فوالد مبارکه چندان راحت و هموار 
نخواهد بود و در آن چالش هاى بزرگى مانند رقابت وجود 
خواهد داشت. از سوى دیگر محدودیت ها و انتظارات 
مختلف زیســت محیطى، مســئولیت هاى اجتماعى و 
بسیارى از مباحث دیگر باید در این مسیر دیده شود. به 
همین منظور باید شرایطى فراهم کنیم که طى کردن 
مسیر آینده رونوشتى از روش و طى طریق مسیر گذشته 
نباشد. واقعیت این اســت که همه بنگاه هاى اقتصادى 
داخلى و جهانى تقریبا با چنین چالش هایى مواجه هستند

پازل نوآورى شرکت فوالد مبارکه تعریف 
شده است

مشــاور مدیر عامل فوالد مبارکه در حوزه دانش بنیان 
گفت: بیش از یک سال است که پازل نوآورى شرکت 
فوالد مبارکه تعریف شده اســت. پازلى که قطعًا باید با 

حضور دانشگاه ها کامل شود.
امیر مظاهرى افزود: در این رأستا براى اینکه بتوانیم با 
دانشگاه ها ارتباط برقرار کنیم، طى فرایندى به گونه اى 
برنامه ریزى کردیم تا مجموعه هاى نوآور دانشگاهى را 
به این پازل اضافه کنیم. فوالد مبارکه بر این باور است 
که مجموعۀ دانشگاه ها را باید به عنوان یک محور بزرگ 

در قطب نوآورى لحاظ نماید. 
وى افزود: براى ارتباط با دانشگاه در گام نخست نسبت 
به امضاى تفاهم نامه با دانشــگاه هاى مختلف اقدام 

نموده ایم. به نحوى که در حال حاضر فوالد مبارکه با 
اکثر دانشگاه هاى بزرگ کشور تفاهم نامه همکارى امضا 
نموده یا در حال عقد قرارداد است. همچنین در بعضى 
از مراکز دانشگاهى مانند دانشگاه صنعتى اصفهان که 
طى سال هاى گذشته ارتباط خوبى داشتیم به این نتیجه 
رســیدیم که باید کارهاى جدى ترى در آنها با شتاب 

بیشترى انجام شود. 

ایجــاد مرکز نــوآورى فــوالد مبارکه 
رأس سوم مثلث نوآورى است

معاون پژوهــش و فناورى دانشــگاه صنعتى اصفهان 
گفت: افتتاح پژوهشکده فوالد، مســئولیت اجتماعى 
فوالد مبارکه در اســتان اصفهان که شامل حمایت از 
دانشــگاه، کارآفرینى و آینده نگــرى در صنعت فوالد 
اســت، دو رأس مثلث نوآورى و ایجــاد مرکز نوآورى 
فوالد مبارکه در دانشگاه صنعتى اصفهان رأس سوم این 
مثلث است. باید اذعان داشت، تجهیز و آماده سازى مرکز 
نوآورى فوالد مبارکه در دانشگاه صنعتى اصفهان اقدام 
ارزشمندى بود که توسط این شرکت انجام شد. به طور 
کلى فوالد مبارکه اقدامات خوبى در همکارى با دانشگاه 
صنعتى اصفهان انجام داده کــه اتفاقات خوبى در این 

زمینه افتاده است.
حمیدرضا صفوى افزود: یکــى از اتفاقات خوب دیگر، 
عضویت مدیرعامل فــوالد مبارکــه در هیئت امناى 
دانشگاه است که باعث تحقق بخشى از مسئولیت هاى 
اجتماعى فوالد مبارکه شده اســت. اما با افتتاح مرکز 
نوآورى فوالد مبارکه در دانشگاه صنعتى، مسائل آینده 
فوالد مبارکه بررسى شده که این موضوع مى تواند باعث 
شتاب بخشــیدن به همکارى هاى میان این دو مرکز 

علمى و صنعتى کشور شود.
گفتنى است، در این آیین، تفاهم نامه اى میان شرکت 
فوالد مبارکه و دانشــگاه صنعتى اصفهــان با موضوع 
انجام پروژه هاى پژوهشى در قالب اعتبار پروژه (گرنت) 
بر اساس سند توســعه زیســت بوم فناورى و نوآورى 
فوالد مبارکه در محل دانشــگاه صنعتــى اصفهان به

 امضا رسید.

به مناسبت دهه مبارك فجر؛

مرکز نوآورى شرکت فوالد مبارکه در دانشگاه صنعتى اصفهان افتتاح شد
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کمیته انضباطى فدراســیون فوتبال ســاعتى بعد از دیدار 
اســتقالل و پیکان حکم خــود را درباره اتفاقــات دیدار 
اســتقالل مقابل مس کرمان در هفته گذشته صادر کرد 
که مهم ترین راى، محرومیت دو جلســه اى(یک جلسه 
تعلیقى) ریکاردو ساپینتو و جریمه نقدى سنگین این مربى 
پرتغالى است. کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال عالوه  بر 
اعالم محرومیت دوباره ساپینتو، با اشاره به تخلف سرمربى 
پرتغالى تیم استقالل مبنى بر عدم رعایت ماده 71 مقررات 
انضباطى و اظهارات توهین آمیز پس از دیدار روز گذشته 
آبى ها مقابل پیــکان، در ابالغیه اى جداگانه به ســاپینتو 
48 ســاعت مهلت داد تا دفاعیات کتبى خود را به کمیته 

انضباطى ارسال کند.

ساپینتو مشترى دائم
 کمیته انضباطى

میالد فخرالدینى با کارت زردى که در بازى با تراکتور 
دریافت کرد، چهار اخطاره شد و بازى بعدى آلومینیوم 
اراك را از دســت داد و این خبر به طــور حتم خبر 

خوشحال کننده اى براى سپاهان است.
سپاهان باید در بازى بعدى و در چارچوب هفته بیست 
و یکم در لیــگ برتر در اراك به مصــاف آلومینیوم 
برود. میالد فخرالدینى یکــى از بازیکنان تأثیر گذار 
آلومینیوم اراك اســت. بازیکنى که در جناح راست 
خط دفاعى تیم آلومینیوم به میدان مى رود و عالوه 
بر انجام وظایف خود در فاز دفاعى، در فاز تهاجمى 
هم خیلى به آلومینیــوم اراك کمک مى کند. دیدید 
در بازى با پرسپولیس میالد فخرالدینى با نفوذى که 
داشت، علیرضا بیرانوند را مجبور به خروج و خطا کرد 
و در نتیجه داور دروازه بان پرسپولیس را اخراج کرد. 
مسابقه اى که در نهایت با نتیجه مساوى بدون گل 
پایان یافت و آلومینیــوم اراك با یک امتیاز میدان را 

ترك کرد.
میالد فخرالدینى بعد از هفته هاى متمادى باید از روى 
سکوها بازى را دنبال کند. مهدى رحمتى به هیچ وجه 
راضى به از دست دادن این بازیکن در ترکیب تیمش 
نیست، اما در بازى با سپاهان کارى از او ساخته نیست 
و این بازیکن به دلیــل محرومیت باید نظاره گر این 
بازى باشد و به طور حتم این خبر خوشحال کننده اى 

براى کادر فنى و تیم سپاهان است.
میالد فخر الدینــى بعد از چهار اخطاره شــدن و از 
دست دادن بازى با ســپاهان برافروخته شد و حتى 
با داور هم بحث کرد. او دوست دارد همیشه یکى از 
بازیکنان حاضر و تأثیر گذار تیم آلومینیوم اراك باشد، 
به خصوص که این  روزها آلومینیوم با هدایت مهدى 
رحمتى به یک تیم خوب و قابل احترام در لیگ برتر 
تبدیل شده است و مى رود موفقیت هاى بیشترى را 

تجربه کند.

کارت زرد خوشحال کننده براى سپاهان!

در هفته هاى گذشته غیبت مهدى پور موجب شد 
تا حرف و حدیث هاى زیادى درباره دالیل غیبت 
هافبک آبى پوشان بشود ولى بعد از دیدار اخیر 
استقالل یکى از اعضاى کادر فنى تیم استقالل 
خبر از برطرف شــدن مشــکل این بازیکن و 

حضور احتمالى در دیــدار بعدى مقابل 
ملوان داد.

مهدى مهدى پور، هافبک اصفهانى 
تیم استقالل که تا بازى این تیم مقابل 
تراکتور در جام حذفى جزو مهره هاى 
همیشگى این تیم در نیم فصل اول 
محسوب مى شد ناگهان از پیش 
از دیدار مقابل ســپاهان، دیگر 
در لیســت نفرات این تیم قرار 
نگرفت! عجیب تر این بود که 
در این مدت هیــچ توضیحى 
درباره علــت مصدومیت این 

بازیکن از سوى کادر پزشکى استقالل 
عنوان نشد!

همچنیــن صحبت هایــى درباره 
درخواست باشــگاه از این بازیکن 
براى خروج از لیست تیم استقالل 
نیز شایعه شــده بود. با این همه 
مهدى پور بــراى دیــدار مقابل 

پیکان هم از لیست 18 نفره تیم 

استقالل خط خورد تا باز هم شک و تردیدها 
درباره وضعیت آینده این بازیکن تازه  

داغ باقى بماند.
یکى از اعضاى کادر فنى تیم استقالل 
پس از پایان دیدار این تیم مقابل 
پیکان در مــورد آخرین 
وضعیت مهــدى پور 
به خبر ورزشى گفت: 
«مشکل مهدى پور 
برطرف شده و این 
بازیکــن از دیــدار 
بعدى مقابــل ملوان 
مى تواند در لیســت 18 
نفره تیم استقالل قرار بگیرد. 
گرچه این موضوع بســتگى 
به شــرایط آمادگى بازیکن 
دارد اما دیگر مشکلى براى 
همراهــى تیــم نخواهد 

داشت».
الزم به ذکر است؛ مهدى 
پور در پنج دیدار اخیر استقالل 
حضور نداشــته و نکته جالب 
اینکه اســتقالل در 5 بازى یک 
شکست و چهار پیروزى به دست 

آورده است.

پایان دورى مشکوك هافبک اصفهانى 
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شــاروف موخیدینوف، هافبک- مهاجم ازبکستانى تا پایان 
فصل به جمع طالیى پوشان دیار اروند پیوست. موخیدینوف 
سابقه پوشــیدن پیراهن تیم ملى بزرگســاالن و رده هاى 
مختلف ســنى ازبکســتان را در کانامه دارد. بازیکن جدید 
صنعت نفت آبادان پیش  از این در باشــگاه هاى سرشــناس 
ازبکستان همچون نسف  قرشى و پاختاکور بوده است. شاروف 
موخیدینوف در لیگ قهرمانان آسیا در فروردین 1400 با تیم 

پاختاکور موفق به گلزنى برابر تراکتور تبریز شده بود.

ستاره ازبکستانى در آبادان

اولین حضور لئاندرو پریرا، در ترکیب پرسپولیس براى او و 
تیم جدیدش خوش یمن نبود. نه تنها تالش این مهاجم 
در بازى با هوادار به گل ختم نشــد بلکه پریرا در آخرین 

دقایق بازى شاهد فروریختن سنگر تیمش در برابر این 
رقیب تهرانى بود.

تقریبًا دو ماه بعد از جدایى غیرمنتظره و ناگهانى یورگن 
لوکادیا پیش از دربى مقابل استقالل بود که باالخره نوبت 
رونمایى از جانشین این بازیکن فرا رسید. على رغم مطرح 
شــدن نام هاى فراوان، در نهایت پرسپولیس با لئاندرو 
پریراى برزیلى و 31 ســاله به توافق رسید و او در دقایق 
پایانى دیدار تیم جدیدش مقابل هوادار به دستور یحیى 

گل محمدى وارد میدان شد.
لئاندرو پریرا در حدود 20 دقیقه حضور در زمین تحرك 
باالیى داشته و بارها تالش کرد براى تیمش گلزنى کند. 
در یک صحنه این بازیکن باتجربه با دخالت به موقع خود 
فرصت خوبى براى گلزنى مرتضى پورعلى گنجى فراهم 
کرد، اما ضربه این مدافع راهى به دروازه هوادار نیافت. در 
نهایت در دقایق پایانى دروازه پرســپولیس در آزادى باز 

شد تا روند نتایج نه چندان خوب این تیم ادامه پیدا کند.

تجربه اولین بازى با لباس پرســپولیس بــراى لئاندرو 
پریرا اصال خوب نبود و حضور او نیــز در میدان دردى 
دوا نکرد، اما هــواداران پرســپولیس امیدوارند لئاندرو 
پریرا در هفته هاى پیش رو ناجى این تیم لقب گرفته و 
مشــکل بزرگ هفته  هاى اخیر و عدم گلزنى تیم یحیى 
گل محمدى را حل کند. اگر لئاندرو پریرا در اوج باشــد، 
پرسپولیس مى تواند در ادامه فصل دوباره به بازگشت به 

صدر جدول امیدوار شود.

اگرچــه مــى گوینــد «بــا یــک گل بهــار 
نمــى شــود» امــا ایــن روزهــا تــک تــک 
گل هایــى کــه در لیــگ برتــر بــه ثمــر 
مى رسد مى تواند ما را به بهارى شدن آسمان خط 

آتش تیم ملى کشورمان امیدوار کند.
این روزها بازیکنانى پایشــان به گلزنى باز شده و 
روز به روز بر آمار تعداد گل هاى خود مى افزایند 
که مدتها بود در گلزنى ناکام بودند. گویا با شروع 
نیم فصل دوم روح تازه اى در خط حمله تیم هاى 
لیگ برترى دمیده شده تا جایى که یک هفته پس 
از آغاز این رقابت ها رضا اسدى که چندین هفته 
متوالى موفق نشده بود گلى به ثمر برساند نه تنها با 
هت تریک در مقابل ذوب آهن از بند این طلســم 
رهایى یافت بلکه موفق شد پس از چهار هفته آمار 

گلزنان لیگ را بهبود بخشد.
پیش از آنکه این هافبــک دفاعى با انتقال به خط 
حمله موفق شود شــمار گل هاى زده خود را به 
عدد 6 برســاند، به غیر از لوکادیا مهاجم فرارى 
سرخپوشان تهران و عباس زاده هم تیمى مصدوم 
اسدى هیچکدام از مهاجمان لیگ نتوانسته بودند 
تعداد گل هاى خود را به اندازه انگشتان یکدست 
هم برســانند. اما درســت یک هفته پس از آنکه 
این بازیکن پرشورها با زدن ســه گل در مصاف 
با گاندوها خود را به عنوان یکى از مدعیان آقاى 
گلى لیگ مطرح کرد، این شهریار مغانلو بود که با 
دبل برابر تیم مدعى گل گهر در هفته هجدهم و 
رساندن خود به جمع بازیکنان 6 گله لیگ، براى 

تصاحب کفش طال خط و نشان کشید.
اما این تمام ماجرا نبوده و نیست، چرا که طى دو 
هفته گذشته نه تنها بر تعداد بازیکنانى که موفق 
شدند شش گل در کارنامه گلزنى خود ثبت کنند 
افزوده شد که به مرور مهاجمانى که مدتها بود بوى 

گل نمى دادند هم توانســتند نام خود را در میان 
گلزنان لیگ ثبت کنند؛ از آقاى گل ســابق لیگ 
گرفته تا مهدى قائدى که چند صباحى بود فروغى 
در میادین نداشــت. گادوین منشا پس از گذشت 
19 هفته از لیگ سرانجام در مصاف با آلومینیوم با 

گشودن دروازه حسین پورحمیدى با گلزنى آشتى 
کرد. باشوى آبى ها هم که پس از گلزنى در برابر 
ملوانان در هفته دوم نه تنها تک گله مانده بود بلکه 
از آن وینگر ریزنقش و سرعتى که با درخشش در 
استقالل خود را به شباب االهلى امارات تحمیل 

کرده بود هم فرسنگ ها فاصله داشت سرانجام با 
به ثمر رساندن دومین گل خود در هفته هجدهم 
به یکباره اوج گرفت و حاال در پایان هفته بیستم 
5 گله شده و هیچ بعید نیست با ادامه همین روند به 
زودى از صف شش گله هاى لیگ هم عبور کند. 

گلزنى محمدرضا حسینى، ستاره هجومى سابق 
سپاهان در جمع شاگردان ژنرال هم پس از گذشت 
20 هفته از لیگ در مصاف با قوهاى سپید انزلى 
و پاس گل او در همین بازى اگرچه شــاید براى 
بازیکنى که مدتهاست در باالترین سطح فوتبال 
حرفه اى ایران بازى مى کند آمار درخشــانى به 
حســاب نیاید اما همه اینها در مجموع و در کنار 
قرار گرفتن جوان ترهایى چــون محمد محبى، 
رضا شکارى و عارف رســتمى در جمع مدعیان 
آقاى گلى مى تواند نویــد دهنده روزهاى بهترى 
براى آینده خط حمله تیم ملى کشــورمان باشد. 
تیم ملى اى که اگرچه سال هاست خط حمله آن 
در قبضه مهاجمانى چون مهدى طارمى، ســردار 
آزمون، علیرضا جهانبخــش و کریم انصارى فرد 
بوده اما درخشش دو ســه هفته اخیر مهره هاى 
هجومى ایرانى شــاغل در لیگ برتــر اندکى از 
نگرانى هاى فوتبالدوستان این کشور درباره آینده 
خط آتش این تیم پس از بازنشســتگى مهاجمان 

سابق کاسته است. 
اینجاست که مى توان با قاطعیت گفت شاید با یک 
گل بهار نشود اما همان تک گل مى تواند با فراهم 
کردن زمینه رویش گل هــاى بعدى، نویدبخش 

آمدن بهار در آینده اى نزدیک باشد.

رونمایى تلخ از 
سوپر استار جدید 

پرسپولیس

گلباران در لیگ برتر، نوید بخش خط آتش تیم ملى
مرضیه غفاریان
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مدیران پارى سن ژرمن در چند هفته اخیر بارها در پاسخ به 
سؤاالت رسانه ها این پیام را مخابره کرده اند که خیالشان 
بابت تمدید قرارداد لیونل مســى راحت است و امضاى او 
پاى تمدید دست کم یک ساله را قطعى مى دانند. ولى با این 
تاکیدهاى پاریسى ها تا این لحظه خبرى از تمدید قرارداد 
ستاره بزرگ آرژانتینى نیست و کم کم گمانه زنى هایى درباره 
تردید لئو نســبت به تمدید قراردادش با پى اس جى مطرح 
مى شود. یک رسانه فرانسوى مدعى شده به اخبارى دست 
یافته که نشان مى دهد مسى تمایل کمى براى تمدید دارد و 
ترجیح مى دهد پاریس را ترك کند. تا این لحظه دو باشگاه 
بارسلونا و اینترمیامى به شــدت براى جلب رضایت مسى 
تالش مى کنند. اما مسى تمایلى براى انتقال به لیگ آمریکا 
ندارد و حضور در یک لیگ بزرگ اروپایى را ترجیح مى دهد.

تردید مسى براى 
ماندن در پاریس

بو بریز ور ر بر ىبر ز قب و ور پ

انضباطى ارسال کند.

بت مهدى پور موجب شد 
ادى درباره دالیل غیبت 
بعد از دیدار اخیر ود ولى

ى کادر فنى تیم استقالل 
مشــکل این بازیکن و 

دار بعدى مقابل 

ک اصفهانى
ین تیم مقابل 
و مهره هاى 
م فصل اول 
ن از پیش 
ن، دیگر 
م قرار 
ود که 
ضیحى 
ت این 

شکى استقالل 

ــى درباره 
ن بازیکن
 استقالل 
 این همه 
دار مقابل 

ره تیم 

استقالل خط خورد تا باز
درباره وضعیت آین

داغ باقى بماند.
یکى از اعضاى کا
پس از پایان د
پیکان
وض
به
»
ب
ب
بع
مى تو
نفره تیما
گرچه این
به شــر
دارد اما
همراه

داشت»
الزم به
پور در پنج
حضور نداش
اینکه اســتق
شکست و چه

آورده است.
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تیم فوتبال السیلیه در هفته چهاردهم رقابت هاى لیگ قطر 
مقابل حریف خود به نتیجه تســاوى رضایت داد. در هفته 
چهاردهم رقابت هاى لیگ ستارگان قطر تیم هاى السیلیه 
و ام صالل مقابل هم قرار گرفتند که این بازى در نهایت با 
نتیجه تساوى یک بر یک خاتمه پیدا کرد. مهرداد محمدى، 
مهاجم ایرانى تیم السیلیه در این مسابقه به صورت کامل 
در ترکیب تیمش حضور داشت و توانست در دقیقه 33 گل 
زیبایى را براى تیمش به ثمر برساند. به این ترتیب السیلیه 8 

امتیازى شد و در رده یازدهم جدول رده بندى ماند.

سوپرگل مهرداد پرپر شد



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه زاینده رود
چالش هاى روزافزون در راســتاى تامین، توزیع، مدیریت منابع آب و تصمیم گیــرى در حوضه آبریز زاینده رود، 
ایجاد ابزارها و مدل هاى قابل اتکا براى مدیریت پایدار منابع آبى در این حوضه بســیار مهم فالت مرکزى ایران 

را ضرورى ساخته است. 
براى فاصله گرفتن از رویکردهاى سنتى مبتنى بر تجربه و توجه به ترجیحات و انتظارات ذى نفعان، فرآیند تدریجى 
و گام به گام که از طریق آن ذى نفعان ملى، منطقه اى و محلى به شناســایى چالش هاى مهم مرتبط با مدیریت 
منابع آب بپردازند و راه حل ها و ایده هاى ممکن و موجود، مبتنى بر اصولى شفاف را، براى فائق آمدن بر چالش هاى 

کنونى پیاده سازى کنند به عنوان مسیر اصلى و با عنوان مدیریت یکپارچه منابع آب(IWRM) انتخاب شد. 
رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب فرآیندى را شــامل مى شــود که توســعه و مدیریت هماهنگ آب، خاك و 
منابع وابســته را به منظور حداکثر کردن رفاه اقتصادى و اجتماعى به شیوه اى عادالنه، بدون برهم زدن پایدارى 

اکوسیستم هاى حیاتى، ارتقا مى دهد.

اهداف پروژه
 دستیابى به مفهوم جامع مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز زاینده رود به عنوان نمونه و توسعه آن به سایر 
حوضه هاى آبریز کشور ایران، در مقابل رویکردهاى ناموفق بخشى نگرى، هدف اصلى این پروژه است. در این 

مسیر به اهداف مهم دیگر نیز توجه شد. 
ایجاد ابزارها و تولید مدل هاى پویا و قابل اتکا و نیز سیستم هاى پشتیبان تصمیم گیرى (DSS) جهت به تصویر 
کشیدن مسائل مختلف آبى در مقیاس حوضه، ایجاد یک درك مشترك از چالش ها در بین ذینفعان و بهره برداران 
از منابع آب،  توسعه ایده سازمان حوضه آبریز از طریق ایجاد هماهنگى در تصمیمات بین واحدها و سطوح مدیریتى 
مختلف همانند سطوح استانى وزارتخانه ها و بخش هاى مصرف کننده آب،  ارزیابى و شناسایى پتانسیل ها جهت 
انجام تغییر و تحوالت در بخش کشاورزى در حوضه آبریز به منظور بهینه سازى و کاهش مصرف آب،  شناسایى 
و توسعه راه کارهاى پایدار و مؤثر براى کاهش مصرف آب، بازچرخانى و دستیابى به منابع جدید آب براى صنایع 
بزرگ و شهرك هاى صنعتى،  بررسى امکان توسعه و بهینه ســازى مدیریت مصرف آب شرب و بهره بردارى از 
تصفیه خانه هاى فاضالب شهرى و حمایت از ظرفیت سازى در زمینه آموزش متخصصین از جمله اهداف دیگرى 

است که در این راستا مورد توجه واقع گردیده است.

تاریخچه و مراحل انجام پروژه

ایده اجرایى مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه زاینده رود

با شروع پروژه در سال 2010 میالدى، به جمع آورى، تولید و پردازش داده هاى مورد نیاز ابزار پرداخته شد. ضمن 
برگزارى کارگاه هاى تعاملى، جلسات متعدد و نشســت هاى تخصصى سعى در ایجاد درك مشترك از چالش ها 
در بین ذى نفعان و ذى مدخالن حوضه گردید. مطالعات جانبى نظیر تغییر اقلیم، داده هاى مکانى، نقشــه سنگ 
کف، نقشه یکپارچه خاك، نقشــه کاربرى اراضى، هیدرولوژى آب هاى ســطحى صورت پذیرفت. براى بهبود 
درك اندرکنش آب سطحى و زیرزمینى حوضه به توسعه مفهومى و کاربرد مدل آب هاى زیرزمینى پرداخته شد. 
معرفى و شناساندن حوضه زاینده رود در جوامع بین المللى شکل گرفت. براى تقویت همکارى هاى بین بخشى 
و فرابخشى تالش شد. ساختار اولیه ابزار مدیریتى WMT، طرح ریزى گردید. در مرحله دوم (2015-2019) 
با در دسترس قرار گرفتن یک پایگاه داده که در مرحله قبل توسعه داده شده بود، توسعه راهبردها و ابزارها براى 
اجرائى نمودن مفهوم مدیریت یکپارچه منابع آب مورد توجه قرار گرفت و ابزار WMT با امکان تولید و پردازش 

سناریوهاى مدیریتى ارائه شد. 
در این مرحله عالوه بر ابزار مدیریتى، به تجزیه و تحلیل ســازمان حوضه هاى آبریز در ایران و حوضه زاینده رود 

پرداخته شد. آسیب پذیرى و شناسایى پتانسیل تغییر و تحول در بخش کشاورزى ارزیابى شد. راهکارهاى کاهش 
مصرف آب و توســعه پایدار صنایع بزرگ و شهرك هاى صنعتى بررســى گردید. امکان بهینه سازى مدیریت 
مصرف شرب و بهره بردارى از تصفیه خانه هاى فاضالب شهرى مورد تحلیل قرار گرفت و به منظور انتقال دانش 
و ظرفیت سازى علمى، مرکز آموزش عالى ایران و آلمان راه اندازى شد. مرحله سوم پروژه که چند سالى با توقف 
زمانى روبرو شــد و عمال غیرقابل انجام تلقى مى شــد مجدداً راه اندازى و تمدید گردید. آموزش، به روزرسانى و 

استقرار مدیریت یکپارچه در حوضه زاینده رود در این مرحله در حال انجام است.

(WMT) ابزار مدیریت منابع آب
انتظار اصلى از ابزار یادشده، مدیریت و نحوه توزیع آب بین ذى نفعان بر اساس میزان آب در دسترس با توجه به 
قوانین مخزن، تخصیص، حوضه به صورت شفاف، منطقى و در چارچوب مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه است. 

اندرکنش مدل هاى به کار رفته در ابزار مدیریتى

در حال حاضر، ابزار مدیریتى تولید شده، قابلیت پیش بینى و تشخیص عواقب و تأثیرات تصمیم گیرى به منظور 
تعیین تصمیم مناسب و بهینه را دارد. تأثیرات استراتژى هاى توزیع آب بر بخش هاى دیگر (کشاورزى، صنعت، 

محیط زیست، حقابه ها، مالکیت ها) را تشخیص مى دهد.
پیش بینى اثر تصمیمات در شرایط خشک سالى ، نرمال و ترسالى میســر گردیده است. ابزار مدیریتى منابع آب 
در حوضه زاینده رود با به کارگیرى چهار مدل اصلــى Mike Basin (مدل تخصیص آب)، SWAT (مدل 
شبیه ســاز هیدرولوژیکى) و FEFLOW (مدل شبیه ســاز آب زیرزمینى) و مدل WISKI (سامانه داده و 

اطالعات) توسعه یافته است.

نمونه نتایج- سناریو
 محاسبات هفت ســناریو در ابزار مدیریتى منابع آب در سال 2018 توســط DHI WASY و در حال حاضر 
(بهمن 1401) پنج ســناریو توســط تیم ایرانى مدیریت یکپارچه منابــع آب زاینده رود در اصفهان محاســبه

 و تحلیل شد.

سناریوى صفر محاســبات اخیر بانام ســناریوى پایه بدون تغییر در شــرایط حال حاضر، براى آینده میان مدت 
موردبررسى قرار داده شد. مشخص شد در این صورت باید انتظار داشت سطوح زیر کشت اراضى پائین دست بند 
چم آسمان متأثر از رودخانه که بالغ بر هشت شبکه و ناحیه آبیارى است در شرایط خشک سالى، نرمال و ترسالى 
به ترتیب به 37، 52 و 66 درصد بیشترین سطح زیر کشت در سه دهه گذشته برســد. در این شرایط تامین نیاز 
محیط زیست رودخانه و تاالب گاوخونى میسر نیست. مصرف از منابع آب زیرزمینى به حداکثر مقادیر ممکن خواهد 
رسید و حوضه زاینده رود با تبعات آن روبرو خواهد شد. برخى از نتایج دیگر این سناریو در جدول زیر ارائه شده است.

 :(RBO) سازمان حوضه آبریز
در صورت عملیاتى کردن سیستم پشتیبان تصمیم گیرى 
به عنوان یکى از اجزاى اصلى فرآیند IWRM، تصمیم 
گیران قادر خواهند بــود که نه تنها تأثیــرات احتمالى 
تصمیمات خود را ارزیابى کنند، بلکــه با فراهم آوردن 
بسترى که موردتوافق تمامى ذى نفعان باشد، دریافت 
بازخورد تصمیمات توسط ذى نفعان و آب بران را براى 
مدیران و تصمیم گیرندگان امکان پذیر ســازد. حضور 
همه ذى نفعان و ذى مدخالن در فرآیند تصمیم سازى، 
توجه به مسائل محیط زیستى، اقتصادى و اجتماعى را 
در همه سطوح تضمین مى کند و یا حداقل توجهات را به 

این مسائل معطوف مى نماید.
بر اساس یک سطح باالى تعمیم پذیرى تئورى، اصول  

طراحى سازمان حوضه پیشنهاد مى شود. طراحى مکانیسم هاى تصمیم گیرى، مکانیسم اشتراك داده و اطالعات، 
مکانیسم نظارت و مکانیسم مشــارکت ذى نفعان در RBO، مهم ترین اصول طراحى یک حوضه آبریز است. 
پیاده ســازى مدیریت یکپارچه منابع آب  نیازمند برقرارى توازن میان اهداف متعارض است و همچنین در این 
شیوه مدیریتى تغییر پارادایم، از مدیریت باال به پائین و دستور-کنترل به سمت پارادایمى غیرمتمرکز، مشارکتى 
و منعطف تر بوده است. به این ترتیب با توجه به موارد ذکرشده و همچنین شرایط بومى ایران، ساختار حوضه آبریز 

زاینده رود پیشنهاد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان:

مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود در فاز نهایى است
مدیر عامل شرکت آب منطقه اى اصفهان با اعالم انجام سه فاز مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود از قرار 

گرفتن این پروژه در فاز نهایى خبر داد.
به گزارش روابط عمومى شــرکت آب منطقه اى اصفهان، مهندس حســن ساســانى، با بیان این که پروژه 
مدیریــت یکپارچه رودخانه زاینده رود از ســه فاز بــا موضوعات جمــع آورى آمار، اطالعــات و تهیه ابزار 
مدیریتى، توســعه راهبردها؛ آموزش و اســتقرار پروژه و ارائه و تعمیم نتایج پروژه تشــکیل شــده اســت، 
افزود: این پروژه از ســال 1388با پشــتیبانى مالــى وزارت علوم و تحقیقــات دولت فــدرال آلمان، آغاز

 به کار کرد.
وى اهداف پروژه را مصرف پایدار آب در طــول رودخانه و ایجاد تعادل بین منافع مصرف کنندگان مختلف بر 
شمرد و تصریح کرد: مشارکت و در نظر گرفتن ظرفیت ها و همکارى هاى الزم  میان ذینفعان راه حل معضالت 

آبى در حوضه زاینده رود است.
مهندس ساســانى با تأکید بر این که تمامى مراحل پروژه در شــرکت آب منطقه اى اصفهان و چهار محال 
بختیارى و با مشــارکت ذى نفعان و ذى مدخالن محلى، منطقه اى و ملى به صورت داوطلبانه انجام شــده 

است، خاطر نشــان کرد: با تالش هاى بیش از یک دهه همکاران با استفاده از فناورى هاى نوین جهانى و در 
، FEFLOW آب زیر زمینى ، SWAT چهار مدل آب سطحى ، WMT – Water Management Toolقالب
  تخصیص منابع آب MIKEHydroBasin و ســامانه داده و اطالعات WISKI در ایــن پروژه طرح ریزى 

شده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه اى اصفهان با بیان این که در مدل آب سطحى SWAT پارامترهاى ورودى تا 
سال 1398 به روز رسانى شده اند، اظهار کرد: این مرحله هم اکنون در حال آموزش و بروز رسانى مجدد است.

وى با اشاره به این که در مدل آب زیر زمینى شبیه سازى اندرکنش آب سطحى و آب زیر زمینى نکته کلیدى 
است، افزود: این مدل در ابزار پشتیبان تصمیم گیرى براى مباحث گوناگون مدلسازى آب زیرزمینى استفاده 

خواهد شد.
مهندس ساسانى خاطر نشان کرد: MIKEHydrobasinاساس و نرم افزار پایه تشکیل دهنده WMT زاینده 
رود است و این مدل با دریافت داده هاى ورودى از دیگر مدلهاى توسعه داده شده و در نظر گرفتن تقاضاى آب 
مصرف کنندگان وشرایط هیدرولوژیکى حوضه، قادر به نمایش ارتباط درونى بخشهاى مصرف کننده ومنابع 

آب سطحى و زیرزمینى درزمان حال وآینده بوده و پایگاهى براى تصمیمات مدیریتى آب واجراى آنها را فراهم 
مى کند.

سامانه داده و اطالعات نیز قادر است عالوه بر به روز نگه داشتن داده ها، تجزیه و تحلیل اطالعات را به صورت 
خودکار انجام دهد و با ماکروهاى خود داده هاى ورودى براى دیگر مدل ها را با ساختار ویژه هر مدل تهیه نماید.

وى ابراز امیدوارى کرد: با نهایى شدن این پروژه بتوانیم توسعه و مدیریت هماهنگ آب، خاك و منابع وابسته 
را براى رفاه اقتصادى و اجتماعى به شــیوه اى عادالنه، بدون برهم خوردن پایدارى اکوسیستم هاى حیاتى 

افزایش دهیم.
پروژه مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود توسط محققان آلمانى، با حمایت وزارت علوم آلمان و وزارت نیرو 
ایران و با همکارى نیروهاى متخصص ایرانى، دانشگاه صنعتى اصفهان ،مشارکت شرکت مدیریت منابع آب 
ایران، شــرکت آب منطقه اى اصفهان و چهار محال بختیارى و کلیه ذى نفعان حوضه، هم اینک به فاز سوم 
(مرحله استقرار) رسیده است و در صورت نهایى شدن قابل تعمیم به تمامى حوضه هاى آبریز و موارد مشابه 

است.

اعداد در جدول باال 
برحسب میلیون 
مترمکعب است 

مهمترین نتایج 
سناریوى پایه

Mike Basin شماى کلى ابزار تخصیص آب، مدل بخشى از همکاران ایرانى و آلمانى پروژه مدیریت یکپارچه حوضه زاینده رود

نتایج مدیریتىادامه وضعیت موجود
براى 15 سال آینده

0-SC
پارامتر خشکنرمالتر

ورودى به سد1169,3946,5750,2
پمپاژ باالدست زمانخان78,477,677,6

مصارف غیرقابل کنترل 
بازده سد زاینده رود تا سد 

چم آسمان
شبکه سنتى باالدست زمانخان127,0125,5126,7
پمپاژ پایین دست زمانخان36,936,536,6
اصفهان بزرگ462,0445,2420,0

تأمین آب شرب
یزد91,288,884,0
کاشان29,028,026,4
چهارمحال و بختیارى7,97,67,2
تأمین آب صنعت (صنایع بزرگ)82,473,564,2
تأمین آب کشاورزى از آب سطحى (زاینده رود)425,2213,430,0

پایین دست از آب زیرزمینى998,6848,4723,8
تأمین آب محیط زیست تاالب12,69,40,0

پایین دست چم آسمان (160 هزار هکتار)105,58982,69458,706
تغییر سطحى اراضى

درصد کاهش سطح٪66٪52٪37


