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پرورش مرغ و خروس 
در پیاده رو!

قصه تکراری مزدبگیران

۳

مردم به جای سکه 
طال بخرند

۳

       

آیا شیر سویا برای 
نوزادان مفید است؟

 شادى «چارچوب دار» براى اصفهان 
۶

ایستگاه های 
دوچرخه به اصفهان 

برمی گردند
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: 
شهردارى این کالنشهر فعالیت ایستگاه هاى دوچرخه 
را دوباره آغاز خواهد کرد. حسین حق شناس با اشاره 
به راه اندازى ایســتگاه هاى کرایه دوچرخه اصفهان 
در ســال 1390 اظهار کرد: بهره بردار این ایستگاه ها 
شــهردارى اصفهان بود اما ســال 1396 تحت یک 
سیاست برون سپارى، بهره بردارى از این دوچرخه ها به 
یک شرکت خصوصى واگذار شد. این شرکت از لحاظ 
اقتصادى و نحوه بهره بردارى و تأمین نیروى انسانى...

بارش ها هم به داد گاوخونى نرسید
تاالب خشک اصفهان همچنان تشنه آب است

۳

سیاست جدید اداره کل تبلیغات اسالمى استان تبیین شد

عقب نشینی ژنرال 
این بار چه «خیریتى» باعث شــده که ژنرال عطاى سرمربیگرى در 
تیم ملى ایران را به لقاى آن ببخشــد؟ مگر نه اینکه امیرخان پس از 

برکنارى ویلموتس از اینکه سپاهانى ها اجازه نداده بودند...

۲

۳

۵

در صفحه در صفحه ۷

از سال آینده و در قالب از سال آینده و در قالب 

یک سیستم هوشمند؛یک سیستم هوشمند؛

خنده تلخ پسته
 بر قیمت های 

نجومی شب عید 

ستاره ستاره ۱۹۱۹ ساله فوالد ساله فوالد
 در رادار سپاهان! 

شیر هاى گیاهى جایگزین هاى محبوبى براى 
شیر گاو معمولى هستند و مى توانند گزینه هاى 
عالى براى برخى از بزرگساالن، به ویژه کسانى 
که به عدم تحمل الکتوز مبتال هستند، باشند...

۷

اشتباه در اعالم پایان موج هشتم کرونا! صادرات ۸۱۳ نوع کاال از اصفهان به ۹۰ کشورجهان نما کدام اطالعات پیام رسان ها سرى است؟استان صبحانه نخوریم، الغر مى شویم؟تکنولوژی سالمت

دریاقدرتى پور
 مدیرعامل ســازمان زیباســازى شــهردارى در یک مصاحبه 
مطبوعاتى در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزارى سمپوزیوم بین 
المللى نماد و مجسمه در شــهر اصفهان اظهار داشت: این برنامه 
امسال براى نخستین بار در کشور انجام مى شود چون تا پیش از 

این سمپوزیوم آهن در کشور نداشتیم. 
حمید قنادنیا با اشاره به اینکه سمپوزیوم از 24 بهمن ماه آغاز بکار 
کرده است و تا هشتم اســفند ماه ادامه دارد، خاطرنشان کرد: آثار 
برگزیده در ایام نوروز و به مدت دو تا سه ماه به صورت جمعى در 
شهر اصفهان به صورت موقت در معرض نمایش درخواهد آمد و 
سپس با نظر خود هنرمندان در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان به 

طور دائمى نصب خواهد شد.
وى با اشــاره به آغاز به کار این ســمپوزیوم اظهار داشت: در پى 
فراخوانى که هیئت انتخابیه و شــوراى تخصصى در حوزه نماد و 
مجسمه داد، 37 هنرمند تراز اول کشور شامل 27 هنرمند داخلى 

و 10 هنرمند خارجى دعوت شدند.
مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان ادامه داد: در این 
رابطه 70 اثر به دبیرخانه نخستین سمپوزیوم بین المللى مجسمه 
اصفهان رسید و 14 اثر انتخاب شد که این آثار شامل 11 اثر داخلى 
از هنرمندان ایران و سه اثر خارجى از کشورهاى روسیه، ترکیه و 

ارمنستان در هیئت داوران پذیرفته شد.
وى با بیان اینکه دانشگاه ها، هنرمندان و دانشجویان دعوت شده، 
اقبال خوبى به این سمپوزیوم داشــتند، افزود: طراحى و اجراى 
پروژه ها طى 15 روز موضوعى بسیار جذاب بود که همه هنرمندان 

و اساتیدى که حضور داشتند از آن استفاده کردند.
مدیرعامل ســازمان زیباســازى شــهردارى اصفهان در ادامه، 
برگزارى این ســمپوزیوم را با بهــره منــدى از ظرفیت خواهر

خوانده هاى اصفهان دانســت و تصریح کرد: پیش از این شش 
سمپوزیوم در دوره هاى قبل برگزار کردیم و امسال به شکل بین 

المللى برگزار مى شود.
قنادنیا هزینه برگزارى این سمپوزیوم را 2/5 میلیارد تومان دانست 
و اظهار داشت: مکان و متریال را خود شهردارى تقبل کرده و در 

عین حال دستمزدى هم به مجسمه سازان داده مى شود.
وى با بیان اینکه تاکنون ســمپوزیوم و رخدادهاى خوبى در این 
سازمان برگزار شده است، وظیفه حوزه زیباسازى را به دو بخش 
پیرایش و آرایش تقســیم بندى کرد و گفت: در بخش پیرایش به 
منظور تأمین آرامش شــهروندان به حذف زوائد و نازیبایى  ها در 
شهر مى پردازیم و در بخش آرایش المان ها، مبلمان، نورپردازى 

به نقاط شهر افزوده مى شود.
مدیرعامل سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان افزود: پس از 
رویداد سمپوزیوم، به مناســبت تقارن نوروز امسال با ماه مبارك 
رمضان در حوزه فضاسازى شهرى نیز اقداماتى انجام شده که از 
جمله این اقدامات معرفى محور تاریخى اصفهان است که در این 
محور 36 ابنیه تاریخى تخریب شده است و از این تعداد هفت اثر به 

صورت ماکت در مقیاس یک به 10 ساخته خواهد شد و همچون 
عمارت هاى نمکدان، جهان نما، آئینه  خانه و باغ زرشک در شهر 
به نمایــش درخواهد آمد و در معرض دید عمــوم قرار مى گیرد. 
همزمان، تصاویر قدیمى این ابنیه ها نیز به نمایش درخواهد آمد.

مدیر عامل سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان خاطرنشان 
کرد: در سالجارى سازمان زیبا ســازى شهردارى اصفهان فصل 
مشترکى از اقدامات را با دیگر نهادها و سازمان ها براى ساماندهى 
مبلمان شهرى کلید زده است و در حوزه محوطه بازى نیز رویکرد 

جدیدى اتخاذ کرده ایم.
وى در پاســخ به ســوال «نصف جهان» مبنى بر اینکه همواره 
مشاهده مى شود در ایام نوروز تنها به ایجاد نشاط در مرکز شهر 
بسنده مى شود و معموًال حاشیه شهر جا مى ماند بیان کرد: بخشى 
از این موضوع طبیعى اســت به این خاطر که مناطق گردشگرى 
اصفهان در مرکز شهر است اما با اینهمه در سال آینده، 12 میلیارد 
تومان اعتبار براى مناطق حاشیه  اى و کم  برخوردار شهر در قالب 
اجراى طرح  هاى نورپردازى در نظر گرفته شــده اســت که این 
سازمان به صورت جداگانه آن ها را اجرا خواهد کرد.  وى ادامه داد: 

این موضوع شامل مناطق 11، 2 و 14 مى شود.
مدیرعامل سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان تصریح کرد: 
براى ایام نوروز 1402 نیز آذین بندى شــهرى غیر از سفره هاى 
هفت سینى که توسط سازمان زیباسازى پیش از این طراحى شده 

است، توسط مناطق پانزده گانه اجرا و نصب مى شود.
قنادنیا با اشاره به اینکه بالغ بر دو هزار پرچم سامورایى نیز در رینگ 
سوم و ریسه  هایى با رویکرد تلفیق نوروز و ماه مبارك رمضان در 
این نقطه از شهر نصب مى شود اظهار داشت: براى نوروز 1402 
المان هاى محور نور که سال گذشته در محور هشت  بهشت نصب 
شــده بود با اصالح و تکمیل مجدد از جمله اضافه شدن چندین 

تونل نور در قسمت باغ رز ناژوان نصب مى شود.
مدیرعامل سازمان زیباسازى شــهردارى اصفهان افزود: در پنج 
نقطه شهر از جمله میدان امام حسین (ع)، گذر چهارباغ عباسى و 
پل خواجو و ....به عنوان محور گردشگرى به طور ویژه با محوریت 

گردشگرى اقدامات گسترده اى صورت مى گیرد.
قنادنیا با بیان این که برنامه هاى خاصى را در حوزه نورپردازى سه 

 بعدى براى نوروز 1402 طراحى کردیم اظهار داشــت: همچنین 
در حوزه مبلمان شهرى بازى  هاى خالقانه اى همچون فایربال، 
تک بال و میز فوتبال در محور رودخانه زاینده رود ویژه تمام سنین، 
بازیکده خالق هم ویژه کودکان و نوجوانان در سطح شهر براى 

ایام نوروز انجام نصب مى شود. 
مدیر عامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان همچنین گفت: 
در حوزه نمادها هم سه نماد شهید کشــورى، نماد مقاوت سردار 

سلیمانى و نماد تفکر در شهر به اجرا درمى آید.
وى با اشــاره به اینکه ســوالرها یا صفحات خورشــیدى نیز با 
طرح هایى که شامل اسماء الهى، نماد ماه مبارك رمضان و نوروز و 
نام شهدا است تزیین خواهد شد، بیان کرد: در این رابطه دیوارنگاره 

هاى نوروز در دو محور اصلى نیز اجرا مى شود.
مدیرعامل سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان با بیان اینکه 125 
تابلوى تبلیغاتى ایســتاده نیز در معابر اصلى شهر توسط سازمان 
زیباسازى ویژه ماه مبارك رمضان، شــهدا و عید نوروز طراحى 
شده اســت که در ایام نوروز به نمایش گذاشته مى شود، تصریح 
کرد: از دیگر اقدامات و سیاست  هاى سازمان زیباسازى شهردارى 
اصفهان تمرکز بر حوزه نورپردازى و مبلمان شهرى به عنوان یک 

کار ویژه شمرده مى شود.
به گفته قنادنیا دیوارنگاره ها در فضاى بصرى و ترافیکى شــهر 
در دو محور اصلى خیابان کاوه و میدان امام حسین (ع) و خیابان 

سروش تا میدان آزادى به طول 13 متر مربع انجام مى شود.
وى با اشــاره به اینکه تمامى دیوارنگاره ها به طور مشخص در 
شوراى تخصصى بررســى خواهد شد گفت: تالش شده که همه 

دیوارنگاره ها با یکدیگر هارمونى خاصى داشته باشد.

اصفهان شهر موزه است
در این مراســم پیمان کریمى دبیر ســمپوزیوم ومســئول نماد 
سازمان زیبا سازى شــهردارى اصفهان هم با اشاره به اینکه این 
ســمپوزیوم را نمى توانیم تنها در قالب نمادهاى اصفهان ببینیم 
به این علت که اصفهان به عنوان یک موزه شــناخته مى شــود 
اظهار داشــت: کارى که از این مجسمه ســازان برجسته نصب 
مى شود ســبک هایى از رئال تا معاصر اســت و همه تکنیک ها 

در آن به کار گرفته شــده و در این ســمپوزیوم کارهاى متفاوت 
مى بینیم.

وى گفت: المان ها و مجســمه هاى طراحى شده در سطح شهر 
مى تواند به دو صورت دائم و موقت تقسیم بندى شود، اما تمام آثار 
ساخته شده در نخستین سمپوزیوم بین المللى مجسمه سازى به 
صورت دائم در شهر نصب خواهد شد و این مجسمه ها با موضوع 

اصفهان مرتبط است.
دبیر سمپوزیوم ومســئول نماد سازمان زیبا ســازى شهردارى 
اصفهــان تصریح کــرد: در انتخاب این المان ها، شــاخص ها و 
مؤلفه هایى مانند اصفهان، شهر زندگى و زیرمؤلفه هایى همچون 

شهر با نشاط، شهر با خانواده در نظر گرفته شده است.
وى یکى از ویژگى هاى مهم این سمپوزیوم را حضور سه نسل از 
مجسمه سازان دنیا در آن دانست و گفت: همه این هنرمندان امضا 

دارند و آثارشان صاحب سبک است.
دبیر این سمپوزیوم در پاسخ به این ســوال که برخى از مجسمه 
هایى که در سطح شهر قرار دارند دچار زنگ زدگى شده اند و این 
موضوع در چشم مخاطبان اثر خوبى ندارد اظهار داشت: تکنیک 
زنگ زدگى یکى از تکنیک هاى مجسمه سازى است و هنرمند به 
این علت که مى خواهد حسى که آهن دارد را نشان دهد به همین 
خاطر ترجیح مى دهد این مجسمه ها را رنگ نزند تا همین حس 

به ببننده هم انتقال یابد. 
وى با تاکید بر اینکه اصفهان یکى از شــهرهاى پیشرو محسوب 
مى شود و نمى توانیم در مقطعى اسیر شویم و به همین خاطر باید 
از همه متریال ها در مجسمه ها و تندیس ها استفاده کنیم اظهار 
داشت: در گذشته سمپوزیوم چوب داشتیم و حاال سمپوزیوم آهن 
داریم و این موضوع مى تواند اصفهان را در زمینه مجسمه سازى 

بالنده کند.

اعتماد هنرمندان براى حضور در سمپوزیوم
در این مراسم محمد جواد شــمس آرا، معاون طراحى شهردارى 
سازمان زیباسازى شهردارى اصفهان نیز در رابطه با برگزارى این 
سمپوزیوم بین المللى گفت: یکى از مولفه هایى که در فراخوان این 
سمپوزیوم به مجسمه سازان ارایه دادیم این بود که مجسمه سازان 

اصفهان شهر زندگى را در آثارشان در نظر بگیرند.
وى ادامه داد: ما مولفه هایى را به آنها ارایه دادیم که شهرى همراه 

با نشاط اجتماعى در این المان ها نمود داشته باشد .
به گفته شمس آرا آنچه که در این سمپوزیوم اهمیت داشت این بود 
که حتماً آثار در یک بازه زمانى معین باید ساخته شود و دوم امضادار 

بودن اثر و سوم نوع خالقیتى بود که در این آثار جریان دارد. 
وى ادامــه داد: ایــن موضوع بــراى ما مهــم بود کــه در این 
شــرایط مذاکرات بــه خوبى بــا هنرمندان کشــورهاى دیگر 
انجــام شــد و آنها ایــن اطمینــان را حاصــل کردنــد که به 

اینجا بیایند.

برگزاری سمپوزیوم بین المللی نماد و مجسمه در اصفهان

افزایش بهره وری 

تله کابین صفه
۶

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع های 

سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان:سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان:
پ ر ر نررر نپپ پ ر ر ننر پ ر ر ر
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مربیگ در گرىى سرى سرمربیگرى در  ى دربیگرى س سرمر
س ازیرخا پسه امیر از خانه امیرخان پس از ن پسه ام
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سالروز والدت حضرت امام زین العابدین (ع) مبارک باد 
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21 هزار بدهکار مالى 
ممنوع الخروج شدند

اشتباه در اعالم پایان 
موج هشتم کرونا!

خبرخوان
وزیر ورزش 

ممنوع المالقات شد
وزیر ورزش و جوانــان و تعدادى از    ایرنا |
مصدومان سانحه سقوط بالگرد جهت ادامه روند 
درمان، با تصمیم پزشــکان از بیمارستان شهید 
باهنر کرمان ترخیص و در یکى از بیمارستان هاى 
تهران بســترى شدند. ســید حمید سجادى که 
بامداد شنبه به همراه تعدادى از مصدومان سانحه 
هوایى سقوط بالگرد به تهران بازگشت، با توصیه 

پزشکان ممنوع المالقات شد. 

کشته ها همچنان 
رو به افزایش

  عصر ایران |منابــع خبرى بامداد شــنبه 
گزارش دادند بنابر آمارهاى منتشــر شده، شمار 
قربانیان زلزله اخیر در ترکیه و سوریه از 50 هزار 
کشته عبور کرده اســت. پیش تر سازمان ملل 
متحد اعالم کــرده بود کــه 8/8 میلیون نفر در 
سوریه تحت تأثیر تبعات زلزله شمال این کشور 

قرار خواهند گرفت.

نجات معجزه آساى بره ها
  همشهرى آنالین |فیلمى در فضاى 
مجازى منتشر شده که نشــان مى دهد تعدادى 
بره پس از 11 روز زنده از زیر آوار زلزله در ترکیه 

نجات پیدا کردند.

دوباره «شمر» نمى شوم 
  روزنامه جام جم |محمــد فیلى که در 
سریال «مختارنامه» نقش منفور «شمر» را بازى 
کرد مى گوید: من اصًال از اینکه این نقش را بازى 
کردم پشیمان نیستم اما دوست ندارم دوباره نقش 
«شمر» را بازى کنم، چون یک بار بازى کرده ام و 
تمام شده است. وى اضافه کرد: در ابتدا کمى هم از 
پذیرفتن این نقش اکراه داشتم، چون نمى خواستم 
در این سریال نقش یک فرد منفور را بازى کنم اما 

در حین کار با نقش ارتباط گرفتم.

کنکور الکترونیکى مى شود
رئیس ســازمان سنجش کشور    انتخاب |
گفت: تمام ســعى ما بر این است که سال آینده، 
آزمون سراسرى را به صورت الکترونیکى برگزار 
کنیم. به گفته وى، در آزمــون الکترونیکى قرار 
است که چند ســرى امتحان از داوطلبان گرفته 
شود و به این صورت نیســت که آزمون در یک 

نصف روز برگزار شود.

 حضور جهانى 
تنیسورهاى زن عربستان 

  دیده بان ایران | ورزش زنان در عربستان 
سعودى به نقطه عطف جدیدى رسید زیرا این کشور 
اولین تیم بانوان خود را به یک رویداد فدراسیون 
بین المللى تنیس اعزام کرد. رقابت هاى مقدماتى 
آسیا-اقیانوســیه اولین حضور تنیســورهاى زن 

عربستان را در خود مى بیند.

بلیت 100 میلیونى 
کنسرت!

  رویداد24  | عکس منتشر شده بلیت 100 
میلیون تومانى کنسرت امیر تتلو در ترکیه بازتاب 
گسترده اى در اینستاگرام داشته است. امیر تتلو، 
خواننده ایرانى مقیم ترکیه که پیش تر مدعى شده 
بود اردیبهشت 1402 آخرین کنسرت و در واقع 
خداحافظى اش از دنیاى موسیقى و هوادارانش 
را برگزار خواهد کرد، قیمت نجومى براى بلیت ها 
درنظر گرفته است. تتلو که بار ها تبحر خود در دود 
کردن پول مردم از طرق مختلف را نشان داده، تنها 
چند ساعت مانده به برگزارى کنسرت اخیرش خبر 
از لغو آن داد تا پول خریداران بلیت  را به جیب بزند.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجراى اســناد رسمى سازمان 
ثبت اســناد و امالك کشــور گفت: از ابتداى امسال 
21 هزار بدهکار قطعى مالى شــامل بدهکاران بانکى، 
چک هاى برگشتى، مهریه و مشــمول ماده 77 قانون 

شهردارى ها ممنوع الخروج شدند.
ســید صادق ســعادتیان اظهار کرد: ممنوع الخروجى 
افرادى که بدهکارى آنها قطعى شده است، طبق ماده 
17 قانون گذرنامه از وظایف گذرنامه است و متقاضى 
درخواست مى کند و اداره گذرنامه فرد را ممنوع الخروج 
مى کند یا از صدور گذرنامه براى وى خوددارى مى شود. 
وى با اشــاره به اینکه میزان بدهى این افراد مشخص 

نیست، ادامه داد: ممکن اســت این بدهى ها حداقلى 
یا بسیار زیاد باشد و مهم این اســت که بدهکار بودن 
این افراد قطعى شــده و ممکن است برخى از این افراد 
بدهى هاى سنگینى داشته باشــند که حتى با توقیف 
اموال آنها هم امکان رفع ممنوع الخروجى وجود ندارد.

ســعادتیان افزود: اگر بســتانکارى درخواست ممنوع 
الخروجى مدیون را داشــته باشــد، مى تواند از طریق 
مراجعه به دوایر ثبت اســناد اقدام کند و در  صورتى که 
امکان مراجعه به این شــعب را نداشــته باشد، امکانى 
فراهم شده است تا بتواند درخواست هاى خود را به دفاتر 

اسناد رسمى و دفاتر ازدواج و طالق ارائه دهد.

معاونان بهداشت و درمان وزارت بهداشت، چندى قبل 
مدعى شدند که از قله موج هشتم کرونا عبور کرده ایم، 
در حالى که در روزهاى اخیر شاهد سیر صعودى موارد 

ابتال و فوتى هستیم.
موج هشــتم کرونا آنقدر ضعیف شروع شد که مقامات 
وزارت بهداشــت، خیلى زود اعالم کردنــد از قله موج 
هشتم کرونا عبور کرده ایم. این در حالى است که چند 
روز بعد از اعالم موضع دو معاون درمان و بهداشــت 
وزارتخانه، شــاهد افزایش موارد ابتال و فوتى در کشور 
بودیم. از 23 بهمن 1401، آمار روزانه کرونا تقریبًا روند 
صعودى به خود گرفته و اغلب روزها شــاهد 3 رقمى 

شدن موارد ابتال بوده ایم.
در این روزها، همانطور کــه از آمارهاى روزانه وزارت 
بهداشت مى توان استنباط کرد، روند صعودى کرونا رقم 
خورده است. همچنین، آمار فوتى هاى روزانه نیز در این 
بازه زمانى تقریبًا صعودى بوده و 53 مورد مرگ و میر 
ناشى از کرونا گزارش شده است. در همین حال، نقشه 
کرونایى کشور نیز دستخوش تغییر رنگ بندى شده و بر 
تعداد شهرهاى نارنجى افزوده شده و از تعداد شهرهاى 

آبى کم شده است.
به نظر مى رسد، وزارت بهداشــت در اعالم پایان موج 

هشتم کرونا، اشتباه محاسباتى داشته است.

الدن ابرانمنش
قد عید امسال به قامت پسته نمى رسد. قیمت نجومى 
پســته که این روزها مرز یک میلیون تومان را گذرانده 
کام خیلى ها را به لبخندش تلخ کرده است و بسیارى از 
مردم عطاى خرید این محصول گرانقیمت را به لقایش 

بخشیده اند.
گرچه این تنها مخصوص پسته نیست، چرا که در آخرین 
ماه ســال و در حالى که مردم در حال آماده شدن براى 
نوروز هســتند، یکه تازى قیمت ها در بازار آجیل باعث 
شده آجیل از میهمانى هاى عید رخت بربندند و همان 
تک و توك پســته اى هم که پادشــاه آجیل شب عید 

محسوب مى شد نایاب شود.
در آخرین تغییرات قیمتى، بهاى انواع آجیل این روزها 
با رشد تا دوبرابرى مواجه شده به گونه اى که هم اکنون 
قیمت هر کیلو پسته با توجه به کیفیتى که دارد از 800 
هزار تومان شــروع مى شــود و تا بیش از یک میلیون 
تومان قیمت مى خورد. این توصیفات نشانگر آن است 

که باید از خیر پسته در تنقالت امسال گذشت. 
البته محمد صالحى، رئیس هیئت مدیره انجمن پسته 
در تازه ترین اظهار نظرهایــش اعالم کرده که مردم از 
پسته هاى ریز به جاى پسته هاى درشت استفاده کنند 

تا قیمت برایشان پایین تر درآید! 
وى در رابطه با پســته هاى قیمت مناسب در بازار ادامه 
داده: تفاوت پسته مرغوب در درشت بودن و ریز بودن آن 
است و در کیفیت آن فرقى با هم ندارد و  اینطور نیست 
که پسته ریز نامرغوب باشــد. افرادى که مى خواهند 
پسته درشــت و مرغوب داشته باشــند هزینه بیشترى 
هم پرداخت مى کنند. در بازار خشکبار، پسته 400 هزار 
تومانى هم وجود دارد اما سایز آن کمى ریزتر است. حتى 

خودمان هم بیشتر از پسته هاى ریز استفاده مى کنیم.

 رونق پسته از سکه افتاد
قیمت نجومى پســته در حالى باعث شده مردم دیگر از 

خیر خرید آن بگذرند که رونق این محصول در بازارهاى 
جهانى هم از سکه افتاده است تا جایى که به گفته رئیس 
هیئت مدیره انجمن پسته ایران، زنگ خطر صادرات این 
محصول به صدا درآمده است. صالحى، دلیل اصلى این 
موضوع را اتخاذ سیاست هاى غلط و اصرار بر ادامه آنها 

در حوزه تجارت خارجى دانسته است.
همین چنــد روز پیش بود که مســئوالن وزارت جهاد 
کشــاورزى اعالم کردند تولید پسته در ده سال گذشته 
در جهان از 800 هزار تن به یــک میلیون و 400 هزار 
تن افزایش یافته اســت. گردش مالى این محصول نیز 
در دنیا از 2 میلیارد و 500 میلیون دالر در ســال 1990 
به 3 میلیارد و 200 میلیون دالر در ســال 2022 رسیده 

در حالى که سهم پسته ایران از این سبد جهانى در حال 
کاهش است.

به گفته آنها، دالیل اصلى کاهش ســهم جهانى پسته 
ایران، مشــکالت اقلیمى و کمبود آب اســت و اگر به 
استانداردســازى در انبار ها، بسته بندى و عنوان گذارى 
پســته توجه نکنیم، ســهم این محصول در بازار هاى 

جهانى از این میزان نیز کمتر مى شود.
اما کارشناســان دالیل مهمترى را براى کاهش سهم 
ایران در بازار جهانى پســته عنــوان مى کنند که بیش 
از همه مربوط به سیاســت هاى غلط در حوزه تجارت 

خارجى مى شود.
زمانى پســته ایران رتبه اول در دنیا را داشت اما اکنون 

در رتبه دوم اســت که با رتبه سوم هم برابرى مى کند و 
در حال حاضر عرضه و تقاضا در صادرات باهم برابرى 

مى کند.
چند سال پیش هم قیمت پسته شــب عید تحت تأثیر 
افزایش صادرات و رشــد قیمت دالر بــا روند صعودى 
مواجه شد که در آن زمان اکثر مردم با نخریدن پسته و 
تنقالت شب عید دست اندرکاران بازار را مجبور به عقب 
نشــینى کردند اما امســال رئیس هیئت مدیره انجمن 
پســته با اینکه تقاضاى بازار داخلى را نســبت به چهار 
پنج سال گذشته اسفناك توصیف کرده اما بر این نکته 
هم تأکید کرده که به نظر نمى رســد تغییرى در قیمت 

ها ایجاد شود.

خنده تلخ پسته بر قیمت هاى نجومى شب عید 
ایران در فهرست سیاه 

باقى ماند 
  انتخاب | گروه ویژه اقدام مالى (FATF) اعالم 
کرد کره شمالى و ایران همچنان در فهرست سیاه 
این گروه باقى خواهند ماند. گروه ویژه اقدام مالى 
در بیانیه اى اعالم کرد که بررسى وضعیت ایران و 
کره شمالى از فوریه سال 2020 متوقف شده است و 
این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار دارند. 
FATF مى گوید تهران در ســال 1395 متعهد شد 

تا کمبودهاى راهبــردى در مقــرارت و قوانین را 
جبران کند. 

به احترام اروپا...
فرمانده نیــروى هوافضاى ســپاه    انتخاب|
با اشاره به قدرت موشــکى این نیرو تصریح کرد: 
ما اکنون قادر هســتیم تا فاصله 2000 کیلومترى 
ناوهاى هواپیمابر آمریکایــى را هدف قرار دهیم. 
البته این فاصله به احترام اروپایى ها روى عدد 2000 
کیلومتر نگه داشته ایم و امیدواریم اروپایى ها احترام 

خود را نگه دارند.

عدالت چه مى گوید
  روزنامه جمهورى اسالمى |

بازنشستگان، متناســب با حق بیمه اى که پرداخت 
کرده اند، توقع حقــوق دارند. عدالت هــم همین را 
مى گوید نه آنچه سال پیش اتفاق افتاد و برخى ها به 
خطا به آن عنوان عدالت دادند که در حقیقت قربانى 
کردن این مفهوم متعالى و جامعه ساز بود، پیش پاى 

یک تصمیم غلط.

احمدى نژاد کجاست؟ 
احمد علیرضا بیگى، نماینده    دیده بان ایران |
مجلس و از نزدیکان محمود احمدى نژاد در پاسخ به 
اینکه آیا محدودیتى براى او در نظر گرفته شده که در 
این مدت در سکوت خبرى به سر مى برد، گفت: خیر، 
محدودیتى در نظر گرفته نشــده است. وى در پاسخ 
به اینکه آیا احمدى نژاد قصد منتشــر کردن بیانیه یا 
واکنش هایى از این دســت را دارد یا خیر، بیان کرد: 
ایشان بارها اعالم کرده اند که نسبت به شرایط موجود 
انتقاد دارند ولیکن به هیچ عنوان قصد نقش آفرینى در 

صحنه اى که بیگانه آن را آراسته است، ندارد.

دولت قبل «چین هراس» بود
  ایسنا | ابراهیم رضایى، عضو کمیسیون امنیت 
ملى و سیاســت خارجى مجلس با اشاره به سفر اخیر 
رئیس جمهور بــه چین، گفت: این ســفر مقدمه اى 
براى عادى سازى روابط با چین بود. در دولت قبل به 
واسطه غرب گرایى در دستگاه سیاست خارجى شاهد 
یک نوع چین هراسى بودیم که از بلوك شرق فاصله 
گرفته بودند. همچنین از امتیاز روابط با آنها بهره اى 

نمى بردند.

دادستان طالبان 
در تهران چه مى کرد؟

  همشهرى آنالین| «شمس الدین شریعتى»، 
دادستان کل طالبان در رأس یک هیئت امروز عازم 
ایران شده اســت. انعام ا... ســمنگانى، رئیس مرکز 
رســانه هاى حکومت طالبان در توییتى هدف از این 
سفر را، بررسى وضعیت زندانیان افغان در ایران و روند 

انتقال آنان به افغانستان خوانده است.

فروش بزرگ خودرو 
  گجت نیوز| ســخنگوى وزارت صمت از آغاز 
بزرگ ترین طرح فروش خودرو بدون قرعه کشى از هفته 
آینده خبر داد و گفت:  در این طرح چند صد هزار دستگاه 
خودرو به مشتریان عرضه خواهد شد. امید قالیباف گفت: 
مى توانیم تا پایان سال 1401 محصوالت خودروسازان 

را بدون قرعه کشى به مشتریان عرضه کنیم.

مشاور وزیر اقتصاد نه تنها موضوع آزادسازى قیمت 
نان را رد کرد، بلکه از افزایش دو برابرى کمک هزینه 

نانوایان در فاز دوم طرح خبر داد.
محمد جالل درباره اینکه فاز دوم هوشمندسازى نان 
مشخصاً چه تفاوتى با مرحله ابتدایى طرح دارد،  گفت: 
در فاز اول تمرکز دولت بر اســتقرار کارتخوان هاى 
هوشــمند نزد نانوایان بود، در ایــن مرحله در واقع 
تمرکز بر متناسب ســازى یا شناورســازى سهمیه 
آرد مبتنى بر عملکرد ثبت شــده و پذیرفته شده آنها 
روى این کارتخوان هاســت. جالل در پاسخ به این 

ســئوال که آیا در فاز دوم برنامه اى براى ساماندهى 
صف هاى طوالنى نانوایان وجود دارد، گفت: مرحله 
جدید طرح در یکى از اســتان ها به صورت آزمایشى 
انجام شــد. به گفته مدیران اســتان مربوطه یکى 
از آثار این طــرح از بین رفتن صف هــاى طوالنى 
بود. دلیل اتفاق مورد اشــاره این اســت که در طرح 
هوشمندســازى یارانه آرد، نانوا هرچه نان بیشترى 
تولید کرده و بفروشد، مى تواند کمک هزینه باالترى 

دریافت کند.
وى افزود: در ساختار سنتى گذشته، یعنى تا پیش از 

اجراى طرح هوشمندسازى یارانه آرد و نان، اقتصاد 
مطلوب نانوایى این گونه بود کــه عرضه کمتر نان، 
منافعى را ایجاد مى کرد. یعنى به جاى پخت نان، آرد 
یارانه اى صرف مصارف دیگرى مى شــد، پخت نان 
کاهش مى یافت و صف هاى طویل شکل مى گرفت. 
اما با اجراى طرح هوشمندسازى، نانوا با پخت بیشتر 

نان، نفع بیشترى مى برد. 
مشاور وزیر اقتصاد پیرامون نگرانى از گران شدن نان 
گفت:  ما تالش کردیم با عمل خود نشان دهیم دولت 

هیچ ایده اى در رابطه با آزادسازى قیمت نان ندارد.

وى تصریــح کرد: البتــه بحث اصــالح قیمت نان 
متناســب با نرخ تــورم عمومى کاالهــا موضوعى 
اســت که در ابتداى هر سال در دســتور کار دولت 
قرار مى گیرد. اکنون در این زمینــه نمى توان اظهار 
نظر خاصى انجــام داد ولى قطعًا آزادســازى قیمت 
به معناى جهــش چندبرابرى قیمــت را نخواهیم 
داشــت، اما ممکن اســت در ابتداى هر سال، طبق 
عرف ســالیان گذشــته، چند درصــد افزایش نرخ 
را داشــته باشــیم که هنوز براى آن تصمیم گیرى 

نشده است.

مردم نگران آزادسازى قیمت نان نباشند

شرکت سامسونگ الکترونیکس اعالم کرد فناورى مودم استاندارد شده 
شبکه هاى غیرزمینى (NTN) به صورت ۵G را براى ارتباط مستقیم بین 
گوشى هاى هوشمند و ماهواره ها، به ویژه در مناطق دورافتاده، در نظر 

گرفته است.
سامسونگ قصد دارد این فناورى را در راه حل هاى مودم اگزینوس این 
شرکت ادغام کند و به تجارى سازى ارتباطات ماهواره اى ۵G سرعت 

بخشد و راه را براى عصر اینترنت همه چیز مبتنى بر ۶G هموار کند.
نکته قابل توجه اینجاست که این فناورى نیازى به دکل هاى مخابراتى 
ندارد و ظاهراً به زودى قرار است همراه با تراشه هاى اگزینوس، اینترنت 

ماهواره اى را در دسترس کاربران موبایل قرار دهد.

NTN یک فناورى ارتباطى است که از ماهواره ها و سایر وسایل نقلیه 

غیرزمینى براى اتصال به مناطقى اســتفاده مى کند که قبًال توســط 
شبکه هاى زمینى غیرقابل دسترســى بودند؛ چه بر فراز کوه ها، چه در 

میان بیابان ها یا در وسط اقیانوس.
کاربران به لطف این ویژگى نه تنها مى توانند از خدمات آنالین ســود 
ببرند، بلکه به تماس و پیامک هم دسترسى خواهند داشت. بدیهى است 
که چنین قابلیتى در شرایط بحرانى هم مى تواند به کمک افراد بشتابد. 

به منظور بهره مندى از شــبکه فوق به مودم هاى اختصاصى نیاز است 
که در نتیجه بســیار بعید خواهد بود که شــاهد فعال شدن آن بر روى 

محصوالت قدیمى تر این شرکت باشیم.

شــهردار تهران با بیان اینکه این روزها انواع و اقســام دروغ ها مطرح 

مى شود، گفت: فروش پارك هاى پایتخت کذب محض است. 
علیرضا زاکانى گفت: این روزها انواع و اقســام دروغ ها را مى شنویم؛ 

فروش پارك هاى پایتخت هم یک دروغ شاخدار است.
وى با بیان اینکه مولدسازى استفاده بهینه از امکانات شهر است، اظهار 
کرد: مابقى مواردى که در خصوص مولدســازى امکانات شهردارى 

مطرح مى شود، داستان پردازى است.
شهردار تهران تأکید کرد: مولدسازى رویه اى عقالنى در شهردارى است 
تا از امکاناتى که استفاده مى کنیم حداکثر بهره مندى را داشته باشیم و در 
واقع آنچه به عنوان مولدسازى در دولت مطرح مى شود با مولدسازى در 
شهردارى تفاوت دارد.  وى افزود: به هیچ عنوان فروش گسترده اموال در 

شهردارى و مواردى از این قبیل که مطرح شده، صحت ندارد.

توسعه باورنکردنى
 دسترسى همگانى به اینترنت ماهواره اى

پارك هاى تهران فروشى نیست!

گمانه ها از علل سقوط بالگرد
 وزیر ورزش

صحبت از علت ســقوط بالگرد هالل احمر حامل وزیر ورزش و همراهان در 
شهرستان بافت شاید اینک زود باشد چون جعبه ســیاه آن تازه جدا شده، به 
تهران ارسال مى شود و تیم ارزیاب نیز همچنان در حال بررسى است که بیشتر 

گمانه ها نیز حکایت از نقص فنى دارد اما باید منتظر اعالم رسمى دالیل شد.
مسئوالن هالل احمر مى گویند بالگرد پیش از حادثه مشکلى نداشته و به برخى 
گمانه زنى هاى احتمالى نیز پاسخ مى دهند که شدت وزش باد آنقدر نبوده که 
سبب این حادثه شــود و نیز ظرفیت بالگرد نیز کمتر از وزن سرنشینان نبوده 
است؛ این افراد مى گویند این نوع بالگرد ظرفیت حمل دستکم سه تن بار را 

دارد حال آنکه سرنشینان نصف این ظرفیت نیز وزن نداشتند.
کاپیتان پرواز مى گوید بالگرد مشکلى نداشــته اما لحظه اى تعادل خود را از 
دست مى دهد و او با وجود آنکه خیلى تالش کرده آن را کنترل کند اما موفق 

نبوده است. 
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ایستگاه هاى دوچرخه به 
اصفهان برمى گردند

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: 
شهردارى این کالنشهر فعالیت ایستگاه هاى دوچرخه 
را دوباره آغاز خواهد کرد. حسین حق شناس با اشاره 
به راه اندازى ایســتگاه هاى کرایه دوچرخه اصفهان 
در سال 1390 اظهار کرد: بهره بردار این ایستگاه ها 
شهردارى اصفهان بود اما ســال 1396 تحت یک 
سیاست برون سپارى، بهره بردارى از این دوچرخه ها 
به یک شــرکت خصوصى واگذار شــد. این شرکت 
از لحاظ اقتصــادى و نحوه بهره بــردارى و تأمین 
نیروى انسانى با مشکالتى مواجه و در نتیجه باعث 
شــد که به مرور تعداد ایســتگاه هاى فعال کاهش 
پیدا کند و به نوعى تعطیل شــود. وى با بیان اینکه 
امسال آخرین سال بهره بردارى از این شرکت بود و 
ایستگاه هاى دوچرخه از آن تحویل گرفته شده است، 
تصریح کرد: شهردارى اصفهان با انجام هماهنگى 
و برنامه ریزى هاى الزم، از ســال آینده در راستاى 
سیاست هوشمندســازى که دوچرخه ها را با سیستم 
هوشمند و در قالب اپلیکیشن به اشتراك مى گذارد، 

فعالیت ایستگاه ها را دوباره آغاز خواهد کرد.

تصادف اتوبوس و نیسان
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى خمینى شــهر از مصدوم شدن 15 نفر در 
سانحه تصادف اتوبوس و نیسان در اتوبان آزادگان 
این شــهر خبر داد. مهدى مرادیان اظهار داشــت: 
حادثه تصادف یک دســتگاه اتوبوس مســافربرى 
با یک دستگاه خودروى نیســان در اتوبان آزادگان 
نرسیده به امامزاده ســیدمحمد خمینى شهر ساعت 
9 و 50 دقیقه صبح روز جمعه گزارش شــد. وى با 
بیان اینکه اتوبوس متعلق به شــرکت مسافربرى 
عدل مســیر دزفول- اصفهان بوده اســت، افزود: 
بر اثر این ســانحه 15 نفر شــامل 12 نفر َمرد و سه

 بانو مصدوم شدند. 

آمار معامالت بورس اصفهان
آمار معامالت بورس منطقه اى اصفهان اعالم و طى 
آن در هفته گذشته 722 میلیون سهم به ارزش 4/830 
میلیارد ریال معامله شد. همچنین طى هفته گذشته، 
نام پنج شرکت برتر از نظر ارزش معامالت در بورس 
منطقه اى اصفهان به ایت ترتیب اعالم شد: ذوب آهن 
اصفهان، فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت تهران، 
صندوق سرمایه گذارى افرا و صندوق سرمایه گذارى 

کمند.

تعویض 75 کیلومتر 
سیم برق 

رئیس اداره بــرق تیران و کرون گفــت: تعویض 75 
کیلومتر از ســیم برق ایــن شهرســتان و تبدیل به 
کابل خودنگهدار در دســتور کار بوده است. مرتضى 
یوســف زاده اظهارکرد: شــرکت برق اصالحات در 
حوزه هاى مختلف را بر اساس برنامه مشخص انجام 
مى دهد که تبدیل کابل مسى به خودنگهدار در برنامه 
امسال 75 کیلومتر بوده که تنها هفت کیلومتر آن باقى 
مانده است. وى افزود: بیش از سه هزار سرویس المپ 
روشنایى در شهرســتان تیران و کرون انجام شده که 
بخش عمده آن روستایى بوده و در سطح شهرها نیز 

اقداماتى صورت گرفته است.

کاهش حجم برداشت آب 
زیرزمینى

مدیر حفاظت و بهره بردارى از منابع آب شــرکت آب 
منطقه اى اصفهان گفت: با اصالح و تعدیل 17 هزار 
پروانه بهره بردارى چاه هاى کشاورزى، 996 میلیون 
مترمکعــب از حجم برداشــت آب زیرزمینى کاهش 
یافت. محمد خلجى با اشــاره به پر و مسلوب المنفعه 
شدن بیش از هشت هزار و 667 حلقه چاه غیر مجاز در 
استان اصفهان اظهار داشت: حجم آب صرفه جویى 
شده از محل پر کردن چاه هاى غیرمجاز استان، 231 

میلیون مترمکعب است.

خبر

عضو هیئت رئیسه اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: 
تمایل مردم به خرید سکه سبب افزایش حباب قیمت سکه 

و رکود بازار طال شده است.
ابراهیم حبیب اللهى اظهار کرد: اکنون نیز بازار طال حال 

و هواى شب عید ندارد و مردم به خرید سکه تمایل دارند.
او افزود: اگرچه طال، کاالیى لوکس محسوب مى شود، اما 
همیشه در سبد اقتصادى مردم بوده با این حال اکنون نحوه 

خرید مردم متفاوت شده است.
این کارشناس صنعت طال و جواهر گفت: این روز ها مردم 
با کمترین دارایى به سمت خرید سکه و طالى آب شده 

مى روند و این امر موجب افزایش حباب سکه شده است.

حبیب اللهى ادامه داد: این بى میلى به خریدارى مصنوعات 
طال از سوى دیگر سبب ضربه به تولید کنندگان و فعاالن 
صنعت طال شده و حجم تولید طال را به شدت کاهشى داده 
است. عضو هیئت رئیسه اتحادیه طال و جواهر اصفهان 
اظهار امیدوارى کــرد: دولت با برنامه هــاى فرهنگى و 
رسانه اى از صنعت طال و جواهر حمایت کند تا مردم هم از 

خرید سکه خوددارى کنند.
حبیب اللهى یادآور شــد: حباب ســکه اکنــون از اجرت 
مصنوعات طال بسیار باالتر اســت؛ در صورتى که مردم 
با خرید مصنوعــات طال مى توانند به رونــق تولید ملى 

کمک کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: عملیات 
برف روبى، پاك سازى و تخلیه معابر، خیابان ها و کوچه هاى 
150 روستاى غرب این اســتان در پى بارش هاى اخیر، در 

حال انجام است.
منصور شیشــه فروش افزود: راه هاى روســتاهاى غرب 
استان در شهرستان فریدون شهر، چادگان و در بخش هاى 
چنارود و پشــتکوه دوم همزمان با عملیات برف روبى در 
حال بازگشایى اســت و تالش براى بازگشایى راه 9 روستا 

همچنان ادامه دارد.
وى خاطرنشان کرد: براى بازگشایى مسیر روستاهاى این 
منطقه تا گردنه کلوسه سه دستگاه بلدوزر از اداره راهدارى و 

گروه 40 مهندسى سپاه در محور مشغول برف روبى هستند 
و پنج کیلومتر راه دیگر براى برف روبى باقى مانده است.

شیشه فروش افزود: بارش ســنگین برف و سقوط بهمن 
که ارتفاع آن در برخى از نقاط گردنه کلوسه به بیش از 15 
متر رسیده برف روبى را دشوار کرده و باعث کندى حرکت 

ماشین آالت شده است.
وى یادآور شد: مقرر شد این عملیات به صورت شبانه روزى و 
با تقویت تجهیزات برف روبى ادامه یابد و در صورت مساعد 
بودن شرایط آب و هوایى بالگرد اورژانس براى انتقال پزشک 
و پرستار و دارو به فریدون شهر بمنظور انجام امور بهداشتى 

درمانى در روستاهاى در محاصره اعزام شود.

برف روبى 150 روستا 
همچنان در حال انجام است

مردم به جاى سکه
 طال بخرند

هر چقدر هم که بارش هاى اخیر در اصفهان خوب بوده 
باشد اما خشکسالى اینقدر جان تاالب را مکیده که این 
همه بارش باالتر از نرمال هم تنهــا لب گاوخونى را تر 

کرده و عطش این تاالب ارزشمند را نخوابانده است. 
تاالب بین المللى و 47 هزار هکتارى گاوخونى از حدود 
20 سال پیش و از ســال 78 کم آب شد و روند خشک 

شدن آن به صورت تدریجى اما مستمر ادامه یافت.
از همان زمان بود که غبار از تن گاوخونى برخاست و تا 
کیلومترها آنطرف تر هم رفت. روزهاى بدون بارش و 
کم باران امسال هم ادامه داشت تا بهمن ماه امسال که 
آسمان دلش کمى به رحم آمد و بارید اما این بارش ها 

هم نتوانسته دل تفتیده گاوخونى را آرام کند.
آنچه از آمار بارندگى هاى اخیر برمى آید این اســت که 
میزان آبى که به تاالب رســیده آنقدرها نبوده که بتواند 
تاالب را نجات دهد. به گفته مســئوالن، احیاى تاالب 
گاوخونى به جریان مناســب و مســتمر آب نیاز دارد؛ 
بنابراین، ســیالب اخیر نیز مطابق نیاز آبى این تاالب 

نبوده است.
حســین اکبرى، معاون محیط زیســت طبیعى و تنوع 
زیستى حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان کسى 
که هر بار در رابطه با گاوخونى سخن گفته و این بار هم 
گفته هایش در قالب واژه هاى تکرارى از خشک شدن 
تاالب و کمبود آب خبر مى دهد تنها کسى نیست که در 

این رابطه هشدار داده اســت. کارشناسان و دوستداران 
محیط زیســت هم همســو با او بارها و بارها نسبت به 
خشکى تاالب گاوخونى و طغیان گرد و غبار این تاالب 
انتقاد کرده اند اما تا کنون گوش شــنوایى براى احیاى 
گاوخونى که در حال تبدیل شدن به باتالقى خطرناك از 

مشکالت زیست محیطى است نبوده است.  
اول بهمن ماه امسال که بارش ها شدت گرفت، بخشى 
از آب حاصل از آن هم به تاالب رسید اما آنطور که معاون 
محیط زیست طبیعى و تنوع زیســتى حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان گفته اســت، میزان آبى که وارد 
گاوخونى شــده تنها مصب این تاالب را مرطوب کرده 
است و اینطور که از حرف هاى این کارشناس معلوم مى 
شود این میزان آب نتوانسته تاالب را نجات دهد و هنوز 

چنته گاوخونى خالى از آب است. 
به گفته معاون محیط زیســت طبیعى و تنوع زیســتى 
حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان، مقدار دبى 
جریان آب، حدود 8 تــا 9 متر مکعب بــر ثانیه برآورد 
مى شــد اما آنطور که بررسى ها نشــان مى دهد مقدار 
دبى جریان آب، با بسته شــدن سد رودشتین، به شدت 
کاهش پیــدا کرد. آنطور کــه از گفته هــاى این مقام 
مسئول برمى آید میزان آب وارد شده به تاالب مطابق 
با نیاز آبى تاالب نبوده اســت با توجه به اینکه نیاز آبى 
تاالب بین المللــى گاوخونى 176 میلیــون مترمکعب 
در ســال معادل 5/5 متــر مکعب در ثانیــه به صورت 

مستمر است.
حاال تنهــا راه نجات تاالب تأمین حقابه اى اســت که 
مدت هاست از یادها رفته اســت. حقابه اى که به گفته 
کارشناسان محیط زیست مى تواند کالف محکم نابودى 
را از گردن گاوخونى بگشاید و این تاالب بین المللى را 

نجات دهد.
قرار بــود «برنامه جامع مدیریت زیســت بومى تاالب 
بین المللى گاوخونى» خیلى وقت پیش این تاالب بین 
المللى را از طریق برنامه هاى کارشناســى شده نجات 
دهد؛ برنامه اى که حاصل کار جمعى و کارشناسى تمام 
ذینفعان شامل نمایندگان دستگاه هاى اجرایى و نظارتى 
مربوط، جوامع محلى، حقابه داران، اعضاى سازمان هاى 
مردم نهاد محیط زیســتى و دانشگاهیان و دربرگیرنده 
ابعاد مختلــف اقتصادى، اجتماعى، زیســت محیطى و 
تصمیم ســازى هاى مرتبط بود اما تا کنون به سرانجام 

نرسیده است.
منصور شیشــه فروش، مدیــرکل مدیریــت بحران 
اســتاندارى اصفهان نیز چندى پیش از اجرایى نشدن 
این طرح انتقاد کرد و گفت: برنامه مدیریت جامع تاالب 
بین المللى گاوخونى از سوى تمام دست اندرکاران دولتى 
و غیر دولتى و جوامع محلى تاالب تنظیم و تدوین شد و 
محیط زیست باید پاسخگوى اجرایى نشدن آن تا زمان 
کنونى باشــد. او گفته تا زمانى که این تاالب از دست 

نرفته است باید این برنامه به اجرا برسد.

تاالب خشک اصفهان همچنان تشنه آب است

بارش ها هم 
به داد گاوخونى نرسید

قصه تکرارى مزدبگیران
نصف جهان  روزنامه« زاینده رود» در گزارشــى با 
عنوان قصه تکرارى «دلواپسى هاى آخر سال» از 
قول دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان نوشته: 
«هرساله شاهد عدم تناسب ســبد هزینه زندگى و 
افزایش مزد هســتیم که تحریم هــا، عدم توانایى 
کارفرما و نابرابرى عرضه و تقاضا در آن مؤثر است.»
به نوشته این روزنامه، «اصغر برشان با اظهار تأسف از 

اینکه اگر شرایط اقتصادى و شرایط تحریم همینطور 
ادامه یابد، وضعیت مزدبگیران از زمان حال هم بدتر 
خواهد شــد.گفته: امســال باز هم همانند هر سال 
با چالش تعیین حداقل دســتمزد کارگران روبه رو 
هستیم و ما در این زمینه با یک چالش بزرگ روبه رو 
هستیم، با توجه به اینکه سال هاست شوراى عالى 

کار نتوانسته این مسئله را بهبود ببخشد.»

مریم محسنى
برخى فروشــگاه ها در شــهر اصفهان گویا پیاده رو را 
خریده انــد و به نام خــود کــرده اند. صاحبــان این 
فروشگاه ها این ذهنیت را دارند که پیاده رو جلوى مغازه 
آنها جایى است که سندش به نام آنها خورده و این قصه 
کهنه اى است که گویا تمامى ندارد. اما وجه کمتر دیده 
شده این ماجرا، به اشــغال پیاده رو توسط اجناس مغازه 

داران مربوط نمى شود.

شاهد این مدعا مغازه اى در خیابان ادیب است. صاحب 
این مغازه در محل کار خود مــرغ و خروس نگهدارى

 مى کند و هر بار که عابرى مى خواهد از این قسمت عبور 
کند باید از حجم انبوهى از برنج و دانه هایى که براى این 

مرغ هاى رها شده در پیاده رو ریخته شده عبور کند! 
این مسئله نه تنها نظافت و بهداشت پیاده رو که محل 
عبور عابران است را زیر سئوال مى برد بلکه باعث رنجش 

عابرانى مى شود که از این قسمت عبور مى کنند.

پرورش مرغ و خروس در پیاده رو!

حفارى هاى غیراستاندارد، چالش کاشان در 
بهسازى معابر

نصف جهان  معاون خدمات شهرى و محیط زیست 
شهردارى کاشــان گفت: اجرا و حفر غیراستاندارد 
ترانشــه و ترمیــم غیراصولى آن توســط ادارات 
خدمت رسان از جمله چالش هاى مدیریت شهرى 

در زمینه بهسازى معابر است.
محمدرضا قنبرى با اشــاره به معضالت گوناگون 
در معابر از جمله نشســت و فرورفتگى، علت ایجاد 
آن را با وجود بهسازى مستمر معابر، برخى عملیات 
ادارات خدمت رسان در کنار بعضى عوامل محیطى 

و زیرساختى عنوان کرد.

وى افزود: علت برخى از این نشست ها حفارى توسط 
ادارات خدمات رسان اســت که به دلیل عدم اجراى 

اصولى و فنى بعد از اقدامات اجرایى به وجود مى آید.
معاون خدمات شــهرى و محیط زیست شهردارى 
کاشان با اشاره به ضرورت تراکم 85 درصدى زمین 
طبیعى و 90 درصدى الیه هــاى خاکریز افزود: بر 
اساس این ماده قانونى در انجام فرایند ترمیم، باید 
حداقل تراکم آخرین الیه خاکریز به ضخامت 15 
ســانتیمتر 95 درصد بوده و در انتها با آسفالت نرمه 

روکش شود.

دریا قدرتى پور

نگاه روز

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از دســتگیرى فردى که با سوءاســتفاده از اعتماد افراد 
سالخورده اقدام به برداشت از حســاب آنها کرده بود در 

عملیات کارآگاهان خبر داد.
حسین ُترکیان رئیس پلیس آگاهى فرماندهى 
انتظامى اســتان اصفهان اظهار داشت: در پى 
شکایت یکى از شهروندان ســالخورده مبنى 
بر کالهبردارى فردى جوان از وى و برداشت 
60 میلیون ریــال از حســاب وى موضوع در 
دســتور کار کارآگاهان اداره مبــارزه با جعل و 
کالهبــردارى پلیس آگاهى اســتان اصفهان 

قرار گرفت.
وى افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص 
شد که فرد شاکى جهت اخذ وجه به باجه عابر 

بانک مراجعه کرده و براى انجام امور بانکى خود از جوانى 
که در کنار عابر بانک ایستاده بود کمک مى گیرد و پس از 

دریافت کارت و رمز آن با ترفندى خاص اقدام به تعویض 
کارت بانکى کرده و در یک فرصت مناسب مبلغ مذکور را 

از حساب وى برداشت مى کند.

ترکیان گفت: تحقیقــات در خصوص شناســایى این 
کالهبردار ادامه داشت تا اینکه چند مرد سالخورده دیگر 

نیز با شکایتى مشــابه به پلیس آگاهى مراجعه کرده که 
نشان مى داد متهم همچنان در حال کالهبردارى از این 

قشر زحمتکش است.
رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان بیان کرد: سرانجام با اقدامات علمى و 
تخصصى و رصد هوشمندانه صورت گرفته، مرد 
جوانى که اقدام به این کالهبردارى ها مى کرد، 
شناسایى و در یک عملیات ضربتى در حالى که 
قصد کالهبردارى از یک فرد سالخورده دیگر 

را داشت دستگیر و به پلیس آگاهى منتقل شد.
وى با اشاره به کشــف 32 کارت بانکى مربوط 
به اشخاص مختلف در بازرسى از متهم گفت: 
در تحقیقات تخصصى صــورت گرفته میزان 
کالهبردارى صورت گرفته توسط فرد مذکور 
یک میلیارد و 700 میلیون ریال بوده و تاکنون 18 نفر از 

شاکیان نیز شناسایى شدند.

مردان سالخورده، طعمه کالهبردار جوان

آغاز عملیات آسفالت معابر فاز یک شهر بهارستان
نصف جهان  شــهردار بهارســتان گفت: عملیات 
روکش و لکه گیرى آسفالت  معابر و خیابان هاى فاز 

یک شهر بهارستان آغاز شده است.
محمد شــبانى اظهار کرد: معضل کنونى شــهر 
بهارســتان ســرریز جمعیتى اســتان اصفهان و 
اســتان هاى مجاور اســت که موجب شده است 

هویت شهرى در این شهر جدید شکل نگیرد.
وى در بخش دیگرى از ســخنانش با بیان اینکه 
پروژه گذر گردشگرى و پارك کوهستان اجرا شده 

اســت، تصریح کرد: عملیات روکش و لکه گیرى 
آســفالت هاى معابر و خیابان هاى فاز یک شــهر 
بهارستان به همت شــهردارى آغاز شده است و بر 
اساس هماهنگى هاى انجام شده، عملیات مشابه 
به همت شرکت عمران در فازهاى 2 و 3 این شهر 

نیز به زودى آغاز خواهد شد.
وى اضافــه کــرد: عملیات لکه گیــرى و روکش 
آســفالت  معابر فاز یک شــهر بهارستان همچنان 

ادامه دارد.

اجراى 80 طرح عمرانى خدماتى در شاهین شهر
نصف جهان  شهردار شاهین شهر از اجراى بیش از 
80 طرح عمرانى، خدماتى، فرهنگى و اجتماعى با 
عنوان «بهاران در بهار» در آستانه بهار در این شهر 

خبرداد.
سعید ابریشــمى راد افزود: این طرح از اوایل اسفند 
ماه ســال جارى تا پایان فروردین 1402 در قالب 
7 محور در نظر گرفته شــده اســت که اجراى هر 
یک از محورهــاى هفتگانه بر عهــده یکى از زیر 

مجموعه هاى شهردارى است.
وى با اشــاره به بهره بردارى و راه اندازى 26 طرح 

عمرانى خدماتــى در طرح اســتقبال از بهار ادامه 
داد: معاونت فنى و عمرانى شهردارى شاهین شهر 
با تکمیل طرح هاى عمرانى خدماتــى خود و آغاز 
طرح هاى خدمت رسان دیگر نظیر کلنگزنى پروژه 
پل شهداى گرگاب، افتتاح و بهره بردارى از ورزشگاه 
چند منظوره گلدیس و محوطه سازى هاى پیرامون 
آن، بهســازى پارك حاجى آباد، بهســازى پارك 
پردیس و خیابان توحید، تکمیل پروژه احداث مسیر 
دوچرخه و روشنایى خیابان صائب بهار متفاوتى را 

براى شهروندان رقم خواهند زد.

صادرات 813 نوع کاال از اصفهان به 90 کشور
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان گفت: صادرات 
گمرکات اســتان اصفهان در 11 ماهه امســال دو 
میلیون و 134 هزارتن کاال با ارزش یک میلیارد و 369 
میلیون و 886 هزار دالربوده اســت که در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال، از لحاظ وزنى 10 درصد و از نظر 

ارزش 13 درصد رشد داشته است.
رسول کوهســتانى پزوه به 813 نوع کاال به عنوان 
اقــالم صادراتى گمرکات اســتان اصفهان اشــاره 
کــرد و گفت: در این اقــالم چدن، آهــن و فوالد با 
ســهم 41 درصد، محصوالت پتروشیمى با سهم 15 

درصد، محصــوالت لبنى با ســهم 8 درصد، فرش 
ماشینى و دستباف با ســهم 8 درصد و محصوالتى 
از آهن و چدن باســهم 7 درصد را به خوداختصاص

 داده اند.
وى با بیان اینکه تعداد کشــور هاى هدف صادرات از 
طریق گمرکات استان اصفهان 90 کشور است، افزود: 
در این مدت ارزش صادرات به کشــور هاى عراق با 
رشد 5 درصد، پاکستان با رشد 47 درصد، ترکیه با 105 
درصد رشد، امارات متحده عربى با رشد 169 درصد 

و افغانستان با 32 درصد کاهش همراه بوده است.
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پرده بردارى ایالن ماسک از سرویس رومینگ استارلینک
اسپیس ایکس ایالن ماسک، از سرویس اینترنت رومینگ 

جهانى استارلینک براى مشتریان خود رونمایى کرد.
 اسپیس ایکس با ایمیلى از مشــتریان خود دعوت کرده تا 
سرویس جدید جهانى رومینگ استارلینک را امتحان کنند. 
ناتان اونز، یکى از مشتریان اســتارلینک و مهندس قابلیت 
اطمینان نتفلیکس، تصویــرى از این ایمیــل را در توییتر 

منتشر کرد.
در این نامه، این سرویس ادعا مى کند که تقریبا از هر نقطه 
از زمین در جهان مى توانید با اینترنت استارلینک به جهان 
متصل شــوید. در این نامــه آمده که رومینــگ جهانى از 

پیوندهاى بین ماهواره اى استارلینک براى برقرارى ارتباط 
در سراسر جهان استفاده مى کند.

اسپیس ایکس اعالم کرده از آن جایى که این فناورى جدید 
است، ممکن است مشکالتى هم در اســتفاده از آن وجود 
داشته باشد. با این حال این شرکت به مشتریان خود اطمینان 
داده که این مشــکالت در طول زمان به طور چشمگیرى 

بهبود خواهند یافت.
ایــن ســرویس 599 دالر هزینــه پایه بــراى تجهیزات 
اســتارلینک دارد و ســپس کاربران باید ماهانه 200 دالر 
بپردازند. از جمله مشکالت دیگرى که در حال حاضر وجود 

دارد و اسپیس ایکس درباره شــان اطالع رسانى کرده این 
است که فعال و براى شروع، هزینه رومینگ جهانى فقط به 

دالر ایاالت متحده قابل پرداخت است.
عالوه بر این، این شرکت اعالم کرده که خدمات رومینگ 
جهانى در حال حاضر مشروط به تاییدیه هاى نظارتى است. 
بر اساس نقشه اســتارلینک، در حال حاضر تاییدیه از هند، 
پاکستان و تایلند در انتظار بررسى است. با این حال، انتظار 
مى رود این سرویس در کشورهایى مانند اکوادور، کاستاریکا 

و کره جنوبى تایید شود.
پیشنهاد اینترنت ماهواره اى اسپیس ایکس براى اولین بار در 

ژانویه 2015 اعالم شد. ماسک مدت هاست اعالم کرده که 
یکى از بزرگترین اهداف اسپیس ایکس تغییر شیوه دریافت 

خدمات اینترنتى توسط مردم دنیا است.
ماسک در جریان سخنرانى در سیاتل هنگام افشاى پروژه 
استارلینک در سال 2015 گفت: چیزى که داریم از آن حرف 
مى زنیم، در واقع بازســازى اینترنت در فضــا در درازمدت 

است.
از آن زمان، اســتارلینک با بیش از 1800 ماهواره مستقر در 
مدار در حال حاضر و 40000 ماهواره دیگر در انتظار پرتاب، 

راهى طوالنى پیموده است.

گوشى پرچمدار سامسونگ، داراى حسگر عظیم 200 مگاپیکسلى به عنوان بخشى از دوربین اصلى خود است. در حالى که این 
خبر بسیار هیجان انگیز براى عالقه مندان به عکاسى است، اما برخى از اشکاالت احتمالى وجود دارد که باید آنها را هم در نظر 
گرفت. یکى از مزایاى اصلى داشتن چنین دوربینى با وضوح باال، توانایى ثبت جزئیات و نور بیشتر است. این مى تواند به تصاویرى 
با جزئیات خیره کننده و پر جنب و جوش منجر شود. با این حال، یکى از مشکالتى که از این موضوع ناشى مى شود، اندازه خود 
تصویر است.براى تصاویر استاندارد JPEG، هیچ مشکلى در وضوح وجود ندارد. از آنجایى که فایل هاى JPEG فشرده هستند، 
فضاى ذخیره سازى زیادى را اشغال نمى کنند. با این حال، براى کسانى که ترجیح مى دهند با فرمت RAW عکاسى کنند، ممکن 
است مشکالتى ایجاد شود. تصاویر RAW فشرده نیستند و بنابراین فضاى ذخیره سازى بسیار بیشترى را اشغال مى کنند. حتى 
یک تصویر 50 مگاپیکسلى RAW که با دوربین اصلى گالکسى اس 23 اولترا در یک روز آفتابى روشن گرفته مى شود، مى تواند 
به حجم فایل 127 مگابایتى منجر شود!این بدان معنى است که یک تصویر 200 مگاپیکسلى با همان فرمت فضاى ذخیره سازى 

قابل توجهى را اشغال مى کند!

جدیدترین آپدیت گوگل کروم دسکتاپ با نسخه Chrome110 منتشر شد. این 
نسخه، قابلیت ذخیره انرژى و رم را به کامپیوترهاى شما هدیه مى دهد.

بى شک گوگل کروم یکى از محبوب ترین مرورگرهاى وب در پلتفرم اندروید 
است که بسیارى از امکانات نسخه دســکتاپى این مرورگر را به گوشى هاى 
موبایل آورده است. وقتى گوگل کروم نسخه 108 را در دسامبر گذشته معرفى 
 “Memory Saver” کرد، تالش کرد با اضافه کردن دو ویژگى جدید به نام هاى
و ”Energy Saver“ ذهنیت بدى که نســبت به مصرف زیادى باترى و رم 
مرورگر کروم وجود داشت را از بین ببرد. البته این گزینه ها به صورت پیش فرض 
فعال نبودند و باید از طریق بخش flags آن ها را فعال مى کردید که همین برخى 
از کاربران آماتور را به دردسر میانداخت. اما حاال هر دو این قابلیت هاى جذاب 
به صورت پیش فرض با کروم نسخه 101 به کامپیوترهاى دسکتاپى اضافه شدند.
قابلیت Memory Saver کروم، همانطور که از نامش پیداست با اولویت بندى 
تب هاى فعال و سایر اپلیکیشن ها، مصرف رم سیستم را بهینه مى کند. در واقع 
تب هاى غیرفعال بــه حالت چرت مى روند و در پس زمینــه آماده به کار باقى 
مى مانند، اما همچنان شما مى توانید در باالى پنجره مرورگر نام آن زبانه را ببینید 
و وقتى هم روى آن کلیک کنید، اجرا خواهد شد. سپس شما مى توانید اعالنیه 
داخل Omnibox (نوار آدرس) را مشاهده کنید تا ببینید چه مقدار از فضاى رم 

کامپیوتر شما ذخیره شده است.
قابلیت Energy Saver هم هدف مشابهى دارد، اما به جاى رم، روى کاهش 
مصرف باترى لپ تاپ ها و کروم بوك ها متمرکز است. شما مى توانید تنظیم 
کنید که وقتى شارژ باترى لپ تاپ به زیر 20 درصد رسید این گزینه فعال شود. 
در این زمان، یک آیکون برگ سبز در کنار نوار آدرس ظاهر خواهد شد و بسیارى 
از جلوه هاى ویژه سنگین مرورگر غیرفعال مى شود. گوگل با غیرفعال کردن این 
جلوه هاى ویژه، حالت اسکرول نرم ماوس، تصاویر متحرك سایت ها و کاهش 
نرخ فریم ویدیو، به لپ تاپ شما کمک مى کند تا شارژ طوالنى ترى را حفظ کند.
آپدیت Chrome110 در حال حاضر براى کروم بوك ها و دو سیســتم عامل 
ویندوز و مک منتشر شده اســت. همانطور که گفته شد، در این نسخه، این دو 
گزینه جدید به صورت پیش فرض فعال هستند. البته شما مى توانید با رفتن به 
صفحه تنظیمات آن ها را تغییر دهید و یا حتى خاموش هم کنید. به طور مثال 
مى توانید لیست سفیدى از سایت هاى محبوب خود که نمى خواهید تب آن ها 
توسط Memory Saver غیرفعال شود را انتخاب کنید تا آن ها به چرت نروند. 
کروم همچنین به شــما اجازه مى دهد حالت Energy Saver را روى حالت 
خودکار قرار دهید تا وقتى شارژر به لپ تاپ شما متصل نیست و شارژ آن کاهش 

پیدا مى کند، حداکثر کارایى را داشته باشد.
 Settings براى دسترسى به تنظیمات این گزینه ها، در مرورگر خود وارد بخش

شوید و به زبانه ”Performance“ بروید. 

معضل بزرگ پرچمدار سامسونگ چیست؟

آپدیت جدید گوگل کروم دسکتاپ 
با قابلیت ذخیره انرژى

عاقبت باورنکردنى آیفون 14 در بازار! هزینه ارسال هر پیامک چقدر است؟
ارسال پیامک در هر یک از اپراتورهاى تلفن همراه هزینه هاى متفاوتى دارد و با استفاده از 

سیم کارت هاى دائمى و اعتبارى، از حداقل 8.9 تا حداکثر 29.4 تومان را شامل مى شود.
 با گسترش پیام رسان ها و شبکه هاى اجتماعى که از اینترنت بهره مى گیرند، استفاده از 
خدمات تماس و پیامک اپراتورها کاهش یافته است، با وجود این هم چنان در مواقعى که 
شبکه اینترنت برقرار نیست و یا به دالیل دیگر، کاربرانى هستند که با استفاده از خطوط 
سیم کارت، به ارسال پیامک اقدام کنند. ارســال پیامک در هر یک از اپراتورهاى تلفن 
همراه، از جمله همراه اول، ایرانسل و رایتل و هم چنین بسته به دائمى یا اعتبارى بودن این 
ســیم کارت ها قیمت متفاوتى دارد که تعرفه ى آن در وب سایت هر یک از اپراتورها آمده 
است. اما براساس اطالعات ســایت اپراتورهاى تلفن همراه مى توان دریافت که هزینه 
پیامک برخى از آنها نسبت به سال گذشته با تغییراتى همراه بوده است. به طور مثال هزینه 

هر صفحه پیامک فارسى با سیم کارت هاى دائمى اپراتور همراه اول 8.9 تومان است. این 
عدد براى پیامک هایى که به زبان انگلیسى نوشته شوند 22.2 تومان به ازاى هر صفحه 
خواهد بود. همچنین ارسال پیامک با سیم کارت هاى اعتبارى همراه اول، به ازاى هر صفحه 
پیامک فارسى، 10.6 تومان هزینه دارد و با ارسال هر صفحه پیامک انگلیسى نیز کاربران 
باید 26.4 تومان بپردازند. در اپراتور ایرانسل دائمى، هزینه هر صفحه پیامک فارسى 11.9 
تومان است. این عدد براى پیامک هایى که به زبان انگلیسى نوشته شوند، 25.2 تومان به 
ازاى هر صفحه خواهد بود. هزینه ارسال پیامک با سیم کارت هاى اعتبارى ایرانسل نیز به 
ازاى هر صفحه پیامک فارسى، 13.6 تومان بوده و هر صفحه پیامک انگلیسى نیز براى 

کاربران 29.4 تومان هزینه خواهد داشت.
همچنین تعرفه ارسال پیامک با سیم کارت هاى دائمى اپراتور رایتل، 8.8 تومان به ازاى 
هر صفحه پیامک با زبان فارسى است. این در حالى که ارسال هر صفحه پیامک به زبان 
انگلیسى در این سیم کارت ها، 22 تومان هزینه دارد. هم چنین کاربران براى ارسال پیامک 
با استفاده از سیم کارت هاى اعتبارى رایتل به ازاى هر صفحه به زبان فارسى 10.5 تومان 
مى پردازند و ارسال پیامک به زبان انگلیسى نیز 26.2 تومان به ازاى هر صفحه هزینه دارد.

طبق الیحه بودجه سال 1401 گفته شده بود اپراتورهاى ارائه دهنده خدمات مخابراتى، 
عالوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 30 ریال از اســـتفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت 

و به حســـاب درآمد عمومى ردیف 160154 نزد خزانه دارى کل کشور واریز مى کنند. 
همچنین در الیحه بودجه ســال آینده هم به این مسئله اشاره شده و براساس اطالعات 
جداول الیحه بودجه سال 1402 قیمت هر پیامک 30 ریال افزایش پیدا خواهد کرد و  درآمد 

دولت از این محل 600 میلیارد تومان خواهد بود.

گزارش هاى میدانى از بازار موبایل حاکى از این است که قیمت آیفون 13 به دلیل داشتن 
رجیسترى و گارانتى از آیفون 14 گران تر شده و عده اى هم ترجیح مى دهند با پول کمتر از 
آخرین تکنولوژى موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت 
سیم کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل 

شوند و کارهاى خود را پیش ببرند.
واردات آیفون 14 به کشور با حواشى همراه بوده و در ماه هاى اخیر رجیستر شدن یا نشدن 
آن در هاله اى از ابهام قرار داشــت. در جدیدترین اقدام هم هفته گذشته سازمان توسعه 
تجارت طى ابالغیه اى به گمرگ از اول اسفندماه سال جارى، ورود آیفون 14 و مدل هاى 
بعد از آن به عنوان کاالى همراه مسافر یا پستى را ممنوع اعالم کرد. البته هنوز مشخص 

نیست این تصمیم دائمى است یا خیر. 
در این شرایط باید دید تاثیر این تصمیم بر بازار موبایل چگونه بوده است. گزارش میدانى 
ایسنا نشان مى دهد که تصمیم ممنوعیت واردات تجارى و مسافرى آیفون 14 باعث شده 
قیمت مدل قبلى یعنى آیفون 13 گران تر از جدید ترین مدل این برند شود و عده اى هم 

ترجیح مى دهند با این قیمت ها آیفون 14 بخرند.
درباره این وضعیت یکى از فروشــندگان مى گوید: آیفون 13 در بازار خیلى گران است و 
کسى که بخواهد 100 تا 110 میلیون تومان پول آیفون 13 پرومکس یک ترا بدهد، ترجیح 
مى دهد به جاى آن یک آیفون 14 بخرد و یک گوشــى سامسونگ پنج تا شش میلیون 
تومانى هم کنار آن بخرد، سیم کارت را در گوشى سامسونگ قرار دهد و با آیفون به اینترنت 
آن وصل شود. چون با این شرایط هم از تکنولوژى روز اســتفاده مى کند و هم 30 تا 35 

میلیون تومان به نفعش است.

او مى گوید تا همین حاال هم آیفون 14 به شــکل قاچاق وارد مى شد و از این به بعد هم 
وضعیت همین اســت. اما براى خریداران مهم نیست، چون مى گویند یک موبایل دیگر 
در کنار آن استفاده مى کنند و اینترنت آن را هات اسپات مى کنند. این شرایط بهتر است 
تا بخواهند یک موبایل 100 میلیون تومان رجیستر شده بخرند. از طرف دیگر آیفون 14 
پیشرفت هاى بهترى در دوربین و سایر ویژگى ها نسبت به آیفون 14 داشته و طرفداران 
بیشترى دارند و خریداران هم مى بینند که مى توانند تکنولوژى روز دنیا را با قیمت ارزان تر 
داشته باشــند. درباره دالیل ممنوعیت واردات آیفون 14 نیز اطالع رسانى درستى انجام 
نشده، تا جایى که اخیرا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفته که مجموعه هاى 
اجرایى باید به این موضوع پاسخ دهند که چه تفاوتى بین واردات تلفن همراه سامسونگ 

وجود دارد که جلوى واردات گوشى مدل آیفون 14 به  بعد را گرفته اند؟

حالى که این   در
ها را هم در نظر 
اند به تصاویرى 
شود، اندازه خود 
 فشرده هستند، 
سى کنند، ممکن
ل مى کنند. حتى

ى شود، مى تواند 
ى ذخیره سازى

کدام اطالعات پیام رسان ها کدام اطالعات پیام رسان ها 
سرى است؟سرى است؟

یک نماینده مجلــس در نامه اى به وزیر 
ارتباطات و فنــاورى اطالعات خواســتار ارائه آمار 
ترافیک اینترنت پیام رسان هاى داخلى شــده بود اما زارع پور در 
واکنش به این درخواست تاکید کرده است که اطالعات جزئى این 
پیام رسان ها جزو اسرار تجارى آن ها به شمار مى رود و نمى توان 

آن را منتشر کرد.
 چندى پیش رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس 
شوراى اسالمى در نامه اى به وزیر ارتباطات با اشاره به کاهش 40 
درصدى درآمد اپراتورهاى اینترنتى بویژه اپراتورهاى همراه کشور 
بعد از فیلترینگ، خواستار ارائه گزارشى درباره اثرات فیلترینگ و 
سیاست هاى حمایتى وزارت ارتباطات درباره وضعیت پلتفرم هاى 

داخلى شد.
در این نامه گفته شده با توجه به گذشت حدود چهار ماه از ایجاد 
محدودیت در اینترنت کشــور و به خصــوص فیلترینگ برخى 
پیام رســان ها و شــبکه هاى اجتماعى، جنابعالى به کرات اعالم 
کرده اید ایــن وزارت خانه درباره ایــن محدودیت ها و فیلترینگ 
تصمیم گیر نیســت اما «دربــاره تقویت پلتفرم هــاى داخلى و 
حمایت از آن ها احساس مسئولیت مى کند و تمرکز بر حمایت از 
پیام رسان هایى است که مردم اقبال بیشترى به آنها نشان داده اند 
و با آماده شدن زیرساخت هایشان، کیفیت آنها هم به شکل قابل 

مالحظه اى افزایش پیدا کرده است.
متاسفانه گزارش هاى منتشر شــده از وضعیت مالى اپراتورهاى 

اینترنتى به ویژه اپراتورهاى همراه کشــور نشــان 
مى دهد درآمد ماهیانه این اپراتورها از خدمات دیتا نسبت به مدت 
مشابه پیش از اعمال محدودیت ها حدود 40 درصد کاهش پیدا 
کرده است. با توجه به آنکه اپراتورها با ایجاد، توسعه و به روزسازى 
مستمر زیرساخت هاى ارتباطى نقش پیشران و کلیدى در اقتصاد 
دیجیتال کشور دارند استمرار این کاهش درآمد منجر به وارد آمدن 

زیان هاى جبران ناپذیر به این بخش خواهد گردید».
وى معتقد است گذشته از ضربه اى که فیلترینگ و ایجاد اختالل 
در دسترسى به اینترنت به کسب وکارها و کاربران وارد کرده است، 

این گمان وجود داشت که اقبال نســبى به پلتفرم هاى 
داخلى بتواند اثر فیلترینگ شبکه هاى خارجى 

را تا حدى جبــران کند. متاســفانه 
آمارهاى غیررسمى منتشره از 

میزان رشد ترافیک داخلى 
نشان مى دهد اوًال این 

میزان رشد در حدى 
نیســت که کاهش 
ترافیــک اینترنت 
ناشى از فیلترینگ 
را جبــران کنــد و 
ثانیًا بــه دلیل مدل 

اقتصادى کامًال غلط 
در تعرفه گذارى ترافیک 

داخلى افزایش آن نیز منجر 
به جبران درآمد از دست 
رفته اپراتورها نمى شود. 

اما توانگر در این نامه خواستار شده بود با توجه به آن که تاکنون به 
 جز اعالم تعداد کاربران ثبت شده، ماهیانه و روزانه فعال برخى از 
پیام رسان هاى داخلى، هیچ آمار دیگرى به صورت رسمى براى 
ارزیابى اثرات فیلترینگ و سیاســت هاى حمایتى آن وزارت خانه 
از سکوهاى داخلى منتشر نشده اســت الزم است براى ارزیابى 
دقیق تاثیر سیاست هاى آن وزارتخانه در چند ماه اخیر، مواردى 
مانند سهم ترافیک ماهیانه هر یک از سکوهاى به تفکیک براى 
ماه هاى مرداد، شهریور، مهر، آبان، آذر و دى ماه (تا پانزدهم ماه) 

1401 اعالم شود.
در همین رابطه به تازگى وزیــر ارتباطات و فناورى اطالعات در 
این باره تاکید کرده است که "اطالعات جزئى پیام رسان ها 
جزو اســرار تجارى آن هاست و ما 
نمى توانیم آن را منتشر کنیم. 
اما آقاى توانگر که در این باره 
سوال داشــتند، به جلسه اى 
دعــوت شــدند تــا این 
موضوع برایشان توضیح 
داده شود و اطالعات 
در اختیارشــان قرار 
بگیرد و ایشــان هم 
اجابت کردنــد و این 
جلسه تشکیل خواهد 

شد".
وى افــزود: همچنین در 
نامه ایشــان که اشاره شده 
درآمــد اپراتورها کاهــش پیدا 
کرده اســت، صحت ندارد و مى توان 

به مصاحبه هاى مدیرعامل اپراتورها رجوع 
کرد که اعالم کردند حداکثر 10 الى 15 درصد کاهش 

درآمد داشتند و حتى رکورد 9 ماهه آنها بیشتر از سال گذشته بوده 
است و چون ابتداى سال حذف بسته و افزایش تعرفه را داشتند، 
بنابراین به هیچ وجه بحث ورشکستگى یا زیان ده بودن اپراتورها 
مطرح نیســت و حتى بعضى از آنها در بورس هستند و در کدال 

صورت هاى مالى خود را منتشر مى کنند.
وزیر ارتباطات تصریح کرد کــه به هیچ وجه آمارهایى که در این 
باره ارایه مى شــود صحت ندارد و هیچ اپراتورى حتى خرد هم 
ر آستانه ورشکســتگى قرار ندارد و آمارشــان به صورت شفاف 

وجود دارد.
چندى پیش هم مدیر عامل یــک اپراتور تلفن همــراه درباره 
محدودیت در اینترنت و تأثیر آن بر اپراتورها و مســائل درآمدى 
آن گفته بود بحثى که قبال مطرح شده بود که کاهش ترافیک بین 
الملل منجر به ورشکستگى اپراتورها مى شود، باید گفت چنین 
چیزى وجود و صحت ندارد. طبعتا وقتى ترافیک بین الملل کاهش 
پیدا مى کند درآمد ناشــى از آن بخش هــم کاهش پیدا مى کند 
اما خوشــبختانه در این مدت افزایش ترافیک داخلى، مکالمه و 
افزایش پیامک داخلى داشــتیم که بخش خوبى از درآمد از افت 

ترافیک را جبران کرد.
طبق گفته وى، به طور متوســط مقدار کاهش درآمد اپراتورها 
از این موضوع زیر 15 درصد بود و این خدشــه جدى وارد نکرده 
است و با کمک وزارت ارتباطات و سازمان تظیم مقررات درحال 
پیگیرى برنامه اى هستند که با مشارکت با پلتفرم هاى داخلى و 
کسب و کارهاى داخلى هدف گذارى شود تا کاهش ترافیک بین 

الملل را با افزایش ترافیک داخلى جبران شود.
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این گمان وجود داشت که اقبال نســبى به پلتفرم هاى 
داخلى بتواند اثر فیلترینگ شبکه هاى خارجى 

را تا حدى جبــران کند. متاســفانه 
آمارهاى غیررسمى منتشره از 

میزان رشد ترافیک داخلى 
نشان مى دهد اوًال این
میزان رشد در حدى 
نیســت که کاهش 
ترافیــک اینترنت

از فیلترینگ  ناشى
را جبــرانکنــد و

ثانیًا بــه دلیل مدل 
اقتصادى کامًال غلط 

در تعرفه گذارى ترافیک 
داخلى افزایش آن نیز منجر 

به جبران درآمد از دست 
رفته اپراتورها نمى شود. 

"این باره تاکید کرده است که "اطالعات جزئى پیام رسان ها

جزو اســرار تجارى آن هاست و ما
نمى توانیم آن را منتشر کنیم.
اما آقاى توانگر که در این باره
سوال داشــتند، به جلسه اى
دعــوت شــدند تــا این
موضوع برایشان توضیح
داده شود و اطالعات
در اختیارشــان قرار
بگیرد و ایشــان هم
این اجابت کردنــد و
جلسه تشکیل خواهد

شد".
وى افــزود: همچنین در
نامه ایشــان که اشاره شده
درآمــد اپراتورها کاهــش پیدا
کرده اســت، صحت ندارد و مى توان

چندى پیش خبرى منتشر شده بود که صاحب یک گوشى آیفون نسل اول که هنوز موبایل خود را از بسته بندى اش خارج نکرده، 
قصد فروش آن را در یک حراجى دارد و حاال خبر آمده که این مهم صورت گرفته است.

این گوشــى نســل اول آیفــون مدت ها به یــک دلیل جالــب در گوشــه کمد رها شــده و ایــن چنین مــورد بى مهرى
 قرار گرفته بود!

ســرانجام «کارن گرین»، صاحب این گوشــى موفق شــد آن را به قیمت 63356 دالر در یک حراجى به فروش برســاند! 
او این آیفون را ســال 2007 از دوســتانش هدیه گرفت، اما به دلیل نداشــتن ســیم کارت در شــبکه AT&T از آن استفاده

 نکرد.
این آیفون نسل اول که آن را به صورت غیررسمى آیفون یک یا آیفون G 2 مى نامند، در کل 27 پیشنهاد خرید دریافت کرد و 

سرانجام فردى با پیشنهاد فوق توانست آن را تصاحب کند.
این قیمت معادل بیش از 106 برابر قیمت 599 دالرى این موبایل در زمان عرضه است!

این آیفون را 3 میلیارد تومان خریدند!
چندىپ
قصد فر
این گوش
 قرار گر
ســرانج
او این آ
 نکرد.

این آیفو
سرانجا
این قیم

آ این
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اگر فکر مى کنید تنها منبع دریافت کلسیم محصوالت 
لبنى هستند، در اشتباه هستید.اگر لبنیات نمى خورید، 
محکوم به شکنندگى استخوان ها نیستید. انواع غذاهاى 
سرشار از کلسیم وجود دارند که حاوى یک قطره شیر 
نیســتند. این پنج محصول غذایى مى توانند به تامین 

کلسیم بدن کمک کنند:
کلم بروکلى

باور کنید یا نه، کلم بروکلى عالوه بر کلســیم، حاوى 
تقریبا دو برابر ویتامین C یک پرتقال است. تحقیقات 
همچنین نشــان مى دهد که رژیم غذایى سرشــار از 
سبزیجات چلیپایى مانند بروکلى ممکن است با کاهش 
خطر ابتال به انواع خاصى از ســرطان از جمله سرطان 

روده بزرگ و پروستات مرتبط باشد.

انجیر
یک انجیر خشــک را گاز بزنید و فکر مى کنید در حال 
خوردن یک دسر فوق العاده شیرین و چسبنده هستید، 

در حالى کــه در واقع میوه اى حاوى فیبر و پتاســیم را 
مى خورید. انجیر همچنین منیزیــم را تامین مى کند، 
ماده مغذى که بدن در بیش از 300 واکنش بیومکانیکى 
از آن اســتفاده مى کند. مزایاى دیگر این ماده غذایى 
عبارت اســت از:حفظ عملکرد عضــالت- ثابت نگه 
داشتن ریتم قلب- تقویت استخوان هاى شما-تنظیم 

سطح قند خون-  کمک به تولید انرژى و پروتئین.
پرتقال

پرتقال را به دلیل محتواى ویتامیــن C تقویت کننده 

سیستم ایمنى مى شناسید، اما کالرى کمى دارد و مملو 
از آنتى اکسیدان هایى است که فواید ضد التهابى، ضد 

ویروسى و ضد میکروبى دارند.

لوبیا سفید
لوبیاى سفید سرشار از فیبر، پروتئین و آهن و همچنین 
یکى از بهترین منابع غذایى پتاسیم است. عالوه بر این، 
حاوى نشاسته مقاوم است، یک کربوهیدرات سالم که 

متابولیسم را افزایش مى دهد.

بادام
بادام که یکــى از بهتریــن آجیل ها براى ســالمتى 
شماســت، حاوى حدود 12 درصد پروتئین مورد نیاز 
روزانه شــما و سرشــار از ویتامین E و پتاسیم است. و 
اگرچه آنها حاوى چربى هســتند، امــا این نوع چربى 
خوب است که به کاهش سطح کلسترول بد شما کمک 

مى کند تا زمانى که از آنها در حد اعتدال لذت ببرید.

شیر هاى گیاهى جایگزین هاى محبوبى براى شیر گاو معمولى 
هستند و مى توانند گزینه هاى عالى براى برخى از بزرگساالن، 
به ویژه کسانى که به عدم تحمل الکتوز مبتال هستند، باشند.

اما آیا شیر هاى غیر لبنى مانند شیر سویا براى نوزادان و کودکان 
خردسال نیز مفید هستند؟ در اینجا مواردى است که باید در مورد 

شیر سویا براى وزادان بدانید.

شیر سویا چیست؟
شیر سویا از دانه هاى سویا پخته شــده تهیه مى شود و حاوى 
پروتئین ســویا، قند هاى طبیعى یا افزوده شده و فیبر است. در 
حالى که محتواى غذایى مى تواند از برندى به برند دیگر متفاوت 
باشد، یک لیوان شیر سویا حاوى 40 کالرى، 3 تا 4 گرم پروتئین، 

2 گرم چربى و نیم گرم شکر است.
همچنین حاوى مواد معدنى مانند کلسیم، آهن و پتاسیم است.

آیا نوزادان باید شیر سویا بخورند؟
نوزادان زیر 1 سال نباید شــیر گاو، شیر سویا یا هر شیر گیاهى 
دیگرى بنوشند و فقط به شیر مادر یا شیر خشک (با کمى آب بعد 

از شروع مصرف مواد جامد) پایبند باشند.
شیر گاو حاوى پروتئین ها و مواد معدنى بسیار زیادى است که 
معده نوزادان نمى توانند آن ها را کنترل کند و بیشــتر شیر هاى 
گیاهى منابع کافى براى بسیارى از مواد مغذى مورد نیاز نوزادان 

نیستند.
در سنین 1 تا 5 سالگى، پزشــکان توصیه مى کنند که کودکان 
عمدتًا شیر گاو و آب بنوشند. با این حال، شیر سویاى غنى شده 
جایگزین قابل قبولى براى شیر گاو است، زیرا از نظر تغذیه اى 
معادل آن مى باشد؛ بنابراین اگر کودك شما قبل از 5 سالگى و 
بعد از 1 سالگى شیر سویا مى نوشد، مطمئن شوید که شیر سویا 
غنى شده و شیرین نشده باشد. کودکان 1 تا 2 ساله باید روزانه دو 

تا سه فنجان شیر کامل بخورند.
اگر فرزند شما مشکل پزشکى دارد (به عنوان مثال، او به لبنیات 
حساسیت دارد یا به الکتوز حساس اســت) یا اگر خانواده شما 
محصوالت حیوانى نمى خورند، شیر سویاى غنى شده جایگزین 

مناسبى براى شیر گاو است.

آیا شیر سویا براى نوزادان مفید است؟
شما نباید به نوزادان زیر 1 سال شیر سویا بدهید. برخالف شیر 
سویا، شیر مادر و شیر خشک حاوى تمام مواد مغذى مورد نیاز 

نوزادان هستند.
پس از 1 ســالگى، کودك شما باید به شــیر کامل و ساده گاو 
بچســبد، اما اگر خانواده شــما گیاهخوار اســت یا فرزند شما 
حساسیت به شیر یا سایر مشکالت پزشکى زمینه اى دارد، شیر 

سویاى غنى شده و بدون شیرینى جایگزین قابل قبولى است.
براى تعیى بهترین نوع شــیر ســویا براى فرزندتان با پزشک 

اطفال خود همکارى کنید. نه تنها محتواى تغذیه اى 
شیر سویا مى تواند بر اســاس برند متفاوت باشد، بلکه 

کارشناسان خاطر نشان مى کنند که بدن ما ممکن است مانند 
شیر هاى لبنى، نتواند مواد مغذى شیر هاى گیاهى را جذب کند، 
بنابراین مطمئن باشید انتخاب مجدد یکى از مواردى است که 

پزشک شما توصیه مى کند.

آیا شیر سویا براى نوزادان بى خطر است؟
نوزادان زیر 6 ماه فقط باید شــیر مادر یا شیر خشک بخورند. 
بعد از اینکه شروع به وارد کردن غذا هاى جامد به رژیم غذایى 
او کردید، او همچنان باید فقــط چند جرعه آب بین وعده هاى 

غذایى خود مصرف کند (نه شیر گاو یا شیر سویا)
پس از 1 سالگى، شما فقط باید به کودك خود شیر گاو معمولى و 
بدون طعم یا در صورتى که به شیر حساسیت یا عدم تحمل شیر 
دارد (یا رژیم گیاهخوارى دارد) شیر سویاى غنى شده و بدون 

شیرینى بدهید.

شیر گاو منبع مهمى از پروتئین، کلسیم، پتاسیم و ویتامین هاى 
A، D و B۱۲ است. اما شیر هاى گیاهى مى توانند مقادیر متفاوتى 
از مواد مغذى داشــته باشند و به اســتثناى برخى از شیر هاى 
سویاى غنى شده، جایگزین ایده آلى براى انواع لبنیات نیستند.

چه زمانى مى توانم به نوزادم شیر سویا بدهم؟
اگر کودك شما به شیر حساســیت یا عدم تحمل دارد، یا او را 
گیاهخوار مى کنید، مى توانید از سن 1 سالگى به او شیر سویاى 

غنى شده توصیه شده توسط پزشک اطفال بدهید.
با این حال، اگر کودك شما مشکل پزشکى ندارد، یا اگر خانواده 
شــما محصوالت حیوانى مى خورند، بهتر اســت تا زمانى که 
او بزرگتر شــود از مصرف شــیر هاى گیاهى خوددارى کنید. 
سازمان هاى پیشرو سالمت کودکان در ایاالت متحده به والدین 
مى گویند که شیر هاى گیاهى (مانند شیر جو دوسر یا شیر بادام) 
را جایگزین شیر گاو در کودکان زیر 5 سال نکنند (به استثناى 

شیر سویاى غنى شده)

شیر سویا در مقابل شیر گاو براى نوزادان
به غیر از برخى از شــیر هاى سویاى غنى شــده، کارشناسان 
خاطرنشان مى کنند که شــیر گاو حاوى مواد مغذى بیشترى 
نسبت به شیر گیاهى است. به عنوان مثال، 1 فنجان شیر کامل 
حاوى 149 کالرى و حدود 7 تا 8 گرم پروتئین در مقایسه با 105 

کالرى و 6 گرم پروتئین شیر سویا است.
شیر کامل حاوى چربى و قند بیشترى نیز مى باشد. یک فنجان 
شیر گاو حاوى 8 گرم چربى و 12 گرم قند است. یک فنجان 

شیر سویا حاوى حدود 3.5 گرم چربى و 9 گرم قند است.
در مورد ویتامین ها و مواد معدنى، 1 فنجان شــیر کامل حاوى 
276 میلى گرم کلســیم و 322 میلى گرم 
پتاسیم است، در حالى که همین مقدار شیر 
سویا حاوى 300 میلى گرم کلسیم و 

298 میلى گرم پتاسیم است.

شیر سویا و فیتواستروژن ها
شیر ســویا حاوى ترکیباتى به نام فیتواســتروژن است که به 
عنوان اســتروژن گیاهى یا ایزوفالون نیز شناخته مى شود. در 
حالى که طى ســال ها گزارش هایى در مــورد احتمال مرتبط 
بودن فیتواســتروژن ها با سرطان ســینه وجود داشته است، 
مطالعات دیگر نشــان داده اند که ایزوفالون ها ممکن است در 
برابر بیمارى هایى مانند ســرطان ســینه، آندومتر و پروستات 

محافظت کنند.
در مــورد گزارش هایى مبنى بــر اینکه مقادیــر بیش از حد 
فیتواســتروژن ها مى تواند تأثیر هورمونى روى بچه ها داشته 
باشــد، Pediatrics (ژورنال آکادمى اطفال آمریکا) اشــاره 
مى کند که هیچ مدرکى مبنى بــر اینکه ایزوفالن هاى موجود 
در ســویا تأثیر منفى بر هورمون ها یا رشــد آن ها داشته باشد، 

وجود ندارد.

 باور غلطى در میــان مردم رواج دارد کــه با نخوردن 
صبحانه مى توان کالرى دریافتى را کاهش داد و وزن کم 
کرد، درحالى که حذف این وعده غذایى مهم، هیچ کمکى 
به کاهش وزن نمى کند. واقعیت این اســت که حذف 
صبحانه هیچ کمکى به کاهش وزن نمى کند و خوردن 
صبحانه در همان دو ســاعت ابتدایى بعد از بیدارشدن 

براى بدن ضرورى نیز است.
باید توجه کرد که هر فرد بایــد به صورت روزانه میزان 
کالرى مشخصى را دریافت کند. بر این اساس توصیه 
مى شود فرد بیشــترین کالرى را در ابتداى روز دریافت 
کند. زیرا هر چقدر به سمت شب مى رویم، بدن به تدریج 
خود را براى خواب آماده کرده و متابولیسم بدن کندتر 

مى شود.
بنابراین خوردن صبحانه کامل، عالوه  بر اینکه به بهبود 
عملکرد روزمره کمک مى کند، براى جلوگیرى از ایجاد 
احساس گرسنگى و ریزه خوارى به دنبال آن و در نتیجه 
مدیریت مناســب میزان کالرى دریافتــى روزانه، نیز 

کمک کننده است.
در عین حال باید توجه کرد کــه عدم مصرف صبحانه 
مى تواند خطر ابتال به چاقــى را افزایش دهد و موفقیت 
در اجراى رژیم هاى کاهش وزن را بکاهد. این در حالى 
است که مصرف مواد غذایى مناسب براى صبحانه مانع 
از تجمع انسولین مى شود. این هورمون باعث مى شود که 
سلول هاى چربى، اسیدهاى چرب بیشترى ذخیره کند. 
افرادى که صبحانه مى خورند، کم تر در معرض نوسانات 
وزن قرار مى گیرند.  هر چه دیرتر اقدام به خوردن کنید 

نیز احساس گرسنگى تان بیشتر خواهد شد. حذف اولین 
وعده غذایى باعث مى شــود که خیلى زود احســاس 

خستگى و کج  خلقى کنید.  
نخوردن صبحانه خطر ابتــال به کاهش قند خون را نیز 
افزایش مى دهد. عالئم جســمى دیگر شامل لرزش، 
ضعف، سرگیجه، سردرد، احساس سوزن سوزن شدن، 
سریع شدن ضربان قلب، است و یکى از دالیل ضعف و 

احساس گرسنگى مداوم است.
کودکانى که صبحانه نمى خورند به میزان کافى عناصر 
ضرورى مانند آهن، کلسیم، منیزیم و پروتئین را دریافت 
نمى کنند. بنابراین در طول روز احســاس خســتگى 
بیشترى کرده و نمى توانند به درستى تمرکز داشته باشند 

و بهره هوشى پایین ترى دارند.
بنابر اعالم معاونت بهداشت وزارت بهداشت، زمانیکه 
روز خود را بدون صبحانه آغاز مى کنید معده  شما به مغز 
پیام مى فرستد و از همان ابتداى روز حس گرسنگى در 

بدن تان شکل گرفته و باقى مى ماند.

در مقاله اى که در مجله ایمونولوژى غذا و کشاورزى به چاپ رسیده 
است، اثرات اسانس طبیعى کاکوتى بر سرطان معده مورد بررسى قرار 
گرفت و با توجه به نتایج مطالعه، این عصاره حاوى اثر سمى بر رده 

سلولى AGS سرطان معده بود.
 کاکوتى یا مشک طرامشک با نام علمى Ziziphora نام یک سرده از 
تیره نعناعیان است که بوى گرم و تندى همچون نعناع دارد. زیزیفورا 
که در آذربایجان ایــران تحت عنوان «کاهلیک اوتى» شــناخته 

مى شود، به طور معمول در مناطق کوهستانى و ناهموار مى روید.
به غیر از منطقه مذکور، این گیاه در استان گیالن، خراسان شمالى، 
چهارمحال و بختیارى، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و بخش هایى از 
اصفهان به وفور در فصل بهار یافت مى شود. کاکوتى گیاهى دارویى 
و ادویه اى معطر است که از برگ هاى خشک و خرد شده آن به عنوان 

طعم دهنده در دوغ استفاده مى شود.
 این گیاه در عین حال مزایاى بى شــمارى براى سالمتى دارد که 
استفاده از آن را در قالب انواع دمنوش هاى گیاهى به طرز چشمگیرى 

افزایش داده است.
فوایدى که در ادامه بررسى مى شوند، با استناد به مقاالت منتشر شده 

توسط مجله بین المللى بیولوژى دسته بندى شده اند:

تنظیم سطح کلسترول خون

پس از تجزیه و تحلیل یافته هاى علمى مشــخص شد که سطح 
کلسترول و ترى گلیســیرید در موش هاى آزمایشگاهى به دنبال 
مصرف زیزیفورا کاهش مى یابد. اســانس این گیاه حاوى تیمول و 
کارواکرول اســت که از طریق مهار فعالیت HMG-CoA ردوکتاز 

باعث کاهش سطح کلسترول مى شود.

فعالیت ضد میکروبى
مطالعات جدید نشان داده اند که عصاره زیزیفورا داراى فعالیت آنتى 
اکسیدانى و ضد باکتریایى در شــرایط آزمایشگاهى است. به گفته 
برخى از محققــان، تیمول، پولگون و پیپریتــن موجود در کاکوتى 

مسئول فعالیت آنتى اکسیدانى و ضد میکروبى آن هستند.

تسکین زخم معده
محققان با بررسى اثر عصاره آبى گیاه زیزیفورا بر زخم معده ناشى از 
اسید استیک در موش هاى صحرایى آزمایشگاهى، تاثیر مثبت این 
عصاره را در بهبود زخم مشاهده کردند. آنها این اثر را با نقش آن در 
کاهش نسبت مرگ سلولى به تقسیم ســلولى و همچنین افزایش 
رگزایى در غشــاى مخاطى معده مرتبط مى دانند. یکى از ترکیبات 
اصلى زیزیفورا، پولگون به شمار مى رود که اثر ضد التهابى آن کامال 
شناخته شده است. پولگون و 1, 8-سینئول اجزاى مهم عصاره این 

گیاه، مى توانند ترشح بیش از حد اسید در معده را کاهش دهند.

خواص ضد افسردگى
طى مطالعات مختلف دیده شده که عصاره کاکوتى حاوى اثر ضد 
افسردگى در حیوانات آزمایشــگاهى بوده است. هرچند مکانیسم 
چنین تاثیرى تا به امروز ناشناخته باقى مانده است، اما دانشمندان 
گزارش کرده اند که الگوى رفتارى حاصل از عصاره این گیاه مشابه 
آن چیزى است که پس از مصرف فلوکستین رخ مى دهد. شباهت 
بین این دو الگوى رفتارى نشان مى دهد که این اثر به دلیل افزایش 
احتمالى انتقال عصبى سروتونرژیک اســت. همچنین گفته شده 

که خاصیت ضد افســردگى کاکوتى مى تواند مربوط به 
ترکیباتى مانند پولگون باشد.

تنظیم سطح گلوکز خون
در تحقیقى اثر عصاره هیدروالکلى گیاه زیزیفورا 
بر تعداد ســلول هاى بتاى فعال پانکراس در 
موش هاى دیابتى مورد بررسى قرار گرفت 
و یافته ها حاکى از آن بود کــه این عصاره 

باعث افزایش تعداد سلولهاى بتا، ترشح انسولین 
و در نتیجه کاهش گلوکز سرم در حیوانات مبتال به دیابت 

مى شود. با این حال برخى از محققان معتقد هستند که کاکوتى در 
راســتاى کمک به درمان دیابت مستقل از انسولین عمل مى کند و 

بیشتر بر افزایش مصرف محیطى گلوکز تاثیر مى گذارد.

خاصیت ضد تشنجى
در آزمایشــى اثرات ضد تشــنجى برگ هاى زیزیفــورا در موش 
هاى صحرایى نر بررسى شد و نتایج نشــان داد که تزریق عصاره 
هیدروالکلى این گیاه باعث تاخیر در زمان شــروع تشنج مى شود. 
تحقیقات نشان مى دهند که ترکیبات گابائرژیک 
و آنتى کولینرژیک (مســدود کننده 
اســتیل کولیــن) در گیاه 
زیزیفورا وجــود دارد. 
ى  هــا ئید نو و فال
کاکوتــى بــا تاثیر 
 GABA بر گیرنــده هاى
اثرات کنترل کننده گابا 
و در نتیجه ضد تشنجى 
خود را اعمال مى کنند. 
همچنین این گیاه داراى 
ترکیبات معطرى است که 

در کاهش اضطراب و استرس روانى موثر بوده و روى سیستم عصبى 
تاثیرات مالیمى دارند.

مبارزه با سرطان
درمقاله اى که در مجله ایمونولوژى غذا و کشاورزى به چاپ رسیده 
است، اثرات اسانس طبیعى زیزیفورا بر سرطان معده مورد بررسى 
قرار گرفت و با توجه به نتایج مطالعه، این عصاره حاوى اثر سمى بر 

رده سلولى AGS سرطان معده بود.

عوارض جانبى کاکوتى
در حال حاضر اطالعات خاصى در مورد عوارض جانبى کاکوتى در 
دست نیست. اما به طور کلى، هر فردى ممکن است به برخى گیاهان 
و ادویه ها حساسیت داشته باشد. این حساسیت ابتدا باید توسط خود 
فرد و در درجه دوم توســط پزشک تشــخیص داده شود. اما چنین 
واکنش هاى آلرژیکى معموال عوارض مزمن یا حاد ایجاد نمى کنند و 
پس از شناسایى گیاه حساسیت زا و حذف آن از رژیم غذایى، عوارض 
مربوط به آلرژى نیز برطرف مى شــود. با این وجود هیچ شرکت یا 
محصولى نمى تواند از قبل از واکنش هاى آلرژیک بدن هر فرد آگاه 
باشد. ناسازگارى بدن با یک یا چند گیاه خاص به ندرت رخ مى دهد، 

اما مصرف کنندگان ممکن است به هر حال با آن مواجه شوند.

 در ادامه این مطلب به فواید عادت به نوشیدن این چاى خواهیم پرداخت که به 
ترتیب عبارتند از:

بهبود افسردگى : یکى از تاثیرهاى شناخته شــده زعفران، توانایى تسهیل 
تعادل هیجانى افراد اســت. ترکیبات موجود در طالى سرخ احساس آرامش را 
افزایش مى دهند و به خواب بهتر کمک مى  کنند. در واقع، مود مثبت افراد حفظ 
مى شود و فشــارهاى روانى و نگرانى ها کاهش مى یابد. براساس مطالعه اى که 
در سال 2005 انجام شد، زعفران مى تواند به اندازه داروى فلوکستین در درمان 
افسردگى خفیف تا متوسط موثر باشد. ثابت شده که زعفران عالئم را در افراد بالغ 
مبتال به اختالالت افسردگى شدید نیز بهبود مى بخشد. از همین رو، چاى زعفران 

مى تواند به عنوان راهکار درمانى براى آنها توصیه شود.

حفظ سالمت قلب: زعفران حاوى ترکیبات شــیمیایى مختلفى است که 
بعضى از آنها به کاهش فشار خون و محافظت در برابر بیمارى هاى قلبى عروقى 
کمک مى کند. این تاثیرات مى تواند به آنتى اکسیدان هاى زعفران مربوط باشد 
که تاثیرات محافظ در برابر بیمارى هاى قلبى عروقى دارند. همچنین، براساس 

مطالعات انجام شده زعفران کلسترول بد خون (LDL) را کاهش مى دهد. 

تقویت حافظه: زعفران حاوى ترکیبى به نام کروســین و کروســتین است 
که ایــن دو کاروتنوئید مى توانند رونــد یادگیرى و حافظــه را تقویت کنند. به 
همین دلیل نوشیدن چاى زعفران مى تواند راهکار موثرى براى پیشگیرى از بروز 

بیمارى هایى مانند آلزایمر باشد که بر عملکرد مغز تاثیر مى گذارد.

پیشگیرى از سرطان: آنتى اکسیدان هاى قوى زعفران از بدن در برابر آسیب 
رادیکال هاى آزاد که زمینه ساز سرطان هستند، محافظت مى  کنند. البته زعفران 
سرشار از فالونوئیدهاست که نقش محافظ در برابر بیمار ى هاى ناشى از قارچ  ها 

و دیگر عوامل بیمارى زا دارد. 

طرز تهیه چاى زعفران: اولین نکته اینکه باید زعفران را از برندهاى معروف 
و مورد تایید خریدارى کرد زیرا قیمت باالى زعفــران زمینه تولید محصوالت 
تقلبى را ایجاد مى کند. براى تهیه این نوشــیدنى کافى است مقدارى زعفران را 
دم کنید؛ البته به خاطر داشته  باشید که زعفران طعم خاص و تلخ مانندى دارد که 
به تنهایى معموال خوشایند نیست. به همین دلیل، بهتر است زعفران را با گیاهان یا 
ادویه هاى دیگر مانند چاى سبز دم کنید. مخلوط زعفران با هل نیز طعم دلچسبى 
ایجاد مى کند. همچنین، مى توانید در صورت تمایل نوشیدنى زعفران را سرد و 

همراه مقدارى برگ ریحان، آب لیمو و عسل میل کنید. 

آیا آیا 
شیر سویا شیر سویا 

براى براى 
نوزادان نوزادان 
مفید است؟

چاى زعفران سالمت قلب را 
 حفظ مى کند

5 ماده غذایى که مى تواند جایگزین لبنیات شودصبحانه نخوریم، الغر مى شویم؟

ادویه اى که کلسترول خون را کاهش مى دهد

شان مى دهد که این اثر به دلیل افزایش 
تونرژیک اســت. همچنین گفته شده 

ى کاکوتى مى تواند مربوط به 

ز خون
لکلى گیاه زیزیفورا 
فعال پانکراس در 
سى قرار گرفت

ــه این عصاره 
ى بتا، ترشح انسولین 

رم در حیوانات مبتال به دیابت 

تحقیقات نشان مى دهند که ترکیبات گابائرژیک
و آنتى کولینرژیک (مســدود کنند
اســتیل کولیــن) در گیا
زیزیفورا وجــود دارد
ى هــا ئید نو و فال
کاکوتــى بــا تاثیر
GABA بر گیرنــده هاىA

اثرات کنترل کننده گاب
و در نتیجه ضد تشنجى
خود را اعمال مى کنند
همچنین این گیاه داراى
ترکیبات معطرى است که

اطفال خود همکارى کنید. نه تنها محتواى تغذیه اى 
شیر سویا مى تواند بر اســاس برند متفاوت باشد، بلکه 

از شــیر هاى سویاى غ از برخى غیر به
خاطرنشان مى کنند که شــیر گاو حاو
نسبت به شیر گیاهى است. به عنوان مث
8 گرم پر 8 تا 7 کالرى و حدود 7 9حاوى 149
6کالرى و 6 گرم پروتئین شیر سویا است
شیر کامل حاوى چربى و قند بیشترى
2 گرم چربى و 12 گر 8شیر گاو حاوى 8
5شیر سویا حاوى حدود3.5 گرم چربىو
1 فنج 1در مورد ویتامین ها و مواد معدنى،
276 میلى گرم کلس
پپتاسیم است، در ح
سسسسسسسسسویا حاوى
298 میلى

ت ا ت ف ا ش
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آگهى فقدان سند مالکیت
شــماره: 140185602030016054 - احدى از وراث مرحوم معصومه ناصحى نجف 
آبادى بنام محمد على گلى نجف آبادى  باســتناد دو برگ استشــهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شــده مدعى است  که سند مالکیت ســه دانگ مشاع  از 
ششــدانگ پالك ثبتى شــماره 5 فرعى از 636 اصلى ( ســابقا 636 باقیمانده بوده ) 
واقع در قطعه 1 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهــان که  طبق دفتر 389 امالك صفحه 
493 ذیل ثبت 94951  بنام مرحوم معصومه ناصحى  مســبوق   به ثبت و سند بشماره 
583262 بوده و نامبرده طى سند انتقال قطعى بشماره 131871 مورخ 1390/03/16 
دفترخانه 88 مقدار یکدانگ از مالکیت خود را به محمــد على گلى نجف آبادى انتقال 
داده و براى مالک اولیه ســه دانگ مالکیت باقى مانده و سند مذکور مفقود شده است.  
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شده است. چون درخواست 
صدورالمثنى ســند مالکیت نامبرده را نمــوده طبق تبصره یــک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجــام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مذکور نزد خود باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتــراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
ســند به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت 
اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و بــه متقاضى 
تســلیم خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 1401/12/07- م الف: 1461530-غالمرضا 
شــیرانى جوزدانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبــت ملک نجف آبــاد – از طرف 

هدا چاوشى/12/142

آگهى تحدید حدود اختصاصى
شماره نامه: 140185602025015527- تاریخ ارســال نامه: 1401/12/03- چون 
تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالك شــماره 31/10543 واقع در بابوکان 
بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام بهزاد مالئى فرزند خدارحم در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 
سه شنبه مورخ 1402/01/15 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا (30) روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضــى ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى گواهى 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید.تاریخ انتشار:1401/12/07- م الف: 
1461155 -ـ  ابوالفضل شــهریارى نائینى - مدیر واحد ثبتــى حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهانـ  از طرف حمید رضا زمانى/12/141

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 2732 مورخ 1401/11/24 به شماره کالســه 1237 مالکیت آقاى/ 
خانم معصومه رحمتى به شناســنامه شــماره 78 کدملى 1141573441 صادره فرزند 
حسینعلى در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت  65 .130مترمربع پالك شماره 248 
فرعى از 105 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب 

سند وکالت 44595 مورخ 1401/4/18 دفتر 322 و قولنامه عادى 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 شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/07- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/22- م الف: 
1461140 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/12/143

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 2052 مورخ 1401/11/04 به شماره کالســه 1637 مالکیت آقاى/ 

خانم کریم کمالى اندانى به شناسنامه شــماره 39 کدملى 1141509547 صادره فرزند 
رضا در ششــدانگ یکباب خانه در حال ساخت به مســاحت 228,32 مترمربع پالك 
شــماره 336 و 337 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب سند 30056 مورخ 98/2/10 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 
2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/07- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/22- م الف: 
1460954 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن

 مصطفوى/12/145

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى 
و ورزشى سپاهان شهردارى اصفهان گفت: به منظور انجام 
عملیات بازآماد (اورهال) فنى تله کابین صفه، این مجموعه 
تفریحى از ششم تا دهم اسفند 1401 تعطیل است.سعید 
ســاکت درباره عملیات بازآماد (اورهــال) فنى تله کابین 
صفه اظهار کرد: یکى از اولویت هاى شــرکت توســعه 
سیاحتى سپاهان در ارائه خدمات تفریحى و گردشگرى به 

شهروندان، رعایت ایمنى و اصول استاندارد است.
وى افزود: به همین منظور عملیات بازآماد (اورهال) فنى 
دکل هاى هشت تا 17 تله کابین صفه توسط متخصصان 
و مهندسان شرکت توسعه سیاحتى ســپاهان و با حضور 

بازرسان معتمد سازمان ملى استاندارد کشور انجام مى شود.
مدیرعامل شرکت توسعه ســیاحتى، فرهنگى و ورزشى 
سپاهان شهردارى اصفهان تصریح کرد: به موجب انجام 
عملیات بازآماد فنــى این ابرســازه، مجموعه تفریحى 
تله کابین صفه، از روز شنبه، ششم اســفند تا چهارشنبه، 
دهم اسفند 1401 تعطیل و پس از آن آماده ارائه خدمت به 
گردشگران است.وى با اشاره به مزیت هاى این اقدام فنى 
خاطرنشان کرد: مهم ترین مزیت آن کسب اطمینان از ارائه 
خدمات ایمن به گردشگران همچنین افزایش بهره ورى 
خط تله کابین و پیشگیرى از ســرعت باالى استهالك 

تجهیزات این ابرسازه است.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
اگرچه ساماندهى ورودى شهر بهارستان اصفهان با هدف 
جلوگیرى از آبگرفتگى در هنگام بارش ها زمان بر است اما 

این امر نباید به اختالل در تردد مردم منجر شود.
مهران زینلیــان افزود: این مشــکل باید بــا همکارى
 دستگاه هاى مختلف از جمله اداره کل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى اســتان، شــرکت آب منطقه اى اصفهان 
و  سایر دستگاه هاى مرتبط در ســریع ترین زمان ممکن 

برطرف شود.
وى ادامه داد: در بارش هــاى اخیر على رغم همه تالش 
هاى انجام شده نقاط ضعفى وجود داشــت که مردم را با 

مشکل مواجه کرد و نباید به سادگى از آنها گذشت.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان با تأکید بر 
مستندسازى اقدامات انجام شده در استان در شرایط بارش 
برف و باران و امدادرسانى به سایر استان ها، گفت: تجربیات 
روزهاى گذشته و مشکالت اجرایى به صورت انحصارى 
در قالب کمیته هاى تخصصى مطرح، بررســى و نتیجه 
تصمیمات هر کمیته به جلسات کمیسیون ایمنى راه استان 

ارائه شود تا مشکالت به صورت بنیادین برطرف شوند.
زینلیان خاطرنشان کرد: در روزهاى گذشته به دلیل نقص 
در زنجیره مدیریتى، خالءهایى ایجاد و باعث مسدود شدن 

مسیرها و مشکل براى مسافران شد.

افزایش بهره ورى 
تله کابین صفه

ساماندهى ورودى شهر 
بهارستان زمانبر است

8 شهر اصفهان زرد هستند
بر اسـاس آخرین اعالم وزارت بهداشـت در زمینه رنگ 
بندى شهرهاى کشـور در خصوص شـیوع کرونا، از روز 
شنبه 5 اسفند ماه 8 شهرستان استان اصفهان در وضعیت 
زرد ثبت شده است. این آمار نشـان دهنده افزایش تعداد 
شهرها با وضعیت زرد است. بر این اساس شهرستان هاى 
سـمیرم، چـادگان، نائین، نطنز، فریدونشـهر، شـهرضا، 
فریدن و دهاقان نیز در وضعیت زرد و نسبتاً پرخطر کرونا 

ثبت شده است.

مهار حریق مغازه فست فود 
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان از مهار حریق یک مغازه خبر داد. سرآتشیار فرهاد 
کاوه آهنگران اظهار کرد: حدود ساعت 11:19 صبح روز 
جمعه پنجم اسفندماه وقوع حریق در یک مغازه فست فود، 
به سازمان آتش نشانى اصفهان گزارش شد. مغازه مورد 
حریق در بلوار غدیر سپاهان شهر واقع بود و آتش قبل از 

توسعه توسط مأموران آتش نشانى مهار شد.

رفع حادثه خط آبرسانى 
شکستگى لوله آب 1500مشترك در مناطق شهر زازران و 
روستاى جالل آباد رفع شد. به دلیل فرونشست و بارندگى 
هاى اخیر در مسیر لوله اصلى انتقال آب شهر فالورجان 
به زازران، لوله 300 میلى مترى دچار حادثه شد که تمامى 
امکانات و تیم هاى حـوادث آبفاى فالورجـان در محل 

حادثه حاضر شدند .

خبر

مدیرکل تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان گفت: این 
سازمان به دنبال تعریف جایگاه شادى مشروع و داراى 

چهارچوب از نظر شرع مقدس اسالم است.
نخستین همایش پویش مردمى لبخند به همت اداره 
کل تبلیغات اسالمى استان اصفهان و با حضور جمعى 
از مدیران ادارات کل استان، هنرمندان و مجموعه هاى 
دینى مردمى در تاالر آینه هتل عباسى اصفهان برگزار 

شد.
حجت االسالم والمســلمین مهدى فوقى در نخستین 
همایش «پویش مردمى لبخند» اظهار کرد: ســازمان 
تبلیغات اســالمى به عنوان متولى اصلى تعظیم شعائر 
دینــى، تصمیم دارد جایگاه شــادى هاى مشــروع و 

چهارچوب دار را از نظر شــرع مقدس اســالم تعیین و 
تعریف کند.

وى با بیــان اینکه از آغاز اســالم پیامبر رحمت (ص) 
موضوع شادى را مطرح ســاختند، خاطرنشان کرد: در 
کتاب هاى دینى ازجمله «بحاراالنوار» عالمه مجلسى 
به موضوع شــادى به طورمفصل پرداخته شده است، 
اما چرا امروز نوجوان هــا _به عنوان یکى از بخش هاى 
اصلى جامعه_ این موضوع را مطرح مى کنند که قسمت 

شادى آفرینى دین کجاست؟
مدیرکل تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان ادامه داد: 
زمانى که مى خواهیم در این رابطه کارى را شروع کنیم، 
افراد زیادى حساســیت موضوع را تذکر مى دهند؛ بله 

حساس اســت زیرا در حقیقت آن قدر سکوت کردیم و 
تماشاگر بودیم تا دیگرانى که شــرع را قبول نداشتند 
و به دنبال تمدن غربى بودند، در باغ ها، رســتوران ها و 
پارك ها جاذبه ایجاد کردند و جوان ما به دنبال مســیر 

اشتباه رفت.
وى با بیان اینکه امروز باید به همراه هیئت هاى مذهبى 
تکلیف را مشخص کرد که به کدام سمت حرکت کنیم، 
گفت: آن روى سکه دین، حزن حسینى با حرارتى که 
براى ما به ودیعه گذاشته شده و طبق فرمایش امام امت 
مبنى بر اینکه «محرم و صفر است که اسالم را زنده نگه 
داشته است»، به خوبى عمل مى شود؛ اما روى دیگر سکه 

کجاست و چرا به آن نمى پردازیم و مطرح نمى کنیم؟
فوقى تصریح کرد: علت ایرادها این اســت که تاکنون 
چهارچوبى مشخص نشده؛ اداره کل تبلیغات اسالمى 
تاکنون سه جلسه در این خصوص برگزار کرده است، 
در جلســه چهارم باید مســئوالن بیاینــد و تکلیف را 
معلوم کنند. از مدیران اســتان تقاضا داریم که با وجود 

تالش هاى شبانه روزى، در این مسئله ما را یارى کنند.
وى تصریح کــرد: وقتــى مى خواهیم یــک حرکت 
شادى آفرین در شــهر ایجاد کنیم، گرفتار مى شویم و 
غصه مى خوریم که چه کنیم! آیا همه اصفهان چهارباغ 
اســت و ما تنها باید به اقشــار مرفه توجه کنیم؟ پس 
بچه هاى زینبیه و حصه و فرمایش حضرت امام راحل 

براى پابرهنگان چه مى شود.
مدیرکل تبلیغات اسالمى اســتان اصفهان با تاکید بر 
اینکه باید منشور و بســته اى در این زمینه آماده شود، 

افــزود: امروز در ابهــام حرف نمى زنیم بلکه شــفاف 
مى گوئیم که نســبت جامعه دینى ما با لبخند و شادى، 
با نشاط و جشن ها، کارناوال ها و فستیوال هایى که در 
تمدن اسالمى و شیعى ریشــه دارد، کجاست؟ ما فقط 
مى بینیم که براى عزادارى شهر سیاه پوش مى شود، این 
نشان غیرت دینى است اما بچه هاى دبیرستانى ما امروز 
سوال جدى درخصوص شادى و تخلیه هیجان ها دارند.
وى خاطرنشان کرد: یک ســال از حضورم در سازمان 
تبلیغات اسالمى اصفهان مى گذرد که نخستین حرکت 
جزءخوانى قــرآن در چهارباغ بود و حتــى از بلژیک و 
فرانسه در این خصوص تماس هایى داشتیم؛ این برنامه 
یک نمونه کار جدید براى انقالب اســالمى محسوب 
مى شد که حتى دخترها و پسرهاى کم حجاب نیز مى آیند 
قرآن به دست مى گیرند و مى خوانند، پس معلوم است 

فضاهاى معنوى و مذهبى را ما مصادره کرده ایم.
وى با بیــان اینکــه جشــن هاى مذهبــى پیش رو 
طبق همان روال قبلى و در حســینیه ها و مســاجد و 
با مخاطبان ثابت برگزار مى شــود، گفــت: از ابتداى 
ماه شعبان تا شــب هاى قدر، دریایى از مناسبت هاى 
شــادى آفرین را داریم، همچنین رمضان ماه مبارك و

 شادى است.
مدیرکل تبلیغات اسالمى تاکید کرد: امروز بنیادى را با 
حضور متفکران و نخبگان حوزه، دانشگاه و مدیران و 
مســئوالن مراکز مذهبى به عنوان بنیاد شادى آفرینى 
و امید راه اندازى کردیم که کار خودش را با قوت پیش 

خواهد برد.

سیاست جدید اداره کل تبلیغات اسالمى استان تبیین شد

 شادى «چهارچوب دار» براى اصفهان 
مدیر نگهدارى و تعمیرات ابنیه فنى معاونت عمران 
شهرى شــهردارى اصفهان گفت: شــهردارى در 
مجموع نگهدارى و تعمیــر حدود20پل را بر عهده 
دارد که در ایــن دوره مدیریت شــهرى با به عهده 
گرفتن نگهدارى و تعمیر 11 پل هوایى و مکانیزه این 
کالن شهر، خاموشى این پل ها از حدود 60 درصد به 
کمتر از پنج درصد رسیده است که امیدواریم در سال 

جارى این عدد را به صفر برسانیم.  
مسعود توکلى پور با اشاره به آخرین وضعیت پل هاى 
هوایى شهر اصفهان به ویژه پل هاى مکانیزه اظهار 
کرد: با تأسیس مدیریت نگهدارى و تعمیرات، مدیریت 
شهرى تصمیم گرفت در راستاى ارائه خدمات بهتر 
به شهروندان، ســاختارى مبتنى بر تربیت نیروهاى 
فنى را جهت نگهدارى، تعمیرات، حفظ و حراست از 

سرمایه هاى شهردارى لحاظ کند.
وى با بیان اینکه فعالیت در این راســتا با برگزارى 
دوره هاى آموزشى با بهترین اساتید مربوطه و استفاده 
از بهترین توان فنى شرکت هاى ذى صالح سندیکا 
آغاز شــده اســت، افزود: مرحله به مرحله با تربیت 
نیروهاى فنى نســبت به ارتقاى کیفیت نگهدارى و 
تعمیرات اقدام شده است .مدیر نگهدارى و تعمیرات 
ابنیه فنى معاونت عمران شهرى شهردارى اصفهان 
با اشاره به محدودیت هاى قانونى و قراردادهاى منعقد 
شده از قبل تصریح کرد: نگهدارى و تعمیرات حرفه اى 
پل هاى هوایى و مکانیزه به دلیل اینکه درصد قابل 
توجهى از آن در اختیار بخش خصوصى بوده، تاکنون 

محقق نشده است.

همه پل هاى هوایى و 
مکانیزه شهر اصفهان 

تعمیر مى شود

آگهى انحالل
شرکت سهامى خاص بهین گاز کربنیک دســتان به شناسه ملى 14010716920 
و به شماره ثبت 69936 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/11/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت در تاریخ فوق منحل ومصطفى نادرى 
بنى به کدملى 1284952258 به عنوان مدیر تصفیه براى مدت 2 سال انتخاب گردید 
و نشانى شرکت منحله در حال تصفیه استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه 
، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله شهرك میالد ، خیابان میثاق ، خیابان میعاد 
، پالك 33 ، مجتمع کیمیا ، طبقه اول کدپســتى 8316834797 اعالم گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1458142)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص صنایع ظریف پالست سپاهان به شناسه ملى 10260636732 و به شماره ثبت 45693 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/11/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم اعظم شمسى به شماره ملى 0074130293 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره وآقاى عباس 
شمسى به شماره ملى 1129836339 به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره وآقاى داود شمسى به شماره ملى 1130090086 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 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. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1458699)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص جالل فلز جى به شناســه ملى 14009835926 و به شماره 
ثبت 67096 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/10/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد ســرمایه شــرکت از مبلغ 10.000.000 ریال به مبلغ 
100.000.000.000 ریال منقسم به 10000000 سهم 10.000 ریالى با نام عادى 
که تماما از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1454938)

آگهى تغییرات
 شرکت با مسئولیت محدود شیمى داروى شافع به شناسه ملى 10260158390 و به شماره ثبت 2510 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/11/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل مى باشد و ماده مربوطه دراساسنامه اصالح گردید.ثبت موضوع فعالیت بشرح زیر 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: تولید ، بسته بندى ، پخش ، خرید و فروش ، صادرات و واردات انواع مواد غذایى ، خشکبار ، غالت ، حبوبات ، ادویه 
جات ، کنسرو ، کمپوت ، شربت ها وعرقیجات ، نوشیدنى ها و آب میوه ، شکالت و بیسکویت و کیک و مشتقات آن ، آجیل ، ترشیجات ، میوه ، سبزى جات ، سبزى 
جات خشک شده ، رب و سس ، مربا ، برنج ، قند و شکر و فرآورده هاى آن، چاى ، عسل ، خرما و فراورده هاى خرمایى ، پسته ، زعفران انواع محصوالت و فراوردهاى 
گیاهى ، دامى ، کنجد و فراورده هاى کنجد ، انواع روغن ( زیتون ، آفتابگردان ، ذرت ، سویا ، گلزا ، کنجد ) و چربى هاى گیاهى و حیوانى و دارویى، تولید انواع بستنى ، 
تولید انواع کرم هاى خوراکى ، سکنجبین ، انواع شیره هاى خوراکى گیاهى وشیره شربت، فالوده ، تولید بار خوراکى فشرده غالت ، تولید انواع حلوا و انواع ارده هاى 
طمع دار ، باسلق ، مسقطى ، انواع سوهان ،تولید و بسته بندى مایعات و نیمه جامدات داروهاى شیمیایى و گیاهى ، تولید و بسته بندى انواع داروهاى طبیعى و مکمل ، 
صادرات و واردات ماشین آالت ، دستگاه و ابزارآالت ، مواد اولیه و کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و کلیه امور بازرگانى و تجارت داخلى و خارجى مشارکت و اخذ و اعطاى 
نمایندگى اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى اخذ تسهیالت ریالى و ارزى از بانکهاى خصوصى و دولتى و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى جهت 
شرکت در صورت لزوم پس از کسب مجوز هاى الزم. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (1456839)

تاسیس 
موسسه غیر تجارى باران تراز راوند درتاریخ 1400/06/22 به شماره ثبت 6561 به شناسه ملى 14010268557 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : باران تراز راوند موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :تنظیم اظهارنامه مالیاتى و حسابدارى و مشاوره مالیاتى و 
آموزش نحوه مدیریت تنخواه گردان، نحوه تکمیل بودجه و تفریغ بودجه و آشنایى با چرخه حسابدارى و نحوه ثبت اسناد مالى و تنظیم گزارشات مالى و تحریر دفاتر 
قانونى – طراحى و پیاده سازى سیستم هاى اطالعات مالى و حسابدارى – تنظیم گزارش هاى مدیریتى و کنترل مالى داخلى و تهیه و تنظیم طرح هاى توجیهى فنى 
و مالى و اقتصادى و تهیه و تنظیم سیستم بودجه بندى کلیه شرکتها و اشخاص حقیقى و حقوقى – تامین نیروى انسانى موقت و متخصص در راستاى اهداف شرکت 
– عقد تفاهم نامه و قراردادهاى همکارى داخلى و خارجى – شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاه هاى دولتى و غیر دولتى داخلى و خارجى – اخذ وام وتسهیالت 
از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. در صورت ضرورت پس 
از اخذ مجوزهاى الزم. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله برازنده 
، کوچه آفتاب ، کوچه اقاقیا 17 ، پالك 0 ، طبقه اول کدپستى 8193847434 سرمایه شخصیت حقوقى 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا خانم فاطمه ترکان به شماره ملى 1271203391 دارنده 9900000 ریال سهم الشرکه آقاى حسین جانقربان الریچه به شماره ملى 5129981091 دارنده 
100000 ریال سهم الشرکه مدیران خانم فاطمه ترکان به شماره ملى 1271203391 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقاى حسین جانقربان الریچه به شماره ملى 5129981091 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و همراه با 
مهر موسسه معتبر مى باشد روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1458698)

تاسیس
 شرکت سهامى خاص یادگار سبز سپاهان درتاریخ 1401/11/26 به شماره ثبت 73362 به شناسه ملى 14011996981 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى، اجرا و نگهدارى فضاى سبز شهرى، انواع شبکه هاى آبیارى (تحت فشار، هوشمند ) و آبرسانى شهرى و فضاى سبز، 
اجراى عملیات نظافت شهرى، جمع آورى و حمل و تخلیه زباله هاى شهرى، طراحى، ساخت و اجراى مبلمان پارکى و شهرى و اجراى مجموعه اسباب بازى پارکى، طراحى و ساخت 
و اجراى المانهاى نورى، تابلوهاى شهرى، پایه هاى روشنایى پارکى و خیابانى، نور پردازى ابنیه، اشجار، عالئم ترافیکى و پروژه هاى عمرانى، کلیه پروژه هاى زیبا سازى شهرى اعم 
از آبنما، رنگ آمیزى جداول، دیوارها، دیوارنگار، بهسازى پارکهاى شهرى، بلوارها و محوطه هاى سازمانى به منظور کاهش مصرف آب، اجراى پروژه هاى برق و ابزار دقیق، کابل کشى 
برق وانجام سایر فعالیتهاى مرتبط با اهداف شرکت، خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و 
خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، افتتاح حساب در کلیه بانک 
ها و موسسات اعتبارى دولنى وخصوصى صرفا در راستاى موضوع فعالیت شرکت، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، ملک، کوچه شهید محمود لوح موسوى[20]، کوچه شهید تهرانى[1]، پالك -48، طبقه همکف کدپستى 8154716131 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 212701874 مورخ 1401/11/13 نزد بانک پارسیان شعبه خیابان فردوسى اصفهان با کد 2127 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى عباس فخریان روغنى 
به شماره ملى 1285522095 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهرا فخریان روغنى به شماره ملى 1287683721 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى خلیل شفیع زاده به شماره ملى 5419765683 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل یا خانم نگار لیلى ئیون به کد ملى 1286104238 
منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مهرنوش هاشمى به شماره ملى 1271637553 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 
خانم فرنوش هاشمى به شماره ملى 1274073243 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 

موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1458702)
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تیم ملى بعد از جام جهانــى براى اولین بــار در فیفا دى 
فروردین ماه بــه میدان مى آیــد و دو بازى دوســتانه با

 تیم هاى روســیه و عراق انجام مى دهد. زمان برگزارى 
انتخاب سرمربى تیم ملى و زمان شروع تمرینات تیم ملى 
بر همین اساس مشخص شده است. سرمربى تیم ملى در 
نشست اعضاى هیئت رئیسه که نهم اسفند در خارك برگزار 
مى شود، مشخص خواهد شد. فدراسیون فوتبال 27 اسفند 
مجمع عمومى فدراسیون فوتبال را برگزار مى کند و یک 
روز بعد یعنى 28 اســفند تمرینات تیم ملى در زمین شمار 
دو کمپ آغاز مى شود. بازى دوستانه ملى پوشان ایران با

 تیم هاى ملى روســیه و عراق هم احتمــاًال دوم و هفتم 
فروردین برگزار مى شود.

زمان دقیق انتخاب سرمربى
 تیم ملى

شهریار مغانلو، ستاره خط حمله سپاهان که طى نیم 
فصل دوم توانسته عملکرد درخشانى در گلزنى و در 
ترکیب تیم مورایس به جا بگــذارد و با 7 گل زده در 
صدر جدول گلزنان لیگ ایســتاده، همچنان درگیر 

یک طلسم بزرگ است.
بعد از هت تریک در مرحله قبلــى جام حذفى برابر 
سایپا و نمایش تهاجمى و گلزنى طى دیدارهاى اخیر 
سپاهان، شــهریار مغانلو مهاجمى خطرناك مقابل 

پرسپولیس محسوب مى شد.
سپاهانى ها امید زیادى داشتند با توجه به انجام دیدار 
مرحله یک هشــتم مقابل پرسپولیس در اصفهان و 
همچنین شرایط و روند خوبى که شاگردان مورایس 
دنبال مى کنند، بتوانند از این مرحله نیز موفق عبور 
کنند، اما در نهایت با چهار گل برابر پرســپولیس در 
خانه شکست خوردند تا یکى از مدعیان بزرگ جام 

حذفى از این رقابت ها کنار برود.
اما نکته جالب توجه در خصوص شهریار مغانلو است 
کــه در مقطعى نیز در جمع پرسپولیســى ها حضور 
داشت و توانســته بود نمایش موفقى در ترکیب تیم 
یحیى گل محمدى به جا بگــذارد. مغانلو که تحت 
قرارداد ســانتاکالرا پرتغال قرار داشــت، به عنوان 

بازیکن قرضى به پرســپولیس پیوسته بود، در ادامه 
با توجه به درخواست مبلغ باالى رضایتنامه از سوى 
باشگاه پرتغالى نتوانست به کار خود در ترکیب این 
ادامه دهد و سپاهانى ها موفق شدند با پرداخت این 

مبلغ او را به اصفهان بکشانند.
شــهریار مغانلو اما طى دیدارهاى اخیرى که برابر 
پرسپولیس داشــته، على رغم انگیزه و تالشى که از 
خود به جا گذاشته، نتوانسته دروازه سرخپوشان را باز 
کند و از این حیث با طلسم بزرگى مواجه شده است. 
مغانلو در دوران فوتبالى خود تنها یک بار توانسته برابر 
پرسپولیس جشــن گل بگیرد که آن هم مربوط به 
دوران حضورش در پیکان است. دیدارى که با برترى 
3-1 پرسپولیس در تاریخ هشتم تیرماه 99 به پایان 

رسید و شهریار تنها گل تیمش را به ثبت رساند.
از آن روز تا به امروز 2 ســال و هفت مــاه و 25 روز 
شهریار نتوانســته در قامت گلزن برابر پرسپولیس 
ظاهر شــود و البته باید مدت زمــان حضورش در 
پرســپولیس را از این مدت کم کرد. شــهریار یک 
و فصل نیم است که در ســپاهان حاضر است و در 
این مــدت و در 4 تقابل قبلى در امــر گلزنى مقابل 

پرسپولیس ناکام مانده است.

آقاى گل لیگ درگیر یک طلسم بزرگ

03

تیم فوتبال پورتو چهارشنبه گذشته در لیگ قهرمانان اروپا 
و در مصاف بــا اینترمیالن ایتالیا با یک گل مغلوب شــد. 
در این دیدار مهدى طارمى، ســتاره ایرانى پورتو عملکرد 
چندان موفقى نداشــت و موفق به گلزنى هم نشد. با این 
حال سایت یوفا مهاجم تیم ملى ایران را در میان 5 بازیکن 
برتر لیگ قهرمانان اروپا تا پایان دور رفت مرحله یک هشتم 
نهایى لیگ قهرمانان اروپا قرار داده است. در این رده بندى، 
وینیسیوس جونیور، ستاره رئال مادرید در صدر قرار دارد و 
محمد صالح، ستاره مصرى لیورپول در رده دوم قرار دارد. 
کیلیان امباپه، ستاره پارى سن ژرمن در مکان سوم و لیونل 

مسى هم جایگاه چهارم را در اختیار دارد.

طارمى در کنار امباپه و مسى

2 خرید پرسروصداى پرسپولیس با مصدومیت 
نسبتا شدیدى مواجه شده اند.

پرسپولیس بعد از بازگشت از اصفهان تمرینات 
خود را به طور مســتمر در تهران ارائه داد تا با 
آمادگى کامل به مصاف نفت مسجدســلیمان 
برود. سرخپوشان در اسفندماه جارى بازى هاى 
حساسى را مقابل نفت مسجدسلیمان در تهران، 
تراکتور در تبریز و ســپاهان در تهران پیش رو 
دارند که اگر این بازى ها را با پیروزى پشت سر 
بگذارند شــانس زیادى براى بازگشت به صدر 
جدول خواهند داشت. این همان چیزى است که 
یحیى و کادرش براى سرخپوشان برنامه ریزى 
کرده اند. اما در این مسیر یحیى نمى تواند روى 
دو بازیکن تیمش حساب باز کند. سعید صادقى 
که رباط داخلــى اش ضرب خــورده باید چند 
هفته فیزیوتراپى کند تا شرایط بازى کردن را 

داشته باشد.

صادقى خیلى نمى تواند ریسک کند چراکه در آن 
صورت ممکن است رباطش آسیب جدى ببیند. 
در سوى دیگر شیخ دیاباته هم از ناحیه چهار سر 
ران آسیب دیده که سه هفته باید به فیزیوتراپى 
بپردازد. مصدومیت شیخ همان آسیب دیدگى 
همیشگى اســت که با چند هفته فیزیوتراپى و 
کار با دستگاه براى مدتى برطرف مى شود اما 
مجدد بعد از چند وقت تشدید مى شود. این یعنى 
اینکه یحیى تا پایان سال نمى تواند روى دیاباته 
حساب کند هرچند که او با شــرایطى که این 
بازیکن دارد کال قیدش را زده است. در شرایط 
فعلى لئاندرو پریرا و عیسى آل کثیر گزینه هاى 
یحیى بــراى خط حمله هســتند و عبدى هم 
همچنان بایــد براى بازگشــت بــه ترکیب 
اصلى تالش کند. در جریان بازى ســپاهان و 
پرسپولیس در مرحله یک هشتم جام حذفى نیز 
مهدى ترابى و محمد عمرى دچار مصدومیت 

شدند که آنها در تمرینات اخیر بدون 
مشکل حاضر شــدند و مشکلى 
بــراى همراهى سرخپوشــان 

روز  بــازى  در 
دوشنبه با نفت 
ن  سلیما مسجد

ندارند.

شوك به پرسپولیس با مصدومیت طوالنى مدت 2 بازیکن

مدافع پرسپولیس با دبل گلزنى مقابل سپاهان نشان داد 
که مرد میدان هاى بزرگ است و حاال با زدن 6 گل در 
مجموع رقابت هاى لیگ و جام حذفى به بهترین گلزن 

یحیى گل محمدى بعد از لوکادیا تبدیل شده است.
آنهایى که فوتبال را جدى تر تعقیــب مى کنند، خوب 

مى دانند ایستادن پشــت ضربه پنالتى در جو ورزشگاه 
نقش جهان آن هــم در دو مقطع تا چه اندازه ســخت 
و دشــوار بوده و چه ظرفیت روحــى و روانى باالیى را 
طلب مى کنــد. کارى که گئورگى گولســیانى مدافع 
سرخپوشان پایتخت در برابر تیم سابقش به راحتى انجام 
داد و با گل کردن پنالتى هاى سرنوشت ساز بازى، نقش 
انکارناپذیرى در پیروزى شیرین پرسپولیس داشت. به 
ویژه پنالتى اول که اگر تبدیل به گل نمى شد قطعا با توجه 
به افت روحى سرخ پوشان مى توانست سرنوشت دیگرى 

را براى بازى رقم بزند.

گولسیانى که بى شک یکى از ارکان موفقیت خط دفاعى 
پرسپولیس تا به اینجاى کار در لیگ بیست ودوم بوده 
و در 21 بازى لیگ، بار اصلى خــط دفاعى را به دوش 
کشیده، در بازى با سپاهان ثابت کرد چه نقش ویژه اى 
در نجات شــاگردان یحیى گل محمدى از شکست در 
رویارویى با آبى پوشــان پایتخت و پیروزى ارزشــمند 

پرسپولیس در دیدار حذفى مقابل سپاهان داشته است.
مرور بازى هاى این فصل نشان مى دهد گولسیانى تا به 
اینجاى کار بى تردید عصاى دست یحیى گل محمدى 
در بازى هاى بزرگ و حساســى است. مدافعى که یک 

تنه در دربى رفت دو بار دروازه استقالل را باز کرد و روز 
چهارشنبه نیز با دو بار گلزنى حاال خودش را به عنوان 
بهترین گلزن فصل پرسپولیس تا به این جاى کار معرفى 

کرده است.
3 بار گلزنى در لیگ و 3 بار گلزنى در جام حذفى باعث 
شــده تا این مدافع گرجى در حال حاضر بهترین گلزن 
پرســپولیس در مجموع رقابت هاى لیگ و جام حذفى 
باشد. آن هم در شرایطى که در دفاع نیز مهره ارزشمندى 
است و به همراه مرتضى پورعلى گنجى زوج موفقى را 

در مرکز خط دفاعى تشکیل داده اند.

این بار چه «خیریتى» باعث شــده که ژنرال عطاى 
سرمربیگرى در تیم ملى ایران را به لقاى آن ببخشد؟ 
مگر نه اینکه امیرخان پس از برکنــارى ویلموتس از 
اینکه سپاهانى ها اجازه نداده بودند به جاى این سرمربى 
بلژیکى سکان هدایت ملى پوشان کشورمان را در دست 
بگیرد حسابى از دســت مدیران این باشگاه اصفهانى 
شاکى بود؟ این «شــرایط موجود» چه بوده که باعث 
شــده پرافتخارترین مربى لیگ برتر این بار خودش از 
خیر نشستن روى باالترین کرســى سرمربیگرى در 
ایران گذشته و رداى این ســمت را به سایر دوستانش 

واگذار کند؟ 
بعید اســت قلعه نویى بخاطر ترس از تکــرار تاریخ از 
ادامه جنگ و مبارزه چندین ساله خود براى رسیدن به 
آرزویش صرف نظر کرده باشد. این سرمربى تا انتهاى 
لیگ بیست و دوم با گل گهر بیشتر قرارداد ندارد و کمتر 
از 10 بازى تا انتهاى این رقابت ها بیشتر باقى نمانده پس 
اینکه مخالفت احتمالى رؤساى این باشگاه سیرجانى 
علت انصراف امیرخان از ســرمربیگرى تیم ملى باشد 

دور از تصور است.
جالب آنجاست که این سرمربى استقاللى تأکید کرده 
براى ســکاندارى در تیم ملى برنامه مدونى هم آماده 
کرده بود اما ماجرا چه بوده که قلعه نویى با دســت رد 
زدن به سینه فدراسیون فوتبال  خودش را از تعبیر رؤیاى 

چندین ســاله اش محروم مى کند آن هم در حالى که 
تنها یک قدم تا تحقق آن فاصله داشت؟ این درست که 
چندین مربى از سوى فدراسیون نشین ها براى جانشینى 
کى روش بر روى نیمکت تیم ملى ایران در نظر گرفته 
شده اند اما کیســت که نداند در بین این افراد امیرخان 
جدى ترین ومحتمل ترین گزینه براى قرار گرفتن در 
این سمت بود. به جرأت مى توان گفت قلعه نویى، هم از 
نظر تجربه و سابقه، هم از لحاظ کسب افتخارات و هم 
برخوردارى از کاریزماى مورد نیاز براى سکاندارى در تیم 
ملى ایران در بین اسامى مطرح شده از سوى فدراسیون 

براى این منظور یک سروگردن باالتر بود.
ژنرال فوتبال ایران با کسب 5 عنوان قهرمانى در لیگ 
برتر به همراه تیم هاى استقالل و سپاهان، چهار نایب 
قهرمانى در کسوت ســرمربیگرى تیم هاى استقالل، 
تراکتور، ذوب آهن و ســپاهان و یک مقام ســومى با 
استقالل، پرافتخارترین مربى تاریخ لیگ برتر فوتبال 
ایران شناخته مى شود. اگر به اینها کسب دو قهرمانى و 
یک نایب قهرمانى در رقابت هاى جام حذفى به همراه 
آبى پوشان پایتخت را هم در کنار سابقه حضورش در 
رأس تیم ملى ایران را اضافه کنید و همچنین با در نظر 
گرفتن این نکته که از زمانى که او امیِر گل گهرى ها شد 
این تیم شهرستانى اوج گرفت و به جمع مدعیان لیگ 
اضافه شــد، بر این موضوع صحه خواهید گذاشت که 
قلعه نویى در بین مربیان ایرانى کاندیدا شــده از سوى 

فدراسیون براى ســرمربیگرى تیم ملى، هم از لحاظ 
شایستگى صدرنشین بود و هم شانس بیشترى براى 

رسیدن به این عنوان داشت.
با همه اینها امیرخان، که همیشــه از اعتماد مدیران 
فوتبال کشــور به مربیان بیگانه بــراى واگذار کردن 
مسئولیت هدایت ملى پوشان ایرانى و میدان ندادن به 
همقطاران بومى و از جمله خودش در این زمینه گالیه 
داشت حاال که پس از سال ها بخت به او روى کرده از 

زیر بار پذیرفتن این وظیفه خطیر شانه خالى کرد. 
شــاید محتمل ترین موضوع براى پاســخ به چرایى 
انصراف غیرمنتظــره قلعه نویى از قبــول انجام این 
مأموریت آن هم پیش از نهایى شدن تصمیم فدراسیون 
نشین ها این باشد که امیر به ترك عادت این مدیران 
ورزشــى شــک دارد. قلعه نویى باور ندارد که تعیین 
ســرمربى داخلى براى واگذار کردن هدایت یوزهاى 
ایرانى، انتخاب نهایى مسئوالن فدراسیون فوتبال باشد. 
ژنرال از گمانه زنى ها در خصوص تصمیم فدراسیون 
فوتبال براى گزینش مربى خارجى خبردارد و مى داند که 
مشکل پرداخت دستمزد این مربیان تنها مانعى است که 

تاکنون آنها را از تحقق این امر بازداشته است. 
پرافتخارترین مربى لیگ برتــر تحمل باخت را ندارد، 
هیچ فرقى ندارد که این شکست در مستطیل سبز باشد 
یا خارج از آن. قلعه نویى پس از مغلوب شدن تیمش در 
برابر شاگردان ژوزه مورایس نمى خواهد یک بار دیگر 

با این تجربــه تلخ در مصاف بــا هموطن کى روش و 
این بار با خط خوردن از ســمت سرمربیگرى تیم ملى 
دســت و پنجه نرم کند. او حتى حاضر نیست در چنین 
ماراتنى، گوى رقابت را به پارکو خمز، سرمربى اسپانیایى 

تراکتورى ها یا هر مربى خارجى دیگرى واگذار کند. 
امیرخان ترجیح داده پیش از آنکه فدراسیون نشین ها با 

پیدا کردن راهکارى براى رفع معضل پرداخت دستمزد 
مربیان خارجى، قید گزینه هاى ایرانــى خود را براى 
نشاندن روى نیمکت تیم ملى کشورمان بزنند، خودش 
پیش دســتى کرده و از پذیرفتن این پیشــنهاد کناره 
گیرى کند پیش از آنکه به ناچار در گام آخر قافیه را به 

همقطاران خارجى اش ببازد. 

قلعه نویى نشستن روى نیمکت تیم ملى را رد کرد

عقب نشینى ژنرال
مرضیه غفاریان
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فوالد در لیگ قهرمانان آســیا هرگز الیق شکست نبود و اگر 
خوش شــانس بود و ضربات محمدامین حزباوى وارد دروازه 
الهالل مى شد شــاید بزرگ ترین شگفتى این رقابت ها رقم 
مى خورد. بزرگ ترین حســرت فوالدى ها در این دیدار قطعًا 
ضربه سر زیباى حزباوى، مدافع 19 ساله شان، بود که به تیرك 
دروازه معیوف خورد و راهى به دروازه پیدا نکرد. البته چند ثانیه 
بعد همین توپ بعد از یک رفت و برگشت به او رسید که شوتش 
به آسمان رفت. او که با نمایشــش، کارشناسان اى اف سى را 
به تحسین وادار کرده بود، نشــان داد که مى تواند یک مهره 
قابل اتکا در قلب خط دفاع فوالد و شــاید فوتبال ایران باشد. 
شنیدیم کاپیتان تیم ملى جوانان حاال در مدار تیم هاى سپاهان، 

استقالل و پرسپولیس قرار گرفته است.

ستاره 19 ساله فوالد
 در رادار سپاهان!

مهدى مهدى پور، هافبک میانى استقالل، هم چنان 
مصدوم است و در مصاف بعدى استقالل نمى تواند 

در ترکیب تیمش به میدان بیاید.
او بعد از مصاف با تراکتور در جام حذفى مصدوم شد و 
بعد از این بازى نتوانست، در ترکیب تیم آبى به میدان 
بیاید. البته چند روز پیش او با پوشیدن کفش استوك 
رفته رفته آماده مى شد که در تمرینات تاکتیکى تیم 
شــرکت کند، اما گویى دوباره مصدومیت او تشدید 

شده و دوباره کفش راحتى پوشید!
او روز جمعــه در تمرین اســتقالل در کنار علیرضا 
رضایى دیگر بازیکن مصدوم استقالل نرم دویى کرد 
و نشان داد براى بازگشــت به ترکیب تیم هنوز کار 

دارد. مصدومیت متوالى بازیکنان کلیدى استقالل 
به خصوص بعــد از تعطیالت جــام جهانى موجب 
شد در برخى از بازى ها دست ریکاردو ساپینتو خالى 
شود و امتیازات حساسى را از دست دهد. البته شرایط 
استقالل به بهبود مصدومین بهتر شده و این روزها 
دوباره یکى از مدعیان قهرمانى در لیگ برتر و جام 
حذفى به حساب مى آید. بدون شک ریکاردو ساپینتو 
منتظر بازگشــت مهدى مهدى پور هم مى ماند تا 
دستش براى چینش ترکیب در خط میانى بازتر باشد. 
این موضوع در چند بازى بــه خصوص بازى پایانى 
در برابر ملوان موجب شــد تا تعویضى هاى ریکاردو 

ساپینتو شرایط بازى را تغییر دهند.

مصدومیت ادامه دار مهدى پور

بایر لورکوزن براى شکســت موناکو و صعود نیاز به 
پنالتى ستاره ایرانى خود داشت.

ســردار آزمون هر کار که باید یک مهاجم نوك براى 
پیروزى تیمش انجام مى داد را چند شــب قبل مقابل 
ماینتس انجام داد و على رغم اینکه تیمش در این رقابت 
بوندسلیگا آلمان با نتیجه سه بر دو شکست خورد، اما 
روى دو گل تأثیرگذارى داشت و یک پنالتى هم گرفت 
که تبدیل به گل نشد، اما این عملکرد استثنایى او را در 

لیگ اروپا نیمکت نشین کرد.
ستاره ایرانى بایر لورکوزن پس از بهترین عملکردش 
با پیراهن این باشــگاه مقابل ماینتس که یک پاس 
گل داد، یک گل با ریباند شــوت خود ساخت و یک 
پنالتى هم براى تیمش به همراه آورد، انتظار داشــت 

در جدال برگشت مرحله حذفى لیگ اروپا 
برابر موناکو فرانسه از ابتدا به میدان 

برود، اما ژابى آلونسو در تصمیمى 
عجیــب او را روى نیمکــت 
گذاشــت و به عنوان آخرین 

تعویضى به زمین آورد!
بایــر لورکــوزن هفته قبل 
بازى رفــت مرحله پلى آف 
لیــگ اروپا در اســتادیوم 
خانگى خــود را در غیاب 
سردار آزمون با نتیجه 3 
بر 2 مقابل موناکو واگذار 

کرده بود، اما پنج شنبه شب که در ورزشگاه لوئى دوم 
به مصاف حریف فرانسوى خود رفت، باز هم مهاجم 

ایرانى خود را در اختیار نداشت.
شاگردان ژابى آلونسو با نمایشــى هجومى و فراتر از 
تصور توانستند با نتیجه ســه بر یک از تیم فرانسوى 
پیش بیفتند، اما بریل امبولو که از دقیقه 78 به ترکیب 
موناکو اضافه شــده بود، در دقیقه 84 گل دوم تیمش 
را به ثمر رساند تا بازى 3 بر 2 و 
در مجموع 5 بر 5 شود و به 

وقت هاى اضافه برود.
در وقت هــاى اضافه دو تیم 
در زدن گل ناموفق بودند و در 
حالى که انتظار مى رفت سردار 
آزمــون به عنوان 
جانشین  یار 

وارد زمین شود، ژابى آلونسو در دقیقه 115 او را به زمین 
فرستاد که این حضور کوتاه مدت موجب شد او نتواند 
کار خاصى انجام دهد و فقط یــک موقعیت با ضربه 
پشت سر ســاخت و یک دفع توپ هم با سر از مقابل 
محوطه جریمه خودى داشت و در نهایت هم بازى به 

پنالتى کشیده شد.
سردار آزمون که مشخص بود در آخرین لحظات وقت 
اضافه نیمه دوم براى زدن ضربه پنالتى به زمین آمده، 
با نظر ژابى آلونسو پشت اولین پنالتى این بازى ایستاد و 

توانست با یک ضربه مطمئن گلزنى کند.
ســتاره ایرانى بایر لورکوزن که فرصتــى براى زدن 
دوازدهمین گل خود در رقابت هاى اروپایى طى دوران 
بازى اش به دســت نیاورده بود، در پنالتى ها نشان داد 
تبحر خاصى در زدن این ضربــه دارد و مى تواند تا چه 

اندازه به تیمش کمک کند.
قرعه اولین پنالتى این مســابقه به بایر لورکوزن افتاد 
و در شرایطى که الکســاندر نوبل، دروازه بان 26 ساله 
آلمانى به دنبال گرفتن پنالتى بود، ســردار آزمون با 
فریب او توپ را به سمت راســت فرستاد و نخستین 
ضربه پنالتى بایــر لورکوزن را به زیبایــى تبدیل به 

گل کرد.
در ادامه با هدر رفتن یک پنالتى توسط موناکو و گلزنى 
بایر لورکوزن در هر پنج پنالتى، شاگردان ژابى آلونسو 
موفق شدند به پیروزى 5 بر 3 در پنالتى ها دست پیدا 

کنند و به مرحله یک هشتم لیگ اروپا برسند.

امضاى ستاره ایرانى پاى صعود تیم بایرلورکوزن

ر بدون
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در زدن گل ناموفق بودند و در
حالى که انتظار مى رفت سردار
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جانشین یار 
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فوالد خوزستان بعد از مرحله یک هشتم نهایى لیگ قهرمانان 
آسیا با استعفاى ناگهانى جواد نکونام سرمربى خود روبه رو شد. 
از آنجا که اردوى فوالدى ها در قطر برپا بود و فاصله کمى تا 
بازى الهالل باقى مانده بود، حمید رجبى به عنوان سرمربى 
موقت اعالم شد. بعد بازگشت تیم به ایران تصور بر آن بود که 
سرمربى جدید این تیم انتخاب شود اما از آنجایى که فوالد در 
لیگ برتر شانسى براى قهرمانى ندارد 
و لیگ قهرمانان آسیا هم که وداع 
کرده، تنها 9 بــازى تا پایان فصل 
باقى مانده ترجیح باشــگاه بر 
این است که با کادر فعلى 
به کار خــود ادامه بدهند. 
از علیرضــا منصوریان، 
اســکوچیچ،  دراگان 
حســین فرکى و... به 
عنــوان گزینــه هاى 
جانشــینى نکونام یاد 

مى شد.

سرمربى سابق تیم ملى
 در فوالد؟

سرمربى جدید این تیم انتخاب شود اما از
لیگ برتر شانسى
و لیگ قهرمان
9کرده، تنها 9 بـ
باقى مانده
این اس
به کار
از علی
دراگ
حس
عنـ
جا
مى



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

آگاه باشــید آنکــس را کــه حــق منفعــت نرســاند، باطــل بــه او 
ــد،  ــاى او نباش ــت راهنم ــه هدای ــس ک ــاند و آنک ــد رس ــان خواه زی
بــه  باشــید  آگاه  افکنــد.  خواهــد  هالکــت  بــه  را  او  گمراهــى 
ــراى جمــع آورى توشــه آخــرت  ــان یافتیــد و ب کــوچ کــردن فرم
ــما  ــر ش ــه ب ــزى ک ــن چی ــتناك تری ــدید.همانا، وحش ــى ش راهنمای
مــى ترســم، هواپرســتى و آرزوهــاى دراز اســت. پــس، از ایــن 
دنیــا توشــه برگیریــد تــا فــردا خــود را بــا آن حفــظ نماییــد.
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آخریــن کارگاه از دوره عالى مدیریت ویــژه بانوان 
کارآفرین با عنــوان "اقتصاد کســب و کار" با حضور 
رئیس و عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانى اصفهان 

برگزار شد.
به گزارش روابــط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان، 
مسعود گلشــیرازى رئیس پارلمان بخش خصوصى 

اصفهــان در جمــع بانوان عضــو اتــاق، برگزارى 
مســتمردوره هاى توانمندســازى بانــوان را در 
فرهنگســازى این دوره هــا و تقویت ســاختارهاى 

اجتماعى کشور حایز اهمیت دانست. 
وى در ادامه ضمن تقدیــر از فعالیت هاى قابل تقدیر 
وموثر رئیس شــوراى راهبردى مرکز بانــوان اتاق 
بازرگانى اصفهان و همراهى بانوان صاحب کســب و 
کار، بر نقش مهم بانوان کارآفرین در توسعه، بالندگى، 
رشد و امیدآفرینى در جامعه تصریح کرد: بانوان به دلیل 
پشــتکار و جدیت در عرصه کار در حال پیشرفت روز 

افزون و به دست گرفتن پست هاى کلیدى هستند. 
 رئیس اتاق بازرگانى اصفهــان تاکید کرد: براى آنکه 
اصفهان به مدل توسعه کشــور تبدیل شود، نیازمند 
همراهى همه اقشار جامعه به ویژه بانوان هستیم. پیش 
شرط داشتن آینده روشن، پشتوانه سازى نیروى انسانى 
است و بر این اســاس، دوره هایى براى ایجاد شرایط 
یکسان براى رده هاى مختلف ســنى در دهک هاى 

مختلف جامعه تعریف گردید. 

گلشیرازى تربیت مدرس براى توانمندسازى کودکان، 
جوانان و بانوان در 15 مرکز استان را از دیگر اقدامات 
اتاق بازرگانى اصفهان در طول یک ســال گذشــته 
معرفى کــرد و از هدفگذارى گســترش این خدمات 
در 200 مرکز و کانون فرهنگى در سال هاى آتى خبر 
داد و گفت: این اقدام باید توسط مادران اصفهانى در 

خانواده ها نهادینه شود. 
وى بر ضرورت امیدآفرینى در ســطح جامعه توسط 
کارآفرینان و سفیران اتاق بازرگانى اصفهان و مدیران 
دستگاه هاى اجرایى تاکید و تصریح کرد: باید از اکنون 
به فکر تربیت نســل هاى بعدى و ایجاد تفکر تجارى 

میان آحاد جامعه بود. 
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با اشاره به ساختارهاى 
ایجاد شده و ریل گذارى منســجم بخش خصوصى 
از ســوى پارلمان بخش خصوصى اصفهان، در طول 
چهار سال گذشــته، ابراز امیدوارى کرد با همکارى و 
تعامل بیش از پیش بانوان، شاهد رشد و بالندگى بیشتر 

اصفهان باشیم.   

رئیس اتاق بازرگانى اصفهان در جمع بانوان عضو تأکید کرد:

براى بالندگى باید خود را وقف اصفهان کنیم

آیین گرامیداشت روز مهندس و تجلیل از برگزیدگان مهندسى کشور، با 
حضور دکتر رضا داورى رئیس فرهنگســتان و دکتر جعفر توفیقى رئیس 
گروه علوم مهندسى این مجموعه، در فرهنگستان علوم جمهورى اسالمى 

ایران برگزار شد.
در این رویداد، 22 نفر از برگزیدگان مهندســى کشور در سال هاى 1400 
و 1401، شامل؛ " 7 نفر به عنوان استاد برجسته، 4 نفر به عنوان مهندس 
برجسته و 11 نفر به عنوان پژوهشگر جوان برجسته"، در رشته هاى مختلف 

مهندسى، مورد تجلیل قرار گرفتند.
هرمز ناصرنیا که عضوى از خانواده بزرگ ذوب آهن اصفهان است و ریاست 
سازمان نظام مهندسى ایران و عنوان استادیار دانشکده فنى دانشگاه تهران 
را در کارنامه کارى خود دارد به عنوان یکى از چهار چهره منتخب این آیین 

و در رشته مهندسى معدن مورد تجلیل قرار گرفت.
ناصر نیا که مسئولیت طراحى و راه اندازى بیش از 30 معدن را نیز بر عهده 
داشته است، در حاشــیه برگزارى این آیین گفت : بنده در سال 1347 از 
دانشکده فنى دانشگاه تهران در رشته مهندسى معدن فارغ  التحصیل شدم 
و از همان سال در شرکت ملى ذوب آهن ایران فعالیت خود را آغاز نمودم.  
وى افزود: ذوب آهن یک دانشگاه علمى و عملى به تمام معنا براى من بود. 
در این محیط تالش و کوشش بى وقفه،کار سیستماتیک، مسئولیت پذیرى 
و در کل بسیارى از خصوصیات ضرورى براى حرفه مهندسى را آموختم و 
همواره پیشرفت هاى بعدى خودم را مرهون همان آموزش سال هاى اولیه 
حضورم در معادن شرکت ملى ذوب آهن ایران مى دانم و با اینکه در سال 

1368 بازنشسته شدم، هنوز هم خودم را ذوب آهنى مى شناسم.

ناصرنیا در خصوص عظمت ساخت ذوب آهن اصفهان تصریح کرد : کلیه 
مطالعات مربوط به تامین زیرساخت هاى کارخانه مانند پى جویى، اکتشاف، 
طراحى، تجهیز و آماده سازى معادن در گستره ایران و سپس تأمین آب، 
برق، احداث شهرك  هاى مسکونى، جاده و راه آهن، آموزش پرسنل و ... 
در کمتر از 5 سال انجام گرفت که اجراى چنین طرح عظیمى نه قبل از آن 

در کشور سابقه داشت و نه بعد از آن تکرار شد. 

پیشگام ذوب آهنى چهره برتر مهندسى معدن کشور شد

اجراى 49 پروژه در حوزه منابع انسانى هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان

مدیر سرمایه انســانى و توسعه مدیریت هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهان گفت: 6 هدف اســتراتژیک 
را در حوزه منابع انســانى هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان تعریف کرده ایم و بــراى تحقق آن 17 
برنامه استراتژیک و در نهایت 49 پروژه بهبود در 

این حوزه در دستور کار است.
به گزارش روابط عمومى و بیــن الملل هلدینگ 
پتروپاالیــش اصفهــان، منصــور خادمــى در 
هجدهمیــن کنفرانس بین المللى توســعه منابع 
انســانى که با محوریت نقش اکوسیســتم منابع 
انســانى در ارتقاء امید باور و اعتماد برگزار شــد، 
با بیــان اینکه از حــدود 14 ماه پیــش هلدینگ 
پتروپاالیــش اصفهــان وارد عصــر جدیدى در 
صنعت مدیریت کشور شــده است، اظهار داشت: 
با ورود مدیرعامل جدید مابــا مدیریت جهادى و 
هوشمندانه، با برنامه ریزى به صورت واقعى آشنا 
شــدیم و حاصل این امر 400 پروژه فعال در همه 

زمینه ها است.
وى با بیــان اینکــه از این 400 پــروژه فعال در 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهان 49 پروژه در حوزه 

سرمایه انسانى اســت، افزود: این هلدینگ رتبه 
اول در زمینه تنوع محصوالت و رتبه دوم ظرفیت 
تصفیه نفت خام کشور را به خود اختصاص داده و 
یک چهارم فراروده هاى نفتى کشور در این شرکت 

تولید مى شود.
مدیر سرمایه انســانى و توسعه مدیریت هلدینگ 
پتروپاالیش اصفهــان با بیان اینکــه روزانه 12 
میلیون لیتر بنزین با کیفیت یــورو 5 از 400 هزار 
بشکه نفت در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان تولید 
مى شود، اضافه کرد: چشم انداز ما در سال 1405 
رسیدن به باالترین ضریب پیچیدگى 12٫5 است 
که براى رسیدن به این دستاورد پروژه هاى زیادى 
را تعریف کرده این که یکى از مهم ترین آنها را9ه 
اندازى واحد تصفیه گازوئیل بود که 16 ماه زودتر 

به بهره بردارى رسید.
خادمى  با بیان اینکه راه اندازى 6 شــرکت جدید 
با هدف تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیرى از خام 
فروشى در هلدینگ پتروپاالیش اصفهان محقق 
شده است، گفت: زیرساخت هاى انتقال مواد نفتى 

را نیز در اصفهان راه اندازى کرده ایم.

شرکت فوالد مبارکه سپاهان نماینده استان اصفهان 
مقام ســوم مســابقات تیراندازى بانوان قهرمانى 
کارگران کشور را در دو بخش تفنگ بادى و تپانچه 

کسب کرد.
دومین دوره مســابقات تیراندازى با تفنگ و تپانچه 
بادى بانوان قهرمانى کارگران کشــور با قهرمانى 
نمایندگان استان قزوین، نایب قهرمانى نمایندگان 
استان گیالن و مقام سوم فوالد مبارکه نماینده استان 

اصفهان به پایان رسید.
از نتایج انفرادى مســابقات در بخش تپانچه، حانیه 
حسینى نژاد (گیالن)، سکینه باقرى (قزوین) و مریم 
شریفى از فوالد مبارکه اصفهان به ترتیب مقام هاى 

اول تا سوم را کسب کردند.
از نتایج انفــرادى در بخش تفنگ بادى، هســتى 

اقبالى (کرمانشــاه) راحیل عزیزى( همدان) و آیدا 
ادریســى (تهران) مقام هاى اول تا سوم مسابقات را 

کسب کردند.
از نتایج تیمى بخش تپانچه نمایندگان اســتان هاى 
قزوین،گیالن و فوالد مبارکــه به ترتیب مقام هاى 
اول تا سوم را کســب کردند و از نتایج تیمى بخش 
تفنگ بادى نمایندگان اســتان هاى قزوین،گیالن 
و فوالد مبارکه به ترتیب مقام هاى اول تا ســوم را 

کسب کردند.
این مســابقات با حضور 10 تیم تفنگ و تپانچه از 6 
استان تهران، قزوین،گیالن،کرمانشاه، همدان و دو 
تیم هیات ورزش کارگرى و فوالد مبارکه اصفهان به 
مناسبت گرامیداشت مبعث حضرت محمد(ص) به 
میزبانى استان اصفهان روز چهارشنبه مورخ 3 اسفند 

در سالن تخصصى تیراندازى هیات تیراندازى استان 
اصفهان برگزار شد.

مراســم پایانى با حضور تیغ ســاز سرپرست هیات 
ورزش کارگرى و ئیــس اداره امور ورزش کارگران 
استان، زارعى سرپرســت هیات تیر اندازى استان ، 
سرهنگ رجبى رئیس بســیج ورزشکاران، پناهنده 
مدیــر ورزش کارگــرى و صنعت شــرکت فوالد 
مبارکه و شیخان نایب رئیس هیات ورزش کارگرى 
استان،  قربانى نایب رئیس هیات تیر اندازى استان، 
برخوردارى سرپرســت مســابقات، مهرابى رئیس 
انجمن تیراندازى هیات ورزش کارگرى اســتان  و 
کادر اجرایى و اعضاء  هیات رئیســه هیات تیر انداز 
اســتان اصفهان از برگزیدگان با اهــداء مدال، لوح 

قهرمانى و کاپ تجلیل به عمل آمد.

مقام سوم فوالد مبارکه سپ اهان
 در مسابقات تیراندازى بانوان کارگران کشور


