
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

شنبه 19 آذر ماه 1401 / 10 دسامبر 2022 / 15 جمادى االول 1444
سال نوزدهم /شماره 4480 /  8  صفحه / 2000 تومان

۳

تاکسی سرویس مردم 
یا مدارس؟

«میشوسوزوکی» 
در تاالر هنر

۳

۳

تعویض غیر مهندسی در راه

طرحی برای کاهش

آمار ترسناک طالق
۲

       

اگر هر روز پنیر 
بخورید، چه اتفاقی 
برای بدنتان می افتد؟

سرنوشت عجیب مجسمه هاى میدان آزادى
۳

آغاز انتقال آب
به اصفهان
از سال آینده

نماینده مردم اصفهــان در خصوص پروژه انتقال آب 
دریا به اصفهان اظهار کرد: موضوع انتقال آب از خلیج 
فارس در نشستى با حضور معاون اول رئیس جمهور 
در روز بیســت ونهم شــهریورماه مطرح و تصویب 
شــد که 400 میلیون متر مکعب آب از دریاى عمان 
به اصفهان منتقل شــود، البته عملیــات اجرایى این 
طرح در هفته دولت آغاز شده بود اما در این نشست، 
میزان تخصیص آب به تصویب رسید. مهدى طغیانى 
خاطرنشان کرد: اکنون پروژه به نزدیکى ورزنه رسیده و 
در چند جبهه و کارگاه با وسعت 10 تا 15 کیلومترى و 
برخى وسیع تر، در حال اجرا است، اما اکنون این طرح در 

محدوده استان اصفهان اجرا مى شود و ممکن است...

سروهاى «فین» ایستاده مى میرندسروهاى «فین» ایستاده مى میرند
۶

پیکرتراش و سازنده تندیس کاوه آهنگر درباره عاقبت تندیس شاه عباس مى گوید

تصمیم جدید گلرتیم ملی برای 
حضور در دربیحضور در دربی

سنگربان شــماره یک تیم ملى فعًال از تصمیمش براى جراحى 
منصرف شــده اســت. بعد از بازگشــت بیرانوند به تمرینات 
پرسپولیس، او این روزها با ماســک مخصوص تمرین مى کند 

و براى دربى پیش رو آماده مى شود. بیرانوند...

۷

در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

ستاره هایی که 

می خواهند همیشه 

چشمک بزنند!

۵

دروازه بان تیم ملی  به دروازه بان تیم ملی  به 
دنبال ثبت هفتمین دنبال ثبت هفتمین 
کلین شیت در دربی

پنیر یکى از خوراکى هاى مغذى و محبوب در میان مردم جهان 
است که در قالب ها و گونه هاى مختلفى تولید 

مى شود. در این مطلب 
مى خواهیم براى شما 
توضیح دهیم که اگر ...

تخم مرغ ها را باید آخر زمستان شمرد!
۵۰۵۰ هزار تُن مازاد تولید تا آخر سال  هزار تُن مازاد تولید تا آخر سال 

۲

۷

۳۰۰۳۰۰ هزار تبعه افغانستانی  هزار تبعه افغانستانی 
در اصفهان زندگی می کننددر اصفهان زندگی می کنند

۳

باالخره طالی دست دوم بخریم یا نه؟!  تخلیه آبخوان ها خطر وقوع سیل را تشدید می کندجهان نما ۵روش آسان براى تبدیل ویدیو به فایل GIF استان ترفندى عجیب براى خوشمزه کردن غذاتکنولوژی سالمت

در اجراى ماده 225 الیحه اصالحى قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شرکت بین المللى پترو تراز 
پرشین در حال تصفیه (سهامى خاص) به شماره ثبت 31770 و شناسه ملى 10260523228 که آگهى 
انحالل آن در صفحه 52 روزنامه رسمى کشور به شماره 22615 مورخ 1401/08/18 درج گردیده است ، 
دعوت به عمل مى آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشــار آگهى نوبت اول با ارائه مدارك 
مثبته ادعاى خود به مدیر تصفیه آقاى منصور رفیعی به شماره ملی 1140509993 به شماره همراه 
09131123674 مستقر در آدرس : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزي، شهر اصفهان، 
تخت فوالد، خیابان مصلی، کوچه واله اصفهانی [16]، پالك 0، ســاختمان کوثر، طبقه 1، واحد 9، به 

کدپستى 8164956365 مراجعه نمایند.
بدیهى است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعاى احتمالى که خارج از مدت فوق به شرکت 

منعکس گردد مسئولیتى نخواهند داشت.

آگهی دعوت از بستانکاران
 شرکت بین المللی پترو تراز پرشین (سهامی خاص) در حال تصفیه 

شماره ثبت : ۳۱۷۷۰  شناسه ملی : ۱۰۲۶۰۵۲۳۲۲۸ 

 مدیر تصفیه شرکت بین المللی پترو تراز پرشین (سهامی خاص) در حال تصفیه - آقای منصور رفیعی

قائم مقام وزیر کشور خبر داد؛قائم مقام وزیر کشور خبر داد؛
ى مغذى و محبوب در میان مردم جهان 

ه هاى مختلفى تولید 
ب 

تخلیه آبخوان ها خطر وق!  تان ا

نماین
ب دریا
فارس
در رو
شــد
به اص
طرح
میزان
خاطر
در چن
برخى
محد

بیت در دربین شینینیکلی ییییبیر رنن ربیرر ر یی تتتننی ییششش د بدد ی دریک کلین شیت در دربیرلینشیتدر

۷

درختان کهنسالى که مدیریتى براى حفظشان نیست درختان کهنسالى که مدیریتى براى حفظشان نیست 

ییییی ی 

جراحىجراحىجراحى 
تریناترینات  اترین
مىکندى کندمى کند 

سیمای نصف جهانسیمای نصف جهان

غول پیکرترین ســازه شــناور و تفریحی دنیا 
بعــد از «شــگفتی دریاهــا»، «ســمفونی 

دریاها» نام گرفته است.

قره تپه یکی از روستا های شهرستان بهشهر 
در استان مازندران اســت که به طالی سفید 

شهرت دارد. 

عالوه بر عکس های خارق العاده ای که از فضا 
گرفتــه می شــود، می تــوان از طریــق فنــاوری 

صداسازی به آن تصاویر گوش داد. 

مشــتری رســتورانی هنگام غذا خــوردن خفه 
شد و فردی که کنارش نشسته بود زمانی که 

او روی زمین افتاد متوجه شد.

صدای شگفت انگیز سیاهچاله سمفونی دریاها

دو جــوان الجزایــری در ســفری کــه ۵۰ روز به 
طــول انجامیــد، بــا موتورســیکلت بــه مکــه 

مکرمه رسیدند. 

در حادثه ای عجیب ماشــین رالی بــه جایگاه 
تماشــاچیان ورود کرد و برخورد او با چند نفر 

منجر به مرگ شد.

پرواز ماشین رالی روی سر تماشاگرانسفر ۵۰ روزه به مکه با موتورسیکلت!

مشتری رستوران خفه شد

با اســکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیــک بر روی همیــن کادر در موبایل و 
کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.

قره تپه، طالی سفید ایران
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امکان ترمیم نمره از امتحانات 
دى ماه وجود دارد

مردم به تعمیرات هم 
روى نیاوردند!

خبرخوان
خالق سرود معروف 

درگذشت
  تسنیم |اسفندیار قره باغى،  خالق سرود 
«آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنــگ تو» در تبریز 
دار فانى را وداع گفــت. وى پس از گذراندن یک 
دوره بیمارى سخت صبح روز پنج شنبه در یکى 
از بیمارســتان هاى تبریز درگذشت. مرحوم قره 
باغى، متولد اول بهمن ماه سال 1322 شمسى بود 
و در دوران پس از انقالب در زمینه سرودسازى به 
ویژه سرودهاى دفاع مقدس فعال شد و از جمله 
استادان تأثیرگذار در عرصه موسیقى انقالب بود.

ثروتمندترین مرد جهان 
تغییر کرد!

مجلــه «فوربس» گــزارش داد که    ایرنا|
«ایالن ماســک»، کارآفرین آمریکایى عنوان 
ثروتمندترین فرد جهان را به «برنارد آرنو»، تاجر 
فرانسوى واگذار کرده اســت.  برنارد آرنو، مدیر 
اجرایى شرکت مادر لویس ویتون و خانواده اش 
اکنون ثروتمندترین افراد جهان هستند. دارایى 
خالص آرنــو 185/4 میلیارد دالر اســت. ایالن 
ماسک، مدیرعامل تسال و مالک توییتر از سال 
2021 در فهرست فوربس از ثروتمندترین افراد 
جهان مقام اول را به خود اختصاص داده و دارایى 
خالص او 185/3 میلیارد است. تغییر در فهرست 
ثروتمندترین افراد جهان مجله «فوربس» به دلیل 
خرید اخیر توییتر به ارزش 44 میلیارد دالر توسط 

ماسک است.

چرا درختان
 را قطع مى کنند؟

  تسنیم|جنگل هاى بلوط لرستان با گستره 
جغرافیایى 1200 هکتار از مهمترین جنگل هاى 
بلوط کشور محســوب که گنجینه ارزشمندى از 
مهمترین گونه هاى جانــورى و گیاهى را در دل 
خود جاى داده اند و حفاظت و توسعه آنها نیازمند 
عزم همگانى و نگاه ویژه مسئوالن دولت است. 
مظفر افشار، پدر بلوط ایران بیان کرد: کرایه حمل 
یک بشــکه نفت در برخى روستاهاى لرستان تا 
همین چند ماه اخیر 12 هزار تومان بود که افزایش 
سرسام آور قیمت آن باعث شده تا روستاییان براى 

سوخت به قطع درختان روى آورند.

افزایش وام قرض الحسنه  
رئیس بانک مرکــزى گفت: وام قرض    آنا |
الحســنه و وام خرد از 50 میلیون به 200 میلیون 
تومان براى اشــخاص حقیقــى و 500 میلیون 
تومان براى اشخاص حقوقى افزایش یافت. على 
صالح آبادى با بیان اینکه مــا در بانک مرکزى به 
دنبال حمایت از وام هاى خرد هستیم، اضافه کرد: 
بانک هاى قرض الحسنه به نسبت سایر بانک ها، 
وضعیت مطلــوب ترى از نظر حجــم معوقات و 

نقدینگى دارند. 

بلندترین پرواز در مریخ
نزدیک به دو ســال پیش،    گجت نیوز |
«نبوغ» هلیکوپتر مریخى ناسا همراه با کاوشگر 
«استقامت» در دهانه جزرو مریخ فرود آمد تا نشان 
دهد که پرواز در اتمسفر رقیق سیاره، امکانپذیر 
است. حاال «نبوغ» رکورد پرواز خود را جابه جا کرد 
و 14 متر از سطح مریخ باالتر رفت. بیشترین ارتفاع 
پرواز این بالگرد قبل از پرواز سى و پنجم، 12 متر 
بود. پرواز اخیر «نبــوغ»، دومین پرواز آن پس از 
یک آپدیت نرم افزارى عمده محسوب مى شود. 
این به روزرسانى که چند هفته زمان برد، دو قابلیت 
مهم جدید به هلیکوپتر داد: اجتناب از فرودهاى 
مخاطره آمیز و استفاده از نقشه دیجیتال ارتفاعات 
براى مسیریابى بهتر! این پرواز که 15 متر مسافت 
افقى را پوشش داد، 52 ثانیه طول کشید تا نبوغ 
در پایان 35 مرحله پــرواز، 7407 متر را در مدت 
یک  ساعت پیموده باشد. استقامت هم درون یک 
دهانه 45 کیلومترى در جســتجوى نشانه هاى 

حیات باستانى است.

دیگر 
خویشتن دارى نمى کنیم

  فارس |ســردار حسین اشــترى، فرمانده کل 
انتظامى کشــور عنوان کرد: بیش از 70 روز است که 
کارکنان فراجا در اقصى نقاط کشور در میدان مقابله با 
فتنه گران حضور مقتدرانه دارند و طى این مدت اجازه 
نداده اند که معاندان و ضدانقالب به اهداف شــوم و 
پوشالى خود برسند؛ پلیس با کسانى که امنیت مردم را 
هدف قرار داده اند قاطعانه برخورد خواهد کرد و دیگر 

خویشتن دارى نخواهد کرد.

فرصت مهم چین مهیا شد 
  خبرآنالین|پایگاه «المانیتور» درباره سفر رئیس 
جمهور چین به عربستان در تحلیلى نوشت: بسیارى 
از رسانه هاى بین المللى سفر «شى جین پینگ» به 
عربستان را به عنوان سیگنال و نمایش قدرت چین 
براى دولت ایاالت متحده توصیف مى کنند. آن هم در 
برهه اى که روابط ریاض و واشنگتن در ماه هاى اخیر 
شاهد تیرگى بوده است. «جو بایدن»، رئیس جمهور 
ایاالت متحده، در جریان ســفر خود به ریاض در ماه 
ژوییه، متعهد شد که ایاالت متحده نفوذ خود را به چین 

در خاورمیانه واگذار نخواهد کرد.

تحقیق دبیرکل درباره 
ماجراى پهپاد

«آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان    انتخاب |
ملل متحد در گزارشى نوشته اســت که این سازمان 
در حال بررســى اطالعــات موجود دربــاره موضوع 
استفاده از پهپادهاى ســاخت ایران توسط روسیه در 
جنگ اوکراین است. بریتانیا، فرانسه، آلمان، آمریکا و 
اوکراین مى گویند که ارسال پهپادهاى ساخت ایران به 
روسیه، ناقض قطعنامه 2231 شوراى امنیت سازمان 
ملل در سال 2015 اســت که توافق هسته اى ایران 
را تضمین مى کند. کشــورهاى غربى از سازمان ملل 
خواسته اند کارشناسان خود را براى بررسى پهپادهاى 
به کار گرفته شــده در جنگ به اوکرایــن اعزام کند. 
خبرگزارى «رویترز» مى گوید نســخه اى از گزارشى 
به دبیرخانه سازمان ملل را رویت کرده که در آن آمده 
است: «دبیرخانه سازمان ملل در حال بررسى اطالعات 
موجود است. هرگونه اطالعات به دست آمده به شوراى 

امنیت گزارش خواهد شد.»

اولتیماتوم به «زاکربرگ» 
  انتخاب | مرکز ملى فضاى مجازى اعالم کرد: 
این مرکز با ارسال نامه رسمى خطاب به آقاى «مارك 
زاکربرگ»، مدیر ارشــد شــرکت متا (اینستاگرام) در 
راســتاى عدم رعایت قوانین مصوبه کشــور ایران و 
قوانین داخلى پلتفرم از طریق دفتر حافظ منافع کشور 
جمهورى اسالمى ایران در واشنگتن نسبت به عملکرد 
سکو هاى این شرکت اعتراض کرده است. در این نامه، 
این مرکز ملى فضاى مجازى به شــرکت متا فرصت 
داده تا به منظور فراهم شــدن امــکان فعالیت پایدار 
سکو هاى مذکور اقدامات الزم از جمله معرفى نماینده 
رسمى مسئولیت پذیر مستقر در ایران حداکثر تا 10 روز 

صورت پذیرد.

جنگ سوم در یک قدمى است
  گجت نیوز |«دیمیترى مدودف»، رئیس جمهور 
و نخست وزیر پیشین روسیه هشدار داده که در صورت 
قرارگیرى سامانه موشــکى زمین به هواى متحرك 
پاتریوت در قلمرو اوکراین، جنگ جهانى ســوم برپا 
خواهد شــد. دیمیترى مدودف، معاون رئیس شوراى 
امنیت فدراسیون روسیه در واکنش به اظهارات دبیرکل 
ناتو نوشت: «اگر همانطور که دبیرکل ناتو اشاره کرده، 
مجموعه هاى پاتریوت بــراى متعصبان کیف تأمین 
شــوند، آنها فوراً به هدف قانونى نیروهــاى ما تبدیل 
خواهند شد.» پیش از این وزیر دفاع آلمان اعالم کرده 
بود که آماده است تا باترى هاى پاتریوت را به لهستان، 
براى دفاع از حریم هوایى اوکرایــن در برابر حمالت 
موشــکى ارســال کند؛  با وجود این، همکار لهستانى 
او، پیشــنهاد داد که خود آلمان باترى ها را مستقیماً به 

اوکراین تحویل دهد. 

رئیس مرکر ارزشیابى و تضمین کیفیت نظام آموزش 
و پرورش با بیان اینکه امکان ترمیم نمره از امتحانات 
دى ماه امسال وجود دارد، گفت: سهم دروس عمومى 

در آزمون سراسرى به سابقه تحصیلى داده شده است.
محسن زارعى اظهار کرد: بعضى ها فکر مى کنند دروس 
عمومى کًال از آزمون سراســرى حذف شده است؛ در 
حالى که ســهم دروس عمومى در آزمون سراسرى به 

سابقه تحصیلى داده شده است.
وى توضیح داد: در آزمون سراســرى، دروس عمومى 
نیســت ولى ســهم دروس عمومى در ایجاد ســابقه 
تحصیلــى و در 40 درصــد قطعى تأثیــر معدل دیده 

شده است. 
زارعى تصریح کرد: در 40 درصد سهم سوابق تحصیلى 
هم ســهم دروس عمومى تقویت شده است یعنى اگر 
ســهم دروس عمومى در کنکور ســال هاى قبل بین 
17 تا 23 درصد بوده اســت، در سهم 40 درصد سوابق 

تحصیلى، 26 درصد شده است.
وى درباره ترمیم معدل نیز گفت: ترمیم فقط یکبار است 
اما کسانى که قبالً  ترمیم انجام دادند چون این ترمیم 
قبل از مصوبه تأثیر قطعى معدل بوده است، مى توانند 
دوباره براى ترمیم اقــدام کنند که از امتحانات دى ماه 

امسال امکان ترمیم نمره وجود دارد.

رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان و تعمیــرکاران صنایع 
برودتى، تهویه مطبوع، لباسشویى و قطعات یدکى گفت 
که به دلیل افزایش قیمت قطعات لوازم خانگى، تقاضا 
در این صنف در ســال هاى اخیر فقط 10 درصد رشد 
داشته که افزایش چشمگیرى نیست.فرهاد بهشتى با 
بیان اینکه آمار دقیقى از تغییر تقاضا براى تعمیرات لوازم 
خانگى در دسترس نیست، اظهار کرد: مشاهدات حاکى 
از افزایش حدود 10 درصدى مراجعــه به تعمیرات در 
سال هاى اخیر است. چرا که قیمت قطعات هم افزایش 
قیمت چشــمگیرى داشته اســت. ممکن است افراد 
دستگاه هاى دیگرى را جایگزین لوازم خود کرده باشند.

وى افزود: این آمار براى کولرهاى گازى، پکیج، ماشین 
لباسشویى و ظرفشویى، یخچال و فریزرهاى خانگى، 

سردخانه هاى صنعتى و آبسردکن است.
رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان و تعمیــرکاران صنایع 
برودتــى، تهویه مطبوع، لباسشــویى و قطعات یدکى 
گفت که افزایش قیمت قطعات باعث شده مراجعه به 
این صنف افزایش خاصى نداشته باشد.گفتنى است در 
گزارش هاى میدانى فروشندگان عموماً  از رکود در بازار 
گالیه دارند و مى گویند که بخاطر افزایش قیمت لوازم 
خانگى، مردم بیشــتر به تعمیرات روى آورده اند و فقط 

کسانى براى خرید به بازار مى آیند که مجبور باشند.

الدن ایرانمنش
«تخم مرغ کاالیى صادراتى و وارداتى نیست بلکه یک 
کاالى استراتژیک است و باید متناسب با مصرف داخل 
تولید شود.» این را اخیراً وزیر جهاد کشاورزى با توجه به 

مازاد شدن تولید تخم مرغ در کشور عنوان کرد.
 وضعیت بازار تخم مرغ حاال با نوسانات زیادى روبه رو 
است؛ نوساناتى که بعد از آزادسازى ارز شکل جدیدى به 
خود گرفته و به علت باال رفتن قیمت این کاالى اساسى 

دچار کاهش مصرف شده است. 
کاهش 15 درصدى مصرف باعث شده که با مازاد تولید 
مرغ و تخم مرغ روبه رو باشــیم اگر چه در ســال هاى 
گذشــته نیز تخم مرغ محصولى بوده که همواره دچار 
مازاد تولید شــده اســت و این اولین بار نیست که این 

مسئله را تجربه مى کند. 
سال گذشته به واسطه ممنوعیت صادرات با مازاد تولید 
تخم مرغ روبه رو بودیم و مســئوالن جهاد کشاورزى 
راهکار این مســئله را آزادسازى ارز دانســته بودند. اما 
امسال نیز در پى بى برنامگى دولت باز هم با این مشکل 

مواجه شدیم.
هم اکنون بالغ بر80 درصد نهاده ها از خارج تأمین مى 
شود لذا با ایجاد هر مشــکلى بازار به هم مى ریزد و با 
کمبود یا مازاد تولید مواجه مى شود. این در حالى است 
که مرغ و تخم مرغ جزو بخش هاى صنعتى اســت که 

ایران در آن خودکفاست.
طى یک ماه گذشــته قیمت هر کیلو تخم مرغ بین 35 
تا 38 هزار تومان بوده ولى قیمت تمام شــده 48 هزار 
تومان است و ازماه گذشته تاکنون تغییر قیمتى نداشته 
است؛ موضوعى که لطمه هاى زیادى به بدنه تولید وارد 

کرده است.
به گفته رئیس هیئت مدیره اتحادیــه مرغداران، زیان 
صنعت تخم مرغ از اردیبهشــت ماه که نظام یارانه ها 
اصالح شــد اتفاق افتاد و در آن زمان صنعت تخم مرغ 

حدوداً 10 هزار میلیارد تومان زیان دید.
حمید کاشانى راه حل عبور از نوســانات بازار را در پس 

قول هاى دولت مى داند. بر اســاس قولى که دولت در 
تاریخ یکم شــهریور ماه درباره اصالح قیمت تخم مرغ 
داده بود قرار بود قیمت واقعى تخم مرغ اعالم شود اما 
هنوز اقدامى در این زمینه انجام نشده است و هم مصرف 

کننده و هم تولیدکنندگان در بالتکلیفى مانده اند.
به گفته رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران امســال 
100 هزار تن مازاد تولید داشتیم که حدود 25 تا 30 هزار 
تن به کشورهاى عراق، افغانستان، عمان و قطر صادر 
شده است و در 3 ماه پایانى ســال در خوشبینانه ترین 
حالت 20 هزار تن دیگر صادر مى شــود. با این حال اگر 
20 هزار تن دیگر صادرات داشته باشیم حدوداً 50 هزار 

تن مازاد داریم.
نگرانى کاشــانى به همینجا ختم نمى شــود؛ چرا که 

افزایش قیمــت دالر باعث افزایش قیمت تمام شــده 
نهاده هاى دامى هم مى شــود و بــاز تولید کنندگان و 
مصرف کنندگان هستند که با مشکل روبه رو مى شوند.

با این اوصاف مى توان گفت شرایط تولید خوب نیست و 
با وجود اینکه وزیر جهاد کشاورزى تأکید کرده که روند 
پرداخت تســهیالت بانک ها به تولیدکنندگان، روزانه 
رصد مى شــود و تولیدکنندگان به ویژه مرغداران هیچ 
دغدغه اى بابت تأمین سرمایه در گردش نداشته باشند 
و گفته که نمــى گذاریم مازاد تولید روى دســت تولید 
کنندگان بماند اما چشم تولیدکنندگان چندان آب نمى 

خورد که مشکالت حل شود.
ناصر نبى پور از جمله فعاالن اقتصادى است که با توجه 
به شرایط به وجود آمده مى گوید: تولید کنندگان در این 

اندیشه اند که دولت صنعت تولید تخم مرغ را بازى داده 
است. ناصر نبى پور به افت توان خرید مصرف کنندگان، 
اشاره مى کند و مى گوید: ســود قابل توجهى از محل 
آزادسازى نرخ نهاده ها عاید دولت شد از این رو دولت باید 
به اجبار یارانه اى بــه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
پرداخت کند که آنها بتوانند بــه کار خود ادامه بدهند تا 

مردم بتوانند ارزان ترین پروتئین را خریدارى کنند.
وى از تبعات ضرر و زیان مداوم صنعت، خارج شــدن 
قشــر عظیمى از تولید کنندگان از چرخه تولید و کمبود 
تخم مرغ در آینده نه چندان دور مى داند و مى گوید: این 
مســائل باعث عدم امکان جبران کسرى تولید خواهد 
شد که موجب نارضایتى اقشار آسیب پذیر جامعه و بروز 

بحران هاى اجتماعى مى شود.

50 هزار تُ ن مازاد تولید تا آخر سال 

تخم مرغ ها را باید آخر زمستان شمرد!

خورشید کیایى
آمارها و نمودارهایــى که از طالق و ازدواج ایرانیان طى ســه دهه 
اخیر منتشر شــده ترسناك اســت؛ نمودارهایى که از تقدم تراژدى 
طالق نسبت به ازدواج خبر مى دهد و نشان مى دهد آمار طالق در 
ایران هر روز بیشتر مى شود. جنگ نابرابرى که گفته مى شود تنها با 

مشاوره هاى پیش از ازدواج به صلح تبدیل مى شود.
آمارها شاهدان خوبى هستند، آمارهایى که مى گوید در سال 1400 
به ازاى هر سه ازدواج در کشــور یک طالق روى داد؛ تعادل به هم 
ریخته اى که نشــان مى دهد وضعیت خوبــى در زمینه پیوندهاى 

زناشویى در کشور وجود ندارد.
این آمارهاى به هم ریخته باعث شــد که براى کنترل آسیب هاى 
اجتماعى با تمرکز بر کاهش نرخ طالق به تازگى تدوین طرح ملى 
کاهش نرخ طالق در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهورى 

کلید بخورد.
نام دقیق طرح را طرح ملى کنترل آسیب  هاى اجتماعى با تمرکز بر 
کاهش نرخ طالق گذاشته  اند که شکل ساده شده اش همان تالش 
براى کم کردن طالق ها در کشور به عنوان یکى از آسیب هاى مهم 

اجتماعى است.
بخش دیگر این طرح ملى نیز مربوط به اشتغال است که نمى تواند 
بى ارتباط با تحکیم بنیان خانواده،  کاهش آسیب هاى اجتماعى و در 

نتیجه کاستن از آمار طالق باشد.
در قالب این طرح ابتدا یک پلتفرم در قالب ســامانه جامع مشــاوره 
طراحى خواهد شد و زوج هاى جوان و نوپا که در چهارسال ابتدایى 
زندگى مشــترك قرار دارند در این سامانه ثبت نام مى کنند و سپس 
به ازاى هر چند زن و شوهر، یک مشاور تعیین مى شود که به صورت 
مرتب با این زوج هاى جوان در ارتباطند و گاهى به صورت تلفنى و 

زمانى به صورت حضورى به آنها مشاوره مى دهند.
ناگفته پیداست که در هر طالق یک جنگ در حال وقوع است، جنگى 
که در آن همسران قدیم به دشمنان جدید تبدیل شده اند و از هر جناح 
به یکدیگر مى تازند! اجبارى شدن مشاوره هاى قبل از طالق نیز براى 
سرد کردن آتش این جنگ تدارك دیده شده که برخى کارشناسان 

مى گویند اثربخش است و عده اى خالف این را مى گویند. 
مخالفان این ادعا را دارند که اولین بار نیســت طرحى براى کاهش 
طالق برنامه ریزى مى شود؛ چرا که پیش تر بهزاد وحیدنیا، معاون 
مشاوره و امور روان شناختى سازمان بهزیستى کشور در پى افزایش 
آمار طالق هاى توافقى اعــالم کرد که ســامانه «تصمیم» که از 
سال 92 ذیل ماده 16 قانون حمایت از خانواده شکل گرفت تا سال 

1400 باعث مختومه شدن 4900 پرونده طالق توافقى و به سازش 
رسیدن زوج ها شد که «آمار خوبى است» اما اکنون همان شخص، 
مى گوید: «میزان اثربخشى جلسات مشاوره در طالق توافقى بسیار 

پایین است».
با این تفاسیر اما نمى توان از نقش مشاوره هاى قبل از ازدواج غافل 

شد بلکه باید این شکل مشاوره ها را از حالت فرمالیته بیرون آورد.
مریم بجدى، کارشناس آسیب هاى اجتماعى در این زمینه مى گوید: 
تا زمانى که مشاوره هاى پیش از ازدواج فرمالیته است و چندان نقشى 
در شفاف کردن الیه هاى پنهان شخصیت افراد و گذاشتن راهکار 

جلوى پاى زوجین ندارد نمى توان به این مشاوره ها اعتماد کرد.
به گفته او با وجود اینکه یکى از مؤثرتریــن روش ها براى کاهش 
طالق را مشــاوره هاى پیش از ازدواج است اما این مشاوره ها نباید 
بعد از به وجود آمدن بحران باشد، بلکه با اجبارى شدن مشاوره قبل 
ازدواج جایگاه مشاوره باید قبل از ازدواج تقویت شود زیرا مشاوره در 
زمان عمیق شدن اختالفات و درخواست طالق زوجین دیگر تأثیر 
الزم را ندارد. با توجه به این حقیقت غیرقابل انکار مراجعه به مشاور 
آن هم قبل از ازدواج براى تداوم یک زندگى و تصمیم گیرى درست 
تأثیر مطلوبى خواهد داشــت و در کاهش آمار طالق و توقف روند 

صعودى این پدیده ضداجتماعى تأثیر بسزایى دارد.
این کارشــناس مى گوید: زمانى که دو نفر قصد ازدواج با یکدیگر 
را دارند کمتر کسى مى پرســد چرا و به چه دلیلى مى خواهید با هم 
ازدواج کنید اما در هنگام درخواست جدایى همه و همه این سئوال 
را مى پرسند و حتى قضات نیز تأکید بر حل اختالف و توجه به سایر 

راهکارها دارند.
این در حالى است که در همان گام نخست و سرگرفتن ازدواج باید 
موشکافانه از افراد دلیل انتخاب یکدیگر را جویا شد و اقدام به آگاهى 
دادن به آنان نسبت به مشکالت و حقایق زندگى و ضرورت کسب 

مهارت ها کرد یعنى همان چیزى که امروز در جامعه کم است.
امروزه در ســطح جامعه مســئوالن به اهمیت و جایگاه مشاوره در 
زندگى پى برده اند که اجراى سیاســت هایى از جمله طرح خانواده 
پایدار و الزامى شدن امر مشاوره از ســوى دادگسترى براى زوجین 
خواستار طالق، در همین راستاست. اما نباید از این نکته هم غافل شد 
که بهترین و درست ترین زمان مشاوره براى ازدواج، قبل از ازدواج 
بوده؛ الزم است دولت همانند اجبارى شدن آزمایشات قبل از ازدواج، 
مشــاوره قبل از ازدواج را نیز اجبارى کند، البته این اجبارى شدن به 
هیچ وجه نباید امرى ظاهرى باشــد بلکه باید به شیوه مؤ ثر مشاوره 

قبل از ازدواج انجام شود.

طرحى براى کاهش آمار ترسناك طالق 

روند افزایش قیمت دالر، قیمت هر گرم طالى 18 عیار را به یک میلیون و 575 هزار 
تومان رساند. اما قیمت طالى دست دوم چقدر است و آیا با طالى نو فرق دارد؟

قیمت طالى دست دوم مانند طالى نو اســت و تنها مقدار بسیار کمى با آن تفاوت 
دارد. براى مثال قیمت هر گرم طالى دســت دوم 18 عیار، در پایان هفته گذشته  

معادل 1 میلیون و 553 هزار تومان بود .
این مسئله نشان مى دهد قیمت طالى نو و دســت دوم در هر گرم حدود 20 هزار 
تومان تفاوت دارد. این در حالى است که هنگام خرید طالى دست دوم، فروشندگان 
طال آن را معادل طالى نو مى فروشند و تنها اجرت ســاخت و مالیات را از خریدار 
دریافت نمى کنند. اما همچنان قیمت طالى نو به همراه 7 درصد مالیات را از خریدار 
مى گیرند. البته شیوه دیگرى هم براى تعیین قیمت طالى کارکرده دوم وجود دارد. 
آن هم این است که خریداران مالیات 7 درصدى را به فروشنده نمى دهند و قیمت هر 
گرم طال را 100 هزار تومان (یا یک عدد توافقى دیگر) باالى تابلوى قیمتى محاسبه 
مى کنند. اگر قیمت هر گرم طالى نو حدود یک میلیون و 500 هزار تومان باشــد، 
خریدار طال را گرمى یک میلیون و 600 هزار تومان مى خرد اما دیگر هیچ هزینه اى 

بابت مالیات و دیگر موارد پرداخت نمى کند.
نکته دیگرى که درباره طالى دســت دوم مطرح مى شود این است که اصًال خرید 
طالى دست دوم قانونى است یا نه؟ پیش از این بارها اعالم شده بود که خرید طالى 
دست دوم غیرقانونى است. اما چندى پیش نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر ممنوع 
بودن این نوع معامله را رد کرد و گفت: «نخریدن طالى دست دوم تنها توصیه بوده 
است چون مصنوعات نو کنترل کیفیت و کد رهگیرى دارند و به نفع خریدار است که 

طالى نو بخرند ولى خرید طالى دست دوم غیر قانونى نیست.»
نکته دیگرى که وجود دارد این است که با افزایش قیمت طال، براى بسیارى از مردم 
خرید طالى نو صرفه اقتصادى ندارد. چون هنگام خرید یک گرم طالى نو، خریدار 
باید مالیات، سود و اجرت هم پرداخت کند و در برخى از موارد اجرت طال بین 20 تا 
30 درصد است. این سه فاکتور قیمت طالى نو را به شدت افزایش مى دهد و خرید 
آن را به خصوص براى افرادى که قصد سرمایه گذارى دارند، غیراقتصادى مى شود.

براى همین است که مدت هاســت مردم به ســمت خرید طالى دست دوم روى 
آورده اند که حداقل از پرداخت اجرت و سود خوددارى کنند.

باالخره طالى دست دوم
 بخریم یا نه؟!  
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زلزله خفیف
 در شاهین شهر 

زلزله اى بــه بزرگــى 2/9 در مقیاس امــواج درونى 
زمین (ریشتر) ساعت 8 و 6  دقیقه روز پنجشنبه چهار 
کیلومترى غرب شاهین شهر از توابع استان اصفهان را 
لرزاند. منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران 
اســتاندارى اصفهان به ایرنا گفت: مرکز لرزه نگارى 
دانشگاه تهران وقوع این زلزله را در عمق 10 کیلومترى 
زمین اعالم کرد. وى ادامه داد: بررسى هاى بعمل آمده 
بیانگر آن است که این زلزله خسارتى در بر نداشته است.

خرید 4 دستگاه جاروب 
مکانیزه 

مدیرعامل سازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان 
از خرید چهار دستگاه جاروب مکانیزه با صرف اعتبارى 
حدود 12 میلیارد تومان براى نظافت و رفت وروب شهر 
خبر داد و گفت: تمام تــالش خود را براى ارائه خدمات 
مناسب و با کیفیت باالتر به شهروندان اصفهانى به کار 
مى بندیم. حسن نظام زاده با بیان اینکه این جاروب هاى 
مکانیزه مجهز بــه دوربین، داراى مکش و سیســتم 
آب پاشى قوى تر و برس هاى ضد سایش است، ادامه داد: 
با استفاده از این جاروب ها که صداى کمترى نسبت به 
ماشین آالت و دستگاه هاى جاروب شهرى قدیمى دارد، 
از انتشار گرد و غبار جلوگیرى مى شود. وى خاطرنشان 
کرد: در این راستا بســیارى از معابر شهرى که تا سال 
گذشته به صورت دستى و با استفاده از نیروهاى کارگرى 
رفت و روب مى شد، به صورت مکانیزه نظافت مى شود.

توصیه به شهرستان هاى 
متقاضى ماهى

معاون ســالمت اداره کل دامپزشکى استان با اشاره 
به اینکه فروش ماهى در شــهر اصفهان با همکارى 
شهردارى در ســال هاى گذشته ســاماندهى شده 
اســت، گفت: یک میدان مرکزى ماهــى در میدان 
میوه و تره بار، بازار تمدن و چندین فروشــگاه بزرگ 
با حضور ناظر بهداشتى دامپزشکى در شهر اصفهان 
مشغول فعالیت هستند. علیرضا ادیبان با بیان اینکه 
شهرستان ها مى توانند ماهى مورد نیاز خود را از میدان 
مرکزى اصفهان تامین کننــد، اضافه کرد: در برخى 
شهرستان ها مانند اردســتان مسئولین اقدامى براى 
راه اندازى یک مرکز ماهى نکردند.  پیش تر هم سعید 
راعى رئیس دامپزشکى شهرستان اردستان گفته بود 
این شهرستان نیازمند راه اندازى بازار فروش ماهى 

گرم است.

3 کشته 
در یک حادثه رانندگى 

واژگونى یک دســتگاه خودروى ســوارى شــامگاه 
چهارشنبه گذشــته در بزرگراه خلیج فارس در جنوب 
کالنشهر اصفهان، سه کشته برجا گذاشت. سخنگوى 
مرکز حوادث و فوریت هاى پزشــکى استان اصفهان 
روز پنج شــنبه با اعالم این خبر گفت: حادثه واژگونى 
یک دستگاه خودروى پژو پارس ساعت 23 و 44 دقیقه 
چهارشنبه شب در بزرگراه خلیج فارس بعد از سیتى سنتر 
به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد. عباس عابدى 
افزود: در این حادثه رانندگى سه نفر شامل یک زن و 2 
مرد فوت کردند. سرهنگ اصغر زارع رییس پلیس راه 
فرماندهى انتظامى اصفهان دلیل ایــن حادثه را عدم 
توانایى در کنترل وســیله نقلیه و برخورد با شىء ثابت 

اعالم کرد.

تجهیز 590 دستگاه 
ماشین آالت راهدارى 

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اصفهان گفت: 
بیش از 590 دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین این 
استان براى انجام عملیات راهدارى زمستانى در سال 
جارى تجهیز شده اســت. فرزاد دادخواه اظهار داشت: 
تجهیز ماشین آالت راهدارى زمســتانى و آمادگى و 
اســتقرار نیروها در محورها و مسیرهاى سخت گذر و 
برف گیر استان بر اســاس برنامه هر سال امسال هم از 

ابتداى آذر ماه انجام شد.

خبر

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان اینکه 
تالش داریم با افزایش ظرفیت خط یک، سرفاصله هاى 
رسیدن قطار شهرى را کاهش دهیم و از 11 دقیقه که به 
هشت دقیقه برسانیم، ادامه داد: براى این منظور باید پیش 
نیازهاى این موضوع از جمله رفع ایراد قطارهاى در حال 
تعمیر انجام شــود و برنامه زمان بندى نیز اصالح شود و 

خرید قطار جدید نیز در برنامه قرار دارد.
حســین حق شــناس خاطرنشــان کرد: در صورتى که 
کاهش ســرفاصله زمانى حرکت قطارهاى خط یک به 
هشــت دقیقه محقق شــود، ظرفیت جابه جایى مسافر 
افزایش مى یابد؛ در حال حاضر توان جابه جایى مســافر 

100 هزار مسافر در روز اســت که حدود 70 هزار نفر از 
این ظرفیت استفاده مى شود و پس از کاهش سرفاصله، 
امکان جابه جایى مسافر تا 150 هزار نفر در روز امکان پذیر 

خواهد شد.
حق شناس تصریح کرد: در برنامه هاى توسعه، ادامه این 
خط تا میدان استقالل (دانشــگاه صنعتى) و بعد از آن تا 
شاهین شهر قرار دارد و از سوى دیگر این خط تا بهارستان 

ادامه پیدا مى کند.
وى ادامه داد: شاهین شهر و بهارستان ساخت خطوط مترو 
را آغاز کرده اند و اصفهان نیز باید بخش توسعه خط یک 

را انجام دهد، چراکه بودجه آن نیز پیش بینى شده است.

نماینده مردم اصفهــان در خصوص پــروژه انتقال آب 
دریا به اصفهان اظهار کرد: موضــوع انتقال آب از خلیج 
فارس در نشســتى با حضور معاون اول رئیس جمهور در 
روز بیســت ونهم شــهریورماه مطرح و تصویب شد که 
400 میلیون متر مکعــب آب از دریاى عمان به اصفهان 
منتقل شود، البته عملیات اجرایى این طرح در هفته دولت 
آغاز شــده بود اما در این نشست، میزان تخصیص آب به 

تصویب رسید.
مهدى طغیانى خاطرنشان کرد: اکنون پروژه به نزدیکى 
ورزنه رســیده و در چند جبهه و کارگاه با وسعت 10 تا 15 
کیلومترى و برخى وسیع تر، در حال اجرا است، اما اکنون 

این طرح در محدوده استان اصفهان اجرا مى شود و ممکن 
است که تا پایان ســال وارد استان هاى دیگر از جمله یزد 

و کرمان شود.
طغیانى با اشــاره به آغاز انتقال آب اولیه و موقتى از سال 
آینده و با اتصال به خط لوله سیرجان به یزد، خاطرنشان 
کرد: پیش بینى شده که آب انتقالى در این طرح تنها براى 
صنعت استفاده شــود. البته در صورت نیاز بخش شرب 
امکان اختصاص ســهمیه اى از آب انتقالى براى شرب 
نیز وجود دارد، اما اکنون تاکید بر آن اســت که مقدار آب 
برداشتى صنایع از زاینده رود با اجراى این خط لوله جبران 

و جایگزین شود.

آغاز انتقال آب به اصفهان از 
سال آینده

شرط جابه جایى روزانه
 150 هزار مسافر با مترو

ایرج محمدى، پیکرتراش و سازنده تندیس کاوه آهنگر که 
در میدان آزادى اصفهان نصب شده است، خالق مجسمه 
مشهور دیگرى هم هســت که پیش از انقالب در همین 
میدان نصب شده بود. محمدى ماجراى ساخته شدن این 
دو تندیس و سرنوشت عجیب مجسمه شاه عباس را در 

گفتگو با خبرگزارى «ایرنا» روایت کرده است.

شما یک بار، پیش از پیروزى انقالب 
اسالمى مجســمه شــاه عباس را 
ساختید و بار دیگر براى همان میدان 
که نام آزادى را گرفته بود، مجســمه 
کاوه آهنگر را ســاختید. چه طور شد 
که دوباره قرعه کار به نام شما درآمد؟

اصفهانى ها سابقه من را مى دانستند. سال 50 مجسمه شاه 
عباس را ساخته بودم و بنابراین سفارش کاوه را هم به من 
دادند، اما کاِر من را باید یک هیات ژورى مى دید. بنابراین 
من یک ماکت یک مترى از کاوه ساختم و به اصفهان بردم 
که تایید شد و گفتند خیلى هم عالى است. مجسمه تا سر 

نیزه اش 5 یا 6متر بود.
چگونه شــد که کاوه آهنگر از میدان 
آزادى پایین آورده شد؛ فقط به خاطر 
عملیــات اجرایى مترو بــود یا دلیل 

دیگرى هم داشت؟
سفارش ساخت کاوه آهنگر را سال79 یا 80 گرفتم، 2 سال 
روى آن کار کردم بعد از نصب مجسمه کاوه آهنگر، سه یا 
چهار سالى در میدان نصب بود و بعد با نظرها و دیدگاه هاى 
خاص برداشته شد. نظر این بود که مجسمه کاوه آهنگر 
نباید در میدان آزادى اصفهان باشد و چنین شد که از میدان 

آزادى برداشته شد.
به یکباره اما درسال 93 یا 94 دوباره 
زمزمه هاى برگشــت مجسمه کاوه 
آهنگر به میــدان آزادى پیش آمد و 
عاقبت اردیبهشت 97 این اتفاق افتاد. 
اینها مسائلى بود که در خود شــهردارى اصفهان مطرح 
بود. گفتند حاال که مترو تمام شده ،بهترین موقع است که 
مجسمه را سر جاى اولش نصب کنیم. این شد که مجسمه 

به میدان برگردانده شد.
بعد از تصمیم به نصــب دوباره کاوه 
آهنگر در میدان، آیا مجســمه نیاز به 
مرمت نداشت، از شما نخواستند که 

روى مجسمه کار کنید؟
مرمت مى خواست و به من هم گفتند. من آن زمان براى 
نصب یک کار به مشهد رفته بودم. به آنها گفتم دو یا سه روز 
به من وقت بدهید تا از مشهد برگردم و مجسمه را درست 
کنم. البته چیزهاى جزیى بود. یک جاهایى از مجسمه تعمیر 
مى خواست ولى چون آنها عجله داشتند و مى خواستند در 

روز اصفهان مجسمه نصب شود،نتوانستند صبر کنند.
این فرصت انگار هیــچ وقت فراهم 

نشد، درست است؟
نه .اما ایرادها کلى نیست. فقط خوِد من مى دانم کجاهایش 
ایراد دارد. به هرحال چون کار ماندگارى اســت و یکى از 
بزرگترین مجســمه هاى ایران و آن هم از برنز است، به 

همین دلیل باید مرمتش کنیم. حیف است.
شــما در دو دوره، دو مجســمه براى 
یکــى از میدان هــاى مهــم اصفهان 
ســاخته اید، یکى مجسمه شاه عباس 
صفوى و دیگرى مجســمه کاوه آهنگر، 
چگونه شد که از اصفهان پیشنهاد ساخت 

این مجسمه ها  به شما داده شد؟
براى ساخت مجسمه شاه عباس، یک فراخوان عمومى 
گذاشته بودند که من در این فراخوان شرکت کردم و نفر 

اول شدم. کســان دیگرى هم بودند، آقاى قهارى استاد 
هنرستان و استاد خود من هم شرکت کرده بود. چهار نفر 
بودیم. اما به هر حال کار من را انتخاب کرده بودند. البته 
بعضى از داورها نمى خواستند این کار را به من بدهند چون 
معتقد بودند که من جوان هستم و از پس این کار برنمى 
آیم.خالصه اینکه کار ساخت مجسمه شاه عباس را به من 
سپردند و من هم ظرف یک سال و نیم مجسمه را ساختم.
طرح 3 شرکت کننده دیگر چگونه بود؟

طرح مشخص بود. گفته بودند شاه عباس را سوار بر اسب 
مى خواهیم. بنابراین هرکسى شاه عباس را سوار بر اسب 
ساخت. اما کاِر سختى بود. ساخت اسب به طور کلى، کار 
سختى است؛ اما شانس با من یار بود و کار ساخت مجسمه 
شاه عباس سوار بر اسب با من شد. این اولین کار من بود 
و با عشق آن را ســاختم. حاال هم که نگاه مى کنم عیبى 
در آن نمى بینم یا اینکه بگویم جایى از آن نقص داشــته 
و اى کاش درســتش مى کردم. ولى حیف که حاال زیِر 

خاك است.
چگونه متوجه شدید که مجسمه شاه 

عباس مدفون در خاك است؟
این مجسمه یک سال بعد از انقالب هم در میدان بود.در 
سال 58، شهردارى اصفهان آن را پایین آورد اما به دلیل 
این که نمى خواستند این مجســمه آسیب ببیند آن را در 
انبار پادگانى که نزدیک همــان میدان و متعلق به ارتش 
بود، بردند. مدت ها، مجسمه شاه عباس اسب سوار در این 

انبار خوابیده بود.
هیچ وقت تالش کردید، پیگیر شوید 
مجســمه اى که ســاخته اید در چه 

وضعیتى است؟
همســرم رفته بود و در آن انبار مجســمه را دیده بود که 
سالم است اما خوابانده شده بود روى زمین. بعد از یکى دو 
سال، شهردارى قدیمى هنوز سر کار بود. مى فهمند که 

مى خواهند مجسمه را ببرند و آبش کنند. شبانه مجسمه را 
مى برند و در جایى دفنش مى کنند. کسى که این کار را مى 
کند، معاون عمرانى شهردارى اصفهان بود. حرفش این 
بود که اگر مى خواهید بگویم که مجسمه را کجا گذاشته 
ام، باید یک نوشته به من بدهید که مجسمه شاه عباس 
نصب مى شود. بنابراین مجسمه همچنان مدفون مى ماند 
تا اینکه یک روز شهردار عوض مى شود و مى گوید که این 
آقاى معاون عمرانى شهردارى را بیاورید تا بگوید مجسمه 
کجاست. شهردار قول داده بود که اجازه نصب مجسمه را 
مى گیرد ؛ خالصه اینکه یک نفــر را مامور مى کند و مى 
گوید که برو این آقا را بردار و بیاور. اما آن مامور مى رود و 
دست خالى برمى گردد. از او مى پرسد، چه شد ؟ مى گوید، 
رفتم اما سوم فوتش بود. بنابراین، آن مقام شهردارى وقت 
اصفهان، نشانى جاى دفن مجسمه را هم با خودش به زیر 

خاك برد و ماجرا همین طور بسته ماند که ماند.
دیگر ردى از اینکه آن مجســمه کجا 
مدفون شده ، نداریم؟ هیچ سندى در 
شــهردارى وجود ندارد؟ شما پیگیر 

آن نبودید؟
پیگیرى نکردم. چون کســانى که دنبال این قضایا بودند 
به من گفتند به مجرد اینکه چیزى یا نشانه اى پیدا کردیم 

خبرتان مى کنیم اما تا حاال خبرى نشده است.
هیچ وقت فکر کرده اید که نماد شهر 
تاریخى اصفهان را که پیکر شیر، نیم 
تنه کماندار و دم اژدهاست ،بسازید؟

وقتى در ســال 79 به من گفتند براى اصفهان مجسمه 
بســاز، موضوعى به من ندادند، فقط گفتند چیزى که به 
اصفهان ربط داشته باشد بسازید. مطالعه کردم و یکى از 
آن موضوعات همین نماد بود. یکى دیگر از موضوعات سه 
چوگان باز در پیچ و تاب بازى بودند و دیگرى کاوه بود که 

اصفهانى ها کاوه را انتخاب کردند.

سرنوشت عجیب مجسمه هاى 
میدان آزادى

«میشو سوزوکى»  در تاالر هنر
نصف جهان   یکى از نمایش هاى راه یافته به سى و 
چهارمین جشنواره تئاتر اســتان اصفهان نمایش 
«میشــو ســوزوکى» نوشــته اصغر گروسى و به 
کارگردانى پویان عطایى است که امروز قرار است 
ساعت 10 و همچنین ســاعت 11 و 30 دقیقه در 

سالن تماشاى تاالر هنر به نمایش درآید.
داستان این مجموعه درباره موتورى است که جان 

انسان ها را نجات مى دهد و آدم ها نیز در این نمایش 
به وعده خود عمل مى کنند. سبک نمایش تراژدى 
و کمدى است و در این نمایش مریم دوستى ایرانى 
مشاور کارگردان و بازیگران آن پیام میرکى، رزیتا 
کروندى، امین طاهرى، على على محمدى هستند 
و ســعیدمصلحى، لیالشریفى و ســعیدرضایى نیز 

دستیاران کارگردان این نمایش کمدى هستند. 

مریم محسنى
 کمبود تاکســى ها در اصفهان همزمان با شروع سال 
تحصیلــى جدید و حضورى شــدن مدارس شــکل 

واضح ترى به خود گرفته است. 
این وضعیت به ایــن خاطر به وجود آمده که بخشــى 
از ظرفیت تاکســیرانى در پوشش ســرویس مدارس 
صرف شده است و با بازگشایى مدارس شاهد کم شدن

 تاکســى هاى اصفهان به خصوص در ابتداى صبح و 
همچنین همزمان با تعطیلى مدارس هستیم.

در این رابطه سازمان تاکســیرانى شهردارى اصفهان 
باید با چاره اندیشى مناســب اقدام به تکمیل ظرفیت 
از دســت رفته داشته باشــد چرا که اگر از این ظرفیت 
اســتفاده هم نشــود باز اصفهان دچار کمبود وسایل 
نقلیــه عمومى و نقــص در خدمات رســانى به مردم 
اســت و با توجه به اینکه ناوگان حمل و نقل عمومى و 
اتوبوس ها نیز در این رابطه چنــدان کفایت نمى کند 
بنابراین باید چاره اندیشــى مناســبى براى خأل ایجاد 

شده انجام شود.

تاکسى سرویس مردم یا مدارس؟

تعویض غیرمهندسى در راه
نصف جهان   روزنامه «اخبار اصفهان» در شماره 17 
آذرماه خود در گزارشى در رابطه با استعفاى وزیر راه و 
شهرسازى با عنوان «مشتاق منتظر و مردد» نوشته: 
«هرچه که باشد داستان رستم قاسمى وزیر مربوطه از 
این قرار است که طبق گفته سخنگوى دولت او دچار 
آسیب شده و دو مهره از ستون فقراتش ترك خورده 
بود و پس از جراحى دیسک کمر که به صورت تزریق 
به دو مهره بوده، نیازمند استراحت طوالنى مدت بود و 
مهرداد بذرپاش گزینه پیشنهادى ابراهیم رئیسى براى 

این وزارتخانه شد.» 
در بخش دیگرى از این گزارش آمده: «ســواى از 
دالیل مخالفان و موافقان او براى این انتصاب نکته 
همیشگى درباره چنین مهره چینى ها و جایگزینى ها 
این است که چه ارتباطى بین شهرسازى و مهندسى 
صنایع که رشــته دانشــگاهى بذرپاش است وجود 
دارد؟ البته به این مســئله هم واقفیــم که همواره 
کابینه هاى مختلف کشورمان تجربه هاى متعددى 

از این نمونه ها داشته است.» 

نگاه روز

 قائم مقام وزیر کشور و رئیس ستاد توانمندسازى و تحول 
اجتماع محور محالت کمتر برخوردار از وجود 13 هزار و 

900 روستاى کم برخوردار و محروم در کشور خبرداد.
على آقا محمدى پیش از ظهر پنجشــنبه در نشســت 
محرومیت زدایى استان اصفهان با اشاره به اینکه حدود 
300 هزار نفر اتباع افغانســتانى در اصفهان وجود دارد، 
گفت: الزم اســت اســتان اصفهان در یک منطقه اتباع 
را ســازماندهى کرده و با همفکــرى نیروهاى امنیتى و 

اطالعات آنان را ساماندهى کنید.

وى همچنین مدل تعاونى در بازآفرینى شــهرى محله 
همت آباد شــهر اصفهان را خوب ارزیابى کرد و گفت: 
شــهردارى اصفهان این طرح را در محلــه زینبیه ادامه 
دهد و با مشارکت مردم این دو محله را ساماندهى کند؛ 
با محوریت شهردارى مى توان مستأجران در این مناطق 
را نیز در طرح مسکن 2020 محله کم برخوردار ثبت نام 

کنید.
معاون توسعه و منابع انســانى استاندارى اصفهان نیز در 
این جلسه با اشاره به اینکه قرارگاه محرومیت زدایى این 

استان با دستور استاندار تشکیل شد، اظهار داشت: با آسیب 
شناسى براى بهبود امور مشخص شد که الزمه کارآمد 

کردن این اقدامات ایجاد هماهنگى و هم افزایى است.
وى با بیان اینکه موضــوع محرومیت زدایى محالت در 
اسناد باالدستى باید دنبال شود، ادامه داد: در یک محله 
بعضًا شاهد حضور چندین دستگاه هستیم اما دو دستگاه 
تســهیل گرى داشتند که این مســئله از دیدگاه مردم و 
حاکمیت شایسته نبود و از این رو قرارگاه محرومیت زدایى 

این هماهنگى بین دستگاهى را ایجاد مى کند. 

300 هزار تبعه افغانستانى در اصفهان زندگى مى کنند

پیاده راه سازى 6000 متر مربعى در سمیرم
نصف جهان   محمدامین علیخانى، شهردار سمیرم 
با اشاره به پروژه هاى اجرا شــده توسط شهردارى 
سمیرم در ســال جارى گفت: بازگشایى و آسفالت 
خیابان شورا، اورهال مجموعه CNG، پارك قلعه، 
بهسازى و نوسازى بلوار دنا و آسفالت معابر شهرى 

در سال جارى انجام شده است.

وى افزود: امسال شــش هزار مترمربع پروژه پیاده  
راه سازى به صورت مشارکتى در خیابان هاى سمیرم 

اجرا شده است.
علیخانى ادامه داد: همچنیــن به منظور جلوگیرى 
از آب  گرفتگى و دفع آب هاى ســطحى، عملیات 
الیروبى انهار و جوهاى سطح شهر انجام شده است.

دست و پنجه نرم کردن شهردارى مبارکه با 
مشکالت مالى

نصف جهان   شــهردار مبارکه گفت: ارگ تاریخى 
نهچیر به عنوان یک پروژه محرك توســعه براى 

شهرستان است.
محمدمهدى احمدى با بیان اینکه شهردارى مبارکه 
بودجه محدودى دارد، اظهار کرد: شهردارى مبارکه 
با مشکالت و معضالت مالى بسیارى مواجه است 
و در حال حاضر بیشتر شهردارى ها فقط هزینه هاى 
جارى نیروهاى خود را پرداخت مى کنند اما ســعى 

کردیم که پروژه هاى عمرانى را یکى پس از دیگرى 
در شهر عملیاتى کنیم. وى با اشاره به اهم پروژه هاى 
عمرانى در حال ساخت در شهر مبارکه گفت: بلوار 
شهید بابایى که در 15 سال گذشته به معضلى براى 
شهر تبدیل شده بود، امروز تملکات این پروژه انجام 
شده و این بلوار در حال بازگشایى است و زمین هاى 
چمن محله هاى مختلف و ســالن هاى ورزشى در 

حال احداث است.

معارفه سرپرست سازمان ساماندهى مشاغل  کاشان
نصف جهان   آیین تکریم و معارفه سرپرست سازمان 
ســاماندهى مشــاغل و فرآورده هاى کشاورزى 

شهردارى کاشان برگزار شد.
در این آیین که با حضور شهردار و مدیران شهرى 
برگزار شد، محمدعلى پیراسته به عنوان سرپرست 
سازمان ساماندهى مشاغل و فرآورده هاى کشاورزى 

شهردارى کاشان معرفى و از تالش هاى حمیدرضا 
دهقانى قدردانى شد. شــایان ذکر است پیراسته در 
گذشته مدیرعامل سازمان هاى عمران و بهسازى و 
زیباسازى، آتش  نشانى و خدمات ایمنى، رئیس اداره 
طراحى هاى شهرى و مدیریت منطقه یک و چهار 

و... را در کارنامه خود دارد.

سین برخوار، شهر تخمه آفتابگردان استان اصفهان
شهرســتان برخوار با تولید ســاالنه 400 تن تخمه 
آفتابگردان بزرگترین تولیــد کننده این محصول در 

استان اصفهان است.
مدیــر جهــاد کشــاورزى شهرســتان برخــوار 
گفت:ســطح زیر کشــت این محصول در ســین، 
هوایــى و جعفر آباد ســاالنه 200 هکتار اســت که 
5 رقم بومى در فصل بهار کشــت و پاییــز از آن ها

 برداشت مى شود.
کسرى بابایى افزود: بیش از 30 هکتار از اراضى زیر 
کشت آفتابگردان بومى در شهر سین است که پس از 
برداشت در کارگاه هاى سنتى و نیمه صنعتى این شهر، 

بوداده، شور و به بازار عرضه مى شود.
تخمه محلى شهر سین به لحاظ کیفى، طعم و پر مغز 

در استان اصفهان زبانزد است.
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در این مطلب با معرفى 5 ابزار مفید، ساده و کاربردى، به مرور روش هاى آسان تبدیل ویدیو به فایل GIF (گیف) مى پردازیم.
یادگیرى روش هاى تبدیل ویدیو به فایل GIF (گیف) مزایاى زیادى را به همراه دارد که از جمله آن ها مى توان به کاهش قابل توجه حجم فایل در مقایسه با فرمت هاى ویدیویى اشاره کرد. در حالى که برخى از دستگاه ها 

و سیستم عامل ها داراى نرم افزارى هستند که مى توانند به طور خودکار یک ویدیو را به GIF تبدیل مى کنند، چند ابزار آنالین نیز وجود دارند که مى توانید از آنها استفاده کنید.
تبدیل یک ویدیو به فایل GIF از طریق فرآیند فشرده سازى بدون اتالف Lampel-Ziv-Welch انجام مى شود. 

این عمل داراى محدودیت رنگ است که مى تواند منجر به خروجى باکیفیت پایین تر شود. با این حال، ارزش کاهش اندازه را دارد، زیرا زمان بارگذارى سریع تر و پخش بهتر را امکان پذیر کرده و فرمت را به انتخابى 
بهینه براى اشتراك گذارى محتوا تبدیل مى کند.

از جمله محبوب ترین ابزارهاى آنالین براى تبدیل ویدیوها به فرمت GIF مى توان به Giphy، Imgur، Convertio، Makeagif و Ezgif اشاره کرد. تعدادى از این موارد هم چنین شامل سایر ویژگى هاى مفید براى 
کار با فیلم ها، تصاویر و سایر فرمت هاى رسانه هستند. یادگیرى تبدیل ویدیو به فایل GIF توسط این ابزارها نیز بسیار ساده است.

شبکه اجتماعى «ویراستى» که ظاهرا به تازگى آغاز 
به کار کرده است، طراحى  شــبیه به رسانه اجتماعى 

توییتر دارد.
در نگاه اول مى توان از آن به عنــوان «توییتر بومى» 
یاد کرد. اگرچه مدیرعامل این شبکه اجتماعى آن را 
توییتر بومى نمى داند، اما شباهت هاى طراحى و تجربه 
کاربرى ویراستى با توییتر  زیاد و حتى لوگوى آن یادآور 

پرنده آبى توییتر است.
این شبکه اجتماعى در زمانى عرضه شده که فارغ از 
افزایش شــبکه هاى اجتماعى و پیام رسان هاى فیلتر 
شــده، همه تصمیم گیران فضاى مجــازى از دولت 
گرفته تا مجلس و نهادهاى باالدستى تأکید مى کنند، 
کاربران باید وارد پلتفرم هاى داخلى شوند و نیاز آنها به 

پلتفرم هاى خارجى کاهش پیدا کند.

در چنین شرایطى، پلتفرمى که شــباهت بسیارى با 
یک توییتر ایرانى دارد، در حال توســعه و آماده جذب 

کاربران مى شود.
 مدیرعامل ویراســتى در گفت وگو بــا دیجیاتو، البته 
هرگونه حمایت دولتى را در مقطع کنونى رد مى کند 
اما باید دید آیا در آینــده از حمایت هاى متنوع دولت 

برخوردار خواهد شد یا خیر.
 «مهدى انجیدنى» معتقد است که این محصول یک 

«توییتر بومى» نیست و اهداف متفاوتى دارد.
او در این باره گفت: «ما باور داریم که ویراســتى یک 
توییتر بومى نیســت تا کاربــران در آن مطلب بومى 
بنویســند بلکه دنبال این هستیم تا زیرساخت عرضه 
محتواى پرمیــوم را فراهم کنیــم تا افــراد بتوانند 
محتواهاى اختصاصى خودشان را در ویراستى منتشر 

کنند. همچنین به دنبال ســاخت یک رسانه تعاملى 
هستیم که جایش در ایران خالى است.»

 انجیدنى با ذکر یک مثال، موضــوع پرمیوم کانتنت 
بودن ویراستى را شــرح داد و گفت:  «به عنوان مثال 
یک خبرنگار یا تحلیل گر یا هــر متخصص دیگرى 
مى توانــد محتــواى اختصاصــى و دقیق خــود را 
در ویراســتى منتشــر کنــد و از دنبال کننــدگان 
خود بــراى بازدید از ایــن محتواها حــق عضویت

 بگیرد.»

 Red Magic8 انتظار مى رود که گوشــى هاى سرى
به عنوان اولین گوشى هاى گیمینگ مجهز به تراشه 

Snapdragon8Gen2 وارد بازار شوند.
 NX۷۲۹J با شماره مدل Red Magic8Pro گوشى 
گواهــى ۳C را دریافت کرده اســت، اخیــراً نیز در 
وب ســایت TENAA مشاهده شده اســت. بنابراین 
بسیارى از ویژگى ها و مشخصات آن فاش شده است. 
 Red Magic8 انتظار مى رود که گوشــى هاى سرى
به عنوان اولین گوشى هاى گیمینگ مجهز به تراشه 

Snapdragon8Gen2 وارد بازار شوند.
گوشــى Red Magic8pro داراى صفحه نمایــش 
 Snapdragon8Gen2 است، به تراشــه OLED

مجهز شده اســت و با حداکثر 16 گیگابایت حافظه 
رم و یک ترابایت حافظه ذخیره سازى داخلى عرضه 

مى  شود. حافظه رم و حافظه ذخیره سازى داخلى به کار 
رفته در این محصول بــه ترتیب از نوع LPDDR۵ و

 UFS4,0 است.
گوشى Red Magic۸pro در دو نسخه با باترى هاى 
5000 و 6000 میلى آمپر ساعتى عرضه خواهد شد و 
از فناورى شارژ سریع 165 وات بهره مى برد. احتماًال 
 Android13 این محصول با استفاده از سیستم عامل

اجرا مى  شود.
 یک دوربین سلفى 16 مگاپیکسلى زیر نمایشگر این 
محصول قرار گرفته شده اســت. عالوه بر این، یک 
دوربین سه گانه در پنل پشتى آن تعبیه شده است که 
شامل دوربین اصلى 50 مگاپیکســلى و دو دوربین 

هشت و دو مگاپیکسلى مى  شود.
به نظر مى رســد که این محصول تا آخــر ماه جارى 

میالدى یا اوایل ژانویه سال آینده وارد بازار خواهد شد.

با پیشرفت ســفرهاى هوایى و هواپیماها پیش 
بینى مى شــود تحول بزرگى در صنعت ســفرهاى 

هوایى رخ دهد.
در سال هاى گذشــته اســتفاده از تلفن همراه در 
هواپیماها عمل ممنوعى بوده و تا حدودى افراد مى 
توانستند از تلفن هوشمند خود استفاده کنند. اما به 
نظر مى رســید عصر جدیدى در صنعت سفرهاى 
هوایى در راه اســت که باید شــاهد تحول هایى 

باشیم.
تا به امروز مسافران و خدمه پرواز مى بایست گوشى 
خود را روى حالت پرواز قرار مى دادند تا بتوانند سالم 
و سالمت به مقصد برســند. این امر در پروازهاى 
طوالنى براى افراد دردســرهایى داشــت و مسافر 
مى بایست با هزینه هاى هنگفت از شبکه واى فاى 

استفاده مى کرد.
با این حال گذشــت زمان موجــب روى کار آمدن 
فناورى هاى جدید شــده و در نتیجه به دنبال آن 
قوانین جدید هم روى کار مى آیند. مسافران خطوط 
هوایى در اتحادیه اروپــا (EU) به زودى مى توانند 
از تلفن هاى خود به طور کامل در آســمان استفاده 

کنند.
کمیسیون اتحادیه اروپا در ســال 2008 باندهاى 
فرکانسى خاصى را براى هواپیماها در نظر گرفت و 
به برخى از خدمات اجازه داد تا دسترسى به اینترنت 

را در هوا ارائه دهند. 
متأسفانه این سرویس هم کند بود و هم گران. تنها 
راه جایگزین براى مسافران این بود که دستگاه هاى 

خود را در حالت هواپیما قرار دهند.
با این حال، قوانین بزودى تغییراتى خواهد داشت. 
مسافران خطوط هوایى کشورهاى اتحادیه اروپا در 
طول پرواز نیازى به قــرار دادن تلفن هاى خود در 

حالت هواپیما نخواهند داشت.

کمیســیون اروپا اعالم کرد که تصمیم گرفته 
است قانون «حالت هواپیما» را حذف کند. آخرین 
مهلت کشورهاى عضو براى در دسترس قرار دادن 
باندهاى فرکانس 5جى بــراى هواپیماها 30 ژوئن 

2023 است.
 این بدان معناســت کــه مردم مى تواننــد از همه 
ویژگى هاى تلفن خود در اواسط پرواز استفاده کنند، 
امکان برقرارى تمــاس و برنامه هاى پر داده براى 

پخش موسیقى و ویدیو.
 کمیسیون اروپا اعالم کرده است که سیستم جدید 
مى تواند از سرعت دانلود بســیار سریع تر ارائه شده 
توســط ۵G اســتفاده کند و مى تواند بیش از 100 

مگابیت در ثانیه باشد.
داى ویتینگهام، مدیر اجرایــى کمیته ایمنى پرواز 
انگلیس، گفت: نگرانى وجود داشــت که آنها مى 
توانند با سیســتم هاى کنترل پرواز خودکار تداخل 
داشته باشند. آنچه با تجربه پیدا شده است این است 
که خطر تداخل بسیار کم است. توصیه همیشه این 
بوده است که وقتى در حال پرواز هستید، دستگاه ها 

باید در حالت هواپیما باشند.

اگر منتظر انتشار رابط کاربرى One UI5,1 براى 
گوشى سامسونگ خود هســتید یا نمى دانید آیا این 
آپدیت براى گوشى شما منتشر مى شود یا خیر، تا پایان 

این متن با ما همراه باشید.
فرآیند انتشار رابط کاربرى One UI5,0 در حال حاضر 
بسیار خوب پیش مى رود و سامسونگ حتى از برنامه 
توسعه نخستین آپدیت این رابط کاربرى هم جلوتر 
اســت! این آپدیت به زودى براى مدل هاى مختلف 

گوشى هاى سامسونگ منتشر خواهد شد.

گلکســى S۲۳ نخســتین گوشــى 
دریافت کننده One UI5,1 خواهد بود

سامســونگ هنوز به طور دقیق مشخص نکرده که 
بروزرسانى One UI5,1 چه زمانى عرضه خواهد شد. 
با این حال، اگر تاریخچه سامسونگ را در نظر بگیریم، 
احتماال خانواده گلکسى اس 23 نخستین محصولى 
خواهد بود که این رابط کاربرى را دریافت خواهد کرد. 
طبیعتا این بروزرسانى قابلیت هایى را در خود دارد که 

مدل هاى قدیمى تر فاقد آن ها هستند.
بر اساس اطالعات موجود، خانواده گلکسى اس 23 

سامسونگ هفته دوم یا ســوم بهمن ماه رونمایى و 
معرفى خواهند شد.

رابط کاربرى One Ui5,0 سامسونگ
البته با وجود این کــه مى توان انتظار داشــت رابط 
کاربرى One UI5,1 همزمان با سرى گوشى هاى 
گلکسى اس 23 منتشر شود، اما سرعت باالى آپدیت 
 One UI5,0 شدن دستگاه هاى مختلف سامسونگ به
مى تواند گویاى این باشد که انتشار آپدیت جدید حتى 

پیش از رونمایى از گلکسى S۲۳ انجام شود!
البته این اطالعات تماما در حد حدس و گمان هستند؛ 
چرا که سامسونگ هیچ گونه اطالعاتى در خصوص 

این رابط کاربرى منتشر نکرده است.

کدام گوشى هاى سامســونگ رابط 
کاربرى One UI5,1 را دریافت خواهند کرد؟

لیست دستگاه هاى دریافت کننده رابط کاربرى جدید 
سامسونگ هم هنوز به طور خاص مشخص نیست. 
با این حال مى توان انتظار داشــت که گوشى هاى 
گلکسى عرضه شده در ســال هاى 2020 و 2021، 
على الخصوص پرچمــداران و میان رده هایى نظیر 
گلکسى A۵۲ یا A۵۳ و یا گلکسى A۷۲ یا A۷۳ قادر 

به تجربه این رابط کاربرى باشند.

رابط کاربرى One Ui5,0 سامسونگ
عالوه بر ایــن، پرچمــداران و میان رده هایى که در 
ســال هاى 2019 و 2020 به بازار عرضه شــده و 
سامسونگ وعده عرضه سه نســل از آپگریدهاى 
سیســتم عامل براى آن ها را داده بــود نیز ممکن 
است در لیســت دســتگاه هاى مجاز براى دریافت
 One UI5,0 قرار گرفته و آخرین بروزرســانى نرم 

افزارى خود را دریافت کنند.

گــوگل ویژگى هاى جدیدى را بــراى تلفن هاى هوشــمند اندرویدى، 
ساعت هاى هوشمند و ... معرفى کرده است که در این گزارش به برخى از 

آن ها اشاره مى کنیم.

حالت خواندن جدید در اندروید
تلفن هاى اندرویدى حالت خواندن جدیدى دریافت مى کنند که تجربه 
خواندن قابل دسترسى را ایجاد مى کند که مى تواند براى افراد نابینا، کم 
بینا یا نارساخوان مفید باشد. کنتراســت، نوع قلم و اندازه و عملکرد متن 

اختصاصى از جمله این ویژگى ها هستند.

تبدیل ایموجى به برچسب ها
گوگل اعالم کرده که Emoji Kitchen داراى شکلک هاى جدیدى است 
که کاربران مى توانند از طریق Gboard آن ها را در مجموعه هاى استیکر 

خالقانه ترکیب کنند.

Photos طرح هاى جدید در اپلیکیشن
گوگل با دو هنرمند براى این بخش همکارى کرده است. کاربران مى توانند 
تصاویر و طرح هاى مد نظر خود را انتخاب کنند و با استفاده از ابزارك هاى 

کشیدن و رها کردن، چیدمان را تغییر دهند.

دستیار Google در برنامه در حال اجرا
گوگل اعالم کرده است که مى توان از دســتیار گوگل براى پیمایش به 
بیش از 30 نوع تمرین با اســتفاده از برنامه آدیداس Running استفاده 
 Hey Google, start running with" کرد. فقط الزم اســت بگویید
adidas Running" تا برنامه باز شود ، شروع به پیگیرى تمرینات شما 

کند و سرعت، مسافت و ضربان قلب شما را از طریق سنسور داخلى ساعت 
هوشمند شما ثبت مى کند.

WearOS نماد هاى جدید در
کاربران اندروید با ساعت هاى Wear OS خانه هاى جدیدى را مشاهده 
خواهند کرد. آن ها اکنون مى توانند با مخاطبین مورد عالقه خود ارتباط 
برقرار کنند و زمان طلوع و غروب خورشید را براى برنامه ریزى روز خود 

ببینند.

Google TV پخش مستقیم از
از هفته آینده، کاربران مى توانند مســتقیماً از برنامه Google TV به هر 

تلویزیون سازگار با یک ضربه متصل شوند. 
گوگل در این پســت وبالگ اعالم کرد: مى توانید در حین تماشا، دیگر 
گزینه ها را مرور کنید و از دســتگاه خود به عنوان کنتــرل از راه دور نیز 

استفاده کنید.

گوشى Red Magic8Pro گیمینگ چه ویژگى هایى دارد؟توسعه پلتفرم ایرانى مشابه توییتر

GIF ویژگى هاى جدید گوگل براى 5 روش آسان براى تبدیل ویدیو به فایل
گوشى هاى اندرویدى

استفاده از گوشى همراه در هواپیما ممکن شدتاریخ انتشار رابط کاربرى One UI5,1 سامسونگ اعالم شد

Ezgif
GIF تبدیل ویدیو به فایل ،ezgif وب سایت

وب سایت Ezgif ابزارى ساده را براى ویرایش آنالین ارائه مى دهد که هدف اصلى آن ساخت و اصالح فایل هاى GIF است. مى توانید 

از این پلتفرم براى تغییر اندازه، برش، تقسیم، بهینه سازى و حتى برش GIF استفاده کنید. عالوه بر آن، یک ابزار تبدیل ویدیو به فایل 
گیف نیز ارائه شده که عملکرد بسیار خوبى دارد.

مى توانید فایل ها را از دستگاه خود آپلود کرده یا نشــانى هاى وب را در قسمت متن آن جایگذارى کنید. براى آپلود ویدیو، Ezgif از 

فرمت هاى ۳GP ،WebM، AVI، MPEG، FLV، MOV ،MP۴ پشتیبانى مى کند.

در ادامه با نحوه تبدیل ویدیو به GIF با استفاده از Ezgif آشنا مى شنویم:
Ezgif را در مرورگر خود باز کنید.

روى عبارت ”Video to GIF“ کلیک کنید.

گزینه ”Choose File“ را انتخاب کرده و روى عبارت ”upload video“ کلیک کنید.

پارامترهاى ارائه شده توسط Ezgif را بررسى کرده و سپس روى گزینه ”Make a GIF“ کلیک کنید.

Imgur
بنابراین نمى توانید ویدیوها را مســتقیما براى در سایت آپلود باشــید که تبدیل فقط از طریق آدرس URL انجام مى شود، نیز کاربرد دارد، اگرچه بدون محدودیت نیست. به خاطر داشته آن استفاده مى کنند. این ابزار براى تبدیل ویدیو به فایل GIF تصاویر و ویدیوها است که در ماه بیش از 250 میلیون کاربر از وب ســایت Imgur میزبانى آنالین بــراى دریافت و تبدیل 

کنید.
با این حال، استفاده از این ابزار بسیار ساده است:

در باالى صفحه، روى نماد فلش رو پایین کلیک کرده و گزینه Imgur را در مرورگر باز کنید.
سپس آدرس URL را در قسمت متن وارد کرده و روى گزینه ”Video to GIF“ را انتخاب کنید.

نظرتان، ابزارى سریع را براى تبدیل و ذخیره ویدیو به فرمت در مجموع، وب ســایت Imgur براى محتواى آنالین مورد ”Submit“ کلیک کنید.
GIF ارائه مى کند.

Giphy
وب سایت Giphy یک پلتفرم میزبانى رسانه است که بیش تر به خاطر مجموعه گســترده اى از انواع GIF که در سایر پلتفرم ها 
استفاده مى شوند، شهرت دارد. به احتمال زیاد تا به حال، از Giphy در برنامه هایى نظیر واتس اپ، اسلک و حتى صفحه کلید داخلى 

سیستم عامل خود استفاده کرده اید.
براى استفاده از ابزار تبدیل Giphy، از طریق مرورگر خود وارد وب سایت آن شوید. سپس روى گزینه ”Create“ در سمت راست 
باالى صفحه کلیک کنید. در اینجا، مى توانید با آپلود یک ویدیو در سایت یا وارد کردن یک آدرس URL در قسمت متن که زیر 
هر URL قرار دارد، یک فایل گیــف را ایجاد کنید. Giphy از فرمت هــاى MOV ،MP۴ و WebM براى آپلود و تبدیل ویدیوها 

پشتیبانى مى کند.

 Convertio 
GIF ابزارى ساده براى تبدیل ویدیو به فایل 

وب سایت Convertio در زمینه تبدیل انواع فرمت هاى فایل از جمله صدا، ویدیو، تصویر، سند، فونت و غیره 
 Convertio کاربرد دارد. طبق ادعاى این پلتفرم، بیش از 25600 نوع تبدیل بین 300 فرمت فایل مختلف توسط

پشتیبانى مى شود.
براى استفاده از ابزار تبدیل ویدیو به فایل GIF در این وب سایت، کافى است مراحل زیر را دنبال کنید:

وب سایت Convertio را در مرورگر خود باز کنید.
روى گزینه ”Choose Files“ کلیک کنید.

ویدیوى مورد نظر خود را براى آپلود، انتخاب کنید.
روى نماد … در سمت راست کلیک کنید و GIF را انتخاب کنید.

روى گزینه ”Convert“ کلیک کرده و کمى صبر کنید.
روى گزینه ”Download“ کلیک کنید.

Makeagif 
پلتفــرم Makeagif بیش تر بر روى تبدیــل محتوا از منابع 
مختلف به فرمت گیف تمرکز دارد و کارکردى آسان را ارائه 
مى دهد. ابتدا وب سایت را در مرورگر باز کنید. سپس بر روى 
نماد همبرگرى در گوشه باال و سمت راست، ضربه بزنید یا یک 
GIF در بخش مرکزى باالى صفحه ایجاد کنید. در مرحله بعد، 

مى توانید یکى از گزینه هاى زیر را انتخاب کنید:
تصاویر به GIF-یوتیوب به GIF-فیس بوك به GIF-وب کم 

.GIF ویدیو به-GIF به
 Video to” در این حالت، براى تبدیل یک ویدیو، روى گزینه
GIF“ ضربه بزنید. سپس، مى توانید یک ویدیو را از دستگاه 

خود آپلود کرده یا آدرس URL ویدیو را در قسمت متن کپى 
 AVI، ،MP۴ از فرمت هاى Makeagif .و جایگذارى کنیــد
MOV، WebM و FLV پشــتیبانى مى کند. اگــر به نحوه 

تبدیل یک ویدیو به فایل GIF عالقه مند هستید، به ویژه در 
صورتى که فایل روى سیستم نباشد و نیاز به آپلود داشته باشد، 

این پلتفرم یک ابزار کاربردى و عالى است.

 دنبال کنید:

C
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یافته هاى جدید پژوهشگران نشــان مى دهد، افرادى که 
غذاهاى تندترى مصرف مى کنند عجول تر هستند و ریتم 
زندگى سریع ترى دارند. به طور کلى مطالعات محققان نشان 
مى دهد ارتباط معنادارى بین مصرف ادویه و شــخصیت 

افراد وجود دارد.
نتایج یک مطالعه جدید بر اســاس نظرســنجى از 2 هزار 
بزرگســال آمریکایى نشــان دهنده ارتباط بیــن ادویه و 

شخصیت افراد است.
 طى این پژوهش، محققان به دنبال این بودند که مشخص 
شــود آیا رابطه اى بین شــخصیت افرادى و ادویه هاى 

مصرفى آن ها وجود دارد یا خیر.
بر این اســاس مشخص شــد کســانى که غذاهاى تند 
مى خورند بیشتر از کســانى که ترجیحات گرمایى مالیم 
ترى دارند، از زندگى لذت مى برند (76٪)،  آن ها بیشتر خود 
را جذاب مى دانند (62٪)، و از زندگى خود رضایت بیشترى 

دارند (٪66).
نود و سه درصد از پاسخ دهندگان مقدارى ادویه را در غذاى 
خود ترجیح مى دهند. با این حال، تقریبًا چهار نفر از هر 10 
نفر  مى گویند که از فلفل و ادویه به اندازه متوسط استفاده 
مى کنند، 33 درصد از آنها به میزان اندك و مالیم از ادویه ها 

بهره برده و  فقط 24 درصد دوست دارند غذایشان تند باشد.
این نظرســنجى همچنین نشــان مى دهد، تنها 7 درصد 
از پاســخ  دهنــدگان به هیــچ وجــه ادویــه را انتخاب

 نمى کنند.
 از بین کســانى که غذاهاى تند را ترجیــح مى دهند، 21 
درصد خود را بــرون گرا مى داننــد، (54٪) خود را خالق، 
(51٪) با اعتماد به نفس و (44٪) خود را ماجراجو توصیف

 مى کنند.
از طرف دیگر، کسانى که تمایل کمترى به خوردن ادویه 
دارند شخصیتى مالیم تر داشــته و  احتماًال خود را همدل 

(41٪) و حتى خجالتى (۳۷٪) توصیف مى کنند.
بررسى هاى محققان نشان مى دهد، عاشقان ادویه طبیعت 
ماجراجویانه اى دارند، زیرا بیش از سه نفر از هر پنج (٪76) 
از سفر لذت مى برند. تقریبًا یک سوم از طرفداران غذاهاى 
تند از رژیم غذایى خاصى مانند وگان یا گیاهخوارى پیروى 

مى کنند.
نکته جالب توجه در مطالعات فوق این است که 46 درصد از 
پاسخ دهندگان سیب زمینى  و 41 درصد گوشت را به عنوان 
برخى از بى مزه ترین غذاهایى که همیشــه نیاز به چاشنى 

دارند شناسایى کردند.

شیره و ارده از مواد مغذى هســتند که مصرف آنها خواص 
بسیارى براى سالمت بدن دارد و کاهش وزن و درمان ضعف 

عمومى تنها چند نمونه از خواص عالى شیره ارده است.
چرا باید ارده را با خرما یا شــیره انگور مصرف کنیم؟ شیره و 
ارده مواد طبیعى و مغذى هســتند که خواص بسیار زیادى 
براى بدن دارند. کنجد و دوشاب، هر دو از ترکیبات اصلى این 
ماده غذایى هســتند که در طب سنتى شامل خواص درمان 

بسیارى هستند.

فواید ارده و خرما
ارده، طبعى بســیار گرم دارد و معموال بــا موادى همچون 
عسل، شیره انگور و شــیره خرما ترکیب مى شود که در این 
صورت ارزش غذایى آن چند برابر مى شــود. شــیره خرما 
داراى ویتامین هاى بسیارى مانند A، B، C، E، آهن، فسفر و 
مقدارى امالح معدنى میباشد. ترکیب ارده و شیره خرما بسیار 
انرژى زا اســت که مى تواند به عنوان تغذیه سالم و افزایش 
قدرت ذهنى براى کودکان استفاده شود. شیره خرما همان 
خواص خرما را دارد. شــیره خرما نیز همان خواص خرما را 
دارد. استفاده از شــیره خرما در صبحانه منجر به تحریک و 
فعال شدن سلول هاى عصبى مى شود. همچنین براى رفع 
کم خونى بسیار مناسب است و دردهاى روماتیسمى، وریدى 

و شریانى را تسکین مى دهد.

خواص ارده و خرما براى سالمتى
1- تقویت استخوان ها و بهبود عملکرد مغز- 2- پیشگیرى از کم 
خونى- 3- ضد سرطان طبیعى- 4- جذب بهتر آهن و کلسیم- 
5- سالمت قلب و رگ ها- 6- تقویت نیروى جنسى و چاق کننده

خاصیت ارده براى کاهش وزن
ارده معموال در وعده صبحانه مصرف مى شود تا انرژى الزم 
براى تمام روز را جذب بدن کند. ایــن ماده غذایى مقوى و 
طبیعى هیچ گونه افزودنى شــیمیایى و غیر شیمیایى ندارد. 
ارده خواص بسیارى براى بدن به خصوص براى الغرى و 

تناسب اندام دارد. 
افراد ســرد مزاج براى کاهش وزن خــود مى توانند پیش از 
وعده غذاى خود، یک تا دو قاشق از ارده میل کنند تا موجب 
کم شدن اشتها شود و در نتیجه دچار کاهش وزن و الغرى

شود.

خاصیــت ارده و شــیره انگــور در درمان 
افسردگى

ترکیب ارده و شــیره انگور گزینه مناســبى بــراى درمان 
افسردگى است. پودر زعفران نیز براى داشتن روحیه شاد و 
پر نشاط در افرادى که مشکل اعصاب دارند توصیه مى شود. 
در نتیجه ترکیب پودر زعفران، ارده و شیره انگور براى رفع 
عصبانیت، خشونت، بى رمقى و البته کم حس و حالى بسیار 

موثر است. 
متخصصان عقیده دارند که تا پایان درمان افســردگى باید 
این روش درمانى ادامه پیدا کند. البته باید توجه داشــت که 
مصرف باالى 5 گرم زعفران در یــک وعده غذایى موجب 

مرگ افراد مى شود. 
ارده و شیره انگور داراى طبع گرم است بنابراین افراد گرم مزاج 
بهتر است به همراه این ماده غذایى از پونه، ماست، کاسنى و 
مواد غذایى با طبع سرد استفاده کنند تا دچار مشکل ناشى از 

گرم بودن این ترکیب نشوند.

فوایــد ارده و 
شیره انگور در دوران 

باردارى و شیردهى
شــیره انگور موجب رفع خونریــزى در اوایل باردارى 

مى شود. در حقیقت مواد مغذى موجود در شیره انگور بر روى 
دستگاه تناسلى و عملکرد تخمدان ها تاثیر مثبتى دارد. عالوه 
بر این مصرف ارده موجب افزایش شیر در دوران شیردهى 
مى شود. اما باید توجه داشت که مصرف ارده در سه ماه اول 

باردارى موجب سقط جنین مى شود.

درمان بیمارى ها
انرژى زا بودن شیره انگور از مهم ترین خواص آن است. شیره 
انگور داراى آنتى اکسیدان هاى ضرورى است که در درمان 
بسیارى از بیمارى ها مفید هستند مانند:دردهاى روماتیسمى، 
زردى و یرقان، ضعف اعصــاب، کک و مک، بیمارى هاى 
شریانى و وریدى کـه مصرف شیره انگور در درمان آنها نقش 
موثرى دارد. همچنین این ماده غذایى خونساز است و به دفع 

سموم بدن و پاکسازى معده و روده کمک مى کند.

خواص ارده با شیره انگور
معموال ارده را با شیره انگور ترکیب مى کنند. براى جلوگیرى 
از شــیرین شــدن زیاد آن باید مقدار کمترى از شیره انگور 
استفاده کنید. شیره انگور داراى ویتامینهاى A,B,C، آهن، 
منیزیم، فسفر و مقدارى کلیسیم است و تا حدود زیادى مواد 
مغذى انگور را دارا اســت. مخلوط ارده و شیره انگور از نفخ 
جلوگیرى مى کند. این ترکیب بســیار پرکالرى و انرژى زا 
است، بنابراین مصرف نقدارى از آن باعث جبران انرژى از 

دست رفته مى شود. 

خواص ارده و شــیره انگور براى کودکان و 
نوجوانان

کودکان و نوجوانان براى رشــد خود نیازمنــد مواد مغذى 
بسیارى هستند. شــیره انگور عالوه بر تامین کالرى مورد 
نیاز، مواد مغذى براى رشد بدن را نیز فراهم مى کند. بنابراین 
مصرف ارده و شــیره انگور را مى توان در وعده هاى غذایى 

مخصوصا در صبحانه گنجاند.

روش درست کردن ارده و روغن ارده کنجد
کنجد خمیر شده، ارده نام دارد. براى درست کردن ارده، ابتدا 
باید دانه هاى کنجد را خیس کنید تا پوسته سیاه یا قهوه اى 
رنگ و نازك آن به راحتى جدا شود. در مرحله بعد دانه هاى 
سفید و پوست گرفته شــده کنجد را در آســیاب بریزید تا 

خمیرى نسبتا نرم به  دست آید. این خمیر، ارده نام دارد.

تهیه روغن ارده
روغن ارده یا همان روغن کنجد از ارده تهیه مى شــود. این 
روغن از طریق حرارت دادن و ســرخ کردن کنجد و سپس 
آسیاب نمودن آن حاصل مى شود. به عبارتى دیگر روغن ارده 
توس کنجد بو داده بدست مى آید در صورتى که روغن پرس 
سرد کنجد، مستقیما از کنجد خام بدست مى آید. براى تهیه 
روغن کنجد پرس سرد از وارد کردن فشار به دانه هاى کنجد 
استفاده مى شود و استخراج آن از دانه روغن صرفا یک روش 
مکانیکى است که از هیچ ماده افزودنى و یا فراورى در دانه 

هاى کنجد استفاده نمى شود.

کالرى ارده و شیره انگور
همانور که ذکر شد مواد مغذى شیره انگور تقریبا برابر با میوه 
انگور است. اما برخى از ویتامین هاى حساس به گرما در اثر 
حرارت براى تهیه شیره، از بین مى روند. شیره انگور کالرى 
بیشترى نسبت به انگور دارد و مصرف مقدار کمى از آن انرژى 
زیادى جذب بدن مى کند. برخالف نظر تولید کنندگان، این 
شیره رژیمى نیست و افراد دچار اضافه وزن و بیماران دیابتى 
نباید از آن استفاده کنند. اما کودکان و نوجوانان در حال رشد، 
افراد بســیار الغر و بیمارانى که در اثر بیمارى و یا جراحى 
ضعیف شده اند بهتر است این ماده غذایى مقوى را در رژیم 

غذایى خود اضافه کنند.

اگر کودکان شما به غذاى خاصى عالقه ندارند، ممکن است عوض کردن ظرفى که غذا در آن سرو 
مى شود را به عنوان راه حل در نظر بگیرید. یک مطالعه جدید نشان داده است که چگونه رنگ ظرف 

مى تواند بر طعم غذایى که داخل آن است تاثیر بگذارد.
 اگه چه تعریف مشــخصى براى بدغذا بودن افراد وجود ندارد، اما دسته بندى این افراد به طور کلى 
مى تواند شامل کسانى باشد که: رژیم غذایى محدودى دارند، از غذاهاى خاصى بسیار بدشان مى آید، 
نیاز دارند که غذا به روش خاصى تهیه و درست شود، با خوردن و امتحان کردن غذاهاى جدید مشکل 

دارند، و یا کسانى که مشخصات ذکر شده را یکجا دارند.
براى مشخص کردن تفاوت هاى رفتارى درغذاخوردن(و نه ذائقه آنها)، ابتدا حس چشایى آنها را با 
یک ترکیب بسیار تلخ سنجیده و سپس غذا براى هر دو گروه در کاسه هاى قرمز، آبى و سفید سرو شد. 
در حالى که افراد خوش غذا (یا به عبارتى خوش خوراك) اعالم کردند که طعم غذاها در ظروف رنگى 
مختلف تفاوتى نداشــت، افرادى که بدغذا بودند گزارش دادند که طعم غذاها در ظروف با رنگهاى 

مختلف تفاوت داشت.
لورنزو استافورد، روانشناس دانشگاه پورتسموت در بریتانیا مى گوید: « این اطالعات مى تواند براى 
کسانى که سعى در گسترش تنوع غذایى شان دارند مفید باشــد.مثال اگر شما مى خواهید شخص 
بدغذایى را تشویق کنید که سبزیجات بیشــترى را بخورد که آن سبزیجات بخاطر تلخ بودن شان 
شناخته شده هستند، مى توانید سعى کنید تا آنها را در بشقاب یا کاسه اى سرو کنید که شیرینى آن را 

افزایش مى دهد.»
به همه شرکت کنندگان چیپس سرکه نمکى را در کاســه هایى با رنگ هاى مختلف دادند و از آنها 

خواستند تا طعم آنها را بر اساس میزان مطلوب بودن، شورى و قوى بودن طعم رتبه بندى کنند.
درحالى که به  نظر نمى رسد که رنگ کاسه ها هیچ تاثیرى بر قوى بودن طعم محتویات آن داشته باشد، 
اما در گزارش هایى که این دو گروه اعالم کردند تفاوت هایى وجود داشت. این تفاوت ها تنها از طرف 
کسانى بود که بدغذا هستند. از نظر آنها اسنک هاى کاسه هاى آبى و قرمز در مقایسه با اسنک هاى 
کاسه سفید شورتر بودند، و در عین حال اسنک هاى کاسه هاى قرمز در مقایسه با کاسه هاى دیگر 

کمتر خوشایند آنها بود.
در راستاى مطالعات قبلى، محققان بر این باورند که بسته بندى هایى که شرکت کنندگان با آنها آشنایى 
بیشترى دارند، ممکن است بر اعصاب چشــایى آنها تاثیر بگذارد؛ در بریتانیا اسنک هاى نمکى در 

بسته بندى هاى آبى فروخته مى شوند.
به گفته اســتافورد یادگیرى اینکه چطور بتوانیم بر افرادى که براى خوردن طیف بیشترى از غذاها 
تالش مى کنند تاثیر بگذاریم، مى تواند ه طور قابل توجهى بر کیفیت زندگى خود آن فرد و اطرافیانش 

تاثیرگذار باشد.
«داشتن رژیم هاى غذایى محدود مى تواند منجر به سوءتغذیه شود و مشکالتى از جمله بیمارى هاى 

قلبى، پوکى و ضعف استخوان و خرابى دندان ها را ایجاد کند».
همچنین این مشکل هزینه هاى اجتماعى را نیز در بر خواهد داشت، زیرا به طور معمول افراد بدغذا 

هنگام غذا خوردن احساس فشار یا شرم مى کنند، و لحظات لذت بخش در بین اعضاء خانواده 
مى تواند براى آنها به موقعیت هاى استرس زا، نگران کننده و پرتنش تبدیل شود».

در ابتدا ممکن است این موضوع عجیب به نظر 
برســد که چطور رنگ کاسه مى تواند بر 

طعم غذا تاثیر بگذارد، اما تحقیقات قبلى 
نشان داده بودند که چطور نورپردازى و 
موسیقى مى تواند بر رفتارهاى غذایى 
افراد تاثیر بگذارد. تمــام حواس ما، 
از جمله حس چشایى به هم متصل 

هستند.
این تیم تحقیقاتــى مى گوید: تحقیق 

جدید مى توانــد به درمــان نئوفوبیاى 
غذایى، عدم تمایل به امتحان 
غذاهاى جدید، کمک کند. 
اما مطالعات بیشترى براى 

بررسى طیف گســترده ترى از 
رنگ ها و مواد غذایى نیاز است.

پژوهشگران چینى در مطالعه اى جدید دریافتند، یک ماده 
شیمیایى در عصاره هسته انگور مى تواند سلول هاى فرسوده 

را از بین ببرد و به افزایش طول عمر کمک کند.
نیوساینتیست، یک ماده شیمیایى به دست آمده از عصاره 
هســته انگور، با پاکسازى ســلول هاى قدیمى و فرسوده 
موش هاى پیــر، عمر آنها را تا 9 درصــد افزایش مى دهد. 
همچنین به نظر مى رســد که این درمــان، موش ها را از 
نظر جسمى ســالم مى کند و در صورت اســتفاده در کنار 
شیمى درمانى براى درمان سرطان، اندازه تومورها را کاهش 

مى دهد.
برنا نوشت؛ یافته هاى این پژوهش، درمان هاى ضد پیرى 
آینده را بهبود مى بخشند تا سلول هاى پیر را که توانایى تکثیر 
خود را از دست داده اند، هدف قرار  دهند و موادى را که به بروز 

التهاب منجر مى شوند، دفع  کنند.
تعداد سلول هاى پیر با باال رفتن سن، افزایش مى یابد و با 
بروز بیمارى هاى گوناگون مرتبط با افزایش سن از جمله 
بیمارى هاى قلبى-عروقى، دیابت نوع دو و پوکى استخوان 

مرتبط است.
 (UCAS)"کیکسیا زو، پژوهشگر دانشگاه آکادمى علوم چین
در شانگهاى و همکارانش، براى یافتن ماده اى که ممکن 
است این سلول ها را از بین ببرد، مجموعه اى از مواد شیمیایى 
مرتبط با پیرى را از نظر اثرات آنها بر سلول هاى پیر بررسى 

کردند. بررسى هاى این گروه پژوهشى، یک ماده شیمیایى 
موسوم به "پروسیانیدین سى1"(PCC۱) را نشان داد که در 

دانه هاى انگور یافت مى شود.
به نظر مى رسد که پروسیانیدین سى1 در غلظت پایین، از 
تولید مواد التهابى توسط سلول هاى پیر جلوگیرى مى کند. 
این ماده شیمیایى در غلظت باال، سلول هاى پیر را از بین  برد 

اما سلول هاى جوان تر را دست نخورده باقى گذاشت.
پژوهشگران براى آزمایش اثربخشى پروسیانیدین سى1 
در حیوانات زنده، به 171 موش دو ســاله که تقریبا معادل 
انسان 70 ســاله بودند، این ماده شیمیایى را تزریق کردند. 
پروسیانیدین سى1 به طور میانگین، طول عمر موش ها را تا 

9 درصد افزایش داد.
همچنین به نظر مى رســد که این ماده شیمیایى، آمادگى 

جسمانى موش هاى جوان را بهبود مى بخشد. موش هاى 
زیر دو ســال، به مدت چهار ماه و هر دو هفته یک بار، یک 
محلول کنترل شده یا پروسیانیدین سى1 را دریافت کردند 
و پس از آن مجموعه اى از آزمایش هاى فیزیکى را پشت 
سر گذاشتند. موش هایى که این درمان را دریافت کردند، در 
مقایسه با موش هایى که محلول کنترل شده را دریافت کرده 
بودند، بیشترین سرعت راه رفتن، قدرت باالتر و استقامت 

بهترى هنگام دویدن روى تردمیل داشتند.
شــیمى درمانى به عنوان روشى براى سرعت بخشیدن به 
پیرى سلول هاى تومور شناخته شده است. پژوهشگران براى 
این که بفهمند آیا پروسیانیدین سى1 مى تواند سلول هاى پیر 
تومور را از بین ببرد و تأثیر شیمى درمانى را تقویت کند، این 
ماده شــیمیایى را در کنار داروى موسوم به میتوکسانترون 
آزمایش کردند که براى درمان سرطان پستان، لنفوم غیر 
هاجکین، لوسمى میلوبالســتیک حاد و سایر سرطان ها 

استفاده مى شود.
پژوهشــگران، این درمان ترکیبى را روى موش هایى که 
سلول هاى تومور پروستات انسانى در آنها کشت شده بود، 
آزمایش کردند. درمان موش ها با پروســیانیدین سى1 و 
میتوکسانترون، تومورها را تا حدود 75 درصد کاهش داد؛ 
در حالى که شیمى درمانى به تنهایى، کاهش 44 درصدى 

تومورها را به دنبال داشت.

پنیر یکى از خوراکى هاى مغــذى و محبوب در میان مردم 
جهان است که در قالب ها و گونه هاى مختلفى تولید مى شود. 
در این مطلب مى خواهیم براى شما توضیح دهیم که اگر هر 

روز پنیر بخورید، دقیقا چه اتفاقى براى بدنتان مى افتد. 
 پنیر یکى از خوراکى هاى مغذى و محبوب در میان مردم 
جهان است که در قالب ها و گونه هاى مختلفى تولید مى شود 
و همه ما مى توانیم از آن در وعده هــاى غذایى صبحانه، 
ناهار یا حتى شام استفاده کنیم. پنیر معموال مقادیر خوبى از 
 B12 پروتئین ها، چربى ها، کلسیم، فسفر، پتاسیم و ویتامین
را به بدن مى رساند. ما در این مطلب مى خواهیم براى شما 
توضیح دهیم که اگر هر روز پنیر بخورید، دقیقا چه اتفاقى 

براى بدنتان مى افتد!؟

کلسیم روزانه بدنتان را تأمین مى کنید
بیشتر پنیرها سرشار از کلسیم هستند اما پنیرهاى سفت تر 
عمدتا کلسیم بیشــترى نسبت به پنیرهاى شــل دارند. 
براى مثال، هر 42 گرم از پنیر چــدار حدود 300 میلى گرم 
کلســیم وارد بدن مى کند که تقریبا با یک سوم نیاز روزانه 
بدن به کلسیم برابر است. دریافت روزانه کلسیم براى رشد 
اســتخوان ها و محافظت از آنها ضرورت دارد، درحالى که 
نقش مهمى هم در گردش خون و همچنین عملکردهاى 

عضالنى و عصبى بازى مى کند.

سالمت روده ها را تقویت مى کنید
درحالى که این روزها ماست هاى سرشــار از پروبیوتیک 
به عنوان منبع غذایى اصلى بــراى دریافت پروبیوتیک ها 
مورد توجه مردم جهان قرار گرفته اند اما پنیرهاى چدار، گودا، 
کوتاژ و... هم حاوى پروبیوتیک ها هستند و مقادیر غنى شده 
پروبیوتیک ها به بعضى از پنیرهاى دیگر اضافه مى شوند. 
پروبیوتیک ها مى توانند تولید اسیدهاى چرب زنجیره  کوتاه 
را در بدن افزایش دهند و از این طریق به ارتقاى ســالمت 
روده ها کمک کنند. این اســیدهاى چــرب زنجیره کوتاه 
مى توانند تعادل اسیدى را در دستگاه گوارش حفظ کنند و 
همچنین نقش مثبتى در جذب آهن، کلسیم و منیزیم داشته 
باشند. محافظت از ساختار و عملکرد روده ها نیز به عنوان 
یکى دیگر از مزیت هاى اســیدهاى چــرب زنجیره کوتاه 

شناخته مى شود.

به سالمت دهان و دندانتان کمک مى کنید
شاید شنیدن این نکته براى شما تعجب آور باشد اما خوردن 
روزانه پنیر واقعا مى تواند سالمت دهان و دندان شما را بهتر 
کند. در واقع، پروبیوتیک هاى موجود در پنیر مى توانند اثرات 
مثبتى براى باکترى ها و ترکیبات ایمنى ساز موجود در بزاق 
دهان داشته باشــند. عالوه بر اینها، خوردن پنیر مى تواند 
ترشح بزاق را افزایش دهد و خطر خشکى دهان و مشکالت 
ناشى از مانند افزایش احتمال پوسیدگى دندان ها، بیمارى 
لثه، زخم هاى دهانى و همچنین مشکل در جویدن و بلعیدن 

را کمتر کند.

خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى را کاهش 
مى دهید

 Frontiers یکى از تحقیقات منتشر شده ســال 2022 در
in Nutrition نشــان مى دهد که چربى هاى اشباع حدود 

60 درصد از چربى هاى موجود در بیشتر پنیرها را مى سازند. 
در حالى که چربى هاى اشــباع با افزایــش خطر ابتال به 
بیمارى هاى قلبى مرتبط هستند اما نمى توان چربى هاى 
اشباع موجود در پنیر را هم دقیقا با همین چربى هاى مضر 

یکسان گرفت.

تشخیص یک ویژگى شخصیتى با خوردن غذاى تند

خواص شگفت انگیز مصرف
 ارده با خرما

ترفندى عجیب براى
 خوشمزه کردن غــــــذا

اگر هر روز پنیر بخورید، چه اتفاقى براى بدنتان مى افتد؟عصاره هسته انگور عمر را طوالنى مى کند!

احساس فشار یا شرم مى کنند، و لحظات لذت بخش در بین اعضاء خانواده
 بهموقعیت هاى استرس زا، نگران کننده و پرتنش تبدیل شود».

ررررررررررنظر ت این موضوع عجیب به 
رررررر بر  رنگ کاسه مى تواند
رد، اما تحقیقات قبلى 
 چطور نورپردازى و 
بر رفتارهاى غذایى 
تمــام حواسما، 
ایى به هم متصل 

ـى مى گوید: تحقیق 
ه درمــان نئوفوبیاى 

ل به امتحان 
مک کند. 
رى براى

ــترده ترى از 
غذایى نیاز است.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140160302026014664- تاریــخ: 1401/09/12- برابــر راى شــماره 
140160302026012673 مورخ 1401/08/09 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت خانم مریم اکبرى نســیانى به شناســنامه شماره 201 کدملى 
1286945526 صادره اصفهان فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 137,27 
مربع پالك شماره 13900 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالک رسمى 
خانم بانواشرف مسعود صدرى به موجب سند 2338- 1324/08/24 دفترخانه 67 اصفهان بوده که مورد 
درخواست مع الواسطه به موجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند و 

اقرارنامه 162561- 1401/08/09 دفتر 82 اصفهان توسط متقاضى تنظیم شده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/19 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/04 - م الف: 1422902 –رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان – سیداسداهللا موسوى/9/260

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

شــماره: 140160302026014809- تاریــخ: 1401/09/15- برابــر راى شــماره 
140160302026012678 مورخ 1401/08/10 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى/ خانم باقر حاتم زاده اصفهانى به شناسنامه شماره 3 کدملى 
1291350381 صادره فرزند علیجان نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 126,27 مترمربع 
پالك شماره 80 فرعى از 14874 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى کاظم ترکان موضوع سند انتقال 93112 مورخه 1373/10/26 
دفتر 36 اصفهان ثبت در صفحه 552 دفتر 30 خروجى 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/19 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/04 - م الف: 1422852 –رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان – سیداسداهللا موسوى/9/262

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 4579 مورخ 1401/06/26 به شماره کالسه 0119 مالکیت آقاى/ خانم زهرا محمدى 
جوآبادى به شناسنامه شماره 1130128822 کدملى 1130128822 صادره فرزند امیر تمامت یکباب 
خانه دو طبقه به مساحت 81,80 مترمربع پالك شماره 28 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل سند قطعى شماره 44488 مورخ 1400/12/8 دفترخانه 300 
دفتر 381 صفحه 167 و دفتر 381 صفحه 170 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه 

و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/19- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/10/04- م الف: 1422449 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – 

سیدمحمدحسن مصطفوى/9/265

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6246 مورخ 1401/08/12 به شماره کالسه 1055 مالکیت آقاى/ خانم تاج محمد 

شریفى به شناسنامه شماره 1909 کدملى 4170968115 صادره فرزند نورمحمد در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 158,88 مترمربع پالك شماره 636 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب 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 شود در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/19- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/10/04- م الف: 1422191 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – 

سیدمحمدحسن مصطفوى/9/267

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302026014418- 1401/09/08- برابر راى شماره 140160302026012432 
مورخ 1401/08/07 موضوع قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى 
مالکیت آقاى/ خانم نور محمد شیخى جونقانى به شناسنامه شماره 279 کدملى 4679563974 صادره 
فرزند جانمحمد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 106,12 مترمربع پالك شماره 15173 
اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى نعمت اله 

خان برومند موضوع سند تقسیم نامه 13781ـ  1336/09/17 دفتر 65 اصفهان 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را بــه مراجع قضایى تقدیــم نمایند. 
بدیهى اســت در صــورت انقضاى مــدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1401/09/19 - تاریخ انتشــار نوبت 
دوم: 1401/10/04 - م الــف: 1423853 –رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالك شــمال اصفهان 

– سیداسداهللا موسوى/9/269

آگهى فقدان سندمالکیت
بهزاد على زاده با وکالت از رضا حسینى با تسلیم دوبرگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت 
به شماره 827619 به شماره دفتر 348 ص 338 شــماره ثبت 75504 ششدانگ پالك 406/3981 
بخش 16 ثبتى اصفهان صادر و تســلیم گردیده داراى رهن و بدون بازداشت و اظهارداشته که سند 
مالکیت مرقوم در اثر جابجایى از بین رفته  چون درخواست صدور سند المثنى گردیده  طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد .تاریخ 
انتشار:1401/09/19-م الف : 1422914–سرپرست حوزه ثبت ملک شاهین شهر - سیدامیرحسین 

حسن زاده/9/272

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابرراى شماره 8086 مورخ 1401/08/28 به شماره کالسه 0726 مالکیت آقاي / خانم شوکت دهقانى 
مدیسه به شناسنامه شماره 555 کدملی 1828929514 صادره فرزند رمضان در ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 24,41 متر مربع پالك شماره 1038 فرعی از 82 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینی شهر به موجب دفتر الکترونیکى 140120302006002806 و مالحظه نقشه ملک 

و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/19 
– تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/10/04 - م الف: 1422962- رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر – سید محمد حسن مصطفوى/9/274

معاون امور فرهنگى، اجتماعى اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان از برگزارى دوره آموزشــى براى مبلغان بومى 
استان اصفهان در ســه منطقه خبر داد. حجت االسالم 
ولى ا... روان با اشــاره به برگزارى دوره آموزشى براى 
مبلغان بومى اســتان اصفهان و به ویژه مبلغان حاضر 
در امامزادگان اظهار داشت: این دوره آموزشى در مرکز، 
شــمال و غرب اســتان اصفهان برگزار مى شود. وى با 
بیان اینکه دوره آموزشى در شــهر اصفهان و در مقبره 
عالمه مجلسى برگزار شــد، اضافه کرد: مبلغان بومى 
از شهرستان هاى اصفهان، شــاهین شهر، فالورجان، 
خمینى شهر، شهرضا، لنجان و برخوار در این دوره حضور 

یافتند. معاون امور فرهنگى، اجتماعى اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان با بیان اینکه یکشنبه نیز دوره آموزشى 
شهرستان هاى گلپایگان، خوانسار، فریدن، فریدونشهر 
و چادگان نیز در امامزاده 17 تن گلپایگان برگزار مى شود، 
ابراز داشت: براى منطقه شمال نیز برنامه ریزى خواهیم 
کرد. وى با بیان اینکه هدف از برگزارى این دوره آموزشى 
به روز رســانى اطالعات مبلغان در حوزه هاى مختلف 
اســت، افزود: در این دوره مبلغان در زمینه فرزندآورى، 
جهاد تبیین، احکام وقــف، راهکارهاى جذب جوانان به 
نماز، روش هاى ارتباط با کودکان و نوجوانان و ســواد 

رسانه به روز رسانى مى شوند.

عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد گفت: 
تخلیه آبخوان ها در اصفهان عالوه بر فرونشست زمین 

خطر وقوع سیالب را بدنبال خواهد داشت.
بهرام نادى افزود: برداشت هاى بى رویه از آب هاى زیر 
زمینى با کمتر کردن فضاى خالى بین دانه هاى خاك 
نفوذ پذیرى آن را کاهش مى دهد؛ وقتى سطح آب زیر 
زمینى اُفت مى کند الیه هاى خاك نیز با ضخامت زیاد 

و وزنى بسیار باالتر درگیر افزایش تراکم مى شوند.
عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد گفت: 
افزایش تراکِم خاك و کاهش منافذ، سختى رویش دانه 
ها و کاهش نفوذ پذیرى در زمان بارندگى را بدنبال دارد 

و یکى از اقدامات براى رشــد بهتر گیاهان، ُشخم زدن 
خاك براى کاهش تراکم آن اســت در حالیکه افزایش 
تراکم خاك همچنین ســبب ســختى رویش گیاهان 

خواهد شد.
عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد افزود: 
چرخه معیوب افت آب زیر زمینى، افزایش تراکم خاك 
و سختى رویش گیاهان خطر وقوع پدیده سیالب را به 

دنبال خواهد داشت.
به گفته وى قطع جریان آب در زاینده رود نمونه اى از 
کاهش شدید آب سطحى ناشــى از مدیریت ناکارآمد 

مصرف و تغییرات اقلیم است.

سواد مبلغان بومى در اصفهان 
به روزرسانى مى شود

تخلیه آبخوان ها  خطروقوع 
سیل را تشدید مى کند

پلمب و احدهاى صنفى 
اعتصابى

رئیس کل دادگسـترى اسـتان اصفهـان با هشـدار به 
صاحبان واحدهایى که با فراخوان ضد انقالب اقدام به 
تعطیلى واحد صنفى خود و تحریک یا تهدید دیگران به 
عدم خدمات دهى به مـردم کرده اند، گفـت: واحدهاى 
صنفى افرادى که با فراخوان ضد انقالب اقدام به تعطیلى 
واحد صنفى خود کـرده و با تحریک دیگـران و ادعاى 
تهدید از سـوى برخى افراد نسـبت به تعطیلى در زمین 
دشمن بازى مى کنند، پلمب خواهد شد. حجت االسالم 
اسدا... جعفرى همچنین گفت: اعمال افرادى که با تهدید 
و ارعاب و یا با تحریک یا تطمیع کسبه و رانندگان براى 
اعتصاب موجبات بروز نارضایتى و احساس ناامنى براى 
کسبه و رانندگان را فراهم مى کنند در ادامه اغتشاشات و 

اجراى برنامه هاى معاندین محسوب مى شود.

تدوین اطلس محرومیت زدایى
معـاون توسـعه، مدیریـت و منابع انسـانى اسـتاندارى 
اصفهان در این نشسـت اظهـار کرد: با دسـتور و ابتکار 
اسـتاندار اصفهان قرارگاه اسـتانى محرومیـت زدایى و 
توانمندسازى با هدف ایجاد هم افزایى و هماهنگى میان 
همه متولیان و فعاالن این حوزه شکل گرفت. مصطفى 
خضرى با اشـاره به فقـدان اطالعـات جامـع در حوزه 
محرومیت زدایى و توانمندسازى، اظهار کرد: با دستور 
اسـتاندار اصفهان اطلس جامع محرومیت استان تهیه 

و تدوین شد تا در اختیار گروه هاى مرتبط قرار بگیرد.

خبر

دریاقدرتى پور
فین این روزها باز هم در غم از دست دادن و قربانى 
شدن تعدادى از درختان چند صد ساله اش سوگوار 
است. اولین بار ســال 86 بود که 110 اصله درخت 
این باغ که بین 100 تا 470 سال سن داشتند به دلیل 
خشک شدن قطع شدند. در آن زمان تفاهمنامه اى 
با مؤسســه منابع و تحقیقات جهاد کشاورزى منعقد 
شــد تا طبق این تفاهمنامه همزمان با فعالیت هاى 
اجرایى، پایش و رســیدگى به درختان خشک شده 
انجام شود تا چنین مشــکالتى دوباره براى درختان 
باغ فین پیــش نیاید اما باز در ســال 98 به علت باد 
شدید، بعضى از درختان باغ فین شکستند و در سال 
99 نیز چنار 220 ساله فتحعلى شاهى باغ فین بخاطر  

بیمارى بریده شد.
اخیراً هم تراژدى تلخ قطــع درختان باغ فین دوباره 
تکرار شد؛ درختان کهنســالى که داراى ارزش هاى 
تاریخى، طبیعى و فرهنگى هستند و از مواریث ثبت 
شده در فهرســت میراث جهانى یونسکو، به شمار 

مى روند.
رئیــس اداره میــراث فرهنگى، صنایع دســتى و 
گردشگرى شهرستان کاشان، در پى شکسته شدن 
تعداد 5 درخت و کمر شکن شدن 4 اصله از درختان 
باغ فین کاشان بخاطر باد شدید و سپس قطع شدن 
کامل این درختان، از تشــکیل شــوراى راهبردى 
مجموعه جهانى باغ فین در راستاى حفظ و نگهدارى 
این مجموعه تاریخى با حضور متخصصان حوزه هاى 

مرتبط خبر داد.
به گفته احمد دانایى نیا این شورا قراراست اقداماتى 
را جهت مقاوم ســازى و مهار درختان، تسلیح خاك 
و تأثیر بادشــکن ها، تنظیم زمان آبیــارى، فرایند 
فیزیولوژیکى درختان باغ و همچنین اصالح ژن بذر 

در نظر بگیرد.
وى با بیان اینکه براى نگهدارى و حفاظت از درختان 
این مجموعه با 10 متخصص مرتبط و کارشــناس 
همکارى داریم افزود: براى جایگزین کردن درختان 
قدیمى و کهنسال به مرور با تهیه قلمه از این درختان 
و کاشــت 240 درخت، درصدد احیاى فضاى سبز 
این مجموعه هستیم و در آینده نزدیک با همکارى 
دانشگاه کاشــان مکانى با هدف انجام پروژه هاى 
تحقیقاتى و پژوهشى راه اندازى خواهد شد که هدف 
از آن، نگهدارى و حفظ بیشتر این مجموعه جهانى با 

رویکرد آکادمیک و علمى است.
همسو با رئیس اداره میراث فرهنگى کاشان، محمد 
درویش، کنشگر محیط زیست نیز در رابطه با حفظ 
و نگهدارى درختان کهنســال فین گفته: قارچ هاى 
ساپروفیت با تنوع گونه اى بسیار باال در حال تجزیه 
بافت لیگنینى و دیگــر مواد موجود در ریشــه این 
درختان هســتند. ابتــدا در طول کمتر از دو ســال 
ریشــه هاى با قطر کمتر از 2  میلیمتر تجزیه شده و 
همزمان میسلیموم هاى این قارچ ها بافت هاى چوبى 
ریشه هاى قطورتر را تجزیه مى کنند و در طول پنج 
ســال از تار و پود محکم ریشه این درختان در خاك 

مختصر بافت چوبى تجزیه شــده باقى مى ماند که 
یاراى نگهدارى بخش هوایى درختــان را نخواهد 
داشت. به این ترتیب با وزش بادهاى تند این درختان 

یکى یکى سرنگون خواهند شد. 
این کنشگر محیط زیست با انتقاد از عملکرد سازمان 
میراث فرهنگى و گردشگرى مى گوید: در حقیقت 
متولى این نهادهاى تاریخى ـ  فرهنگى ما ســازمان 
میراث فرهنگى و گردشگرى است که در این سازمان 
هیچ اداره اى کــه بتواند در حوزه  پوشــش گیاهى، 
پشــتیبانى علمى بدهد، وجود ندارد. متولى پوشش 
گیاهى یک وزارتخانــه  دیگر به نــام وزارت جهاد 
کشاورزى اســت که یک بخش  آن به مسائل منابع 
طبیعى و ســازمان جنگل ها و مراتع برمى گردد. اگر 
این دو نهاد مى توانســتند تعامل خوبى باهم داشته 
باشــند، مســلمًا این اتفاق نمى افتاد. در این میان 
دوســتداران محیط زیســت نیز با اعتراض به این 
مســئله عنوان کرده اند که از بین بــردن درختان 
روى کیفیت و ســالمت خاك تبعات منفى داشته و 
به عنوان دلیل اصلى شکل گیرى روان آب محسوب 
مى شود، آسیب هاى ناشى از باد مى تواند به صورت 
چشمگیرى ساختار و عملکرد یک اکوسیستم طبیعى 

را تغییر دهد.
به گفته کارشناسان بسیارى از درختان با قسمت هاى 
شکسته شــده پس از آســیب دوباره جوانه مى زنند 
درحالى که درختان ریشــه کن شــده دوباره جوانه 

نخواهند زد. 

باغ فین کاشــان با 347 درخت کهنســال ، جزو 9 
باغ ایرانى اســت که از آن به عنــوان نمونه کامل 
باغ ســازى ایرانى یاد مى شــود اما به واسطه عدم 
نگهدارى درســت و مدیریت الزم هر بــار با وقوع 
طوفان یا حملــه آفات درختان تاریخــى این باغ با 
مشکل روبه رو مى شود و به یقین هیچ یک از مدیران 
دو دهه اخیر این پارك قبــول نخواهند کرد که در 

کار خود قصور کرده اند و کارشناســى که بدون دید 
علمى دســتور هرس درختان را داده و یا کارشناسى 
که برنامه برداشــت و حمل خاك رویین باغ را داده 
هرگز مؤاخذه نخواهند شــد. از نگاه کارشناسان و 
گردشگران اگر با این روند پیش رویم دیرى نخواهد 
گذشت که این مختصر اندوخته به جا مانده از فین  را

 از دست خواهیم داد.

درختان کهنسالى که مدیریتى براى حفظشان نیست 

سروهاى «فین» ایستاده مى میرند

تاسیس 
 ( 7 شرکت سهامى خاص خدماتى شهرك صنعتى رامشه درتاریخ 1401/08/30 به شماره ثبت 72679 به شناسه ملى 14011672426 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :موضوع فعالیت شرکت خدماتى به شرح زیر مى باشد:ـ 
7 ) انجام کلیه امورى که ارتقاء کمى و کیفى انجام خدمات عمومى و عمرانى در شهرك/ ناحیه صنعتى را در یک روند خودگردان با رعایت مقررات جارى کشور  انجام کلیه وظایف و امورى که در قانون نحوه واگذارى مالکیت و اداره امور شهرکهاى صنعتى و آئین نامه اجرائى آن بر عهده شرکت خدماتى مى باشد.ـ 
7 ) تسهیل تعامل واحدهاى مستقر در شهرك/ ناحیه صنعتى با دست اندرکاران بخش صنعت و اقتصادى کشور و برگزارى نمایشگاه ها، سمینارها، نشست هاى تخصصى در سطح محلى، ملى و بین المللى در جهت رفع نیازهاى فنى، مدیریتى، بازاریابى، پژوهشى، خدماتى در  از نظر مالى و ادارى فراهم نماید.ـ 
7 ) انجام کلیه امور ناظر بر حفظ و نگهدارى و اداره شهرك/ ناحیه صنعتى از قبیل:ـ  حفظ و نگهدارى تاسیسات و تجهیزات آب و فاضالب و تصفیه خانه هاى مربوطه و تاسیسات برقى و مکانیکىـ  حفظ و نگهدارى فضاى سبز، معابر و  چارچوب مصوبات مجامع عمومى شرکت خدماتى و مقررات جارى کشور.ـ 
ساختمانهاى عمومىـ  جمع آورى زباله و ضایعات غیرصنعتى و نظافت عمومى شهرك/ناحیه صنعتىـ  مرمت و تعمیر، نوسازى و بازسازى ضرورى هر یک از تاسیسات و امکانات زیربنائى مذکورـ  اخذ هزینه هاى مشترك موضوع ماده (8) آئین نامه اجرائى قانون نحوه واگذارى مالکیت و اداره امور شهرکهاى 
صنعتىـ  هماهنگى جهت ارائه هرگونه خدمات ازجمله خدمات مخابراتى، اینترنتى ، اطالع رسانى که بنا به تشخیص مجمع عمومى شرکت خدماتى براى نگهدارى و ارتقاء کمى و کیفى اداره شهرك/ ناحیه صنعتى و تسهیل امور مربوط به واحدهاى صنعتى الزم و ضرورى مى باشد.ـ  حفاظت فیزیکى از عرصه، ابنیه 
و تاسیسات شهرك/ ناحیه صنعتى براساس قوانین و مقررات با هماهنگى دستگاه هاى مربوطهـ  سرمایه گذارى و اخذ تسهیالت بانکى در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت خدماتى در راستاى قانون و آیین نامه مربوطه تبصره -1 شرکت خدماتى صرفاً در چارچوب موضوع خود فعالیت مى کند و حق واگذارى 
زمین یا حق بهره بردارى و دخالت در وظایف و اختیارات شرکت را ندارد. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش جرقویه علیا، روستاى شهرك صنعتى رامشه، شهرك صنعتى رامشه، جاده رامشه _ شهرضا، خیابان ((سوم))، پالك 194، طبقه همکف 
کدپستى 8178154524 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 107,885,000 ریال نقدى منقسم به 107885 سهم 1000 ریالى تعداد 107885 سهم آن با نام عادى مبلغ 37759750 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 3754267 مورخ 1401/08/01 نزد بانک صادرات ایران 
شعبه رامشه با کد 3754 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى احمد امیرى به شماره ملى 1282844792 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسن حیدرى رامشه به شماره ملى 5649483396 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 
سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى سلمان حیدرى به شماره ملى 5649483434 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى قاسم قاسمى به شماره ملى 5649485275 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حیدر امیرى به شماره ملى 5649485720 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى غالمرضا حیدرى رامشه به شماره ملى 5649912580 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : امضا کلیه اسناد و اوراق مالى و تعهد آور شرکت خدماتى از قبیل سفته ها، قراردادها و سایر اوراق تجارى و 
همچنین برداشت از حسابهاى بانکى شرکت خدماتى با امضا ثابت مدیرعامل و یکى از اعضاى هیات مدیره با مهر شرکت خدماتى صورت مى گیرد. امضا مکاتبات ادارى با مدیرعامل شرکت خدماتى یا مقام مجاز از طرف ایشان خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سیدمنصور یزدانیان 
به شماره ملى 1291157451 نماینده حقوقى ، حسابرسى کاربرد تحقیق به شناسه ملى 10260103000 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى سعید براتى به شماره ملى 2030149926 نماینده حقوقى ، حسابرسى معین مشاور مجرب به شناسه ملى 10320404190 به سمت بازرس على البدل 
به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره 7434 مورخ 1401/03/08 شرکت شهرکهاى صنعتى اصفهان تاسیس گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1422562)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص تحقیق و توسعه مانا پرشیا به شناسه ملى 10840108782 و به شماره ثبت 34883 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/08/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 24/ 08/ 1401 در خصوص افزایش سرمایه 
به هیات مدیره وبارعایت تشریفات مقرر اساسنامه والیحه اصالحى قانون تجارت شماره سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و صدور سهام 
جدید از مبلغ 000 000 800 17ریال به مبلغ 000 000 700 41ریال افزایش یافت وماده5اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد . سرمایه شرکت 
000 000 700 41ریال نقدى است که به 2085 سهم با نام عادى20000000ریالى منقسم شده وتماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1422585)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص تحقیق و توسعه مانا پرشیا به شناسه ملى 10840108782 
و به شماره ثبت 34883 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/08/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابرســى دقیق تراز سپاهان به 
شناسه ملى 10260191203 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى وخانم سحر 
فتحى دهکردى به شماره ملى 1285146255 به سمت بازرس على البدل تا پایان 
سال مالى انتخاب گردیدند.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 1400 به تصویب 
رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1422587)

آگهى تغییرات  
شرکت سهامى خاص اریسا تجارت آپادانا به شناســه ملى 14008430574 و به شماره ثبت 
62618 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/08/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه 
شــرکت از مبلغ10000000000 ریال به مبلغ 15000000000 ریال (75،000 سهم با نام 
عادى 200،000 ریالى) از محل واریز نقدى طى گواهى بانکى 1657/112 مورخ 1401/8/29 
بانک صادرات افزایش یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح شد : ســرمایه شرکت مبلغ 
15000000000ریال منقسم به 75000 سهم 200000 ریالى با نام یا تواما که تماماً پرداخت 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1422579)

آگهى تغییرات 
شرکت ســهامى خاص دقیق ریزان مصباح حدید 
به شناسه ملى 10260474453 و به شماره ثبت 
26707 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1401/07/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد آقاى مسلم منتظرى بیستگانى به شماره 
ملى 1170988059 به سمت بازرس اصلى تا پایان 
سال مالى آقاى نریمان مهدى خشوئى به شماره ملى 
1819031012 به سمت بازرس على البدل تا پایان 
ســال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت نشــر آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. تراز مالى منتهى به ســال 1400/12/29 
تصویب شــد./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1422568)
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نیمکت نشــینى عزیزبک آمانوف هافبک استقالل سبب 
شــده تا او عالقه اى براى ماندن در این تیم نداشته باشد. 
از طرفى آمانوف با اســتقالل قرارداد دارد و این باشگاه در 
صورتى که او را در لیست خروج قرار دهد باید مبلغ قرارداد 
این بازیکن را پرداخت کند. از این رو اســتقالل و آمانوف 
هر دو منتظر دریافت پیشنهاد هستند تا به احتمال زیاد این 
بازیکن در نیم فصل از اســتقالل جدا شود. پیشنهادى که 
مى تواند به آمانوف در خروج از نیمکت نشینى و بازى کردن 
به او کمک کند و از طرفى براى اســتقالل هم بدون ضرر 
مالى باشــد. با این حال باید دید مقصد بعدى این بازیکن 

کدام تیم مى شود؟

استقالل و آمانوف
 در انتظار پیشنهاد

02

سردار آزمون، مهاجم تیم ملى فوتبال ایران به تمرینات تیم 
بایرلورکوزن آلمان ملحق شــد. آزمون به همراه تیم ملى 
فوتبال ایران در مســابقات جام جهانى 2022 قطر حضور 
داشت و پس از پایان کار شاگردان کارلوس کى روش در 
دور گروهى این رقابت ها در قطر و حذف از مسابقات، این 

ستاره ایرانى لورکوزن به تمرینات باشگاهش بازگشت.

بازگشت آزمون به تمرینات 
لورکوزن

05

«پاکو ِخمز» بامــداد روز پنج شــنبه، 17 آذر با حضور در 
ســاختمان ادارى باشــگاه تراکتور و دیدار با ایوب بهتاج، 
سرپرست مدیرعاملى باشــگاه، قرارداد خود را امضا کرد. 
خمز به همراه مدیر برنامــه اش بالفاصله پس از ورود به 
تبریز با حضور در ساختمان ادارى باشگاه تراکتور با بهتاج 

دیدار و گفت و گو کرد.

«خمز» رسماً 
سرمربى تراکتور شد

شاید براى هواداران پرسپولیس این پرسش به وجود 
آمده بود که گلر ســابق این تیم چقدر به این باشگاه 

تخفیف داده است؟
پس از اینکه فیفا در پرونده شکایت بوژیدار رادوشوویچ 
از باشگاه پرسپولیس ، باشــگاه ایرانى را به پرداخت 
886 هزار یــورو محکوم کــرد، دادگاه عالى ورزش 
اعالم کــرد که نماینــدگان دو طــرف روز 18 آبان 
باید به ســوییس بروند تا در جلســه حضورى دادگاه 

شرکت کنند.
از همین رو امیرعلى حســینى مدیر امــور بین الملل 
باشگاه پرسپولیس به عنوان نماینده این باشگاه راهى 

سوییس شد و توانست از این دروازه بان مبلغ 100 هزار 
یورو تخفیف بگیرد.

پرسپولیســى ها در شــرایطى به این جلسه رفتند که 
امیدواربودند بتوانند قسمتى از این حکم و مبلغ را کم 
کنند و درنهایت هم گلر کروات رضایت داد 100 هزار 

یورو کم شود.
همچنین پرسپولیسى ها توانستند رادوشوویچ را راضى 
کنند که 786 هزار یورو باقى مانده را به صورت قسطى 
از آنان دریافت کند. بر این اســاس قرارشــد باشگاه 
پرسپولیس طى 4 ماه و هر ماه حدود 200 هزار یورو به 

رادو پرداخت کند تا طلبش تسویه شود.

رادوشوویچ چقدر به پرسپولیس تخفیف داد؟
سنگربان شماره یک تیم ملى فعًال از تصمیمش 

براى جراحى منصرف شده است.
بعد از بازگشت بیرانوند به تمرینات پرسپولیس، او 
این روزها با ماسک مخصوص تمرین مى کند و 
براى دربى پیش رو آماده مى شود. بیرانوند بعد از 
شکستگى بینى کمى با مشکالت تنفسى مواجه 
شد و قرار بود خیلى زود بینى اش را جراحى کند. 
همین موضوع باعث شــد تا در آستانه از دست 

دادن دربى قرار بگیــرد، چرا که بعد از 
عمل جراحى حدود یکماه نمى تواند در 

میادین حاضر باشد.
او حتى قرار بود براى روز پنجشنبه وقت 
جراحى بگیرد و فورا بینى خود را عمل 

کند اما علیرضا فعال قید جراحى را زده 
اســت. با توجه به موقعیت 

پرســپولیس و استقالل 
در جــدول، دربى 29 آذر 
اهمیت فوق العاده اى دارد 

و برنده این بازى مى تواند تا 
حدودى قهرمانى خود را در نیم فصل 

مسجل کند. از طرفى گلر دوم پرسپولیس 
یعنى احمد گوهرى در تمرینات و بازى هاى 
دوستانه پرسپولیس بسیار ضعیف کار کرده و 
در بازى مقابل شــمس آذر قزوین دو اشتباه 
وحشــتناك منجر به گل داشــت.همین 
موضوع باعث شــده تا نگرانى هاى یحیى 

گل محمدى در صورت غیبت بیرانوند بیشــتر 
شود. خود علیرضا هم دوست دارد در این شرایط 
به پرسپولیس کمک کند و در دربى به میدان برود. 
علیرضا بعد از مشورت با گل محمدى و همچنین 
خانواده اش تصمیم گرفتــه فعال جراحى نکند تا 
ببیند اوضاع به چه شکل پیش خواهد رفت. به این 
ترتیب بیرانوند گلر شماره یک پرسپولیس در دربى 

خواهد بود و به میدان خواهد رفت.
با این حــال اگر بعد از دربى شــرایط براى 
علیرضا بدتر شود و یا مشکل تنفسى اش 
بیشتر از قبل شود، آن وقت ستاره ملى پوش 
پرسپولیس مجبور خواهد شد تصمیم دیگرى 
بگیــرد و بینى اش را به تیــغ جراحان 
بسپارد. بدون شک رسیدن بیرانوند 
به دربى بهترین خبر براى یحیى 
گل محمدى و هــواداران این 
تیم خواهد بود و خیال آن ها تا 
حدود زیادى راحت خواهد شد. 
بیرانوند حاال که تصمیم گرفته 
جراحى نکند، بــا انگیزه باال در 
تمرینات پرســپولیس شرکت 
مى کنــد و به نظر مى رســد 
اتفاقات تلــخ مربوط به جام 
جهانى را هم کم کم فراموش 

خواهد کرد.

تصمیم جدید گلرتیم ملى براى حضور در دربى
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بعد از ناکامى بزرگ بلژیک در جــام جهانى 2022 قطر و 
حذف از مرحله گروهى این مسابقات، ابتدا «روبرتو مارتینز» 
سرمربى بلژیک از ســمت خود کناره گیرى کرد. در ادامه 
تغییر و تحوالت در بلژیک، ادن هازارد هافبک و مهاجم 31 
ساله این تیم به صورت رسمى از بازى هاى ملى خداحافظى 
کرد. هازارد با انتشــار پیامى در اینستاگرام، این موضوع را 
اعالم کرد. این بازیکن از ســال 2008 در تیم ملى بلژیک 
بازى کرده و در حال حاضر عضو باشگاه رئال مادرید است.

وداع مهاجم سرشناس 
با بازى ملى

مدافع تیم ملى فوتبال ایــران بعد از مصدومیت در دیدار 
مقابل آمریکا در جام جهانى باید جراحى بشود.

میالد محمدى در آخرین دیدار تیم ملى فوتبال ایران در 
جام جهانى 2022 قطر مقابل آمریکا و در ثانیه هاى پایانى 
نیمه نخست دچار آسیب دیدگى شد. مصدومیت کشاله 
پاى این مدافع به حدى بود که با برانکارد از زمین خارج 

شد و على کریمى به جاى او به زمین رفت.
با گذشت بیش از یک هفته از آن مصدومیت، مشخص 
شــد که میالد محمدى براى رفع این آســیب دیدگى 

ماهیچه نزدیک کننده ران خود باید عمل جراحى انجام 
بدهد.

«الکیس نیکوالئو» سرپرست تیم پزشکى باشگاه آ.ا.ك 
یونان، تیمى که محمدى را در اختیــار دارد اعالم کرده 

سریع ترین راه درمان مدافع ایرانى، جراحى است.
گفته مى شود محمدى بعد از این جراحى نزدیک به دو ماه 

از میادین دور خواهد بود.
احسان حاج صفى دیگر مدافع ایرانى به جاى محمدى 

در پست دفاع چپ براى تیم آاك به میدان خواهد رفت.

مصدومیت کار دست ملى پوش ایرانى آ.ا.ك داد

کاپیتان استقالل در بازى با پرسپولیس به دنبال ثبت 
هفتمین کلین شیت فصل خود است.

سیدحسین حسینى که با نمایش هاى فوق العاده در 
لیگ برتر موفق شد در لیست نهایى ایران براى 

جام جهانى قرار بگیرد، در دو مســابقه 
این تورنمنت هم پیراهن تیم ملى را 

پوشید و بازى کرد.
حســینى مقابل ولز با نمایشى 
فوق العاده و چند سیو خوب تیم 
ایران را در بازى نگه داشت و 

بسته نگه داشــتن دروازه خود 
زمینه ساز تنها برد تیم ملى در جام جهانى 
شد. او در بازى با ولز ضمن ثبت سومین 
کلین شیت تاریخ تیم ملى ایران در جام 

هاى جهانى، اولین دروازه بان اســتقاللى 
فوتبال ملى لقــب گرفت که در جام جهانى 
دروازه اش را در یک مســابقه بســته نگه 

مى دارد.
جالب اینکه سیدحســین در فصل 
گذشــته لیگ برتر در مجموع 25 
بازى اى کــه براى اســتقالل 
انجام داد، 18 بــار دروازه اش 
را بســته نگه داشت تا یک 
رکورد بى نظیر را به ثبت 
برســاند. او حاال با آمار 
فوق العــاده اى که از 
لحاظ کلین شــیت 
دارد، در تالش است 

در لیگ جارى نیز براى استقالل مثمرثمر واقع شود.
حسینى در 11 هفته ابتدایى لیگ برتر براى استقالل به 
میدان رفت و 6 بار دروازه اش را بسته نگه داشت. جالب 
اینکه مقابل گل گهر و فــوالد او در ثانیه هاى پایانى 
دروازه اش باز شد اما با همین شرایط هم شانس خوبى 

براى تکرار رکورد فصل گذشته خود دارد.
بازى با پرسپولیس دوازدهمین مســابقه اى است که 
در این فصل کاپیتان آبى هــا درون چارچوب تیمش 
مى ایســتد و بدون شــک انگیزه زیادى براى تکرار 
موفقیت هاى قبلى در دربى پایتخت دارد. سیدحسین 
در اولین بازى اى که به عنوان کاپیتان اول اســتقالل 
بازوبند کاپیتانى در دربى را بر دست مى بندد، به عنوان 
یک بازیکن باتجربه نقش ویــژه اى را نیز در زمین ایفا 

خواهد کرد.

دروازه بان تیم ملى  به دنبال ثبت هفتمین کلین شیت در دربى

ســرمربى تیم ملى پس از جام جهانى بدون مذاکره 
جدى با فدراســیون فوتبال تهران را تــرك کرد و در 
روزهاى گذشــته گمانه زنى هاى مختلفــى درباره 5 

جانشین احتمالى وى در تیم ملى مطرح شده است.
مهدى محمدنبى، نایب رئیس فدراســیون مدعى بود 

که قرارداد کارلوس کى روش براى جام ملت هاى آسیا 
2023 تمدید خواهد شد. حمید سجادى، وزیر ورزش و 
جوانان هم پیش از جام جهانى موضع مشابهى داشت، 
ولى بعد از حذف تیم ملى در مرحله گروهى و نمایش 
ناامیدکننده مقابل انگلیس و امریکا به نظر مى رســد 
که شــانس تمدید قرارداد مربى پرتغالى کمتر از قبل 

شده است.
کى روش بــدون مذاکــره جــدى با فدراســیون 
فوتبال تهران را تــرك کرد و در روزهاى گذشــته 

گمانه زنى هاى مختلفى درباره وضعیت نیمکت تیم 
ملى مطرح شده است. اگر مدیران فدراسیون یا مراجع 
باالتر تصمیم به قطع همکارى با کى روش بگیرند، 
فوتبال ایران دوباره وارد روزهاى آشفته و سردرگمى 
خواهد شد و تجربه نشان داده که انتخاب سرمربى تیم 
ملى معموًال قاعده خاصى ندارد و ممکن است سهم 
هر کسى شــود. با این حال پنج گزینه  شامل آندره آ 
استراماچونى که گزینه اى در دسترس محسوب مى 
شود، اروه رناربه عنوان یک گزینه ایده آل که نامش 

بعد از برد تاریخى عربســتان مقابل آرژانتین در جام 
جهانى دوباره بر سر زبان ها افتاد، جواد نکونام با سابقه 
بازى و کاپیتانى طوالنى و دستیارى کى روش، پائولو 
بنتو که بعد از شکست کره مقابل برزیل اعالم کرد که 
با تیم ملى کره جنوبــى خداحافظى مى کند و فرهاد 
مجیدى، پدیده سال هاى اخیر مربیگرى در صورت 
تصمیم به تغییر سرمربى مى توان آنها را مد نظر قرار 
داد، هرچند قیمت، وضعیت قرارداد و در دســترس 

بودن آنها با هم متفاوت است.

5 گزینه جانشینى 
کى روش در تیم ملى

مرضیه غفاریان
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ویکتور مونتالیانــى، نایب رئیس کانادایــى فیفا، در یک 
مصاحبه تایید کرد که جام جهانى 2022 آخرین بارى است 
که شاهد برگزارى این تورنمنت در یک کشور خواهیم بود 
و از این پس همه جام هاى جهانى به میزبانى چند کشــور 
برگزار خواهد شد. مونتالیانى که عالوه بر نایب رئیسى فیفا 
ریاست کنفدراســیون کونکاکاف را هم به عهده دارد در 
مصاحبه با شبکه فاکس اسپورتز به دوره بعدى جام جهانى 
که در آمریکاى شمالى برگزار مى شود اشاره کرد و گفت: با 
توجه به میزبانى سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک در جام 
2026 این سه تیم به صورت اتوماتیک به جام جهانى صعود 
خواهند کرد و 45 سهمیه باقیمانده بر اساس رقابت هاى 

انتخابى بین دیگر کشورها تقسیم خواهد شد.

قطر آخرین جام جهانى 
تک میزبان

دیدار و گفت و گو کرد.

دام تیم مى شود؟

یک سایت انگلیســى به تحلیل شرایط مهاجم 
ایرانى پورتو پرداخته و مدعى شــده او ســاالنه 
حقوقى بالغ بر 5 میلیون پونــد از پورتو دریافت 
مى کنــد. همچنیــن ارزش او در بــازار نقل و 

انتقاالتى، 20 میلیون پوند برآورد شده است.
سایت sportslumo نوشت: طارمى پس از یک 
فصل پر ســر و صدا در لیگ برتر خلیج فارس به 
میدان رفت و براى ســه فصل متوالى بهترین 
گلزن لیگ بود و در سال 2017 عنوان قهرمانى را 
به دست آورد. کارلوس کى روش سرمربى ایران 
او را به تیم ملى دعوت کرد. او از مهره هاى اصلى 
تیم ایران است و اکنون به رویاى گلزنى در جام 
جهانى و لیگ قهرمانان اروپا رسیده است. طبق 

برآورد چندین منبع، دارایى خالص طارمى تا سال 
2022 حدود 5 میلیون پوند تخمین زده مى شود.

طارمى در سال 2020 از ریو آوه به پورتو پیوست 
و با دریافت دســتمزد هفتگــى 25000 پوندى 
براى این باشگاه بزرگ بازى مى کند. همچنین 
او 5 میلیون پوند در ســال دریافــت مى کند و 
قراردادش با پورتو در تابســتان 2024 به پایان

 مى رسد.
او بازیکنى اســت که حتى مى تواند با حضور در 
میانه میدان و جناحین، به امور تدافعى نیز کمک 
کند. ارزش فعلى او در بازار 20 میلیون پوند است. 
مهاجم تیم ملى ایران هم اکنون مشتریان زیادى 

در بین باشگاه هاى معتبر اروپایى دارد.

درآمد طارمى چقدر است؟

ــد تا در آستانه از دست 
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«ادن هازارد»31 ســاله پــس از حــذف بلژیک از 
مســابقات جام جهانى 2022 براى همیشه از بازى 
در تیم ملى کشــورش خداحافظى کرد. این اتفاق در 
حالى افتاد که کاپیتاِن «شــیاطین سرخ» چهارسال 
پیش با عملکرد درخشــانش، جهان را به تحســین 
واداشت و موفق شد مدال برنز جام را از روسیه براى 

مردم کشورش به ارمغان بیاورد؛ با این حال، او وقتى 
دید در قطر از آن ســتاره 2018 فرســنگ ها فاصله 
گرفته ســخت ترین تصمیم زندگى فوتبالى اش را 
گرفت. مهاجم بلژیکى رئــال مادرید پیش از آنکه به 
اجبار همچون «کریستیانو رونالدو» به نیمکت تبعید 
شود، پس از خداحافظى شاگردان «روبرتو مارتینز» از 
بزرگ ترین فستیوال جهانى فوتبال، پیراهن تیم ملى 

کشورش را براى همیشه از تن درآورد تا جاى خود را 
به ستاره هاى جوان تر بلژیک بدهد.

این در حالى است که هم پستى 37 ساله او در پرتغال، 
همچنان هم در جام حضور دارد و هم هنوز تســلیم 
گذشت زمان نشــده اســت. رونالدو که پیش از جام 
جهانى از منچســتر رانده شــده بود در شبى که تیم 
ملى کشورش با 6 گل سوییس را در هم شکست، به 

عنوان یار تعویضى وارد میدان شــد. او نه تنها در این 
مسابقه که در هیچکدام از رقابت هاى این دوره پایش 
در جریان بازى به گل باز نشــده و تک گل او در قطر 
از روى نقطه پنالتى وارد دروازه غنایى ها شده است. 
این یعنى آقاى گل فوتبال جهــان همچون کاپیتان 
بلژیکى ها در جام 2022 تا به اینجاى کار ناکام بوده 
اســت؛ با این حال، نه مى توان انکار کرد که نارنجى 
پوشان کشورش همچنان روى این ستاره گلزن خود 
براى ادامه رقابت ها حســاب بازکرده اند و نه اینکه 
مى شــود تصور کرد او به این زودى ها قصد داشته 
باشــد میدان بازى هاى ملى را به نفع همتیمى هاى 

جوان تر خود ترك کند. 
شــاید او مانند «میشل ســالگادو»، اســطوره رئال 
مادریدى ها معتقد اســت هنوز هــم مى تواند نقش 
مهمى براى بازى در تیم ملى خود در قطر داشته باشد. 
اگر اینطور باشد کریس حاال حاالها مى خواهد با بازى 
براى پرتغالــى ها این موضوع را ثابــت کند و دراین 
صورت هیچ راهــى براى حذف او از فهرســت ملى 
پوشان این کشور نخواهد بود مگر اینکه سکاندارى 

پیدا شود و عذرش را بخواهد. 
اینجا در ایــران هم، ســتاره هاى مســن تیم ملى 
کشورمان درست مثل رونالدو هستند. قریب به اتفاق 
آنها آنقدر به پوشیدن پیراهن تیم ملى ادامه مى دهند 
تا صداى همه را درآورند. تنها راه بیرون گذاشتن این 
مهره هاى باتجربه از ترکیب یوزهاى ایرانى هم آن 
است که ســروکله مربى اى پیدا شود که هم جوانگرا 
باشد و هم جرأت این را داشته باشد که آنها را به درب 
خروج از تیــم ملى هدایت کند. فرقــى هم نمى کند 

هم پستى رونالدو و هازارد باشند یا نه.
این روزها در خصوص دو بازیکن پابه ســن گذاشته 

تیم کى روش چنین زمزمه هایى به گوش مى رسد. 
ســتاره هایى که در قطر بازوبند کاپیتانى تیم ایران را 
به دستان خود بســته بودند، اما به جز سوسویى گذار 
آنچنان که باید و شاید عملکرد درخشانى در میدان از 
خود نشــان ندادند. گمانه زنى ها بر این اساس است 
که این دو شــاگرد باتجربه کى روش بــراى ادامه 
حضور در جمع ملى پوشان کشورمان به خصوص در 
بازى هاى آســیایى پیش رو منتظر برکنارى یا بقاى 
سرمربى پرتغالى خود هستند. این یعنى اگر نشستن 
کارلوس کــى روش روى  نیمکت تیــم ملى ایران 
تمدید شود ادامه حضور کریم انصارى فرد و احسان 
حاج صفى در تیم ملى هم تضمین مى شود و اگر عذر 
پیرمرد پرتغالى خواسته شود به احتمال زیاد آنها دیگر 
شانسى براى پوشیدن پیراهن ایران در دوحه نخواهند 
داشت. مگر اینکه دست بر قضا کسى هدایت سکان 
تیم ملى را در جام ملتهاى 2023 آسیا در دست بگیرد 
که با مستر ســى کیو هم مسلک باشــد. در هر حال 
بعید به نظر مى رســد که مهاجم 32 ساله اردبیلى و 
هافبک- مدافع کاشانى همسن او بدون آنکه جبرى 
باالى سرشان باشد بخواهند با خداحافظى از تیم ملى 

جا براى مهره هاى جوان تر باز کنند.
 کًال به نظــر مى رســد اهالــى فوتبال ایــران به 
پرتغالــى ها از هــر نظر عالقــه بیشــترى دارند تا 
بلژیکى ها. چه از نظر انتخاب سرمربى از آن سرزمین و 
چه از نظر ترانسفرکردن بازیکن به این کشور اروپایى 
و حتى از لحاظ دنبال کردن روش ستاره هاى هموطن 

کى روش در ترك تیم ملى. 

ستاره هایى که مى خواهند همیشه چشمک بزنند!
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نشست بررسى فرصت هاى تجارى اصفهان و ارمنستان 
با حضور سرکنسول ایران در قاپان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومــى اتاق بازرگانــى اصفهان، 
مرتضى عابدین سرکنسول ایران در قاپان ارمنستان در 
این نشست با اشاره به فاصله حدود 80 کیلومترى قاپان 
با مرز این کشور بر ضرورت استفاده از ظرفیت این استان 
تاکید کرد. وى افزود: هدف ما این است که این استان 
را به یک بندرخشــک و محلى بــراى توزیع کاالهاى 
ایرانى تبدیل کنیم زیرا در حال حاضر کاالهاى ایرانى 
از ایروان به سایر استان هاى ارمنستان توزیع مى شود. 
عابدین ارمنســتان را فرصتى طالیى براى کشورمان 
بیان و تصریح کرد: با توجه به تمایل دولت ارمنســتان 
براى اجراى پروژه هاى توســعه اى این کشــور توسط 
شرکت هاى ایرانى به زودى ســفیر ایران در ارمنستان 
به همراه وزیر زیرساخت این کشور و معاونین ایشان به 
قاپان سفر خواهند کرد. همچنین پروژه هایى به منظور 

توسعه بخش گمرك دو کشور پیش بینى شده است. 

سرکنســول ایران در قاپان، ارســال کاالهاى ساخته 
شده در ایران و تکمیل آن در ارمنستان و صادرات آنها 
به کشــورهاى عضو اتحادیه اروپا و آمریکا را از دیگر 

فرصت هاى تعامل با این کشور بیان کرد. 
رئیس نمایندگى وزارت خارجــه در اصفهان نیزگفت: 
متاسفانه على رغم اشــتراکات زیاد ایران و ارمنستان و 

ظرفیت هاى خوب این کشور، حجم تعامالت تجارى با 
این کشور زیاد نبوده و این نشست در راستاى کمک به 

افزایش تعامل با این کشور برگزار شده است. 
علیرضا ساالریان کنسولگرى جدید ایران در ارمنستان را 
دریچه ورود به بازار این کشورو سایر کشورهاى همجوار 
دانست و افزود: با توجه به روابط خوب ایران و ارمنستان 

بستر براى تعامالت تجارى با این کشور فراهم است. 
همچنیــن علــى کردآبــادى کارشــناس اقتصادى 
نمایندگــى وزارت امــور خارجه در اصفهان از ســفر 
قریب الوقــوع 12نفــر از تجــار بزرگ ارمنســتان به 
اصفهان خبــر داد و گفت: باید از ایــن ظرفیت به نحو 
مطلوب براى توســعه تعامــالت فى مابین اســتفاده 
کــرد. در ادامه این نشســت مدیــر واحــد بازاریابى 
و امور بین الملــل اتاق بازرگانى اصفهان به تشــریح
 ظرفیت هاى استان اصفهان پرداخت همچنین فعاالن 
اقتصادى در حوزه هاى مختلف سواالت خود را مطرح 

کردند. 

بررسى فرصت هاى تجارى اصفهان و ارمنستان 

ذوب آهــن اصفهان در راســتاى مســئولیت هاى 
اجتماعــى و تامیــن آب مــورد نیــاز خــط تولید 
کارخانه،بخشى از پساب زرین شهر به میزان 60 لیتر 
بر ثانیه،پساب شهرهاى فوالد شهر، ایمان شهر و 22 
روســتاى فالورجان را به میزان تقریبى 350 لیتر بر 
ثانیه را خریدارى نمود و در این راستا،دهم آذرماه سال 
98 قرارداد احداث تصفیه خانه این شرکت با گروه مپنا 

به صورت BOT منعقد گردید.
 جلسه پایش پیشــرفت این پروژه با حضور علیرضا 
رضوانیان معــاون برنامه ریزى و توســعه ذوب آهن 
اصفهان، وحید مظهرى مدیرعامل شرکت توسعه نوین 
آب مپنا و جمعى از مسئولین این دو مجموعه،دوشنبه 
چهاردهم آذرمــاه در محل این پروژه برگزار شــد و 

طرفین چالش هاى پــروژه را در ابعاد گوناگون مورد 
بحث و تبادل نظر قرار دادند.

علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزى و توسعه ذوب 
آهن اصفهان گفت: با توجه به اینکه ذوب آهن تولید 
فوالد را به روش کوره بلند انجام مى دهد،تامین پایدار 
آب براى خط تولید به واقع حیاتى اســت و لذا پروژه 
احداث تصفیه خانه در این شرکت در سال 98  منعقد 

گردید.
وى افزود : با توجه به اهمیت این پروژه،تامین قطعات 
و تجهیــزات مورد نیــاز و نصب آنها، نیاز اســت در 
کوتاهترین زمان ممکن انجام شود تا این پروژه عظیم 
بدون تاخیر و در پایان سال جارى به راه اندازى برسد 
میزان برداشت از رودخانه ناچیز خواهد شد. کاهش یابد و البته  پس از اجراى فاز دوم تصفیه خانه و برداشت آب کارخانه از زاینده رود به 65 درصد میزان 

افتتاح پروژه تصفیه خانه پساب ذوب آهن تا پایان سال 

ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانى 
نیاز اساسى جامعه است

سهم 8 درصدى فوالد مبارکه در تولید ناخالص داخلى 

سرپرست اداره کل کتابخانه هاى عمومى اصفهان 
در آیین افتتاح کتابخانه عمومى شهداى عسگران 
شهرســتان تیران و کرون، ترویج فرهنگ کتاب 
و کتابخوانى را یکى از نیازهاى اساســى و اولویت 
امروز جامعه دانست.به گزارش روابط عمومى اداره 
کل کتابخانه هاى عمومى استان اصفهان، حجت 
االسالم و المســلمین رمضانعلى معتمدى اظهار 
داشــت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانى یکى 
از نیازهاى اساســى و اولویت امروز جامعه است و 
با گســترش کتابخانه هاى عمومى گامى موثر در 
راستاى اجراى عدالت اجتماعى و فرهنگى برداشته 
مى شود.وى با بیان اینکه کتابخانه هاى عمومى به 
عنوان مراکز فعال فرهنگى، از تک خدمتى بودن 

و فقط ارائــه خدمت امانت خارج شــده اند، گفت: 
کتابخانه ها در زمینه آموزش مهارت هاى فردى و 
اجتماعى، برگزارى کارگاه هاى موضوعى در حوزه 
تحکیم بنیاد خانواده و پیشــگیرى از آسیب هاى 
اجتماعى به ویژه در مناطق محروم نقش آفرینى 
مى کنند. حجت االســالم و المسلمین معتمدى 
افزود: در یک ماه اخیر ســه کتابخانه در استان به 
بهره بردارى رسیده است که این مهم جز با همت 
مســئولین و حمایت آنها انجام نمى شــد. گفتنى 
اســت، این کتابخانه در حال حاضر داراى 3 هزار 
نسخه کتاب است. شهر عســگران 4 هزار و 500  
نفر جمعیت دارد و این کتابخانــه اولین کتابخانه 

عمومى این شهر است

معاون بهره بردارى فوالد مبارکه از سهم 8 درصدى 
این شــرکت در تولید ناخالــص داخلى در بخش 
صنعت کشور خبر داد و گفت: این شرکت از ابتداى 
بهره بردارى تــا پایان آبان ماه ســال جارى 141 

میلیون تن فوالد خام تولید کرده است.
غالمرضا سلیمى با بیان اینکه عملکرد گروه فوالد 
مبارکه نقش مؤثرى در پیشبرد اقتصادى و تأمین 
نیازهاى صنایع کشور داشته و دارد، تصریح کرد: با 
تالش و همت کارکنان این مجموعه 125 میلیون 
و 500 هزار تن کالف گــرم و 30 میلیون و 300 
هزارتن انواع محصوالت ســرد و پوشش دار تولید 

شده است.
وى در ادامــه افزود: عملکرد درخشــان کارکنان 
نواحى در شــش ماهه اول ســال جارى و رشــد 
چشــمگیر تولید در ایــن مدت مؤید عزم راســخ 
همکاران در تحقق اهداف کالن شرکت است که 
به رغم افزایش محدودیت هاى مصارف انرژى در 
خطوط به  دست  آمده است؛ به نحوى که در دو ماه 

نخست ســال جارى، عالوه بر رکوردهاى پیاپى 
ثبت شــده در فوالدســازى و ریخته گرى مداوم 
شرکت و مجتمع فوالد ســبا و همچنین در گروه 
فوالد مبارکه، بعد از 12 ســال رکورد احیا مستقیم 
شماره یک و بعد از سه ســال رکورد خط نورد گرم 

ارتقا یافت.
معاون بهره بردارى فوالد مبارکه از تأمین حداکثرى 
نیــاز کارخانه هاى داخلى و پیشــگیرى از التهاب 
بازار به عنوان یکى از اســتراتژى هاى اصلى این 
شــرکت یاد و اظهار کرد: رویکرد فــوالد مبارکه 
همواره افزایش بهره ورى و اســتفاده حداکثرى از 
ظرفیت هاى خطوط تولید در راستاى پاسخ گویى به 

نیازهاى کمى و کیفى بازار داخل بوده است. 
به گفته غالمرضا سلیمى، روند روبه رشد تولید در 
فوالد مبارکه حاصل کار گروهى و انجام اقدامات 
اســتراتژیک و اثربخش در واحدهــاى تولیدى و 
پشتیبانى اســت که با تعریف و اجراى پروژه هاى 

متعددى انجام شده است. 

مدیرعامل آبفاى اســتان اصفهان از پیشرفت 75 
درصدى بخش ســازه اى تصفیــه خانه فاضالب 

چادگان خبر داد.
 حســین اکبریان با بیان اینکه احداث تصفیه خانه 
فاضالب چادگان از سال 1392 در دستور کار شرکت 
قرار گرفته است، اظهار داشــت: تاکنون حدود 20 
میلیارد تومان براى احداث این تصفیه خانه هزینه 
شده است، این درحالیست که براى تکمیل تصفیه 
خانه و تاسیسات فاضالب در چادگان به بیش از 220 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وى خواستار ســرمایه گذارى بخش خصوصى در 
پروژه احــداث تصفیه خانه فاضالب چادگان شــد 
واظهار داشت: تالش هایى در زمینه جلب مشارکت 
بخش خصوصى براى تکمیل تصفیه خانه فاضالب 
چادگان در دستور کار قرار گرفت ، در صورت تحقق 
این امر قطعا این طرح در آینده اى نه چندان دور در 

مدار بهره بردارى قرار مى گیرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
افزود: بــه دلیل محدودیــت منابــع مالى بخش 
مکانیکال تصفیه خانه فاضالب چــادگان اجرایى 

نگردیده است ، اما درصدد هســتیم با تامین منابع 
مالى در کمتریــن زمان ممکن تمــام تجهیزات و 

امکانات الزم را تهیه و تامین شود.
اکبریان به اجراى شــبکه و خط انتقال فاضالب در 
شهر چادگان پرداخت و گفت: از سال 1389تا کنون 
حدود 32 کیلومتراز 58 کیلومتر شبکه و خط انتقال 
فاضالب در شهر چادگان اجراء شده است بنابرهمین 
ضرورت این پروژه در لیست پروژه هاى مصوبه سفر 

رئیس جمهور محترم به اصفهان قرار گرفته است.
وى خاطر نشــان کرد: براى برخــوردارى جمعیت 
بیش از 10 هزار نفرى شهر چادگان از خدمات شبکه 

فاضالب، اجراى تاسیسات فاضالب در این منطقه 
ضرورى است.

مدیر عامل آبفاى استان اصفهان ادامه داد: اجراى 
طرح فاضالب چادگان مانع آلودگى محیط زیست 
مى شود و بهره بردارى هرچه زودتر شبکه فاضالب 
این شهرســتان اقدام مهمى در راســتاى ارتقاى 
استانداردهاى محیط زیســتى و رفاهى شهروندان 

به شمار مى آید.
اکبریان به چگونگى دفع فاضالب در شهر چادگان 
پرداخــت و تصریح کرد: در حــال حاضر مردم این 
منطقه بــراى دفع فاضــالب از چاه هــاى جذبى 
استفاده مى کنند، این درحالیســت که در پى تغییر 
ســبک زندگى، مصرف آب بیش از پیش افزایش 
یافته و این امر افزایش میزان فاضالب تولید شــده 
را به دنبــال دارد. بدین ترتیب دیگر سیســتم دفع 
فاضالب سنتى پاســخگوى این حجم از فاضالب 
نیست و دفع سنتى آن بعضا مشکالتى براى محیط 
زیســت، ایجاد مى کند و بر این اســاس اجراى به 
موقع شــبکه فاضالب در شــهر چــادگان امرى

 ضرورى است.

پیشرفت 75 درصدى
 بخش سازه اى تصفیه خانه فاضالب چادگان

مدیر مخابرات منطقه اصفهان در دیدار با معاون و کارکنان حوزه مالى این مجموعه، فرا رسیدن روز 
حسابدار را به ایشان تبریک گفت.

به گزارش خبرگزارى مخابرات منطقه اصفهان، اسماعیل قربانى به همراه رضا سعادت معاون مالى و 
فرشته صبائى روابط عمومى این مجموعه، با حضور در معاونت مالى پشتیبانى ضمن دیدار با کارکنان 

این حوزه، با اهداى شاخه گلى از زحمات آنان تقدیر به عمل آورد. 
گفتنى اســت؛ فدراســیون بین المللى حســابداران(IFAC ) در ســال 2007 از 14 تــا21 آذرماه 
هر ســال را به عنوان هفتــه حســابدارى و روز 15 آذرماه را به عنــوان روز حســابدار نامگذارى

 نموده است.

تقدیر مدیر مخابرات اصفهان
 از کارمندان حوزه مالى 

قائم مقام شرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت: در سال 1400 
و 214 روستا در ســال 1401 با اعتبارى بالغ بر 50 میلیارد ریال در 
سطح استان با هدف اصالح روشــنایى و رفع ضعف پایه در معبر در 

حال انجام است. 
این طرح با هزینه اى بالغ بر 30 میلیارد ریال در مرداد و شــهریورماه 
1401 اجرا شده اســت، ضمن اجراى این طرح تعداد 132 اصله پایه 
فشار ضعیف و متوسط تعویض و جابجا شده و 155 عدد چراغ ال اى 

دى در روستاهاى مذکور نصب شده است.

تکمیل
 روشنایى معابر 414 
روستاى اصفهان 


