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روز جمعه در گرگاب چه گذشت؟

بی خوابی شبانه دارید؟ 
این مطلب را بخوانید!

تنور رقابت هاى لیگ برتر داغ تر از همیشــه شــده
اســت. این قاعده همیشــگى دنیاى فوتبال بوده و
هست. ربطى به این هم ندارد که مسابقات در کجا و
در چه سطحى برگزار شود. هرچه به پایان این ماراتن
جذاب نزدیک تر مى شــویم، بر هیجان و حساسیت
این بازى ها افزوده مى شــود. حاال این حساسیت در
فاصله هشت قدمى تیم هاى لیگ برترى تا رسیدن
به خط پایان این رقابت ها به اوج خود رسیده است. بر
همین اســاس جنگ 2 نماینده اصفهان در لیگ برتر
هم با حریفانشان باالگرفته است. هم ذوب آهن و هم
سپاهان در حالى در بیست و دومین هفته این مسابقات

مقابل رقبایشان...

دریاقدرتى پور

مدیر عامل شرکت آبفا اصفهان در نشست مطبوعاتى که با حضور
جمعى از معاونان شرکت و خبرنگاران برگزار شد با اشاره به اینکه
دفتر بهره بردارى و توسعه آب وظیفه آبرسانى به 5 میلیون نفر را
در شهر و روستاهاى تحت پوشش خود دارد اظهار داشت: اصفهان
داراى 246 حلقه چاه در بخش شهرى و 424 حلقه چاه روستایى

در بخش روستایى است. 
حســین اکبریان ادامه داد: تغییر اقلیم در تمامى دنیا اتفاق افتاده
و تنها مختص به کشــور ما نیســت و در این 40 ســال منجر به
خشکسالى و کاهش آب هاى محلى شده و باعث شده که منابع آب

محلى که در روستاها داشتیم، دچار کمبود آبدهى شود.
به گفته وى در راستاى تعامل با ســایر نهادها و خدمت رسانى به
مردم شــریف اصفهان که هدف غایى این شرکت است تعامالت
سازنده اى ایجاد شده و در این خصوص در تکمیل طرح هاى آب

رسانى براى گذر از تابستان پیش رو نقشه راه تهیه شده است.
اکبریان افزود: در این تعامالت با بانک هــا از جمله بانک ملت و
بانک رفاه با هدف اجراى پروژه هاى مصوب سفر ریاست جمهورى
قراردادهایى را منعقد کردیم تا از طریق تســهیالت بانکى و طرح
توسعه و بازسازى تاسیسات فاضالب و آبرسانى در استان از محل

اعتبارات ماده 56 پاسخگوى مردم شریف اصفهان باشیم.
وى بــا اعالم اینکه بــه لحاظ اســتفاده از تکنولــوژى روز دنیا،
آبفاى اصفهان همواره پیشــرو بوده اســت گفت: با اســتفاده از
تکنولوژى هاى به روز، تله مترى و تله کنترل با هدف مدیریت بر
تاسیسات و تامین و توزیع آب شــرب عالوه بر توزیع عادالنه آب

نظارت بر مصرف و شبکه فاضالب هم داریم.
به گفته اکبریان همه تاسیساتى که ایجاد مى شود طول عمر مفید
مشخصى دارند و هر چه از روى آن بگذرد به نگهدارى بیشترى نیاز
دارند. وى گفت: ادبیات بازسازى شبکه فاضالب از 8 سال گذشته
با فرسودگى شبکه فاضالب اصفهان وارد صنعت آب و فاضالب

کشور شده است.
وى ادامه داد: اصفهان بیشترین شبکه فاضالب تحت پوشش را در
کشور داراست و شبکه فاضالب اصفهان قدمتى 61 ساله دارد که از
نصب نخستین انشعاب آن مى گذرد و طول شبکه و خطوط انتقال

فاضالب شهر اصفهان بیش از 3900 کیلومتر است که حدودا 300 
کیلومتر شبکه بحرانى داریم که نیاز به بازسازى دارند.

اکبریان افزود: از این 300 کیلومتر بر اساس مطالعات انجام شده 30 
کیلومتر شناسایى شده که فوق بحرانى محسوب مى شود و نیاز به
بازسازى ضرورى دارد. بنابراین پیگیر هزینه ها و تامین اعتبارات
بودیم تا با تامین اعتبارات این بازسازى ها در دستور کار قرار گیرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان تصریح کرد: 

محور غرب به شرق از سه راه نظر تا خیابان آبشار بازسازى شده و
در بلوار میرزا کوچک خان و ملک شهر و خانه اصفهان نیز با تامین

اعتبارات قرار است بازسازى ها تسریع شود.
اکبریان همچنین بــا ارایه گزارش هایــى از تصویب تخصیص
اعتبارات مصوب ســفر ریاســت جمهورى اظهار داشــت: براى
بازسازى شبکه فاضالب اصفهان وام جذب شده از محل فاینانس
در فاز اول و در بخش تاسیسات اصلى 50 میلیون یورو بوده است.
وى گفــت: 50 میلیون یورو در فــاز دوم نیز در شــوراى اقتصاد
مطرح شــده و تایید وزارت نیرو را گرفته و از محل ســفر ریاست
جمهورى عددى پیش بینى شــده و تفاهمنامه اى با بانک ملت
نهایى شــده و صدور ضمانتنامه ها را براى فرایند بازسازى آغاز

کرده ایم.
وى با تاکید بــر اینکه بحث ریــزش و فرســودگى فاضالب با
فرونشســت فرق دارد، بیان کرد: منکر پدیده فرونشست نیستیم
اما هر پدیده اى را نباید به فرونشست ارتباط داد، چرا که برخى از
حوادثى که اتفاق افتاده مربوط به ُخردگى و فرسودگى بوده است. 
وى به تخصیص اعتبارات الزم از طریق کمیسیون ماده 23 براى
پروژه هاى سطح استان تاکید کرد و اظهار داشت: عدد اولیه 200 
میلیارد تومان است که قرار است در طول سه سال از محل ماده 56 
از محل بانک پرداخت شــود و امیدواریم با اولویت بندى و برنامه
ریزى هاى انجام شــده ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان

همکارى الزم را انجام دهند.
وى با اشاره به اقدامات اصالحى انجام شــده به منظور بازسازى

فاضالب در شهر اصفهان گفت: از سال 86 الى 1401 به طول 193 
کیلومتر بازسازى داشته ایم.

اکبریان آسیب هاى وارد شده به شبکه طى سال هاى اخیر را عمدتًا
ناشى از عمر باالى شبکه و جنس بتنى لوله ها دانست و گفت: این

موضوع شامل بیش از 70 درصد از شبکه مى شود.
وى با بیان اینکه عوامل شیمیایى بیولوژیکى و فیزیکى در تخریب 
لوله هاى بتنى شبکه فاضالب موثر است اظهار داشت: در چند سال
گذشته خوردگى و ریزش شــبکه فاضالب به میزان چشمگیرى

افزایش یافته است. 
مدیر عامل آبفا اســتان اصفهان کل اعتبارات آبفا استان را 775 
میلیارد تومان برشــمرد و اظهار داشــت: تا کنــون 405 میلیارد
تومان از کل اعتبارات تخصیص یافته و از این طریق 52 درصد از

 پروژه هاى آبفا به سرانجام رسیده است.
اکبریان با اشاره به اینکه بیشتر اعتبارات اختصاص یافته اعتباراتى
در بخش آب است بیان کرد: این موضوع نشان دهنده توجه دولت
به مباحث در افزایش رضایتمندى و آبرسانى و تکمیل پروژه هاى

آب است.

■■■
در این نشست همچنین محسن صالح، معاون خدمات مشترکین
و درآمد آبفا اصفهان نیز با اشــاره به اینکه در بحث تعرفه ها ما در
بخش مســکونى با واژه اى به نام الگوى مصرف سر و کار داریم
اظهار داشت: در این الگو بهاى 14 متر مکعب مصرف آب به ازاى
هر واحد مسکونى بهایى بین 800 تا 900 تومان است و اگر فردى
به ازاى هر 7 متر مکعب از این مقدار فاصله بگیرد نیم برابر اضافه

مى شود.
وى ادامه داد: 56 متر مکعب ســقف مصرف است و مشمول نرخ

تعرفه آزاد 16/800 تومان به ازاى هر متر مکعب است.
معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفا اصفهان با اعالم اینکه به

غیر از این، ضریب فصل هم براى الگوى مصرف داریم گفت: 25 
درصد هم ضریب مصرف فصلى است.

صالح ادامه داد: در غیر مسکونى ها کارکردى که الگوى مصرف در
خانگى ها دارد نقش الگوى مصرف را ایفا مى کند و مشمول تعرفه

تخصیصى به کاربرى هستند.
وى با تاکید بر اینکه تعرفه ها، اثرگذارتریــن عامل بهینه کردن
مصرف آب است اظهار داشت: در سنوات اخیر به این سمت حرکت
کرده ایم و مشترکینى که خارج از مصرف هستند جریمه مى شوند.
صالح ادامه داد: کارگروه مروجین مصرف به شکل دائمى تشکیل
شده و با پایش هایى که انجام مى دهد مشترکان پر مصرف را ابتدا

با اخطار و سپس تا قطع انشعاب جریمه مى کنند.
وى با اظهار تاسف از اینکه در اسفندماه بین 5 تا 25 درصد افزایش
مصرف داریم اظهار داشــت: در 5 روز پایانى سال از ایام گرم هم

بیشتر مصرف آب داریم.
■■■

مجتبى قبادیان، معاون برنامه ریزى و توســعه ســرمایه گذارى
آبفا اصفهان نیز در این نشست با اشاره به اینکه اولین شهرى که
فاضالب شهرى در آن اســتقرار پیدا کرد، اصفهان بود، گفت:در
حال حاضر شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان چهار تصفیه
خانه آب در مدار بهره  بــردارى دارد اظهار داشــت: تصفیه خانه
بزرگ بابا شیخعلى بزرگترین تصفیه خانه خاورمیانه با ظرفیت 12 
مترمکعب بر ثانیه و تصفیه خانه هاى گلپایگان و خوانسار در این

استان قرار دارد.
وى با بیان اینکه نزدیک به پنج میلیون نفر که شش درصد جمعیت
کشور را در برمى گیرد، تحت پوشش شــبکه آب استان اصفهان
هستند که حدود صد در صد جمعیت با 328 هزار مترمکعب مخزن
و 100 شهر و حدود یک هزار روستا را شامل مى شود، خاطرنشان
کرد: همچنین حدود 323 هزار کیلومتــر توزیع و خط انتقال آب
داریم و در این راســتا بزرگترین ســامانه هاى آبرسانى کشور در

استان اصفهان قرار دارد.
معاون شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه 30 
تصفیه خانه فاضالب در استان اصفهان وجود دارد و قدیمى ترین
تصفیه خانه هاى فاضالب کشور در این استان استقرار پیدا کرده
اســت، اظهار کرد: همچنین بیش از نیم قــرن از بهره بردارى و

استقرار تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان مى گذرد.
قبادیان با بیان اینکه  از ســال 1395 تا کنون هر سال از 55، 80،
140 حادثه منجر به مشکل سازه اى و ریزشى داشتیم اظهار داشت: 

این اعداد رشد تعداد حوادث را نشان مى دهد.
معاون شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه یکى از
اولویت هاى اساسى استان اصفهان مسئله آب است گفت: یکى از
منابع بالقوه تأمین آب، بحث فاضالب است تا بتوان با ساده سازى
فاضالب آن را به پساب تبدیل کرد و در صنعت و کشاورزى از آن
استفاده کرد، از این رو طرح هایى از جمله بازچرخانى آب خاکسترى

و بهسازى در دستور کار شرکت آب و فاضالب قرار گرفته است.
قبادیان با بیان اینکه ظرفیت نخبگى و شرکت هاى دانش بنیان در
این زمینه مى تواند نســبت به همکارى و ارائه در موارد پژوهشى
مثمر ثمر واقع شود، افزود: در حال حاضر دنیا به این نتیجه رسیده
اســت که تصفیه خانه هاى متمرکز گزینه مناسبى نیست، از این
رو به تصفیه خانه هــاى محلى روى آوردند که با اســتفاده از این
تصفیه خانه ها و بــا هزینه هاى کمتر مى توان نســبت به تصفیه

فاضالب و رعایت استانداردها اقدام کرد.
وى ادامه داد: در سال هاى اخیر در برخى از مناطق کشور از جمله
اصفهان از لوله هاى دیگرى براى شــبکه فاضالب استفاده شده
است، همچنین طى سال هاى گذشته از ظرفیت بین المللى استفاده 
کردیم تا تولید دریچه هاى فاضالب را در کشور شاهد باشیم، چرا
که این اقدام در سال هاى گذشته به عنوان اولویت تحقیقاتى ما بوده
است تا دانشگاه ها و شرکت هاى دانش بنیان بتوانند در این زمینه 
تاسیساتى با روش هاى بومى منطقه و استان اصفهان تولید کنند تا 

به خارج از کشور وابستگى نداشته باشیم.
■■■

در این نشست، سعید شمسایى، مدیر دفتر مطالعات و بررسى هاى
فنى فاضالب استان اصفهان نیز در خصوص بهره بردارى و توسعه 
فاضالب در این نشست اظهار داشت: در حال حاضر 8700 کیلومتر
شبکه فاضالب در حال بهره بردارى است بیان کرد: 3900 کیلومتر 

در شهر اصفهان است که قدمت آن 55 سال است.
وى ادامــه داد: از 31 تصفیــه خانه هفت تا بــه روش برکه و 31 
عدد از آنها بــه روش الگن هوا دهى و 11 تــا لجن فعال در حال 
بهره بردارى اســت و روزانه 6 متر مکعب در حال تصفیه هستیم

و با توجه به گــزارش هاى میدانــى 30 کیلومتر از این شــبکه 
فاضالب فوق بحرانى اســت که نیازمنــد 1200 میلیارد تومان

 اعتبار است.

جزئیات ماجراى یک افتتاحیه پرسروصدا

ستاره پرتغالی دوباره
 در دسترس سرمربی 

پرتغالی

به گفته متخصصان، داشتن یک برنامه منظم و قابل پیش بینى
شبانه یک عادت خواب سالم است. در حالى که نمى خواهید

در ساعات بعدازظهر کار خیلى نیروبخش انجام دهید...

۵

۷

۷

پالک سوم خودروها به کجا رسید؟ تالش برای اشتغال پایدار در اصفهانجهان نما آینده کامپیوترها چگونه خواهد بود؟استان کدام شخصیت ها سریع راه مى روند؟تکنولوژی سالمت

۳

۳۷ ۳

بوى عیدى، پول نوبوى عیدى، پول نو
 و بوى مراکز خرید شهر و بوى مراکز خرید شهر

۳

بیشترین عناوین 
جشنواره آبفا به 

«نصف جهان» رسید

تبلیغات رنگارنگ
 بیمه ها بدون 

خدمات!

حال و هوای این روزهای شهر اصفهان حال و هوای این روزهای شهر اصفهان 

 حرکت خبرساز کریم
 در قبرس طی یک ماه

کریم انصارى فرد مهاجم ایرانى تیم اومونیا قبرس براى دومین بار ظرف یک 
ماه گذشته در فوتبال این کشور خبرساز شد...

جنگ تمام عیار 
اصفهانی ها
 با تهرانی ها

مدیر عامل شرکت آبفا اصفهان در گفتگو با اصحاب رسانه؛

اصفهان بیشترین شبکه فاضالب تحت پوشش را در کشور داراست

رید؟ 
نید!

مقابل رقبایشان...

ل پیش بینى
مى خواهید 

هید...
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پالك سوم خودروها 
به کجا رسید؟

ارسال پرونده کامل شهر
تاریخى ماسوله به یونسکو

خبرخوان
پیش گویى نتایج کنکور!
  رکنا | رئیــس پلیس فتــاى فرماندهى
انتظامى استان زنجان از شناسایى و دستگیرى
شــخصى خبر داد که با رمالــى و پیش گویى
دروغین نتایــج کنکور اقدام بــه کاله بردارى

مى کرد. سرهنگ ســید احمد موسوى گفت: 
متهم اقرار کرد با درج و انتشــار آگهى رمالى و
پیش بینى نتایج کنکــور در فضاى  مجازى، با
دادن وعده هاى دروغین و امید واهى مبالغى را

دریافت مى کرد.

مقایسه خاص
  برترین ها |یکى از هموطنان ویدیویى را
در مورد ســقوط ارزش ریال ایران تهیه کرده و
گفته اســت: اگر در عمان گدایى کنى در ایران
مى توانى شــاهانه زندگى کنى چون یک ریال
عمان، 150 هزار تومان است.  بر اساس شبکه
اطالع  رسانى طال، سکه و ارز، ارزش ریال عمان
از ششم اسفند حدود 150 هزار تومان بوده است.

ممنوعیت واردات گوشت
  تجارت نیوز| وزارت کشــاورزى برزیل
مى گوید، ایران، اردن، چین، روســیه و تایلند
به طور موقت واردات گوشت گاو از سراسر این
کشور را متوقف کرده اند، زیرا مقامات برزیل در
حال بررســى یک مورد ابتال به بیمارى جنون

گاوى از ایالت پارا در این کشور هستند. 

چشم ایران به «ایران» 
  باشگاه خبرنگاران جوان |«ایران» 
تنها یوزپلنگ ماده ســایت تکثیر در اســارت
پــارك ملى توران شــاهرود توله یــوز خود را
اردیبهشــت ماه 1402 به دنیا مى آورد. پنجم
بهمن ماه جفت گیرى موفق یوزپلنگ «ایران» 
با یوز نــر «فیروز» به ثبت رســید. مدت زمان
دوره باردارى یوزپلنگ ها 90 تا 95 روز اســت
و در اردیبهشت ماه شاهد به دنیا آمدن توله این

یوزپلنگ خواهیم بود.

سرم ولنتاین؟!
  تسنیم |مدیــرکل دارو و مــواد تحت
کنترل ســازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش
مصرف برخى از داروها «سرم ولنتاین» را نماد
تلخ مصرف غیرمنطقى دارو عنوان کرد. الزم به
ذکر اســت که در روز ولنتاین برخى افراد براى
عکس گرفتن و انتشــار آن در فضاى مجازى،

درخواست تجویز سرم مى کردند.

 آمار مهاجرت فیک است!
  روزنامه رسالت | در خصوص ســویه
کثرت مهاجــرت پزشــکان و کادر درمان باید
اشــاره کرد به اینکه مطالعه سیر اخبار و تطابق
آن با حجم محتواى منتشــر شــده در شبکه
هاى اجتماعــى به نتایج جالبى منجر شــده و
این سیر، از ارتباط بین ســازمان نظام پزشکى
و اخبار نا امیدکننده افزایش چشم  گیر مهاجرت
کادر درمــان حکایت دارد کــه از منظر برخى
کارشناسان، این موضوع ناشــى از تولید خبر
سازمان نظام پزشــکى در ایام تصویب بودجه

براى تغییر تعرفه ها به نفع پزشکان است!

در باب اهمیت سینما
  سینماپرس | ســردار على فــدوى،
جانشــین فرمانده کل سپاه با اشــاره به تأثیر
جشــنواره فیلم مقاومت اعالم کرد: باید توجه
داشــت که تصویر خیلى تأثیر دارد، زیرا مردم
دنیا از تصویر اســتفاده مى کنند. همان طور که
یکى از علما گفتند اگر بر فرض محال حضرت
محمد(ص) آخرین پیامبر نبودند و در این زمان
پیامبرى بودند و مى خواستند پیام خود را به مردم 
برسانند، با زبان تصویر و سینما سخن مى گفتند. 

رئیس پلیــس راهنمایــى و رانندگى فراجــا از دیگر 
سازمان ها و دستگاه ها خواست که در نصب پالك سوم
وســایل نقلیه اقدامات خود را انجام دهند تا این طرح

زودتر اجرایى شود.
پالك سوم چیپى است که زیر شیشه جلو و زیر آیینه باید
نصب شود و اطالعات VIN و سایر اطالعات مورد نیاز
درباره خودرو در آن گنجانده مى شود. اطالعات موجود
روى این چیپ به صــورت RFID در اختیار پلیس قرار
مى گیرد تا مأموران راهور بتوانند با دست افزارهایى که
دارند این اطالعات را بخوانند و به هویت اصلى مالک و
خودرو پى ببرند.  سردار سید کمال هادیانفر پیش از این 

درباره فواید نصب پالك ســوم گفته بود: این پالك ها
فواید زیادى دارد، از جمله اینکه در کشف خودروهاى
سرقتى بسیار مؤ ثر است. در مورد پالك هاى مخدوش
و دستکارى شده بســیار کارآمدى دارد و پلیس دیگر
براى اصالت خودرو نیز نیازى بــه کنترل تمام اجزاى
خودرو ندارد.وى ادامه داد: گاهــى برخى از رانندگان
گالیه مى کنند در محلى نبوده اما از آن محل براى آنان
پیامک جریمه آمده اســت و بعد که پیامک را بررسى
مى کنیم متوجه مى شویم که فردى پالکش را مخدوش
کرده اســت. با اجراى طرح پالك ســوم مى توان از
مخدوش کردن پالك ها و جرایم مربوط جلوگیرى کرد. 

قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگى کشــور گفت: 
پرونده شــهر تاریخى ماســوله کامل و براى ثبت به

یونسکو ارسال شد.
على دارابى گفت: پرونده شهر تاریخى ماسوله کامل و

به یونسکو ارسال شده و به همراه پرونده زنجیره اى 56 
کاروان سرا و جنگل هاى دیزمار الحاق به جنگل هاى
هیرکانى از جمله سه برنامه هاى این وزارت براى ثبت
جهانى در یونسکو اســت  که امیدواریم شهریور سال
آینده در اجالس یونســکو به میزبانى ریاض عربستان

شاهد ثبت آن باشیم.
وى درباره شهر تاریخى ماســوله نظر ارزیاب یونسکو

را هم در سفر اخیر به ماسوله با توجه به اقدامات انجام
شده کامالً  مثبت عنوان کرد و افزود: از تالش و همدلى
مســئوالن و مردم براى حل مســائل و نهایى کردن
فاکتور هاى مورد نظر براى ثبت جهانى این شهر تاریخى
قدردانى مى کنیم و انتظار داریم با گذاشتن روز شمار با
جدیت و قدرت و همدلى این روند را براى ثبت جهانى

حفظ کنند.
او با بیان اینکه در صورت ثبت جهانى، برکات بیشترى
شامل این منطقه خواهد شد، گفت: در ثبت آثار ملموس
با 26 اثر رتبه نهم و در ثبــت آثار ناملموس با یک رتبه

صعود رتبه ششم دنیا را داریم.

اوایل اسفند ماه امسال با یک خبر تکان دهنده آغاز شد. 
خبر خودکشى دسته جمعى یک خانواده مثل ماده مذابى

آتشفشان بود که از خانه اى در شــهر مشهد فوران کرد. 
شــوك این خبر ابتدا قلب اهالى بلوار سالمى را سوزاند،

سپس به همه شهر مشهد و شهرهاى دیگر رسید.
حاال پایگاه اطالع رسانى «رکنا» جزئیات جدیدى از حادثه 
هولناك خودکشى دسته جمعى در شهر مشهد منتشر کرده
است. این پایگاه اطالع رسانى دو خبرنگار خود را به محل
حادثه اعزام کرد تا درباره این اتفاق که بســیارى را متأثر

کرد دست به تحقیق بزنند. 
فاجعه با خودکشــى جوانى به نام «میالد» آغاز شده بود
اما 3 روز بعد 5 نفر دیگر از اعضاى خانواده اش در اقدامى
هولناك دست به خودکشى زدند که در روزهاى ابتدایى
4 نفر آنها به کام مرگ فرو رفتند. 2 نفر نیز در بیمارستان
بسترى شــدند که یکى از آنها بعد از اینکه چند روزى با

مرگ دست و پنجه نرم کرد به کام مرگ فرو رفت.
یکى از همسایه ها و یکى از کسبه اى که درکوچه محل
حادثه مغازه دارد، اولین کســانى بودند که از ماجراى این
فاجعه با خبر شدند. هر دو هنوز در شوك و ناباورى هستند.
همسایه مى گوید: «مریم خانم 55 سال داشت و به همراه
3 دختر و 2 پسرش حدود یکســالى مى شد که از تربت
حیدریه به مشــهد مهاجرت کرده بودند. قوم و خویش و
آشنایى در مشهد نداشــتند و خانواده بى آزار و آرامى هم
بودند. در برخورد با همســایه ها خونگرم و خوشرو بودند
اما رفت و آمد زیادى با کسى نداشتند. پسر بزرگ آنها که
میالد نام داشت، حدوداً 30 ساله به نظر مى رسید و در یک
لباس فروشى کار مى کرد. شــب قبل از فوت او چند نفر

از همسایه ها شنیده بودند که راننده یک خودروى پراید
مقابل خانه آنها آمده و داد و بیــداد راه انداخته بود. ظاهراً
ادعا مى کرد عکس و فیلم هاى سیاه از یک خواهر میالد
دارد که خانواده را با انتشــار آن تهدیــد مى کرد. فرداى
همان روز خبر خودکشى میالد را شنیدیم که خیلى براى

ما شوکه کننده بود.»
یکى از کســبه نیز در ادامه صحبت هاى این همســایه
مى گوید: «صبح روز حادثه صداى فریاد و شیون یک مرد
را از داخل خانه مریم خانم شنیدیم. من فوراً به داخل خانه
رفتم و با اجساد اهالى خانه مواجه شدم. اول گمان کردم
همگى آنها فوت کرده اند اما بعداً مشخص شد دو نفر هنوز
زنده هستندکه یکى از آنها هم بعد از چند روز دست و پنجه
نرم کردن با مرگ، جان خود را از دست داد. اعضاى این
خانواده شب قبل از حادثه به پسرخاله خود زنگ زده و گفته
بودند که فوراً خودش را به مشهد برساند. پسرخاله شان
با تصور اینکه آنها کســالت داشته و نیاز به کمک دارند از
تهران به سمت مشهد راه افتاده بود. مى گفت حتى به او
گفته بودند اگر در خانه را باز نکردند، در را بشــکند و وارد

خانه شود.»
این مــرد در ادامه گفت: «وقتى در خانه شــان بودیم در
همان لحظات اول دســت نوشــته اى دیدم که در آن از
مزاحمت هاى جوان پرایدسوارى به نام "م.ح" گفته شده
بود. اعضاى این خانواده ایمان 22 ساله، مژگان 24 ساله،
زهرا 18 ساله و رؤیا 22 ساله نام داشتند که در حال حاضر

تنها بازمانده این خانواده ایمان است.»
رســیدگى قضایى به این پرونــده در جریــان قضایى

قرار دارد.

ناگفته هاى جدید از خودکشى دسته جمعى در مشهد

رد پاى اخاذى «م.ح» دولت نفعى نمى برد
  خبرگزارى صدا و سیما |ســید احسان

خاندوزى، وزیر امور اقتصادى و دارایى اظهار کرد: 
شــایعاتى در یکى دو ماه اخیر عنوان شده بود مبنى
بر اینکه افزایش نرخ ارز به نفع دولت اســت و این
نشان مى دهد که متأسفانه ما در راستاى تنویر افکار
عمومى موفق نبوده ایم، دولت دالر خودش را با نرخ
28 هزار تومان خواهد فروخت و نخواهد گذاشــت
عده اى از این تالطم ارزى منفعت ببرند و با تصویب
قانون مالیات بر ســوداگرى قطعًا جلوى افرادى که
افزایش نرخ ارز را به مردم تحمیل مى کنند، خواهیم

گرفت.

چرا معلمان 
مسموم نمى شوند؟! 

  روزنامه جوان| منشأ و ماهیت مسمومیت ها
چیســت که صرفًا مراکز تجمعى دختران جوان را
نشانه مى رود و بعد هم سریع از میان مى رود؟ چگونه
است که موردى از مسمومیت معلمان، کادر مدرسه
و حتى سرایدار مدرســه و خانواده اش گزارش نشده
است؟ چطور اســت که اماکن همسایه این مدارس
و خانه هاى دیگر نشــانه اى از این آلودگى احساس
نکرده اند؟ وقتــى دانش آموزان بــه مراکز درمانى
منتقل  شده اند نشانه هاى منشأ آلودگى در آنها دیگر
قابل مشــاهده نبوده و در صدها مرکــز درمانى در
سراسر کشور، هیچ پزشــک و متخصصى نتوانسته
این نشانه ها را کشف کند؟ اگر دستگاه هاى مسئول
هم بر فرض محال بخواهند واقعیت را کتمان کنند،
چگونه صدها نفر از کادر درمان چنین کرده اند؟ ده ها
سئوال شبیه این در ذهن ها هست و طرح هرکدام بر

پیچیدگى ماجرا خواهد افزود.

دالر را از اقتصاد خارج کنید
  مهر | آیت  ا... ســید ابوالحسن مهدوى، امام
جمعه موقت اصفهان در خطبه هاى نماز جمعه هفته
گذشته  خاطر نشان کرد: مسئوالن براى مشکل مردم
قدم بردارند تا اقتصاد ایران از دالرزدگى خارج شود. 
تجارت خارجى ایران نیازى به دالر ندارد و مى توان
تهاتر کرد و یا پول همان کشــور همســایه را براى

تجارت دریافت کرد. بانــک مرکزى فقط براى 40 
کاال به تجارت جهانى نیاز دارد، اما در سایر مبادالت

مى توان دالر را حذف کرد.

امارات در اوپک مى ماند
گزارشــى مبنى بر احتمال خروج   تسنیم |
امارات از اوپک کامًال رد شــده است. «وال استریت
ژورنال» در اولین ساعات روز جمعه گزارش داده بود
امارات درگیر مشاجرات داخلى در مورد ترك سازمان
کشــورهاى صادرکننده نفت (اوپک) است. امارات
یکى از مهمترین اعضاى اوپک و سومین تولیدکننده

بزرگ این گروه پس از عربستان و عراق است. 

جمله جنجالى
  خبرآنالین |خبرنگار صدا و ســیما با ســئوال
عجیب خود از دخترى جوان در مراســم استقبال از
رئیسى سوژه شــبکه هاى اجتماعى شد. خبرنگار
صدا و ســیما از این دختر جوان مى پرسد: بیکارى

آمدى اینجا؟!

برکنارى چند مدیر
  همشهرى آنالین| ســپهر خلجى، رئیس
شوراى اطالع رســانى دولت در حســاب کاربرى
خود در توییتر با بازنشــر بخشــى از سخنان معاون
اجرایى رئیس جمهورى مبنى بر اینکه «با دســتور
رئیس جمهور در دور دوم ســفر، مدیران اســتان
بوشهر ارزیابى شدند. پنج مدیر استان مورد تشویق
قرار مى گیرنــد و پنج مدیر هم برکنار مى شــوند»،
نوشت: «در آســتانه ســفر رئیس جمهور به استان
بوشــهر بر اســاس ارزیابى هاى به عمــل آمده،
چند مدیــر دیگر هم عــالوه بر این افــراد برکنار

شده اند.»

با توجه به اخبار رسیده از جلسه چند روز گذشته شوراى
عالى کار و تجربه سنوات گذشته از جلسات مزدى، این 
هفته جلســات مزدى به صورت جدى تر کلید خواهد 

خورد. 
حدود 2 هفته تا پایان سال باقى مانده است و طبق اخبار

رسیده از جلســه قبلى شــوراى عالى کار در این هفته 
جلسات مزدى به صورت جدى تر آغاز به کار خواهد کرد.
تعیین عدد و رقم سبد معیشــت مالك کارگران براى
ورود به جلسات چانه زنى مزد 1402 است. تا کنون حدود

3 یا 4 جلســه از کمیته مزد با حضور شرکاى اجتماعى
برگزار شده اســت اما به نتیجه نهایى براى تعیین عدد

و رقم نرسیده است.
 11 اسفند ماه 1401 نیز اولین جلسه شوراى عالى کار با
یکى از دستورات جلسه مزد 1402 برگزار شد اما بدون

نتیجه پایان یافت.
محســن باقرى، رئیــس کارگروه مزد کانــون عالى
شوراهاى اسالمى کار سراسر کشور درباره جلسه روز
11 اســفند ماه مى گوید: از جلســه هیچ نتیجه اى در

جهت تعیین سبد معیشــت و افزایش دستمزد حاصل
نشــد و به موضوعاتى از جمله مــزد منطقه اى، نحوه
رسالت نمایندگان کارگرى در مراجع حل اختالف و... 

پرداخته شد.
وى گفت: در این جلســه گروه کارفرمایى بار دیگر به
موضوع مزد منطقه اى پرداختند که همچون سال هاى
گذشــته این موضوع موجب به حاشیه کشیدن بحث
تعیین مزد شــد. قطعاً در هفته پیش رو جلســه کمیته
مزد باید مجدد تشکیل شود و نرخ سبد معیشت تعیین

گردد. امسال نمایندگان کارگر تالش دارند تا به شکل
کامًال کارشناسى شــده به موضوع دستمزد بپردازند و
اگر دســتمزد به میزان قابل توجهى تعیین نشود گروه

کارگرى قطعاً آن را نمى پذیرند.
باقرى بیان کرد: معموًال روزهاى ســه شنبه جلسات
شوراى عالى کار تشکیل مى شود ولى احتمال دارد در
هفته آینده به علت تأ خیرى که در تعیین دستمزد ایجاد
شده یک جلســه فوق العاده برگزار شود که هنوز زمان

قطعى آن مشخص نیست.

هفته سرنوشت ساز براى تعیین دستمزد

در عین حال که اظهارات مجریان تورهاى گردشگرى بیانگر آن است که افزایش و نوسانات نرخ ارز، در اُفت
سفر، به ویژه سفرهاى خارجى به شدت تأثیر گذاشته است. برخى از آژانس دارها معتقدند سفر رفتن، آن هم از

نوع خارجى، با نرخ امروز ارز، توجیه خود را براى بیشتر مردم از دست داده است.
به گفته برخى آژانس داران، ترکیه، هرچند که زلزله هاى اخیر حجم تقاضاى سفر به آنجا را هم کاهش داده است،  
اما براى نوروز 1402 فعًال  یکى از پرطرفدارترین مقاصد سفر خارجى ایرانى ها محسوب مى شود. قیمت یک
سفر 11 روزه به آنتالیا در تعطیالت نوروز براى هر نفر دستکم 50 میلیون تومان هزینه برمى دارد؛ با این حال،
ارزیابى هاى اولیه از بیشتر آژانس هاى مسافرتى نشان مى دهد آنتالیا در نوروز 1402 همچنان مقصد پرطرفدار

ایرانى ها باشد. قیمت یک تور چهار روزه ارمنستان به 14 میلیون رسیده است، «تور زمینى» ترابزون (ترکیه) 
10 میلیون تومان قیمت دارد و یک تور 14 روزه تایلند آن هم با اقامت در هتل 3 ستاره براى یک نفر حدود 80 

میلیون تومان تمام مى شود.
اوضاع در سفرهاى داخلى هم به زعم آژانس هاى مسافرتى چندان رضایت بخش نیست. قیمت یک تور چهار
روزه با اقامت در اتاق چهار نفره در هتلى 5 ستاره در جزیره کیش، در ارزان ترین حالت براى یک نفر حدود شش

میلیون تومان قیمت دارد. هزینه اقامت در اتاق دو تخته همین هتل در روزهاى پیک تعطیالت نوروز 1402 
که پیش از ماه رمضان است،  به 23 میلیون تومان مى رسد. تور چهار روزه چابهار نیز براى یک نفر  بیش از 12 
میلیون و 500 هزار تومان تمام مى شــود و قیمت تور هوایى مشهد در نوروز از سه چهار میلیون تومان به باال

قیمت گذارى شده است.

رهن کامل پیشنهادى از ســوى موجرانى که آپارتمان نوســاز خود را به بازار عرضه کرده اند، از توان عمده
متقاضیان این بازار خارج شده است.

به گزارش دنیاى اقتصاد، بررســى ها و تحقیقات میدانى نشــان مى دهد، فاصله قابل توجه بین رهن کامل
آپارتمان هاى با عمربناى بیشتر نسبت به آپارتمان هاى نوساز وکلیدنخورده، در روز هاى پایانى سال بیش از هر
زمان دیگرى است. برخى از واسطه هاى بازار معامالت مسکن علت این موضوع را به ورود سازنده ها به بازار

اجاره نسبت مى دهند.
برخى از ســازنده ها به دلیل آنکه فروش واحد هاى آماده خود قبل از سال جدید و در روز هاى پایانى سال را به
صرفه ندانسته و فعال چشم اندازى از بابت شروع پروژه هاى جدید نیز ندارند، تصمیم گرفته اند دست کم بخشى
از واحد هاى خود را نگهدارى کنند و از میان این واحد ها همه یا تعدادى از آن ها را به بازار اجاره عرضه کنند. از
این طریق هزینه هاى اولیه براى شروع پروژه هاى جدید در سال بعد را تامین کنند و بابت سایر هزینه ها در همان

زمان استارت پروژه، واحد ها را با قیمت روز به فروش برسانند.
با این حال بررسى ها نشان مى دهد به دلیل فاصله قابل توجهى که برخى از این فایل ها با قیمت هاى عرف رهن
کامل در بازار اجاره دارند، تامین مبلغ رهن مورد نظر مالک آن ها از توان بخش عمده اى از مستاجر ها خارج بوده
و به نظر نمى رسد بسیارى از این فایل ها در یک بازه زمانى معقول ومتعارف، در این بازار مورد معامله قرار بگیرد.
این در حالى است که بازار اجاره نیز در روز هاى پایانى سال، بازارى ملتهب بوده و با فشار مضاعف براى متقاضیان

این بازار (مستاجرها) همراه است .

آنتالیا، پرطرفدارِ نوروز ماند

رهن نجومى آپارتمان هاى نوساز

یک بستنى فروش آلمانى به منوى بستنى هاى خود، بستنى عجیب و غریبى اضافه کرده و آن نوعى بستنى با طعم جیرجیرك
خشک شده است.

این بستنى فروش که «میکولینو» نام دارد به جاى امتحان طعم هاى معمولى مانند توت فرنگى، شکالت، موز و وانیل، از
طعم هاى غیرمعمول استفاده مى کند. او در گذشته، بســتنى هایى با طعم سس جگر و پنیر گورگونزوال با روکشى از طال
درست کرده و با قیمت 4 یورو فروخته است. پنیر گورگونزوال، نوعى پنیر ایتالیایى غنى شده با کپک خوراکى به  نام پنیسیلیوم

راکفورتى است.
اکنون، میکولینو نوعى بستنى با طعم جیرجیرك خشک شده تهیه کرده است. بنابر قوانین و مقررات اتحادیه اروپا استفاده

از حشرات در تهیه مواد غذایى مجاز است و جیرجیرك ها را مى توان به صورت یخ زده، خشک یا پودرشده استفاده کرد.
این بستنى جدید تولید میکولینو با استفاده از پودر جیرجیرك، خامه غلیظ، عصاره وانیل و عسل درست و روى بستنى ها هم

با استفاده از یک جیرجیرك خشک کامل تزیین شده است.
میکولینو مى گوید، اگرچه برخى از افراد در برابر پیشنهاد بســتنى با طعم جیرجیرك، منزجر یا حتى ناراحت مى شوند، آن
دسته از افراد کنجکاو، با روى باز و لبخند تصمیم مى گیرند، این طعم جدید را امتحان کنند. حتى برخى از آنها هر روز این

نوع بستنى را سفارش مى دهند.

بفرمایید بستنى با طعم جیرجیرك!

یکى از کاربران فضاى مجازى عکسى از یک النه کبوتر
که ب خاطر آن قســمتى از درخت را هــرس نکرده اند، به

اشتراك گذاشته است. 
این کاربر نوشــته:  «این النه یه کبوتر بوده. اون قسمت
درخت رو دســت نزدن، تصویر قشــنگیه. رنگ و بوى

انسانیت داره.»

رنگ و بوى انسانیت
در اصفهان
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حادثه خونین 
حین تعقیب قاچاقچیان

بى توجهى به فرمان پلیس جان کودك خردســال را
گرفت. بنا بر گزارش مرکز اطالع رسانى پلیس استان
اصفهان، حوالى غروب جمعه ماموران مقابله با قاچاق

مواد مخدِر مستقر در جاده فرعى شرق اصفهان به یک 
دستگاه خودروى سوارى با پالك غیربومى مشکوك

و فرمان ایســت مى دهندکه راننده به این فرمان بى 
توجهى کرده و به مســیر خود ادامــه و فرار مى کند. 
ماموران  با توجه به چندین بار اخطــار و بى توجهى 
راننده به  فرمان ایست، مجبور به تیراندازى مى شوند 
و کودك خردسالى بر اثر کمانه کردن گلوله، جان خود

را ازدست مى دهد. 

افزایش تلفات حوادث ترافیکى
تلفات ناشــى از حوادث ترافیکى ارجاعى به اداره کل
پزشکى قانونى استان اصفهان در ده ماهه سال جارى

نسبت به مدت مشابه ســال قبل 9/8 درصد افزایش 
داشــته اســت. از مجموع تلفات حوادث ترافیکى ده
ماهه سال جارى در استان اصفهان، 977 نفر بوده که 
198 نفر زن و 779 نفر مرد بوده اند. بیشترین تلفات
حوادث ترافیکى 579 نفر در جاده هاى برون شهرى

بوده و 346 نفر نیز در حوادث درون شــهرى گزارش 
شده است. 

در باغ رضوان
 درخت بکارید

به یاددرگذشــتگان در آرامستان باغ رضوان اصفهان
درخِت یارى بکارید. مدیرعامل سازمان آرامستان هاى
شهردارى اصفهان گفت: در این روزهاى پایانى سال
شــهروندان مى توانند به جاى خرید گل شــبو براى

سرمزار متوفى که عمر کوتاهى دارد، درخت بکارند. 
على حاجیان افزود: برنامه درختکارى در باغ رضوان
اصفهان، هفدهم اسفند همزمان با هفته درختکارى و
روز نیمه شعبان، از ساعت 10 تا 12 در خیابان شفاعت 

آرامستان برگزار مى شود.

نجات 12 کوهنورد
روز جمعه دو تیم عملیاتى هالل احمر اســتان 12 
فرد حادثه دیده در قله گردنه رخ به ســمت کوه شاه
لوالك را نجات دادند. معاون امداد و نجات جمعیت
هالل احمر استان اصفهان گفت: این گروه 12 نفرى
در قله گردنه رخ به ســمت کوه شاه لوالك مسیر را
گم کرده بودند و درخواست کمک کردند که دو تیم
عملیاتى هالل احمر به مکان اعزام شدند. داریوش
کریمى افزود: تمامى افراد حادثه دیده نجات یافتند
و 2 نفر که مصدوم شــده بودند به صورت سرپایى

درمان شدند.

چادگان
تنها شهر قرمز کشور

بر اســاس آخرین به روز رســانى ها، تعداد شهرهاى
با وضعیت قرمز از صفر به یک و تعداد شــهرهاى با
وضعیت نارنجى از6 به 13 شهر رسیده است. تنها شهر
قرمز کشور چادگان در استان اصفهان است. همچنین
تعداد شــهرهاى با وضعیت زرد از 94 به 118 شــهر
افزایش یافته، اما تعداد شهرهاى با وضعیت آبى از 348 

به 316 شهر کاهش یافته است.

زانتیا سوخت
خودروى زانتیا در آتش سوزى نمایشگاه اتومبیل در
شهرضا به طور کامل ســوخت. رییس سازمان آتش
نشانى و خدمات ایمنى شــهردارى شهرضا گفت:در
این حادثه که حدود ساعت 21 جمعه شب در بلوار امام
خمینى (ره) شهرضا رخ داد، یک واحد عملیاتى و دو
تیم پشتیبان به محل اعزام شد. ابراهیم على اکبرى
افزود: به کمک مردم و صاحب نمایشگاه، اتومبیل ها
خارج شــدند و فقط یک خودرو زانتیــا به طور کامل
ســوخت. وى گفت: پس از حدود یک ساعت آتش

مهار شد.

خبر

رئیس اداره هماهنگى و نظارت خدمات شهرى شهردارى
اصفهان گفت: در حال حاضر عالوه بر نیروهاى شهردارى
اصفهان، روزانه 750 نفر از سوى انجمن حمایت زندانیان
مشغول رنگ آمیزى سطح شــهر اصفهان هستند تا لباس

نو بر تن شهر کنند.
رامین میرعسگرى اظهار کرد: از آذر امسال جلسات خرید
رنگ و هماهنگى با انجمن حمایت از زندانیان برگزار شــد
و پس از انجام فرایند مناقصه رنــگ، 430 تن رنگ براى
رنگ آمیزى سطح شهر خریدارى شــد. وى تصریح کرد: 
قرارداد این همکارى با انجمن حمایــت از زندانیان براى
رنگ آمیزى این کالن شــهر بالغ بر پنج میلیارد تومان در

حوزه اجرا بسته شده است. نتیجه این قرارداد، رنگ آمیزى
یک میلیون و 406 هزار متر جدول و 247 هزار و 500 متر
مربع نرده است که این موارد غیر از المان ها و وسایل بازى در
سطح پارك ها و موانع رنگ آمیزى شده در سطح شهر است.
میرعسگرى با بیان اینکه نیروهاى شهردارى نیز المان هاى
ترافیکى، موانع و تابلوهاى ترافیکى و موانع داخل پیاده روها
همچنین ایســتگاه هاى اتوبوس را رنگ آمیزى مى کنند،
خاطرنشــان کرد: رنگ آمیزى تمام این موارد از پانزدهم
بهمن آغاز شــده اســت و پس از آن نرده هاى اتوبان ها و
جداکننده هاى فضاى سبز رنگ آمیزى شد و در حال حاضر

نرده هاى داخل فضاى سبز و جداول آغاز شده است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریــت حیات وحش اداره کل
حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: بر اساس آخرین
سرشمارى در زمستان امسال، شمار پرندگان مهاجر در

رودخانه زاینده رود کمتر از یک هزار قطعه بود.
مریم امیدى اضافــه کرد: بــا وجود اینکــه آب نبود
برخى بخش هــا از جمله اطــراف تصفیه خانه هاى آب
و فاضالب و بویــژه تصفیه خانه جنوب و بند آبشــار و
مناطق آبگیر سرشــمارى پرندگان آبزى و کنار آبزى

 انجام شد. 
وى خاطرنشان کرد: امسال از سد نکوآباد تا قبل از پهنه
تاالب گاوخونى کمتر از 1000 قطعه پرنده آبزى و کنار

آبزى سرشمارى شد که دلیل عمده این کاهش جمعیت
در مقایسه با سال هاى گذشــته خشک بودن رودخانه،

جارى نبودن آب و وضعیت نامناسب زیستگاه است.
امیدى گفت: در روزهاى اخیر که زاینده رود بازگشایى
شد، پایش و برآورد جمعیتى از حضور پرندگان نداشتیم
اما براساس آمار سال هاى گذشته هر زمانى که رودخانه
آب داشته باشد با توجه به اینکه نوع زیستگاه تغییر نکرده
عمده گونه اى که در رودخانه زاینده رود ثبت مى کنیم،
تعداد زیاد کاکایى سرسیاه است؛ پرندگانى سفید رنگى
که سطح رودخانه عمدتًا پرواز مى کنند و بسیارى آن را با

عنوان مرغ نوروزى یا مرغ دریایى مى شناسند.

شمار مهاجران زاینده رود 
کمتر از 1000 قطعه شد

اصفهان در حال 
رنگ به رنگ شدن است

بوى عیدى، پول نو، بوى کاغذ رنگى همه جا پر شده است. 
کافى است یک روز بعدازظهر خیابان هاى اصفهان را گز
کنى تا  از دو سه هفته مانده به نوروز بتوانى آمدن روزهاى
نو را حس کنى. دســته هاى افرادى که بــا جمع خانواده
براى خرید عید راهى خیابان ها شــده انــد، همهمه بازار،
هجوم فروشندگان دوره گرد و پهن شدن بساط شان کنار
خیابان ها، سیماى شهر را مثل یک لحاف چهل تکه کرده
است. مردم به تکاپو افتاده اند تا براى مهمترین اتفاق آخر
سال آماده شوند. دربین مراکز خرید، بازارها معموًال به علت
فراوانى کاال و قیمتى پایین تر از مغازه هاى سطح شهر، از

رونق بیشترى برخوردارند.

قلب خرید نصف جهان
وقتى از مسیر خیابان ولیعصر به قول قدیمى ها وارد میدان
کهنه مى شوى ســرت را که بگردانى از شیر مرغ تا جان
آدمیزاد هســت.این محله قلب خرید اصفهانى ها است؛
یکپارچه از رنگ و طرح و مغازه هاى تو در تو که مى توانى
همه چیز را در آن پیدا کنى. محل گذر مردمانى که بساط
هایشــان را روى میزهاى کوچک جلوى مغازه هاى شان

پهن کرده اند. نزدیک عید که مى شود سبزه میدان غوغا 
اســت. اما چیزى که به شــلوغى این میدان هر ساله مى 
افزاید خرید وسایل هفت سین است. پاساژها پر مى شود از
هر گونه وســایل تزیینى هفت سین که جایش را خوب در

 دل ها بازکرده است.
حاال بیشتر از آنکه پوشاك یا لباس ببینى، همه جا پر شده از

تزیینات یا سفره هایى که هفت سین عید را تداعى مى کنند. 
اگر این میدان را از باال نگاه کنى مثل یک جعبه خمیراسباب

بازى، رنگارنگ و نامنظم با طیف رنگ هاى مختلف است. 
جایى که شب عیدها جاى سوزن انداختن نیست و کسانى
که مى آیند تا وسایل هفت سین بخرند معموًال پاتوق شان
اینجاست. البته بماند که ازدحام مردم و شلوغى این مکان،
نشان آن نیســت که تمامى افراد مراجعه کننده مشترى و
خریدار هســتند، بلکه برعکس، اکثر قریب به اتفاق آنها
جهت گردش و گذراندن اوقات فراغت خود ســبزه میدان

را انتخاب کرده اند.
البته مکان هاى خرید عید به همین جا ختم نمى شود. به
سوى دروازه دولت که بروى، برجى آجرنما به چشم مى آید
که نماد مدرنیزاسیون در محله سنتى چهارباغ است. مجتمع
تجارى جهان نما گذشته از آنکه آوردگاه برندهاى مشهور
پوشاك و انواع و اقسام کاالهاى لوکس است، اما هنوز به
پاى پیاده رو بلند چهارباغ که دو طرفش پر از فروشگاه است
نمى رسد، محلى که میزبان هزاران هزار خریدار مى شود

تا پیاده روهاى پر ترافیک، نوید آخر سالى شلوغ را بدهد.

میدان انقالب، تقاطع همیشه شلوغ
چند روز مانده تا نوروز، شهر در قرق خودروها است و دریغ
از یک متــر پارکینگ. هر چه به میــدان انقالب نزدیک
مى شوى شــهر و مراکز خرید شــلوغ تر مى شود. این
روزها گویى ناف این میدان را با ترافیک سنگین و ازدحام
خودروها بریــده اند. انبوهى از خودروهــاى رنگارنگ با
تاکسى ها چنان به هم گره خورده اند که انگار باز شدنى
نیســتند. مردم در تکاپوى خرید عید هســتند و این را از
پاساژهاى منتهى به این میدان خوب متوجه مى شوى؛ از
پاساژ سپاهان گرفته تا مجتمع چهارباغ و مغازه هایى که

بوى شهرت مى دهند همه شلوغ اند.

مجتمع بلوار
یکى دیگر از مراکز خرید اصفهان مجتمع بلوار معروف است. 
ترافیک در خیابان منتهى به این مرکز خرید تا مجتمع کوثر
هم کشیده شده و به ویژه در ساعات اولیه شب مى توانى آدم
و ماشین را ببینى که به سنت هر ساله شهر را قرق کرده اند

تا براى روزهاى نوروز آماده شوند.

خیابان نظر
وارد خیابان نظر که مى شــوى شــلوغى و ازدحام مردم و
از ســوى دیگر ترافیک خیابان هماهنگى خاصى را ایجاد
کرده اند. مردم به قصد پیدا کردن کاالى مورد نظر از مغازه
اى به مغازه دیگر مى رونــد و خودروها به نیت پیدا کردن
جایى براى پارك، آهسته و کنجکاو از خیابان به کوچه مى
زنند و از کوچه به خیابان. درون اغلب مغازه ها مملو از جنس

و مشترى است.

مجتمع پارك
این مرکز خرید همیشه شلوغ است حاال که بره کشان شب
عید است شلوغ تر. اغذیه فروش ها هم جایگاه خودشان را

دارند و در این روزها از شلوغى بیداد مى کنند.

میدان احمد آباد
ترافیک، درد کهنه و آشــناى این میدان و خیابان قدیمى
منتهى به آن است. خیابانى که به مدد چند فروشگاه بزرگ،

مرکز خرید دیگرى است که این روزها غلغله مى شود.
بماند که ســاندویچى على بابا در این خیابــان با قدمتى
بى نظیر هر روز میزبان خیلى ها اســت که خسته از خرید

مى خواهند دلى از عزا هم در بیاورند.

حال و هواى این روزهاى شهر اصفهان 

بوى عیدى، پول نو  و بوى مراکز
خرید شهر

«رسانت» را از دست ندهید

بیشترین عناوین جشنواره آبفا به «نصف جهان» رسید

نصــف جهــان   اردوى تربیتى رســانه اى بــا عنوان
«رسانت» یک مهارت ضرورى براى دنیاى امروز است.
این برنامه که در مراکز ســازمان فرهنگى، اجتماعى
و ورزشــى شــهردارى اصفهان برگزار مى شود ویژه
دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه براى پایه هاى
نهم، دهم و یازدهم طراحى شده است. این دوره اردویى
مدرس محور نیست و درواقع فرایندى از بازى، آموزش

و سرگرمى است.
عالقه مندان به شــرکت در این برنامه مى توانند به
مراکز سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى
اصفهان مراجعــه کرده و یا براى اطالعات بیشــتر و
هماهنگى با شماره تلفن 35544096  تماس حاصل
نمایند این برنامه از بهمن ماه 1401 شــروع شده و تا

اردیبهشت 1402 ادامه دارد. 

نصف جهان   در اختتامیه جشنواره مطبوعاتى «قاصد
آب» که به همت شــرکت هاى آبفا و آب منطقه اى
اصفهان در محل شرکت آب و فاضالب استان برگزار
شــد، روزنامه «نصف جهان» با کسب سه رتبه برتر
بیشترین عناوین در این جشنواره را به خود اختصاص
داد. بنا بر این گزارش، در این جشنواره مهران موسوى
خوانسارى در بخش «یادداشت» حائز رتبه اول شد و
دریاقدرتى پور در بخش «مقاله» حائز رتبه اول و در

بخش «گزارش» رتبه دوم را به خود اختصاص داد.
گفتنى است فراخوان نخستین جشنواره مطبوعاتى
قاصــد آب در آذر ماه ســال جارى منتشــر شــد و
از مجموع 155 اثر ارســالى به دبیرخانه جشــنواره،
131 اثــر در قالب هــاى خبــر، تیتــر، مصاحبه،
گزارش، سرمقاله و یادداشــت، مقاله، طنز مکتوب و
اینفوگرافیک داورى شدند و در نهایت 21 اثر حائز رتبه

 شناخته شدند.

مریم محسنى
یکــى از ماهیــت هــاى بیمه هــاى تکمیلــى و از
جمله ســالمت ایــن اســت کــه بــارى را از روى
دوش بیمــاران بردارنــد. امــا ایــن روزها بــا گران
شــدن خدمــات، بیمــه هــا هم ســعى مــى کنند
بهانه هــاى مختلف براى زیــر بار نرفتــن پرداخت

هزینه ها داشته باشند.
بیمه فرصت مناسبى را براى شهروندان به وجود مى آورد
تا آنها بتواننــد پس از پرداخت هزینــه از مزایاى بیمه

استفاده کنند. بیمه هایى که ابتدا با طرح هاى مختلف
پا پیش مى گذارند اما در عمــل برخى اوقات نامهربان
 مى شوند. این در حالى است که بســیارى از افراد که
تحت پوشــش این بیمه هــا قرار مى گیرند از اقشــار
و دهک هاى پایین جامعه هســتند و ایــن هزینه ها
بارى مضاعف بــر روى دوش آنها مى شــود چرا که
 نمى توانند از تبلیغات رنگارنــگ در رابطه با خدماتى
که تا پیش از این از طرف این بیمه ها عنوان شــده بود

 استفاده کنند.

تبلیغات رنگارنگ بیمه ها بدون خدمات!

گرانى غم نامه روزهاى آخر سال
نصف جهــان    تــورم و گرانى ها باعث شــده که
بســیارى از شــهروندان در روزهاى پایانى سال
نگران تر از همیشه باشند. امسال قیمت کاالهاى
اساســى و مورد نیــاز به حــدى باال اســت که
شــب هاى نزدیک عید را به گران ترین شب هاى
ســال براى مردم تبدیل کرده و ســهم اقشــار
کم درآمد از نــوروز را به ســفره اى بى رنگ و بو

 رسانده  است.
آیین به یادماندنى عید نوروزسنتى چند هزار ساله

است که  با ورود به سال جدید توسط مردم ایران
جشــن گرفته مى شــود به همین دلیل با نزدیک
شدن به روزهاى پایانى اسفند سطح شهر آرام آرام
رنگ سال نو را به خود مى گیرد، اما برخى از مردم
مى گویند امسال با وجود گرانى هاى روزافزودن
دیگر شادى براى آنها نمانده که این سنت را جشن
بگیرند و از مسئوالن مى خواهند که در این زمینه
تمهیدات الزم را انجــام دهند تا مردم بیش از این

دچار غم و ناراحتى نشوند.

الدن ایرانمنش

نگاه روز

جان باختن یک نفر در روز جمعه در هنگام برگزارى آیین
آغاز طرح تعریض پل شهداى گرگاب در آزادراه معلم در
شمال اصفهان بازتاب زیادى پیدا کرد.  طرح یاد شده به
دلیل حادثه خیز بودن این پل و تعداد زیاد تصادفات ثبت

شده بر روى آن در دستور کار قرار گرفت.
این حادثه که با اعتراض خبرنگاران حاضر در مراســم
مواجه شــده بود باعث مشکل جســمى براى یکى از
خبرنگاران حاضر هم شــد تا برگزارى آیین این پروژه
عمرانى در انعکاس اتفاقات رخ داده در حاشــیه آن محو

شود. 
اما روز جمعه دقیقاً در گرگاب چه اتفاقى افتاد؟ جمع بندى
اخبار منتشر شده در رسانه ها نشان مى دهد که این آیین
همزمان بــا اختتامیه دومین المپیاد فرهنگى ورزشــى
جوان با حضور سید محمد پوالدگر، معاون وزیر ورزش

و جوانان، فرماندار شاهین شهر و میمه و دیگر مسئوالن
برگزار شده بود. 

آیین کلنگ زنى تعریض پل شــهداى گرگاب در ضلع
غربى این پل و ورودى شاهین شهر برگزار شده بود که در
پایان آن (و مطابق برخى روایت ها تنها چند دقیقه بعد از
کلنگ زنى)، یک عابر پیاده که گفته شده 72 سال داشته
است و براى این مراسم حضور یافته بود در الین مخالف
در همین محدوده بر اثر برخورد با یک خودروى پژو 405

جان خود را از دست مى دهد.
پلیس اعالم کرده نیاز به زمان بیشترى براى مشخص
شدن دلیل تصادف و تشخیص مقصران احتمالى دارد و
کارشناسان پلیس راه در حال بررسى موارد متعدد نقش

آفرین در این حادثه هستند.
در پى وقوع این حادثه، خبرنگاران حاضر در مراسم ضمن

اعتراض، از مأموران راهــور مطالبه گرى مى کنند و آن 

طور که خبرگزارى «ایرنا» گزارش کرده، یکى از خبرنگار
به دلیل فشار عصبى وارده در صحنه حادثه، به بیمارستان
اعزام مى شود که حال عمومى وى مساعد گزارش شده
است. این در حالى است که خبرگزارى «مهر» گزارش
کرده خبرنگاران حاضر در این مراسم که نسبت به چرایى
عدم تمهیدات مناســب ترافیکى ایــن برنامه اعتراض
کردند با برخورد تند مسئوالن مواجه شدند به گونه اى که
یک نفر از آنان به دلیل افزایش فشار خون در بیمارستان

بسترى شد.
در همین حال سید محمدرضا کاظمى طبا، رئیس شوراى
تأمین شاهین شهر و میمه هم گفته است: از خبرنگاران و
اصحاب رسانه دلجویى شده و دادستان عمومى و انقالب
شاهین شهر به عنوان مسئول بررسى دالیل و چرایى وقوع
حادثه و حواشى آن و برخورد با مقصرین حادثه، اظهار نظر

نهایى را به پس از بررسى هاى همه جانبه موکول کرد.

روز جمعه در گرگاب چه گذشت؟

به زودى؛ خودنمایى المان هاى بهارى در نجف آباد
نصف جهــان    رســول صادقى، معــاون خدمات
شــهرى و رئیس ستاد نوروزى شــهردارى نجف
آباد با اشاره به تهیه و اجراى طرح شهرى در دست
اقدام میدان پنج اسفند گفت:  باز طراحى و نوسازى
میدان آزادگان بــه عنوان ورودى اصلى شــهر با
بهره گیرى از دانش و تخصص اساتید، هنرمندان،
مشاوران و اجراى مقرون به صرفه توسط نیروهاى
بومى، خدمتى تأثیرگذار در کارنامه خدمات شهرى

 نجف آباد است.
وى در بخش دیگرى از ســخنانش بیــان کرد: با
بازآفرینى و طراحى مبلمان شهرى متفاوت و خاص،
تالش برآن است در نوروز شاهد شهرى پویا، جذاب

و چشم نواز و با نشاط باشیم.
صادقى با تأکیــد بر اینکه عمــده طراحى مبلمان
شــهرى نجف آباد از منظرایجاد فضایى تجمعى
صورت گرفته تا ضمن ایجاد محیطى مناسب جهت
فعالیت هاى هنــرى، بر افزایش نشــاط و روحیه

شهروندان نیز اثرگذار باشد. 
وى افزود: نصب 30 نماد سفالى به اَشکال نمادین
سفره هفت سین چون ســیب و تخم مرغ  با هدف
ایجاد حال و هوایى بهارى در سطح شهر نجف آباد
و در معابر و میادین پر تــردد همچون میادین امام
خمینى(ره)، بســیج و... در حال انجام است که در

نوروز رونمایى خواهند شد.

پخش آسفالت به
محالت حاشیه اى و شمالى خوانسار مى رسد

نصف جهــان   مهدى احمدى، شــهردار خوانسار با
اشــاره به اقدامات شــهردارى براى آسفالت معابر
خاکى شهر گفت: در سال جارى 100 هزار مترمربع
از معابر محالت مختلف شهر آسفالت شده که نسبت

به سال گذشته رشد سه برابرى داشته است. 
وى افــزود: رویکرد مدیریت شــهرى آســفالت
معابر خاکى اســت و معابر خاکى مسکن مهر پس
از 12 ســال با اعتبــارى بالغ بر 60 میلیــارد ریال

 آسفالت شد. 

وى ادامه داد: روکش آســفالت بلــوار معلم نیز با
اعتبارى بالــغ بر 30 میلیارد ریــال انجام و موجب
رضایتمندى شــهروندان ســاکن در این محالت

شده است.
شهردار خوانسار بیان کرد: متأسفانه امسال اجراى
عملیات آسفالت معابر شــهر به نقطه مطلوبى که
مدنظر بود، نرسید و تالش داریم سال 1402 آسفالت
کوچه هاى خاکى و محله هاى حاشیه و شمال شهر

به صورت محله محور انجام شود.

آرمان کیانى
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یک ترفند جدید براى ایجاد رمز عبور قوى و غیرقابل هک 7 راه حل براى رفع خرابى جیمیل در گوشى هاى اندرویدى
 امروزه با تحول و انقالبى که در عرصه دیجیتال صورت گرفته، کاربران تمایل دارند 
داده هاى با ارزش خود مانند حساب هاى بانکى و کارت هاى اعتبارى که با رمز هاى
عبور ساده محافظت مى شون را در گوشى هاى هوشمند خود ذخیره کنند، اما این کار

براى حفظ امنیت اطالعات شما کافى نیست.

روند جدید استفاده از کلمات یا جمالت بزرگ به عنوان رمز عبور
ایجاد رمز عبور بزرگ که شامل حروف و نماد هاى بیشترى باشد براى برخى از کاربران
اینترنت دشوار است؛ اگرچه این موضوع چندان هم ساده نیست، اما اختصاص حروف
بزرگ یا اضافه کردن اعداد ساده به رمز عبور حساب هاى شما کامال ایمن نیست و

مى توان آن را به راحتى هک کرد.
امروزه روند جدیدى در بین کاربران ایجاد شده است که هنگام ایجاد رمز هاى عبور
جدید از آن پیروى مى کنند. این روش کامًال متفاوت از روش هایى است که قبًال در
ایجاد رمز عبور براى حساب هاى مختلف اینترنتى مانند ایجاد رمز عبور 14 کاراکترى
استفاده مى شد.روش جدید "اســتفاده از عبارات به عنوان رمز عبور" است که در آن
بســیارى از افراد از یک عبارت طوالنى که براى آن ها آشنا است استفاده مى کنند. 
کاربران نام کامل، شهر و کشور خود را نیز مى توانند به عنوان رمز عبور براى حسابشان
تنظیم کنند.برخى از کارشناسان تأکید مى کنند که استفاده از یک جمله ساده براى
ایجاد رمز عبور براى حساب ها در اینترنت کافى نیست، زیرا مهاجم با انجام حمله کور
که نوعى ابزار الکترونیکى براى رمزگشایى است، رمز عبور شما را هدف قرار خواهد
داد.بنابراین، کارشناسان به شما توصیه مى کنند که از یک عبارت ساده براى رمز عبور

حساب کاربرى خود استفاده نکنید، بلکه گزینه هاى بسیار بهترى براى ایجاد رمز عبور
قوى وجود دارد که از اطالعات شما به خوبى محافظت خواهند کرد.

نکاتى براى ایجاد رمز عبور قوى
چندین نکته وجود دارد که باید هنگام ایجاد یک رمز عبور قوى در نظر بگیرید:

اولین چیزى که باید در نظر بگیرید این است که رمز عبور شما نباید به صورت تصادفى
انتخاب شود.کلمات، عبارات، نام شــخصیت هاى معروف، برند هاى معروف و ... را 
اضافه نکنید.از ترکیبى از حروف بزرگ و کوچک استفاده کنید.اعداد و نماد هاى خاص 
را به ترکیب رمز عبور خود اضافه کنید.به خاطر داشــته باشید که بسته به سرویس، 
وب سایت یا برنامه اى که براى آن رمز عبور ایجاد مى کنید، محدودیت خاصى براى 

تعداد کاراکتر هایى که مى توانید استفاده کنید وجود دارد.

بسیارى از کاربران برنامه جیمیل از خرابى هاى ناگهانى رنج مى برند که ممکن است هنگام
استفاده از برنامه براى آن ها رخ دهد. کاربران جیمیل از برخى خرابى ها در این برنامه شکایت
دارند. کاربران ممکن است متوجه شوند که اعالن دریافت نمى کنند، ایمیل ها دانلود یا ارسال
نمى شوند، یا برنامه به طور معمول کار نمى کند.راه حل هاى ساده اى وجود دارد که در صورت 
بروز هر گونه مشکل در اپلیکیشن جیمیل در گوشى هاى اندرویدى مى توان بالفاصله آن ها
را دنبال کرد و  اپلیکیشن را به حالت عادى برگرداند و مشکل را به طور کامل حل کرد. ما به

تعدادى از این راه حل ها را در ادامه اشاره مى کنیم:
-برنامه جیمیل یا مرورگر خود را ببندید و دوباره باز کنید. ســعى کنید برخى از سایت ها را
تصادفى در تلفن اندرویدى خود باز کنید، همانطور که باید تعدادى از ســایت ها را امتحان
کنید و اگر هیچ یک از این سایت ها کار نکرد، پس شما مشکل شبکه دارید نه مشکل جیمیل.
-فضاى ذخیره سازى باقى مانده در حســاب Google Drive خود را بررسى کنید. پیام ها

و پیوست هاى Gmail فضاى ذخیره ســازى Google Drive را مصرف مى کنند. اگر این 
مشکل وجود داشته باشد مانع از دریافت یا ارسال جیمیل جدید خواهد شد.

-برنامه جیمیل را به روزرسانى کنید، اگر نسخه قدیمى ترى را اجرا مى کنید، اشکال هاى رفع 
نشده ممکن است دلیل کار نکردن Gmail باشد.

- دستگاه خود را راه اندازى مجدد کنید؛ با این کار همه چیز روى تلفن شما بسته مى شود، از
جمله فرآیند هاى پس زمینه و هر چیز دیگرى. این کار مى تواند به کار مجدد برنامه کمک کند.
- بررسى کنید که جیمیل براى همگام سازى نامه هاى شما تنظیم شده باشد، و اگر نه، در واقع 
به خوبى کار مى کند، ولى نه آنطور که شما مى خواهید، که در این حالت مى توانید با مراحل 
زیر موضوع را بررسى کنید: روى منوى سه خطى کلیک کنید، به پایین بروید و تنظیمات را
 Sync انتخاب کنید؛ و آدرس ایمیل خود را از لیست انتخاب کنید، سپس مطمئن شوید که

Gmail در پایین انتخاب شده است.

- کش برنامه جیمیل را پاك کنید و زمانى که حافظه نهان بیش از حد پر اســت یا حاوى
داده هاى خراب است، نگه داشتن آن مضرتر است، بنابراین مى توان با وارد کردن موارد زیر 

این داده ها را حذف کرد:
تنظیمات > برنامه ها > Gmail > فضاى ذخیره سازى و حافظه پنهان > پاك کردن حافظه 

پنهان.
-اگر به نظر مى رسد که Gmail تا حدى از کار افتاده اســت، و برخى از پیام ها به صندوق
ورودى شما نمى رســند، ایمیل خود را در یک مرورگر وب باز کنید و قوانین Gmail را که
ایجاد کرده اید مرور کنید، احتماًال قانونى تنظیم شده است تا به طور خودکار انواع خاصى از

ایمیل ها را حذف مى کند.

چند راه ســاده وجود دارد که مى توانید با اســتفاده از آن ها حساب
اسپوتیفاى خود را براى همیشه حذف کنید.

اگر به دالیلى مى خواهید براى همیشه حساب اسپوتیفاى را حذف
کنید، این روند نسبتا ساده است.

 در این مقاله نحوه بستن حساب اســپوتیفاى را با استفاده از نسخه
تحت وب خواهیم دید، زیرا این فرآیند را نمى توان مستقیما از نسخه

موبایل چه اندروید و چه iOS انجام داد.

حساب اسپوتیفاى را براى همیشه حذف کنید
اسپوتیفاى محبوب ترین سرویس پخش موسیقى در جهان است،
زیرا این پلتفرم از ابتداى سال 2019 از مرز 100 میلیون مشترك عبور
کرده است و بیش از 117 میلیون کاربر تحت طرح رایگان دارد، به

این معنى که مجموعا بیش از 217 میلیون کاربر است. این سرویس
 Apple Music، Deezer، YouTube Music از سایر رقبا از جمله

و ... جلوتر است.
با این حال، اسپوتیفاى بسیار عالى است یا شرایط استفاده از آن براى
همه مناسب نیســت، به خصوص در مورد تبلیغات. اگر به دالیلى
تصمیم به حذف اکانت خــود دارید، این رونــد آنقدر ها که به نظر

مى رسد، پیچیده نیست.

حساب اسپوتیفاى خود را تنها در 6 مرحله حذف
کنید

این فرآیند ساده است، اما لزوما براى همه واضح نیست. اگر مشترك
ممتاز هستید، ابتدا باید اشتراك خود را خاتمه دهید.

 در مرحلــه بعد، بایــد بدانید حذف 
حســاب اســپوتیفاى یک رویه 
غیرقابل برگشــت اســت. پس 
از انجام ایــن کار، بازیابى همان 

نام حساب، لیســت هاى پخش یا 
تنظیمات برگزیده شــما امکان پذیر 
نخواهد بود، ســپس باید با ایجاد یک

حساب کاربرى کامال جدید از ابتدا شروع 
کنید.

حساب اسپوتیفاى را نمى توان از برنامه تلفن 
همراه حذف کرد. شما باید لزوما نسخه وب 

سرویس را مرور کنید.

براى حذف حساب اسپوتیفاى خود مراحل زیر را انجام
دهید

با ورود به حساب کاربرى خود در spotify.com در یک مرورگر 
About وب شروع کنید؛ سپس به پایین صفحه رفته و روى لینک
کلیک کنید، در مرحله بعد روى لینــک تماس با ما در بخش

پشتیبانى مشــترى کلیک کنید؛ در انتخاب دسته، حساب و 
سپس گزینه I want to close my account دائمى را انتخاب 
کنید؛ پس از اطالع از عواقب چنین تصمیمى، حذف حساب را 
تایید کنید.اسپوتیفاى به شما اطالع مى دهد که حذف دائمى
حساب شما منجر به از دست رفتن بسیارى از داده ها مى شود،
مانند عدم امکان اســتفاده مجدد از نام کاربــرى موجود، بازیابى

موسیقى، لیست هاى پخش ذخیره شده و مشترکین شما.

وقتى کاربر مى خواهد رایانه جدیدى بخرد، رایانه هاى سنتى دیگر
چندان اهمیتى ندارنــد، بلکه رایانه هاى جدید بایــد پا به عرصه

بگذارند.
"Computer Bild" ســوین شــولتز" نویســنده مجله آلمانى"

در ارتبــاط با آینده رایانه هاى ســنتى گفت: روشــن اســت که
لپ تاپ ها در حــال حاضر بر بازار رایانه هاى شــخصى تســلط
دارند، تا جایى که ســه چهارم دســتگاه هاى جدید را تشــکیل

 مى دهند.
این کارشــناس آلمانى عمده دلیل این امر را به سهولت بیشتر در
استفاده و حمل ونقل لپ تاپ ها براى کاربران ربط مى دهد، اما در
همین حین تأکید مى کند که رایانه هاى ســنتى هنوز جایگاه خود
را از دست نداده اند و نمى توان به آن ها به عنوان مدل هاى قدیمى

نگاه کرد.
Inside-Digital."ماتیاس ولندورف، نویســنده مجلــه آلمانــى
de" نیــز توضیح مى دهــد: رایانه هاى ســنتى چیــزى بیش از

جعبه هاى محاســباتى بزرگ هســتند، زیرا این نوع دســتگاه ها
در حال حاضــر در مدل هایــى با اندازه هاى بســیار فشــرده و
رابط هاى ظریف موجود هســتند که مى توانند به راحتى با دکور

ادغام شود.
عالوه بر ایــن، رایانه هاى ســنتى براى کاربرانى کــه به قدرت
محاسباتى قابل توجهى نیاز دارند یا مى خواهند سیستم مخصوص

خود را طراحى کنند، مورد توجه هستند. 
ولفگانــگ پاولر، نویســنده مجلــه آلمانــى «Chip» گفت: 
عالقه مندان بــه بازى و همچنیــن کاربرانى کــه مى خواهند
رایانه هایــى بــا کارایى بیشــتر و نویز کمتر داشــته باشــند،
معمــوًال بــه رایانه هاى ســنتى متکى

هستند.
ایــن کارشــناس آلمانى
تأکیــد کرده اســت که
رایانه هــاى ســنتى با
ســرعتى برابر بــا لــپ تاپ ها در
معــرض گرماى بیــش از حــد قرار

نمى گیرند، عــالوه بر این کــه بدنه بزرگتر آن هــا امکان نصب
فن هاى بزرگتر را فراهم مى کند که براى به دست آوردن عملکرد
خنک کنندگى مشــابه فن هاى کوچک نصب شده در لپ تاپ ها
در دماى پاییــن کار مى کننــد، از این رو صــداى کمترى ایجاد

مى کند.
شــولتز نیز افزود: پردازنده هاى ســریع گرماى بیشــترى تولید
مى کنند و کارت هاى گرافیک به 300 وات یا بیشــتر انرژى نیاز
دارند و فضاى کافى براى همه این ها در لپ تاپ هاى ظریف وجود

 ندارد.

ارتقاى سخت افزارى
عالوه بر عملکرد خنک کننده بهتر، رایانه هاى سنتى مزیت تعویض
تراشــه ها یا آنچه به عنوان ارتقاى سخت افزارى شناخته مى شود

را نیز دارند. 

شولتز توضیح داده اســت: ویژگى ارتقاء ســخت افزارى در لپ
تاپ ها در دسترس نیست، زیرا پردازنده ها از طریق سوکت نصب
نمى شــوند و بنابرایــن نمى تــوان آن هــا را تعویــض کــرد،
عــالوه بــر ایــن بســیارى از قطعــات به بــرد اصلــى لحیم

شده اند.
رم در لپ تاپ ها قابل افزایش یا تعویض نیست و حتى در صورت
امکان در برخى موارد نیاز به کاربران با تجربه و همچنین پشتیبانى

تکنسین هاى حرفه اى دارد.
رایانه هاى ســنتى معموًال از نظر ارتقاء ســخت افــزارى داراى
مزیت آشکارى هســتند، زیرا کاربر مى تواند به راحتى تراشه هاى
رم را حذف و جایگزیــن کند. ولندورف ادامــه داد: افزایش تعداد
دیسک هاى ســخت در رایانه هاى ســنتى نیز براى کاربر آسان

 است.

پورت هاى اتصال
عالوه بــر این، رایانه هاى ســنتى معمــوًال از نظــر پورت هاى
 اتصال بســیار انعطاف پذیر هســتند. ولندورف افزود: اســتفاده
از بســیارى از تجهیــزات جانبى ماننــد صفحه کلیــد، ماوس،
چاپگر، اســکنر و دو نمایشــگر در رایانه هاى ســنتى مشــکلى

ندارد.
همیشه پورت هاى USB اضافى براى شــارژ گوشى هوشمند و
ذخیره داده ها بــر روى حافظه هاى USB یا هارد دیســک هاى

خارجى وجود دارد.
رایانه هاى سنتى مى توانند به عنوان ســرور هاى رسانه اى براى
ذخیره تصاویر، موســیقى و فیلم ها مورد اســتفاده قــرار گیرند و
وقتى صحبت از کتابخانــه خانگى به میان مى آیــد، رایانه هاى
سنتى مزایاى قابل توجهى را حتى در زمینه کاهش هزینه ها ارائه

مى دهند.
به طور کلى، با توجه به اینکه رایانه هاى ســنتى هزینه مناســب
و نحوه نگهدارى آســانى دارنــد، نمى توان از اســتفاده آن ها در
اتاق هاى ادارى یا ســالن هاى بــازى صرفنظر کــرد؛ بنابراین
انتظار نمــى رود کــه این نــوع رایانه ها بــه هیچ وجــه از بین

بروند.

بســیارى از افراد پــس از اســتفاده طوالنــى مدت
از دســتگاه آیفــون خــود، بــا کنــدى آن مواجــه

خواهند شد .
بسیارى از افراد پس از استفاده طوالنى مدت از کندى
آیفون رنج خواهند برد که براى حل این مشکل ترفندى

ساده وجود دارد.
با گذشــت زمان، مجموعه اى از فایل هاى کوچک در
حافظه پنهان جمع مى شود و ارزش پاك کردن آن ها از

مرورگر وب را دارد.

پاك کردن حافظه پنهان
براى پاك کردن کــش از Safari در آیفون خود، باید
Safari را جســتجو کنید و ســپس به Advanced و

 Clear سپس داده هاى وب سایت بروید. پس از آن، به
 Remove” برویــد و در نهایت All Browsing Data

Now“ را فشار دهید.

کش کروم را در آیفون پاك کنید
براى پاك کردن کش از کروم، بایــد برنامه کروم را باز
کنید، دکمه منوى ســه نقطه را در پایین سمت راست
جستجو کنید، تنظیمات، سپس حریم خصوصى و امنیت
را انتخاب کنید، قبل از رفتن به پــاك کردن داده هاى
مرور، محدوده تاریخ را براى پاك کردن انتخاب کنید. 
روى پاك کردن داده هاى مرور کلیک کنید تا همه آن ها

حذف شوند.

یک ترفند ساده براى افزایش سرعت آیفون در 3 ثانیه

آینده کامپیوتر ها چگونه خواهد بود؟

مایکروســافت باالخره امکان ارســال پیام با ســرویس
iMessage آیفون در ویندوز را مهیا کرد.

«فون لینک» برنامه اى ســاخته مایکروسافت براى اتصال
گوشــى ها به ویندوز یا اصطالحًا میرور کردن اســت. این
برنامه پیش تر از گوشى هاى اندروید پشتیبانى مى کرد، ولى
حاال آیفون هم تحت پشتیبانى آن قرار گرفته است. از این
رو، ارسال پیام از طریق iMessage براى اولین بار در ویندوز
ممکن مى شود. حاال این سوال به وجود مى آید که دقیقًا این

قابلیت چطور کار مى کند؟
نســخه جدید برنامه فون لینک براى ویندوز 11، به وسیله
بلوتوث گوشــى آیفون کاربران را به رایانه شــخصى آن ها
متصل مى کند. به لطف این برنامه، امکان ارسال و دریافت
همه پیام هاى آیفــون از جمله پیام هــاى اس ام اس و آى

مسیج روى ویندوز فراهم مى شود.
با وجود ایــن، از آنجا که iMessage سرویســى مختص
به محصوالت خود اپل اســت، ایــن قابلیــت در ویندوز

محدودیت هایى دارد. 
مثًال کاربران نمى توانند تاریخچــه کامل پیام هاى خود در

چت با افراد مختلف را در برنامه فون لینک مشــاهده کنند. 
صرفًا پیام هایى به آن ها نمایش داده مى شــود که از طریق

همین برنامه فرستاده شده باشد.
مثال دیگر این است که برنامه Phone Link به دلیل عدم
تشــخیص تفاوت بین پیام هاى اس ام اس و آى مســیج،
دیگر رنگ حباب ها را با توجه به نوع پیام در نمى آورد؛ یعنى
اثرى از حباب آبى براى آى مسیج و حباب سبز براى غیر آن
نخواهد بود. البته این هــا محدودیت هایى اند که مانعى در
کارکرد برنامه ایجاد نمى کنند، اما نبود قابلیت ارسال عکس
و همچنین شــرکت در پیام هاى گروهى بى شک به چشم

کاربر مى آید.
قابلیت ارسال پیام با سرویس iMessage آیفون در ویندوز
در مقطع کنونى پیش رو عده کمى از اعضاى برنامه اینسایدر

مایکروسافت گذاشته مى شود.
 همان طور که انتظار مى رود، این قابلیت رفته رفته در اختیار
تعداد بیشــترى از کاربران قرار خواهد گرفت. بعد از فراهم
شــدن امکان اجراى بازى هاى اندرویدى در ویندوز 10 و
11، حاال ارسال پیام با آیفون در سیستم عامل مایکروسافت

قابلیت کاربردى دیگرى براى آن است.

ارسال پیام
با آیفون در ویندوز

سرانجام ممکن شــــد

در حال حاضــر در مدل هایــى با اندازه هاى بســیار فشــرده و 
رابط هاى ظریف موجود هســتند که مى توانند به راحتى با دکور 

ادغام شود.
عالوه بر ایــن، رایانه هاى ســنتى براىک
محاسباتى قابل توجهى نیاز دارند یا مى خو
خود را طراحى کنند، مورد توجه هستند. 
ولفگانــگ پاولر، نویســنده مجلــه آلم
عالقه مندان بــه بازى و همچنیــن کار
رایانه هایــى بــا کارایى بیشــتر و نویز
معمــوًال بــه رای

هستند.
ایــ
تأ
ر
ســرعتى بر
معــرض گرما

عبو رمز براىایجاد جدید فند کت

رحلــه بعد، بایــد بدانید حذف
ــاباســپوتیفاى یک رویه
قابل برگشــت اســت. پس
ایــن کار، بازیابى همان نجام
حساب، لیســت هاى پخش یا م

ظیمات برگزیده شــما امکان پذیر
خواهد بود، ســپس باید با ایجاد یک
ساب کاربرى کامال جدید از ابتدا شروع

نید.
ساب اسپوتیفاى را نمى توان از برنامه تلفن

حذف کرد. شما باید لزوما نسخه وب مراه
رویس را مرور کنید.

بر
دهید
با
و

مان
موس

براى حذف حساب اسپوتیفاى خود چــــــــــــــــه کار کنیم؟
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عالوه بر کلســیم چندین ماده مغذى دیگر نیز براى حفظ ســالمت اســتخوان ها و
پیشگیرى از آسیب هاى استخوانى بویژه در سنین باال ضرورى هستند.

یکى از این مواد ضرورى ویتامینK است. یک دلیل مهم براى افزودن غذاهاى غنى از
ویتامین K به رژیم غذایى شما وجود دارد که آن حفظ سالمت استخوان هاست. ویتامین
K مسئول فعال ســازى پروتئینى است که نقش اساســى در انعقاد خون و متابولیسم
کلسیم دارد و رسوب کلسیم بر بافت استخوانى را تنظیم مى کند. ویتامین K همچنین
با فعال کردن پروتئین دیگرى به نام "ماتریکس GLA" از تجمع کلسیم در بافت هاى
نرم جلوگیرى مى کند. متوسط   مصرف روزانه ویتامین K براى زنان 122 میکروگرم و
براى مردان 138 میکروگرم است. برخى از منابع رایج ویتامین K عبارت از کلم بروکلى،

اسفناج، کلم و کاهو هستند.
همچنین ویتامین D که به عنوان ماده مغذى آفتاب نیز شناخته مى شود براى افزایش 

تراکم استخوان و حفظ سالمت استخوان ها مورد نیاز است. ویتامین D به جذب کلسیم
و حفظ مقدار کافى مواد مغذى در خون کمک مى کند. هنگامى که ســطح کلسیم در
خون پایین است، این ویتامین شروع به جذب کلسیم از مواد غذایى براى ذخیره سازى
در استخوان مى کند. به  غیر از نور خورشید، این ویتامین را مى توانید از غذاهایى مانند

بامیه، اسفناج، سویا و ماهى از جمله ساردین و ماهى آزاد دریافت کنید.
بعالوه رژیم غذایى حاوى پروتئین باال مى تواند تراکم مواد معدنى استخوان را افزایش
داده و سرعت از دست  دادن استخوان را کاهش دهد. پروتئین تقریبا 50 درصد حجم
استخوان و یک ســوم جرم آن را تشــکیل مى دهد. مصرف کافى پروتئین همچنین
مى تواند خطر شکستگى و از دست دادن استخوان را کاهش دهد. برخى منابع پروتئین

کامل شامل عدس، لوبیا، گوشت طیور و محصوالت لبنى هستند.
یکى دیگر از امالح ضرورى براى استحکام استخوانها منیزیم است. منیزیم که مسئول
فعال  کردن بیش از 300 واکنش در بدن شما است براى سالمت استخوان نیز ضرورى
است زیرا حدود 60 درصد از این ماده معدنى در بافت استخوان یافت مى شود. افرادى
که مقادیر بیشترى منیزیم را از طریق رژیم غذایى خود مصرف مى کنند، تراکم توده
اســتخوانى بهترى دارند. توصیه روزانه براى منیزیم 320 میلى گرم در روز براى افراد
19 تا 30 سال و 420 میلى گرم در روز براى افراد 31 ساله و باالتر است. مصرف منیزیم
در رژیم غذایى را مى توان با مصرف غذاهایى مانند آجیــل، حبوبات، دانه ها و غالت

کامل افزایش داد.
عالوه بر اینها ویتامین C نیز مســئول تولید کالژن در ماتریکس اســتخوان است. 
همچنین رادیکال هاى آزاد مضر براى سالمت استخوان را از بین مى برد. دوز معمول
ویتامین C حدود 500 تا 1000 میلى گرم در روز اســت که مى تواند با مصرف پرتقال،

گوجه فرنگى و ... تامین شود.

امالح و ویتامین هاى ضرورى براى سالمت استخوان ها
 برخى از کودکان واکنش هاى آلرژیک به انواع خاصى از مواد غذایى مانند لبنیات و ... 
را دارند که مى تواند آغازگر عالئم بیش فعالى باشد. براى همین بهترین گزینه صحبت

با پزشک قبل از هر گونه تغییر در رژیم غذایى کودك است.
با این حال 11 گزینه غذایى براى کودکان مبتال به بیش فعالى شامل موارد زیر است:
سیب: کربوهیدرات هاى پیچیده از قبیل سبزیجات و برخى از میوه ها مثل سیب براى
کودکان بیش فعال بسیار توصیه مى شوند. اگر کودك شما بیش فعال است، با خوردن

کربوهیدرات هاى پیچیده در هنگام شب، خواب بهترى را تجربه خواهد کرد.
گالبى: خواصش بسیار شبیه سیب اســت و منبع خوبى از کربوهیدرات هاى پیچیده
محسوب مى شود. مصرف گالبى هم به خواب خوب شبانه در مبتالیان به بیش فعالى

کمک مى کند.
ماهى تن: سرشار از اسیدهاى چرب امگا 3 است که به طور قابل توجهى عالئم بیش
فعالى را در بسیارى از کودکان کاهش مى دهد. ماهى تن را به صورت ساندویچ یا ساالد

ماکارونى به رژیم غذایى کودك تان اضافه کنید.
تخم مرغ: منبع بزرگ پروتئین براى کنترل عالئم بیش فعالى است. بسیار شبیه به

پنیر، تخم مرغ باعث بهبود تمرکز و بهبود تاثیر داروهاى بیش فعالى مى شود.
آجیل: مشابه ماهى تن، منبع بزرگ اسیدهاى چرب امگا 3 براى مدیریت هرچه بهتر

عالئم بیش فعالى است.
کلم: کلم حاوى سولفورافان است که براى رشد ســلول هاى مغزى اهمیت دارد. به

طور ویژه، کلم قرمز حاوى مقادیر کمى قند، فیبر باال و غنى از فوالت و ویتامین ب 6 
است که به تنظیم خلق و خو، حافظه و تمرکز کمک مى کند.

پرتقال: نوشــیدن یک لیوان آب پرتقال کامال طبیعى یک روش عالى براى اضافه
کردن کربوهیدرات هاى پیچیده به رژیم غذایى کودکان بیش فعال است که به بهبود

خواب کودك کمک مى کند و منبع عالى از ویتامین ث نیز محسوب مى شود.
غالت ســبوس دار: غالت ســبوس دار را فراموش نکنید، فیبر موجود در غالت

سبوس دار به پاك سازى عروق مغز و قلب کمک مى کند. سعى کنید نان هاى سبوس 
دار در رژیم غذایى کودکان بگنجانید.

دارچین و زردچوبه: این دو ادویه به رشد ســلول هاى مغزى کمک مى کنند و در 
حفاظت از آنها نقش دارند. فراموش نکنید که هر ماده غذایى که براى مغز مفید است

مى تواند عالئم بیش فعالى را بهبود بخشد.
لوبیا: بسیار شــبیه به پنیر و تخم مرغ یک منبع بزرگ از پروتئین محسوب مى شود،
اما به طور کلى نمى توانیم بگوییم مصرف چقــدر از آن براى مبتالیان به بیش فعالى
ضرورى است. حتى تعداد انگشت شمارى از لوبیا و مصرف آن در روز توسط کودکان

یک راه طوالنى براى کنترل عالئم بیش فعالى است.

کدام غذاها براى کودکان بیش فعال مناسب است؟

به گفته متخصصان، داشتن یک برنامه منظم و قابل پیش
بینى شــبانه یک عادت خواب سالم است. در حالى که نمى
خواهید در ســاعات بعدازظهر کار خیلى نیروبخش انجام
دهید، بسیارى از حرکات یوگا مى توانند به بدن شما کمک

کنند که زمان استراحت فرا رسیده است.
یوگا یک تمرین باستانى است که حرکات مدیتیشن، تمرین
بدنى، کشش، تنفس و توجه را ترکیب مى کند. این مى تواند
طیف گسترده اى از مزایاى ســالمتى از جمله خواب بهتر
داشته باشــد. از آنجایى که یوگا مى تواند آرامش بخش و
ترمیم کننده باشــد، راهى عالى براى رهایــى از یک روز

شلوغ است.
 اگر شــب هاى زیــادى را در حال چرخیــدن مى گذرانید،
گنجاندن یــوگا در برنامه روزانه تان مى تواند مفید باشــد. 
این تمرین قدیمى مى تواند ابزار ارزشمندى براى مبارزه با
استرس باشد، بنابراین اگر بى خوابى شبانه شما با استرس
مرتبط باشد، یوگا اغلب مفید است؛ چرا که یوگا راهى سالم
براى مبارزه با احساس اضطراب و نگرانى است. این مقاله
به برخى از دالیل مفید بودن یوگا براى خواب، بهترین انواع
یوگا براى تمریــن قبل از چرت زدن و ژســت هایى براى
امتحان مى پردازد. همچنین نحوه تبدیل یوگا قبل از خواب

را به یک عادت معمولى پوشش مى دهد.

چرا یوگا براى خواب مفید است؟
دالیل متعددى وجود دارد که چرا یوگا ممکن است به بهبود

خواب شما کمک کند. برخى از این موارد عبارتند از:
آگاهى از نفس: تنفس بخشى ضرورى از یوگا است، بنابراین
تمرین منظم یوگا مى تواند به شــما کمک کند تا از تنفس
خود و چگونگى تأثیر آن بر ذهن و بدن خود آگاه شــوید. به
ویژه تنفس عمیق مى تواند بــه آرامش بدن و بهبود خواب

شما کمک کند.
ذهن آگاهى: یوگا همچنین ممکن اســت مفید باشد زیرا
رویکردى آگاهانه براى فعالیت بدنى است. نشان داده شده
است که ذهن آگاهى که شامل تمرکز توجه و آگاهى بر زمان 
حال است، باعث افزایش سطح مالتونین در بدن مى شود 

که مى تواند به بهبود خواب کمک کند.
فعالیت بدنى: مطالعات متعدد نشان داده اند که ورزش منظم 
مى تواند در کمک به خواب بهتر افراد نقش داشته باشد. در 
حالى که به طور کلى باید از فعالیت بدنى شدید در ساعات 
عصر خوددارى کنید، اما ورزش هاى سبک تا متوسط مانند

یوگاى مالیم با خواب تداخلى ایجاد نمى کند و در واقع مى 
تواند به خواب بهتر شما کمک کند.

یوگا آرامش بخش است و مى تواند به شما کمک کند پس 
از یک روز پر استرس آرام شوید. همچنین مى تواند با بهبود 
آگاهى تنفس، افزایش تمرکز حواس و افزایش سطح فعالیت
بدنى، خواب را بهبود بخشد، که همه اینها کیفیت خواب را

افزایش مى دهند.

بهترین انواع یوگا براى خواب
انواع مختلفى از یــوگا وجود دارد که ممکن اســت آنها را

امتحان کنید، اما همه آنها براى کمک به خواب بهتر مناسب 

نیستند. انواع خاصى از یوگا مى توانند چالش برانگیزتر و دل
نشین باشــند. به عنوان مثال، یوگاى داغ یا وینیاسا هر دو
شکلى از یوگا هستند که شدت بیشترى دارند. اگر هدف شما
خواب بهتر است، مهم است که رویکردى را انتخاب کنید
که بیشتر بر روى آرامش و کشــش متمرکز باشد. در اینجا
بهترین انواع یوگا براى انجام قبل از خواب آورده شده است:
یوگاى ترمیمــى: این تمریــن آرامش بخش بــدن را به
استراحت در حالت هایى که هر کدام بیش از 20 دقیقه نگه
مى دارند دعوت مى کند. بدن با استفاده از وسایلى مانند پتو،
بلوك و تکیه گاه براى اطمینــان از آرامش عمیق و تنفس

دیافراگمى پشتیبانى مى شود.
یوگا نیدرا: همچنین به عنوان خواب یوگا نیز شــناخته مى
شود، این شکل از یوگا در حالت دراز کشیدن انجام مى شود
و از آرامش هدایت شــده براى کناره گیرى از حواس و فرو
رفتن به حالت آرامش عمیق در حالى که هنوز هوشــیارى 

کامل را حفظ مى کند، استفاده مى شود.
هاتا یوگا: این نوع یــوگا بر روى موقعیت 
هاى مختلف بدن متمرکز است که به نام
آسانا شناخته مى شــود. معموًال با سرعت

کمترى تمرین مى شود و از تنفس عمیق، 
کشــش و حرکات کنترل شده 

استفاده مى کند.

حــرکات یوگا
براى امتحان

خوشبختانه، براى
بهــره مندى از 

تمرین، این 

نیازى به تبدیل شــدن بــه یک متخصص یــوگا ندارید. 
یادگیرى چند حرکت ساده و تمرین آنها به عنوان بخشى از
روتین شبانه شما مى تواند تنش را کاهش دهد و بدن شما را

آرام کند تا بتوانید با آرامش بخوابید.
روال یوگاى شبانه شما باید بر روى حالت هایى تمرکز کند
که آرامش را تشــویق مى کند. صحبت کردن با یک مربى
یوگا مى تواند مفید باشد، اما برخى از ژست هاى اساسى که

ممکن است امتحان کنید عبارتند از:
خم شدن به جلو ایستاده ( uttanasana): این حالت شامل
اجازه دادن به باالتنه شــما روى پاهاى خم شده به آرامى
در حالى که در حالت ایستاده و سر و گردن به سمت زمین
شل است، مى شود. بسته به انعطاف پذیرى تان، مى توانید
دســت ها یا ســاعدهایتان را روى پاها، زمین یا با بســتن

آرنج هاى مخالف با دست هاى مخالف قرار دهید.
کودك شاد ( آناندا باالسانا): این حالت شامل دراز کشیدن
به پشت، کشیدن زانوها به سمت باال براى قاب کردن دنده
ها با پاهاى خمیده به سمت آسمان، خم کردن پاها در زاویه
90 درجه و کشیدن دست روى پاها، کشیدن آرام زانوها به
سمت زمین پایین، در حالى که پشت خود را روى زمین نگه

داشته اید مى شود.
 supta ) ژســت زاویه دار خمیــده یا حالــت پروانــه
baddha konasana ): این حالت شامل
دراز کشیدن به پشت و به هم نزدیک کردن کف

پاها، انداختن زانوها به طرفین است.
ژست جسد ( ساواســانا ): این ژست با دراز
کشیدن روى زمین در حالى که بازوهاى
خود را در پهلوها شل کرده و کف دست

ها رو به باال هســتند انجام مى شود. 
پاهاى شما باید صاف دراز شوند.

بر انتخاب یــوگا تمرکز
کنیــد کــه شــامل
فعالیت هاى سبک
تا متوسط همراه با

تنفس عمیق و حرکات مالیم و کنترل شده باشد.

چگونه شروع کنیم
به گفته متخصصان، داشتن یک برنامه منظم و قابل پیش
بینى شــبانه یک عادت خواب سالم است. در حالى که نمى
خواهید در ســاعات بعدازظهر کار خیلى نیروبخش انجام
دهید، بسیارى از حرکات یوگا مى توانند به بدن شما کمک
کنند که زمان استراحت فرا رسیده اســت. قبل از اینکه به
رختخواب بروید، زمان کمى را براى انجام چند مورد از این
ژســت ها در نظر بگیرید. در اینجا چند نکته براى هدایت

تمرین شما وجود دارد:
آن را به یک عــادت تبدیل کنید: زمانى که هر شــب یوگا
انجام مى دهید، اهمیت کمترى دارد و اینکه آیا آن را بخشى
از برنامه معمول شبانه خود قرار مى دهید، اهمیت بیشترى
دارد. چرا که مى تواند مفید باشد که به سادگى آن را به یک
عادت در کنار پوشیدن پى جى، شستن صورت و دیگر مراسم

شبانه تبدیل کنید.
محیطى آرامش بخــش ایجاد کنید: کارشناســان خواب
توصیه مى کننــد اتاق خواب را فقط بــراى خواب و رابطه
جنسى انتخاب کنید، بنابراین بهتر است در صورت امکان
یوگا را در اتاق جداگانه اى تمرین کنید. مکانى را پیدا کنید
که در آن فضاى زیادى براى حرکت دارید، اما مطمئن شوید
که راحت باشید. یک منطقه فرش شده مى تواند یک مکان
عالى باشد، اما مى توانید روى تشک یوگا نیز تمرین کنید. 

حتما لباس راحت و گشاد بپوشید.
روى نفس خود تمرکز کنید: از آنجا که تنفس عمیق مورد
استفاده در یوگا براى خواب بسیار مفید است، مطمئن شوید
که هنگام انجام حرکات یوگا روى آن تمرکز کرده اید. اگر
حواس تان پرت شد اشکالى ندارد، اما اگر متوجه سرگردانى

ذهنتان شدید، به آرامى توجهتان را به نفستان برگردانید.
حرکات دقیق بدن، کشــش هاى مالیــم و تنفس عمیق
کنترل شده مى تواند بدن شــما را آرام کند و شما را براى
یک شب آرام آماده کند. مشکالت خواب یک نگرانى عمده
براى بسیارى از بزرگساالن است. با توجه به مراکز کنترل و
پیشگیرى از بیمارى (CDC)، بزرگساالن به حداقل هفت
ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارند. با این حال، ۳۵.۲٪ از
بزرگساالن در ایاالت متحده گزارش مى دهند که میانگین

کمتر از آن در هر شب است.
اگر با خواب خود دست و پنجه نرم مى کنید، یوگا مى تواند
یک مکمل عالى براى برنامه شبانه شما باشد. خواب خوب
هم براى سالمت جسمى و هم براى سالمت روان ضرورى
اســت، بنابراین یافتن راه هایى براى رفع مشکالت خواب

براى سالمت کلى شما ضرورى است.
با این حال، یوگا جایگزینى براى درمان هاى دیگر نیست. 
اگر پس از انجام یوگا و سایر روش هاى خواب سالم همچنان
مشــکالت خواب را تجربه مى کنید، باید با پزشــک خود
صحبت کنید. شما ممکن است یک اختالل خواب یا بیمارى
دیگرى داشته باشــید، بنابراین بحث در مورد عالئم خود
با یک پزشک مى تواند به شــما در دریافت درمان مناسب

کمک کند.

اگر احساس شروع ناگهانى درد شدید در شــانه خود دارید، مى تواند ناشى از شرایطى به نام
تاندونیت حاد کلسیفیک یا تاندونیت کلسیفیک باشد.

اگر احساس شروع ناگهانى درد شدید در شــانه خود دارید، مى تواند ناشى از شرایطى به نام
تاندونیت حاد کلسیفیک یا تاندونیت کلسیفیک باشد.

تاندون ها نوعى بافت فیبرى هستند که ماهیچه ها را به استخوان ها متصل مى کنند. تاندونیت
کلسیفیکاسیون وضعیتى است که در آن رسوبات کلسیم در تاندون ها شکل مى گیرد. رسوبات
کلسیمى مى تواند در هر تاندون بدن ایجاد شــود، اما تاندونیت کلسیفیک شانه شایع ترین

آن است.
عالئم تاندونیت کلسیفیک چیست؟

عالئم تاندونیت کلسیفیک بســته به مرحله متفاوت است. در مرحله پیش کلسیفیکاسیون
(مرحله تشکیل یا مرحله استراحت)، تغییراتى در سطح ســلولى رخ مى دهد. در این مرحله
ممکن است عالئم قابل توجهى وجود نداشته باشد، اما برخى از افراد ممکن است درد شانه
و محدودیت حرکت در آن را تجربه کنند. در طول مرحله کلسیفیکاســیون، کریستال هاى
کلسیم از سلول ها فرار مى کنند و رسوبات کلســیمى را در تاندون ها تشکیل مى دهند. این
مرحله از تجمع کلسیم با درد شدید و تیز در مفصل شانه همراه است. درد معموًال با حرکت بدتر
مى شود و مى تواند آنقدر شدید باشد که باعث اختالل خواب شود. سایر عالئم مى تواند شامل
کاهش دامنه حرکتى (سفتى) و حساسیت در عضالت روتاتور باشد. سپس در مرحله پس از
کلسیفیکاسیون، بدن کلسیفیکاسیون را جذب کرده و بافت سالم را جایگزین آن مى کند. این

در نهایت منجر به بهبود درد و دامنه حرکتى شانه مى شود.
چه کسانى در معرض خطر تاندونیت کلسیفیک هستند؟

تاندونیت کلسیفیک علت زمینه اى در کمتر از 10 درصد از بیماران مبتال به شانه درد است،
بنابراین یک بیمارى خیلى شایع نیست. زنان در 40، 50 و 60 سالگى بیشتر احتمال دارد به
تاندونیت کلسیفیک مبتال شوند، اما ممکن است براى هرکسى اتفاق بیفتد. تشکیل رسوبات

کلسیم با فعالیت خاصى مرتبط نیست.
علت تاندونیت کلسیفیک چیست؟

کارشناسان دقیقًا مطمئن نیستند که چه چیزى باعث تاندونیت کلسیفیک مى شود و تصور
مى شود که با ساییدگى و پارگى مرتبط باشــد. با افزایش سن، جریان خون در تاندون هاى
روتاتور کاف کاهش مى یابد و آن ها را ضعیف تر و مستعد ابتال به تاندونیت کلسیفیک مى کند.

علت درد ناگهانى در شانه چیست؟بى خوابى شبانه دارید؟ این مطلب را بخوانید!
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رفتن به حالت آرامش عمیق در حالى که هنوز هوشــیارى
کامل را حفظ مى کند، استفاده مى شود.

هاتا یوگا: این نوع یــوگا بر روى موقعیت
منام هاى مختلف بدن متمرکز است که به 
با سرعت آسانا شناخته مى شــود. معموًال
و از تنفس عمیق، شود کمترى تمرین مى

شده کشــش و حرکات کنترل
استفاده مى کند.

حــرکات یوگا
براى امتحان

ىىىىىىراى خوشبختانه، ب
ز از بهــره مندى
تمرین، این 

کودك شاد ( آناندا باالسانا):ک این حالت شامل
به پشت، کشیدن زانوها به سمت باال براى قاب
ها با پاهاى خمیده به سمت آسمان، خم کردن
90 درجه و کشیدن دست روى پاها، کشیدن آ
را رو حالى که پشتخود سمت زمین پایین، در

داشته اید مىشود.
ژژژژژژژژســت زاویه دار خمیــده یا حالــت پروانــهژژژژ

b ): این ddhbaddha kkonasana
دراز کشیدن به پشت و به هم نزدیک
پاها، انداختن زانوها به طرفین است
ژست جسد ( ساواســانا ):ژ این
کشیدن روى زمین در حالى
خخخخخخخخخخخخخخخخود را در پهلوها شل کرده
رو به باال هســتند انج هههههههههههههههههههههههها
پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپاهاى شما باید صاف
انتخاب یـ بببر
کنیــد ک
فعالیت
تا متوس

داروهاى ضد درد
داروهاى ضــد التهابى غیراســتروئیدى 
(NSAIDs) مانند ایبوپروفن و ناپروکســن
روش درمانى اصلى در درمــان تاندونیت 

کلسیفیه هستند.
فیزیوتراپى ورزشى

فیزیوتراپى مى تواند بــه تقویت عضالت
شــانه کمک کند. این مى توانــد منجر به
بهبود بالینــى درد، التهاب، دامنه حرکتى و

عملکرد شانه شود.
تزریق استروئید

پزشک مى تواند تحت هدایت سونوگرافى
داروهاى استروئیدى و بى حس کننده هاى
موضعى را به مفصل شانه تزریق کند. این

درمان مى تواند در کاهش درد شانه و بهبود
دامنه حرکتى بیماران مبتــال به تاندونیت

کلسیتریت بسیار موثر باشد.
شوك درمانى برون بدنى

شــوك ویو درمانــى خارج بدنى شــامل
ارســال امواج ضربه اى بــه تاندون هاى
آسیب دیده براى تشــویق بهبود و کاهش

درد است.
درمان با امواج شوك شعاعى

درمان با امواج شوك رادیال نیز به کاهش
درد و بهبودى کمــک مى کند. روش ارائه
درمان با موج شوك شعاعى کمى متفاوت از
 (ESWT) درمان با امواج شوك خارج بدنى

است.

درمان تاندونیت حاد آهکى شامل موارد زیر است:

نتایج تحقیق کنونى نشان داد که بین نحوه راه رفتن یک فرد
و شخصیت وى رابطه وجود دارد.

کسانى که سریع راه مى روند، به احتمال زیاد شخصیت هایى
برون گــرا، وظیفه شــناس و پذیــراى تجربیــات جدیــد

هستند.
به طور طبیعــى اگرچه با افزایش ســن، افــراد تمایل دارند
آهســته تر راه بروند، اما در این تحقیق مشخص شد، کسانى
که ویژگى هاى برون گرایى و وظیفه شناسى دارند و خواهان

تجربه هاى جدید هستند، به همان اندازه که سن آنان افزایش
مى یابد، سرعت پیاده روى آنان کاهش نمى یابد.

نویســندگان این مطالعه نتیجه گرفتند، این مطالعه شــواهد
محکمى ارائه مى دهد که ســرعت راه رفتن در بزرگسالى تا

حدى منعکس کننده شخصیت فرد است.
نتایج این تحقیق حاصل بررسى بیش از 15 هزار نفر بین 25 

تا 100 سال است.
 به آنان تست شخصیت داده شد و سبک راه رفتن از پیاده روى

معمول آن ها نیز ارزیابى شد.
نویسندگان نوشتند که راه رفتن ســریع به شدت با 2 ویژگى

شخصیتى مرتبط بود. 
برون گرایى و وظیفه شناسى ثابت ترین همبستگى شخصیتى

سرعت راه رفتن بودند.
افراد فعال و مشــتاق و کســانى که داراى نظــم و انضباط و
ســازماندهى بودند ســریع تر راه مى رفتند و با گذشت زمان

سرعت راه رفتن آنان کاهش کمترى داشت. 

با این حال افراد داراى شــخصیت روان رنجور، آهسته تر راه
مى رفتند.

نویسندگان این مطالعه توضیح دادند که بسیارى از تحقیقات
قبال آهســته راه رفتن را با انــواع پیامد هــاى منفى مرتبط
کرده اند؛ راه رفتن آهســته تر پیش بینى کننده طیف وســیعى
از پیامد هاى مضر از جمله ســالمت روانــى ضعیف، ناتوانى،
اختالل شــناختى و زوال عقل و در نهایت خطر مرگ و میر

باالترست.

کدام شخصیت ها سریع راه مى روند؟
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آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى امیــر جهانگیرى قلعــه میرى بــه اســتناد وکالتنامه شــماره 34414 مورخ
1401/09/22 صادره از دفتر اســناد رسمى شــماره 193 اصفهان از طرف شرکت
صنایع عایقهاى معدنى پوشینگر به شناســه ملى 10102430589 با تسلیم دو برگ
استشهاد شهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت به شــماره 615366 سرى ب سال
91 و صفحه 391 دفتر 791 واقع در بخش شــانزده اصفهان (شاهین شهر ) به میزان
شــش دانگ از پالك ثبتى 516/2484 صادر و تســلیم گردیده، که داراى دو فقره
رهنى به شــماره هاى 31663 مورخ 1393/04/01 و 25921 مورخ 1389/12/01 
بانک ملت و دو فقره بازداشتى به شماره هاى 940888 مورخ1394/06/21صادره از

اجراى احکام شعبه یک شاهین شهر و 1398009001044509 مورخ 1398/06/02 
شعبه 20 اجراى احکام مدنى اصفهان میباشد ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آ.ق.ث مراتب آگهى میگردد که هر کس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد
خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا 10 روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل
سند را ارائه نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى
ســند مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشــار:1401/12/14-م
الف:1461137- سرپرســت حوزه ثبت ملک شــاهین شــهر - ســید امیرحسین

حسن زاده/12/212

با وجود بازگشــایى گردنه کلوســه راه ارتباطى، برق و
ارتباط مخابراتى روســتاى کمران فریدونشهر در غرب
استان اصفهان همچنان قطع است.منصور شیشه فروش
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره

به بازگشایى گردنه کلوســه بعد از یک ماه تالش گفت: 
روستا هاى کلوســه در 120 کیلومترى فریدونشهر و در
گردنه اى صعب العبور هســتند و براى برف روبى مسیر
آن ها در این مدت عوامل اداره راه با 3 دستگاه بولدوزر و
3 دستگاه خودروى پشتیبانى و کمک گروه 40 مهندسى
سپاه صاحب الزمان (عج) یک ماه تالش کردند.او با اشاره
به سقوط 8 بهمن در گردنه کلوسه که ارتفاع بزرگ ترین

آن ها به 15 متر مى رسید افزود: محور کلوسه 20 کیلومتر
اســت که 5 کیلومتر آن گردنه اســت و اکنون فقط راه
روستاى کمران بسته و برق و مخابرات آن قطع است و
نیرو هاى اداره راهدارى در حال بازگشایى مسیر هستند.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان ادامه داد: 
گروه هاى اداره برق براى روشنایى پنل هاى خورشیدى
را به روستاى کمران منتقل کرده اند.شیشه فروش اعزام
پزشــک و پرســتار و معاینه بیش از 300 بیمار و اعزام
تیم هاى واکسیناسیون دامپزشکى به روستا هاى پشتکوه
فریدونشهر را از اقدامات انجام شده براى خدمات رسانى

به ساکنان روستا هاى این منطقه برشمرد.

فرمانده انتظامى استان اصفهان اظهار داشت: با اقدامات
تخصصى و تالش شــبانه روزى مأموران پلیس مبارزه
با مواد مخدر فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان 2 ُتن
و 905 کیلو انواع مواد افیونى در طول بهمن ماه ســال
جارى کشف شد که  نسبت به مدت مشابه سال گذشته
21 درصد رشد داشت.ســردار محمدرضا میرحیدرى از
انهدام 8 باند و شبکه قاچاق مواد مخدر در این ماه خبر داد
و گفت: در این راستا 69 دستگاه خودروى سبک و سنگین
حامل مواد مخدر در محورهاى مواصالتى استان توقیف

و 40 قاچاقچى حرفه اى مواد مخدر نیز دستگیر شدند.
میرحیــدرى به رویکــرد جدید فرمانــده کل انتظامى

جمهورى اســالمى ایران و تأکید وى بر پاکسازى نقاط
آلوده، جمــع آورى معتادان متجاهر و برخورد شــدید با
خرده فروشان مواد مخدر در ســطح محالت اشاره کرد
و گفت: در همین رابطه نیز 199 مرحله طرح پاکسازى
نقاط آلوده در سطح استان انجام شد.وى با تأکید بر تداوم
برخوردهاى شدید با توزیع کنندگان مواد مخدر در سطح
محالت یکى از اولویت ها و مهم ترین برنامه هاى پلیس
اصفهان در نوروز 1402 را تمرکز بر جمع آورى معتادان
متجاهر و برخورد قاطع با خرده فروشــان مواد مخدر با
پشتیبانى دستگاه قضائى و مشارکت دستگاه هاى دیگر و

بهره گیرى از مشارکت مردم عنوان کرد.

یک روستا
همچنان در محاصره برف

کشف 3 تن مواد مخدر
 در اصفهان

جریمه عدم درج قیمت
رضا باقرى، رئیس اداره صمت شهرسـتان اردستان  با
بیان اینکه ضرایـب جرائم واحدهاى صنفى به شـدت
افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: به عنوان مثال جریمه
عدم درج قیمت که به عنوان بیشترین تخلف در سطح

شهرستان اردستان وجود دارد طى سنوات گذشته 100 
هزار تومان بود در حالى که با افزایش ضریب جرائم این

مبلغ تا 10 میلیون تومان افزایش داشته است. 

13 مصدوم در واژگونى خودرو
واژگونى یک دستگاه خودرو سوارى 13 مصدوم بر جا
گذاشت. این خودرو سوارى سمند بامداد جمعه  در جاده
مجلسى به قامیشلو واژگون شد. مصدومان این حادثه
شـامل هفت کودك، پنج مرد و یک زن بودند که پس
از اقدام هـاى درمانى براى ادامه درمان به بیمارسـتان

منتقل شدند.

جشن فرشته ها برگزار مى شود
جشـن تکلیف دانش آمـوزان دختر با عنوان «جشـن
فرشته ها»در آستانه نیمه شـعبان با همکارى اداره کل
تبلیغات اسـالمى و اداره کل آموزش و پرورش استان
اصفهان برگزار مى شـود. این جشـن تکلیف با حضور
1000 نفر از فرشته هاى اصفهانى برگزار مى شود. این
آئین امروز یکشنبه 14 اسـفندماه در نمازخانه دانشگاه

آزاد اسالمى خوراسگان و با حضور و سخنرانى آیت ا... 
مهدوى برگزار مى شود.

خبر

دریا قدرتى پور
گرانى تیغ بى رحمى اســت که روى گردن اقشار و
دهک هاى پایین جامعه قرار گرفته و این روزها تیزتر

از همیشه است.
امروز به نام روز «احســان و نیکــوکارى» در تقویم
کشور ثبت شده است. هر سال که به روز نیکوکارى
 مى رسیم، همیشه یک عنوان در ذهن ها شکل مى
گیرد؛ اینکه تنها کمیته امداد است که مثل یک مادر
باید همه فرزندان تحت پوشش خود را نگهدارى کند. 
اما کریم زارع، مدیر کل کمیتــه امداد اصفهان خط
بطالنى روى این موضوع مى کشد و معتقد است هر
فرد مى تواند یک خیر باشد. چرا که وقتى که دخل با
خرج نخواند مردم باید به روى صحنه کمک بیایند تا

بتوانند دستگیر نیازمندان باشند. 
گرچه کریم زارع این بــار حامل خبرهاى خوش هم
بود. او به تازگى از رشد ســه برابرى اعتبارات کمیته

امداد براى ایجاد اشتغال در کشور سخن گفته است.
همیشه عنوان شده که باید به نیازمندان ماهیگیرى یاد
داد نه اینکه به آنها ماهى داد و این مسئله نشان از دید و

توجه جدى دولت به این مسئله بوده است.
آنطور که مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان بیان
کرده، این ســازمان حدود 40 درصد از مشاغل را در
کشور ایجاد مى کند، فرایندى که با افزایش اعتبارات
در مجموع قرار اســت با یک میلیارد و 700 میلیون
تومان اعتبار براى اشــتغال اصفهان صرف شــود.
اما تأکید کریم زارع بر مشــارکت مردم هم هست،

موضوعى که به نظر او نقطه قوتــى در عملکرد این 
نهاد به شمار مى رود و گره گشــاى کار مددجویان و

نیازمندان است. 
هم اکنون آنطــور که مدیر کل کمیته امداد اســتان
اصفهان گفته، این نهاد بیش از 120 سرفصل خدمت
رســانى دارد تا خانواده هاى در معرض فقر نسبى را
حمایت کند. فقرى که در آســتانه روز نیکوکارى و
روزهاى مانده به عید نوروز  پررنگ تر از قبل شــده
است و در پى عوامل متعدد از جمله تورم باعث شده

که خانواده کمیتــه امداد هم رو به افزایش باشــند.
خانواده هایى که حــاال در زمینه هاى بهداشــت و
درمان، خدمات، مسکن از جمله اجاره و رهن، خدمات
بهداشتى، آموزش، پیشگیرى و درمان، تأمین لوازم
ضرورى معیشــتى و تأمین جهیزیه و بســیارى از

ضروریات دیگر با مشکالت جدى روبه رو هستند.
در این میان آنچه بیش از همــه مى تواند این افراد را
از فقر مطلق نجات بخشد، اشتغال است؛ دغدغه اى
که به گفته مدیر کل کمیته امــداد اصفهان، یکى از

سیاست هاى اصلى این نهاد است، چرا که توانمندى
این خانــواده ها مى تواند براى اینکــه آنها به چرخه

زندگى عادى بازگردند راهگشا باشد.
آنطور که از گفته هاى زارع، برمى آید این دستگاه یکى
از مؤثرترین دستگاه هاى استان و کشور در خصوص
اشتغال افراد به ویژه در اشتغال هاى ُخرد و خانگى است
و با تالش هاى انجام شده بیش از 92 درصد از اهداف

آن محقق شده و بیش از 25 هزار فرصت شغلى ایجاد 
شده و در سامانه هاى مربوطه ثبت شده است.

تالش براى اشتغال پایدار در اصفهان
ســتاد مرکزى هماهنگى خدمات سفر کشــور اعالم کرد: شهرهاى
شاهین شهر و خمینى شهر به عنوان شهرهاى مکمل و جایگزین براى

اصفهان در سفرهاى نوروزى سال 1402 در نظر گرفته شده اند.
دبیر ستاد مرکزى هماهنگى خدمات ســفر کشور روز شنبه شهرهاى
مکمل و جایگزین براى سفرهاى نوروز 1402 را در استان هاى مختلف

اعالم کرد.
سیدمصطفى فاطمى گفت: شهرهایى که شلوغ مى شوند و تعداد باالى
مسافر را در آنجا داریم بیشتر نیمه جنوبى کشــور است، روى تعدادى
از شــهرها کار کردیم و شهرهاى مکمل معرفى شــده و در اصفهان،

شاهین شهر و خمینى شهر به عنوان شهرهاى مکمل دیده شده است.
مدیر امور فرهنگى و روابط عمومى اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى
و صنایع دستى اصفهان در این زمینه گفت: انتخاب شهرهاى مکمل و
جایگزین بر اساس نظرخواهى از استان ها و براى مدیریت هرچه بهتر 

سفرهاى نوروزى انجام مى شود.
شهرام امیرى با بیان اینکه این کار براى نوروز 1401 نیز انجام شد، افزود: 
ما پیش بینى مى کنیم چهار پیک در ســفرهاى نوروزى 1402 داشته 
باشیم و بر این اساس تمهیدات الزم در ستاد سفر استان و کشور انجام
شده است.وى اظهار داشت: شهرهاى مکمل به منظور اقدامات احتیاطى
انتخاب شدند تا اگر در اوج مسافرت ها، سرریز مسافران در شهرى وجود

داشت این سرریز به شهرهاى جایگزین منتقل شود.
امیرى با اشــاره به پیش بینى هاى هواشناســى درباره بارندگى ها در
تعطیالت نوروزى 1402، خاطرنشــان کرد: با توجه به این شــرایط،
چادرخوابى به حداقل مى رســد و عالوه بر اقامتگاه هاى رسمى مانند
 هتل ها و مهمانپذیرها از ظرفیت سالن هاى ورزشى و مدارس بیشتر 
اســتفاده مى شــود.وى با تاکید بر اینکه اولویت نخست براى اسکان
مسافران در اصفهان، استفاده از ظرفیت هاى خود این شهر است، تصریح
کرد: در پیک سفرها و سرریز مسافران اگر الزم باشد از ظرفیت شهرهاى

دیگر نیز استفاده مى شود.

شهرهاى مکمل اصفهان
در نوروز مشخص شد

آگهى تغییرات
 شــرکت تعاونى صنف وانت بار و تاکســى بار نجــف آباد و حومه به شناســه ملى
10260027249 و به شماره ثبت 95 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1401/07/17 ونامه 6226 مورخ 1401/09/28 اداره تعاون کار ورفاه 
اجتماعى شهرستان نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ثبت موضوع فعالیت به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد، موضوع فعالیت بدین شرح اصالح گردید: تهیه 
وتوزیع کاال وخدمات به رانندگان وانت بار شهرستان نجف آباد. ودرصورت لزوم پس از
اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح امکان پذیر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1463778)

آگهى انحالل
 شرکت سهامى خاص زاینده رود آدینه ســپاهان به شناسه ملى 14010154305 
و به شماره ثبت 68283 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ
1401/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــرکت منحل گردید و مجید قاسمى
دستجردى بشماره ملى 5649919135 به سمت مدیر تصفیه شرکت براى مدت یک
سال انتخاب گردیدند و آدرس محل تصفیه شرکت منحله استان اصفهان ، شهرستان
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سرتاوه ، کوچه منارساربان ، بن بست
فرعى اول ، پالك 0 ، طبقه همکف و کد پستى 8155896654 مى باشد. اداره کل ثبت
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان

(1462157)

آگهى تغییرات 
شرکت ســهامى خاص تامین فلز صبا به شناســه ملى 14009389901 و به شماره ثبت 65418 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
1401/06/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى محمدعلى عسگرانى به شماره ملى 1271149001 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت
دو سال خانم مائده السادات تبریزى به شماره ملى 1271768003 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى سیدامیرمسعود
پزشک زاده به شماره ملى 1292693088 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى
و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و

موسسات غیرتجارى اصفهان (1463782)

آگهى تغییرات 
شرکت با مسئولیت محدود کیمیا کاران عتیق به شناسه ملى 10260642524 و به شماره ثبت 46212 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق
العاده مورخ 1401/11/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم پردیس نادرى به کد ملى 1272169308 با واریز 100000000 (یکصد میلیون) ریال
سهم الشرکه به حساب شرکت سهم الشرکه خود را به 150000000(یکصد و پنجاه میلیون) ریال سهم الشرکه افزایش داد. آقاى پاکنوش نادرى

به کد ملى 4650367875 با واریز 900000000 (نهصد میلیون) ریال سهم الشرکه به حساب شرکت سهم الشرکه خود را به 1800000000 
(یک میلیارد و هشتصد میلیون) ریال سهم الشرکه افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ 1000000000 (یک میلیارد ) ریال مبلغ 2000000000 (دو
میلیارد ) ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 2000000000 (دو میلیارد) ریال نقدى است که تماما
پرداخت و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته است. اسامى شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل مى باشد: آقاى پاکنوش نادرى کدملى
4650367875 دارنده 1800000000(یک میلیارد و هشتصد میلیون) ریال سهم الشرکه - خانم لیلى لقمانیان کدملى 1285754468دارنده
50000000 (پنجاه میلیون) ریال سهم الشرکه - خانم پردیس نادرى کدملى 1272169308 دارنده 150000000(یکصد و پنجاه میلیون) ریال

سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1464008)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى عام نیرو کلر به شناسه ملى 10260276866 و به شماره ثبت 2386 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ
1401/11/11 و نامه شماره 122121441 مورخ 1401/11/23 سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد ماده 14 اساسنامه بدین
شرح اصالح شد : گواهى نامه حق تقدم باید توسط پست سفارشى قبل از شروع پذیره نویسى به آخرین آدرس اعالم شده سهامداران نزد شرکت
و یا شرکت سپرده گذارى مرکزى، ارسال شود. اعالمیه پذیره نویسى سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیر االنتشار شرکت و یا انتشار در سامانه
کدال (به عنوان روش الکترونیکى مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) ، به اطالع سهامداران برسد. مورد هفتم از بند 1 ماده 18اساسنامه بدین
شرح اصالح شد : تعیین روزنامه/ روزنامه هاى کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکى
مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) ماده 20 اساسنامه بدین شرح اصالح شد : براى تشکیل مجامع عمومى، از طریق درج آگهى در روزنامۀ
کثیر االنتشارى که آگهى هاى مربوط به شرکت در آن منتشر مى گردد و یا انتشار اطالعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکى مورد
تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستورجلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهى ذکر

خواهد شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1462495)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص گروه توسعه کاربردى فن آورى اطالعات نت سازان اصفهان به شناسه ملى 10260426813 و به شماره ثبت 21841 به
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/11/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم مریم علیخانى به شماره ملى 1284800849 به سمت رئیس
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/11/27 خانم زهره سهرابى به شماره ملى 3255658888 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/11/27 
آقاى کسرى باقرى به شــماره ملى 3257668139 به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/11/27و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ
1403/11/27 انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است اداره کل

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1463807)

آگهى تغییرات 
شرکت آجرنماى مرجان اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 30902 و شناسه ملى 10260514720 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور
فوق العاده مورخ 1400/09/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود مظاهرى به شماره ملى 5499019231و کدپستى 8341658685 و شهال مظاهرى تهرانى
به شماره ملى 1817737457و کدپستى 8341658685 و شهین مظاهرى به شماره ملى 5499017336و کدپستى 8341658685 بعنوان اعضاى اصلى
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. فرشاد یعقوب زاده به شماره ملى 1288364717 و کد پستى 8341658685و محمدرضا حکیمى تهرانى به
شماره ملى 1285840011 و کد پستى 8341658685به ترتیب به سمت بازرس اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه

کثیر االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 
اصفهان (1463757)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى صنف وانت بار و تاکسى بار نجف آباد و حومه به شناسه ملى 10260027249 و به شماره ثبت 95 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/08/24 ونامه
5537مورخ 1401/08/30 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعى شهرستان نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصغرمهدیه نجف آبادى به کدملى 1091577439 ، غالمرضا ملکیان نجف
آبادى به کدملى 1090264194 ، محمد على عسکریان نجف آبادى به کدملى 1091336881 ، محمدرمضانى به کدملى 1091590478 ، مهدى پناهى به کدملى 5499971511 
به سمت اعضاى اصلى هیات مدیره و عبداهللا درخشان هوره به کدملى 4623168425 ، محمدباقرمصطفائى نجف آبادى به کدملى 1091340897 ، محمدمغزى نجف آبادى جعفر
1090252463 به عنوان اعضاء على البدل هیات مدیره براى مدت سه ســال انتخاب گردیدند. محمد پناهى گنهرانى به شماره ملى 5499740534 به سمت بازرس اصلى ، على
کارشناس نجف آبادى به شماره ملى 1091541213 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت

تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1463767)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص دانش تجهیز سپاهان به شناسه ملى 10260643354 و به شماره ثبت 46292 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ
1401/11/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * زهرا منوچهرى به شماره ملى 1189343657 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره سیدمسیح صمیمى
اردستانى به شماره ملى 1189366479 به سمت رئیس هیئت مدیره سیدمحســن غزالى اصفهانى به شماره ملى 1282882546 به سمت
مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/29انتخاب گردیدند. *کلیه اوراق ، اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیر
عامل به همراه مهر شرکت معتبر مى باشد.وسید محسن غزالى اصفهانى به سمت مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره مى باشد . اداره کل ثبت

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1463761)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى صنف وانت بار و تاکسى بار نجف آباد و حومه به شناسه ملى 10260027249 و به شماره ثبت 95 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/08/24 ونامه 5541 
مورخ 1401/08/30 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعى شهرستان نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غالمرضا ملکیان نجف آبادى به شماره ملى 1090264194 به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره اصغر مهدیه نجف آبادى به شماره ملى 1091577439 به سمت رئیس هیئت مدیره سیدسعید آیتى نجف آبادى به شماره ملى 1090296207 به سمت مدیرعامل محمد
على عسکریان به کدملى1091336881 بسمت منشى هیئت مدیره محمد رمضانى به شــماره ملى 1091590478 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره مهدى پناهى به شماره ملى
5499971511 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت سه سال انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء سیدسعیدآیتى (مدیرعامل )و اصغرمهدیه (رئیس
هیات مدیره) و مهرشرکت ودرغیاب اصغرمهدیه (رئیس هیات مدیره) محمد على عسکریان (منشى)حق امضا خواهدداشت و اوراق عادى با امضاء سیدسعید آیتى ( مدیرعامل ) و مهر

شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1463768)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص گیتى مدار ســپاهان به شناســه ملى 10260623336 و به شماره ثبت 44431 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ 1401/09/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى فرهاد باقرى به شــماره ملى 1287391834 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و به سمت
مدیرعامل خانم الهام السادات امیرى به شماره ملى 1292588713 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقاى سید حسام سیفى نیا به شماره ملى
4270513950 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى با امضا ء مدیر عامل و یکى ازاعضاى هیات
مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد و تعهدات شرکت با امضا ء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد و

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1463779)
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تیم سپاهان با عبور از تســاوى بدموقع در اراك، کار خود 
را براى دیــدار مقابل هوادار در نقش جهان، اســتارت زد 
و بازیکنان این تیم در زمین تمرینــى کمپ باغ فردوس 
حاضر شدند و به تمرین پرداختند. یکى از بازیکنان شاخص 
این جلسه تمرینى طالیى پوشان فرشاد احمدزاده، وینگر 
چپ پاى سپاهان بود که بعد از غیبت در دیدار برابر آلومینیوم 
به دلیل محرومیت، امیدوار است نبودنش در آن مسابقه را 
با درخشــش مقابل هوادار جبران کند. شماره 10 محبوب 
سپاهانى ها که در این فصل با عملکرد قابل قبولش نقش 
پررنگى در صدرنشــینى این تیم ایفا کــرده، در صورت 
آمادگى انتخاب اصلى مورایس براى بازى به عنوان وینگر 
راست است و از همین حاال عزم خود را براى تاثیرگذارى 
در پیروزى احتمالى تیمش برابر هوادار ســخت باِز ساکت 

الهامى جزم کرده است.

استارت فرشاد 
براى قهرمانى سپاهان

04

دغدغه اصلى ایــن روزهاى فدراســیون فوتبال، انتخاب
ســرمربى تیم ملى ایران اســت. موضوعى که در جلسه
هفته گذشته هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، محور اصلى
گفتگوها بود. بعد از اتمام جلسه، احسان اصولى سخنگوى
فدراسیون فوتبال از انتخاب سرمربى تیم ملى تا 28 اسفند
ماه خبر داد. اما مهدى تاج، رئیس فدراسیون فوتبال در این
خصوص گفت: ما با جدیت پیگیر این موضوع هســتیم. 
ترجیح ما این است که یک چهره شاخص داخلى را براى
هدایت تیم ملى انتخاب معرفى کنیم به شــرطى که این
مربى بتواند با نظم و انضباط کامل امور محوله را به انجام
برساند و واجد شرایط، توانمند و داراى کارنامه قابل قبول
باشــد. اما موضوع مربى خارجى هم هنوز مطرح است و
نهایتاً تا 20 اسفند سرمربى تیم ملى را معرفى خواهیم کرد.

معرفى سرمربى تیم ملى
 تا 20 اسفند

02

آرات حسینى که با تصمیم پدرش مدتى را خارج از کشور 
سپرى کرد، در بازگشت به ایران به عضویت سپاهان درآمد. 
پدر آرات چند سال پیش تصمیم گرفت آرات را به انگلیس 
ببرد، اما در نهایت این حضور چند ساله با وجود تمرین در 
آکادمى لیورپول به عقد قرارداد رسمى با این باشگاه یا سایر 
باشگاه هاى انگلیسى منتهى نشد تا چند ماه قبل بار دیگر 
این خانواده به ایران بازگردند. حاال باشگاه سپاهان با انتشار 
پستى از جذب آرات حسینى گفته و این طور نوشته است: 
«آرات حســینى کودك نابغه ایرانى که استعداد او پیش از 
این مورد توجه بزرگان فوتبال جهان قرار گرفته بود، از این 
پس کار خود را با یک مربى اختصاصــى آغاز خواهد کرد 
و ســپس به تیم هاى پایه فوتبال آکادمى باشگاه سپاهان 

اضافه خواهد شد.»

آرات به سپاهان پیوست!

03

رسانه هاى آرژانتینى از حمله افراد مسلح با شلیک 14 گلوله به 
کرکره و درب ورودى فروشگاه مربوط به خانواده همسر لیونل 
مسى فوق ســتاره آرژانتینى تیم فوتبال پارى سن ژرمن در 
منطقه الواله خبر دادند. پلیس پس از حضور در محل متوجه 
یادداشتى از طرف خالف کاران مى شود که در آن فوق ستاره 
آرژانتینى را تهدید کرده اند. در این پیام آمده اســت: مسى، 
منتظرت هستیم. خاوکین (شهردار روساریو) یک فروشنده 
مواد مخدر است. او قرار نیست از شما مراقبت کند. در حمله
روز پنجشنبه به کسى آسیب جانى وارد نشده اما گمان مى رود

خسارت قابل توجهى به فروشگاه وارد شده باشد.

تهدید مسى
 توسط افراد مسلح

است. امى جزم کرده

آخرین دیدار در جریان رقابت هاى هفته بیست و دوم لیگ بیست 
و دوم امروز در نقش جهان برگزار خواهد شد؛ جایى که سپاهانى ها 
براى جبران شکست باخت خانگى خود در جام حذفى برابر رقیب 
دیرینه شان، توقف در برابر شاگردان رحمتى در اراك، بازگشت به 
روند پیروزى هاى پى در پى خود و از همه مهمتر حفظ جایگاهشان 
در صدر جدول باید در برابر چشــم هواداران پرشــمار خود از سد 
هوادار بگذرند؛ تیمى که در 3 بازى اخیر خود در برابر طالیى پوشان 
اصفهان هرگز موفق به غلبه بر این تیم نشده است اما با صعود به 
مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى، قرار گرفتن در بین تیم هاى 
نیمه باالیى جدول و از همه مهمتر شکست دادن پرسپولیس در 
هفته بیستم و در ورزشگاه آزادى ثابت کرده حریف سرسختى براى 

سپاهانى ها خواهد بود.
شاگردان مورایس مى دانند دستکم گرفتن این حریف تهرانى که 
در دقیقه 6 بازى رفت موفق شد سنگر طالیى پوشان را فرو بریزد 
و کار این تیم را براى پیروزى در آن میدان دشــوار کند، مى تواند 
به قیمت از دســت دادن صدر جدول به نفع سرخپوشان پایتخت 

تمام شود.
برگ برنده سپاهان در این بازى نســبت به مصاف این دو تیم در 
نیم فصل اول، حضور پیام نیازمنــد در چهارچوپ دروازه این تیم 

اصفهانى است. گلر ملى پوشى که نه تنها با سیوهاى فوق العاده اش 
در هفته گذشته بلکه با عملکرد عالى اش در سایر رقابت ها نقش 
پررنگى در صدرنشینى سپاهان تا پایان هفته بیست و یکم داشته 
است. عالوه بر اینها سپاهانى ها با برخوردارى از امتیاز میزبانى و 
حضور پرشــور هواداران خود مى توانند با پیروزى برابر هوادار از 
این خوان هم همچون خوان هاى گذشته به سالمت عبور کنند. 
بازگشت شهریار مغانلو مهاجم 7 گله سپاهانى ها به ترکیب تیم 
مورایس و انگیزه این بازیکن براى پس گرفتن جایگاهش در صدر 
جدول گلزنان از رضا اسدى هم مى تواند نیروى طالیى پوشان را 

در عبور از سد مهمان خود دوچندان کند. 
به همه اینها بیافزایید این نکته را که شاگردان مورایس مى دانند از 
دست دادن یک امتیاز در این بازى هم مى تواند حکم برباد رفتن 
رؤیاى قهرمانى آنها در پایان فصل را امضا کند و همین موضوع 
باعث خواهد شد ارتش زرد سپاهان از خط حمله گرفته تا قعر دروازه، 
با انگیزه و روحیه اى مضاعف در برابر شاگردان ساکت الهامى صف 
آرایى کنند. البته آنها نباید از این نکته غافل شوند که هوادار هم با 
علم به اینکه از دست دادن امتیاز در بازى امروز مى تواند آنها را تا 
رده یازدهم جدول پایین بکشد به میدان مى آیند و به این راحتى ها 

پرچم تسلیم را در نقش جهان باال نمى برند. 

اگرچه ذوب آهن امروز با برتــرى برابر پیکان فقط مى تواند
یک رده در جدول صعود کند، آن هم به شرط اینکه هوادار در
مصاف با دیگر نماینده شهر اصفهان در لیگ امتیاز از دست
بدهد اما سربازان تارتار براى از دست ندادن جایگاه خود در

رتبه دهم جدول هم که شــده چاره اى جز کسب سوغات 3 
امتیازى از تهران ندارند؛ شــهرى که گاندوها در نخســتین
دیدار هفته بیســت و دوم لیگ بیست ودوم باید در استادیوم

قوامین آن در برابر خودروسازان صف آرایى کنند.
این در حالى اســت که پیــروزى ذوبى ها در بــازى رفت
مقابــل شــاگردان مجتبى حســینى عالوه بــر اینکه ُمهر
پایانى بود بر تســاوى هاى ســریالى این تیــم اصفهانى،
باعث شــد گاندوها با صعود به رتبه نهم بین تیم هاى نیمه
باالى جدول قــرار بگیرند و امیدوار به کســب نتایج بهتر و
بهبود جایگاه خود در ادامه راه شــوند؛ اما نه تنها این اتفاق
نیافتاد بلکه ســربازان تارتار با ســقوط به رده سیزدهم، تا
پیــش از هفته گذشــته در بین قعرنشــینان لیگ جا خوش

کرده بود.
حاال اما گاندوها مى دانند امــروز با تکرار نتیجه دور رفت در
برابر خودروســازان و این بار در خانه حریف مى توانند براى

بار دیگر هم طعم تک رقمى شــدن رتبه خــود را در جدول
بچشند و هم به کســب جایگاهى بهتر در هفته هاى پایانى
لیگ امیدوارتر باشند. این در حالى است که سبزوسفیدهاى
اصفهانى براى نیل به این مهم و در گام اول نیم نگاهى هم به
نتیجه دیدارى دارند که قرار است امروز در نقش جهان برگزار
شود؛ جایى که سپاهان با برترى و یا متوقف کردن همسایه
دیوار به دیوار ذوب آهن، هم لطف بزرگى به همشهرى خود
خواهد کــرد و هم جایگاه خود در صدر جــدول را محکم تر

خواهد کرد.
اما ایــن همه ماجرا نیســت. ســربازان تارتار فــارغ از هر
نتیجه اى که در تقابل هوادار با ســپاهان رقم خواهد خورد
و صرف نظر از اینکه از صعودشــان به جمع تیم هاى میانه
باالى جدول محقق خواهد شــد یا خیر، باید هر طور شــده
براى حفظ جایگاه خود و اینکه مبادا به منطقه خطر نزدیک
شوند از سد خودروســازان عبور کنند. این در حالى است که
پیکانى ها هم براى فرار از قعر و تصاحب جایگاه ذوبى ها در
رده دهم محکوم به برترى بر مهمان اصفهانى خود هستند
و به این راحتى ها اجازه نخواهند داد تیم تارتار با دســت پر

استادیوم پاس قوامین را ترك کند. 

تنور رقابت هاى لیگ برتر داغ تر از همیشه شده است. این قاعده همیشگى دنیاى فوتبال بوده و هست. ربطى به این هم ندارد که مسابقات در کجا و در چه سطحى برگزار شــود. هرچه به پایان این ماراتن جذاب نزدیک تر مى شویم، بر هیجان و حساسیت این بازى ها افزوده مى شود. حاال این
حساسیت در فاصله هشت قدمى تیم هاى لیگ برترى تا رسیدن به خط پایان این رقابت ها به اوج خود رسیده است. بر همین اساس جنگ 2 نماینده اصفهان در لیگ برتر هم با حریفانشان باالگرفته است. هم ذوب آهن و هم سپاهان در حالى در بیست و دومین هفته این مسابقات مقابل رقبایشان
صف آرایى مى کنند که محکوم به برد هستند؛ نه سبزپوشان اصفهان در میانه جدول از حاشیه امنى برخوردار هستند و نه فاصله یک امتیازى سپاهان در صدر، ضمانت محکمى براى باقى ماندن این تیم در رده نخست این رقابت هادر پایان این هفته است. سربازان تارتار و شاگردان مورایس براى

از دست ندادن جایگاه خود باید هر طور شده از سد دو رقیب تهرانى خود بگذرند.

هفته بیست و دوم؛ سپاهان- هوادار و پیکان - ذوب آهن 

جنگ تمام عیار اصفهانى ها با تهرانى ها

پیکان سوارى با اعمال شاقهیک لحظه غفلت، خداحافظ صدر!

مرضیه غفاریان

کریم انصارى فرد مهاجم ایرانى تیم اومونیا
قبرس براى دومین بار ظرف یک ماه گذشته

در فوتبال این کشور خبرساز شد.
انصارى فرد پس از گلزنى بــه تیم آپوئل در
مرحله یک چهارم نهایى جام حذفى در خانه
حریف، مقابل تماشاگران میزبان دست هایش
را پشت گوش هایش قرار داد و باعث خشم و
عصبانیت هواداران آپوئل شــد. کار تا جایى
پیش رفت کــه حتى بعضى از هــواداران با
پرتاب بطرى و اشــیا به این شادى واکنش

نشان داد.
انصارى فرد هــم یکــى از بطرى هایى که
به سمتش پرتاب شــده بود را از روى زمین
برداشت و وانمود به نوشــیدن آب کرد! این
اقدام سر و صداى زیادى در رسانه هاى قبرس
و حتى یونان به پا کرد. کمتر از یک ماه پیش
هم انصارى فرد به نــوع دیگرى در قبرس

خبرساز شده بود.

تیم اومونیا در چارچوب هفته بیســت و دوم
لیگ فوتبال قبرس برابر تیم آنورتوسیس با
نتیجه ســنگین 4 بر 1 شکست خورد. کریم
انصارى فرد مهاجم ایرانــى اومونیا هرچند
در این بازى پاس تنهــا گل تیمش را داد اما
در پایان بازى مورد انتقاد شــدید هواداران

عصبانى اومونیا قرار گرفت.
پس از آنکه سوت پایان بازى به صدا در آمد،
تعدادى از هواداران اومونیا در ورزشگاه ماندند
تا اعتراض و نارضایتى خود را به بازیکنان و
مربیان تیم خود نشــان بدهند. انصارى فرد
براى دلجویى از هواداران تیم اومونیا به سمت
آنها رفت و به سبک مربى ژاپن (پس از حذف
در جام جهانى) به نشــانه عذرخواهى مقابل

آنها خم شد.
هواداران اومونیا اما نه تنهــا عذرخواهى او
را نپذیرفتند بلکه از مهاجم ایرانى تیمشــان

خواستند که به رختکن برود!

2 حرکت خبرساز کریم در قبرس
 طى یک ماه

مانوئل فرناندز، ستاره پرتغالى سپاهان پس از پشت
سر گذاشتن دوران مصدومیت، مى تواند مقابل هوادار 

بازى کند.
از هفته دوم تا پنجم مانوئل فرناندز یکى از نفرات اصلى 
سپاهان بود و توانست در اولین حضور فیکس براى 
طالیى پوشان اصفهانى هم مقابل نساجى در هفته 
دوم با ضربه سر گلزنى کند، اما این هافبک خالق 
و خوش تکنیک پرتغالــى در دیدار برابر ذوب آهن
مصدوم شد و اگرچه چند هفته بعد مقابل صنعت
نفت آبادان بازى کرد، اما آســیبش تشدید شد
و بار دیگر هفته ها از دســترس ژوزه مورایس

خارج شد.
فرناندز پس از جام جهانى رفته رفته شرایط
حضور در ترکیب سپاهان را پیدا کرد و پس
از اینکه در یکى دو مســابقه به عنوان یار
جانشین وارد زمین شــد، در دیدار برابر
گل گهر از ابتدا به ترکیب اصلى رسید و
عملکرد خوبى در پیروزى 4 بر 1 برابر این

تیم داشت. این بازیکن اما در مصاف بعدى
تیمش برابر فوالد خوزســتان که مورایس با غیبت
4 بازیکن اصلى خود هم مواجه بــود، در دقیقه 30 

مصدوم شد و جاى خود را به کاتاتائو داد.
در کنفرانس خبرى پیش از مصــاف برابر آلومینیوم
مورایس چند ثانیه اى دربــاره فرناندز صحبت کرد و
گفت که این هافبک پرتغالى در دیــدار برابر هوادار

مى تواند بار دیگر براى سپاهان بازى کند.
البته در این مسابقه بعید به نظر مى رسد فرناندز از ابتدا
به میدان برود، اما با توجه به عکس هایى که از آخرین
تمرین سپاهانى ها منتشر شده، حداقل براى دقایقى

در هفته بیست و دوم فرصت بازى پیدا خواهد کرد.

ستاره پرتغالى دوباره در دسترس 
سرمربى پرتغالى

ژوزه مورایس، سرمربى سپاهان نشان داده ترسى از میدان دادن به
بازیکنان جوان و ناشناخته ندارد. محمد قربانى، عیسى مرادى و آریا
یوسفى از جمله جوانانى هستند که اعتماد این سرمربى پرتغالى را

براى حضور در بازى ها جلب کرده اند.
محمد قربانى آخرین خرید ســپاهان براى حضور در لیگ بیست و
دوم بود که در ابتدا تصور بر این بود که هافبک فصل گذشته نساجى
مازندران چنــدان فرصتى براى حضور در ترکیب طالیى پوشــان
اصفهانى پیدا نمى کند، اما این بازیکن حاال به یکى از انتخاب هاى

همیشگى مورایس براى خط میانى سپاهان بدل شده است.
عالوه بر قربانى، عیسى مرادى هم دیگر بازیکنى بود که به یک باره
شانس حضور در ترکیب ســپاهان را پیدا کرد و در آخرین مسابقه

تیمش برابر آلومینیوم هم در روز غیبت شهریار مغانلو گلزنى کرد.
همچنین مى توان به آریا یوسفى اشاره کرد که پس از حضور ثابت
در دیدار برابر فوالد خوزســتان، اعتماد مورایس را جلب کرده و به
نظر خودش را وارد پازل تاکتیکى ســپاهان کرده است. او در بازى
آخر سپاهان نیز براى دقایقى وارد زمین شد و جاى رامین رضائیان

را گرفت.
این روند باعث شــده بازیکنانى نظیر عرشیا
سرشوق و محمدحســین روح االمین که
پرورش  یافته هاى آکادمى ســپاهان به 
شــمار مى روند، با انگیزه بیشــترى در

تمرینات حاضر شوند و امیدوار باشند 
به زودى فرصت بازى 
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مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى و ورزشى ســپاهان شهردارى اصفهان گفت: با 
نزدیک شدن به سال جدید و مســاعد شدن شــرایط آب وهوایى، رکورد حضور اردوهاى دانش آموزى در

شهربازى شهر رویاها با میزبانى بیش از 2000 نفر از دانش آموزان به طور همزمان شکست.
به گزارش روابط عمومى شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى و ورزشى سپاهان شهردارى اصفهان،
سعید ساکت، درخصوص استقبال اردوهاى دانش آموزى از مجموعه شهر رویاها اظهارداشت: شاید بتوان
گفت که مجموعه شــهر رویاها یکى از بزرگترین مجموعه هاى تفریحى و گردشگرى کالنشهر و استان
اصفهان محسوب مى شود که در این راســتا مى تواند میزبان جمع کثیرى از گردشگران و عالقه مندان به

عرصه تفریح و گردشگرى باشد.
وى با اشاره به استقبال از حضور اردوهاى دانش آموزى و ســازمانى در مجموعه شهر رویاها افزود: اکنون
با مساعد شدن وضعیت آب وهوایى و تعامل سازنده شرکت توســعه سیاحتى سپاهان با اداره کل آموزش و
پرورش به منظور میزبانى شایسته از فرهنگیان و دانش آموزان در این ظرفیت تفریحى، از حضور مدارس،

فرهنگیان و سازمان ها براى فراهم سازى بستر مناسب تفریحى استقبال مى کند.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع هاى سیاحتى، فرهنگى و ورزشى سپاهان شهردارى اصفهان خاطرنشان
کرد: با استقبال اردوهاى دانش آموزى شــاهد حضور بیش از 2 هزار دانش آموز از مدارس مختلف به طور
همزمان در یک روز در مجموعه شهر رویاها بودیم که این عدد رکورد روزانه حضور اردوهاى دانش آموزى

در مجموعه شهر رویاها را شکست.
وى با بیان آنکه این عدد در مقایسه با بیشترین میزان استقبال در 5 سال گذشته که 1200 نفر بود، قابل توجه 
است، گفت: همچنین در پایان بهمن 1401، بیش از 1500 دانش آموز در یک روز میهمان شهربازى شهر

رویاها بودند که این عدد در مقایسه با سال هاى گذشته قابل توجه است.
ساکت تصریح کرد: شرکت توسعه سیاحتى سپاهان در عرصه کاهش آسیب ها و بحران هاى اجتماعى نسبت
به بهره مندى موثر مدارس و دانش آموزان گام برداشته و براى تسهیل شرایط به منظور برگزارى اردوهاى

دانش آموزى تالش و همراهى الزم خود با ارگان ها و مدارس مختلف را اعالم مى دارد.

با حضور بیش از 2000 دانش آموز به طور هم زمان در یک روز ؛ 

رکورد حضور اردوهاى دانش آموزى
در شهر رؤیاها شکست

جشنواره هنرى و ادبى جان فدا تمدید شد

«توکافوالد» به دنبال شناخت نقاط قابل بهبود
ساختار مدیریت منابع مالى

سرپرست دانشــگاه فنى وحرفه اى استان اصفهان و رئیس
اولین جشــنواره هنرى و ادبى جان فدا، از تمدید ارسال آثار

این جشنواره خبر داد.
هادى مشرف زاده به استقبال چشمگیر شرکت کنندگان و
همکارى صمیمى همه ارگان ها و سازمان ها جهت برگزارى
هرچه بهتر این جشنواره اشــاره کرد وگفت: بنا به تصمیم

شوراى سیاستگذارى جشــنواره،مهلت ارســال آثار تا 26 
اردیبهشت 1402 تمدید و زمان برگزارى جشنواره نیز روز 3 
خرداد 1402 سالروز آزادسازى خرمشهر و روز مقاومت و ایثار

تعیین گردید.
وى با بیان اینکه ایده برگزارى این جشنواره در دانشگاه فنى و
حرفه اى استان اصفهان شکل گرفته است ، افزود: با حمایت
کامل دفتر اســتانى نهاد نمایندگى مقــام معظم رهبرى در
دانشگاه  هاى استان و همکارى صمیمانه همه دانشگاه هاى

استان و همه مسئوالن ادارات، سازمان ها و نهادهاى استان،
اولین جلسه شوراى سیاستگذارى جشنواره به ریاست حجت
االسالم و المسلمین علیرضا جواد کلباسى معاون دفتر استانى
نهاد مقام معظم رهبرى در دانشــگاه هاى استان اصفهان

برگزار و تصمیمات راهبردى خوبى گرفته شد.
مشــرف زاده ادامه داد: عالوه بر اهداء جوایــز نفیس این
جشــنواره به برگزیدگان، طبق هماهنگــى صورت گرفته
توسط دبیرخانه جشنواره، آثار برگزیده در صدا و سیما و نیز در
قالب یک نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

این جشــنواره ویــژه عموم دانشــگاهیان اســتان اعم از 
دانشجویان، اساتید و پرسنل دانشگاه مى باشد و عالقمندان
جهت کســب اطالعات بیشــتر مى توانند به نشانى سایت
https://mohajer.tvu.ac.ir/janfada  جشنواره به آدرس اینترنتى

مراجعه نمایند.

معاون مالى و سرمایه انسانى گروه سرمایه گذارى توکافوالد
گفت: با توجه به اینکه شــناخت نقاط قابل بهبود ســاختار
مدیریت منابع مالى از دیگر اقدامات موجود در دســتور کار
ما بوده اســت، این معاونت ضمن اجراى گام نخســت در
تأمین منابع الزم با همکارى بســیار مؤثر شــرکت فوالد
مبارکه از طریق بازار پول(بانک ها) براى شرکت هاى گروه،
افزایش سرمایه توسط سهام داران و از طریق سود انباشته،
مقدمات اجراى گام دوم جهت تأمیــن منابع از طریق بازار
سرمایه نیز با همکارى شــرکت توسعه توکا در حال بررسى

مى باشد.
امید سخایى اظهار داشت: عملکرد حسابرسى نشده 9ماهه
شــرکت هاى این گروه پس از برگزارى جلساتى در دى ماه
سال جارى مورد بررســى قرار گرفت و مشخص شد که با

تالش کلیه همکاران، ســود خالص تلفیقى پیش بینى شده
براى گروه سرمایه گذارى توکافوالد در سال مالى منتهى به

29/12/1401 تحقق خواهد یافت.
وى با اشــاره به تدوین بودجه 1402 گروه ســرمایه گذارى
توکافوالد به عنــوان یکى از دســتورکارهاى این معاونت
افزود: باتوجــه به تأکیــد مدیریت عامل گــروه بر تدوین
بودجه بر اســاس اهداف عملیاتى مصوب شــده توســط
هیئت مدیــره شــرکت ها، از بهمن ماه بررســى هاى الزم
آغاز شــده و  با وجود تعامل ســازنده اى که فى مابین کلیه
همکاران گروه مى باشد، این بررسى ها پایان یافته و همکاران
محترم در حــال اجراى اقدامــات اصالحى پیشــنهادى
براى غنابخشــى به بودجه هــا و پیش بینى هاى پیوســت

مى باشند.

شهردارى باغبادران به استناد مجوز شــماره 319 مورخ 1401/08/10
شوراى اسالمى شــهر در نظر دارد نســبت به فروش 4 قطعه زمین با
کاربرى مسکونى واقع در بلوار شهید رجایى در شــهر باغبادران (به
شــماره هاى 197، 248، 247، 246) با قیمت پایه کارشناسى از طریق
مزایده اقدام نماید. متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و مدارك
شرکت در مزایده از روز دوشنبه مورخ 1401/12/08 لغایت روز سه شنبه
مورخ 1401/12/23 در ساعات ادارى به شهردارى باغبادران، واحد امور

قراردادها مراجعه نمایند.

آگهی مزایده نوبت سوم

م. الف: ۱۴۶۲۹۸۰

چاپ دوم

شهردار باغبادرانـ  حجت ا... امینی باغبادرانی

بدینوسیله ازکلیه صاحبان سهام دعوت می شود درمجمع عمومی عادى به طور فوق العاده که از ساعت 
10 لغایت 11 و مجمع عمومی فوق العاده که از ساعت 11 لغایت 12 در روز شنبه مورخ 1401/12/27 در محل 
دفتر شرکت به آدرس اصفهان ،مصلى خیابان مصلى، بن بست سى ام(30)،پالك 328 ،طبقه همکف  برگزار 

میگردد حضور بهم رسانید.
دستورات جلسه مجمع عمومی عادى به طور فوق العاده  :

1-گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی .
2-بررسی و تصویب صورتهاي مالی سال1400.

3-انتخاب بازرس .
4-تصمیم گیري درخصوص سایرمواردي که درصالحیت مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده  می باشد.

دستورات جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
1-افزایش سرمایه .

2-تصمیم گیري درخصوص سایرمواردي که درصالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
وفوق العاده   شركت آذر سپید سپاهان  

(سهامي خاص - ثبت ۳۴۲۱۰) به شماره شناسنامه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۴۹۰۰

هيات مديره شركت آذر سپید سپاهان  


