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۳

سرویس مدرسه
 یا ارابه مرگ؟! 

رژه «بام باال» در پردیس 
سینمایی ساحل

۳

فصل مشترک برای 
همکاری های تجاری

به یک کیف پول بزرگ

 تبدیل شده ایم

۳

       

خوراکی هایی
 برای کاهش وزن

اعتبار تکمیل خط 2 مترو اصفهان بلوکه شده است
۶

َمسکن مهر یا 
مُسّکن بی مهری؟!

بیشتر شبیه یک تراژدى ناتمام است؛ ماجراى خانه هایى 
که بیش از ده سال پیش، بدون هیچ امکانات مشخصى 
در بستر بیابان جا گرفتند تا حاشــیه امنى باشند براى 
کسانى که قدرت خرید خانه در داخل شهر را نداشتند. 
گرچه در برخى از شهرها این خانه ها وضعیت بهترى 
نسبت به ابتداى ساختشــان پیدا کردند اما در برخى از 
شهرستان هاى اســتان اصفهان هنوز خبرى از ایجاد 
امکانات براى این خانه هاى دور افتاده از شهر نیست و 
با وجود اینکه شکل نونوارى را به خود گرفته اند اما نبود 
امکاناتى همچون بیمارستان، کالنترى، زیرساخت هاى 

مناسب حمل و نقل...

شانه  هاى گران روى شانه ى مصرف کننده
قیمت تخم مرغ در اصفهان رکورد شکست

۶

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به تصمیم دیوان محاسبات استان؛

پایان انتظار عابدزاده برای
 اولین کلین شیت فصل اولین کلین شیت فصل

پونفرادینا با بســته ماندن دروازه اش توســط گلر ایرانى به 
تساوى مقابل گرانادا دست پیدا کرد.

در دیدار آغازین هفته نُهــم اللیگا 2 اســپانیا، تیم فوتبال 
پونفرادینا در حالى که امیر عابدزاده ...

۷

۷
در صفحه ۳ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷ بخوانید بخوانید

زندگی در جایی وسط بیابانزندگی در جایی وسط بیابان

 به نام منطقه مسکونی  به نام منطقه مسکونی 

چرا گاندوها جایی 
در لیست کی روش 

ندارند

۵

نورافکن اجازه خلق موقعیت نورافکن اجازه خلق موقعیت 
را به پرسپولیسی ها نداد

کاهش وزن این روز ها به 
عنوان یکى از معضالت 
افراد تبدیل شده است اما 
با مصرف برخــى از مواد 

غذایى...

از ابر در آسمان خبری نیست 

خشکسالی بی سابقه دامن پاییز را گرفته و به زمستان هم امیدی نیست خشکسالی بی سابقه دامن پاییز را گرفته و به زمستان هم امیدی نیست 

۲

مهران رجبی جایگزین مهران رجبی جایگزین 
مهران مدیری در مهران مدیری در 

«دورهمی» می شود؟«دورهمی» می شود؟

۲

آیا در سال جاری آب جیره بندی می شود؟ زاینده رود جاری می شودجهان نما چگونه حالت فوکوس را در اندروید و آیفون فعال کنیم؟استان براى افزایش طول عمر وزنه بزنید! تکنولوژی سالمت

چهـــــره روز

۲

گزارش عملکرد شهرداری حنا 
در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱

 شهرداری حنا شهرداری حنا

عملکرد  شش ماههعنوانکد طبقه بندى

31.063.326.334درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى110000
6.168.712.900درآمدهى ناشى از عوارض اختصاصى 120000
464.820.000بهاء خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى شهردارى130000
1.514.159.750درآمد حاصل از وجوه و اموال شهردارى140000
9.000.000.000کمک هاى اعطایى دولت و سازمانهاى دولتى150000
215.389.000اعانات ،کمک هاى اهدایى و دارائى ها 160000
3.935.700.000جمع کل حاصل از واگذارى دارائى سرمایه اى200000

52.362.107.984جمع کل منابع شهردارى 

گزارش درآمدهای شهرداری حنا در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱

گزارش هزینه های  شهرداری حنا در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱

عملکرد  6 ماههعنوانکد طبقه بندى
7,262,595,387کالبدی و شھرسازی1
11,221,458,221محیط زیست و خدمات شھری2
7,023,972,000ایمنی و مدیریت بحران3
3,710,165,579حمل و نقل و ترافیک4
141,540,000خدمات مدیریت5
234,015,000اجتماعی و فرھنگی6

54,661,793,171جمع کل ھزینھ ھا

عملکرد  6 ماههعنوانکد طبقه بندى
4.247.713.897جبران خدمات کارکنان110000
4.856.872.292استفاده از کاال و خدمات 120000
749.500.000کمک هاى بالعوض150000
1.145.274.784رفاه اجتماعى160000
1.178.801.111سایر هزینه ها 170000
42.483.631.087تملک دارائى سرمایه اى 200000

(شماره: 1401/629 تاریخ: 1401/7/16) 
به استناد ماده (11) آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه  هاى صنفى (موضوع تبصره 
3 ماده 22 قانون نظام صنفى)، از اعضاى اتحادیه صنف میوه و سبزى فروش شهرستان اصفهان دعوت مى شود با همراه 
داشتن اصل پروانه کسب (دائم یا موقت) یا کارت شناسایى معتبر، روز سه شنبه 1401/8/3 از ساعت 7:45 الى 12 به مکان 
برگزارى انتخابات به نشانى: خیابان سجادـ  سالن اجتماعات گلستان شهدا مراجعه نمایند و با شرکت در انتخابات، از 
بین داوطلبان حائز شرایط، اشخاص موردنظر خود را (باتوجه به تعداد اعضاى اصلى مورد نیاز مشخص شده در جدول 

زیر) انتخاب نمایند. 

آگهی برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرس 
اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان 

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
هیأت اجرایی برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهانهیأت اجرایی برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

اسامى داوطلبان به ترتیب حروف الفبا مى باشد 
اسامى داوطلبان هیأت مدیره

1ـ زهرا ابوالحسین اله آبادى 2ـ رضا بذرافشان 3ـ وحید جهاندار
4ـ احمد خیرى 5ـ حسن دهقانى6ـ جواد ستوده نیاکرانى

7ـ محمد سخنى دستجردى8ـ سیداحمد فاطمى 
نصرآبادى 9ـ جواد قندى جلوانى10ـ فریبا محبوبى

11ـ حمیدرضا مهدوى
اسامى داوطلبان بازرس

2ـ نصراله مرادى کهنگى1ـ حسین شال باف اصفهانى
تعداد مورد نیاز

هیأت مدیره: پنج (5) نفر اصلىـ  دو (2) نفر على البدل       بازرس: یک (1) نفر اصلى، یک(1) نفر على البدل

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفى و آئین نامه اجرایى نحوه برگزارى انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه هاى 
صنفى: 

* اتحادیه ها توســط هیأت مدیره منتخب اعضاى اتحادیه اداره مى شوند. تعداد اعضاى هیأت مدیره منتخب اعضاى 
اتحادیه، پنج نفر اصلى و دو نفر على البدل براى اتحادیه هاى کمتر از هزار واحد صنفى عضو و هفت نفر اصلى و سه نفر 

على البدل براى اتحادیه هاى داراى بیش از هزار واحد صنفى عضو خواهد بود. (ماده 22 قانون) 
* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب براساس اکثریت نسبى آراى مأخوذه، شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب  رئیس 
(اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین مى شود. همزمان با برگزارى انتخابات اعضاى هیأت مدیره اتحادیه، 

انتخاباتى براى انتخاب دونفر بازرس (اصلى و على البدل) برگزار مى شود. (ماده 23 قانون) 
* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آنها از طریق برگزارى انتخابات داخلى در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون 

نظارت تعیین مى شود. (تبصره 3 ماده 22 قانون) 
* براساس بند (1) ماده (19) آیین نامه، چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزارى انتخابات معترض باشند، 
مى توانند ظرف مدت سه روز کارى پس از انتخابات شکایت خود را کتباً و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند. 
* براساس ماده (17) آئین نامه، انتخابات اتحادیه هاى در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت یافته و در صورت 
عدم دستیابى به حد نصاب مذکور، هیأت اجرایى مکلف است مطابق ماده (11) این آئین نامه نسبت به برگزارى فراخوان 
و برگزارى انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا حداکثر ظرف مدت 20 روز اقدام نماید. در صورت عدم 

دستیابى به حدنصاب مزبور کمیسیون موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید. 
* براساس تبصره ماده (12) آئین نامه، در صورت درخواست داوطلبان، هیأت اجرایى موظف است فهرست اعضاى داراى 

پروانه کسب و نشانى واحدهاى صنفى آنان را جهت انجام تبلیغات انتخاباتى، در اختیار آنان قرار دهد. 
* براساس تبصره (4) ماده (6) آئین نامه، افراد زیر نمى توانند در اولین انتخابات بعدى اتحادیه داوطلب شوند: 

1ـ اعضاى معزول هیأت مدیره. 
2ـ اعضاى هیأت مدیره یا داوطلبانى که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزارى انتخابات 

شده است. 

۷

ب پبر پپب یپپر یپو ییی پر ب یورر ی پو پر ب ر

پونفرپونفپونفر
ساوتستساتساو
ر دیدردر دی
پونفنفپوپونف

۲

چهـــــره روز

۲
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دام  روى دست دامداران
مانده است

آیا در سال جارى 
آب جیره بندى مى شود؟

خبرخوان
2 ماه یارانه

واریز مى شود؟
در مورد زمان واریــز یارانه مرحله    برنا |
140 (مهرماه 1401) دولــت هنوز جزئیاتى را 
منتشر نکرده است. اما معموًال دولت بیستم هر 
ماه یارانه نقدى را به حساب سرپرستان خانوار 
واریز مى کند. در این مرحلــه نیز احتماًال طى 
هفته آینده یارانه بگیــران باید منتظر دریافت 
یارانــه 300 و 400 هزار تومانى باشــند. در 
این میان برخى از رســانه ها نیز ادعا مى کنند 
که در این مرحله نیز یارانه دو ماه به حســاب 
سرپرســتان خانوار واریز مى شــود. اما دولت 
هنوز در این رابطــه اظهار نظرى نکرده و بعید 
هم به نظر مى آید که دولت دست به واریز دو 

مرحله اى بزند.

مجرى صداوسیما
کنار گذاشته شد

برنامه «فوتبال یــک» از روز    ایسنا |
پنج شــنبه بعــد از دو هفته تعطیلــى با تغییر 
مجرى بار دیگر به آنتن شبکه ورزش بازگشته 
اســت. مجتبى پوربخش که به عنوان مجرى 
و تهیه کننده برنامه «فوتبال یک» شــناخته 
مى شود، در پى اظهاراتى درباره  حوادث هفته 
هاى اخیر، از آنتن کنار گذاشــته شد. تاکنون 
اظهارنظرى رســمى در این زمینه از ســوى 
مسئوالن تلویزیون و همچنین شبکه ورزش 
منتشر نشده است. پس از این تصمیم، ابتدا از 
محمد سیانکى که بیشــتر به عنوان گزارشگر 
مسابقات فوتبال شــناخته مى شود، به عنوان 
مجرى جایگزین نام برده شــد اما در نهایت 
با روى آنتن رفتــن برنامــه «فوتبال یک»، 
مشخص شد که ســازندگان و شبکه فعًال به 

اجراى پوریا خسروى رضایت داده اند.

پرکارى اینستاگراِم دولت 
در زمان فیلترینگ!

بیش از دو هفته از فیلترینگ    خبرآنالین |
اینســتاگرام مى گذرد و در جدیدترین اظهار 
نظر، گفته هاى عیسى زارعپور، وزیر ارتباطات 
تعبیرش دائمى شدن فیلترینگ اینستاگرام را 
تداعى مى کرد. درحالى که با حکم شــوراى 
امنیــت کشــور و اعمــال وزارت ارتباطات 
اینستاگرام فیلتر شده اســت، اما پیج بسیارى 
از دستگاه هاى دولتى همچون وزارت کشور، 
صفحه رئیس جمهور و... در اینستاگرام در حال 
فعالیت هستند. انتشــار تصاویرى از صفحات 
پرکار اینســتاگرام دولت و وزارت کشــور در 

شبکه هاى اجتماعى سوژه مخاطبان شد.

شیر عصبانى
دزد را خورد! 

یک مرد در باغ وحش    اعتمادآنالین |
«اکرا» در غنا هدف حمله شــیر نر قرار گرفته 
و توسط این حیوان خورده شــد. شیر نر براى 
دفاع از توله  شــیرى که ظاهراً این مرد قصد 
داشت سرقتش کند وارد عمل شد و مرد سارق 
را مجازات کرد. مرد مذکــور از دیوار این باغ 
وحش باال رفته بود تا دســت به این ســرقت 
بزند. بعد از این حادثه پلیس به محل فرا خوانده 
شد تا باقیمانده جسد این فرد را منتقل کند. با 
وجود این اقدام، خانواده این شیر، یعنى شیر نر، 
شیر ماده و دو توله آنها در امنیت در این محل 

باقى ماندند.

کتاب چقدر گران شده؟
در شــهریور ماهى که گذشت،    ایسنا |
با وجود حدود یک درصد کاهش نشــر کتاب 
نسبت به زمان مشابه سال قبل، بیش از 9000 
عنوان کتاب منتشــر شــدند که حدود 5000 
عنوان از آنها چــاپ اول بوده انــد. این البته 
درحالى ا ســت که در مدت یکسال، کتاب 38 

درصد گران تر شده است.

آزادى هاى ما 
در هیچ جا وجود ندارد 

نایب رئیس کمیسیون حقوقى و قضایى    ایسنا |
مجلس، رسانه ها، دانشگاه ها و مســاجد را به عنوان 
فضاهایى عنوان کرد که در آن فضا براى بیان اظهار 
نظر موافق و مخالف و ســخنرانى وجود دارد و گفت: 
همه چیز براى بیان اعتراض وجود دارد. حجت االسالم 
حســن نوروزى با بیان اینکه اگر االن کسى بخواهد 
اعتراضش را بیان کند و نظــرش را بگوید مى تواند از 
روزنامه ها، صداوسیما و رادیو استفاده کند، اظهار کرد: 
آزادى هایى که در ایران وجود دارد، در هیچ جاى جهان 

وجود ندارد.

رئیسى به معترضان
نگفت مگس 

  روزنامه ایران| پایگاه هاى خبــرى اقمارى 
وابســته به جریان مخالف دولت، با تقطیع و تحریف 
اظهارات رئیس جمهور در جمع دانشجویان دانشگاه 
الزهرا(س) مدعى شــدند رئیس جمهــور معترضان 
را «مگس» خطاب کرده اســت. در حالى که وى به 
تالش ناتمام دشمنان در ایجاد آشوب و بلوا در دانشگاه 
اشــاره مى کند و خطاب به دشــمنان مى گوید: «اى 
مگس عرصه سیمرغ...» اما رسانه هاى مخالف دولت 
تیتر زدند: «رئیس جمهور خطاب بــه معترضان: اى 

مگس...»

کنایه استاندار بوشهر
  ایرنا | استاندار بوشهر در سخنانى به اقدام زنان 
اروپایى که براى همدردى با مهسا امینى، دختر ایرانى 
گیســوان خود را قیچى کردند واکنش کنایه آمیزى 
نشان داد. احمد محمدى زاده گفت: از آنها مى خواهیم 
که به دلیل خشونت، جنایت و مرگ صدها زن در اروپا، 
آمریکا و کانادا که هر روز اتفاق مى افتد یک بارهم که 
شده موهاى سر خود را از ته بتراشند و بر ظلمى که دنیا 

به زنان روا مى دارد، زار زار گریه کنند.

زیباکالم 4 سال قبل 
بازنشسته شده 

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسى    تابناك |
دانشگاه تهران در واکنش به خبر اخراج دکتر زیبا کالم 
از این دانشکده گفت: دکتر زیبا کالم چهار سال قبل 
یعنى در سن 70 سالگى بازنشســته شده است. دکتر 
متقى با بیان اینکه دانشــکده علوم سیاسى دانشگاه 
تهران حداکثر احترام را براى دکتر زیباکالم قائل است 
گفت: در چهار سالى که از بازنشستگى ایشان مى گذرد 
حتى اتاقشان از نظر قانونى تخلیه نشده است و حتى 
ایشان با دانشجویان نیز پایان نامه دارند. آیا براى پنج 
استاد دیگر بازنشسته نیز درس گذاشته ایم که ایشان با 

مابقى متفاوت باشند؟

قالیباف همچنان
در اندیشه ریاست جمهورى

  قرن نو | برخى سیاسیون و تحلیلگران خبر از 
تحرکات چراغ خامــوش قالیباف و طیف همراهانش 
براى حضــور در انتخابات 1404 مــى دهند. برخى 
اظهارنظرهاى او نیز در همین راســتا تفسیر مى شود. 
مانند آنچه او درباره حکمرانى خوب چندین بار مطرح 
کرده است تا به نوعى از برنامه و نگاه خود در آینده اى 
که شاید ریاست جمهورى در اختیارش باشد رونمایى 

کند.

 اقدام جالب امام جمعه کاشان
  خبرگزارى حوزه| جلســه تکریم و معارفه 
مدیرعامل شرکت خودروسازى سایپا سیتروئن کاشان 
بخاطر تقارن با نماز اول وقت ظهر و عصر با پیشنهاد 
حجت االسالم والمسلمین سیدسعید حسینى نماینده 
مقام معظم رهبرى در منطقه کاشان، از سالن آمفى تئاتر 
به مسجد این شرکت انتقال یافت. امام جمعه کاشان در 
این مراسم گفت: اقامه نماز اول وقت در ارتقاى کیفى 

واحدهاى تولیدى و صنعتى بسیار اثرگذار است.

مســئوالن صنفى مى گویند به رغم آزادسازى صادرات، 
فروش دام به کنــدى در حال انجام اســت. گویا پس از 
پشت کردن مشتریان داخلى به بازار، نوبت به مشتریان 
خارجى رسید تا بدین ترتیب دام روى دست دامداران بماند. 
در حالى از آزاد شدن صادرات دام بیش از دو ماه مى گذرد 
که پیگیرى ها از روند کند صــادرات دام حکایت دارد. به 
طورى که حتى مى توان گفت صادرات دام سنگین کامًال 
متوقف است. در حال حاضر دامداران با انباشت تولید به 
دلیل عدم صادرات دام مواجه شده اند. از سمت دیگر شرایط 
سخت صادرات صنعت دامدارى را در آستانه فروپاشى قرار 
داده است. البته بسیارى نگران هستند با صادرات زمینه 

افزایش قیمت گوشت فراهم شــود. اما متولیان امر، این 
را تأیید نمى کنند و تأکید دارند گوشت با قیمت فعلى هم 
در بازار تقاضایى ندارد. بدین ترتیب افزایش مجدد قیمت 

گوشت منطقى به نظر نمى رسد. 
منصور پوریان، رئیس شوراى تأمین کنندگان دام عنوان 
کــرد: در حال حاضر صــادرات دام انجام مى شــود، اما 
به سختى و محدود. او با اعالم اینکه اکنون با انباشت دام 
مواجه هستیم، تصریح کرد: یکى از دالیل انباشت دام است 
که تقاضایى براى آن وجود ندارد. این عدم تقاضا باعث شد 
تا قیمت به طور چشمگیرى کاهش پیدا کند؛ از همین رو 

هم اکنون دام زیادى روى دست دامداران مانده است.

با پایان یافتن ســال آبى مشخص شده که بارش هاى 
سال آبى 1401-1400 کاهشى 18 درصدى نسبت به 

سال هاى نرمال داشته است. 
ســخنگوى صنعت آب مى گوید: سیاست هایى که در 
تابستان اعمال کرده ایم همچنان ادامه دارد و در تالشیم 

تا حد ممکن جیره بندى آب اتفاق نیافتد.
این در حالى اســت که فیروز قاســم زاده هفته گذشته 
ســال آبى 1400-1399 را کم آب ترین سال نیم قرن 
اخیر دانسته و گفته بود: سال آبى 1400-1401 در بین 
53 سال اخیر، رتبه 44 را از نظر میزان بارش ها داشت و 
جزو 20 درصد سال هاى کم آب نیم قرن اخیر کشور بود.

اما اگر بخواهد جیره بندى آب اتفاق بیافتد براى کدام 
استان هاســت؟ ســخنگوى صنعت آب در این زمینه 
توضیح مى دهد: در حال حاضر مدلى که براى تأمین آب 
شرب وجود دارد تنش آبى در شهرها را نشان نمى دهد. 
اما در صورتى که در آینده شــرایط بــارش، دما و... به 
سمتى رود که برخى از شــهرها دچار تنش آبى شوند، 
احتمال جیره بندى آب وجــود دارد و در آن صورت به 

مردم اطالع رسانى خواهیم کرد.
قاســم زاده اضافه کرد: در حال حاضر شــهر و استان 
خاصى وجود ندارد کــه بتوان آن را دچــار تنش آبى 

قلمداد کرد.

دریا قدرتى پور
چشــم امید خیلى ها به پاییز و زمســتانى بود که به 
نظر مى رسد خشک تر از همیشه است. خشکسالى 
بى ســابقه اى که اکنون دامــن پاییــز را گرفته و

 پیش بینى هاى هواشناسى نشان مى دهد نمى توان 
دل خوشى به زمستان پیش رو هم داشت. مشکالت 
کم آبى بسیارى از شهرهاى کشــور را دچار مشکل 
کرده است و حال بســیارى از سدهاى کشور چندان 
تعریفى ندارد و این کاهش بى سابقه بارش ها حکایت 

روزهاى سخت در آینده اى نزدیک است.  
امســال در حالى پاییز نیمه اول خود را طى مى کند 
که بارش ها در کشور کمتر از شرایط نرمال است و با 
توجه به اینکه ذخیره آبى بسیارى از سدهاى کشور به 
پایین ترین میزان خود رسیده، باید منتظر حقیقتى تلخ 
از کم آبى و بى آبى در شهرهاى خشک کشور باشیم. 
با وجود اینکه کارشناسان هواشناسى معتقدند پیش 
بینى هاى فصلى هواشناسى در همه دنیا با اما و اگر 
همراه است، چرا که تغییرات جو را نمى توان به طور 
دقیق  پیش بینى کرد اما بایــد این حقیقت را هم باور 

کنیم که هر سال بارش ها در حال آب رفتن است.
احد وظیفه، رئیس مرکز ملى خشکسالى و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسى نیز چنین نظرى دارد. او 
با اشاره به اینکه هشت مرکز در دنیا پیش بینى هاى 
فصلى را انجام مى دهند مى گوید: تحلیل و بررسى 
داده هاى این مراکز نشــان مى دهد که شرایط پاییز 
امسال از پاییز سال گذشــته که کم بارش بود، بسیار 
نامناسب تر اســت.  آنطور که وظیفه توضیح مى دهد 
مدل هاى عددى هواشناســى نشــان مى دهد که 
بارندگى ها در فصل پاییز کمتر از شرایط نرمال است.

پاییز خشک خشک خشک
 پاییز ســال گذشــته نیز بارش ها حدود 26 درصد 
کمتر از شرایط نرمال بود. به گفته رئیس مرکز ملى 
خشکســالى و مدیریت بحران سازمان هواشناسى، 
این احتمال وجود دارد که میزان بارش هاى زمستان 

امسال نیز مناسب نباشد.
این در حالى است که تابستان امسال پدیده مونسون 
برخى از ســدها را به شرایط مناســب برگرداند اما 
بسیارى از سدهاى کشــور همچنان خالى هستند و 

شرایط نگران کننده اى دارند.
در چنین شرایطى و با توجه به اینکه میزان بارش ها 
در پاییز و زمستان پیش رو نیز کمتر از شرایط نرمال 
پیش بینى شده است، نیاز است که در نحوه مدیریت 

منابع آب کشور تجدید نظر شود.
در حال حاضر حدود 90 درصد از منابع آبى کشــور 
صرف کشاورزى مى شــود و این در حالى است که 
میزان بهره ورى آب نیز در این بخش بسیار نامناسب 
است. این در حالى اســت که ما هنوز نتوانسته ایم 
الگوى کشــت مناسبى را در کشــور داشته باشیم و 
به این ترتیب شــرایطى ایجاد مى شــود که در آن 
کشــاورزان بیش از گذشــته از آب هاى زیرزمینى 
برداشــت مى کنند و به خطراتى مانند فرونشســت 

زمین و تخریب آبخوان ها دامن مى زنند. 

صنایع، کشاورزان و یا...
البته سوء مدیریت به شــرایط نامناسب کشاورزى 
محدود نمى شــود، چراکه صنایع نیــز در مناطقى 
احداث شده اند که شــرایط از نظر منابع آبى مناسب 

نیست. 

رئیس مرکز ملــى خشکســالى و مدیریت بحران 
سازمان هواشناســى دراین باره  مى گوید:  جانمایى 
اشتباه صنایع نیز بر بحرانى شدن شرایط آب کشور 
دامن مى زند. به گفته او چنین اقداماتى از این حکایت 
دارد که برخى مسئوالن هنوز درك مناسبى از شرایط 
کشور ندارند و از اشتباهات گذشته درس نگرفته اند .

آنطور که رئیس مرکز ملى خشکســالى و مدیریت 
بحران ســازمان هواشناســى توضیــح مى دهد، 
بارش هاى کشورمان یک چهارم بارش هاى جهان 
است و با توجه به این مسائل   مدیریت منابع آب باید 

با حساسیت بیشترى انجام شود.

بررســى میزان بارش ها در کشور نشــان مى دهد 
میانگین بارش هاى ســاالنه در کشــورمان حدود 
230 میلیمتر اســت در حالى که  ســال آبى گذشته 
میــزان بارش هــا در کشــورمان 134 میلیمتــر

 گزارش شد.
امســال نیز بارش ها چندان وضعیت خوبى نداشت 
و با توجه به اینکه میزان آب هاى سطحى و ذخیره 
پشت سدهاى کشــور نیز کاهش یافته است به نظر 
مى رسد که اگر قدم هاى بزرگ ترى براى مقابله با 
خشکسالى برنداریم با روزهاى بحران زایى روبه رو 

خواهیم شد.

خشکسالى بى سابقه دامن پاییز را گرفته و به زمستان هم امیدى نیست 

از ابر در آسمان خبرى نیست 

مهران رجبى جایگزین مهران مدیرى
در «دورهمى» مى شود؟

درخواست نماینده خمینى شهر
درباره سلبریتى ها

در پى حاشیه هاى اخیر «دورهمى» و تصمیم نهایى 
شــبکه مبنى بر قرار ندادن این مســابقه در جدول 
پخش، گمانه زنى هایى مبنى بر انتخاب مجرى هاى 
جدید شــکل گرفت و از برخى بازیگران هم نام برده 
شــد که البته تاکنون هیچکدام به تأیید ســازندگان 

نرسیده است.
پیش از اظهارنظر اخیر مهــران مدیرى درباره  تمایل 
نداشتن به پخش فریمى از او از شبکه اى تلویزیونى، 
شبکه نسیم اعالم کرده بود که قصد دارد، قسمت هاى 
باقیمانده از مســابقه «دورهمى» را پس از ایام صفر 
پخش کند و این برنامه را تا پایان ســال 1401 ادامه 
خواهد داد اما در پى ویدیوى منتشرشــده توسط این 
مجرى و ابراز عقیده درباره  ادامه پخش «دورهمى» 
از تلویزیــون، تهیه کننده بر مالکیت صداوســیما بر 
اینگونه برنامه ها تأکید کرد و یادآور شد تصمیم گیرنده 
در رابطه با پخش یا پخش نشــدن برنامه ســازمان 

صداوسیماســت؛ با این همه، شبکه نسیم ترجیح داد 
با اتمام ماه محرم و صفر، جدول پخش جدید خود را 

بدون «دورهمى» ببندد.
حاال پخش تعداد قسمت هاى باقیمانده از «دورهمى» 
با اجراى مهران مدیرى بالتکلیف مانده و این مسابقه 
در حالى که از آنتن حذف شده است که از افراد جدیدى 
چون مهــران رجبى به عنوان مجــرى «دورهمى» 
جدید نام برده مى شــود. با این همه سازندگان با رد 
خبر تغییر مجرى، تأ کید کرده اند هیچ تغییر مجرى در 

«دورهمى» نخواهند داشت.
همچنین تاکنون خبرى رسمى مبنى بر پخش مجدد 
این برنامه از تلویزیون پس از حواشى پیش آمده اعالم 
نشده است.  از آنجا که تلویزیون هزینه باالیى را براى 
تولید آکساسوار و دکور این مسابقه تلویزیون صرف 
کرده اســت، انتظار مى رود به همین راحتى ها از کنار 

ادامه تولید و پخش این برنامه نگذرد.

عضــو کمیســیون حقوقى و قضایــى مجلس 
شــوراى اســالمى در پى ناآرامى هاى اخیر و 
اظهارنظرهاى جنجالى برخى سلبریتى هاگفت: 
مدیران صدا و ســیما و سازمان ســینمایى باید 
هرچه ســریع تر تمامى عناصر نامطلوبى را که 
در اغتشاشات اخیر آتش بیار معرکه شدند براى 
همیشه از عرصه فرهنگى و هنرى کشور حذف 
نمایند؛ همه ما مى دانیم که این افراد همیشــه 
طلبکار هیچ خاصیتى ندارند و باید براى همیشه

 آن ها را کنار بگذاریم و از اســتعدادهاى جوان 
دعوت کنیــم کــه در تولید آثار هنــرى نقش

 داشته باشند.
حجــت االســالم والمســلمین محمدتقــى 
نقدعلى ادامــه داد: شــاید برخى مدیــران از 
رفتار ســلبریتى ها اعالم انزجار کننــد اما بعداً 
بخواهنــد همچــون گذشــته از ایــن عناصر 

نامطلوب براى تولید آثار ســینمایى و تلویزیونى
 استفاده کنند! 

پس تنهــا اعالم موضــع کافى نیســت و باید 
تصمیمى جــدى و قاطــع اتخاذ شــود تا همه 
کســانى که این روزها آتش بیار معرکه شــدند 
براى همیشــه از عرصه فرهنــگ و هنر حذف 
شده و به جاى اســتفاده از این عناصر فرسوده 
که ســال ها از منافع بیت المال استفاده کردند 
و همیشــه طلبکار بودند از اســتعدادهاى جوان

 استفاده کنیم.
نماینــده مــردم خمینى شــهر اظهــار کرد : 
دیگــر دوره آنکــه مــردم بــراى برخــى 
ســلبریتى هاى تکــرارى به تماشــاى فیلم و
 سریال ها بنشینند گذشــته و مدیران فرهنگى 
باید هرچه ســریع تر بــراى عبــور از این افراد 

تصمیم قاطع بگیرند.

الدن ایرانمنش
آمارها حکایت از این دارد که ســرانه کارت بانکى به ازاى 
هر نفر در ایران، عدد بزرگى اســت و هر فرد در کیف پول 
خود چندین کارت بانکى دارد که ممکن اســت هر کدام 
بخش کوچکى از عملیات بانکى اش را برعهده داشــته 
باشد؛ روشى که در بسیارى از کشورهاى توسعه یافته دیگر 
محلى از اعراب نداشته و صرفه جویى در وقت و هزینه را 

به همراه دارد.
این مسئله اما هنوز در کشور ما حل نشده است و با وجود 
گذشــت چندین ســال از آمدن اینترنت بانک و نرم افزار 
همراه بانک، مردم همچنان براى گرفتن خدمات بانکى به 
بانک ها مراجعه مى  کنند و با صرف وقت و هزینه فراوان 
فعالیت هایشان را به سرانجام مى رسانند. این در حالى است 
که هم اکنون هر بانک، یک حساب و یک کارت مخصوص 
به خود را دارد و مشــترى به دلیل نارسایى ارتباط حساب 
خود با مراکز خدمات دهنده باید انواع کارت هاى بانکى را 

در جیب داشته باشد. 
اگرچه همواره بانک ها، خدمات الکترونیکى امن و آسان 
و آنالین را معرفى و تبلیــغ مى کنند و براى کوچک ترین 
خدمت رســانى نیز از مردم پول دریافــت مى کنند؛ با این 

حال، خدمات الکترونیک و شعب آنها راضى کننده نیست 
و مشــتریان باید زمانى طوالنى را براى انجام خدماتشان 
صرف کنند. این اتفاق در حالى در کشور ما رقم خورده است 
که بانک هاى جهان به سمت گسترش ارتباط و فناورى 
نوین الکترونیکى حرکت کرده اند و در عین حال بانکدارى 
شعبه هم از رونق نیفتاده و نیازهاى مختلف مشتریانشان 

را تأمین مى کنند.
این مسئله نشان مى دهد که در کشور ما هنوز تعریف واضح 
و روشنى از پرداخت دیجیتال وجود ندارد و در حالى که این 
شیوه پرداخت عملیات هاى مختلف را به صورت خودکار و 
با سرعت بیشترى انجام مى دهد بدون اینکه نیروى انسانى 
در آن دخل و تصرفى داشته باشد اما هنوز به شکل جدى جا 
نیفتاده و همین باعث شده که شعب بانک ها در هر زمان 

از روز شلوغ باشد.
مهدى تقوى، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد، به خوبى 
علت این قضیه را روشن کرده است. به نظر او گرفتن پول 
نقد معموًال در میان قشر ضعیف جامعه بیشتر است، به این 
علت که این قشر به دلیل عدم دسترسى آسان به خدمات 
بانکى و محرومیت از این امکانات تنهــا گزینه پرداخت 
نقدى را پیــش روى خود دارند در کنار این مســئله مبلغ

 تراکنش هاى قشر ضعیف کم اســت و در پرداخت هاى 
الکترونیکى چندان مورد استقبال بانک ها قرار نمى گیرد، 
زیرا  تمام تراکنش ها براى بانک هزینه بر هستند: «موضوع 
اما در رابطه با تراکنش هاى باالتــر فرق مى کند، در این 
تراکنش ها، مردم ترجیح مى دهند که به بانک ها و شعب 
آنها مراجعه کند، به این خاطر که اعتمادى به برنامه هاى 
دیجیتالى براى جابه جایى مبلغ زیاد را ندارند و همین بى 
اعتمادى زمینه را براى استفاده از برنامه هاى تلفن همراه و 

پرداخت دیجیتال کاهش داده است.»
گرچه بعد از همه گیر شــدن کرونا این روند تغییر کرد و 
خواه ناخواه بسیارى از کســب و کارهاى سنتى به روش 
پرداخت هاى الکترونیکى روى آوردند؛ با این همه، هنوز هم 
برخى شعب بانک هاى ایران مشتریان و کاربران خدمات 
بانکى خود را دارند و شــعب بانک ها همچنان از شلوغى 

رنج مى برند.
به گفته تقوى، با وجود اینکه فرایند پرداخت الکترونیک، 
جایگزینى مطمئن و ســریعى براى روش هاى پرداخت 
نقدى و ســنتى همچون انتقاالت بانکى و چک اســت 
و چنین شیوه پرداختى، هم براى مشــتریان و هم براى 
تاجران سودمند اســت و افزون بر این مسئله، در هنگام 

انجام تراکنش هاى بین المللى نیــز پرداخت الکترونیکى 
حرف هاى زیادى براى گفتن دارد اما به این علت که هنوز 
نظام بانکــدارى ما خوب عمل نمى کند ما با مشــکالت 
اینچنینى روبه رو هســتیم. دلیل این موضوع هم واضح 
است؛ خدمات غیرحضورى براى کاربران در اغلب بانک ها 
مشکل ساز است و هر بانکى که بتواند مشکالت را حل کند 
مطمئناً با تعداد مشتریان بیشترى مواجه خواهد بود اما اگر 
بانک ها نوع خدمات حضورى و همچنین ارتباط بانک ها 
با یکدیگر را بهتر نکنند، عمًال کارایى بانک و مشــترى و 
گردش مالى اقتصاد و بانک ها با مشکالت و چالش هاى 

بیشترى همراه خواهد شد. 
به گفته تقوى، مى شــود بــا یک کارت کشــورى تمام 
حساب هاى بانکى، ورود به فروشگاه ها، پرداخت مالیات، 
دریافت خدمات مختلف، گواهینامه رانندگى و... را یکجا 
جمع کرد. اما به این سبب که ما هنوز در این زمینه تجمیع 
مناسبى نداریم تبدیل شده ایم به یک کیف پول بزرگ که 
هر روز باید تمام آنها را حمل کنیم تا بتوانیم مبلغ مورد نظر را 
دریافت یا پرداخت کنیم و کارهاى روزمره را انجام دهیم و 
جالب این است که با این همه کارت بانکى و... باز هم برخى 

کارها به مدارك دیگرى نیاز دارد.

به یک کیف پول بزرگ تبدیل شده ایم 
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احداث مسیر تردد معلوالن در 
باغ رضوان

مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى اصفهان 
با اشاره به اقدامات این ســازمان گفت: در راستاى 
افزایش رضایت مخاطبان، تسهیل در تردد معلوالن 
و ســالمندان و دسترسى آســان به خدمات ادارى، 
مسیر ویژه تردد بین ساختمان هاى شماره یک و دو 
آرامستان باغ رضوان با رعایت استانداردهاى مربوطه 
ایجاد شده است. على حاجیان اظهار کرد: این مسیر 
ویژه در مــدت 15 روز با عرض 180 ســانتى متر و 
طول 60 متر با استفاده از آجرهاى خشتى و سنتى با 
اعتبارى بالغ بر 65 میلیون تومان احداث و گام مؤثر 
دیگرى در راســتاى خدمات رســانى به شهروندان 

برداشته شد.

حل مشکل بى کتابى
 تا پایان هفته 

با وجود اینکه وارد هفته ســوم سال تحصیلى شدیم 
اما هنوز گروهى از دانش  آمــوزان کتاب هاى خود را 
در اصفهان تحویل نگرفته اند که مســئوالن دالیل 
مختلفى را در این زمینه بیان مى کنند. سیدعلى مدینه 
معاون پژوهــش و برنامه ریــزى اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان اظهار داشت: تنها کتاب هاى 
10 هزار نفر به دست شان نرســیده است که دالئل 
مختلفى دارد. مدینه خاطرنشان کرد: به محض آنکه 
کتاب ها به دست ما برسد، توزیع خواهیم کرد و به نظرم 

تا پایان این هفته مشکل حل خواهد شد.

فقط 12 درصد سد پر است
براساس آخرین آمار اعالم شده توسط دفتر مطالعات 
پایه منابع آب، از یکم تا شــانزدهم مهرماه حجم آب 
پشت سد زاینده رود به 154 میلیون مترمکعب رسیده 
که برابر 12 درصد از حجم سد بوده و نسبت به سال 

گذشته 24 درصد کاهش را ثبت کرده است.

ارزیابى خطر حریق 
در نقش جهان 

رییس اداره برنامه ریزى و توسعه سازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى اصفهان از اجراى طرح ارزیابى خطر 
وقوع حریق در میدان نقش جهان توســط این نهاد 
با همکارى یونســکو در قالب یک طــرح مطالعاتى 
تحقیقاتى خبر داد امید باقرى اظهار داشت:  با اجراى 
این طرح، تمام ُمخاطرات این مجموعه باستانى احصا 

و راهکارهاى ایمن سازى آن ارائه شد.

طرح آزادسازى 2 گلوگاه مهم 
مدیر منطقــه7 شــهردارى اصفهان گفــت: طرح 
آزادسازى گلوگاه و روان بخشى محله مولوى و خیابان 
مدرس در مجاورت بیمارســتان فیض بــا اعتبارى 
بالغ بر 60 میلیــارد ریال انجام مى شــود. على اصغر 
شاطورى افزود: درحال حاضر توافق با صاحب ملک 
جهت آزادسازى گلوگاه و روان بخشى محله مولوى و 
خیابان مدرس انجام شده و در راستاى خدمت رسانى 
و تسهیل در تردد اهالى، این آزادســازى با کاربرى 
تجارى از سمت خیابان مدرس، کوچه شهید کاظمى 

در دست اقدام است.

رشد خونگیرى در استان
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به کمبود 
نیرو، بودجه، پایگاه و تجهیزات سازمان انتقال خون 
اســتان اصفهان، گفت: میزان اهداى خون در استان 
اصفهان طى سال جارى رشــد 9/2 درصدى داشته 
است. على فتوحى اظهار کرد: طى شش ماهه ابتدایى 
ســال جارى، 80 هزار نفر به پایگاه هاى اهداى خون 
اســتان مراجعه کردند که از این تعــداد 71 هزار نفر 
موفق به اهداى خون شدند. وى افزود: اهداى خون 
در ماه هاى محرم و صفر نیز با رشد 20 درصدى نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، مواجه شده، اما همزمان 
با افزایش رشد اهداى خون، تخت هاى بیمارستانى و 

جراحى هاى الکتیو نیز افزایش یافته است.

خبر

کارگروه شناسایى سازه هاى آســیب پذیر تا یک ماه دیگر 
فرصت دارند گزارش خود را درباره سازه هاى نا ایمن اعالم 
کنند. مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره 
به اینکه بیش از 300 ساختمان نا ایمن در شهر اصفهان و 19 
ساختمان بلند مرتبه فرسوده در فوالدشهر شناسایى شده، 
گفت: به شهردارى ها فرصت داده شده در کارگروه شناسایى 
سازه هاى آسیب پذیر، تمام فضا هاى شهرى را بررسى کرده 
و در بازه هاى سه ماهه گزارش دهند و این کارگروه تا یک ماه 

آینده فرصت دارد گزارش خود را اعالم کنند.
منصور شیشــه فروش افزود: این کارگروه که متشــکل از 
نماینده عمران و معمارى شهردارى اصفهان، آتش نشانى، 

نظام مهندسى، راه و شهرســازى و ادارات برق و گاز است، 
سازه هاى فرسوده غیر مقاوم در برابر حوادث استان از جمله 
ســاختمان هاى درمانى، ادارى، مراکز عمومى، خصوصى، 
فرهنگى، مراکــز جمعیتى، ابنیه تاریخــى مجموعه هاى 

مسکونى و تجارى را بررسى و شناسایى مى کند.
وى گفت: شهردارى ها مکلف اند درباره استفاده و بهره بردارى 
از ساختمان هاى نا ایمن هشدار هاى الزم را به صورت رسمى 
با تعیین مهلت مقرر براى رفع خطــر به مالکان اعالم کند 
و پس از پایان مهلت تعیین شــده و اقدام نکردن مالک به 
رفع خطر، شهردارى باید با هماهنگى مراجع قضایى براى 

جلوگیرى از بهره بردارى از ساختمان ها اقدام کند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: تعداد 
موارد مرگ و میر ناشــى از کرونا در استان در یک هفته 
اخیر در این استان به صفر رســید و تعداد شهرهاى آبى 

(وضعیت عادى) نیز افزایش یافت.
پژمان عقدك افزود: از نهم تا پانزدهم مهر امسال موارد 
مرگ و میر ناشــى از کرونا در استان اصفهان صفر بود و 
پیش بینى مى شود که در هفته آینده نیز آمار مرگ و میر 

در حد صفر تا یک نفر باشد.
وى با بیان اینکه تعداد بیماران بدحال کرونایى و بسترى 
در بخش مراقبــت هاى ویژه (ICU) نیــز کاهش یافته 
است، اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار، 12 بیمار بدحال 

کرونایى در بخش مراقبت هاى ویژه بیمارســتان هاى 
استان بسترى هستند.

عقدك به آخریــن رنگ بنــدى همه گیــرى بیمارى 
کووید-19 نیز اشــاره و اضافه کرد: در این هفته تعداد 
شهرستان هاى با وضعیت آبى (عادى) در استان افزایش 
یافت و به 10 مورد رسید در حالى که در هفته گذشته 9 

مورد بود.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان افزود: هفته 
گذشته 2 شهرستان نطنز و دهاقان در وضعیت نارنجى 
(پر خطر) قرار گرفت اما این هفته تعداد آنها کاهش یافت 

و فقط نطنز در وضعیت نارنجى قرار دارد.

مرگ و میر بیماران کرونایى در 
اصفهان صفر شد

اعالم گزارش درباره سازه هاى 
ناایمن تا یک ماه دیگر

بیشتر شبیه یک تراژدى ناتمام است؛ ماجراى خانه هایى 
که بیش از ده سال پیش، بدون هیچ امکانات مشخصى در 
بستر بیابان جا گرفتند تا حاشیه امنى باشند براى کسانى که 
قدرت خرید خانه در داخل شهر را نداشتند. گرچه در برخى 
از شــهرها این خانه ها وضعیت بهترى نسبت به ابتداى 
ساختشان پیدا کردند اما در برخى از شهرستان هاى استان 
اصفهان هنوز خبرى از ایجاد امکانات براى این خانه هاى 
دور افتاده از شهر نیست و با وجود اینکه شکل نونوارى را 
به خود گرفته اند اما نبود امکاناتى همچون بیمارســتان، 
کالنترى، زیرساخت هاى مناســب حمل و نقل، شبکه 
آبرسانى و فاضالب در جوار این خانه ها، از مشکالت عمده 

ساکنانشان است. 
فقط کافى اســت، چند کیلومترى از اصفهان دور شوى، 
فوالدشــهر را که جا بگذارى چند کیلومتر آنطرف تر در 
برهوتى عظیم، شاهد شهرك کوچکى خواهى بود که از دل 
خاك بیرون زده است و شامل خانه هایى است که نامشان 
شده مسکن مهر. خانه هایى که ساکنانشان روزهاى بى 

مهرى را در آنها سپرى مى کنند.
ساکنان این شــهرك که اغلب از اقشار کم درآمد جامعه 
هســتند اعتقاد دارند که اینجا قابل ســکونت نیست و 
دالیلشان هم زیاد است؛ از خانه هایى که به قول آنها به 
علت استاندارد نبودن مثل این است که با مصالح کاغذى 
ساخته شده تا زیرســاخت هاى قول داده شده اى که هر 
کدام مسیرى متفاوت را پیش گرفته اند و خیلى هایشان به 

نتیجه نرسیده است.
على از جمله کسانى است که حدود ده سال است با خانواده 
چهار نفره اش در این مکان زندگى مى کند. زمین هاى بایر 
را نشان مى دهد و مى گوید: «اینها را مى بینید! شده اند 
میدان بازى بچه ها. تا چشم کار مى کند خاکروبه است و 

بیابان که نشانى از آبادى در آنها نیست.»
کمى که جلوتر بــروى، کنار کانکــس نگهبانى یکى از 
فازهاى همین شهرك، یک ساختمان نیمه کاره است که 
نماى آن تکمیل نشده است، ساختمانى که از شیشه هاى 
پنجره اش بدقوارگى و ناسورى به خوبى پیداست. به گفته 
ساکنان این منطقه، صاحب بنا به این علت که پولى براى 
تکمیل آن ندارد، این ساختمان را نیمه کاره رها کرده است. 
ساختمان پیش فروش شده اى که هنوز ساخته نشده در 

حال پیر شدن است. 

نگهبان ما را به درون ســاختمان مى بــرد و دیوارهایى 
را نشــانمان مى دهد که تبله کــرده انــد. درهایى که 
زنــگ زده و نمایى که دیگــر رنگى بر رخ نــدارد. بقیه 
ساختمان ها وضعیت مشــابهى دارند؛ تشکیل شده اند از 
مصالح ساختمانى نامرغوب و ارزانى که بعد از چند سال 

براى مالکانشان دردسر درست کرده اند.
کمى آنسوتر که بروى به خوبى اختالف طبقاتى را مشاهده 
مى کنى. خیابان ها و حتى امکانات فازهاى شخصى ساز 
این شهرك، قیمت مســکن را هم در اینجا به دو بخش 

تقسیم کرده است.
اکبر، یکى از ســاکنان این منطقه، چند سالى هست که 
واحد مســکن مهرش را تحویل گرفته و به نظر مى رسد 
که چندان راضى نیست. اخم هایش را در هم مى کشد و 
مى گوید: «اینجا محیــط خوبى ندارد، امنیت نیســت. 
مخصوصاً شب ها. برخى مواقع کالس هاى بچه هایمان 
طول مى کشد و تا برسند خانه به تاریکى مى خورند و این 
مسئله تن ما را مى لرزاند که آیا ســالم مى رسند یا نه. در 
محدوده هاى پایین تر و جاهایى که دورتر هســتند این 

موضوع پررنگ تر است.»
 اکبر، انگشت اشاره اش را سمت نخاله هاى ساختمانى و 
زمین هاى بایرى که گرداگرد ساختمان ها را احاطه کرده 
اند مى گیرد و مى گوید: «اینجا را ببینید! پر شده از آشغال 
هاى ساختمانى که هیچکس متولى آن نیست. با وزش هر 

نسیمى آنچه عاید ما مى شود گرد و غبار و خاك است.» 
مرد رهگذر دیگرى وقتى صداى ما را مى شنود مى ایستد و 
درد دل او هم باز مى شود: «دراین شهرك هیچ فضاسازى 
محیطى که یک جاى خشک و بیابانى را مناسب زندگى 
آپارتمان نشینى و شهرى کند انجام نشده. خودتان ببینید 
بیشتر این منطقه خاکى است، نه پارکى براى بازى بچه ها 
هست و نه بیمارستانى، اگر بخواهیم یک دکتر ساده برویم 
باید چند کیلومتر برویم تا به فوالدشــهر برسیم و در آنجا 
امکانات مناسب را داشته باشیم. بعد از گذشت چند سال 
از ســکونت مردم در اینجا هنوز امکانات مناسب شهرى 
ایجاد نشده و تنها بخش کوچکى از خیابان ها آسفالت شده 
اند. انگار تنها دغدغه این بوده که خانه بسازند و رها کنند. 
خانه هایى که با قول هایى که داده شد همخوانى ندارد. 
اینجا نه خبرى از شعبه بانک و دستگاه عابربانک است و 
نه حتى سوپرمارکتى که ساکنان مهر مجبور نباشند براى 
تهیه مایحتاج اولیه زندگى خود به فوالد شهر مراجعه کنند 

و یا چندین بلوك بروند تا برسند به یک سوپرمارکت که آن 
هم همه آنچه الزم است را ندارد.

کمى آنطــرف تر مریم، زنى حدوداً 40 ســاله ایســتاده 
که او هــم از وضعیت این منطقه راضى نیســت: «به ما 
قول هاى زیادى داده شده بود. خانه ها انگار دیوار ندارد. 
اینقدر تیغه بین دو واحد آپارتمانى نازك ســاخته شده که 
صداى همسایه ها در خانه ما مى آید. از طرف دیگر ما اینجا 
احساس امنیت نداریم. هر بار که بچه هایمان بخواهند به 
کالس یا مدرسه بروند باید تنمان بلرزد.»  همسایه مریم 
هم چندان دل خوشى از وضعیت این خانه ها ندارد؛ به نظر 
او تا زمانى که یک کالنترى در این منطقه نباشد نمى توان 

خواب راحت داشت.
توى خاکروبه ها چند بچه دو سه ساله غلت مى زنند و قیافه 
اصلیشان زیر ذرات خاك پنهان شده است. همسایه مریم 
دوست ندارد، نامش را بگوید، اما دلش پر است از نبود یک 
زمین بازى براى بچه ها یا پارکى که بتوانند بچه هایشان را 
به آنجا ببرند. نه درختى و نه فضاى سبزى، نه بیمارستانى و 
نه داروخانه اى. اینجا انگار فقط آپارتمان هاى سر به فلک 
کشیده اى است که از زمین سربرآورده اند با مردمانى که 
حاال در زمین تب کرده و بدون سایبان این مناطق به سقف 

باالى سرشان دلخوشند.
فرشته دختر 13 ســاله اى اســت که او هم از امکاناتى 
مى گویدکه نیست: «نه کتابخانه اى هست و نه ورزشگاهى 
نه براى دختران و نه براى پسرها. اتوبوس و تاکسى هم 
خیلى کم است، وسیله نقلیه عمومى اینجا اینقدر کم است 

که باید حتى نیم ساعت صبر کنى تا یکى پیدا شود.»
درد دل هاى مردم این منطقه زیاد است. مردمى که دل 
به مهر مســکن هاى مهر داده بودند تا بتوانند با حداقل 
بودجه اى که دارند در آسایش زندگى کنند، اما به جز یک 
سقف آسایشى برایشان حاصل نشده است. اینها همه در 
حالى است که بررسى هاى میدانى نشان مى دهد اغلب 
شهرها و شهرك هاى مسکن مهر به جز چند منطقه بقیه 

رنج هاى مشترکى دارند.
به گفته کارشناســان مخالف طرح هاى دولت در زمینه 
مسکن، این رنجى است که به واسطه طرح هاى ناقص 
دولت پایه ریزى شده اســت، طرحى که با دخالت هاى 
مستقیم دولت نتوانست خوب از آب درآید و سیاستگذارى 
مناسبى هم نداشت. در حالى که اگر به بخش خصوصى 

واگذار شده بود شاید مى توانست بهتر از این باشد. 

زندگى در جایى وسط بیابان به نام منطقه مسکونى 

َمسکن مهر یا ُمسّکن بى مهرى؟! 

رژه «بام باال» در پردیس سینمایى ساحل 
نصف جهان  تماشاى فیلم و انیمیشن همیشه یکى 
از ســرگرمى هاى کودکان و البته بزرگساالن بوده 
است. هر ساله فیلم هاى زیادى ساخته مى شوند که 
خیلى از آنها مناسب کودکان نیستند ولى فیلم هاى 
کودکانه اى هم هســتند که مى تواند باعث شادى 
کودکان شما شود. فیلم «بام باال» با نام قبلى «نه 
سالگى» از این دست فیلم هاى کودکانه اى است 

که مى تواند لحظات مفرحى را براى بچه ها بسازد.
این فیلم به کارگردانى و نویســندگى جمال ســید 
حاتمى و تهیه کنندگى بهروز مفید محصول ســال 

1399 است.این اثر در سى و نهمین دوره جشنواره 
فیلم فجر حضور داشــت.قصه دربــاره دو کودك 
است که به دلیل اختالف میان والدین دچار نگرانى 
مى شوند و درصدد هستند تا پدربزرگ را براى حل 
مشــکل به خانه بیاورند که در این میان عروسکى 
پیدا مى شود که باعث پیدا شدن پدربزرگ مى شود. 

فیلم «بــام باال» امــروز در 9 ســانس در پردیس 
سینمایى ســاحل از ســاعت 10:15 تا 23 اکران 
مى شــود و اگر عالقه مند هستید مى توانید در این 

ساعات به تماشاى این فیلم کودکانه بنشینید.

مریم محسنى
با آغاز به کار مدارس و فعالیت دوباره ســرویس هاى 
مدرســه، برخى از آنها به ارابه مرگ تبدیل شــده اند.  
اغلب این سرویس ها که معموًال تاکسى و سوارى هاى 
شخصى هستند، از اســتانداردهاى حداقلى برخوردار 
نبوده و بیش از ظرفیت خود دانش آموز سوار مى کنند 
در حالى که این موضوع تخلف اســت و اگر دِر یکى از 
این سرویس ها به  صورت ناگهانى باز شود یا سرویس 
ها با ســرعت زیاد تصادف کنند باید منتظر حادثه هاى 

ناگوار باشیم.
در کنار این مسئله و بر اســاس مشاهدات عینى، به این 
خاطر که این تعداد دانش آموز در مسیرهاى متفاوتى سوار 

خودرو مى شــوند و این کار زمان زیادى مى برد، راننده 
سرویس سعى مى کند با سرعت بیشترى حرکت کند تا 
دانش آموزان را سر ساعت به محل تحصیلشان برساند 
غافل از اینکه احتمال این مــى رود هر لحظه تصادفى 
حادث شود و از این نظر خانواده هاى زیادى داغدار شوند.

در این رابطه این ســئوال پیش مى آید که آیا استاندارد 
مشخصى براى سوار کردن تعداد مناسبى از دانش آموزان 
وجود ندارد؟ و آیا در این رابطه پلیس راهنمایى و رانندگى، 
آموزش و پرورش و سازمان تاکسیرانى همکارى و تعامل 
الزم را ندارند کــه به منظور جلوگیرى از مشــکالت و 
حوادث ناگوار احتمالى نظارت هاى بیشترى در این زمینه 

داشته و برخوردهاى قاطعى داشته باشند؟

سرویس مدرسه یا ارابه مرگ؟! 

فصل مشترك براى همکارى هاى تجارى
نصف جهــان  روزنامه «نســل فردا» در شماره 17 
مهرماه خود در گزارشــى با عنوان «بازگشــایى 
مرزهاى ترکمنستان و تعدیل تعرفه هاى ترانزیتى/
راهى جدید، شــاهراه تعامالت بیشتر» به توسعه 
همکارى هاى اقتصادى، تجارى و حمل و نقلى با 
کشورهاى همسایه و منطقه پرداخته و آورده است: 
«در حقیقت این اقدام مى تواند با توجه به اتفاقات 
اخیر در حــوزه قفقاز و همچنین در جنگ روســیه 
و اوکراین و کمبودهاى شــناور در دریاى خزر در 
راستاى رونق مســیر آلترناتیو شرق دریاى خزر در 
جهت توسعه کریدور شــمال جنوب و موافقتنامه 

عشق آباد نیز مؤثر واقع شود.»

در بخش دیگرى از این گزارش از زبان شــهریار 
افنــدى زاده، معاون حمــل و نقــل وزارت راه و 
شهرسازى آمده است: «این اتفاق منجر به تبیین 
و تصویب تصمیمات هوشمندانه و هدفمند جهت 
اقدام مشــترك با همکارى مشــترك همه اعضا 
مى شــود و در چارچوب گســترش این دســت 
همکارى ها زمینه هــاى مطلوب براى هم افزایى 
موقعیــت جغرافیایى زیرســاخت هــا و امکانات 
حمل و نقلى مان بهره مندى کلیه بازیگران عرصه 
حمل و نقل،لجستیک، تجارت و اقتصاد کشورهاى 
متبوع ما بیــش از پیش در این پهنــه جغرافیایى 

فراهم شود.»

دریا قدرتى پور

نگاه روز

رئیس هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزان اصفهان 
گفت: رهاســازى آب زاینده رود قرار است اول آبان ماه 
اتفاق بیفتد اما با توجه به وضعیت نامناسب سد، ممکن 
است تاریخ رهاسازى، یک هفته تا 10 روز با تاریخ اعالم 

شده تفاوت داشته باشد.
حسین وحیدا با تأیید رهاســازى آب براى کشت پاییزه 
کشــاورزان، در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: مسئوالن 
استانى و وزارت نیرو روز جمعه در جمع کشاورزان شرق 

اصفهان قول دادند که با توجه به ذخیره نامناسب سد، 
با افزایش صرفه جویى، حتمًا آب پاییزه را به کشاورزان 

اختصاص دهند.
وى درخصوص تاریخ رهاسازى آب گفت: این رهاسازى 
قرار است پاییز، اول (آبان ماه) اتفاق بیفتد اما با توجه  به 
وضعیت نامناسب ســد زاینده رود، ممکن است تاریخ 
رهاسازى آب، یک هفته تا 10 روز با تاریخ اعالم شده 

تفاوت داشته باشد.
رئیس هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزان اصفهان 
ادامه داد: مقرر شــد تا جهاد کشاورزى بذر اصالح شده 

الزم براى کشت کشاورزان را فراهم کند و کشاورزان نیز 
اقدامات زیرساختى از جمله شخم زدن زمین ها را براى 
کشــت قلعه انجام دهند تا به نحو مطلوب بتوانند از آب 

رهاسازى شده استفاده کنند.
وحیدا درخصــوص محصوالت کشــاورزى صادراتى 
استان تصریح کرد: عمده محصوالت صادراتى استان 
شــامل محصوالت جالیزى و گلخانه اى ازجمله فلفل 
دلمه اى، خیار درختى، سیب زمینى و پیاز است؛ همچنین 
مقاصد صادراتى استان کشورهاى حاشیه خلیج فارس 

و روسیه هستند.

زاینده رود جارى مى شود اضافه شدن 2 معاونت جدید در 
دانشگاه آزاد خمینى شهر

نصف جهان   معاون پژوهش و فناورى دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد خمینى شهر معرفى شد. معاونت علمى 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد خمینى شهر با توجه به 
حجم و وســعت فعالیت هاى پژوهشــى این واحد 
دانشگاهى به عنوان دانشگاه مخترعان و مبتکران 
جوان، به دو معاونت پژوهــش و فناورى و معاونت 

آموزشى و مهارتى تفکیک و مهدى نصرى به عنوان 
معاون پژوهش و فناورى واحد خمینى شهر معرفى 
شد. على حیدرى که پیش از این عهده دار معاونت 
علمى دانشگاه آزاد اســالمى واحد خمینى شهر بود 
نیز به عنوان معاون آموزشــى و مهارتى این واحد 

دانشگاهى منصوب شد.

اجراى طرح نهضت ملى مسکن 
در بافت فرسوده فالورجان

نصف جهان  هوشــنگ طایــى، رئیــس اداره راه و 
شهرسازى شهرستان فالورجان در رابطه با اقدامات 
انجام شده براى تســریع در اجراى طرح نهضت ملى 
مسکن این شهرســتان گفت: با توجه به نبود اراضى 
دولتى در شهرستان فالورجان، متقاضیان طرح نهضت 

ملى مسکن شهرستان فالورجان در شهر فوالدشهر 
جانمایى مى شوند. وى ادامه داد: در حال حاضر با توجه 
به تسهیالت طرح نهضت ملى مسکن، این پروژه در 
بافت فرسوده این شهرستان و هم به صورت خودمالک 

در حال انجام است.  

معبر اصلى بافت فرسوده مهرآباد زرین شهر
 آسفالت شد

نصف جهــان  شهردار زرین شــهر گفت: با توجه به 
ضرورت بهسازى روکش آســفالت بعضى از معابر 
بافت فرسوده شــهر، شهردارى آســفالت کردن 
معابر مناطق کمتر برخوردار را در دســتور کار قرار 
داده و عملیات آســفالت معابر بافت فرسوده را آغاز 

کرده است.

حسین اسماعیلى احمدى افزود: محله مهرآباد یکى از 
محالت قدیمى زرین شهر است که در بافت فرسوده 
قرار دارد و با توجه به برنامه ریزى هاى انجام شده و 
ضرورت توسعه زیرساخت هاى شهرى آن، آسفالت 
معبر اصلى این محله به مساحت 8000 مترمربع با 

اعتبارى بالغ بر 20 میلیارد ریال انجام شد.
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نحوه تنظیم فوکوس در گوشى هاى هوشمند با سیستم عامل هاى 
مختلف براى استفاده کاربران در این مطلب با جزئیات بیان شده است.

 کاربران اندروید، اگر گوشى هوشمند شما روى اندروید 12 یا 13 باشد، 
از طریق پنل تنظیمات به حالت فوکوس دسترسى خواهید داشت. اگر 
از گوشى سازنده دیگرى استفاده مى کنید، ممکن است کمى متفاوت 
از گوشى گوگل به نظر برسد؛ اما مراحل ثابت باقى مى مانند (مگر این 
که از سامسونگ استفاده کنید). پنل تنظیمات را در تلفن هوشمند خود 
 Digital Wellbeing است باز کنید و به Android12 /13که داراى
بروید.کنترل هاى والدین (اگر راه انداز شما از این عملکرد پشتیبانى 
 Focus ModeTap ،(مى کند، مى توانید آن را جســت و جو کنیــد
را براى روشــن کردن آن انتخاب کنیــد. Android به طور خودکار 
فهرستى از برنامه هایى را که براى شــما بى صدا مى کند، در زیر این 
گزینه پر مى کند. اگر دستگاه سامسونگ دارید، گزینه هاى شما براى 
زمان بندى حالت فوکوس کمى متفاوت است. از چند اسالید بعدى 
رد شوید تا گزینه هایى را که روى رابط کاربرى One UI سامسونگ 

کار مى کنند، ببینید.

اسالید ها را لیســت کرده و برنامه هاى مخرب را 
حذف کنید

تنظیم حالت فوکوس در اندروید یک چیز اســت و جلوگیرى از قفل 
کردن برنامه اى که براى به تعویق انداختن آن استفاده مى کنید، چیز 
دیگرى است. هنگامى که حالت فوکوس را روشن مى کنید، اندروید 
لیستى از برنامه ها را در زیر گزینه هاى تنظیمات به همراه برنامه هایى 
که باید حذف شوند، ارائه مى دهد. در تعیین خودکار این موضوع بسیار 

خوب است.

لیستى از اســالید هاى یک برنامه زمانبندى براى 
حالت فوکوس اندروید را تنظیم کنید

هنگامى که حالت فوکوس را در اندروید از طریق پنل تنظیمات تنظیم 
مى کنید، گزینه اى براى تنظیم زمان بنــدى خواهید دید. روى آن 
ضربه بزنید تا تنظیم کنید چــه زمانى حالت فوکوس به طور خودکار 

درگیر شود.

پنل تنظیمات uick براى فعال کردن حالت فوکوس 
به صورت دستى

سایه اعالن را به پایین بکشید و گزینه ویرایش تنظیمات سریع خود 
را انتخاب کنید. روى قسمتى که مى گوید حالت فوکوس ضربه بزنید؛ 
ســپس آن را به جایى که مى خواهید به آن دسترســى داشته باشید 
بکشید. در مرحله بعد هر زمان که از قسمت اعالن ها روى آن ضربه 
بزنید، اندروید بالفاصله برنامه هایى را که مجاز به اســتفاده از آن ها 
 One UI نیستید، خاکســترى مى کند. این بخش در رابط کاربرى

سامسونگ نیز موجود است.

نحوه تنظیم حالت فوکوس در دستگاه سامسونگ 
با اندروید 12

شما اغلب به عنوان یک کاربر اندروید با این مشکل مواجه مى شوید، 
اگر دستگاه شما از نرم افزار «stock» استفاده نمى کند، ساختار منوى 

گوشى هوشمند شما ممکن است کمى متفاوت به نظر برسد.
به ویژه سامســونگ نرم افــزار One UI خود را روى هر نســخه از 
اندرویدى که گوشى شما استفاده مى کند، اجرا مى کند و نسخه خاص 
خود از حالت فوکوس را دارد. به پنل تنظیمات دستگاه سامسونگ خود 

 Digital Wellbeing & Parental Controls بروید، روى
ضربه بزنید. براى ورود به Digital Wellbeing روى یکى 
از موارد ارائه شده ضربه بزنید. به پایین صفحه بروید تا 
به دسته راه هاى قطع ارتباط بروید. حالت فوکوس را 
انتخاب کنید. متوجه خواهید شد که زمان کار و زمان 
من قبال پر شده است. براى ویرایش روى آن ها ضربه 
بزنید، در مرحله بعدى، سامسونگ از شما مى خواهد 
برنامه هایى را انتخاب کنیــد که مى توانید در حالت 
فوکوس به آن ها دسترسى داشــته باشید. به عنوان 
مثال، تنظیم زمان کار فقط به شــما امکان مى دهد 
از برنامه ساعت، Galaxy Wear، براى دسترسى به 
ساعت هوشمند، پیام ها، تلفن، پلى استورو پنل تنظیمات 

استفاده کنید. 
مى توانید با ضربه زدن روى گزینه ویرایش، برنامه هاى بیشترى 
را به لیست اضافه کنید. هنگامى که انتخاب برنامه ها تمام شد، روى 
Duration ضربه زده و مدت زمان اعمال این نمایه فوکوس خاص 

را انتخاب کنید. ساعت یا زمانى را که مى توانید آن را به صورت دستى 
خاموش کنید، انتخاب کنید.

لیســتى از برنامه هــا را براى حالــت فوکوس 
سامسونگ تنظیم کنید

تنظیم یک برنامه براى حالت فوکوس در دستگاه سامسونگ کمى 
پیچیده است. این شــامل ایجاد یک روال Bixby است. در کشوى 
برنامه در دستگاه سامسونگ خود، Bixby Routines را راه اندازى 
کنید. در منوى پایین، روى گزینه Add routine ضربه بزنید. در زیر 
 Time عالمت مثبت را انتخاب کرده و به پایین بروید تا به ،If گزینه
period برســید؛ گزینه اى براى انتخاب بین زمان، طلوع آفتاب تا 

غروب خورشید، یا غروب آفتاب تا طلوع روز بعد.
در زیر آن، زمان تکرار روال را انتخاب کنید که آیا سامسونگ باید آن 
را براى تعطیالت رسمى خاموش کند یا خیر. پس از پایان کار، گزینه 
Done.Back را در صفحه روتین انتخاب کرده، روى عالمت مثبت 

ضربه بزنید تا تنظیم شود. با استفاده از نوار جست و جو در باال، حالت 
فوکوس را تایپ و سپس گزینه شروع حالت فوکوس را انتخاب کنید. 
نمایه فوکوس که مى خواهید روشن شود، روى Done ضربه بزنید، 
پس از بازگشت به صفحه روتین، روى Next ضربه بزنید تا نماد مرتبط 

با این روال را انتخاب کنید. حالت فوکوس برنامه ریزى شده است.

iOS15 /16نحوه تنظیم فوکوس در
iOS اپل از iOS15 داراى ویژگى فوکوس بوده است، اما در آخرین 

نسخه iOS16 کمى اصالح شده است. اکنون راه اندازى آن آسان تر 
بوده و کمک بیشترى براى ورود به سیستم ارائه مى دهد. به تنظیمات 
بروید و روى Focus ضربه بزنید. نمایــه Focus جدید را انتخاب 
کنید. روى عالمت مثبت ضربه بزنیــد، iOS چندین گزینه را براى 

شروع ارائه مى کند. مى توانید از لیست حالت هاى فوکوس پیش فرض 
انتخاب کنید؛ قبل از حرکت به جلو، باید فوکوس خود را نامگذارى کنید 
و یک نماد را انتخاب کنید. روى Next ضربه بزنید. iOS صفحه اى 
با خالصه اى از گزینه هاى فوکوس به شما نمایش مى دهد. وقتى به 
آنچه مى خواهید رسیدید، روى Customize Focus ضربه بزنید تا 

بتوانید ادامه روند را اجرا کنید.

لیست اسالیدهاى فوکوس iOS کمى بیشتر درگیر است
در حالى که گوگل فقط به شما اجازه مى دهد کلید را بچرخانید تا همه 
چیز را ببندید، اپل مى خواهد قبــل از تنظیم فوکوس یک ثانیه وقت 
بگذارید و در مورد اولویت هاى خود فکر کنید. در حین ویرایش، در مورد 
هر گزینه فکر کنید. همان طور که مى خواهید اعالن ها را بى صدا کنید، 
انتخاب کنید که کدام افراد و کدام برنامه ها باید خاموش بمانند. به طور 
پیش فرض، iOS تماس ها و پیام هاى مخاطبان شما را مسدود مى کند 
و شما باید انتخاب کنید که به کدام افراد اجازه دهید. در مورد برنامه ها، 
iOS از قبل به فهرستى از برنامه هایى که اجازه دارند اعالن ها را در 

حین فوکوس ارسال کنند، اجازه مى دهد.

 iOS لیست اسالید هاى صفحه فوکوس خود را در
انتخاب کنید

یکى از ویژگى هاى جدیدى که در iOS16 ظاهر مى شود، این قابلیت 
اســت؛ قفل صفحه یا صفحه اصلى را براى نمایش در یک فوکوس 
خاص سفارشى کنید. اگر اپل واچ دارید، مى توانید واچ فیس خاصى 

را نیز انتخاب کنید.

لیست اســالید هاى فیلتر هاى فوکوس اضافى در 
iOS16

در این جا یــک افزوده کوچک خــوب براى کاربــران iOS وجود 
دارد: مى توانید براى هر زمان که گوشــى در فوکوس قرار مى گیرد، 
مشخصاتى را در چند برنامه تنظیم کنید. به عنوان مثال، براى تنظیم 
تقویم به منظور انجام کارهایتان، گزینه فیلتر کردن تاریخ ها را انتخاب 
کرده و تقویم هایى را که مى خواهید به تعویق بیندازید، انتخاب کنید. 
مى توانید انتخاب کنید که آیا iOS باید در حالت تاریک باشد یا روشن، 

یک حالت کم مصرف وجود دارد.
پس از انتخاب خود، تغییر دهید که آیا مى خواهید iOS روشن شود یا 
خیر. روى فوکوس خودکار در «زمان هاى مربوطه در طول روز» ضربه 
بزنید. iOS براى تعیین این مــورد از معیار هایى مانند مکان و میزان 
استفاده از برنامه شما استفاده مى کند؛ یا مى توانید یک برنامه دقیق 

براى ساعات کارى خود در طول روز تعیین کنید.
اگر مى خواهید حالت فوکوس را به صورت دســتى روشن کنید، پنل 
Control Center را به پایین بکشید و گزینه را انتخاب کنید. iOS از 

شما مى خواهد که یکى از نمایه هاى Focus را که در تنظیمات تنظیم 
کرده اید انتخاب کنید.

آیفون 15 اولترا تفاوت هایى اساسى با آیفون 14 پرو مکس خواهد داشت. در اینجا نگاهى 
خواهیم داشت به برخى قابلیت هاى و مشخصات احتمالى نسل بعدى گرانقیمت ترین 

پرچمدار اپل.
در میان چهار مدل از گوشــى هاى پرچمدار آیفون 14، مدل پرو مکــس تا به امروز 
محبوب ترین و موفق ترین محصول بوده اســت و آیفون 14 پرو در جایگاه بعدى قرار 
دارد. این استقبال خریداران از نسخه هاى پرو و پرو مکس iPhone14 اپل مى تواند تاثیر 

بسزایى در نسل بعدى محصوالت این کمپانى داشته باشد.
گوشى 6.1 اینچى آیفون 14 و نمونه بزرگ تر و 6.7 اینچى آن، آیفون 14 پالس، هر دو 
آپگریدهایى حداقلى براى نمونه هاى سال 2021 به شمار مى روند. این در حالى است 
که مدل هــاى Pro و Pro Max که آن ها هم به ترتیب 6.1 و 6.7 اینچى هســتند، از 
طراحى جدیدى بر مبناى جزیره دینامیک بهره برده و به پردازنده جدید Bionic A۱۶ و 

دوربین هاى با رزولوشن باالتر مجهزند.
 تحلیلگر مطرح محصوالت اپل، تقاضا براى مدل هاى معمولى و پالس از آیفون 14 به 
حدى پایین بوده که اپل ظرفیت تولید این محصوالت را به نسخه هاى پرو و پرو مکس 
منتقل کرده است. در این میان، نسخه Pro Max به تنهایى باعث افزایش 60 درصدى 

میزان تقاضا براى نسخه هاى پرو از آیفون 14 شده است.

آیفون 15 اولترا چه تفاوتى با سایر مدل هاى iPhone۱۵ خواهد 
داشت؟

بر اساس نتایج گزارش شده توسط کو، کاربران به پیشرفت مدل هاى پرو و پرو مکس
 iPhone14 در مقایسه با نسل قبل روى خوش نشان داده و مایلند براى آن ها هزینه 
بیشترى پرداخت کنند. بر این اساس، مى توان انتظار داشت که اپل در نسل آینده هم 

تفاوت هاى مهمى را بین نسخه هاى حرفه اى و غیرحرفه اى iPhone15 ایجاد کند.
همچنین اقبال کاربران به نسخه پرو مکس همچنین احتماال تفاوت هاى بیشتر میان 
مدل هاى حرفه اى آیفون 15 را نیز در پى خواهد داشت. در این بین باید توجه کرد که بر 
اساس اطالعات لو رفته، اپل نامگذارى آیفون هاى سال آینده خود را نیز دستخوش تغییر 

کرده و گرانقیمت ترین مدل آیفون هایش را با نام آیفون 15 اولترا معرفى خواهد کرد.
مارك گورمن از خبرگزارى بلومبرگ نیز مدتى پیش اطالعاتى مشابه را منتشر نمود 
و اعالم کرد که سال آینده، نســخه اولترا از iPhone15 با تغییراتى بزرگ تر رونمایى 

خواهد شد.

بسیارى صاحب نظران عقیده دارند که آیفون 15 اولترا تنها مدلى از iPhone15 خواهد 
بود که به دوربین هاى پریسکوپ براى بزرگنمایى حرفه اى و قدرتمند مجهز 

مى شود. با این وجود، مشخص نیست که آیا این گوشى به نخستین آیفون 
تاریخ با چهار دوربین در پشت تبدیل خواهد شد یا خیر!

همچنین برخى دیگر هم معتقدند کــه iPhone۱۵Ultra از دو 
دوربین در جلو بهره برده و قادر به ثبت ویدیوهاى با رزولوشن 
۸K خواهد بود.  بعالوه، افزایش حافظه داخلى نسخه پایه این 

پرچمدار آینده اپل در مقایسه با محصوالت کنونى هم یکى 
دیگر از شایعات بزرگى است که پیرامون آن وجود دارد.

 Bionic A۱۷ نسخه هاى پرو و اولترا از آیفون 15 همچنین به تراشه
اپل مجهز خواهند بود؛ هرچند که در شرایط کنونى و با بروز اختالفاتى میان 
اپل و TSMC مشخص نیســت که آیا این تراشه ها با معمارى جدید سه 

نانومترى ساخته خواهند شد یا خیر!
در حال حاضر اختالف میان نسخه هاى پرو و پرو مکس از آیفون 14 تنها به اندازه 

صفحه نمایش محدود مى شــود. با این وجود، هر دوى این گوشــى ها، محصوالت 

فوق العاده اى هستند که در شمار بهترین گوشى هاى سال 2022 قرار مى گیرند. 
بر اساس پیش بینى هاى انجام شده پیرامون نسل بعدى آیفون، مى توان 

انتظار داشت تفاوت بین این دو گوشى بیش از پیش افزایش یابد.

اطالعاتى که به بیرون درز کرده است نشان مى دهد گوشى هاى گلکسى 
S۲۳ و S۲۳+ از طراحى جدیدى برخوردار هستند.

پایگاه «GSMArena» که اخبار مربوط به گوشى هاى همراه را پوشش 
مى دهد، با بیان اینکه اطالعاتى که به بیرون درز کرده، حاکیت از طراحى 
متفاوت گوشــى هاى S۲۳ و S۲۳+ دارد . این پایگاه خبرى نوشــت: ما 
احتماال دست کم 3 و یا حتى چهار الى 5 ماه از رونمایى رسمى گوشى هاى 
خانواده S۲۳ فاصله داریم، اما از همین حاال برخى اطالعات در خصوص 

این گوشى ها در حال درز کردن به بیرون است.
طبق تصاویر فاش شده از این گوشى که در زیر مشاهده مى کنید، طراحى 
این گوشى در حال تغییر اســت؛ هرچند همچنان این گوشى ها به عنوان 

گوشى هاى سامسونگ قابل تشخیص هستند.
همانطور که مشخص است، دیگر از طراحى دوربین ها به شکل جزیره اى 
(مربعى در کنار هم) خبرى نیســت. اگــر تصور مى کنید این گوشــى 
را قبال جایــى دیده ایــد، باید به شــما بگوییم بله، همین طور اســت؛ 
گوشى هاى S۲۲ اولتراى سامسونگ طراحى بسیار مشابهى داشته اند و

 به نظر مى رسد این نوع طراحى به گوشــى هاى سال 2023 نیز سرایت 
کند.

غیــر از طراحى دوربین ها که ذکر شــد، چیز قابل توجــه دیگرى وجود 
ندارد. در بخش جلویى، همچنان تمامى جلوى گوشى را صفحه نمایش 
پوشــانده و «دوربین ســلفى» آن نیز همچنان در ســوراخى در باالى 

گوشى قرار دارد. 
طبق اطالعات فاش شده، گلکســى اس 23 داراى صفحه نمایش 6.1 
اینچى 1080 در 2340، گلکسى اس 23 پالس داراى صفحه نمایش 6.6 
اینچى با وضوح 1080 در 2340 و S۲۳ اولترا داراى صفحه نمایش 6.8 

اینچى با وضوح 1440 در 3088 خواهد بود. 
همچنین شایعات حاکى از آن است که ما بایســتى انتظار پشتیبانى این 
گوشى از شارژ 25 واتى و نیز دارا بودن پردازنده اسنپدراگون 8 نسل 2 یا 

اگزینوس 2300 را داشته باشیم.

آیفون 15 اولترا چه شکلى خواهد بود؟

چگونه حالت فوکوس را در اندروید و آیفون فعال کنیم؟ اطالعات فاش شده در 
 S۲۳ خصوص سرى گلکسى

اپلیکیشن وب در ویندوز چگونه عمل مى کند؟گوگل مپ به دید همه جانبه  سه بعدى مجهز مى شود
گوگل قصــد دارد با معرفــى قابلیت هایــى مثل «دید 
همه جانبه» و جست وجو ازطریق «دید زنده» اپلیکیشن 

گوگل مپ را متحول و پویاتر کند.
درحال حاضر اکثر افرادى که اپلیکیشن گوگل مپ را باز 
مى کنند، مستقیمًا مقصد موردنظرشــان را با استفاده از 
نقشه ى دوبعدى قدیمى آن جست وجو مى کنند؛ اما گوگل 
برنامه هایى براى غنى ترکردن تجربه ى اکتشاف جهان 
اطراف کاربران دارد. دیروز، گوگل بخشى از برنامه هایش 

را در رویداد Search On به نمایش گذاشت.
به نقل از THEVERGE، یکى از ایده هاى جدید گوگل 
قابلیتى موسوم به Immersive View یا دید همه جانبه 

است که ابتدا در رویداد I/O امسال به نمایش 
درآمد. قابلیت مذکــور در ظاهر، نمایى 

ســه بعدى از ناحیه یا مکانى را 
 Flyover مثل قابلیــت

اپل مــپ نمایش 
؛  هــد مى د

ولى امکانــات Immersive View بــه همین جا ختم 
نمى شود و امکان بررسى آب وهوا و ترافیک و حتى دیدن 

یکایک ساختمان ها را فراهم مى کند.
در رویداد چهارشــنبه، کریس فیلیپــس، مدیرعامل و 
مسئول گوگل مپ، با استفاده از قابلیت جدید، تور هوایى 
از استادیوم بیسبال اوراکل پارك سانفرانسیسکو به نمایش 
گذاشت و با بزرگنمایى یکى از رســتوران هاى اطراف، 

فضاى داخلى آن را درمعرض دید همگان قرار داد.
به گفته ى گوگل، قابلیت Immersive View در ماه هاى 
آینده در لس آنجلس، لندن، نیویورك، سانفرانسیســکو 
و توکیو دردســترس قرار مى گیــرد. همچنین، گوگل 
به روزرسانى جدید قابلیت دید هوایى مکان هاى مهم را 
نمایش داد که اولین بار ماه جوالى عرضه شده بود. در آن 
زمان فقط حدود 100 مکان این قابلیت را داشتند که حاال 

به 250 عدد افزایش یافته است.
 impressive یکى از امکانات جدیدى که به
Live View اضافه مى شود، قابلیت نمایش 

اطالعاتى مثل جهت حرکت روى صفحه ى 
دستگاه ازطریق دوربین گوشى و واقعیت افزوده 
است که شما را هرچه بهتر به سمت مقدصدتان راهنمایى 

مى کند. قابلیت جدید امکان جست وجوى آسان تر ازطریق 
Live View را براى یافتــن مکان هایى مثل خودپرداز و 

رستوران فراهم مى کند و به زودى در لندن، لس آنجلس، 
نیویورك، پاریس، سانفرانسیسکو و توکیو عرضه مى شود.

یکى دیگر از قابلیت هاى جدید که چنــدان خیره کننده 
نیست، گزینه اى به نام neighborhood vibe است که 
به افراد کمک مى کند از مکان هاى جالب و موردتوجه در 
همسایگى خود با برجسته کردن آن ها و نمایش اطالعاتى 
مثل تصویر و نظرات بهتر آگاه شوند. طى ماه هاى آینده 
 iOS قابلیت گفته شده در تمام کشــور ها براى اندروید و

دردسترس خواهد بود.
تمامى به روزرسانى هاى جدید به گوگل کمک مى کنند 
رقابت موفق ترى با اپل مپ داشــته باشــد که به تازگى 
ده سالگیش را جشن گرفت. اپل به طور مستمر قابلیت هاى 
 Flyover جدیدى را به محصولش اضافه مى کند و قابلیت
آن نیز از زمان معرفى، عملکرد بهترى درمقایســه با دید 
هوایى گوگل داشته اســت. بااین حال، هنوز بسیارى از 
کاربران گوگل مپ را ترجیح مى دهند و بى شک با ورود 
گوگل به صحنه ى عرضه ى نماى سه بعدى، افراد بیشترى 

جذب آن خواهند شد.

برنامه هاى وب امروزى اکنون به ســطحى رسیده اند که 
عملکرد آن ها تقریبًا با نمونه هــاى بومى که مخصوص 

محیط ویندوز توسعه داده شده اند یکسان است.
 Progressive Web) وب  اپلیکیشــن هاى پیش رونده 
Application یــا PWA) در وینــدوز بیــش از هر زمان 

دیگرى شبیه برنامه هاى بومى این سیستم عامل شده اند. 
توسعه دهندگان اکنون مى توانند به لطف ویژگى جدیدى 
که به نام Window Controls Overlay که مایکروسافت 
به تازگى معرفى کرده اســت، نوار عنــوان PWA خود را 

سفارشى کنند.
پیش از ایــن، برنامه هاى وب به ویژگى فوق دسترســى 
نداشتند؛ اضافه شدن این امکان مى تواند به توسعه دهندگان 
کمک کند تا فضاى خالى، تداخل رنگ ها و ســایر موارد 
عجیب و غریبى که در برخى PWAھــا مشاهده مى شود را 
برطرف ســازند. برنامه هاى وب اکنون به «سطح کامل» 
پنجره برنامه شان دسترسى دارند و فقط دکمه هاى گوشه 
سمت راست باال مثل کوچک کردن برنامه، تحت کنترل 

آن ها قرار ندارد.
پاتریک بروست، مدیر ارشد برنامه در مایکروسافت در پست 
وبالگى خود مى نویسد:اخیراً، با بسیارى از قابلیت هاى جدید 

وب در موتور مرورگر کرومیوم و تغییــرات رابط کاربرى 
در مایکروسافت اج و ویندوز، وب اپلیکیشن ها واقعًا شبیه 
برنامه هاى بومى مایکروسافت به نظر مى رسند. درحالى که 
برنامه هاى بومى مى توانند محتوا را در هر نقطه از پنجره 

برنامه، از جمله در نوار عنــوان نمایش دهند، 
برنامه هاى وب نصب شده مجبور هستند 
با تجربه ى پیش فرض پیش بروند و از 
نظر بصرى متفاوت باشند. ما خوشحالیم 
که یک ویژگى جدیــد PWA را معرفى 
کنیم که این شــکاف را از بین مى برد و 

به محو کردن مرز بین برنامه هاى بومى و 
وب سایت ها کمک مى کند.

شاید ویژگى جدیدى که مایکروسافت براى وب اپلیکیشن ها 
معرفى کرده اســت براى کســى که به طور منظم از این 
نوع برنامه ها اســتفاده مى کند چندان تعجب آور نباشــد. 
توسعه دهندگان مایکروســافت اولین بار این ویژگى را در 
ژانویه 2020 معرفى کردند و آن را به صورت یک نسخه ى 
پیش نمایش ارائه دادند. به نوشته ى ورج، کروم پشتیبانى از 
Windows Controls Overlay را به عنوان یک ویژگى 

آزمایشى از ماه آوریل آغاز کرد و این قابلیت در ماه آگوست 

به کروم 105 راه یافت. با توجه به این که کروم و اج هر دو 
اکنون از این ابزار پشــتیبانى مى کنند، به نظر مى رسد که 
این ظاهر جدید براى برنامه هاى وب احتماًال گســترده تر 

خواهد شد.
بروست در بخش دیگرى از توضیحات خود 
گفت:ما معتقدیم PWAھا براى ســاخت 

برنامه هاى وب دسکتاپ مناسب هستند.
در پســت مایکروســافت آمده است که 
تبدیل وب ســایت به برنامه اى که واقعًا 
شــبیه برنامه هاى بومى دسکتاپ است، 
هرگز به این آسانى نبوده و استفاده از ویژگى 
Window Controls Overlay به شما کمک مى کند 

تا برنامه هاى دسکتاپى بسازید که براى کاربرانتان بسیار 
مدرن تر و جذاب تر به نظر مى رسند.

 Windows Controls Overlay اگر مى خواهید درمورد
اطالعات کامل ترى به دســت آورید پیشــنهاد مى کنیم 
 MDN نگاهى به اسناد فنى مایکروســافت و اسناد مرجع
داشته باشید. پست وبالگى مایکروسافت همچنین شامل 
دستورالعمل هاى دقیق  درمورد نحوه ى استفاده و اجراى 

این ویژگى است.

eing & Parental Controls بروید، روىs

al Wellbeing ضربه بزنید. براى ورود بهg

از موارد ارائه شده ضربه بزنید. به پایین
به دسته راه هاى قطع ارتباط بروید.
انتخاب کنید. متوجه خواهید شد که
من قبال پر شده است. براى ویرایش
بزنید، در مرحله بعدى، سامسونگ
برنامه هایى را انتخاب کنیــد که م
فوکوسبه آن ها دسترسىداشــته
مثال، تنظیم زمان کار فقط به شــم
rاز برنامه ساعت، Galaxy Wear، ب

ساعت هوشمند، پیام ها، تلفن، پلى استو
استفاده کنید. 

مى توانید با ضربه زدن روى گزینه ویرایش، برن
را به لیست اضافه کنید. هنگامى که انتخاب برنامه
Duration ضربه زده و مدت زمان اعمال این نمای

را انتخاب کنید. ساعت یا زمانى را که مى توانید آنر
خاموش کنید، انتخاب کنید.
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2فوق العاده اى هستند که در شمار بهترین گوشى هاى سال 2022 قرار مى گیرند.
براساس پیش بینى هاى انجامشده پیراموننسل بعدى آیفون،مى توان
انتظار داشت تفاوت بین این دو گوشى بیش از پیش افزایش یابد.
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مصرف شکر، عامل مهمى  در اپیدمى  چاقى و علت اصلى بیمارى هایى 
مانند دیابت نوع 2 و بیمارى هاى قلبى است.

با وجود توصیه هایى که امروزه در زمینه مصرف نان هاى سبوس دار و برنج 
قهوه اى وجود دارد، اما خوب است بدانیم شکر قهوه اى از لحاظ تغذیه اى 
هیچ مزیتى بر شکر ســفید ندارد. بنابراین باید نسبت به تبلیغاتى که در 
این زمینه انجام مى شود، هوشــمندانه تر رفتار کنیم. در ادامه مهم ترین 
تفاوت هاى شکر سفید و شــکر قهوه اى از نظر نحوه فرآورى و ارزش 

غذایى را مرور مى کنیم:
از نظر نحــوه فرآورى بــراى هر دو نوع شــکر فرآینــد طوالنى طى 
مى شــود. در فرآیند تولید شکر ســفید، با اســتخراج عصاره چغندر یا 
نیشــکر و انجام فرایندهاى خالص سازى و تشــکیل کریستال هاى 
شکر و مالس (به عنوان محصول جانبى فرآیند تولید شکر و فیبر قند)
 شکر سفید تهیه مى شود. اما شکر قهوه اى به یکى از دو روش زیر تولید 

مى شود:
1- شکر خام که به طور کامل تصفیه نشده است و قبل از فرآیند حذف 
مالس از کریستال هاى شکر به دســت مى آید. در این روش، دانه هاى 

شکر بزرگ تر از شکر معمولى با رنگ طالیى است.
2- در روش دوم با افزودن مالس به شــکر سفید تصفیه شده، شکر به 

رنگ قهوه اى در آمده و در این صورت حتى بیش از شکر سفید فرآورى 
مى شود. همچنین حجم مالس موجود در شکر قهوه اى، عالوه بر رنگ 

مى تواند بر عطر و طعم شکر نیز تاثیرگذار باشد.
مهم ترین نکته در خصوص شکر ســفید و قهوه اى بررسى تفاوت این 
دو نوع شکر در ارزش غذایى اســت. همانطور که گفته شد، هر دو نوع 
شکر (سفید و قهوه اى) از لحاظ تغذیه اى مشابه هستند. از نظر کالرى، 
100 گرم شکر سفید حاوى 396 کیلوکالرى است و همین مقدار شکر 

قهوه اى حاوى 373 کیلوکالرى است. 
همچنین شکر سفید حاوى 97-96درصد ساکارز است و شکر قهوه اى 
با توجه به نحوه فرآورى و درصد مالس، حاوى 96-93 درصد ساکارز 
اســت. بدین ترتیب مى توان گفت که شکر قهوه اى هیچ برترى تغذیه 
اى به شکر سفید ندارد و تنها تفاوت اصلى بین این دو نوع شکر، طعم و 

رنگ آنها است.
مصرف شکر، عامل مهمى  در اپیدمى  چاقى و علت اصلى بیمارى هایى 
مانند دیابت نوع 2 و بیمارى هاى قلبى است. از این رو توصیه مى شود که 
مصرف انواع شکرها و مواد غذایى حاوى شکر زیاد را محدود کنیم و آگاه 
باشیم که شکر قهوه اى ارزش تغذیه اى باال یا کالرى کمترى ندارد و در 

مصرف آن زیاده روى نکنیم.

عامل اصلى ابتال به 
دیابت نوع 2 

کاهش وزن این روز ها به عنوان یکى از معضالت افراد تبدیل شــده اســت اما با 
مصرف برخى از مواد غذایى مى توان به الغرى کمک کرد.

 یکى از دغدغه هــاى مردم تمام جهان چاقى و مشــکل در کاهش وزن اســت. 
افراد ســعى دارند بــا ورزش، رژیم، جراحى هــاى الغــرى و ... وزن خود را کم

 کنند.
در این گــزارش خوراکى و  غذاهایى را به شــما معرفى کنیم کــه موجب الغرى

 مى شوند.
گوجه فرنگى: به دلیل وجود لیکوپن و بتا کاروتن به کاهش وزن کمک فراوانى 

مى کند.
گریپ فروت: هورمون هاى موجود در این میوه ترش مزه ســبب چربى سوزى 

فراوان و در نتیجه کاهش وزن چشم گیر مى شود.
ادویه ها: براى چربى ســوزى توصیه مى کنیم ادویه هاى تند را امتحان کنید. از 
جمله ادویه هاى موثر در الغرى مى توان به زنجبیل، جیسنگ، فلفل سیاه و زردچوبه 

اشاره کرد.
دارچین: دارچیــن در تنظیم قند خون نقش فراوانــى دارد و موجب کاهش وزن 

مى شود.
ســرکه ســیب: مصرف مواد ترش موجب کم اشتها شــدن و افزایش سطح 
متابولیسم بدن مى شــود و در نتیجه الغرى و کاهش وزن را نیز در پى دارد، سرکه 
ســیب به دلیل وجود آنزیم هاى فراوان به هضم سریع و آســان و الغرى کمک

 مى کند.
سیب: مصرف مداوم و روزانه این میوه خوشمزه موجب درمان بسیارى از بیمارى ها 
و سالمت بدن مى شود. عالوه بر آن ســیب حاوى پکتین فراوانى است که موجب 
کاهش وزن مى شود. از آن گذشته فیبر موجود در سیب باعث مى شود مدت زمان 

بیشترى را احساس سیرى کنیم.
گالبى: باعث احساس سیرى به مدت طوالنى و در نتیجه الغرى و کاهش وزن 

مى شود.
موز: اســتفاده از موز و بلغور جو در وعده صبحانه موجب احساس سیرى به مدت 

طوالنى تا وعده غذایى بعدى و الغرى مى شود.
زغال اخته: آنتى اکســیدان هاى پلى فنول کمک چشم گیرى به چربى سوزى و 

جلوگیرى از جذب زیاد چربى مى کند که الغرى را در پى دارد.
پرتقال: پرتقال حاوى ویتامین C زیادى است که موجب تنظیم قند خون و کاهش 

وزن مى شود.
آجیل: آجیل ها از جمله بادام و گردو یک میان وعده کامل و خوشــمزه به حساس 
مى آینــد و از خوراکى هاى هســتند که به الغــرى طبیعى بدن کمــک فراوانى

 مى کند.
جو: فیبر موجود در جو به تقویت متابولیســم بدن کمک مى کند و باعث الغرى 

مى شود.
کونیوآ: این غذا حاوى گلوتن است، گلوتن ها سرشار از پروتئین هستند که موجب 

ساخت عضبله و از بین رفتن چربى موجود در بدن مى شود.
سیب زمینى شیرین:مواد مغذى در ســیب زمینى پخته شده موجب تنظیم و 

تثبیت قند خون مى شود.
گندم یا دانه کاج: مصرف گندم یا دانه کاج میان وعده اى عالى و کاملى اســت 

که موجب کاهش وزن مى شود.
لوبیا: این گیاه موجب افزایش سطح متابولیسم بدن و کنترل قند خون مى شود که 

الغرى را در پى خواهد داشت.
عدس: عدس داراى فیبر بسیار زیادى اســت که موجب ایجاد احساس سیرى و 

الغرى مى شود.
مارچوبه: مصرف مارچوبه به خارج کردن مایع اضافى بدن کمک مى کند و باعث 

الغرى خواهد شد. 
آووکادو: این میوه منبع غنى از ویتامین  است که موثر در الغرى است.

گفتنى است که استرس باال یا همان کورتیزول باعث افزایش وزن خواهد شد.

خوراکى هایى
 براى کاهش وزن

تحقیقات نشان مى  دهد که مزایاى سالمتى تمرین با وزنه بســیار فراتر از پرورش اندام است و
 مى تواند از مرگ به هر دلیلى جلوگیرى کند.

 آخرین مطالعه براى روشن کردن این موضوع، ارتباط بین فعالیت هاى تقویت کننده عضالت و 
خطر مرگ را بررسى مى کند و نشان مى دهد که حداقل 30 تا 60 دقیقه از این فعالیت در هفته مى 

تواند تأثیر قابل توجهى بر طول عمر ما داشته باشد.
این تحقیق توسط دانشمندان ژاپنى انجام شد و شامل بررسى سیستماتیک 16مطالعه در مورد 
عادات ورزشى بزرگساالن بدون مشکالت جدى سالمتى بود. این موضوع فعالیت  هاى تقویت 
عضالت صدها هزار مرد و زن بین 18 تا 97 سال را پوشش مى  دهد و محققان را قادر مى  سازد تا 
بینش  هاى جدیدى در مورد خطر مرگ و میر مرتبط با سبک  هاى زندگى مختلف به دست آورند.

در حالى که تحقیقات نشان داده است، تقویت منظم ماهیچه ها به طور کلى خطر مرگ کمترى را 
به همراه دارد، محققان مطالعات جدید به دنبال این بودند که واقعاً میزان ایده آل را مشخص کنند. 
بررسى سیستماتیک آنها نشان داد که حداکثر اثر با 30 تا 60 دقیقه تمرین تقویت عضله در هفته 

گره خورده است که خطر مرگ به هر دلیلیرا 10 تا 20 درصد کاهش مى دهد.
نمونه هایى از تمرینات تقویت عضالت عبارتند از بلند کردن وزنه، تمرینات با کش هاى مقاومتى، 
پرس سینه، دراز و نشست، اسکات و حتى باغبانى ســنگین با بیل نیز مى تواند چنین اثرى را به 

وجود آورد.
این تیم پژوهشــى همچنین دریافت که انجام این نوع فعالیت ها تا 60 دقیقه در هفته با کاهش 
شدید خطر ابتال به دیابت مرتبط است. جالب اینجاست که این تحقیق هیچ شواهد قطعى مبنى بر 

اینکه انجام بیش از یک ساعت تقویت عضالنى فواید اضافى داشته باشد، پیدا نکرد.  
به گفته محققان، ترکیب فعالیت  هاى تقویت  کننده عضالت با ورزش  هاى هوازى تأثیرات عمیق 
 ترى دارد. این ترکیب با کاهش 40 درصدى خطر مرگ به هر دلیلى، کاهش 46 درصدى خطر 
مرگ ناشى از بیمارى هاى قلبى عروقى و کاهش 28 درصدى خطر مرگ ناشى از سرطان همراه 
بود. در پایان پژوهشگران امیدوارند که تحقیقات بیشترى را بر روى جمعیت هاى متنوع تر انجام 

دهند تا بتوانند این یافته ها را در جوامع متنوع ثابت کنند.

براى افزایش طول عمر
 وزنه بزنید!

گوشت قرمز سالم چه ویژگى هایى دارد؟
رئیس اداره نظــارت بر مواد غذایى و بهداشــت عمومى 
اداره کل دامپزشــکى اســتان زنجان  گفت: رنگ  گوشت 
قرمز باید روشــن و طبیعى بــوده و به تیرگــى متمایل

 نشده  باشد.
على نورى رئیس اداره نظارت بر مواد غذایى و بهداشــت 
عمومى اداره کل دامپزشکى اســتان زنجان  با بیان اینکه 
گوشت ســالم ویژگى هایى دارد که هر مصرف کننده اى 
بایــد آن هــا را بدانــد، اظهــار کــرد: ســطح خارجى 
گوشــت نباید مرطوب یا خیس باشــد و هیچ گونه بوى 
غیرطبیعى مثل بوى ترشــیدگى و تعفن نباید استشــمام 
شود. در محل اتصال گوشت به اســتخوان نیز نباید بوى 
غیرطبیعى به مشام برســد؛ چراکه وجود بوى غیرطبیعى 

در این قسمت نشانه فساد عمقى در الشه گوشت است.
این مســئول بــا تاکید بر این کــه مــوارد خون مردگى، 
قارچ زدگــى و ذرات خارجى نباید در گوشــت مشــاهده 
شــود، ادامــه داد: گوشــت نبایــد بیش از حد ســفت 
و یا لزج و نرم باشــد. چربى ها نیز باید ســفید و یا متمایل 
به ســفید و بــدون هیچ گونــه بــوى نامطبوع باشــد.

 عــالوه بــر ایــن ارگان هایى مثــل کبد (جگــر) نباید 
دچــار تــورم و کیســت و رنــگ و بــوى غیرطبیعى 

باشد.
وى با اشاره به این که گوشت نباید خشک و حالت چروکیده 
داشته باشــد، افزود: محصول خریدارى شــده باید حتمًا 
مهر دامپزشــکى داشــته باشــد. همچنین گوشت هاى 

بسته بندى شــده موجود در فروشــگاه ها باید در یخچال 
نگه دارى شــود و در مدت معینى بعــد از تولید به فروش 
برسد. هنگام خرید نیز حتمًا باید به برچسب موجود روى 
آن دقت شود تا از تاریخ تولید و تاریخ انقضا اطالع حاصل 

شود.
رئیــس اداره نظــارت بــر مــواد غذایــى و بهداشــت 
عمومى اداره کل دامپزشــکى اســتان زنجان تاکید کرد: 
تاریخ تولیــد و انقضا، کد پروانه بهره بــردارى از اداره کل 
دامپزشکى استان، آدرس محل تولید و شرایط نگه دارى 
(تازه: صفر تا 4 درجه سانتى گراد، منجمد: منفى 18 درجه 
سانتى گراد) مواردى اســت که مصرف کننده حین خرید 
فرآورده هاى خام دامى بسته بندى شــده باید به آن دقت 

کنند.
نورى خاطرنشــان کرد: به هیــچ عنوان نباید گوشــت 
چــرخ کــرده در فروشــگاه هاى موجــود در ســطح 
شهر به صورت آماده عرضه شود و باید فقط به درخواست 
مشــترى و در حضــور وى و بــا رعایت همه مســایل 
بهداشتى از قبیل شست وشــوى مناسب دستگاه صورت 

بگیرد.
 آمار ســاالنه منتشر شده از ســوى وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت (صمت) نشــان مى دهــد که قیمــت انواع

 برنج، شکر و گوشــت در مردادماه بین حدود 16 تا 204 
درصد نســبت به ماه مشــابه ســال قبل افزایش یافته

 است.

برخى مکمل ها هســتند که مصــرف آنها در ســنین باال با 
عارضه هایى همراه اســت و توصیه مى شــود اگر مى خواهیم 

مکمل مصرف کنیم، با دستور پزشک باشد.
بعضى از مواد مغذى که در جوانى به آنها نیاز دارید، با باال رفتن 
سن کمتر مورد نیاز هســتند. از طرفى، یکسرى از مواد مغذى 
هم هستند که بهتر است آنها را از منابع غذایى دریافت کنیم، 

نه از مکمل ها.
مصــرف مکمل آهن بعد از 50 ســالگى، بــه بافت هاى بدن 
آسیب مى زند و منجر به بروز بیمارى قلبى، دیابت و بدتر شدن 

هموکروماتوز مى شود.
مصرف مکمل ویتامین E، با افزایش احتمال نارســایى قلبى، 

خطر خونریزى و سرطان پروستات همراه است.

مصرف مکمل کلســیم در برخى افراد مى تواند ایجاد ســنگ 
کلیه کند و در برخى افراد با مشــکالت قلبــى عروقى همراه 

است.
مصرف مکمل سلنیوم با عوارضى همچون اختالالت ذهنى، 
آسیب عصبى، نارســایى قلبى و آســیب هاى کلیوى همراه 

است.

مکمل هایى که نباید 
بعد از 50 سالگى 
مصرف کنید

خواص 
شگفت انگیز 

آب هویج 

+
زنجبیل

براى افزایش طول عمر
بزنید! وزنه

ویتامین C موجود در این آبمیوه به افزایش تولید کالژن کمک مى کند. این نوشیدنى همچنین منبعى از ویتامین 
A محسوب مى شود، این آنتى اکسیدان محافظى طبیعى در برابر اشعه مضر خورشید است.

این نوشیدنى سرشار از ویتامین C بوده که با کاهش خطر ابتال به بسیارى از ســرطان ها از جمله سرطان سینه و معده در ارتباط است.
جینجرول موجود در این آبمیوه باعث افزایش مرگ سلولى سلول هاى سرطان تخمدان مى شود. همچنین از رشد سلول هاى سرطانى 

در سرطان روده جلوگیرى مى کند.

آب هویج و زنجبیل حاوى مواد مغذى بسیارى بوده که براى سالمت قلبى-عروقى مفید است.جینجرول موجود در این 
نوشیدنى به پایین آوردن فشارخون کمک مى کند که در نتیجه باعث کاهش خطر بیمارى قلبى-عروقى خواهد شد. 

این نوشیدنى خطر ابتال به آنفلوآنزا یا ســرماخوردگى را کاهش مى دهد.این به خاطر محتواى ویتامین a، c و e است، که 
باعث تولید آنتى بادى ها مى شود، که با پاتوژن هایى که باعث ایجاد بیمارى مى شوند، مبارزه مى کند.  

خانم هاى باردار دائما نگران غذا ها و نوشیدنى هایى هســتند که مصرف مى کنند تا مبادا به جنین آسیب برسد. آب هویج غنى از 
ویتامین A است که رشد سلولى را تا حد زیادى تقویت کرده و باعث مى شود جنین در رحم مادر رشد سالمى داشته باشد.
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مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 
تمام واحدهاى صنعتى اســتان بایدبــراى ثبت نام در 
ســامانه جامع تجارت و ثبت آمار تولید خــود از ابتداى 
سالجارى اقدام کنند در غیر این صورت سهمیه مواد آنها 
از ابتداى آبان امسال قطع خواهد شد. امیرحسین ُکمیلى 
افزود: اطالع رســانى الزم در مورد لزوم ثبت اطالعات 
واحدهاى صنعتى داراى پروانه بهره بردارى در ســامانه 
جامع تجارت بر اساس تأکید وزارتخانه از اردیبهشت ماه 
امسال به کلیه شهرســتان ها انجام  شده است. مدیرکل 
صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان بابیان اینکه 
درصورتى که واحدهاى صنعتى این مراحل را طى نکنند 

براى ادامه ارائه خدمات به آن ها با مشکل مواجه خواهند 
شد اظهار داشت: با توجه به حساسیت این موضوع، ارائه 
کلیه خدمات توسط اداره کل صمت استان به واحدهاى 

صنعتى منوط به ثبت نام واحدها در این سامانه است.
ُکمیلى بیان کــرد: ثبت نام 2 رســته واحدهاى صنعتى 
درزمینه صنایع شیمیایى و سلولوزى و واحدهاى فلزى 
که مواد اولیه موردنیاز خود را از بورس دریافت مى کنند 
در این ســامانه از اهمیــت ویژه اى برخوردار اســت و 
درصورتى که آمار تولید خود از ابتداى سال 1401 تاکنون 
را در این سامانه ثبت نکنند سهمیه مواد آن ها از ابتداى 

آبان ماه قطع خواهد شد.  

رییس شوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: دیوان 
محاسبات استان، بخشى از اعتبارات تکمیل خط 2 مترو 
این کالنشهر را بلوکه کرده است. محمد نورصالحى، روز 
یکشنبه در جلسه علنى شــوراى اسالمى شهر اصفهان 
افزود: ســال قبل 750 میلیارد تومان براى تکمیل خط 
دوم قطار شهرى و همچنین خرید اتوبوس هاى جدید در 
نظر گرفتیم که 2 ماه قبل به حساب شهردارى واریز شد. 
وى ادامه داد: اما دیوان محاسبات استان این رقم را بلوکه 
کرده و به همین دلیل هــم تخصیص اعتبار براى طرح  

مورد نظر دچار مشکل شده است.
رییس شــوراى اسالمى شــهر اصفهان بدون اشاره به 

دلیل این اقدام دیوان محاســبات خاطرنشان کرد: 200 
میلیارد تومان از این رقم که باید صرف توســعه حمل و 
نقل عمومى هزینه شود، به خرید اتوبوس اختصاص دارد.

نورصالحى هشــدار داد: در صــورت تخصیص نیافتن 
رقم مذکور مجبور به اخذ وام خواهیم شد که سود اوراق 
مشارکت مضاعف آن ضرر مالى براى شهردارى و شهر 

خواهد بود.
رییس شوراى اسالمى شــهر اصفهان خاطرنشان کرد: 
تامین منابع مالى براى اجراى قطار شــهرى ســخت و 
زمان بَر است و بدلیل میزان سود نه چندان باالى اوراق 

مشارکت، مردم تمایلى به خرید آن ندارند.

ضرورت ثبت نام واحدهاى 
صنعتى در سامانه تجارت 

اعتبار تکمیل خط 2 مترو 
اصفهان بلوکه شده است

صادرات «پسته»
آران و بیدگل به 7 کشور

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان آران و بیدگل گفت: 
بیشترین پسـته برداشـت شـده در آران و بیدگل به 
کشورهاى آسیاى شرقى، اروپا و حاشیه خلیج فارس 
صادر مى شود که شامل 7 کشور است. على محلوجى 
اظهار کرد: از 11500 هکتار زمین زیر کشت پسته در 
استان اصفهان 4300 هکتار زمین پسته در شهرستان 
آران و بیدگل اسـت که در هر هکتار، یک ُتن پسـته 
برداشـت مى شـود و اکنون 60 درصد برداشـت این 
محصول انجام شـده اسـت که پیش بینى مى شـود 
امسال بیش از 4 هزار ُتن پسته خشک برداشت شود. 
وى ادامه داد: بیشترین پسـته برداشت شده در آران 
و بیدگل به کشورهاى آسـیاى شرقى، اروپا و حاشیه 
خلیج فارس صادر مى شـود که شامل 7 کشور است. 
عراق، افغانسـتان، ترکیه، آلمان و کشورهاى حاشیه 

خلیج فارس از جمله این کشورها هستند.

توسعه شبکه فاضالب 
شـبکه فاضالب منطقه 5 اصفهان 187 متر توسـعه 
یافت. به گـزارش روابـط عمومی آبفـاى منطقه، در 
شـهریور ماه سـال جاري توسعه شـبکه فاضالب به 
طول 187 متر با لوله هایی به قطر 200 و250 میلیمتر 
پلی اتیلن انجام شـد. ایـن عملیات واقع در شـهرك 
کوثر کالنتري ، شـهرك نگین ، خیابان 17 شهریور 

وبهارستان غربی صورت گرفت.

خبر

خورشید کیایى
قیمت هر شانه تخم مرغ هفته قبل در بازار اصفهان در 
حدود 60 هزار تومان بود ولى اکنون براى خرید یک 
شــانه تخم مرغ باید دو برابر این قیمت را بپردازى. 
افزایش قیمت دو برابــرى تخم مرغ در عرض یک 
هفته و در آســتانه روز جهانى تخم مرغ بى سابقه 
اســت. گرانى که حاال نقل هر محفلى شــده و به 
قولى گفته مى شــود که مرغ ها کم کم تخم طال 

مى گذارند!
 روز 9 ماه اکتبر بــه عنوان روز جهانــى تخم مرغ 
نامگذارى شــده بود. علت نامگذارى چنین روزى  
در تقویــم «اهمیت غذایى» این محصول اســت، 
اما در کشــور ما نه تنها اقدامات مؤثرى در راستاى 
شناســاندن این محصول مغذى صورت نمى گیرد 
بلکه با گران شدن آن، تخم مرغ از سفره هاى مردم 

رخت بربسته است. 
کافى است سرى به فروشگاه ها و سوپرمارکت هاى 
شهر بزنید تا قیمت هایى را ببینید که تا یک یا دو هفته 
قبل صفرهاى کمترى داشتند ولى این روزها به دلیل 
گران شدن بى سابقه تخم مرغ مردم اصفهان کمتر از 
این ماده غذایى ارزشمند استفاده مى کنند تا جایى که 
اکنون املت بیش از گذشته به یک غذاى الکچرى 

تبدیل شده است.
این اولین بار نیســت کــه قیمت تخم مــرغ باال 
مى رود. این قیمت ها درســال جارى بارها افزایش 

یافته و در یکى دو هفته گذشته قیمت این محصول 
به یکباره دو برابر شد تاجایى که هر شانه تخم مرغ 
با نرخ 120هزار تومان عرضه مى شــود. باال رفتن 
میزان صادرات، رشــد قیمت و کمبود عرضه غذاى 
مرغ هاى تخمگذار، علت هاى عمده گرانى تخم مرغ 

محسوب مى شود.
این در حالى اســت که بیســت و یکم شهریور ماه 
امســال معاون بهبود تولیدات دامى سازمان جهاد 
کشاورزى اســتان اصفهان با اشــاره به تولید بیش 
از 340 تن تخــم مرغ به صورت روزانه در اســتان 
اصفهان،میزان تولید تخم مرغ در ســطح اســتان 
اصفهان را دو برابر میزان مصرف آن دانسته و اعالم 
کرده بود که در این زمینه نهاده دام و طیور در سطح 
استان اصفهان به اندازه کافى تأمین شده و ذخائر بازار 

پروتئینى در استان و کشور مطلوب است.
این موضوع نشان مى دهد که عرضه و تقاضا با هم 
ســنخیت ندارند؛ به این خاطر کــه کاهش عرضه 
موجب افزایش قیمت محصول مى شود، در حالى که 
اکنون ما با افزایش تولید هم روبه رو هستیم و نباید 
انتظار گرانى ها را داشته باشیم و  طبق قانون بازار باید 
کاهش قیمت را شاهد باشیم و این در حالى است که 

عکس آن را مى بینیم.
این گرانى ها در حالى اتفاق افتاده است که مدیرعامل 
اتحادیه مرغ تخمگــذار اصفهان هیچ اظهار نظرى 
در این زمینه نکرده اســت و به جاى این فعال حوزه 

مرغ و تخم مرغ، معــاون بهبود تولیدات دامى جهاد 
کشاورزى استان اصفهان، جایگزینى ارز نیمایى را 
دلیلى بر افزایش هزینه هاى تولید تخم مرغ دانسته 
و گفته این شرایط، صادرات را نیز دشوار کرده است.

حسین ایراندوست، از تالش هایى گفته که با کاهش 
هزینه هاى تولیــد، افزایش بهــره ورى و کیفیت 
محصول، اصالح بسته بندى و مارکتینگ (بازایابى) 

تخم مرغ، بازار رقابت را تسهیل مى کند.
او همچنین تأکید کرده که براى بهتر شدن صادرات 
این محصول نیاز به حمایت ها و مشوق هاى دولتى 
داریم اما او در رابطه با ارزان شدن تخم مرغ در داخل 

صحبتى نکرده است.
در حال حاضر تخم مرغ اصفهان از طریق خط هوایى 

و حمل و نقل زمینى به کشــورهاى حاشــیه خلیج 
فارس، عمان و افغانستان صادر مى شود.

تا پیش از این علت افزایش قیمت تخم مرغ کمبود 
نهاده ها عنوان شده بود؛ زیرا نهاده ها آنطور که باید 
و شاید به دست مرغداران نمى رسد.  درحال حاضر 
ذرت و ســویا فقط به مرغدارى ها عرضه مى شود و 
مابقى نهاده ها باید از بازار آزاد تهیه شــود. در واقع 
ذرت و سویا 70درصد غذاى مرغ را تشکیل مى دهد 
که مشــکل زیادى در زمینه تأمین آن وجود ندارد؛ 
ولى 30درصد باقیمانده مانند مخمر و واکســن باید 
از بازار آزاد خریدارى شــود و نرخ آنها وابسته به ارز 
است. مجموع این عوامل دست به دست هم داده اند تا 

تخم مرغ با نرخ باال و بى سابقه اى عرضه شود.

قیمت تخم مرغ در اصفهان رکورد شکست

شانه هاى گران روى شانه مصرف کننده

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: در ساعت 
16 و 45 دقیقــه عصر روز شــنبه در اتوبــان آزادگان محور 
شاهین شهر یک دستگاه پژو 405 در مقابل یک دستگاه تانکر 
30 هزار لیتــرى بنزین واژگون و به دنبــال آن هر دو خودرو 

آتش مى گیرند.
منصور شیشــه فروش بــا بیان اینکــه با وقوع ایــن حادثه 
محدودیت ترافیکى توسط راهور برقرار شد، گفت: بالفاصله 
نیروهاى آتش نشــانى شاهین شــهر به محل اعزام و نسبت 
به اطفاى حریــق اقدام کردند. وى بیان کــرد: در این حادثه 
30 هزار لیتر بنزین تانکر سوخت شــد اما حادثه تلفات جانى 

نداشت.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشــاره به 
اینکه از اول ســال تاکنون این ســیزدهمین حادثه واژگونى 
تانکر ســوخت در اســتان اصفهان بوده اســت، خاطرنشان 
کرد: اصفهان چهــارراه ارتباطى در مرکز کشــور و مســیر 
حمل و نقل ســوخت اســت، بنابراین رعایت استانداردهاى 
ایمنى توسط شــرکت هایى که حمل و نقل سوخت را انجام 
مى دهند، ضرورى اســت چرا کــه در صورت بــروز حادثه 
ســبب اختــالل در تــردد و ایجــاد ترافیــک، آلودگى هوا 

و خاك مى شود.

جزئیات انفجار تانکر حمل 
بنزین در اتوبان شاهین شهر 

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص مهندسى سداد صنعت اصفهان به شناســه ملى 10260331325 و به شماره ثبت 12096 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 
1401/04/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهندسى توسعه و سازندگى سداد به شناسه ملى 10260307730 و به نمایندگى محسن گلستان نژاد به شماره ملى 1281921831 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره وحمیدرضا فوالدگر به شماره ملى 1280853808 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و وحید فوالدگر به شماره ملى 1280936355 و ابوالقاسم 
گلستان نژاد به شماره ملى 1281698512 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره وسیدسعید حکمتیان به شماره ملى 1287877346 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند.موسسه حسابرسى آرین حساب شیراز به شناســه ملى 10861780230 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى و مجید کیانى به شماره ملى 
1284591611 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى و عبداله کوپائى به شماره ملى 1285373626 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1390132)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص عمران محاسب زنده رود به شناسه ملى 10260570080 و به شماره ثبت 39352 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/05/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم سیده مریم عمادى به شماره ملى 1209902273 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى محمد 
حسین دالوند به شماره ملى 1285178068 به سمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى رسول فروزنده شهرکى به شماره ملى 4623320995 
به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد. آقاى امید 
رزاز زاده به شماره ملى 1281889938 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى خانم آمنه گودرزى به شماره ملى 6609671631 به سمت بازرس على البدل تا پایان 

سال مالى انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1390120)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى چشمه مروارید زاینده رود بشناسه ملى 10260611397 و به شماره ثبت 43295 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1401/06/31 احمد یزدچى بشماره ملى 1286795893 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - محمد نبى نجفى فرد بشماره ملى 2300962489 بسمت 
عضو اصلى هیئت مدیره - محسن نظریان مشهدى بشماره ملى 5759669524 بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 1403/06/31 انتخاب گردیدند . کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است . حسین چادگانى پور بشماره ملى 1150086750 بسمت بازرس على 
البدل - حمید چادگانى پور بشماره ملى 5759130765 بسمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1390117)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص سنجش کیفیت سپاهان به شناسه ملى 10260200985 و به شــماره ثبت 1838 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/06/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رحیم ابراهیم زاده به شماره ملى 1090875088 به سمت رئیس هیئت مدیره و محترم ابراهیم زاده به 
شماره ملى 1090998201 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرى ابراهیم زاده به شماره ملى 1091275297 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و 
سجاد ابراهیم زاده به شماره ملى 1092230661 به سمت مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک بروات سفته قراردادها و عقود اسالمى با امضاى مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد.مدیرعامل مجرى مصوبات 

هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1389540)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص دیبا پوش اســپادانا به شناسه ملى 14006369906 و به شــماره ثبت 57430 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1401/06/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى اسماعیل هوائى به شماره ملى 1286480711 به ســمت مدیرعامل و عضو اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال آقاى علیرضا هوائى به شماره ملى 1292527277 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال آقاى حمیدرضا هوائى به شماره ملى 
1293350370 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1389501)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص سنجش کیفیت سپاهان به شناسه ملى 10260200985 و به شماره ثبت 1838 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1401/06/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رحیم ابراهیم زاده به شماره ملى 1090875088 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و محترم ابراهیم زاده به شماره ملى 1090998201 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و مهرى ابراهیم زاده به شماره ملى 1091275297 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. مجتبى 
ابراهیم زاده به شماره ملى 1080170091 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى و سید سعید هاشمى به شماره ملى 1091103402 به سمت بازرس اصلى تا 
پایان سال مالى انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید..صورتهاى مالى وتراز سال 98 بتصویب رسید . اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1389529)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص فنى و مهندسى سورن آسانبر سپاهان به شناسه ملى 10260697025 و شماره ثبت 51100 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده مورخ 1401/06/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مرضیه رنجبر به شماره ملى 1292210397، آقاى محمد رنجبر به شماره 
ملى 1292290722 و آقاى مسعود رنجبر به شماره ملى 1810253098 به ســمت اعضاى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/06/09 انتخاب گردیدند. 
آقاى عباس ادهمى به شماره ملى 1286022010 به سمت بازرس اصلى و آقاى محمودرضا اسماعیلیان حسین آبادى به شماره ملى 1282910345 
به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1389491)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص پاکنام سپهر سپاهان به شناسه ملى 10260339375 و شــماره ثبت 12917 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده مورخ 1401/06/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقاى سیدعلى ناجى اصفهانى به شماره ملى 1286626838 به سمت مدیرعامل، آقاى سیدحمید ناجى 
اصفهانى به شماره ملى 1286703387 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقاى سیدامید ناجى اصفهانى به شماره ملى 1286911974 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره تا تاریخ 1403/06/20 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضاى اعضاى هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. - خانم فاطمه منصوریان به شماره ملى 0053776836 به سمت بازرس اصلى و آقاى آرش قدسیه به شماره ملى 0079935672 به سمت بازرس 
على البدل تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1389488)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آرا فام نصب پایا درتاریخ 1401/07/10 به شماره ثبت 72251 به شناسه ملى 14011544409 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و اجرا پروژه هاى صنعتى ساختمانى ،راهسازى ،تعمیر و نگهدارى تاسیسات برق الکترونیک ،مکانیکى،حرارتى،برودتى 
،و انواع ماشین آالت سبک و ســنگین ،انجام کلیه امور خدماتى تدارکاتى ،انجام امور بازرگانى ،واردات وصادرات و ترخیص کاالهاى مجاز ،اخذ نمایندگى هاى داخلى و خارجى 
-ایجاد و احداث فضاى سبز ،موریانه زدایى ،سمپاشى ،تامین قطعات و مصالح الکترونیکى ،صنعتى ،ساختمانى ،کشــاورزى ،عایقکارى و عایق بندى سرد و گرم ،سند بالست و 
رنگ آمیزى ،تامین نیروى انسانى موقت ،خدمات و تدارکات دریایى-افتتاح حساب جارى و قرض الحسنه و سپرده نزد کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، بخش مرکزى، شهر شاهین شهر، 
ابوریحان، خیابان فردوسى، کوچه فرعى10شرقى[فرعى 10غربى]، پالك 4، مجتمع ایران زمین، طبقه 2، واحد 8 کدپستى 8314775138 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 100000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 15958692 مورخ 1401/06/24 نزد بانک رفاه کارگران شعبه شاهین شهر با کد 315 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره 
آقاى جاوید لطفعلى پورترك به شماره ملى 1284982882 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مینو انوشیروانى به شماره ملى 
2291721658 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مینو خوئى به شماره ملى 3255678579 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى داود تیمورى منش به شماره ملى 1292152834 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى بهرام همتى 
به شماره ملى 4849455786 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1389498)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهامى خاص مــوج مــدرن اســپادانا به شناســه ملى 
10260655745 و شــماره ثبت 1569 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى ســالیانه مورخ 1401/04/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
خانم زهرا عباســى دیزیچه به شــماره ملى 5410005406 به سمت 
بازرس اصلى و آقاى على صالحى فرگنى به شماره ملى 1270622269 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى شهرضا (1389519)

آگهى تغییرات 
شــرکت آرکا پلیمر آپادانا سهامى خاص به شــماره ثبت 61547 و 
شناسه ملى 14007985753 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1399/09/23 ماده 7 اساسنامه بدین شرح اصالح 
شد : سال مالى شرکت از اول فروردین هرسال شروع و در آخر اسفند 
همان سال خاتمه مى یابد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1389495)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص توان ســازه نقش جهان به شناسه ملى 10260558737 
و به شماره ثبت 38282 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/05/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شــهر اصفهان، قلعه طبره، خیابان احمد آباد، 
خیابان گلزار، پالك -426، پالك قدیمى 131، طبقه -1، واحد ندارد به کد پستى: 
8154948777 تغییر یافت و ماده مربوطه دراساســنامه اصالح گردید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1389486)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص ســبز نگار آپادانا به شناســه ملى 10260392659 و به 
شماره ثبت 18359 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1401/05/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ناهید حسینى فرد به شماره ملى 
4132071189 به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره و پیمان فروزنده شهرکى به 
شماره ملى 4621534432 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و سجاد باسره موسى 
آبادى به شماره ملى 5120039170 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1387781)
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01

تیم ملى فوتسال ایران با قبول شکست مقابل ژاپن در فینال 
رقابت هاى جام ملت هاى آسیا عنوان نایب قهرمانى را از آن 
خود کرد. در پایان این مسابقات مسلم اوالدقباد، ملى پوش 
فوتسال ایران توانست بهترین بازیکن جام شده و عنوان 
ارزشمندترین بازیکن مسابقات را به خود اختصاص دهد. 
همچنین گیلرمه کوروموتو، دروازه بان تیم ملى ژاپن که در 
فینال عملکرد درخشانى داشت هم جایزه بهترین دروازه بان 
جام را از آن خود کرد. همچنین حسین طیبى، کاپیتان تیم 
ملى فوتسال کشــورمان با 10 گل زده برترین گلزن این 
رقابت ها انتخــاب و کفش طال را تصاحــب کرد. وى در 
سال هاى 2014 و 2018 به ترتیب با زدن 15 و 14 گل این 

عنوان را از آن خود کرده بود.

بهترین بازیکن و آقاى گل
 از ایران

03

على کریمى که پس از حضور ثابت در نخستین بازى فصل 
جدید ســوپر لیگ ترکیه و اخراج در همان مسابقه مقابل 
بشیکتاش از دیدار هفته دوم محروم بود و در سومین بازى 
برابر باشاك شــهیر نیز با وجود حضور در ترکیب ابتدایى، 
مصدومیت شدیدى پیدا کرد، همچنان دور از رقابت هاى 
لیگ است. کریمى پس از اینکه در پنج هفته گذشته سوپر 
لیگ ترکیه دور از فهرست مســابقات تیمش بوده و حتى 
اجازه تمرین گروهى را هم پیدا نکرده بود، یک بازى دیگر 
را هم روز گذشته از دست داد تا دورى او از میادین به یک 

ماه و نیم برسد.

مصدومیت کریمى
 ادامه دارد

02

مهدى تاج، رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در حاشیه 
دیدار فینال جام ملت هاى فوتسال آسیا با اهداى لوحى به 
نمایندگى از شیخ سلمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به رئیس فدراسیون فوتبال کویت از میزبانى این کشور در 
این رقابت ها تقدیر کرد. همچنین از لوح مخصوص یادبود 
مربوط به محل برگزارى این مســابقات هم توسط رئیس 
ایرانى کمیته فوتسال و فوتبال ساحلى AFC رونمایى شد.

تقدیر تاج از
 میزبانى کویت

04

در چارچــوب هفته نهم لیــگ پرتغال، پورتــو به مصاف 
پورتیموننزه رفت و با درخشش مهدى طارمى به برترى 2 بر 
صفر رسید. در این بازى طارمى از ابتدا در ترکیب پورتو جاى 
داشت. ستاره کشورمان در این بازى گل نزد ولى گل دوم 
تیمش را ساخت تا یک پاس گل دیگر به آمار خود بیافزاید. 
سایت «گل پوینت» پرتغال در ارزیابى فنى اش از این دیدار 
به مهدى طارمى نمره متوسط 6/4 از 10 را داد. ستاره ایرانى 
هفته گذشته از سوى این رسانه به عنوان بهترین بازیکن 
ماه لیگ پرتغال انتخاب شــده بود. طارمى با 7 گل زده در 
این فصل بهترین گلزن اژدهایان به شمار مى آید. همچنین 
طارمى تا اینجاى رقابت ها موفق شده 4 پاس گل نیز بدهد.

عملکرد  متوسط
 ستاره ایرانى

هرچند ستاره برزیلى ســپاهان جدى ترین فرصت گلزنى 
تیمش را از دســت داد اما نمایش دل پذیرش در خط دفاع، 

هواداران سپاهان را راضى نگه داشته است.
تیم فوتبال ســپاهان در یک بازى نه چنــدان جذاب مقابل 
صدرنشین لیگ به تساوى بدون گل رسید. یکى از بارزترین 
ویژگى هاى این مســابقه، کم بودن موقعیت هاى گل بازى 
بود. در مجموع نود دقیقه مسابقه پرسپولیس یک و سپاهان 
دو ضربه در چارچوب داشــت و از این نظر عملکرد دفاعى 
دو تیم مورد قبول بود. اما نکته اى که در ترکیب ســپاهان 
بار دیگر به چشم آمد، درخشــش مدافع میانى برزیلى شان 
بود که در هشتمین حضور متوالى در ترکیب سپاهان باز هم 

کم نقص ظاهر شد.
رناتو داســیلویرا که براى تقویت خط دفاعى ســپاهان با 
نظر مســتقیم ژوزه مورایس به ترکیب سپاهان اضافه شد، 
عالوه بر قدرت بازى خوانى باال در هنــگام دفاع کردن، از 
مدافعین پابه توپ لیگ بیســت و دوم محســوب مى شود 

که درصــد پاس هاى ســالم قابل توجهى در هر مســابقه
 ثبت مى کند.

رناتو در دیدار مقابل پرسپولیس هم برابر وینگرها و مهاجم 
خطرناك این تیم بى اشتباه بود و به جز یک ضربه سر روى 
ارســال کرنر، اجازه خلق موقعیت در جریان بازى به حریف 
نداد. مدافع مورد عالقه مورایس در بین چهار بازیکن قلب 
دفاع ســپاهان، در این دیدار این فرصت را هم داشت تا با 
گلزنى برابر پرسپولیس تیمش را به صدر جدول برساند اما 
ضربه سر او روى ارســال دقیق رامین رضاییان با اختالف 

کمى به بیرون رفت تا آه از نهاد نیمکت تیمش بلند شود.
مصدومیت هاى متوالــى مانوئل فرنانــدز در کنار نمایش 
نه چندان قابل قبول الویس کامسوبا باعث شده تا داسیلویرا 
جلوتر از نیلســون جونیور به عنــوان بهترین خرید خارجى 
فصل سپاهان لقب بگیرد و با این بازى ها مدیران سپاهان 
را از تصمیم شان در یک ساله نبودن قرارداد این مدافع 30 

ساله خرسند کند.

نمایش دلپذیر داسیلویرا در خط دفاع سپاهان

قاســم حدادى فر، مربى جوان ذوب آهن راست مى گوید. 
بازیکنى که مى خواهد به تیم ملى دعوت شود علیرغم کیفیت 
باالى خودش باید در تیمى بازى کند که باالى جدول لیگ 
باشد و براى کسب سهمیه و قهرمانى بجنگد. این را لیست 

جدید سرمربى پرتغالى تیم ملى ثابت مى کند. 
کارلوس کى روش فهرســت 16 نفره خــود را براى برنامه 
تمرینى «ارزیابى فنى» تیم ملــى از بین 5 تیم لیگ برترى 
انتخاب کرده است در حالى که 15 بازیکن دعوت شده عضو 
4 تیم مدعى قهرمانى هستند. در این میان فقط یک مدافع 
اســتثنائًا توانســته با اثبات توانایى هایش خود را از تیم رده 

یازدهمى پیکان به سرمربى پرتغالى تیم ملى تحمیل کند.
با این تفاسیر، باز هم جاى خالى نماینده اى از تیم ذوب آهن 
در تیم ملى کشورمان دیده مى شــود. سبزپوشان اصفهان 

علیرغم اینکه تا به اینجاى رقابت ها در برابر هیچ حریفى تن 
به شکست نداده اند و با ثبت 3 گل خورده و 5 کلین شیت در 
8 بازى بهترین عملکرد دفاعى را از خود برجاى گذاشته اند اما 
به دلیل اینکه در رده دهم لیگ جا خوش کرده اند کمتر مورد 

توجه کادر فنى تیم ملى قرار دارند. 
بهترین شاهد براى این مدعا حبیب فرعباسى است. گلر جوان 
گاندوها از لحاظ آمارى در رقابت هاى پشت سر گذاشته به 
مراتب بهتر از  دو گلرى عمل کرده که نامشــان در فهرست 
دروازه بان هاى تیم ملــى در کنار علیرضــا بیرانوند دیده 
مى شود. فرعباسى بااینکه همچون سنگربان شماره یک تیم 
ملى در 5 بازى لیگ موفق شده دروازه تیمش را بسته نگه دارد 
اما به دلیل جایگاه تیمش در جدول رده بندى قافیه حضور در 
جمع ملى پوشان را به رقبایى باخته که حفاظت از تیم هاى 

صدرجدولى را برعهده دارند. 

پربیراه نیست اگر بگوییم تساوى هاى پى در پى ذوب آهن و 
رضایت کادر فنى گاندوها از این نتایج، فرصت راهیبابى به تیم 
ملى را از بازیکنان شایسته این تیم مى گیرد. در این میان فقط 
رکورد شکست ناپذیرى براى شاگردان تارتار ثبت مى شود 
که بابت آن نه جام و مدالى عاید تیم مى شود و نه به ارتقاى 
جایگاه ذوب آهــن کمک مى کند بلکــه برعکس، قناعت 
سبزپوشان به کسب یک امتیاز از بازى ها مى تواند ذوبى ها 
را در ادامه رقابت ها تا پرتگاه سقوط از لیگ برتر هم بکشاند.

درنقطه مقابل اما اگر در همین دو سه هفته باقیمانده تا جام 
جهانى این تیم بتواند از ســد حریفان خود بگذرد و موفق به 
کسب 3 امتیاز مسابقات شود با یک تیر چند نشان زده است: 
هم رکورد شکست ناپذیرى خود را حفظ کرده، هم خود را به 
رده هاى باالیى جدول لیگ مى رســاند و هم ممکن است 

نماینده اى از این تیم به قطر سفر کند.  

چرا گاندوها 
جایى در لیست کى روش ندارند

پونفرادینا با بسته ماندن دروازه اش توسط گلر ایرانى به تساوى مقابل گرانادا دست 
پیدا کرد.

در دیدار آغازین هفته نُهم اللیگا 2 اسپانیا، تیم فوتبال پونفرادینا در حالى که امیر 
عابدزاده را پس از سه مسابقه دوباره در ترکیب ابتدایى داشت، در استادیوم اِل تورالین 

مقابل تیم رده هشتمى گرانادا قرار گرفت.
یاران عابدزاده که طى دو هفته گذشته اللیگا 2 اسپانیا موفق به 

کسب پیروزى نشده بودند، در این دیدار هم نتوانستند مقابل 
گرانادا به برترى دســت پیدا کنند، اما موفق شدند دروازه 
خود را بسته نگه دارند. تیم فوتبال پونفرادینا در دیدار مقابل 

گرانادا به تساوى بدون گل رسید تا 11 امتیازى شود و 
با صعود یک پله اى موقتا در جایگاه دوازدهم 

جدول اللیگا 2 اسپانیا قرار بگیرد.
امیر عابدزاده، دروازه بان ایرانى پونفرادینا 

که پیش از این در پنج بازى براى این 
باشگاه موفق به ثبت کلین شیت نشده 
و در سه هفته گذشــته فرصت بازى 
پیدا نکرده بود، در بازگشت به ترکیب 

تیمش مقابل گرانادا توانســت دروازه خود 
را بسته نگه دارد.

پایان انتظار عابدزاده براى
 اولین کلین شیت فصل

پیشکسوت فوتبال اصفهان معتقد است سپاهان در بسیارى از پست ها دو بازیکن 
خیلى خوب دارد که شاید یکى از مشکالتش هم همین بازیکنان متعدد و باکیفیت 

باشد. وفور بازیکن کادر فنى این تیم را دچار سردرگمى کرده است.
رسول کربکندى در مورد اینکه انتظار مى رفت سپاهان در این فصل با هزینه هایى 
که کرده یک تیم مقتدر باشد، عنوان کرد: سپاهان تمام امکاناتى که یک باشگاه 
باید داشته باشد را دارد. هزینه خوبى هم انجام داده، کادر فنى خارجى جذب کرده 
در بسیارى از پست ها دو بازیکن خیلى خوب دارد که شاید یکى از مشکالتش هم 
همین بازیکنان متعدد و باکیفیت باشد. وفور بازیکن کادر فنى را دچار سردرگمى 
کرده است. به خصوص اینکه مربیان خارجى تا بخواهند فوتبال و فرهنگ ما را 
بشناسند چند هفته اى زمان نیاز دارند. خود من تصور مى کردم بعد از وقفه لیگ 

به خاطر تیم ملى کادر فنى سپاهان شناخت بهترى از بازیکنان پیدا خواهد کرد.
وى با اشاره به وضعیت فنى سایر تیم هاى لیگ برتر گفت: هنوز هیچ تیمى در حد و 
اندازه خودش ظاهر نشده است. تیم هاى پرهزینه و پرمهره دیگر هم همین هزینه 
را دارند. استقالل، پرسپولیس و فوالد هم مثل سپاهان هستند. هنوز هیچکدام 
شکل واقعى خود را نگرفته اند. ضمن اینکه باید بگویم امسال لیگ سختى داریم و 
هیچ تیمى نمى تواند با تکیه بر بازیکنان خوبى که دارد تصور کند که این مهره ها 

تضمین کننده بردشان هستند.
سرمربى اسبق ذوب آهن افزود: تیم هاى دیگر با دوندگى و انگیزه زیاد تیم هاى 
پرمهره را متوقف مى کنند. مثًال همین ذوب آهن با وجود مساوى هاى زیادى که 
دارد اما خوب امتیاز جمع کرده و با  توجه به هزینه اى که انجام داده نتایجش قابل 
قبول است. یکى دیگر از مشکالت تیم هاى پرمهره این است که آنها باعث انگیزه 

مضاعف در حریفان مى شوند.

کربکندى:  وفور بازیکن کادر فنى 
سپاهان را سردرگم کرده است

یکى از مهم ترین اتفاقات دیدار سپاهان و پرسپولیس، تقابل رامین رضاییان و 
دانیال اسماعیلى فر با تیم هاى سابق خود بود. این دو مدافع راست که فصل گذشته 
به ترتیب براى پرسپولیس و سپاهان بازى مى کردند، در فصل نقل و انتقاالت 
جاى خود را باهم عوض کردند و در بازى روز جمعه به دنبال اثبات توانایى هایشان 

به تیم سابق بودند.
در این بین رامین رضاییان با توجه به حواشى مربوط به جدایى ش از پرسپولیس 
و قرار گرفتن در لیست خروج یحیى گل محمدى و هم چنین نزدیکى جام جهانى 
از انگیزه بیشترى برخوردار بود و توانست مقابل تیم سابق خود نمره قبولى بگیرد. 
رضاییان در جدال با پرســپولیس کمتر از قبل اجازه نفوذ داشت و ژوزه مورایس 
از او خواسته بود روى کارهاى دفاعى تمرکز کند و مدافع ملى پوش سپاهان هم 
دستورات تاکتیکى مرد پرتغالى را به خوبى اجرا کرد. او در طول بازى هرگز اجازه 
نفوذ به مهدى ترابى نداد و وینگر تکنیکى پرسپولیس را ناکام گذاشت. نمایش 
کم نقص رضاییان نشــان داد او در کارهاى دفاعى هم به اندازه حمله توانایى 
دارد. مدافع راست سپاهان که با بازگشت کى روش به تیم ملى هم دعوت شده، 
با بدشانسى اردوى اتریش را از دست داد ولى قصد دارد با درخشش در لیگ برتر 
صادق محرمى را در رقابت بر سر حضور در ترکیب اصلى تیم ملى شکست دهد. 
او در این فصل طى 8 بازى موفق به زدن دو گل و ارسال دو پاس گل شده و از 

موثرترین بازیکنان لیگ بوده است.
در طرف مقابل دانیال اسماعیلى فر هم در سمت راست پرسپولیس 

عملکرد مطمئنى داشت و حمالت سپاهانى ها از آن 
ســمت را به خوبى خنثى کرد. او که امسال با نظر 
یحیى گل محمدى راهى پرسپولیس شده از ابتداى 
فصل عملکرد خوبى در ســمت راست خط دفاعى 

قرمزها داشته و خیال یحیى را در آن پست 
راحت کرده است. اســماعیلى فر که 

امسال دو پاس گل هم داده با وجود 
این عملکرد درخشان در فهرست 
تیم ملى جایى نداشــته و فعال 
مدنظر کارلوس کى روش قرار 
ندارد. نام او در لیست 16 نفره 
سرمربى پرتغالى از بازیکنان 
لیگ برترى هم قرار نداشت 
و با این اوصــاف خیلى بعید 
است بتواند با تیم ملى راهى 

جام جهانى شود.

دوئل جذاب رامین و دانیال 
در نقش جهان

مرضیه غفاریان

ستاره سمت چپ سپاهانى ها با یک نمایش قابل قبول اجازه 
خلق موقعیت از سمت راست زمین را به پرسپولیسى ها نداد.

تساوى سرد و بى روح دیدار حساس سپاهان و پرسپولیس با 
عملکرد فنى خوب بعضى از بازیکنان هم همراه بود. یکى از 
آنها امید نورافکن، مدافع چپ ملى پوش ســپاهان بود که در 

طول بازى کم اشتباه و مقتدر ظاهر شد.
با حضور دانیال اسماعیلى فر و سعید صادقى در سمت راست 
زمین پرسپولیس، هرلحظه مى توان منتظر خلق یک موقعیت 
بود یا به تماشاى یک استارت انفجارى نشست. اما با قاطعیت 
مى توان گفت کم فروغ ترین روز بازى این دو ستاره تازه وارد 
سرخ ها در دیدار مقابل سپاهان بود. جایى که امیدو نورافکن با 
حضور دائمى در پست خودش اجازه خلق حتى یک موقعیت 

هم به حریف نداد.
نورافکن که با بدشانســى اردوى اتریش تیم ملى را از دست 
داد، باید براى رسیدن به معیارهاى مدنظر کارلوس کى روش 
تالشى دوچندان داشته باشد به خصوص که او سابقه کار با 
این ســرمربى را در دوره قبلى حضورش در ایران نداشته و 

بهترین فرصت براى تطابقش با خواسته هاى سى کیو همین 
تمرینات ســه روزه در کمپ تیم هاى ملى بعد از بازى هاى 

سپاهان است.
نکته حائز اهمیت در خصوص ســبک بــازى این بازیکن 
برخوردارى از قدرت پاى بسیار باالتر نسبت به تمام بازیکنان 
فوتبال ایران است، توانایى که باعث شده او هرلحظه که اراده 
کند بدون کمترین دورخیز حتى با پاى راست و غیرتخصصى 
منطقه بازى را در قطر زمین عــوض کند. مهارتى که او را از 
هم پستى هایش متمایز مى کند و به درد سبک بازى تیم ملى 
زیر نظر کارلوس کى روش هم مى خورد. از آنجایى که تیم ملى 
در بازى هاى جام جهانى قرارى بر ارائه فوتبال مالکانه ندارد، 
گریزهاى لحظه اى بازیکنان خط جلو تیم ملى در اولین لحظه 
بازپس گیرى توپ لحظات کلیدى بازى را براى تیم ملى رقم 
مى زند. کارى که امید هنرش در آن را در آخرین دقیقه نیمه 
اول دربى برگشت لیگ شانزدهم به خوبى نشان داد و با ارسال 
یک پاس درجاى 50 مترى کاوه رضایى را در شرایط گلزنى 

برابر دروازه پرسپولیس قرار داد.

نورافکن اجازه خلق موقعیت را به پرسپولیسى ها نداد

س پو پر م ر ى
حمالت سپاهانى ها از آن
کرد. او که امسال با نظر 
سپولیس شده از ابتداى 
ـمت راست خط دفاعى 
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با وجود
رست
فعال
رار
ره
ن
ت
د
ى

ر
2 اسپانیا موفق به  2شته اللیگا

یدار هم نتوانستند مقابل 
 اما موفق شدند دروازه 
ونفرادینا در دیدار مقابل 

111 امتیازى شود و
ه دوازدهم 

رادینا 
این 
شده
ى

یب 
ازه خود 



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

بپرهیز که خود را در بزرگى همانند خداوند پندارى و در شکوه 
خداوندى هماننــد او دانى، زیرا خداوند هر سرکشــى را خوار 
مى سازد و هر خودپسندى را بى ارزش مى کند. با خدا و با مردم 
و با خویشــاوندان نزدیک و با افــرادى از رعیت خــود که آنان 
را دوســت دارى، انصاف را رعایت کن که اگر چنین نکنى ســتم 
روا داشتى و کسى که به بندگان خدا ســتم روا دارد خدا به جاى 

موال على (ع)بندگانش دشمن او خواهد بود.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.
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معاون بازسازى مسکن روســتایى بنیاد مسکن انقالب 
اســالمى اســتان اصفهان گفت: تضمیــن نامه وزارت 
راه وشهرســازى و صندوق ملى مســکن، هنوز به بانک 
مرکزى ابالغ نشده است و بانک هاى عامل این مصوبه را 

به مدیریت شعب استان ها ابالغ نکرده اند.
مهدى صدر درخصوص آخرین وضعیــت پرداخت وام 
200 میلیونى مسکن روستایى، اظهار کرد: ابالغیه هیئت 
وزیران درباره وام هاى مسکن روستایى ابالغ شده و بانک 
مرکزى نیز سهمیه ها را براى تعدادى از بانک هاى عامل 
از جمله ملى، ملت، تجارت، رفاه، صادرات، کشاورزى و 

پست بانک مشخص کرده است.
وى افزود: تضمین نامه وزارت راه وشهرسازى و صندوق 
ملى مســکن، هنوز به بانک مرکزى ابالغ نشده است و 
بانک هاى عامل این مصوبه را به مدیریت شعب استان ها 
ابالغ نکرده اند. پیش از این تضمین نامه این تسهیالت 
توسط ســازمان برنامه و بودجه صادر مى شد اما در سال 
جارى ایــن تضمین بر عهده وزارت راه و شهرســازى و 

صندوق ملى مسکن گذاشته شده است.
معاون بازسازى مسکن روســتایى بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى استان اصفهان گفت: این در حالى است که این 
صندوق هنوز اساسنامه نداشته و تشکیل نشده است. از 
طرفى شرایط این مصوبه در سال جارى مشکل است و 

نسبت به گذشته تغییراتى داشته که از جمله آن مى توان به 
تعلق نگرفتن آن به شهرهاى زیر 25 هزار نفر اشاره کرد.

صدر اضافه کــرد: عالوه بر این در مصوبه جدید اشــاره 
شده که ملک باید حتمًا سند داشــته باشد، این در حالى 
است که بسیارى از امالك روستایى سند ندارد و پیش از 

این براى دریافت وام مسکن روستایى افراد مى توانستند 
سفته زنجیره اى ســه نفره به میزان 120 درصد مجموع 
اصل تسهیالت اعطایى و سود دوران مشارکت و دوران 

بازپرداخت، ارائه کنند.
وى تصریح کرد: همچنین شرط اسکان پنج ساله در روستا 
در مصوبه جدید ذکر شده است که براساس آن افرادى که 
قصد مهاجرت معکوس به روستاها را دارند نمى توانند از 

این تسهیالت استفاده کنند.
معاون بازسازى مسکن روســتایى بنیاد مسکن انقالب 
اسالمى استان اصفهان گفت: در ســال گذشته سهمیه 
استان اصفهان براى پرداخت این وام ها حدود هشت هزار 
واحد بود که از این تعداد حدود هفت هزار نفر به بانک ها 
معرفى و حدود پنج هزار نفــر از متقاضیان نیز این وام را 

دریافت کردند.
به گفته صدر نرخ ســود وام ساخت مسکن روستایى پنج 
درصد محاسبه خواهد شــد و مدت زمان بازپرداخت این 

تسهیالت 20 ساله است.

معاون بنیاد مسکن استان اصفهان پاسخ مى دهد؛

چرا وام 200 میلیونى مسکن روستایى 
هنوز پرداخت نشده است؟

تعمیرات دوره اى واحد هــاى 5/ 37مگاواتى نیروگاه 
اصفهان به مدت 7 روز با هدف آمادگــى تولید پایدار 

انرژى الکتریکى در حال اجراست.
 مدیر دفتر مهندسى با بیان اینکه این تعمیرات دوره اى 
عالوه بر فعالیت هاى برنامه CPM فعالیت هاى مهمى 
شــامل تمیز کردن داخل لوله هــاى کلیه مبدل هاى 
حرارتى شامل کولر هاى هیدروژن ژنراتور، کولر هاى 
کلوز ســیکل وکولر هاى روغن، اســید شویى داخل 
لوله هاى کندانســور بوده، افزود: بازدید و تمیز نمودن 

داخل استخر ذخیره و استخر برج خنک کن، رفع عیب 
از هیتر فشار قوى، نصب اینورتر KVA 10، رفع نشتى 

روغن از یاتاقان high speed fan واحد یک، رفع لیک 
آب و بخار از فلنج والو آب تغذیه باالى بویلرواحد یک، 

رفع عیب از نشت حرارت اطراف درام باالى بویلر واحد 
یک، رفع لیک بخار از فلنــج پیلوت الکتروماتیک والو 
واحد دو، مونتاژ اینورتر جدید KVA 25 واحد هاى شماره 
1 و 2 واقع در اتاق UPS واحد شماره3 است که اکنون 

از طرف متخصصان این نیروگاه در حال اجراست.
ســید حســن فرزام مهر گفت: برنامه هاى تعمیراتى 
واحد هاى بخارى نیروگاه اصفهــان طبق برنامه هاى 
پیش بینى شــده براى آمادگى براى تولید برق پایدار 

اجرا مى شود.

آغاز تعمیرات دوره اى درنیروگاه اصفهان

تأکید مدیرعامل آبفا
 بر اجراى سریع آبرسانى به روستاها

مدیرعامل آبفاى استان اصفهان در جلسه بررسى 
چالش هاى طرح جهاد آبرســانى به روســتاهاى 
فریدونشهر، نایین و ســمیرم بر اجراى سریع این 

پروژه در استان تاکید کرد.
 حسین اکبریان در این جلســه که با حضور مسئول 
بسیج سازندگى استان، نماینده نیروى زمینى سپاه 
پادگان 15 خرداد، معاون مدیرکل دفتر روستایى و 
شوراهاى استاندارى و فرمانداران شهرستان هاى 
فریدونشهر، نایین و ســمیرم برگزار شد، گفت: با 
روى کار آمدن دولت سیزدهم، آبرسانى به روستاها 
مورد توجه جدى قرار گرفته و این امر با برنامه ریزى 
دقیق، اتخاذ تصمیمــات هماهنگ و بهره گیرى از 
تمام ظرفیت  ها به صورت جهادى، در دســتور کار 

فعاالن صنعت آبفا قرار گرفته است.
وى گفت: در طرح جهاد آبرسانى در استان اصفهان 
، 97 روســتا با جمعیتى بالغ بر 21 هزار نفر در سه 
شهرستان نایین، فریدونشهر و سمیرم با همکارى 
قرارگاه سازندگى امام حسن مجتبى (ع) از آب شرب 

پایدار بهره مند مى شوند.
مدیر عامل آبفاى استان اصفهان با بیان اینکه انتظار 
مى رود با اســتفاده از توان نیروهاى جهادى، طرح 
آبرســانى به روســتاهاى محروم در موعد مقرر در 

استان به بهره بردارى برســد، اظهار داشت: مسلم 
است که در اجراى این طرح در استان مشکالت و 
چالش هایى وجود دارد، امــا مى توان امیدوار بود با 
ایجاد یک هم افزایى مؤثر بین همه متولیان و فعاالن 
عرصه آبرســانى، تحولى نو در محرومیت زدایى و 

دسترسى پایدار روستاییان به آب شرب پدید آید.
اکبریان خاطر نشان ســاخت: هم اکنون آب شرب 
ســاکنان 105 روســتا در نایین از طریــق تانکر و 
به صورت ســیار تامین مى شــود و بر این اساس 
مى طلبد تــا کمتر از دو ماه دیگر، بخشــى از طرح 
آبرسانى به روســتاهاى نایین در مدار بهره بردارى 

قرار گیرد.
وى با اشاره به آغاز فصل ســرد و شروع بارش ها 
اظهار کرد: با توجه به اینکه روستاهاى فریدونشهر 
و سمیرم در مناطق کوهستانى و سردسیر قرار دارند، 
طرح جهاد آبرســانى به این روستاها باید با سرعت 

بیشترى انجام شود.
مدیر عامل آبفاى اســتان اصفهان در پایان اعالم 
کرد: تمام متولیان و فعاالن عرصه جهاد آبرســانى 
باید با برگزارى جلسات مستمر و بررسى چالش ها 
و ارائه راهکارها به منظور غلبه بر مشکالت، تحولى 

نو در امر آبرسانى به روستاها ایجاد نمایند.

مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد امالك تملیکى خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره 
گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده 2001003560000005 به صورت 

الکترونیکى به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت : 1401/07/17-ساعت 8

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/07/24-ساعت 12
تاریخ بازدید: 1401/07/17 ساعت 8

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/08/05-ساعت 12
زمان بازگشایى: 1401/08/08-ساعت 10

زمان اعالم به برنده:  1401/08/09 ساعت 14
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد:

1-برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید 
و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد 

قیمت، بازگشایى پاکت ها، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
امالك فوق تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسوولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ندارد و امکان فروش نقد و 

اقساط نیز وجود دارد.  اطالعات تکمیلى امالك مذکور در سامانه ستاد موجود است.
در روش نقد و اقساط، ملک با تنظیم قرارداد اجاره به شــرط تملیک واگذار که پس از کسر مبلغ پیش پرداخت به 

باقیمانده، سود متعارف بانکى مطابق مصوبه شوراى پول و اعتبار تعلق مى گیرد. 
شایان ذکر است قبل از پایان مهلت دریافت اسناد، حتما از کارتابل خود اسناد را دریافت نمایید.

مزایده امالک تملیکی 
مدیریت بانک کشاورزی –مهر ماه۱۴۰۱ 

م.الف:۱۳۹۰۸۹۸ 

مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهانمدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان

امالك  مزایده مهر ماه (1401)

  شماره نام شعبه ردیف
  وضعیت   شرایط پرداخت    قیمت پایه  اعیانعرصهکاربرىنوع ملکپالك ثبتى آدرس ملکپرونده   

ملک  

3382شهرضا 1

اصفهان خیابان هزار 
جریب خیابان خسرو 
پور  کوى آزادگان 
10 مترى گل رز 

پالك 53 کدپستى 
81698334845

15261/163
هجده و نیم 
حبه مشاع از 

هفتاد و دو حبه 
 25,694,444,440 235252/56مسکونى 

  نقد و اقساط که در 
روش نقد و اقساط 

ملک با تنظیم قرارداد 
اجاره به شرط تملیک 
واگذار و به باقیمانده 
مبلغ سود متعارف 

بانکى مطابق مصوبه 
شوراى پول و اعتبار 

تعلق مى گیرد. 

 تخلیه و 
در تصرف 

بانک
 نمى باشد.و 

تخلیه 
به عهده 
خریدار

 مى باشد. 

1668چادگان 2
سه راه درچه سمت 
راست روبرو تقاطع 
کوچه 63(شهید 

محمد کریمى) بن 
بست اول

88/1172
پنجاه و چهار 
سهم از هفتاد 

دو سهم 
 9,974,999,990 278/63310مسکونى 

  نقد و اقساط که در 
روش نقد و اقساط 

ملک با تنظیم قرارداد 
اجاره به شرط تملیک 
واگذار و به باقیمانده 
مبلغ سود متعارف 

بانکى مطابق مصوبه 
شوراى پول و اعتبار 

تعلق مى گیرد. 

 تخلیه و 
در تصرف 

بانک 
نمى باشد.و 

تخلیه 
به عهده 
خریدار

مى باشد. 

4340دهاقان3

دهاقان روستاى 
پوده خیابان شهید 
اسکندرى فرعى 
دوم (شهید عباس 
دهقانى) پالك 
1566 کدپستى 
8634139867

107/1621
پنجاه و نه و 
ششصد و نود 
شش هزارم 
حبه  هفتاد 

دو حبه 
 5,223,400,000 -595/68مسکونى 

  نقد و اقساط که در 
روش نقد و اقساط 

ملک با تنظیم قرارداد 
اجاره به شرط تملیک 
واگذار و به باقیمانده 
مبلغ سود متعارف 

بانکى مطابق مصوبه 
شوراى پول و اعتبار 

تعلق مى گیرد. 

 تخلیه و 
در تصرف 

بانک
 نمى باشد.و 

تخلیه 
به عهده 
خریدار

 مى باشد. 

۱


