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خودنمایی باستانی ها 
در اصفهان

خبرگزاری کالغ ها
 و عمو سیفی

۳

آسفالتی در کار نیست

کم آبی ارتباط مستقیم 

با بیماری سالک دارد
۳

       

چه چیزی باعث 
چاقی در کودکان 

می شود؟

5 تا 20 میلیون تنها براى 2 ساعت کار! 
۲

مرگ بخاطر هیچ
بى رنگ، بى بو و کشنده، نام قاتلى است که تا چند روز 
دیگر کم کم سر و کله اش پیدا مى شود و خیلى ها را 

به بازى مرگ دعوت مى کند.
 با وجود اینکه هر ســال تعداد زیــادى بخاطر جدى 
نگرفتن خطرات نشــت گاز مونواکسید کربن قربانى 
مى شــوند و در این زمینه هشــدارهاى زیادى داده 
مى شود اما همچنان شــاهد قربانى گرفتن این قاتل 

مرموز و خاموش هستیم. 
آمارهاى سازمان پزشکى قانونى در مورد مرگ ناشى از 
این گاز سمى وحشت آور سال به سال رشد مى کند و در 
ماه هاى سرد سال اوج مى گیرد و معموًال هم پایتخت 

رکورددار این مرگ و میر است.
همانطور که زنان ســن امید به زندگى شان بیشتر از 
مردان اســت، به همان نســبت نیز کمتر قربانى گاز 

مونواکسیدکربن مى شوند...

امپراطورى صفرها در بازار کفش هاى مارك دار امپراطورى صفرها در بازار کفش هاى مارك دار 

۳

آرایشگرانى که رقم هاى میلیونى مى گیرند

کار سخت بچه عقاب کار سخت بچه عقاب 
برای پرواز به قطربرای پرواز به قطر

امیر عابدزاده در شــبى که دروازه اش دو بار باز شــد با 8 
واکنش و 7 سیو بهترین بازیکن تیمش نام گرفت. گلر ایرانى 
پونفرادینا اگرچه در فصل جارى همچون گذشته موفق به 
ثبت کلین شــیت هاى پى در پى در اللیگا2 نشــده اما در

 بازى هاى اخیرش عملکرد ...
۸

در صفحه ۲ بخوانید

در صفحه در صفحه ۷۷

چوب خط قاتِل بی صدا پر نمی شود چوب خط قاتِل بی صدا پر نمی شود 

دانشگاه آزاد اسالمی 
کاشان در بیش از

 ۱۰۰ رشته مشغول 
تربیت انسان های 
شایسته است

۵

علیپور جانشین آزمون علیپور جانشین آزمون 
در جام جهانی؟

یک متخصــص تغذیه گفــت: چاقى در 
کــه کــودکان مشــکلى اســت 

و  کــودکان  از  بعضــى 
نوجوانان را تحت تأثیر قرار 

مى دهد...

خاص هایی که نباید خانه نشین شوند
قفس نامرئی برای کودکان استثنایی نسازیمقفس نامرئی برای کودکان استثنایی نسازیم

۶

۷

معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان 
خبر داد؛خبر داد؛

خروج نیروگاه خروج نیروگاه 
سد زاینده رود از مدارسد زاینده رود از مدار

۶

حداقل افزایش حقوق کارکنان چقدر است؟ گربه های اصفهان خطرناک شده اندجهان نما مهندس کامپیوتر شدن در خانه!استان زود به زود حمام کردن به یک دلیل ممنوع!تکنولوژی سالمت

۳

به استناد ماده 71 قانون شهرداریها ارائه عملکرد 6 ماه اول سال 1401 
به شرح جدول ذیل جهت استحضار عموم شهروندان ارائه مى گردد.  

 

گزارش عملکرد 
شهرداری  شاهین شهر
 در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱

شهرداری  شاهین شهرشهرداری  شاهین شهر

گزارش درآمد هاى شهردارى در 6 ماه اول سال 1401
عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهعنوانکد طبقه بندي

2,984,840,000,0001,533,036,536,4941,857,099,551,958درآمدهاي ناشی از عوارض عمومی110000
105,900,000,00053,965,479,45251,189,991,434درآمدهاي ناشی از عوارض اختصاصی شهرداري120000
58,550,000,00043,730,799,12049,041,138,577بها خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعی شهرداري130000
1,209,950,000,000616,577,260,27444,106,731,518درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال شهرداري140000
2,400,000,0001,223,013,6995,155,511,112کمک هاي اعطائی دولت و سازمانهاي دولتی150000
227,210,000,000115,783,726,027169,086,965,408اعانات ، کمک هاي اهدایی و دارائى ها160000
4,588,850,000,0002,364,316,815,0662,175,679,890,007جمع کل درآمدها100000
1,655,000,000,000843,369,863,014260,108,258,273جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارایی سرمایه اي200000
500,500,000,000255,049,315,0680جمع کل منابع حاصل از واگذاري دارایی مالی300000

6,744,350,000,0003,462,735,993,1482,435,788,148,280جمع کل منابع شهرداري-

گزارش هزینه هاى شهردارى در 6 ماه اول سال 1401
عملکرد 6 ماههتعهد 6 ماههمصوب ساالنهعنوانکد طبقه بندي

2,262,550,000,0001,783,193,157,7731,183,763,169,229هزینه100000
896,660,000,000470,251,511,528470,246,259,082 جبران خدمات کارکنان110000
1,024,020,000,0001,084,522,185,364491,781,786,746استفاده از کاالها و خدمات120000
500,000,00000هزینه هاي تامین مالی و دارایی130000
000یارانه140000
30,500,000,00017,875,300,00011,633,503,000کمک هاي بالعوض150000
252,570,000,000161,576,027,147161,139,186,667رفاه اجتماعی160000
58,300,000,00048,968,133,73448,962,433,734سایر هزینه ها170000
3,946,200,000,0002,742,884,496,218521,273,526,494تملک دارایی هاي سرمایه اي200000

170,000,000,000229,084,119,28923,420,360,734کالبدى و شهرسازى1
748,500,000,000732,048,943,17977,125,711,871محیط زیست و خدمات شهري2
160,500,000,00074,712,837,09531,208,675,485ایمنی و مدیریت بحران3
2,520,700,000,0001,384,691,476,505290,915,139,765حمل و نقل و ترافیک4
246,500,000,000134,832,653,78076,277,172,269خدمات مدیریت5
100,000,000,000187,514,466,37022,326,466,370اجتماعى و فرهنگى6

535,600,000,0001,212,827,624,731660,395,812,499تملک دارایی هاي مالی300000
436,000,000,0001,118,633,869,189579,076,409,956تعهدات انتقالی سنواتی310000
99,600,000,00094,193,755,54281,319,402,543بازپرداخت اصل و سود تسهیالت داخلی320000

6,744,350,000,0005,738,905,278,7222,365,432,508,222جمع کل مصارف شهرداري-

یه گفــت: چاقى در 
کــهى اســت 

و  کان 
ر قرار 
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موزه علمى پژوهشــى دانشــکده علوم زمین دانشگاه 
اصفهان که نادر ترین گونه ها را در خود جاى داده...

پاپوش بخرید به قیمت نجومی!پاپوش بخرید به قیمت نجومی!



0202جهان نماجهان نما 4432شنبه  23 مهر  ماه   1401 سال نوزدهم

حداقل افزایش حقوق کارکنان 
چقدر است؟

30 درصد جامعه دچار
 اختالالت روانپزشکى هستند

خبرخوان
پست جنجالى مدیرى

حذف شد!
  مووى مگ | مهران مدیرى پســت 
جنجالى اش در اینستاگرام که در آن خواسته بود 
هیچ تصویرى از او در صدا و سیما پخش نشود را 
حذف کرد. مدیرى در این ویدیو به صراحت اعالم 
کرده بود که به دلیل شرایط کشور حاضر نیست 
حتى یک فریم از تصویر او در صدا و سیما پخش 
شود. صحبت هاى مهران مدیرى با واکنش هاى 

فراوانى مواجه شده بود. 

مستر تیستر هم رفت!
مستر تیستر با انتشار تصویرى    برترین ها |
خبر مهاجرتش را به مردم داده است. حمید سپیدنام 
مشهور به مستر تیستر متولد منچستر «انگلستان» 
اســت. وى پیش تر به دلیل تســت انواع غذا در 
رســتوران هاى مختلف در اینستاگرام و فضاى 
مجازى به شهرت دســت یافت. اکنون وى خبر 

مهاجرتش را به مردم داده است.

حمید صفت
دوباره محاکمه مى شود

پرونده حمید    روزنامه همشهرى |
صفت، خواننده اى که از اتهام قتل پدرخوانده اش 
تبرئه شــده، بار دیگر به دادگاه کیفرى فرستاده 
مى شود تا او از لحاظ جنبه عمومى جرم پاى میز 
محاکمه برود. این اتفاق در حالى رخ مى دهد که 
حکم تبرئه رپر معروف از اتهام قتل عمدى از سوى 
دیوان عالى کشور تأیید شــده بود، اما زمانى که 
پرونده به اجراى احکام دادســراى جنایى تهران 
فرستاده شد، مشخص شد که نقصى در پرونده 
وجود دارد که براى رفــع آن حمید صفت باید بار 

دیگر محاکمه شود.

هجوم کاربران به تلگرام 
از 30 ام شهریور ماه، اینستاگرام    دیجیاتو |
و واتس اپ در ایران فیلتر شــدند و براى یکسرى 
 IP از پلتفرم ها، امکان اســتفاده از ابزارهاى تغییر
نیز سخت تر از گذشته شده است. اما آمارها نشان 
مى دهد که بازدید محتواها در تلگرام نســبت به 
گذشته حتى بیشتر هم شده است. نتایج جدیدترین 
بررســى نشــان مى دهد که با وجود فیلتر بودن 
تلگرام، میزان بازدید از پیام ها و پست هاى این پیام 
رسان از حدود 1/2 میلیارد بازدید در بازه زمانى 15 
مرداد تا 15 شهریور، به حدود 2/8 میلیارد بازدید 
در فاصله 15 شهریور تا 15 مهرماه افزایش یافته 

و بیش از دو برابر شده است.

عالقه متخصصان به 
کالنشهرها 

محمــد    باشگاه خبرنگاران جوان |
رئیس زاده، رئیس ســازمان نظام پزشکى گفت: 
42 درصد از متخصصان ما در 5 کالنشهر هستند و 
مناطق محروم شرایط مناسبى ندارند که دلیل آن 
نبود زیرساخت هاى الزم براى ماندگارى پزشکان 
و متخصصان در مناطق محروم است. او گفت: 
همکاران ما با گذرانــدن دوره در مناطق محروم 
امتیاز الزم را کســب مى کنند و به کالنشهر ها 

بازمى گردند. 

 بالتکلیفى 16 هزار رأى 
  فارس | در حال  حاضر بیــش از 13 هزار 
رأى در خصوص تغییر کاربــرى اراضى و حدود 
3 هزار رأى در حوزه سازمان جنگل ها صادر شده 
اما اجراى این احکام ساز و کار مشخصى ندارد و 
در انتظار تأمین هزینه است. دستگاه هاى متولى 
همانند کشــاورزى هم نیرو، بودجــه و امکانات 
الزم  براى اجراى این احکام را ندارد و این احکام 
بدون اجــرا باقى مانده و منجر به تشــدید تغییر 
کاربرى هاى غیرمجاز و تجاوز بیشتر به اراضى 

ملى با انگیزه سودجویى شده است.

کارکرد ریزپرنده ها
در ناآرامى ها

فرمانده یــگان هاى    همشهرى آنالین |
ویژه انتظامى کشــور گفت: تمام گردان ها مجهز به 
ریزپرنده هستند که در شناسایى عناصر اصلى اغتشاش 
و افراد محرك به کارگیرى مى شود. سردار حسن کرمى 
گفت: در ناآرامى ها که افــراد محرك به داخل معابر و 
کوچه هاى تنگ و باریک فرار مى کنند ریزپرنده ها را 
براى شناسایى افراد محرك فرستاده و در ادامه بعد از 

شناسایى در عملیاتى دستگیر مى کنیم. 

نظر «ایران» درباره 
معترضان جوان 

جنبش فعلى جنبــش فراگیر    روزنامه ایران|
نیست. ما نمى توانیم بگوییم کل دهه 70 و 80 به این 
جنبش پیوسته اند. برآورد اولیه از جمعیت فعال در میدان 
این جنبش در سراسر کشور جمعیتى کمتر از 80 هزار 
نفر را نشان مى دهد. این در حالى است که جمعیت دهه 
70 و 80 بین 15 تا 20 میلیون است اما بخش مهمى از 
افرادى که در میدان فعال بودند کسانى هستند که زیر 
21 سال سن دارند و در این میان درصد دختران در این 

جنبش بیشتر است. 

نقش قالیباف
در برکنارى سعیدمحمد

رسانه هاى دولت از    روزنامه سازندگى |
کنار خبر برکنارى سعید محمد از دبیرخانه مناطق آزاد، 
ساده و سریع گذشتند... پارســال، سعید محمد گزینه 
وزارت راه و شهرســازى توسط رئیســى بود؛ اما براى 
قالیباف، ســعید محمد خط قرمز به شمار مى رفت. آنها 
در پروژه پرحاشیه و پرسروصداى یاس کالهشان توى 
هم رفته بود... سعید محمد پس از آن مدتى بى نشان بود 
تا اینکه سر از مناطق آزاد درآورد. این بار، قالیباف مانند 
یکسال قبل دو پاى خود را در یک کفش کرده بود که 
سعید محمد برود. وزیر اقتصاد هم به عنوان امضاکننده 
حکم، آنقدر قدرتمند نیست که در برابر فشارهاى مجلس 
مقاومت کند. طبیعى بود که وابدهد و رئیس جمهور را به 
کنار گذاشتن سعید محمد متقاعد کند. شاید آقاى رئیسى 
هم موضوع آنقدر برایش مهم نیست که براى بقاى سعید 

محمد با قالیباف وارد نزاع شود.

داخلى هاى دور از
واتساپ و اینستاگرام

ذبیــح ا... اعظمى، نماینــده مجلس    انتخاب |
یازدهم مى گوید: صحبت جایگزینى پیام رســان هاى 
داخلى به جاى پلتفرم هاى خارجى نیســت ولى این 
پیام رسان ها فعال شــده اند. چندین پیام رسان داخلى 
داریم که هیچکدام سرعت و دقت الزم که در واتساپ 
و اینستاگرام مى بینیم را ندارند. برخى از این پلتفرم ها 
از دولت کمک یارانــه اى گرفته اند امــا در این مدت 
نتوانسته اند وظیفه خودشــان را انجام دهند که ما در 

چنین شرایطى دچار مشکل نشویم.

 شرط پایان اعتراضات 
  روزنامه جمهورى اسالمى|  تردیدى 
نیست که به خواسته معترضین باید توجه و مطالبات 
آنان برآورده شود. البته نباید تصور شود که بدون حل 
مشکالت مردم و برآورده کردن مطالبات بر حق آنان، 
تغییرى در نگاه ها به وجود مى آید. مردم معترض اگر 
مشاهده کنند که مشکالت اقتصادى برطرف شده و 
حقوق شهروندیشان توسط دولتمردان رعایت مى شود، 
به اعتراضات پایان مى دهند و با مســئولین همراهى 

خواهند کرد.

بدرقه خبرساز حاکم امارات
  خبرآنالین|  «والدیمیر پوتین» روز پنج شــنبه 
در مسکو، در شــرایطى «محمد بن زاید آل نهیان» ، 
حاکم امارات را که به مسکو سفر کرده بود  بدرقه کرد 
که بن زاید به دلیل سرما، کت پوتین را در هنگام خروج 

بر تن داشت!

عضو کمیســیون اجتماعى مجلس گفت: براى افزایش 
حقوق کارکنان براى هر کارمند 3000 امتیاز مبنا بود و ما 
هم بر همان اســاس پیش رفتیم. البته اعضاى کمیسیون 
نظرات دیگرى هم داشتند؛ اما ما نظر دولت را مدنظر قرار 
دادیم؛ بنابراین، حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت به طور 
میانگین یک میلیون تومان است. بهروزى فر خاطرنشان 
کرد: احتمال دارد با توجه به پیشــنهادهایى که نمایندگان 
مجلس در صحن مى دهند، افزایش حقوق کارکنان دولت 
به  2/5 میلیون تومان هم برسد. از سوى دیگر بحث افزایش 
پلکانى حقوق کارکنان دولت هم مطرح است. یعنى کسانى 
که کف حقوقشان پایین است، حقوقشان بیشتر افزایش پیدا 

کند و کسانى که حقوق باالترى مى گیرند درصد افزایش 
حقوقشان کمتر باشد. هدف و انگیزه این است که فاصله ها 
را کم کنند که متناسب با ریسک پذیرى و خطرى باشد که در 
پست ها وجود دارد. همچنین حسن لطفى، عضو کمیسیون 
اجتماعى مجلس با تأکید بر لزوم افزایش حقوق افراد تحت 
پوشــش کمیته امداد گفت: حقوق و مزایــاى افراد تحت 
پوشــش کمیته امداد باید حداقل 50درصد افزایش داشته 
باشد و این موضوع در کمیسیون اجتماعى به تصویب رسید. 
او ادامه داد: بر اساس بند 4 الیحه دولت حقوق شاغالن باید 
تا 35درصد افزایش داشته باشــند و کمیسیون هم همین 

نظر را داشت. 

معاون دفتر ســالمت روان، اجتماعــى و اعتیاد وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکى گفت: 23 تا 30 
درصد جمعیت کشور دچار اختالالت روانپزشکى هستند 
و افسردگى در صدر این اختالالت قرار دارد. على اسدى 
افزود: اختالالت روانپزشــکى شــامل مواردى چون 
افســردگى، اضطراب و اقدام به خودکشى است که به 
عنوان بیمارى شناخته مى شوند و ضرورت دارد مبتالیان 
به این نوع از اختالالت دوره هاى درمانى دارویى و غیر 
دارویى را سپرى کنند.  وى اظهار کرد: افسردگى و اقدام 
به خودکشى در میان اختالالت روانپزشکى به ویژه در 
مناطق غربى کشور به دلیل شرایط زندگى و محرومیت 

بسیار شایع اســت و البته دوران همه گیرى کرونا نیز 
باعث ایجاد مشکالت اقتصادى و اجتماعى جامعه شد 
که در افزایش این اختالالت تأثیرگذار بوده است. اسدى 
ادامه داد: بعد از شیوع ویروس کووید 19 میزان آسیب 
هاى روانى، افسردگى، اضطراب و استرسى افراد جامعه 
افزایش داشته است. معاون دفتر سالمت روان وزارت 
بهداشت با اشاره به اینکه قانون سالمت روان در انتظار 
تصویب دولت است، تصریح کرد: پیش نویس این قانون 
تهیه شده و براى تصویب به دولت ارائه شده، امید است 
هر چه سریع تر توســط دولت و سپس مجلس تصویب 

و اجرایى شود.

دریاقدرتى پور
از 5 میلیون شروع مى شوند و تا 20 میلیون هم مى رسند؛ 
عددى که تنها براى یک شب مشاطه ها را به جایى رسانده 

که به دور از تعرفه ها براى خودشان تعرفه سازى کنند.
این عددها براى عروسانى اســت که قرار است یک شب 
رؤیایى داشته باشند؛ عروسانى که با گذشت زمان و تغییر 
فرهنگ و بر اساس چشم و هم چشمى ها حاال مى خواهند 
خودشان را به دست ماهرترین آرایشگران بسپارند و ابایى 

از هزینه هاى میلیونى هم ندارند.
دستمزد آرایشگران بر اساس اینکه در کدام نقطه از شهر 
باشند متفاوت است. اینکه باالى شهر باشى یا پایین در نوع 
دستمزدها تفاوت ایجاد مى کند، حتى اگر آرایشگرى که در 

پایین شهر است کارش بهتر باشد.
گرچه داشتن اسم و رسم و شهرت هم در این زمینه نقش 
مهمى ایفا مى کند تا جایى که گاهــى براى تنها یکى دو 
ساعت کار میکاپ و شینیون و هزار عنوان دیگر، مبالغ چند 
میلیونى درخواست مى شود، بى آنکه توضیح مشخصى در 

قبال آن وجود داشته باشد.
در سال هاى اخیر درآمد هاى بسیارى از آرایشگران حتى از 
پیش نیز افزایش بیشترى یافته است و شاید بتوان صنف 
آرایشگران و پیرایشــگران را در دسته اصنافى دانست که 
حتى کرونا نیز نتوانست تأثیرى بر در آمد آنان داشته باشد 
و این شغل را زمینگیر نکرد تا جایى که با وجود محدودیت 
ها برخى از آرایشگران به شکل غیر قانونى و زیرزمینى هم 

کار مى کردند.
مینا یکى از مشتریان همین آرایشگاه ها بوده که به دلیل 

اینکه محدودیت داشته اند، قیمت هایشان را نجومى تر هم 
کرده اند. او مى گوید: «تعدادى ازآرایشــگاه ها در دوران 
شیوع کرونا که همه جا تعطیل شده بود به صورت مخفیانه 
کار مى کردند. من مى خواستم موهایم را به رنگ صورتى 
نقره اى دربیاورم و وقتى پرســیدم که چقدر مى شــود به 
من گفته شد که ده میلیون باید بپردازم. این رقم تا قبل از 

محدودیت ها نصف این قیمت بود.» 
بماند که با کاهش همه گیرى کرونا همچنان آرایشگران 
بر این گرانى ها ماندند و همچنان مشتریانشــان را نقره 
داغ مى کنند. آنها بســته به اینکه چه نوع خدماتى دارند 
قیمت هایشان هم متفاوت اســت. اگر خدمات عادى در 
حد ترمیم ناخن و تزیین آن باشــد بین 300 تا 400 هزار 
تومان است؛ اما اگر خدمات فراتر برود میلیونى مى شود؛ 
البته همانطور که گفته شــد این قیمت ها بسته به مکان 
آرایشگاه و همچنین نوع خدماتى که به مشترى مى دهد 

باال و پایین مى رود. 
ترانه یکى دیگر از کسانى است که تجربه خوبى از خدمات 
آرایشگاهى ندارد. او مى گوید: «براى هایالیت مو قیمت 
گرفته بــودم و چندین بار روند را پرســیده بودم و تصورم 
رقمى حدود ســه میلیون تومان بود، اما در نهایت زمانى 
که آرایشــگر مى خواست کارت بکشــد به من گفت که 
هزینه کارش 4 میلیون و 700 هزار تومان شــده اســت. 
فارغ از اینکه شانس آوردم این رقم در کارتم بود، اینکه در 
مرحله نهایى آرایشگر زیر قول و قرارش زد براى من جاى

 تعجب داشت.»
تصور کنید رقمى که ترانه براى خدمات آرایشى پرداخته 

اســت معادل یک ماه حقوق وزارت کار آن هم با مزایاى 
جانبى آن اســت. حتى اگر فرض کنیم آرایشــگر در این 
مورد 50 درصد این رقم را هزینه مواد اولیه سالن و اجاره و 
هزینه هاى دیگر کرده باشد همچنان سودى در حدود دو 
میلیون و 350 هزار تومان براى وى متصور اســت. رقمى 
که در حقیقت نصف حقوق پایه مصوب وزارت کار است و  

آرایشگران براى دو ساعت کار از مشتریانشان مى گیرند.
این نمونه ها تنها تعدادى از مواردى است که در سالن هاى 
زیبایى و آرایشگاه ها از الکچرى تا معمولى خدمات ارائه 
مى کنند و تقریباً کوچک  ترین نســبتى بین ارقام آنان و 
نظر اتحادیه وجود ندارد. از سوى دیگر اساساً محل نظارت 
بر قیمت هاى سالن هاى آرایشــگاه هاى زنانه حاال کامًال 

آرایشگرانى که رقم هاى میلیونى مى گیرند

5 تا 20 میلیون تنها براى 2 ساعت کار! 

اسرار ساخت بزرگ ترین
شهر شناور جهان در عربستان

قطعى اینترنت 
دامن تولیدکنندگان را هم گرفت

عربستان سعودى جایى در امتداد دریاى سرخ، نزدیک به کانال سوئز، در حال ساخت یک 
شهر شناور است که چهره صنعت جهان را به کلى دگرگون خواهد کرد.

«محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان سعودى، در زمان آغاز پروژه اعالم کرد که این شهر 
جدید دقیقاً به همان شکلى که نام دارد، بخشى از پروژه بزرگ سلطنتى نئوم است و بر ایجاد 
یک مرکز لجستیک جدید متمرکز است که «رویکرد جهان براى توسعه صنعتى در آینده» 
را بازتعریف خواهد کرد. این موضوع اولین بار در نوامبر سال گذشته اعالم شد و تکمیل 
کامل آن تا سال 2030 برنامه ریزى شده است. انتظار مى رود برخى از ویژگى هاى کلیدى 

آن – از جمله امکانات لجستیکى پیشرفته - تا سال 2025 شکل بگیرند.
اکساگون قرار است تا ســال 2030 حدود 90 هزار نفر را در خود جا دهد و اولین مورد آن 

پیش بینى مى شود که در اوایل سال آینده محقق شود.
قرار است قسمت وسیعى از بخش جنوب غربى شهر نیوم عربستان توسط مجتمع صنعتى 
اکساگون اشغال شود. همچنین تمرکز این مجتمع روى محیط شهرى اساسى پیرامون 
بندر یکپارچه و مرکز لجیستک خواهد بود تا بتواند بخش زیادى از جمعیت شهر صنعتى را 
در خود جاى دهد. همچنین این پروژه با استفاده از روش هاى بهینه اراضى براى حفظ 95 
درصدى زیست محیط طبیعى به اجرا خواهد رسید. بسیارى از کارشناسان بر این باورند که 
اکساگون به عنوان بزرگ ترین مجتمع صنعتى شناور جهان مى تواند اقتصاد عربستان را 
متحول سازد. در این مجتمع مى توان یک زندگى ویژه در هماهنگى با طبیعت را از طریق 
یک موقعیت ایده آل در دریاى سرخ در نزدیکى کانال سوئز تجربه کرد که حدود 13 درصد 
از تجارت جهانى از این کانال مى گذرد. همچنین این شهر با برخوردارى از تأسیسات بندرى 
پیشرفته و ارتباط آن با فرودگاه مى تواند به یکى از پیشرفته ترین مراکز لجستیکى از لحاظ 
فناورى در جهان تبدیل شــود. بزرگ ترین مجتمع صنعتى شناور جهان از فناورى هاى 
پیشرفته اى چون اینترنت اشیاء، تعامل انسان و ماشین، هوش مصنوعى، امکان پیش بینى 
و رباتیک برخوردار خواهد بود که تمام آنها با شــبکه اى از مراکز توزیع کامالً  اتوماتیک 

همکارى خواهند داشت. 

بررسى ها با استناد به داده هاى سازمان امور مالیاتى نشان داده که هر روز قطعى اینترنت در 
ایران حداقل زیان 3000 میلیارد تومانى براى کسب وکار ها در پى دارد. با توقف و کاهش 

فروش آنالین، میزان تولید برخى از کارخانه حدود 30 تا 40 درصد کاهش پیدا کرد. 
بر این اساس گویا آتش قطعى اینترنت نه تنها بخش توزیع و فروش که دامنگیر بخش 
تولید هم شده اســت. به نظر مى رســد با ادامه این روند حتى برخى کسب وکار ها دچار 

ورشکستگى و تعطیلى هم شوند. 
به نظر مى رسد تحریم به بهانه اى تبدیل شده تا برخى مسئوالن براى فرار از پاسخگویى 
راهى داشته باشند.البته اخیراً شــکل گیرى اعتراضات هم به بهانه اى جدید تبدیل شد 
تا گروهى چشــم روى مشــکالت موجود و راهکار هاى آن ببندند. چنانکه محمدرضا 
پورابراهیمى، رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس، با اشاره به  شرایط کنونى کشور و استمرار 
اعتراضات این هشدار را مطرح کرد که نتیجه منفى آن در ماه هاى آینده در معیشت مردم 
مشاهده مى شــود! در حالى که تصمیم گیران با قطعى اینترنت حدود سه هفته است که 

معیشت 10 میلیون نفر را به طور مستقیم مورد هدف قرار داده اند.

خورشید کیایى
بى رنگ، بى بو و کشنده، نام قاتلى است که تا چند روز دیگر کم کم 
سر و کله اش پیدا مى شود و خیلى ها را به بازى مرگ دعوت مى کند.
 با وجود اینکه هر ســال تعداد زیادى بخاطر جدى نگرفتن خطرات 
نشــت گاز مونواکســید کربن قربانى مى شــوند و در این زمینه 
هشدارهاى زیادى داده مى شود اما همچنان شاهد قربانى گرفتن 

این قاتل مرموز و خاموش هستیم. 
آمارهاى ســازمان پزشــکى قانونى در مورد مرگ ناشى از این گاز 
سمى وحشت آور سال به سال رشد مى کند و در ماه هاى سرد سال 

اوج مى گیرد و معموًال هم پایتخت رکورددار این مرگ و میر است.
همانطور که زنان سن امید به زندگى شان بیشتر از مردان است، به 
همان نسبت نیز کمتر قربانى گاز مونواکسیدکربن مى شوند، ولى به 

چه دلیل معلوم نیست.
سردرد، ســرگیجه، تهوع، استفراغ، دردشــکم، بیهوشى، تشنج و 

سرانجام اغما از عوارض گازگرفتگى با گاز مونواکسیدکربن است.
گاز مونواکســیدکربن که در فضا پخش شــود کار از سردرد شروع 
مى شــود و به اغما مى رســد. مونواکســیدکربن گازى بى رنگ و 
بى بو است و از ســوختن ناقص نفت و گاز در محیط هاى دربسته و 

بى اکسیژن به وجود مى آید.
اگر در یک مکان، آبگرمکن یا بخارى هاى فرســوده وجود داشته 
باشد یا وسایل گرمازایى موجود باشد که نقص فنى دارد و دودکش 
آن مشکل دار اســت، تولید گاز مونواکسیدکربن حتمى است. عمل 
سوختن زمانى کامل است که در فضا اکســیژن کافى وجود داشته 

باشد.
وسایل گرمازا طورى طراحى شده اند که هواى مورد نیازشان باید 
از محیط تأمین شود و گاز هاى ناشى از سوختن نفت یا گاز (مثل گاز 

کربنیک و مونواکسیدکربن) باید در خارج از محیط تخلیه شود.
در وســایل گرمازا در صورتى که دودکش بدون نقص باشد، عمل 
تهویه دود به خوبى انجام مى شــود، اما در وســایلى که شعله باز یا 
دودکش ناقص دارد تخلیه گازهاى حاصل از سوختن، در فضا پخش 
مى شــود که این وضع در مکان هایى که تمام منافذ آن بسته شده 

است، تشدید مى شود.
مونواکسیدکربن مسموم کننده است، چون این گاز 250 برابر بیشتر 
از اکسیژن تمایل به ترکیب با هموگلوبین خون دارد، به این ترتیب 
که با باال رفتن درصد گاز مونواکسیدکربن در فضا، اکسیژن رسانى 
به بافت هاى مختلف بدن به ویژه مغز و قلب مختل مى شود و ایجاد 

مسمومیت مى کند.
مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن معموًال کشنده است، اما کسانى که 
بعد از مسمومیت، زنده مى مانند تا مدت ها از عوارض این مسمومیت 
مثل نقص سیســتم عصبى و روانى و فلج عضوى یا اختالل قواى 

مغزى رنج مى برند.
گاز مونواکســیدکربن تا به حال خانواده هاى زیادى را داغدار کرده 
و بعید نیســت با وجود هشــدارهاى فراوان، امســال نیز بر تعداد 

خانواده هاى داغدار اضافه شــود. گفته مى شــود مردم براى اینکه 
در هزینه هــاى گاز صرفه جویى کنند، بیشــتر از قبــل روزنه هاى 
خانه هایشــان را با پارچه و درزگیر مى گیرند و راه ورود اکسیژن به 

خانه را بیشتر سد مى کنند.
با اینکه مــردم به  زعم خودشــان با این روش بــه صرفه جویى در 
هزینه ها رو آوردنــد، اما مثل هر ســال باز هــم از دودکش هاى 
غیراستاندارد و وسایل گازســوز بدون دودکش استفاده مى کنند و 

با اینکه خطرات این کار را شنیده اند باز مرتکب اشتباه مى شوند.
حتى بعضى ها در این میان دســت به ابتکار عمــل نیز مى زنند و با 
روشى که فکر مى کنند خالقانه است از شعله هاى اجاق گاز و پلوپز 
براى گرم کردن خانه استفاده مى کنند، غافل از اینکه اگر این وسایل 
براى گرم کردن خانه مناســب بود دیگر هیچ وقت بخارى و انواع 

وسایل گرمازا اختراع نمى شد.
اما بعضى از قربانیان گاز مونواکسیدکربن بیگناه هم به خواب ابدى 
مى روند با اینکه آنها نه از آن دست افرادى هستند که خانه را با پلوپز 
گرم کنند و نه از آن دست آدم هایى که به نصب صحیح دودکش و 
لوله بخارى بى اعتنا باشند. کارشناسان آتش نشانى مى گویند علت 
اصلى مرگ مردم با گاز مونواکسیدکربن این است که دودکش هاى 
ساختمان هاى مسکونى هنگام ســاخت خانه به درستى پیش بینى 

نشده است.
به گفته آنها انتهاى هر دودکش باید حداقل یک متر از سطح بام و 
حداقل یک متر از دیوار جانبى بام فاصله داشــته باشد و کالهکش 
حتمًا به شکل H باشد، در حالى که این نکات در بیشتر ساختمان ها 
رعایت نمى شود و سبب مى شود تا عملکرد دودکش معکوس شود و 

محصوالت ناشى از احتراق به داخل فضاى خانه پس بزند.
در این میان استفاده نادرست از پنجره هاى دوجداره نیز عاملى براى 
بروز خطر شناخته مى شود، یعنى ساختمان هایى که از پنجره دوجداره 
فقط واژه اى براى پز دادن و بزرگنمایى دارد، بدون آنکه به سیستم 

تأمین هوا مجهز باشد.
در ساختمانى که پنجره هایش دوجداره اســت، باید دریچه تأمین 
هواى تازه وجود داشته باشــد. همچنین در این ساختمان ها باید از 
وسایل حرارتى خاص اســتفاده شود که اکســیژن مورد نیازش را 
از طریق ایــن دریچه و از فضاى بیرون خانه تأمیــن  کند. اما کمتر 
مهندس ناظرى پیدا مى شود که به این نکته در حین ساختمان سازى 
توجه کند و کمتر خانه اى در سراسر کشــور وجود دارد که سیستم 

دودکش و تهویه هواى آن بى ایراد باشد.
همین اســت کــه هر ســال آمــار کشــته هاى مســمومیت با 
گاز مونواکســیدکربن بیشــتر از ســال قبــل مى شــود و همین 
اســت که روزهاى ســرد و حتــى روزهایــى با گرمــاى باالى 
40 درجه در کشــور، یادآور مرگ عزیزانى اســت که از خواب به 
خوابــى ابــدى مى رونــد و قامت بى جانشــان یــک چوب خط 
دیگر به چوب خط کشــته هاى کشــورى گاز مونواکســیدکربن

 اضافه مى کند.

 چوب خط قاتل بى صدا پر نمى شود 

مرگ بخاطر هیچ
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میدان جلوخان مسجد جامع 
آزادسازى مى شود

مدیر منطقه 3 شهردارى اصفهان گفت: مهم ترین پروژه 
منطقه 3 شهردارى اصفهان آزادسازى میدان جلوخان 
مســجد جامع اســت، بنابراین با مالکان مجتمع هاى 
تجارى طالفروشى در این مســیر در حال توافق براى 
آزادسازى هستیم و امیدواریم تا پایان سال کل توافقات 
نهایى شود. محمد باقر کالهدوزان افزود: با احداث گذر 
اتصال میدان جلوخان به خیابان کمال، انتهاى میدان 
امام على (ع) که اکنون شــرایط متروکــه دارد، رونق 

خواهد گرفت.

الشه هاى کشتارى 
مورد تأیید نیست

رئیس شبکه دامپزشکى شهرســتان اردستان گفت: 
متأســفانه یکى از معضالت شهرســتان کشتارهاى 
غیرمجاز اســت که در شــهر مهاباد انجام مى شود و 
در ادارات دولتى و دِر منازل ســطح شهرستان توزیع 
مى شود. شــبکه دامپزشــکى به هیچ عنوان سالمت 
الشه هاى کشــتارى در شــهر مهاباد را براى مصرف 
مردم تأیید نمى کنــد و به مردم توصیــه مى کند این 
گوشت ها را مصرف نکنند. سعید راعى خاطرنشان کرد: 
تاکنون جلسات متعددى براى جلوگیرى از کشتارهاى 
غیرمجاز در شــهر مهاباد برگزار کردیم ولى متأسفانه 
قصاب و دامدارى هاى این منطقــه همچنان اقدام به 
کشتار غیرمجاز و توزیع گوشت هاى ناسالم بین مردم 

شهرستان مى کنند.

آغاز برداشت 
یک نوع خرماى خاص

برداشت خرماى دیمى کشت شده بدون سم شیمیایى 
از نخلســتان  هاى منطقه چاه عروس ابوزیدآباد آران و 
بیدگل آغاز شده است. مدیر اداره جهاد کشاورزى آران 
و بیدگل با اشــاره به اینکه به طور متوسط از هر هکتار 
یک تن خرما برداشت مى شود گفت: 400 نخل خرما 
در نخلســتان هاى این منطقه وجود دارد و پیش بینى 
مى شــود از هفت هکتار خرماى به بار نشسته در این 
منطقه، بیش از هفت تن محصول برداشت شود. على 
محلوجى با بیان اینکه کشــت نخل ها به شیوه کامال 
ارگانیک و بدون اســتفاده از سم شیمیایى انجام شده، 
افزود: کشت این درختان به صورت دیم و بدون نیاز به 

آبیارى انجام شده است.

پرداخت100 میلیون تومان وام 
به سربازان

معاون هماهنگ کننده  فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان از اعطاى تسهیالت قرض الحسنه به سربازان 
داراى مدرك مهارت خبر داد. ســرهنگ گرامى بیان 
کرد: سربازانى که دوره خدمت وظیفه آن ها به پایان 
رسیده و در طى دوره موفق به مدرك مهارت آموزى 
شــده اند، مى توانند به دفاتر پلیــس +10م براى نام 
نویســى و دریافت وام مراجعه کنند. سرهنگ گرامى 
افزود: بر این اساس 100 میلیون تومان وام به صورت 
انفرادى به متقاضیان داده مى شود و اگر هدف ایجاد 
اشتغال گروهى باشد این وام تا 4 میلیارد تومان امکان 

افزایش دارد. 

خودنمایى باستانى ها در 
اصفهان

موزه علمى پژوهشى دانشــکده علوم زمین دانشگاه 
اصفهان که نادر ترین گونه ها را در خود جاى داده جایگاه 
برتر علمى پژوهشى کشور را در تبادل دانش دیرینه و 
سنگ شناسى دارد. این موزه بیش از 4 هزارنمونه انواع 
سنگ، گوهر سنگ، شهاب سنگ و سنگواره را در خود 
جاى داده اســت. بقایاى بچه فیل متعلق به 3 میلیون 
سال پیش اولین بچه فیل دیرینه کشف شده کشوردر 
کوه هاى کرکس، بقایاى 10 هزارساله دو مرد میانسال 
که ازعمق 200 مترى غار کشف شده و سنگواره الك 
پشت 100 میلیون ساله، قطعه گدازه آتشفشانى 550 
میلیون ساله و شهاب سنگ هاى 4 میلیارد و 500 میلیون 

ساله در این موزه علمى پژوهشى خودنمایى مى کند.

خبر

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
مخاطرات آب و هوایى بیمارى ســالک را تشدید کرده 
اســت و کم آبى و خشکسالى ارتباط مســتقیمى با این 

بیمارى دارد.
منصور شیشه فروش افزود: فارس، اصفهان و خوزستان 
بیشترین موارد شناسایى شده ابتال به بیمارى سالک را در 
کشور دارند که هریک از آنها به نوعى با مسائل تغییر اقلیم 

و کم آبى مواجه هستند.
وى با بیان اینکه برخى مناطق ســالک خیز در اصفهان 
در کنار زاینده رود و تاالب گاوخونى خشــک قرار دارند، 
اظهار داشــت: در مناطقى که دچار خشکسالى و کم آبى 

است، شرایطى مانند جمع شدن زهآب، باعث ایجاد منبع 
النه گزینى موش هاى صحرایى و پشه هاى خاکى ناقل 
سالک مى شود. زمانى که آب جارى نباشد، آمار ابتال به 
سالک حالت سینوسى پیدا مى کند ( کم و زیاد مى شود) و 

مشکالتى ایجاد مى شود.
وى با اشاره به شناسایى 90 کانون ســالک خیز در این 
استان اصفهان، اضافه کرد: این خطه نیاز اضطرارى به 
40 میلیارد تومان اعتبار براى اقدامات پیشگیرانه و کنترل 
بیمارى سالک مانند تامین لوازم حفاظت فردى دارد اما با 
وجودى که 2 ماه است که این اعتبار به سازمان برنامه و 

بودجه اعالم شده، هنوز پرداخت نشده است.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان گفت: 
اعتبارى بالغ بر 150 میلیارد تومان براى پرداخت به 30 طرح 
تولیدى در شهرستان فریدونشهر در حال بررسى است که 

پس از تصویب براى جذب ابالغ خواهد شد.
امیر رضا نقش روز پنجشنبه در دیدار و گفت و گو با فعاالن 
بخش کشاورزى، صنعت و اصناف شهرستان فریدونشهر 
اظهار داشت: دولت سیزدهم براى رفع موانع تولید در کشور، 

اهتمام جدى دارد.
وى با تاکید بر استفاده از ظرفیت هاى قانونى ایجاد شده مانند 
سامانه ستاد سهیل، بنیاد برکت و سایر ظرفیت هاى پیش 
بینى شده خواستار پیگیرى مجدانه تمامى مسووالن استانى 

و شهرستانى براى رفع مشکالت تولید کنندگان فریدونشهر 
شد. معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان در 
ادامه این دیدار پس از شنیدن مشکالت واحدهاى تولیدى 
بخش صنعت و کشاورزى با صدور دستورات الزم خواستار 

پیگیرى مجدانه رفع مشکالت مطروحه در جلسه شد.
معاون هماهنگى امــور اقتصادى اســتاندارى در جریان 
چهاردهمین سفر شهرستانى کاروان خدمت دولت مردمى 
به شهرستان فریدونشهر، با فعاالن بخش کشاورزى، صنعت 

و اصناف این شهرستان دیدار و گفت و گو کرد.
فریدونشهر با 36 هزار نفر جمعیت در 200 کیلومترى غرب 

استان اصفهان قرار دارد.

اختصاص 150 میلیارد تومان 
اعتبار به فریدونشهر 

کم آبى ارتباط مستقیم با 
بیمارى سالک دارد

تب مارك وقتى توى گلویت گیر کند دیگر فرقى نمى کند 
که چه قیمتى بر روى پیشانى پاپوش ها خورده باشد و به چه 
اندازه صفر داشته باشند. به اسم مارك، گاهى کفش ها تا 

شش یا هفت میلیون قیمت مى خورند. 
اینجا اصفهان است و شاید کمتر کسى را پیدا کنى که نداند 
پاساژهاى گرانقیمت کجا هســتند. ویترین هایى که هر 
وقت از کنارشان رد مى شوى امپراطورى صفرها را در آنها 

به خوبى مشاهده مى کنى.
کفش هاى مارك دار بیشتر در باالى شهر قدم مى زنند. 
فقط کافى است گرفتار تب مارك و برند خارجى شوى و آن 
موقع است که سر از پاساژهایى درمى آورى که تنها شنیدن 
قیمت برخى اقالم کفش نفست را در سینه حبس مى کند.

نایک،بِنِتون یا اکو، آدیداس، تیمبرلند یا 361 این مارك ها 
هستند که قیمت ها را تعیین مى کنند و براى خود پادشاهى 
به راه انداخته اند. به گفته فروشندگان، این کاالها از طریق 
افراد و واردکنندگان خرد در بازار دست به دست مى شوند 
و به شــکل چمدانى وارد شــده و در ویترین ها جا خوش 

مى کنند.
فروشــنده اى در خیابان شیخ صدوق نرســیده به برج، 
کفش هایى را براى فروش گذاشته که به قول خودش از 
هر کدام یک نمونه دارد و به همین دلیل قیمت هایشان هم 

نمونه شده است. 
مازیار، کفش آدیداسى را در دستش مى گیرد و مارك پشت 
زبانه اش را نشان مى دهد و مى گوید: «ببینید! این مارك 
مشخص مى کند که ِفیک اســت یا اصلى. بماند که تنها 
مارك بازها هستند که قادر به شناخت مارك هاى اصلى از 
تقلبى هستند و بخاطر شباهت بسیار زیاد به راحتى قدرت 

تشخیص مارك دارهاى اصلى با تقلبى وجود ندارد.»
قیمت این کفش ها نه به نظر اتحادیه توجیهى دارند و نه 
نظارت زیادى روى آنهاست. آنها تنها به درد مارك بازان 
حرفه اى مى خورند چرا که هیجانى وصف ناپذیر در میان 
متقاضیانشان ایجاد کرده و صفرهایشان را به خوبى به رخ 
کسانى که دیوانه این کاالها هستند مى کشند. محصوالت 
متنوع و با رنگ و لعاب ویژه اى که چشم هر خریدارى را 
فریب مى دهد چرا که به گفته مشــتریان این نوع کفش 

ها حتى اگر دست چندم چینى باشند باز هم تک و خاص 
هستند.

یکى از مغازه ها در خیابان توحید که فقط مال افراد خاص 
است نمایندگى یکى از شــرکت هاى بزرگى را گرفته که 
کمترین قیمت روى کفش هایش 4 میلیون تومان است و 
این قیمت آنقدر باال مى رود که تا 8 میلیون هم مى رسد. 
گرچه این همه ماجرا نیست و گاهى برخى از کفش هاى 

کمیاب تا ده میلیون هم برچسب مى خورند.
ســاالر یکى از کســانى اســت که مى توانى در همین 
نمایندگى ها پیدایش کنى. مارك باز است و عاشق خرید 
کفش هاى گرانقیمت. وقتى ماشین شاسى بلندش را کنار 
خیابان پارك مــى کند انعکاس ویترین کفش فروشــى 
توى شیشه هاى ماشــین تمام قد مى افتد. جرأتش براى 
نپسندیدن کفش هایى که گاهى تا 5 میلیون قیمت دارند و 
درخواستش براى کفش هایى با قیمت هاى باالتر نشان مى 
دهد که از خانواده متمولى است. او یک کفش باز حرفه اى 
است و به قول خودش کلکسیونى از کفش هاى الکچرى 
و مارك دارد: «دوست دارم کفشى انتخاب کنم که خاص 
باشد، کفش خاص تنها یک چیز را تداعى مى کند؛ اینکه 

مارك است و قیمتش هم نجومى.»
چند کفش را قیمت مى کند و نپسندیده، مغازه را ترك مى 
کند تا براى وارد شدن به مغازه اى باالتر عزمش را جزم کند.

به غیر از پسران این منطقه، دخترانى هم هستند که به قول 
خودشان مارك بازند و عاشق کفش و کیف. مونا یکى از 
همان هاست. او تا کنون کفش چینى پا نزده و فقط و فقط 
کفش هاى مارك دار اصلى مى پوشد: «اگر یک فروشگاه 
نمایندگى رسمى یک برند باشــد، دلیلش این نیست که 
محصولى که ارائه مى دهد کیفیت مطلوب داشته باشد، چرا 
که گاهى اوقات یک جنس چینى مشابه اصلى محصول را 
مى بینى که در همین نمایندگى ها ارائه مى شود بدون اینکه 
اصالت داشته باشد. براى همین به هر نمایندگى کفش نمى 

شود اعتماد کرد.»
اعتماد، مسئله اى است که در بازار کفش مارك دار کلمه اى 
کمرنگ است به این خاطر که در اینجا گنجشک را رنگ 
مى کنند و به جاى قنارى مى فروشند. یعنى جنس چینى را 

معادل یک جنس آلمانى یا کره اى به فروش مى رسانند. 

عرشیا، 25 ساله هم به نوبه خودش مارك باز است. او به قول 
خودش تا حاال کفشى پایین تر از سه میلیون تومان نخریده 
است و مى گوید: «هر چه پول بدهى آش مى خورى، اما 
گاهى همین آش ممکن اســت دهانت را بسوزاند چرا که 
وقتى یک کفش با برند معتبر با همتاى چینى اش رقابت 
مى کند دیگر باید پیــه واقعى بودن یا نبــودن را به دلت 

بمالى.» 
یکى از فروشندگان با 12سال سابقه در خیابان نظر غربى 
در معرفى برندها همچنان کار را جدى گرفته است. او در 
این زمینه نظرش این است که هم اکنون با وجود جمعیت 
جوان کشور و آگاهى این قشــر از آخرین مدها، رسیدگى 
بیشتر به این بخش درنهایت، هم به نفع سرمایه گذار خواهد 
بود هم مخاطبان بى شمار آن چرا که هم اکنون به دلیل 
قیمت هاى باالى این کاالها کــه گاهى تقلبى هم از آب 
درمى آیند مردم به هواى اینکه مارك مى خرند اما قیمت 
کمترى بــراى آن مى پردازند، خشــنودند، دریغ از اینکه 
اجناس به مراتب بى کیفیت تر و بى اصالتى را خریدارى مى 
کنند. در این میان تر و خشک باهم مى سوزند. البته بماند 
که این شامل خریداران حرفه اى نمى شود چون آنها خوب 
مى دانند که جنس چینى بى کیفیت تر از جنس واقعى است.

به گفته عرشیا، خیلى فرق مى کند که نایک چینى بخرى 
یا نایک واقعــى. بین بنتون چینى و بنتــون ایتالیایى هم 
تفاوت بسیارى هســت؛ هم از لحاظ رنگ و هم از لحاظ 
موادى که در کفش هــا به کار رفته اســت. اما با اینهمه 
آنچه در بــازار ایران و اصفهان مى گــذرد چیز دیگرى را 
تداعى مى کند؛ اینکــه قیمتگذارى ها کامــًال متفاوت 
اســت. تفاوتى که خریداران این محصوالت باید جبران

 کنند. 
فقط کافى اســت میــان هیاهوى خیابان هــاى باالى 
شــهر بخواهى برندهاى گران را پیدا کنى، بازار این نوع 
کفش ها متفــاوت از کفش هاى عادى اســت؛ آدیداس 
به عنوان بزرگ ترین برند ورزشــى هــر روز صفرهایش 
زیادتر مى شود و ربوك و مکس فلى تیلورمید و غیره هم 
مدال هاى گرانى را بــر گردن آویختــه اند؛مارك هاى 
گرانقیمتى که گاهى با قیمت هاى نجومى، وسیله تفریح یا 

یک عادت اجتناب ناپذیر شده اند.

پاپوش بخرید به قیمت نجومى!

امپراطورى صفرها 
در بازار کفش هاى مارك دار 

خبرگزارى کالغ ها و عمو سیفى 
نصف جهان    روزنامه «ســیماى شهر» در شماره 
21 مهرماه خود در یادداشتى به هجمه اطالعاتى 
امروز پرداخته و ذیل تیتر «عمو ســیفى و حباب 
اطالعاتى» نوشــته: «یادش به خیــر قدیم ترها 
یک شبکه یک بود و اخبار ســاعت 2 بعدازظهر و 
قاسم افشار و ســولماز اصغرى و حسن سلطانى 
و خدابیامرز فؤادبابــان و همین محمدرضا حیاتى 
خودمان و خالص...یعنى سر ســاعت با ظاهرى 
آراسته در قاب جادویى ظاهر مى شدند و مثل بچه 
آدم اخبارشان را مى خوانند و در حقش دعا... کنترل 
تلویزیون و برنامه دیگرى هم در کار نبود که خداى 
ناکرده کار به دلخورى بکشــد و احیانًا کانون گرم 

خانواده را ولرم کند.» 
در بخش دیگرى از این یادداشــت آمده: «حباب 
اطالعاتى کجابود؟! انفجار اطالعات و اخبار مطرح 
نبود. اما االن دانشــمندان معتقدنــد اخبارى که 
در طول یک روز منتشــر مى شــود برابر است با 
اخبارى که در گذشته در طول یک قرن در سراسر 
دنیا منتشــر مى شــد! یعنى یک عده بیکارالدوله 
سرتاسر جهان جمع شــده اند و از مزایاى جادویى 
آب خیار شــور گرفته تا آتش گرفتــن پرده خانه 
الیزابت هشتادم به نقل ما خبر تهیه مى کنند و به 
نقل خودشان تولید محتوا!خبرنگار و فعال عرصه 

رسانه و پیامرسان هم تا دلتان بخواهد.»

مریم محسنى
 با وجود اینکه دوچرخه مى تواند بــار بزرگى از دوش 
ترافیک شهر بردارد و با وجود اینکه دانش آموزان زیادى 
هستند که مى توانند از طریق دوچرخه راه خانه تا مدرسه 
را طى کنند اما متأسفانه در این رابطه مدارس، میزبان 
خوبى براى دوچرخه هاى دانش آموزان نیستند. شاهد 
این مدعا دبیرستان پسرانه شــهید محمد منتظرى در 
منطقه 7 اصفهان است که با وجود اینکه در داخل مدرسه 
محل هایى براى پارك دوچرخه دانش آموزانش تعبیه 
کرده است اما به دلیل ناکافى بودن این محل ها، دانش 
آموزان مجبورند دوچرخه هایشان را در فضاى بیرونى 
مدرسه پارك کنند و همین مسئله در بیشتر اوقات منجر 

به سرقت دوچرخه ها و یا مفقود شدن آنها مى شود.
این مسئله باعث شده که میزان دانش آموزان دوچرخه 
سوار در این منطقه کاهش یابد و والدین آنها به واسطه 
اینکه از متضرر شدن بیشتر جلوگیرى کنند از دوچرخه 
سوارى فرزندانشان و طى کردن مسافت خانه تا مدرسه 

به وسیله دوچرخه ممانعت کنند.
اینها همه در حالى است که احداث مسیرهاى امن و ایمن 
دوچرخه به ویژه براى دانش آموزان وظیفه شهردارى 
و دیگر ســازمان هاى مربوط اســت و در این باره هم 
شــهردارى مى تواند در هماهنگى با اولیاى دبیرستان 
شهید محمد منتظرى نسبت به نصب جایگاه هاى ایمن 

در مقابل مدرسه اقدام نماید.

شهردار منطقه 7 بخواند!

آسفالتى در کار نیست
نصف جهان    وضعیت آسفالت برخى از خیابان هاى 
اصفهان با مشکل مواجه است. این مسئله در منطقه 
اصفهانک به عینه مشخص است. در این منطقه به 
این دلیل که برخى زمین ها مالکان زیادى دارد اقدام 
به ساخت خانه مى شود اما مالکان اقدام به آسفالت 
کردن و هزینه کردن براى آسفالت خیابان هایشان 
نمى کنند. یکى از شهروندان این خیابان در این باره 
مى گوید: وضعیت آسفالت خیابان هاى این منطقه 

خوب نیست و از همین رو ماشین ها و سایل نقلیه 
دچار مشکل مى شوند و عابران پیاده هم با اکراه از 

این نقاط حرکت مى کنند. 
با توجه به اینکه در آستانه فصل سرد و بارندگى ها 
هم هستیم، نداشتن آســفالت در معابر این منطقه 
مردم را با مشــکالت جدى ترى روبه رو مى کند و 
بنابراین شهروندان این منطقه خواستار حل شدن 

این موضوع به هر طریق ممکن هستند. 

دریاقدرتى پور

نگاه روز

معاون سالمت اداره کل دامپزشکى اصفهان گفت: میزان 
نمونه گیرى موارد مشکوك به هارى و موارد ابتال به این 
بیمارى بین گربه ها در استان نسبت به سال هاى گذشته 
افزایش چشــمگیرى پیدا کرده و هشدارهاى الزم توسط 
ایــن اداره کل در نامه اى به مدیریت بحران اســتان ارائه 

شده است.

دکتــر علیرضا ادیبــان اظهار داشــت: در زمــان حاضر
 نگرانى هاى زیادى در مورد بحرانى شدن بیمارى هارى در 

کشور و استان اصفهان وجود دارد.  
وى ادامه داد: موارد بروز بیمارى هــارى هم در 6 ماه  اول 
ســال جارى در بعضى از شهرســتان ها و به ویژه مناطق 
غربى استان اصفهان از جمله فریدن، فریدونشهر و بویین 

و میاندشت افزایش پیدا کرده که زنگ خطر را در این زمینه 
به صدا در آورده است.

وى بیان کرد: اداره کل دامپزشکى اصفهان تذکر جدى در 
مورد هارى گربه ها به مقامات و مسئوالن استان داده است 
و در صورتى که در این زمینه غفلت کنیم سال هاى بعدى با 

مشکل مواجه خواهیم شد.

گربه هاى اصفهان خطرناك شده اند

جدولگذارى و بلوك فرش در کاشان
نصف جهان    مدیر منطقه 2 شــهردارى کاشــان 
گفت: بیش از 40 میلیارد ریال اعتبار براى اجراى 
عملیات جدولگذارى و بلوك فرش طى شش ماهه 
نخست امسال  در منطقه 2 شهردارى کاشان اجرا 

شده است.
ابوالفضل ساروقیان با اشاره به انجام بیش از 4055 
متر جدولگذارى و 6934 متــر مربع بلوك فرش 
افزود: براى بهســازى بلوك فرش و جدولگذارى 
معابر 40 میلیارد ریال از محــل اعتبارات عمرانى 

منطقه 2 هزینه شده است.
وى تســهیل در تردد و عبور و مرور، ساماندهى و 

زیباسازى فضاهاى شهرى و مناسب سازى پیاده  
روها و جداول خیابان هاى سطح منطقه را از اهداف 
اجراى این طرح عنوان کرد و ادامه داد: این اقدام با 
هدف ارتقاى ســطح کیفى معابر و بهسازى مناظر 

شهرى انجام شده است.
مدیر منطقه 2 شهردارى کاشان افزود: خیابان شهید 
کردمیل، بلوارســپاس، معابر فرعى خیابان شهید 
اندرزگو، پارك کودك، تقاطع بهار4 خیابان کارگر، 
معابر فرعى نارون 3 و شمشاد 14 از جمله معابرى 
بوده که عملیات جدولگــذارى و بلوك فرش طى 

مدت مذکور در آن انجام شده است.

موانع بافت تاریخى در احداث خیابان بخشدارى 
خمینى شهر 

نصــف جهــان   عضو شــوراى اســالمى شــهر 
خمینى شــهر درخصــوص چالش هــاى خیابان 
بخشــدارى گفت: 30 ســال پیش براى خیابان 
بخشــدارى طرحى در نظر گرفته شد اما این اقدام 
به تعویق افتاده و اکنون گره بزرگى در مرکز شهر 

ایجاد شده است.
مرتضى ســالمى ادامه داد: دو خیابــان بوعلى و 
ولیعصر(عج) به دلیل عرض کم که حدود 14 متر 
است پاســخگوى ترافیک شهر نیســت و هر دو 
خیابان یک  طرفه بوده و نیاز اســت که خیابانى در 
کنار این دو خیابان جانمایى شود تا بار ترافیک شهر 

را کم و مسیر برگشت را تأمین کند.

وى تصریح کــرد: به واســطه مکاتبــات انجام 
شــده، میراث فرهنگى این طــرح را جزو مناطق 
میراثى مى داند. درســت اســت که در این خیابان 
چند نقطه میراثــى وجود دارد اما شــهردارى آنها 
را اصــالح، مرمت و حفظ کرده اســت؛ همچنین 
منازلى که قرار اســت براى احــداث این خیابان 
تخریب شــود میراثى نبوده و جزو منازل قدیمى

 50 ساله است.
وى خاطرنشــان کرد: در این راســتا شائبه هایى 
به وجود آمــده که ایــن منطقه بافــت تاریخى 
و میراثى بــوده و باعــث توقف در رونــد احداث 

خیابان شده است.
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 این روز ها یوتیوب جایگاه خود را بــه عنوان مرکز اصلى تماشــاى موزیک ویدئوها، 
تریلر هاى فیلم، نمایش هاى سرگرمى، بررســى ابزارها، آموزش و بسیارى موارد دیگر 
مستحکم کرده است. یوتیوب اکنون مکانى اســت که هر سازنده اى مى تواند محتواى 

خود را در آن بارگذارى و کسب درآمد کند.
 برخى ســازندگان این روز ها به لطف یوتیوب درآمد باالیى کسب مى کنند. یوتیوب به 
کاربران این امکان را مى دهد تا ویدئو ها را ذخیره و مجدد تماشا کنند. این به معناى دانلود 
ویدئو نیست؛ بلکه فقط لینکى از آن را در یوتیوب شما ذخیره مى کند. ممکن است تمایل 

داشته باشید ویدئو ها را براى همیشه در دستگاه خود ذخیره کنید.
در این مطلب نحوه دانلود ویدئو هاى یوتیوب را به شما آموزش مى دهیم.

نخست توجه داشته باشید که دانلود ویدئو بدون اجازه ســازنده آن مجاز نیست و براى 
دانلود آن بهتر است که از قسمت نظرات از ســازنده اجازه بگیرید. ثانیًا به زحمت خالق 
ویدئو احترام بگذارید و در صورتى که اجازه دانلود محتوایشان را به شما دادند، از آن براى 
مقاصد تجارى استفاده نکنید. این ویدئو حاصل زمان، تالش و خالقیت دیگران است 

که باید به آن احترام بگذاریم.

۴K Video Downloader استفاده از نرم افزار
نرم افزار ۴K Video Downloader براى رایانه ویندوزى یا مک بوك اپل به شما این 
امکان را مى دهد تا ویدئو هاى یوتیوب را دانلود کنید. حتى نسخه رایگان این نرم افزار نیز 

این امکان را در اختیار کاربران قرار مى دهد.
در هنگام استفاده از نسخه رایگان، تبلیغاتى را مشاهده خواهید کرد و حداکثر 5 ویدئوى 
یوتیوب را در روز مى توانید دانلود کنید. براى دانلود ویدئوى یوتیوب با استفاده از این نرم 

افزار مراحل زیر را دنبال کنید:
۴K Video Downloader را دانلود، نصب و اجرا کنید.

اکنون کانال یوتیوب مورد نظر را از طریق مرورگر خود باز کرده و روى Playlists کلیک 
کنید، روى ویدئوى در حال پخش راست کلیک کرده و Copy Video URL را انتخاب 

کنید.
پس از آن، به نرم افزار مراجعه کرده و لینک کپى شده را در قسمت Paste Link جایگزین 

کنید. سپس روى Download کلیک کرده تا فرآیند دانلود آغاز شود.
 ،daily motion، Vimeo مى توانید از این اپلیکیشن براى دانلود ویدئو از پلتفرم هایى مانند 

فیسبوك و بسیارى دیگر استفاده کنید.

استفاده از وب سایت
اگر به دالیلى نمى خواهید اپلیکیشــن نصب کنید، مى توانید با اســتفاده از وى سایت 

Youtubeplaylist.cc ویدئو هاى یوتیوب را دانلود کنید:

ابتدا به وب سایت cc مراجعه کرده و یک حساب کاربرى جدید ایجاد کنید.
کانال یوتیوب مورد نظر را از طریق مرورگر خود باز کرده و روى Playlists کلیک کنید، 
روى ویدئوى در حال پخش خود راست کلیک کرده و Copy Video URL را انتخاب 

کنید.
سپس لینک ویدئوى مورد نظر را در قسمت Enter URL وارد کرده و اینتر را فشار دهید.

پس از چند لحظه، این وب ســایت تمام فایل هاى قابل بارگیرى به شــما نمایش داده 
خواهد شد.

این وب ســایت عالوه بر بارگیرى ویدئو ها به صورت انبوه، قادر اســت بخش هایى از 
یک ویدئو را نیز دانلــود کند. همچنین از 

دانلود فرمت هاى ویدئویى مختلف 
نیز پشتیبانى مى کند. مى توانید 

از این وب سایت براى دانلود 
ویدئــو از پلتفرم هایى مانند 
 ،daily motion، Vimeo

فیســبوك و بســیارى دیگر 
استفاده کنید.

Numi
Numi یکى از اولین ماشین حساب هاى دفترچه یادداشتى است که مى توانید 

با استفاده از آن به عنوان یک ماشین حســاب معمولى، جمع و تفریق اعداد 
را به طور ســاده انجام دهید،  Numi از زبان طبیعى نیز پشــتیبانى مى کند

 مثال «۶k تقســیم بر 12» را تایپ کنید، یک پاســخ صحیح نیز دریافت 
خواهید کرد.

به گفته توسعه دهندگان، Numi از هر واحد فاصله، طول، مساحت و حجمى 
که مى توانید فکر کنید، درصدها، مناطق زمانى، ارز ها و ارز هاى دیجیتال و 
توابع مختلف مثلثاتى را پشتیبانى مى کند. بنابراین براى مثال، این پلتفرم 
مى تواند دریابد که 3 اینچ در سانتى متر، 5 درصد از 123، 20 دالر به یورو  یا 

قیمت یک بیت کوین چقدر است؟

Parsify
Parsify بسیار شبیه Numi است، اما براى کاربران غیر مک نیز در دسترس 

است. مى توانید معادالت بنویسید و از زبان طبیعى در پنل سمت چپ استفاده 
کنید و نتایج در سمت راست نشان داده مى شــوند. این پلتفرم از تب ها نیز 
پشتیبانى مى کند، به این معنى که مى توانید چندین سند را همزمان باز کنید.
طبق اسناد Parsify، این برنامه از تبدیل واحدها، ارز ها و ارز هاى دیجیتال 
و مناطق زمانى پشتیبانى مى کند. همانند Numi، مى توانید از «prev» براى 
وارد کردن راه حل به خط قبلى استفاده کرده و متغیر هایى را در ابتداى سند 

تنظیم کنید تا بتوانید در فرصت مناسب وارد شوند.

Evaluator
ارزیاب با سایر برنامه هاى موجود در این لیست متفاوت است. مى توانید آن را 
در پس زمینه اجرا کنید و با زدن میانبر صفحه کلید، Alt+Space، آن را فعال 
کنید. یک پنجره کوچک در وسط صفحه ظاهر مى شود که براى شما آماده 

است تا اعداد را محاسبه کنید.
شما مى توانید هر عملیات ریاضى را که مى خواهید حل کنید تایپ کنید و 
پاسخ ها را در زمان واقعى مشــاهده خواهید کرد. اگر Enter را فشار دهید، 
Evaluator آخرین پاســخ را در کلیپ بورد شــما کپى مى کنــد، بنابراین 

مى توانید آن را در سایر برنامه ها جاى گذارى کنید، که اگر با صفحه گسترده 
کار مى کنید، مفید است.

Evaluator براى دانلود رایگان براى ویندوز و macOS است.

Numpad
Numpad به طور کامل در مرورگر اجرا مى شود، به این معنى که مى توانید 

بدون نصب شروع به استفاده از آن کنید. استفاده از آن کامال رایگان است 
و حتى براى به اشتراك گذارى فایل هاى شــما با افراد دیگر نیز پشتیبانى 
وجود دارد، بــراى کپى کردن یک پیوند، تنهــا روى دکمه Share کلیک 

کنید.
پس از باز کردن سایت بالفاصله اسناد را مشاهده خواهید کرد حتى مى توانید 
آن ها را ویرایش کنید تا در مورد همه عملکرد هاى پلتفرم اطالعات کسب 

کنید.

 Numpad مى تواند ریاضیات پایه، تبدیل واحد و ارز، درصد و موارد دیگر را 
انجام دهد. حتى براى محاسبه تاریخ ها نیز پشتیبانى وجود دارد؛ این برنامه 
 Emacs و Vim همچنین از میانبر هاى صفحه کلیدى که در ویرایشگر متن

استفاده مى کنید، پشتیبانى مى کند.
 Numpad رایگان و در وب در دسترس است.

راه هاى دیگر براى محاسبه سریع اعداد
براى انجام محاسبات سریع نیازى به برنامه اختصاصى ندارید. در اینجا چند 
راه دیگر وجود دارد که مى توانید به ماشین ها اجازه دهید محاسبات سنگین 

را براى شما انجام دهند:
جســتجوى گــوگل: هــر معادلــه اى را تایپ کــرده و جســتجو کنید 
تــا پاســخ را دریافــت کنیــد، از جملــه مــواردى مانند تبدیــل واحد 

یا ارز.
منوى شروع را باز کرده و هر معادله را تایپ کنید تا نتیجه را در پنل سمت 

راست مشاهده کنید. کمى تاخیر دارد اما کار مى کند.
کانون توجه در macOS. Command + space bar را تایپ کنید تا ابزار 
جستجوى پیش فرض ظاهر شود و هر معادله اى را تایپ کنید تا بالفاصله 

پاسخ را ببینید.
دستیار هاى صوتى: اگر از آن دسته افرادى هستید که ترجیح مى دهید ریاضى 
را با صداى بلند انجام دهید، دستیار گوگل، الکسا و سیرى همگى مى توانند به 

سواالت پایه ریاضى پاسخ دهند.

4 برنامه جایگزین براى
 ماشین حساب هاى قدیمى کامپیوتر

4 مورد از بهترین 
گوشى ها
 براى عکاسى

چگونه ویدیو هاى
 یوتیوب را دانلود کنیم

اگر شما هم از ماشین حساب هاى قدیمى کامپیوتر خود خسته شده اید، از این 4 جایگزین مناسب کار کنید.
برنامه ماشین حساب داخلى رایانه شما مانند یک ماشین حساب جیبى قدیمى عمل مى کند و این به نوعى 

عجیب است.
 اگر شما هم جزو کاربرانى باشید که از ماشین حساب زیاد استفاده مى کنید، مى توانید از چند مدل مختلفى 

که در ادامه ارائه شده، بهره ببرید.
این برنامه ها بیشتر شبیه اسناد متنى هستند تا صفحه کلید هاى شماره دار جیبى، و استفاده از آن ها بسیار آسان تر 
است. این برنامه ها که مى توانید آن ها را ماشین حساب دفترچه یادداشت 
بنامید، به شــما امکان مى دهند معادالت را یادداشت کرده و پاسخ را 
در زمان واقعى مشاهده کنید، در حالى که ویژگى هایى مانند تجزیه 
زبان طبیعى، مکالمات واحد و حتــى اتصاالت داخلى را براى کار 

کردن مواردىى مانند مقادیر ارز ارائه مى کنند.کردن مواردى مانند مقادیر ارز ارائه مى کنند.

شما نیز مى توانید با به کارگیرى راه حل هاى متداول، مشکالت 
ماوس، صفحه کلید و ســایر تجهیزات کامپیوترى خود را حل 

کنید.
مهم نیســت که چقدر از رایانه خــود مراقبــت مى کنید، در 
نهایت مشــکلى پیش مى آید. مشکل همیشــه خود دستگاه 
نخواهد بود، بلکه ممکن اســت از ابزارى باشد که به آن وصل

 کرده اید.
ابزارهاى جانبى (ماوس، صفحه کلید، گیم پد، وب کم و چاپگر) 
گاهى اوقات مى توانند آزاردهنده باشند. ممکن است کار نکنند 

یا مشکالتى در سخت افزار و نرم افزار رایانه شما ایجاد کنند.
اما قبل از برقرارى تمــاس (بالقوه گــران) با یک متخصص 
پشتیبانى فنى، سعى کنید خودتان مشکل ابزار خود را عیب یابى 
کنید. مراحل خاصى وجود دارنــد که مى توانند در همه حاالت 

مفید بوده و مشکل سخت افزار شما را حل کند.

تست رایانه دیگر
قبل از عیب یابى هر مشکل فنى، باید دقیقا بدانید که مشکل 
کجا است. بهترین راه براى انجام این کار این است که دستگاه 
جانبى خود را در رایانه دیگرى آزمایش کنید. این مرحله را نادیده 
نگیرید؛ حتى اگر مجبور باشید براى استفاده از دستگاه یکى از 
دوستان یا خویشاوندان استفاده کنید. اگر دستگاه جانبى شما 
کار کند، متوجه مى شوید که مشکل از ابزار نبوده بلکه مربوط 

به دستگاه شما است.
رویکرد مشابهى را با هر چیزى که به واى فاى متصل مى شود 
مانند چاپگر، در پیش بگیرید. قبل از شروع به جدا کردن دستگاه 

جانبى، مطمئن شوید که شبکه بى سیم شما هنوز فعال است. 
یک راه خوب براى انجام این کار این است که هر دستگاه 

دیگرى مانند تبلــت یا تلفن هوشــمند را به واى فاى 
خانگى خود متصل کرده و بررســى کنید که آیا هنوز 

مى توانید آنالین شوید یا خیر.
دانستن بیشتر در مورد مشکل لزوما رویکرد 

شــما را در تالش براى رفــع آن تغییر 
نمى دهد؛ اما ممکن اســت به روند 

کار سرعت ببخشــد. براى مثال، 
اگر صفحه کلیدى روى لپ تاپ 
شما کار مى کند، اما روى رایانه 
رومیزى شما کار نمى کند، باید 
قبل از پرداختن به هر چیزى که 
مربوط به خود صفحه کلید باشد، 

تنظیمات و نرم افزار روى دسکتاپ 
خود را بررسى کنید.

تنظیمات سیســتم را بررسى 
کنید

اگر دستگاه هاى جانبى شــما روى رایانه هاى دیگر کار 
مى کنند، یا اگر به خوبى کار مى کننــد و به طور ناگهانى دچار 
نقص شده اند، با بررســى تنظیمات مربوطه در Windows یا 

macOS ادامه دهید. این به شما کمک مى کند تا تعیین کنید 

که آیا رایانه شما دستگاه جانبى را به درستى شناسایى مى کند 
یا خیر و اطمینان حاصل مى کند کــه آن طور که مى خواهید 

تنظیم شده است.
در ویندوز از تنظیمات به بلوتوث و دستگاه ها بروید. جایى که 
گزینه هایى براى پیکربندى ماوس، پد لمسى و سایر دستگاه ها 
خواهید یافت. ما نمى توانیم در این جا همه گزینه ها را با جزئیات 
پوشش دهیم؛ اما از چاپگر همیشــه مشکل دار به عنوان مثال 
استفاده مى کنیم. روى Printers & Scanners کلیک کرده 
و یک دســتگاه را انتخاب کنید. سپس مى توانید براى بررسى 
اتصال روى چاپ صفحه آزمایشى کلیک کنید یا براى انجام 
یک سرى بررسى هاى کلیدى روى دستگاه، عیب یاب را اجرا 

کنید.
در macOS مى توانید مجموعه اى از گزینه هاى مشــابه را با 
 System Preferences انتخــاب ،Apple باز کردن منوى
و پیمایش به صفحه اى که مربوط به دستگاه جانبیتان است، 
بیابید. فرض کنید با یک صفحه کلید بلوتوث متصل مشــکل 
دارید، روى صفحه کلید کلیک کنید تــا از اتصال آن مطمئن 
شوید. پیکربندى کلید (از جمله سرعت تکرار کلید) را بررسى 
کنید. ممکن است همیشه نتوانید راه حلى در این جا پیدا کنید، 

اما ارزش بررسى را دارد.

دانلود درایورهاى جدید
درایورها نرم افزارهاى کوچکى هســتند که مى توانند تفاوت 
بزرگى در نحوه تعامل دستگاه هاى جانبى با دستگاه شما ایجاد 
کنند. آن ها اساسا پل بین دستگاه خارجى و سیستم رایانه شما 
هستند و اطمینان حاصل مى کنند که هم به درستى ارتباط برقرار 

کرده و هم تبادل اطالعات مورد نیاز خود را دریافت مى کنند.
اکثر اوقات، نصب و به روزرسانى درایور در پشت صحنه اتفاق 
مى افتد. بنابراین نیازى نیســت نگران آن باشید. براى مثال، 
کافى است یک وب کم جدید را وصل کنید، در آن صورت دوباره 
فعال مى شود؛ اما گاهى اوقات مشکلى پیش مى آید، در این جا 
نصب مجدد درایورها مى تواند همه چیز را دوباره راه اندازى کند.

براى شروع، به وب سایت رسمى ســازنده دستگاه جانبى خود 
بروید تا جدیدترین درایورهاى دستگاه خود را بیابید. به احتمال 
زیاد آنچه را جســت و جو مى کنید در یک صفحــه نرم افزار یا 
پشتیبانى خواهید یافت. براى بازگشت به مثال قبلى، اگر وب کم 
الجیتک را به رایانه خود متصل کرده ایــد، مى توانید نرم افزار 
مربوطه را در صفحه پشتیبانى پیدا کنید. تنها باید فایل را دانلود 

کنید، آن را باز کرده و دستورالعمل ها را دنبال کنید.

همه چیزهاى دیگر را از برق بکشید
در یک دنیاى ایده آل، دســتگاه هاى 
جانبى بــدون هیچ مشــکلى با 
هــم کنار مى آینــد؛ اما 

درگیرى ها به وجود مى آیند. گاهى اوقات به هر دلیلى، نصب 
یک دستگاه جدید براى دستگاه موجود مشکل ایجاد مى کند 
و هر دو ممکن اســت به درســتى کار نکنند. اگــر اخیرا یک 
تغییر ســخت افزارى در رایانه خود ایجاد کرده اید و چیزى کار 
نمى کند، هر ابزارى که آخرین بار دریافت کرده اید ممکن است 

مقصر باشد.
براى شناسایى این که دقیقا چه چیزى باعث ایجاد مشکل شده 
است، سعى کنید رایانه خود را خاموش کنید و هر چیزى را که 
به آن متصل است، از برق بکشید. رایانه را دوباره روشن کرده و 
دستگاه جانبى مشکل ساز را دوباره به آن وصل کنید. اگر به نظر 
مى رسد درست شده است، ممکن است با یک دستگاه جانبى 

دیگر در نقطه اى از خط مشکل داشته باشد.
دستگاه هاى دیگر خود را یکى یکى به برق وصل کنید تا ببینید 
آیا مى توانید محل وقوع تضاد را تشــخیص دهید. اگر مشکل 
همچنان ادامه داشت، سعى کنید آخرین درایورها را براى هر 
دستگاه دانلود کرده و با سازندگان براى پشتیبانى تماس بگیرید.

متاسفانه اگر مشکل همچنان ادامه دارد و سازندگان سخت افزار 
هنوز راه حلى ارائه نکرده اند، ممکن است نتوانید از این دو وسیله 

جانبى با هم استفاده کنید.

دستگاه را دوباره راه اندازى کنید
خاموش و روشــن کردن مجدد یک ابزار چیزى شبیه به یک 
کلیشه عیب یابى فنى است، اما همچنان موثر است. به همین 
ترتیب، حذف یک دستگاه از سیستم شما و سپس نصب مجدد 
آن از ابتدا مى تواند مشکالت را حل کرده، هر چیزى که اشتباه 
بود را بازنشانى کند و داده هایى را که ممکن 

است خراب یا نابه جا شده باشند، پاك کند.
براى برخى از تجهیزات جانبى، مانند ماوس 
ســیمى، فقط باید آن را از برق کشیده و دوباره 
وصل کنید. براى ســایر تجهیزات مانند وب کم ها 
و چاپگرها، باید آن ها را به درســتى از سیستم خود 
حذف کنید. در ویندوز به بلوتوث و دستگاه ها و سپس 
 macOS، از تنظیمــات برویــد. در Devices

System Preferences را از منــوى 

Apple باز کنید، سپس روى نوع ابزار 

جانبى کــه مى خواهید حــذف کنید 
کلیک کنید.

ممکن است الزم باشد قبل از اتصال 
مجدد یک نرم افزار مرتبــط (یا دو) را 
حذف یا نصب کنید. از تنظیمات ویندوز، 
برنامه ها و ویژگى ها را انتخاب کنید، سپس 
روى سه نقطه کنار برنامه کلیک کرده و آن را 

حذف کنید.
 Finder در Applications استفاده مى کنید، به macOS اگر از  
بروید و برنامه اى را به ســمت نماد سطل زباله در داك بکشید 
تا از شر آن خالص شوید. با انجام این کار، قبل از نصب مجدد 

دستگاه جانبى، رایانه خود را مجددا راه اندازى کنید.

مهندس کامپیوتر شدن 
 این روزدر خانــه!

تریلر هاى
مستحکم

چگو
 یوت

NumiEvaluator 4 برنامه جایگزین براى

جانبى خود را در رایانه دیگرى آزمایش کنید. این مرحله را نادیده 
نگیرید؛ حتى اگر مجبور باشید براى استفاده از دستگاه یکى از 
دوستان یا خویشاوندان استفاده کنید. اگر دستگاه جانبى شما 
کار کند، متوجه مى شوید که مشکل از ابزار نبوده بلکه مربوط 

به دستگاه شما است.
رویکرد مشابهى را با هر چیزى که به واى فاى متصل مى شود 
مانند چاپگر، در پیش بگیرید. قبل از شروع به جدا کردن دستگاه 

جانبى، مطمئن شوید که شبکه بى سیم شما هنوز فعال است. 
یک راه خوب براى انجام این کار این است که هر دستگاه 

دیگرى مانند تبلــت یا تلفن هوشــمند را به واى فاى 
خانگى خود متصل کرده و بررســى کنید که آیا هنوز 

مى توانید آنالین شوید یا خیر.
ددددددکرد دانستن بیشتر در مورد مشکل لزوما روی

رررییر شــما را در تالش براى رفــع آن تغ
نمى دهد؛ اما ممکن اســت به روند 

کار سرعت ببخشــد. براى مثال، 
اگر صفحه کلیدى روى لپ تاپ 
شما کار مىکند، اما روى رایانه 
رومیزى شما کار نمى کند، باید 
قبل از پرداختن به هر چیزى که 
مربوط به خود صفحه کلید باشد، 
تنظیمات و نرم افزار روى دسکتاپ

خود را بررسى کنید.

تنظیمات سیســتم را بررسى 
کنید

اگر دستگاه هاى جانبى شــما روى رایانه هاى دیگر کار 
مى کنند، یا اگر به خوبى کار مى کننــد و به طور ناگهانى دچار 
Windows یا  sنقص شده اند، با بررســى تنظیمات مربوطه در

شوید. پیکربندى کلید (از جمله سرعت تکرار کلید) را بررسى 
کنید. ممکن است همیشه نتوانید راه حلى در این جا پیدا کنید، 

اما ارزش بررسى را دارد.
همه چیزهاى دیگر را از برق بکشید

در یک دنیاى ایده آل، دســتگاه هاى 
جانبى بــدون هیچ مشــکلى با 
هــم کنار مى آینــد؛ اما 

جانبى با هم استفاده کنید.

دستگاه را دوباره راه اندازى کنید
خاموش و روشــن کردن مجدد یک ابزار چیزى شبیه به یک
کلیشه عیب یابى فنى است، اما همچنان موثر است. به همی
ترتیب، حذف یک دستگاه از سیستم شما و سپس نصب مج
آن از ابتدا مى تواند مشکالت را حل کرده، هر چیزى که اشت
که ممک بازنشانى کند و داده هایى را بود را
است خراب یا نابه جا شده باشند، پاك کند

براى برخى از تجهیزات جانبى، مانند ماوس
ســیمى، فقط باید آن را از برق کشیده و دوبا
وصل کنید. براى ســایر تجهیزات مانند وب کم
و چاپگرها، باید آن ها را به درســتى از سیستم خ

حذف کنید. در ویندوز به بلوتوث و دستگاه ها و سپس
acOS، از تنظیمــات برویــد. در ، Devices

System را از منــو Preferences

Apple باز کنید، سپس روى نوع ابز

جانبى کــه مى خواهید حــذف کن
کلیک کنید.

ممکن است الزم باشد قبل از اتص
مجدد یک نرم افزار مرتبــط (یا دو)
تنظیمات ویندو حذف یا نصب کنید. از

برنامه ها و ویژگى ها را انتخاب کنید، سپس
روى سه نقطه کنار برنامه کلیک کرده و آن

حذف کنید.
nderدر r Applications استفاده مى کنید، به s macOSاگر از  S

بروید و برنامه اى را به ســمت نماد سطل زباله در داك بکش
تا از شر آن خالص شوید. با انجام این کار، قبل از نصب مج

رایانه خود را مجددا راه اندازى کنید. دستگاه جانبى،

یایایهایى از بارگیرى ویدئو ها به صورت انبوه، قادر اســت خششبخش
ند. همچنین از 

ى مختلف 
توانید
ولود
ند 
 ،d
گگگر

آیفون ١۴ پرومکس
 اپل این گوشى خود را با دوربین 
50 مگاپیکســلى با کیفیت و با 
قیمت 30.400 پوند مصر(قیمت 
هر پونــد مصر حــدود 1680 

تومان) عرضه کرده است.

آیفون ١۴ پرو
گوشــى  ایــن 
داراى دوربیــن 48 
مگاپیکسلى و قیمت 
آن 25000 پوند مصر 

است.

Honor Magic۴Ultimate
دوربیــن  دقــت   
 50 از  فراتــر  آن 
مگاپیکسل است و با 
قیمت 18.400 پوند 

عرضه شده است.

Xiaomi Mi١١Ultra از شیائومی
شیائومى این گوشى 
خود را بــا دوربین 50 
مگاپیکسلى با قابلیت 
عکاسى باال با قیمت 
22000 پوند عرضه 

کرده است.

براى کسانى که به عکاسى عالقه مند هستند، کیفیت دوربین و 
قیمت تلفن همراه آن ها مهم است.در این گزارش لیست کاملى 
از 5 گوشى برتر عکاسى آورده شده اســت. این گوشى ها از نظر 
کیفیت، دقت دوربین و توانایى قوى خود در عکاسى عالى هستند 
و همچنین بــا قیمت هاى مقرون به صرفه بــه کاربر خود اجازه 
مى دهند که بهترین و دقیق ترین عکس هــا را از طریق دوربین 
اصلى بگیرد.در این مقاله به بررســى اجمالى این گوشى ها به 

ترتیب بهترین عملکرد مى پردازیم:

شما مى توانید یکى از این گوشى ها را که مهم ترین مشــخصات آن را با شما در میان 
گذاشــته ایم، انتخاب کنید؛ زیرا توانایى عکاسى باال و قیمت هاى 
بسیار مناسبى نســبت به دوربین هاى عکاسى 

موجود در بازار دارند.

م
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 بســیارى از مردم ترجیح مى دهند در ایوان ، کافه و تراس 
باز غذا بخورند و یا اینکه صرفاً یک پیک نیک داشته باشند.

ناتالیا کروگلــوا، متخصــص تغذیه، عضــو انجمن ملی 
متخصصان تغذیه در روسیه می گوید: در حالی که در هواى 
تازه غذا مى خورید، غذاهاى آشنا ممکن است خوشمزه تر به 

نظر برسند و اشتهاى شما بهتر مى شود.
او گفت: در خیابان، بدن اکسیژن بیشتري دریافت مى کند، 
به ترتیب، تمام قسمت هاى مغز فعال تر مى شوند، از جمله 
آنهایى که مسئول اشتها هســتند. هجوم اکسیژن گاهی 
اوقات بر درك ذهنى طعم تأثیر می گذارد و به همین دلیل، 
غذا ممکن است خوشمزه تر به نظر برسد. مکان غذا (هواي 
تازه یا فضاي بسته به شدت اشتهاى شما را تحت تأثیر قرار 

نخواهد گرفت.

محققان در بررســى اخیر خود دریافتند، انجام فعالیت هاى بدنى و ورزش مى تواند بــه کنترل و درمان یکى از 
بیمارى هاى بسیار شایع این روز هاى جهان کمک کند.

نتایج یک بررسى جدید نشان مى دهد دو ساعت و نیم فعالیت بدنى در هفته مى تواند اثر دارو هایى که براى کنترل 
و درمان سرطان تجویز مى شوند را تقویت کند.یافته ها بیانگر ان است، بیماران سرطانى که قبل از جراحى ورزش 
مى کردند، بقاى خود را 5 ســال افزایش مى دادند. دانشــمندان آمریکایى همچنین دریافتند ورزش اثربخشى 
دارو هاى سرطان را تا 175 درصد افزایش مى دهد.محققان امیدوارند که نتایج این پژوهش به درمان بهتر سرطان 
پانکراس منجر شود؛ آن ها پس از اثبات نظریه خود بر روى موش ها، داده هاى حاصل از آزمایش انسانى روى 75 
بیمار مبتال به سرطان پانکراس را تجزیه و تحلیل کردند و مشخص شد ورزش در این دسته از بیماران تاثیر بسزایى 
دارد.دانشمندان مدت هاست که فواید ورزش را از نظر کاهش خطر ابتال به سرطان در افراد اعالم کرده اند، اما این 

مطالعه نشان مى دهد که مى تواند به افرادى که از این بیمارى رنج مى برند نیز کمک کند.
دانشمندان دریافته اند که افراد و موش هاى مبتال به سرطان لوزالمعده که تحت یک رژیم ورزشى قرار مى گیرند، 
بهتر مى توانند با این بیمارى مبارزه کنند. محققان دانشکده پزشکى NYU Grossman در 
نیویورك دریافتند انجام فعالیت بدنى به مدت 30 دقیقه و پنج بار در هفته، سرعت تشکیل 

سرطان را تا 50 درصد کاهش مى دهد.
توصیه هاى سرویس سالمت همگانى انگلیس بیان مى کند که بزرگساالن باید حداقل 
150 دقیقه فعالیت با شدت متوسط   در هفته یا 75 دقیقه فعالیت با شدت شدید در هفته 
انجام دهند. آن ها همچنین باید حداقل دو روز در هفته تمرینات تقویت عضالت را انجام 

دهند.

اگر پوست بسیار خشکى دارید، اگر بیشتر دوش بگیرید، 
رطوبت بیشترى را از دست خواهید داد.

 یک سوال رایج در میان افراد مى تواند این باشد که هر 
چند وقت یکبار باید دوش بگیرند؟ پاسخ هاى فراوانى 
براى این ســوال وجود دارد.جفرى کوهن، متخصص 
پوست و استادیار دانشکده پزشــکى ییل، مى گوید: به 
طور کلى افراد بســته به ترجیحات شخصى و واکنش 
پوستشــان، بین یک روز در میان تا دو بار در روز دوش 
مى گیرند، بنابراین اگر شما نیز چنین هستید باید گفت 

عادت خوبى است.
او توصیه مى کند هنــگام دوش گرفتــن از آب ولرم 
اســتفاده کرده و آن را به 10 یا 15 دقیقه محدود کنید. 
انجام این کار مى تواند احتمال خشک شدن پوست شما 

را با دوش آب گرم طوالنى به حداقل برساند.
از آنجایى که افراد متفاوت هستند، روال شستشوى شما 
ممکن است با افرادى که مى شناسید یا مى بینید متفاوت 
باشد. این اشکالى ندارد. شاید شغل کثیفى دارید یا زیاد 
ورزش مى کنید. شاید شما تمایل داشته باشید که صرف 
نظر از کارى که انجام مى دهید، بنشینید و عرق کنید. 
در هر صورت ممکن است نیاز به دوش گرفتن بیشتر از 
کسانى داشته باشید که از عرق کردن محدود و زندگى 
راحت و بدون تالش برخوردارند و اگر ترجیح مى دهید 

کمتر دوش بگیرید، شاید دو یا سه بار در هفته، به گفته 
متخصصان پوست مى تواند خوب باشد.

اگر به اندازه کافى دوش نگیرید چه اتفاقى 
مى افتد؟

پوست شما سدى میان درون و خارج بدن شماست. این 
بدان معناست که پوست به قدرى اشیاء مختلف را لمس 
مى کند که اگر دوش نگیرید، مواد زائد مانند سلول هاى 
مرده پوســت، کثیفى هاى محیط و سبوم (روغن هاى 
روان کننده طبیعى بدنتان) مى توانند روى هم انباشته 
شــوند که در نهایت منجر به عفونت و تحریک پوست 

شوند.
کوهن مى گوید: عالوه بر همه اینهــا، تجمع مى تواند 
منجر به بوى نامطبوع بدن شــود، زیرا شــما کثیفى و 
باکترى هاى تولید کننده بو را از بین نمى برید. تعرق نیز 
نقش دارد، اما همیشــه بو نمى دهد. این غدد آپوکرین 
در نواحى بدن شما هستند که پروتئین ها و چربى هایى 
ترشح مى کنند که باکترى ها دوست دارند. هرچه تجمع 
این مواد بیشتر باشد، احتمال رشد باکترى ها بیشتر شده 

و در نتیجه منجر به بوى بد بدن مى شود.
این بدان معنا نیست که اگر کمتر دوش بگیرید، مردم 
قطعا با انزجار از شما دور مى شوند، شاید بدن شما به طور 

طبیعى بوى کمى تولید مى کند، یا شــاید بتوانید فقط 
با یک شستشــوى ســریع بوى بد را رفع کنید؛ این به 

دانستن ترجیحات بدن شما بستگى دارد.
با این حال، در بدترین موارد، عدم اســتحمام مى تواند 
منجر به درماتیت غفلت شود، جایى که سبوم، عرق و 
قرنیه سلول ها (نوعى سلول پوست) روى هم انباشته 

مى شوند تا رنگدانه یا پالك پوسته اى ایجاد کنند.

آیا مى توانید زیاد حمام کنید؟
شاید به نظر کمى غیر قابل تصور و دور از ذهن 

باشد، اما هنگامى که دوش مى گیرید، گرچه پوستتان 
خیس مى شود، اما آب بدن شما را خشک مى شود، یعنى 
استحمام باعث خروج رطوبت از پوست شما مى شود. 
کوهن مى گوید: اگر پوست بســیار خشکى دارید، اگر 
بیشتر دوش بگیرید، رطوبت بیشترى را از دست خواهید 
داد. پوست شما همچنین در حفظ سیستم ایمنى شما 
نقش دارد و پپتیدهاى ضد میکروبى تولید مى کند تا به 

مبارزه با عفونت کمک کند.
به گفته کوهن یکى از راه هاى مقابله با خشکى پوست، 
استفاده از آب ولرم است. آب داغ باعث افزایش هر چه 
بیشتر حشکى پوست مى شــود. همچنین مى توانید از 
صابون مالیم براى کاهش تحریک ناشى از محصوالت 

پاك کننده استفاده کنید و مراقب باشید که پوست 
خود را قبل و بعد از خشک شــدن مرطوب کنید؛ 
از طرفى اســتحمام بیش از حــد مى تواند باعث 

خشــکى و در نتیجه شکنندگى مو نیز 
شود.

دویدن روى تردمیلدویدن روى تردمیل
 با محیط بیرون  با محیط بیرون 
چه فرقى داردچه فرقى دارد

یک متخصص تغذیه گفت: چاقى در کودکان مشــکلى اســت که بعضى از کودکان و 
نوجوانان را تحت تأثیر قرار مى دهد.

مریم شعبان  اظهار کرد: چاقى در کودکان مشکالت زیادى را به بار مى آورد، مشکالتى 
مانند دیابت، فشار خون و کلسترول باال که از کودکى شروع شده و تا بزرگسالى ادامه دارد، 

بسیارى از کودکان چاق تا بزرگسالى نیز چاق باقى مى مانند، به خصوص اگر یکى از 
والدین و یا هردو چاق باشند.

وى ادامــه داد: یکى از بهتریــن راهکار ها براى کاهــش چاقى در 
کودکان، بهبود تغذیه و عادت هاى ورزشى کل خانواده است، درمان 
و جلوگیرى از چاقى در کودکى، به سالمت فعلى و آینده فرزندتان 

کمک مى کند.
شعبان با اشــاره به این که هر کودکى که کمى اضافه وزن دارد لزومًا 

چاق نیست، بیان کرد: بعضى از کودکان استخوان بندى درشتى دارند، عالوه بر آن، کودکان 
به طور طبیعى مقدار هاى متفاوتى از چربى را در مراحل مختلف رشد در بدن خود 
دارند، پس تنها با نگاه کردن نمى توان تشخیص داد که اضافه وزن کودك 

ناشى از یک مشکل در سالمتى وى است.
این متخصص تغذیه عنوان کرد: شــاخص توده بدنى یک راهنماى آمارى 
وزن نسبت به قد، و معیار پذیرفته شده اضافه وزن و چاقى است، پزشک کودك 
شما مى تواند با استفاده از این شــاخص، نمودار رشد و در صورت 
لزوم، از طریق دیگر آزمایش ها مشخص کند که آیا 
کودك اضافه وزن و مشکالت متعاقب آن 

را دارد یا خیر.
وى با اشــاره به این که کودکان به دالیــل مختلفى چاق 

مى شوند، بیان کرد: ازجمله عوامل اصلى این اختالل مى توان به عوامل ژنتیکى، بى تحرکى 
فیزیکى و الگو هاى غذایى ناسالم و یا ترکیبى از این عوامل اشاره کرد، این درحالى است که 
چاقى در کودکان به دلیل شرایط پزشکى مانند مشکالت هورمونى جزء موارد نادر است.

شــعبان ادامه داد: اگرچه در اغلب موارد، کل اعضاى خانواده مشکالت وزنى را به ارث 
مى برند، اما هر کودکى که خانواده اى چاق دارد لزوماً اضافه وزن نخواهد داشت، کودکانى 
که والدین، برادر و یا خواهر چاق دارند به شــدت در معرض خطر اضافه وزن هستند، اما 
ممکن اســت این چاقى از رفتار هاى خانوادگى مانند تغذیه و عادت هاى ورزشى نشأت 

بگیرد.
این متخصص تغذیه افزود: کودکان چاق هرچه بزرگتر مى شوند، سالمتى شان در معرض 
مشکالت جدى ترى مانند بیمارى هاى قلبى، دیابت، فشــار خون باال، کلسترول باال، 
آسم، آپنه خواب و برخى از انواع سرطان قرار بگیرد، همچنین چاقى مفرط مى تواند باعث 

بیمارى هاى کبدى و آرتروز شود.
وى در پاسخ به این سؤال که از کجا بفهمیم کودك ما اضافه وزن دارد؟، اظهار کرد: کودك 
در طول رشد خود تغییرات وزنى را تجربه مى کند که امرى طبیعى است، بنابراین، تشخیص 
اینکه آیا فرزند شما چاق است برایتان دشوار خواهد بود، اگر نگران وزن فرزندتان هستید، 
براى سنجش وزن وى با پزشک خانوادگى خود صحبت کنید چراکه دکتر با اندازه گیرى 
شــاخص توده بدنى بر مبناى قد و وزن مى تواند چاقى یا اضافه وزن کودك را تشخیص 

دهد.
شعبان تأکید کرد: شما به عنوان والدین یا مراقبان اولیه کودك، تأثیر زیادى بر او دارید، 
کودك رفتار هاى شما را دنبال خواهد کرد؛ پس الگوى خوبى برایش باشید، همه اعضاى 
خانواده باید قانون تغذیه سالم و داشتن فعالیت بدنى را اجرا کنند و این قانون نباید تنها به 

کودکى که اضافه وزن دارد منحصر شود.

چه چیزى باعث چاقى در کودکان مى شود؟

زود به زود حمام کردن به یک دلیل ممنوع! بیمارى شایعى که با ورزش درمان مى شود

حذف شام سنگین و دیر هنگام مى تواند 35 درصد به عمر 
شما اضافه کند.

 تحقیقات دانشمندان که در مجله ساینس منتشر شده اند، 
نشان مى دهند حذف شــام سنگین و کاهش میزان کالرى 

مصرفى مى تواند طول عمر را یک سوم افزایش دهد.
به گفته  متخصصین الزم است که بازنگرى در برنامه غذایى 
انجام شــود. باید صبحانه و نهار را زیادتر کرده و شام را در 
وعده هاى کوچکتر و کمى زودتــر از حد معمول میل کنید. 
پزشکان معتقدند که تغییر زمان خوردن غذا ممکن است با 

التهابات مرتبط با افزایش سن مقابله کند.
در این مقاله ذکر شده است که کالرى محدود نیز طول عمر 
را افزایش مى دهد؛ اما مکانیزم هایى که توسط آن رخ مى دهد 

هنوز ناشناخته مانده است.

حتما تاکنون احساس کرده اید که در روزهاى آفتابى 
حال بهترى داشته و روحیه شــما شادتر است. در این 
یادداشت به بررسى این مى پردازیم که آیا این مساله از 

نظر علمى صحت دارد یا خیر؟
متخصصیــن توصیــه مى کنند که نهایت اســتفاده 
را از نــور خورشــید ببرید، امــا در هنــگام حضور 
در زیر نــور آفتاب، حتما از پوســت خــود محافظت 

کنید.
در بســیارى از نقاط جهــان، این باور عمیقًا ریشــه 
دار وجود دارد کــه روز هاى آفتابى باعث مى شــوند 

احساس شادى بیشترى داشته باشیم.
 این موضوع از نظر منطقى و تجربى به نظر درســت 
مى رسد، اما شواهد علمى در این رابطه به طرز شگفت 

انگیزى مبهم هستند.
گفتنى اســت مطالعــات مختلفى وجــود دارد که از 
این نظریه حمایــت مى کنند. براى مثال، در ســال 
2013، محققان در دانشــگاه فــراى برلین گزارش 
دادند که افراد مورد بررسى در روز هاى آفتابى نسبت 
به افرادى کــه در روز هاى ابرى مورد نظرســنجى 
قرار گرفتند، احســاس رضایت بیشــترى از زندگى 

داشتند.

با این حال، یــک مطالعه بزرگ 
تر بــه رهبــرى دانشــگاه هومبولت 

در برلین که شــامل بیــش از 1000 فــرد داوطلب 
بود، هیچ مدرکــى مبنى بر اینکه مــردم در روز هاى 
آفتابى تر از خلــق و خوى مثبت بیشــترى برخوردار 
هســتند به دســت نیــاورد البتــه در ایــن مطالعه

 

مشخص شد افراد در روز هاى آفتابى 
کمتر احساس خستگى مى کنند.

از ســوى دیگــر بایــد توجه داشــت که بســیارى 
از افراد در فصل زمســتان دچار افســردگى فصلى 

مى شوند.
 متاســفانه شــواهد علمى در این زمینــه نیز چندان 

واضح نبــوده و نتایج یک مطالعــه در ایاالت متحده 
که شــامل بیــش از 38 هزار شــرکت کننــده بود،

 نتوانســت هیــچ ارتباطــى بیــن قــرار گرفتن در 
معــرض نــور خورشــید و خطــر افســردگى پیدا 

کند.
به طور خالصه، شــواهد مربوط به اثــرات افزایش 
خلق و خــوى آفتاب آنقدر ها که فکــر مى کنید قوى 

نیستند.
با این حال، وقتى صحبت از نور خورشــید و سالمتى 
مى شود، شــواهد علمى واضح تر اســت. در حالى که 
آفتاب بیش از حد بدون شک براى پوست محافظت 
نشده شــما مضر اســت، قرار گرفتن در معرض نور 
خورشید نیز از بســیارى جهات مفید اســت، زیرا به 
بدن اجازه مى دهــد ویتامین D بیشــترى تولید کند 
که مى تواند خطر ابتــال به ســرطان را کاهش داده 
و فشــار خون را کنترل و مزایاى ســالمتى دیگرى

 داشته باشد.
در خاتمه گفتنى اســت قــرار گرفتــن صبحگاهى 
در معــرض نور کافــى روز نیــز براى ایجــاد ریتم 
شــبانه روزى که براى خواب ســالم ضزورى است، 

مهم است.

کشف جدید دانشمندان
 براى افزایش طول عمر

غذا خوردن در فضاى باز 
طعم بهترى دارد

قدرت عضالنى
آیا به دنبال عضله سازى هستید؟ اگر مى خواهید ترکیب بدنى خود را بهبود بخشید، تمرین با وزنه باید اولین گزینه 
انتخابى شما باشــد، اما دویدن نیز مى تواند به افزایش تون عضالنى پاهاى ما کمک کند. بیکراستاف مى گوید: 
«تردمیل ها تطبیق پذیرى پایینى دارند، زیرا کاربران آن ها نمى توانند در سراشیبى بدوند یا پیچ ها را بپیچند. این بدان 
معنا است که آن ها تغییرات ارتفاع موردنیاز براى تقویت عضالت خاص را فراهم نمى کنند. این امر مى تواند هنگام 
شرکت در رویدادهایى مانند ماراتن به ضرر شما باشــد.»اگر به طور خاص روى عضله سازى براى مسابقه تمرکز 

کرده اید، با دویدن در فضاى بیرون نتیجه بهترى به دست خواهید آورد.

مصرف کالرى
مطالعاتى مانند مطالعه اى که در مجله  JAMA منتشر شد، نشــان مى دهد که تردمیل نسبت به سایر دستگاه هاى 
بدن سازى کالرى بیشترى مى ســوزاند. اما طبق مطالعه اى  مصرف انرژى بین دویدن در فضاى باز و دویدن روى 
تردمیل تقریبًا یکسان است.بااین حال، این امکان وجود دارد که عوامل محیطى موجود در فضاى باز بتوانند به طور 
قابل توجهى بر کالرى سوزى اثر بگذارند. دست وپنجه نرم کردن با شیب ها، جنگیدن با مقاومت باد و سرعت گرفتن 
براى دویدن از روى موانع احتماًال مى توانند مصرف انرژى را مقدارى افزایش دهند. دویدن در باران نیز مى تواند کالرى 

بیشترى بسوزاند، زیرا بدن باید براى مقابله با اتالف گرما در هواى مرطوب سخت تر کار کند.

  انگیزه و مزایاى تقویت کننده خلق وخو

طوالنى از تردمیل اســتفاده کنید، مى توانند خسته کننده شود. عالوه براین، عدم 
ناپتون مى گوید: «اگر براى مدت 

تنوع سطح نیز وجود دارد و اکثر تردمیل ها ویژگى تمرین در سراشیبى را ندارند که به این معنا است که مزیت هاى 

تقویت کننده استخوان حاصل از دویدن در سراشیبى را نخواهید داشت.»

شواهدى وجود دارد که نشــان مى دهد ورزش در فضاى باز مى تواند سالمت روان را بهبود بخشد. مطالعه مرورى 

Environmental Scien نشان داد که شواهد رو به افزایشى براى 
ce and Technology منتشرشده در مجله ى

حمایت از مزیت هاى تقویت کننده خلق وخوى حاصل از ورزش در فضاى باز وجود دارد، اگرچه نیاز است مطالعات 
با کیفیت باالتر انجام شود.

درحالى که تردمیل ها اغلب مجهز به انواعى از سرگرمى ها هستند، در درازمدت مزیت هاى سالمتِى گذراندن وقت در 

هواى آزاد را ندارند. عالوه براین، دویدن در فضاى بیرون رایگان است و به پرداخت هزینه عضویت در باشگاه یا خرید 
دستگاه تردمیل گران قیمت نیازى ندارید.
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طول گام و خطر آسیب
دیگر متفاوت است، ممکن است به طورکلى روى تردمیل قدم هاى کوچک ترى برداشته شود.تردمیل به دلیل ماهیت قابل پیش بینى سطح معموًال یکنواخت است و درحالى که این امر احتماًال از فردى به فرد افراد معموًال روى تردمیل قدم هاى کوتاه ترى برمى دارند و برخى دیگر مى گویند تفاوتى وجود ندارد. طول گام روى دویدن روى تردمیل الگوهاى دویدن تغییر مى کند، افــکار متفاوتى وجود دارد. برخى از پژوهش ها مى گویند که کیتى ناپتون، فیزیوتراپیست و بنیان گذار Physio Fast Online مى گوید:درمورد این موضوع که آیا در صورت ورزش در فضاى باز را با تمرینات درون خانه عوض کنیم، طول گام مى تواند تغییر کند.تا سرعت حرکت و مصرف انرژى را تغییر دهیم. اگرچه، آن چه روى آن مى دویم، بر طول گام ما نیز اثر دارد و اگر تردمیل ها اغلب داراى تجهیزات فنى مانند کنترل هاى تنظیم شیب و سرعت هستند که مى توانند به ما کمک کنند 

خطر آسیب
خود آسیب بزنید.دویدن در فضاى باز با امکان سطوح ناهموار و موانع پنهان همراه است.بوده اند. اگر دستورالعمل هاى ایمنى را به دقت رعایت نکنید، به راحتى ممکن است روى دستگاه درحال حرکت به محصوالت مصرف کنندگان ایاالت متحده، در سال 2019، تردمیل ها مسئول 22500 مورد بسترى در بیمارستان مزیت هاى ایمنى دویدن روى تردمیل باشد.بنابراین، آیا تردمیل بى خطرتر است؟ نه. بنا به گزارش کمیسیون ایمنى شد، نشان داد کاهش گام خطر آسیب ناشى از دویدن را کاهش مى دهد، بنابراین کاهش طول گام مى تواند یکى از تشویق مى کند تا طول گام کوتاه ترى داشته باشند. فراتحلیلى که در مجله ى Journal of Sports Health منتشر اگرچه، همان طور که قبال ذکر شد، برخى پژوهش ها همچنین نشان مى دهند که دویدن روى تردمیل دوندگان را داد که فعالیت عضله و بار واردشده بر مفاصل تاحد زیادى در دویدن در فضاى باز و دویدن روى تردمیل مشابه است.مطالعه اى که سال 2008 در مجله  Medicine and Science in Sports and Exercise منتشر شد، نشان دستگاه ممکن است از شما دربرابر برخى از این ضربه ها محافظت کند، پژوهش ها نشان مى دهند این طور نیست.دویدن نوعى ورزش پرتأثیر است که بر مفاصل فشار وارد مى کند. درحالى که ممکن است فکر کنید تسمه بالشتکى 

؟؟
مطالعات متعددى دویدن در فضاى باز و دویدن روى تردمیل را از جنبه هاى مختلف با هم مقایسه کرده اند.

دویدن مى تواند فرمى لذت بخش و مؤثر از تمرینات کاردیو باشد، اما بسیارى از دوندگان به دو دسته تقسیم مى شوند: 
آن هایى که عاشق ورزش در فضاى بیرون هستند و کسانى که حالت ثابت تردمیل ها را ترجیح مى دهند. اما آیا تفاوت 

زیادى بین این ها وجود دارد؟ براى پى بردن به این موضوع که آیا دویدن روى تردمیل مى تواند مزیت هاى دویدن در 
فضاى باز را داشته باشد، الیوساینس جدیدترین پژوهش ها را بررسى کرده و با تیمى از فیزیوتراپیست هاى آشنا به 

این موضوع صحبت کرده است.

تتتتــتتتتتتککککککهکککککهکهکه بعضى از کودکان و  اااا اس

دى را به بار مى آورد، مشکالتى 
ع شده و تا بزرگسالى ادامه دارد، 

نند، به خصوص اگر یکى از 

رر در شچاقى
ت، درمان 
 فرزندتان 

ندارد لزومًا 

چاق نیست، بیان کرد: بعضى از کودکان استخو
ببببه طور طبیعى مقدار هاى متفاوتى ازچ
دارند، پس تنها با نگاه کردن نمى
ناشى از یک مشکل در سالمتىو
این متخصص تغذیه عنوان کرد:
وزن نسبت به قد، و معیار پذیرفته ش
شما مى تواند با استفاده
لزززززوم، از ط
ک
ر
وى با اشــاره به
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آگهى فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم مهرى فدایــى فرزند محمد با ارائه یک برگ استشــهادیه محلى که 
هویت شهود رســمًا طى شــماره 14934- 1401/06/23 دفترخانه اسناد رسمى 405 
تیران تأیید گردیده مدعى مفقود سند مالکیت شــماره 717761 شده که بر روى تمامت 
6,5 سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ پالك ثبتى 2153 فرعى از یک اصلى بخش دوازده 
ثبت اصفهان شده که در دفتر 53 صفحه 462 ذیل شــماره 7282 به نام طاهره مرادیان 
فرزند یداله داراى ســابقه ثبت و صدور ســند مالکیت مى باشــد و بعداً طى سند انتقال 
41312-1380/11/07 دفترخانه اسناد رسمى 41 تیران به نامبرده انتقال قطعى گردیده 
است. همچنین طى سند 12822- 1399/11/06 دفترخانه اسناد رسمى 289 اصفهان در 
رهن شرکت قارچ یکتاى سپاهان قرار گرفته است. اینک برابر ماده 120 اصالحى قانون 
ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر 
شده است از تاریخ انتشــار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن 
به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تسلیم مى گردد. تاریخ انتشار: 
1401/07/23 - م الف: 1392030- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك تیران و کرونـ  
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره5240 مورخ 1400/10/09 خانم صدیقه مهرابى کوشکى فرزند محمود 
در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 127/5 متر مربع قسمتى از پالك شماره 0 فرعى 
از 576 اصلى واقع در قطعــه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهــان متقاضى مالک 
رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشــار نوبت اول:1401/07/23 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم:1401/08/08 -  م الف:1393305 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 
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فرمانده انتظامى شهرستان شهرضا گفت: هزار و 500 
کیلوگرم انواع مــواد مخدر جمع آورى شــده از مناطق 
مختلف اســتان اصفهان در منطقه کوه دامزاد شهرضا 
امحا شد. سهراب قرقانى در مراسم امحاى هزار و 500 
کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتى و ســنتى در شهرضا 
اظهار داشت: امسال هفته نیروى انتظامى با شعار «پلیس 
خادم مردم و مردم حامى پلیس» در حالى آغاز مى کنیم 
که کارکنان فراجا روزهاى بســیار پر فراز و نشیبى را در 
کمال خویشتندارى و با روحیه اى خستگى ناپذیر سپرى 
کردند. قرقانى تصریح کرد: به مناســبت هفته نیروى 
انتظامى هزار و 500 کیلوگرم انواع مواد مخدر صنعتى و 

سنتى جمع آورى شده از مناطق مختلف استان اصفهان 
در منطقه کوه دامزاد شهرضا امحا شد. فرمانده انتظامى 
شهرستان شهرضا با بیان اینکه از ابتداى امسال تاکنون 
هزار و 850 کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهرضا کشف و 
جمع آورى شده است، عنوان کرد: در این مدت دستگیرى 
خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد 10 درصد و معتادان 
متجاهر 9 درصد افزایش یافته است. ایوب گرامى، معاون 
هماهنگ کننده فرماندهى انتظامى استان اصفهان نیز در 
این مراسم بیان کرد: فراجا 3 هزار و 750 شهید در حوزه 
مبارزه با مواد مخدر تقدیم میهن اسالمى کرده که از این 

تعداد 105 شهید از استان اصفهان هستند.

مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشــاورزى اصفهان 
از احداث 50 هکتار گلخانه در این اســتان تا آخر سال 
و با هدف گسترش این نوع کشــت خبر داد. احمدرضا 
رییس زاده اظهار داشت: به ازاى احداث هر هکتار گلخانه 
10 میلیارد تومان هزینه مى شود و بر همین اساس 500 
میلیارد تومان براى بهره بردارى از طرح هاى مورداشاره 
نیاز است. وى ادامه داد: تیران وکرون، دهاقان، شهرضا 
و نجف آباد به عنوان کانون اصلى توســعه این کشت در 
استان، شهرستان هاى محل ساخت گلخانه هاى مزبور 
خواهند بود. مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى 
اصفهان اضافه کرد: در نیمه نخســت امســال نیز 50 

هکتار گلخانه باهدف گســترش این کشت در استان به 
بهره بردارى رسید. رییس زاده با اشاره به اینکه وضعیت 
نامناسب منابع آب در استان دلیلى بر ضرورت تغییر نوع 
کشت است، اظهار داشت: بر همین مبنا باید پروژه هایى 
مانند کشــت گلخانه اى که بهبود بهره ورى در مصرف 
آب را به دنبال دارد، افزایش یابد. وى بابیان اینکه تولید 
محصوالت گلخانه اى در استان بیش از  380 هزار ُتن بود 
در سال اســت، اضافه کرد: خیار، گوجه و فلفل دلمه اى 
رنگى بیشترین تولیدات این بخش به شمار مى رود. وى 
خاطرنشان کرد: از مسووالن وزارتخانه درخواست داریم 

حمایت هاى خود را از این صنعت افزایش دهند.

1500کیلو مواد مخدر
 در شهرضا امحا شد

50 هکتار گلخانه تا آخر سال 
در اصفهان احداث مى شود

خروج نیروگاه
سد زاینده رود از مدار 

معاون حفاظت و بهره بردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهـان از خروج نیروگاه برق آبى سـد زاینـده رود از 
مدار تولید به دلیل افت ذخیره آب مخزن سد خبر داد. 
محمود چیتیان افزود: اکنـون آب فقط از دریچه هاى 
زیرین سد خارج مى شود. وى اظهار داشت: با اجراى 
تمهیدات الزم و دسـتورالعمل هاى بهره بردارى آب 
خروجى سـد فاقد کدورت اسـت و در این راستا نمونه 
بردارى براى آزمایشـهاى مربوطه و کنترل کیفى به 

صورت روزانه انجام مى شود. 

بیشترین عامل
ترافیک صبحگاهى

از ابتـداى مهـر و آغـاز آمـوزش حضورى مـدارس و 
دانشـگاه ها، شـاهد افزایش ترافیک صبـح گاهى در 
اصفهان هستیم. مشـاهدات میدانى نشـان مى دهد 
بعد از بازگشایى مدارس، بیشترین عامل این ترافیک 
ناشى از سـفر خودرو هاى شخصى والدین است و این 
اتفاق موجب تغییر شرایط ترافیک در خیابان هاى شهر 
شده است. البته برخى دانش آموزان که مدرسه شان در 
مسیر قطار شهرى است ترجیح مى دهند از این امکان 
استفاده کنند. عالوه بر فرهنگ سازى براى استفاده از 
حمل و نقل عمومى براى کاهش اتالف وقت، توسعه 
و تجهیز زیر ساخت هاى حمل و نقل عمومى هم گامى 

براى مدیریت ترافیک در کالن شهر اصفهان است.

خبر

مریم حسینى
حبس اجبــارى در خانه از تــرس نگاه هاى مردم و 
قضاوت هاى این و آن، نمودى اســت از این ذهنیت 
که مدت هاست از کودکان اســتثنایى آدم هایى تنها 
و منزوى ســاخته اســت. به آمارها که رجوع کنیم 
هم اکنون نزدیک 5 هزار کودك استثنایى در مدارس 
اصفهان تحصیــل مى کنند، اما اگر بــه گفته رئیس 
سازمان آموزش و پرورش استثنایى نگاهى بیندازیم 
دو ســه برابر این جمعیت درخانه ها بلوکه شــده اند 
و اســیر همان قفس هاى نامرئى اند کــه خانواده ها 
برایشان َعلَم مى کنند و مثل یک پرنده بى حال در آن 

فقط آب و دانه مى خورند. 
اما توانایى کودکان استثنایى خیلى بیشتر از اینهاست 
که در یک چاردیوارى بلوکه شوند و قابلیت هایشان 
بپوسد. صرف نظر از کودکان اســتثنایى که زندگى 
نباتــى دارند و توانى بــراى یادگیــرى ندارند، بقیه 
افراد بــا بهره هاى هوشــى کمتــر از معمولى حتى 
دیرآموزان و کندذهن هــا مى توانند یــاد بگیرند و 
آموخته هایشان را به کار ببرند. این را از بیش از 100 
هزار دانش آموزى که در مدارس اســتثنایى سراسر 
کشور درس مى خوانند و  به مدارج باال مى رسند، ثابت 
کرده اند اما کودکان خاص بایــد در مدارس خاص 
تحصیل کنند؛ کودکانى که باید تجهیزات زیادى در 
دسترس داشته باشــند، به این خاطر که آموزششان 

مثل کودکان عادى نیست.

آمار این کودکان در اصفهــان نزدیک به 5 هزار نفر 
است؛ کودکانى که چندى پیش رئیس اداره آموزش و 
پرورش استثنایى استان اصفهان به آنها اشاره کرد و 
عنوان کرد که در تالش هستیم این قشر از جامعه در 
تحصیلشان دچار دردسر نشوند. روح ا... خزایى این 
قول را هم داد که این دانش آموزان بتوانند با نیازهاى 

ویژه اى که دارند شناسایى شده و خدمات بگیرند.
به گفته رئیس این اداره، ایــن دانش آموزان در همه 
گروه هــاى هفت گانه جزو طبقــات پایین درآمدى 
جامعــه و شــامل دانش آمــوزان کم تــوان ذهنى، 
دانش آموزان داراى مشــکالت بینایى، مشــکالت 
شــنوایى، اختالل یادگیرى، اوتیسم، دانش آموزان 
جســمى-حرکتى و دانش آمــوزان چندمعلولیتــى 

هستند.
این در حالى اســت که به گفته این مقام مســئول 
سرانه تحصیل دانش آموزان اســتثنایى، جوابگوى 
حل مشــکالت و تأمین هزینه هاى آنها نیست و در 
برخى حوزه ها مانند ســاخت مدارس اســتثنایى یا 
تأمین هزینه هاى رفت و آمــد دانش آموزان، عالوه 
بر کمک هــاى دولتى از کمک خیران هم اســتفاده 

مى شود.
اما با توجه به روند رو به افزایش کودکان اوتیســم و 
مابقى معلولیت ها نمى توان به این مسئله امیدوار بود 

که بخشى از این کودکان خانه نشین شوند. 
در حال حاضر با وجود اینکه ظرفیت کالس ها نباید از 

تعداد مشخصى باالتر برود اما به علت کمبود مدارس 
استثنایى نمى توان گفت که این کودکان مى توانند 

به راحتى تحصیل کنند. 
خزایــى دربــاره احتمــال محرومیــت از تحصیل 
دانش آموزان استثنایى به دلیل کمبودها و مشکالت 
این بخش، گفت: در برخى مدارس مجبوریم در یک 
کالس با ظرفیت پنج نفر، تعداد بیشترى دانش آموز 
چینش کنیم که با اصول علمــى آموزش و پرورش 
استثنایى منافات دارد؛ زیرا ظرفیت کالس ها نباید از 
تعداد مشــخصى فراتر رود. به عنوان مثال اگر هفت 
دانش آموز اوتیسم در یک کالس قرار بگیرند، عالوه 
بر مشکل در کنترل کالس، آموزش با کیفیتى ارائه 
نخواهد شد، زیرا تعداد استاندارد دانش آموز در کالس 

حداکثر سه تا چهار نفر است.
مطابق آمارهاى جهانى، در گذشــته از هر 10 هزار 
نوزاد، یک نفر مبتال به اوتیسم بود و اکنون این عدد 

به 68 نفر در هر 10 هزار تولد رسیده است.
با این تفاســیر اکنون نیازمند توســعه منابع انسانى 
کیفیت یافته، ایجاد و فراهم کردن تجهیزات مناسب 
شده به روز جهت نیازهاى دانش آموزان با نیازهاى 
ویژه و استانداردســازى فعالیت هاى تعلیم و تربیت 
داریم تا دانش آموزان اســتثنایى بتوانند در پرتو آن 
آموزش هاى الزم را ببینند و وارد جامعه شده و خانه 

نشین نشوند.
کمبودهاى فرهنگى، اقتصادى و زیســت محیطى، 

اثــرات مهلــک و جبران ناپذیرى دارد که شــاید 
بتوان «افزایش آمــار نوزادان و کــودکان مبتال به 
معلولیت هاى ذهنى، جســمى و عاطفى» را هم در 

زمره این آثار دانست.
آموزش و توانبخشــى کودکان معلول با این شــعار 
که همه انسان ها باید از امکانات برابر براى آموزش 
برخوردار بوده و در این راســتا افراد معلول همچون 
دیگران از این امکانات استفاده ببرند، در سراسر دنیا 

دنبال مى شود.
یونسکو اذعان دارد که سیستم آموزشى کشورهاى 
شــمال اروپا از این نظر جالب توجه اســت که آنها 

همیشــه در برنامه ریزى آموزشى خود، به همگرایى 
میان دانش آموزان مختلــف و توانایى هاى گوناگون 
نظر دارنــد و این همگرایــى را در برنامه ریزى هاى 
درسى، کتاب هاى آموزشــى و امتحان هاى مختلف 

رعایت مى کنند.
با وجود این، نگاهى گــذرا به وضعیــت فضا، نیرو 
و زیرســاخت هاى کشــورمان در زمینه آموزش و 
توانبخشى کودکان معلول، نشان مى دهد که فرآیند 
آموزشى براى این کودکان راه زیادى براى رسیدن 
به محیط آموزشى داراى اســتانداردهاى مطلوب و 

شایسته براى این افراد در پیش دارد.

قفس نامرئى براى کودکان استثنایى نسازیم 

خاص هایى که نباید خانه نشین شوند

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص مهندسى رهاورد پردیس سپاهان به شناسه ملى 10260347874 و به شماره ثبت 13774 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومى فوق العاده مورخ 01 / 06 / 1401 در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات 
مقرر اساسنامه و الیحه اصالحى قانون تجارت سرمایه شرکت از طریق واریز نقدى وتقسیم سو انباشته سهامداران و از محل صدور سهام جدید از مبلغ 000 000 500 
2 ریال به مبلغ 000 000 500 6 ریال افزایش یافت که آورده نقدى تماما طى گواهى بانک تجارت شعبه حکیم نظامى بشماره 367189 مورخه 03 / 06 / 1401 واریز 
و ماده مربوطه اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 000 000 500 6 ریال نقدى منقسم به 000 650 سهم 000 10 ریالى با نام عادى که تمامأ 

پرداخت شده است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1392752)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص سپاهان فراز پاسارگاد به شناســه ملى 10260551063 و به شماره ثبت 2779 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/05/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى مهدى هارونى به شماره ملى 1289616760 به سمت مدیرعامل تا تاریخ 1403/05/11و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/11آقاى جواد هارونى به شماره ملى 1289678820 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/11 
آقاى یاور هارونى قلعه شاهرخى به شماره ملى 4622891328 به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/11 انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1392319)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص سپاهان فراز پاسارگاد به شناسه ملى 10260551063 و به شماره ثبت 2779 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1401/05/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى مهدى هارونى به شماره ملى 1289616760 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/11آقاى جواد هارونى 
به شماره ملى 1289678820 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/11آقاى یاور هارونى قلعه شاهرخى به شماره ملى 4622891328 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 1403/05/11 انتخاب گردیدند آقاى محمد مومزائى به شماره ملى 1271854759 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى آقاى حمید 
مومزائى به شماره ملى 1283234815 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1392321)

آگهى تغییرات 
شرکت نوران حسگر صبا سهامى خاص به شماره ثبت 1551 و شناسه ملى 14005560301 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع 
شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید:طراحى و ساخت انواع پروب هاى انتقال لیزرى فیبرى پرتوان و کم توان و باندل هاى روشنایى و تصویر فیبر نورى با کاربردهاى 
پزشکى، صنعتى . طراحى و ساخت انواع پروبهاى فیبر نورى یک بار مصرف و چند بار مصرف با کاربرد جراحى هاى پزشکى لیزرى پس از کسب مجوز از مراجع ذى صالح. طراحى و ساخت انواع منابع نورى 
لیزرى دیودى و دمش دیودى، و فیبرى با کاربردهاى پزشکى و صنعتى، طراحى و ساخت انواع حسگرهاى اپتیکى مبتنى بر فیبر نورى و اپتیکى با کاربردهاى پزشکى و صنعتى. ارایه انواع خدمات تعمیر و 
نگهدارى و خدمات فنى مهندسى در زمینه لیزرهاى پزشکى و صنعتى و حسگرهاى فیبر نورى. طراحى و ساخت انواع المانهاى فیبر نورى،ارایه خدمات و اخذ نمایندگى هاى شرکت هاى معتبر پزشکى و 
صنعتى. طراحى و ساخت تجهیزات خاص لیزرى و فیبر نورى و تصویر بردارى پزشکى و صنعتى.ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از 

مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1392315)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى صنف موزائیک سازان نجف آباد و حومه بشماره ثبت 277 و شناسه ملى 10861822990 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/05/05 و نامه شماره5304 مورخ1400/10/04 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان نجف آباد : صورتهاى مالى 
و تراز سال 1399 بتصویب رسید . رسول مددى نجف آبادى بشماره ملى 1091561222 و مجید عادل نیاء نجف آبادى بشماره ملى 1090248237 و 
داود کبیرزاده نجف آبادى بشماره ملى 1091221146 بسمت بازرس اصلى - حسینعلى جلیلى بشماره ملى 1091561605 بسمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب گردیدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1392310)

آگهى تغییرات 
شرکت پویندگان فن و تجارت بین الملل شــرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
3312 و شناسه ملى 10260473619 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/12/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مینا خادمیان زاده 
اصفهانى به شــماره ملى 1292377364 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 
سال وحسابرسى بهین تراز آریا به شناسه ملى 14010848201 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1391863)

آگهى تغییرات 
شرکت پوشش پى وى سى آریا سهامى خاص به شــماره ثبت 41349 و شناسه 
ملى 10260590586 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/08/18 سرمایه شــرکت از طریق مطالبات حال شده و صدور سهام جدید 
از مبلغ 1026000000 ریال به پانزده میلیــارد ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
اساسنامه بدین شرح اصالح شد : ســرمایه شرکت مبلغ پانزده میلیارد ریال نقدى 
است که به 1500000 ســهم با نام عادى000 10 ریالى منقسم گردیده و تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1391869)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص موج مدرن اسپادانا به شناســه ملى 10260655745 و 
به شــماره ثبت 1569 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1401/07/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد محل شرکت به آدرس استان اصفهان، 
شهرستان شهرضا، بخش مرکزى، روستاى شهرك شــیمیائى رازى، فاز 2، بلوار 
رازى، کوچه ((فرعــى 3))، خیابان پنجم، پالك 348، طبقه همکف به کد پســتى: 
8639110010 تغییر یافت و ماده مربوطه دراساســنامه اصالح گردید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

شهرضا (1391880)

آگهى تغییرات 
شــرکت مبتکران آسان فراز اســپادانا ســهامى خاص به شــماره ثبت 41178 و شناسه ملى 
10260588861 به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1400/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - سعید یاورى به شماره ملى 1292855568 به سمت رئیس هیات مدیره، محسن یاورى به 
شماره ملى 1271025345 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدمهدى یاورى به شماره ملى 
1291995145 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1392322)

آگهى تغییرات 
شرکت با مسئولیت محدود سپاهان سوله سهیل به شناسه ملى 10260528182 و به شماره ثبت 32275 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/06/29 على ماهى جانى به شماره ملى 1141541221 با پرداخت 187694348649ریال ازمحل 
مازاد تجدیدارزیابى دارایى هاى ثابت سهم الشرکه خود را به میزان 188394348649ریال افزایش داد . حمید ماهى جانى بشماره ملى 1140214942 با پرداخت 115297957027 ریال ازمحل مازاد تجدیدارزیابى دارایى هاى ثابت سهم الشرکه خود را به میزان 
115727957027 ریال افزایش داد . سعید ماهى جانى به شماره ملى 1140237675 با پرداخت 123342000540 ریال ازمحل مازاد تجدیدارزیابى دارایى هاى ثابت سهم الشرکه خود را به میزان 123802000540ریال افزایش داد . عفت مجیرى به شماره ملى 
1141552248 با پرداخت 69715043784 ریال ازمحل مازاد تجدیدارزیابى دارایى هاى ثابت سهم الشرکه خود را به میزان 69975043784 ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت ازمحل مازادتجدیدارزیابى دارایى هاى شرکت ازمبلغ1850000000ریال 
به497899350000ریال افزایش یافت،که مبلغ ارزیابى اموال مورد موافقت کلیه شرکا مى باشد و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصالح گردید. خرده ریال هاى ایجاد شده با توافق شرکا تقسیم گردیدو مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود. 
نام شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش : على ماهى جانى دارنده 188394348649 ریال سهم الشرکه - حمید ماهى جانى دارنده 115727957027 ریال سهم الشرکه - سعید ماهى جانى دارنده 123802000540 ریال سهم الشرکه - عفت مجیرى 

دارنده 69975043784 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1391882)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص بیتا نشان سپاهان به شناسه ملى 14010588370 و به 
شماره ثبت 69515 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به آدرس استان اصفهان، شهرستان 
اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، باغ زرشک، خیابان نظرمیانى، خیابان 
خورشید، پالك -143، ساختمان جشنواره، طبقه -1، واحد 13 به کد پستى: 
8173635753 تغییر یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1391084)

آگهى تغییرات 
شرکت پوشش پى وى سى آریا سهامى خاص به شــماره ثبت 41349 و شناسه 
ملى 10260590586 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سید رسول حسینى به شماره ملى 
1291714200 به سمت بازرس اصلى و حمید فیروزیانپوراصفهانى به شماره ملى 
1288162571 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. - 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1391870)

آگهى تغییرات 
شرکت متین بناى اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 33166 و شناسه 
ملى 10260536890 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى آمارگاران به 
شناسه ملى 10103237117 به ســمت بازرس اصلى و آقاى عبدالرضا رجبى به 
شماره 1170905609 به ســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1391879)
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در شــبى که لیورپول میزبان خود رنجرز را در اسکاتلند با 
نتیجه هفت بر یک تحقیر کرد، محمد صالح حضورى مفید 
در زمین داشت. او در دقیقه 68 وارد زمین شد و تا دقیقه 81 
هت تریک کرد تا سریع ترین هت تریک تاریخ UCL را به 
نام خود ثبت کند. محمد صالح درست در دقیقه 68 به جاى 
نونز که دو دقیقه پیش، گل سوم را زده بود وارد زمین شد. او 
تنها 8 دقیقه بعد از ورودش به زمین روى پاس دیه گو ژوتا 
گل چهارم لیورپول را زد. 4 دقیقه بعد از این گل، صالح گل 
پنجم تیمش را هم زد و یک دقیقه بعد هت تریک خود را با 
زدن گل ششم لیورپول تکمیل کرد. جالب اینجاست که هر 

سه پاس گل بازى را ژوتا به صالح داد.

سریع ترین هت تریک
UCL تاریخ 
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سعودى ها در اقدامى غافلگیرکننده درهاى کشورشان را 
به روى تماشــاگران جام جهانى بازکردند. دولت سعودى 
اعالم کرد هر تماشاگرى که کارت «هیا» را در اختیار دارد 
مى تواند بدون دریافت ویزا وارد این کشــور شود و براى 
مدت 60 روز اقامت داشته باشد. همچنین دولت سعودى 
اعالم کرد تماشاگران فوتبال در جام جهانى با داشتن این 
کارت مخصوص مى توانند هر چقدر که مى خواهند بین دو 
کشور قطر و عربستان رفت و آمد کنند. این اقدام عربستان 
نهایت استفاده از فضاى ایجاد شده براى توریست ها در قطر 
به بهانه جام جهانى است. سعودى ها مى خواهند از میزبانى 
این کشور عربى به نفع خود استفاده کنند تا توریست ها را در 

آینده جذب کشورشان کنند.

غافلگیرى عربستان براى 
تماشاگران جام جهانى!
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نشســت اعضاى کمیته فوتبال ســاحلى بــا حضور داود 
پرهیزکارى، امیر حسین محتشــم، قربانعلى الماسخاله، 
قاسم رنجبریان و مهمان مدعو هوشنگ نصیرزاده برگزار و 
مقرر شد تا پایان مسابقات بین قاره اى به على نادرى سپرده 
شد تا در جلســه بعدى براى تعیین سرمربى جدید تصمیم 
گیرى شود. نادرى از ساحلى بازان ســابق ایران به شمار 
مى رود که افتخارات بسیارى را با این تیم به دست آورده و 
مدت زمان بسیارى کاپیتان این تیم بود. او طى چند سال 
اخیر نیز دستیار عباس هاشمپور بود. تیم ملى فوتبال ساحلى 
ایران از دهم تا چهاردهم آبان در مســابقات بین قاره اى 
امارات شرکت مى کند و با تیم هاى آمریکا، ژاپن و پاراگوئه 

هم گروه است.

نادرى سرمربى تیم ملى شد

امیر عابدزاده در شبى که دروازه اش دو بار باز 
شد با 8 واکنش و 7 سیو بهترین بازیکن تیمش 
نام گرفت. گلر ایرانى پونفرادینا اگرچه در فصل 
جارى همچون گذشــته موفق به ثبت کلین 
شیت هاى پى در پى در اللیگا2 نشده اما در 
بازى هاى اخیرش عملکرد تحسین برانگیزى 
در محافظت از سنگر تیمش داشته است. بدون 

شک او نمى خواهد از پرواز به قطر جا بماند. 
بچه عقاب خوب مى داند براى اینکه موفق 
شود براى دومین بار حضور در جام جهانى را 
تجربه کند فرصت زیادى ندارد و باید هرطور 
شده در این مدت زمان اندك سرمربى پرتغالى 

تیم ملى را متقاعد کند که نام او را در لیســت 
مسافران قطر بگنجاند.

امیرعابدزاده اگرچه گلر توانمندى است اما از 
بدشانســى او و خوش شانسى کشورمان، در 
این برهه زمانى دروازه بان هاى متعددى در 
حد و اندازه او در فوتبال ایــران عرض اندام 
کرده اند که هرکدام از آنها این شانس را دارند 
که در جام جهانى 2022 پیراهن حراســت از 
سنگر ایران را بر تن کنند؛ از بیرانوند، نیازمند 
و حسینى رقباى همیشگى او گرفته تا حامد 
لک، حبیب فرعباســى و حسین پورحمیدى 
که با 5 کلین شیت در لیگ برتر نشان داده اند 
اسب خود را زین کرده اند تا شاید موفق شوند 

براى اولین بار رؤیاى حضور در حساس ترین 
تورنمت جهانى فوتبال را محقق کنند.

همه اینهــا و شایســته گزینــى کارلوس 
کى روش، نشــان مى دهد ایــن گلر لژیونر 
این بار بــراى ثبت نــام خود در فهرســت 
نهایى منتخبیــن کــى روش کار به مراتب 
سخت ترى دارد تا چهار سال پیش. او براى 
اثبات توانایى هایش فقط یک ماه فرصت دارد 
و مى داند رقابت هاى جام جهانى با مسابقات 
لیگ دسته دوم اسپانیا از زمین تا آسمان فرق 
دارد. سربلند بیرون آمدن از آن میدان جهانى 
گلر مطمئن و ششدانگى مى طلبد که توانایى 
مهار ضربه هاى سهمگین ســتاره هاى َقَدر 

انگلیس، آمریکا و ولز را داشته باشد و کى روش 
حاضر نیســت براى حفاظت از سنگر تیمش 
ریسک کند. این پیرمرد پرتغالى نگاه تیزبینى 
دارد و سابقه او نشان داده که به هیچ وجه اهل 
تعارف و سفارش پذیرى هم نیست. قلم قرمز 
کى روش پیش از این آرزوهاى بســیارى از 
ســتاره هاى فوتبال ایران را بربادداده، بدون 
آنکه کوچک ترین اعتنایى بــه بزرگى نام و 
محبوبیت و مقبولیت آنها در بین فوتبالدوستان 
داشته باشد. همه اینها یعنى کمترین لغزش 
بچه عقاب آســیا در مدت زمان باقیمانده تا 
جام جهانى یعنى اضافه شــدن او به لیست 

جاماندگان از پرواز به قطر. 

کار سخت بچه عقاب براى
 پرواز به قطر

مرضیه غفاریان
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رویترز خبر داد دولت مکزیک به هواداران فوتبالش توصیه 
 Lucha کرده است که از ماسک هاى کشــتى رنگارنگ
Libre خود در مســابقات جام جهانى قطر استفاده نکنند. 

آلفونســو زگبه از وزارت امور خارجه این کشور با استناد به 
راهنماى کمیته برگزارى مسابقات از هواداران خواست در 
جام جهانى از ماسک استفاده نکنند، اگرچه برگزارکنندگان 
به رویترز گفتند که چنین سیاســتى وجود ندارد. ماسک 
هاى مبارزان کالســیک، مانند «ال سانتو» و «دیو آبى»، 
در میان طرفداران مکزیک که به طور معمول در مسابقات 
بین المللى مانند جــام جهانى و المپیک از آن اســتفاده 
مى کنند، محبوب است. زگبه، مدیر اجرایى وزارت خارجه 
مکزیک بــه ESPN گفت: آخرین به روزرســانى قوانین 
کمیته سازمان دهى مسابقات جام جهانى استفاده از ماسک 

(کشتى) را مجاز ندانسته است.

جام جهانى؛ ماسک بى ماسک

در شرایطى که انتظار مى رود افرادى که مسئولیت 
مستقیم در تیم ملى داشتند شامل دریافت پاداش 
ویژه دولت «خودروى سانتافه » شوند، از فدراسیون 
خبر مى رسد که افراد زیادى در تالشند به هر شکلى 

نام شان را در لیست پاداش بگیران قرار دهند.
داســتان پاداش ویژه دولت به اعضــاى تیم ملى 
به خاطر صعود مقتدرانه بــه جام جهانى این روزها 
خواب را از چشــمان برخى سئول نشین ها گرفته 
اســت. در شــرایطى که انتظار رفتــه و مى رود 
بازیکنان و اعضــاى کادرفنى، پزشــکى و... که 
مسئولیت مســتقیم در تیم ملى داشــتند شامل 
دریافت پــاداش ویژه دولت «خودروى ســانتافه 
2018 نیوفیس» شوند، از فدراسیون فوتبال باخبر 
شــدیم که افراد زیادى در تالشــند به هر شکلى 
نام شــان را در لیســت پاداش بگیران قرار دهند. 

افرادى کــه پیش از ایــن در همین فدراســیون 
پاداش هایى را براى خود مصوب کرده و تا ریال آخر 

دریافت کردند.
نکته قابل توجه اینکه شــنیده مى شــود اعضاى 
هیات رئیسه فدراســیون فوتبال نام خودشان را در 
لیست پاداشى ها قرار داده و حتى ظاهرا نام شهره 
موسوى که به خاطر ارتکاب جرم مدت هاست در 
زندان به سر مى برد، هم در این لیست دیده مى شود. 
حتى نام بازیکنانى به لیست اضافه شده که سابقه 
فقط یک بار دعوت شــدن در اردوى تیم ملى در 
زمان دراگان اسکوچیچ را داشته اند. همین مساله 
باعث شده تعداد افراد حاضر در لیست جهت گرفتن 
پاداش ویژه دولت به 70 نفر برسد؛ درحالى که یک 
تیم را 25 بازیکن تشــکیل مى دهد و با عوامل آن 

نهایتا تعداد 40 نفر را باید در نظر گرفت.

مهاجم شمالى استقالل  هم چنان مشغول 
مداواى مصدومیت خود از ناحیه کمر است 
و پیش بینى مى شود تا پیش از جام جهانى 

قادر به همراهى تیمش نباشد.
او که در بازى با نفت مسجد سلیمان از ناحیه 
کمر آسیب دید هم چنان دوران نقاهت خود 
را سپرى مى کند و در روزهاى اخیر هم در 
تمرینات استقالل آفتابى نشده است و به 
نظر مى رسد یک ســرى تمرینات خاص 
فیزیوتراپى را در خارج از مجموعه استقالل 

پشت سر مى گذارد.
آرمــان رمضانــى اگر دچــار مصدومیت 
نمى شــد، به طور حتم تا بــه اینجاى کار 
بازى هاى زیادى را براى اســتقالل انجام 

مى داد، چون ریکاردو ســاپینتو به سبک 
بازى آرمان رمضانى اعتقــاد دارد  و بر این 
باور است زمانى که استقالل روى به سانتر 
از کناره ها مى آورد، آرمان رمضانى بهترین 

گزینه براى گلزنى است.
به نظر مى رسد تعطیلى ناشى از جام جهانى 
فرصت خوبى است که آرمان رمضانى به 
طور کل از بند مصومیت از ناحیه کمر رهایى 
یابد و در ادامه با تمرینات تیمى به شرایط 
مسابقه برگردد. به طور حتم آرمان رمضانى 
در بازگشــت دوباره در هفته هاى ابتدایى 
قادر به انجام بازى براى استقالل نخواهد 
بود، چون مدت هاســت از شرایط مسابقه 

دور شده است.

رمضانى و بازگشت احتمالى 
بعد از جام جهانى

هجوم براى دریافت سانتافه تیم ملى

دوران مهاجمى که با قراردادى 5 ساله قرار بود براى 
مدتى طوالنى خط حمله پرســپولیس را یک تنه 
بیمه کند خیلى زودتر از حد معمول تمام شده و به 
نظر مى رسد مهدى عبدى در این تیم به آخر خط 

رسیده است.
عبدى بازى آخر فصل قبل مقابل فجرسپاســى 
را به خاطر جراحى بینى از دســت داد. اطرافیانش 
مى گفتند این جراحى به خاطر مشــکل تنفســى 

انجام شــده اما بعدتر وقتى تصویر بینى قلمى 
منتشر شد، معلوم بود که این جراحى از جهت 
زیبایى صورت گرفته و احتماًال مشکل تنفسى 

در اولویت نبوده است.
فشار وحشــتناك هواداران پرسپولیس 

روى مدیریت باشــگاه و کادر فنى 
مبنى بر اینکه باید یک و بعداً 

دو مهاجم زبده خارجى 
جذب کنید، کارى 
کــرد تــا عبدى 
دور شــود و هیچ کس کم کــم از نگاه ها 

منتظر درخشش او نباشد. طبیعتاً یحیى هم مهاجم 
یک میلیون دالرى اش را بیرون نمى گذاشــت 
تا به عبدى بازى برســد. حتى گاهى اوقات و 
در هشت هفته گذشــته حامد پاکدل به عنوان 
بازیکن رزرو بازى کرد و عبدى فرصت حضور 

در میدان را نیافت.
مهدى عبدى در 8 هفته گذشته فقط 171 دقیقه در 
میدان بوده و نتوانسته کار خاصى از پیش ببرد. او در 

این بازه زمانى نه گل زده، نه پاس گل داده و حتى 
یک پنالتى هم که براى تیم گرفته از دســت رفته 
است تا میزان اثرگذارى اش در نتایج تیم صفر باشد.

از سوى دیگر این بازیکن طى فصل جارى دو، سه 
بار مصدوم شده است که آخرینش همین چند روز 
قبل بود. عبدى یک بار در پیش فصل و یک بار در 
شروع فصل مصدوم شد و دفعه دوم به طرز عجیبى 
خیلى زودتر از آنچه اعالم شــده بــود به تمرین 
برگشت. آخر هفته گذشته هم خبر مصدومیت 
دوباره او مطرح شــد آن هم در شرایطى که 
همزمان بحث انتقالش به فوتبال اروپا جدى 

شده است.
به نظر مى رســد اگــر بار 
دیگر عبدى درخواســت 
جدایى اش را ارائه دهد، 
هم یحیــى راضى 
اســت هم باشگاه 
حاضر مى شــود در 
ازاى رقمــى به او 
رضایتنامه بدهد و 
شاید در این حالت هر 
دو طرف سود کنند.

مهاجم جوان پرسپولیس به ته خط رسید؟

شــنیده ها حکایــت از آن دارد که پس از 
مصدومیت ســردار آزمون، کارلوس کى 
روش چند مهاجم لژیونــر ایرانى از جمله 
مهاجم  ژیل ویسنته را زیر نظر گرفته است.

در شــرایطى که هواداران فوتبال منتظر 
رویارویى مهدى طارمى و ســردار آزمون 
در دیدار پورتو و لورکوزن در لیگ قهرمانان 
اروپا بودند، نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه 

حاال ممکن است زوج خط حمله تیم 
ملى ایران در جام  جهانى قطر اصال 

تشکیل نشود.
ماجــرا به همــان شــب کذایى 

برمى گــردد؛ زمانى که 
طارمــى در ترکیــب 
اصلى تیــم پرتغالى 
قــرار گرفت، یک 
گل مــردود زد 
و بــا 2 پــاس 
زمینه ساز  گل 
مهم  پیروزى 
تیمش شد، اما 
سردار آزمون 

روى نیمکت ذخیره ها بود و درست زمان 
تعویض براى حضور در زمین، احساس درد 
کرد. نهایتا به  نظر مى رســید این احساس 
درد، تنها امکان حضور در همان مســابقه 
را از ستاره ایرانى لورکوزن گرفته باشد، اما 
موضوع بیخ دارتر از اینها بود و آزمایش هاى 
بعدى نشــان داد آزمون دچار کشــیدگى 
همسترینگ شــده؛ مصدومیتى که 5 تا 6 
هفته او را از میادین دور نگه خواهد داشت.

این اتفاق در شرایطى رخ داده که تا آغاز 
جام جهانى هم دقیقا 6 هفته زمان باقى 
مانده و به این ترتیب روشــن نیست که 
آزمون به بازى هاى قطر برســد. 
حاال على علیپور این فرصت 
را دارد که با درخشــش در 
کشور کارلوس کى روش 
بتواند نظر مثبت سرمربى 
تیم ملى را جلــب و در 
صورت نرسیدن سردار 
آزمون جانشین او در 
جام جهانــى 2022 

قطر شود.

علیپور جانشین آزمون در جام جهانى؟

ب رخ ق ین ه
ستزوجخط حمله تیم
ر جام  جهانى قطر اصال 

د.
همــان شــب کذایى 

د؛ زمانى که 
ترکیــب  ر
پرتغالى 
ت، یک 
ود زد 
اس
ساز
هم
ما
ن

ری
را از میادین دور نگ هفته او
این اتفاق در شرایطى

6جام جهانى هم دقیقا 6
به این ترتیب رو مانده و
آزمون به بازى ه
حاال على ع
را دارد که
کشور کار
بتواند نظ
تیم ملى
صورت
آزمو
جام
قطرش

خاطر مشــکلتنفســى حى به
عدتر وقتىتصویر بینى قلمى
بود که این جراحى از جهت  م
رفته و احتماًال مشکل تنفسى 

ست.
ك هواداران پرسپولیس 

شــگاه و کادر فنى 
د یک و بعداً 

خارجى 
ى
ى
دور شــود و هیچ کس ها

و نباشد. طبیعتاً یحیى هم مهاجم 
ى اش را بیرون نمى گذاشــت 
اوقات و   برســد. حتى گاهى
ذشــته حامد پاکدل به عنوان

ى کرد و عبدى فرصت حضور 
.

1 هفته گذشته فقط 171 دقیقه در  8
ستهکار خاصى از پیش ببرد. او در 

زودتر از آنچه اعالم شــده بــود به تمرین خیلى
برگشت. آخر هفته گذشته هم خبر مصدومیت 
دوباره او مطرح شــد آن هم در شرایطى که 
همزمان بحث انتقالش به فوتبال اروپا جدى 

است. شده
به نظر مى رســد اگــر بار 
دیگر عبدى درخواســت 
جدایى اش را ارائه دهد، 
هم یحیــى راضى 
اســت هم باشگاه 
حاضرمى شــود در 
ازاى رقمــى به او 
رضایتنامه بدهد و

شاید در این حالت هر 
دو طرف سود کنند.
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بیســتم مهر ماه 1401 همزمان با روز بزرگداشت لسان الغیب 
حافظ شــیرازى، میثم عرب زاده، رئیس دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد کاشان در جشن میالد حضرت پیامبر اکرم (ص) و حضرت 
امام جعفر صادق (ع) و بزرگداشت هفته وحدت در  دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد کاشان در جمع دانشجویان در تاالر غیاث الدین 
جمشید کاشانى  این دانشگاه با گرامیداشت هفته وحدت و اشاره 
به پیشینه درخشــان علمى و فرهنگى این دانشگاه گفت: بار 
بزرگ مجموعه ادارى شهرستان ویژه کاشان را دانش آموختگان 
این دانشگاه بزرگ و با قدمت به دوش مى کشد و براین اساس 
ما به خود مى بالیم که دانشگاه آزاد اسالمى کاشان اینگونه در 

سطح شهرى، استانى و ملى نقش آفرینى مى کند.
وى اضافه کرد: دانشــگاه آزاد اســالمى واحد کاشان در سال 
1363 به عنوان نخستین دانشگاه در سطح استان پهناور اصفهان 
گشایش یافت و اکنون با در اختیار داشتن منابع انسانى مطلوب 
و امکانات ســخت افزارى و نرم افزارى مناسب در بیش از 100 

رشته تحصیلى مشغول به تربیت انسان هاى شایسته است.
رئیس دانشــگاه آزاد واحد کاشــان، مهارت آموزى را در کنار 
تحصیل ضرورى خواند و متذکر شــد: اگر مى خواهید پس از 
دوران زودگذر دانشجویى سرآمد باشــید از لحظه لحظه این 
دوران براى شکوفایى هرچه بیشتر استعدادهاى خود استفاده 
کنید و حتى لحظه اى را در علم آموزى،کسب مهارت و اخالق 
عالیه از دست ندهید چرا که فرصت ها به فرموده امیرالمومنین 

(ع) همچون ابر به سرعت مى گذرد. 
***

معاون فرهنگى دانشجویى دانشــگاه آزاد اسالمى کاشان هم  
که این نشســت صمیمانه در حقیقت جلسه معارفه وى به این 
عنوان به دانشجویان بود یادآور شد: امیدوارم این دوران نقطه 
عطف زندگى شما باشد و افرادى مؤثر براى خود، جامعه و ملت 

شریف ایران باشید.

عباسعلى اکبر زاده ادامه داد: دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان 
امکانات مطلوبى ازجمله استادان خوب، کتابخانه، آزمایشگاه، 
سمینارهاى علمى و ... براى رشــد و تعالى دانشجویان تدارك 
دیده اســت و بر خود افتخار کنید که این دانشگاه را به عنوان 
محل تحصیل خود انتخاب کرده اید و متقابًال ما نیز خوشحالیم 

که دانشجویان ممتازى از حیث علم و اخالق جذب این دانشگاه 
شده اند.

وى با اشاره به فعالیت هاى حوزه معاونت فرهنگى و دانشجویى 
مطرح کــرد: مرکز مشــاوره و کلینیک روان شــناختى امین، 
امور تربیت بدنى و ورزش با امکانات مناســب ســخت افزارى 

و نرم افــزارى، کانون هاى قرآن و عترت در بخش مســابقات 
کتبى، شفاهى و جشــنواره آثار ادبى و پژوهشــى از جمله این 

فعالیت هاست.
معاون فرهنگى دانشــجویى دانشگاه آزاد اســالمى کاشان، 
کرسى هاى آزاداندیشى، نشریات دانشجویى، کانون هاى متعدد 

فرهنگى و هنرى، رویدادهاى ملى ایده هاى خّالق و نوآورى، 
جشنواره حماسه تا حماسه، بسیج دانشــجویى، کانون هالل 
احمر و... را از دیگر مکان هاى مناسب براى بروز استعدادهاى 

دانشجویان عنوان کرد.
***

ماشاءا... صدیقى،  مدیر فرهنگى دانشگاه آزاد اسالمى کاشان 
هم خطاب به دانشــجویان گفت: دوران دانشجویى به سرعت 
مى گذرد؛ بنابراین دانشجویان عالوه بر علم آموزى با بازار کار 
آشنا شوید و مهارت هاى خود را براى اینکه فرد مفیدى به حال 

جامعه باشید افزایش دهید.
گفتنى است جشن میالد دو نور که با استقبال دانشجویان و به 
همت حوزه معاونت فرهنگى و دانشجویى ،بسیج دانشجویى ،

هیأت دانشــجویى علمدار کوثر و کانون دانشــجویى معرفت 
رضوى این دانشگاه برگزار شــد. معمارى رییس اداره تأمین 
اجتماعى راوند کاشان هم طى سخنانى به تشریح خدمات این 
سازمان به دانشجویان در زمینه احتساب دوران دانشجویى با 

بیمه پردازى پرداخت.
سخنرانى عبدالرضا مدرس زاده دانشــیار گروه زبان و ادبیات 
فارسى دانشگاه آزاد اسالمى کاشان در خصوص معرفى حافظ 
به حافظه ایرانى ، مسابقه حافظ شناســى و اجراى برنامه آواز 
خوانى غزلیات حافظ شیرازى به مناسبت بزرگداشت روز حافظ 
توسط ابوالفضل گرامى مسئول هیأت دانشجویى علمدار کوثر 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان و شعرخوانى و ترانه سرایى 
نوجوان هنرمند مهزیار رزاقى آرانى در مدح نبى مکرم اســالم 
حضرت محمد مصطفى (ص) و امــام جعفر صادق (ع) و ایران 
عزیز همچنین تجلیل از 20دانشجوى جهادگر بسیجى حوزه 
بسیج دانشجویى این دانشگاه که در تابستان گذشته با شرکت 
در اردوى جهادى روســتاهاى بخش برزك کاشان به خدمت 

رسانى مشغول بودند برنامه هاى شاد این همایش بود.

 رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان:

دانشگاه آزاد اسالمى کاشان
 در بیش از 100 رشته مشغول تربیت انسان هاى شایسته است

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت هژیرخاتم پاسارگاد (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 61151 و شناسه ملى 14007833830 دعوت به عمل مى آید 
که در جلسه مجمع عمومى عادى به تاریخ 1401/08/04 رأس ساعت 10 صبح 
در محل استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، 
محله کوى امام جعفر صادق، کوچه بوستان 5 شرقى، کوچه 10، پالك 0، طبقه 

همکف کدپستى 8174659456 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید. 
دستور جلسه: 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسان 3ـ انتخاب روزنامه 

کثیراالنتشار. 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت هژیرخاتم 
پاسارگاد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۱۱۵۱ و شناسه 

ملی ۱۴۰۰۷۸۳۳۸۳۰
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