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تماشاچی نباشید!

تب مدارس باال رفت
3

 برنامه ریزی ها
برنامه ریزی می خواهد!
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چه کسانی نباید 
واکسن آنفلوآنزا 

بزنند؟

ارگ جهان نما، زندان اسکندر شده است
3

تکدی گری
 از الهور تا اصفهان
 ســاعت 2/5 بعدازظهــر اســت. دو زن و ســه بچه به 
چمن های ُتُنک شده خیابان مصلی پناه آورده اند و اتراق 
کرده اند. همانجا بســاط پهن کرده انــد و بقچه رنگ و 
 رو رفته مثل سفره ای شــده برای ناهاری که قرار است 
ســه چهار تا بچه قد و نیم قد را سیر کند. یکی از بچه ها 
تکه ای بزرگ از فلفل دلمه را با دندان می َکند و می چپاند 
توی دهنش. کودک دیگری نان خالی را َســق می زند 
 و بچه های دیگر هم به نوبه خود تکه نــان ها را از هم 
می دزدنــد. کودکی که در بغــل زن قــرار دارد از حال 
 رفته اســت؛ زرد و نحیــف و الغر پیچیده شــده توی 
 پارچه ای سفید که از کهنگی و کثیفی به سیاهی می زند. 
صورت های کبره بسته بچه ها و موهای تراشیده شان با 

لهجه ای نامعلوم از آنها ملغمه ای ساخته که ...

روستا گردی
 آینده گردشگری اصفهان
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نایبرئیسشورایشهر:بهترینزمیندربهتریننقطهشهربهسازهایتبدیلشدکهشهروندانبانگاهبهآنغصهدارمیشوند

حضور قلعه نویی در فوالد 
شایعه است

مدیرعامل باشگاه فوالد
 حضور امیر قلعه نویی سرمربی مس رفسنجان را در این تیم به 

عنوان جانشین جواد نکونام، تکذیب کرد.
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

با طعم
 امید و انتقام

هفته یازدهم لیگ برتر؛ 
مس – سپاهان، ذوب آهن - نفت
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بازگشت امیدوارکننده 
 قدیمی ترین سپاهانی

 به میادین

 اگر چــه زمان هــای خاصی
 می باشد که واکسن آنفلوآنزا 
برای افراد خطرناک اســت 
 و بیشتر پزشــکان توصیه 

می کنند که...

زمین خواری 24 میلیاردی در چادگان 
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 حسین اکبری معاون اداره کل 

حفاظت محیط زیست خبر داد؛ 

سرشماری حیات وحش 
 اصفهان از نیمه آبان 

3آغاز می شود

گره کور واردات خودرو باز می شود؟ رکورد هوای آلوده در اصفهان شکستجهان نما حراج نخستین مدل آیفون به قیمت 50 برابراستان زود غذا بخورید تاچاق نشویدتکنولوژی سالمت

 شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در نظر دارد مقدار 150،000 کیلوگرم سود مایع 
50% با مشخصات ذیل:

 NaOH : فرمول شیمیایی
حالت : محلول
رنگ : بی رنگ

آگهی مناقصه عمومی شماره 1401-8

شرکت مديريت توليد برق اصفهان      

بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم مقامی از ورشکسته هرمز ذوالفقاری در نظر دارد سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در شهر جدید بهارستانـ  خ ایثار جنوبیـ  خیابان باللـ  کوچه دامنهـ  پالک 23ـ  طبقه همکف 

با کدپستی 8143154143 مجتمع مسکونی پنج واحدی را از طریق مزایده به فروش برساند: 
مشخصات واحد آپارتمان: 1ـ واحد مذکور دارای پالک ثبتی 2187/8469 بخش 6 اصفهان می باشد.2ـ مساحت کل واحد 191 
مترمربع3ـ سه دانگ مورد مزایده دارای یک جلد سند رسمی مالکیت به شماره ثبت 31042 صفحه 183 دفتر 102 با مالکیت آقای 

هرمز ذوالفقاری. 
قیمت پایه مزایده: ارزش پایه مزایده ششدانگ مبلغ 19.100.000.000 ریال می باشد. ارزش پایه مزایده سه دانگ از ششدانگ مبلغ 

9.550.000.000 ریال می باشد. 
زمان مزایده: روز شنبه مورخ 1401/9/5 ساعت 11  مکان مزایده: چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، نبش کوچه 6 )ژاله( اداره 
تصفیه امور ورشکستگی اصفهان زمان مزایده: روز شنبه مورخ 1401/9/5 ساعت 11مکان مزایده: اصفهان، چهارباغ باال، ابتدای 

خیابان شهید نیکبخت، اداره تصفیه امور ورشکستگی )تلفن: 36611086( 
شرایط مزایده: 1. فروش، نقدی و اقساطی است که مبلغ 5% در روز مزایده و مابقی در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین 
می گردد. )حداکثر مهلت سه ماه می باشد(. 2. کلیه شرکت کنندگان در مزایده می بایست 5% از مبلغ مزایده را به حساب سپره 
دادگستری اصفهان به شــماره IR110100004061012907670593 واریز و اصل فیش واریزی را همراه با درخواست شرکت در 
مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند. 3. پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز مقرر بررسی خواهد شد. حضور 
پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده الزامی است و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد. 4. اداره تصفیه در رد یا قبول 
پیشنهادها مختار است. 5. در صورتی که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونی از پرداخت ثمن مزایده خودداری نماید، مسئول کسر 
احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر 

قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد. 6. هزینه های نشر آگهی مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازدید از محل شرکت، می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان 

مراجعه نمایند تا مقدمات بازدید از محل در روز واحد فراهم گردد. 

آگهی تجدید مزایده

مجید باغستانی - معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اصفهان
و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی استان اصفهان

Min 49% w/wSodium hydroxid ( as NaOH )

Max 300 ppmNaCL

Max 30 ppmNaCLO3

Max 0.15 ppmCa2+, Mg2+

NilHg2+

Max 0.2% w/wNa2CO3

Max 0.002% w/wFe2O3

Max 0.01 ppmSiO2

 را از طریــق برگــزاری مناقصه عمومــی خریــداری نماید ، لــذا از کلیه 
تولید کنندگان و تامین کنندگانی که مایل به شرکت در این مناقصه میباشند 
دعوت میشــود جهت دریافت اســناد مناقصه به مدت 7 روز از تاریخ انتشار 
این آگهي بــه اداره تدارکات این شــرکت واقع در اصفهــان ، ابتداي اتوبان 
ذوب آهن ، انتهاي بلوار شــفق ، نیروگاه برق اصفهــان مراجعه نمایند. ضمنًا 
اطالع رســانی عالوه بر روزنامه در پایگاه ملی مناقصــات و بخش مناقصات 
ســایت نیروگاه اصفهان  به آدرس www.isfahanps.ir  و همچنین سایت  
 شــرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی )پایگاه معامالت( به آدرس

 www.tpph.ir  قابل رویت می باشد.
تلفن تماس:  5080 و37895081-031 ) اداره تدارکات(    

کمبود فضای ســبز و توزیع نامناســب این فضاها به 
خصوص در مناطق حاشیه ای شهر از جمله مواردی...

http://www.tpph.ir
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نتیجه ای از کشت 
فراسرزمینی نداشته ایم

پرواز 2 میلیون تومانی
برای تماشای جام جهانی

خبرخوان
پورشه ۱۰ میلیاردی!

  باشگاه خبرنگاران جوان | براساس 
اعالم ســازمان اموال تملیکی مجموع ۷۶ خودرو 
خارجی که در مزایده دوم این ســازمان قرار گرفته 
بودند، ۴۲۸ میلیارد تومان به فروش رسیدند. باالترین 
قیمت پیشــنهادی در این مزایده مربوط به پورشه 
ماکان به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان بوده است. 
کمترین قیمت برنده نیز مربوط به خودرو سراتو با 

قیمت یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون بوده است.

سالمندی دهه شصتی ها 
  ایسنا |رئیس انجمن سالمندان ایران گفت 
که با سالمند شدن جمعیت دهه ۶۰ همان مشکالتی 
که این جمعیت در مورد مدرسه، دانشگاه، مسکن، 
کار و... داشتند در دوره ســالمندی هم با افزایش ۵ 
تا ۶ برابری در زمینه مســکن، بیمه، درمان، تخت 

آسایشگاهی و... خواهند داشت.

آمار عجیب از مسموم شدن
  تسنیم |مدیــرکل نظــارت و پایــش 
فرآورده های سالمت محور سازمان غذا و دارو گفت :  
ساالنه ۷۰۰۰ تا ۹۰۰۰ نفر در کشور بر اثر بروز انواع 
مسمومیت ها جان خود را از دست می دهند.  نوشین 
محمدحسینی افزود :  اصلی ترین مسمومیت با مواد 
مخدر و محرک با اختالف زیــاد در داروی متادون 
۳۵ درصد و در مورفین ۲۰ درصد مشاهده شده است.

 توافق بزرگ برای پخش 
جام جهانی

در شرایطی که پخش مستقیم    فوتبالی |
مسابقات جام جهانی برای فوتبالدوستان ایرانی در 
هاله ای از ابهام قرار داشــت، حمید دهقانی، سفیر 
ایران در قطر با انتشار یک توییت، از توافق صداوسیما 
با شرکت دارنده و فروشنده حق پخش مسابقات جام 
جهانی قطر داده است. به نظر می رسد صداوسیما 
برای اولین بار پس از سال ها تصمیم گرفته تا حق 
پخش این مسابقات را خریداری کند. در سال های 
گذشته فوتبال های اروپایی در لیگ های مختلف به 
صورت های مختلف پخش می شد که در نهایت 
منجر به شــکایت های بین المللی از صدا و سیما 

می شد.

کراوات تختی کو؟!
  کافه سینما | تازه تریــن تصاویــر 
منتشرشده از مجسمه تختی در موزه ملی ورزش 
نشان می دهد کراوات تختی از لباسش حذف شده 
است. تیرماه سال ۱۴۰۰ از مجسمه جهان پهلوان 
غالمرضا تختی در موزه ملی ورزش رونمایی شد ؛ 
مجسمه ای با همان ژست  معروف مرحوم تختی با 
کت وشلوار و کراوات  مشکی با پیراهنی سفید و دستی 
که برای پاسخ به ابراز احساست مردم بلند  شده است .

رتبه شگفت انگیز وانت پراید 
  خبرآنالین | لیســت پرفــروش تریــن 
پیکاپ های سایز کوچک جهان برای سال ۲۰۲۱ 
منتشر شد. طبق این لیست پراید وانت توانست لقب 
سومین خودرو پیکاپ پرفروش جهان را از آن خود 
کند. پیکاپ فیات Strada توانســت در صدر این 
 ،Strada لیســت قرار بگیرد. پس از پیکاپ فیات
پیکاپ فولکس واگن saveiro توانست جایگاه دوم 

را به خود اختصاص دهد. 

آنفلوآنزا، بدون جهش 
  ایسنا | معاون درمان وزارت بهداشت گفت: 
در حال حاضر روزانه ۳۰ هزار بیمار تنفسی به صورت 
سرپایی به بیمارستان های کشور مراجعه می کنند و 
نمونه گیری ها نشان می دهد که باالی ۵۰ درصد از 
این افراد به آنفلوآنزا مبتال هستند. سعید کریمی گفت: 
در پیک فعلی آنفلوآنزا جهش جدیدی کشف نکردیم 

و همان سوش های قدیمی است.  

می خواهند کریمی را بکشند!
  فارس | قابل پیش بینی اســت در شــرایط 
کنونی »خون« علی کریمی از »نفس« او بیشتر به 
درد ضدانقالب می خورد. در شرایطی که آشوب ها 
فروکش کرده است و رسانه های ضدانقالب برای 
بازتولید آشوب ها نیازمند یک شوک جدی هستند، 
کریمی می تواند سوژه خوبی برای تحریک عواطف 
عمومی باشد... در شرایطی که اوضاع پیچیده است و 
پروژه های مختلفی از سوی دشمن در حال اجراست 
باید از کریمی مراقبت کرد؛ خود کریمی بیشــتر از 

همه باید مسئول این مراقبت باشد.

اپوزیسیون از نگاه »کیهان« 
ایــن نکته بــه »مزاح«    روزنامه کیهان|
گفتنــی اســت و آن، اینکه جمهوری اســالمی 
ایران اگرچــه در همه عرصه ها از پیشــرفت ها و 
دســتاوردهای معجزه گونی برخوردار بوده اســت 
ولی از اپوزیسیون شانس نیاورده است! و برخالف 
بسیاری از کشورهای دیگر که از اپوزیسیون های 
قوی برخوردارند، ایران اسالمی اپوزیسیونی وامانده 

و فکسنی دارد!

سرقت 9 میلیاردی در تبریز 
فرمانــده انتظامی آذربایجان شــرقی از    رکنا |
دستگیری سارقان پرونده سرقت از انبار یک شرکت 
لوازم و تجهیزات صنعتی به ارزش بیش از ۹۰ میلیارد 
ریال در تبریز خبر داد. وی ادامه داد: سه متهم دستگیر 
شده به ارتکاب سرقت با طرح و نقشه قبلی به سرقت از 
انبار شرکت اعتراف کردند که پرونده با دستگیری تمام 
اعضای باند سرقت و دستگیری هشت نفر مالخر برای 

سیر مراحل قانونی به دادسرا تحویل شد.

مخالفت با تعطیلی مدارس 
معاون درمان وزارت بهداشت، به احتمال    مهر |
تعطیلی مدارس به دنبال شــیوع آنفلوآنزا در کشور، 
واکنش نشان داد. ســعید کریمی گفت: هیچ کجای 
دنیا، مدارس را بخاطر آنفلوآنزا تعطیل نمی کنند. وی 
با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت هیچ برنامه ای 
برای تعطیلی مدارس ندارد، از افزایش موارد آنفلوآنزا 
در کشور خبر داد و افزود:  ممکن است شیوع بیماری 
طوالنی شود، لذا نمی توانیم مدارس را بخاطر آنفلوآنزا 

تعطیل کنیم.

ارتفاع آب سانتیمتری شد!
معاون بهره برداری شرکت تأمین و    تسنیم |
تصفیه آب تهران گفت: در برخی از مخازن شهر تهران 
که ارتفاع آب باید در حد ۴ متر باشد، حدود ۷۰ سانتیمتر 
است. مجدی زاده گفت: هم اکنون در هر ثانیه ۱۰ هزار 
لیتر بیش از آبی که تولید می شود به مصرف می رسد.

اخراجشان کنید
  عصر ایران|  نماینده اسبق مجلس و عضو جبهه 
پایداری پیشنهاد عجیبی درباره دانشجویان معترض 
دانشــگاه شــریف مطرح کرد. حمیدرسایی نوشت: 
»اراذلی که به اسم دانشجو هر روز به بهانه ای دانشگاه 
شریف را متشنج می کنند، دنبال بهانه ای برای اخراج 
و در گام بعد اقامت گرفتن در اروپا هستند. راه مواجهه با 
آنها مطابق ضوابط دانشگاه، ابتدا اخراج و سپس ممنوع 
الخروجی ۱۰ تا ۱۵ ساله است. باور کنید وحشی بازی 

در محیط دانشگاه تمام می شود.« 

غنا تحویلمان گرفت!
  تجارت نیوز|   سفیر غنا در تهران می گوید که 
صنعت خودروسازی ایران، یکی از صنایع خودرویی 
قدرتمند در جهان به حساب می آید و در صورت فراهم 
شدن مقدمات الزم، می توان محصوالت خودرویی 
ایران را به غنا وارد کرد. »اریک اسوبوتنگ« اظهار کرد: 
بررسی های ما نشان می دهد که خودروهای ایرانی، 
قابلیت ورود به غرب آفریقا و به طور خاص غنا را دارند.

عضو کمیسیون کشــاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
زیست مجلس شــورای اســالمی گفت: یکی از موارد 
مهم در زمینه اصالح الگوی کشت و واردات آب مجازی 
کشت فراسرزمینی اســت. در این طرح سرمایه  گذار در 
قالب مأموریت مشــخص به کشــور مقصد که اقلیم، 
زمین و هوای مناســب برای کشــت مورد نظر را دارد 
اعزام می شــود و محصول تولیدی را در راستای تأمین 
نیاز کشور وارد می کند. احد آزادی خواه با اشاره به اینکه 
هدف از کشــت فراســرزمینی تأمین نیاز بازار داخل به 
محصوالت کشاورزی آب بر در خارج از مرزهاست، ادامه 
داد: انجمنی در قالب کشت فراسرزمینی تشکیل شده و 

سرمایه گذارانی با دخالت دولت، وزارت جهاد کشاورزی 
و ســایر دســتگاه های اجرای این مأموریت را برعهده 

گرفته اند  و به کشورهای هدف اعزام شده  اند.
نماینده مردم مالیر در مجلس با تأکید بر اینکه به دلیل 
عدم وجود ساماندهی موضوع کشت فراسرزمینی در داخل 
بدنه دولت ها، این اقدام تاکنون هیچ نتیجه ای نداشــته 
است، عنوان کرد: ســرمایه گذاری که کشور و نظام در 
زمینه کشت فراسرزمینی انجام داده است متأسفانه حاصل 
مطلوبی نداشته و محصولی وارد کشور نشده است. وی 
گفت: عدم کسب بهره وری مناسب از کشت فراسرزمینی 

کارشناسان این حوزه را کم انگیزه کرده است.

مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۲۲ در حالی قرار است از 
تاریخ ۳۰ آبان تا ۲۷ آذر سال جاری در کشور قطر برگزار 
شود که قیمت پکیج های ارائه شده برای عالقه مندان 
ایرانی جهت تماشای مسابقات این رویداد بین المللی 
بعضًا سنگین و غیرمنطقی است. در حال حاضر قیمت 
تورهای قابل عرضه برای شهروندان ایرانی چیزی بین 
۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای تماشای یک یا دو دیدار 

از مجموع سه دیدار تیم ملی به فروش می رسد. 
رئیس سازمان هواپیمایی کشــوری در این باره اظهار 
کرد: برای بازی های ایران که روزهای دوشــنبه ۳۰ 
آبان، جمعه ۴ آذر و دوشنبه ۸ آذر است، به صورت ویژه 

برنامه ریزی شده تا بتوانیم تماشاگران را روزانه به دوحه 
جابه جا کنیم و سپس بازگردانیم.

محمدی بخش بیان کرد: مقرر شــد تا طرف قطری در 
هفته جاری روی ســایت خود قیمت بلیت ها را به ویژه 
برای سه روز بازی های ایران اعالم کند. همچنین ایران 

ایر نیز از شنبه قیمت های بلیت را اعالم خواهد کرد.
با این حال براساس بررسی ها از سایت قطر ایرویز، به 
عنوان نمونه هزینه رفت برای عالقه مندان در تاریخ ۲۵ 
نوامبر که همزمان با دیدار تیم ایران در مقابل ولز است، 
هزینه بلیت هواپیما از مبدأ تهران به مقصد دوحه چیزی 

در حدود ۲ میلیون و۳۰۰ هزار تومان است.

مریم محسنی

قفل واردات خودرو باالخره بعد از چند ســال دوباره باز 
شده و به گفته یکی از کرسی نشینان مجلس، باز شدن 
این گره کور، حرکتی رو به جلــو در حوزه قانونگذاری 

برای مجلس و دولت به شمار می رود.
به گفته حجت ا... فیروزی باز شدن این قفل قطعًا بعد 
از مدتی خودروســازهای داخلی را به سمت استفاده از 
فناوری های نوین می برد و ما مــی توانیم از ظرفیت 
خودروهای هیبریدی نیز در واردات اســتفاده کرده و 

از فناوری آنها نیز در صنعت خودرو سازی بهره ببریم.
صنعت خودروســازی ایران، همواره بــه عنوان یکی 
از صنایــع چالش برانگیــز و پر مناقشــه مطرح بوده 
اســت. یکی از دالیل ایــن موضوع هم به توســعه 
نیافتگی و عدم اســتفاده از فناوری های نوین مربوط 
 بوده که این صنعــت را همواره در پاییــن ترین نقطه 
نگه داشته است. از ســویی دیگر انحصاری بودن این 
صنعت نیز باعث شده که خودروسازان به بی انگیزگی 
در تولید محصوالت بهتر برسند. این در حالی است که 
صنعت خودروســازی به عنوان یکی از صنایع پولساز 
 و اقتصادی برای کشور مطرح اســت و نقش مؤثری

 در اشتغالزایی دارد. 
اما حاال که قرار است درهای ورود خودروهای خارجی 
به کشور کمی باز شــود می توان امیدوار بود که بازار 
رقابت این محصول بیشــتر رونق بگیــرد و به نوعی 

خودروسازان هم تکانی بخورند.
طبق جدیدترین اظهارات قرار اســت اجرای آیین نامه 
واردات خودرو از آذرماه یعنی کمتــر از یک ماه دیگر 
کلید بخورد و پیش بینی ها بر این اســت که با واردات 
خودروهای خارجی تعادل خوبی در تنظیم بازار خودرو 
و تعادل در عرضه و تقاضا ایجاد شود؛ موضوعی که به 
گفته نماینده فسا در مجلس شــورای اسالمی گرچه 

ایراداتی هم دارد اما باید نیمه پر لیوان را دید.
به گفته فیروزی، این ایرادات از این جهت است که فضا 
به گونه ای که توقع بوده باز نشده اما این تصمیم اقدام 
خوبی است و بعد از چند سال ممنوعیت واردات خودرو، 
آیین نامه ای که برای واردات نوشــته شده متناسب با 

شرایط روز و وضعیت کشور است.
به اعتقاد این عضو کمیسیون صنایع و معادن اگر فعاالن 

اقتصادی در حوزه خــودرو همراهی کنند و مقررات به 
گونه ای که نوشته شده رعایت شود، قطعًا فضا به مرور 

مثبت شده و نواقص موجود نیز مرتفع می شود.
فیروزی از این موضوع به عنوان یک حرکت رو به جلو 
هم نام برده است؛ حرکتی که اکنون باعث شده پرونده 
اسقاط خودروهای فرســوده هم که بعد از وارد نشدن 
خودروها خاک می خورد باز دوباره به میان کشیده شود 
و به گفته طرفداران طرح آزادســازی واردات می تواند 
تعادل را به بازار برگرداند و خودروهای فرســوده را هم 

از دور خارج کند.
این همان موضوعی است که طرفداران طرح آزادسازی 
واردات خودرو به عنوان راهی بــرای کاهش حوادث 
 و ســرعت بخشــیدن به خروج خودروهای فرسوده 
نام می برند. کسانی مثل جانشین پلیس راهور که معتقد 
است واردات خودروی باکیفیت می تواند باعث کاهش 
آمار تصادفات، مصدومان و جانباختگان شــود و روند 

اسقاط خودروهای فرسوده را سرعت بدهد.
به گفته سردار سید تیمور حسینی، بار اسقاط خودروهای 

فرســوده همواره روی دوش واردکنندگان خودرو بود 
و آنها موظف بودند بر اســاس نوع خودروی وارداتی، 
تعدادی خودروی فرسوده را از رده خارج کنند اما مسدود 
شدن مسیر ورود خودرو به کشــور باعث شد تا اسقاط 
خودرو نیز به کما برود و طی نزدیک به چهار سالی که در 
واردات خودرو قفل بود جاده خروج فرسوده ها خلوت تر 

از هر زمان دیگر بود. 
به گفته مثبت نگران به این طرح، همچنین آزادسازی 
واردات خــودرو التهابات ایــن بــازار را آرام کرده و 
باعث می شــود که اتومبیل های باکیفیت بیشتری در 
دسترس عموم قرار گیرد. با توجه به اینکه همه اینها به 
 کاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدی قیمت ماشین های خارجی 
می انجامــد و در نتیجه این فضــای رقابتی منجر به 
تعادل در بازار عرضه و تقاضا می شود و دیگر گروه های 
مصرف برای انتخاب ماشین مدنظرشان قدرت انتخاب 

بیشتری دارند.
اما مخالفان طرح آزادسازی واردات خودرو نظر دیگری 
دارند. آنها معتقدند اگــر واردات اتومبیل آزاد شــود، 

قطعًا بین تجــار واردکننده و خودروســازان اختالف 
ایجاد می شــود. به این خاطر که این تجــار با انحصار 
قیمت گذاری، می توانند در بازار خودرو، قدرت و سرعت 
عمل را به دســت گیرند. از دالیل دیگر مخالفت آنها 
آماده نبودن زیرســاخت های گمرکی بــرای اجرایی 

کردن این طرح است.
البته در کنار موافقان و مخالفان این طرح، ضلع سومی 
هم هســتند که معتقدند بهترین گزینه برای مدیریت 
قیمت خودرو در کشور، صدور مجوز واردات خودروی 
دست دوم از برندهای مطرح جهانی است. جالب آنکه 
این گزینه همواره روی میز طرح آزادســازی واردات 
خودرو بوده اســت اما تصمیم گیران هــر بار به عللی 
آن را کنار گذاشــته اند. این در حالی است که موافقان 
 این ایــده معتقدند طرح مــورد نظر آنها مــی تواند به 
برون رفت از شــرایط اســفناک بازار خودرو در کشور 
کمک شایانی کند فارغ از اینکه دو ضلع دیگر باالخره 
 بر ســر واردات یا عدم واردات خودروهای نو خارجی 

به توافق برسند یا خیر.

گره کور واردات خودرو باز می شود؟

قطعی اینترنت ها آسیب های سراسری و جدی داشته 
که نمی توان آن را انکار کرد، از قطعی اینســتاگرام و 
از بین رفتن کسب وکار های مجازی گرفته تا نابودی 
استارتاپ های ایرانی. به طور مثال اپلیکیشن »بلد« 
به تازگی به علت وضعیت نامناســب اینترنت اعالم 
ورشکستگی کرده اســت. البته این اتفاق فقط برای 
»بلد« رخ نداد بلکه در طول یک هفته گذشته بسیاری 
از کسب وکار های دیگر به ویژه کسب وکار های نوپا 
و کوچک اینترنتی رســمًا اعالم کردند که با توجه به 

شرایط موجود قادر به ادامه فعالیت نیستند.
درحالی کــه بر اســاس اعــالم وزارت صمت اقاًل 
۳۵۰ هزار واحــد صنفی اینســتاگرامی از فیلترینگ 
لطمه خــورده انــد، میلیون ها نفر بر اســاس اعالم 

اتاق بازرگانــی ایران با ایــن فیلترینگ دچار چالش 
در زندگی شــده اند. حاال اما بــرای حمایت از این 
افراد ردیف بودجه ۱۰۰۰ میلیــارد تومانی در اختیار 
تلویزیون قــرار می گیرد تا از این کســب و کار های 
آســیب دیده حمایت شــود. مردمی که خیلی های 
شان احتمااًل اصاًل در گرید تبلیغاتی صدا و سیما قرار 
نمی گیرند و این فیلترینگ مستقیم روی زندگی شان 

اثر گذاشته است.
در سال های گذشته هم به بهانه هایی، چون حمایت 
از تولید محتــوا در بســتر های اجتماعی بودجه های 
مختلفی در اختیار صدا و ســیما قــرار گرفته بود که 
مشخص نیســت عایدی این بودجه ها که در اختیار 

ساترا قرار گرفتند چیست؟

نکته جالب ماجرا این است که ســازمان صداوسیما 
در ســال۱۴۰۱ بودجه ۵۲۸۹ میلیارد و ۲۳۷ میلیون 
تومانی را به خود اختصاص داده است و طبیعتًا هم به 
اندازه کسب و کار های نوپا و شاغالن فضای مجازی 
از نبود اینترنت آســیب ندیده است؛ با این حال، قرار 
است بوجه هزار میلیارد تومانی به این سازمان دولتی 

برسد.
با یک حساب سر انگشتی در یک ماه گذشته می توان 
به راحتی به این نتیجه رســید که این بودجه بیش از 
اینکه کمکی به کســب و کار ها باشــد کمکی برای 
سازمان صداو سیماست، چون استارتاپ ها میلیون ها 
دالر آســیب اقتصادی دیدند، اما صداوســیما هزار 

میلیارد تومان بودجه گرفت.

الدن ایرانمنش

میزان اســتاندارد سرانه فضاهای ورزشــی در جهان ۴ 
مترمربع به ازای هر دانش آموز اســت که این استاندارد 
برای ایران ۱/۲ مترمربع است. این آمار نشان می دهد که 
سرانه ورزشی ایران یک سوم استانداردهای جهانی است. 
بررســی فضاهای ورزشــی کشورهای پیشــرو در این 
زمینه نشان می دهد که تایوان و ژاپن از بیشترین سرانه 
فضاهای ورزشی به ازای هر یک میلیون نفر برخوردارند. 
پس از آنها دانمارک، استرالیا، لهستان و آلمان قرار دارند 
و در کشوری مانند ژاپن سرانه ورزشی حدود ۸ متر برای 

هر شهروند است.
حاال اگر کشورمان را با کشورهای توسعه یافته مقایسه 
کنیم به خوبی متوجه می شــویم که زنــگ ورزش در 
مدارس کشور ما چندان جدی گرفته نمی شود و خالصه 
می شود به یک ساعت بی ارزش در بین ساعات آموزشی 

دیگر. 
در این میان وضعیت هشــت اســتان البرز، سیستان و 
بلوچســتان، تهــران، آذربایجان غربی، قم، خراســان 
رضوی، گلستان و خوزستان وخیم تر از بقیه استان های 

کشور است. 
سرانه ورزش یکی از موضوعات قابل اهمیت در جوامع 
توسعه یافته است که دولت ها در جهت افزایش سالمت 
عمومی جامعه و کاهش هزینه های درمان و بیمه، عدم 
گسترش بیماری های غیر واگیر همچون دیابت، چاقی، 

کلسترول خون و... در دستور کار خود قرار می دهند. 
اما زمانی کــه آمارهای وزارت بهداشــت می گوید: ۶۰ 
درصد جمعیت باالی ۱۸ سال در کشور که جمعیتی بالغ بر 
۲۵ میلیون نفر را شامل می شود، دارای اضافه وزن هستند 
و میلیون ها کودک و نوجوان چاق هستند، به خوبی متوجه 
می شویم که پای زنگ ورزش در مدارس ما خیلی وقت 
اســت لنگ می زند و دچار چالش شده است. چالشی که 
به گفته معاون تربیت بدنی و ســالمت وزارت آموزش و 

پرورش اکنون ۷ میلیون دانش آموز را تهدید می کند. 
طبق گزارش وزیر آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۰ تا به 
امروز تعداد دانش آموزان حدود ۴ میلیون نفر افزایش یافته 
و در کنار آن موضوعاتی مانند مهاجرت ها، تغییر توازن 
جمعتی و افزایش تراکم دانش آموزان در بعضی مناطق 

کشور به خصوص کالنشهرها را رقم زده است.

این به این معنی است که طی یک دهه گذشته ۴ میلیون 
 دانش آمــوز به جمعیت دانــش آموزان کشــور اضافه

  شــده اند اما به نســبت افزایش تعداد دانــش آموزان، 
سرانه های ورزشــی و تجهیزات آموزشی اضافه نشده 
است و تنها تراکم جمعیتی دانش آموزان بیشتر شده است.

هرچند برآوردها نشــان می دهد طی ســال های آینده 
جمعیت دانش آموزی کشــور کاهــش خواهد یافت اما 
این پیش بینی درد کمبود ســرانه ورزشــی امروز دانش 
آموزان را دوا نمی کند و چاره معضل فعلی نیست. این را 
بگذارید کنار این نکته که ۱۹ درصد مدارس کشور نیز یا با 
مشکالت فرسودگی روبه رو هستند و یا دچار فرونشست 
شده اند و نیازمند نوسازی و تخریب است و با این حساب 
قطعًا باید برای جبران کمبود سرانه و افزایش زیرساخت 

در کشور جدی تر عمل شود. 
زنگ خطری کــه به اعتقاد صادق ســتاری فرد، معاون 
 وقت تربیت بدنــی وزارت آموزش و پــرورش نیازمند 
کمک های بیشتری از ســوی وزارت ورزش و نهادهای 
دیگر مثل شهرداری برای ایجاد فضاهای ورزشی آموزش 

و پرورش است.

وی البته از تالش هایی هم صحبت می کرد که با عنوان 
 نهضت ایجــاد دو هزار و ۱۰۰ فضای ورزشــی نام برده 
می شــود و می گوید: در مدت شــش مــاه در یک کار 
جهادی، هزار و ۱۷ فضای ورزشــی در استان ها به بهره 
برداری رســیده که باعث شــده ۴۰ درصد به فضاهای 

ورزشی درون مدرسه ای اضافه شود.
گرچه ســتاری فرد اذعان می کند که حد استاندارد این 
است که هر مدرسه یک مکان ورزشــی داشته باشد لذا 
نیاز است ســازمان برنامه و بودجه کمک کند، همچنین 
شهرداری و وزارت ورزش و نهادهای دیگر برای ایجاد 
فضای ورزشــی به آموزش و پرورش کمــک کنند. او 
 همچنیــن تأکید می کند کــه ما باید به ســمت جبران 

فرصت های از دست رفته برویم.
در سند چشــم انداز توســعه ورزشی آمده اســت که تا 
سال ۱۴۰۲، ســرانه ورزشی برای هر شــهروند ایرانی 
به میزان دو متر و ۸۰ ســانتیمتر برســد که کمی بیش 
از اســتاندارد جهانــی ۲/۵ متر اســت. امــا اینکه این 
 موضوع تا چــه اندازه می تواند به واقعیت نزدیک شــود 

حرف دیگری است.

زنگ خطر برای زنگ ورزش!

خسارت 
کسب وکارها
صداوسیما را 
پولدار کرد!
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تعطیالت در کشور زیاد است 
رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: تعطیالت در کشور 
زیاد است و باید آن را کاهش داد و به جوانان رسیدگی 
کنیم. حجت االســالم محســن قرائتی ، صبح دیروز 
در جمع مدیران کل اســتان اصفهان ادامــه داد: باید 
به مهارت آموزی در  جامعه بیشــتر پرداخته شود، زیرا 
گاهی می بینیم که دختران، پســران و حتی روحانیان 
ما مهارت هــای الزم را ندارند. به همیــن دلیل باید در 

اقدامات مان بازنگری اساسی انجام شود.

دستگیری سارقان سابقه دار 
منازل 

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: به دنبال وقوع سرقتی 
همراه با خشونت در یکی از محالت خیابان جی اصفهان 
ماموران آگاهی دو متهم سابقه دار شناسایی و دستگیر 
کردند. سرهنگ حســین ترکیان افزود: این دو متهم با 
اقدامات خشنونت آمیز باعث ایجاد رعب و وحشت برای 
بانوی ۴۵ ساله شده بودند و به سرقت گوشی موبایل، طال 
و دالر و لوازم منزل به ارزش بیش از ســه ملیلیاردریال 

اعتراف کردند. 

رفع حادثه لوله فاضالب 
حادثه لوله 1۴00 فاضالب خیابان شهیدان کاظمی در 
منطقه ۵ اصفهان رفع شــد. به گزارش روابط عمومي 
آبفای منطقه ۵ اصفهــان، در این حادثــه که به دلیل 
فرســودگی لوله اتفاق افتاد، اصالح شبکه به طول 3۵ 
متر به قطر لوله 1۴00 انجام شــد. الزم به ذکر است به 
علت وجود کابل هاي مخابراتي در محل حادثه، عملیات 

پرسازي پس از تعمیر کابل ها صورت می گیرد.

 شناسایی ۳۲ مورد 
مشاغل مزاحم 

مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان گفــت: با پیگیری 
نیروهای واحد پیشــگیری از تخلفات شهری در طرح 
ســاماندهی مشــاغل مزاحم در بافت های مسکونی، 
3۲ مورد تذکر داده شــده یا در مرحله تشــکیل پرونده 
و تعهد است. سیدسلمان قاضی عســگر اظهار کرد: با 
پیگیری واحد پیشگیری از تخلفات شهری در راستای 
رفع مشاغل مزاحم در ســطح منطقه ۹، یک دامداری 
به مســاحت ۷00 متر با هزینه ای بالغ بــر ۶0 میلیون 
ریال در خیابان شهید ســردار مظاهری جمع آوری و به 
مکان دیگری منتقل شــد. وی گفت: در خیابان شهید 
نبوی منش نیز کارگاهی که محل جمع آوری ضایعات 

و زباله های بازیافتی بود تعطیل شد.

به روز رسانی شبکه 
مخابراتی

در راســتای توســعه ارتباطی، عملیات بهینه ســازی 
زیرساختهای مخابراتی به منظور برگردان تجهیزات در 
مراکز مارچوبه وخیر آباد از توابع اردستان، صورت خواهد 
پذیرفت. به گزارش روابط عمومــی مخابرات منطقه 
اصفهان، در اثر این عملیات کلیه ترافیک های اینترنت، 
موبایل- دیتا از ساعت 13 الی 1۵ در روز پنجشنبه مورخ 
0۵ /0۸ /1۴01 جهت برگردان مراکز خرازی و فیض در 
مراکز مارچوبه وخیر آباد از توابع اردستان، با دو ساعت 
احتمال قطعی و یک ســاعت احتمــال اختالل مواجه 

خواهند شد.

ورزش صبحگاهی در هفته 
تربیت بدنی 

به گزارش روابط عمومي عمومي شــرکت توزیع برق 
استان اصفهان، سه شــنبه 3 آبان ماه همزمان با هفته 
تربیت بدني در زمین چمن شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان، با حضور کارکنان صنعت آب و برق اســتان 
اصفهان ورزش صبحگاهي برگزار گردید. حسین زاده، 
مدیر تربیت بدني وزارت نیرو در این مراســم از برنامه 
ریزي و اهداف وزارت نیرو فعالیتهاي ورزشي ویژه پرسنل 
خبرداد. پس از انجام ورزش صبحگاهي به قید قرعه از 
میان شرکت کنندگان هدایاي به کارکنان به رسم یادبود 

تعلق گرفت.

خبر

رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان گفت: 
قرار است درخصوص صرفه جویی های صورت گرفته برای 
رهاسازی آب زاینده رود در آبان ماه گزارش هایی داده شود؛ 

زمان رهاسازی آب در روزهای آینده اعالم خواهد شد.
حسین وحیدا درخصوص رهاســازی آب زاینده رود در ماه 
جاری اظهار کرد: رئیس حوضه آبریز زاینده رود به اصفهان 

سفر کرد تا در این خصوص تصمیم گیری شود.
رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان پیش 
از این با تأیید رهاسازی آب برای کشت پاییزه کشاورزان، 
خاطرنشان کرد: مسئوالن اســتانی و وزارت نیرو در جمع 
کشاورزان شــرق اصفهان قول دادند که با توجه به ذخیره 

نامناسب سد، با افزایش صرفه جویی، حتمًا آب پاییزه را به 
کشاورزان اختصاص دهند.

وحیدا درخصوص تاریخ رهاسازی آب گفت: این رهاسازی 
قرار است پاییز اول )آبان ماه( اتفاق بیفتد اما با توجه وضعیت 
نامناسب سد زاینده رود، ممکن است تاریخ رهاسازی آب، 

یک هفته تا 10 روز با تاریخ اعالم شده تفاوت داشته باشد.
وی ادامه داد: مقرر شد تا جهاد کشاورزی بذر اصالح شده 
الزم برای کشت کشــاورزان را فراهم کند و کشاورزان نیز 
اقدامات زیرساختی از جمله شخم زدن زمین ها را برای کشت 
قلعه انجام دهند تا به نحو مطلوب بتوانند از آب رهاســازی 

شده استفاده کنند.

معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیســتی اداره کل 
حفاظت محیــط زیســت اصفهان گفت: سرشــماری 
حیات وحــش در مناطق حفاظت شــده اصفهان از نیمه 

آبان ماه امسال آغاز خواهد شد.
حســین اکبری اظهار داشت: سرشــماری حیات وحش 
اصفهان متناسب با برنامه ریزی های انجام شده از نیمه 

دوم آبان ماه امسال آغاز می شود. 
وی ادامه داد: این طرح در سطح 10 منطقه تحت مدیریت 
محیط زیست اســتان اصفهان با مجموع مساحت یک 
میلیون و هفتصد هزار هکتار متناسب با شرایط آب و هوایی 
و بازه های زمانی اعالم شده از سوی رؤسای مناطق انجام 

خواهد شد.
معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیســتی اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه نتایج 
سرشماری حیات وحش به طور شفاف اطالع رسانی خواهد 
شد، در پاســخ به احتمال کاهش جمعیت حیات وحش به 
دلیل خشکســالی ها و شــیوع طاعون در برخی مناطق، 
تصریح کرد: واقعیت این اســت که آمار جمعیت حیات 
وحش در هیچ زیســتگاهی روند ثابتی نمی تواند داشته 
باشدمتغیرهایی وجود دارد که در سرشماری باید مد نظر 
قرار گیرد تا برآورد قریب بــه واقعیت و دقیقی از جمعیت 

حیات وحش مناطق داشته باشیم.

سرشماری حیات وحش اصفهان 
از نیمه آبان آغاز می شود

آب چه زمانی در زاینده رود 
رها می شود؟ 

ساعت ۲/۵ بعدازظهر است. دو زن و سه بچه به چمن های 
ُتُنک شــده خیابان مصلی پناه آورده اند و اتراق کرده اند. 
همانجا بســاط پهن کرده اند و بقچه رنگ و رو رفته مثل 
سفره ای شده برای ناهاری که قرار است سه چهار تا بچه 
قد و نیم قد را سیر کند. یکی از بچه ها تکه ای بزرگ از فلفل 
دلمه را با دندان می َکنــد و می چپاند توی دهنش. کودک 
دیگری نان خالی را َســق می زند و بچه های دیگر هم به 
نوبه خود تکه نان ها را از هم می دزدند. کودکی که در بغل 
زن قرار دارد از حال رفته است؛ زرد و نحیف و الغر پیچیده 
 شده توی پارچه ای سفید که از کهنگی و کثیفی به سیاهی 
می زند. صورت های کبره بسته بچه ها و موهای تراشیده 
شان با لهجه ای نامعلوم از آنها ملغمه ای ساخته که انگار 

تعریفی برای آن وجود ندارد. 
لباس های دخترها و پسرها اما مشخص است که از کجا 
آمده اند؛ شندری های مخملی سوزن دوزی شده شان نشان 
می دهد که از کشور همسایه آمده اند؛ این بار نه از افغانستان 

بلکه از پاکستان. 
 هر عابری کــه رد می شــود، زن می جهد کنــارش و با
  لهجه ای خاص و سمج وار سعی می کند که از او فال بگیرد. 
دست های ُزمخت زن، سر تا ســر نقاشی شده و با خطوط 
موازی به شــکلی منظم و ظریف خودنمایی می کند. این 
میان، بچه ها هم کارشان را خوب بلدند؛ اینکه به پَر و پای 
عابران بپیچند و پول درخواست کنند؛ متکدیانی که هر سال 
راه ییالق و قشالق را می گیرند و حاال هم دوباره آمده اند تا 
اینجا کاسبی خود را راه بیاندازند با بچه هایی که اکثراً اجاره 

کرده اند و یا خریده اند، محبت بخرند.
رفت و آمد این میهمانان ناخوانده بــه یک عادت تبدیل 
شده است. اینکه سازمان رفع تخلفات شهری شهرداری با 
تعامل با نیروی انتظامی هر سال آنها را در قالب تیم یا باند از 
 گوشه و کنار روستاهای حاشیه ای اصفهان جمع می کند و 
می فرستد آنطرف مرز اما آنها دوباره راه ییالق و قشالق را در 
جمع های چندین نفره به سمت ایران و کالنشهرهای بزرگ 
همچون اصفهان پیش می گیرند.  با وجود اینکه خیلی ها در 
دام توطئه این بازنده های رانده شده نمی افتند اما خیلی ها 
هم دم به صحبت های آنها می دهند تا از آینده ای بشنوند که 
برایشان مبهم است. این متکدیان از روان شناسی خوبی هم 
برخوردارند؛ آنها از آدم های تنها استفاده می کنند و بدشان 
نمی آید آسمان و ریسمان را به هم ببافند تا مخاطبانشان هم 

از پرداخت پول برای آینده نگری موهوم، پشیمان نشوند.
مصداق بارز آن سربازی است که با دقت به حرف های زن 
گوش می دهد. زن خط های کج و معوج روی دستش را نگاه 

می کند و سنگ صیقلی را کف دست سرباز می گذارد و بعد 
جسم فلزی مستطیل شکلش را که عددهای نامفهومی روی 
آن حک شده است را می اندازد. این جسم، چرخ می خورد و 
می افتد روی چمن ها. گویی ساحره ساری به دوش، خوب 
فهمیده که او چه می خواهد. کلمه ها کنار هم چیده می شود 
و رژه کلمات اســت که دنبال هم می روند تا سرباز مات و 
مبهوت او را نگاه کند و بعد یک اسکناس سبز ده هزار تومانی 

از کف سرباز برود و کف دست زن فالگیر گذاشته شود.
سرباز، پنج ماه است که خدمتش را در اصفهان می گذراند و 
برای اینکه خودش را از تک و تا نیندازد می گوید: »اعتقادی 

ندارم اما انگار یک چیزهایی می دانست.«
اما به گفته مرادی که هیچوقت در دام به قول خودش این 
شیادان نیفتاده، این فالگیرها اینقدر ماهرانه عمل می کنند 
که خیلی ها باورشــان می کنند؛ باور کردن این افراد است 
که باعث می شود کاسبیشان هم رونق بگیرد و هر سال به 
شکل غیر قانونی به اصفهان بیایند، لنگر بیاندازند و کنگر 

بخورند.
حضور ایــن مهاجران »بی کالس« برای شــهری چون 
اصفهان که یک شهر توریستی به شمار می آید افت دارد و به 
همین دلیل توریست ها و گردشگران هم از آنها دل خوشی 
ندارند.  آنها صدها و هزاران کیلومتر راه را طی می کنند تا 
ارمغان شومی بشوند وحتی  انواع بیماری های مسری را به  

دلیل رعایت نکردن نکات بهداشتی انتشار بدهند.
با وجود اینکه 1۴ سازمان در امر ساماندهی متکدیان موظف 
به همکاری هستند اما تنها دو ســه سازمان آن هم در حد 
بضاعت اندکی که دارند به مسئولیت خود عمل می کنند و 
بقیه زیر بار مسئولیت هایشان نمی روند و به گفته مسئوالن 
همین موضوع باعث شده که چرخه جمع آوری متکدیان 

همچنان معیوب بچرخد.
اگر هم نظارتی هست، خالصه می شــود به مرکز شهر و 
نقاط دیدنی و حاشیه ها کمتر جدی گرفته می شوند و همین 

باعث می شود که متکدیان همچنان وجود داشته باشند.
گرچه ترحم بی جا نیز خودش اهرمی است که باعث می شود 
متکدیان وجود داشته باشند. آنها به این اندیشه که می توانند 
با سفر به کالنشهرها بار خود را ببندند، راهی شهرهای بزرگ 
می شوند و این کالف درهم پیچیده را پیچیده تر می کنند. 
موضوعی که مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
 شهرداری اصفهان هم به آن اشــاره کرده و از شهروندان

 می خواهد تا از پرداخــت هرگونه وجه یا کمک به افرادی 
که به صورت حرفه ای و در پوشــش افراد نیازمند بر ســر 
چهارراه ها و معابــر تکدیگری می کننــد، اجتناب کنند و 
کمک های خود را به مؤسســات و نهادهای خیریه معتبر 

تحویل دهند تا به دست نیازمندان واقعی برسد.
به گفته روح ا... ابوطالبی، روزانــه تعداد زیادی از مهاجران 
غیرقانونی از کشــورهای دیگر به خصوص پاکســتان و 
افغانستان در اصفهان با تکدیگری چهره شهر را مخدوش 
می کنند و به همین دلیل طرح جمع آوری متکدیان خارجی 
به صورت ویژه در دســتور کار مدیریت پیشگیری و رفع 

تخلفات شهری قرار گرفته است.
او یکی دو روز پیش از تالش بی وقفه شهرداری در شناسایی 
و جمع آوری باند متکدیان حرفه ای اتبــاع خارجی که در 
نقاط حاشیه ای شهر ساکن بوده اند هم خبر داد. متکدیانی 
که در دسته و گروه های خانوادگی که بخش عمده آنها را 
کودکان تشکیل می دهند با اجاره طویله و یا اتاقک هایی 
که معمواًل جایگاه حیوانات و یا انبــار علوفه بوده در نقاط 
حاشیه ای اصفهان ساکن می شــوند و سپس هر کدام در 
دسته ها و گروه های جداگانه در نقاط مختلف شهر اقدام 

به گدایی می کنند.
در مقابــل مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهان، دکتر صادق بهارلو، استاد دانشگاه و 
جامعه شناس است که گرچه تالش های نهادهای مختلف 
در اصفهان را کتمان نمی کند اما این تالش ها را شــامل 

حلقه های مفقوده زیادی می داند.
به اعتقاد او خأل های قانونی موجود بــرای برخورد با این 
پدیده در کشور، برای متکدیان خارجی بازار بسیار پررونقی 
ساخته است چرا که به نظر این آسیب شناس، اگر به یکی 
از کشور های همجوار حاشیه خلیج فارس سفر کنید، خواهید 
دید که آنجا تکدیگری به چشــم نمی خورد، زیرا اگر احیانًا 
موردی مشاهده شود به ســرعت مورد پیگیری مسئوالن 
و مدیران شــهری قرار می گیرد. در این کشورها متکدی 
اگر بیگانه باشد از کشــور اخراج می شود و اگر بومی باشد، 
ساماندهی خواهد شــد، اما در ایران از این برخورد ها وجود 
ندارد و متکدی به آسانی می تواند به فعالیت خویش ادامه 
دهد. در ایران گاهی در قالب اقدامات ضربتی متکدیان را 
جمع آوری می کنند، اما چون هیچ سازمانی متولی ساماندهی 
این متکدیان نمی شود، اقدامات انجام شده بی ثمر می ماند و 
بعد از مدتی متکدیان دوباره در جامعه رها می شوند و مجدداً 

شاهد حضور آنان در شهر خواهیم بود.
 شاهد حرف های او هم متکدیانی هستند که با وجود غروب 
خورشید و گذشت پاســی از روز، همچنان در گوشه و کنار 
شهر دستی را اســیر کرده اند تا سرنوشتش را با لهجه ای 
خاص بخوانند و کاسبیشان را برای یک روز دیگر به اتمام 
برسانند. آنهایی که بخاطر همین بازار پررونق فرسنگ ها 

راه را گز کرده اند و از الهور تا اصفهان آمده اند.

تکدی گری؛ از الهور تا  اصفهان 

تب مدارس باال رفت
نصف جهان   روزنامه »نسل فردا« در شماره چهارم 
آبان ماه خود در گزارشی با عنوان »تاخت و تاز تب 
در مدارس« با هشدار به والدین و سرپرستان مدارس 
اینطور نوشــته که آنها باید بیشــتر مراقب ابتالی 

فرزندانشان به آنفلوآنزا باشند. 
در این گزارش همچنین آمده اســت: »از زمان آغاز 
مهرماه سال جاری گویی اغلب مردم و به خصوص 
دانش آموزان مدارس سراسر استان با سرماخوردگی 
همراه شدند.« در بخش دیگری از این گزارش آمده 
اســت: »اگر دانش آموزی عالئم ســرماخوردگی 

داشت حتمًا به پزشک مراجعه کند به دانش آموزان 
همچنین توصیه شده که قبل از خوردن مواد غذایی 
در شستشوی دست هایشان رعایت الزم را بکنند.«

این روزنامه همچنین از زبان عمادی، استاد دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی آورده: »تزریق واکسن 
آنفلوآنزا بهترین و مؤثرترین راه پیشگیری از عوارض 
و خطرات ناشی از این بیماری است و کسانی که جزو 
گروه پر خطر محسوب می شوند با درخواست خود 
و تجویز پزشــک می توانند از داروخانه ها واکسن 

دریافت کنند.«

مریم محسنی

کمبود فضای ســبز و توزیع نامناســب این فضاها به 
خصوص در مناطق حاشیه ای شــهر از جمله مواردی 
است که باعث گالیه مندی مردم این مناطق شده است.

برخالف مناطق باالی شهر، مناطق حاشیه ای و پایین 
شهر از جمله مناطقی هستند که چندان مورد توجه قرار 
نگرفته و در مقایسه با مناطق دیگر عدالت شهری در آن 

رعایت نشده است.
 این مناطــق پر شــده انــد از کوچه هــای خاکی و

 ساختمان های نیمه کاره و یا بافت های فرسوده ای که 

کمتر از طراوت و نشاط برخوردار هستند. به گفته ساکنان 
این مناطق این بی عدالتــی در زمینه ایجاد فضاهای با 
نشاط شــهری باعث شده که ســاکنان این مناطق از 
امکانات رفاهی الزم و کیفیت مناسب فضاهای شهری 

برخوردار نباشند.
شهروندان این مناطق از مسئوالن شهری تقاضا دارند 
که نســبت به این مناطق بی تفاوت نبوده و تنها نقش 
تماشــاچی را ایفا نکنند. به گفته آنها باید بازدیدهایی 
 که از این مناطق می شــود به اجرایی شدن طرح های 

توسعه ای و ایجاد فضاهای شاد بیانجامد.

تماشاچی نباشید!

برنامه ریزی ها، برنامه ریزی می خواهد!
نصف جهان    در حالی که به تدریج به فصل بارندگی 
در شــهر اصفهان نزدیک می شویم، عملیات های 
عمرانی در برخی نقاط شــهر همچنان ادامه دارد. 
این اقدامات که توسط شــهرداری های نواحی در 
حال انجام است، عمدتًا شــامل خاکبرداری های 
گسترده ای اســت که در صورت آغاز بارندگی ها 
 می تواند در عبــور و مرور پیاده و ســواره اختالل

 ایجاد کند.
از نمونه این عملیات های عمرانی، پیاده روسازی 
در خیابان شیخ بهایی است که از اواخر تابستان آغاز 

شده و هنوز ادامه دارد. بســیاری از شهروندان این 
سئوال را مطرح می کنند که اگر طرح های بلند مدت 
شهرداری با دقت بیشــتری برنامه ریزی می شد، 
خاکبرداری ها و زیرسازی ها بسیار سریع تر صورت 
می گرفت تا پیش از فصل بارندگی همه این اقدامات 

به سرانجام برسد.
اما حاال که این اتفاق نیافتــاده، حداقل می توان با 
استفاده از نیروی کارگری بیشــتر، به این اقدامات 
عمرانی سرعت بیشتری بخشــید تا بارندگی های 

احتمالی خللی در عبور و مرور ایجاد نکند.

دریا قدرتی پور

نگاه روز

 تخصیص ۷۹ میلیارد ریال برای نگهداشت 
فضای سبز کاشان

نصف جهــان   مدیر منطقه ۵ شــهرداری کاشان از 
صرف هزینه ۷۹ میلیارد ریالی برای نگه داشــت و 
اصالح فضای ســبز منطقه ۵ در شش ماه نخست 

امسال خبر داد.
حامد دادایی اظهار کرد: صــرف هزینه ۷۹ میلیارد 
ریال اعتبار به منظور آبیــاری، کوددهی، چمنزنی، 
سمپاشی، علفزنی و آبرسانی بخشی از اقدامات حوزه 
فضای سبز معاونت خدمات شهری منطقه ۵ در سال 

جاری بوده است.
وی خاطر نشان کرد: طی مدت مذکور، یک میلیون 
و ۶1۵ هزار مترمربع چمنزنی طی 1۷ دوره )۹۵ هزار 
متر مربع در هر دوره(، سمپاشی و محلول پاشی 1۷ 
هزار و ۵00 اصله درخت طی ســه دوره، کوددهی 

به متراژ 3۲ هزار مترمربع و یک میلیون 3۵0 هزار 
مترمربع علف زنی به همت حوزه فضای سبز معاونت 

خدمات شهری منطقه ۵ انجام شده است.
مدیر منطقه ۵ شهرداری کاشان افزود: جوان سازی 
و هرس هفت هزار و ۶00 اصله درخت، نگهداری 
درختان معابر به مســاحت ۷00 هــزار مترمربع، 
نگهداری چمن به صورت روزانه به مســاحت ۹۵ 
هزارمترمربع ،حذف سرشاخه های خشک و پاجوش 
به تعداد 1۸ هزار و ۵00 اصله، تعویض گل فصلی به 
مساحت 1۲ هزار و 300 مترمربع و کاشت سه هزار 
و ۷00 اصله درخت از دیگر اقدامات صورت گرفته 

طی مدت مذکور بوده است.

سرانه ۳0 مترمربعی فضای سبز در محمدآباد
نصف جهان   شــهردار محمدآباد گفت: بهسازی و 
مناسب ســازی۲0 هزار متر مربع از فضای بوستان 
ها، پارک ها و فضای سبز محمد آباد آغاز شده است.

 محمد اسماعیل زاده افزود:۵0 درصد از پارک های 
سطح شهر برای اســتفاده معلوالن مناسب سازی 
و در ورودی بوســتان ها رمپ ویژه معلوالن نصب 

شده است.
وی با اشاره به  مســاحت 1۸ هکتاری فضای سبز 
شهری محمدآباد گفت: ســرانه فضای سبز برای 
هر شهروند 30 مترمربع است و امکان توسعه آن با 
توجه کمبودآب و آبیاری فضای سبز شهری با آب 

چاه امکانپذیر نیست.

استعدادیابی در ایستگاه های ورزشی تیران
نصف جهان   حسن حجتی، شهردار تیران گفت: در 
راســتای خانواده محورکردن طرح های شهرداری 
تیران،  توجه ویژه ای بــه ورزش همگانی و ارتقای 
جایــگاه آن در تیران شــده اســت. وی ادامه داد:  
اســتعدادیابی و حمایت از قهرمانان را در دســتور 
کار داریم و به زودی شاهد برگزاری همایش های 

ورزشی ویژه شهروندان خواهیم بود.
شهردار تیران بیان کرد: در همین راستا ایستگاه های 
ورزشــی برای اســتعدادیابی و معرفی هیئت های 
فرهنگی و ورزشی دایر شده و ورزشکاران فعال شهر 
توانایی خود را در پایان همایش های پیاده روی به 

نمایش می گذارند.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: امروز 
ارگ جهان نما همچون زندان اســکندر است، اگرچه 
معماری مطرح، سازه ای خوب برای آن طراحی کرده، 
اما برنامه ریزی مدونی برای ساخت آن وجود نداشته  و 

امروز دچار این سرنوشت تلخ شده است.
ابوالفضل قربانــی در همایش »تجربه شــهر« که در 
کتابخانه مرکزی شــهرداری اصفهان برگزار شــد، با 

تاکید بر اینکه امروز در اصفهان میراث دار زیبایی های 
شگفت آوری همچون مسجد شــیخ لطف ا... هستیم و 
به طور قطع با یک برنامه ریزی و طرح منســجمی این 
شگفتی ها شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: علی رغم 
وجود شگفتی هایی مانند گنبد شیخ لطف ا...که چشم هر 
فردی را به اعجاز خود خیره می کند، در مقطعی بهترین 
زمین در بهترین نقطه شهر به سازه ای تبدیل شده است 

که همچنان رونق نداشته و شــهروندان با نگاه به آن 
غصه دار می شوند.

نایب رئیس شورای اســالمی شهر اصفهان تاکید کرد: 
الزم است با برنامه ریزی بهتر، علمی و نگاه واقع بینانه، 
شــهر را برای آیندگان زیبــا بســازیم، از این جهت 
برنامه ریزی در اداره مدیریت شــهرها اهمیت بسزایی 

دارد.

ارگ جهان نما، زندان اسکندر شده است
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طبق گزارشی جدید تبلت پیکسل و همچنین موبایل پیکسل نوت پد بدون حسگر 
اثر انگشت زیر نمایشگر عرضه می شوند.

 گوگل در رویداد اخیر خود در کنار موبایل پیکسل ۷، از تبلت پیکسل نیز رونمایی 
کرد. این شرکت عالوه بر تبلت جدید، مشغول توســعه »پیکسل نوت پد«، یک 

موبایل تاشو نیز است.
به نقل از گیزموچاینا، اکنون قبل از عرضه رسمی هر دو دستگاه، برخی از جزئیات 
آنها فاش شده که نشان می دهد در هر دو دستگاه حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر 

وجود ندارد.
طبق گزارش نشریه »9to5Google« حسگر اثر انگشت احتمااًل در سمت چپ یا 

راست دستگاه ها به کار می رود. 
اخیراً فاش شده بود در موبایل پیکســل نوت پد، پنل نمایشگر متعلق به شرکتی 
 کره ای به کار می رود که هم اکنون تهیه کننده نمایشــگر ســری های پیکسل

 است.
 نمایشگرهای بزرگ داخل دســتگاه وضوح ۱۸۴۰ در ۲۲۰۸ خواهند داشت و ادعا 
می شود درخشــندگی رنگ ها در آن nit ۱۲۰۰ است. از سوی دیگر طبق شایعات 

دستگاه با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز عرضه می شود که البته این امر هنوز تایید نشده است.
پیش بینی می شود پشــت موبایل ۳ دوربین نصب شــود که یکی از آنها ۶۴ و دو 
لنز دیگر ۱۲ و ۱۰ مگاپیکسلی باشــند. دوربین داخلی دستگاه نیز ۸ مگاپیکسلی 

خواهد بود.

نخستین مدل آیفون در سال ۲۰۰۷ که هنوز از جعبه خارج نشده، برای فروش به 
حراج گذاشته شده است.

جدیدترین مدل آیفون بــا نام آیفون ۱۴ بــه قیمت ۷۹۹ دالر بــه بازار عرضه 
 شده است اما نخســتین مدل این گوشــی قرار است با قیمت بســیار باالتری

 فروخته شود.
ایــن آیفــون هشــت گیگابایتی هنــوز از جعبــه اصلی خــود خارج نشــده 
اســت و در زمان رونمایــی، ۵۹۹ دالر قیمت داشــت و اگر به قیمــت برآورد 
 شــده ۳۰ هزار دالر فروخته شــود، ۵۰ برابر قیمت اولیه خــود فروخته خواهد

 شد.
نخستین مدل آیفون با یک صفحه نمایش ۳.۵ اینچی، دوربین دو مگاپیکسلی و 
یک مرورگر وب عرضه شد. هنگامی که استیو جابز، مدیرعامل فقید اپل ۱۵ سال 
پیش نخستین مدل آیفون را معرفی کرد، آن را ترکیبی از یک آی پاد، یک تلفن و 

یک ارتباط دهنده اینترنتی در یک دستگاه خواند.
طبق اعالم حراجی ال سی جی آکشنز، این تلفن هوشمند که هنوز از جعبه اصلی 
خارج نشده، در شرایط فوق العاده ای قرار دارد. کلکسیونرها و سرمایه گذاران به 

این راحتی نمی توانند نمونه بهتری را پیدا کنند.
در حال حاضر ۱۶ پیشنهاد خرید برای این گوشی که قیمت حراج آن از ۲۵۰۰ دالر 
آغاز شده است، وجود دارد. باالترین قیمت پیشنهادی تا زمان تهیه این خبر، ۱۰ 

هزار و ۴۴۶ دالر بوده است.

در این مطلب به ۴ دلیل مهم برای حفــظ درایو های USB قدیمی 
اشاره شده است که می تواند بسیار مفید باشد.

هنگامی که ابزار هوشمند یا غیر هوشمند شما برای استفاده اولیه آن 
خیلی قدیمی می شود، هنوز گزینه هایی دارید.

تلفن هــا می توانند به دوربین هــای امنیتی تبدیل شــوند، تبلت ها 
می توانند به کتابخوان های الکترونیکی و لــپ تاپ ها می توانند به 

عنوان سرور های رسانه اختصاصی عمل کنند.
این نوع بازیافت ســخت افزار می تواند بــرای درایو های USB نیز 

اعمال شود.

برنامه های خود را به هر جایی ببرید
برنامه های قابل حمل برنامه هایی هســتند کــه می توانند از درایو 
USB اجرا شوند. شــما می توانید درایو را از برق جدا کنید، آن را به 

رایانه دیگری منتقل کرده و همه برنامه هــای مورد عالقه خود را با 
خود ببرید. این یک گزینه مفید است؛ چه در حال حرکت بین خانه و 
محل کار خود باشید یا فقط بین رایانه های مختلف در اتاق های 

مختلف حرکت کنید.
بهترین مکان بــرای یافتن ایــن برنامه ها در 
PortableApps.com اســت. همان طور 

که خواهید دید، انتخاب گسترده ای از جمله 
مرورگر های وب، ابزار های بهره وری و بازی ها 

ی  ا انتخاب وجود دارد.بــر
همه چیز را می تــوان از طریق یک رابط مرکــزی مدیریت کرد که 
مانند یک منوی شــروع کار می کند که می توانید از درایو USB خود 

راه اندازی کنید.
ین به شما بستگی دارد که چه برنامه هایی را می خواهید انتخاب کنید 
و با خود ببرید؛ اما برخی از محبوب ترین و شــناخته شده ترین آن ها 
عبارتند از GIMP Portable )برای ویرایش تصویر در حال حرکت(، 
Google Chrome Portable )مرورگــر وب گوگل به هر کجا که 

می رویــد( و AIMP Portable )برای مدیریــت و پخش فایل های 
رسانه ای(.

عیب یابی مشکالت کامپیوتری
اگر رایانه شما دچار مشــکالتی با باگ، خرابی یا ویروس شد؛ اولین 

اقدام شما ممکن است آنالین شدن و دانلود چند ابزار باشد که به شما 
کمک می کنند؛ با این حال، اگر یک بدافزار یا یک باگ ناخوشــایند 
مرورگر یا اتصال اینترنت را غیرفعال کرده باشد، آنالین شدن همیشه 

یک گزینه نیست.
این جا است که یک درایو USB مملو از ابزار های عیب یابی می تواند 
مفید باشد. با بارگیری یک سری از این ابزار ها از قبل، نیاز به آنالین 
شدن را از بین برده اید. همچنین می دانید که آن ها مطلقا تحت تاثیر 

هر مشکلی که باعث اختالل در رایانه اصلی می شود، نیستند.
این که کدام ابزار عیب یابی را برای درایو USB خود انتخاب می کنید 
به شما بستگی دارد؛ اما ابزار های خوب و رایگان زیادی وجود دارند. 
Emsisoft Emergency Kit یک اســکنر ویروس است که نقطه 

شروع مفیدی است. 
برنامه Dr.Web CureIt! کامپیوتر شــما بدافزار رایجی را که ممکن 
 Avira است ریشه داشته باشــد، اســکن می کند. یک برنامه دیگر
Rescue System وجــود دارد که می تواند مشــکالت مختلف را 

در تنظیمات و پیکربندی ویندوز اســکن و تعمیر کند. مایکروسافت 
اســکنر ویروس خود را دارد که می تواند از درایو USB نیز اجرا شود: 

.Microsoft Safety Scanner

یک سیستم عامل قابل حمل را اجرا کنید
ما به برنامه های قابل حمل اشــاره کرده ایم؛ اما شما می توانید یک 

کامپیوتر کامل را با خود در درایو USB حمل کنید. مانند سیســتم 
عامل، برنامه ها، فایل ها و همه. سیســتم عامل لینوکس منبع باز 
برای این کار عالی اســت و چندین توزیع لینوکس را می توان در 
 Linux Lite، Puppy Linux حالت قابل حمل اجرا کــرد. از جمله
و MX Linux. با یک بررسی ساده یک مورد مناسب را برای خود 

انتخاب کنید.
دســتورالعمل های نصب نســخه انتخابی لینوکس بر روی یک 
USB باید در ســایت رســمی توزیع در دسترس باشــد؛ اگر نه، 

می توانید نسخه دیگری را انتخاب کنید. به عنوان مثال، در این جا 
دستورالعمل اجرای اوبونتو از درایو USB وجود دارد.

به طور خالصه، باید یک ابزار کوچک به نام Etcher را دانلود و اجرا 
کنید که سیستم عامل اوبونتو را می گیرد و آن را به فرمت مناسبی 

تبدیل می کند که می تواند به طور کامل از درایو USB اجرا شود.
تنها مسئله در این مرحله پیدا کردن یک پورت USB یدکی روی 
رایانه شخصی دیگر، اتصال درایو قابل حمل به آن و بوت شدن از 

لینوکس به جای سیستم عامل معمولی رایانه است.
 دستورالعمل های نحوه تعویض دستگاه های بوت باید با راه اندازی 
رایانه  شما روی صفحه نمایش داده شود یا می توانید برای یافتن 
دستورالعمل های رایانه خود یک جســتجوی سریع در وب انجام 
دهید؛ معموال باید کلیدی مانند Delete یا F۸ را در دســتگاه نگه 
دارید؛ در این مرحله مشاهده خواهید کرد در حال بوت شدن است.

یک درایو بازیابی ویندوز ایجاد کنید
ویندوز ابزار های بازیابی کامال جامعی دارد که مســتقیما در سیستم 
عامل تعبیه شده است، اما ممکن اســت مواقعی پیش بیاید که واقعا 
نتوانید وارد سیستم عامل شوید یا نتوانید به ابزار های بازیابی به روش 
عادی دسترسی داشته باشید و این بدان معنا است که می توانید ویندوز 

را به روش عادی برگردانده یا دوباره نصب کنید.
به عنوان یک شبکه ایمنی در صورتی که مشکلی جدی در رایانه شما 
پیش بیاید، می توانید یک درایو بازیابی ویندوز روی یک USB یدکی 
 create« ایجاد کنید. در ویندوز منوی اســتارت را باز کرده و عبارت
a recovery drive« را جست و جو کنید تا ابزار مناسب ظاهر شود. 

دســتورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا فایل های الزم را در 
درایو USB انتخابی خود کپی کنید؛ اما توجه داشــته باشید که این 
فایل ها شامل فایل ها و داده های شــخصی شما نمی شوند، شما باید 

از همه آن ها به طور جداگانه و به طور معمول پشتیبان تهیه کنید.
اگر فاجعه ای رخ دهد، باید از درایو بازیابی خود بوت شــوید. این کار 
معموال با نگه داشتن کلید های Delete یا F۸ هنگام راه اندازی رایانه 
شما انجام می شود، اما یک جست و جوی سریع وب باید به شما بگوید 
که کلید صحیح برای رایانه شما چیســت، همچنین ممکن است در 
هنگام بوت شدن روی صفحه نمایش داده شود. انتخاب کنید که از 
درایو USB خود بوت شود، ســپس عیب یابی، گزینه های پیشرفته و 

بازیابی از درایو را برای نصب مجدد ویندوز انتخاب کنید.

امروز قصد داریم روش های مختلف ریست پسوورد اپل 
آیدی را به صورت گام به گام به شما آموزش دهیم. اگر 
رمز عبور Apple ID خود را فراموش کرده اید مطالعه این 

متن را از دست ندهید.
اگر از هریک از دســتگاه های اپل اســتفاده می کنید، 
احتماال اپل آیدی مهم ترین حساب کاربری تان به شمار 
می رود. به کمک اپل آیدی می توان به فروشــگاه اپ 
استور دسترسی پیدا کرد، محتوای iCloud را مشاهده 
نمود و یا حتی دستگاه گم شــده را پیدا کرد. به همین 

جهت، نام کاربری و پسوورد Apple ID برای کاربران 
آیفون، آیپد یا مک بســیار مهم بوده و نگهداری از آن 

ضروری ست.
با این وجود، علیرغم رعایت تمامی معیارهای امنیتی، 
این امکان وجود دارد که بنا به دالیلی پسوورد اپل آیدی 
خود فراموش کنید و قادر به ورود به آن نباشید. در این 
شــرایط، راهکارهای متعددی برای بازیابی رمز عبور 
وجود دارد. بــا این حال، اگر هیچ یــک از این روش ها 
جوابگوی شــما نبود، می توانید پســوورد اپل آیدی را 

ریست و عوض کنید و به حسابتان وارد شوید.
امروز قصد داریم در گجت نیوز روش ریســت و عوض 
کردن پســوورد اپل آیدی را آموزش دهیم. در صورتی 
که احتمال می دهید با مشــکل فرامــوش کردن رمز 
عبور Apple ID مواجه شــوید، تا انتهای این متن با ما 

همراه باشید.

عوض کردن پسوورد اپل آیدی از طریق 
آیفون، آیپد یا مک

اگر وارد اکانت خود شــده اید و صرفا قصد عوض کردن 
پســوورد اپل آیدی خود از طریق آیفون یا آیپد را دارید، 

مراحل زیر را دنبال کنید:
وارد بخش تنظیمات شــده و بر روی دکمه ای که نام و 

تصویر کاربری تان را نمایش می دهد، ضربه بزنید.
 Password & Security در این بخش وارد قســمت
شوید و سپس گزینه Change Password را انتخاب 

کنید.
در مرحله بعد، ابتدا باید پس کد )Passcode( خود را وارد 
کنید و پس از آن پسوورد جدید اپل آیدی تان را تایپ کرده 

و تایید کنید. 
) در صورتی که برای دستگاه خود پس کد تعیین نکرده 

باشید، این روش قابل استفاده نخواهد بود.(

Apple ID تعویض رمز
فرآیند کار بر روی مک نیز تقریبا مشــابه با آیفون و آیپد 

است:
 ،)System Preferences( در بخش تنظیمات سیستم
 Password & شــده و بر روی Apple ID وارد قسمت

Security کلیک کنید.

گزینه تعویــض پســوورد )Change Password( را 
انتخاب کرده و کلمه عبور جدید را وارد کنید.

ریست کردن پسوورد از طریق دستگاهی دیگر
اگر نمی توانید به اپل آیدی خود وارد شوید، اما به آیفون و 
آیپد یکی از نزدیکانتان دسترسی دارید، می توانید از طریق 
اپلیکیشن پشــتیبانی اپل )Apple Support( پسوورد 
اپل آیدی خود را تغییر دهید. بــرای این کار مراحل زیر 
 Apple را انجام دهید:وارد اپل اســتور شده و اپلیکیشن
Support را دانلود کنید. این کار از طریق این لینک یا با 

وارد کردن عبارت Apple Support در بخش جستجو 
قابل انجام است.

پس از این که اپلیکیشن را باز کردید، می توانید اطالعاتی 
از دستگاهی که در حال اســتفاده از آن هستید را مشاهده 
کنید. البته در صورتی که در صفحه اصلی قرار داشته باشید، 
نیاز است که دستگاه مورد اســتفاده خود را انتخاب کنید. 
سپس بر روی گزینه Password & Security ضربه بزنید.

 Reset Apple ID Password در گام بعدی، وارد قسمت
شده و Get Started را انتخاب کنید. در مرحله بعدی هم 

گزینه A different Apple ID را برگزینید.
کلید Continue را فشرده و اپل آیدی خود را وارد کنید.

مراحل بعدی به این بســتگی خواهد داشت که در زمان 
ساختن اپل آیدی، چه تنظیماتی را برای ورود به آن در نظر 
گرفته و چه دستگاه هایی را به عنوان پشتیبان تعریف کرده 
باشید. به عنوان مثال، ممکن است اپل در این مرحله یک 
پیامک به گوشی شما ارسال کرده و کدی را برایتان بفرستد. 
در این صورت باید کد را در این اپلیکیشن وارد کرده و با وارد 

کردن پسوورد جدید، آن را ریست کنید.
با این وجود، در صورتی که امکان انجام این کار فراهم نباشد، 
تنها راه باقی مانده استفاده از سیستم بازیابی اکانت اپل است 

که در ادامه به بررسی بیشتر آن خواهیم پرداخت.

ریست کردن پسوورد اپل آیدی در صورتی 
که به دستگاه اپل دسترسی نداشته باشید

استفاده از سیستم بازیابی اکانت اپل تنها در صورتی توصیه 
می شود که هیچ یک از روش های باال قادر به رفع مشکل 
شما نباشد. طبیعتا اســتفاده از این سیســتم پیچیده تر از 
روش های اشاره شــده در باالســت. با این وجود، اگر به 
دستگاه های اپل دسترسی نداشته باشید، متاسفانه راهی 

جز استفاده از سیستم Account Recovery اپل ندارید.
به گفته اپل، ریست پسوورد از طریق سیستم بازیابی اکانت 
چندین روز زمان می برد. دلیل این امر آن است که این که 
اپل هویت شخصی که قصد تعویض پسوورد دارد را تایید 
کرده و مطمئن شود اپل آیدی تحت درخواست مورد سوء 
استفاده قرار نداشته باشــد. به همین دلیل در این بازه چند 
روزه، استفاده از دســتگاه هایی که این اپل آیدی پیش تر 

در آن ها استفاده شده بود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فرآیند ریست کردن پسوورد از طریق سیستم بازیابی رمز 
apple. اپل به صورت زیر است:برای شروع، وارد وبسایت

com شده و اپل آیدی خود را وارد کنید. در گام بعدی ممکن 

است از شما خواسته شود که شماره تماس تان را تایید کنید.
بسته به تنظیمات اکانت شــما، گزینه های مختلفی پیش 
رویتان قرار می گیرد که همگی آن ها نیازمند دسترسی به 
یک آیفون یا آیپد با اپل آیدی فعال هستند. در صورتی که 
هیچ یک از این گزینه ها برای شما مناسب نیستند، بر روی 
لینک Can’t use any of these options? کلیک کنید. 
در این صورت فرآیند بازیابی اپل آیدی شما آغاز 

خواهد شد.
در گام بعدی شما باید کد تاییدی که به گوشی یا ایمیلتان 
ارسال شده است را وارد کنید. در صورتی که تنها ایمیل خود 
را وارده کرده باشید، اپل از شما درخواست می کند که یک 
شماره تماس هم در اختیار سیستم قرار دهید تا برای ارتباط 
با شما از آن استفاده شود. پس از انجام این مرحله باید منتظر 
پیشروی مراحل کار بمانید.اپل البته اعالم کرده که کاربران 
می توانند با انجام برخی کارها به روند بازیابی اپل آیدی خود 
سرعت ببخشــند. به عنوان مثال، وارد کردن مشخصات 
کارت بانکی که در اپل آیدی ثبت کرده اید و با استفاده از آن 
از اپل استور خرید کرده اید یا ارسال یک کد به ایمیلی که 
از طریق آن اپل آیدی خود را راه اندازی کرده اید، از جمله 

این موارد هستند.
پس از این که اپل هویت شما را تایید کرد، از طریق ایمیل 
با شما مکاتبه کرده و مراحل بعدی ریست کردن پسوورد 

اپل آیدی را تشریح می کند.

موبایل آتی گوگل بدون حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر حراج نخستین مدل آیفون به قیمت ۵۰ برابر

آموزش ریست و عوض کردن پسوورد اپل آیدی

چرا بهتر است درایوهای USB قدیمی خود را نگه داریم؟

واتســاپ بعد از ســال ها قابلیت محدودســازی 
دسترسی به کاربران دنبال کننده یک کاربر را داد. 
اینکه فرد بتواند با بســتن امکان رضد آنالین خود 
به کانتکت لیســتش از گزینه به تازگی آنالین بوده 
برای شان استفاده کند. قابلیتی که از روز اول برای 
تلگرام یک توانایی عادی بوده و این کمپین تبلیغاتی 
واتســاپ برای تغییرات جدید به ســوژه ای برای 

طرفداران تلگرام شده تا واتساپ را تمسخر کنند.
سر انجام واتساپ از قابلیت شگفت انگیزی که هفته 
هاست برایش تبلیغات می کند رونمایی کرد. قابلیت 
مخفی کردن زمان آنالین بــودن از کاربران دیگر. 
قابلیتی که تلگرام از روز اول داشته است و این همه 
تبلیغات برای چنین قابلیت ســاده ای در هفته های 
اخیر باعث شــگفتی و خنده طرفداران تلگرام شده 
بود. اما این قابلیت چگونه در واتساپ راه اندازی می 
شود؟ برای فعال کردن این قابلیت فقط کافی است 

به ستینگ واتساپ بروید:
در اینجا برای قسمت آنالین دو گزینه وجود دارد که 
اولی Everyone هســت. اگر گزینه اول را انتخاب 
کنید مثل همین حاال همه افــراد می توانند آنالین 

بودن تان را رصد کنند. اما گزینه دوم دستاورد جدید 
 Same as last !تیم مهندسین توسعه واتساپ است
seen تنظیم لست ســین رو برای انالین بودن هم 

فعال میکند.
 Nobody مثال اگر امکان مشاهده لست سین را روی
 Same as last seen قرار دهید و در بخش آنالین
را انتخاب کنید، دیگر کسی نمی تواند آنالین بودن 
شما در واتساپ رو متوجه شود اما اگر افرادی را برای 
این بخش انتخاب کنید ، در لیست کوتاهی قرار می 
گیرند که می توانند وضعیت آنالین بودن شــما را 

لحظه ای رصد کنند!

مایکروسافت به روزرســانی جدید ویندوز ۱۰ را نیز 
به همراه ویندوز ۱۱ منتشــر کرده است؛ اما به نظر 
می رســد این به روزرســانی تغییر خاصی به همراه 

نمی آورد.
مایکروسافت یک سال پیش تمرکزش را معطوف 
ویندوز ۱۱ کرد. این شرکت شب گذشته جدیدترین 
به روزرسانی سیستم عاملش موسوم به »به روزرسانی 
۲۰۲۲ ویندوز ۱۱« یا نسخه ی 22H2 را دردسترس 

قرار داد. 
این به روزرسانی تغییراتی نظیر اضافه کردن تب به 

فایل اکسپلورر به همراه می آورد.
 مایکروســافت به روزرســانی ۲۰۲۲ وینــدوز ۱۰ 
)نسخه ی 22H2( را نیز منتشــر کرده است. ظاهراً 
این به روزرســانی تغییر خاصی در سیســتم عامل 

اعمال نمی کند. مایکروسافت در بیانیه ی مطبوعاتی 
جدیدش اشار ه ی دقیقی به تغییرات این به روزرسانی 

نکرده است.
ویندوز ۱۱ جدیدترین سیســتم عامل مایکروسافت 
اســت؛ اما تعداد زیادی از کاربران همچنان در حال 
استفاده از ویندوز ۱۰ هســتند؛ چون سیستم آن ها 
 پیش نیازهــای الزم برای نصب وینــدوز جدید را

 ندارد. 
همچنین، ســازمان های زیادی تصمیم گرفته اند 
فعاًل به ویندوز ۱۱ مهاجرت نکنن؛ زیرا از نگاه آن ها 
سیستم عامل جدید مایکروسافت هنوز به ثبات کافی 

نرسیده است.
مایکروسافت گفته است در ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ )۲۲ 
آذر ۱۴۰۱( به پشــتیبانی از نسخه ی 22H1 ویندوز 
۱۰ پایان می دهد؛ بنابراین، اگر مشــغول استفاده از 
این سیستم عامل هستید، توصیه می کنیم نسخه ی 

22H2 را سریع تر دریافت کنید.

 Education و Enterprise پشتیبانی از نســخه
سیستم عامل Windows1020H2 تا ۹ می ۲۰۲۳ 
)۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱( به پایان نخواهد رسید. اتمام 
پشتیبانی بدین معنی است سیستم های مجهز به این 
نسخه  از ویندوز ۱۰ به روزرسانی های امنیتی ماهانه 

را دریافت نخواهند کرد.

مایکروسافت آپدیت جدید ویندوز ۱۰ را 
بی سروصدا منتشر کرد

چگونه زمان آنالین بودن در واتساپ را مخفی کنیم؟
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 مطالعات جدید پژوهشگران نشان می دهد عنکبوت های گرگی به 
رنگ سبز حساس بوده و واکنش بیشتری نسبت به افرادی که 

رنگ لباسشان سبز باشد، نشان می دهند.
 اگر شما هم جز افرادی هستید که از برخی حشرات 

همچون عنکبوت می ترسید، باید به رنگ لباس های 
خود اهمیــت بیشــتری بدهید. بر اســاس نتایج 

پژوهش های جدید انجام شده در دانشگاه سین 
 ،)University of Cincinnati( سیناتی

این موضــوع به دلیل آن اســت که 
برخی از گونه هــای عنکبوت ها 
بسیار بیشتر ازآنچه تاکنون تصور 

 می شد، به رنگ ها اهمیت داده و توجه 
می کنند.

در این مطالعات پژوهشگران به بررسی این 

مسئله پرداختند که چگونه هم زمان با تغییر رنگ محیط 
 زمینه، عنکبوت موســوم بــه عنکبوت های گرگی 
)wolf spiders( نســبت به تصاویر ویدئویی و 
 courting spiders فیلم گونــه عنکبــوت
واکنش هــای متفاوتی نشــان می دهد. 
آن هــا دریافتنــد کــه عنکبوت های 
ماده به تصاویــر عنکبوت های نر که 
 پیش زمینه رنگی آن ها متفاوت است 
پاسخ بیشتری می دهند. این واکنش 
هنگامی کــه پس زمینــه محیط 
چندرنگی بود، بیشتر و قوی تر از 
زمانی است که رنگ پس زمینه 

تک رنگ انتخاب شده بود.
پرفســور جورج اوتز )assumption( استاد 

اعصاب چشم عنکبوت ها و حشرات توجه کرده و از عملکرد شبکیه چشم آن ها سر نشان می داد که این موضوع حقیقت نداشــته و ما باید به طور دقیق تری به ساختار می داد که عنکبوت های گرگی، توجهی به رنگ ها ندارند. نتایج مطالعات انجام شده زیست شناسی دانشگاه سین سیناتی در این رابطه اعالم کرد: »فرضیات پیشین نشان 
سلول های مخروطی بینایی می توانند ســه رنگ اصلی قرمز، سبز و آبی را به همراه بینایی بیشتر انسان ها بر پایه سه رنگ اصلی شــکل گرفته که بر پایه این سیستم، درآوریم.«

تنها قادر به دیدن رنگ سبز و امواج ماورا بنفش هستند. مطالعات جدید نشان می دهد در نقطه مقابل، عنکبوت های گرگی، دیدی مبتنی بر تک رنگ داشته که بر اساس آن مشتقات آن ها تشخیص دهند.
پرفسور اوتز در این رابطه گفت: »موضوع فوق به این معنی است که آن ها اساسًا کور که این عنکبوت ها به رنگ سبز، عالقه خاصی دارند.

رنگ بوده و درعین حال به طول موج نور سبز حساس هستند.«

رنگ موردتوجه قرار دارد اما در عنکبوت های نر، رنگ نیز اهمیت دارد. این مســئله اوتز گفت: آنچه ما متوجه شدیم این است که در عنکبوت های ماده، محیط بیش از عنکبوت بیوه سیاه
برگ ها رشد کرده و همه چیز سبز می شود. در این زمان عنکبوت ها باید کنتراست را در روی درختان نیست و طیف نور وسیعی در محیط وجود دارد؛ اما هم زمان با تغییر فصل، در اوایل فصل زمستان که عنکبوت ها برای اولین بار از تخم بیرون می آیند، هیچ برگی فصل، تغییر پیدا می کند. پرفسور جورج اوتز در توضیح این موضوع گفت: »زمانی که پژوهشگران همچنین دریافتند قدرت تشخیص رنگ عنکبوت ها هم زمان با تغییر موضوع عجیبی است که ما انتظار آن را نداشتیم.«

و اعصاب بینایی آن ها انجام دهند زیرا به نظر می رســد آن ها نســبت به رنگ های می رسد پژوهشگران باید مطالعات بیشتری در رابطه با روان شناسی رنگ ها در حشرات در حقیقت این موضوع باب جدید در پژوهش های حشره شناســی گشوده و به نظر برابر بسیاری از زمینه های رنگی ببینند.«
مختلف، واکنش های متفاوتی نشان می دهند.

اگر از عنکبوت مى ترسید رنگ سبز نپوشید!

اگر چه زمان های خاصی می باشد که واکسن آنفوالنزا برای افراد 
خطرناک است و بیشتر پزشکان توصیه می کنند که این واکسن را 
هر سال بزنید اما معمواًل دو هفته طول می کشد تا دوباره سرحال 
شوید و از طرفی آن ها شرایطی را شرح دادند که در آن باید از زدن 

این واکسن خودداری کنید و آن را به تاخیر بیندازید.

۱. به تخم مرغ آلرژی دارید
بیشتر فلوشات ها یا واکسن های آنفوالنزا بر پایه استفاده از تخم 
مرغ ساخته شده اند. بنابراین این واکسن خودش به تنهایی شامل 
مقدار کمی پروتئین تخم مرغ به نام آلبومین می باشد. اگر آلرژی 
شــدید به تخم مرغ و محصوالت تخم مرغــی دارید، احتمااًل 
فلوشات باعث ایجاد واکنش های آلرژیک در شما شود و اگر بعد 
از استفاده از فلوشات دچار کهیر شدید، بهتر است که به پزشک 

مراجعه کنید و درمان های الزم را در پیش بگیرید.
در موارد آلرژی های شدید نسبت به تخم مرغ احتمااًل آنافیالکسی 
به وجود خواهد آمد که آنافیالکسی می تواند یک تهدید بزرگ 
برای زندگی فرد محسوب شود و در هر یک میلیون نفر یک فرد 

به آن مبتال خواهد شد.

2. زمانی که فردای آن روز کاری برای انجام دادن 
دارید

آیا می خواهید برای یک سخنرانی آماده شوید؟ اگر می خواهید 
امروز از واکسن آنفوالنزا استفاده کنید، احتمااًل باید برای واکسن 
آنفوالنزا بیشتر صبر کنید. ثابت شده است که واکسن آنفوالنزا تب 

ایجاد نمی کند اما اثرات جانبی دارد که احتمااًل چند روز درگیر 
آن خواهد بود. این اثرات شامل موارد زیر می باشد: قرمزی، 

تورم، درد در قسمت تزریق شده، مشکالت معده، درد 
عضالنی و سر درد.

در بعضی از موارد ممکن است اثرات جانبی 
منفی بعد از واکسن آنفوالنزا خودشان را 
نشان دهند و پس چه بهتر که این کار را 
در هفته ای انجام دهید که کار زیادی 
برای انجام دادن ندارید و می توانید 

استراحت کنید.

3. احســاس مریضــی 
معمولی یا شدید دارید

اگر سرماخوردگی معمولی یا 
شدید دارید، باید برای زدن 

این واکســن صبر کنید 
تا حال شما بهتر شود. 
زمانی کــه مریضی 

شــدید داریــد، 

سیستم ایمنی بدن شما بسیار پر مشغله خواهد بود و سعی دارد که 
با بیماری مبارزه کند که اگر در این زمان واکسن آنفوالنزا بزنید، 
بدن تان تولید پاسخ ایمنی را به تاخیر می اندازد و سعی دارد که به 
 واکسن پاسخ دهد و پس احتمال خوب شدن شما از بیماری دیر تر 

خواهد بود.

4. زمانی که تب داریم
هنگامی که حتی یک تب کوچک دارید، می تواند نشانه ای باشد 
که بدن شما بیمار است و سیستم ایمنی تان در حال مبارزه می 

باشد پس نباید کاری کنیم که این مبارزه طوالنی تر شود.

5. زمانی که سال قبل واکنش شدیدی به این واکسن 
نشان دادید

اگر واکنش شدیدی به واکســن آنفوالنزا در سال گذشته نشان 
دادید، حتما این موضوع را با پزشک در میان بگذارید. در بیشتر 

ها اصاًل ربطی به واکسن موارد ایــن واکنش 

ندارد، اگرچه در بعضی موارد می تواند نشان دهنده این باشد که 
شما به این واکسن و اعضای درونی آن حساسیت دارید پس چه 
بهتر که دوباره از آن استفاده نکنید. این حساسیت خودش را با تورم 
زبان و لب، وزوز کردن گوش، کهیر، تنگی نفس، رنگ پریدگی یا 

ضربان قلب باال نشان می دهد.

6. اگر ســن باالی 65 سال 
است

اگر ســن شما بیشــتر از 65 
ســال اســت، احتمااًل در 
خطــر بــاالی مربــوط 
بــه بیماری هــای تب 
قــرار داریــد. همزمان 
که ســن باال مــی رود، 

سیستم ایمنی ما ضعیف 
تر می شــود و جنگیدن آن 

با بیماری ســخت تر خواهد 
شد. در نتیجه بیماری های مزمن 

احتمال بیشتری پیدا می کنند و 
تقریباً بین 70 تا 90 درصد از 

مرگ و میر های مربوط 
به آنفوالنزا در چند سال 
اخیر در افــرادی اتفاق 
افتاده که باالی 65 سال 

سن دارند و این موضوع به 
این معنا نیست که باید از واکسن 

آنفوالنزا دوری کنید اما بهتر اســت که به 
جای آن دز باالتر از آن را استفاده کنید.

واکسن های آنفوالنزا آنتی ژن هایی دارند که شما می توانید 
تعداد بیشتری از آن ها را استفاده کنید و البته باید این 

موضوع کاماًل تحت نظر پزشک باشد.

7. به گالتین آلرژی دارید
اگر نســبت به گالتین حساسیت دارید، 
حتماً باید قبل از استفاده از این واکسن 
با دکتر مشورت کنید. این ماده در 
واکســن انفوالنزا مورد استفاده 
قرار می گیرد و به عنوان یک 
ماده پایدارکننده شناخته می 
شود. افرادی که به گالتین 
آلرژی دارند، حتماً بعد از زدن 
این واکسن با کهیر و تنگی 
نفس مواجه می شوند. البته 

که آلرژی به گالتین کاماًل نادر است اما در هر صورت پیشگیری 
بهتر از درمان خواهد بود.

8. واکسن امسال خود را استفاده کرده اید
اگر در شروع فصل از این واکسن استفاده کرده اید، دیگر نباید 
آن را بزنید ، زدن واکســن دو بار در سال برای بدن شما مفید 
نیست و به یاد داشته باشــید که فقط یک بار حق و 

اجازه استفاده از این واکسن را در سال دارید.

9. به آنتــی بیوتیک های خاصی 
آلرژی دارید

اگر به آنتــی بیوتیک هــای خاصی 
آلرژی دارید، حتما قبل از استفاده از 
واکسن این موضوع را با پزشک در 
میان بگذارید. بعضی از واکسن های 
آنفوالنزا وجود دارنــد که حاوی هیچ 
آنتی بیوتیک نیســتند و دکتر می تواند در 
این شرایط آنها را برای شما اعمال کند.

این آنتی بیوتیک ها به واکسن آنفوالنزا 
اضافه می شــوند تا از وجود باکتری 
در این پروســه جلوگیری کنند اما اگر 
نسبت به واکنش آلرژیک بدن خود 
نگران هستید، حتما باید نوع آنها را 
چک کنید تا ببینید نسبت به آنها 

حساسیت دارید یا نه.

۱0. کودکان شش ماهه یا 
کوچک تر نباید از واکســن 

آنفلوآنزا استفاده کنند
کودکان 6 ماه به پایین معمواًل نیاز به این واکسن ها ندارند زیرا 
سیستم ایمنی آن ها توانایی مدیریت دز باالی واکسن را ندارد. 
بهترین راه برای پیشگیری از آنفلوآنزا این است که مراقبت خود 
را از کودکان افزایش دهیم و حداقل در این مدت آن ها را داخل 
هوای تمیز منزل نگه داریم تا دچار این بیماری نشوند و به سنی 

برسند که بتوانند از این واکسن ها استفاده کنند.

۱۱. کودکان بین 6 ماه تا 8 سال نیاز به واکسن های 
دیگری دارند

اگر کودک شما بین 6 ماه تا 8 سال سن دارد، قطعًا به واکسن 
آنفوالنزا منظم نیاز ندارد اما می تواند انواع دیگر واکسن ها را 
داشته باشند و در این سن معمواًل ســختی های زیادی را در 
رابطه با بیماری های تب و سرماخوردگی تجربه می کنند. باید 

سیستم ایمنی بدن خودشان را تقویت کند.

یک مطالعه جدید نشــان داده اســت که خوردن زود هنگام غذا، احساس گرسنگی را به 
تاخیرانداخته و خطر چاقی را کاهش می دهد.

مطالعه ای که توسط متخصصان بیمارستان زنان بریگهام و زنان انجام شده نشان داد که 
خوردن زودهنگام غذا در روز احساس گرسنگی و خطر چاقی را کاهش می دهد.

با توجه به اینکه مطالعات قبلی از وجود رابطه بین دیرغذا خوردن در روز و افزایش خطر چاقی 
خبرداده بودند، محققان خواستند تا تأثیر زمان غذا خوردن بر وزن را مطالعه کنند.

به طور خاص، آن ها می خواستند ببینند که آیا خوردن غذا در اواخر روز باعث گرسنگی بیشتر 
افراد می شود یا متابولیسم آن ها را کاهش می دهد، و همچنین هر گونه تغییر در بافت چربی 

را که این اثرات را توضیح می دهد، بررسی کنند.
محققان چندین عامل مانند دریافت مواد مغذی، فعالیت بدنی، خواب و قرار گرفتن در معرض 

نور را در طول مطالعه ثابت نگه داشتند.
تیم دانشمندان از ۱6 فرد دارای اضافه وزن خواستند که مجموعه ای از وعده های غذایی 

مشابه را به طور تصادفی زودتر یا دیرتر بخورند.
در مورد کسانی که زود غذا میل می کردند، صبح ها صبحانه می خوردند و بعد از آن ناهار و شام 
می خوردند و کسانی که پروتکل دیرهنگام داشتند، اولین وعده غذایی خود را چهارساعت 

دیرتر مصرف می کردند.
محققان دریافتند که وقتی افراد در اواخر روز غذا می خورند، دو برابر گرســنه تر هستند و 

احتمال بیشتری دارد که غذا های نشاسته ای یا گوشت بخورند.
ن ها همچنین بسیاری از تغییرات دیگری از جمله کاهش هورمون لپتین، کاهش کالری 

سوزی و کاهش دمای بدن را دریافت می کنند که منجر به افزایش وزن می شو.
جولی پالمر، متخصص تغذیه در مرکز پزشکی وکســنر دانشگاه اوهایو، می گوید: »آنچه 
می توانیم از این مطالعه حذف کنیم این اســت که وقتی غذا خــوردن را در روز به تعویق 

می اندازیم، احساس گرسنگی می کنیم.
او افزود: »غذا هایی که کالری باالتری دارند، بعداً در روز بیشتر در دسترس ما قرار می گیرند 

و بیشتر احتمال دارد که پرخوری کنیم.«
محققان خاطرنشان کردند که وقتی بیشتر احساس سیری می کنیم و کمتر گرسنه می شویم، 
به این دلیل است که خوردن زودتر صبحانه باعث می شود که بعدا کمتر غذا بخوریم، که باعث 
کاهش وزن بیشتر می شود.آن ها توضیح داده اند که ما می توانیم انتخاب های آگاهانه ای مانند 
غذا های کم کالری و پرمغذی مانند ســبزیجات، غالت کامل و لوبیا داشته باشیم که فیبر 

موجود در آن به ما کمک می کند احساس سیری و رضایت داشته باشیم.
کارشناســان به افرادی که ترجیح می دهند دیر غذا بخورند یا شب ها احساس گرسنگی 
می کنند، توصیه می کنند که وعده های غذایی خــود را زودتر بخورند، و همچنین توصیه 
می کنند شامی سالم و متعادل شامل پروتئین، فیبر و سبزیجات، با تمرکز بر پروتئین و فیبر 

برای حفظ احساس سیری به مدت طوالنی تری داشته باشیم.
متخصصان پیشــنهاد می کنند هر ۳-۴ ســاعت یک وعده غذایی کم حجم مانند کره 
بادام زمینی، کراکر غالت کامل یا پنیر کم چرب و یک تکه میوه تازه بخورید که شــامل 

کربوهیدرات ها و پروتئین باشد.

چه کسانی نباید واکسن آنفلوآنزا بزنند؟
 زود غذا بخورید تاچاق نشوید

۶ غذایی که تمرکز کودکان را 
افزایش می دهد

ماهی قزل آال

 تخم مرغ

کوفته قلقلی  اسموتی های فوق مغذی

 سبزیجات خانگی سرخ کرده

 حمص خانگی
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهــای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات 
مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان 
و امالک موردتقاضا به شــرح زیر به منظــور اطالع عموم در دو نوبــت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود. درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خــود را در اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ 

 رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع
 قضایی تقدیم نمایند. 

رای شــماره 1055 مورخ 1401/02/17 آقای محســن یزدانــی فرزند مصطفی 
ششــدانگ یکباب کارگاه بــه مســاحت 4909/30 مترمربع قســمتی از پالک 
شــماره 6 اصلی واقع در بخــش 12 حوزه ثبت ملــک اصفهــان متقاضی مالک 
رســمی مشــاعی میباشــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول:1401/07/20 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم:1401/08/05 – م الــف: 1391577 - حجت الــه کاظم زاده 
 اردســتانی - سرپرســت واحــد ثبتــی حوزه ثبــت ملــک نجف آبــاد ازطرف

 آفرین میرعباسی/7/174

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 7245 - تاریخ ارسال نامه: 1401/08/02 - آقای/خانم نسرین زهتابیان فرزند 
احمدرضا به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده 
مدعی است که سند مالکیت چهاردانگ مشاع از ششــدانگ پالک شماره 1381 فرعی از 
158 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که بصورت سند تک برگ شماره 
139820302006006678 امالک ذیل ثبــت 514572 به نام نامبــرده ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب انتقال قطعی طبق سند قطعی 42050- 1398/5/27 دفتر 301 
خمینی شهر یافته و معامله دیگری هم انجام نشده – به موجب سند – دفتر – نزد – رهن 
است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایی از بین رفتن/ مفقود شده است چون درخواست 

صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:1401/08/05 - م الف: 
1400885- سرپرست وحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمینی شهر – سید محمدحسن مصطفوی 

از طرف زهره عموشاهی خوزانی/8/129

فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف یک مورد زمین 
خواری به ارزش 243 میلیارد ریال در شهرستان چادگان 
و رفع تصرف زمین مربوطه خبر داد. ســردار محمدرضا 
میرحیدری فرمانــده انتظامی اســتان اصفهان اظهار 
داشت: مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی فرماندهی 
انتظامی شهرستان چادگان با اشرافیت و هوشمندی باالی 
خود از یک مورد زمین خواری در یکی از روستاهای این 
شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار 
دادند. وی افزود: در بررســی های میدانی مشخص شد، 
فردی بدون داشتن مجوز قانونی زمینی به مساحت 16 
هزار و 201 متر که از اراضی ملی بوده را از طریق شخم و 

شیارزنی و کاشت محصول به تصرف خود در آورده است. 
میرحیدری  بــا بیان اینکه برابر ارزیابــی صورت گرفته 
توسط کارشناسان مربوطه ارزش این زمین بالغ بر 243 
میلیارد ریال است، عنوان کرد: مأموران با حضور نماینده 
حقوقــی اداره منابع طبیعی پــس از اطمینان از صحت 
موضوع، نسبت به انعکاس تخلف صورت گرفته به مرجع 
قضایی اقــدام و در ادامه با پیگیری مأمــوران و نماینده 
سازمان شاکی، متهم متعهد به جبران خسارت وارده و رفع 

تصرف و اعاده وضع زمین به حالت سابق شد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در این پرونده متهم 

برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان از احتمال 
بارش  پراکنده به ویژه در نواحی غرب اســتان از ابتدای 

هفته پیش رو خبر داد.
حجت ا... علی عسگریان با اشاره به اینکه روز جمعه ششم 
آبان ماه وزش باد خواهیم داشــت که به بهبود شرایط و 
کاهش آلودگی مناطق مرکــزی کمک می کند، افزود: 
روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده نیز رشد ابر به ویژه 
ســاعات بعد از ظهر پیش بینی می شود و حتی برای روز 
یکشنبه در استان و به ویژه نواحی غربی بارش پراکنده 
باران را انتظار داریم که این شرایط از استمرار و انباشت 
آلودگی هوا در اصفهان طی روزهای پیش رو جلوگیری 

خواهد کرد.
علی عسگریان با بیان اینکه کمینه دما در شمال و شرق 
استان اصفهان طی 2 تا 3 درجه ســانتیگراد و در سایر 
نقاط اســتان یک تا 2 درجه کاهش دارد، گفت: بیشینه 
دمای هوای کالنشهر اصفهان در گرم ترین ساعات به 
29 درجه سانتیگراد باالی صفر و کمینه آن بامداد به 12 

درجه سانتیگراد باالی صفر می رسد.
وی اضافه کرد: خوروبیابانک با دمای 32 درجه سانتیگراد 
باالی صفر و بوئین و میاندشت با دمای 2 درجه سانتیگراد 
باالی صفر به ترتیب گرم ترین و خنک ترین نقاط استان 

پیش بینی می شود.

زمین خواری 24 میلیاردی 
در چادگان 

احتمال بارش پراکنده در 
اصفهان در هفته دوم آبان

رکورد هوای آلوده در 
اصفهان شکست

مردم اصفهان در هفت ماه نخسـت سال جاری بدون 
یک روز هوای پاک، 94 روز هوای آلوده نفس کشیدند. 
این در حالی اسـت که این کالنشـهر در مدت مشابه 
سال 1400 نیز بدون ثبت یک روز هوای پاک، 70 روز 
هوای ناسالم و 143 روزهای سالم داشت. بر پایه آمار، 
در هفت ماه نخست سـال 1399 نیز چهار روز هوای 
پاک، 45 روز هوای ناسالم و 170 روز هوای سالم برای 
کالنشهر اصفهان ثبت شـد.  ثبت 94 روز هوای آلوده 
در اصفهان طی هفت ماه سال 1401 رکورد در تعداد 
روز هوای آلوده این کالنشهر در یک دهه اخیر و حاکی 
از شرایط فاجعه بار آلودگی هوای آن محسوب می شود.

آغاز خودشناسی با سلسله 
نشست های »نقطه شروع«

مدیر مرکز توسـعه فعالیت های قـرآن و نهج البالغه 
شـهرداری اصفهان از برگزاری سلسـله نشست های 
»نقطه شـروع« خبر داد.  بـه گـزارش اداره ارتباطات 
سـازمان فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی شـهرداری 
اصفهان، سید هاشـم موسـوی اظهار داشت: سلسله 
نشسـت های نقطه شـروع با سـخنرانی دکتـر حمید 
حبشی روزهای دوشنبه  9، 16 و 30 آبان ماه از ساعت 
17:30 در کتابخانه مرکزی برگزار می شود. وی افزود: 
این سلسله نشست ها با موضوع خودآگاهی و با هدف 
آموزش تکنیک های موفقیت، جستجوی خود و کشف 

لذت های درونی برنامه ریزی شده است. 

خبر

خورشید کیایی

»صادرات نامرئی«، عنوانی است که اقتصاددانان 
روی صنعت گردشگری گذاشته اند؛ نامی که حاال 
روستاها را بیش از همیشــه دربرگرفته و به گفته 
کارشناسان گردشگری، در آینده نه چندان دور این 
روستاها هستند که به عنوان مقاصد گردشگری 

انتخاب خواهند شد.
به طور ساده گردشگری روســتایی را می توان به 
عنوان مسافرت به نواحی روستایی تعریف کرد اما 
محققان بر این عقیده اند که گردشگری روستایی 
بسیار پیچیده تر از این تعریف است؛ به این خاطر که 
نمونه های زیادی از انجام فعالیت های گردشگری 
از جمله فعالیت های مبتنی بر طبیعت، جشــنواره 
ها، وقایع میراثی جاذبه های بومی، گردشــگری 
کشاورزی، نمایشگاه های هنری و صنایع دستی و 
اتفاقات فرهنگی و هنری در نواحی روستایی وجود 
دارد که روستاها را می تواند به عنوان قطب های 

گردشگری معرفی کند.
بر اساس آمارها،  بیش از سه هزار و 300 روستا در 
اســتان اصفهان وجود دارد که تقریباً هزار و 500 
روستا خالی از سکنه است و حدود هزار و 800 روستا 
با جمعیت حدود 711هزار نفری زندگی روستایی 
را در اســتان رونق داده اند. جالب اینکه بسیاری از 
روستاهایی که خالی از سکنه شده اند و یا جمعیت 
اندکی در آنها زندگی می کنند از لحاظ گردشگری 
مانند گنجینه های ناشــناخته ای هستند که می 
 توانند پتانســیل های بالقوه زیادی داشته باشند. 
پتانسیل هایی که می توان از آنها به عنوان اهرمی 

برای رشد و توسعه گردشگری روستاهای اصفهان 
استفاده کرد و باعث کاهش مهاجرت به شهرها شد. 
 بیش از یک دهه اســت که مشــکالتی از جمله 
خشکســالی و از بین رفتن زمین های کشاورزی 
باعث شده که خیل روستاییان به شهرها روانه شوند 
که پیامد آن جز رشــد بیکاری در شهرها، افزایش 
آسیب های اجتماعی و حاشیه نشینی نبوده است؛ در 
حالی که می توان با استفاده از پتانسیل های خفته 
گردشگری روســتایی اصفهان مقدمه ای برای 

مهاجرت معکوس ایجاد کرد.
با توجه به اینکه گردشگران امروز از فضای شلوغ و 
تکنولوژی و استرس های شهرها خسته شده اند و 
می خواهند مکان های جدید نزدیک طبیعت و دور 
از شلوغی شهر ببینند، همین می تواند نقطه روشنی 
باشد برای مناطق روســتایی اصفهان که پذیرای 
گردشگران باشند و بالطبع شاهد رونق اشتغالزایی 

هم در منطقه خود باشند.

با این تفاسیر به نظر می رســد اصفهان ظرفیت 
 کافی برای توسعه فضاهای روستایی داشته باشد؛ 
ظرفیت هایی که البته نمی تواند به تنهایی منجر 
به رشد گردشــگری در روستاها شــود و نیازمند 
ایجاد زیرساخت ها و فرصت های الزم برای این 

مقوله است.
به گفته محمد سعیدی، مدرس دانشگاه و فعال حوزه 
گردشگری این مهم تنها با خارج کردن روستاها از 
حالت سنتی میسر خواهد شد. این کارشناس معتقد 
است بومگردی می تواند اقتصاد روستاها را از حالت 
ســنتی خارج کند، مثاًل هم اکنون کشــاورزی و 
دامداری، مهمترین منبع درآمد روستاییان است، اما 
بوم گردی می تواند درآمدزایی جدیدی را به روستاها 
اضافه کند. به اعتقاد سعیدی، یکی از  ضرورت ها 
و پیش نیازهای توســعه گردشــگری روستایی 
برخورداری روستاهای گردشــگر پذیر کشور از 
حداقل امکانات رفاهی برای اسکان گردشگران و 

همچنین فرهنگ جذب گردشگر در روستاهاست. 
به این خاطر که بومگردی فقط اسکان گردشگر 
در خانه های روستایی نیســت بلکه باید ساکنان 
روســتاها هم آموزش ببینند که چطور امکاناتی 
مهیا کنند که گردشــگران داخلی و خارجی برای 
سفر به روستاها ترغیب شــوند. به گفته این فعال 
حوزه گردشگری، اکنون که اصفهان با خشکسالی 
و مشکالت منابع آبی دســت و پنجه نرم می کند 
و دیگر صنعت و کشاورزی جوابگوی اقتصاد این 
استان نیست گردشــگری و بومگردی می تواند 
به عنوان یکی از شــاخصه های ارزآور برای این 
استان مطرح باشد و راه حل بسیاری از مشکالت 
شهری اســت. در این میان روســتاها که هر روز 
به عنوان مقصد گردشــگری طرفداران بیشتری 
پیدا می کند نقشه راهی است برای برون رفت از 
 مشکالت عدیده ای که حاال دست به یقه اصفهان

 شده اند.

روستا گردی، آینده گردشگری اصفهان 
مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان با بیان اینکه بیشتر تجهیزات اداره 
کل انتقال خون استان، عمری 20 ساله دارد و در معرض از کارافتادگی است، گفت: 
طی سال جاری متعهد به تهیه 160 هزار واحد خون شده ایم که با احتساب متوسط 

هزینه هر کیسه خون، حداقل به 92 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم.
علی فتوحی در نشست مشترک اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان با انجمن 
خیریه انتقال خون استان اصفهان اظهار کرد: کمبود بودجه، مهم ترین مشکل اداره 

کل انتقال خون استان اصفهان است.
وی افزود: سازمان انتقال خون استان اصفهان طی سال جاری متعهد به تهیه 160 
هزار واحد خون شده است، اما با احتساب متوسط هزینه هر کیسه خون 550 هزار 
تومانی، حداقل به 92 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم و این در حالی است که بودجه 

امسال این اداره تنها 42 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به کمبود 50 میلیارد تومانی بودجه 
برای انجام تعهد مذکور سال جاری، تصریح کرد: این مقدار اعتبارات تنها تا نیمه 

سال جوابگوی نیاز بیمارستان ها خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر تجهیزات اداره کل انتقال خون استان، عمری 20 ساله 
دارد و در معرض خراب شدن و از کارافتادگی است؛ لذا تجهیز و به روزرسانی آنها 

باید در اولویت قرار گیرد تا خدمت رسانی به بیماران بدون وقفه باشد.
فتوحی با بیان اینکه کمبود شدید پایگاه های انتقال خون در سطح شهر و استان 
از ســایر مشــکالت این اداره اســت، گفت: کمبود در پایگاه های انتقال خون، 

شاخص های عملکردی اداره کل را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وی اضافه کرد: 38 سال پیش، زمینی به متراژ 13 هزار مترمربع در خیابان مشتاق 
به این اداره واگذار شد، اما همچنان بالتکلیف و بدون ساخت باقی مانده است، در 
حالی که خیران می توانند با احداث این زمین و ساخت پایگاه برای شهرستان ها، 

در این زمینه کمک کننده باشند.
مدیر کل انتقال خون استان اصفهان خاطرنشان کرد: نداشتن سامانه های سیار 
دریافت خون داوطلبانه و نبود کانتینرهای یخچال دار از سایر مشکالت این اداره 
کل محسوب می شود. وضعیت امروز سازمان انتقال خون استان از لحاظ اعتباری، 
تجهیزاتی و ساختمان پایگاه ها مطلوب نیست و کمبودهایی متوجه سازمان است.

چالش های انتقال خون
در اصفهان

آگهی تغییرات
شرکت تعاونی تانکر داران آفتاب به شناســه ملی 14011209750 و به شماره ثبت 5298 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/06/25 و نامه شماره 
4376 مورخ 1401/7/18 اداره تعاون نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقای مهدی احمدی به شــماره ملی 1091361835 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا 
تاریخ 1403/10/19 آقای محمد احمدی به شماره ملی 5499423504 به ســمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/19 آقای مصطفی احمدی به شماره ملی 
5499428123 به سمت مدیرعامل و منشی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/10/19 انتخاب گردیدند چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء 
رئیس هیات مدیره ومدیرعامل مشترکا ودرغیاب رئیس هیات مدیره نائب رئیس هیات مدیره ومدیرعامل مشترکا حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل 

و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد )1398407(

آگهی تغییرات
شرکت سهامی خاص آبرسان دیار شرق سپاهان به شناسه ملی 14007438450 و شماره ثبت 60067 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده مورخ 1401/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم احمدی به شماره ملی 1159742049، آقای نبی اله رشنو چراغی به شماره 
ملی 5268484117 و آقای محمد یوسفی هالرته به شماره ملی 5650023646 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/07 انتخاب 
گردیدند. آقای احسان قربانی به شماره ملی 5650013950 به سمت بازرس اصلی و آقای علی یوسفی هالرته به شماره ملی 5659406874 به سمت 
بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)1397811(

تاسیس
شرکت سهامی خاص پیدا تک آدریان درتاریخ 1399/12/02 به شماره ثبت 67076 به شناسه ملی 14009826810 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش، تولید و توزیع کلیه کاالها و محصوالت مجاز به صورت عمده و خورد مورد استفاده در صنعت گوشت و خوراک دام و طیور، 
تخم خوراکی پرندگان، محصوالت و نهاده های کشاورزی و گلخانه ایی و بازرگانی به منظور واردات و صادرات انواع کاالها و ارائه خدمات درراستای موضوع شرکت به اشخاص حقیقی و 
حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی، طراحی و مشاوره در ساخت انواع سالن های مرغداری، دامداری، کشتارگاههای صنعتی، بسته بندی و کارخانه های تهیه و تولید و سفارش خوراک دام 
و طیور و انواع ماشین االت، نهاده ها، مکمل ها، افزودنیها فرآورده های بیولوژیکی وواکسن های دام وطیور وحیوانات خانگی - وداروهای دامپزشکی مورد استفاده در خوراک دام و طیور به 
کارخانه های تولیدکننده دان و کنسانتره و مکمل دام و طیور، محصوالت تخم پرندگان و گوشت دام وطیور شامل الشه گرم و منجمد، قطعه، فراوری و بسته بندی شده . مشارکت سرمایه 
گذاری و آموزش کوتاه مدت درزمینه ی اهداف شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور در طرحهای ملی و منطقه ای، اخذ موافقتهای اصولی جهت شرکت ، صادرات 
و هرگونه مشارکت اعم از حقیقی و حقوقی مدنی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شامل ســازمانهای دولتی و غیردولتی و خصوصی و نیز انجام کلیه عملیات بازرگانی تجاری اخذ وام و 
تسهیالت مالی و اعتباری و ضمانتنامه های قانونی و صدور و دریافت LC به منظور واردات و صادرات از بانکها و مؤسسات مالی یا اعتباری خصوصی و دولتی در داخل و یا خارج از کشور 
به هر صورت قانونی برای شرکت از قبیل ترهین اموال و دارایی های منقول و یا واگذاری و ترهین سهام شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی های مجاز از شرکتها و مؤسسات داخلی و خارجی 
تعیین و ایجاد شعبه، سرمایه گذاری در خصوص موضوع دفعالیت شرکت در مناطق ویژه و آزاد تجاری داخل و یا خارج کشور، شرکت در نمایشگاه داخلی و خارجی، برگزاری همایش و 
سمینار، دوره های آموزشی کوتاه مدت در زمینه های راه اندازی و مدیریت و پرورش طیور صنعتی ، کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله نصرآباد ، خیابان آتشگاه ، بن 
بست شهید حسین نصر]100[ ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 8185814891 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,200,000 ریال نقدی منقسم به 1002 سهم 
100000 ریالی تعداد 1002 سهم آن با نام عادی مبلغ 35200000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2519 مورخ 1399/04/11 نزد بانک کشاورزی شعبه نجف آباد با 
کد 2519 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مرتضی ایزدی نجف آبادی به شماره ملی 1091110050 و به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای پیمان غیورنجف آبادی به شماره ملی 1091598215 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای داود حقیقی پوده به شماره ملی 1285899091 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای روح اله مهدیه نجف آبادی به شماره ملی 1090298447 
به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال آقای ایمان نوحه اصفهانی به شماره ملی 1271664496 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. گواهی بانکی به شماره 2519/10 مورخ 99/11/19 صحیح می باشد اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1397799(

آگهی تغییرات 
شرکت سهامی خاص فنی و مهندسی پارت سگال سپانو بشناسه ملی 14004529914 و بشماره ثبت 53081 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/07/19 محمدمهدی مظاهری بشماره ملی 1270227378 بسمت رئیس هیئت مدیره - علی مظاهری بشماره 
ملی 1270968416 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره - افشــین مظاهری طالخونچه بشماره ملی 1284806812 بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و 
مدیرعامل تا تاریخ 1403/07/19 انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای افشین مظاهری طالخونچه بسمت مدیرعامل 
و با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیأت مدیره منفردا و با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1397791(

آگهی تغییرات
شرکت سهامی خاص آبرسان دیار شرق سپاهان به شناسه ملی 14007438450 و شــماره ثبت 60067 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد یوسفی هالرته به شماره ملی 5650023646 به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم مریم احمدی 
به شماره ملی 1159742049 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای نبی اله رشنو چراغی به شماره ملی 5268484117 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/07 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر 
است. ضمنا مدیرعامل شــرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1397810(

آگهی تغییرات
موسسه غیر تجاری آموزش عالی آزاد دانش پژوهان به شناسه ملی 10260201710 
و به شــماره ثبت 1856 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1401/06/03 ونامه ی شماره ی 2/24/143900مورخ 1401/06/06وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -محل موسسه به آدرس استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، سعادت آباد، خیابان چهار باغ باال، 
کوچه سرور ]29[، پالک -492، طبقه همکف به کد پستی8163813191 تغییر یافت. 
وماده سه اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1398425(

آگهی تغییرات 
شــرکت ناشــران اصفهان شــرکت تعاونی به شــماره ثبت 11081 و شناســه ملی 
10260321428 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/30 و نامه شماره 
74859 مورخ 1399/12/19 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزی ، شهر اصفهان، محله خلجا ، کوچه عالمه مجلسی7 ]عالمه مجلسی 1[ ، خیابان شیخ 
بهائی ، پالک 151- ، پاساژ مستجاب ، طبقه سوم ، واحد 19 کدپستی 8135788645 تغییر 
یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1398424(

آگهی تغییرات
شــرکت ســهامی خاص پارس کار فــوالد آریا به شناســه ملی 
10260257741 و به شــماره ثبت 4624 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1401/07/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد کلیه اوراق 
و اسناد مالی و تعهدات شــرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر است./ اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1398809(

آگهی تغییرات 
شرکت سهامی خاص پارس کار فوالد آریا به شناسه ملی 10260257741 
و به شماره ثبت 4624 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1401/07/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ماده 37 اساسنامه به شرح ذیل 
اصالح شد :کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا اشخاصی که 
هیات مدیره تعیین می نمایند و با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )1398811(

آگهی تغییرات
شرکت نمایندگی بیمه طلوع تدبیر دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 62993 
و شناسه ملی 14008576443 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1400/11/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت به نشانی استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله باغ زیار ، خیابان 
سهروردی ، بن بست سلمان فارسی ، پالک 34- ، ساختمان تجاری اداری خورشید 
، طبقه دوم ، واحد 8 کدپستی 8177788462 تغییر یافت وماده مربوطه اساسنامه 
اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )1399362(

فقدان مدارک
ســند کمپانی خودرو ســواری پژو هاچ بک تیپ207I-MT مدل 
1400 بنزینی به شماره موتور 166B 0049559    و شماره شاسی 
NAAR03FE2MJ419326 به شــماره پالک 13 – 662 ق 46 
متعلق به شــهین محمدی جوآبادی به شماره ملی 1142200124 

فرزند رضا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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درخشش مهدی طارمی قبل از جام جهانی 2022 او را به سوژه 
رسانه های اروپایی تبدیل کرده است. در همین رابطه سایت 
»CdDeportiva« اسپانیا به تمجید از ستاره ایرانی پرداخت 
و نوشت: مهاجم ایرانی یکی از بهترین گلزنان تیم ملی ایران 
است، 30 سال سن دارد و با تیم ملی ایران 60 بازی انجام داده 
و 27 گل به ثمر رسانده است، بازیکنی که برای این تیم آسیایی 
در جام جهانی 2022 قطر مهم خواهد بود. تیم ملی کشورمان 
در مسابقات جام جهانی 2022 قطر در گروه دوم با تیم های 
ملی آمریکا، انگلیس و ولز رقابت می کند. اولین بازی شاگردان 
کارلوس کی روش در تورنمنت بزرگی فوتبال در جام جهانی 
2022 مقابل سه شیرها در ورزشگاه بین المللی خلیفه در تاریخ 

30 آبان برگزار می شود.

طارمی، سوژه داغ
 اسپانیایی ها

02

مراسم قرعه کشی جام ملت های زیر 20 سال آسیا در سال 
2023 برگزار و تکلیف گروه بندی ۱6 تیم راه یافته به مرحله 
نهایی مسابقات مشخص شــد. بر این اساس، شاگردان 
صمد مرفاوی در گروه ســختی قرار گرفتند. آنها باید در 
مرحله گروهی بــه مصاف قطر، اســترالیا و ویتنام بروند. 
گروه بندی کامل جام ملت های زیر 20 ســال آسیا 2023 
بدین شرح است: گروه اول: ازبکستان )میزبان(، اندونزی، 
عراق، سوریه؛ گروه دوم: قطر، استرالیا، ویتنام، ایران؛ گروه 
سوم: کره جنوبی، تاجیکستان، اردن، عمان و گروه چهارم: 
عربستان، ژاپن، چین، قرقیزستان. این مسابقات از فروردین 
و اردیبهشت ماه ســال آینده در ازبکستان انجام می شود. 
چهار تیم اول مسابقات جواز حضور در جام جهانی زیر 20 

سال که در اندونزی برگزار می شود را به دست می آورند.

تیم ملی ایران در گروه مرگ

مدیرعامل باشــگاه فوالد حضور امیــر قلعه نویی 
سرمربی گل گهرســیرجان را در این تیم به عنوان 

جانشین جواد نکونام، تکذیب کرد.
حمیدرضا گرشاسبی اظهارکرد: این حرف ها شایعه 
است و آن عده خودشان می سازند. وی ادامه داد: هدف 
آنهایی که این گونه شایعات را مطرح می کنند برهم 

زدن آرامــش فــوالد 
است. جواد نکونام 
سرمربی  همچنان 

تیم ما است و موضع ما 
نسبت به حضور او در تیم ملی 

همان موضع قبلی است.
مدیرعامل باشگاه فوالد تاکید کرد: با حضور نکونام 
در تیم ملی مخالف هستیم زیرا همان طور که قبال هم 
گفته ام فوالد نماینده ایران در آسیا است و نمی توانیم با 

توجه به برنامه هایی که از قبل با جواد نکونام برای تیم 
در نظر گرفته ایم با درخواست 
فدراســیون موافقت کنیم. 
قبال هــم مخالفت مان را 
به فدراســیون اعالم 
کــرده بودیم و 
بازهــم تاکید 
می کنم نکونام 

نمی رود.

حضور قلعه نویی در فوالد شایعه است

03

امیر عرب براقی یکی از داوران جوان فوتبال ایران اســت 
که امسال در لیســت بین المللی نیز قرار گرفت و شانس 
قضاوت در مسابقات خارجی را نیز دارا است. این داور 3۱ 
ساله که برادر همســر علیرضا فغانی است امسال قضاوت 
های بی نقصی را ارائه کرد و همین مســاله ســبب شد تا 
کمیته داوران بیشترین اعتماد را در ۱۱ هفته ابتدایی لیگ 
برتر به او داشته باشــد. عرب براقی که برای قضاوت دیدار 
آلومینیوم اراک و نســاجی مازندران در روز جمعه انتخاب 
شده، برای ششــمین بار در لیگ برتر ســوت می زند. او 
پیش از این بازی های فوالد و نفت آبادان، پرســپولیس و 
آلومینیوم، مس کرمان و گل گهر، اســتقالل و گل گهر و 
سپاهان و پرسپولیس را سوت زده بود تا رکورددار قضاوت 

در لیگ شود.

برادر زن فغانی
 رکورددار شد

04

حواشی بازی جنجالی اتحاد کلباء با هدایت فرهاد مجیدی 
مقابل الوصل تیم سابق اسطوره آبی ها تمامی ندارد. این 
بازی حساس با کامبک طالیی شاگردان مجیدی با نتیجه 
تساوی 2 بر 2 به پایان رسید ولی حواشی بیرون از بازی اش 
همچنان ادامه دارد. باشگاه اتحاد کلباء بعد از بازی بالفاصله 
دست به شکایت شد و خواهان 3 امتیاز بازی به دلیل حضور 
غیرقانونی بازیکن آرژانتینی الوصل شــد. مجیدی منتظر 
3 امتیاز شــیرین این بازی بود که با خبری جدید از تیمش 
مواجه شد. در این زمینه سایت »اسپورت« امارات اعالم کرد 
باشگاه الوصل هم از اتحاد کلباء شکایت کرده و مدعی شده 
محمد عبدالرحیم ابراهیم شاگرد مجیدی در این بازی به 
شکل غیرقانونی حضور داشته است. با این وضع اگر تخلف 
دو بازیکن محرز شود پرونده این بازی حساس و جنجالی 

پیچیده خواهد شد.

ضربه غافلگیرکننده 
به مجیدی

مهاجم رودسری سپاهان پس از پشت سر گذاشتن 
محرومیت بار دیگر شرایط تمرین و بازی را برای تیم 

محبوبش به دست آورده است.
جالل علی محمدی اگرچه یکی از پرشمار بازیکنان 
شمالی فوتبال ایران به شمار می رود، اما به مانند برخی 
دیگر از بازیکنان این خطه ایران در سپاهان بوده که 
توانسته با توجه به زیرساخت های این باشگاه و نگاه 
ویژه ای که به فوتبال پایه دارد، رشد کند و رفته رفته به 

فوتبال ایران معرفی شود.
اگرچه علی محمدی هم در ادامه مانند 

خیلــی از دیگر بازیکنــان آکادمی 
باشــگاه نظیر آرمین ســهرابیان، 
عارف غالمی و ... که این روزها 
در تیم های دیگر توپ می زنند از 
سپاهان جدا شد ولی او با حضور 
عبدا... ویســی بار دیگر به جمع 
طالیی پوشان اصفهانی بازگشت 
و اگرچه پس از انتخاب امیر قلعه 
نویی برای دومیــن مرتبه از تیم 
بزرگساالن سپاهان جدا شد ولی 
با بازگشــت محرم نویدکیا بار 
دیگر علی محمدی در واپسین 
روزهــای پنجــره تابســتانی 
لیگ بیســت و یکم به سپاهان 

بازگشت.

این هافبک که توانست با توانایی هایش ژوزه مورایس 
را متقاعد به قرار دادن نامش در فهرســت تیم برای 
فصل جدید بکند، البته هفته های ابتدایی 
را به دلیل مصدومیت از دســت 
داد ولی در مقابل صنعت نفت 
آبادان پس از مدت ها فرصت 
بازی پیدا کــرد و در مقابل 
تراکتور زمان بیشتری به او 

داده شد.
مسعود ریگی، محمد کریمی 
و یاسین ســلمانی ســه بازیکن 
خــط میانــی ســپاهان مقابل 
تراکتور بودند کــه در دقیقه 66 
با تغییراتی علی محمــدی وارد 
زمین شــد تا مورایس نشان دهد 
که این بازیکــن در برنامه های 

تاکتیکی اش جا دارد.
در طــول دوران مصدومیــت 
علی محمــدی، محمــد کریمی 
با چهار ســال ســابقه حضــور در 
ســپاهان قدیمی تریــن مهره این 
تیم به حســاب می آمد ولی حاال با 
بازگشت جالل ماجرا فرق کرده و 
 اوست که قدیمی ترین به شمار 

می رود.

 بازگشت امیدوارکننده قدیمی ترین سپاهانی
 به میادین

ســرمربی دینامو زاگرب با تغییر پســت مدافع ایرانی 
تیمش، ســتاره پرتغالی میالن را آزاد گذاشت و همین 

باعث شکست پرگل زاگربی ها شد.
پس از مهار بازیکنانی مثل ســادیو مانه و داروین نونیز 

همراه با تیم ملی و مقابل سنگال و اروگوئه، 
صادق محرمی مامور مهار ستاره آماده و 

پرتغالی میالن یعنی رافائل لیائو شد.
محرمی در بازی سه شنبه شب از ابتدا در 
ترکیب تیمش ســمت راست خط دفاعی 
را زیر نظر گرفت و با لیائو تقابل داشــت. 
جایی که در دقیقه هفت اولین برخورد این 
دو بازیکن شکل گرفت و ستاره پرتغالی 
میالن از عهده محرمــی برنیامد و توپ 

به اوت رفت.
محرمی عالوه بر انجام کارهای دفاعی، 
سعی داشــت در کارهای هجومی هم به 
دینامو کمک کند. جایی که در دقیقه ۱6 
مسابقه با نفوذ به محوطه جریمه میالن در 

موقعیت خطرناکی قرار گرفت و با ضربه سر می توانست 
تیمش را در آســتانه گلزنی قرار دهــد که این فرصت 
طالیی در دهانه دروازه با دفــع گابیا مدافع میالن، به 

گوشه زمین رفت.
در ادامه و در دقیقه 20 باز هم لیائو ســعی داشت داخل 
محوطه جریمه مدافع ایرانی دینامــو را دریبل کند و 

به محوطه شــش قدم نفوذ کند که محرمی اجازه این 
موضوع را نداد و توپ را به کرنر فرستاد.

در دقیقه 2۵ لیائو بار دیگر در صدد به هم ریختن خط 
دفاع دینامو و نفوذ به محوطه جریمه بود که مدافع تیم 

ملی با تکلی درست توپ را از جلوی پای او دور کرد.
اما در دقیقه 2۸ صا دق محرمی اشتباه خطرناکی داشت 
که با شانس او منجر به گل برای میالن نشد. در حالی 
که این مدافع قصد داشــت با ارســال پاس به عقب 
دروازه بان تیمش را صاحب توپ کند، نزدیک بود ژیرو 
بین راه صاحب موقعیت شود اما توپ پس از برخورد به 

پای این مهاجم فرانسوی به بیرون رفت.
در دقیقه ۴۸ صادق محرمی با نفوذ به کناره های زمین 
و پشت محوطه جریمه ســانتری را به داخل محوطه 
انجام داد که ضربه ســر پتکوویچ در اختیار گلر میالن 

قرار گرفت.
در نیمــه دوم صادق محرمی با دســتور 
سرمربی تیمش مقداری جلوتر بازی کرد و 
سیستم دینامو به 3 دفاع تغییر کرد. موردی 
که باعث شد لیائو آزاد شود و همین امر دو 
گل را برای میالن با حرکت ستاره پرتغالی 

به همراه داشت.
با جلوتر رفتن محرمی، او در چند صحنه با 
تئو هرناندز درگیری داشت که نتوانست از 
عهده مدافع باتجربه میالن برآید. در نهایت 
نیز با اشتباهات دیگر مدافعان دینامو، این 

تیم باخت تلخی را تجربه کرد.
صادق محرمی به همــراه دینامو زاگرب 
در روز یازدهم آبــان آخرین بازی مرحله 
گروهی لیگ قهرمانــان را با چلســی در لندن انجام 
می دهد. بدون شــک فرم آمــاده او می تواند کارلوس 
کی روش را برای داشتن بازیکنی آماده در جام جهانی 
امیدوار کند. بخصوص حاال که محرمــی در تقابل با 
تیم های بزرگ و ستاره های جهانی تجربه ای خوب به 

دست آورده که در جام جهانی راه گشا خواهد بود.

تغییر پست محرمی و  شکست سنگین دینامو!

فدراسیون جهانی فوتبال با انتشار گزارشی از تیم ملی 
فوتبال ایران، به صورت غیر مستقیم به تالش ها برای 
حذف این تیم از جام جهانی 2022 قطر واکنش نشان 

داد و آن را رد کرد.
در شــرایطی که کمتر از یک ماه دیگر تا 
شروع جام جهانی 2022 قطر باقی مانده 
است، فشــارهای مختلفی به فدراسیون 
جهانی فوتبال برای حذف تیم ملی ایران 

از جام جهانی وارد شده بود.
این فشــارها طی یک ماه اخیر با ارسال 
نامه های مختلف بــه فیفا صورت گرفته 
بود؛ از کمپینی که خواهان کنار گذاشتن 
ایران از جام جهانی شده بود تا نامه سفیر 
آمریکایی سازمان ملل. همچنین چند روز 
پیش هم باشگاه شاختار دونتسک اوکراین 

از فدراسیون جهانی خواسته بود ایران را به دلیل آنچه 
که دخالت نظامی در اوکراین نامیده بود، از جام جهانی 
کنار بگذارد و تیم ملی این کشور را جایگزین ایران کند.

هرچند فیفا در این مدت به صورت مســتقیم واکنشی 
به درخواست ها برای حذف ایران نشان نداد اما بعد از 
نامه کمپین، روزنامه »مارکا« اسپانیا مدعی شد فیفا در 

جلسه شــورای خود حتی بحث حذف ایران را مطرح 
نکرده است.

همچنین باوجود افزایش فشــارها به فیفا بعد از نامه 

باشــگاه اوکراینی، نگرانی ها بابت حذف ایران از جام 
جهانی بیشــتر شــده بود اما در نهایت فیفا با انتشار 

گزارشی، تمام شایعات و گمانه زنی ها را رد کرد.
ســایت فدراســیون جهانی فوتبال در 
گزارشــی با عنوان پنج بازیکن ایران در 
جام جهانــی که باید آنها را تماشــا کرد، 
حضور تیم ملی در ایــن رقابت ها را تأیید 

کرد.
در بخش ابتدایی این گزارش آمده است: 
»در حالی کــه ایران برای شــرکت در 
سومین دوره متوالی جام جهانی فوتبال 
آماده می شــود، بهترین نسل این کشور 
آرزو دارد در ششــمین حضورش در این 

رقابت ها، از مرحله گروهی عبور کند.«
در این مطلــب از امیر عابــدزاده، امید 
نورافکن، احمد نوراللهی، مهدی طارمی و سردار آزمون 
به عنوان پنج بازیکن کلیدی و تأثیرگذار ایران در جام 

جهانی یاد شده است.

واکنش فیفا به درخواست حذف ایران از جام جهانی

انتقام؛ کلید واژه مشترکی است که برای نبرد فردا در دستور کار دو تیم اصفهانی قرار گرفته است. روز جمعه از یک طرف سپاهان در هفته یازدهم باید در رفسنجان به 
مصاف تیم مس برود که فصل گذشته طالیی پوشان را در بازی برگشت با شکست تلخ 3 بر یک راهی اصفهان کرده بود. در آن سو، دیگر نماینده دیار زاینده رود باید 
در غروب این روز در فوالدشهر پذیرای تیمی باشد که فصل پیش ذوب آهن را در خانه با یک گل مغلوب کرده بود. شاگردان ژوزه مورایس و سربازان مهدی تارتار عزم 

خود را جزم کرده اند تا فردا برای جبران دو ناکامی فصل گذشته خود در برابر مس رفسنجان و نفت مسجد سلیمان پای به میدان بگذارند.

هفته یازدهم لیگ برتر؛ مس - سپاهان، ذوب آهن - نفت

با طعم امید و انتقام

شــاگردان »ژوزه مورایس« برای کســب هر 3 امتیاز مســابقه 
فردا و عقب نیافتــادن از کورس قهرمانی بایــد در برابر تیمی به 
برتری برســند که ثابت کــرده به این راحتی ها تن به شکســت 
نمی دهد. ســپاهان درهفتــه یازدهم می خواهد هرطور شــده 
میزبان خود را در رفسنجان شکســت دهد در حالی که تنها تیمی 
 که موفق شده از ســد مس بگذرد، تیم صدرنشــیِن پرسپولیس

 بوده است.
با این حال، طالیی پوشان اصفهان دو هفته ای می شود که روی 
نوار برد قرارگرفته اند و در هفته گذشته موفق شدند با طوفان خود 
لیگ را تحت تأثیر قرار دادند. این تیم در هفته پیش توانســت با 
پیروزی ۴ بر 2 برابر تراکتوری ها خود را به رده دوم جدول برساند 
و برای همین می خواهد هر طور شده در سومین هفته متوالی به 
برد برســد تا جایگاه خود را حفظ کند. عالوه بر این، سپاهانی ها 
روی کاغذ شانس صدرنشین شدن هم دارند. در حقیقت باید گفت 
نتیجه بازی دو نماینده استان کرمان در این هفته تأثیر مستقیم در 
سرنوشت سپاهانی ها دارد: شــاگردان مورایس برای پس گرفتن 
صدر جدول پس از چندین هفته از سرخپوشان عالوه بر اینکه نیاز 
به غلبه کردن بر مس رفسنجان دارند باید منتظر نتیجه بازی امروز 
شاگردان یحیی با مس کرمان و پیروزی تیم کرمانی برابر میزبان 

تهرانی خود باشند.
عالوه بر اینها طالیی پوشان اصفهان به خصوص مهاجمان این 
تیم باید فردا روندی که در بازی هفته گذشــته در برابر تی تی ها 

در پیش گرفته بودند را ادامه بدهند تا با گشــودن سنگر حامد لک 
کار را برای خود راحت تر کنند. در این صورت می توان امیدوار بود 
که مدافعان توانمند سپاهان به مهاجمان تیم ربیعی اجازه نزدیک 
شــدن به دروازه پیام نیازمند را ندهند. با توجه به عملکرد ضعیف 
فورواردهای مس که بــا ۵ گل زده آمار مناســبی از خود برجای 
نگذاشته اند این کار نباید چندان برای سد دفاعی مستحکم طالیی 
پوشان و گلر ملی پوش این تیم سخت باشد. تنها خطری که فردا 
ممکن است ســنگر طالیی ها را تهدید کند حضور گادوین منشا 
و محسن آذرباد در خط حمله مس اســت. چرا که این دو بازیکن 
با گلزنی خود در بازی برگشــت فصل پیش به سپاهان طعم تلخ 
 شکست را به تیم نویدکیا چشاندند و نشان داده اند راه نفوذ به دروازه 

این تیم را خوب بلدند.
در سوی مقابل مهاجمان تیم مورایس که در هفته گذشته با ارائه 
بازی درخشــان ســرمربی پرتغالی را وادار به تعریف و تمجید از 
عملکرد خود کردند باید بدانند اگرچه با ۱۵ گل زده عنوان بهترین 
خط حمله لیگ را در کنار گل گهری ها از آن خود کرده اند اما نباید 
فردا مدافعان تیم حریف را دســتکم بگیرند. این تیم رفسنجانی 
هرچند در فاز حمله خوب عمل نکرده است اما با عملکرد درخشان 
مدافعانش موفق شده با کسب ۱3 امتیاز از 2 برد، 7 تساوی و یک 
باخت رتبه هفتم جدول را تا پایان هفتــه دهم به خود اختصاص 

بدهد.
خط دفاعی نارنجی پوشــان تا اینجای رقابت ها فقط چهار بار باز 
شده و حامد لک هم در بازی های گذشته ثابت کرده به این راحتی 
ها اجازه گلزنی به مهاجمان حریــف را نمی دهد. این موضوع می 
تواند کمی کار را برای سپاهانی ها برای رسیدن به گل در بازی فردا 
سخت کند؛ با این حال، دستیار آقای خاص نشان داده برای هر بازی 
شگردی ویژه در سردارد. اگر مورایس همان نقشه ای را که هفته 
پیش در مقابل تراکتور پیاده کرد برای مس هم به سرانجام برساند 
و حتی اگر موفقیت دوباره در اجرای این نقشه هم نتواند سپاهان را 
به صدر جدول برساند اما خط و نشانی که طالیی پوشان برای رقبا 

می کشند، کم از صدرنشینی نخواهد بود.
سپاهاِن مورایس در این فصل اســب خود را برای قهرمانی زین 
کرده و نتیجه گرفتن در بــازی فردا، این نماینــده اصفهان را با 
خاطری خوش به منظور تحقق این هدف به اســتراحت اجباری 

خواهد فرستاد.   

ذوب آهن در حالی فردا در ورزشگاه فوالدشهر پذیرای نفت مسجد 
سلیمان خواهد بود که برای بهبود جایگاه خود و فرار از منطقه خطر 
نیاز مبرمی به 3 امتیاز این بازی خانگی دارد. گاندوها برای کســب 
پیروزی در این بازی باید هرطور شــده به سنگر خوزستانی ها نفوذ 
کنند و به گل برســند. برای این منظور ســربازان تارتار باید ابتدا از 
ســد دفاعی نفت MIS عبور کننــد. انجام ایــن کار اگرچه با توجه 
 به عملکرد ضعیف مدافعان تیــم مهاجری چندان دشــوار به نظر

 نمی رســد اما مشکل آنجاســت که سبزپوشــان اصفهان مهاجم 
ششــدانگی که بشــود برای درآوردن بازی روی او حساب کرد در 

اختیار ندارند. 
با همه اینها ذوبی ها خوب می دانند 
پس از دو باختی که در دو هفته گذشته 
متحمل شده اند در این دیدار چاره ای 
ندارند جز اینکه حریف را دست خالی 

روانه مسجد سلیمان کنند. 
عالوه بر این، گاندوها نباید فراموش 
کنند که اگرچه مدافعان نفت با دریافت 
20 گل بدترین خــط دفاعی لیگ را 
تاکنون به خــود اختصاص داده اند اما 
نقطه قوت تیــم مهاجری در کارهای 
هجومی و خط حمله است. مهاجمان 
این تیم جنوبی اگرچه در صدر جدول 
گلزنان لیگ قــرار ندارند اما با ۱0 گل 

زده توانسته اند آمار خوبی از خود برجای بگذارند و از این حیث با تیم 
صدرنشیِن پرسپولیس برابری می کنند. ضمن اینکه نفت MIS با یک 
امتیاز کمتر از ذوب آهن در رده چهاردهم جدول دســت و پا می زند و 
بدون شک شــاگردان مهاجری هم قصد ندارند به هیچ وجه در برابر 
میهمان خود تسلیم شوند. همین اندیشه است که باعث می شود طنین 

زنگ خطر بیش از پیش در اردوگاه سبزپوشان حس شود.
اما چشم امید هواداران سبزپوشــان اصفهانی برای درامان ماندن 
از این خطر و پیشــگیری از فروریختن دروازه گاندوها به مدافعان 
و گلر تیم محبوب خود اســت. هرچه تیم خوزستانی در فاز هجومی 
قدرت دارد، در مقابل، رقیب اصفهانی اش به استحکام خط دفاعی 
اش شهره است. هرچه نباشد سریال تســاوی های ذوب آهن طی 
هفته های ابتدایی لیگ و شکســت ناپذیری گاندوها طی هشــت 

هفته متوالی زبانزد خاص و عام است. سربازان تارتار اگرچه بخاطر 
ضعف خط حمله خود با ۱0 امتیاز در رتبــه دوازدهم جاخوش کرده 
اند اما مدافعان این تیم با دریافت ۵ گل در ده بازی آمار درخشانی از 
 خود برجای گذاشته اند و جزو بهترین مدافعان لیگ بعد از خط دفاع 

تیم های مس رفسنجان و آلومینیوم هستند.
با این تفاســیر، می توان پیش بینی کرد فردا نبرد اصلی در محوطه 
جریمه ذوبی ها روی دهد؛ جایی که خط آتــش نفتی ها و مدافعان 
ذوب سعی می کنند در یک دوئل جذاب قدرت خود را به رخ حریف 
بکشــند و برای اینکه ببینیم کدامیک قادر خواهد بود بر رقیب چیره 

 شوند باید منتظر ســوت پایان بازی بمانیم؛ با وجود این، ذوب آهن 
می داند فردا بهترین فرصت برای این تیم اســت تــا با پیروزی در 
آخرین دیدار پیــش از رقابت های جام جهانــی روی ریل موفقیت 
بیافتد. کافی اســت هافبک های این تیم بــا جنگندگی و دوندگی 
بی امان خود به کمک مدافعان ســبزپوش بیایند و پیش از نزدیک 
شــدن مهاجمان حریف به محوطه جریمه تیم خودی راه نفوذ را بر 

آنان ببندند. 
اگر مهاجمان ذوب آهن هم به خود بیایند و پس از چند هفته ناکامی 
خرق عادت کنند و پایشان به گل باز شــود آن وقت ذوبی ها هم 
انتقام دو شکست اخیر خود از اســتقالل و گل گهر را و هم انتقام 
باخت فصل پیش خــود از نفتی ها را یکجا از این تیم خوزســتانی 

می گیرند.  

مهاجمان ذوب آهن نفت را به آتش می کشند؟سپاهان در اندیشه تکرار بازی مقابل تراکتور

مرضیه غفاریان



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی و سیاسی

روز رســتاخیز، روزى اســت كــه خداونــد در آن روز، پیشــینیان 
را و آنــان را، كه پس از آنها آمــده اند، گرد مى آورد  تا به حسابشــان 
 برســد و پــاداش اعمالشــان را بدهــد. مــردم در آن روز خاضعانــه 
 بر پــاى ایســتاده انــد و عــرق از چهــره هایشــان بــه دهان هایشــان 
روان است. لرزش زمین مى لرزاندشان . نیكوحال ترین آنها، كسى است 

كه براى خود جاى پایى بیابد و براى آسایش خود مكانى فراخ .
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مدیرکل بیمه ســامت اســتان اصفهان گفت: بیمه 
سامت ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان در این استان هزینه 
درمانی برای بیمه شدگان در حوزه بیماران سرپایی و 

بستری پرداخت می کند.
محمدحســین صفاری به مناسبت هفته بیمه سامت 
افزود: یکــی از اولویت های مهم دولت ســیزدهم در 
توسعه نظام ســامت، برخورداری همه اقشار مردم از 

خدمات بیمه است.
وی ادامه داد: در زمان حاضر یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
بیمه شــده در پنج صندوق بیمه ای زیر پوشش بیمه 
سامت استان اصفهان هســتند که چهار هزار و ۹۰۰ 
موسسه تشخیصی درمانی طرف قرارداد در این استان 

به این افراد خدمات رسانی می کنند.
مدیر کل بیمه سامت اســتان اصفهان اظهار داشت: 
یکی از راه های حفظ و ارتقای ســطح سامت جامعه، 
همــکاری متقابل ســازمان بیمه ســامت و مراکز 

تشخیصی درمانی است.  
وی اضافه کرد: با تغییر رویکرد سازمان بیمه سامت 
و اســتقرار ســازمان الکترونیک، با هدف حمایت از 

موسسات درمانی مشمول طرح نســخه الکترونیک، 
همراهی و همگام کردن گروه های مختلف پزشــکی 

در دستور کار مدیریت ارشد قرار گرفت و با تخصیص 
اعتبارات الزم، مطالبات موسسات تشخیصی درمانی 

طرف قرارداد در بخش دولتی دانشگاهی و خصوصی 
به روز پرداخت می شود.  

صفاری خاطرنشــان کرد: بــا توجه به نقــش موثر 
داروخانه ها در تامین ســامت جامعــه و جلوگیری از 
اخال در روند درمانی بیماران، کلیه مطالبات و هزینه 
های ناشی از تغییر سیاست های نرخ ارز ترجیحی دارو 
در طرح دارویار که از ۲۳ تیرماه امســال شروع شد به 
طور مســتمر به داروخانه های طرف قرارداد پرداخت 

می شود.
وی با اشاره به پوشــش همگانی بیمه سامت گفت: 
با شناسایی و ثبت نام شــهروندان بدون پوشش بیمه 
درمانی، افزایش ۲ برابری بیمه شــدگان رایگان بیمه 
سامت و رشــد ۲۵ درصدی کل بیمه شدگان استان 
در یک سال گذشــته اتفاق افتاده که حاکی از افزایش 
ضریب نفوذ پوشــش بیمه درمانی در استان اصفهان 

است.
به گزارش ایرنا، از حدود ۴۰ میلیون فرد زیرپوشش بیمه 
سامت همگانی در کشور، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر 

از آنها ساکن استان اصفهان هستند.

بیمه سالمت ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان
 در اصفهان پرداخت می کند

دانشــگاه پیام نور بویین میاندشــت دوباره فعالیت خود را در زمینه جذب 
دانشجو آغاز کرد.

فرماندار بوئین میاندشت درآیین تودیع و معارفه رئیس جدید دانشگاه پیام 
نور این شهرستان گفت: دانشگاه پیام نور بویین میاندشت سه سالی بود که 
جذب دانشجو نداشت و به علت مقرون به صرفه نبودن تعطیل شده بود، 
اما با پیگیری های زیاد از ابتدای مهر امسال دوباره فعالیت خود را در چهار 

رشته حقوق، مدیریت بازرگانی، علوم تربیتی و روانشناسی از سر گرفت.
رضا علی معصومی با اشاره به اینکه فضای فعلی دانشگاه مناسب نیست 

افزود: برای تکمیل مرحله اول ســاختمان درحال ساخت دانشگاه که ۱۱ 
سال است با تکلیف مانده، ۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سفر 
ریاست جمهوری درنظر گرفته شده ، که به محض تخصیص طبقه اول آن 

تکمیل و به بهره برداری می رسد.
وی گفت: طبقه دوم این ســاختمان نیز به عنوان مرکزی برای آموزش 
فعالیت های دانش بنیان، کار آفرینی و حرفه آموزی ویژه غرب استان درنظر 

گرفته شده ،که درمرحله بعدی تکمیل می شود. 
دراین مراسم از خدمات ظهراب اداوی رییس قبلی دانشگاه پیام نور بویین 

میاندشــت قدردانی و محمدتقی قندهاری به عنــوان رییس جدید این 
دانشگاه معرفی شد.

آغاز فعالیت دوباره دانشگاه پیام نور بویین میاندشت

 نمایش آثار هنرمندان عصر صفوی 
در گالری گذر باغ گلدسته 

رئیس دفتر تخصصی هنرهای تجسمی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از 
برپایی نمایشگاهی در گالری گذر باغ گلدسته به 

مناسبت روز جهانی هنرمند خبر داد.
به گــزارش اداره ارتباطات معاونــت فرهنگی 
شــهرداری اصفهان، مهدی تمیــزی با اعام 
این خبر اظهار داشــت: دفتر تخصصی هنرهای 
تجسمی شــهرداری اصفهان از حدود یک سال 
پیش که مرمت مــوزه هنرهای معاصر اصفهان 
آغاز شــد، مرحله جدیدی از کار خود را آغاز کرد 
تا بتواند چراغ هنرهای تجسمی را در هر گوشه 
شهر روشن نگه دارد. یکی از این اقدامات برپایی 
نمایشگاه های هنرهای تجسمی در گالری های 
خصوصی شــهر بود که آخرین مورد، نمایشگاه 
آثار عکس های زنده یاد امان اله طریقی با عنوان 
»طریقی؛ از عکاســخانه تا زاینده رود« است که 
تا روز جمعه 6 آبان ماه در گالری اکنون واقع در 

خیابان مارنان برپا اســت. این مجموعه عکس  
مربوط به 7۰ سال پیش رودخانه زاینده رود است.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه در گذرهای شهر 
اصفهان افزود: گالری گذر باغ گلدسته شامل ۱۰ 
ویترین واقع در خیابان باغ گلدسته، تقاطع خیابان 
سیدعلی خان از حدود یک سال پیش ایجاد شده 
و نمایشگاه هایی به مناسبت های گوناگون در آن 

برپا شده است. 
مدیر مــوزه هنرهای معاصر اصفهان با اشــاره 
به برگزاری نمایشــگاه ۱۰ قطعه عکس از ۱۰ 
عکاس شــهر اصفهان با موضــوع آیین های 
عاشورایی در این گذر، ادامه داد: از روز سه شنبه 
سوم آبان ماه و به مناســبت روز جهانی هنرمند 
نمایشــگاهی از تصاویر ۹ اثر از ۹ هنرمند عصر 
صفوی در این گذر برپا شده است که در میان آنها 
آثاری از درویش عبدالمجید )شکســته نویس(،  
نســتعلیق(،رضا  میرعماد)خوشــنویس 
عباسی)نگارگر( و محمد شفیع)نگارگر( به چشم 
می خورد. نســخه اصلی این آثــار در موزه های 
ایران و جهان از جمله مــوزه ملی ملک تهران، 
مت  موزیوم انگلستان و دیوید کالکشن سوئیس 

نگهداری می شود.
وی خاطرنشــان کرد: دومین گالری گذر شهر 
اصفهان قرار است به زودی در ورودی ایستگاه 
مترو میدان امام حســین)ع( با نمایش یک اثر 
افتتاح شود. این گالری قرار است صرفًا به نمایش 
تک اثر اختصاص یابد و به دلیل ســطح باالی 
حفاظت و ایمنی ایســتگاه مترو هر بار نســخه 
اصلی یک اثر از یک هنرمند را در این گالری به 
نمایش خواهیم گذاشت. این گالری  گذر روز ۲۵ 
آبان ماه )روز اصفهان( با نمایش اثری متعلق به 
 گنجینه موزه هنرهای معاصر اصفهان گشایش 

می یابد.

سیمای
نصف جهان

خورشید گرفتگی ۳ آبان ماه 1401، اولین خورشید 
گرفتگی قرن پانزدهم در ایران.

جمـات قصـار جـواد خیابانـی، مجـری تلویزیـون و 
گزارشـگر فوتبـال ایـن بـار وسـط دریـا.

تبلیـغ جـذاب و تماشـایی »مأمـور جدیـد بنـدرگاه« 
از بـازی Valorant در دبـی بـه صـورت سـه بعـدی.

فوتبـال  اسـطوره  زیـدان«،  الدیـن  »زیـن  رونمایـی 
فرانسـه از مجسـمه مومـی خـود در مـوزه گریفیـن 

پاریـس.

وقوع اولین کسوف قرن پانزدهم

جمله قصار جواد خیابانی

تبلیغات سه بعدِی یک بازی کامپیوتری

کپی برابر اصِل زین الدین زیدان
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