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مشکل تکرارى
 ثبت نام دانش آموزان

نقشه بردارى چاه هاى 
دفع آب در دولت آباد

3
مبارکه، پیشتاز اجراى طرح 
هوشمندسازى کشاورزى

3

«بشنو و باور نکن» در هفته 
پیشگیرى از اعتیاد

فصل گرم اجاره بها با 
قیمت هاى نجومى

کنسرت همایون
 با 80 هزار بلیت

داستان سرقت
 از پل هاى کرمانشاه 

احیاى زاینده رود
  با نظریه بازى ها

3

     

کمکى که نعناع 
به روده ها

مى کند

به اندازه یک نسل با پیشگیرى از اعتیاد فاصله داریم
6

7

16 کانون گرد 
و غبار تا ارتفاع 

6000 کیلومتر را 
آلوده مى کنند

 یبوست یکى از مشکالتى است که هم پیر 
و هم جوان از آن رنج مى برند و از جمله 

مشکالتى هستند که نیاز به درمان 
دارند و اغلب ناشى از مشکالت 

سالمتى و بیمارى هستند.

فعال شدن کانون گرد و غبار تاالب گاوخونى در 
شرق اصفهان بحرانى است که کارشناسان نسبت 
به آن هشــدار داده اند، اتفاقى که به گفته آنها با 
پرداخت نشــدن حقابه این تاالب روز به روز به 
آن نزدیک تر مى شویم و در این صورت شهرها و 

استان هاى همجوار ...

خرید تضمینى گندمخرید تضمینى گندم
  12001200 کشاورز اصفهانى کشاورز اصفهانى

در نزدیک به در نزدیک به 22 ماه اخیر صورت گرفته است؛ ماه اخیر صورت گرفته است؛

3

گفتگوى اختصاصى «نصف جهان» با رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اصفهان

نه سپاهان، نه تراکتور؛ 
احسان در یونان مى ماند

بازیکن چندپسته فوتبال ایران فصل جدید فوتبالى را هم در آ.اك.آتن 
شروع خواهد کرد.احسان حاج صفى از آن دست بازیکنانى است که در 
تمام پنجره هاى نقل و انتقاالتى سال هاى قبل فوتبال ایران مشترى هاى 
پرشمارى داشته است. امســال هم از این قاعده مستثنى نبوده و مثل 

همیشه باشگاه هاى لیگ برترى...
7

 

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

بحران گاوخونى، بیخ گوش
 اصفهان و استان هاى همجوار

معضل جانشینى 
براى «پیرمردهاى 

تمام نشدنى» 

به بهانه خداحافظى قریب الوقوع سیدجالل حسینى

52 درجه سانتیگراد یا 66 درجه سانتیگراد؟!
گرماى شدید هوا در برخى نقاط کشور و تضاد در اعداد

2
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على قلى زاده:على قلى زاده:

گواردیوال هم بیاید گواردیوال هم بیاید 
کارى از پیش نمى برد

استیضاح وزیر «صمت» اعالم وصول نمى شود جهادگران با تالش هایشان زندگى خود را زیباتر مى کنندجهان نما رومینگ بین المللى چطور فعال مى شود؟استان اگر شام نخورید چه اتفاقى مى افتد؟تکنولوژى سالمت

 شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در نظر دارد ضایعات پلیسه آهن به وزن تقریبى 15 تن 
و ضایعات آهن ذوبى به وزن تقریبى 130 تن را در چارچوب قوانین و مقررات جاریه این شرکت از طریق 

مزایده عمومى به اشخاص حقیقى / حقوقى واجد شرایط واگذار نماید .
1- مهلت بازدید و تحویل پیشنهادات از تاریخ انتشار آگهى تا ساعت 12:00 روز سه شنبه 7 تیر ماه  1401

تعیین شده و بازگشایى پاکات ، همان روز ساعت 14:00 در کمیسیون مربوطه انجام خواهد شد .
2- تضمین شرکت در مزایده ، 800,000,000 ریال ضمانتنامه / چک تضمین شده بانکى  مى باشد .

3- ارائه کارت شناسایى معتبر از طرف مزایده گر جهت دریافت اسناد مزایده الزامى مى باشد .
4- پیشنهادات مربوطه مى بایست داراى امضاء و اثر انگشت بوده و در پاکات الك و مهر گردد .

5- تلفن تماس جهت هماهنگى به منظور بازدید و دریافت اسناد مزایده : 03145956292
6- هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد .

7- اسناد و قوانین شرکت در مزایده از طریق لینک زیر قابل دانلود خواهد بود.
https://mapnasts.ir/Auction-documents -8

9- مکان مراجعه جهت بازدید و ارائه پیشــنهاد : اتوبان اصفهان – کاشان ، روبروى پلیس راه ، کیلومتر 
12 جاده علویجه  شــهرك صنعتى بزرگ اصفهان ، خیابان اندیشمندان 20 – شرکت مهندسى و ساخت 

تجهیزات سپاهان مپنا مى باشد .
شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

آگهى مزایده عمومى

بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان اصفهان در نظر دارد به منظور حفاظت و حراست 
چندین رقبه امالك تملیکى خود را به شــرکت هاى ذیصالح واگذار نماید . لذا متقاضیان

 مى توانند جهت هماهنگى و کســب اطالعات بیشــتر حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 
1401/04/15 با شماره تلفن هاى 03136691090 و 03136691091 تماس حاصل فرمایند و 
پاکت هاى پیشنهادى خود را ( برگه پیشنهاد قیمت ، آنالیز حقوق ، مدارك هویتى شرکت ، 
چک ضمانت و ... ) حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1401/04/15 به دبیرخانه بانک صادرات 
اصفهان واقع در میدان آزادى ابتداى خیابان سعادت آباد ساختمان مرکزى بانک صادرات 

طبقه هشتم تحویل و رسید اخذ نمایند . 
  چک ضمانت بایستى یک فقره چک بانکى به ارزش 5٪ مبلغ پیشنهادى حفاظت از کل 
امالك در وجه دایره حسابدارى و بودجه بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان اصفهان 

باشد .
  شرکت هاى متقاضى بایستى الزامًا شرکت تخصصى حفاظتى و حراستى و تحت نظارت 

پلیس پیشگیرى باشد . 
  اعالم تعداد نفرات مستقر در هر پروژه و ارائه آنالیز قیمت الزامى است . 

آگهى مناقصه

بانک صادرات ایران – مدیریت شعب استان اصفهان 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت راهپویان ناژوان  - سهامى خاص دعوت
مى شود در جلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده   که رأس ساعت  00 : 09   
مورخه  18  /  04  / 1401 روز  شنبه   و  مجمع عمومى فوق العاده  که رأس ساعت 00 : 10 
صبح مورخه 18 / 04 / 1401 روز شنبه  به  آدرس اصفهان خیابان شاپور جدید خیابان 
کار و کارگر نبش بلوك 22 شــرکت راهپویان ناژوان به کد پستى :  8195155937 

تشکیل مى گردد  حضور بهم رسانید.
دستورجلســه  :مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده ساعت  00 : 09   صبح مورخه  

 1401 /   04  /  18
تمدید بازرسان 

دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده ساعت 00 : 10 صبح مورخه 18 / 04 / 1401 
افزایش سرمایه 

آگهى دعوت شرکت  راهپویان ناژوان  -  سهامى خاص 
شماره ثبت 37773  شناسه ملى 10980273879

هیئت مدیره شرکت

پی لب

بازیکن
شروع
تمام پن
پرشما
همیش
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شود جهادگم

رشته هاى کار بردى ، بین رشته اِى مورد نیاز بازار کار در دانشگاه پیام نور استان 
راه اندازى مى شود.

رئیس دانشگاه پیام استان اصفهان با بیان اینکه حرکت به سمت مهارت محورى 
در دانشگاه پیام نور در دستور کار است گفت: در این زمینه تفاهم نامه اى با فنى 
و حرفه اى براى مهارت آموزى و ارائه مشاوره شغلى به دانشجویان منعقد شده 

است.
رضا مختارى با اشاره به اینکه درکنار آموزش نظرى، ارائه مهارت هاى فنى به 
دانشجویان نیز صورت مى گیرد گفت: رشته هاى مدیریت کارآفرینى، مدیریت 
کســب و کار هاى کوچک و مدیریت بانکــدارى مورد نیاز بازار اســت که در 

دانشگاه هاى پیام نور راه اندازى مى شود.
وى با اشاره به اینکه این دانشگاه در استان اصفهان با 40 مرکز و واحد، 35 هزار 
دانشــجو دارد گفت: 300 عضو هیأت علمى در مقاطع و رشته هاى مختلف در 

دانشگاه هاى پیام نور استان اصفهان مشغول فعالیت هستند.

راه اندازى رشته هاى مورد نیاز بازار کار در دانشگاه پیام نور
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استیضاح وزیر «صمت»
 اعالم وصول نمى شود

داد مردم 
از گرانى ها بلند است

خبرخوان
آمار عجیب

 مسمومیت با الکل 
  عصرایران |معــاون درمــان دانشــگاه 
علوم پزشــکى اهواز، در رابطه با آمــار بیماران 
مسمویت هاى الکى در بیمارستان هاى این استان 
گفت: از تاریخ 23 خرداد تا 31 خرداد امسال تعداد 
76 نفر بر اثر مصرف الکل تقلبى دچار مسمومیت 
شده و در بیمارستان  بسترى شدند. حبیب حیبر ب ا 
ابراز نگرانى از افزایش آمار بیماران مسمومیت هاى 
الکى در استان، گفت: اکنون سه نفر بر اثر استفاده 
از مواد الکلى تقلبى دچار مسمومیت شده و در کما 

به سر مى برند.

برق کنسرت رفت!
  برترین ها |بهمــن بابــازاده، خبرنــگار 
موسیقى درباره اتفاق کنسرت فرزاد فرزین مدعى 
شده است: برق سالن «اســپیناس پاالس» در 
کنسرت   فرزاد فرزین رفت. فکرش را بکن دو هزار 
و خرده اى نفر در یک سالن کامًال تاریک محبوس 

شدند و فقط خدا رحم کرد اتفاق بدى نیافتاده...

گلزار در مطب دکتر 
کارداشیان!

  برترین ها |دکتر سیمون اوریان، متخصص 
و جراح شناخته شده پوست و زیبایى در بورلى هیلز، 
با انتشــار ســلفى با محمدرضا گلزار در حساب 
اینســتاگرام کلینیک زیبایى خــود، او را یکى از 
بزرگ ترین ستاره هاى بین المللى توصیف کرد. 
تصویرى از محمد رضا گلزار در مطب دکتر زیبایى 

کارداشیان منتشر شده است.

خرید میوه
 دانه اى مى شود! 

  ایلنا | اســماعیل مرادیــان، نایب رئیس 
اتحادیه فروشــندگان میوه و ســبزى با اشاره 
به کاهش 25 تا 30 درصدى مصــرف میوه در 
هفته اى که گذشــت، افزود: افــت قدرت خرید 
مصرف کنندگان باعث شــده است میزان خرید 
میوه نیز کاهشى شود. همچنین بسیارى از مردم 
سرگردان هســتند و نمى دانند پول خود را براى 
خرید کدام محصوالت اساسى تخصیص بدهند. 
به گفته این فعال صنفى؛ به نظر مى رســد خرید 
میوه در ماه هاى آینده در ایران مانند کشور هاى 

اروپایى دانه اى انجام شود.

مدرسه توصیه شده فرانسه 
  همشهرى آنالین |سفارت فرانسه در 
ایران مدرسه اى را به خانواده ها توصیه کرده که 
در ظاهر، هدف آموزش زبان فرانسوى است اما 
بررسى عملکرد این مدرسه که متأسفانه با مجوز 
آموزش و پرورش فعالیت دارد، نشــان از اجراى 
سند 2030 در این مدرسه است. برگزارى جشن 
ولنتاین، جشنواره درخت کریســمس، بازارچه 
خیریه کریسمس، برگزارى کالس هاى موسیقى 
و آواز، آموزش زبان فرانسه مطابق با برنامه رسمى 
فرانسه از جمله عملکرد این مدرسه است. نکته 
جالب اینکه شهریه سال جارى این مدرسه، 50 
میلیون تومان براى دوره ابتدایى اعالم شده است. 

 کدام کشور عربى 
طالى بیشترى دارد؟ 

ســعودى    اعتمادآنالین | روزنامــه 
«االقتصادیه» در گزارشــى حجم ذخایر طالى 
موجود در کشورهاى مختلف عربى را اعالم کرد 
و نوشت، عربستان ســعودى با در اختیار داشتن 
22/9 درصد کل ذخایر طالى کشورهاى عربى 
در رتبه اول قرار دارد. بر اساس لیست منتشرشده، 
عربستان حدود 323/1 تن ذخایر طال در اختیار 
دارد، در حالى که کل کشورهاى عربى مجموعًا 

1412/7 تن طال دارند. 

بازداشت قاچاقچیان مکالمه
  فارس | وزارت اطالعات افرادى را دســتگیر 
کرده که هر چند وقــت یک بار با خریــد 20 هزار 
ســیمکارت، اقدام به قاچاق مکالمــات بین المللى 
مى کردند. براســاس این گزارش از این افراد 1000 
میلیارد تومان پس گرفته شــده است. گفتنى است 
مکالمات بین الملــل باید از طریــق مراکز ارتباط 
بین الملل کشور مبدأ و مقصد برقرار شود و برقرارى 
این ارتباطات از راه هــاى غیرقانونى قاچاق مکالمه 
نامیده مى شــود. با این کار به جاى اینکه مکالمات 
دیگر کشورها مســتقیم به مقصد ارســال شود، از 
طریق مراکز بین الملل ایران به کشور مقصد ارسال 
شده و از یارانه مکالمه ما به نفع کشورهاى خارجى 

استفاده مى شود.

انتقاد روحانى معروف از 
صدا و سیما 

حجت االســالم صدیقــى، رئیس    تسنیم|
ستاد امر به معروف و نهى از منکر با انتقاد از عملکرد 
رسانه ملى افزود: ما از صدا و سیما بسیار گله داریم. 
بســیارى از اقدامات فرهنگى مخــرب، مربوط به 
صدا و سیما مى شــود، اما این نهاد با بى توجهى به 
ارزش هاى اســالمى، اقدام به تولید و پخش برخى 

فیلم ها و محتواهاى مخرب فرهنگى مى کند.

محبوبیت 
رئیسى بیشتر شده

یکسال از برگزارى سیزدهمین    جهان نیوز |
دوره انتخابات ریاســت جمهورى و پیروزى ابراهیم 
رئیسى در انتخابات گذشت. در همین رابطه سیدعلى 
یزدى خواه، نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به 
اینکه حضور رئیسى در بین اقشار مختلف مردم اقدامى 
ارزشمند اســت بیان کرد: محبوبیت آقاى رئیسى در 
سطح قابل قبولى قرار دارد. نظرسنجى هاى پنج شش 
ماه گذشته محبوبیت ایشان را باالى 70 درصد نشان 
مى داد و از زمان انتخابات ریاســت جمهورى در بین 
مردم مقبول تر بودند ولى مشــکالت اقتصادى اخیر 
ممکن است قدرى به محبوبیت دولت آسیب زند. وى 
در پایان درباره تفاوت دولت سیزدهم با دولت گذشته، 
خاطرنشان کرد: دولت قبلى که دولت نبود، تعطیل بود 

و کارى انجام نمى داد. 

ارسال گزارش حادثه آبادان 
براى اژه اى 

  مهر |دادستان کل کشور از ارسال گزارش حادثه 
متروپل آبادان به رئیس قــوه قضاییه خبرداد. حجت 
االسالم و المسلمین جعفر منتظرى گفت: در حادثه 
آبادان متأســفانه با حادثه دلخراشى مواجه شده ایم. 
چند کار انجام دادیم هیئتى به آنجا فرستادم و گزارش 
جامع و کاملى ارائه کردند. وى افزود: گزارش دولتى ها 
و مجلس را دیدم و شنیدم اما گزارش ما گزارش بسیار 
جامعى است که ابعاد مختلف را لحاظ کرده است. همه 
اشکاالت قبل، حین و بعد حادثه در گزارش آماده است 
که براى رئیس قوه قضاییه ارسال کردیم که گزارش 
را در فرصتى مناسب به اطالع مردم هم خواهیم رساند 
و نقش کسانى که تقصیر یا قصور داشته اند در گزارش 

به طور کامل آمده است.

حمله به 
«مسببین وضع موجود» 

  انتخاب |حجت االســالم محمدتقى نقدعلى، 
نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: آقاى رئیسى با شعار تغییر ریلى خدمت به مردم 
بر سر کار آمده و این موضوع را                            در دستورکار خود نیز 
قرار داده است. وى افزود: با توجه به این رویکرد دولت 
آقاى رئیسى تنها کســانى در دولت جدید مى توانند 
بمانند که به دنبال خدمت صادقانه به مردم باشــند. 
وى اظهار کرد: کسانى که مسبب وضع موجود هستند 
و در دولت قبل ســمت داشــتند نمى توانند با تغییر 
رنگ و ظاهــر در دولت جدید هم بــه کار خود ادامه 

دهند.

معاون پارلمانى رئیــس جمهور اعالم کــرد: در نامه 
استیضاح وزیر صمت، نام 36 نماینده مجلس ذکر شده 
بود که 20 نماینده امضاى خود را پس گرفته اند. پس از 
این خبر، این سئوال در افکارعمومى شکل گرفت که آیا 
استیضاح اعالم وصول شده وزیر صمت پابرجاست یا 
خیر؟ على اصغر عنابستانى، عضو کمیسیون اجتماعى 
مجلس در پاســخ به اینکه «آیا هیئت رئیسه مجلس 
شوراى اسالمى استیضاح وزیر صمت را که به امضاى 
36 نماینده در کمیســیون صنایع رسید اعالم وصول 
خواهد کرد؟ گفت: تا جایى که مطلع هستم، امضاهاى 
استیضاح آقاى فاطمى امین، االن به اندازه اى است که 

دیگر از حدنصاب افتاده و بــا پس گرفتن امضاها، بعید 
مى دانم، اعالم وصول شود.

عنابستانى درباره این شایعه که برخى وعده و وعیدها از 
سوى حامیان وزیر صمت در افتادن از حد نصاب امضاى 
استیضاح مؤثر بوده، تا چه حد واقعیت دارد؟ گفت: این 
شایعه ها اصًال درست نیست و کامًال بى اساس است. 
اغلب ممکن اســت نماینده اى نظر مخالفى یا بحثى 
درباره روش اداره یک وزارتخانه داشته باشد اما معاونان 
وزیر با ارائــه توضیحات خود یا مثــًال دادن قول تغییر 
رویه، نماینــده را مجاب مى کنند، امضاى اســتیضاح 

را پس بگیرد.

آیت ا... مکارم شیرازى در دیدار سید مسعود میرکاظمى، 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با 
اشاره به گالیه هاى شدید مردم از گرانى ها گفت: امروز 
داد مردم از گرانى ها بلند است و مى گویند که قیمت ها 
روز به روز افزایش مى یابد. وى افزود: این گرانى هاى 
افسارگسیخته با وجود افزایش درآمدهاى نفتى دولت به 
عنوان معمایى براى مردم شده که الزم است دولتمردان 

جواب قانع کننده اى براى آن داشته باشند.
آیت ا... مکارم شیرازى به گرانى مسکن و اجاره بها نیز 
اشاره کرد و گفت: اجاره بهاى خانه ها غوغا مى کند که 

باید براى آن تدبیرى اندیشید.

وى افزود: در صنعت خودروسازى نیز دست هاى پشت 
پرده اى وجود دارد که از طرفى جلوى واردات صحیح 
خودرو را گرفته و از طرف دیگر هر قیمتى خواستند براى 
خودروها تعیین مى کنند و هیچکــس نیز نمى تواند با 
آنها مقابله کند در حالى که قیمت مشابه خارجى، بسیار 

پایین تر از خودروى ایرانى است.
آیت ا... مکارم شــیرازى با اشاره به گالیه هاى مردم از 
اینکه چرا مراجع نســبت به گرانى ها ساکت هستند و 
صحبت نمى کنند، گفت: ما مکرر تذکر داده و مى دهیم 
که مردم از دولت جدید انتظار دارند که نسبت به بهبود 

اوضاع تالش کند و گرانى و تورم را مهار نماید.

باستان شناسان چینى اخیراً موفق به کشف دو گودال 
جدید با اشــیاى رازآلود در سایت ویرانه سانشینگدوى 

شده اند. 
چین یکى از کشورهایى است که فرهنگ و تاریخ جالبى 
دارد و گاهى از زیر خاك این سرزمین اشیاى رازآلود و 
آثار باســتانى عجیب و جالب توجهى پیدا مى شود. به 
تازگى باستان شناسان چینى در جنوب غربى این کشور 
موفق به کشف آثار باستانى جدیدى شده اند که به نظر 

مى رسد مربوط به چند هزار سال پیش است.
به گفته باســتان شناســان مربوطه، این اشیاء نشان 
مى دهند که تاکنون چیزى از آنها نمى دانسته ایم و در 
کتب تاریخى نیز از آنها اطالعاتى در دست نبوده ولى 
هم اکنون به لطف کشــف آنها مى توانیم برگى دیگر 
از تاریخ این ســرزمین را بخوانیم. گفتنى است که این 
اشیاى پر رمز و راز در شش گودال واقع در سانشینگدوى 

که در استان سیچوان قرار دارد، بیرون آورده شده اند.
یکى از اشــیاى رازآلودى که در گودال ها وجود داشته، 
جعبه اى برنزى از یشــم سبز اســت که روى آن چهار 
دستگیره به شکل سر اژدها تعبیه شده و البته که باستان 
شناسان هنوز متوجه کاربرد دقیق آن نشده اند. ناگفته 
پیداست که چنین حفارى جالبى بسیار مهم و ارزشمند 

است.
یکى از استادان دانشگاه سیچوان که از قضا سرپرستى 
تیم کاوش و حفارى را بر عهده داشته، لى هایچائو نام 
دارد که بیان داشته اکتشــاف آنها بسیار بزرگ و مهم 
بوده است. هایچائو درباره این کشف بزرگ گفته است: 
«تاکنون چیزى شبیه این ندیده ام. فکر مى کنم با یک 
اکتشاف بى نظیر روبه رو هستیم. هر چند نمى دانیم که 

یکى از این جعبه ها براى چه چیزى اســتفاده مى شده، 
اما حدس مى زنیم که مردمان آن زمان آن را ارزشمند 

تلقى مى کرده اند.»
بد نیست بدانید که از سایت ویرانه سانشینگدوى حدود 
13 هزار آیتم مختلف پیدا شده که این جعبه تنها یکى از 
آنها محسوب مى شود. این سایت در قرن بیستم یکى از 
مهمترین اکتشافات باستان شناسى به حساب مى آید. 

در ســال 1920 میالدى و براى اولین بار کشــاورزى 
رهگذر هنگام حفر یک چاله به حدود 400 شىء یشمى 

برخورد کرد و آنجا بود که این سایت کشف شد.
یکى دیگر از اشیاى جالب توجهى که در سانشینگدوى 
کشف شده، قربانگاهى فلزى اســت که با چهره هاى 
انسانى و حیوانات مقدس مزین شده است. دو مجسمه 
دیگر نیز از سایر آثار مهم کشف شده محسوب مى شوند 

که یکى از آنها پیکره اى با سر انسان و بدن مار و دیگرى 
مجسمه اى برنزى به شکل اژدها و با بینى خوك است. 
البته یافته هایى که هم اکنون از آن صحبت مى شــود 
عمدتًا مربوط به گودال هفتم و هشــتم اســت و شش 
گودال اولى پیش تر حفر شده بودند. به تازگى مشخص 
شــده که از این گودال ها براى اهداى قربانى استفاده 
مى شده و قدمت آنها به سه هزار سال پیش برمى گردد.

برگى دیگر به راز و رمز تاریخ چین اضافه شد

کشف گنجى عظیم از یک تمدن ناشناخته 

یکى از غار شناسان استان طى بررسى بخشى از غار علیصدر که براى عموم 
قابل بازدید نیست متوجه  نقاشى باستانى از تمثال گوزن شده است.

قدمت تشــکیل غار علیصدر به 136میلیون ســال قبل و دوره ژوراسیک 

باز مى گردد؛ از طرفى در هنگام بازگشــایى دهانه غار آثارى از  ابزار انسان 
شکارگر در این غار یافت شده است.

 نقاشى یافت شــده  اولین رنگین نگاره در استان همدان است که شناسایى 
شده و تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته اما در منطقه مریانج  سنگ نگاره اى 
این چنین از گوزن یافت شده که قدمت آن به 20هزار سال قبل باز مى گردد.
اینکه آیا گوزن در منطقه  شــمالى اســتان همدان در کبودرآهنگ زندگى 
مى کرده و چگونه انسان شــکارگر به درون این غار که اکنون آبى است راه 
یافته و این نگاره را کشیده است سئوالى است که باید باستانشناسان به آن 

پاسخ دهند؟!
قدمت کهن ترین رنگین نگاره ایران در منطقه لرستان به 100هزار سال قبل 

مى رسد و حال باید دید این نقاشى عجیب آیا از آن قدیمى تر است؟

آرمان کیانى
در حالى که تابســتان امســال دمــاى هــوا در بعضى اســتان هاى 
کشــور افزایش بى ســابقه اى داشــته اســت، گزارش اخیر منتشــر 
شــده در روزنامه «ایران» نشــان مى دهد که میــزان افزایش دما در 
این اســتان ها حتى از اعدادى که هواشناســى به طور رســمى اعالم 

مى کند هم باالتر است.
یکى از این استان ها که مورد توجه «ایران» قرار گرفته، استان ایالم است 
که همه گزارش هاى رسمى در هفته گذشته حاکى از افزایش عجیب و 
غریب دما در این استان تا 52 درجه سانتیگراد هم بود. اما نکته جالبى که 
در گزارش این روزنامه به چشم مى خورد، تفاوت در میزان این افزایش 
دماست  به طورى مردم محلى اعدادى را از شدت گرما ثبت کرده اند که 

آن اعداد در گزارش هاى رسمى سازمان هواشناسى به چشم نمى خورد.
در این باره روزنامه «ایران» به نقل از مجید بیگلریان، مدیر کل مدیریت 
ستاد بحران اســتان ایالم  آورده اســت: «در برخى شبکه هاى مجازى 
شهروندان با ارسال تصاویر دماسنج  خودروهاى شخصى دماى هوا را تا 
66 درجه در آفتاب و 58 درجه در سایه هم اعالم کرده اند، اما مالك اصلى 
ما آمارهاى سازمان هواشناسى اســت، البته گرماى بى سابقه در استان 
کامًال مشهود بود و همین امر هم سبب شد تعداد زیادى از هم استانى ها 
به خصوص در شهرســتان دهلران دچار گرمازدگى شده و راهى مراکز 

درمانى شوند.»

مانى مهدوى
اخیراً یکى از پل هاى مهم در مســیر کرمانشــاه به 
سنندج به دلیل نقص فنى بسته شــده که در نتیجه 
منجر به ایجاد ترافیک سنگین در مسیر اصلى غرب به 
شرق و شرق به غرب کرمانشاه ( راه اصلى اتصال جاده 
بیستون به کامیاران) شده است. اما این نقص فنى چه 

بود که باعث شد پل رودخانه «چم بشیر» بسته و باعث 
اختالل در عبور و مرور منطقه شود؟

آنطور که گــزارش ها نشــان مى دهد، ایــن ماجرا 
صفحه اى دیگر از پرونده اى اســت که مدت هاست 
در شــهرهاى مختلف کشور باز شــده و هر روز هم 
به صفحات آن اضافه مى شــود؛ پرونده اى با عنوان 

«سرقت از تأسیسات شهرى».
این نوع ســرقت که روز به روز در حال افزایش است، 
همه تأسیســات مهم و زیر بنایى از جملــه پل ها را 
هدف گرفته و سارقان از هیچ بخشى از این تأسیسات 
نمى گذرند. پل رودخانه «چم بشیر» در کرمانشاه نیز 
به دلیل کاهش جدى ایمنى ناشى از سرقت آهن آالت 

آن بسته شده است.
سارقان قســمت هاى فلزى از جمله میله گردهاى 
زیرین این پل را به ســرقت برده اند که این  موضوع 
باعث شده استحکام پل به شــکل قابل مالحظه اى 
کاهش پیدا کنــد و خطر ریزش آن متصور باشــد. با 
توجه به اینکه این پل در جاده اى پر تردد و ترانزیتى  
قرار گرفته است، در نشستى اضطرارى تصمیم بر آن 
شد که براى حفاظت از جان شهروندان محدوده پل 
به صورت کامل  مسدود شــود. گفته شده است که با 
توجه به طول عمر سازه و حجم خسارت هاى وارده، 
احتمال تخریب پل و بازسازى مجدد آن وجود دارد که

 پروسه اى زمان بر خواهد بود.

البته چم بشیر تنها پلى نیست که توسط سارقان مورد 
دستبرد قرار گرفته است بلکه بر اساس اتصاالت اصلى 
یک پل دیگر در بزرگراه امام خمینى(ره) کرمانشاه که 
بر روى رودخانه قره سو قرار دارد نیز ناپدید شده اند! 
در این پل، بخش عمده و اصلى اتصاالت استحکامى 
زیرین باز و یا بریده شــده اند و حتى بخش هایى از 
صفحه هاى فلزى پایه هاى پل نیز آسیب دیده به نظر 
مى رسند. این در حالى است که بخش هاى استحکامى 
به سرقت رفته از دید عموم خارج هستند و تنها با ورود 
به بخش هاى زیرین پل و قدم زدن در کنار رودخانه 
قره سو مى توان آنها را دید که به همین دلیل ایمنى 

پل پایین آمده است.
در همین حال فرماندهى انتظامى شهرستان کرمانشاه 
اعالم کرده که دو گروه ســه نفره از سارقان مرتبط با 
این موضوع دستگیر شده اند و روند دستگیرى دیگر 
عوامل نیز ادامه دارد. این ســارقان در ساعات خلوت 
با اســتفاده از ابزارهاى برش شــارژى اقدام به برش 

آهن آالت و استحکامات زیرین پل کرده بودند. 

داستان سرقت از پل هاى کرمانشاه 

52 درجه سانتیگراد
 یا 66 درجه سانتیگراد؟! 

پیدا شدن نقاشى کهن از گوزن در غار على صدر 

  نصف جهان |ســانس هاى متعدد کنســرت همایون شجریان در 
پایتخت آغاز شده است. این کنسرت در حالى باالخره آغاز شد که بیشترین 
خبرسازى درباره آن به میزان استقبال از کنسرت بر مى گشت به طورى که 
خبرهاى مربوط به آن براى چند روز در صدر اخبار فرهنگى و هنرى کشور 
قرار داشت. این میزان استقبال به حدى بود که فروش بلیت کنسرت بارها 
تمدید شــد تا جایى که حاال تهرانى ها مى توانند تا 30 ســانس از اجراى 

موسیقى سنتى در شهرشان لذت ببرند. 
اما با پایان یافتن پیش فروش اینترنتى کنسرت همایون شجریان گزارشى 

از بلیت فروشى این 30 سانس منتشر شــده است. بر این اساس گفته شده 
که حدود 80 هزار بلیت  به 28 هزار خریدار در سه مرحله و مجموعًا در شش 
ساعت فروخته شده که بر اســاس برآوردها قابلیت تمدید به چند برابر این 

میزان و با همین سرعت فروش وجود داشته است.
بلیت ها از 120 هــزار تومان تا 395 هزار تومان قیمت گذارى شــد و جمعًا 
بیــش از 1200 بلیت ردیف VIP از ســوى همایون شــجریان به صورت 
رایگان و بر اساس قرعه کشى به دانشــجویان داوطلب و احراز هویت  شده

 ارائه شد.

کنسرت همایون با 80 هزار بلیت 
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خرید تضمینى گندم
 1200 کشاورز اصفهانى

جهادگران با تالش هایشان 
زندگى خود را زیباتر مى کنند

دماى زواره به 46 درجه رسید
کارشناس اداره کل هواشناسـى استان اصفهان با اشاره 
به اینکه دمـاى برخى نقاط اسـتان به بـاالى 45 درجه 
سـانتیگراد رسـید، گفت: تا اواسـط هفته پیش رو جوى 
پایدار در سـطح اسـتان حاکم خواهد بود و پدیده غالب 
اسـتان در این مدت وزش باد پیش بینى مى شـود. آسیه 
آقایى خاطرنشان کرد: زواره در اردستان با دماى 46 درجه 
و مهاباد با دماى 45 درجه سانتیگراد باالى صفر و میمه با 
دماى 11 درجه سانتیگراد باالى صفر به ترتیب گرمترین 

و خنک ترین نقاط استان تا فردا پیش بینى مى شود.

حریق خودرو پژو206 
سخنگوى سازمان آتش نشـانى اصفهان از وقوع حریق 
خودرو پژو 206 خبر داد. سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران  
اظهار کرد: در حوالى سـاعت 11:30 چهارشـنبه شـب 
گذشـته یک مورد حریـق خـودروى پـژو 206 واقع در 
خیابان مشتاق (خیابان مهر) به ستاد فرماندهى سازمان 
آتش نشانى اصفهان اطالع داده شد. وى با اشاره به اعزام 
آتش نشانان از ایستگاه شـماره 5 به محل حریق، افزود: 
آتش نشـانان بالفاصله پس از حضـور در محل حادثه، 
این حریق را که احتمال انفجار باك بنزین هم داشت، با 

سرعت عمل مهار کردند.

آغاز عملیات اجرایی
 یک پروژه 

عملیات اجرایی فاز یک کلکتوراصلی فاضالب محسن 
آباد برخوارآغازشـد. بنا بر گزارش واحد بهـره برداري و 
توسعه فاضالب شهرستان برخوار، این عملیات اجرایی 
ازمحل اعتبارات عمرانی بطول 3418 متر وبا لوله به قطر 
400 میلیمتر از جنس پلی اتیلن وباهزینه اي بالغ بر 115 

میلیارد ریال در حال اجرا است.

پلیس استخدام مى کند
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى اسـتان اصفهان از 
استخدام نیروى جدید با مدرك کارشناسى و کارشناسى 
ارشد در پلیس امنیت اقتصادى استان اصفهان خبر داد. 
سـرهنگ جهانگیر کریمى افزود: رشـته هاى مورد نیاز 
براى استخدام در پلیس امنیت اقتصادى شامل اقتصاد، 
مدیریـت بازرگانـى، امـور گمرکـى، میـراث فرهنگى، 
بانکدارى، حسابدارى و مهندسـى نفت است. داوطلبان 
مى تواننـد جهـت کسـب اطالعات بیشـتر در سـاعات 
ادارى بـه پلیس امنیت اقتصـادى فرماندهـى انتظامى 
استان اصفهان واقع در شـهرك قائمیه داخل ساختمان 
پلیس آگاهى مراجعه و یا با شماره تلفن 03121824807 

تماس حاصل کنند.

عیادت نماینده وزیر دفاع از 
خلبانان 

به دسـتور امیر سـرتیپ آشـتیانى وزیر دفاع و  پشتیبانى 
نیروهاى مسلح ، نماینده وى در استان اصفهان به همراه 
برخى از مسؤوالن شرکت هواپیماسـازى وزارت دفاع ( 
ِهسـا) به نمایندگى از وزیر دفاع از خلبانان تازه مجروح 
شده جنگنده اف- 14 عیادت کردند. هواپیماى جنگنده 
F14 متعلق به نیروى هوایى ارتش جمهورى اسـالمى 
ایران چندى پیش در حین ماموریت پـروازى در حوالى 

پایگاه هشتم شکارى شهید بابایى دچار نقص فنى شد.

نمایشگاه بازار گیاهان دارویى 
در باغ غدیر

مدیر بازارهاى روز شـهردارى اصفهان گفت: نمایشگاه 
بازار گیاهان دارویى، تیرماه امسال در باغ غدیر اصفهان 
برگزار مى شـود. مجید صادقـى گفت: نمایشـگاه بازار 
گیاهان دارویى با هدف ارتقاى سطح سالمتى شهروندان 
و آشنایى هر چه بیشتر آنها با خواص گیاهان دارویى، با 
همکارى اداره سـالمت سـازمان فرهنگى، اجتماعى و 
ورزشى و منطقه 4 شـهردارى اصفهان برگزار مى شود. 
وى خاطرنشـان کرد: در این نمایشـگاه که تا 10 تیرماه 
در بـاغ غدیـر اصفهـان دایـر اسـت، 20 غرفـه در نظر 
گرفته شـده و گیاهان دارویى با قیمت  بسـیار مناسـب

 عرضه مى شود.

فعال شــدن کانون گرد و غبار تاالب گاوخونى در شرق 
اصفهان بحرانى است که کارشناسان نسبت به آن هشدار 
داده اند، اتفاقى که به گفته آنها با پرداخت نشدن حقابه این 
تاالب روز به روز به آن نزدیک تر مى شویم و در این صورت 

شهرها و استان هاى همجوار را تحت تاثیر قرار مى دهد. 
دشت "ِسگزى" و "انارك" از بحرانى ترین کانون هاى گرد 
و غبار استان اصفهان محسوب مى شوند که دامنه تاثیر آنها 
استانى و محلى است اما به گفته کارشناسان، خطرى که نه 
تنها اصفهان بلکه استان هاى مجاور را تهدید مى کند فعال 
شــدن کانون گرد و غبار تاالب گاوخونى در اثر پرداخت 

نشدن حقابه آن است.
به گفته مسووالن اداره کل منابع طبیعى اصفهان، دشت 
سگزى در شرق شهرستان اصفهان به بحرانى ترین کانون 
گرد و غبار این استان تبدیل شده است و با هر وزش باد از 
شرق به سمت اصفهان و از شمال به سمت شهرك صنعتى 
سگزى، گرد و غبار ایجاد مى شود و شهرستان اصفهان 
و شاهراه شمال به جنوب کشور تحت تاثیر ریزگردهاى 

حاصل از سگزى قرار مى گیرد.
اما آن طور که کارشناســان گفته اند، بازوى شرقى غربى 
تاالب گاوخونى در شــرق اصفهان از بازوى ســگزى 
قوى تر است و کنترل کردن چشــمه هاى ریزگردهاى 
تاالب در صورت فعال شدن بسیار دشوار خواهد بود، عالوه  

بر این سونامى ریزگردهاى نمک نیز از دیگر تهدیدهاى 
فعال شــدن کانون ریزگردهاى تاالب است که امکان 

کشاورزى در منطقه را از بین مى برد.
در این ارتباط نتایج یک پژوهش نشان مى دهد که هر 6 
روز یک بار در منطقه سگزى و هر هفت روز یک پدیده گرد 
و غبار در "ورزنه" و تاالب گاوخونى رخ مى دهد؛ بر پایه این 
تحقیق علمى، روند تولید گرد وغبار در منطقه سگزى و 

تاالب گاوخونى افزایشى است.
در این پیوند احمد جاللیان، اســتاد گروه خاك شناسى 
دانشگاه آزاداســالمى اصفهان و رییس مرکز تحقیقات 
بیابان زدایى و مبارزه با گردو غبار با اشاره به پژوهش ها 
و مطالعات انجام شده از سال 92 تا کنون، به ایرنا گفت: 
مساله نگران کننده، شرق و شمال تاالب گاوخونى است 
چرا که در این محدوده نوع ُرس ها قابل انبســاط است و 
توانسته فلزات سنگین و ُســموم را در طول دوره اى که 
تاالب زهکش اراضى کشــاورزى بوده در خود انباشت 
کند و چنانچه فعال شــود با خطر ریزگردهاى سمى روبه 

رو خواهیم شد.
وى شرق (سگزى) و شمال شرق اصفهان چون حبیب آباد، 
پایگاه شــهید بابایى، دولت آباد و فرودگاه شهید بهشتى 
و شهرســتان هایى چون خور و بیابانک، آران و بیدگل و 
کاشــان را از مناطق اصلى تولید گرد و غبار عنوان کرد و 

افزود: در زمان حاضر 16 کانون گرد و غبار فعال در استان 
وجود دارد و دامنه فعالیت و ریزگردهاى متصاعد از آنها تا 

ارتفاع شش هزار کیلومتر هم مى رسد.  
جاللیان، منشا 70 درصد گرد وغبارها را داخلى (صنعت، 
ترافیک و سوخت هاى فسیلى) و 30 درصد را خارجى و از 
سمت کشورهایى چون عراق، سوریه و عربستان دانست 
و گفت: پدیده خشکسالى از سال 87 و فقیر شدن پوشش 
گیاهى و شکنندگى خاك تنها علت فعال شدن کانون هاى 

گردوغبار و ریزگردهاست.
على نریمانــى، معاون فنــى اداره کل منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان نیز با بیان اینکه منشا گردوغبار 
سال هاى اخیر، محلى اســت، گفت: اما منشا 80 درصد 

گردوغبارهاى ماه هاى اخیر در  اصفهان، خارجى بود.
نریمانى اظهار داشــت: بطور معمول از اسفند تا آخر تیر و 
مرداد کانون هاى محلى بدلیل وزش باد فعال مى شوندو 
وى با اشاره به اینکه از 50 سال گذشته عملیات بیابان زدایى 
در استان اصفهان انجام مى شود، گفت: بیابان زایى نیز در 
شمار زلزله خاموش طبقه بندى مى شــود، اتفاقى که در 
سوریه و عراق شاهد آن بودیم و شاید 10 سال پیش تصور 
نمى کردیم که ابعاد این گردوغبارها به حدى باشد که به 
کشورمان برسد و شــاهد بروز این گردو غبار در داخل و 

مرکز کشور باشیم.

بحران گاوخونى، بیخ گوش اصفهان و استان هاى همجوار

16 کانون گرد و غبار تا ارتفاع 
6000 کیلومتر را آلوده مى کنند

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان با اشاره به ارزش کار 
جهادى گفت: جهادگران با تالشــى که براى هم نوعان 
خود مى کنند، زندگى خود را زیبا مى کنند، به خدا نزدیک تر 
مى شوند و در حال عبادت هستند همچنین در احادیث نیز 
بیان شده که زیباترین زندگى از آن کسانى است که در کنار 

زندگى او مشکالت دیگران نیز حل مى شود.
 آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد امام جمعه اصفهان 
در دیدار با جمعى از مســؤوالن و جهادگران شهرستان 
شاهین شهر و میمه گفت: نیاز است همه  مراقب باشیم و 
تالش کنیم تا با برنامه هاى فرهنگى جمع جوان انقالبى 
را دور هم جمع کنیم و آنان را از آســیب هاى موجود آگاه 

سازیم. 
طباطبایى نژاد با اشاره به ارزش کار جهادى تصریح کرد: 
جهادگران با تالشــى که براى هم نوعان خود مى کنند، 
زندگى خود را زیبا مى کنند، به خدا نزدیک تر مى شوند و در 
حال عبادت هستند همچنین در احادیث نیز بیان شده که 
زیباترین زندگى از آن کسانى است که در کنار زندگى او 

مشکالت دیگران نیز حل مى شود. 
نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان بیان کرد: بیش تر 
جهادگران افراد ثروتمندى نیســتند و آنچه در توان دارند 
به میدان مى آورند، آنان نســبت به افــراد ثروتمند ثواب 

بیش ترى مى برند و کارشان ارزش بیش ترى دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان گفت: گندم 
یک هزار و 200 کشــاورز اصفهانى از طى 50 روز اخیر به 

صورت تضمینى خریدارى شده است.
محسن ضیایى با بیان اینکه با توجه به شرایط فعلى در کشور 
همچون سال هاى گذشته خرید تضمینى گندم در دستور کار 
قرار گرفت، اظهار داشت: نرخ مصوب هر کیلوگرم گندم در 

سال جارى 11 هزار و 500 تومان اعالم شده است.
وى گفت:خرید تضمینى و عقد قرارداد با کشاورزان از 20 
اردیبهشت ماه آغاز شد و با یک هزار و 200 کشاورز قرارداد 
امضا شده اســت. مدیرکل غله و خدمات بازرگانى استان 
اصفهان با بیان اینکه از 20 اردیبهشت ماه امسال تاکنون 

بیش از 110 میلیارد تومان گندم در استان خرید تضمینى 
شده است، اضافه کرد: این میزان گندم در قالب دو هزار و 

200 محموله به مراکز خرید دولتى تحویل شده است.
وى با اشاره به افزایش خرید گندم از کشاورزان اصفهان در 
شهرستان هاى اصفهان، هرند، آران بیدگل و کاشان ابراز 
داشت: براى پرداخت مطالبات کشاورزان نیز رایزنى هاى 

الزم با بانک کشاورزى انجام شده است.
ضیایى با اشاره به اینکه 10 کارخانه آردسازى و دو سیلوى 
دولتى دریافت کننده گندم کشــاورزان استان است، ابراز 
داشت: زیرساخت هاى کافى براى نگهدارى گندم در استان 

اصفهان وجود دارد.

نصف جهان    هر سال در همین زمان ها موعد ثبت نام 
مدارس که مى شود، بسیارى از خانواده ها با مشکل 

مواجه مى شوند. 
برخى از این خانواده ها عنوان مى کنند که همزمان 
با فصل ثبت نام مشکلى تکرارى به نام جا نداشتن 

مدارس پیدا مى کنند. 
امسال هم این اتفاق براى برخى از خانواده ها افتاده 
و تعدادى از شــهروندان اصفهانى به این دلیل که 
مدارس دیگر جایى براى دانش آموزان جدید ندارد 

مجبورند به چند مدرسه مراجعه کنند.

این در حالى است که برخى از این مدارس تعداد ثبت 
نام هایشان بیش از حد معمول است و این بدین معنا 
اســت که در هر کالس تا حدود 50 دانش آموز هم 
حضور دارند. موضوعى که مى تواند مشکالت زیادى 

را براى دانش آموزان در تفهیم مطالب ایجاد کند.
در همین حال به علت کمبود مدارس به نسبت تعداد 
دانش آموزان، برخى از والدین حتى مى گویند ســه 
یا چهار بار به مدرســه مراجعه کرده اند تا شاید مدیر 
مدرســه براى ثبت نام موافقت کند اما در تمام این 

مراجعات یک کالم شنیده اند: «جا نداریم».

مشکل تکرارى ثبت نام دانش آموزان

نصف جهــان    با وجود اینکه از ابتــداى فصل گرم
 اجاره نشینى دســتگاه هاى دولتى نرخ هاى اجاره 
را تعیین کرده اند و اعالم کرده اند که باید بر مبناى 
تعیین نرخ افزایــش اجاره بها براى مســتأجران، 
مشــاوران امالك هم به همان میزان اجاره ها را 

تعیین کنند اما این اتفاق نیفتاده است. 
در حال حاضر قراردادهاى اجاره بها به شکل نجومى 
بسته مى شــود و هیچ ضابطه خاصى در آن اعمال 

نمى شود و همین عامل باعث گالیه مستأجران شده 
است. در شرایط اقتصادى کنونى اکثر مستأجران با 
مشکالت جدى در زمینه تأمین بودجه براى اجاره 
مواجه شده اند و برخى از آنها حتى مجبور شده اند به 

مناطق حاشیه اى شهر پناه ببرند. 
این در حالى اســت که با وجود بسته هاى حمایتى 
دولت براى مســتأجران باز هم این مشــکل حل 

نشده است. 

فصل گرم اجاره بها با قیمت هاى نجومى 

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان 
اصفهان گفت: با برنامه ریزى هایى که براى مصرف 
برق صنایع و چاه هاى آب کشاورزى تدوین و اجرایى 
شده است و با همکارى شهروندان در مصرف بهینه 
برق، در تالش هستیم که محدویتى در برق خانگى 

نداشته باشیم.
مهدى ثقفى پیرامون رسیدن فصل تابستان و کمبود 

برق در استان بیان کرد: در سال هاى گذشته سرمایه 
گذارى الزم در احداث نیروگاه هاى جدید نداشته ایم؛ به 
خاطر کمبود منابع مالى و همچنین پایین بودن قیمت 
برق انگیزه الزم براى سرمایه گذاران در عرصه برق 

وجود نداشته است؛
وى با بیان اینکه متاسفانه با کمبود زیاد برق در فصل 
تابستان مواجه هستیم، عنوان کرد: در فصل تابستان به 
علت اینکه وسائل سرمایشى وارد مدار مى شوند حدود 
30 درصد مصرف برق را افزایش مى دهند که این یک 
رقم قابل توجهى اســت، دچار کمبود برق در استان 
مى شویم. ثقفى ادامه داد: در ساعات اوج برق که از 11 
صبح شروع و تا 11 شب ادامه دارد، استفاده از وسائل 
برقى که لزومى براى روشن بودن در آن ساعت را ندارد 
از جمله جاروبرقى، چرخ گوشتى، ماشین لباسشویى و 

موارد دیگر در این ساعت خوددارى کنند.

افزایش 30 درصدى مصرف برق در تابستان

نصف جهان    سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان با همکارى معاونت فرهنگى 
شــهردارى در هفته مبارزه با مواد مخــدر از 3 الى 
21 تیرماه سال جارى برنامه اى را با هدف افزایش 
آگاهى و مهارت هاى خانواده ها در امر پیشگیرى از 

اعتیاد برگزار مى کند.
این برنامه که ویــژه مناطق 15 گانه شــهردارى 
اصفهان اســت شــامل تئاتر خیابانى، غرفه هاى 

مشاوره و سیر نمایشگاهى اســت و عالقه مندان 
مى توانند در مدت 18 روز برگزارى این برنامه ها از 

آن استفاده کنند.
گفتنى است اطالع رســانى این برنامه ها به شکل 
پوستر«بشنو و باور نکن» از طرف سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشــى شــهردارى اصفهان و اداره 
اجتماعى و مرکز پیشگیرى آسیب هاى اجتماعى 

برگزار خواهد شد.

«بشنو و باور نکن» در هفته پیشگیرى از اعتیاد 

نصف جهــان    کســرى بابایى، مدیرجهاد کشاورزى 
شهرســتان مبارکه گفت: در حال حاضر 70 درصد از 
زمین هاى کشاورزى کشــت گندم این شهرستان با 
استفاده از پهپاد هاى پیشــرفته محلول پاشى و سم 
زدایى مى شوند.  وى افزود: این پهپادها با یک برنامه 

داخلى، به طور هوشمند در مدت چهار ساعت آبیارى 
هزار هکتار از مزارع گندم و جو را انجام مى دهند.

مدیرجهاد کشــاورزى شهرســتان مبارکه بیان کرد: 
شهرستان مبارکه داراى 6000 هکتار زمین کشاورزى 

است.

مبارکه، پیشتاز اجراى طرح هوشمند سازى کشاورزى

نصف جهــان    شهردار دولت آباد از اجرا و اتمام چند 
پروژه شهرى در این شهر خبر داد. محمد حسن یارى 
گفت: اجراى عملیات آسفالت کوچه خادم در خیابان 
آزادگان شــمالى، اتمام عملیات روکش آســفالت 
کوچه نیلوفر در محله زمــان آباد(امامزاده نرمى) و 
آسفالت کوچه حافظ درمحله زمان آباد از اقدامات 

این شهردارى در سال جارى است.
وى همچنین بــه تخصیص 250 میلیــارد تومان 
براى تکمیل پروژه هاى نیمه تمام این شهرستان 
اشاره کرد و افزود: به 19 پروژه در شهرستان برخوار 
اعتبارى بالغ بر 247 میلیارد تومان اختصاص داده 

شده است.
یارى در بخش دیگرى از ســخنانش با اشــاره به 

اجراى عملیات تخریب ناشــى از آراء کمیســیون 
ماده 100 گفت: این اقدام در  منطقه صنعتى دولت 
آباد، محور حبیب آباد به اصفهان، پشت تصفیه خانه 

فاضالب انجام شد.
وى از موزاییک فرش شدن پیاده روهاى خیابان 17 
شــهریور نیز خبر داد و بیان کرد:عملیات زیرسازى 
جهت ترمیم و اجراى پیاده رو در خیابان 17شهریور 
کربکنــد در حال اجراســت و بــه زودى بــه اتمام 
مى رسد. شــهردار دولت آباد همچنین اعالم کرد: 
مساحى چاه هاى دفع آب هاى سطحى در دولت آباد 
اجرایى شده است و واحدهاى خدمات شهرى و آتش 
نشانى شــهردارى دولت آباد نسبت به نقشه بردارى 

چاه هاى دفع آب هاى سطحى اقدام مى کنند. 

نقشه بردارى چاه هاى دفع آب در دولت آباد

سیدابراهیم رییســى در نخستین ســفر دوران ریاست 
جمهورى اش به اصفهان در نشســت خبرى با اصحاب، 
زاینده رود، آب و خشــکى تاالب بیــن المللى گاوخونى 
را مهمترین مشــکالت اســتان و اولویت دولت در رفع 
آن دانســت و افزود: در بازدید از روستاها و مناطق شرق 
اصفهان مردم نگران آب آشامیدنى و کشاورزى بودند و  
ما حل این مشکل را دنبال مى کنیم. وى یادآور شد :وزیر 
نیرو از ابتداى کار بر روى این موضوع متمرکز شده و طرح 
جامع را آماده کرده که مراحل پایانى را مى گذراند؛ طرحى 
که عدالت در توزیع آب و اجراى قانون پیش بینى و مورد 

توجه قرار گرفته است.
به راســتى احیاى زاینده رود به عنــوان رودخانه دایمى 
فالت مرکزى ایــران به چند برنامه جامع یــا کامل نیاز 
دارد؟یک مســاله مشــخص، در تمامى تئــورى ها و  
نظریه ها راهکارهاى یکسان یا شبیه به هم را دارد ولى در 
موضوع رودخانه زاینده رود گویا راهکارهاى مشخص به 
زیر میز و  فرصت سوزى و فضاى ابهام آمیز به روى میز 
منتقل شده است. به گفته اقتصاددان نهادگرا، در فضاى 
غبارآلوده حرکت کردن منجر به از دســت رفتن زمان و 

سرمایه مى شود.   
تئورى بازى ها (Theory Game)رهیافتى مناسب براى 
تحلیل مناقشه و رفتارهاى غیرهمکارانه ذى نفعان بوده و 

براى ارایه راهکار در شرایط تضاد منافع کارآمد است. این 
تئورى  روشى براى تصمیم گیرى شرایطى است که در آن 
هر گونه اقدام تصمیم گیران ممکن است بر سود و زیان 
تصمیم گیرنده دیگر اثر بگذارد. منظور از حل این مسایل 
ارایه راهکار براى انتخاب استراتژى هاى مناسب توسط 
هر یک از بازیکنان است به گونه اى که سودمندى هر دو 
فرد یا منطقه  در ازاى انجــام هر دو بازى ماکزیمم گردد. 
بر مبناى این تئورى مى توان  مســاله زاینده رود را  مورد 
تجزیه و تحلیل قرار داد و راه برون رفت از آنرا به تصمیم 

سازان ارایه کرد.  
در موضوع زاینده رود اجــراى قوانین معطل مانده باعث 
شده که برخى از ذینفعان (دولت) از حد تعادل خود گذشته 
و از نقطه زینى یا تعادل مساله همه طرفها دور شوند. زاینده 
رود را علیرغم ادعایى که مى شود، فقط خشکسالى خشک 
نکرد، زاینده رود را بارگذارى غیراصولى در زمینه صنعت، 

انتقال و توسعه کشاورزى و باغدارى خشک کرد. 
زاینده رود یک پیکره واحد است، از دامنه هاى زاگرس تا  
گاوخونى و در طول قرون گذشته همواره مسیرى مشخص 
و معین داشته  است. ولى دولتها و بخشى از مردم در طى چند 
دهه گذشته با برهم زدن تعادل این رودخانه زمینه خشکى  
آنرا فراهم ساختند. وجود نداشــتن نقطه زینى(تعادل) در 
نظریه بازى ها باعث حل نشدن مساله مى شود. در موضوع 
زاینده رود، ســهم دولت از آب زاینده رود تنها محدود به 

آورد تونل دوم کوهرنگ و تونل چشمه لنگان مى باشد که 
کمتر از 25 درصد آب زاینده رود است. در حال حاضر بیش 
از 50 درصد آب زاینده رود را دولت به طرح هاى صنعتى، 

انتقال،شرب و کشاورزى اختصاص داده است.
افزایش جمعیت شــهرها، انتقال آب از پیکره نیمه جان 
زاینده رود به خارج از حوضه آبریز، بیشــینه مصرفى را به 
وجود آورده که نه تنها جایگزین براى آن  ایجاد نشده بلکه 
شاهد کمینه  منابع آب در طول مسیر و به دنبال آن خشکى 
رودخانه  هستیم. سیاست هایى که دو سوم رودخانه زاینده 
رود را خشک کرد، بالقوه اســتعداد آنرا دارد که تمامى آنرا 

بخشکاند.
دولت ســیزدهم چنانچه براى احیاى رودخانه زاینده رود 
مصمم است ابتدا باید قانون اصلى نظریه بازى ها را رعایت 
کند و آن التزام به قوانین و مصوبه هاى موجود در ارتباط 
با زاینده رود اســت. مدیریت واحد حوضه رودخانه زاینده 
رود و توقف انتقــال هاى موجود از زاینــده رود یا تامین 
تعهدات دولت به زاینده رود و توقف فعالیت هایى که منجر 
به کاهش آورد رودخانه و اصالح روش هاى آبخیزدارى 
متداول در باالى سد زاینده رود مى شود مى تواند گامى 
در راستاى حل مساله باشد. جبران بیشینه بارگذارى یا با 
کاهش آن یا جبران از سایر منابع مى تواند نقطه زینى یا 
تعادل مساله را براى این رودخانه مشخص کند و به حاصل 

جمع صفر برساند.

احیاى زاینده رود با نظریه بازى ها
حسین قلع ریز
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مردم براى نیازهاى روزانه خود به اینترنت به داده هاى تلفن همراه متکى هستند. دستگاه هاى 
اندرویدى قابلیتى دارند که به شــما امکان مى دهد پس از مدت زمان مشخصى، محدودیتى 

براى میزان داده اى که مى توانید استفاده کنید تعیین کنید.
این باعث مى شود که از داده هاى بیش از حد روى گوشى خود استفاده نکنید. در نتیجه، استفاده 

از داده شما را محدود مى کند و در هزینه داده تلفن همراه شما صرفه جویى مى کند.
حالت Data Saver به شــما این امکان را مى دهد که میزان داده اســتفاده شــده توسط 
برنامه ها و خود اندرویــد را کاهش دهید. توانایى ذخیره داده هــاى تلفن همراه خود با یک 
جابجایى یکى از محبوب ترین ویژگى هاى اندروید اســت. اگر نمى دانید چگونه مى توانید 
داده ها را با استفاده از این ویژگى ذخیره کنید، در اینجا راهنماى گام به گام ما براى روشن کردن 

حالت Data Saver است.
1.تنظیمات سیستم را در دستگاه Android خود باز کنید.

2.به تب SIM card & Mobile Data بروید.
3.روى گزینه data usage ضربه بزنید.4.به گزینه data saving بروید.

کلید data saving را روشن کنید.
در حالى که به طور کلى این یک ویژگى مفید اســت، شــما را از 
به روزرسانى خودکار برنامه یا دانلود فایل هاى حجیم نیز جلوگیرى 
مى کند، که هر دو مى توانند داده هاى زیادى را مصرف کنند. در 
 Data Saver نتیجه، در برخى موارد، ممکن است بخواهید
 Android را خاموش کنید تا اتصال اینترنت بهترى در
خود داشته باشید. همچنین مى توانید با انجام 
مراحل مشابه، حالت Data Saver را 

غیرفعال کنید.

طبق گفته محققان، بیشتر نرم افزارهاى چراغ قوه براى 
ســرقت اطالعات کاربران، مجوز هاى غیرضرورى را 

درخواست مى کنند.
در دهه اخیر،کاربران گوشى هاى هوشمند به دلیل عدم 
وجود چراغ قوه در دستگاهشــان از فــالش دوربین یا 
برنامه هاى مربوط، استفاده مى کردند. اما امروزه طراحان 
تلفن هاى همراه  براى راحتى کاربران در پنل پشتى این 

محصوالت، دکمه چراغ قوه LED را تعبیه کردند.
برخى از کاربران گمان مى کنند این نرم افزار بى ضرر بوده 
و به گوشى ها آسیبى نمى رساند. اما  برنامه هاى چراغ قوه 
نیاز به مجوز هایى دارند که نباید به آن دسترسى پیدا کنند 

و مربوط به کارشان نیست.
مطالعه اى توسط Avast نشــان داد که تعدادى 

از برنامه هــاى چــراغ قــوه، مجوز هاى 
غیرضرورى را درخواســت مى کنند 

که گاهى به 77 مورد مى رسد. 

این مجوز ها به برنامه ها اجازه مى دهند تا اقداماتى مانند 
خواندن لیست مخاطبین یا ضبط صدا را انجام دهند. در 
حال حاضر مشخص نیست که آیا همه برنامه هاى مرتبط 
با چراغ قوه به مجوز هاى دستگاه هاى اندرویدى براى 

اهداف مخرب دسترسى پیدا کرده اند یا خیر.
کاربران اندروید، تنها کسانى نیســتند که باید محتاط 
باشــند. برخــى از برنامه هاى چــراغ قــوه آیفون نیز 
درخواست هاى مجوز 
را  مضحکــى 

ارائــه مى کنند. 
 Wired طبق تحقیقات
در ســال 2014، برنامه هاى 
چراغ قوه درخواســت مجوز براى 
ردیابى مکان iPhone، اســتفاده از 

دوربین یا خواندن تقویم دستگاه مى کردند. در چند سال 
گذشته، احتمال اینکه یک کاربر معمولى آیفون فریب 
برنامه چراغ قوه را بخورد، بسیار کمتر شده، به خصوص 
که همه دستگاه هاى iOS مدرن داراى دکمه چراغ قوه 

استاندارد هستند.
یکى از راه هاى متداول براى کســب سود یک برنامه، 
ادغام تبلیغات است. توسعه دهندگان برنامه با نرم افزار 
تبلیغاتى کار خواهند کرد که به نوبه خود  سعى کنند به 
مجوز هایى در تلفن شــما دسترســى پیدا کنند. برخى 
از توســعه دهندگان برنامه نیز با شرکت هاى تبلیغاتى 
همکارى مى کنند تا اطالعات را از کاربران اســتخراج 

کرده و به سود برسند.

نحوه جلوگیرى از صــدور مجوز براى 
نرم افزارهاى چراغ قوه

براى کاربران آیفون، روشــى وجود دارد که 
برنامه ها نمى توانند به اطالعات دسترســى 
پیدا کنند بــراى این کار الزم اســت تا به 
تنظیمات و ســپس Privacy بروید، سپس 
برنامه هایى را که در آیفون خود درخواســت 
مجوز کرده اند، مشــاهده و آن ها را فعال یا  غیرفعال 

کنید. همچنین مى توانید گزارش حریم خصوصى برنامه 
را فعال کنید.

کاربران اندروید نیز مى توانند با رفتن به تنظیمات، سپس 
حریم خصوصى و مدیریت مجوزها، آرامش خاطر داشته 
باشند. در اینجا مى توانید فعالیت برنامه ها روى گوشى 
خود و کار هایى که با مجوز هــا انجام مى دهند را ببینید. 
همچنین مى توانید دسترســى به مجوز هــا را براى هر 

برنامه تغییر دهید.

پس از عرضه قابلیت واکنش با ایموجى به پیام ها در واتس آپ اکنون این پیامرســان این ویژگى را توسعه 
داده است.

وابتا اینفو اعالم کرد، واتــس آپ ماه قبل واکنش به پیام ها را در این پیامرســان فعال کرد. در این قابلیت 
تنوع ایموجى ها براى واکنش کم بود اما اکنون این ویژگى را توســعه یافته و کاربران مى توانند با تمامى

ایموجى ها به پیام ها واکنش نشان بدهند.
پیش تــر گــزارش هایى مبنــى بر اینکــه واتــس آپ ایــن قابلیــت را بــراى اندروید و دســکتاپ 
عرضه مــى کند،  وجود داشــت و بــه تازگــى گفته شــده این قابلیــت براى نســخه iOS نیــز ارائه 

خواهد شد.
باتوجه به تصاویر منتشر شده،  زمانى که این قابلیت در دسترس کاربران 

قرار بگیرد، در کنار برخى از ایموجى هایى که نمایش داده مى شوند؛ 
گزینه «+» نیز اضافه خواهد شد که کاربران با کمک آن مى توانند از 

سایر شکلک ها براى واکنش به پیام استفاده کنند.
گفتنى است که اکنون امکان واکنش به پیام با تمام ایموجى ها در 

حال توسعه اســت و زمان عرضه این قابلیت براى آزمایش کنندگان 
عمومى و همه کاربران مشخص نیست.

دالیلى که باید مراقب  نرم افزار 
چراغ قوه گوشى خود باشید

Dمحصوالت، دکمه چراغقوهLED را تعبیه کردند.

برخى از کاربران گمان مى کنند این نرم افزاربى ضرر بوده
و به گوشى ها آسیبى نمى رساند. اما  برنامه هاى چراغ قوه 
نیاز به مجوز هایى دارند که نباید به آن دسترسى پیدا کنند 

و مربوط به کارشان نیست.
stمطالعه اى توسط Avast نشــان داد که تعدادى 

قــوه، مجوز هاى برنامه هــاى چــراغ از
غیرضرورى را درخواســت مى کنند 

مى رسد.  7که گاهى به 77 مورد

درخواست هاى مجوز
را  مضحکــى 

ارائــه مى کنند. 
Wired طبقتحقیقاتd

4در ســال 2014، برنامه هاى 
چراغ قوه درخواســت مجوز براى 
eردیابى مکان iPhone، اســتفاده از 
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براى نخستین بار در تاریخ آیفون، انتظار مى رود اپل در نسل جدید 
آیفون، چیپ ست متفاوتى استفاده کند که عملکرد و سرعت آن را به 

طرز چشمگیرى بهبود خواهد بخشید.
افشاگر ناشناســى به نام آى هکتو (iHacktu) گزارش کرده است 
تراشه جدید A۱۶ اپل که مختص مدلهاى آیفون 14 پرو خواهد بود، 
عملکرد فوق العاده و بهبود باترى نسبت به مدل A۱۵ ۲۰۲۱  خواهد 

داشت که براى مدلهاى غیرپرو حفظ خواهد شد. 
این یافته ها مورد حمایت یکى از افراد مطلع و معتبر این صنعت قرار 

گرفته است.
به گفته آى هکتو، ســى پى یو (پردازنده) تراشه A۱۶ به میزان 42 

درصد و پردازنده گرافیکى آن 35 درصد سریع تر از مدل 
قبلى است. بهبودى در این حد و اندازه از زمان 

تراشــه A۱۰ آیفون 7 در سال 2016 
مشاهده نشده است. در آن زمان، 

  A۱۰ عملکرد سى پى یو تراشه
به میزان 40 درصد و پردازنده 
گرافیکى آن 50 درصد نسبت 
 ۶S در آیفون A۹ به تراشــه

بهبود پیدا کرده بود.
بعالوه، آى هکتــو مدعى 
شــده اســت با دو ساعت و 
10 دقیقه استقامت اضافى، 
بهبود چشمگیرى در باطرى 

صورت گرفته و سرعت شارژ سریع در مدل هاى آیفون 14 پرو به 50 
درصد شارژ ظرف مدت 16 دقیقه رسیده که نصف زمان 30 دقیقه در 

مدل آیفون 13 پرو است.
آنچه که به اظهارات آى هکتو اعتبار بخشیده است، تایید این ارقام از 
سوى یک منبع مطلع صنعتى به نام ShrimpApplePro است. این 
افشاگر اعالم کرده که اپل با استفاده از رم LPDDR۵ به این جهش 

در عملکرد دست پیدا کرده است.
مصرف نیــروى رم، LPDDR۵ به میزان 30 درصــد کمتر از مدل 
LPDDR۴X بکار رفته در مدل هاى قبلى آیفون و سرعت 

 LPDDR۴X آن یک و نیم برابر بیشتر است. رم
در مدلهاى استاندارد آیفون 14 استفاده 

خواهد شد.
 اگر این ادعاها درســت باشــد، 
ســقف انتظارات طرفداران اپل 

شکسته خواهد شد.
 با توجه بــه بهبودهاى صورت 
گرفته در طراحــى و ارتقاهاى 
دوربین در مدل هاى آیفون 14 
پرو، اپل نهایت تالش خود را از 
زمان عرضــه آیفون ایکس به 
همراه آیفون 8 براى پرفروش 
کردن ایــن گوشــى، انجام 

مى دهد.

گفته شده که گوشى ۵۰i Prime Realme Narzo در 22 ژوئن عرضه 
مى شود؛ قیمت آن صد دالر (تقریباً 7800 روپیه) اعالم شده است.

 طبق گزارش یک منبع معتبر، ۵۰i Prime Realme Narzo در تاریخ 
22 ژوئن عرضه خواهد شد. گفته مى شود که این گوشى هوشمند 

مقرون به صرفه ترین گوشى هوشمند این شرکت چینى 
 Realme Narzo در سال جارى اســت. گفته مى شود

۵۰i Prime در دو گزینه رنگى عرضه مى شود.

گزارش اخیر ۹۱Mobiles به نقل از استیو 
همرســتوفر (@OnLeaks در توییتر) 
 Realme به جزئیات کلیدى در مــورد
۵۰i Prime Narzo از جمله تاریخ عرضه، 

قیمت و مشخصات اشاره کرده است. براى 
یادآورى، انتظار مى رود گوشــى هوشمند 

Realme در تاریخ 22 ژوئن عرضه شود.

قیمت ۵۰i Prime Realme Narzo ۱۰۰ دالر 
(تقریبًا 7800 روپیه) اعالم شــده اســت. طبق 

اطالعات منتشر شده، ۵۰i Prime Narzo مقرون 
به صرفه ترین تلفن هوشــمند ریلمى در سال 2022 

خواهد بود. گفته مى شود این گوشى در دو رنگ مشکى 
و سبز عرضه مى شود.

این نشــت همچنین به برخى از مشــخصات کلیدى و ویژگى هاى 
طراحى این گوشى اشــاره کرد. گفته مى شــود گوشى هوشمند این 
شرکت چینى داراى یک ماژول دوربین مربعى در پشت است که داراى 

یک دوربین تک دایره اى به همراه فالش LED و برند Narzo است.
همچنین گفته مى شود که گوشــى Realme داراى صفحه نمایش 
باریک، همراه با بریدگى قطره اى براى دوربین جلو اســت. ســمت 
راست ۵۰i Prime Realme Narzo با دکمه تنظیم صدا و دکمه پاور 
عرضه مى شود و انتظار مى رود سمت چپ سیم کارت را در خود 
جاى دهد. این فاش همچنین حاکى از آن است که این گوشى 
هوشمند داراى باترى 5000 میلى آمپر ساعتى 

خواهد بود.
همانطور که قبًال ذکر شــد، ظاهراً این 
تلفن هوشــمند در چندین وب سایت 
 EEC و NBTC گواهینامه از جمله
 ،RMX۳۵۰۶ با شــماره مــدل
FCC و BIS مشــاهده شــد. 

فهرســت FCC ایــاالت 
متحده ابعاد این گوشى را   
164,۱x۷۵,۵۳x۸,48 با 
وزن 181 گرم نشان داد. 
همچنین گفته شد که این 
گوشى هوشمند از دو سیم کارت 
پشتیبانى مى کند و با شــماره مدل BLP۸۷۷ عرضه مى شود. لیست 
گوشى هاى هوشمند در وب سایت BIS نشان دهنده راه اندازى قریب 

الوقوع ۵۰i Prime Realme Narzo در هند است.

امکان فعال ســازى خدمات رومینگ در اپراتورهاى همراه 
از طریق شماره گیرى کدهاى دســتورى فراهم است و تنها 
درصورت خروج از کشــور و نه صرفا با فعال بودن رومینگ 
اپراتورها، تعرفه هاى رومینگ براى مشترك محاسبه خواهد 

شد.

در مسافرت به کشورهاى خارجى، با اســتفاده از سیم کارت 
کشــور مقصد، از تعرفه هاى آن کشــور براى تماس تلفنى، 
ارسال پیامک و دیتا استفاده مى شود اما اگر مسافران بخواهند 
از سیم کارت هاى ایرانى اســتفاده کنند، تعرفه هاى رومینگ 
برایشان محاسبه مى شــود. در روزهاى گذشته، اخبارى در 
شبکه هاى اجتماعى منتشــر شــد مبنى بر اینکه اپراتورها 
بدون اطالع مشــترکان، رومینگ تماس ها را فعال کرده اند 
و این موضوع منجر مى شــود تعرفه هاى تماس ها به صورت 
بین المللى حساب شود که هزینه اى بسیار باالتر از هزینه هاى 

معمول تماس دارد.
با توجه به اینکه براى استفاده از خدمات رومینگ، الزم است 
این امکان از قبل روى ســیم کارت آنها فعال باشد، اپراتور 
با فعال ســازى اســتفاده از خدمات رومینگ براى 
همه مشــترکان خود، این امکان را فراهم 
کرده است تا پس از خروج مشترك 
از کشــور و عدم دسترســى به 
اپراتور مبدأ، استفاده از خدمات 
رومینگ امکان پذیر باشــد. 
اپراتور ایرانسل هم در بیانیه اى 
اعالم کرد امکان استفاده از خدمات 
رومینگ بین الملل به صورت پیش فرض، 
براى تمامى مشترکان فعال است تا در صورت 

خروج مشــترك از کشــور و حضور در مناطق تحت پوشش 
اپراتورهــاى طرف قــرارداد، امکان بهره منــدى از خدمات 

رومینگ و ارتباط با ایران میسر شود.
بر این اساس، در زمان حضور مشترك در خاك ایران، همواره 
تعرفه هاى عادى براى مشترك محاســبه مى شود و تنها در 
صورت خروج مشترك از کشور و قرار گرفتن در مناطق تحت 
پوشش اپراتورهاى طرف قرارداد، تعرفه هاى رومینگ محاسبه 
مى شود. این امکان به صورت یک روال عادى،  براى مشترکان 
اپراتورهاى تلفن همراه فعال است و امکان غیرفعال سازى و یا 
فعال سازى مجدد خدمات رومینگ در اپراتور ایرانسل از طریق 
شماره گیرى کد دستورى #1111* و در اپراتور همراه اول از 

طریق کد  #29*10* فراهم است.
همچنین صرفًا در نقاط مرزى، در صورتى که به خاطر تخلف 
و همپوشــانى اپراتورهاى میزبان در کشــورهاى همسایه، 
مشترکى به شکل ناخواسته، تحت پوشش اپراتورهاى خارجى 
قرار گیرد، به سرعت به وى پیامک اطالع رسانى ارسال مى شود 
و روش غیرفعال سازى و تعرفه هاى رومینگ بین الملل به او 
اطالع رسانى مى شود و تا زمانى که مشترك تماس ورودى و 
خروجى نداشته باشد، هیچ هزینه اى بابت رومینگ به حساب 

وى منظور نمى شود.
با فعال کردن سرویس رومینگ، اینترنت رومینگ و اینترنت 
گوشى همراه هنگام سفر مى توان از اینترنت همراه استفاده 

کرد و هر یک از سیم کارت هاى دائمى و اعتبارى شرایط خاص 
خود را براى استفاده از سرویس رومینگ دارند. تعرفه رومینگ 
هر یک از اپراتورها در شرایط حضور در کشورهایى که قرارداد 
رومینگ با آن ها بســته شده، متفاوت اســت و در وب سایت 

اپراتورهاى همراه قرار گرفته است.
از طرفى به محض ورود به کشورهاى دیگر، هزینه رومینگ 
براى سیم کارت محاسبه نمى شود. رومینگ امکان استفاده از 
تلفن همراه براى برقرارى تماس و ارسال پیامک و استفاده از 
دیتا در خارج از محدوده جغرافیایى تحت پوشش شبکه اپراتور 
را فراهم مى کند؛ بنابراین تنها زمانى که مشترکى از یکى از 
این سرویس ها استفاده کند، هزینه رومینگ براى او محاسبه 
خواهد شد و این طور نیست که به محض ورود به کشورهاى 
دیگر، هزینه رومینگ براى سیم کارت افراد در نظر گرفته شود.
همچنین صرف نظر از مســافرت یا عدم مسافرت به خارج از 
مرزهاى کشور، در صورت برقرارى ارتباط از طریق شبکه تلفن 
همراه کشورهاى همســایه، هزینه هاى رومینگ بین الملل 
مطابق با تعرفه آن کشــور محاســبه خواهد شد و در شهرها 
و نقاط مرزى به علت پوشش آنتن شــبکه هاى تلفن همراه 
کشورهاى همســایه، همواره احتمال انجام مکالمه در داخل 
کشور از طریق شبکه آن ها وجود دارد که این موضوع مى تواند 
موجب اســتفاده ناخواســته از رومینگ و تحمیل هزینه به 

کاربران شود.

بــه گفتــه محققــان برخــى از کاربران 
بدافزار هایى را به جاى نرم افزار از فروشگاه 
گوگل پلى دانلود کرده که اطالعات فیسبوك 

آن ها را مى دزدد.
هکر ها در ســال هاى اخیر بدافزار هایى را در 
فروشــگاه هاى Google Play و اپ استور 
به جاى نرم افزار آپلود کــرده که اطالعات 
کاربران را به ســرقت مى برند. عدم شناخت 
برنامه هاى جاسوســى و شــبیه بودن نوع 
فعالیت این بدافزار ها به برنامه هاى اصلى دو 

عامل سرقت اطالعات افراد است.
 کاربران یک بدافزار اندرویدى را میلیون ها 
بار از فروشگاه Google Play دانلود کرده اند. 
بر اساس شواهد، ابزار هاى تبلیغاتى مزاحم و 
سایر اشکال این بدافزار در قالب تب هاى باز 
شده 12 برنامه تلفن همراه در فروشگاه گوگل 
پلى توزیع شده اند. برنامه هایى که برخى از 
آن ها بیش از دو میلیون بار دانلود شده است. 
به گفته محققان امنیت سایبرى، یکى از پنج 
برنامه مخرب کشف شده در گوگل پلى، نرم 
افزار PIP Pic Camera Photo Editor با 

بیش از یک میلیون بار دانلود بوده .
این برنامه به عنوان یــک نرم افزار ویرایش 
تصویر در گوگل پلى در اختیار کاربران قرار 
گرفته؛ اما در واقع، اعتبار فیســبوك افراد را 
مى دزدد. ســایر برنامه هاى مخرب عبارتند 
 Wild & Exotic از یک برنامه تبلیغاتى با نام
Animal Wallpaper که به محض دانلود 

SIM Tool Kit جایگزین نام آن مى شــود. 

این برنامه 500 هزار بار بارگیرى شده است. 
 ZodiHoroscope - Fortune اپلیکیشن
Finder بــا 500 هزار بــار دانلــود و ابزار 

تبلیغاتى Magnifier Flashlight با 10 هزار 
بارگیرى از دیگر برنامه هاى مخرب پیدا شده 

هستند.
هــدف ایــن بدافزارها، ســرقت اطالعات 

فیسبوك کاربران اعالم شده است. 
محققان عالوه بر این برنامــه ها، چهار نرم 
افزار تقلبى دیگــر از جمله یک بازى، برنامه 
ارائه دهنده بازیابى عکس هاى حذف شــده 
و اپلیکیشن جبران هزینه جعلى براى جامعه 
روسى زبان را کشف کردند. هیچ کدام از این 
نرم افزار ها در حال حاضــر براى کاربران در 

دسترس نیستند.
 افراد بــراى حفاظت از اطالعــات خود، در 
صورت دانلود آن ها باید ایــن برنامه ها را از 

گوشى هاى هوشمندشان حذف کنند.

د

کشف بدافزارى که 
اطالعات

 فیسبـــوك افراد را 
مى دزدد

با تمام ایموجى ها به پیام هاى واتس آپ
 واکنش نشان بدهید

ساخت تلویزیــــون تاشویى که
 به راحتى قابل حمل است

بران 
د؛ 
ز 

ر 
ن 

به تازگى دانشمندان کره اى، تلویزیونى طراحى کردند که قابلیت تا شدن و حمل آسان دارد.
ممکن است برایتان پیش آمده باشد که گاهى اوقات  بخواهید برنامه هاى مورد عالقه 
خود در تلویزیون را مشاهده کنید، اما چنین دستگاهى در کنارتان نباشد به همین 

علت دانشمندان کره اى، تلوزیونى اختراع کردند که قابلیت تاشدن دارد.
 اخیرا یک طراح کره اى به نام Hyunseok Kang تلویزیونى را طراحى کرده 
که نمایشگرش انعطاف پذیر است و مى تواند در مواقع الزم به اندازه یک چمدان 

شده و به راحتى قابل حمل شود.
گفته شده، صفحه انعطاف پذیر نمایشگر  این 
تلویزیون براى راحتى کاربران داراى یک لوالى 
دو محوره است که در وسط قرار دارد و به صفحه 
دســتگاه اجازه مى دهد تا آزادانــه در هر زاویه اى 
تنظیم و به راحتى کوچک یا بزرگ شود. همچنین بر روى 

این دستگاه یک دسته چرمى تعبیه شده که حمل آن را آسان مى کند.
براساس گزارش ها، تلویزیون مجهز به یک دکمه نگهدارنده است که به 
کاربران اجازه مى دهد صفحه نمایش را در هر پیکربندى محکم و قفل کنند. 
 Yanko Design، دارد که به گفته USB همچنین این دستگاه یک پورت
C، 3 پورت USB A، و 3 پورت HDMI، سرگرمى بدون مانع در هنگام تفریح 
را تضمین مى کنند. در ادامه مى توانید تصاویر این دستگاه انعطاف پذیر را 

مشاهده کنید.
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رومینگ بین المللى چطور فعال مى شود؟

روزهاى گذشتهشد. محاسبه مى شــود. در برایشان
شبکه هاى اجتماعى منتشــر شــد مبنى بر اینک
بدون اطالع مشــترکان، رومینگ تماس ها را فع
و این موضوع منجر مى شــود تعرفه هاى تماس
بین المللى حساب شود که هزینه اى بسیار باالتر از

معمول تماس دارد.
با توجه به اینکه براى استفاده از خدمات رومینگ
ب ینینایایناییناینایناینامکان از قبل روى ســیم کارت آنها فعال
بببببابابابابا فعال ســازى اســتفاده از خدمات رو
همه مشــترکان خود، این امک
کرده است تا پس از خر
ززززززازازازازازازازاز کشــور و عدم دس
اااااااپاااااپراتور مبدأ، استفاد
رومینگ امکان پذ
ایرانسلهم اپراتور
اعالم کرد امکان استفاد
رومینگ بین الملل به صورت
ت فعال است مشترکان براى تمامى

نحوه روشن کردن حالت ذخیره داده در اندروید

e.روى گزینه data usage ضربه بزنید.4.به 3
gکلید data saving را روشن کنید.

حالى که به طور کلى این یک ویژگى در
به روزرسانى خودکار برنامه یا دانلود فای
مى کند، که هر دو مى توانند داده هاى
نتیجه، در برخى موارد، ممکن اس
ررا خاموش کنید تا اتصال ای
ه خود داشته باشید.
مراحل مش
غیر

درز اطالعات جدید از سرعت شوکه کننده آیفون 14 معرفى مقرون به صرفه ترین گوشى ریلمى

و هوشمند  ه مى شود که این گوشى
ىىىىىىىىىىىىىینىىىى هوشمند این شرکت چ
Realme Narzo ى شودo

عرضه مى شود.
ووتیو  نقل از اس

 در توییتر)ر)ر)ر)
RRRealmee

یخ عرضه، 
 است. براى

ــى هوشمند 
رضه شود.

۱۰۰۵۰i Pri دالر

ــده اســت. طبق 
۵۰i مقرون Prime N

2د ریلمى در سال2022
گوشى در دو رنگ مشکى 

oراست ۵۰iPrimeRealmeNarzo با دکمه تنظیم ص

عرضه مى شود و انتظار مى رود سمت چپ سیم ک
جاى دهد. این فاش همچنین حاکى از آن است
0هوشمند داراى باترى 5000 میل

خواهد بود.
همانطور که قبًال ذکر شـ
تلفن هوشــمند در چند
C گواهینامه از جملهC

با شــماره مــدل
BIS مش S و FCC

C فهرســتC

متحده ابعاد
۵۳x۸,48
1وزن181
همچنین گف
گوشى هوشمند از
ض BLP۸۷۷ل ا ش ا ک ا ۷ش

2 به میزان 42 A۱۶ ۶ســى پى یو (پردازنده) تراشه

5گرافیکى آن 35 درصد سریع تر از مدل 
ى در این حد و اندازه از زمان 

سال 2016 6 در 7ن 7
ت. در آن زمان،

A۱۰ تراشه 
د و پردازنده 
صد نسبت 
۶Sآیفون S

د.
ـو مدعى 
و ساعت و 
ت اضافى، 
 در باطرى 

LPDDR۴X بکار رفته در مدل هاى

آن یک و نیم برابر بیشتر اس
در مدلهاى استاند

خواهد شد.
 اگر این ادع
ســقف انت
شکسته خ
توجه بـ  با
گرفته در
دوربین در
ن اپل پرو،

زمان عرض
همراه آی
کردن ای
مى دهد.
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محققان به این نتیجه رسیدند که مصرف روزانه مکمل هاى حاوى 2.5 
گرم امگا 3 بهترین کمک به بدن بــراى مقاومت در برابر اثرات مخرب 

استرس است.
 تحقیقات جدید نشان مى دهد که مصرف مکمل امگا 3 ممکن موجب 
افزایش محافظت در سطح سلولى مغز شده و نتیجتا استرس را کاهش 
دهد. امگا 3 با سرکوب آســیب و افزایش محافظت در سطح سلولى در 
طول و بعد از یک رویداد استرس زا، به کند کردن اثرات پیرى کمک کند.
محققان دانشگاه ایالتى اوهایو دریافتند که مصرف روزانه مکمل هاى 
حاوى 2.5 گرم امگا 3 بهترین کمک به بدن براى مقاومت در برابر اثرات 

مخرب استرس است.
در آزمایشــى که بدین منظور ترتیب داده شد، شــرکت کنندگانى که 
مکمل هاى امگا 3 مصرف مى کردند، هورمون استرس زاى کورتیزول 
و سطوح پایین ترى از پروتئین پیش التهابى را طى یک رویداد استرس زا 

در آزمایشگاه تولید کردند.
امگا 3 به فرایندى که محققان آن را «انعطاف پذیرى استرس» مى نامند 
کمک کردند. کاهش آسیب در هنگام اســترس و پس از استرس حاد، 
فعالیت ضد التهابى پایدار و محافظت از اجزاى سلولى که در نتیجه پیرى، 

کوچک تر مى شوند.
یافته ها نشان مى دهند که مکمل هاى امگا 3 تغییر نسبتًا ساده اى است 
که افراد مى توانند ایجاد کنند، به گونه اى تأثیر مثبتى در شکستن زنجیره 
بین اســترس و اثرات منفى سالمتى داشته باشــد. مکمل هاى امگا 3 
نسبت مصرف اسید هاى چرب را به گونه اى تغییر مى دهند که به حفظ 

بخش هاى کوچک DNA در گلبول هاى سفید خون کمک مى کند.
در ادامه آزمایش یاد شده، پس از چهار ماه اســتفاده از مکمل ها، 138 
شرکت کننده در تحقیق، 40 تا 85 ساله، آزمایشى 20 دقیقه اى را انجام 
دادند که ترکیبى از یک گفتار و یک تکلیف تفریق ریاضى اســت که به 

طور قابل اعتمادى پاسخ استرس التهابى ایجاد مى کند.
نتایج حاصل از نمونه هاى خون شرکت کنندگان نشان داد که امگا 3 از 
هرگونه تغییر در سطح تلومراز یا پروتئینى که التهاب را در دو ساعت پس 
از تجربه استرس حاد شرکت کنندگان کاهش مى دهد، جلوگیرى مى کند. 
اما افرادى که به آن ها به جاى امگا 3 قرص هاى دارونما استفاده کرده 

بودند، مکانیسم هاى ضد استرسى خود را از دست دادند.
به گفته محققان با کاهش التهاب ناشى از استرس، امگا 3 ممکن است 
به مختل کردن ارتباط بین استرس مکرر و عالئم افسردگى کمک کند.

تحقیقات قبلى نشان داده است که افرادى که واکنش التهابى باالترى 
نسبت به یک عامل استرس زا در آزمایشگاه دارند ممکن است در طول 

زمان عالئم افسردگى بیشترى داشته باشند.
هرکسى که افسرده است التهاب تشدید شــده ندارد – تقریبًا یک سوم 
از افراد افسرده اینگونه هستند. این امر به توضیح اینکه چرا مکمل امگا 

3 همیشه منجر به کاهش عالئم افسردگى نمى شود کمک مى کند.
اگر التهاب شدید ندارید، امگا 3 ممکن است مفید نباشد. اما براى افرادى 

که افسردگى دارند، نتایج نشان مى دهد که امگا 3 مفیدتر است.
دوز 2.5 گرمى امگا 3 بسیار باالتر از آن چیزى که اکثر مردم به طور روزانه 
استفاده مى کنند، اما شرکت کنندگان در مطالعه هیچ نشانه اى از مشکل 

داشتن این مکمل ها را نشان ندادند.
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وى با تأکید بر اینکه حتــى دادن یک قرص 
آسپرین به فرد دچار سکته مغزى شده بدون 

نظر پزشــک صالح نیســت، افزود: چرا که 
ممکن اســت فرد دچار خونریزى مغزى شده 

باشد.
رئیس انجمن سکته مغزى ایران تأکید کرد: 

در مواجهه با فرد دچار سکته مغزى شده باید 
مواظب باشیم تا به آن آسیب وارد نشود؛ اقدام 

با اورژانس است.درمانى خاصى نمى خواهد و بهترین کار تماس 
با بیان اینکــه در هر دقیقه ممکن اســت 2 

میلیون سلول مغزى در فرد دچار سکته مغزى 
شــده از بین برود، گفت: ایــن موضوع قابل 

درمان است؛ به شــرطى که فرد قبل از 2، 3 
ساعت سکته به مرکز درمانى انتقال داده شود.

وى کج شــدن صورت، اشــکال در صحبت 
مغزى عالوه بر مشــکالت جسمى، وى با اشــاره بــه اینکه ســکته تأخیر بیندازند.کرونا درمان ســکته خود را به را افزایش دهد و نباید از ترس مى تواند عوارض سکته مغزى چرا که بیمارى کرونا تا حدى واکسن کرونا را تزریق کنند؛ بــوده، در نتیجه باید حتمًا در چنین افرادى شدیدتر عوارض کرونا و شدت آن ســکته مغزى شــده اند گرفت و افرادى که دچار باید سکته مغزى را جدى مغزى عنوان کرد و گفت: را سه نشانه مهم بروز سکته کردن و ضعف و بى حســى ناگهانى دســت 

مشــکالت خانوادگــى و اجتماعى را 
نیز به دنبال دارد، افزود: درمان ســکته 

مغزى با تعیین نقشــه راه و راهکار هاى 
الزم و پروتکل هــاى درمانــى مطابق با 

استاندارد هاى کشــور تعیین شده و این کار 
با همــکارى تیم هاى اورژانس و پزشــکان 

مغز و اعصاب انجام مى شــود و تا حد زیادى 
درمان هاى مناسب و دارو هاى ضدلخته شدن 

رئیس انجمن ســکته مغزى ایران با اشاره به 
برگزارى سیزدهمین کنگره بین المللى سکته 

مغزى در ماه جارى، گفت: کج شدن صورت، 
اشکال در صحبت کردن و ضعف و بى حسى 

مغزى است.ناگهانى دســت سه نشــانه مهم بروز سکته 
 مسعود مهرپور، رئیس انجمن سکته مغزى در 

نشست خبرى با اشاره به برگزارى سیزدهمین 
کنگره بین المللى سکته مغزى، اظهار داشت: 

حضورى، مجازى برگزار مى شود.این کنگره از 24 تــا 26 آذرمــاه به صورت 
وى با اشــاره به اینکه ســکته مغزى دومین 

عامل مرگ در کشــور هاى در حال توســعه 
است، گفت: در مسیر پیشرفت و درمان سکته 

مغزى بــا روش هاى جدید هســتیم و میزان 
مرگ مبتالیان به سکته مغزى کاهش داشته، 

به طورى که این میزان در کشور هاى پیشرفته 
زیاد بوده، اما در کشــور هاى در حال توسعه، 

اولین عامل ناتوانى در بزرگساالن است.
مهرپور با اشاره به تفاوت سکته مغزى با سکته 

قلبى، گفت: در ســکته مغزى بیشتر لختگى 
خون ایجاد شــده و 20 درصد نیــز مربوط به 

خونریزى در مغز است و بهترین کار این است 
که فرد دچار ســکته مغزى را توسط اورژانس 
در اولین فرصت به مراکز درمانى انتقال دهیم.

ضور سخنرانان 
این کنگره با ح

وى ادامه داد: 

جى در تاریخ 24 تا 26 آذرماه در 
داخلى و خار

ابخانه ملى به صــورت حضورى و مجازى 
کت

برگزار مى شود.

نى، استاد بیمارى هاى مغز و اعصاب 
بابک زما

ه تا 7، 8 سال 
اشــاره به اینک

در این نشست با 

ک ســکته مغزى در 
ان سیســتماتی

پیش درم

کشــور ما صورت نمى گرفت، گفــت:، اما با 

ى ایران و معاونت 
جمن سکته مغز

همکارى ان

درمان وزارت بهداشت پیگیرى هاى الزم در 

 این کار انجام 
این خصوص صورت گرفــت و

مى شود.

هى از مردم به 
با بیان اینکه بخش قابل توج

وى 

دچار سکته مغزى 
ت درمان فرد 

موضوع اهمی

وجه مى کنند، 
ت اول سکته ت

ر سه چهار ساع
د

مارســتان ها 
 دوران کرونا بی

گفت: با آنکه در

دند، اما درمان 
با مشــکالت زیادى روبه رو بو

ــد و این کار 
ا انجام مى دادن

ســکته مغزى ر

عطیل نشده است.
ت

ن اینکه فاصله 
ـتاد مغز و اعصاب با بیا

این اسـ

مان ما در خصوص سکته مغزى با دنیا زیاد 
در

 فاصله درمانى 
ش مى کنیم این

است افزود: تال

رین بار برعهده 
ضمن اینکه بیشت

نزدیک تر شود؛ 

ون هیچ مابه ازاى 
نورولوژیست هاســت که بد

م مى دهند، اما 
درمان را انجــا

اقتصادى ایــن 

تى مناسبى به 
 این حوزه دریاف

شکان جوان در
پز

ق محروم ندارند.
خصوص در مناط

مال سکته مغزى و رابطه 
ى با اشاره به احت

زمان

رد: کسانى که 
، خاطرنشان ک

ن با زوال عقل
آ

ترین فاکتور براى 
ه کرده اند، مهم

یکبار ســکت

د را دارند و پزشک باید علت سکته 
سکته مجد

 را بررسى کند.
اول

ر بروز ســکته 
ه عوامل مؤثر د

وى با اشــاره ب

رد: فشار خون، 
خاطرنشــان ک

مغزى در افراد، 

ون و عدم فعالیت فیزیکى، 
 خون، چربى خ

قند

ـى در غذا هــاى آماده و 
میزان نمک مصرفـ

 در بروز سکته 
مله عوامل مؤثر

لودگى هوا از ج
آ

مغزى است.

س نیز در بروز 
ص اینکه آیا استر

وى در خصو

ادآور شد: استرس 
سکته مغزى مؤثر اســت، ی

کته اثر دارد، اما 
 مانند همه بیمارى ها در بروز س

نیز

ت فرد در ســایر 
 میزان اثر آن باعث غفل

اغراق در

که اگر فرد دچار 
علل بیمارى مى شــود؛ به طورى 

سکته مغزى شده بیش از حد روى استرس تمرکز 

پاسخگویى مناسب به 
کند ممکن است باعث عدم 

د باشد و در خصوص نقش
پزشک درباره بیمارى خو

کته اغراق شده 
 اضطراب و اســترس در مورد ســ

است.

جمن سکته مغزى 
یفى پور عضو ان

احسان شر

ینکه سکته مغزى 
ز در این نشســت با بیان ا

نی

 در جامعه اســت، اظهار داشت: 
مطالبه جدى

ى به تنهایــى 50 درصد 
ســکته مغزى و قلب

کیل مى دهد؛ ضمن 
ر در ایران را تش

مرگ و می

هزار سکته مغزى جدید در 
اینکه ساالنه 100 

یزان سکته مغزى 
ت مى گیرد و م

کشــور صور

ن باالتر از بسیارى از کشور هاى دنیاست.
در ایرا

یزان سکته مغزى در ایران 150 در 
وى افزود: م

م ما دچار چاقى، 
کصدهزار نفر است؛ چرا که مرد

ی

 ســیگار بیشترى هستند و 
شار خون و مصرف

ف

معه پائین بیاید.
زفاکتور ها در جا

باید این ری

ان در کشــور 
 با بیان اینکه 110 مرکز درم

وى

ى را دارند، گفت: در 
مان سکته مغز

امکان در

هزار نورون مغز 
ى در هر ثانیه 36 

هر سکته مغز

اد بعد از سکته 
ى رود و بســیارى از افر

از بین م

 دچار سکته بعدى مى شوند.
اول

دچار سکته مغزى شــود زیاد است، اما شــده و احتمال اینکه فردى که کرونا گرفته ابراز داشــت: مطالعاتى در دو سال اخیر انجام وى در خصوص رابطه سکته مغزى و کرونا، واکسن نیز ایرادى ندارد.آنفلوانــزا نیز اقدام کــرده و هم زمانى این دو ضمن اینکه باید نســبت به تزریق واکســن دوز بوستر یا سوم واکسن کرونا را تزریق کنند؛ وى توصیه کرد: افراد دچار سکته مغزى حتمًا روبه رو هستیم.على رغم فراهم شدن امکانات با کمبود هایى امکانات آنژیوگرافى و برداشــتن لخته خون خون تحت پوشش قرار دارد، اما در خصوص 

ق بیمار لخته را تجزیه 
وشبختانه سیستم عرو

خ
کرده است.

ما نکته مهم این اســت که باید 
وى ادامه داد: ا

ى بگیرند و این افراد 
د سکته گذرا را نیز جد

افرا

خوش شــانس بودند که عوارض پایدار سکته 

ه اند، اما باید منشأ و علت سکته 
مغزى را نداشت

پیدا شده و مصرف دارو ها نیز شروع شود.

ســیزدهمین کنگره 
تبى خزاعــى، دبیر 

مج

بین المللى سکته مغزى با اشاره به محور هاى 

 کرد: ســکته حاد و 
 کنگره خاطرنشــان

این

درمان آن، مدیریت و درمان سکته هاى مزمن، 

ى از ســکته با خونریزى هاى مغزى، 
پیشگیر

وانــى از جمله محور هــاى این کنگره 
بازت

است.

کرونا، چون میزان لختگى خون را زیاد مى کند 
ریسک ســکته مغزى در بیماران کرونا بیشتر 
است؛ چرا که در اثر ضعف بیشتر، تحرك فرد 
کم شــده و احتمال ســکته مغزى را افزایش 

مى دهد.
وى تأکید کرد: افرادى که زمینه فشــار خون 
و دیابت را دارند باید نســبت به این موضوع 
حساسیت بیشترى داشته باشند؛ ضمن اینکه 
افرادى که دچار سکته هاى ناقص مى شوند، 
یعنى افرادى که دچار حادثه ســکته شده، اما 

3 نشانه مهم سکته مغــــــزى

مى توا
را افزا
کرو
تأخ
و

در اولین فرصتبهکه فر

این مکمل، استرس را
 ضربه فنى مى کند

 یبوست یکى از مشکالتى است که هم پیر و هم جوان از آن رنج مى برند 
و از جمله مشــکالتى هســتند که نیاز به درمان دارند و اغلب ناشى از 

مشکالت سالمتى و بیمارى هستند.

درمان مؤثر و قدرتمند یبوست چیست؟
براى رفع یبوست و درمان آن گیاهان و ادویه هاى مفید فراوانى وجود دارد 

که از جمله آن ها نعنا است.
نعناع با نام علمى به انگلیســى Mentha براى مشکل یبوست و سایر 
مشکالتى که بدن انســان را درگیر مى کند بسیار مفید است. مطالعات 
ثابت کرده اســت که نعناع حاوى تعدادى مواد مغذى است که در برابر 

بیمارى ها محافظت مى کند.

فواید نعناع براى سالمتى
اولین مورد از این فواید این اســت که به تسهیل فرآیند دفع و در نتیجه 

خالص شدن از شر یبوست به صورت طبیعى کمک مى کند.
یبوست مزمن نیاز به توصیه هاى پزشکى دارد، مى توان عالوه بر زنجبیل 
و رزمارى، از نوشیدنى هایى که به خالص شدن از شر گاز و نفخ کمک 

مى کند، از جمله نعناع استفاده کرد.
همچنین به عنوان یک آنتى بیوتیک براى سرماخوردگى و آنفوالنزا، به 

ویژه با شیوع ویروس کرونا (کووید 19) عمل مى کند.
از بین بردن بوى بد ناشى از دهان. اعصاب را آرام مى کند و این در حال 
حاضر ثابت شــده اســت، زیرا باعث آرامش روح و آرامش اعصاب در 

دوره هاى استرس و اضطراب مى شود. 
کاهش عالئم نفخ و تســهیل آن. کاهش آنافیالکســى به خصوص 
براى زنان باردار. حاوى آنتى اکســیدان اســت. کاهش درد ناشــى از 
نیش حشــره. پیشــگیرى از بثــورات. مشــکالت روده بــزرگ را 
حل مى کند. همانطــور که گفتیــم، از جمله بارزتریــن فواید آن این 
اســت که نعناع شــما را از شر مشــکالت ســرماخوردگى، یبوست 
مزمــن و منظم و ســایر مشــکالت و بیمارى هاى ســالمتى رهایى 

مى بخشد.

کمکى که نعناع 
به روده ها مى کند

وعده شام هم مانند صبحانه از اهمیت خاصى برخوردار است، اما 
بعضى از ما به اشتباه آن را از برنامه غذایى حذف مى کنیم و دالیل 
زیادى بــراى آن مى آوریم از جمله این که رژیــم غذایى دارم یا 
حتى در مواقعى کودکان هم سرگرم بازى شده اند و از شام دادن 
به آن ها غافل مى شویم و گرسنه سر بر بالین مى گذارند، اما باید 
توجه داشته باشید که در هیچ منبع علمى حذف وعده شام توصیه 
نشده، بلکه توصیه به خوردن شام به فاصله 2 تا 3 ساعت قبل از 
ساعت خواب شده است. در ادامه به نکاتى درباره این که اگرگرسنه 

بخوابید مى پردازیم:
خواب بى کیفیت مى شود

وقتى شب ها گرسنه مى خوابید، افت فشــار خون، شما را خیلى 

زود از حالت بیدارى خارج مى کند، اما مغزتان به همین ســادگى 
به خواب فرو نمى رود.

باعث پیرى زودرس مى شود
غذاى شب سودمندتر از غذاى روز است. در شب حرارت به داخل 
بدن مى رود و هضم قوى تر مى شود برخالف روز و اگر شام نخورید 

دچار پیرى زودرس مى شوید.
چاق مى شوید

گرسنگى بیش از حد بدن شما را در کنترل سطح قند خون ناتوان 
مى کند. این اتفاق از یک طرف میل شــما را به پرخورى افزایش 
مى دهد و از طرف دیگر سوخت و ســاز بدن تان را کم مى کند و 

باعث جذب بیشتر مواد غذایى در وعده هاى بعدى مى شود.

باعث افسردگى مى شود
 اگر هر شب گرسنه به رختخواب بروید و شام 
را از برنامه غذایى تان حذف کنید نه تنها به 
جسم تان ضرر زده اید بلکه آسیب جدیدى به 
روح تان هم وارد کرده اید. گرسنه به خواب 
رفتن باعــث کمبود مواد مغــذى در بدن و 
تغییرات هورمونى مى شود و این تغییرات در 

دراز مدت ممکن است باعث افسردگى شود.
عضالت نابود مى شود

گرســنگى طوالنى مدت، زمینه را بــراى تخریب عضالت تان 
فراهم مى کند.

زودتر خسته مى شوید
کمبود انرژى و خستگى مداوم، یکى از مشکالت افرادى است که 

از ابتداى شب تا صبح روز بعد با گرسنگى مى جنگند.
بد اخالق مى شوید

گرسنگى طوالنى مدت و وارد کردن ناگهانى حجم زیادى از غذا 
به بدن، حتى بر خلق و خوى شما هم تاثیر مى گذارد.

اگر شام نخورید
؟ چه اتفاقى مى افتد

کلسیم نقش عمده اى در سوزاندن چربى هاى بدن دارد و کسانى که این ماده 
معدنى را به میزان کافى در بدنشان ندارند، کنترلى هم روى اشتهایشان نخواهند 

داشت. 
یک رژیم غذایى سرشــار از کلســیم مى توانند منجر به کاهش فشــار خون، 

کلسترول و تنظیم قند خون شود.
در اینجا بهترین گزینه هاى چربى سوز سرشار از کلسیم معرفى شده اند:

کلم بروکلى: یک فنجان از آن 55 کالرى و 62 میلى گرم دارد و تامین کننده 6 
درصد از نیاز به کلسیم است.

اسفناج: 2 فنجان از این سبزى 14 کالرى دارد و 6 میلى گرم کلسیم که 6 درصد 
از نیاز به کلسیم را رفع مى کند.

شاهى: شاهى در هر یک فنجان، 4 کالرى و 40 میلى گرم کلسیم دارد و 4 درصد 
از میزان نیاز به کلسیم را برطرف مى کند.

پنیر رومانو: 30 گرم از آن، معادل 108 کالرى و 298 میلى گرم کلسیم است که 
30 درصد از میزان نیاز به کلسیم را در روز تامین مى کند.

دانه کنجد: 30 گرم از دانه کنجد معادل 160 کالرى اســت که 277 میلى گرم 
کلسیم به بدن مى رساند. این میزان، 28 درصد نیاز به کلسیم را برطرف مى کند.

ارده: 2 قاشق غذاخورى از ارده معادل 160 کالرى و 112 میلى گرم کلسیم دارد 
که 12 درصد نیاز به کلسیم را برطرف مى کند.

پنیر خامه اى: 3 گرم از پنیر خامه اى بدون چربى معاد 29 کالرى دارد. این میزان 
98 میلى گرم کلسیم دارد و 10 درصد نیاز به کلسیم را در روز برطرف مى کند.

کلم پیچ: یک فنجان از این ســبزى، 36 کالرى دارد؛ به همراه 93 میلى گرم 
کلسیم. این میزان از کلسیم، 9 درصد از نیاز بدن به کلسیم را رفع مى کند.

بادام: 3 گرم بادام معادل 22 بادام است که 170 کالرى و 75 میلى گرم کلسیم 
دارد و 8 درصد از نیاز به کلسیم را تأمین مى کند.

خوراکى هاى سرشار از کلسیم که چربى هاى بدن را مى سوزانند!
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نه به برخورد با معتاد اعتقاد دارد، نه به انــگ زدن به او؛ بلکه، جامعه 
استاندارد از نظر او جایى است که در آن با سیستم اعتیاد مى جنگند و در 
کنارش از معتادان حمایت هاى اجتماعى مى کنند تا شاید چند نفرى 
از آنها به زندگى پاك برگردند و بقیه شــان براى مردم خطرى تولید 
نکنند.سرهنگ مجید طاهرى زاده، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان اصفهان، دو دهه از زندگى اش را صرف مبارزه با مواد مخدر 
کرده است. او اما مثل همه ما مى ترسد از اینکه یک روز در یک مکان 
عادى، جوانى غریبه یا آشنا بخاطر اینکه دست دوستش را رد نکند و 
براى رد کردن امتحاناتش قرص مصرف کند یا در یک دورهمى ساده 
باشد و بدون اینکه مصرف کننده باشد تبدیل شود به کسى که از مواد 
مخدر جدید خوشش آمده است. به نظر او دستمال باشد یا قارچ یا اسامى 
زیبا با تبلیغات دهان پر کن و اغواکننده دیگر فرقى ندارد. ممکن است 
هزاران نوع اســم و نام و ماده مخدر جدید به کشور وارد شود اما آنچه 
مى تواند جوان و نوجوان ما را از این حلقه بیرون نگه دارد حال خوبى 
اســت که این جوانان باید آن را از راه درست کســب کنند اما تصور 
مى کنند مى توانند آن را از چنین موادى بگیرند. سرهنگ طاهرى زاده 
به فرهنگ و مهارتى معتقد است که مثل یک زره مى توانیم به تن این 
جوانان بپوشانیم تا جلوى همه این اسم ها ایمن شوند. رئیس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر شهرستان اصفهان پلیس با اخالقى است که بدون 

اینکه بخواهد بپیچاند پاسخگوى شفاف سئواالتمان شد.
 

حدود چهار ماه از ابتداى ســال گذشته است. 
با توجه به اینکه جغرافیــاى امنیتى مرزهاى 
شرق ایران به شــدت متأثر از کشور همسایه 
«افغانســتان» اســت و طالبان هم ممنوعیت 
کشت خشــخاش را اعالم کرده، در این بازه 
زمانى بزرگ ترین چالشى که شما در اصفهان 

داشته اید چه بوده است؟
اولین چالش ما متقاضیان مواد مخدر هستند. به این علت که چرخه 
درمان و پیشگیرى معیوب است، نه تنها تعداد معتادان کم نشده بلکه 
نسل جدیدى از معتادان به چرخه اعتیاد اضافه شده اند. تا زمانى که این 
چرخه تقاضا و عرضه وجود دارد نمى توانیم موفق عمل کنیم. چالش 
دیگر از نظر مِن پلیس که 20 سال است در راستاى مبارزه با مواد مخدر 
خدمت مى کنم، مخدرهایى اســت که مصرف کننده، آنها را مخدر 
محسوب نمى کند. در حال حاضر اگر به یک فرد هروئینى یا تریاکى 
برخورد کنید هنوز هم از اینکه مواد مصرف مى کند خجالت مى کشد 
و به همین خاطر منزوى مى شود و از رفتار خود شرم دارد؛ اما برعکس، 
جوانان هایى هستند که نه تنها از مصرف مواد صنعتى جدید خجالت 
نمى کشند؛ بلکه، نسبت به مصرف این مواد، نگاه مثبتى داشته و حتى 
در الیوها و فضاى مجازى صراحتاً خــود را مصرف کننده آن عنوان 
مى کنند. چالش بزرگ این روزهاى ما این است که یک رفتار زشت 
به شکلى زیبایى جلوه داده مى شود. این مسئله، آمار و ارقام مصرف 
مواد مخدر و اعتیاد را تکان مى دهد. ما در قبال مواد مخدرى همچون 
تریاك و هرویین تکلیفمان روشن است اما در زمینه مواد مخدر جدید، 
نگرش ها غلط است و تا بیاییم تصمیم بگیریم و به جوانانمان آگاهى 
بدهیم، بسیارى از آنها از دســت رفته اند. در یک کالم، پیشگیرى، 
کاهش تقاضا و مقابله با توزیع عرضه، بازتوانى، تعلیم و درمان، از جمله 

چالش هاى ما و نقص اساسى در حوزه موادمخدر است.
نمود این موضوع به خوبى مشــخص است. 
مِن شــهروند، افزایش مصرف مواد مخدر در 
جامعه را احســاس مى کنم. براى من نوعى به 
خوبى مشخص است که مواد مخدر قبًال تنها 
در دســترس افرادى خاص بود اما حاال در هر 
خانه اى یا یــک فرد معتاد وجــود دارد یا یک 
مصرف کننده تفریحى یا کسى که در معرض 
خطر قرار دارد. به نظر شما تعداد معتادان نسبت 
به قبل با وجود چالش هایى که از آنها صحبت 

کردید بیشتر نشده است؟
اینکه به طور قطع بگوییم تعداد معتادان 
نسبت به گذشته به این خاطر بیشتر یا کمتر 
شده است معیار درستى نیست. موضوع این 
است که ما امروز با تغییر الگوى مصرف و 
گرایش جوانان به مواد مخدر جدید روبه رو 
شده ایم. این نشان مى دهد که شیوع مواد 
مخدر در جامعه نمایان تر شــده و جوانان 
نیز دسترسى آســان ترى به مواد مخدر 

پیدا کرده اند.
به نظر مى رســد که گل 
در صــدر مصــرف بین 
نوجوانان و جوانان قرار 

دارد؛ درست است؟
 بله دقیقًا؛ اما با یک تفاوت. اینکه «گل» 
امروز بــا «گل» دیروز متفاوت اســت. 
این گیاه، امروز نســل جدیــدى از گیاه 
تراریخته اى است که اثراتش مانند «گل» 
اولیه اى که وارد کشــور شد نیست؛ بلکه 
دستکارى شده و قدرت اعتیاد آورى باالیى 
پیدا کرده است. بنابراین ما اکنون با افرادى 
روبرو هستیم که هنوز سیگار نمى کشند اما 
گل مصرف مى کنند. در واقع مواد جدید 
جورى طراحى شده که خیلى جدى و علمى 

روى آنها کار شده و اگر فرد یکبار آنها را مصرف کند خیلى بعید است 
بتواند دوباره به حالت اول برگردد. سرعت اثرگذارى و نحوه عمل این 
ماده روى مدارهاى مغز وابستگى زیادى ایجاد مى کند و فرد از لحاظ 
مغزى تمایل شدید به آن خواهد داشت. در این بین هر چه مغز جوان تر 

باشد ابتال و درصد باالترى به تمایل به مصرف گل پیدا مى کند چون 
این مواد براى سنین پایین طراحى شده است. 

یعنى ســنین باالتر کمتر این ماده را مصرف 
مى کنند؟

دقیقاً همینطور است. در زمان قدیم مصرف تریاك به میانگین سن 40 
سال مى رسید و بعید بود که یک نوجوان 17 ساله تریاك مصرف کند، 
چون نه نیازى داشت و نه بدنش مى طلبید اما مواد جدید جورى طراحى 
شده که برعکس عمل مى کند و یک فرد 50 ساله، میلى به مصرفش 
ندارد و این نشان مى دهد که قاچاقچیان گل، نوجوانان و افرادى که در 

سنین پایین و در اوج وابستگى هستند را نشانه گرفته اند.
شما گفتید گلى که در کشور ما مصرف مى شود، 
با گلى که در کشورهاى دیگر است تفاوت دارد. 

درباره این موضوع توضیح 
بیشترى مى دهید؟

 ببینید! گلى که در کشورهاى دیگر مصرف 
مى شــود تنها 4 درصد روانگردان دارد اما 
همان گل در کشــور ما مثــل یک بمب 
روانگردان است که عالیم مصرف آن ظرف 
دو تا سه ماه کامًال مشــهود است. افرادى 
که آن را مصرف مى کنند رفتارهایشــان 
کاریکاتــورى مى شــود. یعنى غــم ها و 
شادى هایشان طبیعى نیست، تصمیمات 
غلط مى گیرند و تسلطى بر مغزشان ندارند. 
این موضوع بسیار جدى اســت و فراتر از 
مشــکالت معتادانى اســت که در خیابان 

مى بینیم.
آیا درست اســت که گل 
بیشترین میزان مصرف در 

اصفهان را دارد؟
خیر. تریاك و شیشه باالترین میزان مصرف 

را در اصفهان دارند.
واقعیــت دارد که ســن 
مصــرف گل و بــه طور 
کلى ســن اعتیاد به 14 
سال رســیده است؟ آمار 
غیررسمى نشان مى دهد 
که عمده معتادان کشــور 
در رده سنى 14 تا 16 سال 
هستند، این آمار را قبول 

دارید؟
این را قبول دارم که سن اعتیاد پایین آمده و 
سن شروع اعتیاد چهارده پانزده سال است 

اما اینکه بیاییم و صد نوجوان را در نظر بگیریم و از روى آنها مشخص 
کنیم که سن اعتیاد پایین آمده را قبول ندارم.

این را هم قبول ندارید که آمارهاى رسمى تعداد 
معتادان نســبت به چیزى که کف جامعه به ما 
مى گوید عدد کوچک ترى اســت؟ آمارهاى 
رسمى مى گویند میانگین سنى اعتیاد در ایران 
حدود 24سال اســت و تجربه اولین مصرف 
به دوره دبیرســتان مربوط مى شود ولى کف 
جامعه مى گوید این عــدد هم باید کمتر از این 
باشــد و نه فقط از دبیرســتانى ها که باید از 
بچه هاى 10و 12ساله حرف زد که ماهرانه نشئه 
مى شوند و زیرکانه در آمارها نمى گنجند. خالصه 
میان آمارهاى رسمى و آنچه جامعه، بى ریا به 
تماشاچیانش عرضه مى کند فاصله زیادى است 
و نمى شود به راحتى این آمارها را نادیده گرفت 

تنها بخاطر اینکه رسمیتى ندارد.
ببینید! شــکى در اینکه آمار مصرف مواد 
مخدر پایین آمده نیســت اما ما معموًال به 
آمارهاى رســمى تکیه مى کنیم. بخشى 
از معتادان به عنوان بیمار شمرده مى شوند 
و بخش دیگرى مجرم هستند. بر اساس 
قوانین، معتادى که خودش را به مراکز ترك 
اعتیاد معرفى کند دیگر مجرم نیست اما اگر 
کارهاى خالف انجام دهــد معتاد مجرم 
محسوب مى شود. گاهى ما با افراد مصرف 
اولى روبرو هســتیم که وقتى روى کاغذ 
آن ها را نگاه مى کنى نباید معتاد مى شدند 
اما در واقعیت معتادانى هســتند که براى 
اولین بار و به شــکل تفریحى مصرف را 
شروع کرده اند. بنابراین نمى شود آمارها را 
به شکل درستى ارائه داد و با تأکید روى یک 
عدد گفت که این عدد آمار قطعى معتادان 
است. شاید در آمارهاى غیر رسمى مسائل 
دیگرى هم مدنظر باشــد که در آمارهاى 
رسمى محلى از اعراب ندارد. اما به هر حال 

آمارهاى رسمى علمى تر هستند.
درباره سن شروع اعتیاد، عددهاى 
مختلفــى بیان مى شــود. با این 
حســاب کدام یک از این عددها 
واقعى اند؟ و باالخره سن شروع 

اعتیاد در کشورمان چند سال است؟
همانطور که گفتم برخى از معتادان اصًال روى کاغذ نمى آیند. حاال چه 
فرقى مى کند که سن شروع اعتیاد چقدر باشد؟ مهم این است که ما به 

دنبال پیشگیرى باشیم.

به نظر من فرق مى کند. باالخره من به عنوان 
یک خبرنگار باید آنچه در جامعه مى بینم باور 
کنم یا آمار دقیق رسمى را. فضاى سبزى را در 
شهر اصفهان مى شناسم که دقیقاً روبه روى 
یک مدرسه واقع شده و از صبح تا غروب شاهد 
نوجوانان غریبه 10 تا 12 ساله و حتى در سنین 
پایین تر در این فضاى سبز هستیم که مشغول 
مصرف مواد مخدر  هســتند؛ بنابراین، نیازى 
نیست یک سازمان رســمى به ما آمار بدهد، 
واقعیت جامعه با دیدن این شــواهد به خوبى 
لمس مى شود و مشخص مى کند که سن اعتیاد 
در کشــورمان پایین آمده است. مشت نمونه 

خروار است و نباید از این موضوع غفلت کرد.
آفرین. این موضوع را قبول دارم که شما با دقت به این موضوع نگاه 
مى کنید. بله سن اعتیاد پایین آمده و همانطور که گفتم راه حل ما در 
این زمینه گام برداشتن در راستاى فعالیت هاى پیشگیرانه است، به این 
خاطر که سرعت قاچاقچیان بیشتر از فعالیت هاى پیشگیرانه اى است 

که تاکنون انجام شده است و به نوعى ما عقبیم. 
اینکه مى گویید مــا در حوزه پیشــگیرى از 
اعتیاد عقبیم حرف درستى است. فعالیت هاى 
پیشگیرانه در کشــور ما خالصه شده است به 
چاپ چند بروشور، چند پیام رسانه اى و حداکثر 
چند تیزر که تأثیرگذار هم نیستند. پس عجیب 
نیســت اگر تا به حال موفق به کاهش میل به 
مصرف موادمخدر یا کنترل اعتیاد نشده ایم و 
جوانان ما به هواى شادى یا تنوع به این سمت 
مى روند . آیا براى پیشگیرى دیر نشده است؟

براى همین است که تأکید مى کنم پیشگیرى باید در رأس امور قرار 
بگیرد اما ما در زمینه پیشگیرى هم چندان موفق نبوده ایم. پیشگیرى 
شامل عوامل بسیار است. وقتى یک فرد در سن 17 سالگى براى اولین 
بار مواد مصرف مى کند اگر این موضوع فقط یک علت داشت آن را  
حل مى کردیم اما عیبى که وجود دارد این است که اعتیاد چند بعدى 
است. فرد پولدار براى معتاد شدن یک بهانه دارد و فرد فقیر یک بهانه 
دیگر ولى عمده مردم به دنبال این هســتند که با مصرف مواد مخدر 
حالشان بهتر شود و همه به دنبال حال خوب هستند. همان بهانه اى که 
قلیانى ها هم براى خودشان مى تراشند و انگیزه کشیدن قلیان را تفریح 

و حال خوب مى دانند.
یعنى چون ما بلد نیستیم حالمان را خوب کنیم 
و مهارت این موضوع را نداریم به دنبال مصرف 

این مواد مى رویم.
بله دقیقاً. بلد نیســتیم چطور حالمان را خوب کنیــم؛ براى همین در 
اطرافمان مى گردیم تا حالمان را با یک عامــل بیرونى خوب کنیم 
و به جاده خاکى مى زنیم، مثل اعتیــاد به فضاى مجازى. به نظر من 
فرهنگسازى فقط سخنرانى و شعار نیست. من نمى توانم فرزندم را 
با نصیحت از مواد مخدر دور کنم . فرزند من وقتى واکسینه مى شود 
که از نیازهاى عاطفى محروم نباشد. بچه هاى امروز فکر مى کنند به 
آنها ظلم شده و با خودشان لجبازى مى کنند. در کنار آن خرده فرهنگ 
هایى هستند که بچه ها را از ما مى گیرد و به دام مواد مخدر مى اندازد 
مثل وقت هایى که یک نفر از دوستان صمیمى شان به آنها بگوید که 
اگر این سیگار را بکشى یا این قارچ را بخورى، حالت خوب مى شود. 
خیلى ها به این شکل معتاد مى شــوند. جوامع عاقل در این شرایط 
پیشگیرى مى کنند. چند سال است که فریاد مى زنیم سلبریتى هایى 
که به راحتى کشــیدن مواد مخدر را تبلیغ مى کنند نباید الگوى بچه 
هاى ما باشند اما به نتیجه نمى رسیم. در حالى که ما براى بچه هایمان 
الگوسازى درستى نکرده ایم آنها به سمت الگوهاى منحرف و در نتیجه 
مواد مخدر مى روند. جالب اینجاســت که وقتى با معتادان صحبت 

مى کنیم، خیلى از آنها مى گویند به عشــق فالن ســلبریتى معتاد 
شــده ایم. نوجوانان شــدیداً به دنبال مرجع مى گردنــد. حتى اگر 
گلوگاه هاى کشور، به روى مواد مخدر بسته شود به علت تقاضایى که 
وجود دارد به هر صورت مواد مخدر به صورت قاچاق از راه هاى دیگر به 
کشور وارد مى شود و زمانى که بچه هاى ما الگو نداشته باشند به دام آن 
مى افتند. حاال سئوال اینجاست که براى مقابله با این موضوع آیا ما هم 
کارى کرده ایم؟ چند انیمیشن خوب و درجه یک در حوزه پیشگیرى از 
اعتیاد تولید کرده ایم؟ چند فیلم سینمایى اثرگذار ساخته ایم؟ چه میزان از 
تیزرها و تبلیغات تلویزیونى و رادیویى متعلق به پیشگیرى است؟ چقدر 
مشاوره هاى رایگان طراحى کرده ایم؟ چند نفر از سلبریتى هاى موجه 

ما آمده اند و درباره مواد مخدر صحبت کرده اند؟ 
پس با وضع موجود، اعتیاد در کشور ما نه تنها 
کنترل نمى شود بلکه  این وضعیت 

روزبه روز بدتر هم مى شود. 
سودآورى در این حوزه بســیار زیاد و قابل 
توجه است. ساالنه ســه میلیارد دالر سود 
خالص عاید قاچاقچیان ایرانى مى شــود و 
تا زمانى که این سود وجود دارد، هیچوقت 
نمى توانیم با جریمه هاى سنگین در مبارزه 
با مواد مخدر موفق باشیم. البته ناگفته نماند 
کشفیات ما بســیار زیاد است و ستاد مبارزه 
با مواد مخدر در مبارزه با مواد مخدر بسیار 
خوب عمل کرده و ما پیشانى مقابله با مواد 
مخدر در دنیا هستیم، اما کشورهاى دیگر به
 بهانه هاى مختلف به ما کمک نمى کنند و 

ما در این مسیر تنهاییم. 
حاال که شما از پیشگیرى صحبت 
کردید به این هم اشاره کنید که چقدر 
تا رسیدن به نقطه اى که موفق تر از 

اکنون باشیم فاصله داریم؟
بــه فاصله یک نســل. االن فاصلــه ما با 
پیشگیرى یک نسل است و من آرزو داشتم 
نسلى ایجاد کنیم که ده سال با معتادان قبلى 

فاصله داشته باشد.
قبول دارید که کارهایى مانند چاپ 
بروشور، برنامه نیست و نمى تواند 
به عنوان فعالیت هاى پیشگیرانه 

تلقى شود؟
بله و تا وقتى پیشــگیرى به شکل درست 
نباشــد، تالش براى کاهش تقاضا چیزى 

جز هدررفت وقت، انرژى و سرمایه نیست.
چه کسى گام پیشگیرى از مصرف 
مواد مخدر را درســت برنداشته است و مقصر 
کیســت؟ خانواده پلیس و یا مراکز تربیتى و 

آموزشى مقصر هستند؟
موادمخدر در همه جاى کشور ما هست و در هر محلى قابل تهیه است. 
این اتفاق در همه جا رخ مى دهد و اینجا و آنجــا ندارد و به بچه هاى 
مدرسه اى هم رســیده. وقتى که بچه هاى دبیرســتانى ما ریاضى را 
نمى فهمند و دوست و همکالســیش به او قرصى تعارف مى کند و

 مى گوید حاال مى توانى فرمول ها را قــورت بدهى و او هم به راحتى 
بدون اینکــه معتاد بوده باشــد مصرف کننده مواد مخدر مى شــود،

 همین هاست که کار ما را ســخت تر مى کند. البته معنى پیشگیرى 
این نیست که نصیحت کنى و مشکل حل بشود. ما باید با راهکارهاى 

درست مشاوره اى و به شکل تخصصى با این مشکل روبرو شویم. 
مگر قرار نبود برنامه هاى کاهش تقاضاى مواد 
مخدر افرادى که در این سنین هستند را هدف 
بگیرد و مانع از روى آوردن آنها به مواد بشود، 
پس چرا هنوز بیشتر معتادان باز هم در این رده 

سنى هستند و همانطور که 
گفتید بزرگ ترین چالش 

شما به شمار مى روند؟
ببینید! موضوع مبارزه با مواد مخدر و کاهش 
تقاضاى مواد مخدر، یک ستیز دائمى است. 
اینکه بگوییم مى خواهیم مصرف را به صفر 
برسانیم، ســطحى نگرى است به این خاطر 
که نه تنها کشور ما بلکه کشورهاى دیگر نیز 
با این مسئله روبرو هستند و هنوز نتوانسته اند 
میزان مصرف مواد مخدر را به صفر برسانند. 
البته این را قبول دارم که با تدابیر مناســب، 
مى شــود مصرف مواد مخدر را در کشــور 
کاهش داد و آن را کنترل کرد و همین حاال هم 
اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه 
هاى عضو ستاد در امر کاهش شیوع اعتیاد، 
ناموفق نبوده است، بلکه باید به این نکته توجه 
شــود که عوارض این حوزه اینقدر گسترده 
است که ستاد مبارزه با مواد مخدر نمى تواند 
به تنهایى در این مورد عمل کند. در واقع نگاه 
ما باید مثل همه دنیا باشــد. چند سال پیش 
گزارشى در ســطح بین الملل منتشر شد که 
اولین جمله آن این بود: «جنگ با مواد شکست 
خورد». البته من نمى گویم این جنگ در کشور 
ما شکست خورده است، اما نکته این است که 

حســاب جنگ با مواد مخدر از جنگ با معتاد جداست. ما اگر با معتاد 
بجنگیم او را بدتر به سمت قاچاقچى ُهل مى دهیم و فروشنده هاى 
مواد هم به شدت از این قضیه استقبال مى کنند. اما مواد مخدر، یک 
جرم سازمان یافته مرکب و دو سوى معادله است و با جرایم دیگر کامًال 

متفاوت است. مثًال وقتى از جرم سرقت حرف مى زنیم، یک طرف آن 
سارق اســت و طرف دیگرش مالباخته یا در مورد جرم قتل نیز یک 
سوى آن قاتل و در سوى دیگر معادله مقتول قرار دارد اما در بحث مواد 
مخدر، در یک سو با قاچاقچى مواجهیم و در سوى دیگر با فرد مصرف 
کننده مواد مخدر. در شــرایط عمومى هیچ اختالفى در ماهیت رفتار 
افراد توزیع کننده و مصرف کننده مواد وجود ندارد. در واقع، نوع و سطح 
همکارى که این دو گروه با هم دارند، کار مبارزه را خیلى سخت مى 
کند. در زمان بروز جرایمى چون سرقت و قتل، مالباختگان یا بستگان 
و اعضاى خانواده مقتول در جهت کشف جرم و شناسایى و دستگیرى 
سارق و قاتل با پلیس نهایت همکارى را دارند، اما در مواجهه با جرم 
اعتیاد، ما از یک سو با چند صدهزار توزیع کننده مواد روبه رو هستیم و 
از سوى دیگر با هزاران مصرف کننده که ارتباط تنگاتنگى با عامالن 
چرخه قاچاق دارند و از قاچاقچیان کامًالحمایت مى کنند. سیســتم 
قاچاق، یک سیستم دینامیک و پویاست درحالى که تشکیالت مبارزه 
با موادمخدر درکشور ما سیستماتیک است. اعتیاد و مواد مخدر، نه تنها 
خود فرد بلکه، جامعه و ابعاد دیگر زندگى او را نیز درگیر مى کند و اگر 
روش هاى صحیح پیگیرى انجام نشود به خصوص در مورد مواد جدید 

نمى توانیم موفق عمل کنیم.
وقتى علل گرایش جوان ها بــه مواد مخدر را 
بررســى مى کنیم، مشــخص مى شود اولین 
علت کسب لذت اســت. کنجکاوى، تفریح و 
اختالالت روحى - روانى و مشکالت خانوادگى 
در ردیف هاى دیگر قرار مى گیرد. آیا رفع همه 
این مشکالت به دولت و ستاد برمى گردد؟ پس 
نقش دیگر دستگاه ها چه مى شود؟ 15 دستگاه 
در این زمینه باید همکارى داشــته باشند اما 
اینطور که معلوم است یا به صورت جزیره اى 
عمل مى کنند یا کًال وارد این مقوله نمى شوند. 
پس اینکه در کشور گفته مى شود 15 دستگاه 
در حوزه اعتیاد فعالیت مى کند بیش از آنکه مایه 
افتخار باشد باعث دست و پاگیرى شده است. 
با توجه به اینکه طى یک دهه گذشــته، تعداد 
این مواد جدید زیر 50نوع بود ولى امروز بیش 
از 500نوع مواد صنعتى جدید داریم که باعث 
اختالالت در عملکرد روانى، جسمى و مغزى فرد 

معتاد مى شود.
ما هم نمى گوییم ستاد مبارزه با مواد مخدر باید مصرف مواد در کشور 
را ریشه کن کند. اعتیاد به مواد مخدر به هر حال زمینه ساز بروز آسیب 
هاى زیادى است که همانطور که گفتم داراى یک بعد نیست بلکه ابعاد 
مختلف را دربرمى گیرد. از یک طرف کاهش سن اعتیاد و از سوى دیگر 
عدم اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکى از مسائل پیچیده اجتماعى در 
عصر حاضر، زمینه ساز بروز بسیارى از آسیب ها و انحرافات اجتماعى 
دیگر است و باید با افزایش دانش عمومى با آن مقابله کرد تا از تباهى 
افراد و به دنبال آن جامعه پیشگیرى شود. آمارهاى غیررسمى هم که 
در خصوص شمار معتادان منتشر مى شود در جاى خود تأمل برانگیز 
است. بنابراین دستگاه ها باید درحوزه درمان و ماندگارى در درمان 
گام بردارند.  ما نمى توانیم فردى که تحت پوشش خدمات درمانى 
اعتیاد است و تا دیروز چهارگرم هرویین مصرف مى کرد حاال مصرفش 
را در مدتى کوتاه به صفر برسانیم؛ بلکه این ترك مواد باید تدریجى 
اتفاق بیافتد. در واقع نیروهاى انتظامى و اطالعاتى قبل از ورود مواد به 
کشور برنامه ریزى مى کنند و بعد از اینکه مواد وارد کشور مى شود، کار 
اصلى پلیس مبارزه با قاچاقچى ها و کسانى است که مواد را به شهرها 
مى رسانند. شــبکه توزیع مواد مخدر زنده اســت به این خاطر که 
متقاضى وجود دارد و افرادى هســتند که مبلغى را هر چند کوچک 
به این شــبکه تزریق مى کنند و همیشه این درخت آبیارى و تنومند 
مى شــود. اگر یک زمانى متقاضى کاهش یابد مسلمًا قاچاق کمتر 
خواهد شد. اگر این اتفاق نیفتد مبارزه سخت تر خواهد شد و تعدادى 
به اســم مصرف کننده که بیمارى مطالبه شدید دارند همیشه وجود 
خواهند داشــت و متأسفانه این چرخه 
قطع نمى شــود. براى همین هر تعداد 
دســتگاه هم که در این عرصه وجود 
داشــته باشــد به شــرط اینکه با هم 
هماهنگ کار کنند، مشکلى به وجود 
نمى آید. در این میان این ســئوال هم 
باید پرسیده شود که این همه دستگاه تا 
به حال چه کارى انجام داده اند و اساسًا 
ما از آنها چه توقعى داریم. بیایید بررسى 
کنید در دو سال گذشته ما چقدر وقت و 
منابع صرف برخورد با معتادان متجاهر 
کرده ایم. شــاید مردم فکر کنند این 
معتادان مشکل اصلى هستند، اما من 
مى گویم نه، چون مشکل اصلى جامعه 
ما آن فردى اســت که در خانه شیشه 
مصرف مى کند و اعضاى خانواده اش را 
مــى کشــد و بــه کــودك آزارى و 
همسرآزارى دســت مى زند. به اعتقاد 
من کســى که زیر پل یا گوشه اى از 
شــهر در یــک پاتوق مــواد مصرف 
مى کند، دیگران مجبورش کرده اند به 
آنجا پناه ببرد، چون قبل از آن در گوشه 
اى دور از چشم براى خودش مى لولیده 
و وقتى اطرافیان به او هجوم آورده اند 
مصرف موادش را علنى کرده اســت. اگر باز هم این برخوردها ادامه 
پیدا کند معتادان به نقاط دیگرى نقل مکان مى کنند. به شما اطمینان 
مى دهم راحت ترین کار دستگیرى معتادانى است که نشئه یا خمار در

 گوشه اى افتاده اند.

گفتگوى اختصاصى «نصف جهان» با رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اصفهان (بخش اول)

به اندازه یک نسل با پیشگیرى از اعتیاد فاصله داریم

«گل» امروز با «گل» 
دیروز متفاوت است. 

این گیاه، امروز 
نسل جدیدى از گیاه 
تراریخته اى است که 
اثراتش مانند «گل» 

اولیه اى که وارد 
کشور شد نیست؛ بلکه 
دستکارى شده و قدرت 

اعتیادآورى باالیى 
پیدا کرده است

بخشى از معتادان به 
عنوان بیمار شمرده 
مى شوند و بخش 

دیگرى مجرم هستند. 
بر اساس قوانین، 

معتادى که خودش را 
به مراکز ترك اعتیاد 

معرفى کند دیگر مجرم 
نیست اما اگر کارهاى 
خالف انجام دهد معتاد 

مجرم محسوب 
مى شود

دریا قدرتى پور
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وریا غفورى در حاشیه مســابقه تنیس فوتبال که به دعوت 
آندرانیک تیموریان برگزار شده بود، در واکنش به هوادارانى 
که قصد داشتند با او عکس یادگارى بگیرند گفت: «عکس 
خداحافظى استقالل را هم از من بگیرید.» همچنین کاپیتان 
آبى پوشان پایتخت در پاسخ به سوالى مبنى بر اینکه آینده اش 

در کدام باشگاه رقم مى خورد پاسخ داد: «نمى دانم.»

2 بازیکن تیم فوتبال بانوان ســپاهان طى اتفاقاتى ناگوار 
عزادار شدند. روز چهارشنبه هفته پیش کوثر عنبرى، بازیکن 
تیم بانوان سپاهان در مسیر برگشت از مشهد به اصفهان به 
همراه خانواده خود دچار ســانحه رانندگى شد که طى این 
حادثه پدر خود را از دست داد و حال مادر او که در بیمارستان 
بسترى است نیز چندان مســاعد نیست. همچنین شقایق 
روزبهان، کاپیتان با اخالق تیم بانوان سپاهان به فاصله  کمتر 
از یکسال دوباره عزادار شد و برادر دیگر خودش را در همان 
روز چهارشنبه از دست داد. او در اواخر سال گذشته نیز در غم 

یکى دیگر از برادران خود به سوگ نشسته بود.

امیر شبانى چشمه خســروى مدافع جوان لیگ برترى که 
فصل گذشته پیراهن ذوب آهن را برتن داشت، راهى پیکان 
تهران شد.این مدافع 24 ساله سابقه بازى در پارس جنوبى 
جم، فجرسپاسى شیراز و ذوب آهن را در کارنامه حرفه اى 
خود دارد. شبانى روز گذشته با حضور در ساختمان باشگاه 
پیکان با امیرعطابخش مدیرعامل باشگاه جلسه اى را برگزار 
کرد و بعد از توافق نهایى قرارداد رسمى خود را به امضا رساند 
تا رسما شاگرد مجتبى حسینى در لیگ بیست و دوم شود. 
این مدافع جوان از روز یکشنبه همزمان با شروع تمرینات 
پیکان کارش را با خودروســازان به طور رســمى استارت 
خواهد زد. گفتنى است شبانى بعد از ساسان حسینى دومین 

خرید پیکان در فصل نقل و انتقاالت محسوب مى شود.

کنایه معنادار وریا غفورى

روز تلخ براى
 2 ستاره سپاهان

مدافع گاندوها 
شاگرد حسینى شد

فقدان سند مالکیت
آقاى روح اله باغبانى ارانى به استناد 2 برگ  استشهادیه محلى که امضاى شهود رسما گواهى گردیده که مدعى است سند مالکیت  ششدانگ کارخانه به مساحت 
5472 متر مربع به شماره پالك 99 فرعى از 2876 اصلى واقع در بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل بنام روح اله باغبانى ارانى ثبت و سند مالکیت بشماره سریال 
966259 ب 93 صادر و تسلیم گردیده است که در اثر جابه جایى مفقود و اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد 
گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 

م الف: 1339833 - رییس ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- حامد فکریان /102/4

فقدان مدارك
کارت ماشین و برگ ســبز خودرو ســوارى تیبا 2 هاچ بک مدل 
1395 بنزینى به شماره موتور M 15/8323478 و شماره شاسى
NAS 821100G1056757 به شــماره پالك 53 – 515 و 82 
متعلق به ملیکا واعظ تهرانى به شماره ملى 1271274922 فرزند 

ایرج مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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االهلى فصل نقل و انتقاالت تابستانى را زودتر از موعد مقرر 
آغاز کرد. االهلى در نخستین گام با شجاع خلیل زاده مدافع 
ایرانى پیشین الریان قرارداد امضا کرد. هنوز معلوم نیست 
که این بازیکن جایگزین کدام بازیکن خارجى االهلى شده 
است. در گزارش روزنامه العرب آمده است که  این احتمال 
وجود دارد که شــجاع خلیل زاده جایگزین محمد حسین 
کنعانى زادگان شده باشد. کنعانى زادگان یک فصل دیگر با 
االهلى قرارداد دارد. او در فصلى که گذشت عملکرد خوبى 
از خود نشان داد و حتى بازوبند کاپیتانى تیم هم به او رسید.

2 یار قدیمى جدا مى شوند؟

سید جالل حســینى همچنان در بالتکلیفى به سر مى برد. او در حالى که 
همزمان با پایان فصل، قراردادش با پرسپولیس به اتمام رسید با پیشنهاد 
مدیرعامل این باشگاه براى اضافه شدن به کادر فنى یحیى رو به رو شد. اما 
به نظر مى رسدکاپیتان سرخپوشان هنوز تصمیم نگرفته کفش هایش را 

بیاویزد و قصد دارد همچنان به بازى در مستطیل سبز ادامه دهد. 
این روزها اوضاع در پرســپولیس آنطور که ســید جالل مى خواهد پیش

 نمى رود. به نظر مى رسد سرمربى پرســپولیس از لحاظ فنى دیگر روى 
کاپیتان تیمش حســاب باز نمى کند و مهره هایى چون مرتضى پورعلى 
گنجى و گئورگى گولسیانى را جایگزین او کرده است. اما آیا این مدافعان در 
کنار سایر شاگردان یحیى قادر خواهند بود جاى خالى مهره با ارزشى چون 

سیدجالل حسینى را در قلب دفاع پرکنند؟ 
سن باتجربه ترین بازیکن لیگ برتر نشان مى دهد که این روزها بهترین 
زمان براى خداحافظــى او و میدان دادن به جوان هاســت اما نکته مهم 
همینجاست. آمار خط دفاعى اکثر تیم هاى لیگ برترى ما نشان مى دهد 
مدافعان جوان تر از سیدجالل هنوز به آن آمادگى مورد نیاز براى حفاظت 
از دروازه ها نرســیده اند. بهترین شــاهد براى این مدعا نیز همین مدافع 
گرجستانى است که با 9 سال اختالف سنى نسبت به سیدجالل از سوى 

سرخپوشان به عنوان جانشین وى انتخاب شده است. 
گولسیانى در فصل گذشته یکى از پاشنه آشــیل هاى سپاهان بود. تنها 
ویژگى مثبت این بازیکن ســرزنى او و اضافه شدن به تیم در مواقع حمله 
است که جزو وظایف اصلى یک مدافع به شمار نمى رود. ضمن اینکه مدافع 
تمام نشدنى پرسپولیس  با 40 سال سن هروقت به میدان مى رفت نه تنها 
نقطه قوت دفاع سرخپوشان مى شــد بلکه مرد اول ضربات هوایى میدان 
چه در حمله و چه در دفاع لقب مى گرفت. او با ممارست در انجام تمرینات 

سخت و دشوار و عملکرد درخشانش در مسابقات ثابت 
کرد بى دلیل نیست که برانکو به او لقب «دست راست» 

خود در پرسپولیس را مى داده است.  
فوتبال ما البته از این دست «پیرمردهاى تمام نشدنى» 
کم نداشــته و ندارد. بازیکنانى با کوله بارى از تجربه که 

فرقى نمى کند در کدام نقطه از مســتطیل سبز به میدان 
رفته و مى روند؛ بلکه نکته آنجاست که آنها چنان پرتالش و 
مصمم در تمرینات تیم شرکت مى کنند و تابع امر سرمربى 
خود هســتند که مى توانند بهترین الگو براى نسل جوان 

باشند. همچنین این قبیل بازیکنان هنگام حضور در مسابقات 
آنچنان باانگیزه و پرثمر براى تیم خود ظاهر مى شــوند که 

غیبت آنها در برخى بازى ها براى سرمربى دردسرساز 
مى شود. کافى است تیم در آن برهه نتیجه الزم 
را نگیرد. آن وقت است که تیر انتقادات به سوى 
مربى نشانه مى رود که چرا از بازیکن باتجربه اش 

استفاده نکرده است.
اما سیدجالل ها هم باالخره روزى تاریخ مصرفشان 

سر مى آید و چهارگوشه مستطیل سبز را مى بوسند. چه بهتر که 
شأن این اسطوره ها حفظ شود و مانند باشگاه پرسپولیس به آنها 
پیشنهاد همکارى در کنار کادرفنى تیم داده شود. مهمتر از همه 
به مرز آمادگى رساندن جوان ترهاى تیم، پیش از فرارسیدن 
زمان وداع این بازیکنان باتجربه با فوتبال اســت و آن میسر 
نمى شود جز با کشف استعدادهاى فوتبالى این مرز و بوم در 
آکادمى باشگاه ها و پرورش آنها به مرور زمان و حفظ این 

سرمایه ها براى آینده.

به بهانه خداحافظى قریب الوقوع سیدجالل حسینى

معضل جانشینى براى 
«پیرمردهاى تمام نشدنى» 

بقات ثابت 
ت راست»

مام نشدنى» 
ى از تجربه که 

ل سبز به میدان 
 چنان پرتالش و 
ابع امر سرمربى 
راى نسل جوان 

مسابقات  حضور در
هر مى شــوند که 

ى دردسرساز 
ه الزم 
سوى 
ه اش 

صرفشان 
بهتر که  ى بوسند. چه
ه پرسپولیس به آنها 
 شود. مهمتر از همه 
یش از فرارسیدن 
ســت و آن میسر 
ین مرز و بوم در 
ان و حفظ این 

ى

ى 
ى» 

کاپیتــان ســابق ذوب آهن مى گویــد در آینده 
آســیب هاى جدى به فوتبال ایران وارد مى شود 
چون نظارتى وجود ندارد و پول به جاى تشنگى و 

عشق آمده است.
مهدى رجب زاده درباره وضعیت لیگ برتر و ارقام 
باال در فصل نقل و انتقــاالت گفت: ما در بحث 
استعدادیابى مشــکل داریم و رده هاى پایه ما به 
سمت مســائل مالى گرایش پیدا کرده اند. وقتى 
بحث مالى زیاد مى شود دیگر استعداد یابى از یاد 

مى رود و عمده استعدادهایى که از بخش ضعیف 
جامعه هستند، فراموش مى شوند. این روى لیگ 
و در ادامه تیم ملى تاثیر مى گذارد. مسائل مالى به 

لیگ ما هم سرایت کرده است.
او ادامــه داد: پول خوب اســت امــا باید کمى 
عشق و تشــنگى به فوتبال هم باید وجود داشته 
باشــد. در آینده آســیب هاى جدى به فوتبال ما 
وارد مى شــود چون نظارتى وجود نــدارد. جا به 
جایى هاى عجیبى در فوتبال ما اتفاق مى افتد و 

قیمت برخى از بازیکنان یک میلیارد هم نیست 
اما قرارداد چنــد میلیاردى مى بندنــد. این ها به 
فدراسیون و مدیرعامل هاى باشگاه ها برمى گردد 
و باشگاه ها باید خودشان حواس شان باشد. برخى  
مسائل هم وجود دارد که نمى شــود درباره اش 
صحبت کرد. باید رییس فدراســیونى بیاید که 
خیلى چیزها را از ریشه ببرد و جمع کند. متاسفانه 
زور بعضى ها در فوتبال زیاد اســت و نمى شود با

 آن ها روبه رو شد.

بازیکن چندپسته فوتبال ایران فصل جدید فوتبالى را 
هم در آ.اك.آتن شروع خواهد کرد.

احسان حاج صفى از آن دســت بازیکنانى است که در 
تمام پنجره هاى نقل و انتقاالتى سال هاى قبل فوتبال 
ایران مشترى هاى پرشمارى داشته است. امسال هم 
از این قاعده مستثنى نبوده و مثل همیشه باشگاه هاى 
لیگ برترى زیادى به دنبــال جذب کاپیتان تیم ملى 
بودند. از سپاهان که حاال در نبود نویدکیا شدیداً به یک 
بازیکن باتجربه که در بین هواداران و سایر بازیکنان 
وزنه محسوب شود احتیاج دارد بگیرید تا تراکتور که 
با ســرمربى خارجى جدیدش سوداى بستن یک تیم 
قدرتمند را دارد و امیدوار بود تا بتواند کاپیتان سابقش را 
بار دیگر به تبریز بیاورد. با این حال احسان حاج صفى از 

شرایطش در یونان کامًال راضى است.
احسان در 50 درصد بازى هاى تیمش در جمع 11 نفر 
اصلى قرار داشت و به طور کلى در 45 درصد از دقایق 
ممکن براى آ.اك.آتن به میدان رفت تا فصل نســبتًا 

موفقى را پشت سر گذاشته باشد.
با توجه به اینکه جایگاه احســان حاج صفى به عنوان 
کاپیتان تیم ملى هم تا حدود زیادى نزد کادرفنى تیم 
ملى تثبیت شده به نظر مى رسد، احتمال آنکه احسان 
بخواهد در آستانه جام جهانى تغییرى را تجربه کند، 

چیزى نزدیک به صفر است.
با این حساب حاج صفى امسال هم در سوپرلیگ یونان 
توپ خواهد زد و در این کشور خودش را براى حضور در 

سومین جام جهانى آماده مى کند.

رجب زاده:

پول به جاى تشنگى و عشق در فوتبال آمده است
وینگر تکنیکى تیم ملى با تأکید حرف سردار آزمون 
درباره اینکه اگر گواردیوال هــم بیاید کارى از پیش 
نمى برد بــه حمایت از ســرمربى تیم ملــى در برابر 

هجمه هایى که به او وارد شده پرداخت.
على قلى زاده در مورد شرایط تیم ملى گفت: تیم ملى 
نیازمند توجه خاصى است. تا چشم به هم بزنیم جام 
جهانى شروع مى شود. امیدوارم یک کارى بکنند که 
تیم انگیزه اى داشته باشــد تا بتواند سربلند از زمین 

خارج شود.
«االن موقع تغییر ســرمربى تیم ملى نیســت و اگر 
گواردیوال هم بیاید کارى از پیش نمى برد.» این نقل 
قولى از سردار آزمون است که قلى زاده با تایید آن گفت: 
از اول هم گفتم که یک مربــى آمده که کال نتیجه را 
برعکس کرد و رکورد خوبى زد. به نظر من با یک باخت 
این هجمه، بى عدالتى است. فوتبال برد و باخت دارد. 
انگلیس در اروپا چهار گل مى خــورد و فکر نمى کنم 
مثل ایران هجمه اى به این تیم وارد شود. به نظرم این 
هجمه به سرمربى تیم ملى بى عدالتى است. امیدوارم 

که او را مثل تیم ملى حمایت کنند.
او از هواداران خواســت تا انتظارات خود از تیم ملى را 
منطقى کنند و ادامه داد: خیلى خوب اســت که مردم 
انتظار و خوش بینى این را دارند که تیم از گروهش باال 
مى آید ولى این انتظار یک مقدار بیش از حد است. با 
تیم هاى ضعیف دنیا بازى نمى کنیم. تیمى که به جام 
جهانى مى آید حتما قوى است، مخصوصا گروه ما که 
سخت ترین گروه است. بازیکنان آمریکا و انگلیس را 
ببینید! من مى گویم اوکراین باال بیاید ولى ولز را که 
دیدم گفتم خدایا... امیدوارم که این همه توقعات باال 

نباشد و بگذارند ما هم تمرکز کنیم. 
همه تالش خود را مى کنیم ولى 
حس مى کنم که موضوع را ساده 

مى گیرند.

نباشد و بگذارند ما هم تمرکز کنیم. 
همه تالش خود را مى کنیم ولى 
حس مى کنم که موضوع را ساده 

مى گیرند.

نه سپاهان، نه تراکتور؛ 
احسان در یونان مى ماند

گواردیوال هم بیاید کارى 
از پیش نمى برد

سرمربى سابق اســتقالل یکى از چهره هاى مورد توجه در 
فوتبال امارات و لیگ حرفه اى این کشور است.

فرهاد مجیدى که با کســب قهرمانى لیگ برتر خلیج فارس 
پیشنهاد تیم اتحاد کلبا را متوجه خود دید، در حالى هدایت این 
تیم زردپوش را برعهده گرفته که با مربیان خارجى سرشناس 

رقابت کند.
در یکى از تصاویرى که رســانه اماراتى منتشر کرده، فرهاد 
مجیدى بین چهره هاى شناخته شده ســرمربیان لیگ این 

کشور قرار گرفته است.
سرگئى ریبروف سرمربى العین که ماموریت قهرمانى این تیم 
را دارد به همراه کوزمین اوالریو سرمربى الشارجه و همچنین 
کازر سرمربى الجزیره از جمله نفرات حاضر در این قاب هستند.

همچنین لئوناردو ژاردیم سرمربى سابق موناکو که این فصل 
هدایت تیم مهدى قایدى و احمد نوراللهى را برعهده گرفته 

دیگر رقیب فرهاد مجیدى در «لیگ ادنوك» خواهد بود.
عبدالعزیز العنبرى که با الشارجه قهرمان لیگ امارات شد هم 
در سمت چپ دیده مى شود. از او به عنوان استعداد مربیگرى 
فوتبال امــارات نام برده مى شــد و حتى شــایعاتى مبنى بر 

حضورش روى نیمکت تیم ملى این کشور هم وجود داشت.
فرهاد مجیدى در حالى اولین تجربه ســرمربیگرى خارج از 
کشور خود را پشــت سر خواهد گذاشــت که رقابت او با این 

مربیان جذاب و هیجان انگیز خواهد بود.

مجیدى در بین 
خارجى هاى معروف امارات
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سایت 90MIN در خصوص ترکیب احتمالى تیم ملى ایران 
در جام جهانى 2022 قطر حرف زد و از ترکیبى عجیب از 
11 نفره اسکوچیچ رونمایى کرد. این رسانه انگلیسى نوشت: 
تیم ایرانى همیشــه با تیم ها با نهایت توان مبارزه کرده و 
بسیار رقابتى است. آنها در حال حاضر مهاجمانى دارند که 
در تیم هاى برتر جهان بازى مى کنند. به نظر مى رسد ایران 
با سیستم 2-3-5 بازى خواهد کرد و با ترکیب: دروازه بان: 
امیر عابدزاده، مدافعان: صادق محرمى – مجید حســینى 
– عارف غالمى – احســان حاج صفــى – امید نورافکن، 
هافبک ها: سعید عزت اللهى – امید نوراللهى – امیر حسین 

حسین زاده و مهاجمان: مهدى طارمى – سردار آزمون.

پیش بینى عجیب
 درباره تیم ملى
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باشگاه استقالل پس از هفته ها ســکوت و بى خبرى باالخره 
جانشین فرهاد مجیدى را مشخص کرد و مربى پرتغالى با حضور 
در تهران رسماً سرمربى آبى ها شد. پس از معرفى سرمربى جدید 
استقالل، خبرهاى خوبى براى هواداران این تیم به گوش رسید. 
پیش از این خبر رسیده بود که استقالل با سه بازیکن قرارداد 
بسته است: سجاد شهباززاده، سعید صادقى و محسن آذرباد. 
البته با توجه به اینکه سرمربى استقالل به تازگى معرفى شده 
باید منتظر انتخابات این سرمربى باشیم. یعنى به زودى لیست 

ورودى و خروجى هاى استقالل مشخص مى شود.

توافق آبى ها با 3 بازیکن

یک رسانه ُکروات پیش بینى کرد با توجه به نقل و انتقاالت باشگاه دیناموزاگرب 
کرواسى، مدافع ملى پوش ایرانى این تیم را ترك مى کند و به ایران بازمى گردد.

باشگاه دیناموزاگرب کرواسى «بوشکا شــوتالو» مدافع جوان و 22 ساله را به 
خدمت گرفت. این بازیکن سابقه بازى براى تیم هاى پایه کرواسى را دارد و در 

سالهاى اخیر در تیم هاى آتاالنتا و ورونا ایتالیا بازى کرده است.
وب سایت «۲۴sata» کرواسى ضمن ارائه گزارشى از حضور این بازیکن جوان 
و نقل و انتقاالت باشگاه دینامو زاگرب، به نام صادق محرمى مدافع ایرانى این 

تیم هم اشاره کرد.

این سایت نوشت: «چاچیچ (سرمربى دینامو) امروز مشکلى در خط دفاعى ندارد 
اما ماکسیمیر همچنان به دنبال گزینه دیگرى براى جناح راست است. استفان 
ریستوفسکى گزینه اصلى دفاع راست دینامو است در حالى که صادق محرمى 

ممکن است تابستان امسال به ایران بازگردد.»
محرمى در این سال ها همواره یکى از مدافعان اصلى تیم ملى ایران بوده است 
و باید دید چه سرنوشــتى در انتظار او خواهد بود. محرمى از پرسپولیس راهى 
دینامو زاگرب شد و در صورت بازگشت به ایران، بعید است به این تیم برود چرا 
که سرخپوشان در پست دفاع راست، دانیال اسماعیلى فر را به خدمت گرفته اند.

بازگشت قریب الوقوع محرمى به ایران

یک صفحه نقل و انتقاالتى پورتو ادعاى جالب و هیجان انگیزى را مطرح کرده 
است: اورتون براى جانشین ریچارلیسون، به دنبال مهاجم ایرانى پورتو است.

پورتو طى روزهاى گذشته از لباس هاى اول و دوم خود رونمایى کرد اما اتفاقى 
که در این مراسم رخ داد، عدم حضور مهدى طارمى در تصاویر منتشره از سوى 

باشگاه پورتو است. مسئله اى که باعث شد برخى 
گمانه زنى ها درباره احتمال یک انتقال جذاب به 

گوش برسد.
ریچارلیسون ملى پوش 25 ساله و برزیلى اورتون 
مدنظر تیم هاى لندنى قرار گرفته اســت. چلسى 
پیشتاز رقابت براى جذب این بازیکن است هر چند 
که تاتنهام و آرسنال نیز به این بازیکن عالقه مند 

هستند و قصد دارند او را به تیم خود ببرند.
احتمال انتقال ایــن بازیکن به یکى از ســه تیم 
لندنى، باعث شده تا مدیران اورتون به دنبال جذب 
جایگزین مناسبى براى ستاره تیمشان باشند. آنها 
فروش ریچارلیسون که تا سال 2024 با آنها قرارداد 

دارد را دور از ذهن نمى دانند و از اکنون در لیست خود چند بازیکن را اولویت بندى 
شده براى جایگرینى مهاجم برزیلى در نظر گرفته اند.

هر چند که رسانه معتبرى در انگلیس درخصوص لیست احتمالى اورتون براى 
جانشینى ریچارلیسون خبرى را منتشر نکرده اما صفحه هوادارى پورتو به زبان 
فرانسوى که به نقل و انتقاالت این باشگاه پرتغالى مى پردازد، مدعى شده که 

طارمى مى تواند جانشین ستاره برزیلى اورتون شود.
این صفحه درخصوص نقل و انتقاالت پورتو چند خبر را به اشتراك گذاشت و 
نوشته است که خروج ویتینیا از پورتو تقریبا قطعى است، ضمن اینکه برایتون و 
منچستر یونایتد نیز زیدو سانوسى و اوا نیلسون را زیر نظر دارند. مهدى طارمى 
هم در لیست جانشینان احتمالى ریچارلیسون در 

اورتون قرار دارد.
طارمى که فصل رویایى را در پورتو ســپرى کرد، 
عالقه زیادى به حضور در لیگ برتر انگلیس دارد. از 
چند ماه پیش اخبارى درخصوص عالقه تیم هاى 
لیگ جزیره به این مهاجم بوشهرى منتشر شد که 

هیچ گاه نامى از تیم خواهان او رسانه اى نشد.
بازیکن ایرانى پورتو هفته قبل مورد توجه فنرباغچه 
قرار گرفته بــود که اخبار مذاکره بــراى جذب او 
از سوى مالک پورتو تکذیب شــد. حاال اخبارى 
نیز درباره احتمال حضــور او در اورتون به گوش 
مى رسد که شرط آن، فروش ریچارلیسون به یکى 

از سه تیم چلسى، آرسنال و تاتنهام عنوان شده است.
از زمستان گذشــته تاکنون ســتاره هایى مانند فابیو ویرا (آرسنال)، لوئیز دیاز 
(لیورپول) خسوس کرونا (سویا) و ســرجیو اولیویرا (رم) از پورتو جدا شده اند و 
اکنون نیز ویتینیا، اوا نیلسون و سانوسى در آستانه جدایى هستند و ممکن است 

که طارمى نیز راهى تیم دیگرى شود.

طارمى جانشین ریچارلیسون در اورتون مى شود؟

مرضیه غفاریان
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مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با حضور در مرکز صدا و سیماى اصفهان با بهرام 
عبدالحسینى مدیر کل این مرکز و دیگر مســئولین این سازمان در خصوص 

فعالیت هاى رسانه اى و فرهنگى مشترك، دیدار و گفتگو کرد.
مدیر کل صدا و ســیماى اصفهان در این دیدار ارتباط صدا وسیما و ذوب آهن 
اصفهان در سال هاى اخیر را بسیار خوب و تعاملى دانست و گفت: رسانه ملى 
در جبهه فرهنگى و ذوب آهن در جبهه صنعت و اقتصاد جهاد مى کند که هر دو 

براى مقابله با دشمنان این مردم، اهمیت حیاتى دارند و لذا توسعه همکارى ها 
در نهایت منجر به خدمت بیشتر به جامعه مى شود .

عبدالحسینى اظهار داشت: صدا و سیما نسبت به دغدغه هاى صنایع از جمله 
ذوب آهن اصفهان در موضوعاتى همچون بومى سازى، محیط زیست، کمبود 
آب و برق و ... واقف است و آن ها را دغدغه هاى خود نیز مى داند و لذا در این 

زمینه با مشارکت صنایع تولید محتوا و پیگیرى مى کند .

وى ذوب آهن را یکى از معدود صنایع کشــور دانســت که به لحاظ ســابقه 
فعالیت هاى فرهنگــى از جایگاه واالیى برخوردار اســت و افــزود: یکى از 
رویکردهاى مهم صدا و سیما، تولید برنامه هاى مشارکتى است و سازمان هاى 
بزرگى همچون ذوب آهن اصفهان که عالوه بر تاثیرات اقتصادى و صنعتى، به 
لحاظ اجتماعى و فرهنگى نیز داراى جایگاه مهمى هستند با  همکارى در تولید 
این برنامه ها، نقش خود را در ارتقاء فرهنگ جامعه به ویژه در جهت آگاهى افکار 

عمومى از دستاوردهاى صنعتى به خوبى ایفا مى کنند .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان هم از ارتباط خوب و نگرش سازنده صدا و سیماى 
اصفهان به صنعت و اقتصاد استان قدردانى نمود و اظهار داشت: این تعامل قطعًا 
موجب اثرات بسیار خوبى در عملکرد هر دو سازمان مى شود و به ویژه در شرایط 

سخت مى توان موجب پایدارى بیشتر و پیشرفت سریع تر شود.
ایرج رخصتى اظهار داشــت: ذوب آهن اصفهان در تمام فعالیت هاى خود به 
مسئولیت اجتماعى توجه دارد . این شرکت با توسعه صادرات به رفع نیازهاى 
ارزى پرداخته و با کاهش مصرف آب از طریق بازچرخانى و همچنین سرمایه 
گذارى در جذب پساب شهرهاى اطراف که مصرف آب این شرکت را 50 درصد 
کاهش داده به دنبال این است که برداشت آب از زاینده رود را به حداقل برساند .

وى افزود: ذوب آهــن از نیروگاه جهت تولید برق برخوردار اســت که در واقع 
به نوعى صرفه جویى در مصرف آب کشــور نیز محســوب مى شود اما باید 
گاز مورد اســتفاده این نیروگاه ها با قیمت گاز نیروگاهى محاســبه شــود تا 
صنایع، بیشتر به تولید برق ترغیب شوند که در نهایت افزایش تولید ملى را به 

همراه دارد .

در نشست تعاملى مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و مدیر کل صدا وسیماى استان عنوان شد؛

تعامل صداوسیما با ذوب آهن
 اثرات خوبى خواهد داشت

مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب 
در اصفهان مانور برگزار مى کنند

سخنگوى آبفاى استان اصفهان از آغاز ویژه برنامه هاى 
هفته مدیریت مصرف آب سال 1401 خبر داد.

مهرداد خورسندى با بیان این که اول تا هفتم تیرماه 
هر سال به نام هفته مدیریت مصرف آب نامگذارى 
شده است گفت: این برنامه ها در آستانه فصل تابستان 
و با هدف حساس سازى رســانه ها و افکار عمومى 
نسبت به موضوع صرفه جویى در مصرف آب و گذر از 

خشکسالى اجرا مى شود.
وى از برگزارى مانور مروجین فرهنگ مصرف بهینه 
آب به عنوان یکى از برنامه هاى شــاخص این هفته 
نام برد و گفت: در ایــن مانور که تا پایان تابســتان 
ادامه خواهد داشــت در حدود 300 نفر از کارکنان و 
بسیجیان شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
گشت زنى در سطح 100 شهر و 948 روستاى تحت 
پوشش، عالوه بر آموزش چهره به چهره شهروندان 
و روستاییان، نســبت به هدررفت هاى مشهود نظیر 
سرریز تانک هاى ذخیره و کولرهاى آبى و همچنین 
مصرف بى رویه آب به مشــترکین پر مصرف تذکر

 مى دهند.
مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى آبفاى استان 

اصفهان همچنین از نصــب 190 بنر با هدف آگاهى 
بخشى و باال بردن ســطح دانش عمومى نسبت به 
محدودیت منابــع آبى در مناطق پرتردد شــهرها و 
روستاهاى تحت پوشــش خبر داد و گفت: در طول 
این هفته همچنین 1300 پوســتر در اتوبوس هاى 
شرکت واحد، ایســتگاه هاى مترو و ورودى ادارات 
استان نصب و 5000  بروشور آموزشى بین مشترکین 

توزیع مى شود.
برپایى میز خدمت در مصالهاى نماز جمعه، سخنرانى 
مدیران آبفاى مناطق خودگردان قبل از خطبه هاى 
نماز جمعه، برگزارى ویژه برنامه «سه شنبه هاى آبى» 
در 38 روستاى منتخب و «سه شنبه هاى شادابى» با 
همکارى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان 
اســتان اصفهان در مراکز تحت پوشــش، برگزارى 
نخستین دوره مســابقات فوتبال «جام حامیان آب» 
ویژه نونهاالن در شــهر جدید بهارســتان، برگزارى 
مســابقات کاراته نوجوانان و انتشار 14 پوستر و تیزر 
در فضاى مجازى از دیگر برنامه هایى است که براى 
اجرا در طول هفته مدیریت مصرف آب ســال 1401 

پیش بینى شده است.

اسماعیل قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان در نشستى صمیمانه با حسین 
ایزدى شهردار و نور ا... صیدایى رئیس شوراى شهر فوالدشهر دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در این دیدار که روز دوشنبه 
30 خرداد 1401 در محل ستاد این مجموعه صورت گرفت؛ حضار ضمن استماع 
آخرین وضعیت ارتباطى مخابراتى فوالدشهر به بررسى مشکالت و دغدغه هاى 

پیش روى مخابرات براى توسعه زیر ساخت ها و ارائه سرویس هاى مخابراتى از 
جمله توسعه ارتباطات در مسکن مهر این شهر پرداختند.

گفتنى است رضا ســعادت معاون مالى پشــتیبانى مخابرات منطقه اصفهان 
و على ســلیمیان رئیس اداره مخابرات فوالدشــهر نیز در این نشست حضور

 داشتند. 

دیدار مدیر مخابرات اصفهان با مسئولین شهرى فوالدشهر


