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روزهاى دشوار
یک اصفهانى در اهواز
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شرکت مدیریت تولید برق
اصفهان در یک نگاه

بروکراسى هایى که مانع
انجام کار مى شود
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گل و گلف با حضور
کمپین سندروم داون

3

سرنوشت همدان
 در کمین اصفهان؟
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خوراکى هایى
که قاتل

استرس هستند

گردنه زینل 50 سال دیگر ظرفیت دارد
8
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80 کشور جهان
مقصد صادراتى

اصفهان

استرس یکى از عوامل تاثیرگذار بر شیوه زندگى است که
رژیم غذایى متعادل و تمرین تنفس عمیق از روش هاى

کنترل آن محسوب مى شود. چرا که مواد غذایى به
واسطه ویتامین ها و امالح موجود، مى توانند

در کاهش استرس ...

مدیرکل گمرکات اصفهان گفت: صادرات کاال از گمرکات
استان از ابتداى سال  جارى تاکنون 821 هزار و 99 ُتن به

ارزش 546 میلیون و 99 هزار دالر بوده است.
رسول کوهستانى پزوه، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران
افزود: این مقدار صادرات از لحاظ وزن، مشابه سال گذشته

و از لحاظ ارزش 8 درصد رشد داشته است.
وى اقالم صادراتى گمرکات استان اصفهان را شامل 530 
نوع کاال اعالم کرد و افزود: عمده محصوالت صادراتى

شامل 223 میلیون دالر ُچدن آهن...

6 کشور در اصفهان شمشیر بازى مى کنند
در قالب مسابقات ستالیت بین المللى جام یادواره روزبه سرهنگ پور؛
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مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به محل دفن نخاله هاى ساختمانى در پاسخ به «نصف جهان»؛

تاج قاطعانه رییس فدراسیون
فوتبال شد

مهدى تاج با 51 راى از سوى مجمع انتخاباتى به عنوان
رییس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شد.

انتخابات فدراســیون فوتبال در حالى دیروز برگزار شد که
دوشنبه شــب دبیرکل فدراسیون، حســن کامرانى فر، آن را لغو

کرده...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

فوالدمبارکه سپاهان
به دنبال ذوب فوالد

در فوالدشهر

آیت ا... ناصرى و انتظار ظهور امام زمان (عج)

5

ادعاى بزرگادعاى بزرگ
 مجیدى در اماراتمجیدى در امارات

افزایش نرخ سود بانکى تصویب نشد اینترنت رایگان براى زائران اربعینجهان نما تاالب گاوخونى 5 استان را تهدید مى کندتکنولوژى چرا حمالت میگرن در تابستان تشدید مى شوند؟استان سالمت

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت ریف ایران سهامى خاص دعوت
مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى که رأس ساعت 11 صبح مورخ
1401/06/21 به آدرس بوستان سعدى جنب بانک کشاورزى به کدپستى

8175656771 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: مجمع عمومى عادى ساعت 11 صبح مورخ 1401/06/21

انتخاب مدیران
انتخاب بازرسان

روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره

آگهى دعوت شرکت ریف ایران سهامى خاص
 ثبت به شماره 12385 شناسه ملى 10720135832

مرکز آموزش توپخانه و موشــکهاى نزاجا ( اصفهــان) در نظر دارد یک باب
ساختمان در مجموعه پردیس خیابان شهداى صفه با کاربرى توافقى را براى

مدت یک سال به اشخاص واجد  صالحیت  واگذار نماید
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده از روز چهار شنبه
مورخه 1401/06/09 به مدت یک هفته در ساعات ادارى به آدرس ذیل مراجعه

نمایند.
اصفهان. سه راه حکیم نظامى. مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى اصفهان. کنت.
جهت هماهنگى و کســب اطالعات بیشتر با شــماره هاى 03136291982
و09130859611 ( عنایت مولویان) و 09137106775(محمد عباسى) تماس

حاصل نمایید.
مرکز آموزش توپخانه و موشکهاى نزاجا  اصفهان

مزایده مرحله سوم

شرکت سهامى خاص اصفهان فشار قوى سپاهان (در حال تصفیه)
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سهامى خاص اصفهان فشار قوى سپاهان (در 
حال تصفیه) به شماره ثبت 36254 و شناسه ملى 10860177184 دعوت مى شود جهت 
شرکت در مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده در روز دوشنبه مورخ 1401/6/21 رأس 
ساعت 8:30 صبح در محل اصفهان، خیابان نیکبخت شرقى، کوچه شهیدان یادگارى، 

پالك 1/50 حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

1ـ استماع گزارش عملکرد مدیر تصفیه 
2ـ بررسى و تصویب حساب هاى مدیر تصفیه 

3ـ اعالم ختم تصفیه 
مدیر تصفیه شرکت اصفهان فشار قوى سپاهان (در حال تصفیه)- محمدرضا بیگى دارگانى

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى
 به طور فوق العاده

ذار بر شیوه زندگى است که
 تنفس عمیق از روش هاى 

 چرا که مواد غذایى به 
جود، مى توانند 
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آمار گمرکات از ابتداى سال جارى
 تا امروز نشان مى دهد؛
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کاهش 40 درصدى قیمت 
برنج در شمال 

افزایش نرخ سود بانکى 
تصویب نشد

خبرخوان
تخریب 5600 خانه 

در سیل مرداد
  مهر | رئیس ســازمان مدیریت بحران 
کشور گفت: در سیل مرداد 5 هزار و 660 واحد 
شهرى و روستایى تخریب شدند و 10 هزار و 920 
واحد باید تعمیر و بازسازى شوند. محمدحسن 
نامى با اشــاره به خســارت مرداد ماه ادامه داد: 
16 هزار و 820 خانوار در ســیل آسیب دیدند و 
28 هزار کیلومتر جاده و راه آهن آســیب دیدند 
و نیازمند بازسازى و نوسازى هستند. وى گفت: 
در سیل مرداد ماه 133 شهر و هزارو 334 روستا 
خســارت کلى دیدند و حدود 150 هزار هکتار 
زمین کشــاورزى و 170 هزار هکتار باغ و هزار 
و 860 رشته قنات، و هزارو 227 استخر پرورش 
ماهى تخریب شدند و هزار و 690 دستگاه خودرو 
نیز از بین رفتند. نامى گفت: در سیل مرداد ماه 82 

نفر جان خود را از دست دادند.

تایید فروش گوشت
 اسب و االغ 

  ایلنا | محمــد آقامیرى رئیس ســازمان 
دامپزشکى گزارش فروش گوشت اسب و االغ را 
تائید کرد. وى درباره اینکه آیا گزارشى از کشتار 
دام هاى مکــروه و غیرحالل و فــروش آن به 
سازمان داده شده است،  افزود: گزارش فروش 
اسب و االغ به دست ما رسیده است ولى در زمینه 
فروش ســگ گزارشــى به ما نداده اند. از مردم 
تقاضا داریم که از خرید گوشــت در واحدهایى 
که کشتارها آنها خارج از پروسه دامپزشکى است 

اجتناب کنند.

مردم ایران
 ُگرازخوار شده اند!

«حسن» یک شکارچى گراز است    ایرنا |
مى گوید: «گوشــت گراز را چند روز در یخچال 
فریز مى کنیم تا میکروب هایش از بین برود. از 
گوشت گوسفند خوشمزه تر است. یک گراز شکار 
مى کنیم و یک ماه از گوشت آن استفاده مى کنیم، 
مگر با این گران شدن مى شود گوشت گوسفند 
خورد؟» «محمود» شکارچى دیگرى است که 
مى گوید هر گراز، بیشتر از 20 کیلو گوشت دارد. 
هر کیلویى معموًال باالى 60 هزار تومان فروش 

مى رود. بهتر از کارگرى است.

کلیله و دمنه هم 
نیمه تمام ماند

کافه سینما- «کلیله و دمنه» از آن    ایسنا |
دست پروژه هاى شبکه نمایش خانگى است که 
از همان ابتدا با دشوارى هایى براى پخش مواجه 
شد. چندبارى خبر توقف پخش این سریال منتشر 
شد و در نهایت هم نیمه کاره رها شد. تهیه کننده 
مى گوید «کلیله و دمنه» تمام شده است و توقف 
یک باره  معنى ندارد امــا کارگردان نظر دیگرى 
دارد. مرضیه برومند تاکید مى کند که ســریال 
شهرك کلیله و دمنه به دالیل متعددى نیمه کاره 
مانده است و قرار هم نیست ادامه  آن ساخته شود. 

عراق دانشگاه کاشان
 را تایید کرد

  خبرگزارى حوزه |  در دیــدار رایــزن 
فرهنگى جمهــورى عراق با رئیس دانشــگاه 
کاشان، نامه رسمى قرار گرفتن دانشگاه کاشان 
به عنوان دانشگاه مورد تایید وزارت آموزش عالى 
و پژوهش هاى علمى جمهــورى عراق  تقدیم 
عباس کتابى رئیس دانشگاه کاشان شد. با قرار 
گرفتن دانشگاه کاشان در فهرست دانشگاه هاى 
معتبر و مورد تایید کشــور عراق، زمینه جذب 
دانشجو از این کشور و انجام مبادالت علمى با 
این دانشگاه تسهیل و هموار خواهد شد. رئیس 
دانشگاه کاشان از پذیرش دانشجوى عراقى از 

مهرماه سال جارى در این دانشگاه خبر داد.

روحانى به رئیسى تلفن زد
رئیس جمهور سابق کشورمان در    خبرآنالین |
تماسى تلفنى با رئیس جمهورى هفته دولت را به وى 
تبریک گفت. رئیس جمهور سابق کشورمان در این 
گفت وگوى تلفنى با آرزوى موفقیت دولت، بار دیگر 
آمادگى خود و اعضاى دولت هاى یازدهم و دوازدهم 
براى هرگونه مســاعدت و همفکرى و همکارى با 
دولت ســیزدهم در جهت رفع مشکالت کشور و 
مردم را مــورد تاکید قرار داد. رؤســاى دولت هاى 
دوازدهم و ســیزدهم همچنین دربــاره مهمترین 

موضوعات کشور گفت وگو و تبادل نظر کردند.

توقف اعزام زائر به عراق   
مدیرکل نظارت عتبات سازمان حج و    ایسنا|
زیارت از توقف اعزام کاروان هاى زیارتى به عراق در 
پى ناآرامى هاى داخل این کشور، خبر داد. حمیدرضا 
محمدى توضیح داد: اعزام کاروان ها فعال لغو شده 
است. زائران ایرانى در عراق نیز در صحت و سالمت 
هســتند و هماهنگى هاى الزم  انجام شده است. 
براى برگشت زائران به کشور نیز  تدبیر الزم انجام 

خواهد شد.

سفر وزیر خارجه به روسیه 
  تسنیم |طبق اعالم وزارت امور خارجه روسیه، 
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز 
چهارشنبه به مسکو ســفر مى کند. سرگئى الوروف 
وزیر امور خارجه روسیه، در مسکو با امیرعبداللهیان 
گفتگو خواهد کرد و طرفین در مورد وضعیت برنامه 
جامع اقدام مشــترك در مورد برنامه هسته اى ایران، 
وضعیت اوکراین، سوریه، قفقاز، افغانستان و... گفتگو 
خواهند کرد. همچنین آنها درباره پروژه هاى مشترك 
فدراسیون روسیه و ایران در زمینه انرژى و حمل ونقل 

گفتگو خواهند کرد.

فرانسه مزاحم
محمد اسالمى رئیس سازمان انرژى    تسنیم |
اتمى با بیان اینکه فرانســوى ها بیشترین ظلم را در 
طول تاریخ در قضیه هسته اى به ایران کردند، عنوان 
کرد: یک میلیارد دالر از پول ما را گرفته تا روى چرخه 
سوخت هسته اى سرمایه گذارى کنند، اما به ما گفتند 
شرکت تأسیس کنید و هر وقت سوخت خواستید ما به 
شما سوخت مى دهیم. بعد از 50 سال هیچ چیزى دست 
ما را نگرفته و سودى براى ما نداشته است. بیشترین 
مزاحمت را هم فرانســه در مذاکرات هسته اى روى 

چرخه سوخت هسته اى داشته است.

شرط بى مزه وزیر اقتصاد!
  خبرآنالین | سخنگوى اقتصادى دولت گفت: 
اگر فردى حداقــل 100 هزار دالر وارد کشــور کند 
مى تواند اقامت بگیرد. سید احسان خاندوزى در یک 
برنامه تلویزیونى در خصــوص قانون اقامت گرفتن 
ایران با سقف ســرمایه گذارى 250 هزار دالر اظهار 
کرد: قبول داریم که سقف هاى اعالم شده باالست لذا 
به 100 هزار دالر کاهش پیدا کرده و اگر فردى حداقل 
100 هزار دالر وارد کشور کند مى تواند اقامت بگیرد 
و تمهیداتى فراهم شده براى اینکه جذابیت بیشترى 

براى جذب سرمایه گذارى ایجاد شود.

 کدام نماینده مستاجر است؟
  روزنامه آرمان ملى|  احمــد امیرآبــادى 
فراهانى، عضو هیات رئیسه مجلس در اظهار نظرى 
گفته: «نماینــده اى داریم کــه مى گوید صاحبخانه 
او اجاره را دو برابر کــرده و براى پرداخــت اجاره با 
مشکل مواجه شده!» واقعًا حقوق نمایندگان مجلس 
تا این اندازه کم اســت که آن ها حتى توان پرداخت 
اجاره مسکن خود را ندارند؟ اسم نماینده اى که توان 
پرداخت اجاره خانه خود را ندارد، چیســت؟ چرا این 
نماینده ها پیش از ورود به مجلس، در ابعاد وســیعى 
دست به تبلیغات زده، مخارج باورنکردنى اى را متحمل 
مى شوند و در واقع خود را به آب و آتش مى زنند، تا به 

مجلس راه پیدا کنند؟

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایى گفت: با توجه به 
افزایش برداشت محصول در شمال کشور، قیمت برنج 
ایرانى 40 درصد و برنج خارجى 15 درصد کاهش قیمت 
داشته است.قاسمعلى حسنى افزود: اکنون افزایش 30 
درصدى تولید برنج ایرانى، رکود بازار، ُپر بودن انبارها 
از برنج ایرانى سال گذشته، رفع ممنوعیت واردات برنج 
و ذخایر کافى برنج موجب کاهش قیمت این محصول 
شده است.دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایى تصریح 
کرد: اکنون با توجه بــه کاهش قیمت این محصول در 
بازار، هموطنان مى تواننــد برنج ایرانى را با قیمت هاى 
مناسب خریدارى کنند.وى اظهار داشت: در حال حاضر 

قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانــى طارم گیالن 82 هزار 
تومان، هاشمى 72 هزار تومان، فجر 42 هزار تومان و 

ندا 32 هزار تومان شده است.
حســنى گفت: با توجه به وفور برنج در کشــور انتظار 
مى رود در صورت تداوم کاهش قیمت برنج، راهکارى 
براى صادرات این محصول تولید داخلى براى 6 میلیون 

نفر ایرانى خارج از کشور نیز اندیشیده شود.
دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایى بیان کرد: اکنون 
قیمت برنج خارجى درجه یک نیــز در بازار از 37 هزار 
تومان به 32 هزار تومان رسیده، یعنى 15 درصد کاهش 

قیمت داشته است.

افزایش نرخ سود سپرده هاى بانکى رأى نیاورده است.
محمدرضا فرزین در پاسخ به این ســوال که باتوجه به 
افزایش چراغ خاموش نرخ سود سپرده در برخى بانک ها، 
آیا مدیران عامل بانک ها در شوراى هماهنگى بانک ها 
درخواستى براى افزایش نرخ سود مطرح کرده اند یا خیر؟ 
اظهار داشت: تصمیم گیرى درباره نرخ سود سپرده جزء 
وظایف شوراى پول و اعتبار است. تا جایى که بنده اطالع 
دارم، اخیرا در شوراى پول و اعتبار موضوع افزایش نرخ 
سود سپرده مطرح شده ولى تصویب نشده است.به تازگى 
برخى بانک هاى دولتى و خصوصى در پاسخ به مشتریان 
براى افتتاح سپرده هاى جدید یا تمدید سپرده هاى قدیمى 

از افزایش نرخ سود سپرده خبر مى دهند.این بانک ها به 
مشتریان خود اعالم کرده اند که نرخ سود سپرده موقتًا 
به 20 درصد افزایش یافته است؛ شعب یکى از بانک هاى 
دولتى در پاسخ به مشــتریان درباره اینکه آیا این نرخ به 
میزان مشخصى از ســپرده ها پرداخت مى شود یا خیر، 
مى گوید: خیر، بــه تمام مبالغ سپرده گذارى شــده نرخ 
سود 20 درصد پرداخت مى شــود.در شعب برخى دیگر 
از بانک ها وضعیت متفاوت اســت، یکى از بانک ها به 
مشتریان مى گوید که نرخ سود پرداختى به سپرده هاى 
باالى 100 میلیون تومان 20 درصد اســت و زیر 100 

میلیون همان 18 درصد قبلى!

در روزهاى گذشــته صدور حکم انفصــال از خدمت 
شهردار اهواز خبرساز شده است. دیوان عدالت ادارى 
به دلیل شکایت یک شهروند حکم به انفصال از خدمت 

رضا امینى شهردار اهواز را صادر کرد.
شــکایت از شــهردارى اهواز به دلیل صــدور پروانه 
ســاختمانى یک مجتمع تجارى توســط همسایه این 
مجتمع به سال هاى گذشــته باز مى گردد  و با شکایت 
این شهروند به دیوان عدالت ادارى، نهایتا حکم سه ماه 

انفصال از خدمت شهردار اهواز صادر مى شود.
رضا امینى هشتم شهریور سال گذشته با راى اعضاى 
شوراى ششم اهواز به عنوان شــهردار این کالنشهر 
انتخاب شد. او متولد 1348 در اصفهان و داراى دکتراى 
جامعه شناسى است. امینى از سال 1382 تا 1386 مدیر 
روابط عمومى شــهردارى اصفهان، از سال 1386 تا 
1392 به عنوان شــهردار منطقــه 8 اصفهان فعالیت 
مى کرده اســت. وى در دوره  چهارم شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان نیز انتخاب و به عنوان ریاســت شورا 
برگزیده شد همچنین عضو شوراى پنجم شهر اصفهان 

بوده است.
انتخاب امینى به عنوان شــهردار اهواز از همان سال 
گذشــته محل بحث شــد. فرماندارى اهواز انتخاب 
شوراى شــهر را با این استدالل که رشــته تحصیلى 
امینى(برنامه ریزى امور فرهنگى) جزو رشــته هاى مد 
نظر وزارت کشور براى تصدى کرسى شهردارى نیست، 
انتخاب او به عنوان شهردار را نپذیرفت اما به هر حال 

این موضوع رفع و رجوع شد.
حاال هم شکایت از امینى در اهواز باعث گسترش موجى 
از انتقادات علیه شهردار در فضاى مجازى شده و برخى 
حتى از شوراى شهر درخواست انتخاب شهردار جدید را 
نیز مطالبه کرده اند. این در حالى اســت که با پیگیرى 
شهردارى و شوراى شهر اهواز و على رغم قطعى بودن 
حکم، اعاده دادرسى درخواست مى شود و در روز دوشنبه 
دیوان عدالــت ادارى حکم به لغو انفصــال از خدمت 

شهردار صادر مى کند.
رییس شوراى شهر اهواز ضمن تایید حکم لغو انفصال 

از خدمت شهردار اهواز معتقد است که «مساله کوچکى 
رخ داده است اما توســط منتقدان بزرگ شده است و 
شــهردار کنونى اهواز همچنان در سمت خود خواهد 

ماند.»
ســیاوش محمودى دربــاره رونــد انتخــاب امینى 
به عنــوان شــهردار اهواز در ســال گذشــته اظهار 
مى کند:«کوچک ترین مســاله سیاســى در انتخاب 
شهردار تاثیر نداشته است.هیچ فشار گروه هاى سیاسى 
وجود نداشــت. هیچ کس بجز شورا در انتخاب شهردار 
تاثیرگذار نبوده است.» وى افزود: «چرا گفته مى شود 
آقاى امینى متخصص نیست؟ 18 سال سابقه مدیریت 
شهردارى دارد و شش ســال در شوراى شهر اصفهان 

عضو بوده است.»
رییس شوراى ششم شهر اهواز گفت: «آیا شهردار اهواز 
در دوره چهارم شوراى شهر، سابقه مدیریت شهردارى 

داشته است؟ از شهرداران سابق بجز آقاى نوشادى که 
سوابق وى شاید بیشتر از سوابق آقاى امینى باشد، کدام 

یک سوابق آقاى امینى را دارند؟»
وى  ادامه  داد: «امینى چهار سال شهردار اهواز خواهد 
ماند. شخص مهم نیست، به اعضاى شورا گفته ام اگر 
بر روى فردى، هر  13 عضو شوراى شهر اجماع کنند، 

من کنار مى کشم.»
رییس شوراى شهر اهواز با اشاره به حواشى صدور حکم 
انفصال از خدمت شهردار اهواز تصریح کرد: «اتفاقى که 
در روزهاى اخیر  رخ داد، بسیار بد بود.یک مساله ساده را 
بسیار بزرگ جلوه دادند که  ثبات شهردارى را بهم بزنند. 
دیوان عدالت ادارى راى نهایى خود را صادر کرد و حکم 

انفصال لغو شد.»
محمودى بیان کرد: «اساساً این موضوع به شهردار فعلى 
مربوط نمى شود. بلکه به دوره سابق بازمى گردد و بعد 

نیز دیوان هم متوجه شد که اشکال شکلى وجود دارد.
با این وجود این مساله کوچک را بزرگ کردند و عنوان 

مى کردند که شهردار حق مردم را خورده است.»
وى افزود: «کسى که توییت مى زند و از شهردارى اهواز 
انتقاد مى کند حداقل شهروند اهواز باشد و بیاید در اهواز 
زندگى کند.» محمودى گفت: «انتقاداتى که به امینى 
شهردار فعلى مى شود را باید قضاوت کرد باید دید چه 
میزان منابع در اختیار امینى بوده است و سپس آن را با 

میزان خدمتى که انجام داده است، مقایسه کرد.»
وى عنوان کرد: «ما مى توانستیم مانند دوره قبل در هر 
جا برویم کلنگ زنى کنیم و خودنمایى کنیم که کار شورا 
است اما هدف خود را تکمیل پروژ ه هاى نیمه تمام قرار 
دادیم.هیچ کلنگ زنى جدیدى انجام نشد.ممکن است 
برخى از پروژ ه ها از نظر کارشناســى نباید کلنگ زنى

مى شدند، اما به هرحال باید تمام شوند.»

آخرین وضعیت رضا امینى در شهردارى اهواز همزمان با پایان اولین سال فعالیتش به عنوان شهردار  

روزهاى دشوار یک اصفهانى در اهواز

مشاور دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با اشــاره به افزایش مصرف 
مخدرهــاى صنعتــى گفت: مــاده روان گردانــى مثل شیشــه اثرات 
جبران ناپذیرى در مصرف کننــدگان دارد و اگر مصرف کننده تصمیم به 

درمان هم بگیرد به راحتى امکان پذیر نیست. 
مســعود زاهدیان افزود: افرادى که مواد روان گــردان مصرف مى کنند 
اقدامات پرخطر انجــام مى دهند. مصرف کننده تریــاك پس از مصرف 
سست مى شــود اما افرادى که شیشه یا ســایر مواد روان گردان مصرف 
مى کنند دست به کارهاى پرخطر مى زنند به خودشان، خانواده یا اطرافیان 
آسیب مى رسانند. سرقت مســلحانه انجام مى دهند و همه این ها امنیت 

جامعه را به مخاطره مى اندازد.

مشاور دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مصرف مواد ترکیبى در 
کشور ما افزایش یافته است که بسیار جاى نگرانى دارد. موادى مثل گل، 
حشیش، تریاك و... را با هم ترکیب و مصرف مى کنند که خطرات بسیارى 

را به دنبال خواهد داشت و به شدت جاى نگرانى دارد.
زاهدیان بیان کرد: عدم برخورد مناســب با خرده فروشان سبب افزایش 
تعداد آن ها شده است. این افراد دستگیر مى شــوند ولى به دلیل ضعفى 
که وجود دارد در مدت کوتاهى آزاد مى شوند. از طرف دیگر این افراد یاد 
گرفته اند میزان کمى مواد به همراه داشته باشند تا مدت زمان کمترى در 
زندان بمانند. او افزود: خرد و پخش شدن این افراد در جامعه و ارتباط آن ها 

با سرشبکه ها مشکلى است که با آن مواجهیم.

مشــاور دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: به ترتیب تریاك، 
حشیش، شیشــه، مورفین و هروئین موادى هســتند که به ایران وارد 
مى شــوند. شیشــه هم مصرف داخلى دارد هم به دلیل افزایش میزان 
مصرف در اروپا، ترانزیت مى شود. مورفین از طریق ایران به اروپا مى رود 
و بخش عمده اى از هروئینى که وارد کشــور مى شود هم به اروپا منتقل 
مى شود. او درباره ماده مخدر گل گفت: تولید آن به صورت گلخانه اى در 

کشور افزایش یافته است.
زاهدیــان متوســط ســن مصرف کننــدگان را در ایــران 24 ســال 
اعــالم کرد و گفــت: البتــه بین ســن 14 تا 15 ســال هــم فراوانى

 مصرف زیاد است.

مصرف مواد مخدر ترکیبى  افزایش یافته است

 دوم شــهریور گزارشــى با عنوان «جنجال پالتین هاى 
مشکوك» منتشر شــد که بیانگر کج شدن پالتین هاى 
بیمارستانى در بدن بیماران بود. در این گزارش چند بیمار به 
طور اتفاقى با یکدیگر در بیمارستان دولتى نیشابور برخورد 
مى کنند که با عوارض مشابهى بعد از انجام عمل جراحى 
و پالتین گذارى در پا روبه رو شــده و دوباره به بیمارستان 
مراجعه کرده بودند.پالتین هاى بیمارستانى بنا به اظهارات 
بیماران کهنســال در پاى آن ها کج شده بود و با عوارض 

آن دست و پنجه نرم مى کردند. طبق اظهارات همراهان 
بیمارانى که خبرنگار روزنامه «خراسان» با آن ها مصاحبه 
کرد، خرید پالتین ها از شــرکتى بوده که مدیران درمان 
نیشابور قصد ندارند نام آن را افشا کنند و این ماجرا از پشت 
پرده هایى حکایت دارد که باید مسئوالن نظارتى و مدعى 

العموم به پیگیرى آن بپردازند.
در همین حال دانشکده علوم پزشــکى نیشابور در تماس 

با خبرنگار این روزنامه وى را تهدید به شکایت کرده اند.

آنطور که بررسى ها و پژوهش هاى آمارى مرکز مطالعات 
و ســازمان مدیریت پســماند شــهر تهران با همراهى 
کارشناسان محیط زیستى نشان مى دهد، رفتار غیرآگاهانه 
برخى از شهروندان و حامیان حیوانات با سگ هاى ولگرد 
از یک سو و سوءاستفاده عده اى از وضعیت پیش آمده براى 
درآمدزایى (مثل درآمد از محل تامین غذا براى سگ ها، 
توله گیرى از سگ ها و فروش آن ها و...) باعث شده جمعیت 
سگ هاى حاشیه شهر تهران رو به افزایش بگذارد و حریم 
خود را رها کنند و بیشتر در سطح معابر شهرى حضور یابند.
این در حالى اســت که نتیجه رهاکردن سکونتگاهى از 
سوى سگ ها در دامنه کوه ها و فضا هاى حاشیه اى شهر، 

جلو آمدن و قدم گذاشتن حیوانات غیراهلى مانند گرگ ها 
به حریم سگ ها در پى دارد. به عبارتى گرگ ها یا گرگاس ها 
(گرگ-سگ) به محل ســکونتگاهى انسان ها نزدیک 
شده اند که مى تواند بسیار خطرناك باشد؛ به گونه اى که 
طى ماه هاى اخیر برخى از ســاکنان سوهانک در تماس 
با روزنامه همشــهرى اعالم کرده اند کــه در محله خود 
و باالتر از محدوده هاى سرآســیاب، شــاهد تردد گرگ 
بوده اند. از سوى دیگر به همه این ها باید تغییرات مخرب 
زیســت محیطى و برهم خوردن شــرایط سکونتگاهى 
حیوانات و همچنین شــیوع برخــى از بیمارى ها را هم 

اضافه کرد.

ماجراى پالتین هاى مشکوك بیمارستان نیشابور 

مشاهده گرگ در یک محله تهران! 

در روزهاى گذشته ویدئویى در فضاى مجازى از یک مرد 
عامى منتشر شد که در مسیر قله دماوند به گردشگران، 
قاطر اجاره مى دهد. نکته جالــب درباره این مرد که در 
شبکه هاى اجتماعى بسیار مورد توجه قرار گرفت تسلط 

او به زبان انگلیسى بود. 
مســعود بایه 59 ســال دارد و حدود 37 سال است که 
به عنوان یک راهنماى گردشــگرى در مسیر فتح قله 
دماوند از جبهه جنوبى فعالیت مى کند. او همان شــغل 
پدرش یعنى اجاره قاطر در مسیر دماوند را ادامه مى دهد، 
فقط کمى آن را توسعه داده، مدرن  تر کرده و با استفاده از 
قابلیت هاى اینترنت و هوش ذاتى خود، ارتباطاتش را با 

گردشگران خارجى افزایش داده است.
پدر مسعود نیز حدود 50 سال در مسیر فتح کوه دماوند از 
جبهه جنوبى قاطر اجاره مى داد و او از همان کودکى پا به 
پاى پدرش به مسیر دماوند مى آمد تا هم کار را از پدرش 
یاد بگیرد و هم بتواند با گردشگران خارجى که هر از گاهى 
با کمک پدرش به قله دماوند صعود مى کردند، آشنا شود 
و بتواند زبان انگلیسى و آداب معاشرت با خارجى ها را از 
آن ها یاد بگیرد.مســعود از دوران نوجوانى در یادگیرى 
زبان انگلیســى و ارتباط گرفتن با گردشگران خارجى 
بسیار مستعد بود و خیلى زود توانست این مهارت ها را 
یاد بگیرد و حاال 20 سالى هست که او به صورت پیوسته 

با اســتفاده از ســایت و صفحه خود در فضاى مجازى 
و تبلیغات گرمى که مســافران خــودش برایش انجام
مى دهند، مى تواند هر سال چندین گردشگر خارجى را 
جذب کند و با خود به قله دماوند و دیگر نقاط دیدنى ایران 

در شهرهاى مختلف ببرد.
مسعود بایه عالوه بر هوش ذاتى و استعداد یادگیرى زبان 
انگلیسى، توانایى جسمى باالیى نیز از خداوند دریافت 
کرده است که باعث شــده او بتواند همراه گردشگران 
خارجى به قلــه دماوند برود و آن قدر ایــن کار را تکرار 
کرده که به گفته خودش بیــش از 400 بار قله دماوند 
را فتح کرده اســت.آن طور که خود مسعود مى گوید، او 
9 کالس بیشتر سواد ندارد و زبان انگلیسى را هم نه از 
روى کالس و کتاب بلکه صرفا با استفاده از استعداد ذاتى 
خویش فراگرفته است. او بعد از ترك تحصیل به خدمت 
سربازى رفته است و بعد از پایان دوره سربازى، به صورت 
مستقل از پدرش مشغول اجاره دادن قاطر در مسیر قله 
دماوند از جبهه جنوبى شده است. مسعود اهل رینه است؛ 
شهرى در جنوب قله دماوند که از نظر تقسیمات کشورى 
جزو منطقه الریجان در شهرستان آمل استان مازندران 
محسوب مى شود، اما از نظر جغرافیایى به امامزاده هاشم 
(ع) به عنوان مرز استان تهران و مازندران در جاده هراز 

بسیار نزدیک است. 

ماجراى مرد قاطردار مسلط به زبان انگلیسى 
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تشییع پیکر سردار علیجانى 
مراسم تشییع سردار شهید ابوالفضل علیجانى از شهداى 
مدافع حرم با حضور مردم والیتمدار و همیشه در صحنه 
درچه برگزار شد. مراسم تشییع سردار شهید ابوالفضل 
علیجانى، ســى  و چهارمین شــهید مدافع حرم استان 
اصفهان از میدان امام (ره) شــهر درچه به سمت گلزار 
شــهداى احمدآباد درچه برگزار شــد.  پیکر این شهید 
بنابر وصیت نامه او در گلزار شــهداى احمدآباد درچه و 
در کنار مزار شهید مدافع حرم سیدیحیى براتى به خاك 

سپرده شد.

لغو پرواز هاى نجف - اصفهان
روابط عمومى اداره کل فرودگاه هاى اســتان اعالم 
کرد با توجه به شــرایط فعلى کشور عراق و با توجه 
به اعالم ســازمان هواپیمایى کشــور مبنى بر لغو 
پرواز هاى عتبات از فرودگاه هاى کشور، پرواز هاى 
اصفهان نجــف و بالعکس این فــرودگاه تا اطالع 
ثانوى لغو مى شود. مسافران و زائران مى توانند قبل از 
عزیمت به فرودگاه با تماس با واحد اطالعات پرواز 
فرودگاه به شماره 199، از آخرین وضعیت پرواز خود 

با خبر شوند.

گرامیداشت 
شهیدان رجایى و باهنر 

استاندار اصفهان در آئین گرامیداشت شهداى هشتم 
شهریور در خیمه گلستان شــهدا با گرامیداشت یاد و 
خاطره این شــهدا گفت: گرچــه دوره مدیریت دولت 
شــهیدان رجایى و باهنر کوتاه بود اما دوره اى بسیار 
درخشــان بود که رهبر معظم انقالب اسالمى مکرر 
مدیران را به الگوگیرى از شــاخص هاى رفتارى این 
مدیران انقالبى توصیه مى کنند. ســید رضا مرتضوى 
افزود: نگاه جهادى، اخالص در کار و ساده زیستى از 
شاخص هاى ویژه اخالقى شهداى حادثه تروریستى 
هشتم شهریور است. در این آئین قبور شهداى مدفون 
در گلستان شــهداى اصفهان گلباران و به مقام شامخ 

شهدا اداى احترام شد.

کاهش تعداد بیماران کرونایى 
بسترى 

دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اعالم کرد: شمار بیماران 
کرونایى بســترى در بیمارســتان هاى این استان به 
کمتر از 300 نفر رســید که 39 بیمار کرونایى در بخش 
مراقبت هاى ویژه تحت درمان هســتند. این در حالى 
است که  آمار در یک ماه گذشته حدود 600 نفر و اواخر 
مرداد حدود 400 نفر بود. تعداد بیماران کرونایى بسترى 
در بخش مراقبت هاى ویژه (ICU) بیمارســتان هاى 

اصفهان نیز در هفته گذشته حدود 70 نفر بود.

اجراى قیمت پلکانى براى مرغ 
در اصفهان

سخنگوى ستاد تنظیم بازار اســتان اصفهان گفت: به 
منظور جبران هزینه مرغداران مقرر شد در صورت لزوم از 
قیمت پلکانى استفاده و قیمت مرغ بر اساس وزن تعیین 
شــود که خروجى قیمت مرغ براى مصرف کننده تغییر 
نکند. حسین ایران دوست اظهار داشت: قیمت مصوب 
براى مرغ زنده حداکثر 40 هزار تومان است که این رقم 
براى مصرف کننده به 59 هزار و 800 تومان مى رسد. 
سخنگوى ستاد تنظیم بازار استان اصفهان تصریح کرد: 
ذخایر مرغ منجمد بیش از 13 هزار تن  است که  دو هزار 
تن در هفته گذشته صادرات شده است و امروز  به شکل 

نامحدود در اختیار داریم.

آغاز عملیات انتقال آب به 
موغان

عملیات اجرایى خط انتقال آب شــرب روستاى موغان 
فریدن به طول 1200 متر آغاز شــد. به گزارش روابط 
عمومى آبفاى منطقه، با اجــراى این عملیات واتصال 
شبکه توزیع آب شرب روســتا به چاه جدید االحداث، 
مشکل آب شرب این روستا برطرف شده و آبرسانى سیار 

حذف مى گردد.

خبر

مدیرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان گفت: 
ضرورى اســت وزارت نیرو هرچه زودتر نسبت به تأمین 

حق آبه زیست محیطى تاالب گاوخونى اقدام کند.
منصور شیشــه فروش با بیان اینکه در ســال جارى در 
استان اصفهان 74 روز آلوده ناشى از فعالیت کانون هاى 
گرد و غبار در استان اصفهان داشــته ایم، اظهار داشت: 
این آمار معادل دو برابر مدت مشابه در سال هاى گذشته 

بوده است.
وى ادامه داد: عدم جارى شدن آب در رودخانه زاینده رود 
و خشــکى این رودخانه باعث فعالیت کانون هاى گرد و 
غبار نقطه اى در استان اصفهان شده است و این در حالى 

است که در گذشته با چنین پدیده اى رو به رو نبوده ایم.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
ضرورى است وزارت نیرو نسبت به جارى شدن دائمى آب 
در زاینده رود و احیاى تاالب گاوخونى اهتمام جدى داشته 

باشد، افزود: 98 درصد تاالب خشک است و آبى ندارد.
وى اضافه کرد: محیط زیســت باید مطابــق با طرح 
اکوسیســتم هاى تاالبى و قانون حفاظت از تاالب ها و 
رودخانه هاى در معرض خطر نســبت به احیاى تاالب 
47 هزار هکتارى گاوخونى اقدام کنــد چرا که بیم آن 
مى رود که گرد و غبار خشــکى این تاالب پنج استان 

را درگیر کند.

معاون غذاوداروى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان 
اینکه به علت ارزانــى دارو، 30 درصد داروها از کشــور به 
صورت قاچاق خارج مى شد، گفت: استان اصفهان سومین 

تولیدکننده دارو در کشور است.
محمود اعتبارى اظهار کرد: در یک سال گذشته با مواردى 
روبــه رو بودیم که مهم تریــن آن جلوگیــرى از صادرات 
محصوالت کشاورزى به روســیه بود. این امر براى استان 
اصفهان حائز اهمیت بود؛ چراکه اصفهان بیش از 50 درصد 

تولید محصوالت گلخانه اى کشور را برعهده دارد.
وى با بیان اینکه به علت ارزانــى دارو، 30 درصد داروها از 
کشور به صورت قاچاق خارج مى شــد، تصریح کرد: طرح 

دارویارى، کمک به تولید داخلى اســت. اســتان اصفهان 
سومین تولیدکننده دارو در کشور است و فرآورده هاى دارویى 
مکمل و طبیعــى در اصفهان وجــود دارد؛ همچنین تولید 
تجهیزات پزشکى نیز جزو وظایف ما محسوب مى شود که در 
این راستا سومین تولیدکننده تجهیزات پزشکى نیز هستیم.

وى افزود: شــش میلیون نفر از ســه دهک اول جامعه در 
کشور در طرح دارویار بیمه شدند که مى توانند از مزایاى این 
طرح استفاده کنند و سهم استان اصفهان 11 درصد از شش 
میلیون نفر مذکور است. اعتبارى اظهار کرد: برخى کمبودها با 
برندهاى مختلف، مرتفع مى شود اما بازهم باید ذخیره دارویى 

مناسب را در کشور و استان ایجاد کنیم.

اصفهان سومین تولیدکننده 
دارو در کشور است

تاالب گاوخونى 5 استان را 
تهدید مى کند

مدیرکل گمرکات اصفهان گفت: صادرات کاال از گمرکات 
استان از ابتداى ســال  جارى تاکنون 821 هزار و 99 ُتن به 

ارزش 546 میلیون و 99 هزار دالر بوده است.
رسول کوهستانى پزوه، روز دوشــنبه در جمع خبرنگاران 
افزود: این مقدار صادرات از لحاظ وزن، مشابه سال گذشته و 

از لحاظ ارزش 8 درصد رشد داشته است
وى اقالم صادراتى گمرکات استان اصفهان را شامل 530 
نوع کاال اعالم کرد و افزود: عمــده محصوالت صادراتى 
شامل 223 میلیون دالر ُچدن آهن و فوالد با سهم 41 درصد 
و 19 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته،94 
میلیون دالر محصوالت پتروشــیمى با سهم 17 درصد و 
10 درصد رشــد،47 میلیون دالر محصوالت لبنى با سهم 
9 درصد و هفت برابر رشد،37 میلیون دالر فرش ماشینى و 
دستباف با سهم 7 درصد معادل مدت مشابه سال گذشته و 
1.5 میلیون دالر فرش دستباف با 50 درصد رشد،37 میلیون 
دالر "محصوالت آهن و ُچدن" با سهم 7 درصد و 124 درصد 

رشد و 1.8 میلیون دالر مصنوعات طالست.
وى تعداد کل کشورهاى هدف صادراتى گمرکات اصفهان 
را در این مدت 80 کشور اعالم و اضافه کرد: عمده کشورهاى 

هدف از طریق گمرکات اســتان شــامل عراق، پاکستان، 
ترکیه،  افغانستان و ارمنستان است.

کوهســتانى پزوه، ارزش کاالهاى صادراتى امسال استان 
اصفهان به کشور عراق را 207 میلیون دالر، پاکستان 104 
میلیون دالر، ترکیه 45 میلیون دالر، افغانستان 30 میلیون 

دالر و ارمنستان 26 میلیون دالر اعالم کرد.
مدیرکل گمــرکات اصفهان خاطرنشــان کرد: صادرات 
به کشور عراق 9 درصد، پاکســتان 96 درصد، ترکیه 95 
درصد و  ارمنستان 85 درصد افزایش و به کشور افغانستان 
66 درصد کاهش داشته است. وى اظهار داشت: واردات 
گمرکات استان اصفهان در سالجارى به میزان 42 هزار و 
302  ُتن کاال با ارزش 233 میلیون و 305 هزار دالر بوده  
که در مقایسه با مدت مشابه ســال گذشته، از لحاظ وزن 
معادل مدت مشابه سال گذشته و از نظر ارزش یک درصد 
رشد داشته است. کوهستانى پزوه با اشاره به اینکه اقالم 
وارداتى گمرکات استان شامل 501 نوع کاالست، افزود: 
بیشترین محصوالت وارداتى شــامل وسایل مکانیکى، 
ماشــین آالت برقى، ُچدن آهن و فــوالد، کامیون و مواد 

پالستیکى است.

وى افزود: کشــورهاى هــدف واردات از طریق گمرکات 
اصفهان شامل 44 کشور اســت که چین 70 میلیون دالر 
با سهم 30 درصد، کره جنوبى 44  میلیون دالر با سهم 19 
درصد، ترکیه 33 میلیون دالر با سهم 14 درصد، آلمان 18 
میلیون دالر با سهم 8 درصد و ایتالیا 16 میلیون دالر با سهم 

7 درصد را دربرمى گیرد.
مدیرکل گمرك اصفهان گفت: حدود 100 دستگاه کامیون 
رسوبى در گمرك این استان وجود دارد که تشریفات الزم 

براى متروکه شدن آنها در حال انجام است.
کوهستانى  پزوه افزود: بجز این کامیون ها، کاالیى با عنوان 

کاالى رسوبى در گمرك استان اصفهان وجود ندارد.
وى با بیان اینکه کاالهاى رســوبى شــامل آن دســته از 
کاالهایى مى شود که مهلت توقف آنها تمام شده باشد ادامه 
داد: بیشتر انواع کاالهاى وارداتى از طریق گمرك این استان 

در زمینه ماشین آالت خطوط تولید است و رسوبى نیستند.
مدیر کل گمرك اســتان اصفهان اظهار داشت: وجود یک 
سرى مشکالتى در فرآیند ترخیص کاالها موجب رسوب 
کاالها شده که شــامل صدور مجوزهاى ترخیص وصدور 

مجوزهاى بانک مرکزى مى شود.

آمار گمرکات از ابتداى سال جارى تا امروز نشان مى دهد؛

80 کشور جهان
 مقصد صادراتى اصفهان

گل و گلف با حضور کمپین سندروم داون 
نصف جهان  مســابقات گل و گلف به مناسبت روز 
جهانى گلف برگزار خواهد شــد. این مســابقات و 
با حضور کمپین ســندروم داون AMT امروز، نهم 

شهریور ماه ساعت 18 برگزار مى شود.
این مسابقات که شــامل تیم هایى در مقاطع سنى 

و تیم هاى خاص از اقشــار مختلف از جمله رسانه 
تشکیل شده در مجموعه ورزشى کوثر واقع در ملک 

شهر در سایت مینى گلف کوثر برگزار مى شود.
عالقمندان مى توانند با شماره 36266855 تماس 

حاصل نمایند و اطالعات الزم را کسب کنند.

نگاه روز

مریم محسنى
 اجراى مکانیزه خدمات رسانى به ارباب رجوعان مى تواند 
در کاهش انتظار ارباب رجوع و همچنین خدمات رسانى 

بهتر نقش مهمى ایفا کند.
با وجود اینکه در بسیارى از ادارات و سازمان ها روند فعالیت 
به صورت الکترونیکى و کامپیوترى است ولى باز هم موارد 
دیده مى شود که روند کاغذبازى و طوالنى شدن مراحل 
حل و فصل پرونده ها وجود دارد و بروکراسى هاى ادارى در 

این رابطه بسیار زیاد است. بنابراین الزم است این موضوع 
تحت بررسى قرار گیرد و با پیاده سازى روش هاى مناسب 

کار شهروندان با سرعت بیشترى پیگیرى شود.
این در حالى اســت که در برخــى از ادارات کارکنان به
 اندازه اى که باید نیستند و وقتى کارکنان به اندازه کافى 
نباشند قطعا حجم کار افزایش پیدا مى کند و همین مساله 
موجب مى شــود نتوان آنطور که نیاز است به شهروندان 

پاسخ مطلوب داد.

بروکراسى هایى که مانع انجام کار مى شود

سرنوشت همدان در کمین اصفهان؟ 
نصف جهــان  روزنامه «اصفهان زیبا» در شــماره 
ســه شــنبه خود با تیتر «تکمیل طرح کوهرنگ3 
ضرورى اســت» نوشــت که اگر چنین اتفاقى رخ 
ندهد، بعید نیست اصفهان به مشکل همدان دچار 
شود. در بخشــى از گزارش این روزنامه آمده است: 
«اگرچه سال گذشته وزیر نیرو در جریان سفر خود 
به اصفهان، وعده هایى داد و قرار بود تا پایان سال 
آبى جارى 400میلیون مترمکعب آب پشــت سد 
زاینده رود ذخیره باشــد؛ اما اکنون ذخیره سد کمتر 
از 250میلیون مترمکعب است.» در بخش دیگرى 
از این گزارش آمده اســت: «کارشناســان بر این 
باورند که شکنندگى منابع آبى اصفهان بسیار جدى 
است و اگر در کوتاه مدت تدبیرى نشود، اصفهان تا 
چندماه آینده شاید به شرایطى بدتر از همدان و سد 

زاینده رود به سرنوشت ســد اکباتان دچار مى شود. 
برداشــت هاى موجود حکایت از آن دارد که گویى 
تا ابد این آب وجود دارد؛ بنابراین اگر به محدودیت 
منابــع آب زیرزمینى و تغییرات بــارش و آب هاى 
سطحى ناشــى از تغییر اقلیم و دست کارى انسانى 
توجه نشود، ممکن است با بحران مواجه شویم.عضو 
هیئت علمى دانشگاه اصفهان دراین باره معتقد است 
که بعید نیست اصفهان به مشکل همدان دچار شود؛ 
زیرا مشــکل همدان و مردم آن ریشه در آب شرب 
دارد؛ البته باید توجه داشــت که همدان و شهرکرد 
که طى چندهفته گذشته با مشکل آب شرب مواجه 
شــدند، شــهرهایى کوچک و زیر یک میلیون نفر 
هستند و امکان آب رسانى سیار با تانکر و توزیع آب 

به روش هاى مختلف وجود دارد.»

حرکت شهردارى بافران در جذب سرمایه گذار 
نصف جهان شــهردار بافران با بیــان اینکه هر 
خدمت یا پروژه عمرانى باید مطابق با نیازهاى 
مردم در نقاط مختلف شهر باشد، گفت: در شهر 
بافران با توجه به وجود ابنیــه تاریخى و آثارى 
همچون قلعه رستم، مســجد جامع، وجود آب 
انبارها، یخچال هاى فصلى، مسجد دست کن، 
قدمگاه امام رضــا(ع) و خانه هــاى بومگردى 
مى توان براى جذب سرمایه گذار اقدام کرد که 

این کار باعث رونق صنعت توریسم و گردشگرى 
مى شود.

احمد دهقان با تاکید بر اینکه این شــهر باید به 
سمت جذب سرمایه گذار و درآمد پایدار حرکت 
کند، افزود: از آنجا که درآمد شهردارى وابسته به 
اعتبارات دولتى نیست، برنامه ریزى در راستاى 
مشارکت سرمایه گذاران در طرح هاى مختلف 

اقتصادى و درآمدزایى در حال انجام است.

مسابقه ملى کتابخوانى برگزار مى شود
مســابقه ملى کتابخوانى با محوریت کتاب «داروى درد 
حاج قاسم» گردآورى محمد على نژاد به همت اداره کل 

کتابخانه هاى عمومى اصفهان برگزار مى شود. 
به گزارش روابط عمومى اداره کل کتابخانه هاى عمومى 
استان اصفهان، در راستاى تکریم یاد و خاطره سردار قاسم 
سلیمانى و آشنایى مخاطبان با مکتب فکرى وى، مسابقه 

ملى کتابخوانى با محوریت کتاب «داروى درد حاج قاسم» 
گردآورى محمد على نژاد به همت اداره کل کتابخانه هاى 
عمومى استان اصفهان و در قالب سواالت چهارگزینه اى 

برگزار مى شود.
عالقه مندان براى شرکت در این مســابقه مى توانند تا 
14 آبان ماه با مراجعه به سامانه مســابقات الکترونیک 

کتابخوانى به نشانى www.samakpl.ir، براى دریافت 
نسخه الکترونیکى کتاب و شرکت در مسابقه اقدام کنند.

گفتنى اســت، کتاب «داروى درد حاج قاسم» سومین 
اثر از مجموعه چهار جلدى «سردار سرافراز» است که 
به مباحث پس از شهادت ســردار حاج قاسم سلیمانى 

مى پردازد.

رئیــس ســازمان صمت اســتان اصفهــان گفت: 
سیســتم هاى نظارتى در حوزه لــوازم یدکى و لوازم 
خانگى پیشرفت مناسبى داشته و زیر ساخت هاى آن 
در حوزه تولید سایر کاالها قرار است ایجاد شود. با این 
اقدام کاالى قاچاق و تقلبى در بازار به ویژه در بازار لوازم 

خانگى به خوبى شناسایى مى شود.
امیرحســین کمیلى اظهار کرد: هر کاالیى که بدون 

شناســه کاال باشــد، از بازار جمع آورى خواهد شد. 
کاالهایى که از مبادى رســمى هم وارد مى شود هم 
باید داراى شناسه کاال باشند، در غیر این صورت از بازار 

جمع آورى خواهند شد.
همه اصناف ملزم به ثبت اطالعات در ســامانه جامع 
تجارت هســتند، در غیر اینصــورت فعالیت آن ها با 

مشکل روبه رو خواهد شد.

انتخاب هیئت رئیسه شوراى شهر وزوان 
نصــف جهــان اعضــاى هیئت رئیســه شــوراى 
اســالمى شــهر وزوان در ســال دوم انتخــاب

 شدند.
 بر اساس راى گیرى صورت گرفته، علیرضا خوش 

اخالق به عنــوان رئیس، ناصر خــوش اخالق به 
عنوان نایب رئیس و اعظم یونسى، على خاکسار و 
محمدرضا یونسى به ترتیب خزانه دار، منشى و عضو 

شوراى اسالمى شهر وزوان شدند.

شناسایى کاالهاى قاچاق در بازار لوازم خانگى 

آماده سازى پنجشنبه بازار درچه
نصف جهان شــهردار درچه از عملیات تســطیح و 
آماده سازى محل پنجشنبه بازار این شهر خبر داد 
و گفت: جانمایى مکان پنجشــنبه بــازار  درچه در 
خیابان ابن ســینا جنب رودخانه زاینــده رود انجام 

شده است.
محسن تجویدى در بخش دیگرى از سخنانش به 

اجراى عملیات زیر سازى و آسفالت کوچه «شهید 
حفیظى» واقع در محله دینان اشاره کرد و ادامه داد: 
زیر سازى و آسفالت کوچه صداقت در والشان نیز 

انجام شده است.
وى همچنین از اجراى سکوى برپایى نماز در پارك 

ساحلى درچه نیز خبر داد.

پرداخت خسارت بدون کروکى 
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان گفت: 
با هماهنگى پلیس راهور و شــرکت هاى بیمه، پرداخت 
خسارت تصادفات رانندگى تا سقف 20میلیون تومان بدون 

نیاز به کروکى فراهم شد.
ســرهنگ محمدرضــا محمدى اظهــار کــرد: یکى از 
نگرانى هاى راننــدگان در مواقع بروز تصادف، مســئله 
ترسیم کروکى و دریافت خســارت از راننده مقصر است 
که گاهى باعث ایجاد اختالفاتى در صحنه تصادف، امتناع 

از جابه جا کردن خودروهاى تصادفى و در نتیجه تشــدید 
ترافیک و مسدود شدن راه ها مى شــود. وى افزود: در این 
راستا طى برگزارى جلسه هم اندیشى بین رؤساى پلیس 
راهور شهرستان هاى استان و مدیران ارشد بیمه ایران بر 
اینکه برآیند عملکرد پلیس و بیمه ها باید منجر به رضایت 
مردم شود، تاکید شــد. رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى 
استان اصفهان تصریح کرد: بر این اساس شرکت هاى بیمه 
مکلف هستند درصورتى که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده 

در زمان حادثه داراى بیمه نامه معتبر باشند و بین طرفین 
اختالفى وجود نداشته باشد، خسارت مالى وسیله نقلیه ناشى 
از حوادث رانندگى در ســال جارى را تا سقف 20 میلیون 

تومان بدون اخذ گزارش مقامات قضائى پرداخت کنند.
وى خاطرنشان کرد: رانندگان هنگام وقوع تصادِف منجربه 
خســارت، در صورت توافق بالفاصله وســیله نقلیه را به 
منتهى الیه سمت راســت جاده هدایت و به اتفاق به بیمه 

مراجعه کنند.

کشف زمین خوارى 60 هکتارى در شهرضا
رئیس پلیــس امنیــت اقتصــادى اســتان اصفهان 
از کشــف زمیــن خــوارى 60 هکتــارى بــه ارزش 
5 میلیــارد ریــال توســط مأمــوران ایــن پلیــس 

خبر داد.
سرهنگ کامران ریاحى اظهار داشــت: در پى وصول 

گزارشــى از اداره منابع طبیعى استان اصفهان مبنى بر 
زمین خوارى در شهرستان شهرضا موضوع در دستورکار 
کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى 

استان اصفهان قرار گرفت.
 وى افزود: در تحقیقات و بررسى هاى تخصصى صورت 

گرفته مشخص شد فردى با ایجاد حصار و دیوار اقدام به 
تصرف میزان 60 هکتار از اراضى ملى واقع در شهرستان 
شهرضا کرده که پس از هماهنگى قضائى و استعالمات 
صورت گرفته مالکیت اراضى مورد تصرف به نام اداره 

منابع طبیعى محرز شد.
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رئیس سابق امنیت توییتر این پلتفرم را تهدیدى براى امنیت ملى خواند.
 آخرین تهدید فناورى براى امنیت ملى ایاالت متحده از چین ناشى نمى 
شود؛ در واقع، از یک سایت رسانه اجتماعى است که در ایاالت توسعه یافته 

و مقر آن در سانفرانسیسکو است.
 سى ان ان در گزارشــى اختصاصى که همزمان با واشنگتن پست منتشر 
کرد، گزارش مى دهد که پیتر زاتکو رئیس ســابق امنیت توییتر، ادعاى 
استفاده از داده هاى شخصى کاربران توسط این شبکه اجتماعى را به صدا 

درآورده است.
افشاگرى که براى آژانس هاى فدرال و کنگره ارسال شد، توییتر را به عنوان 
یک شرکت با سوء مدیریت توصیف مى کند. این گزارش مى گوید که توییتر 
به تقریباً نیمى از نیروى کار خود اجازه دسترسى به کنترل هاى اصلى را داده 
است. زاتکو همچنین ادعا مى کند که دولت ایاالت متحده شواهد خاصى 
را در توییتر ارائه کرده که نشان مى دهد حداقل یک کارمند و شاید بیشتر، 

براى سرویس اطالعاتى دولت دیگرى کار مى کنند.
در این سند ادعا شده است که پاراگ آگراوال، مدیرعامل فعلى توییتر، مدیر 
ارشد فناورى سابق توییتر که سال گذشته جانشین یکى از بنیانگذاران جک 
دورسى شد، به زاتکو گفت که توییتر باید به خواسته هاى روسیه تسلیم شود 
که به معناى سانسور یا نظارت بر سایت است. زاتکو در سند خود نوشت: 
«این واقعیت که مدیر عامل فعلى توییتر حتى پیشنهاد داد توییتر با دولت 
پوتین همدست شود، باعث نگرانى در مورد تأثیرات توییتر بر امنیت ملى 

ایاالت متحده است.»

گوگل تصمیم گرفته اســت قابلیتى را که در پایان ماه گذشته از کار 
افتاده بود بازگرداند. ویژگى تایمر در جســتجو که به کاربران اجازه 
مى داد تایمر یا کرونومتر را تنظیم کنند اکنــون دوباره کار مى کند. 
 start » و «set timer for۱۰minutes » کاربرانى که دستوراتى مانند
stopwatch» را در نسخه هاى وب دسکتاپ یا تلفن همراه جستجوى 

گوگل تایپ و جســتجو مى کنند، اکنون مى توانند ویجتى را با تایمر 
مذکور (که به طور خودکار شروع مى شود) ببینند.

گوگل اخیراً توییتى را براى تأیید در دســترس بودن این ویژگى به 
اشتراك گذاشته است.

این گزارش اشاره مى کند که این ویژگى جستجوى گوگل به همان 
روشــى که قبًال کار مى کرد عمل مى کند. در حال حاضر، هنگامى 
که کاربران از گوگل مى خواهند " set a timer"، (بدون تعیین مدت 
زمان)، شمارش معکوس از 5 دقیقه شروع مى شود. کاربران همچنین 
مى توانند زمان هاى دیگر را مشخص کنند یا آن را براى زمانى از روز 

مانند ساعت 3:15 بعد از ظهر نیز تنظیم کنند.
عالوه بر این، کاربران همچنین مى توانند یک ساعت هوشمند را از 
جســتجوى گوگل بیرون آورند، اما باید آن را خودشان شروع کنند، 
در حالى که تایمر به طور خودکار شروع به کار مى کند. جداى از آن، 
کاربران همچنین مى توانند براى انجام همین کار، فرمان صوتى را 
به اپلیکیشن گوگل یا دستیار گوگل در دستگاه هاى تلفن همراه خود 

صادر کنند.

ادعاى رییس سابق
 امنیت توییتر

بازگشت قابلیتى قدیمى 
به جستجوى گوگل با به کارگیرى برخى ترفندها مى توان زمان شارژ گوشى هاى 

آیفون را افزایش داد.
اگرچه آیفون یکى از مشــهورترین گوشــى هاى هوشمند در 
جهان اســت، اما به دلیل طراحى متمایز و برنامه هاى متنوع، 
یک مشــکل در آن معموًال کاربران را آزار مى دهد و آن «دوام 

باترى» است.
براى اکثر مردم، آیفون آن ها پس از شــارژ یک شبه به سختى 
یک روز کامل دوام مى آورد، که مى تواند بســیار ناامید کننده 
باشــد. به خصوص اگــر برنامه هایى براى بعدازظهر داشــته 

باشــند و صاحب تلفــن نتواند باتــرى را در طول روز شــارژ 
کند.

ترفند هاى پنهان
با این حال خوشبختانه، برخى از ترفند هاى پنهان وجود دارند که 
مى توان از آن ها اســتفاده و به افزایش عمر باترى دستگاه خود 

کمک کرد. به عنوان مثال:
وقتى بیرون مى روید واى فاى را خاموش کنید و به جاى واى فاى 
از ۴G یا ۵G استفاده کنید، این روى مدت زمان ماندگارى باترى 

شما تأثیر مثبتى خواهد داشت.
بر اساس گزارشى که روزنامه بریتانیایى «سان» 
منتشر کرده است، اگر در خانه هستید، سعى 
کنید با استفاده از اتصال داده به واى فاى 
متصل شــوید؛ زیرا این کار باترى بسیار 

کمترى مصرف مى کند.
باید روشــنایى خودکار را روشــن کنید. راه هاى 
دیگرى براى صرفه جویى در عمــر باترى وجود دارند، 
مهم نیســت که چگونه از دســتگاه اســتفاده مى کنید، فقط 

تنظیمات خود را بهینه کنید.
ویژگى روشــنایى خودکار به طور خودکار صفحه نمایش شما 
را با شرایط نورى تنظیم مى کند و براى کمک به صرفه جویى 

در مصرف باترى در شــرایط کم نور، صفحه نمایش را کم نور 
مى کند.

همچنین مى توانیــد حالت کم مصرف را فعــال کنید. این کار 
باعث کاهش روشنایى صفحه، بهبود عملکرد دستگاه و کاهش 

انیمیشن هاى سیستم مى شود.
ز خامــوش کــرن فعالیــت پس زمینــه یکــى دیگــر ا

 راه هاى عالــى براى حفــظ عمــر باترى، خامــوش کردن 
فعالیــت پس زمینه اســت، ایــن ویژگــى نشــان مى دهد 
که باترى توســط برنامه هاى دیگــر در پس زمینه اســتفاده 
مى شــود، در حالى کــه شــما از برنامــه دیگرى اســتفاده

 مى کنید.
در نهایت، همیشــه مطمئن شوید که دســتگاه شما از آخرین 
نســخه iOS اســتفاده مى کند؛ زیرا اپــل به طور مــداوم به 
روزرسانى هایى را منتشر مى کند که نحوه استفاده آیفون شما از 

باترى را بهبود مى بخشد.
اگر نیاز به به روز رسانى تنظیمات دارید، مى توانید دستگاه خود را 
به منبع برق وصل کنید و به صورت بى سیم به روز رسانى کنید، 
 iTunes یا آن را به رایانه خود متصل کرده و به آخرین نســخه

به روز کنید.
با این ترفند ها باترى دستگاه خود را حفظ کرده و از شر تنها باگ 

آیفون خالص خواهید شد.

به روزرســانى هاى نرم افزار بتا اخیراً طرفداران زیادى 
در بین کاربران گوشى هاى هوشمند پیدا کرده است. 
احساس خوبى است که جزء اولین کاربران یک به روز 
رسانى نرم افزارى بزرگ باشید. اما برخى کاربران بعد از 
بروزرسانى متوجه مشکالتى در عملکرد دستگاه خود 
مى شوند و مى خواهند دوباره به نسخه قبلى نرم افزار 

دستگاه خود بازگردند.
 بســیارى از کاربران گوشى هاى هوشــمند به دلیل 
مشکالت مربوط به به روز رسانى، حتى زمانى که پیغام 
در دسترس بودن بروزرسانى را روى تلفن همراه خود 
دریافت مى کنند هم تمایلى به انجــام آن ندارند. اگر 
شما یکى از این افراد هســتید، توصیه مى کنم هر چه 
زودتر طرز فکر خود را در مورد به روز رسانى نرم افزار 
تغییر دهید. به روزرسانى ها عالوه بر افزایش انعطاف 
پذیرى تلفن هوشــمند، بهبــود ویژگى هاى دوربین، 
رفع اشــکاالت نرم افزارى و زیباتر جلــوه دادن رابط 
کاربرى سیستم مى توانند بسیارى از نقص هاى امنیتى 
را در سیستم عامل گوشى هوشمند شما برطرف کنند؛ 
بنابراین توصیه مى کنیم بروزرسانى نرم افزار گوشى 

هوشمند خود را جدى بگیرید.
این مطلب با هدف آموزشــى تهیه شده است و طبق 
مقاالت معتبر منتشر شده، از نظر امنیتى مشکلى ندارد. 
در صورت آسیب رسیدن به دستگاه فرارو مسئولیتى در 
قبال دستگاه شما به عهده نخواهد داشت. در ادامه به 
نحوه دانگرید نرم افزار iOS گوشــى هاى آیفون مى 

پردازیم:
1- براى شروع باید به یک رایانه رومیزى یا لپ تاپ 
دسترسى داشته باشــید. توصیه مى شود براى این کار 
از یک لپ تاپ با عمر باترى باال اســتفاده کنید. براى 
استفاده از رایانه رومیزى حتما مطمئن شوید که توان 

الکتریکى ثابتى دارد.
2- در مرحله دوم، شــما به یک کابل روشــن کننده 
اصلى اپل نیاز دارید. بســته به نوع درگاهى که رایانه 
 USB یا مک بوك شما از آن استفاده مى کند، به کابل
به lightening یا کابل Type-C به lightening نیاز 

خواهید داشت.
3- نرم افــزار ۳uTools Download را از این لینک 

دانلود کنید.
4- سیستم عامل iOS دستگاه خود را نیز از این لینک 

دانلود کنید.
توجه داشته باشید که این روش براى ارتقاى دستگاه 

شما نیز کار مى کند.
5- اولین کارى که باید انجام دهید این اســت که نرم 

افزارى که قبال دانلود کرده اید را نصب کنید.
6- نرم افزار را باز کرده و گوشى آیفون را از طریق کابل 
الیتینگ به لپ تاپ یا کامپیوتر خود متصل کنید. اگر 
همه چیز را درســت انجام دادید، باید چیزى شبیه به 

تصویر زیر مشاهده کنید.
7- از گزینه هــاى موجــود در پنــل باال بــر روى 
«Flash & JB» کلیــک کنیــد. پــس از آن باید به 
صفحه flash منتقل شوید. در صفحه فلش، لیستى از 
نسخه هاى نرم افزارى که در حال حاضر براى گوشى 
شما وجود دارد را مشــاهده خواهید کرد. همچنین دو 
دکمه Download و import را نیز در ســمت راست 

لیست مشاهده خواهید کرد.
8- اکنون آخرین مورد در لیســت را با فایل سیستم 
عاملى که دانلود کرده اید مقایسه کنید. به عنوان مثال، 
اگر دستگاه شــما یک آیفون 12 پرومکس است، باید 
چیزى شبیه به iPhone 13,4  با چند حرف انگلیسى 

را در کنار آن ببینید.

9- اکنون روى import کلیک کــرده و به جایى که 
سیستم عامل را ذخیره کرده اید، بروید. روى فایل مورد 
نظر کلیک کرده و دکمه Ok را انتخاب کنید تا سیستم 

عامل وارد نرم افزار ۳utools شود.
10- در این مرحله باید بیشتر مراقب باشید تا اطالعات 
خود را از دســت ندهید؛ به خصوص اگر فقط در حال 
دانگرید یا آپگرید هستید. در انتهاى صفحه سه یا چهار 
دکمه به صورت افقى مشــاهده خواهید کرد. بسته به 
اینکه مى خواهید داده هاى خود را ذخیره کنید یا خیر 

انتخاب این دکمه ها متفاوت خواهد بود.
11- توجه داشــته باشــید در صورت انتخاب گزینه 
«Quick Flash» تمام داده هاى دســتگاه خود را از 

دست خواهید داد.
 «Retain User’s Data» 12- با انتخــاب گزینــه
مى توانید داده هاى دستگاه خود را حفظ کنید و گوشى 

خود را به حالت ریکاورى ببرید.
براى بوت کردن گوشى آیفون خود در 

حالت ریکاورى 

مراحل زیر را به دقت دنبال کنید:
این روش در برخى از مدل هاى آیفون متفاوت است. 
در زمان نگارش این مطلب، از سرى آیفون 8 تا آخرین 
آیفونى که اکنون داریم (ســرى آیفون 13) کلید ها به 

ترتیب زیر عمل مى کنند:
1- ابتدا کلید افزایش صدا را فشار داده و رها کنید.

2- سپس کلید کاهش صدا را فشار دهید و رها کنید.
3- ســپس دکمه پاور را فشــار دهید و نگه دارید تا 
صفحه ریکاورى را مشاهده کنید. توجه داشته باشید 
که ممکن است مجبور شــوید دکمه پاور را حدود 7 تا 

10 ثانیه نگه دارید.
اگر گوشى شــما یک آیفون قدیمى اســت، باید این 

مراحل را دنبال کنید تا آیفون خود را در حالت ریکاورى 
راه اندازى کنید:

1- کلید Home را فشار داده و نگه دارید.
2- سپس در حالى که هنوز کلید Home را نگه داشته 
اید، کابل USB را از لپ تاپ به گوشــى آیفون خود 

متصل کنید.
3- آیفون شــما باید در مدت زمــان 7 ثانیه در حالت 

ریکاورى بوت شود.
اکنون وقت آن رسیده که گوشى آیفون خود را متصل 
کرده و فرآیند فلش کردن را آغاز کنید. پس از اتصال 
 «Flash» دستگاه به رایانه، کافى اســت روى دکمه
کلیک کنید و اجازه دهید رایانه و نــرم افزار بقیه کار 
را انجام دهند. این فرآیند حدود 15 تا 20 دقیقه طول 
مى کشد. در برخى مواقع ممکن است دستگاه طورى 
رفتار کند که انگار فرآیند انجام  نمى شود، اما نترسید. 
پس از اتمام فرآیند باید پیغام «Congratulations» را 
روى نمایشگر گوشى خود مشاهده کنید. سپس گوشى 
آیفون شــما ریستارت 

خواهد شد.

معاون امــور پســتى، ارتباطى و فنــاورى اطالعات 
 (wifi) رگوالتورى از آماده ســازى 50 نقطه واى فاى

 ITPC رایگان توسط اپراتور
عراق در طول مســیر 

پیــاده روى اربعین 
براى زائران ایرانى 

خبر داد.
«مجیــد حقــى»، 

معاون امور پســتى، 
رتباطــى و فنــاورى  ا

رگوالتــورى،  با اطالعــات 
جلســه  برگــزارى  بــه  اشــاره 

هماهنگــى بیــن رگوالتــورى کشــور عــراق 
یــران،  cmc) بــا نماینــدگان رگوالتــورى ا )
گفت: «در این نشســت با توجه بــه اهمیت رومینگ 
براى زائــران ایرانى، بــر روى کاهــش هزینه هاى

 رومینگ تاکیــد کرده ایم و خوشــبختانه اپراتورهاى 
عراقى براى تعامل ســازنده در طول مراســم داخل 
عــراق بــا اپراتورهــاى ایرانــى اعــالم آمادگــى 

کرده اند.»
وى ارائه یک ماه فرکانس FM رایــگان رادیو اربعین 
در عراق براى زائــران ایرانى را یکى دیگــر از نتایج 
جلســه با رگوالتورى عراق دانســت و افزود: «عالوه 
بر این، قرار اســت بــر روى ســیم کارت هاى عراقى 
که زائران ایرانــى خریدارى مى کنند کــد خدماتى به

 همراه مترجم فارســى براى ســتاد گمشدگان عراق 
راه اندازى شود.»

به گــزارش روابط عمومى ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیوئى، معاون امور پستى، ارتباطى و فناورى 
اطالعات رگوالتورى با اشاره به اینکه این جلسات از 31 
مرداد ماه، در کشور عراق آغاز شده است، افزود: «براى 
به اشتراك گذارى تجربیات پیاده روى اربعین و استفاده 
از این تجربیات براى ســال هاى آتى، یک ماه پس از 
مراسم نیز جلســه جمع بندى میان رگوالتورى کشور 
عراق (cmc) بــا نمایندگان ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیوئى جمهورى اســالمى ایران برگزار 

مى شود.»

ترفند هاى پنهان براى رهایى از تنها باگ آیفون!

هکرها با آگهى هاى شغلى جعلى، کاربران مک اپل را 
هدف قرار مى دهند.  گروه هک Lazarus مستقر در 
کره شمالى دوباره وارد عمل شده و کاربران مک اپل را 
با ایمیل هاى شغلى جعلى که حاوى فایل هاى مخرب 

هستند هدف قرار مى دهد.
محققان شرکت امنیت ســایبرى ESET تصویرى را 
در توییتر منتشر کردند که فهرست هاى شغلى جعلى از 
 Lazarus توسط Coinbase صرافى رمزنگارى پیشرو
 WannaCry را نشان مى داد که به دلیل انتشار باج افزار
در سطح جهانى در سال 2017 مشهور است.محققان 
ESET در توییتى نوشتند: یک فایل اجرایى Mac امضا 

شده که به عنوان شرح شغل براى Coinbase پنهان 
شده بود از برزیل در VirusTotal آپلود شد. این نمونه 

اى از عملیات Lazarus براى مک است.
ایمیل هاى شــغلى جعلى داراى یک پیوســت حاوى 
فایل هاى مخربى هستند که مى توانند هم رایانه هاى 
مک مجهز به تراشه اینتل و هم اپل را در معرض خطر 

قرار دهند.
ماه گذشــته، محققان امنیت ســایبرى، الزاروس را 
با ســرقت 100 میلیون دالر توکن هــاى دیجیتال از 
Harmony، اســتارت آپ رمزارز پشــت بالکچین 

Horizon مرتبط کردند.

 ،Elliptic به گفتــه ارائه دهنــده تحلیل بالکچیــن
گروه Lazarus چندین سرقت بزرگ ارزهاى دیجیتال 
بــه ارزش بیش از 2 میلیــارد دالر انجام داده اســت

 و اخیراً توجه خــود را به خدمات مالــى غیرمتمرکز 
(DeFi) ماننــد پل هاى زنجیــره اى متقابل معطوف 

کرده است.
گمان مــى رود که 
همین گروه پشــت 
هــک 540 میلیون 

 Ronin دالرى 
Bridge باشند.

پیام هاى یک چــت فردى یا گروهــى را مى توان با 
اســتفاده از ویژگى فوروارد به گپ فــردى یا گروهى 
دیگر ارسال کرد. هر زمان که تصویرى را در واتس آپ 
فوروارد مى کنیم که حاوى شرح است، به طور خودکار 

تصویر را بدون شرح فوروارد مى کند.
 یک برچســب "Forwarded" در کنــار پیام هاى 
بازارسال شده ظاهر مى شود و به شما امکان مى دهد 

بدانید که آیا پیام توسط مخاطبین شما نوشته شده 
اســت یا اینکه توسط شــخص دیگرى باز 

ارسال شده است.
هر زمان که تصویرى را در واتس آپ 

فوروارد مى کنیم که حاوى شرح است، به طور خودکار 
تصویر را بدون شرح فوروارد مى کند. گاهى اوقات این 
موضوع درك درست تصویر را براى گیرنده دشوار مى 
کند. اما مى توانید یک تصویر را با یک توضیح در واتس 
آپ فوروارد کنید. در اینجا نحوه انجام آن 

آمده است.
1.چت واتس آپ را که مى خواهید تصویر را 

با عنوان آن فوروارد کنید، باز کنید.
2.روى تصویر ضربه زده و نگه دارید.

 Share 3.از منــوى پاپ آپ روى نمــاد
کلیک کنید.

4.گزینه WhatsApp را انتخاب کنید.
5.گروه چت مورد نظر را انتخاب کنید.

6.همچنین مى توانید تصویر و عنوان را ویرایش کنید، 
گزینه view one را تنظیم کنید یا آن را همانطور که 

هست فوروارد کنید.
7.تصویر با شرح آن فوروارد خواهد شد.

یک پیام را مى توان همزمان به حداکثر پنج چت ارسال 
کرد. اگر پیامى قبًال ارســال شده باشــد، مى توانید به 
حداکثر پنج چت، از جمله یــک چت گروهى، فوروارد 
کنید. یک پیام در زمانى که چندین بار فوروارد شــده 

باشد، فقط به یک چت ارسال مى شود.

هک شدن با آگهى هاى شغلى جعلى نحوه فوروارد کردن تصاویر واتس آپ با زیرنویس

نســخه نهایى اندروید 13 اخیراً بــراى موبایل هاى گوگل 
پیکسل عرضه شده اســت؛ ولى حاال این آپدیت چه زمانى 
در دسترس کاربران گوشى هاى سامسونگ قرار مى گیرد؟

پس از مدت ها انتظار، نســخه نهایى و پایدار سیستم عامل 
اندروید 13 اخیراً زودتر از همیشــه براى گوشى هاى گوگل 
پیکسل عرضه شده اســت. درحالى که این آپدیت جدید در 
ماه آگوست منتشر شده، سال گذشته اندروید 12 در ماه اکتبر 
در اختیار کاربران قرار گرفته بود. حاال پس از سرى گوشى 
پیکسل، گوگل باید نسخه 13 سیســتم عامل خود را براى 
گوشى هاى گلکسى سامســونگ در دسترس قرار بدهد. با 

این حال، کاربران این موبایل ها هنوز باید کمى انتظار بکشند.
کمتــر از یک ماه از شــروع برنامــه بتاى رابــط کاربرى

 One UI 5.0  سامسونگ مى گذرد. One UI 5.0 جدیدترین 
نسخه رابط کاربرى اختصاصى این شرکت کره اى به حساب 
مى آید و همان طور که انتظار مى رود، مبتنى بر سیستم عامل 

اندروید 13 است.
سیستم عامل جدید گوگل چندین قابلیت جدید را با خود به 
همراه دارد که داخل رابط کاربرى One UI 5.0 هم گنجانده 
شده اند. به عنوان مثال، نسخه جدید اندروید امکان تعیین 
زبان هاى متفــاوت براى هر برنامه و پشــتیبانى از بلوتوث 

کم انرژى (LE) جهت بهبود کیفیت صدا را فراهم مى کند. 
در عین حال، رابط کاربرى سامسونگ از قابلیت هاى جدید 
فراوانى برخودار اســت که در انحصار دستگاه هاى آن قرار 

خواهند داشت.
از آنجا که بتاى رابط کاربرى One UI 5.0 تازه از راه رسیده، 
در بهترین حالت چندین هفته زمان مى برد تا نسخه پایدار 
اندروید 13 در دســترس کاربران گوشى هاى سامسونگ 
قرار بگیرد. گزارش هاى گذشــته حکایت از این داشتند که 
سامســونگ به دنبال عرضه این سیستم عامل جدید براى 
گوشى هاى خود در اکتبر 2022 است. البته همه چیز بستگى 

به این دارد که فرآیند برنامــه بتاى رابط کاربرى آن چگونه 
پیش مى رود.

سامســونگ در حال حاضر نســخه بتاى رابــط کاربرى
 S۲۲ را فقط براى گوشــى پرچمدار گلکسى One UI 5.0 
ارائه داده است. انتظار مى رود تا قبل از انتشار نسخه نهایى 
این رابط کاربرِى مبتنى بر اندروید 13 چندین نسخه بتاى 
دیگر پیش روى کاربران قرار داده شــوند. با توجه به اینکه 
سامسونگ طى چند وقت اخیر روند انتشار آپدیت هاى خود 
را هرچه سریع تر کرده، احتماًال فاصله زیادى تا انتشار نسخه 

نهایى اندروید 13 براى گوشى هاى سامسونگ نداریم.

چگونه نرم افزار گوشى آیفــــون خود را 
از نسخه بتا به نسخه قبلى برگردانیم؟
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انتخاب این دکمه ها متفاوت خواهد بود.
11- توجه داشــته باشــید در صورت انتخاب گزینه 
«Quick Flash» تمام داده هاى دســتگاه خود را از 

دست خواهید داد.
 «Retain User’s Data» 12- با انتخــاب گزینــه
مى توانید داده هاى دستگاه خود را حفظ کنید و گوشى 

خود را به حالت ریکاورى ببرید.
براى بوت کردن گوشى آیفون خود در 

ىورى حالت ریکا

7کهممکن است مجبور شــوید دکمه پاور را حدود 7 تا 
10 ثانیه نگه دارید.

اگر گوشى شــما یک آیفون قدیمى اســت، باید این 

کرده و فرآیند فلش کردن را آغاز کنید. پس از اتصال 
 «Flash» دستگاه به رایانه، کافى اســت روى دکمه
کلیک کنید و اجازه دهید رایانه و نــرم افزار بقیه کار 
انجام دهند. این فرآیند حدود 15 تا 20 دقیقه طول  5را
مى کشد. در برخى مواقع ممکن است دستگاه طورى 
رفتار کند که انگار فرآیند انجام  نمى شود، اما نترسید. 
پس از اتمام فرآیند باید پیغام «Congratulations» را 
روى نمایشگر گوشى خود مشاهده کنید. سپس گوشى 
آیفون شــما ریستارت 

خواهد شد.

اینترنت رایگان براى 
زائران اربعین

ITPC ورC

ــیر 
ن
ى

،
ى، 

ورى 
باالتــورى،

سیستم عامل اندروید 13 چه زمانى به سامسونگ مى آید؟
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علت بروز میگرن در تابستان نور شدید، احتباس هوا و 
مصرف کم مایعات است.

به گفته دکتر الیزابتا بویکو، متخصص مغز و اعصاب 
در مرکز پزشــکى اروپا، علل بروز میگرن در تابستان 

نور شدید، احتباس هوا و مصرف کم مایعات هستند.
بنابراین، او توصیه مى کند که براى مدت طوالنى زیر 
نور مستقیم خورشید قرار نگیرید و خاطرنشان مى کند 
که استفاده از عینک آفتابى عالئم میگرن مرتبط با عدم 

تحمل نور شدید خورشید را تسکین مى دهد.
او گفت: عینک آفتابى صورتى یا نزدیک به آن قسمت 
آبى طیف نور خورشید که در برخى افراد باعث میگرن 

و سردرد مى شود را مسدود مى کند.
این پزشک روسى با اشاره به نتایج یک مطالعه علمى 
که در سال 2021 انجام شد و به تعیین تاثیر مثبت نور 
ســبز بر زندگى بیماران مبتال بــه میگرن اختصاص 
داشــت، تاکید کرد: توصیه مى شــود افراد مبتال به 
میگرن به جاى ماندن در زیر نور آفتاب، به پرسه زنى 

در مکان هایى که در سایه درختان ســبز قرار دارند، 
بپردازند.بویکو گفت: ننوشــیدن مایعات کافى باعث 
میگرن مى شود. بنابراین، نه تنها زمانى که احساس 
تشنگى مى کنید، بلکه باید به طور منظم در طول روز 

آب بنوشید.
این کارشــناس روســى همچنین خاطرنشان کرد: 
احتباس هواى خفه نیــز باعث میگرن مى شــود؛ 
زیرا هواى تــازه و تجدیدپذیر کافى وجــود ندارد. 

بنابرایــن اتاق هــا باید با 
باز کــردن پنجره ها 

یا روشــن کردن 
سیستم هاى تهویه 

هوا به طــور دوره اى 
تهویه شــوند تا از 

احتبــاس هوا در 
آن ها جلوگیرى 

شود.

به نظر شما چرا خرج کردن پول براى دیگران بیشتر از 
خرج کردن پول براى خودمان، احساس خوشحالى و 

خوشبختى برایمان به ارمغان مى آورد؟
مطالعه اى که جدیدا در مجله روانشناسى مثبت منتشر 
شده، به بررســى دالیل قانع کننده درباره مسئله اى 
جالب پرداخته است. به نظر شما چرا خرج کردن پول 
براى دیگران بیشتر از خرج کردن پول براى خودمان، 
احساس خوشحالى و خوشــبختى برایمان به ارمغان 

مى آورد؟
 Hajdi Moche نویسندگان این پژوهش به سرپرستى
از دانشگاه لینشوپینگ سوئد مى  گویند: مطالعات قبلى 
نشان مى  دهند که خرج کردن پول براى دیگران، مردم 
را بیشــتر از خرج کردن آن براى خودشان خوشحال 

مى  کند.
سرپرست مطالعه توضیح مى دهد: ما این ایده را وارد 
یک آزمایش میدانى ساده کردیم. به همین منظور 788 
شرکت کننده در یک بازى مشارکت کردند و به عنوان 
جایزه مقدارى پول برنده شدند. شرکت کنندگان مى 
توانستند بخشى از درآمد حاصل از بازى را به امور خیریه 
اهدا کنند. نتایج نشــان داد افرادى که پول اهدا کردند 
نسبت به افرادى که تمام پول را براى خود نگه داشتند 
خوشحال  تر بودند و انتخاب  هاى فعال آنها به  طور قابل  
توجهى احساسات مثبت بیشترى را در مقایسه با گروه 

مقابل برانگیخته بود.
در مقاله اى که توسط مجله  آمریکایى فوربز به چاپ 
رسیده اســت، اطالعات کامل ترى از مطالعه مذکور 
به دســت مى آوریم: به عبارت دیگر زمانى که مردم 
همبســتگى اجتماعى را به جاى نیازهاى شخصى 
انتخاب مى کنند یــا به عبارت دیگــر از حق خود 
گذشت مى کنند، احســاس رضایت و خوشحالى 

بیشترى دارند.
اما به چه دلیل چنین اتفاقى رخ مى دهد؟ احتماال به 
این علت که آنها را از تجربه هرگونه عدم اطمینان 
یا پشیمانى در مورد تصمیمى که گرفته اند، رهایى 
مى بخشد. به بیان دیگر ممکن است هر یک از 
ما با خرید براى خودمان دچار تردید و پشــیمانى 

شویم، اما با خرج کردن براى کســانى که دوستشان 

داریم از این احساس ناخوشایند کامال فاصله مى گیریم.
این مطالعه همچنین مزایاى اهداى ناشــناس پول را 
تایید مى کند. در پژوهش مشابهى دیده شد که خرج 
کردن براى دیگرى، حتى افرادى کــه آنها را به هیچ 
عنوان نمیشناســیم هم مى تواند احســاس شادمانى 
فراوانى را به همراه داشــته باشد. شاید متعجب شوید 
اما مشخص شده که خرج کردن ناشناس نیز بیشتر از 

هزینه هاى شخصى به ما احساس رضایت مى دهد.
نویســندگان مطالعه اضافه مى کنند: این موضوع با 
مفهوم «نوع دوستى غیرآشکار» سازگار است. به این 
معنى که مردم براى کمک به افراد دیگر - حتى افراد 
ناشناس - مایل هســتند که از امتیازهاى اقتصادى 
شخصى چشم پوشى کنند. این مســئله همچنین با 
یافته  هاى مطالعات علوم اعصاب نیز همخوانى دارد که 
نشان مى  دهند کمک به دیگران هم مرکز پاداش در 
مغز را فعال مى کند. دیده شده که این مرکز در پاسخ به 

خرج کردن براى دیگرى، 
قویتــر از صــرف 

هزینه شــخصى 
دستخوش فعال 

سازى مى شود.
در مجموع با توجه به رابطه جدایى ناپذیرى که میان 
پول، خرج کردن و شــادى برقرار اســت، دانشمندان 
همچنان در حال بررســى همه مسیرهایى هستند که 
پول بر رفاه روانى ما تاثیر مى گــذارد. به عنوان مثال 

تحقیقات نشان داده اند:
- این توانایى خرج کردن پول بیشــتر اســت که رفاه 
باالترى را براى فرد ایجاد مى کند و نســبت به کسب 

درآمد بیشتر، ارزشمندتر است.
- درآمد باالتر به رضایت کلــى افراد از زندگى مرتبط 

است نه میزان شادى و خوشحالى لحظه به لحظه.
- گزارش شده افرادى که درآمد باالترى دارند، شادى 
را بیشتر از افرادى که درآمد پایین ترى دارند تجربه مى 
کنند. اما شدت این احساس به خصوص در یک لحظه 
مشــخص (مانند حضور در مراسم عروسى، تولد نوزاد 
یا موفقیت تحصیلى) بین افراد پــر درآمد و کم درآمد 

تفاوتى ندارد.

- یک بررسى معروف که در سال هاى آخر دهه 1970 
میالدى توسط فیلیپ بریکمن روانشناس سرشناس 
انجام شد، نشان داد که برندگان التارى یا بلیت هاى 
بخت آزمایى عموما در زندگى روزمره خود خوشحال تر 

از افراد دیگر نبودند.
برعکس حتى برندگان بخت آزمایى نســبت به افراد 
دیگر، کمتر از اتفاق هاى معمولى روزانه شاد مى شدند 
و لذت مى بردند. به نظر مى رســد که خرج کردن 
پول براى دیگران مى تواند ســبب شود که فرد 
احساس خوبى نسبت به خود داشته باشد. این 
همان موضوعى اســت که در مورد برندگان 

بخت آزمایى نیز اثبات شد.
دانشــمندان نتیجه گرفته اند: این دسته از 
مطالعات به شکل گیرى مجموعه تحقیقاتى 
رو به رشدى کمک کرده است که نشان مى  
دهد هزینه  کردن براى دیگران، در یک فرد 
با شــرایط روانى و رفتارى نرمال احساس 
رضایت بیشترى ایجاد مى کند در مقایسه با 

اینکه صرفا براى خودش  هزینه کند.

سرکه ســیب یکى از مواد غذایى با ارزش باال است اما 
نحوه نگهدارى خاصى دارد که دانستنش به شما براى 

نگهدارى از این ماده کمک زیادى خواهد کرد.
سرکه سیب از آب تخمیر شده ى سیب به دست مى آید 
که مى توان از آن به عنوان یک محصول چندکاره براى 
نیازهاى روزمره  خود استفاده کرد. این ماده غذایى غنى 
از مواد مغذى است و ارزش غذایى باالیى دارد و براى 
طعم دادن به غذا ها مناسب است. با توجه به فواید زیاد 
سرکه سیب بســیارى از کدبانوها در خانه همیشه یک 
یا چند بطرى سرکه سیب دارند، اگر شما هم جزو این 
دسته از افراد هستید و نگران خراب شدن سرکه سیب 

مى باشید، این بخش را مطالعه کنید.

درپوش ظرف سرکه سیب را باز نگذارید
سرکه سیب را در ظرفى بریزید که در محکمى داشته 
باشد. نگهدارى سرکه ســیب در ظرف بدون در سبب 

خراب شــدن زودهنــگام آن و وارد 
شدن باکترى ها و حشرات ریز به آن 

مى شود.

سرکه سیب در ظرف مناسب بریزید
براى نگهدارى ســرکه باید از ظرف هاى شیشــه اى 
تیره اســتفاده کنیــد. نگهــدارى مواد اســیدى در 
ظروف پالســتیکى مشــکالت زیادى براى سالمت 
مصرف کنندگان ایجاد مى کند پس بهترین روش براى 
نگهدارى سرکه و دیگر مواد اسیدى استفاده از ظروف 
شیشه اى و استیل است، چرا که این ظروف در برابر اسید 

هیچ واکنشى از خود نشان نمى دهند.

سرکه سیب را مقابل نور خورشید قرار ندهید
براى اینکه کیفیت ســرکه سیب شما کاهش نیابد، آن 
را در سایه نگهدارى نمایید و از قرار دادن سرکه سیب 
در مقابل نورخورشید خوددارى نمایید. بهتر است ظرف 
شیشه اى نگهدارى سرکه سیب تیره باشد تا از ورود نور 

به آن جلوگیرى شود.

سرکه سیب را در دماى مناسب قرار دهید
سرکه سیب را نیاز نیســت حتما در یخچال قرار دهید 
بلکه بهتر است در مکانى سایه و خنک نگهدارى نمایید 
و در کنار منابع گرمایشــى و اجاق گاز یا پشت 
یخچال که گرم است نگذارید زیرا سرکه به 

گرما حساس است.

به سرکه سیب چیزى نیفزایید
براى جلوگیرى از خراب شدن زودهنگام 
سرکه سیب مواد دیگرى به آن نیافزایید 
و آن را رقیق نکنید زیرا در صورت افزودن 
مواد و رقیق کردن آن میزان اســیدیته آن 
کاهش پیدا مى کند و دیگر پایدارى و 
دوام قبل را نخواهد داشت چرا 
که سطح اســیدى بودن آن 

است که از رشد باکترى ها پیشگیرى مى کند. در صورت 
رقیق کردن سرکه سیب آن را در یخچال قرار دهید.

آیا سرکه سیب خراب مى شود؟
سرکه سیب ماندگارى خوبى در دماى اتاق داشته باشد 
که یعنى هیچ وقت ترش یا خراب نمى شود. علت خراب 
نشدن سرکه سیب اسید استیک آن است، اسید استیک 
 PH موجود در سرکه سیب خیلى اسیدى بوده و داراى
کمتر از 7 (میان 2 تا 3) مى باشد. همچنین سرکه سیب 
خاصیت ضد میکروبى طبیعى دارد کــه به ماندگارى 

طوالنى مدت آن کمک بسیارى مى کند.

کدر شدن سرکه سیب نشانه خرابى آن است؟
با گذشت زمان ممکن اســت تغییراتى در ظاهر سرکه 
سیب ایجاد شود و قدرى مه آلود به نظر برسد یا رسوبات 
ابر مانند و تارهایى در انتهاى بطرى جمع شــود. کدر 
شدن سرکه سیب نشانه خرابى آن نیست و به این علت 
است که با باز کردن هر بار در بطرى سرکه با اکسیژن 
موجود در هوا تماس پیدا مى کند و اکســیژن ســبب 
آزاد شــدن دو ماده نگهدارنده داخل سرکه یعنى اسید 

سیتریک و دى اکسید گوگرد مى شود.

چه زمانى سرکه سیب را دور بریزیم؟
اگر مدت زمان طوالنى از نگهدارى ســرکه ســیبتان 
گذشته پیش از اســتفاده حتما بو و طعم آن را امتحان 
کنید. اگر سرکه سیب تغییر رنگ زیادى داده و متوجه 
تشکیل حباب و مقدار زیادى رسوب در سرکه شدید و 
اگر مزه آن بسیار اسیدى تر شده آن را دور بریزید. البته 
خیلى کم پیش مى آید که ســرکه سیب خراب شود و 
معموال تا مدت هاى طوالنى حتى بیشتر از تاریخ درج 

شده قابل استفاده خواهد بود.

متخصصان هشدار داده اند که نوشــیدنى هاى داغ باعث اپى 
گلوتیت مى شوند.

امل الساگر درمانگر تنفسى در شهر ملک سعود عربستان، عالئم 
بروز اپى گلوتیت را توضیح داد.

این متخصص گفت: عالئم اپى گلوتیت دشوارى در بلع، جمع 
شدن بزاق در دهان، تغییر صدا و خفگى است که ممکن است 

منجر به مرگ شود.
امل الساگر خاطرنشان کرد: اپى گلوتیت مى تواند در اثر عفونت 

باکتریایى، مصرف مواد شیمیایى یا مصرف برخى از انواع دارو ها 
ایجاد شود. نوشیدن نوشیدنى هاى بسیار گرم یکى از علل اپى 

گلوتیت است.
وى ادامه داد: اپى گلوتیت مــردان را بیشــتر از زنان به ویژه 
کودکان دو تــا هفت ســاله گرفتــار مى کند، زیرا بیشــتر از
 بزرگساالن مستعد ابتال به عفونت هســتند.اپى گلوت امتداد 
غضروفى است که وظیفه آن بســتن ناى و محافظت از آن در 

برابر نفوذ اجسام خارجى به ویژه در طول فرآیند بلع است.

اغلب افراد از نوشیدن مایعات درست پیش از خواب اجتناب 
مى ورزند تا از بیدار شدن در شب براى رفتن به دستشویى 
اجتناب ورزند که همین موضوع ممکن است باعث تشدید 

کم آبى شود.
اگر صبح با احساس تشــنگى از خواب بیدار شوید ممکن 
است دچار کم آبى شده باشــید. چند عامل و دلیل در اینجا 
مى توانند نقش داشــته باشند از جمله ننوشــیدن به اندازه 

کافى در روز قبل.
دماى یک شب نیز بر سطح هیدراتاسیون شما تاثیر با این 
وجود، حتى در هواى سرد نیز ما هنوز مایعات ناشى از تنفس 
را از دست مى دهیم که احتماال زمانى که نفس شما در سرما 

قابل مشاهده است متوجه آن شده اید.
اغلب افراد از نوشیدن مایعات درست پیش از خواب اجتناب 
مى ورزند تا از بیدار شدن در شب براى رفتن به دستشویى 
اجتناب ورزند که همین موضوع ممکن است باعث تشدید 

کم آبى شود.
یکى از شایع ترین علل تشنگى هنگام بیدار شدن از خواب 

مصرف بیش از حد مواد ادرارآور است.
هم چنین، دیورتیک ها مواد ادرارآورى هستند که باعث از 
دست رفتن مایعات بدن شما از طریق ادرار مى شوند و سبب 
خواهند شد تا فراتر از مقدار و حجمى که مصرف کرده اید آب 
از دست دهید. چرا هیدراته ماندن تا این اندازه مهم است و 

براى کسب اطمینان از این موضوع چه باید کرد؟

چگونه متوجه شوم که دچار کم آبى هستم؟
مغز ما زمانى که احســاس مى کند در حال کم آبى هستیم 

هورمونى به نام «هورمون ضد ادرار» ترشــح مى کند. هم 
چنین این ماده را در طول شب آزاد مى کند تا به ما در حفظ 
مایعات کمک کند، زیرا نمى توانیــم در هنگام خواب آب 

بنوشیم. این هورمون دو کار انجام مى دهد.
نخست آن که به ما احساس تشــنگى مى دهد و ما را وادار 
مى کند که آب بنوشیم و به کلیه هاى مان فرمان مى دهد که 
به جاى تبدیل آن به ادرار آب بیش ترى را به بدن جذب کنند.
این پاســخ زمانى رخ مى دهد که 1 تا 2 درصد وزن بدن ما 
کم آب مى شود. بنابراین، اگر شما 70 کیلوگرم وزن دارید 

و در طول روز 1.4 کیلوگرم وزن کم کرده اید این کاهش 2 
درصدى مایعات بدن است. (ما مى دانیم که این مقدار کاهش 
وزن مایعات است و نه وزن بدن، زیرا تقریبا غیرممکن است 
که افراد این مقدار چربى و یا ماهیچه را در یک روز از دست 

بدهند).
رنگ اولین ادرار صبحگاهى شما نشــانگر بسیار خوبى از 
میزان هیدراته بودن شما است. هر چه رنگ ادرار تیره تر باشد 
بیش تر دچار کم آبى هســتید. اولین ادرار صبحگاهى شما 

نباید با رنگ تیره باشد.

چرا هیدراتاسیون مهم است؟
هیدراته ماندن براى عملکرد مطلوب بدن ما ضرورى است. 
کم آبى حتــى در 2 درصد وزن بدن مى توانــد بر عملکرد 
بدنى تاثیرگذار باشد این شامل مواردى مانند مهارت هاى 
حرکتى ظریف، هماهنگى و قدرت و استقامت هنگام کار 

و ورزش مى شود.
هم چنین، کم آبى به شما این احساس را مى دهد که بیش 
از حد معمول به خودتان فشــار مى آورید به این معنى که 
راحت تر خسته مى شــوید. عملکرد و توانایى شناختى نیز 
در کم آبى 1-2 درصد تحت تاثیر قرار مى گیرد. این شامل 

توانایى تمرکز، حل مشکالت و تصمیم گیرى است.

کم آبى خطر ابتال به احساس ناخوشایندى را با گرما افزایش 
مى دهد و البتــه در گرما بیش تر در معــرض خطر کم آبى 
هستید.اگر کم آبیبدن از 2 درصد فراتر رود سالمت بیش تر 
تحت تاثیر قرار مى گیرد. با حدود 10 درصد از دســت دادن 
آب بدن احتمال آغاز هذیان گویى توســط فرد و هم چنین 

نارسایى کلیه و حتى مرگ وجود دارد.
توصیه ها به ما مى گویند که باید حدود دو لیتر مایعات در روز 
مصرف کنیم که بیش تر آن مى توانــد از طریق غذایى که 
مى خوریم تامین شود و مهم تر از همه آن که از دست دادن 

مایعات را مى توان در عرض 24 ساعت اصالح کرد.

دیورتیک ها چه هســتند و چرا ما را کم آب 
مى کنند؟

دیورتیک ها دسته اى از دارو ها هســتند که کلیه ها را وادار 
مى کنند نمــک و آب بدن را از طریــق ادرار معموال براى 
درمان فشار خون باال دفع کنند. با این وجود، دیورتیک هاى 
طبیعى نیز در رژیم غذایى ما یافت مى شوند. نوشیدنى هاى 
الکلى با بیش از 4 درصد غلظت الکل باعث مى شوند بدن 
ما مایعات بیش ترى نسبت به مایعى که در واقع مى نوشیم 

به ادرار تبدیل کند.
قهوه نیز نوشــیدنى اى ادرارآور اســت، زیرا حاوى دو ماده 
شیمیایى کافئین و تئوفیلین است که هر دو جریان خون را به 
کلیه ها افزایش مى دهند این موضوع باعث مى شود کلیه ها 

مایعات بیشترى دفع کنند.
مصرف کمتر از 450 میلى گرم کافئین (حدود 3 تا 4 قهوه) 
بعید است که بر سطح هیدراتاسیون تاثیر بگذارد و اکثر افراد 
شیر و آب زیادى همراه قهوه خود دارند که مى تواند بخش 

عمده مایع از دست رفته را جبران کند.
سایر دیورتیک هاى شناخته شده عبارتند از آب زغال اخته، 
زنجبیل، رازیانه، سرکه سیب و برخى چاى ها از جمله سبز، 
قاصدك و گزنه. گیاهان زیادى وجود دارند که باعث افزایش 
خروج ادرار مى شوند. با این وجود، این بدان معنا نیست که 
باید از مصرف آن گیاهان اجتناب ورزید، زیرا بسیارى از مواد 
مغذى مهم دیگر را ارائه مى دهند و مى توان در حد معمولى 

از آن گیاهان در غذا استفاده کرد.
خوردن غذا هاى سرشار از نمک منجر به از دست دادن کل 
آب بدن شما نمى شــود، اما باعث از دست رفتن مایعات از 
سلول هاى شما مى شود. این براى بدن شما و نحوه تنظیم 
سلول ها مشکل ساز اســت. بنابراین، نوشیدن مایعات زیاد 
هنگام مصرف یک وعده غذایى یا رژیــم غذایى با نمک 

بسیار مهم است.

چگونه مى توانم هیدراته بمانم؟
فعالیت هایى که منجر به افزایش تعریق مى شــوند مانند 
تمرین، ورزش یا حتى باغبانى مى توانند باعث کم آبى بدن 
شوند. بنابراین، اگر فعالیت زیادى داشته اید یا هوا گرم است 

حتما مصرف مایعات خود را افزایش دهید.

همه مایعات در مصرف شما نقش دارند، اما 
آب بسیار موثر است

اخیرا گروهى از پژوهشگران ظرفیت بالقوه نوشیدنى هاى 
مختلف را براى تاثیرگذارى بر وضعیت هیدراتاسیون نسبت 
به آب بررســى کردند. آب گازدار، نوشیدنى هاى ورزشى، 

کوال، رژیمى، چاى و قهوه معادل آب بودند.

استرس یکى از عوامل تاثیرگذار بر شیوه زندگى است که 
رژیم غذایى متعادل و تمرین تنفس عمیق از روش هاى 
کنترل آن محسوب مى شــود. چرا که مواد غذایى به 
واسطه ویتامین ها و امالح موجود، مى توانند در کاهش 

استرس نقش داشته باشند.
 یک رژیم غذایى متعادل در حفظ ســالمت و کمک 
به کاهش استرس اهمیت زیادى دارد. برخى غذاها و 
نوشیدنى ها تحریکات قوى در بدن ایجاد مى کند و به 

طور مستقیم سبب بروز استرس مى شود.

مواد غذایــى موثر در تشــدید عالئم 
استرس:

چاى، قهوه، کاکائو و شکالت-نوشــیدنى هاى حاوى 
جوش شیرین و نوشــابه هاى کوال-غذاهاى آماده و 

فرآورى شده-شکر-غذاهاى سرخ شده و چرب

مواد غذایى موثر در کاهش استرس:
غذاهاى داراى فیبر باال: اســترس ســبب ایجاد 
گرفتگى عضالنى و یبوست مى شود. در اینگونه موارد 
توصیه مى شود غذاهاى فیبردار مصرف کنیم تا حرکات 

دستگاه گوارش تنظیم شده و عملکرد روده بهبود یابد.
در غذاى روزانه ما باید دســت کم 25 گرم فیبر وجود 
داشته باشد. میوه ها، ســبزى ها و غالت سبوس دار از 

منابع بسیار خوب فیبر محسوب مى شود.

غذاهاى حاوى کربوهیدرات باال: کربوهیدرات ها 
سبب آزاد شدن ماده ســروتونین در مغز شده و آرامش 
مى شــود. مواد غذایى حاوى کربوهیدرات عبارتند از: 

برنج، ماکارونى، سیب زمینى، نان و ذرت.

به خاطر داشــته باشــیم مصرف باالى مــواد غذایى 
نشاسته اى مى تواند موجب اضافه وزن و چاقى شود.

سبزى ها: تولید سروتونین در مغز به نوع تغذیه بسیار 
حساس است. مصرف بیشتر سبزى ها تولید سروتونین 
را در مغز افزایش مى دهد و به مــا کمک مى کند تا بر 

استرس خود غلبه کند.

خوراکى هایى که 
قاتل استرس هستند

چرا حمالت میگرن در تابستان تشدید مى شوند؟

نوشیدنى داغ چه مضراتى دارد؟

چه زمانى سرکه سیب را دور بریزیم ؟

دانشمندان مى گویند؛
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد

تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 1484 مورخه 1401/03/03 آقاى محسن کاظمى ناقچى فرزند سهراب
نسبت  به ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 222/58 مترمربع قسمتى از پالك شماره
396 اصلى واقــع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهــان – متقاضى مالک
رسمى  مشاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول : 25//1401/05 - تاریخ انتشار نوبت
دوم:1401/06/09 م الف: 1363584 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/235

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 2136مورخ 1401/03/28 آقاى عبدالحســین پیرمرادیان  فرزند محمد
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 154/83 مترمربع قسمتى از پالك شماره 554  اصلى

واقع در قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/05/25  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/06/09 – م
الف:1363802 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/5/237

مفاد آرا -آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 

اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شــماره 140160302177000280 مورخ 1401/04/28  هیات قانون
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى
عباس آقابابایى دهقى فرزند غالمحسین  به شماره شناسنامه 26560 تهران و شماره
ملى 0070552118  در ششدانگ یک درب باغ بر روى قسمتى از پالك 2502   فرعى
واقع دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 1654/30  مترمربع انتقالى

بصورت عادى مع الواسطه از مالک رسمى فتح اله معصومى محرز گردیده است.
2- برابر راى شــماره 140160302177000273  مورخ 1401/04/26 هیات قانون
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض
آقاى غالمعلى عبداللهى فرزند سیف اله  بشماره شناسنامه 87  نجف آباد و شماره ملى
1091905436 در ششدانگ یکبابخانه بر روى  قســمتى از پالك 2143  فرعى واقع
دردهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 214/30 مترمربع انتقالى بصورت

عادى مع الواسطه از  از مالک رسمى آقاى مصطفى مالاحمدى محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره 140160302177000279 مورخ 1401/04/28 هیات قانون تعیین
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى فتح اله

مومنى دهقى   فرزند على بشماره شناسنامه 29 نجف آباد و شماره ملى 1091831351 
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از پالك 4688  فرعى واقع
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 25/75 مترمربع انتقالى بصورت

عادى از مالک رسمى آقاى قدرت اله مومنى دهقى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند
رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى

شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى
بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد
بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر
خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار
نوبت اول: 1401/05/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/09 م الف:1364210 –

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت – نصراهللا علینقیان/5/239

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد

تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 2568 مورخ 1401/04/09 خانم اکرم جاللى نجف آبادى فرزند مهدى

ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 32/01  مترمربع قسمتى از پالك شماره13 

فرعى از 948 اصلى  واقع در قطعه 7 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/06/09 - تاریخ انتشار
نوبــت دوم: 1401/06/24 – م الف: 1371269 - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/148 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شــماره 3656 مورخ 1401/05/29 آقاى حسن امینى اسفیدواجانى  فرزند حسین
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 137/35 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از
701  اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى
مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/09 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/06/24 – م الف: 1371692 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد

ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/6/150 

مرتضى نجفى قدسى
 (سوره انبیاء، آیات 104 و 105):

روزى که آســمانها را مانند طومارى در هم مى پیچیم و به حال اول که آنها را
آفریدیم بر مى گردانیم و این وعده ماست که حتماً انجام خواهیم داد - سپس
مى فرماید - و قطعاً همانطور که در تورات بعد از زبور نوشتیم، حتماً وراثت یا

حکومت نهایى زمین از بندگان صالح خداوند خواهد بود.
***

رحلت حضرت آیت ا... حاج شیخ محمد على ناصرى (رض) که عمرى را در عشق به امام
زمان (عج) سپرى کرد، ضایعه بزرگى براى مردم اصفهان و ملت ایران و روحانیت شیعه
است که امیدواریم به مصداق آیه شریفه 106 سوره بقره: «ما هر آیه اى را نسخ کنیم و یا
نسخ آن را به تأخیر اندازیم بهتر از آن یا مانند آن را بیاوریم» و به لطف الهى جبران شود.
در رابطه با شــخصیت آیت ا... ناصرى ســخن ها گفته اند و خواهند گفت اّما بنظرم
مهمترین فراز زندگى عالمانه و عارفانه او «نهادینه شــدن روح انتظار» در این عالم
ربانى بود. او به معناى واقعى سرباز دین و مکتب اهل بیت (ع) بود و هر گاه لب به سخن
مى گشــود نام و یاد حضرت ولیعصر ارواحنا فداه را در دلها زنده مى کرد. او نمونه اى
از یک شیعه منتظر بود که پیوســته با یاد امام غائبش مى زیست و انتظار ظهورش را
مى کشید و حتى عاشقانه سراغ او را مى گرفت و در جستجوى حضرتش سر از پا نمى

شناخت.

داستان دیدار آیت ا...  ناصرى و آیت ا... العظمى بهجت
داستان دیدارش با حضرت آیت ا... العظمى محمد تقى بهجت (ره) را شنیده اید که خود
در یکى از سخنرانى هایش چنین نقل مى کند: در محضر آیت ا... بهجت بودم، پرسیدم

که حاج آقا مبشّراتى در مورد نزدیک بودن ظهور امام زمان (عج) دارید؟!
آیت ا... بهجت فرمودند که بله! دوســتى دارم که ایشان تشــرف داشته خدمت امام

زمان (عج) و از حضرت در مورد ظهور ایشــان پرســیده بود که ظهور شما براى عامه
مسلمان ها چه وقت است؟! حضرت فرموده بودند نزدیک است، این دوست ما پرسیده
بود که آقا جان من هم درك مى کنم زمان ظهور شما را؟ ! حضرت فرمودند پیرمردتر از
شما هم درك مى کنند ! آیت ا... ناصرى در ادامه مى فرمایند من از آیت ا... بهجت پرسیدم
که این رفیق شما چند ســال دارند و آیت ا... بهجت فرمودند 62 سال و سپس آیت ا... 
ناصرى در ادامه نقل این ماجرا در منبرشان مى فرمایند: رفقا! انشاء ا... ظهور نزدیک است!،
خودمان را آماده کنیم براى یارى حضرت و این آماده کردن با ترك گناه است، ترك گناه

یعنى انجام واجبات و ترك محرمات و خدا هم همین را از ما مى خواهد.
این داستان را و شاید موارد مشابه آن را بسیارى از شما شنیده اید و یا کلیپ هاى سخنرانى
هاى مرحوم آیت ا... ناصرى را دیده اید، سخن مهم در این مقوله بحث «انتظار» است و
کسى برداشت تعیین وقت نکند، چون هر گاه این مباحث مطرح مى شود بالفاصله حدیث
«کذب الوقاتون» را مطرح مى کنند و حال آنکه اینگونه مقوالت اصًال بحث تعیین وقت
براى ظهور نیست بلکه بر اساس دیدگاه قرآنى یک مؤمن حتى قیامت را هم باید نزدیک

ببیند تا چه رسد به ظهور! 
در قرآن کریم که بیش از یک سوم آن مربوط به معاد و قیامت است، مکرر به نزدیک بودن
این واقعه اشاره مى کند، مانند: «اقترب الساعه» و یا «اقترب للناس حسابهم» و امثال
آنها که فراوان است همه حاکى از نزدیک بودن قیامت است و ظهور امام زمان (عج) هم
که از وعده هاى الهى است و در آیه اول این یادداشت اشاره رفت، قبل از قیامت است،
یعنى از قیامت که نزدیک است ظهور آن حضرت نزدیکتر است پس چرا تا به محض
اینکه کسى مى گوید ظهور نزدیک است برخى نادانان بر او خرده مى گیرند که مثًال تو
چه خبر از ظهور دارى و تعیین وقت نباید کرد و امثال این حرفها و حال آنکه آنها با ادبیات

قرآن آشنا نیستند.
 قرآن کریم مکرر اشاره مى کند که قیامت نزدیک است تا چه برسد به ظهور که قبل از
قیامت است! دلیل این معنا هم آن است که ما اگر این وقایع را بعید و دور ببینیم، غرق در

دنیا مى شویم و دیگر این مباحث قیامت و ظهور اثر سازندگى نخواهد داشت، اّما اگر شما
وقوع قیامت را نزدیک ببینى دست و پایت را جمع مى کنى و فریب شیطان ها را نمى
خورى چون معاد و قیامت و مؤاخذه و حساب و کتاب را نزدیک مى بینى، پس بنابراین
این قبیل سخنان برگرفته از ادبیات قرآنى است که واقعه اى مانند قیامت را معموًال انسان

ها بسیار بعید و دور مى بینند و حال آنکه قرآن مى گوید نزدیک است. 

خاطره اى از استاد پرورش در بحث انتظار
روزى خدمت مرحوم استاد ســید على اکبر پرورش از شخصیت هاى بزرگى که او هم
مانند آیت ا... ناصرى (ره) ســالها انتظار ظهور حضرتش را داشت، بودم که در آخرین
روزهاى قبل از بیمارى او بود. از بنده پرســید: شــما از من تاکنون ادعایى (در بحث
امام زمان(عج)) شــنیده اید؟ عرض کردم خیر و سپس ایشان به عنوان مقدمه مطلب
فرمودند: من از اول هم اهل ادعا نبودم و لیکن این مطلبى را که اآلن به شما مى گویم
عین حقیقت و واقعیت است و آن اینکه من در این اّیام، ظهور حضرت را آنچنان نزدیک
 مى بینم که یعقوب بوى پیراهن یوسف را ! آن ســئوال و مقدمه براى این بود که بنده

معناى این حرف را و اهمیت آن را بهتر بفهمم.
جالب است که همین بیان صادقانه استاد پرورش را روزى براى یکى از روحانیون که استاد
پرورش را هم بخوبى مى شناخت، نقل کردم، او ناگهان بى اختیار خندید و گفت: امام زمان
تا دو هزار سال دیگر هم ظهور نمى کند ! من از این واکنش دور از انتظار او متعجب شدم
و جوابى به ذهنم خطور کرد و به او گفتم پس چرا قرآن مى فرماید «انهم یرونه بعیداً و
نریه قریبا» که بالفاصله خنده اش را جمع کرد و گفت مطلب استاد پرورش صحیح است
و من شوخى کردم! اّما این حرف او در حقیقت باور بسیارى از ماها هست که امر ظهور
را مانند خیلى از دنیاگراها بعید و دور مى بینیم و حال آنکه قرآن مى فرماید که ما وقایعى
مانند قیامت و یا ظهور دولت حقه امام زمان سالم ا... علیه را باید نزدیک ببینیم و اال انتظار

معنا ندارد، انتظار در نزدیکى است و در
بعید بودن که انتظار محقق نمى شود. 

بیــان حضرت آیــت ا... 
خامنه اى در بحث انتظار

رهبر معظــم انقالب در مــورد امام
زمان (عج) و بحث انتظار بیان جالبى
دارند که مى فرماینــد: در مورد امام
زمان (عــج) نکته اول این اســت که
این بزرگوار داعى ا... است، نگاه به آن
بزرگوار وســیله اى است براى عرض
ارادت و عبودیت بــه درگاه حضرت

حق متعال، السالم علیک یا داعى ا... 
و ربانى آیاته.

دوم اینکه نام این بزرگــوار و یاد این
بزرگوار، دائماً بــه ما یادآورى مى کند
که طلوع خورشید حق و عدل در پایان
این شب ظلمانى، قطعى است، نام امام
زمان (عج) نشــان دهنده این اســت
که خورشــید طلوع خواهد کرد و روز

خواهد آمد.
نکته سوم این است که ما مأمور به انتظاریم،  انتظار یعنى چه؟ انتظار به معناى مترصد
بودن است، در ادبیات نظامى یک چیزى داریم به نام آماده باش، انتظار یعنى آماده باش! 
باید آماده باشیم، انسان مؤمن و منتظر، آن کسى است که در حال آماده باش است، این

آماده باشى خیلى مهم است، انتظار به این معناست، انتظار یعنى باید دائم در حال آماده
باش باشید و این انتظار مستلزم صالح و عمل است. 

بیانات حضرت امام خمینى (ره) در بحث ظهور و انقالب اسالمى
حضرت امام خمینى (ره) مکرر در بیانات خود از انقالب اســالمى ملت ایران به عنوان
زمینه سازى براى ظهور امام زمان (عج) و حکومت ایشــان یاد مى کنند که در فرازى
 مى فرمایند: «این نهضت مقدس براى انقالب بزرگ مهدى موعود است» و یا در تاریخ

14 شعبان 1408 یعنى دو ماه و نیم پیش از رحلت خود مى فرمایند:
«سالم و درود به پیشگاه مقدس مولود نیمه شــعبان و آخرین ذخیره امامت، بقیه ا... 
ارواحنا فداه و یگانه دادگســتر ابدى و بزرگ پرچمدار رهایى انسان از قیود ظلم و ستم
استکبار، سالم بر او، ســالم بر منتظران واقعى او، ســالم بر غیبت و ظهور او و سالم
بر آنان که ظهورش را با حقیقت درك مــى کنند و از جام هدایــت و معرفت او لبریز
مى شوند و ســالم بر ملت بزرگ ایران که با فداکارى و ایثار و شهادت راه ظهورش را

هموار مى کنند».
حضرت امام خمینى (ره) در ادامه مى فرمایند: «مســئوالن ما باید بدانند که انقالب ما
محدود به ایران نیست، انقالب مردم ایران نقطه شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به
پرچمدارى حضرت حجت (ارواحنا فداه) است که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان
منت نهاد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار داد. باید دولت جمهورى اسالمى تمامى
سعى و توان خود را در ادامه هر چه بهتر مردم بنماید ولى این به آن معنا نیست که آنها را
از اهداف عظیم انقالب که ایجاد حکومت جهانى اسالم است منصرف کند» (صحیفه

نور، ج21، ص 107، چاپ اول)
بیانات صریح حضرت امام خمینى(ره) را مالحظه فرمودیــد که صراحتًا مى فرمایند: 
«خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهاد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار
داد ». این حرف یعنى چى؟ آنهایى
که ایرادگیر و مال لغتى هستند اینجا
هم آیا ایراد مى گیرند که مثًال امام
خمینى (ره) براى ظهور تعیین وقت
کرده است؟ خیر، چنین برداشتى
نمى شود و این همان نگاه قرآنى
است که ظهور را نزدیک مى بیند
و این عصر را هم عصر ظهور مى

داند .
امروزه اگــر نگاهى بــه بیدارى
 ملت هاى اسالمى و منطقه و مردم
جهان بیندازید و قــدرت فزاینده
جمهورى اســالمى را ببینید که
طبق اعتراف دشمنان جزء هفت
قدرت برتر دنیاست و از طرفى سیر
نزولى و افول و از هم گسیختگى
مســتکبران و آمریکاى جنایتکار
را هــم ببینید متوجه مى شــوید
که جمهورى اســالمى در همان
خط ســیر حضرت امام (ره) تحت
رهبرى هاى خردمندانه جانشین
ایشان حرکت مى کند و انشاء ا... مقدمات ظهور موعود امم و عدالت گستر جهان حضرت

بقیه ا... االعظم ارواحنا فداه را فراهم خواهد کرد.
الیس الصبح بقریب

آیت ا... ناصرى و انتظار ظهور امام زمان (عج)

آگهى تغییرات
 شرکت تعاونى کشاورزى گاوداران اصفهان و حومه به شناسه ملى 10260251518 و شماره ثبت 3998 به استناد نامه شماره 205/3/184/779/669 مورخ 
1401/5/23 اداره تعاون روستایى اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد جواد شانه ساز زاده به کد ملى 1285433645 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى بهروز 
محمدى آسیابادى به کد ملى 0321327901 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى اصغر انصارى منش به کد ملى 1287711731 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره آقاى محمدعلى رحمانى مطلق به کد ملى 1283781298 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى محمدرضا صیام پور اشکاوندى به کد ملى 1291798110 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى محمد زارعى اندوانى به کد ملى 1291727523 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره تا تاریخ 1402/2/31 منصوب

گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1373834)

عالقه انسان به پیشــرفت و تکامل، به دانایى و زیبایى و به نیکى و عدالت، عالقه اى است اصیل، همیشگى و
جاودانى، و انتظار ظهور یک مصلح بزرگ جهانى آخرین نقطه اوج این عالقه است. امید و انتظار صلح و عدالت
جهانى در پرتو قیام یک مرد انقالبى، با برنامه ها و بینش هاى انقالبى، چیزى است که در متن تعلیمات پیامبر

اسالم قرار داشته است. 
برخالف گفته هاى کسانى که فکر مى کنند بذر اصلى انتظار ظهور یک مصلح بزرگ را شکست ها و ناکامى ها
و نابسامانى ها در سطح افکار مى پاشد، عشق به این موضوع مربوط به اعماق وجود آدمى است، گاهى به گونه

پررنگ، و گاهى کم رنگ.

به تعبیر دیگر انسان از دو راه عاطفه، و خرد، سرانجام در برابر چنین مسأله اى قرار مى گیرد و سروش این ظهور را
با دو زبان «فطرت» و «عقل» مى شنود.

و به عبارت روشن تر ایمان به ظهور مصلح جهانى جزئى از «عشق به آگاهى»، «عشق به زیبایى» و «عشق به
نیکى» (سه بعد از ابعاد چهارگانه روح انسان) است که بدون چنان ظهورى این عشق ها به ناکامى مى گراید و به

شکست محکوم مى شود.
مى دانیم «عشق به تکامل» شعله جاویدانى است که سراسر وجود انسان را در برگرفته، او مى خواهد بیشتر بداند،
بیشتر از زیبایى ها ببیند، بیشتر از نیکى ها بهره ببرد و خالصه آنچه مایه پیشرفت و برترى مى داند بیشتر فراهم سازد.

هیچ گاه پیدایش این انگیزه ها را نمى توان با عوامل اجتماعى، روانى، وراثت و تربیت پیوند داد، گرچه این عوامل در
تضعیف یا دامن زدن به آنها سهم مهّمى دارند، ولى اصل وجود آنها، جزء بافت روان انسانهاست و جزء ابعاد اصلى 

روح او، بدلیل این که هیچ جامعه و هیچ ملتى هرگز از این انگیزه ها تهى نبوده است.
خالصه، عالقه انسان به پیشرفت و تکامل، به دانایى و زیبایى و به نیکى و عدالت، عالقه اى است اصیل، همیشگى 

و جاودانى، و انتظار ظهور یک مصلح بزرگ جهانى آخرین نقطه اوج این عالقه است.
چگونه ممکن است عشق به تکامل همه جانبه، در درون جان انسان باشد و چنان انتظارى نداشته باشد؟ مگر پیاده

شدن تکامل جامعه انسانى بدون آن امکان پذیر است؟

فلسفه
انتظار
آیت ا... مکارم شیرازى
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کاپیتان تیم ملى فوتبال ایران دیروز در هنگام راى دادن در
مجمع انتخاباتى فدراسیون فوتبال مراقب بود که با تکرار
حواشى مجمع انتخاباتى مرتبه گذشته روبرو نشود. صحنه
راى احســان حاج صفى در انتخابات مرتبه گذشته توسط
عکاسان شکار شد. با اینکه در آن زمان على کریمى جزو
کاندیداها بود، حاج صفى ترجیــح داد به مصطفى آجورلو
راى بدهد. این موضوع با واکنش گسترده اعضاى شبکه
اجتماعى روبرو شد و انتقادات زیادى از این بازیکن صورت
گرفت.  در شرایط فعلى و با اینکه ابتدا گفته شد وحید امیرى
به دلیل حضور کاپیتان هاى اصلى تیم ملى در خارج از کشور
در مجمع حاضر مى شود اما در ادامه او با پروازى به ایران آمد
تا در مجمع انتخاباتى فدراسیون فوتبال حاضر شود.  این بار
اما حواس کاپیتان تیم ملى جمع بود تا برگه راى او مشخص
نباشد. حاج صفى به سرعت مجمع را پس از رأى خود ترك

کرد تا به پروازش برسد.

حواس کاپیتان 
این بار جمع بود!

04

در حالى که براى بازى پرســپولیس و صنعت نفت براى
زنان تماشــاگر 500 بلیت در نظر گرفته شده بود، که این
تعداد فقط دقایقى بعد از فروش بلیت به 30 کاهش یافت
و لحظاتى بعد هم دیگر امــکان خرید بلیت بخش زنان به
دلیل تکمیل ظرفیت وجود نداشت. از هفته چهارم لیگ برتر
پرسپولیس امروز میزبان صنعت نفت آبادان است. با اعالم
باشگاه پرسپولیس و سازمان لیگ قرار بود 4000 سهمیه

براى تماشاگران زن در این بازى در نظر گرفته شود.

بانوان، بلیت ها را
درو کردند!

هفته چهارم لیگ برتر امروز با برگزارى چهار دیدار خاتمه
مى یابد و سپاهان هم در جریان همین مسابقات باید در
ورزشگاه فوالدشهر پذیراى فوالد خوزستان باشد آن هم
در حالى که حواس همه تیم ها به این ورزشگاه و نتیجه
اى اســت که در آن رقم خواهد خورد چرا که نتیجه این
بازى هرچه باشد ممکن است جاى بسیارى از تیم ها را در

جدول رقابت هاى لیگ برتر باال و پایین کند.
تقابل طالیى پوشان اصفهان و فوالدخوزستان یکى از
حساس ترین دیدارهاى هفته چهارم خواهد بود و فاصله
2 امتیازى این دو تیم با یکدیگر و رقابت نزدیک آنها با

سایر مدعیان بر اهمیت این بازى بیش از پیش مى افزاید. 
شاگردان ژوزه مورایس که تاکنون با اقتدار در باالترین
رده جدول لیگ ایســتاده انــد به این راحتــى ها اجازه

نمى دهند که حریفــان، آنها را از صدر به ذیل کشــند. 
سپاهانى ها براى حفظ جایگاه خود نه تنها نباید در برابر
فوالدى ها کمر خم کنند بلکه باید هرطور شــده از سد
فوالدى نماینده خوزســتان عبورکنند و در این میدان

سخت و نفسگیر به برترى برسند.
نمایش در خور تحســین خط آتش ســپاهان در بازى
هاى ابتدایى فصل باعث شــد طالیى پوشان اصفهان
تا به اینجــاى کار تهاجمى ترین تیم لیگ به حســاب
آیند. آنها بــا 6 گل زده در 3 مســابقه و میانگین 2 گل
در هر بازى بهترین خط حمله لیــگ را از آن خود کرده
اند. قدرت ســپاهان در حمله و تعداد زیــاد مهره هاى
این تیم در فــاز هجومى موجــب آزار و دردســر خط
دفاعى هر تیمى مى شــود. عطش بازیکنــان این تیم
در گلزنى و توانایى آنهــا در این امر ثابــت کرده براى
آنها فرقى نمى کند حریف مقابل آنها چه تیمى اســت؛
مى خواهد مدافع عنوان قهرمانى باشــد یا تیمى در قعر
جدول. عالوه بر اینکــه مهاجمان باهوش ســپاهان
راه نفوذ به قلب دفــاع هر تیمى را خوب بلد شــده اند،
هافبک هاى تهاجمى این تیم هم بــا خلق موقعیت و
تغذیه هم تیمى هاى خــود در هنگام حمله، بر زهر خط
آتش طالیى ها افزوده و بر این اساس هر لحظه که توپى
به مهره هاى هجومى سپاهان برسد بوى گل به مشام

هواداران این تیم مى رسد.

با همه اینها نحوه بازى حریفى که امروز سپاهانى ها باید
در برابر آن صف آرایى کنند، با سه تیمى که پیش از این
با آنها بازى کرده یک تفاوت خاص دارد. سرمربى فوالد
نشان داده اصًال اهل ریسک نیست. او تالش مى کند با
روى آوردن به بازى پربرخورد و ایجاد تراکم در خط دفاع
تیمش مانع از شکل گیرى حمالت حریف روى دروازه
تیمش شــود و هر طور شــده راه را بر مهاجمان حریف
مى بندد تا شــانس گلزنــى را از آنها بگیــرد ولو اینکه
شاگردانش براى این کار مجبور شــوند روى بازیکنان

حریف خطا کنند. 
فوالدى ها با هر شگردى شده سعى مى کنند بازى رقیب
را از جریان بیاندازند و هیچ ابایــى ندارند از اینکه براى

رسیدن به خواســته خود به وقت کشى هم متهم شوند. 
هدف آنها گل نخوردن و ممانعت از فروپاشــى ســنگر
خودى است، روش رسیدن به این هدف برایشان فرقى
ندارد. مدافعان فوالد با روى آوردن به همین شیوه موفق
شدند پرسپولیس را در خانه و در برابر چشم هوادارانش
متوقف کنند و هیچ بعید نیست برنامه ریزى کرده باشند که

با اجراى همین فن در نبرد با سپاهانى ها، حریف اصفهانى 
خود را در فوالدشهر ضربه فنى کنند. 

این در حالى است که طالیى پوشان خاطره خوشى هم از 
آخرین رویارویى با شاگردان نکونام ندارند. آنها در جریان
بازى هاى دور برگشــت لیگ بیست و یکم 3 بر صفر از
فوالدى ها در اهواز شکســت خورده اند و این موضوع
حساسیت بازى امروز را دو چندان مى کند، چرا که حضور
دو تن از گلزنان آن دیدار، یعنى پاتوســى و بوحمدان در
ترکیب تیم حریف عالوه بر اینکه یادآور آن روز تلخ براى 

اصفهانى ها خواهد بود، تهدیدى براى خط دفاع سپاهان
به شمار مى رود.

شــاهد این مدعا هــم اینکــه عملکــرد متزلزل خط
دفاعى ســپاهان در بازى گذشــته با گل گهر نشان داد
علیرغم اینکــه طالیى ها به انســجام و نظم تاکتیکى 
خوبى رســیده اما هنوز در فاز دفاعى مشــکل دارند و
مدافعان این تیم هنــوز به آمادگى کامل نرســیده اند. 
با این تفاســیر هیچ بعید نیســت اگر مهره هاى دفاعى 
ســپاهان در دیدار با فــوالد هم مرتکب اشــتباهاتى
شــوند که در ســیرجان از آنها ســرزد، نتیجــه بازى
«فوالدشهر» همان شــود که در خرداد ماه در «فوالد 

آره نا» رقم خورد. 
با این تفاوت که برگ برنده ســپاهانى ها در این میدان

عالوه بر امتیاز میزبانى و بهره بــردن از حضور پرتعداد 
هوداران طالیى دل خود، این اســت که در نبرد امروز

گلرى وظیفه حراست از سنگر سپاهانى را بر عهده دارد که 
گل زدن به او کار هر مهاجمى نیست. سپاهانى ها روى

واکنش هاى پیام نیازمند و تبحــر او در دفع توپ هاى 
ارسالى روى دروازه این تیم حساب ویژه اى باز کرده اند.

با این حال اینکه فوالد خوزستان موفق مى شود با متوسل 
شدن به حربه خراب کردن بازى میزبان و روى آوردن به 
ضد حمالت بار دیگر طعم شکست را به رقیب اصفهانى
خود بچشاند و دست پر به اهواز برگردد یا سپاهانى ها این
بار با پیاده کردن تفکرات سرمربى پرتغالى خود و تکیه
بر توانایى پیام در دروازه این تیــم، مى توانند هم انتقام
شکست سنگین اهواز را از مهمان خود بگیرند و هم جاى
پاى خود را در صدر جــدول لیگ 22 محکم تر کنند و یا
اینکه در نهایت دو تیم تن به تساوى مى دهند را گذشت
زمان مشــخص مى کند، اما با توجه به بهره مند بودن
سپاهان و فوالد از ستاره هاى نامى که هر کدام به تنهایى
مى توانند نتیجه بازى را به ســود تیم خود تغییر دهند،
مى توان پیش بینى کرد امروز شــاهد تماشایى ترین و
مهیج ترین بازى این هفته بین این دو تیم مدعى قهرمانى

خواهیم بود. دیدارى که نتیجه اش هر چه باشد عالوه بر 
این دو تیم براى سایر تیم هاى لیگ هم اهمیت زیادى
دارد چه اینکه مى تواند نقش مهمى در مسیر قهرمانى 

لیگ ایفا کند.

مهدى تاج با 51 راى از ســوى مجمع انتخاباتى به
عنوان رییس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شد.

انتخابات فدراسیون فوتبال در حالى دیروز برگزار شد
که دوشنبه شب دبیرکل فدراسیون، حسن کامرانى فر،
آن را لغو کرده بود اما ســاعتى بعــد خبر برگزارى
انتخابات روى خروجى وبســایت فدراســیون قرار
گرفت تا صبح سه شنبه همه دوباره شگفت زده شوند.
در شرایطى که غیبت چند عضو مجمع از نکات جالب
این انتخابات بود اما مهدى تاج بــا این وجود، راى
قاطعانه مجمع را به خود جلب کرد و به عنوان رییس

جدید فدراسیون فوتبال انتخاب شد.
حدود دو ساعت پس از آغاز مجمع، راى گیرى آغاز
شــد و از همان ابتداى شــمارش و با بیرون آمدن
کاغذها، مشــخص بود که تاج با فاصله به عنوان
رییس جدید فدراسیون فوتبال انتخاب خواهد شد و

عزیزمحمدى و ماجدى را شکست خواهد داد.
باتوجه به حضور 81 عضو مجمع، هر نامزد با 41 راى 
نیز مى توانســت به عنوان رییس جدید فدراسیون 
فوتبال انتخاب شــود که تاج خیلى زود به این حد

نصاب رســید. از بین 22 راى ابتدایى که 
خوانده شد، مهدى تاج 18 

راى را متوجه خود دید
و در ادامه میزان راى 
الزم بــراى تصدى 
ریاســت فدراسیون 
فوتبال را به دســت 

آورد تــا در یکى از 
یکطرفه تریــن 

انتخابات هاى فوتبال ایران، رییس فدراسیون شود.
نکته جالب اینکه در انتخابات قبلــى و رقابت بین
عزیزى خادم، هاشمى، آجورلو و کریمى، در نهایت،
رقابت براى ریاست انتخابات به دور دوم رفت و این
بار هم برخى همین پیش بینى را مى کردند که جدال
بین تاج و ماجدى در دور دوم ادامه داشــته باشد اما
مهدى تاج با 51 راى انتخابــات را قاطعانه به پایان

رساند و بر صندلى ریاست فدراسیون تکیه زد.
میرشاد ماجدى تنها 25 راى به دست آورد و عزیزا... 
محمدى که با سروصداى زیاد کاندیداتورى خود را

اعالم کرده بود، تنها 5 راى به دست آورد.
مهدى تــاج 62 ســاله، متولد اصفهــان و یکى از
مشهورترین چهره هاى مدیریتى معاصر در فوتبال
ایران است که سابقه ریاست فدراسیون، نایب رییسى
در فدراسیون، ریاست سازمان لیگ و... را دارد و در
شرایطى که پس از استعفایش از ریاست فدراسیون
برخى تصور مى کردنــد دوره مدیریتى اش به پایان 
رســیده، حاال با قدرت خود را آمــاده مدیریت دو و 

ایران مى کند و احتماال درنیم ساله فوتبال 
هم یکى از نامزدهاانتخابات بعدى 

خواهد بود.

تاج قاطعانه رییس فدراسیون فوتبال شد

مرضیه غفاریان
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صعود هشت تیم به مرحله یک هشــتم نهایى مسابقات
والیبال قهرمانى مردان جهان قطعى شــد. بدین ترتیب از
C تیم برزیل، از گروه B تیم صربســتان، از گروه A گروه
E فرانسه، از گروه D تیم هاى لهســتان و آمریکا، از گروه
ایتالیا و از گروه F تیم هاى هلند و ایران به مرحله یک هشتم
نهایى صعود کردند. در پایان مرحله گروهى قهرمانى جهان
دو تیم برتر هر گروه به مرحله دوم صعود خواهند کرد و چهار
تیم نیز از بین تیم هاى سوم شش گروه که عملکرد بهترى
داشته باشند، به مرحله حذفى راه پیدا خواهند کرد. شاگردان
بهروز عطایى ساعت 20 امشــب نهم شهریور در آخرین
مسابقه خود در مرحله مقدماتى و براى کسب صدرنشینى

جدول گروه F به مصاف هلند خواهند رفت.

جنگ ایران 
براى صدرنشینى
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                                         امیرحســین توختــه مدافع میانى
تیم ملى والیبال ایران در پاســخ به این پرسش که چرا در
رقابت هاى قهرمانى جهان تغییر ظاهر داده اى؟ گفت: براى

حمایت از بچه هاى سرطانى موهاى سرم را زدم.

دلیل ظاهر جدید ملى پوش 
ایرانى

تقابل طالیى پوشان اصفهان و شاگردان نکونام در هفته چهارم لیگ برتر

فوالدمبارکه سپاهان به دنبال
ذوب فوالد در فوالدشهر
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ادعاى فرهاد مجیدى سرمربى ایرانى تیم اتحاد کلبا در رسانه
هاى امارات سوژه شد. مجیدى با حضور در شبکه «ابوظبى
اسپورت» گفتگوى مفصلى انجام داد. یکى از مهمترین حرف
هاى مجیدى خط و نشان مربى ایرانى براى رقبایش در لیگ
امارات بود. رســانه هاى امارات با انتشار تصویر مجیدى با
عالمت ســکوت که در لیگ ایران در قامت مربى استقالل 
چندین بار دســت به این کار زده بود، کرى خوانى سنگین
مربى ایرانى براى رقبا را بازتاب دادند. مجیدى در این زمینه
گفت: من مطمئن هستم که در 3 بازى اول خودمان 9 امتیاز
را کسب مى کنیم و برنده بازى ها خواهیم شد. اعتماد به نفس
باالى مجیدى براى شــروع مقتدرانه در لیگ امارات سوژه
رسانه هاى این کشور شد و این حرف مجیدى بازتاب زیادى

در رسانه هاى عربى داشت.

ادعاى بزرگ مجیدى
در امارات 

مسابقات ستالیت بین المللى جام یادواره روزبه سرهنگ پور در اسلحه سابر مردان 12 شهریور در اصفهان برگزار مى شود و شش کشور در این رقابت ها حضور دارند. کشورهاى ایران، آذربایجان، عراق، گرجستان، ترکیه و پاکستان در این 
مسابقات نماینده دارند. انور یلدریم شمشیرباز شاخص ترکیه اى نیز در این مسابقات حضور دارد.

از ایران نیز 33 شمشیرباز شرکت کرده اند و على پاکدامن، محمد رهبرى، محمد فتوحى و نیما زاهدى نفرات اصلى تیم ملى نیز در مسابقات ستالیت اصفهان حضور دارند. امتیاز مسابقات ستالیت اصفهان در رنکینگ جهانى نیز محاسبه
مى شود.

تعداد شمشیربازان هر کشور در مسابقات بین المللى اصفهان به شرح زیر است: آذربایجان: 8 شمشیرباز، ایران: 33 شمشیرباز، گرجستان: یک شمشیرباز، ترکیه: یک شمشیرباز، عراق: 6 شمشیرباز و پاکستان: 5 شمشیرباز.

6 کشور در 
اصفهان شمشیر 

بازى مى کنند

1 عضو مجمع، هر نامزد با 41 راى 1توجه به حضور 81
یز مى توانســت به عنوان رییس جدید فدراسیون
وتبال انتخابشــود که تاج خیلى زود به این حد

2صاب رســید. از بین 22 راى ابتدایى که 
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ى را متوجه خود دید
 در ادامه میزانراى
الزم بــراى تصدى
یاســت فدراسیون
وتبال را به دســت
ورد تــا در یکى از

کطرفه تریــن

برخى تصور مى کردنــد دوره مدیریتى اش به پایان
رســیده، حاال با قدرت خود را آمــاده مدیریت دو و

ساله فوتبال ایران مىکند و احتماال درنیم
هم یکى از نامزدهاانتخابات بعدى 

خواهد بود.

رئیس فدراسیون کشتى در واکنش به انتقاداتى که
از طرز لباس پوشیدن او مى شود گفت: لباس من
را مسخره مى کنند. من بلدم لباس بپوشم، ولى از
6 صبح سر پروژه هستم. من آدم عملیاتى هستم. 
باید سر تمرین بچه ها هم بروم. چطور انتظار دارند
کت و شلوار بپوشم. شلوار شش جیب گشاد است،
پاى پرانتزى من را نشان نمى دهد. کشتى ورزش
پرفشارى است و اینها پیش مى آید. کت و شلوار 50 
میلیونى بپوشم و زمانى که کار نکنم، آیا مى توانم

حرف بزنم؟
علیرضا دبیر ادامه داد: من از 17 سالگى اصال بلد
نیســتم لباس بپوشــم. اینجا از 6 صبح سر پروژه
مى روم. من آدم عملیاتى هستم و سر پروژه که مى
روم خاکى مى شــوم. از آن طرف آدم فنى هستم
و لخت مى شــوم و با بچه ها تمرین مى کنم. پس

چطور توقع دارند من همیشه با کت و شلوار باشم. 
آیا آن دنیا لباس پوشــیدن و فالن برند را پوشیدن

حسن و خوبى است؟

دبیر: من هم بلدم لباس بپوشم!

   خبرورزشى |



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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هرگاه از دنیاى شما کاهش یابد و به آخرت افزوده شود بهتر از آن است که 
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  برخی اقدامات مدیریتی در شرکت
مدیریت تولید برق اصفهان

  پیاده سازي نظام پیشنهادات و بسترسازي مناسب
جهت مدیریت دانش، استقرار استاندارد  کیفیت

ISO14001   استاندارد زیست محیطی ،ISO9001
.OHSAS18001 و استاندارد  ایمنی شغلی کارکنان
بهره بردارى آزمایشى از تصفیه خانه پساب فاضالب
شهري جهــت تأمین آب مطمئن براي واحدهاي

بخاري نیروگاه اصفهان
 برنامه ریزي و پیگیري براي کاهش مصرف آب با

اجراي طرح برج هاي خنک کننده هیبرید .

  توانمندي هاى شرکت مدیریت تولید
برق اصفهان

 راه اندا زي و کامیشنینگ نیروگاههاي بخاري و
سیکل ترکیبی.

 تعمیر و نگهداري روتین، تعمیرات دوره اي و
اورهال واحدهاي بخاري و گازي.

 راه اندازي و کامیشنینگ بویلرهاي صنعتی و
واحدهاي تولید انرژي.

 مشاوره در طراحی و ساخت ستون هاى تبادل یون
جهت تولید آب مقطر.

 تولید هی دروژن براى مصارف صنعتی.
 تولید آب مقطر با کیفیت باال بــه منظور مصارف

صنعتی و بیمارستانی.
ســاخت تجهیزات و قطعــات مهــم نیروگاهى
با مهندســى معکــوس و طراحى مجــدد جهت

اســتفاده واحدهــاى نیــروگاه و بى نیــاز نمودن
اســتفاده از هرگونــه قطعــات خارجــى در

نیروگاه .
 بازسازي قطعات معیوب با تکنولوژي باال.

کسب رتبه اول در زمینه ســاخت داخل تجهیزات 
نیروگاهى در سال 1401 .

  برخی افتخارات شرکت مدیریت تولید
برق اصفهان

  خودکفـایی در انجـام تعمیـرات اساسـی واحدهاي
نیروگاه بدون حضور کارشناسان خارجی.

شکستن رکورد تولید برق درآستانه 53 سالگی
اولیــن واحدهــاى  نیروگاه اصفهان با تولید یک
میلیارد و 683 میلیون کیلووات ساعت برق نسبت

به سال گذشته.
  تعهد به رعایت کلیه موارد زیست محیطی در فرآیند

تولید برق.
  بازسازي ترانس اصلی 400 مگاولت آمپر نیروگاه

اصفهان.

مشارکت درعملیات راه اندازي وکامیشنینگ
واحدهاي نیروگاهی جدیدالتــأسیس در سایر نقاط

کشور.
مشارکت در تعمیرات واحدهاي نیروگاهی در سایر

نقاط کشور.
مشــارکت در فرآیند تعیین صالحیــت حرفه اى
کارشناســان فنــى،  ادارى و تکنســین هــاى 

شرکت هاى مدیریت تولید.

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در یک نگاه
بادهفته دولت گرامى باد دولتگرام هفته

نیروگاه اصفهانمهندس عباس کریمى، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل  شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

دریاقدرتى پور
مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان
با اشاره به اینکه روزانه سه هزار و 500 تن زباله ساختمانى

به این محل انتقال پیدا مى کند، گفت: گردنه زینل تا 50 
سال دیگر ظرفیت دفن پسماند رادارد.

غالمرضا ســاکتى در پاسخ به ســوال «نصف جهان» 
مبنى بر اینکه آیا گردنه زینــل ظرفیت الزم براى دفن
پسماندها و نخاله هاى ساختمانى را دارد اظهار داشت: 
طبق برآوردهاى کارشناسى شده ظرفیت گردنه زینل تا

50 سال دیگر ظرفیت دفن پسماند را دارد.
وى افــزود: البته در ایــن رابطه طبــق مکاتباتى که با
استاندارى شده است سایتى نیز در غرب اصفهان جانمایى
شده اما هنوز محیط زیست تاییدات الزم براى استفاده از

آن را نداده است.
ساکتى با اشاره به اینکه یکى از معضالت موجود در سطح
شــهرها، تخلیه غیرمجاز خاك و نخاله هاى ساختمانى
در حاشیه و حریم شهرها است گفت: این مسئله توسط
عوامل اجرایى در حال نظارت اســت و بــه طور قطع با
فعالیت این سامانه و نصب بارکدخوان روى ماشین آالت

حمل خاك و نخاله این موارد کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان در
ادامه با توضیح فرایند هوشمند سازى چرخه پسماندهاى
ساختمانى در کالنشهر اصفهان اظهار داشت: این سامانه
در سال گذشته تعریف شــد و پس از تعطیالت نوروز و

ابتداى امسال سیستم اجرایى آن آغاز شد.
ساکتى تصریح کرد: با اســتفاده از این سامانه هوشمند،
پسماندهاى ساختمانى تمام مراحل خاك بردارى و نخاله

بردارى از مبدا تا مقصد تحت نظارت قرار مى گیرد.
وى با اشاره به اینکه هر کسى بخواهد زباله ساختمانى

دفن کند باید اقدام به دریافت مجــوز براى انجام تمام
مراحل احداث یک ساختمان را داشــته باشد، افزود: در
گذشته دریافت مجوز به صورت دستى و کاغذى انجام
مى گرفت اما اکنون این فرایند با ارایه پروانه ساختمانى در

دفاتر کارگزارى سازمان بار امکانپذیر خواهد بود.
ســاکتى با تاکید بر اینکه تمامى مراحل خاك بردارى
و نخالــه بــردارى از مبدا تــا مقصد از طریق ســامانه
هوشمندسازى پسماندهاى ســاختمانى تحت نظارت
است و شماره پالك خودروهاى حمل بار در این سامانه
ثبت مى شود اظهار داشــت: در صورتى که پسماندها و
نخاله هاى ساختمانى در محلى غیر از گردنه زینل تخلیه
شود، از طریق این ســامانه قابل ردیابى خواهد بود و به

مالک اخطارهاى الزم داده خواهد شد. 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان
با بیان اینکه نشانى شش دفتر کارگزارى سازمان بار در
مناطق 15شهردارى به شــهروندان اطالع رسانى شده
است، گفت: در این دفاتر فرم مخصوص اطالعات پروانه
ساختمانى وارد فرم مخصوص مى شــود، فیش هزینه
خاکبردارى و نخاله بردارى دریافــت و در نهایت مجوز 

صادر مى شود.
ساکتى با تاکید بر اینکه با تعریف سامانه هوشمندسازى
پســماندهاى ســاختمانى به دنبال جلوگیرى از تخلیه
نخاله هاى پراکنده در حاشیه شهر یا دیگر نقاط آن هستیم،
گفت: در این سامانه به صورت روزانه تعداد مجوزها در هر
منطقه ثبت مى شود و گشت هاى رفع تخلفات شهرى و
کنترل نظارت مطابق با دستورالعمل در مناطق پانزده گانه
نظارت الزم بر انجام عملیات حفارى را انجام مى دهند
که در صورت نداشتن مجوز، از ادامه حفارى جلوگیرى
و به مالک اخطارهاى الزم داده مى شــود و با بروز هر

گونه تخلفى اعمال قانون انجام مى شــود و یا مالک به 
دفاتر کارگزارى راهنمایى مى شــود تا مجوزهاى الزم

را دریافت کند.
ساکتى با اشــاره به بخشــى از چالش هاى پیش روى
ســازمان مدیریت پسماند شــهردارى اصفهان در این
زمینه اشاره کرد و گفت: نیاز به دریافت تسهیالت ملى
جهت پروژه هاى توســعه اى و تبدیل پسماند به انرژى،
نبود مرکز دفن پسماند ســاختمانى در نیمه غربى شهر
اصفهان، نامشخص بودن تکلیف تملک قطعى سایت
ســجزى، تشــدید معضل انبارهاى غیرمجاز به علت
رسمیت یافتن با دریافت مجوز از اتحادیه، پیگیرى رفع
چالش هاى حوزه مدیریت پسماند خشک، همکارى سایر
دستگاه ها در زمینه انجام وظایف خود به منظور تکمیل
چرخه زنجیره مدیریت پسماند و همکارى دستگاه هاى
ذى ربط در تسریع اختصاص زیرساخت هاى آب، برق و
گاز از جمله چالش هاى این مجموعه است که امیدواریم

با کمک مسئوالن استانى و نمایندگان مردم اصفهان در
مجلس رفع شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان در
پاسخ به سوال دیگر «نصف جهان» درباره نقش مشوق ها
در کم رغبتى مردم به مراجعه به کیوسک هاى بازیافت و
جدا سازى پسماندها و تحویل آنها به این کیوسک ها نیز
گفت: در کشورهاى دیگر از شهروندان به خاطر جداسازى
پسماندها و بازیافت آنها هزینه هم دریافت مى کنند و ما
باید به این سمت برویم که در این زمینه فرهنگسازى الزم
را داشته باشیم و مردم خودشان نسبت به محیط زیست
توجه الزم را داشته باشند و نگاه محیط زیستى داشته و به

دنبال مشوق نباشند.
ســاکتى ادامه داد: البته در این رابطه مشــوق هایى در
نظر گرفته شده است از جمله اینکه طرح ابتکارى بیمه
آتش سوزى مجتمع هاى مسکونى با ارائه پسماندهاى
خشک اســت که با این کار به افزایش فرهنگ تفکیک

پسماند در خانه ها کمک مى شــود، زباله گردى کاهش
مى یابد و مى توانیم خانه اى امن و ایمن داشــته باشیم و

این میزان بیمه آتش سوزى تا سقف یک میلیارد و 200 
هزار تومان است.

وى با اشــاره به آمار مربوط به ایســتگاه هاى دریافت
پسماند خشک نیز گفت: در حال حاضر 72  ایستگاه در

سطح شهر است که از این تعداد 30 ایستگاه ثابت و 42 
ایستگاه سیار است. 

مدیر عامل ســازمان مدیریت پســماند در پاسخ به این
سوال که آیا شهردارى برنامه اى براى افزایش تعداد این
ایستگاه ها دارد یا خیر نیز اظهار داشت: امسال بعد از پنج
شش سال توسعه ایستگاه هاى دریافت پسماند خشک
را در دست اجرا داریم و قرار است تا پایان سال 8 ایستگاه

دیگر نیز به بهره بردارى برسد و تعداد ایستگاه ها به 80 
ایستگاه ثابت و سیار خواهد رسید. 

وى در تشریح میزان جمع آورى پسماندهاى خشک و تر
در شهر اصفهان خاطرنشان کرد: حدود 900 تن پسماند
عادى زباله روزانه وارد کارخانه پردازش پسماند شهردارى
اصفهان مى شــود، حدود 20 تن در روز زباله خشک در

مقصد از خط کارخانه جداسازى مى شود که 550 تا 600 
تن مواد عالى، 350 تن ریجکت و بخشــى هم شیرابه
است و در نهایت 120 تن کمپوست بالغ، آماده فروش به

صورت روزانه تهیه مى شود.
ساکتى ادامه داد: میزان پسماند شهرى بیش از 4 هزار تن
در روز است که بیش از 3 هزار تن آن متعلق به نخاله هاى

ساختمانى و حدود  55 تن پسماند خشک است.
وى افزود: عدد شــیرابه اى که در ورودى از سالن هاى
دریافت انتقال مى یابد 49 متر مکعب به صورت روزانه

است .

وى در ادامه با اشاره به به لیست پروژه هاى شاخص در
دست اقدام سازمان مدیریت پسماند شهردارى اصفهان،

در این زمینه گفت: احداث خطوط پردازش پسماند مجتمع 
فناورى هاى زیست محیطى شهر اصفهان از جمله این 
موارد است که نتایج و دستاوردهاى پروژه شامل توسعه 
پایدار مدیریت پسماند شــهرى، بهبود کیفیت کود آلى،
افزایش خلوص خوراك مورد نیــاز در تکنولوژى هاى
هاضم و پیرولیز و مناسب سازى محیط کار جهت ارتقاى

کرامت انسانى است.
ساکتى تولید سامانه مدیریت یکپارچه پسماند ساختمانى
با هدف رصد و مدیریت پسماند ساختمانى از مرحله تولید 
تا دفع نهایى با اعتبار 2/5 میلیارد ریال، ایجاد سیســتم
مکانیزه ثبت اطالعات آمارى پســماند شــهر اصفهان
با هدف اتصال تمامى پایگاه هــاى داده در چهار مرکز
کارخانه، دفن گاه ســجزى، معدن و ســایت پردازش و

ارائه تمامى داده هاى آمارى به صــورت برخط، احداث 
و بهره بردارى از فاز اول واحــد پیرولیز ضایعات خطوط
پردازش پســماند به ظرفیت 10 تن در روز براى تبدیل
پسماند به انرژى در راستاى توسعه پایدار شهرى و تحقق
قانون حفاظت از خاك با اجراى فاز دوم پروژه را از دیگر 

پروژه هاى سازمان مدیریت پسماند شهردارى برشمرد.
وى با اشــاره به تمرکز ســازمان بر موضوع آموزش و
فرهنگ سازى خاطرنشان کرد: ساخت نخستین نمایشگاه
و مرکز آموزشى مدیریت پســماند با همکارى آموزش
و پرورش اســتان اصفهان براى بازدید بیش از 27 هزار
نفر ساعت دانش آموز به صورت سالیانه مبتنى بر فرایند 
آموزش مدیریت پسماند با استفاده از فن آورى هاى نوین 
و دیجیتال با اعتبار 10 میلیارد ریال از جمله اقدامات در

دست اجرا است.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره به محل دفن نخاله هاى ساختمانى در پاسخ به «نصف جهان»؛

گردنه زینل 50 سال دیگر ظرفیت دارد


