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شهردارى خورزوق در نظر دارد نسبت به واگذارى اجاره سالیانه پارکینگ ماشین آالت سنگین به مدت یک سال شمسى با قیمت 
پایه کارشناسى را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

(setadiran.ir) و با شماره مزایده 5001093481000002 به صورت الکترونیکى اقدام نماید.

شرایط عمومى و توضیحات برگزارى مزایده دستگاه اجرایى
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى است:

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

برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2-کلیه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات شــرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، 

بررسى و انتخاب مى باشد.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده مى بایســت جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره 02141934 تماس 
حاصل نمایند. اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام/پروفایل 

مزایده گر موجود است.      
آدرس: اصفهان، خورزوق، خیابان شهردارى

www.khorzoogh.ir :تلفن:45463043-031 / 45463041-031                                     فاکس: 45464005-031                               وب سایت

سید فضل اله هاشمى- شهردار خورزوق

آگهى مزایده   چاپ دومچاپ دوم
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مدیر اورژانس بیمارستان مدیر اورژانس بیمارستان 
سینا تهران  تشریح کرد؛سینا تهران  تشریح کرد؛

فرمول «کرونا» فرمول «کرونا» 
براى بقابراى بقا
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مأموریت ویژه گاندوها؛ 
غلبه بر قوى سپید انزلى

قیمت هاى خودسرانه و 
سلیقه اى

3

مرزبندى طرح تفصیلى 
شهر بادرود انجام شد

نذر کتاب هاى
 نو و دست دوم
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آغاز دوره هاى آموزشى 
آتش نشانان  داوطلب 

در خمینى شهر
3

       

هشدار؛ 
این قرص خواب  

توهـــم زاست!

وزیر نیرو: احیاى زاینده رود امکانپذیر است
3
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شرط شیرین شدن 
کام تلخ زنبورداران 

اصفهان

مصرف داروى زولپیدم که نوعــى داروى خواب آور 
اســت این روزها بین جوانان زیاد شده است. 
این دارو که مصرف درمان خواب را دارد، این 

روزها ســر از محافل و مهمانى هاى 
نوجوانان و جوانان...

اگر تا پیش از این خشکســالى و ریزگرد بر تولید عسل 
اصفهان اثرات سوء گذاشــته بود، اکنون بارندگى ها 

موجب زیان و ضرر به کندوهاى عسل شده است. 
این بــار دو هــزار کلونى زنبور عســل به واســطه 
بارندگى هاى مرداد ماه آسیب دیده اند و به گفته مسئول 
بخش زنبور عســل سازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان این سازمان در حال بررسى بیشتر خسارت هایى 

است که این کلونى ها متحمل شده اند.
صنعت زنبوردارى اصفهان سال هاست که با مشکالتى 
از جمله افزایش قیمت نهاده ها، جوالن عســل هاى 
تقلبى در بازار، نبود یک برند بزرگ تولیدى و بسته بندى، 

آسیب هاى ناشى از خشکسالى و بارندگى...

ورود دولت به ساماندهى حمل و نقل در اصفهان ورود دولت به ساماندهى حمل و نقل در اصفهان 
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محرابیان مى گوید درباره زاینده رود جلسات متعدد با مسئوالن مرتبط تشکیل شده اما نیمه کاره رها شده است 

پیام، همان دروازه بان
 حواس جمع و آماده

دروازه بان ســپاهان اگرچه در مصاف با گل گهر دو بار توپ را درون 
دروازه اش دید ولى نشــان داد همان گلر حواس جمع و آماده سابق 
ســپاهان به چارچوب بازگشته اســت.روزهاى دورى پیام نیازمند از 

سپاهان هم براى خودش و هم براى هواداران...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

پروژه هاى شاخص 
انجام شده در مناطق 
عشایرى توسط اداره 
کل امور عشایر استان

رنگ چشمتان را با چند قطره تغییر مى دهیم!
پرده جدیدى از «بکش و خوشگلم کن»
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ستاره ایرانىستاره ایرانى
 ضعیف ترین شد!

اصفهان، دومین شهر گران کشور اصفهان میزبان معتبرترین نمایشگاه صنعت فوالدکشور مى شودجهان نما چطور گوشى خود را از بدافزارها دورنگهداریم؟استان روند ابتالبه فشارخون در اصفهان فاجعه استتکنولوژى استان

فراخوان اجراى بخشى از مجموعه نگهدارى حیوانات بالصاحب
شهردارى شاهین شهر در نظر دارد فراخوان اجراى بخشى از مجموعه نگهدارى حیوانات بالصاحب به شماره 

2001094734000045 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1401/06/06
ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/06/17

ـ مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/06/27
ـ زمان بازگشایى پاکت ها: 1401/06/28

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (شرکت در مناقصه): 
ضمانتنامه بانکى/ فیش نقدى به مبلغ 500,000,000 ریال 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: 
شاهین شهر، میدان فاطمیه، شهردارى مرکزى 03145225200 

 سعید ابریشمى راد- شهردار شاهین شهر 

مناقصه عمومى یک مرحله اى (نوبت سوم)
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشــان در نظر دارد امور مربوط به نگهدارى فضاي سبز خود 
را از طریق مناقصه عمومی براى مدت یک ســال به اشخاص واجد شــرایط واگذار نماید. 
متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی

 www.iaukashan.ac.ir مراجعه نمایند و حداکثر ظرف مدت 10 روز کارى از تاریخ چاپ 
آگهى اسناد مربوطه را به صورت حضورى تحویل دبیرخانه دانشگاه و یا از طریق پست پیشتاز 
به آدرس: کاشان بلوار قطب راوندى خیابان استادان کد پستى:8715998151 ارسال نمایند. 
جهت شرکت در مناقصه واریز مبلغ 1000000 ریال بابت خرید اسناد و مبلغ 500000000ریال بابت 
تضمین شرکت در مناقصه به شماره حساب  0106353087004 به نام دانشگاه آزاد اسالمی 
کاشان یا ارائه ضمانت نامه بانکى معادل آن با اعتبار 2 ماهه الزامى است. هزینه درج آگهی به 
عهده برنده مناقصه می باشد و دانشگاه در رد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهاد ها مختار است 

تلفن سایراطالعات: داخلى 031-55589481-743 -09133632036

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى کاشان

آگهی مناقصه عمومى 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت خود رنگ سهامى خاص دعوت مى شود 
در جلسه مجمع عمومى عادى که رأس ســاعت 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 شرکت

آگهى دعوت شرکت خودرنگ 
سهامى خاص ثبت به شماره 3560 شناسه ملى 

10260243777

   م.الف:1369020

ا
چاپ اولچاپ اول

م.الف:    1372278                        

تاریخ انتشار: 1401/06/01 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/06/07 

تاریخ بازدید: 1401/06/17

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/06/17 
تاریخ بازگشایى: 1401/06/19 
تاریخ اعالم برنده: 1401/06/19
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م که نوعــى داروى خوابآور
 جوانان زیاد شده است. 
رمان خواب را دارد، این 

 و مهمانى هاى 

یل ب ر ن

ید

وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر اصفهان در شوراى عالى ترافیک شهرهاى کشور بررسى شدوضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر اصفهان در شوراى عالى ترافیک شهرهاى کشور بررسى شد
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پاییز گرم و کم بارش
 در راه است

فرمول 
«کرونا» براى بقا 

خبرخوان
اصفهان

دومین شهر گران کشور
  اقتصاد آنالین |براســاس گــزارش 
مرکز آمار، تهران، اصفهــان و تبریز به ترتیب 
گران ترین شــهرهاى ایــران در حوزه قیمت 
مسکن بوده است. قیمت مسکن در تهران طى 
بهار 1400، حدود 32 میلیون و 560هزار تومان 
بوده است. پس از تهران، اصفهان گران ترین 
شهر ایران است. قیمت مســکن در اصفهان، 
به طور میانگین، مترى 13میلیون و 281هزار 
تومان است. پس از اصفهان نیز تبریز، با قیمت 
11میلیون و 99هزار تومــان در هر متر مربع، 
سومین شهر گران در حوزه قیمت مسکن است. 
بعد از تبریز نیز پنج شــهر دیگر در ایران وجود 
دارد که قیمت مسکن در آنها باالى 10میلیون 
تومان در هر متر مربع است؛ این شهرها عبارتند 
از: شــیراز، مشــهد، کرج، اراك و قم. در بهار 
1400، تنها یک اســتان در ایران وجود داشت 
که قیمت مســکن در آن زیر مترى 2 میلیون 
تومان بود؛ یاسوج با مترى یک میلیون و 878 

هزار تومان.

تفاهمنامه با مداحان
یوســف نورى، وزیــر آموزش    فرارو |
و پــرورش در گردهمایى «مداحــان تعلیم و 
تربیت» خطاب به آنها گفــت: با رئیس جامعه 
مداحان کشــور تفاهمنامه اى ببندید. آموزش 
مداحى به 400 نفرى کــه در این گردهمایى 
حضور دارند را به صــورت مجازى و حضورى 
شــروع کنید و این عزیزان در کل کشور نیرو 
تربیت کنند. برکت و خیــر دارد و حتمًا بدانید 
منفعت آن بســیار زیاد اســت. خود دولت هم 
به این قائل هستند و آقاى رئیسى هر اول ماه 

روضه برگزار مى کنند.

قیمت میوه
 در زمان «سنتورى»!

در حالى که برخــى از مردم    برترین ها |
دیگر توان خرید میوه را ندارند و برخى اجناس 
تا 300 درصد نسبت به ســال گذشته افزایش 
قیمت داشــته اند، بازنشــر تصویــرى از یک 
ســکانس فیلم معروف «ســنتورى» با بازى 
درخشان بهرام رادان مورد توجه کاربران قرار 
گرفته اســت. در این تصویر بهــرام رادان در 
کنار میوه فروشــى دیده مى شــود که پرتقال 
شهسوار را هر کیلو 390 تومان قیمت زده است. 
«ســنتورى» ســاخته داریوش مهرجویى در 

سال 1385 است.

اربعین در عراق و ایران
 یکى شد 

  ایسنا | دفتر آیت ا... سید على سیستانى 
روز دوشــنبه (دیروز) را اولین روز از ماه صفر 
اعالم کــرد. این در حالى اســت کــه دیوان 
اوقاف اهل ســنت عراق روز یک شنبه را اول 
ماه صفر اعــالم کرده بود. بدیــن ترتیب روز 
اربعین حســینى (ع) امســال در ایران و عراق 
در یــک روز، یعنى شــنبه 26 شــهریور ماه 

خواهد بود.

قتل عام 6 عضو خانواده 
مرد کینه جو که شش عضو خانواده    رکنا|
برادرش را در روســتاى عزیزآباد بخش خاوه 
شهرستان دلفان ( اســتان لرستان) کشته بود، 
دستگیر شد. این مرد 36 ساله به علت اختالف 
مالى با یک کالشنیکف به منزل برادر بزرگ تر 
خود رفته و عالوه  بر برادرش، همســر و چهار 
فرزند او را کشت و یک نفر را نیز مجروح کرده 
که بالفاصله به بیمارستان منتقل شد اما وى نیز 
به علت شدت جراحات وارده فوت کرد. دو برادر 
به علت اختالفات خانوادگى و ملکى با یکدیگر 
درگیر شده  بودند و قاتل فرارى نیز در کمتر از 

یک ساعت دستگیر شد.

ماجراى وام ریاست جمهورى 
آنگونه کــه در گزارش ها آمده    تجارت نیوز |
دولت ســیزدهم ســامانه 111 را راه اندازى کرده 
که در آن خدمــات متعددى در اختیــار مردم قرار 
مى گیرد و یکى از این خدمات پرداخت وام اســت. 
متقاضى با مراجعه و ثبت نام در این سامانه مى تواند 
درخواســت هاى متعددى را ثبت کند.  اما به نظر 
مى رســد که مهمترین کارکرد این سامانه، براى 
ثبت نام وامى اســت که به وام ریاســت جمهورى 
معروف شده اســت. به نظر مى رســد که این وام، 
همان وام قرض الحسنه اشــتغال است. بر اساس 
آنچه در این ســامانه آمده مدت زمان بازپرداخت 
وام اشتغال، 60 ماه اســت و نرخ کارمزد آن تنها 4 
درصد است. اما این وام تنها به افرادى تعلق مى گیرد 
که از کمیته امداد، سازمان بهزیستى، بنیاد شهید و 
امور ایثارگران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 

معرفى شده باشند.

معامله بزرگ نظامى
 ایران و روسیه؟ 

چنــد هفتــه اى اســت که    مشرق نیوز|
موضوع فــروش پهپادهاى ایرانى به روســیه در 
رسانه ها و محافل تحلیلى آمریکایى داغ شده است. 
همزمان، اخبارى درباره احتمال دســتیابى ایران 
به جنگنده هاى نســل جدید و قدرتمند سوخو-35 
روسى نیز به گوش مى رسد. نشریه آمریکایى1945 
(۱۹FortyFive) اخیراً طى مقاله اى مى نویسد: «از 
یک طرف، پهپادهاى ایران چشم روسیه را گرفته 
و از طرف دیگــر، تهران به جنگنده هاى روســى 
مانند «سوخو-35 فلنکر» عالقه دارد. تهران طى 
ماه جارى [آگوست2022] نخســتین محموله از 
پهپادهایش را براى ارزیابى و آزمایش به مســکو 
فرســتاد. همزمان، خلبانان ایرانى در روسیه دارند 

پرواز و کار با سوخو-35 را مى آموزند.»

امسال کسرى گاز داریم
وزیر نفت با اشاره به وضعیت تولید گاز    تسنیم |
براى فصل سرما خاطر نشان کرد: امسال کسرى گاز در 
کشور وجود دارد چون سرمایه گذارى در سال هاى قبل 
انجام نشده بود. جواد اوجى بیان کرد: به همین خاطر 
نیاز است که در بخش باالدستى حوزه صنعت نفت و 
گاز کشور سرمایه گذارى کالن انجام شود که با تحقق 
آن کسرى گاز جبران خواهد شــد. وى اضافه کرد: 
همکاران ما در شرکت هاى تابع وزارت نفت با تدابیر 
خوبى که اندیشیده اند مانند ســال گذشته نخواهیم 

گذاشت مردم دچار چالش و مشکل شوند.

با دقت 
در حال بررسى هستیم

وزیر امور خارجه کشورمان در تماس    تسنیم |
تلفنى با همتــاى عمانى، ضمن قدردانــى از دولت 
عمان تأکید کرد: پاســخ طرف آمریکایى با دقت در 
حال بررســى است. حســین امیرعبداللهیان در این 
گفتگو، ضمن قدردانى از دولت عمــان، تأکید کرد: 
پاســخ طرف آمریکایى با دقت در حال بررسى است. 
وى گفت: جمهورى اســالمى ایران با پایان یافتن 
بررسى و جمع بندى، نظرات خود را اعالم خواهد کرد. 
امیرعبداللهیان افزود: اراده ما بر حصول توافقى خوب، 

پایدار و قوى استوار است.

10 استیضاح
 اعالم وصول نشد

سید محمد حسینى، معاون پارلمانى    خبرآنالین |
رئیس جمهور در پاسخ به سئوالى درباره استیضاح هاى 
مطرح در راهروهاى مجلس، گفت: تاکنون حدود 10 
استیضاح مطرح شده که همه آنها با گفتگو و هماهنگى 
مجلس و دولت به مرحله اعالم وصول نرسیده است. 
استیضاح حق مجلس و نمایندگان مجلس است و این 
موضوع هیچ منافاتى با رابطه خوب مجلس و دولت 
نداشته است. ولى این موارد را صحبت کردیم جلسات 

متعدد گذاشتیم و نمایندگان معترض قانع شدند.

رئیس مرکز ملى اقلیم و مدیریت بحران خشکســالى 
با اشــاره به کمبودهاى آبى در کشــور گفت: متأسفانه 
خروجــى پیش بینى فصلى کــه به وســیله مدل هاى 
عددى و نقشه هاى استخراج شده آن محاسبه مى شود، 
نشان دهنده بارش هاى کمتر از حد نرمال در فصل پاییز 
اســت و ما به بارش هاى خوب در فصــل پاییز امیدوار 
نیســتیم.احد وظیفه ادامه داد: عالوه بر کم بودن میزان 
بارش ها، زمان آغــاز آنها نیز دیرتــر خواهد بود چراکه 
فعالیت هاى ســامانه مانسون زیاد اســت و فعالیت این 
سامانه، ورود سیستم هاى بارشى به کشــور را با تأخیر 
مواجه مى کند و به همین دلیل نیز بارندگى ها دیرتر شروع 

مى شوند و شاید بارش هاى پاییزى نسبت به سال گذشته 
که کمتر از نرمال بود هم کمتر شود.وى درباره دماى هوا 
طى پاییز اظهارکرد: قاعدتًا کاهش بارندگى ها به دلیل 
دریافت بیش از حد  انرژى خورشــیدى است بنابراین 
براى پاییز دمایى بیش از حد نرمال و بارش هایى کمتر 
از حد نرمال پیش بینى مى شود. این افزایش دما مى تواند 
بین یک تا 1/5 درجه سلسیوس و در برخى استان ها نیز 
تا 2 درجه سلسیوس بیش از حد نرمال باشد البته میزان 
افزایش دما در همه مناطق یکسان نیست.وظیفه در پایان 
تصریح کرد: هنگامى که بارندگى کمتــر از حد نرمال 

باشد، محدوده دما هم بیش از نرمال مى شود. 

مدیر اورژانس بیمارستان سینا تهران گفت: بر اساس 
ِمُتد ویروس کرونا به ویژه اومیکرون پیش بینى مى شد 
که از اوایل شهریور به بعد ما از پیک کرونا بگذریم و بر 
همین اساس هم این روند نزولى در بسیارى از شهرها 
مشهود است. البته در برخى استان ها هنوز روند صعودى 
وجود دارد اما با در نظر گرفتن کلیت مى توان گفت که از 
ابتداى شهریور با افت بیمارى در کشور مواجه بوده ایم.

دکتر حســین کرمانپور افزود: کاهش آمار، توانمندى 
پزشــکان، آگاهى مردم و ماهیت ویروس را نشــان 
مى دهد. البته همه ویروس ها به جایى مى رســند که 
به نوعى فعالیت کنند که میزبان خود را از بین نبرند تا 

بتوانند بقا داشته باشند، چون اگر ویروس قرار باشد همه 
را از پا درآورد دیگر میزبانى بــراى حضور پیدا نخواهد 
کرد. ویروس دارد از فرمول همیشــگى خود استفاده 

مى کند که با ما زندگى کند.
او با تأکید بر اینکه اگر جهش جدید از ویروس رخ ندهد 
احتماًال موج هاى هشتم و نهم کرونا را شاهد نخواهیم 
بود، تصریح کرد: بر این اســاس دیگر بیمارى تنها به 
شکل ســرماخوردگى با یک اوج و فرود خود را نشان 
مى دهد؛ چنان که در حال حاضر هم تنها شــاهد بروز 
جهش هایى تنها در یک سویه از کرونا یعنى اومیکرون 

هستیم و جهش جدیدى به وجود نیامده است.

دریا قدرتى پور
پشت هزاران پیکســل، چشم هاى درشــتى نمایان 
مى شود که با ریختن چند قطره درون آن، تغییر رنگ 
مى دهد؛ چشم هاى قهوه اى، اول سیاه مى شود و بعد 
از چند بار پلک زدن به چشم هاى درخشان آبى تبدیل 
مى شود. پس از آن قطره چشمى با نامى غیرآشنا ولى با 
تبلیغى جذاب روى صفحه نمایان مى شود و در کپشن 
به تو یادآورى مى کند که مى توانى با کمتر از صد دالر، 
قطره اى بخرى که بعد از این چشم هایت تغییر رنگ 
بدهد و به یک آدم دیگر تبدیل شــوى. هیچ اطالعات 
دیگرى در کپشن مربوطه نیامده، جز اطالعاتى که به 
نحوه سفارش، مربوط مى شود و با جمله مشخصى در 
آن گفته شده که در اسرع وقت قطره به دست خریدار 

مى رسد.
«بــدون درد، بدون خونریــزى و تنها بــا یک قطره 
چشــمى». این جمله وسوســه انگیز خیلى ها را وادار 
مى کند که قطره اى را ســفارش بدهند که از جزئیات 
بهداشتى و ســالمت آن بى خبرند اما تب زیباتر شدن 
آنقدر باالست که خیلى ها به این موضوع فکر نمى کنند. 
بین فالوورها که نگاه کنى به خوبى متوجه مى شــوى 
که مشتریان اصلى این پیج هاى زیبایى، اکثراً دختران 
هستند که نه تنها از طبقه متمول جامعه بلکه به طبقات 
پایین تر هم تعلق دارند و بارها دیده شده که با پافشارى 
آنها خانواده از نان شب خود مى زنند که مثًال دخترشان 
جراحى بینى کند و خواســتگار داشته باشد یا پسرشان 

خوشتیپ شود! 
با وجود اینکه بــه تازگى کمى از درصــد و میزان این 
عمل هاى زیبایى در فضاى حقیقى کمتر شده اما این 
حسرت ها راهشان را به فضاهاى مجازى کج کرده اند. 
گرچه این واقعیت همچنان هست که با داغ شدن بازار 
هر چیزى، کم کم ســر و کله کالهبردارانش هم پیدا 
مى شــود. کالهبردارانى که یک روز با سوءاستفاده از 
رؤیاى یک شبه پولدار شدن، افراد را زیادى را سرکیسه 

کرده و روز دیگر با تورهاى عجیب و غریب میلیارد ها 
تومان به جیب زده و ناپدید شده اند و حاال با شعارهایى 
در رابطه با زیباتر شــدن به صحنه آمده اند و با مبالغى 
کالن سود کرده و در نهایت این شهروندان بوده اند که 
از هر جهت متضرر شده اند. اخیراً نیز تغییر رنگ چشم، 
شــیوه اى عجیب از کالهبردارى جدیدى اســت که 

گردانندگان آن، تبلیغات زیادى مى کنند. 
پزشکان و متخصصان چشم اما معتقدند که این تبلیغات 
و توصیه هاى اینترنتى اغلب توصیه هایى غیرتخصصى 
هستند که افراد را به ســمت و سویى مى برند تا طعمه 

کالهبردارى شوند. 
حمیدرضا صابر، فوق تخصــص و جراح بیمارى هاى 

چشم به شدت در این رابطه هشدار مى دهد و مى گوید: 
در برخى از مواقع این موضوع از طریق لنزهاى چشمى 
و یا اعمال جراحى انجام مى شود، اما این در موارد خاص 
است و ما به عنوان چشم پزشــک به افراد که معموًال 
دختران جوان هســتند، توصیه مى کنیم که این کار را 
نکنند به ایــن خاطر که با توجه بــه اینکه احتمال باال 
رفتن فشار داخل چشــم وجود دارد، احتمال آب سیاه، 
احتمال صدمه زدن به سلول هاى قرنیه و کدورت قرنیه 
و احتمال پخش رنگدانه در داخل چشم و عوارض آن 
وجود دارد. اما در مجموع خیلــى از افراد مایل به تغییر 
رنگ چشم خود هستند و براى این آرزو حاضر هستند 
هر هزینه و رنجى را تحمل کنند. اما ما به عنوان چشم 

پزشک باید دقت داشته باشیم که این روش ها کمترین 
عارضه را داشته باشد و بینایى فرد را تهدید نکند.

او ادامه مــى دهد: با توجه به اینکه تغییر رنگ چشــم 
یک انتخاب اســت و نه یک اجبار، ما باید در پیشنهاد 
دادن روش عمــل تغییر رنگ چشــم بــه بیمار دقت 
کنیم، همچنین مطمئن باشــیم عــوارض خطرناکى 
مثل نابینایى نداشته باشــد و کمترین عوارض را ایجاد 
کند. به ایــن خاطر که این قطره هاى چشــم نه تأیید 
مجامع پزشــکى را دارد و نه معلوم است چه عوارضى 
خواهد داشــت؛ بنابراین، به عنوان یک پزشــک این 
تبلیغات را تنها بــراى به دام انداختــن دختران جوان 

مى دانم و بس.

پرده جدیدى از «بکش و خوشگلم کن»

رنگ چشمتان را با چند قطره تغییر مى دهیم!

الدن ایرانمنش
زندگى با هویت مردگان براى آدم هاى عادى ترسناك 
است. زندگى کسانى که به هر دلیلى در هویت دیگرى 
حل شده اند. آنها با یک کلیک شناسنامه مى خرند و به 

یک آن تغییر هویت مى دهند. 
خرید و فروش اوراق هویت، شناسنامه و کارت «ملى» 
موضوعى است که در ســال هاى اخیر همواره مطرح 
بوده اســت. مســئوالن ثبت احوال معتقدند که هیچ 
نشتى از این سازمان وجود ندارد و همه این شناسنامه ها 
جعلى انــد، مثل کارت هــاى ملى، پایــان خدمت ها، 
سندهاى مالکیت و همه اسنادى که تا به حال جاعالن 

جعلشان کرده اند.
گزارش هاى منتشر شده نیز در این باره حاکى است که 
اوراق هویت، با مبالغ بسیار اندك به فروش مى رسد و 
منجر به رشد خانواده هاى جعلى از طریق فروش نوزاد با 

شناسنامه و زندگى با هویت مردگان شده است.
حدود سه ســال پیش عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر 
وقت کشور در جلســه علنى مجلس شوراى اسالمى 

یکى از دالیل وجود اوراق شناسایى و شناسنامه هاى 
مشکوك را در دستور العمل موجود در قانون دانست و 
اعالم کرد که ضبط اوراق هویت را فقط با حکم قضایى 

امکانپذیر کرده است. 
وى در ادامه گفته هایش همچنین اعالم کرده بود که 
98 درصد شناسنامه صادر شده و هویت هاى مشکوك 
در کشور ناشى از «عدم ابطال شناسنامه فوت شدگان و 

بعضًا خرید و فروش آن» است.
این مســئله در همــان زمان بابى شــد تــا قوانین 
سختگیرانه ترى اعمال شود، قوانینى که اجازه نمى داد 
افراد به راحتى اقدام به خرید و فروش شناسنامه و اوراق 
هویتى کنند و از همان ســال کمیته هاى پیشگیرى و 
مقابله با جعل اسناد و مدارك در استاندارى ها هم شکل 
گرفت تا جلوى تحرکات اینچنینى در فضاى واقعى و 
مجازى گرفته شود. اما با تمام این احوال باز هم جاعالن 
از طریق فضاى مجازى و پیج هاى غیرقانونى روزنه اى 
به بیرون براى تخلفاتشان پیدا مى کنند. سرنخ هایى که 
معموًال آنها را مى توانى در البه الى آگهى هاى رایگان 

پیدا کنى؛ از همان هایى که طرف حســابت یک خط 
اعتبارى است که معلوم نیست عمرش چقدر باشد و بعد 

از هر بار سوزانده مى شود.
براى قیمت ها هم چک و چانه اى نیست قیمت ها بر 
حسب شناسنامه ها تعیین مى شــود. اینکه خام باشد، 
مهر داشته باشد، بى عکس یا عکس دار باشد هرکدام

 قیمت هاى به خصوص خود را دارند.
مشترى این آگهى ها مثل خود صاحبان آگهى ریگى به 
کفش دارند. آنها یا مى خواهند از شر نام همسر و فرزند 
خالص شوند یا تاریخ تولد را دستکارى کنند و بشوند 
کسى که نیستند. اینها که نباشــد عده اى مى خواهند 
با شناسنامه هاى بو دارى که از ســایت هاى اینترنتى 
مى خرند کارهاى خالف کنند وهمه چیــز را بیندازند 
گردن هویتى جعلى. حکایــت، حکایت چرخه عرضه 
و تقاضاســت، مســلمًا تا زمانى که این آدم ها هستند، 

آگهى هاى فروش شناسنامه هم هست.
گرچه مســئوالن همواره این ادعاها را واهى مى دانند 
و اعالم مى کنند که شناســنامه هاى جلد قرمز سال 

هاســت تولید نمى شــود اما این بازار قالبى تنها به 
شناســنامه هاى قدیمى یا المثنى هــاى تقلبى ختم 
نمى شود و همانقدر که تکنولوژى به روز مى شود این 
جاعالن هم به روزتر مى شوند و این دنیاى بى سر و ته 

شکل دیگرى به خود مى گیرد.
وکالى دعاوى معتقدند با وجود خألهایى که در قانون 
وجود دارد باز هم دست جاعالن در این زمینه باز است 
و در قانون فعلى هم با خأل در مبحث تکرار جرم مواجه 
هستیم؛ به این معنى که براى تکرار جرم جعل، مجازاتى 
تعیین نشده است و تنها حداقل و حداکثر جرم در قانون 
وجود دارد که در صورت برخورد با ارتکاب پیاپى جرم 
نیز نمى توان از حداکثر مجازات تعیین شده فراتر رفت. 

الکترونیکى شدن ارتباطات بین دستگاه ها و استفاده از 
شبکه هاى رایانه اى مى تواند باعث کاهش جرم جعل 
شــود، ولى فقط جعل مدارك کاغــذى را تحت تأ ثیر 
قرار خواهد داد و جاعالن قدیم تبدیل به نفوذگرهاى 
رایانــه اى مى شــوند؛ پدیــده اى که در کشــورهاى 

توسعه یافته قابل مشاهده است.

زندگى با هویت مردگان 

شاهین آخوندزاده، اســتاد تمام گروه روان پزشکى دانشگاه علوم 
پزشکى تهران و رئیس بیمارستان روزبه درباره مهاجرت پزشکان 

و پرستاران از کشور مى گوید: 
فکر نکنید مهاجرت فقط در رشته هاى پزشــکى اتفاق افتاده، در 
حال حاضر گروه پرستاران ما هم به شدت در حال مهاجرت هستند، 
این مشاغل جزو شــغل هاى سخت محسوب مى شــوند که در 
کشورهاى مهاجرپذیر، از سوى شهروندان همان کشورها چندان 
مورد اقبال قرار نمى گیرند و مهاجرپذیرى در این رشته ها زیاد شده 
است. همین کشور عمان مثل جارو برقى درحال جذب گروه هاى 
پزشکى ما در رشته هاى مختلف است. یک جراح در کشور عمان 
2/5 برابر جراحى در ایران درآمد دارد، اما مسئله اینجاست که عالوه 
بر این، فرزندش از آموزش رایگان استفاده مى کند، خودرویى که 
آنجا مى خرد، با کیفیت بهتر، یک دهم قیمت خودرویى است که 
مى تواند اینجا بخرد، مسکن هم به همین شکل، پس کامًال برایش 

به صرفه است که جالى وطن کند.

با بسته شدن پرونده افزایش حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعى، نوبت بــه پرونده افزایش حقوق 

کارکنان بازنشسته دولت رسید.
در روزهاى گذشته جلساتى میان نمایندگان مجلس 
با اعضاى کانون بازنشستگان کشورى برگزار شده 
است. موضوع این جلسات بررسى احتمال افزایش 
حقوق بازنشستگان کشورى و لشکرى از شهریور 
ماه بوده است. براســاس روایتى که بازنشستگان 
کشورى حاضر در این جلســه نقل کرده اند، این 
احتمال وجود دارد که از شــهریور ماه مســتمرى 
این گروه به اندازه بازنشســتگان تأمین اجتماعى 

افزایش یابد.
نحوه اصــالح مصوبه افزایش مســتمرى تأمین 
اجتماعى بدین ترتیب بود که مستمرى سایر سطوح 
بگیران به اندازه میزانى که در مصوبه شوراى عالى 

کار تعیین شده بود افزایش یابد.

این مبلغ براى ســال جــارى 38 درصد به عالوه 
رقم ثابت 515 هزار تومان بود و با عقب نشــینى 
اخیر دولت قرار شد تا از شهریور ماه حقوق نزدیک 
به یک میلیون و 600 هزار بازنشسته سایر سطوح 
بگیر در ســازمان تأمین اجتماعى بر این اســاس 

پرداخت شود.
برهمین اساس بازنشســتگان کشورى و لشکرى 
غیرحداقلى بگیر انتظــار دارند تا با تصویب الیحه 
اصالح بودجه ســال 1401 به میزان 28 درصد بر 

حقوق فعلى آنها افزوده شود.
البته به موازات این جلســات نمایندگان مجلس با 
بازنشستگان کشورى، دو سازمان برنامه و بودجه 
و امور ادارى و استخدامى به نیابت از دولت از قصد 
مشترك خود براى اجراى برنامه براى ترمیم حقوق 

کارکنان شاغل و بازنشسته خود خبر داده بود.
بازنگرى براى ترمیم حقوق بازنشستگان کشورى 

تنها معطــوف به برنامه هاى مشــترك مجلس و 
دولت نیست، به اســتناد ماده 125 قانون مدیریت 
خدمات کشــورى، حقوق کارکنان بازنشســته و 
شــاغل غیرحداقل بگیر باید به اندازه درصد تورم 

اعالمى بانک مرکزى باشد.
در صورتى که این اتفاق بیافتد و مستمرى کارکنان 
سابق دولت از شهریور ماه افزایش یابد، به احتمال 
زیاد تسویه این معوقات به مانند مستمرى بگیران 
سازمان تأمین اجتماعى از مهر ماه آغاز خواهد شد.

بــراى ســال 1400 نرخ تــورم اعالمــى بانک 
مرکزى 40 درصد اعالم شــد اما حقوق کارکنان 
مذکور تنها بــه میزان 10 درصــد افزایش یافت، 
در ادامه مشابه همین افزایش براى بازنشستگان 
غیر حداقل بگیر نیز در نظر گرفته شد اما با اعتراض 
بازنشستگان و تشخیص مجلس این مصوبه باطل 

اعالم شد.

زمان احتمالى افزایش حقوق بازنشستگان کشورى  عمان مثل جاروبرقى
 در حال جذب پزشک است
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مراسم ترحیم 
آیت ا... ناصرى برگزار شد

مراسم ترحیم و بزرگداشــت عالم وارسته آیت ا... شیخ 
محمدعلى ناصرى، روز دوشنبه در مسجد جامع اصفهان 
برگزار شد. در این مراســم که از سوى بیت آن مرحوم 
برگزار شــد، عالوه بر مسووالن اســتانى و کشورى، 
اقشــار مختلف مردم اصفهان نیز حضور داشتند. یکى 
از اساتید حوزه علمیه قم در این مراسم، آیت ا... ناصرى 
را شخصیتى "عامل به گفتار" دانست و گفت: رابطه آن 
عالم جلیل القدر با امام زمان(عج)، تنگاتنگ بود.  آیت ا... 
على نظرى ُمنفرد، آن مرحوم را انســانى ساده زیست و 
خلیق عنوان کرد و افزود: آیت ا... ناصرى همیشه تبسم 
بر لب داشت و عالمى مردمى بود. وى اظهار داشت: مردم 
ما روحانیون، صادق، درســت کردار، شایسته، نیکوکار، 
عفیف و راستگو را دوست دارند که همه این ویژگى ها در 
وجود آن عالم بزرگوار وجود داشت. آیت ا... نظرى منفرد 
همچنین با اشاره به حضور گسترده و باشکوه مردم در 
مراسم تشییع و خاکسپارى پیکر مرحوم آیت ا... ناصرى 
گفت: این حضور نشانه محبوبیت قلبى این عالم بزرگوار 

در بین مردم است.

کاشت چمن رول طبیعى
 در چهارباغ

مدیر پروژه چهارباغ عباســى از کاشت بیش از 300 
مترمربع چمن رول شــده طبیعــى در چهارباغ خبر 
داد. محمدعلى ســمیعى  اظهار کــرد: در این ایام 
با توجه به تغییر فصل، مدیریت چهارباغ عباســى 
با همکارى معاونت خدمات شــهرى منطقه ســه 
شــهردارى اصفهان در حال زیباسازى فضاى سبز 
چهارباغ اســت. در این فصل بیش از 300 مترمربع 
چمن هاى رول شده طبیعى که در نوع خود بى نظیر 
است، در قســمت هاى آفتاب گیر چهارباغ از سمت 
خیابان آمادگاه به ســمت میدان امام حسین (ع) در 

حال کاشت است.

کاوش تپه هاى سیلک 
سومین مرحله از طرح بازنگرى و کاوش تپه هاى جهانى 
سیلک کاشان در قســمت جنوبى این میراث جهانى از 
ابتداى شهریورماه ســال جارى آغاز و تا مهرماه ادامه 
خواهد داشت. در این مرحله که سرپرستى آن به عهده 
جبرئیل نوکنده رئیس کل موزه ملى ایران است، جواد 
حســین زاده مدیر پایگاه تپه هاى ســیلک و از باستان 
شناسان برجســته ایران، على مولودى و جمعى دیگر 
از پژوهشــگران حوزه هاى مختلف باســتان شناسى 

همکارى مى کنند.

دلیل تشکیل مافیاى کنکور 
مشاور تحصیلى دانشگاه آزاد واحد اصفهان در گردهمایى 
مشاوران تحصیلى آموزش و پرورش استان اصفهان خآل 
ارتباطى و عدم تعامل میان مشاوران آموزش و پرورش و 
مشاوران دانشگاهى را عاملى براى قدرت یافتن مافیاى 
کنکور دانست. احسان ا... مسیبى گفت: زمانى که بین 
مشاوران آموزش و پرورش و مشاوران تحصیلى دانشگاه 
ارتباط هدفمندى وجود نداشته باشد در این خالء ارتباطى 

مافیاى کنکور قرار مى گیرد.

برگزارى 
دوره تخت فوالدشناسى 

مدیــر مجموعه تاریخى فرهنگــى و مذهبى تخت 
فوالد از برگزارى دوره معرفتى تخت فوالدشناسى از 
نیمه نخست مهرماه خبر داد. ابراهیم عمرانى گفت: 
دوره ویژه مهرماه ســال جارى و طى 5 هفته برنامه 
ریزى شده و روزهاى جمعه از ساعت 8 الى 12 برگزار 
مى شود.  به گفته مدیر مجموعه تاریخى فرهنگى و 
مذهبى تخت فوالد در چهار هفته اول، کالس ها به 
صورت تئورى اســت و هفته پنجم بازدید میدانى از 
تکایاى تخت فوالد انجام مى شود. وى خاطرنشان 
کرد: عالقمندان مى توانند جهت ثبت نام به ســایت 
 www.takhtefoulad.ir تخت فوالد بــه نشــانى
مراجعه کرده و یا با شــماره تلفن 09028011355 

تماس بگیرند.

خبر

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: 19 کانون 
فرسایش بادى در استان اصفهان شناسایى شده است.

منصور شیشه فروش در حاشیه ســفر به کاشان با اشاره به 
اینکه یکى از معضالت اســتان اصفهان بحث آلودگى هوا 
اســت، اظهار داشــت: ریزگردها یکى از مهمترین دالیل 

آلودگى هوا در این استان است.
وى با اشــاره به موقعیت جغرافیایى اســتان اصفهان ابراز 
داشت: فرونشســت زمین، خشکسالى، کاهش منابع آب و 
غیره از جمله مواردى است که استان اصفهان و شهر کاشان 
را تهدید مى کند. مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با 
اشاره به اینکه ریزگردها یک مشکل جدى براى استان است، 

تصریح کرد: در سطح استان اصفهان 19 کانون فرسایش 
بادى شناسایى شده است که مساحتى بالغ بر یک میلیون و 

50 هزار هکتار را شامل مى شود.
وى با اشــاره به لزوم ورود پژوهشــگران و محققین براى 
کاهش آســیب هاى ریزگردها تصریح کــرد: کارگروهى 
براى مقابله با گرد و غبار و ریزگردها تشکیل شده است که 
با همکارى دستگاه هاى ذى ربط در حال شناسایى و مهار 
این کانون هاى ریزگرد هستند. شیشــه فروش با اشاره به 
خطر فرونشست براى استان اصفهان و شهرستان کاشان 
تصریح کرد: طرح هاى مطالعاتى جامعى به این منظور در دو 

شهرستان اصفهان و کاشان در حال تدوین است.

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
گفت: بهره ورى آب در استان به شدت افزایش پیدا کرده 

است.
محمدرضا قاســمى درخصوص جلوگیرى از بارگذارى 
طرح هاى آب بر، اظهار کرد: ســند آمایش ســرزمینى، 
بلندمدت ترین سندى است که براى اقدامات انجام شده 
در سطح استان تعیین تکلیف مى کند. همه تالش شوراى 
برنامه ریزى، این اســت که اقداماتى که در استان انجام 

مى شود با سند آمایش سرزمینى در تضاد نباشد.
وى افزود: ارزش افزوده بخش کشاورزى و صنعت استان 
در 10 سال اخیر رشد داشته است و نسبت به آن، میزان آبى 

که در این دو بخش استفاده مى شود به یک سوم کاهش 
پیدا کرده است. در واقع نسبت میزان مصرف آب و ارزش 
افزوده در استان اصفهان نشان مى دهد که براى هر ریال 
ارزش افزوده، تا 30 درصد آب کمترى مصرف شــده و 

بهره ورى آب در استان به شدت افزایش پیدا کرده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان گفت: 
الگوى کشت استان احصا شده و در دو دهستان نیز در حال 
اجرا است. باید دانش تولید، بازاریابى و فروش محصوالتى 
که در این طرح تعریف شده نیز وجود داشته باشد. اگر تنها 
مالك تعریف الگوى کشت، مصرف آب باشد، باید فقط 

زعفران کشت شود.

بهره ورى آب در اصفهان 
افزایش یافته است

یک میلیون هکتار زمین در 
اصفهان ریزگرد تولید مى کند

اگر تا پیش از این خشکســالى و ریزگرد بر تولید عسل 
اصفهان اثرات سوء گذاشته بود، اکنون بارندگى ها موجب 

زیان و ضرر به کندوهاى عسل شده است. 
این بار دو هزار کلونى زنبور عســل به واسطه بارندگى 
هاى مرداد ماه آســیب دیده اند و به گفته مسئول بخش 
زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان این 
سازمان در حال بررسى بیشتر خسارت هایى است که این

 کلونى ها متحمل شده اند.
صنعت زنبوردارى اصفهان سال هاست که با مشکالتى 
از جمله افزایش قیمت نهاده ها، جوالن عسل هاى تقلبى 
در بازار، نبود یــک برند بزرگ تولیدى و بســته بندى، 
آسیب هاى ناشى از خشکسالى و بارندگى و نبود شرایط 
الزم براى صادرات دست و پنجه نرم مى کند و توصیه ها 

بر این است که زنبورداران کلونى هایشان را بیمه کنند.
در حال حاضر زنبورداران تنها مى توانند از بیمه هاى پایه، 
ویژه و تکمیلــى صندوق بیمه محصوالت کشــاورزى 
براى بیمارى هــاى بازپدید، نوپدید، لــوك آمریکایى و 
سایر بیمارى هاى زنبور عسل و همچنین عوامل قهرى 

مانند سیل، خشکسالى، زلزله و صاعقه برخوردار شوند که 
افزودن بیمه تکمیلى جدید براى جبران خسارت ناشى از 
سمپاشى ها نیز مى تواند ریسک فعالیت و تولید در حوزه 

زنبوردارى را کاهش دهد.
این در حالى است که بســیارى از زنبورداران هنوز بیمه 
تأمین اجتماعى هم نیستند و از طرف دیگر بیمه اى که 
بابت خسارات بخش کشاورزى و کلونى هاى زنبور عسل 
وجود دارد، بیمه تولیدات زنبــوردارى را در بر نمى گیرد. 
به عنوان مثال زنبورداران فقــط در زمینه بیمارى لوك 
آمریکایى که مى تواند مشکالت زیادى را بوجود بیاورد 
بیمه مى شوند و دیگر بیمارى ها یا از دستورکار بیمه خارج 
شده اند و یا با هزاران اما و اگر بیمه به آنها تعلق مى گیرد. 

البته 25 مرداد ماه امســال و در پى خســارت هایى که 
زنبورداران دیده بودند، مجرى طرح توســعه زنبوردارى 
کشور از اجراى پوشش بیمه تکمیلى براى تلفات احتمالى 
ناشى از سمپاشى هاى مزارع و باغات به عنوان عامل خارج 
از مدیریت زنبورداران در سال زراعى آینده خبر داده است. 
طبق این بیمه که با موافقت صندوق بیمه کشــاورزى 
نهایى شده، قرار است بابت تلفات ناشى از سمپاشى هاى 

باغات و مزارع کشاورزى به زنبورداران غرامت پرداخت 
شود.

اما باید توجه داشت که با وجود اینکه این تدابیر مى تواند 
کام زنبورداران اصفهانى را شیرین کند، اما شامل حمایت 
از مشکالت فعلى زنبورداران نمى شــود و به سال آتى 

موکول شده است.
در حال حاضر استان اصفهان جزو سه استان در کشور است 
که داراى ایستگاه اصالح نژاد و پرورش ملکه زنبور عسل 
در جمعیت هاى بسته مى باشد و از این بانک ژنى زنبور 
عســل حفاظت مى کند. همچنین اصفهان با دارا بودن 
حدود یک میلیون کلونى زنبور عسل و تولید هفت هزار 
و 500 تن عسل رتبه ســوم تولید عسل در کشور و تولید 
حدود 360 تن سایر فرآورده ها (ژل رویال، گرده گل، موم، 

بره موم، زهر) رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.
این حجم از تولید عسل در اصفهان که یکى از استان هاى 
مهم در بین استان هاى دیگر از جمله آذربایجان شرقى 
و غربى، کردستان، لرستان، گلستان، مازندران به شمار 
مى رود نیازمند حمایت هاى ویژه از زنبوردارانى است که 

نقش مهمى را در اقتصاد این استان ایفا مى کنند. 

بیمه ها باید خسارت بارندگى هاى تابستانه را جبران کنند

شرط شیرین شدن کام تلخ 
زنبورداران اصفهان 

تکرار دوباره کمبود سرم در داروخانه ها 
نصف جهان یکى از مشکالت اساسى بیماران و مراکز 
درمانى در روزهاى اخیر کمبود سرم در داروخانه هاست 
که بیماران و کســانى که به این سرم ها نیاز دارند را با 
مشکالت جدى روبه رو کرده است.  چندى پیش هم 
این اتفاق افتاده بود و بسیارى از داروخانه ها در رابطه با 
کمبود دارو و سرم دچار مشکالتى شده بودند اما سازمان 
غذا و دارو این مشکل را حل کرده و اعالم کرد که از این 

پس در زمینه کمبود سرم مسئله اى نخواهیم داشت.

اما این روزها باز هم بیماران دچار مشکالتى از جمله 
کمبود ســرم هاى معمولى قندى نمکى شــده اند به  
طورى  که در روزهاى اخیر پزشکان براى اینکه بیماران 
سردرگم نشوند از تجویز ســرم خوددارى مى کنند و 
ســرم هاى نمکى نیز فقط در اختیار بیمارستان ها قرار 
داده شده است و سهم داروخانه ها از بقیه سرم ها هم در 
حد بسیار کمى مشخص شده است که کفاف بیماران 

را نمى دهد.

آغاز دوره هاى آموزشى آتش نشانان  داوطلب در 
خمینى شهر

نصف جهان  مدیر عامل ســازمان آتش نشــانى و 
خدمات ایمنى شهردارى خمینى شهر از آغاز دوره 

آموزشى آتش  نشانان  داوطلب خبر داد.
مهدى مرادیان عنوان کرد: این دوره هاى آموزشى 
با هدف ترویج سطح ایمنى، آشــنایى با انواع آتش 

 سوزى و روش هاى اطفاى حریق برگزار مى شود.

وى بیان داشــت: در ایــن دوره هــا، روش هاى 
استفاده از خاموش  کننده هاى دستى، نردبان هاى 
دستى، لوله  کشــى و آبرســانى، کار با پمپ هاى 
آتش  نشانى، دستگاه تنفسى و ســت هاى امداد و 
نجات هیدرولیک ســنگین و نیمه سنگین آموزش 

داده مى شود.

نگاه روز

مریم محسنى
یکى از گالیه هاى مردم در زمینــه خرید لوازم خانگى 
اقدام خودسرانه تولید کنندگان و برخورد سلیقه اى آنها 

در خصوص درج قیمت هاست.
به گفته بسیارى از شهروندان، تولیدکنندگان لوازم خانگى 
با مشاهده وضعیت آشفته بازار اقدام به زدن برچسب قیمت 
دلخواه بر روى لوازم خانگى مى کنند و تا این کاالها به 
دست فروشنده برسد این قیمت ها تغییرات چند باره کرده 

و به ضرر مصرف کننده تمام مى شود.
مشاهدات میدانى در بازار نشان مى دهد که فروشندگان 
نیز بدون هیچ مجوزى اقدام بــه افزایش قیمت لوازم 
خانگى کرده و از این طریق سودهاى کالنى را به جیب 
مى زنند و این مسئله مشــتریان این بازار را گالیه مند 
کرده است. اینها همه در حالى است که وزارت صمت 
هیچ گونه اعالمى نســبت به موافقت با افزایش قیمت 

نداشته است.

قیمت هاى خودسرانه و سلیقه اى 

نذر کتاب هاى نو و دست دوم
نصف جهان  با اجراى طرح «نذر کتاب، بذر آگاهى»، 
افراد خیرى که مایل هستند کتاب هاى نو و یا دست 
دوم کمک درسى از مقطع دبستان تا مقطع دبیرستان 
را به دیگران اهدا کنند، مى توانند از طریق مرکز مبادله 
کتاب سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان، این کتاب ها را به دست دانش آموزان نیازمند 

برسانند.
شــهروندانى که تمایل دارند در ایــن نذر فرهنگى 
شرکت کنند، مى توانند کتاب ها را به صورت حضورى 
به کتابخانــه میرداماد(کتابخانــه تخصصى حقوق 
شــهروند) واقع در خیابان نیکبخــت غربى، جنب 

دادگسترى تحویل دهند. این کتب جمع آورى و بسته 
بندى شــده و به کتابخانه ها و مراکز کم برخوردار یا 

شهرستان هاى استان ارسال مى شود.   
هدف اصلى این طرح فراهم کردن امکانات آموزشى 
براى دانش آموزان نیازمند است. با توجه به افزایش 
قیمت کتاب هاى کمک درسى که ممکن است تعداد 
زیادى از دانش آموزان مستعد نتوانند آنها را تهیه کنند، 
از طریق این پویش، دانــش آموزانى که یک مقطع 
تحصیلى را تمام کرده و یا دیگر نیازى به این کتاب ها 
ندارند مى توانند کتاب ها را تحویل مرکز مبادله کتاب 
شهردارى اصفهان دهند تا به دست نیازمندان، برسد.

آغاز ساخت «بوستان شهید مفتح» در کاشان
نصف جهان  شهردار کاشان از آغاز عملیات اجرایى 
«بوســتان شــهید مفتح» و زمین چمن مصنوعى 
زیدى(مجتمع آموزشى- ورزشى مرحوم جواد پیله 

 وریان) خبر داد.
حسن بخشنده امنیه با اشاره به پروژه بوستان شهید 
مفتح گفت: این پروژه شــامل دو قطعه بوستان به 
مساحت 1200 متر مربع اســت که براى ساخت و 
تجهیز آن بالغ بر 20 میلیارد ریال اعتبار تخصیص 

یافته است.
وى در خصوص پروژه زمین چمن مصنوعى زیدى 
هم که در مجتمع آموزشى ورزشى جواد پیله  وریان 
اجرا مى شود، بیان کرد: عملیات اجرایى این پروژه 
نیز شامل آماده سازى بستر، احداث چمن مصنوعى، 
فنس کشى و... در زمینى به مساحت هزار متر مربع 
در حال انجام است و اعتبارى 11 میلیارد ریالى براى 

آن در نظر گرفته شده است.

ورود دولت به ساماندهى حمل و نقل 
در اصفهان

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردارى اصفهان از تصویــب کمک هاى دولت براى 
بهبود وضعیت حمل و نقل شــهر اصفهان در جلسه شــوراى عالى ترافیک شهرهاى 

کشور خبر داد.
یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شــوراى عالى ترافیک شهرهاى کشور ویژه بررسى 
مسائل و برنامه هاى حمل و نقل و ترافیک شهر اصفهان در روز 5 شهریور با حضور رئیس 
شوراى اسالمى شهر اصفهان، شهردار اصفهان و معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى 

اصفهان در وزارت کشور برگزار شد.
آنطور که معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان خبر داده است، در این جلسه 
وضعیت موجود، آمار و اطالعــات مرتبط با آلودگى هوا، ایمنــى، تصادفات و وضعیت 

سیستم هاى حمل و نقل شهر اصفهان بررسى شد.
حسین حق شناس افزود: در این نشست با ارائه نتایج پروژه سیاهه انتشار آلودگى هاى 
هواى اصفهان که آالینده هاى مربوط به صنایع ســهم عمده اى در آن دارند و باید در 

فصل سرما بازدارنده هاى جدى ترى براى آنها در نظر داشت، مورد بررسى قرار گرفت.
او ارائه گزارشى از اقدامات اجرایى تفاهم نامه سه جانبه بین شهردارى اصفهان، وزارت 
کشور و معاونت علمى ریاست جمهورى را از دیگر محورهاى این جلسه دانست و گفت: 
این تفاهم نامه در راستاى توسعه حمل و نقل انسان محور و حمایت از شرکت هاى دانش 

بنیان ارائه شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردارى اصفهان همچنین از تصویب کمک هاى دولت 
براى بهبود وضعیت حمل و نقل شــهر اصفهان خبر داد و تصریح کرد: در این جلســه 
موضوعاتى شــامل کمک هاى دولت براى بهبود وضعیت حمل و  نقل شهر اصفهان، 
احداث و راه اندازى خط 2 مترو، افزایش قطارهاى خط یک مترو، تحویل اتوبوس هاى 
خریدارى شده و بازسازى اتوبوس هاى فرسوده، در نظر گرفتن 50 اتوبوس برقى، پیگیرى 
بیمه رانندگان تاکسى، سهمیه نوسازى ناوگان تاکسى و نحوه وصول درآمدهاى ناشى 

از طرح «Lez» و عوارض آالیندگى به تصویب رسید.

صدور 5700 شناسنامه
 براى زائران کربال

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به صدور 5700 شناسنامه خارج از نوبت در سازمان 
ثبت احوال استان، گفت: تسهیل خدمات طى روزهاى اخیر که مصادف با هفته دولت است، 
در میز خدمت اداره کل ثبت احوال با هدف فراهم شدن تسهیل براى زائران کربال که نیازمند 

شناسنامه یا المثنى هستند، استمرار دارد.
حسین غفرانى اظهار کرد: 476 
شناسنامه المثنى خارج از نوبت 
براى افــراد با شــرایط نیازمند 
گذرنامــه بودن، مفقــود بودن 
شناسنامه و قرار داشتن شناسنامه 
در نوبت تعویض از آغاز ثبت نام 
ســفر به کربال، در سازمان ثبت 
احوال استان اصفهان صادر شده 

است.
وى با بیــان اینکــه طى مدت 
مذکور 620 گواهى مشخصات 

نیز به جاى شناسنامه المثنى صادر شده است، افزود: تسهیل خدمات در هفته جارى که مصادف 
با هفته دولت است، در میز خدمت اداره کل ثبت احوال با هدف فراهم شدن تسهیل براى زائران 

کربال که نیازمند شناسنامه یا المثنى هستند، استمرار دارد.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه براى زائرانى که شناسنامه فاقد عکس دارند 
نیز طى ایام مذکور تسهیالتى درنظر گرفته شده که با مراجعه به اداره ثبت احوال از آن بهره مند 
مى شوند، ادامه داد: کارت هوشمند ملى از این امر مستثنى است؛ اگر افراد داراى کارت ملى 
نباشند و درخواست خود مبنى بر صدور کارت ملى هوشمند را صادر کرده باشند، رسیدهاى 
دریافتى آن ها از ثبت احوال در قبال درخواست کارت ملى هوشمند، براى هرگونه خدمات در 

ادارات معتبر هستند.

وزیر نیرو گفت: یکــى از مهمتریــن برنامه هاى ما 
احیاى زاینده رود است، به طور قطع احیاى زاینده رود

 امکانپذیر است. تمامى این صحبت ها که امکانپذیر 
نیست را رد مى کنیم و احیا به گونه اى است که تأمین 
آب مطمئن و پایدار اســت و رها سازى حداقل آبى در 

فصل ها و ماه هاى مختلف است.
على اکبر محرابیان ادامه داد: جلسات متعدد با مسئوالن 

مرتبط تشکیل شده اســت. در زاینده رود پروژه هاى 
مختلف مطرح شــده اما نیمه کاره رها شده است. هم 
اکنون با همفکرى و همگرایى با متخصصان برنامه ها 
به گونه اى طراحى شــده که اجرایى شود و عملیات 
اجرایى این طرح شروع شده اما کند است. برنامه داریم 
که سرعت کار افزایش یابد البته به شرطى که تأمین 

منابع مالى آن به موقع انجام شود.

مرزبندى طرح تفصیلى شهر بادرود انجام شد
نصف جهان  شهردار بادرود از انجام مرحله اول تعیین 

مرزبندى طرح تفصیلى بادرود خبر داد.
على رجبى افزود: پس از تصویب تدقیق و افزایش 
محدوده، در مرحله بعد، عقد قرارداد با مشاور انجام 
خواهد شــد تا یکى از مهمترین دغدغه هاى مردم 
در خصــوص کاربرى ها و مشــکالت طرح جامع 

شهر بادرود مرتفع گردد. وى همچنین به خرید دو 
مجموعه کامل بازى توسط شهردارى جهت نصب 
در پارك هاى «شهرك آزادگان» و «شهر» اشاره 
کرد و ادامه داد:نصب و بازسازى دوربین هاى پایش 
تصویرى و پالك خوان هم انجام شــده است و در 

مرحله اول در سه نقطه شهر بادرود  نصب شد.

وزیر نیرو: احیاى زاینده رود امکانپذیر است

دریا قدرتى پور
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به گفته محققان کاربران براى جلوگیرى از آسیب هاى احتمالى 
نباید برنامه هایى را از منابع نا معتبر بر روى گوشى خود نصب 

کنند.
اگر صاحب یک گوشى اندرویدى باشید، شما احتماًال مى دانید 
که قادر به نصب اپلیکیشــن از منابع دیگرى به غیر از گوگل 
پلى استور هســتید. این قابلیت در آیفون هاى اپل وجود ندارد 
و اندروید بــه آن مى نازد؛  اما در عین حال خطر بســیار مهمى 
کاربران اندرویدى را در اســتفاده از این روش تهدید مى کند 
که معموًال نادیده گرفته مى شود. وقتى شما اپلیکیشن ها را از 
منابع ناشناس روى گوشى اندرویدى خود نصب مى کنید، تمام 
بررســى هاى امنیتى که گوگل پیش از آپلود و عرضه آن ها در 

Play Store انجام مى دهد را نادیده مى گیرید!

دانلود و نصب اپلیکیشن ها از منابع غیرقابل اعتماد روى گوشى 
اندرویدى، خطر درز کردن تمام داده هاى شما از جمله اطالعات 
شخصى مثل ایمیل، رمزهاى عبور، اطالعات بانکى و غیره به 
خطر میافتند. شاید به این فکر کنید که چگونه یک اپلیکیشن 
طراحى شده براى ویرایش یک تصویر یا فایل PDF مى تواند 
حریم خصوصى شما را به خطر بیاندازد، اما واقعًا این چنین است 
و باید خطر نصب برنامه ها از منابع ناشــناس را جدى بگیرید. 
ممکن است این اپلیکیشــن ها توسط هکرها توسعه پیدا کرده 
باشند و براى گول زدن شما و در نهایت دستیابى به اطالعات 

شخصى داخل گوشى تان طراحى شده باشند.
اما خبرى از این برنامه ها در Play Store رســمى خود گوگل 
نیســت. یا آنکه با گزارش کاربران فوراً از روى این فروشگاه 
برداشته شــده اند یا اصًال پاى آن ها به این فروشگاه باز نشده 
اســت. این برنامه هاى مخرب بعد از نصب مى توانند به منابع 
سیستم شما دسترسى پیدا کرده و بدون اطالع شما دستوراتى 

را که قرار نیست در دید شما اتفاق بیافتد، اجرا کنند.
هر روزه توســعه دهندگان بیش از 3700 اپلیکیشــن را براى 
انتشار روى پلى استور به گوگل ارسال مى کنند. در حال حاضر 
نیز بیش از 3.4 میلیون اپلیکیشن در این فروشگاه حضور دارد. 
اما این بدان معنا نیست که تمام برنامه ها را مى توانید مستقیمًا 

از طریق خود Play Store نصب کنید.
به طور مثال گوگل برنامه AnTuTu که یکى از محبوب ترین 
برنامه هاى بنچمارك گیرى است را در سال 2020 از فروشگاه 
اپلیکیشــن هاى خود حذف کرد. با این حال شما مى توانید این 
برنامه را مســتقیمًا از طریق وب سایت توســعه دهنده دانلود 
کنید که خود آن هم مثل هر برنامه دیگرى که از راهى به جز 
پلى استور نصب مى شــود، به عنوان یک منبع ناشناس براى 

برنامه هاى اندروید برچسب زده مى شود.
آنتوتو فقط یک مثــال بود، برنامه هاى زیادى هســتند که در 

فروشگاه گوگل موجود نیست و کاربران ناچارند آن ها را از منابع 
دیگرى نصب کنند. از آنجا که چنین برنامه هایى توسط سایت 
خود توسعه دهنده توزیع مى شــوند و آن توسعه دهنده شناخته 
شده است، بعید به نظر مى رسد که شــامل باج افزار، نرم افزار 

جاسوسى و سایر انواع بدافزارها باشد.
برنامه هاى مخــرب از تکنیک هاى پیچیــده اى براى مخفى 
ماندن و در عین حال دسترسى به رم، حافظه، بلوتوث، اتصال 
سیم کارت و اتصال واى فاى اســتفاده مى کنند. وقتى هم که 
هکرها به این منابع ارزشــمند دســت پیدا کنند، مى توانند از 
گوشى اندرویدى شما براى مقاصد شــوم خود استفاده کنند. 
پس از اینکه یک برنامه آلوده روى گوشــى اندرویدى شــما 
نصب شــود، بدون آن که متوجه شــوید، فوراً یک بدافزار را 
بارگذارى خواهد کرد. به چنین برنامه هایى PHA گفته مى شود 
و معموًال مى توانند شــروع کننده حمالت سایبرى به دستگاه 

قربانى باشند.

روش هاى دور نگه داشتن بدافزارهاى از گوشى 
اندرویدى

در ســال 2021، یک فروشــگاه اپلیکیشــن متفرقــه به نام 
APKPure بدافزارى را کشــف کرد که با اپلیکیشــن هاى 

ویروسى شده توسط تروجان، هزاران کاربر را درگیر کرده بود. 
همین اتفاق براى بازى ســایبرپانک 2077 هم افتاد که یک 

بازى مخصوص کنسول هاى بازى و کامپیوترهاى ویندوزى 
بود. هکرها با یک ایده ى خالقانه نسخه موبایل این بازى را از 
طریق یک وب ســایت ارائه کردند. مواردى هم وجود دارد که 
کاربران با کلیک روى بنرهاى تبلیغاتــى و دانلود برنامه هاى 
بزرگساالن، بدافزارها را به گوشى هوشــمند اندرویدى خود 
دعوت کرده انــد. در تمامى مواردى که ذکــر کردیم، هکرها 
از طریق روش هاى مختلفى براى آلوده کردن دســتگاه هاى 
اندرویدى استفاده کرده اند که همگى در دسته «دانلود از منابع 

ناشناخته» قرار مى گیرند.
اندروید به صــورت پیش فرض 

چنیــن  نمى دهــد  اجــازه 
برنامه هایــى را دانلــود کنید 
و به شما هشــدار مى دهد که 
ممکن است این فایل ها باعث 
آسیب رساندن به سیستم شما 
شــوند. بســیارى از کاربران 
این اخطار که نخســتین خط 
دفاعى گوشى شــما در برابر 
مخــرب  پلیکیشــن هاى  ا
اســت را نادیــده مى گیرند 
و عالقــه اى بــه خواندن آن 

ندارند. اگر نمى خواهید گوشى 

اندرویدى خود و تمام اطالعات شــخصى موجود در آن را به 
خطر بیاندازید، تنها کارى که باید بکنید این اســت که از منابع 
ناشناس اپلیکیشــن ها را دانلود نکنید. عالوه بر این مى توانید 
 Avast براى امنیت بیشــتر، یک اپلیکیشن آنتى ویروس مثل

یا Norton را هم از فروشگاه گوگل پلى استور دانلود کنید.
در نهایت توصیه مى کنیم به صــورت اتفاقى روى لینک ها یا 
بنرهاى تبلیغاتى مشــکوکى که در اینترنت وجود دارد کلیک 
نکنید. اگر مى خواهید چیزى را دانلود کنید ولى متوجه اقدامات 
مشکوك وب سایت میزبان مى شــوید، فوراً فایل APK دانلود 

شده را حذف کرده و وب سایت مشکوك را هم مسدود کنید.

اقدامات گوگل پلى براى جلوگیرى از آسیب به 
کاربران

گوگل در طول بررسى برنامه ها اگر بفهمد اپلیکیشنى مى تواند 
به کاربران صدمه بزند، آن را رد خواهد کرد. عالوه بر این، پلى 
استور اکنون از توســعه دهندگان مى خواهد فهرست کاملى از 
مجوزهایى که برنامه هاییشان نیاز دارند را با آن ها به اشتراك 
بگذارند. شما پیش از دانلود هر برنامه نیز مى توانید این فهرست 
را مشاهده کنید. براى این کار وارد پلى استور شده، به صفحه 
 Data safety برنامه خود بروید، به پایین صفحه رفته و بخش
 Improve harmful” را نظاره کنید. عالوه بر این با فعال کردن
app detection“ شما مى توانید برنامه هاى ناشناخته را جهت 

بررسى بیشتر به گوگل ارسال کنید.
سیســتم امنیتى گوگل به نــام Google Play Protect به 
صورت پیش فرض فعال اســت. در صفحه پشــتیبانى رسمى 
آن گوگل اشاره کرده که این سیستم پیش از نصب برنامه ها از 
طریق پلى استور، به صورت خودکار فعال خواهد شد. همچنین 
در دستگاه کاربر به دنبال 
اپلیکیشــن هاى مضــر 
مى گردد و مى تواند آن ها 
را غیرفعال یا حذف کند. 
اگر مى خواهید مطمئن 
 Google Play شوید که
Protect فعال اســت، 

روى آیکون پروفایل خود وارد پلى اســتور شده، 
در گوشه باال سمت راســت صفحه بزنید، سپس گزینه 
 Settings را لمس کــرده و وارد بخش Play Protect

 Scan apps شــوید. از اینجا مى توانید ببینید که گزینه
with Play Protect فعال است یا خیر. حاال مى توانید 

با خیال راحت از پلى استور هر برنامه اى که خواستید را 
دانلود کنید.

 به نظر مى رســد در به روز رســانى هاى آینده اینستاگرام 
شاهد قابلیتى شبیه به برنامه اشتراك گذارى عکس بى ریل 
باشیم. اینســتاگرام در حال آزمایش یک ویژگى جدید به 
نام چالش هاى صادقانه (Candid Challenges) اســت 
که شــباهت زیادى به برنامه بى ریل(BeReal) دارد. این 
ویژگى که در حال حاضر منتشر نشده توسط الساندرو پالوزى، 
توسعه دهنده اى که به برنامه هاى مهندسى معکوس و یافتن 

نســخه هاى اولیه شهرت دارد، مشاهده شــده است. یکى 
از ســخنگویان اینســتاگرام حضور این قابلیت را در به روز 

رسانى هاى آینده تایید کرد.
 طبق گفته پالوزى، کاربران اینستاگرامى که در چالش هاى 
صادقانه شــرکت مى کنند، هر روز یک اعالن براى گرفتن 
عکس از محیط اطــراف خود در زمان متفاوتى مشــاهده 
مى کنند. به محض دریافت درخواست، دوربین اینستاگرام 

همراه با دوربین هاى جلو و عقب باز مى شود و به کاربران یک 
پنجره دو دقیقه اى براى گرفتن عکس مى دهد. محتواى به 
اشتراك گذاشته شده از طریق چالش ها در بخش استورى ها 
ظاهر مى شود. هدف از ســاخت این ویژگى واقعى تر کردن 
فضاى مجازى بیان شده اســت به عبارتى عکس ها در این 
چالش واقعى هســتند و افکتى در آن ها وجود ندارد.اگر این 
قابلیت برایتان به نظر آشنا به نظر مى رسد، به این دلیل است 

که این قابلیت تقریباً شــبیه به اپلیکیشــن بى ریل بى ریل 
است. این برنامه که در ابتدا در ســال 2019 راه اندازى شد 
از کاربــران مى خواهد که هر روز در یــک زمان تصادفى با 
استفاده از دوربین هاى جلو و عقب گوشى خود عکس بگیرند. 
درخواست هاى روزانه نیز پس از دو دقیقه منقضى مى شوند 
و پس از آن کاربران مى توانند تمام عکس هاى به اشتراك 

گذاشته شده توسط دوستان خود را در آن روز مشاهده کنند.

هنوز مشخص نیست که اینستاگرام قصد دارد این ویژگى را 
در چه زمانى راه اندازى کند. اخیرا برنامه بى ریل طرفداران 
زیادى کسب کرده است و در چند ماه گذشته محبوبیت خود 
را افزایش داده است. بى ریل در حال حاضر در جایگاه برتر اپ 
استور اپل، باالتر از اینستاگرام (شماره 8) و فیس بوك (شماره 
18) قرار دارد. این برنامه در تابستان امسال در میان ده برنامه 

رایگان محبوب قرار گرفته است.

قبل از به اشــتراك گذاشــتن رمز عبور Wi-Fi خود بین مک و آیفون، 
مطمئن شــوید که مــک از macOS 10,13 High Sierra  یا جدیدتر 

استفاده مى کند.
براى به اشتراك گذاشــتن رمز عبور Wi-Fi همچنین آیفون را به آخرین 

نسخه iOS آپدیت کنید.
 iCloud خود در هر دســتگاه وارد حســاب Apple ID همچنین باید با
شوید. اگر از دستگاه هایى با دو حساب iCloud مختلف استفاده مى کنید، 
مطمئن شوید که هر فرد آدرس شخص دیگرى را در مخاطبین خود در 

دستگاه دارد.
با فرض اینکــه همه چیز در بخش باال تکمیل شــده اســت، بلوتوث و 
واى فاى را در مــک و آیفون خود فعــال کنید. نقاط اتصال شــخصى 
را که ممکن اســت در هــر یک از دســتگاه ها فعــال کرده باشــید،

 خاموش کنید.
 آیفون را به صــورت فیزیکى نزدیک مــک، در حــدود 20 فوت قرار

 دهید.
وارد Mac شوید و مطمئن شوید که به شبکه Wi-Fi که مى خواهید رمز 
عبور آن را با آیفون به اشــتراك بگذارید متصل است، سپس آیفون خود 
را نزدیک مک نگه دارید. در آیفون، برنامــه تنظیمات را باز کنید و روى 

«Wi-Fi» ضربه بزنید.
در لیست شبکه هاى Wi-Fi موجود، روى نام شــبکه اى که مى خواهید 
به آن متصل شوید (شــبکه اى که رمز عبور آن را دریافت خواهید کرد) 

ضربه بزنید.
 Wi-Fi » اگر همه چیز به خوبــى پیش رفت، مى بینید که یــک پاپ آپ
Password » در گوشــه ســمت راســت باالى صفحه در مک ظاهر 

مى شود. از شــما مى پرســد که آیا مى خواهید رمز عبور واى فاى هات 
اســپات خود را با آیفون به اشــتراك بگذارید. روى « Share » کلیک

 کنید.
مک رمز عبور شــبکه واى فاى را به صورت بیسیم به آیفون شما منتقل

 مى کند و آیفون شما به شبکه متصل مى شود.

قابلیت جدید و جذاب اینستاگرام فاش شد

چطور گوشى خود را از بدافزارها دورنگهداریم؟

نحوه اشتراك گذارى
 رمز عبور واى فـــاى 

از مک به آیفون

مگى در دسته «دانلود از منابع 

ض

طریق پلى استور، به صورت خودکار فعال خ
در دستگ
اپلیکی
مى گر
را غیر
م اگر
شوید
tect

روى آیکوارد پلى اســتور شده، 
ب در گوشه باال سمت راســت صفحه
Play Protect را لمس کــرده و وارد

شــوید. از اینجا مى توانید ببینید که گ
خ with Play Protect فعال است یا

با خیال راحت از پلى استور هر برنامه
دانلود کنید.

 

 

شرکت توسعه معادن و صنایع معدنى خاورمیانه (میدکو) به عنوان یک هلدینگ سرمایه گذارى 
با هدف اکتشاف و انجام تحقیقات زمین شناسى متالورژى، اســتخراج و بهره بردارى از معادن، 
تولید و فرآورى مواد معدنى، تولید شمش  فعالیت مى کند و شرکت هاى فرعى آن نیز عمدتا ایجاد 
کارخانه هاى آهن و فوالد سازى و تولید کنسانتره، آهن اسفنجى، فوالد، کک و لوله و کاتد مس 

در حال فعالیت هستند. 
چشم انداز  این هلدینگ، سهیم شدن در بازار ملى و بین المللى و تبدیل شدن به شرکت معدنى 
برتر در زمینه سرمایه گذارى و بهره بردارى معادن و صنایع معدنى در سطح کشور و منطقه مى 

باشد. 
خدمات 15 ساله و رشد چشم گیر و تاثیرگذارى آن در توسعه اقتصاد ملى نیز حاکى از کسب اعتماد 

عموم سرمایه گذاران است.
این مجموعه اقتصادى در عرصه صنایع معدنى کشور و منطقه، رکورد باالترین سرمایه گذارى 

معدنى را در سال هاى مختلف داشته، چنانکه با گذشــت زمان کوتاهى به یکى از شرکت هاى 
پیشرو این صنعت در کشور تبدیل شده و درحال حاضر این شرکت را در بین صنایع معدنى کشور، 

گنجینه   اى از بزرگان خبره معدنى مى   دانند. 
در حال حاضر «میدکو» در رتبه سوم تولید کنسانتره سنگ آهن در ایران با سهم 12درصدى از 
کل ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن، همچنین در رتبه دوم تولید فوالد خام با سهم 10درصدى 

از کل ظرفیت تولید فوالد در کشور است. 
«میدکو» بیشترین فناورى تولید مس به طریق بیولیچینگ صنعتى در جهان را داراست و بیشترین 

سطح فناورى در روش کوره بلند و احیاى مستقیم در ایران را به کار گرفته است. 
در افق پنج ساله زنجیره تولید خود، رسیدن به تولید 2/ 4میلیون تن فوالد، 5/ 7میلیون تن گندله 
سنگ آهن، 8میلیون تن ســنگ آهن، 2/ 1میلیون تن کک، 1/ 1میلیون تن زغال فرآورى شده، 
24هزار تن فروسیلیسیوم، 400 هزار تن آهک و دولومیت، 50 هزار تن کاتد مس، 12 هزار تن لوله 

مسى و 500مگاوات برق در سال را در نظردارد.
ارزش آفرینى اقتصادى از معادن کشور توسط شرکت میدکو 

شرکت «میدکو» در بخش عملیاتى زنجیره تولید زیرمجموعه ها در سال 1401 اقدام به اکتشاف 
و معدن کارى، پیشبرد فعالیت ها در 11پهنه اکتشافى داخلى، 134میلیون تن عملیات استخراج 
و باطله بردارى از معادن، گســترش جغرافیایى فعالیت هاى معدنى، پشتیبانى عملیات معدنى و 

اجراى 74میلیون تن عملیات معدن کارى  نموده است. 
مدیریت و سیاست هاى کالن «میدکو» نشان داده که حمایت از ســهام این مجموعه در بازار 
سرمایه در اولویت اهداف شرکت است. با وجود ریزش 60 تا70درصدى اکثر سهام «میدکو» از 
پیک قیمت سال 99 در بازار سرمایه و افت کلى بازار آن، این شرکت نه تنها افتى را تجربه نکرده، 
بلکه رشد 150درصدى از سقف سال 99 خود را نیز بدست آورده است. «میدکو» در نظر دارد در 
ســال هاى آتى زیرمجموعه هاى خودش را وارد بازار سرمایه کند که تاثیر مثبتى بر عملکرد این 

هلدینگ خواهد داشت.
با طرح هاى توسعه اى و اهدافى که این مجموعه در سال هاى آتى دارد، انتظار مى رود این رشد 

ادامه دار باشد.

درخشش شرکت میدکو در اقتصاد کشور

میدکو، شاهرگ معدن کشور
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هشدار؛ این قرص خواب  

وهـــم زا است!
ت

وهـــم زا است!
ت

مصرف داروى زولپیدم که نوعى داروى خواب آور است 
این روزها بین جوانان زیاد شــده اســت. این دارو که 
مصرف درمان خواب را دارد، این روزها سر از محافل و 
مهمانى هاى نوجوانان و جوانان درآورده و برخى آن را 

مصرف مى کنند تا حالت توهم زایى به سراغ شان بیاید.
 دسترسى به برخى از داروها برایشان سخت شده است و 
حاال سراغ داروهاى ارزان تر مى روند. قرص مى خورند تا 
نشئه شوند و به قول خودشان فاز خوب بگیرند. خودشان 
که مى خورند هیــچ بقیه را هم به خوردن آن تشــویق 
مى کنند. چند ســاعتى به قول خودشان ِچت مى کنند، 
حالت گیجى و منگى به آنها دست مى دهد و سرخوشند، 
اما نمى دانند که این سرخوشى چند ساعته مى تواند تمام 
زندگى شــان را تحت تاثیر قرار دهد. صحبت از قرص 
زولپیدم اســت، همان دارویى که ایــن روزها زیاد بین 
جوانان دست به دست مى شود و بعضى ها هم زولپى پارتى 
مى گیرند تا این سرخوشى کذایى را با دوستان دیگرشان 

هم شریک شوند.
مدتى است زولپیدم این قرص خواب آور مصرفش بین 
برخى جوانان زیاد شده اســت. قرصى که بیشتر براى 
درمان خواب توسط پزشــکان اعصاب و روان تجویز 
مى شود این روزها جایش را در مهمانى هایى باز کرده که 
مصرف کنندگانش حتى نمى دانند چه عوارضى با مصرف 

این قرص در انتظار آنهاست.
زولپیــدم دارویــى اســت کــه جایگزیــن داروهاى 
بنزودیازپین(کلونازپــام، لورازپام،آلپرازوالم و دیازپام) 
شــد، علت آن هم این بود که این داروها که قدیمى تر 
بودند سبب ســوءمصرف و اعتیاد مى شــد. پزشکان 
داروهاى گــروه Z را جایگزین کردند بــه تصور اینکه 
وابستگى ندارند. به گفته دکتر فهیمه سعید، روان پزشک 
این دارو در بیشــتر نقاط دنیا سوءمصرف پیدا نمى کند، 
اما نکته اینجاست که ایرانى ها نسبت به زولپیدم اعتیاد 

پیدا مى کنند که مى تواند به ژن ایرانى ها مربوط باشد.

مصرف خطرناك بدون تجویز پزشک ا
 زمانى که این دارو تجویز مى شود اصوال مصرف روزانه 
5 تا 10 میلى گرم است، اما وابستگى در برخى به این دارو 
انقدر باال مى رود که مصرف آن را 100 تا 200 میلى گرم 

افزایش مى دهند که مى تواند بسیار خطرناك باشد.
دکتر سعید به این موضوع اشــاره مى کند که این دارو 
براى  فردى که به طور مدام از آن استفاده نکرده و تنفننى 
مصرف مى کند مى تواند اثر بیشترى داشته باشد. اصوال 
اســتفاده از این دارو در کنار داروهــاى دیگر مى تواند 
خطرناك تر باشــد. مثال اگر این قرص با الکل مصرف 

شود اثرات آن بیشتر مى شود.
زولپیدم دارویى کامال خواب آور است و مصرف آن با سایر 
داروها یا الکل مى تواند عوارضش را تشدید کند. ایست 
دستگاه تنفســى با ترکیب این دو یعنى زولپیدم و الکل 
به شدت افزایش یافته و هوشیارى کاهش پیدا مى کند و 
فرد ممکن است رفتارى از خود نشان دهد که در حالت 
عادى آن را انجام نمى دهد، به طور مثال رانندگى پرخطر 
داشته باشد یا در درگیرى شرکت کند و روز بعد اصال به 

یاد نیاورد که چه اتفاقى در این درگیرى رخ داده است.

وابستگى شدید به زولپیدم
على نوروزى اســتادیار گروه روان پزشــکى دانشگاه 
علوم پزشــکى تهران مى گوید: «زولپیدم دارویى است 
که براى درمان بى خوابى اســتفاده مى شود. زمانى که 
این دارو به بازار آمد گمان مى شد که اعتیادآور نیست یا 
وابستگى کمترى ایجاد مى کند، اما بعد از گذشت مدتى 
از مصرف زولپیدم میان مصرف کنندگان، متخصصان به 
این نتیجه رسیدند که تفاوت این دارو با داروهاى دیگر 
در شل کنندگى عضالنى اســت، به این معنا که گروه 
داروهاى اول شــل کننده عضالنى هستند و این قرص 

این خاصیت را نداشت.
این پزشــک متخصص درباره مصرف درست زولپیدم 
مى گوید: «این دارو اگر زیر نظر پزشــک متخصص و 
با دوز معین مصرف شــود، مى تواند در درمان بیمارى 
بى خوابى موثر واقع شود. در واقع پزشکى که این دارو را 
تجویز مى کند پس از مدتى باید دوز آن را کم و بعد آن را 

قطع کند تا وابستگى به آن پیش نیاید.»
او به عرضه خــاص این دارو اشــاره مى کند و توضیح 
مى دهد نکته اى که در مــورد مصرف کنندگان زولپیدم 
دیده مى شود این است که مى تواند عوارض خاصى مانند 

راه رفتن در خواب را ایجاد کند. ما بیماران 
زیادى داشــتیم کــه با مصرف 

این دارو دچار شب راه روى 
شده اند. بیمارى داشتیم 

که پس از مصرف آن 
در خواب راه مى رفت، 
سوار ماشین مى شد، 
به خیابــان مى رفت، 
دوباره به خانه مى آمد 

و صبــح از هیچ کدام از 
این کارها خبرنداشــت یا 

اینکه مواردى داشــتیم که 
پس از مصــرف زولپیدم فرد 

ســمت بالکن رفته و از باال به 
پایین ســاختمان سقوط کرده 

بود، به همین دلیل نکته اى 
که باید مدنظــر قرار داد 

این اســت که افرادى 

که این دارو را مصرف مى کنند نباید شــب ها در خانه 
تنها باشــند و خانواده ها باید مراقب باشند در صورتى 
که عضوى از خانــواده زولپیدم مصــرف مى کند و در 
شب راه مى رود، حواس شان باشد، چراکه ممکن است 
شــب راه روى او حالت عادى نداشته باشــد و در حالت 

هوشیارى راه نرود.
نوروزى تاکید مى کند که هرگونه مصرف خارج از تجویز 
این دارو مى تواند مشکالتى را ایجاد کند. در قدم اول این 
داروخانه ها هستند که باید منافع مالى را کنار بگذارند و 

هر دارویى را بدو نسخه پزشک به بیمار ندهند.
بعضى افراد که به این دارو اعتیاد پیــدا مى کنند دچار 
گیجى، منگى یا خارج شدن از حالت طبیعى، مسمومیت 
و رفتارهاى غیرعادى مى شــوند که مى تواند عوارض 

دیگرى را به همراه داشته باشد.
او بر این باور است که سیستم دارویى کشور در قدم اول 
باید نسبت به فروش داروها مسئولیت پذیرتر باشد و اجازه 
ندهد این داروها در دسترس عموم قرار گیرد، از سوى 
دیگر خانواده ها باید با این دارو آشــنایى داشته باشند و 

بدانند چه عوارضى به دنبال دارد.

مصرف در میان دانشجویان پزشکى
امیرحســین جاللى اســتاد دانشــگاه و روان پزشک  
مى گوید: «زولپیدم حدود 15 سال پیش به کشور 
وارد شده است. در زمان ورود این دارو 
به کشور گمان مى رفت که نسبت 
به نمونه هاى مشــابه در کشور 
وابستگى و اعتیاد کمترى دارد، 
اما عوارضى از این دارو دیده 
شد که به مرور زمان مصرف 
و تجویز آن را کمى با تردید 
روبه رو کــرد. تحقیقات 
نشان داد کسانى که این 
دارو را مصرف مى کنند، 
اگر بالفاصلــه بعد از خوردن 
آن به رختخواب نروند ممکن 
کارهایــى را انجــام دهند که 
در حالــت عادى انجــام نمى دهند. 
تجربیات توهمى پیدا کنند یا اینکه آن دوره را 
کامال از یاد ببرند یا کارهایى انجام دهند که پیش 
از این انجام نمى دادند. خــوردن و راه رفتن در 

خواب از عوارضى است 
که مصرف زولپیدم مى تواند 

با خود به همراه داشــته باشــد، به 
همین دلیل به این دارو داروى رختخواب 

هم مى گویند. در واقع این دارو را دقیقا قبل از 
خواب باید مصرف کرد تا فرد به عوارض آن 

دچار نشود.»
او به این نکته اشاره کرد که برخى از افراد متوجه شدند 
که اگر ایــن دارو را در دوزهاى باالتــر مصرف کنند و 
نخوابند، تجربه هاى توهمى اى پیدا مى کنند که شبیه 
تجربه هاى توهمــى قرص هاى روان گردان اســت. 
این اتفاق باعث شــد که ابتدا مصــرف این قرص بین 
دانشجویان گروه هاى پزشکى که هم از آثار آن مطلع 
بودند و هم برایشان قابل دســترس تر بود، زیاد شود و 
کم کم مصرف آن بین گروه هاى دیگــر اجتماعى نیز 

رواج پیدا کرد.
جاللى با تاکید بر اینکه این دارو به شــدت وابســتگى 
ایجاد مى کند و کم کم بعد از مدتى فرد مجبور مى شود 
براى تاثیرگذارى دوز مصرف را باال ببرد، ادامه مى دهد: 
«گاهى ما در برخى بیمــاران مى بینیم که مصرف این 
دارو را به باالى 200 دوز در روز مى رســانند که بسیار 
خطرناك است و در بلندمدت مى تواند عوارض شناختى 
و روانى طوالنى مدتى را براى فرد به همراه داشته باشد. 
باید به این نکته بسیار پراهمیت نیز اشاره کنیم که درمان 
مشــکالتى که بر اثر مصرف این دارو ایجاد مى شود، 

بسیار فرآیند سخت و زمان برى خواهد داشت.

مصرف بدون نسخه پزشک
او با تاکید بر اینکه این دارو قاعدتا جزو داروهایى است 
که نباید بدون نســخه پزشــک به افراد در داروخانه ها 
داده شــود، ادامه مى دهد: «طبعا داروخانه ها نباید این 
دارو را ارائه کنند، اما این یک مشــکل فراگیر اســت و 
همانطور که با تمام تدابیرى که انجام مى شــود باز هم 
ممکن است موادمخدر در زندان ها راه پیدا کند یا اینکه 
در بیمارستان هاى روان پزشــکى مواد در اختیار برخى 
بیماران قرار مى گیرد این دارو نیــز مى تواند در اختیار 
افراد قرار بگیرد، اما در این میان بحث نظارت بیشتر و 

دلیل مهم اینکه براى توصیه نکردن عمومى به مصرف لبنیات پرچربى این است که بر 
خالف چربى هاى تک اشباع شده و چنداشباع نشده که در روغن هاى سالم یافت مى شوند، 
لبنیات عمدتا حاوى چربى هاى اشباع شده است که مى توانند خطر بیمارى قلبى را باال

 ببرد.
دهه 1980 میالدى دوران حمله به چربى هــا و تثبیت رده بندى کم چربى و پرچربى در 

فراورده هاى غذایى از جمله لبنیات بود.
 امروزه کارشناســان تغذیه عمدتا موافقند وجود چربى در رژیم غذایى البته چربى هاى 
سالم مانند چربى هاى یافت شده روغن زیتون، مغز ها و دانه هاى خوراکى، آووکادو و ... 
سودمند است و مى تواند به بدن شما در جذب مواد مغذى حیاتى کمک کند و در سالمتى 

کلى نقش داشته باشد.
اما آیا همین توصیه در مورد فراورده هاى لبنى هم صادق است؟ آیا اکنون زمان آن فرا 
رسیده است که شیر کم چربى و سرشیر گرفته را کنار بگذاریم و شیر کامل و پنیر پرچربى 

را جایگزین آن ها کنیم؟ آیا شیر کامل بهتر از شیر کم چربى است؟
نوع چربى مهم است

دلیل مهم اینکه براى توصیه نکردن عمومى به مصرف لبنیات پرچربى این اســت که 
بر خالف چربى هاى تک اشباع شــده و چنداشباع نشــده که در روغن هاى سالم یافت 
مى شوند، لبنیات عمدتا حاوى چربى هاى اشباع شــده است که مى توانند خطر بیمارى 

قلبى را باال ببرد.
البته این توصیه به معناى آن نیست که شما نمى توانید به طور گاهگاهى شیر کامل یا پنیر 

پرچربى بخورید، نکته مهم رعایت میانه روى است.
یک قاعده ساده این اســت که براى یک رژیم غذایى میانگین 2000 کالرى 

میزان مصرف چربى هاى اشباع شــده نباید بیش از 20 گرم باشــد که در 
واقع قدرت انتخاب زیادى به شــما مى دهد، چرا یک فنجان شــیر 

کامل داراى 5/4 گرم چربى اشباع شده است. البته این حد مجاز به 
معناى آن نیست که هر روز سه تا چهار لیوان شیر پرچربى بنوشید 

یا غذاهایتان را با کره و گوشت قرمز پر کنید.
شیوه بهتر ترکیب کردن گزینه هاى کم چربى و پرچربى است، مثال 
خوردن یک لیوان شیر با چربى یک درصد یا بدون چربى در روز را با 

مصرف ماست پرچربى همراه کنید.
انجمن قلب آمریکا توصیه مى کند که میزان مصرف روزانه چربى 

اشباع شده براى بیماران قلبى به 5 تا 6 درصد و براى جمعیت عمومى به 

7 تا 10 درصد کل کالرى دریافتى روزانه کاهش داده شود.
براى اینکه بتوانید این حد را رعایت کنید باید برچسب هاى تغذیه اى مواد غذایى را بخوانید 
و تالش کنید در هر وعده غذایى که مى خورید میزان چربى اشباع شده مصرفى تان بیش 
از 3 گرم نشود. اگر سابقه بیمارى قلبى-عروقى یا کلسترول باال دارید باید این میزان را 

به 2 گرم در هر وعده غذایى کاهش دهید.
چه مقدار لبنیات در روز باید مصرف کرد؟

شاید بپرسید که اصوال چه مقدار لبنیات در روز باید مصرف کرد. کارشناسان اغلب مصرف 
روزانه لبنیات را توصیه مى کنند، چرا که منبع خوبى براى کلسیم در رژیم غذایى هستند. 
اما حتى در مورد زنان که در معرض خطر پوکى استخوان هستند، مصرف یک تا سه وعده 

لبنیات در روز کافى است.
زنان بزرگســال به خصوص زنانى که در دوران پس از یائسگى هستند، باید بر مصرف 
پروتئین کافى هم متمرکز شوند که به حفظ توده عضالنى و استخوانى کمک مى کند. 
گزینه هاى پروتئین سالم شامل گوشت طیور، ماهى، مغز هاى خوراکى، حبوبات و حتى 

غالتى باستانى مانند کینوآ به عالوه مصرف لبنیات در حد متوسط است.
اما بهترین کار این است که بر مصرف یک رژیم غذایى در مجموع سالم متمرکز شوید تا 

اینکه زیاد فکرتان را مشغول یک ماده مغذى مانند چربى اشباع شده کنید.
نکته مهم دیگر این اســت که برخى اوقات افرادى که بر کاهش چربى مصرفى شان 
متمرکز مى شوند، شروع به مصرف بیشتر کربوهیدرات هاى تصفیه شده و قند به عنوان 

جایگزین مى کنند که خودشان براى سالمتى خطرناك هستند.

لبنیات پرچرب یا کم چرب؛ کدام بهتراست؟

90 درصد کسانى که مبتال به
 سرطان ریه هستند سیگار مى کشند

یک پزشــک عمومى درباره اســتعمال مصرف دخانیات و تاثیر آنها بر سرطان ریه 
توضیح داد.

نازنین خادم درباره آمار مصرف دخانیات در ایران گفت: 27 درصد جمعیت کشــور به 
استعمال دخانیات مبتال هستند که 90 درصد آنها در آینده دچار سرطان ریه خواهند شد.

او افزود: اگر جوانان به این آمار توجه داشته باشند خودشان خواهند فهمید که استعمال 
دخانیات چه تاثیر منفى بر جسم و روح آنها در آینده خواهد داشت.

این پزشک عمومى اضافه کرد: در کشورهاى پیشرفته پس از اینکه این آمار به سطح 
معینى مى رسد تبعات آن مشخص مى شود. 90 درصد کســانى که مبتال به سرطان ریه 

هستند سیگار مى کشند.
خادم تاکید کرد: جوانان به هیچ عنوان به سمت استعمال دخانیات نروند 

و سعى کنند خود را با تفریحات سالم ، فعالیت بدنى و مطالعه 
ســرگرم کنند و به فکر ســالمتى خودشان و 

خانواده هایشان باشند.
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طبق اعالم موسسه فشار خون انگلستان، بسیارى از نمک ها ممکن است در غذاى ما پنهان شده باشد. یکى از این غذا ها که مقدار فراوانى نمک دارد، «ماهى خشک» است که این مسآله نیز به دلیل فرایند 
نمک زنى است که در تهیه آن استفاده مى شود. برخى مواد غذایى هستند که مصرف آن مى تواند با خطراتى از جمله افزایش فشار خون همراه باشد. اگرچه همیشه دقیقا مشخص نیست چه چیزى سبب 
مى شود تا فردى دچار فشارخون باال شود، شمارى از مسائل وجود دارد که مى تواند ما را در معرض خطر بیشترى قرار دهد. یکى از رایج ترین اینها، یک نوع غذاى محبوب و خاص در جهان است.
برآورد مى شود حدود یک سوم از بزرگساالن انگلیسى دچار فشار خون باال هستند. این بیمارى مى تواند یک عامل تهدید کننده براى زندگى باشد و به اندام هاى شما نظیر قلب و مغز فشار 

وارد کند. با گذشت زمان نیز این مسأله مى تواند شما را در معرض حمالت قلبى، سکته مغزى و بیمارى هاى کلیه قرار دهد.
زمانى که صحبت از داشتن فشار خون مى شود، خوردن نمک بیش از حد، یکى از عوامل رایج خطرزا در داشتن فشارخون محسوب مى شود. موسسه فشار خون انگلستان 
مى گوید: نمک سبب مى شود بدن شما، آب را نگه دارد. اگر شما زیاد نمک بخورید، آب زیاد در خون شما ایجاد مى شود که این، بدین معناست که فشار بیشترى بر 

رگ هاى خونى شما وارد مى شود و همین نیز فشار خون شما را باال مى برد.
اگر شما پیش از این، فشار خون باال داشته اید، نمک زیاد، آن را باالتر نیز مى برد و ممکن است این، بدان معنى باشد که دارو هاى فشارخونى که مصرف 

مى کنید، به درستى عمل نکند.
خوردن بیش از حد نمک، مى تواند به مشکالت سالمتى ناشى از فشارخون از جمله بیمارى هاى قلبى، سکته، بیمارى کلیه و برخى انواع 

زوال عقل منجر شود.
طبق اعالم موسسه فشار خون انگلستان، بسیارى از نمک ها ممکن است در غذاى ما پنهان شده باشد. یکى از این غذا ها 
که مقدار فراوانى نمک دارد، «ماهى خشک» است که این مسآله نیز به دلیل فرایند نمک زنى است که در تهیه آن 
استفاده مى شود.موسسه فشار خون انگلستان مى گوید: سعى کنید از این نوع غذا اجتناب کنید و یا از نوع کم 

نمک تر آن استفاده کنید.
این موسسه همچنین مى گوید: بیشتر نمکى که ما مصرف مى کنیم، در مواد غذایى آماده اى که 
مى خریم، مانند نان، بیسکوئیت، غالت صبحانه، سس ها و چاشنى ها و همچنین مواد 

غذایى آماده به مصرف و غذا هاى بیرون بر پنهان است.
این، نمک هاى پنهان حدود سه چهارم (75 درصد) از نمکى که ما مصرف 
مى کنیم را شامل مى شود. تنها مقدار اندکى از نمک، از مقدار نمک 
مصرفى ما، شامل نمکى مى شود که ما به هنگام پخت و پز 
و یا بر سر سفره غذا به غذاى ما اضافه مى کنیم.

آموزش داروخانه ها 
و مردم مى تواند در این ماجرا نقش 

تاثیرگذارى ایفا کند.»

توهم، بزرگ ترین عارضه زولپیدم
پیام صادقى، رزیدنت روانپزشکى دانشگاه علوم پزشکى 
شیراز،  مى گوید: «متاسفانه سوء مصرف این دارو در بین 
قشر تحصیلکرده بیشتر دیده مى شود؛ این در حالى است 
که در کتاب هاى مرجع پزشــکى به این موضوع اشاره 
شده که این دارو وابســتگى ندارد؛ در حالى که این طور 
نیست و امکان وابستگى در آن باال است. متاسفانه در 
نوع ایرانى این دارو عوارض بیشتر است و گاهى مصرف 

10 تا 15 گرم مى تواند فرد را دچار توهم کند.»
او از نمونه هایــى که به او مراجعــه کرده اند، مى گوید: 
«محمد بیمارى است که به توصیه دوست خود اقدام به 
مصرف این دارو با دوز 10 میلى گرم کرده است. با وجود 
دوز پایین مصرفى، قبل از به خواب رفتن در منزل خود 
مار، عقرب و حشرات ترسناك دیده و این موضوع او را 
مضطرب کرده بود. حاال براى چاره اندیشى به درمانگاه 

روانشناسى مراجعه کرده است.»
او توضیح مى دهد که بیمار دیگرى به نام سارا داشته اند 
که در بخش بسترى شده است. او در بیشتر موارد کنترل 
خود را بر رفتارش از دســت داده و تجربه هفت مرتبه 
خودکشــى و تصادفات متعدد دارد. ایــن دختر جوان 
روزانه تعداد زیادى قرص زولپیدم مصرف مى کند و به 
گفته خودش تهیه این مقدار دارو برایش به یک دغدغه 

تبدیل شده است.
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تخصصان به 
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این قرص   و

دیده مى شود این است که مى تواند عوارض خاصى مانند 
نننران راه رفتن در خواب را ایجاد کند. ما بیما

زیادى داشــتیم کــه با مصرف
دچار شب راهروى این دارو
شده اند. بیمارى داشتیم
که پس از مصرف آن 
در خواب راه مى رفت، 
سوار ماشین مى شد، 
مى رفت،  به خیابــان
دوباره به خانه مى آمد 
هیچ کدام از و صبــح از

این کارها خبرنداشــت یا 
اینکه مواردى داشــتیم که 

پس از مصــرف زولپیدم فرد 
ســمت بالکن رفته و از باال به 
پایین ســاختمان سقوط کرده
نکته اى بود، به همین دلیل

که باید مدنظــر قرار داد 
این اســت که افرادى

امیرحســینجاللى اســتاد دانشــگاه و روان پزشک  
پیش به کشور  5ىىىىىىىمىگوید: «زولپیدم حدود 15 سال
وووارد شده است. در زمان ورود این دارو

به کشور گمان مى رفت که نسبت 
به نمونه هاى مشــابه در کشور 
وابستگى و اعتیاد کمترى دارد، 
اما عوارضى از این دارو دیده 
شد که به مرور زمان مصرف

و تجویز آن را کمى با تردید 
روبه رو کــرد. تحقیقات 
نشان داد کسانى که این 
دارو را مصرف مى کنند، 
اگر بالفاصلــه بعد از خوردن 
آن به رختخواب نروند ممکن 
ککارهایــى را انجــام دهند که 
در حالــت عادى انجــام نمى دهند. 
تجربیات توهمى پیدا کنند یا اینکه آن دوره را 
کامال از یاد ببرند یا کارهایى انجام دهند که پیش 
از این انجام نمى دادند. خــوردن و راه رفتن در 
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 آگهی فراخوان عمومی
 (مناقصه شماره 48555743 و 48555744 )

   روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 

موضوع فراخوان :  طراحى، تامین، تعویض و اجراى سیستم کنترل svc   پست 400 کیلو ولت سبا
مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه: 7،000،000،000 ریال

به استحضار می رساند شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد پروژه به روز رسانی پست کنترل توان راکتیو  پست 
400 کیلو ولت واحد سباى خود ، مشتمل بر خرید ، نصب و راه اندازي  سیستم قدرت ، حفاظت ، کنترل و خنک 
کننده پست SVC1  ، را از طریق پیمانکاران توانمند حوزه برق و با برگزاري مناقصه  دو مرحله اى به انجام 
رساند  ، لذا از کلیه شــرکت هاي توانمندي که داراى شرایط فرم ارزیابى کیفى پیوست میباشند دعوت به 

همکارى مى گردد.
مدارك الزم : ارسال نسخه الکترونیکی سوابق کاري و مستندات  در قالب CD و مطابق فرم ارزیابی کیفی 
پیوست و حداکثر تا تاریخ 31 / 06 / 1401 به آدرس  75 کیلومتري جنوب غربی اصفهانـ  صندوق پستی 161 

مبارکه- ساختمان مرکزى - امور قراردادهاى توسعه
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3263-0315273 آقاى رئوفیان تماس حاصل فرمایند.

- ارایه مدارك و سوابق هیچگونه حقى را براى متقاضیان ایجاد نخواهد کرد وکارفرما مجاز به رد یا تایید کلیه 
شرکت ها مى باشد.

- در مرحله جارى نیاز به ضمانت نامه شــرکت در مناقصه نبوده و تنها پس از بررســى مدارك و دعوت از
 شرکت هاى تایید شده ارسال ضمانتنامه بانکى الزامى است. 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ســاختمان  هاى فاقد سند 

رسمى
شماره: 140160302023000525 - تاریخ: 1401/06/05- برابر راى شماره 
140160302023000473 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى اداره ثبت 
اسناد و امالك مرکزى اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى رضا 
بختیارى نیا فرزند منصور بشماره شناســنامه 1195 صادره از آبادان به موجب 
ســند انتقال 24624 مورخ 1398/04/24 دفتر 412 اصفهان در ششــدانگ 
قسمتى از یکباب خانه نیمه ساز مفروزى از پالك 4988 که با ششدانگ پالك 
4987/1 تشکیل یکباب خانه نیمه ساز را مى دهند به مساحت 15,05 مترمربع 

محرز گردیده است.
 لذا به منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهى 
مى شــود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو 

ماه اعتــراض خود را به ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خود را بــه مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصول 
اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیــت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار 
نوبــت اول: 1401/06/08 – تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/06/23- م 
الــف:1371343 - رئیس ثبت اســناد و امــالك علویجه - حســین زمانى

 علویجه/6/144 

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 رسمى مستقر 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 اشــخاص 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 اســناد 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 2929 و 2928  مــورخ 1401/04/26 آقاى محســن کاظمى 
نجف آبادى  فرزند على نســبت  به سه دانگ مشــاع و خانم مریم محمدى 
نجف آبادى فرزند مهدى نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه  
به مســاحت 193/68  مترمربع قســمتى از پالك شــماره 363 اصلى واقع 
در قطعــه 7 بخش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  
مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/06/08 - تاریخ انتشار 
نوبــت دوم : 1401/06/23 – م الــف:1370534 - حجت الــه کاظم زاده 
اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/6/146 

آگهى ماده 105- اصالحى قانون ثبت
شماره نامه: 140185602008001850 - تاریخ ارسال نامه: 1401/06/07 - 
نظر به اینکه آقاى مجید همایونى زیارتگاهى مالک ششدانگ باستثناى بهاى 
ثمنیه از 72حبه پالك  هاى 1066 و 1067 فرعى از 10 اصلى واقع در زیارتگاه 
بخش یک ثبتى شــهرضا در اجراى تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحى 

قانون ثبت طى درخواست از اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا خواستار پرداخت 
بهاء یکـ  هشتم اعیانى از ششدانگ پالك هاى فوق الذکر گردیده اند که بهاء 
مقدار مذکور طبق ثبــت دفتر امالك به نام خانم هــا جواهر مردانى و صغرى 
سلطان مردانى همسران متوفى حاج یداله مردانى ولندانى مى باشد لذا در اجراى 
تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحى قانون ثبت موضوع جهت ارزیابى یک 
ـ هشتم اعیانى پالك فوق توسط کارشناس رســمى دادگسترى طى شماره 
140121702008005960ـ  1401/04/22 به کانون کارشناســان رسمى 
استان اصفهان اعالم که کانون کارشناســان طى نامه شماره 01/20130/1 
مورخ 1401/05/24 با ارســال گزارش ارزیابى اعالم نموده پالك فوق الذکر 
بصورت دو قطعه زمین اســت. که در اجراى تبصره یک ماده 105 مراتب یک 
نوبت آگهى مى شود که ذینفع به این اداره مراجعه نماید و در صورتى که مدعى 
تضییع حقى از خود مى باشد مى بایست ظرف مدت یک ماه پس از انتشار این 
آگهى، به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این اداره ارائه نماید 
هرگاه ظرف مهلت مقرر گواهى طرح دعوى ارائه نشــود اداره ثبت شــهرضا 
نسبت به حذف بهاء باســتناد ماده فوق اقدام خواهد نمود و در صورت وصول 
گواهى طرح دعوى در مدت مذکور حــذف بهاء ثمنیه اعیانى مقدار فوق الذکر 
موکول به صدور حکم قضایى میباشــد. تاریخ انتشار: 1401/06/08 - م الف: 
1372438- مرتضى قدیرى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى/6/152 

مدیر پویش «فرشتگان ســرزمین من» اصفهان گفت: 
پویش عفاف و حجاب در ایستگاه هاى متروى اصفهان به 
اجرا گذاشته مى شود که تاکنون این طرح در سه ایستگاه 
مترو عملیاتى شده اســت.فروغ جعفریان در گفت وگو با 
ایمنا اظهار کرد: پویش عفاف و حجاب هم راستا با پویش 
«فرشتگان سرزمین من» در اصفهان اجرایى شد. طرح 
پویش فرشتگان سرزمین من از ســوى کانال دختران 
چادرى شکل گرفته است و عمر 10 ســاله اى دارد و در 
زمینه ســبک زمینه عفیفانه بانوان کار مى کند و تمرکز 
آن بر مسئله عفاف و حجاب است.وى با اشاره به اهداف 
این پویش افزود: ارتقاى فرهنگ عفاف و حجاب، ترویج 

امربه معروف و نهى از منکر، پاسخ به شبهات، تولید محتوا، 
فراخوان مسائل روز، ارتقاى سواد رسانه اى بانوان، معرفى 
الگوى سبک زندگى اسالمى از اهداف برگزارى این کانال 
دختران چادرى است.وى اضافه کرد: سال گذشته حدود 
100 شهرســتان این پویش را به طور هم زمان عملیاتى 
کردند و توانســتند کارى بى نظیر را به ثبت برسانند. وى 
افزود: تاکنون در مناسبت هاى مختلف، مانند روز دختر، 
روز مادر، ایام محرم، ایام اربعین، شب یلدا، تعطیالت عید 
نوروز هدایا و چالش هایى را در سطح شهر و در مکان هاى 
پر رفت وآمد اهدا کرده ایم و بدون کوچک ترین حاشیه اى، 

بازخوردهاى بسیار مثبت از مخاطب دریافت کرده ایم.

مدیرکل راهــدارى و حمــل و نقل جاده اى اســتان 
اصفهان از اجراى طرح موسوم به ”اقدام سریع راهدارى 

اصفهان“ (اسرا) همزمان با ”هفته دولت“ خبر داد.
فرزاد دادخــواه افزود: طــرح اقدام ســریع راهدارى 
اصفهان(طرح اســرا) در ادامه اقدامــات این اداره کل 
براى ارتقاى ایمنى و منظرآرایــى راه ها به مدت 2 ماه 
از پنجم شــهریور ماه 1401 در خطوط اســتان اجرا 

خواهد شد.
مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان 
ادامه داد: این طرح بــا هدف ارتقاى ایمنــى راه ها و 
منظرآرایى و انجام اقدامات پیشگیرانه و آمادگى براى 

جلوگیرى از خسارات احتمالى در اثر بارش باران و برف  
در  فصول پاییز و زمستان به راه و ابنیه آن اجرا مى شود.
وى اظهار داشــت: با توجه به محدودیت منابع مالى، 
طرح مزبور بصورت صددرصد امانى و با بهره گیرى از 
پرسنل کارشناسى و عملیاتى و ماشین آالت راهدارى 
اداره کل و ادارات شهرستانى در ســطح استان انجام 

مى شود.
دادخواه خاطرنشان کرد: اقدامات نگهدارى راه ها شامل 
تیغ زنى و تسطیح حریم راه ها، پاکسازى و تخلیه و شیب 
بندى کانال ها و زهکشى ترانشه ها و تسطیح و ریگالژ 

شانه محورها در اولویت اجراى این طرح قرار دارد.

پویش عفاف و حجاب در
 3  ایستگاه متروى اصفهان

طرح اقدام سریع راهدارى 
اصفهان اجرا مى شود  

نوجوان گمشده پیدا شد
فرمانـده انتظامـى شهرسـتان نطنـز گفـت: دختر 
نوجوان 15 سـاله که مسـافر شـهر طرق رود بود و 
مفقود شده بود، سرانجام با تالش مأموران انتظامى 
پیدا شـد. مهدى کریمى اظهار کرد: بعد از تماس با 
پلیس 110 مبنى بـر اینکه یک دختـر نوجوان 15 
سـاله که با خانواده به شهرسـتان نطنز آمـده و در 
شهر طرق رود گمشده اسـت، بالفاصله تحقیقات 
و جسـتجوى پلیس آغاز شـد. بعد از بررسـى هاى 
فراوان پلیس مشـخص شـد به دلیـل تاریکى هوا 
و نابلـد بـودن منطقه و نداشـتن وسـایل ارتباطى، 
این دختر گمشـده اسـت و نیاز به جستجوى وسیع 
براى یافتن ایـن فرد وجـود دارد. وى تصریح کرد: 
بالفاصله با تشکیل تیم هاى جستجو و با همکارى 
کالنترى طرق رود، این دختر نوجوان در بیابان هاى 
اطراف شـهر طرق رود پیدا شد و به آغوش خانواده 

بازگشت.

برپایى میز خدمت جهادى 
همزمان بـا هفتـه دولـت وروز کارمند، میـز خدمت 
آبفا در نمازجمعه فریدن برپا شـد. به گـزارش روابط 
عمومـى آبفا منطقـه فریـدن، میزخدمت جهـادى با 
حضـور فرمانـدار و جمعـى از مسـئولین ادارات 
شهرسـتان ومدیر وکارشناسـان امور آبفـاى منطقه 
فریدن در مسـجد حضرت صاحب الزمان (ع) شـهر 
داران ، محل برگزارى نماز جمعه شهرسـتان برگزار 

گردید.

خبر

نمایشــگاه بین المللــى اصفهان طى 
روزهاى دهم تا ســیزدهم شهریورماه 
میزبــان چهاردهمیــن نمایشــگاه 
بین المللى متالورژى، فوالد، ریخته گرى، 
ماشین آالت و صنایع وابسته خواهد بود.

بــه گــزارش روابط عمومى شــرکت 
نمایشــگاه هاى بین المللــى اســتان 
اصفهان، این نمایشگاه که با حضور 150 
شرکت از هشت اســتان کشور برگزار 
مى شــود، شــرایطى فراهم مى آورد تا 
شــرکت هاى فعال در زنجیــره تامین 
فوالد، به ارائه توانمندى ها، ظرفیت ها، 

محصوالت و خدمات خود بپردازند.
این دوره از نمایشگاه فوالد اصفهان در 
16 هزار مترمربع فضاى نمایشگاهى و 
هشت هزار مترمربع فضاى مفید برگزار 
مى شود و دســتاوردهاى شرکت هاى 
فعال در زمینه هاى تولید فوالد، چدن و 
فلزات غیرآهنى (ریخته گرى، عملیات 
حرارتى، آبکارى و پرداخت، متالورژى 
پودر)، خدمات صنعت متالورژى (مواد 
اولیــه و کمک ذوب ها، قالب ســازى و 
مدل ســازى، خدمات آزمایشــگاهى، 

تســت ها)، ماشــین آالت و تجهیزات 
صنعتى وابســته (جرثقیلها، ژنراتورها، 
موتورهاى گازسوز، غبارگیرها، اتصاالت 
و شیلنگهاى فشــار قوى، روانکارها و 
روغن هاى صنعتى، صنایع الستیک و 
نوار نقاله ها، تصفیه خانه هاى صنعتى) 
و شــکلدهى فلزات (نورد، آهنگرى و 
جوشکارى، تراشــکارى، برشکارى و 

پرسکارى) را به نمایش مى گذارد.
چهاردهمیــن نمایشــگاه بین المللى 

متالــورژى، فــوالد، ریخته گــرى، 
ماشــین آالت و صنایع وابسته اصفهان 
با حضور شــرکت هایى از استان هاى 
تهران، اصفهان، سمنان، یزد، خراسان 
رضوى، مازندران، کرمان و خوزســتان 
برگزار مى شــود؛ همچنین نمایندگانى 
از کشورهاى آلمان، ایتالیا، کره جنوبى، 
ســوئد، هند، چین و ترکیــه نیز در این 

نمایشگاه حضور دارند. 
این نمایشگاه در حالى برگزار مى شود که 

نسبت به دوره هاى پیش از آن، افزایش 
کیفیت محسوسى را به نمایش مى گذارد 
و برندهاى مطرحــى را در حوزه فوالد 
گرد هم جمع کرده اســت. از جمله این 
برندهــاى مطرح مى توان به شــرکت 
فوالد مبارکه اصفهان، شرکت سهامى 
ذوب آهن، مجتمع فوالد ســپید فراب 
کویر، شــرکت مادرتخصصى توسعه 
معــادن و صنایــع معدنــى خاورمیانه 
(میدکــو)، مجتمــع نــورد گالوانیزه 

دشتستان راد، فوالد ظریف، حامى آلیاژ 
آسیا، صنایع فوالد کاویان گهر سیرجان، 
کهرباگستر، پارت گوال گیتى، مهندسى 
 ،(MMTE) فن آور معــادن و فلــزات
ایریتک، گــروه صنعتى زریــن، ابتکار 
سوله ســپاهان و گروه صنعتى سپافیل 

اشاره کرد.
در کنار این نمایشگاه نشست  هم اندیشى 
انجمن تولیدکنندگان فــوالد ایران با 
انجمن سنگ آهن ایران و اتاق بازرگانى 
اصفهان نیز برگزار مى شــود؛ همچنین 
برگــزارى تور بازدید توســط خوشــه 
ریخته گرى ایران در این نمایشــگاه، از 
جمله نکات حائز اهمیــت این رویداد 

نمایشگاهى به شمار مى رود.
عالقمندان به بازدیــد از چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللى متالورژى، فوالد، 
ریخته گــرى، ماشــین آالت و صنایع 
وابسته مى توانند از ســاعت 10 تا 18 
روزهاى دهم تا ســیزدهم شهریورماه 
1401 به نمایشگاه بین المللى اصفهان 
واقع در کمربندى شرق، روبروى منطقه 

روشن دشت مراجعه کنند.

اصفهان میزبان معتبرترین نمایشگاه 
صنعت فوالد کشور مى شود

مسئول برنامه پیشگیرى و کنترل بیمارى هاى قلبى عروقى و دیابت 
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به مصرف 
دو برابرى نمک در اصفهان، گفت: با توجه به میزان باالى فشارخون 
در سنین باالى 18 سال، پیش بینى مى شود حدود یک میلیون و 220 

هزار نفر در استان اصفهان مبتال به فشار خون باشند.
رامش حســین خانى با بیان اینکه یکى از فاکتورهاى مهم در رژیم 
غذایى مصرف نمک است، تصریح کرد: مردم اصفهان در صورتى به 
طور متوسط در طول روز 9/5 گرم نمک مصرف مى کنند که میزان 
استاندارد این رقم برابر با پنج گرم اســت و تقریبًا مصرفى دو برابر 

استاندارد جهانى دارند.
وى با بیان اینکه طبق مطالعه انجام شــده در سال 1395 در استان 
اصفهان، 25 درصد شــهروندان باالى 18 سال مبتال به فشارخون 
بودند، ادامه داد: این مطالعه در سال 99 تکرار شد که طى آن درصد 
اعالم شــده به 33/63 درصد افزایش یافته بود و بیش از هر سه نفر 

باالى 18 سال، یک نفر مبتال به فشارخون بودند.
وى با بیان اینکه افزایش حدود 8/5 درصدى افراد مبتال به بیمارى 
فشار خون تنها طى چهار ســال فاجعه است گفت: تا حد امکان باید 
عوامل خطر کاهش یابد و مردم به سمت شیوه زندگى سالم سوق پیدا 
کنند. با توجه به میزان باالى شیوع این بیمارى در سنین باالى 18 
سال، پیش بینى مى شود حدود یک میلیون و 220 هزار نفر در استان 

اصفهان مبتال به فشار خون باشند.

روند ابتال به فشارخون
 در اصفهان فاجعه است 

تاسیس
 شرکت سهامى خاص کبریا صنعتگران پارتاك درتاریخ 1401/06/02 به شماره ثبت 71925 به شناسه ملى 14011445251 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى ساخت ونصب وراهبرى و نگهدارى و تعمیرات و تدوین pm و دستورالعمل عملیاتى وتولیدى و تعمیراتى، 
نظافت صنعتى، تامین قطعات، کنترل پروژه و مدیریت کنترل کیفى، بازرسى کارخانجات فوالد و گندله سازى و واحد احیاء مستقیم و انباشت و برداشت و آزمایشگاه آهن سازى و 
صنایع گاز ونفت و پتروشیمى(به استثناء استخراج واکتشاف و بهره بردارى نفت،گاز،پتروشیمى) و سنگ آهن ومعادن وکارخانه سیمان و خودرو و صنایع غذایى، ساختمانى، داروئى 
و آب و فاضالب، مشاوره فنى در زمینه احداث واحدهاى صنعتى، بهبود فرایند تولید، به روز رسانى و بهینه سازى تجهیزات، خرید و فروش و صادرات و واردات قطعات وتجهیزات 
صنعتى، حمل و نقل درون شهرى ، خاك بردارى، انباردارى، اخذ گواهى نامه هاى کیفیت، خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در 
کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر 
داخلى و خارجى، افتتاح حساب نزد کلیه بانک ها و موسسات اعتبارى براى شرکت و اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در 
کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
برازنده ، کوچه اقاقیا 17 ، بن بست صفا ، پالك 19 ، طبقه همکف کدپستى 8193847541 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 
سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 131169 مورخ 1401/04/21 نزد بانک سینا شعبه چهار 
باغ اصفهان با کد 131 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم پروین براتى سده به شماره ملى 1171072821 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مرجان 
اسدى قجرلو به شماره ملى 1289650780 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم معصومه محمدى خمیران به شماره ملى 2649299411 به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى با امضاى آقاى حمید عباسى به کد ملى0064853845 و آقاى کامبیز طیبى نائینى به کد ملى 1249490588 متفقا و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء آقاى 
حمید عباسى به کد ملى0064853845 منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم صبیحه نیک بخت نصر آبادى به شماره ملى 
1292444339 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مهران اسماعیلیان به شماره ملى 5129664965 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1372610)

آگهى تغییرات
  شرکت سهامى خاص الوند صعود آذرخش به شناسه ملى 14010003246 و شماره ثبت 67730 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/04/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:ـ  آقاى داود امامى گشنیزجانى به شماره ملى 5759816292 به ســمت رئیس هیئت مدیره و خانم سعیده قاطع به شماره ملى 
1741832896 به سمت مدیرعامل و خانم سمیرا محمدى به شماره ملى 1080171150 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقاى بهرام امامى گشنیز جانى 
به شماره ملى 5759720082 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره حداکثر تا تاریخ 1402/06/28 انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهد آور و همچنین 
کلیه اوراق عادى و ادارى شرکت با امضاى رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1372614)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص مهندسى بازرگانى توان آوران اسپادانا به شناســه ملى 10260557658 و شماره ثبت 38187 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/05/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن مصلحى به شماره ملى 1283011395 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و میترا 
مکتوبیان بهارانچى به شماره ملى 1286994152 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و فضل اله ژاله به شماره ملى 1288819501 به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره تا تاریخ 1403/05/07 انتخاب گردیدند. فاطمه لطیف کار به شماره ملى 1292149191 به سمت بازرس اصلى وپریسا طاهرى دولت آبادى به شماره 
ملى 1293310913 به سمت بازرس على البدل بریا مدت یک سال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین 

گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1372580)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص تولیدى تجارى یکتا فالح سپاهان به شناسه ملى 10260427132 و شــماره ثبت 21874 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت پرشیان امید جى به شناسه ملى 10260621539 به نمایندگى علیرضا فالحتیان به شماره ملى 1286666597 
به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره و مرجان فالحتیان به شماره ملى 1288138121 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و محسن فالحتیان پائین 
دروازه به شماره ملى 1291038231 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 1403/04/28 انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به 
امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت داراى اعتبار مى باشد. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1372602)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص مهندسى بازرگانى توان آوران اسپادانا به شناسه ملى 10260557658 و شماره ثبت 38187 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/05/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن مصلحى به شماره ملى 1283011395 به سمت مدیرعامل و میترا مکتوبیان بهارانچى به شماره 
ملى 1286994152 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فضل اله ژاله به شماره ملى 1288819501 به سمت رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 

خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1372579)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص همکاران آهن اسپادانا به شناسه ملى 14010569825 و شماره 
ثبت 69440 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/04/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ گردید :ـ  سرمایه شرکت از محل واریز نقدى طى گواهى شماره 92460/257 
مورخ 1401/04/23 بانک ملت شعبه شیخ صدوق اصفهان از مبلغ 1000000000 
ریال به مبلغ 11000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
ذیل اصالح گردید : « سرمایه شــرکت مبلغ 11000000000ریال نقدى است که به 
1100 سهم 10000000ریالى بانام عادى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است.» 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1372583)
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در چارچوب هفته چهارم لیگ پرتغــال، پورتو به مصاف 
ریوآوه رفت و در خانه حریف شکست سنگین 3 بر یک را 
تجربه کرد. مهدى طارمى که با تالش 
کادر درمان به زحمت به این مسابقه 
رسید، از ابتدا تا دقیقه 84 در ترکیب بود 
ولى نمایشى ضعیف از خود 
به ثبت رســانید. ستاره 
کشورمان در حالى 
که 3 بــر صفر از 
عقب  حریــف 
موقعیت  بــود، 
بــزرگ پنالتــى 
را از دســت داد تــا 
به نــاکام بــزرگ این 
مســابقه نام گیرد. سایت 
«گل پوینت» پرتغال در 
ارزیابى فنــى اش از این 
دیدار به مهدى طارمى 
نمــره 3/7 از 10 را داد 
تا ســتاره تیــم ملى 
کشورمان به عنوان 
ضعیف ترین بازیکن 
میدان انتخاب شود.

ستاره ایرانى
 ضعیف ترین شد!

02

پس از بازدید نماینده ویژه ى سازمان لیگ فدراسیون فوتبال 
و با مصوبه شوراى تامین شهرستان بندرانزلى، مجوز حضور 
تماشاگران در استادیوم زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلى 
جهت دیدار ملوان و ذوب آهن صادر شد. این دیدار امروز 
سه شنبه 7 شهریور با قضاوت على باى و کمک هاى محمد 
هاشمى نســب، دانیال باشــنده، مهرداد خسروى برگزار 

مى گردد.

ملوان و ذوب آهن
 با حضور تماشاگران

05

مهدى ابراهیمى، دروازه بان اصالتًا بوشــهرى است که از 
کودکى راهى قطر شده و کار را از تیم جوانان الخور در این 
کشور دنبال کرده است. او سابقه حضور در تیم جوانان کشور 
قطر را هم در کارنامه دارد و مدتى نیز عضویت تیم االهلى را 
نیز تجربه کرده است. مهدى حسن ابراهیمى که زمانى نیز 
پیشنهاد امیر عابدینى، مدیرعامل وقت پرسپولیس به وى 
براى عضویت در این تیم اخبارى منتشر شده بود، اکنون 
با حضور در ایران سراغ على دایى رفته و با توجه به رفاقت 
دیرینه اى که با اســطوره فوتبال ایران دارد، توپ رسمى 

مسابقات جام جهانى را به وى اهدا کرد.

سورپرایز ویژه على دایى

8 تیم بعد از ظهــر امروز در چارچــوب هفته چهارم 
رقابت هاى لیگ برتر به مصــاف هم مى روند که در 
این بین مهمترین دیدار براى فوتبالدوستان اصفهانى 
تقابل یکى از تیم هاى این دیار با تنها نماینده شــهر 

بندر انزلى در این مسابقات است.
تیم فوتبال ذوب آهن از ساعت 19 امروز در ورزشگاه 
«سن سیروس» باید به مصاف تیم ملوان بندرانزلى 
برود. سبزپوشــان اصفهان در حالى راهى شــمال 
شده اند که در سه بازى قبلى خود موفق به برترى بر 
رقبا نشده اند و با سه تساوى پیاپى در سه هفته نخست 
لیگ و به دست آوردن 3 امتیاز در رده یازدهم جدول 
مسابقات لیگ قرارگرفته اند. گاندوها انگیزه زیادى 
براى مصاف با رقیب شمالى خود دارند و براى ارتقاى 
جایگاه خود در جدول رقابت هــا، محکوم به غلبه بر 

ملوانى ها هستند. 
در مقابل، قوى سپید انزلى هم با اینکه در قعر جدول 
رقابت ها جاخوش کرده اما عملکرد قابل توجه این تیم 
در سه بازى ابتدایى لیگ نشان داده که ملوان تیمى 
دست و پا بســته نیســت و به راحتى تسلیم حریفان 
نمى شود. آنها با اینکه امســال و پس از دورى شش 
ساله به باالترین سطح مســابقات فوتبالى ایران پاى 
گذاشته اند و با بازیکنانى به میدان مى روند که اکثراً 
تجربه حضور در لیگ برتر را در کارنامه خود ندارند اما 
در نبرد با رقباى تا بن دندان مسلح خود کم نیاورده اند. 
با تمام این تفاسیر آنچه قوى سپیدانزلى تا به اینجاى 
کار از خود به نمایش گذاشــته ثابت کرده علیرغم 
نتایجى که گرفته تفکر بازنده بودن در بین شاگردان 
لیگ یکى مازیار زارع هیچ محلــى از اعراب ندارد. 
دقیقًا مانند حریف اصفهانى امروز آنها. گاندوها هم 
امسال با شعار «در کنار هم شکست ناپذیریم» پاى 
به میدان رقابت ها گذاشــته اند و بــا اینکه تاکنون 
موفق نشده اند از ســد هیچیک از رقیبان خود عبور 
کنند اما درمقابل، زور هیچکدام از حریفان آنها هم 
به چیره شدن بر سربازان تارتار نرسیده است. مهدى 
تارتار هم همچون زارع بازیکنان نام آشناى چندانى 
در اختیار ندارد امــا با همین شــاگردان جوان و به 

خصوص دوندگــى و جنگندگى بى امان مهره هاى 
میانى و  دفاعى اش تصمیم دارد این تیم پرافتخار و 
ریشه دار اصفهانى را به جایگاه اصلى اش که حضور 
در بین تیم هاى باالى جدول لیگ است برگرداند. 

سربازان تارتار براى تحقق این هدف، چاره اى ندارند 
جز اینکه از امروز روى ریل پیروزى قرار بگیرند. این 
امر چندان دور از دسترس نیست اما براى نیل به آن 
ذوب آهنى ها نخست باید ضعف خود در خط حمله را 
برطرف کنند. آنها که ســعید باقرپسند بهترین مهره 
تهاجمى خود را به دلیل مصدومیت از دست داده اند 
مى توانند براى رســیدن به گل بــر توانایى و انگیزه 
مهاجمانى چون سجاد آشورى، محمدحسین اسالمى، 
شهرام ساالرى و محمدرضا سلیمانى تکیه کنند. البته 

در کنار آن اضافه شدن و قرار گرفتن بازیکنانى چون 
صادق صادقى، پوریا پورعلى و سجاد جعفرى در کنار 
فورواردهاى این تیم در هنگام حمله، قدرت خط آتش 
ذوبى ها را دوچندان خواهد کرد، چه اینکه اولین و تنها 
گلى که ذوبى ها تا کنون وارد دروازه رقبا کرده اند هم 
روى فرصت طلبى صادقى و توانایــى او در عبور از 

مدافعان حریف به ثمر رسیده است. 
با توجه به اینکه مدافعان ملوان تــا به اینجاى کار با 
6 گل خورده در کنار تراکتورى ها بدترین عملکرد را 
در خط دفاعى داشته اند، گل زدن به این تیم شمالى 
آنقدرها هم کار دشــوارى براى مهاجمان ذوب آهن 
نخواهــد بود. عالوه بــر اینکه ایمــان صادقى، گلر 
انزلى چى ها هم در ســایه عملکرد ضعیف ســاختار 

دفاعى این تیم نتوانسته تاکنون چهره یک دروازه بان 
ششدانگ را ارائه دهد و با این تفاسیر شاگردان تارتار 
مى توانند با آنالیز شیوه بازى ملوانى ها و دنبال کردن 
تاکتیک تیمى، به قلب دفاع ملوان نفوذ کرده و تنها با 
کمى چاشنى دقت در ضربات نهایى شان، دروازه این 

تیم را بگشایند. 
با توجه به نمایش فوق العــاده حامد نورمحمدى در 
قلب خط دفاع گاندوها و عملکرد درخشان او، هم روى 
زمین، هم در نبردهاى هوایى و هم در جنگ هاى تن 
به تن و همچنین انسجام ذوب آهن در فاز دفاعى که تا 
به اینجاى رقابت ها نقطه قوت تیم تارتار بوده است، تا 
جایى که فقط تراکتورى ها آن هم یک بار و در آخرین 
ثانیه هاى بازى موفق به عبور از این دژ ســبزمحکم 

شدند گل زدن به این تیم براى شاگردان زارع چندان 
آســان نخواهد بود. ضمن اینکه گلر ذوب آهن هم 
در سه بازى گذشــته با ارائه بازى هاى کم اشتباه و 
واکنش هاى به موقع نقش بسزایى در بى اثر کردن 
برنامه هاى هجومى حریفان این تیم داشــته است. 
حبیب فرعباســى حتى در بازى گذشته تیمش برابر 
مس رفسنجان با مهار ضربه پنالتى منشا ستاره این 
میدان لقب گرفت. او با سیو دیدنى خود هم مانع باخت 
تیمش شد، هم حسرت کسب نخستین 3 امتیاز را به 
دل شاگردان ربیعى گذاشت و هم موجب ناکامى آقاى 
گل لیگ گذشته در ثبت اولین گل فصل جدیدش شد؛ 
با این حســاب، مى توان امیدوار بود که گاندوها در 
صورت موفقیت در به ثمر رساندن گل در بازى امروز، 

با دست پر به اصفهان برگردند. 
البته نباید این نکته را فراموش کرد که میزبان بودن 
حریف و وضعیت نه چندان مســاعد چمن ورزشگاه 
پیرانزلــى و همچنیــن حضور چهره هایــى در بین 
مهاجمان ملوان، که عطش سیرناپذیرى براى گلزنى 
دارند مى تواند ورق را به سود حریف شمالى ذوب آهن 
برگرداند. سجاد بازگیر و میالد جهانى را مى گوییم. 
بازگیر با دو گل زده در جمــع مدعیان آقاى گلى قرار 
گرفته و نمــى خواهد به این زودى هــا در کورس با 
رقبایش عقب بیافتد و جهانى بازیکن پیشــین ذوب 
آهن و سپاهان هم به دلیل ترك اجبارى نصف جهان 
بخاطر اینکه ســپاهانى ها عذر او را خواستند حاال به 
جهانى از انگیزه تبدیل شــده و گلزنى به ذوب آهن 
بهترین فرصت براى اوست تا قابلیت هایش را به رخ 

اصفهانى ها بکشد.
همه اینها نویــد دهنده این اســت که تقابــل امروز 
ذوب آهن و ملوان در ورزشــگاه «ســن ســیروس» 
مى تواند یکى از جذاب ترین و تماشایى ترین بازى هاى 
این هفته باشد. چرا که هم قوى سپید انزلى براى دور 
شدن از قعر جدول لیگ و پرواز به سمت رده هاى باالتر 
محکوم به چیره شدن برگاندوهاست و هم سبزپوشان 
اصفهان براى کسب رتبه اى بهتر از فصل قبل و قرار 
گرفتن در جمع تیم هاى باالى جدول باید با برترى بر 

انزلى چى ها به سریال تساوى هاى خود خاتمه دهد.

ذوب آهن-ملوان، امروز در «سن سیروس»

مأموریت ویژه گاندوها؛ غلبه بر قوى سپید انزلى

دروازه بان سپاهان اگرچه در مصاف با گل گهر 
دو بار توپ را درون دروازه اش دید ولى نشان داد 
همان گلر حواس جمع و آماده سابق سپاهان به 

چارچوب بازگشته است.
روزهاى دورى پیام نیازمند از سپاهان هم براى 
خودش و هم براى هــواداران و کادر فنى این 
تیم بسیار سخت سپرى شــد. کریستوفر کنت 
که براى پر کردن جاى او به اصفهان آمده بود، 
نتوانســت در حد و اندازه هاى او باشد و در میانه 
فصل رشید مظاهرى براى پر کردن ضعف خط 
دروازه سپاهان به عنوان خریدى پر سر و صدا از 

استقالل به اردوى طالیى پوشان پیوست.
با این حال اضافه شــدن مظاهــرى هم خیلى 
نتوانست دردى از ســپاهانى ها دوا کند و خود 
این ســنگربان هم در نیمه دوم فصل گذشته و 
همینطور رقابت هاى آسیایى چندان از عملکرد 
خودش رضایت نداشــت تا در پنجره تابستانى 
ســپاهانى ها به دنبال بازگرداندن 
نیازمند بروند که براى حضور در 
جام جهانى بــازى کردن در 
پورتیموننس را مشروط 
به ادامه حضورش در 
فوتبــال پرتغال 

کرده بود.
نیازمنــد تــا 

جایى که توانست 
براى به دست آوردن 

جایگاه ثابت در پرتغال به 
حضورش در این کشور ادامه داد 

ولى وقتى دید شــرایط مهیا نیســت به یکباره 
پیشــنهاد ســپاهان را پذیرفت و در شرایطى 
بازگشت که رشید مظاهرى همچنان به عنوان 
رقیبى جدى مى تواند سد راه او براى قرار گرفتن 

در ترکیب اصلى باشد.
با این حال در سومین بازى فصل مطابق انتظار 
ژوزه مورایس مظاهرى را روى نیمکت قرار داد تا 
نیازمند در بازگشت به سپاهان خیلى براى بازى 

کردن انتظار نکشد. البته این بازى براى نیازمند 
چندان هم ساده نبود و او هنوز گرم نشده 
بود که شوت بایناما از محوطه شش قدم 
به زاویه مخالف او زده شد و اگر واکنش 
سریع این دروازه بان نبود گل اول مسابقه 

خیلى زود به ثمر مى رســید. در ادامه و به 
خصوص در نیمه اول نیازمند تحت فشــار قرار 
داشت ولى بدون اشتباه کار کرد و سعى کرد در 
بازیسازى هم با توجه به پرس شدید تیم میزبان 

به کمک تیمش بیاید.
در نیمه دوم هــم نیازمند لحظات ســختى را 
تجربه کرد و یکبار شــوت مهاجــم گل گهر را 
که از فاصله اى دو ســه مترى زده شد به کرنر 
فرستاد ولى روى برخورد توپ به پاى داسیلویرا و 
منحرف شدن توپ و همینطور ارسال دقیق نوید 
عاشورى کارى از دستش برنیامد تا در بازگشت 
به لیگ برتر دو بار طى 90 دقیقه گل خورده باشد.

نکته دیگر این مســابقه بــراى نیازمند گرفتن 
بازوبند کاپیتانى از محمدرضا حســینى پس از 
خروج این بازیکن از زمین بود کــه با توجه به 
صحبت هاى حسینى در میکســدزون خبرى 
درباره دســتور مورایس بــراى دادن بازوبند به 
سنگربان تیم، به نظر مى  رسد در بازى هاى آینده 
با توجه به ثابت نبودن نفرات هجومى سپاهان 
بیشتر شاهد بســتن بازوبند بر بازوان دروازه بان 
27 ساله سپاهان باشیم که به ایران بازگشته تا با 
نمایش هایى که در ترکیب زردپوشان اصفهانى 
ارائه مى کنــد جایگاهش در تیم ملــى را براى 

جهانــى قطر حفظ حضــور در جــام 
کند.

پیام، همان دروازه بان حواس جمع و آماده

مرضیه غفاریان

ســپاهانى ها به دنبال بازگرداندن 
که براىحضور در نیازمند بروند
جام جهانى بــازىکردن در

پورتیموننس را مشروط 
به ادامه حضورش در 
فوتبــال پرتغال 

کرده بود.
نیازمنــد تــا 

جایى که توانست 
براى به دست آوردن

جایگاه ثابت در پرتغال به 
حضورش در این کشور ادامه داد 

ولى وقتى دید شــرایط مهیا نیســت به یکباره 
پیشــنهاد ســپاهان را پذیرفتو در شرایطى

بازگشت که رشید مظاهرى همچنان به عنوان 
براى قرار گرفتن رقیبى جدى مى تواند سد راه او

در ترکیب اصلى باشد.
با این حال در سومین بازى فصل مطابق انتظار 
ژوزه مورایس مظاهرى را روى نیمکت قرار داد تا 
بازگشت به سپاهان خیلى براى بازى نیازمند در
کردن انتظار نکشد. البته این بازى براى نیازمند 

چندان هم ساده نبود و او هنوز گرم نشده 
بود که شوت بایناما از محوطه شش قدم 
به زاویه مخالف او زده شد و اگر واکنش 
سریع این دروازه بان نبود گل اول مسابقه 

خیلى زود به ثمر مى رســید. در ادامه و به 
اولنیازمند تحت فشــار قرار خصوصدر نیمه

داشت ولى بدون اشتباه کار کرد و سعى کرد در 
بازیسازى هم با توجه به پرس شدید تیم میزبان 

نمایش هایى که در ترکیب زردپوشان اصفهانى 
ارائه مى کنــد جایگاهش در تیم ملــىرا براى

جهانــىقطر حفظ حضــور در جــام 
کند.
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شرزود تمیروف مهاجم پیشین پرسپولیس بعد از برگزارى 
جلسه با مدیران باشگاه پیکان به توافق رسید و قرارداد خود 
را تا پایان فصل امضا کرد. این مهاجم 24 ساله که عضو تیم 
ملى ازبکستان است، نیم فصل گذشته راهى پرسپولیس 
شد اما در روز پایانى نقل و انتقاالت تابستانى قرارداد خود را 
فسخ کرد. او در جلسه با مدیران باشگاه رسما قرارداد بست و 
شاگرد مجتبى حسینى شد. تمیروف بعد از عقد قرارداد خود 
به محل تمرین پیکان رفت و کارش را با خودروسازان براى 

ادامه لیگ برتر استارت زد.

تمیروف به پیکان پیوست
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درحاشیه تقابل تیم هاى ون پارس اصفهان و فجرسپاسى 
شیراز از هفته اول رقابت هاى لیگ آزادگان، از سرمربى تیم 
میهمان تقدیر شــد. مهدى رجب زاده، پیشکسوت باشگاه 
ذوب آهن که سال ها براى این تیم اصفهانى به میدان رفته 
است، پیش از شروع بازى از سوى احمد تسیرى، مدیرعامل 
باشــگاه ون پارس مورد تجلیل قرار گرفــت تا به نوعى از 
زحمات این چهره براى فوتبال اصفهان تقدیر به عمل آمده 
باشد. رجب زاده که اصالت شیرازى دارد، سالیان زیادى از 
فوتبالش را در باشگاه ذوب آهن پشت سر گذاشت و چندین 
سال هم کاپیتان این باشــگاه اصفهانى به شمار مى رفت. 
گفتنى است دیدار بین دو تیم ون پارس و فجر سپاسى شیراز 

بدون رد و بدل شدن هیچ گلى به اتمام رسید.

تجلیل باشگاه اصفهانى
 از رجب زاده

ریوآوه رفت و در خانه حریف شکست سنگین
تجربه کرد. مهدى طارمىک
کادر درمان به زحمت به
4رسید، از ابتدا تا دقیقه 84 در
ضع ولى نمایشى
ثبت رســ به
کشورما
3که 3
حریـ
بــود
بــزرگ
را از دســ
به نــاکام بـ
مســابقه نام گ
«گل پوینت»
ارزیابى فنــى
دیدار به مهد
7نمــره 3/7
تا ســتاره
کشورمان
ضعیف تر
میدان انت



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

آگاه باشــید! اى بندگان خدا! پرهیزکاران از دنیاى زودگذر به ســالمت 
گذشــتند و آخرت جاودانه را گرفتند. با مردم دنیا در دنیایشــان شــریک 
شدند، اما مردم دنیا در آخرت آنها شرکت نکردند. پرهیزکاران در بهترین 
خانه هاى دنیا ســکونت کردند و بهتریــن خوراك هاى دنیــا را خوردند و 
همان لذت هایى را چشیدند که دنیاداران چشیده بودند و ازدنیا بهره گرفتند 
آنگونه که سرکشــان و متکبران دنیا بهره مند بودند. ســپس از این جهان با 

زاد و توشه فراوان و تجارتى پرسود، به سوى آخرت شتافتند.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى
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امام خمینی(ره) : عشایر ذخایر انقالبند.
مقام معظم رهبري : مسئولین کارى کنند که زندگى عشایر به یک رفاه نسبى برسد.

آیت ا... رئیسى: عشایر نقش مؤثرى در رونق اقتصادى کشور دارند.

جمعیت عشایر استان اصفهان به تفکیک ایل

تعداد خانوار و 
جمعیت عشایر 
استان اصفهان 
به تفکیک 
شهرستان

مشخصات کلی جامعه عشایر استان اصفهان :
براساس سرشماري مرکزآمار ایران عشایر استان 9426 خانوار 
و 44736   نفر در ییالق و 1087  خانوار با  5626   نفر در قشالق 

(جمعاً  10513  خانوار با  50362  نفر) می باشد.

مجتمع پرواربندى دام عشایر جرقویه 

منبع آب شرب میدانک فریدونشهر

نام پروژهردیف
میزان اشتغالمبلغ اعتبار هزینه شده ( میلیون ریال)حجم کار/ظرفیتمحل اجراى پروژه

توضیحات
غیرمستقیممستقیمجمعاستانىملی استانیملیواحدمقدار روستاشهرشهرستان

احداث منبع 300 متر مکعبى25000250325  25000متر مکعب300 نصرآبادجرقویهتامین آب شرب عشایر کوره گچى1

خط انتقال واحداث منبع 50 متر مکعبى  25006000 3500متر مکعب50تنگ گنگ فریدونشهرتامین آب شرب عشایر تنگ گنگ2

احداث جایگاه توزیع مایع گاز   3000300011  متر مربع85میدانک فریدونشهرا حداث جایگاه گاز میدانک3

احداث وزیر سازى جاده عشایرى بزمه  2000020000  کیلومتر5بزمه فریدونشهراحداث وبازگشایى وزیر سازى جاده4

احداث  یک دهنه پل دال دشت کبود چادگان  60006000  دهنه1دشت کبود چادگاناحداث پل5

احداث پل ، آبنما ودیوار حایل  1500015000  مورد12پادنا سمیرماحداث ابنیه ودیوار حایل جاده  طاسک6

          75000   

درصدتعدادجمعیت (نفر)تعدادخانوارنام ایلردیف

44471855736/8قشقایی1

49792617952بختیاري2

1087562611/2جرقویه3

1051350362100جمع

درصدتعداد جمعیت (نفر)تعداد خانوارنام شهرستانردیف
40901705334سمیرم1
45372380547فریدونشهر2
42522945چادگان3
1064548711اصفهان (جرقویه)4
28410792شهرضا5
734250/7دهاقان6
402190/3سایرشهرستانها7

1051350362100جمع

پروژه ها و طرح هاي آماده افتتاح و بهره برداري در هفته دولت سال 1401

پروژه هاى شاخص انجام شده در مناطق عشایرى توسط اداره کل امور عشایر استان

   ظرفیت  25000 رأس دام     250 واحد 100 راسى     اشتغال زایى 325 نفر      احداث چاه آب و عملیات زیر بنایى مجتمع و شبکه برق به      طول 
10 کیلو متر از نصرآباد تا مجتمع     اعطاى 100 میلیارد ریال تسهیالت 4٪ با بازپرداخت 5 ساله   بهره بردارى از  83 واحد در فاز اول و واگذارى 114 

واحد در فاز دوم به متقاضیان واجد شرایط

جایگاه توزیع گاز مایع میدانک فریدونشهر

زیر سازى و احداث جاده هاى عشایرى

   توزیع کپسول مایع گاز جهت استفاده عشایر      بهره بردار: 2000 خانوار      مساحت : 100 متر مربع

   حجم:50 متر مکعب     خط انتقال : 2 کیلومتر    شبکه توزیع:1 کیلومتر   احداث ابنیه فنى : 20 مورد      طول : 150 کیلومتر      بهره بردار : 3000 خانوار


