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سخنگوى وزارت خارجه:سخنگوى وزارت خارجه:

تهران به پایتخت تهران به پایتخت 
دیپلماسى فعال دیپلماسى فعال 
تبدیل شده استتبدیل شده است
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گرانى و جوانى
 که از ُکما درآمد!

نگاه خاص «ایران» به نان
2

دستگاه هاى سنجش کیفیت 
هوا را خاموش نکنید

3

به شیرینى
 «یک انگشت عسل»

پیکر رهاشده ریسباف

بازبینى«طرح جامع»
 نطنز به شیوه نوین

3

3

       

6  بیمارى که با 
نخوردن آب 

سراغ مان مى آید!

درباره داشته هاى اصفهان نباید غلو کرد
3
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بیکاران پنهان

این نکته ثابت شده که مصرف یک و نیم لیتر آب 
در طول روز و قبل از تمام وعده هاى غذایى، نه 

تنها منجر به کاهش وزن شــما خواهد شد 
بلکه وزن کاهش یافته شــما را تا مدت ها 

حفظ خواهد کرد...

 12/3 درصد آخرین نرخ بیکارى در اصفهان اســت؛ 
آمارى رســمى که البته شــامل کارگران غیر رسمى 
نمى شود. این در حالى است که کارگاه هاى زیرزمینى 
نمور که فقر از سر و کولشان باال مى رود، نماد بارزى از 
بیکارى پنهانى هستند که در حال گسترش بوده و حتى 

اقشار تحصیل کرده را هم دربر گرفته اند.
اگر بخواهیم به شکل جزیى تر به این مقوله نگاه کنیم 
مشخص مى شود که بیشترین بیکارى پنهان در گروه 
صنایع متفرقه ( 75 درصد) و پــس از آن صنایع کانى 
غیرفلزى (74/8 درصد) بوده و کمترین آن هم مربوط 
به صنایع نساجى، پوشــاك و چرم (2 درصد) و صنایع 
چوب (6 درصد) است. میزان بیکارى پنهان در صنایع 
تولیدکننده فلزات اساسى بیش از 53 درصد و در صنایع 
ماشین آالت برقى و غیر برقى و وسائط حمل ونقل نیز 

بیش از 58 درصد بوده است...

کوچ دانش آموزان کوچ دانش آموزان 
اصفهانى به مدارس دولتىاصفهانى به مدارس دولتى

افزایش افزایش 4545 درصدى درصدى
شهریه مدارس غیر انتفاعى باعث شده است؛شهریه مدارس غیر انتفاعى باعث شده است؛
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استاندار با اشاره به لزوم اصالح دیدگاه برخورداربودن اصفهان؛

قلعه نویى قرعه اقبال تیم ملى
 خواهد شد؟

فرض کنید باالخره گــره از کالف پیچیده نیمکت تیم ملى ایران گشــوده 
و مشخص شــد چه فردى قرار اســت در جام جهانى روى آن بنشیند. مثًال 
تصورکنید با برکنارى دراگان اسکوچیچ این بار قرعه براى هدایت ملى پوشان 
به نام ژنرال افتاده است. به نظر شــما آیا این اتفاق پیامد خوبى براى تیم ملى 

کشورمان در برخواهد داشت؟...
2

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

نقش آفرینى کارگران غیر رسمى 

غیبگویان
 دروغگو

رمال ها در دنیاى
 حقیقى و مجازى  مى تازند

آیین ایجاد پایگاه کتاب با موضوع فرهنگ شهروندى برگزار شد
همزمان با رونمایى از 250 عنوان کتاب؛ 
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سرلک، غمگین ترین سرلک، غمگین ترین 
ملى پوش پس از ماجراى 

علت مرگ 5 شهروند نجف آبادى از زبان نماینده مجلس سندرومى دردناك که با گوشى موبایل ایجاد مى شود!جهان نما جرایمى باور نکردنى که در دارك وب رخ مى دهدسالمت هافبک گاندوها به نفت مسجد سلیمان پیوستتکنولوژى ورزش

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى 
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى اســتان اصفهان در نظر 
دارد مناقصه عمومى عملیات آســفالت معابر روستاى ده آباد 
شهرستان نطنز  به شماره اسناد 1400/2/560   و شماره مناقصه  
2001005175000015  را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس

  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه 
محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ1401/04/21  

مى باشد . 
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت :

 از ساعت 16 روز  سه شنبه تاریخ 1401/04/21  لغایت   ساعت 16 روز  
یکشنبه  1401/04/26

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد :   ساعت 16 روز  یکشنبه  1401/05/09 
مهلت زمانى ارائه اصل ضمانتنامه :   پایان وقت ادارى  روز  یکشنبه  

1401/05/09
زمان بازگشایى پاکت ها : ســاعت 9صبح  روز  دوشنبه  تاریخ  

1401/05/10
اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات 
بیشتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه  : آدرس  : 
اصفهان ، کوى زمانى ، اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان 

اصفهان  و تلفن : 03136288085
اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

چاپ دومچاپ دوم

ى

شرکت فرآورده هاى نسوز ایران در نظر دارد از طریق برگزارى مناقصه 
عمومى خدمات: 1ـ خانه بهداشت کارگرى 2ـ عملیات بسته بندى 
را به مدت یک سال به پیمانکاران واجد شــرایط واگذار نماید، لذا 
متقاضیان مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به وب سایت شرکت 
فرآورده هاى نسوز ایران به نشــانى: www.irefco.ir-com مراجعه و 
جهت ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ 1401/04/29 به دبیرخانه حراست 

شرکت واقع در کیلومتر 52 جاده اصفهانـ  مبارکه اقدام نمایند.

آگهى مناقصه نوبت دوم

امور حقوقى و قراردادهاى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران

شرکت شهرك هاي صنعتی اســتان اصفهان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی خدمات نظارت بر اجراي 
عملیات شبکه هاي برق فشار متوسط و روشنایی (شامل نظارت قبل از اجرا ، حین اجرا و بعد از اجرا)شرکت 
شهرك هاي صنعتی استان اصفهان به شماره (2001001281000019) 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. 

تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1401/04/23 می باشد.
- مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سامانه ستادتا ساعت 19:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/04/30

- مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی تا ساعت 13:30 روز سه شنبه تاریخ 1401/05/18
رشته و پایه تشخیص صالحیت مشاوران: رتبه 1 در رشته انرژي گرایش توزیع نیرو

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر درخصوص اسناد مناقصه: آدرس 
اصفهان،خیابان 22 بهمن، مجموعه اداري امیر کبیر، شرکت شــهرك هاي صنعتی استان اصفهان و تلفن 

03132647300
هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.

فراخوان ارزیابی کیفی

امور پیمان هاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول

م.الف:       1350666
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سخنگوى وزارت خارجه در نشست خبرى گفت: در طول 
یکسال گذشته شاهد یکى از پویاترین دوران در مناسبات 

و سیاست خارجى ایران بودیم.
ناصر کنعانى در نخستین نشست هفتگى با خبرنگاران 
خاطرنشان کرد: شــاهد یکى از بانشاط ترین و پویاترین 
دوران در مناسبات و سیاســت خارجى ایران بودیم که 
همچنان این پویایى را در روز ها و ماه ها و سال هاى آینده 
شاهد خواهیم بود. سفر هاى متعدد سران، رؤساى جمهور، 
مقامات عالیرتبه و وزراى خارجه به ایــران، تهران را به 
پایتخت دیپلماسى فعال منطقه اى تبدیل کرده است. شاهد 
سفر هاى متعدد رئیس جمهور و وزیر خارجه و سایر وزرا و 

مسئوالن عالیرتبه به کشور هاى مختلف به خصوص در 
حوزه همسایگان بوده و هستیم که مى تواند نمایى از ایران 
قوى و تجلى ایران قوى با به کارگیرى دیپلماسى فعال 

و متوازن باشد.
کنعانى ادامه داد: طى روز هاى آینده شــاهد ســفر هاى 
مهمى از سران کشور هاى همســایه و منطقه به ایران 
خواهیم بود. اینکه رویکرد و حرکت دســتگاه دیپلماسى 
مبتنى بر سیاست کلى نظام و منویات مقام معظم رهبرى و 
سیاست هاى باالدستى نظام براساس مؤلفه هاى گفتمانى 
و رویکرد سیاست خارجى فعال و پویاى دولت سیزدهم 

شکل گرفته و بر همین مبنا ان شاء ا... ادامه مى یابد.

ســخنگوى دولت با بیان اینکه دوره آزمایشــى طرح 
«واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانى» در حال نهایى 
شدن است، گفت: گزارش نهایى این طرح هنوز تقدیم 

دولت نشده است.
طرح واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانى، یک طرح 
آزمایشــى بود و بنا بود فقط در کیش و قشم اجرا و آثار 
آن ارزیابى شود و زیر ساخت هاى آن مورد ارزیابى قرار 
گیرد تا مشخص شود که آیا حرکت به سمت آن مسیر 

شدنى است یا نه.
على بهادرى جهرمى، ســخنگوى دولــت در توضیح 
خبر اعالمى از ســوى وزیر امور اقتصاد و دارایى مبنى 

بر اینکه «طرح واریز یارانه بنزین به حساب هر ایرانى 
از اولویت خارج شــده اســت» اظهار کرد: طرح یارانه 
بنزین یک طرح آزمایشــى بــود و آزمایشــى بودن 
آن از ابتدا اعالم شــد. حتى دولت بنا نبــود آن خبر را 

منتشر کند.
بهادرى جهرمى با اشاره به اینکه این طرح براى مدتى 
در جزیره کیش اجرایى شد و حتى در نهایت در جزیره 
قشم هم اجرا نشد، گفت: طبیعتًا این دوره آزمایشى باید 
به انتها برسد و بعد به دولت بیاید و آثار اجراى آن، نقاط 
ضعف و قوت، فواید و مشکالت احتمالى آن مورد بحث 

و بررسى قرار گیرد.

تهران به پایتخت دیپلماسى 
فعال تبدیل شده است

چه خبر از طرح واریز یارانه 
بنزین به حساب هر ایرانى؟

 بزرگ ترین جشن 
عمامه گذارى در اصفهان  

   خبرگزارى حوزه | معاون تهذیب و تبلیغ 
حوزه علمیــه اصفهان از برگــزارى بزرگ ترین 
مراسم َتلَُبس طالب در کشور، همزمان با شب عید 
ســعید غدیر در اصفهان خبر داد. حجت االسالم 
والمسلمین سید حســین مؤمنى اظهار کرد: این 
مراسم با حضور حدود 300 نفر از طالب برگزار شده 
و تلبس طالب به دست آیت ا... العظمى مظاهرى، 
رئیس حوزه علمیه اصفهان و آیت ا... طباطبایى نژاد 

مدیر حوزه علمیه اصفهان انجام خواهد شد.

صفرهایى که رفته اند
   گسترش نیوز | اسکناس هاى هزار تومانى 
و دو هزار تومانى با ظاهرى نو وارد بازار شدند. به 
تازگى تعداد محدودى از این اسکناس ها در بازار 
عرضه شده است. اسکناس هاى تازه ذهن مردم 
را براى حذف 4 صفر آماده کرده است. در قسمت 
باالى اسکناس هاى جدید صفرها کمرنگ نمایش 
داده شده است و در قســمت پایین کامًال صفرها 

حذف شده است.

گوگل را پاستوریزه کردند!
   برتریــن هــا | اینترنت کــودکان ظاهراً به 
مرحله اجرا رسیده اســت. اما برخى کاربران ادعا 
کردند که جستجوى گوگل براى آنها بدون توجه 
به سن و سال، محدود شــده. آیا طرح صیانت در 
حال اجراســت؟ برخى از کاربران ادعا کردند که 
دو اپراتور بزرگ کشور در اقدامى ناگهانى با فرض 
اینکه همه مشترکین آنها کودك هستند، قابلیت

 safe search گوگل را فعال کردند. 

پیش بینى واردات پزشک 
   روزنامه همشــهرى | رئیس سازمان 
نظام  پزشــکى مى گوید: افراد حســاب و کتاب 
مى کنند و انتخابشان بر اساس میزان درآمدزایى 
است. هم اکنون مسئله بر سر میزان پرداخت هاست. 
وقتى رشته اى سخت است، باید میزان درآمد آن هم 
باال باشد اما اینطور نیست. به همین دلیل فرد رشته 
آسان ترى را انتخاب مى کند. نتیجه هم این مى شود 
که میزان پزشکان در برخى رشته ها کم مى شود و 
باید در ســال هاى آینده از پاکستان و بنگالدش 

نیرو وارد شود. 

هیچ، پس از 7 سال
   ایســنا | رئیس فراکســیون محیط زیست 
مجلس گفت: ســتاد احیاى دریاچه ارومیه پس از 
هفت ســال و صرف حدود 6 هزار میلیارد تومان 
وضعیت دریاچه ارومیه را به نقطه اول بازگرداند. 
سمیه رفیعى اظهار کرد: ستاد احیاى دریاچه ارومیه 
پس از صــرف 5700 میلیارد تومــان اعتبار هیچ 
دســتاورد مهمى براى نجات این دریاچه نداشته 
است. وى گفت: از سال 1374 طى 20 سال 8 متر 

سطح تراز آب دریاچه کاهش یافت.

انهدام بزرگ ترین باند
 سرقت خودرو 

   رکنــا |فرمانــده انتظامــى اســتان البــرز 
از شناســایى یک باند بزرگ ســرقت خودرو در 
کشــور خبر داد و گفت: اعضاى 15 نفره این باند 
با ســرقت خودرو هاى پژوپــارس و زانتیا اقدام 
به ســندنمره و اســتوك فروشــى قطعات آن 
در سراسر کشــور مى کردند. ســردار عباسعلى 
محمدیان گفــت: ســارقان در گروه هــاى 3 و 
4 نفره با استفاده از یک دســتگاه خودروى مزدا 
3 خودرو هاى پارك شــده در مناطــق خلوت را 
شناســایى کرده و در کمتر از چند ثانیــه آنها را 

به سرقت مى بردند .

آینده بهتر مى شود
   برترین ها | روزنامه «ایران» در گزارشى، وضعیت 
اقتصادى را خوب توصیف کرده است! ارگان مطبوعاتى 
دولت در تحلیل خود درباره وضعیت اقتصادى ایران 
نوشت: طى روزهاى اخیر انتشــار متغیرهاى پولى و 
اعتبارى مربوط به فروردین ماه سال جارى، نویدبخش 
آینده اى با تورم کمتر و در نتیجه بهبود نسبى معیشت 
مردم بود... نتیجه اقدامات، کاهش ســرعت رشــد 
نقدینگى تا اردیبهشت ماه ســال جارى بوده و انتظار 
مى رود این روند تا پایان ســال نیز تداوم داشته باشد. 
اتفاقى که باعث مى شود تا درماه هاى پیش رو با وجود 
اجراى سیاست مردمى سازى یارانه ها و رشد نرخ تورم 
در خرداد، به صورت پلکانى شاخص تورم رو به کاهش 
گذارد و نتایج مثبت آن درکنار اقتصاد ملى براى مردم 

نیز نمایان شود.

خواننده ها را 
از خیابان ها جمع کنید

   تســنیم | سردار جمال شاکرمى، فرمانده سپاه 
امیرالمؤمنین(ع) استان ایالم گفت: بعضى از افرادى 
که دنبال نشان دادن خودشان هســتند پا را از گلیم 
خود فراتر گذاشــتند و در معابر عمومى و در بعضى از 
مکان هایى که مردم دنبال آسایش و آرامش هستند، 
واقعًا چیدمان فرهنگى آنجا را به هم زده اند. حجاب 
فقط مخصوص خانم ها نیســت برخــى از آقایان را 
مى بینى که پوششان شرم آور است، حجاب هم براى 
خانم ها و آقایان هست که باید حل شود. فرمانده سپاه 
امیرالمؤمنین (ع) گفت: اینکه یکســرى خواننده  در 
خیابان ســعدى ایالم، همینجورى تار مى زنند و مى 
خوانند و ما باید نگاه کنیم و ســکوت کنیم به نظرم 
نیروى انتظامى باید اینهــا را جمع کند و اگر کوتاهى 

کند، جفاست، بسیج هم باید کمک کند.

نظر متفاوت درباره
 رابطه با آمریکا

   برترین ها | روزنامه «اعتماد» در گفتگو با على 
جنتى به روابط خارجى ایران پرداخته است. جنتى در 
این مصاحبه گفته است: در اینکه البى صهیونیستى 
در آمریکا یک البى بسیار قوى است و اینکه مسئله 
اساسى آمریکا در منطقه حفظ امنیت اسراییل است، 
شکى نیســت. در اینکه آمریکا روزى در ایران نفوذ 
بسیار داشته، کودتا علیه مصدق را راه اندازى کرده و 
مستشاران آمریکایى در دوره اى مانند ارباب در ایران 
رفتار مى کردند همه درست است اما آیا ما تا ابد باید به 
همین نحو با آمریکا رفتــار کنیم؟ آیا منافع ملى ما به 
همین نحو تأمین مى شود؟ آیا اینکه در دامن روسیه 

و چین بیافتیم، سیاست درستى است؟

بدحجابى به
 اقتصاد کشور ضربه زد

   ایلنا | سردار شکارچى سخنگوى ارشد نیرو هاى 
مســلح در جشــنواره گوهر هاى فاطمى اظهار کرد: 
دشمنان ما در بدنه جامعه ما رخنه کرده اند و متأسفانه 
کسانى که سال ها از سفره بیت المال ارتزاق کرده اند 
امروز به لشکریان شیطان پیوسته و علیه ارزشى ترین 
ارزش دینى که همان حجاب اســت، اقــدام کرده و 
وقیحانه با موضوع محاربه مى کنند که در واقع محاربه 
با حجاب محاربه با قرآن و امر به معروف و نهى از منکر 
است. امروز محصول این بدحجابى ها افزایش طالق، 
افزایش تنش بین خانواده هــا، افزایش بیمارى هاى 
روحى و افســردگى و ناامنى در جامعه شــده است و 
همچنین ضربات ســنگینى به حوزه تولید و اقتصاد 

کشور وارد کرده است.

مگر مردان ما مرده باشند 
   خبرگزارى حــوزه |دبیر ستاد امر به معروف و 
نهى از منکر استان قم در اظهاراتى خواستار برخورد 
شدید با متعرضان بدحجاب شــد. على اصغر گرجى 
گفت: مگر مردان ما مرده باشند که اجازه دهند از سر 

زنان چادر و روسرى کشیده شود.

رمال ها در دنیاى حقیقى و مجازى مى تازندخبرخوان

غیبگویان دروغگو
ســر کتاب، کارگشــایى، رزق و روزى، مهر و محبت و 
بخت گشایى تمام چیزهایى است که در بقچه فالگیرها 
یافت مى شود. بازارى که حاال آنقدر گرم شده که به افراد 
تحصیلکرده هم رحم نکرده است. اگر تا چند سال پیش 
فالگیرها و رمال ها بودند، حــاال علوم غریبه و موکل ها 
هم وارد این میدان شده اند و اوضاع فال و فالگیرى وارد 

شبکه هاى اجتماعى هم شده است. 
کافى اســت یک کلیک کنى تا دنیاى مردانــه و زنانه 
فالگیرى، این بار با ابزار متفاوتى پیش رویت باز شود. از 
دندان گرگ گرفته تا امعاء و احشاى کفتار و یا موى شیر. 
ابزارى که حاال نام کشورهاى همسایه را یدك مى کشد 
و رنگ جدیدى به بازار فال و فالگیرى بخشــیده است. 
متن هایى که نوشــتن آن حتى کمتر از صد هزار تومان 
خرج دارد اما وقتى پاى معامله به میان مى آید تا 5 یا 10 
میلیون براى فرد آب مى خورد. رمال هاى مجازى، فال 
مى گیرند، طلسم درست مى کنند، طالع بینى مى کنند، 
ســرکتاب باز مى کنند تا از این طریق پول زیادى را به 

جیب بزنند.
گرداننده یکى از صفحــات دعانویســى و فالگیرى در 
اینســتاگرام که 100هزار دنبال کننده دارد، یکى از آنها 
اســت. او به صراحت در صفحه خود اعالم کرده که اهل 
درست کردن طلسم نیست و تنها دعانویسى مى کند. براى 
گرفتن نرخ ها باید به دایرکتش مراجعه کنى. نشانى بدهى و 
معرف داشته باشى. نرخ هر کدام از چیزهایى که مى خواهى 
مختلف است. اگر دعواى زن و شوهرى باشد یک نرخ و 
اگر عشق و عاشقى باشد نرخ دیگرى باید بپردازى. براى 

فروش خانه و ملک هم نرخ هاى بیشترى باید بپردازى.
مشــتریان زخم خورده از دنیا و نگران شامل همان 100 
هزار فالوورى هستند که او مى تواند از آنها پول دربیاورد 
و علوم غریبه و خفیه را کنار هم بچیند و آنها را به شکل 
جدیدى فریب بدهد. افراد زیادى در دنیاى امروز به این 
علوم اعتقاد دارند و براى گشایش مشکالتشان دست به 

دامن چنین اشخاصى مى شوند. 
همین باعث شده که بازار هر چیزى کساد باشد، بازار علوم 
غریبه و فالگیرى هنوز داغ باشــد و از به تأخیر انداختن 
مرگ، درمان چاقى و الغرى، پیدا کردن شــوهر براى 

دختران، بخت گشایى براى پسران بدشانس، قبولى در 
کنکور شروع شود و تا بریدن محبت شوهر گرامى به هوو 
با طلسم محبت، درمان همه نوع بیمارى العالج از آرتروز 
بینى گرفته تا سرطان نوك مو، دور کردن حیوانات موذى 
از خانه ، از مگس و پشه گرفته تا مار و عقرب و اژدها، پیش 

بینى آینده و رساندن به آخر خوشبختى و... برسد. 
اگر مشــتریان فریب خورده را کنار بگــذارى، فالگیرها 
زندگى پیچیده و عجیبى دارند. به راحتى به مخفى ترین 
گوشه هاى زندگى فردى و اجتماعى افراد سرك مى کشند 
و هر آنچه از ذهن و فکرشان برمى آید به عنوان آینده بینى 
و حل مشکالت پیش روى مخاطب قرار مى دهند. آنها 
نسخه هاى عشق و عاشقى هاى عجیب و غریب و افسانه 

وارى مى پیچند. حتى پار را فراتر مى گذارند و در زندگى 
زناشویى خانواده ها مداخله کرده و بعضاً نقشى محورى و 

اساسى را در برخى از جدل هاى خانوادگى دارند.
الهه بیات، کارشناس علوم اجتماعى در خصوص فراگیر 
شــدن پدیده اجتماعى فالگیرى و پیشگویى مى گوید: 
«اعتقاد به فالگیرى یک نوع خرافه پرستى است که باید با 
ابزارهاى فرهنگى و اعتقادى، آن هم در سطح بسیار وسیع 
و گسترده از طریق رسانه ها و تبلیغ فرد به فرد و چهره به 

چهره به مبارزه با آن پرداخت.»
امروزه نه تنها در ایران، بلکه در بسیارى از کشورهاى دنیا، 
آینده بینى کسب و کارى است که افراد ساده دل فراوانى 
را مجذوب مى کند و نتیجه اش مى رسد به کالهبردارى 

و شیادى. 
گودرز ســجودى، روان درمانگرى اســت که از بخش 
دیگرى از رمز و راز زنان فالگیر پرده برمى دارد: «وجود راه 
حل هایى براى حل مشــکالت مردم از قبیل کف بینى، 
فال شمع، تاروت و... مدتى اســت که در زندگى روزمره 
مردم بیش از پیش به چشــم مى خورد. در آرایشگاه ها، 
پارك ها، سالن هاى ورزشى، استخرها شاهد حضور زنانى 
هســتیم که به این امر مى پردازند و مشتریان خود را سر 

کیسه مى کنند...»
آنچه در میدان فالگیرى و طالع بینى، دردناك و قابل تعمق 
اســت، صدمات روحى و روانى و جسمى است که افراد را 

اسیر طالع بینى مى کند و در قفس علوم غریبه مى اندازد.

دریاقدرتى پور

از بعد از ماه رمضان امســال بود که وضعیــت نانوایى ها 
نسبت به قبل تغییر کرد. از کاهش ساعات پخت تا تعطیل

 شدن هاى گاه و بیگاه نانوایى ها و همچنین طرح هاى دولت 
براى فروش کیلویى نان و به کار گرفته شدن خودپردازهاى 
مخصوص براى خرید نان، همگى شــرایط را براى عرضه 
یکى از مهمترین اقالم مصرفى ایرانــى ها متفاوت کرده 
است. در کنار اینها، افزایش قیمت شدید نان هاى فانتزى 
و بحران جهانى گندم ناشى از جنگ در اوکراین هم به این 

مسئله دامن  زده است.
 در بازار نان دقیقــًا چه مى گذرد؟ روزنامــه «ایران» در 
گزارشى سعى کرده به این سئوال پاسخ دهد. اهمیت این 
گزارش از آنجا ناشى مى شــود که این بار ارگان رسمى 
دولت به بازار نان پرداخته است یعنى مهمترین رسانه یکى 
از سه قوه مملکت که مستقیمًا دست اندرکار تنظیم بازار 
نان است نیز به آشــفته بودن اوضاع در این بازار حساس 

واقف شده است.
«ایران» نوشته است: «کاهش زمان پخت نان در برخى از 
نانوایى ها سبب شده صف هاى عریض و طویلى در سراسر 
کشور تشکیل شود که همین امر ســبب نارضایتى بیشتر 
مردم شده است، عالوه بر این شــاهد تعطیلى خودسرانه 
برخى از نانوایى ها در ســاعات کارى هستیم.گرانفروشى 
و کم فروشــى نان، آب رفتن وزن چانه، کیفیت پایین بعد 

از پخت، آردفروشــى به واحدهاى صنفى و صنعت، ترش 
بودن نان و غیرقابل مصرف شدن زود هنگام نان از  دیگر 
گالیه هاى این روزهاى مردم سراســر کشــور نسبت به 

وضعیت نان در خبازى هاست.»
روزنامه دولت بعد از انعکاس دیدگاه هاى شهروندان معترض 
به وضعیت بازار نان، به ســراغ بهنام نیــک منش، معاون 
بازرســى و نظارت اتاق اصناف ایران رفته تا علت مشکل 
را پیدا کند: «مقصر اصلى ایجاد صف هاى عریض و طویل 
در کشور تفاوت نرخ آرد است به طورى که آرد نان فانتزى، 
قنادى ها و صنف و صنعت به یکباره به ازاى هر کیسه 640 
هزار تومان مى  شود، بنابراین طبیعى است که این تخلفات 
صورت گیرد. تا زمانى که آرد یارانه اى در کشور وجود داشته 
باشد، آنها به جاى خرید آرد 640 هزار تومانى، اقدام به خرید 
آرد 300 تا 400 هزار تومانى از نانوایان سنتى مى کنند، چون 
هزینه هاى نانوایان ســنتى نیز افزایش یافته، بنابراین این 
اقدام براى نانوایان ســنتى پز و واحدهاى صنف و صنعت 

دوسر برد است.»
این روزنامه نهایتاً مى نویسد: «نانوایان سنتى هر کیسه آرد 
را 32 هزار تومان و واحدهاى صنف و صنعت هر کیسه آرد 
خود را 640 هزار تومان خریدارى کنند همین امر باعث شده 
که واحدهاى صنف و صنعت از جمله قنادى ها، کارخانجات 
شیرینى، شکالت و بیسکویت سازى اقد ام به خرید آرد مورد 
نیاز خود از این نانوایى ها کنند به طورى که نانوایان سنتى آرد 
خود را به طور متوسط به قیمت هر کیسه 300 تا 400 هزار 
تومان در اختیار آنها قرار مى دهند، در واقع مى توان گفت با  
انجام این تخلف هم نانوایان سنتى و هم واحدهاى صنف و 

صنعت 300 هزار تومان  سود مى برند.»
در مجموع گزارش روزنامه دولتى «ایران» نشان مى دهد 
که از نگاه قوه مجریه، مقصر وضعیت بى ثبات این روزها در 
بازار نان، خود نانوایان هستند که به نظر این روزنامه با حذف 
شدن آرد یارانه اى از سیستم پخت نان، به این بازار هم سر و 

سامان داده مى شود . قضاوت در این باره به عهده خودتان.

مقدمه چینى براى گران شدن نان یا جستجوى کلید مشکل یک بازار پر طرفدار؟

نگاه خاص «ایران» به نان

مانى مهدوى

نماینده مردم نجف آباد در مجلــس گفت: طبق تحقیقات 
جنایى صورت گرفته فوت پنج شهروند نجف آبادى نه بخاطر 
مشــکالت اقتصادى بود و نه این افراد مورد سوءقصد قرار 

گرفته بودند.
ابوالفضل ابوترابى با اشاره به فوت پنج شهروند نجف آبادى 
گفت: در ماجراى فوت تأسفبار پنج شهروند نجف آبادى طبق 
بررسى هاى جنایى انجام شده و علیرغم وضع مالى مناسب و 
نوشته هاى مکشوفه عامل فوت خودکشى ناشى از افسردگى 

شدید بر اثر انزواى اجتماعى خودخواسته و قطع رابطه مطلق 
با تمام اطرافیان تشخیص داده شده است.

وى افزود: بر این اساس شایعات منتشرشده مبنى بر قتل یا 
مشکالت مالى به عنوان ذکر دلیل فوت این پنج نفر صحیح 
نیست. نماینده مردم نجف آباد در مجلس شوراى اسالمى 
اظهار داشت: همانطور که گفته شد علت فوت این افراد هیچ 
ارتباطى به مشــکالت اقتصادى نداشته و این افراد توسط 

افراد دیگر به قتل نرسیده اند.

علت مرگ 5 شهروند نجف آبادى از زبان نماینده مجلس

یک نماینده مجلس با انتقاد از زمان برگزارى نمایشــگاه 
الکامپ در ماه محرم گفت این نمایشگاه فضایى شاد دارد 
و برگزارى آن در دهه محرم صحیح نیست. ستاد برگزارى 
نمایشگاه الکامپ مدتى قبل اعالم کرد این نمایشگاه توسط 
سازمان نظام صنفى رایانه اى تهران از 10 تا 13 مرداد 1401 
در محل دائمى نمایشــگاه هاى بین المللى تهران برگزار 
خواهد شد، اما همزمانى برگزارى این نمایشگاه با دهه محرم 

با انتقادهایى همراه شده است.
لطف ا... سیاهکلى، عضو کمیسیون صنایع مجلس شوراى 
اسالمى با انتقاد از زمان برگزارى نمایشگاه الکامپ عنوان 

کرد ســمت و ســوى فکرى مردم در ایام محــرم کامًال 
روحانى اســت. وى افزود با توجه به اینکه برگزارى چنین 
نمایشگاه هایى فضاى شادى دارد، به همین دلیل برگزارى 
آن در دهه محرم صالح نبوده و در خصوص تغییر زمانبندى 

این نمایشگاه به وزیر تذکر خواهیم داد.
سیاهکلى در ادامه گفته هاى خود بیان کرد ایام محرم زمان 
مناســبى براى برگزارى چنین نمایشگاه هایى نیست؛ زیرا 
مردم در ایــن ایام خواهان برگزارى مراســم هاى مذهبى 
هستند و سمت و سوى فکرى آنها به سمت عزادارى براى 

اباعبدا...(ع) است.

برگزارى الکامپ در محرم صالح نیست

نصف جهان  خروج پسر جوانى که 9 سال پیش به کما رفت 
و حاال بعد از نزدیک به یک دهه تا حدودى هوشیارى خود را 

باز یافته است، دستمایه یک شوخى شده است. 
این پسر متولد 1367 اهل شهرستان فردیس استان البرز 
که 9 سال پیش با رؤیاى قهرمانى پرورش اندام با خوردن 
نوعى پودر دچار تشنج شدید شده و به کما رفته بود، حاال از 
کما خارج شده اســت. پایگاه اطالع رسانى «خبر فورى» 
نوشــت:  مجســم کنید این بنده خدا به زندگى عادى که 
برگردد، چه شوکى بگیرد با این قیمت ها! حساب کنید بنده 

خدا موقع رفتن به کما به این قیمت ها عادت داشته: دالر: 
3250 تومان، شکر 900 گرمى: 2290 تومان، برنج طارم: 
کیلویى 8480 تومان، روغن: دو کیلو و نیم 13700 تومان، 
پودر ماشینى: 2500 تومان، تخم مرغ: 9 عدد 3600 تومان، 
ماست: دو کیلو ونیم 6235 تومان، ماکارونى: 1120 تومان، 
سکه تمام بهار: 941 هزار تومان، پراید: 14 میلیون تومان، 
قیمت مسکن در تهران: متوسط مترى چهار میلیون تومان.

این بنده خدا با این قیمت ها به کما رفت، با قیمت هاى فعلى 
از کما در آمد! شما باشید دوباره نمى روید داخل کما؟!

گرانى و جوانى که از ُکما درآمد!
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پیش بینى برداشت 8000 ُتن 
سیب گالب در اصفهان

برداشت ســیب گالب از ســه هزار هکتار باغ هاى 
سیب گالب بهاره اســتان اصفهان آغاز شد. مدیر 
امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان 
گفت: برداشت ســیب گالب از 2000 هکتار باغات 
سیب گالب بهاره استان از اوایل تیر ماه آغاز شده و تا 
نیمه مرداد ماه ادامه دارد. احمدرضا رئیس زاده افزود: 
سطح کل باغات ســیب گالب استان حدود 3000 
هکتار است. وى گفت: پیش بینى مى شود که بیش از 
8000 تن انواع سیب گالب بهاره تا نیمه دوم مرداد 
ماه برداشت شود که نسبت به سال گذشته حدود 45 
درصد کاهش داشته اســت. وى افزود: سرمازدگى 
بهاره و تداوم خشکسالى دو عامل مهم کاهش تولید 

سیب گالب استان است.

دستگیرى قاچاقچیان اسلحه 
در اصفهان

جانشــین فرمانده انتظامــى اســتان اصفهان از 
دستگیرى اعضاى یک باند قاچاق اسلحه و کشف 
35 قبضه اســلحه شــکارى و 1600 فشنگ خبر 
داد. سردار محمدرضا هاشــمى فر گفت: مأموران 
فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان حین کنترل 
خودروهــاى عبــورى در راه هــاى مواصالتى به 
2 دســتگاه خودروى سوارى مشــکوك و آن ها را 
به منظور بازرســى دقیق تر متوقف مى کنندکه در 
بازرســى به عمل آمده موفق به انهدام باند قاچاق 
اسلحه و کشف 35 قبضه اسلحه شکارى به همراه 
یک هزار و 600 فشــنگ مربوطه مى شوند. در این 

خصوص 4 نفر دستگیر شدند.

برگزارى همایش 
عفاف و حجاب 

همایش عفاف و حجــاب با عنــوان اصفهان به 
رنگ خدا برگزار شــد. همزمان با روز 21 تیر ماه، 
راهپیمایى روز ملى «عفاف و حجاب» و جشــن 
«بزرگ بانوى عفیف»، با حضــور بانوان فاطمى، 
کــودکان و نوجوانان دهه نودى و هشــتادى و با 
همخوانى ســرود ســالم فرمانده در میدان امام 
(ره) برگزار شد. در این همایش که هزاران بانو در 
سنین مختلف شرکت کرده بودند هدفشان را ادامه 
دادن نهضت حضرت زهرا ســالم ا... علیها عنوان

 کردند.

مردم خواهان برخورد با 
بدحجابى هستند

دبیر ستاد احیاى امر به معروف و نهى از منکر استان 
اصفهان با بیان این که عموم مردم خواهان برخورد 
با بدحجابى هستند، اظهار کرد: بیش از 20 دستگاه در 
حوزه عفاف و حجاب مسئولیت دارند که اگر به خوبى 
وظایف خود را انجام داده بودند شاهد این وضعیت در 
جامعه نبودیم.  حجت االسالم احمد عبداللهى نژاد 
جامعه کشور را مذهبى خواند و اظهار کرد: مردم به 
اشکال مختلف از ما درخواست دارند پیگیر برخورد 
با بدحجابى در ســطح جامعه باشــیم. وى در مورد 
وضعیت پوشش بانوان در بین کارمندان دولت نیز از 
تشکیل کارگروهى به این منظور خبر داد که با اعزام 
تیم هاى بازرسى به ادارات نسبت به این مسأله پایش 
و مراقبت خواهند داشــت و تاکنون چندین مرتبه از 

ادارات سرکشى داشته اند.

اصالح شبکه آب
 5 روستا

اصالح شــبکه و ترمیم ترانشــه در روســتاهاي 
اشــکاوند، اندالن، لیان، ارم و پشت مهدي آباد به 
طول 4500 متر انجام شد. به گزارش روابط عمومى 
آبفاى براآن و کراج، این عملیــات با لوله به اقطار 
63 ، 75 ، 90 و 110 میلیمتر انجام شــد. با انجام 
این عملیات ضمن کاهش تعداد حوادث در شبکه 
توزیع، مشکالت قطع و کمبود آب در این روستاها 

مرتفع خواهد شد.

خبر

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: شهریه 
مدارس غیر انتفاعى 45 درصد افزایش یافته است و همین 
مسئله باعث شده بخشــى از خانواده ها به علت ناتوانى در 
پرداخت هزینه به سمت مدارس دولتى سوق پیدا کنند و ثبت 

نام را در این مدارس افزایش دهند.
محمدرضا ابراهیمى اظهار داشــت: افزایش 45 درصدى 
شهریه مدارس غیرانتفاعى به دو دلیل افزایش 56 درصدى  
حق الزحمــه قانونى معلمــان در این مــدارس و افزایش 
اجاره بهاى مدارس است که براى پرداخت حق بیمه و حقوق 
حداقلى به معلمان این افزایش قیمت ها روى شــهریه ها 

سرشکن مى شود.

وى با بیان اینکه یک کوچ نسبى از دانش آموزان غیرانتفاعى 
به دولتى را خواهیم داشت که باید مدیریت شود، ادامه داد: 
دانش آموزان میان پایه که تاکنون در مدارس غیر انتفاعى 
تحصیل مى کرده براى تغییر مکان باید به نزدیکترین مدرسه  
که فضاى خالى داشته باشد، اقدام کند اما اگر در ابتداى هر 
دوره تحصیلى مثل کالس اول، هفتم و دهم باشد، جابجایى 
راحت تر خواهــد بود. مدیر کل  آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان با توصیه موکد به خانواده ها که ثبت نام دانش آموزان 
را در نزدیکترین مدرســه به منزل مسکونى صورت دهند، 
گفت: با باال رفتن هزینه هاى حمــل و نقل احتمال اینکه 

عده اى از عهده پرداخت آن بر نیایند وجود دارد.

استاندار اصفهان گفت: دیدگاه برخوردارى استان اصفهان که 
نزد بسیارى از تصمیم گیران ملى وجود دارد متأسفانه در طول 
سال ها شکل گرفته است و با تبیین صحیح از سوى مدیران 

استانى باید رفته رفته برطرف و اصالح شود.
سید رضا مرتضوى در جلسه شــوراى برنامه ریزى استان 
اصفهان  بابیان اینکــه نباید در خصــوص توانمندى ها و 
داشته هاى اصفهان بزرگنمایى شود اظهار داشت: این ُغُلو 
و بزرگ نمایى به سود استان نخواهد بود و برچسب برخوردار 
بودن اصفهان، سبب نادیده گرفتن مشکالت عدیده این دیار 

از سوى تصمیم گیران و مسووالن ملى خواهد شد.
وى همچنین تصریح کرد : مدیران دســتگاه هاى اجرایى 

استان  اصفهان باید در جذب اعتبارات و بودجه و همچنین اخذ 
موافقت براى استخدام نفرات جدید و تأمین نیروى انسانى 
مورد نیاز بیش از گذشته بکوشند. جذب اعتبارات و تخصیص 
منابع موردنیاز مستلزم پیگیرى مســتمر مدیران استانى از 
وزارتخانه هاى متبوع است و نباید در این خصوص کم کارى 
صورت بگیرد. وى ادامه داد: از سوى دیگر دستگاه هاى اجرایى 
که به دلیل بازنشستگى شمارى از کارکنان خود با کمبود نیرو 
مواجه اند باید از معاونت نیروى انسانى همان وزارتخانه پیگیر 
جذب نفرات جدید و تکمیل چارت ادارى خود باشند. استاندار 
اصفهان اضافه کــرد: ما نیز در مدیریت اســتان پیگیر این 

موضوعات هستیم تا حق اصفهان به خوبى ادا شود.

درباره داشته هاى اصفهان 
نباید غلو کرد

کوچ دانش آموزان اصفهانى 
به مدارس دولتى

 12/3 درصد آخرین نرخ بیکارى در اصفهان است؛ آمارى 
رسمى که البته شامل کارگران غیر رسمى نمى شود. این 
در حالى اســت که کارگاه هاى زیرزمینى نمور که فقر از 
سر و کولشان باال مى رود، نماد بارزى از بیکارى پنهانى 
هستند که در حال گســترش بوده و حتى اقشار تحصیل 

کرده را هم دربر گرفته اند.
اگر بخواهیم به شــکل جزیى تر به این مقوله نگاه کنیم 
مشخص مى شود که بیشــترین بیکارى پنهان در گروه 
صنایع متفرقــه ( 75 درصد) و پــس از آن صنایع کانى 
غیرفلزى (74/8 درصد) بوده و کمترین آن هم مربوط به 
صنایع نساجى، پوشاك و چرم (2 درصد) و صنایع چوب (6 
درصد) است. میزان بیکارى پنهان در صنایع تولیدکننده 
فلزات اساسى بیش از 53 درصد و در صنایع ماشین آالت 
برقى و غیر برقى و وســائط حمل ونقل نیز بیش از 58 

درصد بوده است. 
در این کارگاه ها حقوق قانونى افراد پرداخت نمى شود و 
کارگران از ترس اخراج یا تعطیل شــدن، هنگام مراجعه 

بازرسان کار پنهان مى شوند.
یک کارشناس حوزه کار در رابطه با این موضوع مى گوید 
بسیارى از تولیدى هاى زیرزمینى مشمول بیکارى پنهان 
هســتند: «پدیده بیکارى پنهان بیشــتر در کارگاه هاى 
کوچک و زیرزمینى دیده مى شود و متأسفانه آمار دقیقى 
از شاغالن این بخش وجود ندارد که بتوان درباره مسائل 
حقوقــى و بیمه اى آنها گــزارش داد و بــه همین دلیل 
شناخته شده نیستند و عمدتًا در اقتصاد غیررسمى کشور 

نقش آفرینى مى کنند.»
 به گفته على اکبر ســیارمه، در بسیارى از این کارگاه ها، 
حقوق قانونى افراد پرداخت نمى شود و از ترس اخراج یا 
تعطیل شدن، هنگام مراجعه بازرســان کار نیروى کار، 
اظهارات غیرواقعى به بازرســان ارائه مى شــود تا مبادا 

ردپایى از اشتغال آنها در محل کار به دست آید.
این کارشناس حوزه کار تأکید مى کند که ساختار برخى 
از مشاغل در کشــور ما به گونه اى اســت که کارگران 
از مزایاى بیمــه اجتماعى و حقوق مصــوب قانون کار 
محرومند و در حالى که فعالیت و درآمد دارند این فعالیت 
در اقتصاد اثــر مثبتى نــدارد: «خیلــى از تولیدى هاى 
زیرزمینى که امروز وجود دارد مشــمول بیکارى پنهان 
هستند و کافى است حادثه اى نظیر پالسکو اتفاق بیافتد 
تا متوجه شویم که در این واحدها عده اى کارگر مشغول 
کارند. کارگرانى که با وجود داشــتن شغل بیمه نبودند و 
آمارشان در پرداخت تسهیالت و بیمه بیکارى خسارت 

دیدگان پالسکو نیامد.»
سال گذشــته و همزمان با روند افزایشــى شیوع کرونا، 
وضعیت مشــاغل نیز تغییر کرد. اگر تا پیش از آن رکود 
تورمى و بحران هاى اقتصادى ناشى از تحریم به اندازه  
کافى مشــاغل را تحت تأثیر قرار داده بود، بعد از شیوع 

کرونا ضربه  نهایى وارد شد. 
دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان، در همین رابطه 
در گفتگو با «نصف جهان» با انتقاد از ضعف هاى موجود 
گفت: «متأســفانه کارگاه هاى زیرپله اى در اصفهان در 
حال افزایش اســت و این کارگاه ها با کمترین امکانات 

اقدام به سوءاستفاده از نیروى کار مى کنند.»
اصغر برشان افزود: «متأســفانه با اینکه بارها گفته شده 
کارگران مى توانند بابت قراردادهاى سفید امضا شکایت 
کنند، اما به دلیل تقاضاى زیاد کار و نرخ باالى بیکارى، 

کارگران ترجیح مى دهند سکوت کنند.»
وى ادامه داد: «کارگران از نبود امنیت شغلى رنج مى برند 
و همین موضوع باعث شــده کارفرماها و پیمانکاران هر 

طور که دلشان بخواهد با کارگر رفتار کنند.»
با اینکه بحث بیکارى و ابعاد مختلــف آن همواره یکى 
از دغدغه هاى بزرگ مدیران بلندپایه بوده است، اما در 
دورانى که نرخ بیکارى کالنشــهرى همچون اصفهان 
دو رقمى شده، ناگزیرمشــکالت موجود به یک سرطان 

بدخیم تبدیل شده است.
کارشناسان اقتصادى معتقدند افرادى که به این شکل تن 
به شغلى غیر از تخصص یا فعالیتى که در آن تبحر دارند 
مى دهند، معموًال یا تولید کنندگانى بوده اند که به دلیل 
شرایط موجود به ورشکستگى رســیده اند و یا بیکارانى 

بوده اند که کار دیگرى نیافته اند.
این موضوع حاال مثل یک دمل چرکى است که با بحرانى 
شــدن وضعیت کار و اشــتغال هر روز در حال بزرگ تر 

شدن است.
به گفته دبیر اجرایى خانه کارگر استان اصفهان، بازرسان 
کار باید با تیزبینى بیشترى نسبت به این موضوع بنگرند. 
به این دلیل که بیکارى پنهان موضوعى نیست که بتوان 
به راحتى از آن گذشــت و در اقتصــاد اصفهان تأثیرات 

ناگوارى مى گذارد.

نقش آفرینى کارگران غیر رسمى 

بیکاران پنهان

به شیرینى «یک انگشت عسل» 
نصف جهان  ویژه برنامه «یک انگشت عسل» در حوزه 
ازدواج با حضور کارشناسان این حوزه برگزار مى شود.  
این ویژه برنامه امروز پنج شــنبه 23 تیرماه 1401 در 
سالن اجتماعات اتاق بازرگانى اصفهان برگزار مى شود. 
سخنران این مراسم حجت االسالم حسن امان الهى 

استاد دانشگاه و مشاور خانواده است.
این برنامه در رابطه با ارائه راهکارهاى مناسب انتخاب 
همسر است که با هنرمندى على قیومى برگزار مى شود 
و مى توانید آخر هفته خــود را به حضور در این برنامه 

اختصاص دهید. 

بازبینى«طرح جامع» نطنز به شیوه نوین 
نصف جهان  رئیس اداره راه و شهرسازى شهرستان 
نطنز با اشــاره به بازنگرى طرح جامع نطنز به شیوه 
نوین گفت: هم اکنون حجم زیاد پرونده هاى ورودى 
به کمیســیون ماده 5 مى طلبد نســبت  بــه تعیین 
کاربرى هاى امالك و اراضى در طرح هاى تفصیلى 

و بازبینى «طرح جامع» اقدامات مناسب و تعجیلى 
صورت گیرد. 

حامد موحدى همچنین افزود: طرح تفصیلى بادرود 
و خالد آباد نیز با تهیه نقشــه پایه و ... در حال آماده 

سازى است.  

دستگاه هاى سنجش کیفیت هوا را خاموش نکنید 
کیفیت هوا در کالنشهر اصفهان به شدت نامناسب است و 
بیماران زمینه اى در این شرایط اگر در این وضعیت هواى 
ناسالم تردد کنند دچار مشکالت جدى مى شوند. این در 
حالى است که اطالع رسانى ها در این زمینه ضعیف است.
بسیارى از دستگاه هاى سنجش کیفیت هواى اصفهان 
در میدان هاى بزرگ شهر به خصوص زمانى که وضعیت 
هواى اصفهان به شدت آلوده مى شود اغلب در وضعیت 

خاموش قرار مى گیرند.

به گفته شاهدان عینى دســتگاه سنجش کیفیت هوا در 
ایستگاه هاى فرشادى، ورزشــگاه میثاق، فیض، جى، 
باهنر، انقالب، رهنان، میرزاطاهــر، خواجو، باغ غدیر و 

دانشگاه فعال نیست.
اگر دستگاه ها خاموش باشد مردم نیز از کیفیت هوا با خبر 
نخواهند شد و این مسئله ممکن است سالمتى آنها را در 
روزهایى که هواى اصفهان بیش از حد مجاز آلوده است 
به خطر بیاندازد. این یک موضوع جدى است که باید به 

آن توجه شود.

لکه گیرى آسفالت و ترمیم ترانشه
 در«بلوار خیام» مبارکه

نصف جهان  شهردار مبارکه از خاکریزى و زیرسازى 
خیابان هاى مشاغل کارگاهى خیام خبر داد. محمد 
مهدى احمدى افزود: در حــال حاضرعملیات لکه 
گیرى آسفالت و ترمیم ترانشه در بلوار خیام در حال 
انجام اســت وعملیات لوله کشى آب شرب شهرك 

کارگاهى خیام نیز آغاز شده است.
وى همچنین به کاشت انواع گل هاى فصلى در شهر 
مبارکه اشــاره کرد و ادامه داد: اصالح و حاشیه زنى 
فضاى سبز بلوار شــهید بابایى، مرکز شهر و محله 

صفاییه نیز انجام شده است.

الدن ایرانمنش

شهردار خوانســار به انتقادات از جابه جابى دو جسد در این 
شهر پاسخ داد.

در روز عید قربان در اتفاقى عجیب جســد یک متوفى در 
خوانسار تحویل خانواده دیگرى مى شود بعد از خاکسپارى، 

هنگامى کــه خانواده دوم مى خواســتند 
متوفى خود را به خاك بســپارند برخى از 
اعضاى خانواده درخواســت دیدن چهره 
متوفى را مى کنند که متوجه مى شــوند 
جنازه فردى غیر از مادرشان است و بعد از 
آن به شهردارى مراجعه مى کنند و متوجه 
مى شوند جنازه مادرشان به اشتباه تحویل 
خانواده دیگرى شده و به خاك سپرده شده 
اســت! بعد از آن، خانواده اول هم متوجه 
مى شــوند جنازه فردى غیــر از متوفى 
خودشان را ساعاتى قبل به خاك سپرده اند!

شهردار خوانســار درباره این ماجرا گفت: 
تحویل اشــتباهى جنازه به خانواده هاى 

متوفى در خوانســار و خاکســپارى یکى از اجساد از روى 
عمد نبوده اســت. مهدى احمدى افزود: مــا یک روز قبل 
از عید قربان 2 متوفى خانم داشــتیم که غسال خانم براى 

شستشوى این 2میت اقدام کرد که اتفاقا درحین شستشو 
از اقوام وبســتگان آنها نیز به کمک خانم غسال آمده و در 
امر غسل دادن حضور داشــته اند. بعد از اتمام کار، میت به 

سردخانه منتقل مى شود تا وقت کفن و دفن برسد.

شهردار خوانسار ادامه داد: وقتى خانواده یکى از متوفى ها 
براى تحویل جنازه و برگزارى مراسم تشییع مراجعه مى کند  
به دلیل کوچک بودن منطقه و کم بودن حجم فوتى ها بدون 

توجه به شناسایى، میت را تحویل مى گیرد. احمدى افزود: 
در هنگام دفن و تلقین هم توجهى به این موضوع که میت به 
آنها تعلق دارد یاخیر نمى شود و اقدام به خاکسپارى مى کنند.

وى خاطرنشان کرد: خانواده بعدى که بعداز 2ساعت اختالف 
مراجعه مى کنند متوجه مى شوند میت به 
آنها تعلق ندارد و میت آنها جا به جا و به 

اشتباه خاکسپارى شده است.
شهردار خوانسار گفت: با کسب رضایت 
طرفین مشکل حل شــده و هیچ گونه 
اختالفى پیش نیامد و ما از طرفین بخاطر 
این اشتباه عذرخواهى هم کردیم؛ اما در 
فضاى مجازى شــیطنت هایى صورت 
گرفته و موضوع را برجسته و حساسیت 
ایجاد کردند که مطمئنا کار شخصى غیر 

از اقوام متوفى ها بوده است.
احمدى تصریح کرد: بعــد از این اتفاق 
جلسه اى گرفته شد اخطار به افراد خاطى 
داده شد و براى غسالخانه کاور مخصوص میت و برچسب 
شناسایى تهیه شد که در آینده شــاهد تکرار این موضوع 

نباشیم.

ماجراى خاکسپارى اشتباهى در خوانسار

نگاه روز

پلمب 90 تجهیز شهربازى در استان اصفهان 
مدیرکل استاندارد اصفهان گفت: بر اساس آخرین آمار 
رسمى موجود، حدود 90 تجهیز در شهربازى هاى استان 
پلمب شده است که شکستن آنها بدون حکم فک پلمب، 
خیانت در امانت محسوب شده و اقدام قضایى براى آن 

انجام مى شود.
محمود فرمانى افزود: طبق آخرین آمار رسمى موجود از 
780 تجهیز در 74 شهربازى استان اصفهان، حدود 690 

تجهیز داراى تاییدیه معتبر و سایر آنها در پلمب است.
وى با بیان اینکه  سال گذشــته هزار و 175 بازرسى از 
تجهیزات شهرهاى بازى اســتان اصفهان انجام شد، 

اظهار داشت:  ممکن است در یک شهربازى از یک تا 
چند تجهیز پلمب شده باشد.

مدیرکل اســتاندارد اصفهان درباره حادثه پیش آمده 
درباره یکى از تجهیزات شهربازى شهر " گز " در شمال 
اصفهان، توضیح داد: در مراجعه اى که کارشناســان 
در بهمن پارسال به این شــهربازى داشتند 2 تجهیز 
سنگین آن شامل "اسکیت یو" و "سالتو " بدلیل نداشتن 
تاییدیه استاندارد، پلمب شــد و تاکنون تاییدیه اى از 
اداره کل استاندارد اســتان براى این تجهیزات صادر 

نشده است.

پیکر رهاشده ریسباف
نصف جهان  روزنامه اصفهان امروز در شماره سه شنبه 
21 تیرماه صفحه 5 خود را به مصاحبه با سید محمد 
بهشتى درباره کارخانه ریسباف اختصاص داده است. 
در این مصاحبه آمده که «ریسباف را باید فراتر از موزه 
بزرگ اصفهان ببینیم. احیا و بازآفرینى کارخانه ریسباف 
دوباره به کالم مدیران شهرى آمده و خبرهایى مبنى بر 
انتقال این کارخانه از بانک ملى و همت مدیران براى 

تولد دوباره اش به گوش مى رسد.»
 در بخش دیگرى از این مصاحبه مى خوانیم: «پیکر 
رهاشده ریسباف از 17 ســال پیش تا امروز رؤیاى 
جان گرفتن دوباره و تغییر کاربــرى فرهنگى را در 
زمان مدیریت 5 اســتاندار اصفهان دیده، چندین بار 
تعامل و توافق از سوى مسئولین شهرى، استاندارى، 

شهردارى، میراث فرهنگى و اداره راه و شهرسازى با 
نمایندگان بانک ملى انجام شده، کار حتى به تشکیل 
دبیرخانه و جمع آورى محتوا هم رسیده اما هنوز یکه و 
تنها از پشت درهاى بسته چشم به راه گشایش است. 
پروژه اى مانند ریســباف در ظرف مدیریت هاى ما

 نمى گنجد باید در جاى دیگرى خارج از آن مطالبه 
گرى و دغدغه مندى جدى برایش بــه وجود آید تا 
جریان مدیریتى را هدایت کند. این جایگاه و نسبت 
چیزى شبیه به نسبت مادر و فرزند است. درست است 
که از مادر کمکى بــه فرزند در خواندن درس هایش 
برنمى آید اما دغدغه آرامش و آسایش او را دارد و به 
همین دلیل حضورش در راه موفقیت فرزند، تأثیرگذار 

و جدى است.»

مشکالت قانون شهردارى ها براى دولت آباد
نصــف جهــان  شـــهرداردولت آباد برضــرورت 
اصالح مــاده 101 قانــون شــهردارى ها تأکید 
کرد و گفت: مــاده 101 قانون شــهردارى ها در 
بردارنده مقرراتــى درباره تفکیــک اراضى واقع 
در محــدوده و حریــم شهرهاســت و بــه دلیل 
ابهامات فراوان، دچارتفســیرها و برداشــت هاى 

متعدد از ســوى شــهردارى هــا و مجریان آن 
شده است. 

مــحمــــدحسن یارى افزود: در این راستا الزم 
است تا شهرداران استان نسبت به تدوین تفسیرى 
صحیح از این الیحه اقدام کنند تا تقاضاى تفکیک 

اراضى در مسیر صحیح اجرایى شود.

مریم محسنى
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اینطور که به نظر مى رسد، نسخه iOS اپلیکیشن Switch to Android گوگل اکنون 
با تمام گوشى هاى مبتنى بر اندروید 12 سازگار است.

گوگل در راستاى سهولت سوییچ از گوشى آیفون به اندروید، یک اپلیکیشن طراحى 
کرده با نــام Switch to Android که بــه کاربران کمک مى کنــد در صورتى که 
مى خواهند گوشى خود را از آیفون به اندروید تغییر دهند، فرایند انتقال اطالعاتى نظیر 

مخاطبین، تقویم و… بسیار راحت تر صورت بگیرد.
گوگل اوایل امسال بود که این اپلیکیشن را رسما براى سیستم عامل خود منتشر کرد 
اما در ابتدا فقط گوشى هاى پیکسل از آن پشتیبانى مى کردند. یعنى فقط کاربرانى که 
قصد مهاجرت از آیفون به گوشى پیکسل را داشتند مى توانستند از آن استفاده کنند. 
اما حاال به نظر مى رسد تمام کاربرانى که گوشى مبتنى بر اندروید 12 دارند مى توانند 

از اپلیکیشن Switch to Android استفاده کنند تا اطالعات خود را به راحتى از یک 
گوشى آیفون به اندروید منتقل کنند.

این اپلیکیشن در گوشى هاى آیفون یک QR کد به نمایش مى گذارد که با اسکن آن 
توسط گوشى اندرویدى جدید خود مى توانید تمام اطالعات مورد نظر را از انتقال دهید. 
از جمله اطالعاتى که توسط این اپلیکیشــن قابل انتقال هستند مى توان به تصاویر،  
ویدیوها، مخاطبین، فایل هاى صوتى و رویدادهاى تقویم اشاره کرد. این اطالعات به 
صورت بى سیم منتقل مى شود و در نتیجه نیازى نیست دو گوشى را از طریق کابل به 
یکدیگر متصل کرد. هرچند با استفاده از کابل، داده ها با سرعت بسیار بیشتر و شرایط 
پایدارترى منتقل مى شدند و حتى کاربر مى توانســت فایل هاى حجیم را هم بدون 

صرف زمان زیاد به گوشى جدید خود ارسال کند.

از قابلیت هاى جالب این اپلیکیشــن، امکان انتقال پیام هاى واتســاپ است. به این 
صورت که شــما در طول فرایند جابه جایى مى توانید واتســاپ را بــاز کرده و تمام 
تاریخچه  یک گفتگو را هم که شامل تصاویر و فایل صوتى است به گوشى جدید خود

 ارسال کنید.
البته فکر نکنید اپل هم پاســخى به این اپلیکیشــن نداده 
است. اتفاقا شرکت آمریکایى خیلى قبل تر برنامه ى سوییچ 
از اندروید به iOS را با نــام Move to iOS طراحى کرده 
بود. اگر از کاربران گوشــى هاى اندروید باشید شاید با این 
اپلیکیشن آشنایى داشته باشید چون از سال 2015 تاکنون 

در دسترس کاربران اندرویدى قرار دارد.

اپ Switch to Android آیفون اکنون با تمام گوشى هاى اندروید 12 سازگار است

جرایمى باور نکردنى که در دارك وب رخ مى دهد
روزانه جرایم بسیارى در دارك وب رخ مى دهد که مى توانند 
باعث کشته شدن انسان ها و به خطر افتادن اطالعات کاربران 
خارج از این فضا شوند. ضرورى است این فضا بهتر شناخته 

شود تا بتوان تدابیرى براى این جرائم اندیشید.
دارك وب مرکز حمالت جنایى و جرایم ریز و درشت است. 
این بخش از اینترنت ناشناس بودن کاربران را فراهم مى کند 
و همین موضوع نیز مجوزى براى ورود به دنیاى جنایتکاران 
اســت. برخى از این جنایات مى توانند زندگى افراد بیرون از 
دنیاى دارك وب را نیز به خطر بیندازند، مثال سرقت اطالعات 
هویتى یا جعل عنوان.در ادامه این مطلب به برخى از شناخته 
شده ترین جنایات انجام شده در دارك وب پرداخته شده است:

قاچاق مواد مخدر
دارك وب بــازارى غیرقانونى براى فروش مــواد مخدر و 
خطرناك در ازاى دریافت ارز دیجیتال اســت. بیت کوین، 
اتریوم و ریپل تنها چند نمونــه از ارز هاى قابل معامله در این 
دنیا هستند.جاده ابریشم یک بازار شناخته شده براى دارو هاى 
بدون مجوز و غیرقانونى بود. اف بى آى این وب سایت را در 
سال 2013 از کار انداخت. آگورا، وب سایت دیگرى از این نوع 
است که آن هم بسته شد. تعدادى از این گونه وب سایت ها 
وجود دارند که در حوزه فروش و توزیع مواد مخدر غیرقانونى 
فعالیت مى کنند. از نظر شکلى، این سایت ها شبیه هر فروشگاه 
آنالین دیگرى هستند، با شــرح مختصرى از اقالم و یک 
عکس همراه با آنها،، اما کاالیى که خرید و فروش مى شود، 

مواد مخدر است.

قاچاق انسان
 Black .اتفاق مى افتد Black Death قاچاق انسان در
Death یک سازمان اســت که اغلب با تغییر URL ها 

کار مى کند.
 «کلویى آیلینگ» مدل انگلیسى یکى از قربانیان قاچاق انسان 
در این فضا است. بر اساس یک نظرسنجى در سال 2017، 
اکثر بازماندگان این جنایت براى قاچاق جنسى و کار استخدام 
شدند. گزارش هاى دیگر نشان داده اند که دارك وب در پنهان 

سازى این جنایت نقش دارد.

نشت و سرقت اطالعات
هکر ها از دارك وب براى انتشــار اطالعات حساس استفاده 
مى کنند. در این فضا، یک باند هکرى یک بار حســاب هاى 
کارت اعتبارى و اطالعات ورود به سیستم حدود 32 میلیون 
کاربر را سرقت و افشــا کردند. این افراد حتى براى افشاى 

اطالعات شرکت ها و افراد حقوق مى گیرند.

قتل و قاتالن قراردادى
وب ســایت Assassination Market یک بازار 
پیش بینى است که در آن یک طرف مى تواند براى تاریخ مرگ 
یک فرد دیگر قمار کند که اگر تاریخ به درستى حدس زده شود، 
مبلغى را دریافت مى کند. این کار به نوعى تشویق به قتل و 
ترور است. زیرا قاتل، با دانستن زمان وقوع رویداد، مى تواند با 

شرط بندى دقیق روى زمان مرگ سوژه سود ببرد.
حتى وب ســایت هایى وجــود دارند که مى تــوان قاتالن 
حرفه اى را توسط آن ها استخدام کرد. هکرى معروف به نام 

"bRpsd" به وب سایت BesaMafia دسترسى پیدا 
کرد و اطالعات آن را به صورت آنالین افشا کرد. حساب هاى 
کاربرى، مکالمه هاى شخصى و یک پوشه حاوى نزدیک به 

200 عکس قربانیان همگى در این اتفاق فاش شدند.

بهره بردارى از بازار ها
کد هاى مخرب بدافزار هایى هســتند که از نقص هاى نرم 
افزار قبل از رفع آن ها بهره مى برند. کد هاى مخرب روز صفر 
آسیب پذیرى هایى که فروشنده هنوز براى آن ها وصله رسمى 
منتشر نکرده را هدف قرار مى دهند. اصطالح "روز صفر" به 
این واقعیت اشاره دارد که برنامه نویس هیچ زمانى براى رفع 
آسیب پذیرى نداشته اســت.بازار این کدها، بازار هایى براى 
خرید و فــروش کد هاى روز صفر هســتند و قیمت یک کد 
براساس محبوبیت نرم افزار هدف و همچنین سختى شکستن 

آن تعیین مى شود.

کالهبردارى از کاربران
کاربران پلتفرم هاى تور به دلیل ناشناس بودن در برابر حمله 
آسیب پذیر هستند. «HTTPS» معمولى در URL چنین 
سایتى که نشان دهنده ایمن بودن آن است ظاهر نمى شود. 
آن ها باید صفحه تور را نشانه گذارى کنند تا مطمئن شوند که 

در سایت قانونى هستند.
هنگامى که یک کالهبردار از پروکســى وب سایت استفاده 
مى کند، کاربر فریب مى خورد و تصور مى کند که در صفحه 
اصلى است، سپس کالهبردار پیوند را دوباره ویرایش مى کند 
تا کاربر را به URL کالهبردارى خود بفرستد. هنگامى که 

کاربر ارز دیجیتال پرداخت مى کند، پول به کالهبردار منتقل 
مى شود.به منظور سرقت پول از کاربر، کالهبردار یک کپى 
از سایت یا صفحه اصلى مى سازد و لینک ها را تغییر مى دهد 

تا کاربر را به سایت کالهبردارى شده خودش ارجاع دهد.

قاچاق اسلحه
دارك وب به عنوان مجراى قاچاق غیرقانونى اسلحه عمل 
مى کند. در این فضا اســلحه هاى گرم با قیمت هایى مشابه 
آنچه در خیابان هاى بازار سیاه دیده مى شــود، وجود دارند. 
مشخص شده که اروپا تامین کننده اصلى سالح گرم در این 
محیط است. دارك وب به انجمنى براى گروه هاى جنایتکار 
و تروریســت ها تبدیل شــده و آلمان با 5.31 درصد در رتبه 
سوم قرار دارد.Euroarms وب ســایتى است که انواع 
سالح هاى گرم را مى فروشــد و کاربر مى تواند در هر کشور 
اروپایى اســلحه را درب منزلش تحویل بگیرد. مهمات این 

سالح ها به طور جداگانه فروخته مى شوند.

دارك وب و بدافزار
این فضا مکانى است که مى توان همه چیز هاى غیرقانونى را 
در آن خرید و فروش کرد. دارك وب براى انواع نرم افزار ها و 
سرویس هاى مخرب ساخته شده و بدافزار جزء حیاتى بسیارى 

از حمالت سایبرى که از این طریق رخ مى دهند، است.
هکر ها از بدافزار هــاى مختلفى براى انجــام فعالیت هاى 
ســایبرى غیرقانونى خود اســتفاده مى کنند که به برخى از 

رایج ترین آن ها در ادامه اشاره شده است:

تروجان هاى سرقت اطالعات
مى توانند رمز هاى عبور را از کلیپ بــورد جمع آورى کرده، 
ضربه هاى کلید را رهگیرى کنند. نــرم افزار آنتى ویروس را 
دور زده یا غیرفعال کنند و فایل ها را به آدرس ایمیل مهاجم 

بفرستند.

باج افزار
باج افزار رایانه یا فایل هاى کاربر را رمزگذارى مى کند و قبل 
از اینکه رمزگشایى شوند، درخواست باج مى کند. این سیستم 
نوعى حمله مخرب است که کنترل سیستم کاربر را به دست 
مى گیرد و از دسترسى دوباره شخص به آن جلوگیرى مى کند. 
روش هاى مختلفى وجود دارد که از طریق آن مجرمان باج 
افزار ســازمان هایى را که به آن ها حملــه مى کنند، انتخاب 
مى کنند. برخى از مشاغل اهداف جذابى هستند، زیرا به نظر 

مى رسد تمایل بیشترى به پرداخت سریع باج دارند.
به عنوان مثال، مراکز پزشکى و نهاد هاى دولتى اغلب نیاز به 
دسترسى سریع به پرونده هاى خود دارند. شرکت هاى حقوقى 
و سایر سازمان هاى داده هاى حســاس ممکن است آماده 
پرداخت هزینه براى پنهان نگه داشتن اخبار مربوط به هک 
باشند. این سازمان ها ممکن است در برابر حمالت افشاگر نیز 

آسیب پذیر باشند.

(RAT) تروجان هاى دسترسى از راه دور
این سیستم ها از راه دور به مهاجم اجازه مى دهند تا بر فعالیت 
کاربر نظارت کند، از صفحه نمایش عکس بگیرد، فایل ها و 
دستورات را اجرا کرده، وب کم و میکروفون را فعال و فایل ها 

را از اینترنت دانلود کند.

بدافزار بات نت
بدافزارى چند منظوره است که نشان مى دهد کالهبرداران 
چگونه روش هاى حمله خــود را گســترش مى دهند. باج 
افزار، کى الگر و قابلیت هاى بات نت همگى در این ویروس 
 Virobot نمونه اى از Botnet گنجانده شده اند. باج افزار
است. هنگامى که Virobot رایانه اى را آلوده مى کند، به 
یک بات نت هرزنامه مى پیوندد که بدافزار را بین افراد جدید 
پخش مى کند. این بــاج افزار از رمزگــذارى RSA براى 
رمزگذارى داده ها در سیســتم مورد نظر استفاده مى کند. در 
همین حال، کى الگر بات نت داده هاى ثبت شده از قربانیان 
را گرفته و به ســرور C۲ ارســال مى کند. عملکرد بات نت 
Virobot از Microsoft Outlook در یــک 
دستگاه آلوده استفاده مى کند تا ایمیل هاى هرزنامه را براى 

همه افراد موجود در لیست مخاطبین کاربر ارسال کند.

ATM بدافزار
این تروجان ها براى سرقت پول از دســتگاه هاى خودپرداز 
استفاده مى شــوند. هک خودپرداز ســودآور است، زیرا یک 
دستگاه ممکن است تا 100 هزار دالر پول نقد داشته باشد. این 
بدافزار، گران ترین نوع در بین همه بدافزار ها است و مى توان 
از آن براى حمله به چندین دســتگاه خودپرداز استفاده کرد. 
کد هاى مخرب به دنبال نقص در یک سیســتم یا نرم افزار 
مى گردند و از آن ها بهره مى برند. کد هاى موجود در دارك وب 

براى کار روى پلتفرم هاى مختلف طراحى شده اند.

ساسان اکبرزاده
براســاس تفاهم نامه اى که بین آموزش و پرورش، شورا 
و شــهردارى اصفهان منعقد شــد کتاب هایى به عنوان 
کمک درسى در شــهر اصفهان براى دانش آموزان اول 
ابتدایى و ششــم ابتدایى در سال تحصیلى 1402ـ1401 

تألیف شده که مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى شهردارى اصفهان 
در آیین رونمایى از 250 عنوان کتاب و ایجاد پایگاه کتاب 
با موضوع فرهنگ شــهروندى در کتابخانه هاى شــهر 
اصفهان که به مناســبت روز قلم و روز شــهردارى ها در 
کتابخانه مرکزى شــهردارى اصفهان برگزار شده بود با 
بیان این مطلب گفت: کتاب کالس شهر با هدف آموزش 
مهارت هاى شهروندى به معلمان، والدین و دانش آموزان 
پایه اول و ششم ابتدایى تهیه شده است. این درحالى است 
که پژوهش اثربخشى طرح کالس شهر نیز جهت بررسى 
اثربخشى آموزش هاى شهروندى بر دانش آموزان و اولیاء، 
مدارس مجرى طرح کالس شهر است و به منظور ارزیابى، 
توسعه و گسترش این طرح در سال هاى آینده به صورت 

استانى و ملى انجام پذیرفت. 
احمد رضایى ادامه داد: اداره توســعه فرهنگ شهروندى 
زیرمجموعه معاونت اجتماعى و مشارکت هاى مردمى و 

اداره اى موضوعى است و ما در اداره شهروندى، 13 موضوع 
داشته و در حقیقت دو میلیون و سیصد هزار نفر مخاطب ما 
هستند که باید براى آنها برنامه داشته باشیم و یکى از این 
برنامه ها هم براى افرادى اســت که دوست دارند مطالعه 
کنند و کتاب بخوانند که باید براى آنها تولید محتوا نماییم. 
وى با بیان اینکه مخاطب ما تمام شــهروندان کالنشهر 
اصفهان هســتند، افزود: براى بیان موضوعات ارائه شده 
از روش ها و قالب هاى مختلفى چون نمایش، موسیقى، 
محتواى متنى و... استفاده مى شــود که کتاب نیز یکى 
از این روش هاست و تالش مى شــود با استفاده از این 
قالب، مفاهیم موردنظر به جامعه کتابخوان و عموم مردم 

منتقل شود.
وي با اشاره به اهمیت تأمین منبع براى محتواى فرهنگ 
شهروندى ادامه داد: در شهر کالبد مهم است اما شهروند 
مهمتر است لذا باید به یک ادبیات مشترك رسید. بر همین 
اساس با توجه به اهمیت این موضوع، قراردادى با یک تیم 
دانشگاهى منعقد شــد که با بررسى مسائل تمام دستگاه 
هاى مدیریت شــهرى، فرهنگ نامه بزرگ شهروندى 
طى مدت سه سال در 16 جلد و 18 موضوع تدوین گردید.

وى با بیان اینکه کمتر به مســئله تأمین منابع توجه شده 
اســت گفت: تأمین منابع اهمیت بسیارى داشته، چرا که 

با یک سیستم دانشگاهى قرارداد بســته ایم و توانستیم 
فرهنگنامه اى تهیه و در چند نسخه به چاپ برسانیم و آن 
را براى همه کالنشهرها ارســال کردیم که بیشتر داراى 
زمینه هاى مدیریتى اســت.  وى بیان کرد: این فرهنگ 
نامه مسائل مهمى را حل کرده که هر شش ماه یکبار نیز 

نگارش هاى جدید در سایت بارگذارى مى شود.
وي به برگزارى جشنواره شــعر و داستان شهر من اشاره 
کرد و گفت: در طول سه دوره برگزارى جشنواره، شعرا و  
نویسندگان از سراسر کشور آثار زیادى را با موضوع فرهنگ 
شهروندى به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند و اتاق فکرى 

به وسعت ایران تشکیل شد.
وى تأکید کرد: آثار برتر رسیده به جشــنواره نمایشنامه 
نویسى شــهروندى نیز در دوازده جلد کتاب تدوین شد و 
توافق نامه اى با تاالر هنر داشته ایم که طى آن متن هاى 
نمایشى مرتبط با مباحث شهروندى در صورت اجرا، مورد 

حمایت قرار مى گیرند.
رضایى لیست کتاب هاى تولیدشــده در اداره شهروندى 
را 250 عنوان کتاب خواند که شامل کتاب هاى، طالیى، 
فیروزه اى، نقره اى، فرهنگ نامه بزرگ شهروندى، کودك 
و مهارت هاى زندگى در شــهر، ترانه هاى شــهر، شعر و 
داستان شهر من، پژوهش اثربخشى طرح کالس شهر، 

پروتکل هاى پساکرونا، کالس شــهر، نمایشنامه هاى 
بادکنک طالیى، کتاب کار قصه هاى شهر من، کنشگرى 

شهروندى و 16 جلد سایر کتاب ها بوده است. 
وى گفت: کتاب هاى طالیى در 15 جلد با هدف آموزش 
دانش فرهنگ شهروندى و آماده سازى زیربناى الزم جهت 
برنامه ریزى قدرتمند در حوزه مدیریت شهرى براى مدیران 

و برنامه ریزان شهرى تهیه شده است. 
مجموعه کتاب هاى فیروزه اى نیــز در پنج جلد در زمینه 
پژوهش هاى حوزه فرهنگ شهروندى با هدف آماده سازى 
زیربناى پژوهشى الزم جهت برنامه ریزى قدرتمند و براى 
انبوه عملیات هاى سالیانه مدیران، کارگزاران و برنامه ریزى 

تهیه شده است. 
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى شهردارى اصفهان 
تصریح کرد: در مجموعه کتاب هاى نقره اى هم که 9 جلد 
است به آموزش رفتارهاى صحیح شهروندى، توصیه ها و 
آگاهى هاى موردنیاز شهروندان در جهت ارتقاى فرهنگ 

شهروندى مى پردازد. 
همچنین مجموعه فرهنگ نامه بزرگ شــهروندى هم 
در 15 جلد با هدف آگاهى شهروندان از حقوق و وظایف 
خود به عنوان شهروند و استفاده هنرمندان و برنامه سازان 

تهیه شده است. 

وى در ادامه افزود: مجموعه کتاب کودك و مهارت هاى 
زندگى در شهر نیز به آموزش مهارت هاى زندگى مبتنى 
بر اصول انســانى به کودکان توسط مربى و والدین براى 
ورود به جامعه شهرى و ارتباط مؤثر با دیگران با روش هاى 

خالق مثل بازى و نقاشى اختصاص دارد. 
رضایى گفت: مجموعه ترانه هاى شهر با هدف افزایش 
آگاهى و مسئولیت پذیرى خانواده ها و کودکان به منظور 

ارتقاى فرهنگ شهروندى تهیه شده است. 
کتاب شعر و داســتان شــهر من نیز از دیگر عناوین این 
کتاب هاست که آگاهى و مســئولیت پذیرى خانواده ها و 
کودکان به منظور ارتقاى فرهنگ شــهروندى را یادآور 

مى شود. 
وى افزود: پژوهش اثربخشى طرح کالس شهر، اثربخشى 
آموزش هاى شهروندى بر دانش آموزان و اولیا و مدارس 
مجرى طرح کالس شهر است و به منظور ارزیابى توسعه 
و گسترش این طرح در سال هاى آینده به صورت استانى 

و ملى انجام مى پذیرد. 
رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى شهردارى اصفهان 
ادامــه داد: مجموعــه پروتکل هاى پســاکرونا از دیگر 
مجموعه هاى تهیه شــده با هدف مصون سازى جامعه 
از آســیب ها و بحران ها با رویکرد مدیریت پساکرونا به 

شمار مى رود. 
کالس شــهر نیــز از دیگــر کتاب هــاى تولیدشــده 
در اداره شــهروندى شــهردارى اصفهــان اســت 
که آمــوزش مهارت هــاى شــهروندى بــه معلمان، 
والدین و دانش آمــوزان پایــه اول و ششــم ابتدایى را 

مدنظر دارد. 
وى گفــت: مجموعه نمایشــنامه هاى بادکنک طالیى 
هم در 12 جلد مجموعه آثار برگزیده، سه دوره جشنواره 
نمایشنامه نویسى بادکنک طالیى تهیه و ارائه شده است. 
کتاب کار قصه هاى شــهر من نیز قصه ها و داستان هاى 
مرتبط با موضوع شهروندان و با استفاده از واژه هاى مرتبط 
با مفاهیم شهروندى براى دانش آموزان پایه ابتدایى تهیه 

شده است. 
رضایى افزود: مجموعه کتاب کنشگرى شهروندى هم 
در یازده جلد به تبیین و تشریح اصول و قواعد کنشگرى 
شــهروندى در جهت فرهنگ کنشــگرى شــهروندى 

مى پردازد. 
رضایــى یــادآور شــد: کتاب هــا و مجموعه هایــى 
هــم در دوره هــاى قبــل و بــه همــت مســئوالن 
گذشــته چــاپ شــده اند کــه جــا دارد از آنــان نیز

 قدردانى شود. 

همزمان با رونمایى از 250 عنوان کتاب؛ 

آیین ایجاد پایگاه کتاب با موضوع فرهنگ شهروندى برگزار شد
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توصیه کارشناسان به بزرگساالن این است که هر 
هفته 150دقیقه فعالیت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت 
شدید داشته باشند. شنا یک راه عالى براى درگیر 
کردن تمام اندام هاى بدن و سیستم قلبى عروقى 
است. یک ساعت شنا تقریباً به اندازه دویدن کالرى 
مى سوزاند، بدون اینکه تأثیر منفى روى استخوان ها 

و مفاصل شما داشته باشد.

شنا؛ ورزشى مناسب براى افرادى که 
آسیب دیدگى یا آرتروز دارند

شــنا براى افرادى که داراى آرتروز، 

آسیب دیدگى، 
معلولیت و مشــکالت 

دیگــرى که انجــام تمرینات شــدید را 
غیرممکن مى کنند، یک گزینه مناســب و ایمن 
است. ورزش شــنا حتى مى تواند برخى از دردها 
را کاهش دهد و به بهبود آسیب دیدگى نیز کمک 

کند.

MS فواید شنا براى مبتالیان به
شــنا براى افراد مبتال به مولتیپل اســکلروزیس 
(MS) نیز مفید است. آب باعث شناور شدن اندام ها 
مى شــود و به تقویت عضالت در هنگام ورزش 

کمک مى کند. 

کالرى سوزى
شــنا کردن یک روش ســودمند براى سوزاندن 
کالرى است. یک فرد 72.5 کیلوگرمى در حین شنا 
با سرعت کم یا متوسط تقریبا 423 کالرى در ساعت 
مى سوزاند. همین فرد اگر با سرعت بیشترى شنا 

کند مى تواند تا 715 کالرى در ساعت بسوزاند.

شنا و بهبود خلق و خو
محققان گروهى از افراد مبتال به زوال عقل را مورد 
بررسى قرار دادند که پس از شرکت در یک برنامه 
12 هفته اى شنا، شــاهد بهبود خلق و خوى آنها 
بودند. فواید روانى شــنا و تمرینات آبى فقط براى 
افراد مبتال به زوال عقل نیســت، بلکه این فواید 

براى تمام افراد صدق مى کند.

متخصص رادیوانکولوژى توضیحاتى درباره سرطان 
پروستات، عالئم و نشانه هاى آن و همچنین درمان 
این بیمارى ارائه داد و گفت: سرطان پروستات اصوًال 
در سنین باال و میانگین ســنى 50 سال به باال بروز 

مى یابد.
 به نقل از انجمن کلینیــکال انکولوژى ایران دکتر 
حمیدرضا دهقان منشادى متخصص رادیوانکولوژى 
درباره موضوع ســرطان پروســتات اظهار داشت: 
سرطان پروســتات دومین سرطان شــایع در میان 
مردان پس از سرطان ریه است و ساالنه تعداد زیادى 

را در جامعه گرفتار مى کند.

افــزود:  وى 
ســرطان پروســتات 
اصوًال در ســنین باال و میانگین سنى 50 
ســال به باال بروز مى یابد و احتمال ابتالء آن بیشتر 
است البته گاهى در سنین پایین 50 سال هم به وقوع 
مى پیوندد.این متخصص رادیوانکولوژى ادامه داد: از 
آنجایى که پروستات در مسیر مثانه و مجارى ادرارى 
قرار دارد ایجاد ســرطان با عالئم ادرارى مانند شب 
ادرارى، تکرر ادرار، کوتاه و منقطع شدن ادرار و گاهى 
ناراحتى و درد هنگام نشســتن و برخاســتن همراه 
اســت که البته این عالئم مى تواند مشــابه عالئم 
هایپرپالزى پروستات یا همان بزرگ شدن پروستات 
باشــد.وى با اشاره به اینکه پزشــک متخصص بر 
 PSA اساس انجام معاینه فیزیکى مقعد و آزمایش
مى تواند متوجه شــود که آیا عالئم ناشى از بزرگى 
پروستات یا سرطان پروستات است، گفت: اگر نتیجه 
آزمایش PSA باال باشد تشخیص سرطان پروستات 
داده مى شــود به عبارتى اگر این عدد دو نانوگرم در 
میلى لیتر در خون باشد نشان دهنده یک اختالل در 
فرد است که مى تواند حاکى از بزرگ شدن پروستات 
و یا سرطان باشد که راه افتراق با روش آزمایشگاهى 
و توسط پزشک انجام مى گیرد.وى خاطر نشان کرد: 
اگر این عدد باالتر از دو باشــد و در معاینه هم تومور 
مشخص باشد باید حتمًا سونوگرافى، سى تى اسکن 
و ام آر آى انجام گیرد و اگر مشــکوك به بدخیمى 
بود باید حتمًا بیوپسى انجام شــود به ویژه اگر این 
عدد باالى 4 باشد و سپس مسیر درمانى براى بیمار 

مشخص شود.

6  بیمارى که با نخوردن آب سراغمان مى آید!

خشکى پوســت: کم آبى بدن همچنین احتمال بروز 
اگزما، آکنه و پسوریازیس را افزایش مى دهد. ترك و خشکى 

پوست لب نیز یکى دیگر از نشانه هاى کم آبى بدن است.

مشکالت گوارشــى: مقادیر کم آب و مواد معدنى 
قلیایى مانند منیزیم و کلسیم منجر به مشکالت هضم 

مانند گاستریت، زخم معده و ریفالکس اسید مى شود.

کاهش متابولیسم: بدن شما براى سوزاندن کالرى به آب 
نیاز دارد. اگر حتى به طور خفیف دچار کم آبى شوید، ممکن است 
سوخت و ساز بدنتان کند شود. در یک مطالعه، افراد بزرگسالى 
که در یک روز، 8 لیوان آب یا بیشــتر نوشیده بودند نسبت به 
آن هایى که 4 لیوان آب خورده بودند، کالرى بیشترى سوزاندند. 

دیابت بزرگساالن: دیابت بزرگساالن بر اثر کم 
شدن آب بدن به وجود مى آید. بدن با کاهش ترشح 
انسولین، به کم شدن آب پاسخ مى دهد. انسولین، 
اگر به میزان طبیعى ترشــح شــود، آب را به تمام 
سلول هاى بدن عرضه مى کند و اندام هاى مهمى 

مانند مغز از کم آبى بدن رنج نمى برند.

مشکالت مثانه و کلیه: هنگامى که 
بدن شــما به مقادیر کافى آب دریافت 
نمى کند، سموم و زباله ها شروع به رشد 
مى کنند و این روند التهاب، درد و عفونت 

کلیه ها و مثانه را به همراه دارد.

آرتریت: آرتریت روماتوئید یکى از عوارض 
کم شدن آب بدن است. این وضعیت موجب 
درد مفاصل مى شــود. عالئم این بیمارى تا 
حد زیادى با مصرف آب و تامین امالح بدن 

کاهش مى یابد.

این نکته ثابت شده که مصرف یک و نیم لیتر آب در طول روز و قبل از تمام وعده هاى غذایى، نه تنها منجر به کاهش 
وزن شما خواهد شد بلکه وزن کاهش یافته شما را تا مدت ها حفظ خواهد کرد.

کارشناسان توضیح مى دهند افرادى که مصرف آب خود را به بیش از یک و نیم لیتر افزایش مى دهند، مى توانند در سال 
17 هزار و 400 کیلوکالرى بسوزانند و افزایش متابولیسم را در حد شگفت انگیزى تجربه کنند.

کم آبى جدى بدن مى تواند منجر به مشکالت گوارشى، کلیوى، خستگى، سردرد، مشکالت پوستى و مشکالت مثانه 

شود. حتى ثابت شده که نوشیدن آب در اوایل صبح بسیار بهتر از قهوه و سایر نوشیدنى ها منجر به کنترل فشار خون 
مى شود. آب میوه هاى مختلف و نوشابه هاى سودا به هیچ وجه نمى توانند جایگزین آب آشامیدنى شوند.

مصرف منظــم آب عالوه بــر افزایش متابولیســم، منجر به احســاس ســیرى طوالنى مــدت و کاهش وزن 
موفق تر خواهد شد. هنگامى که بدن کم آب اســت، بدن به دالیل متعددى چاقى و ابتال به بسیارى از بیمارى ها را 

تجربه مى کند:

سیگار کشیدن مى تواند تولید اســید معده را افزایش 
دهــد. همچنین ممکن اســت حــرکات نمک هاى 
صفراوى از روده به معده را گسترش دهد که این عمل 

اسید معده را مضر تر مى کند.
هر روز به جاى ســه وعده غذایى بزرگ شش وعده 
غذایى کوچک ترمصرف کنید. این کار کمک مى کند 
تا معده تان را بیش از حد پر نکنیــد و از تولید بیش از 
اندازه اســید معده جلوگیرى کنید. ســه وعده غذایى 
کوچک و ســه میان وعده هم مى تواند گزینه خوبى

باشد.
بین هر لقمه قاشــق یا چنگال تان را زمین بگذارید.- 
قبل از بلعیدن، غذایتان را کامال بجوید. براى جویدن 

هر لقمه حداقل تا20 بشــمارید.-در رستوران ها غذا 
نخورید.-شــما باید بدانیــد که بشــقاب حاوى چه 
مواد غذایى اســت و از نحوه آماده ســازى آن مطلع 
باشــید.-بالفاصله بعد از غذا خوردن، نخوابید.-دراز 
کشیدن با یک شــکم پر مى تواند فشار بیشترى را بر 
اســفنکتر تحتانى وارد کند و احتمال رفالکس معده 
را افزایش مى دهد.-حداقل 2 تا 3 ســاعت بعد از غذا 
بخوابید.-لبــاس تنگ نپوشــید.-لباس هایى که به

 شدت تنگ هســتند و اطراف شــکم قرار مى گیرند 
مانند کمربند هاى تنگ مى تواند شــکم را فشرده کند 
و غذا درون معده تحت فشار قرار بگیرد. این موضوع
 مى تواند محتویات معــده را به رفالکس معده تبدیل 

کند.-تا حد ممکن استرس نداشــته باشید.-یکى از 
عالیم اســترس، ترش کردن معده است.-ســیگار 
نکشید.-اگر سیگار مى کشــید، باید آن را ترك کنید. 
سیگار کشــیدن مى تواند مشــکالت زیادى را براى 
سالمت شما ایجاد کند که یکى از آن ها ترش کردن 

است.

چند دلیل براى این که چگونه سیگار کشیدن احتمال 
ترش کردن را افزایش مى دهد عبارت است از:

کاهش تولید بزاق
بزاق قلیایى است، بنابراین در خنثى کردن اسید معده 
تاثیر گذار است. همچنین مى تواند آثار بازگشت آن را 

کاهش دهد.

تغییرات در اسید معده
سیگار کشیدن مى تواند تولید اســید معده را افزایش 
دهــد. همچنین ممکن اســت حــرکات نمک هاى 
صفراوى از روده به معده را گسترش دهد که این عمل 

اسید معده را مضر تر مى کند.

آسیب به مرى
سیگار کشیدن ممکن است به طور مستقیم روى معده 
تاثیر بگذارد و حتى آسیب ناشى از آن بدتر از رفالکس 

اسید باشد.

توصیه هایى جالب براى جلوگیرى از ترش کردن معده

ه را افزایش 
تنمک هاى 
این عمل  که

م روى معده 
 از رفالکس 

شنا خلق و خویتان را 
بهتر مى کند

دومین سرطان شایع 
در میان مردان را بشناسید

شکستگى لگن شایع ترین آسیب جدى در بین بزرگساالن 
است و دســتورالعمل هاى فعلى براى پیشگیرى بیشتر بر 
مصرف کلسیم، ویتامین D و پروتئین از طریق غذا و مکمل ها 
تمرکز دارد اما محققان به این نتیجه رسیده اند که بسیارى 
از عوامل غذایى پتانسیل کاهش یا افزایش خطر شکستگى 
لگن را دارند، اگرچه تحقیقات بیشــترى بــراى تأیید این 

موضوع مورد نیاز است.
تیم تحقیقاتى لیدز 16 مرور سیستماتیک را با 34 متاآنالیز 
تجزیه و تحلیل کــرد. (متاآنالیز یک روش آمارى اســت 

را که تالش مى کنــد نتایج همه مطالعــات مربوطه 
در یک نتیجه واحــد ترکیب کنــد.) کار آن ها در 
واقع یک مرور سیستماتیک از بررسى هاى قبلى 
مطالعات مربوط به رابطه بین غذاها، مواد مغذى و 
رژیم هاى غذایى مختلف و خطر شکستگى لگن بود.

این مطالعه نتیجه گرفــت که عوامل رژیم 
غذایى ممکن اســت در پیشــگیرى از 

شکستگى لگن نقش داشــته باشــند، کیفیت مرور هاى 
سیستماتیک و متاآنالیز ها کمتر از استاندارد هاى بین المللى 

است و شواهد با کیفیت باال وجود ندارد.
واضح تریــن نتیجه ایــن تحقیقات این بود کــه میوه ها و 
سبزیجات مى توانند خطر شکستگى لگن را تا حدود 8 درصد 

کاهش دهند اما حتى در اینجا نیز شواهد ضعیف هستند.
زمانى که افراد از رژیم هاى غذایى سالم پیروى مى کردند؛ 

جایگزیــن و رژیم مانند شــاخص تغذیه سالم 
مدیترانــه اى یــا 

مصرف باالتر ماســت، پروتئین، میوه و سبزیجات، برخى 
از اثرات محافظتى و  اثرات مضر بــراى مصرف زیاد الکل 
و ویتامین A مشــاهده شــد و هیچ اثرى براى سایر غذا ها 
یا مواد مغذى، از جمله بیشــتر محصوالت لبنى و کلسیم 
مشاهده نشد.با توجه به اینکه کلسیم موجود در محصوالت 
لبنى  به عنوان یک ماده مغذى مهم در استحکام استخوان 
تلقى مى شود، تیم تحقیقاتى از اینکه  
هیچ ارتباط واضحى با خطر 

شکســتگى لگن و محصوالت لبنى پیدا نکردند، شگفت 
زده شدند.

جیمز وبستر، محققى از دانشــکده علوم غذایى، مى گوید: 
رژیم غذایى این پتانسیل را دارد که خطر شکستگى لگن را در 
طول زندگى کاهش دهد. ما مى توانیم به مردم کمک کنیم 
خطر این آسیب معمولى را با صرف غذا خوردن یا اجتناب از 
برخى غذا ها کاهش دهند، اما کیفیت شواهد هنوز وجود ندارد.
مطالعــات بــا کیفیــت بیشــتر و بررســى هاى خوب 
انجام شــده مى تواند به زمینه هاى امیدوارکننده اى براى

 تحقیقات بیشتر در مورد پیشــگیرى از شکستگى لگن از 
طریق رژیم غذایى و در نهایت به توصیه هاى بهداشــت 
عمومى و بالینى جدید اشــاره کند. این امر به ویژه 
در مورد جمعیت ســالخورده اى که 
هر ساله منجر به شکستگى هاى 
بیشتر لگن مى شــود بسیار مهم 

است.

کاهش 8 درصدى خطر شکستگى لگن با مصرف میوه و سبزیجات

در دنیاى دیجیتال و مدرن امروز افراد زیادى را مى بینیم که در همه 
سنین و در همه جنسیت ها مدام پاى گوشى موبایل هستند.

تکنولوژى افــراد را از راه هاى مختلف احاطه کرده اســت و حتى 
ممکن است در سبک زندگى آن ها اختالالتى را ایجاد کرده باشد. 
براى اســتفاده از تلفن همراه و تبلت ســرتان را خم مى کنید، این 
حرکت در طوالنى مدت به ســتون فقرات و نخاع شما آسیب وارد 
مى کند و مشکالتى براى تان پیش مى آید. گردن نیز یکى دیگر از 
قسمت هاى بدن است که بیش از بقیه به دلیل استفاده از تکنولوژى 

تحت تأثیر قرار مى گیرد.
 این بیمارى که ناشــى از خم کردن طوالنى مدت ســر به منظور 
اســتفاده از موبایل و تلفن همراه در میان افراد جوامع مختلف رایج 

شده، با عنوان «گردن پیامکى» شناخته مى شود.
بر اثر بى توجهى و خم بودن سر زمان طوالنى قوس طبیعى گردن از 
بین مى رود و احتمال پارگى، تخریب، فشار و فرسودگى مهر ه ها و 
ساختار گردن بیشتر مى شود. هرقدر سر بیشتر به جلو خم شود فشار 

بیشترى بر گردن و شانه ها وارد مى شــود. این بیمارى با عالئمى 
مانند: سردرد، گردن درد، درد شانه، سندروم متقاطع فوقانى، دست 

درد و بى حسى همراه است.  
سعى کنید صاف بایستید که یک راه صحیح براى نگهدارى از ستون 
فقرات اســت و فرقى ندارد که نشســته یا خوابیده اید. در هر حال 
کمر تان را صاف نگه دارید و ســعى کنید گردن خود را در یک خط 

مستقیم با بدنتان قرار دهید.
بیش از حد دســتگاه را در یک دســت خود نگه ندارید زیرا به یک 
قسمت از بدن شما فشار وارد مى شــود. چند وقت یکبار دستتان را 

براى نگه داشتن گوشى، موبایل و تبلت عوض کنید.
به طور مداوم و بیش از چند دقیقه از دستگاه ها استفاده نکنید. مثال 
بعد از هر 20 الى 30 دقیقه توقف کنید و حداقل 5 دقیقه به خودتان 
استراحت دهید. از جایتان بلند شوید و حرکات کششى انجام دهید. 
یک مکان راحت براى کار کردن ایجاد کنید و باید حتما آرگونومى 

بدن را بلد باشید.

یک مکان راحت براى خودتان تعیین کنید که بتوانید پوزیشن بدنى 
راحتى داشته باشید. از یک صندلى مناسب و یک میز متعادل براى 
لپ تاپ استفاده کنید. ســطح لپ تاپ را باال بیاورد و در سطح دید 

خود قرار دهد.
ورزش کردن بین کار با لپ تاپ و کامپیوتر به شــدت در وضعیت 
بهتر کمر و گردن مناسب است و تنش و استرس و فشار زیاد را از آن 
پاکســازى مى کند و چرخش بدن را آرام مى کند. حرکات کششى 

کمر، قوس مالیم به گردن از پشت و کناره ها مناسب خواهد بود.
روى ورزش هاى ســتون فقرات و گردن تمرکز کنید. اگر کار شما 
بسیار زیاد است، ســعى کنید از ورزش هایى که عضالت گردن و 

ستون فقرات را تقویت مى کند، استفاده کنید.
گوشــى موبایــل را مقابل چشــمان خود قــرار دهیــد و براى 
اســتفاده از آن گردن تان را خم نکنید. ســعى کنیــد آن را راحت 
در دســت بگیریــد و به جــاى خــم کردن گــردن، دســتتان

 را باال بیاورید.

نید که بتوانید پوزیششن بدنىى
متعاددل براىى سب و یکمیز
دیید  را باال بیاورد و در سسطح

و وضعیتت پیوتر به شــدت در
و استرس و فشار زیادد را از آنن
رام مى کند. حرکاتت کششىى

بود. ناره ها مناسب خواهدهد
شمما دن تمرکز کنید. اگر کار
ش هایى که عضالت گردنن و

 کنید.
 خود قــرار دهیــدد و براىى
 ســعى کنیــد آن ررا راحتت
نتتانان دسســ گــردن، م کردن

سندرومى دردناك که با گوشى موبایل ایجاد مى شود!
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140160302026004630 مورخ 1401/03/29 هیات یک مالکیت آقاى 
محمد نساجى به شناسنامه شماره 572 کدملى 1286858917 صادره اصفهان فرزند على 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 81,63 مترمربع پالك شماره 13884 اصلى واقع 
در بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالک رسمى فاطمه شیرانى بید آبادى 

از سند ثبت شده در صفحه 248 دفتر 756 امالك 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/08 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/23 - م الف: 1343071 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/147

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

1. راى شماره 140160302026003012 مورخ 1401/02/24 هیات یک مالکیت آقاى 
سیدامیر موسوى به شناسنامه شماره 6716 کدملى 1292595620 صادره از اصفهان فرزند 
سیدمجتبى بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170 مترمربع از پالك شماره 
92 فرعى از 14874 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند الکترونیکى شماره 140020302026027485 و سند 

انتقال شماره 98116 مورخ 1400/11/18 دفتر 108 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/08 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/23 - م الف: 1342662 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/149

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

1. راى شــماره 14016030202604646 مورخ 1401/03/29 هیات یک مالکیت آقاى 
قلى جمشیدى به شناسنامه شــماره 56 کدملى 2411375476 صادره اباده فرزند باباخان 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 157,75 مترمربع پالك 
شماره 129 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان از سند انتقال شماره 70396 مورخه 1400/01/24 دفتر 173 اصفهان
2. راى شماره 140060302026004653 مورخ 1401/03/29 هیات یک مالکیت آقاى/ 
خانم حمیدرضا جمشیدى به شناسنامه شماره 367 کدملى 2411626495 صادره اباده فرزند 
قلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 157,75 مترمربع 
پالك شماره 129 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان از سند انتقال شماره 70396 مورخه 1400/01/24 دفتر 173 اصفهان
لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند 
مى  توانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهى به مدت دو مــاه اعتراض خود را بــه اداره ثبت 
شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان اللــه ابتداى خیابان پروین جنــب بازار گیاهان 
دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى 
مدت مذکور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 

تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1401/04/08 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1401/04/23 
- م الــف: 1342772 – رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالك شــمال اصفهــان - 

موسوى /4/151

 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 هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم 
نمایند. راى شماره 1018مورخه 1401/02/12 آقاى مهدى عظیمى فرزند بهرام نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 305/44 مترمربع قسمتى از پالك شماره 519  اصلى واقع 

در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد . 
نوبــت  نتشــار  ا تاریــخ   -  1401 /04 /08 اول:  نوبــت  نتشــار  ا تاریــخ 
زاده  کاظــم  لــه  ا حجــت   - الــف  م   /1342661  -  1401 /04 /23 دوم: 
اردســتانى - سرپرســت واحــد ثبتــى حــوزه ثبــت ملــک نجــف آبــاد ازطــرف

 آفرین میرعباسى /4/154

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006001404- 1401/02/27 برابــر راى شــماره 1404 مورخ 
1401/02/27 به شماره کالسه 1045 تصرفات مالکانه آقاى / خانم زهره سرخى خوزانى 
به شناسنامه شماره 232 کدملى 1141677822 صادره فرزند فتح اله در ششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 265,24 مترمربع پالك شماره 112 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر مســتندات ضمیمه ذیل صفحه 317 دفتر 283 و 
مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس مالحظه و محرز و مفروز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشــند مى توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/04/23- م الف: 1342354- امیرحسین حســن زاده – رئیس ثبت اسناد و امالك

 خمینى شهر /4/156 

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 هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم 
نمایند. آراى شماره 1397 و 1398 و 1399 مورخه 1401/02/29 آقاى محمد جوزى فرزند 
مرتضى نسبت به یک و نیم دانگ مشاع، خانم راضیه دادخواه تهرانى فرزند محمد على نسبت 
به یک و نیم دانگ مشــاع و ابراهیم محمدى فرزند فتحعلى نســبت به سه دانگ  مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 153/32 مترمربع قسمتى از پالك شماره 890   اصلى واقع 
در قطعه7  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/04/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/23 -1342192/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى سرپرست واحدثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف

 آفرین /4/158 

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

1. راى شماره 140160302026003135 مورخ 1401/02/25 هیات یک مالکیت آقاى محمد 
حیدرى کبریتى به شناسنامه شــماره 4127 کدملى 0450588343 صادره شمیرانات فرزند 
حسین در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 421,75 مترمربع پالك شماره 15180 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از 
مالکیت زین العابدین کرباسى خیرى موضوع سند انتقال 24031 مورخه 1341/06/07 دفتر 

25 اصفهان)
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/04/08 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/04/23 - م الف: 1342432 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان - 

موسوى /4/160 

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

1. راى شــماره 140060302026016249 مورخ 1400/12/24 هیات سه آقاى علیرضا 
کیانى به شناســنامه شــماره 16 کدملى 1287341527 صادره از اصفهــان فرزند محمد 
بصورت ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 29,45 مترمربع از پالك شماره 197 
فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال شماره 86897 مورخ 1398/05/23 دفترخانه 

187 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/08 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/04/23 - م الف: 1346450 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان - موسوى /4/210

آگهى مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 140103902121000005 – تاریخ آگهى: 1401/04/08- شــماره 
پرونده: 140004001013001176 آگهى مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایى کالسه 
140000954 تمامت شش دانگ پالك ثبتى 5530 فرعى از 170 اصلى واقع در خمینى 
شهر 141 اصلى بخش 14 ثبت اصفهان مفروز و مجزا شده از 1893 فرعى از اصلى مذکور، 
واقع در بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به مســاحت 209,5 مترمربع به آدرس 
خمینى شهرـ  بلوار سردار شهید عموشاهى خیابان سردار شهید مصطفى حلوایى خیابان 
محمدطاهر خیابان آیت اهللا فیاض شمالى کوچه 129 که براساس ثبت اسناد خمینى شهر 
تمامت شش دانگ پالك مذکور به نام مجید فالمرزى فرزند سیف اله ثبت و سند صادر 
گردیده و محدود است: شماال: پى به پى به طول ده متر به شماره پنج هزار و پانصد و سى 
و پنج فرعى شرقا: پى به پى به طول بیســت متر به شماره پنج هزار و پانصد و سى و یک 
فرعى جنوبًا: در دو قسمت اول پى اســت بطول یک متر و چهل و یک سانتیمتر به کوچه 
(پخى است) دوم پى است بطول نه متر به کوچه احداثى غربا: پى به پى بطول بیست و یک 
متر به شماره پنج هزار و پانصد و بیســت و نه فرعى و حقوق ارتفاقى ندارد. که طبق نظر 
کارشناس یک ساختمان مسکونى دو طبقه با مساحت عرصه 209/50 مترمربع و مساحت 
اعیانى 279 مترمربع شامل طبقات همکف و اول با اســکلت بتنى و کف سرامیک. بدنه 
داخل گچ و کابینت آشــپزخانه mdf و درب  هاى خارجى آلومینیوم و آهنى و کف حیاط 
موزاییک نما سنگ و داراى انشعابات آب، برق و گاز مى باشد لذا مجید فالمرزى به موجب 

سند شماره 36138- 1396/02/10 و 46154- 1399/03/20 تنظیمى دفترخانه 895 
تهران موضوع پرونده اجرایى کالسه 140000954 در رهن شرکت بازرگانى سایپا یدك 
مى  باشد و به موجب گزارش هیئت کارشناسى به مبلغ ســى و یک میلیارد ریال ارزیابى 
شده است. بدینوسیله شــش دانگ پالك مذکور با جمیع توابع و لواحق ضمایم شرعیه و 
عرفیه از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 1401/05/11 در محل واحد اجراى اسناد 
رسمى خمینى شهر از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد الزم به ذکر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
که مورد مزایده داراى آنها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شد. شــرکت در مزایده براى کلیه افراد اعم از بستانکار و ثالث منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسى به حساب سپرده ثبت مى باشد برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت 
تودیع در غیر اینصورت مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد 
و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى گردد. م الف: 1345395- مدیر 

واحد اجراى اسناد رسمى خمینى شهر – هاجر حاجى حیدرى/4/283 

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602006003476- تاریخ ارســال نامه: 1401/04/16 – خانم 
طیبه ذاکرى فرزند قربانعلى با تســلیم یک برگ استشهاد شــهود مدعى هستند سند 
مالکیت تحریرى برگى یکدانگ مشــاع از شــش دانگ پالك ثبتى 165/97 واقع در 
خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که مالکیت ذیل شماره دفتر امالك 693 صفحه 
551 و شماره چاپى 468100د/93 ثبت و تسلیم گردیده و به موجب سند صلح 15492 
مورخ 1394/05/22 دفترخانه 322 خمینى شهر به نامبرده انتقال یافته، مفقود شده است 
و لذا سند مالکیت در اثر مفقودى فاقد اصالت مى باشــد و تقاضاى صدور سند مالکیت 
المثنى نموده اند؛ لذا طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى مى  شــود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند معامله 
تســلیم نماید تا به مراتب صورت مجلس و اصل ســند با ارایه  کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارایه نشود المثنى 
ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 1349222- مدیر 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شــهر – ســید امیرحســین حســن زاده از طرف 

مهدى رضایى آدریانى/4/284 

آگهى تغییرات
 شرکت ساخت و تولید گالوانیزه شهاب سجزى اصفهان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 28132 و شناسه ملى 10260488373 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فاطمه اسماعیلى به شماره ملى 6339558690و 
اصغر غالمى به شماره ملى 1284039587و زهرا علیخانى زیارتگاهى به شماره ملى 1287938795 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. سید نبى اله حسینى به شناسه ملى 1129622932 به سمت بازرس اصلى و مرضیه جعفرى دهنوى به شماره ملى 1270872311 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدندروزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1346211)

آگهى تغییرات
 شرکت پیام صنعت فوالد سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 37110 و شناسه ملى 10260546633 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید دانیال رضازاده به شماره ملى 1270699849 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مرضیه صفائى مهر به شماره ملى 1282292455 به سمت رئیس هیئت مدیره و لیال معماریان به شماره ملى 1285961897 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و سید کمیل رضازاده به شماره ملى 4723752935 به سمت مدیرعامل مدت دو سال انتخاب گردیدند 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1348815)

آگهى تغییرات
 شرکت بازرگانى جهان تجهیز امیر کبیر شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 54586 و شناســه ملى 14005152624 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه مورخ 1401/02/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : على هادى پور به کدملى 1293121223بســمت رئیس هیات مدیره و کبرى هادى پور دهنوى به کدملى 
1290251614بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره فاطمه محسنى دهنوى به کدملى5110308594به سمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کورش آب ساالن به کدملى1818170906ومجتبى معصوم زادهبه کدملى 1285948548بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت و اوراق عادى و ادارى با 
امضاء نایب رئیس هیات مدیره یا رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1346218)

آگهى تغییرات
 شرکت مهندسى کنترل پرداز شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 8154 و شناسه ملى 10260292521 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1401/03/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سیدحسین راجى به شــماره ملى 1281476821 و سیدرضا راجى به 
شماره ملى 1281605239 و امیر احمدى باطانى به شماره ملى 1286478677 به سمت اعضا اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت تعیین گردید. راهله میرزائى قلعه اخالصى به شماره ملى 
1142233243 به سمت بازرس اصلى و محمد شیرزادى به شماره ملى 1287094775 به سمت بازرس على البدل به مدت یک سال 

انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1348855)

آگهى تغییرات
 شرکت بازرگانى کیا خودرو آپادانا سهامى خاص به شــماره ثبت 23106 و شناسه ملى 10260439236 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/03/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مریم نورى به کدملى 1281745170 بعنوان رئیس هیئت مدیره و امیر نریمانى به 
کدملى 1292475072 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و اصغر نریمانى زمان آبادى به کدملى 6609551545 بعنوان مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد رسمى و بهادار و بانکى و تعهداورو قراردادها به امضاء مدیرعامل و یکى 
از اعضاى هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1348782)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى کنترل پرداز شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 8154 و شناسه ملى 10260292521 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1401/03/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحسین راجى به شماره ملى 1281476821 به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدرضا راجى 
به شماره ملى 1281605239 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و امیر احمدى باطانى به شماره ملى 1286478677 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضاء هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هر یک به تنهایى و با مهر شرکت معتبر 

است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1348845)

آگهى تغییرات
 شرکت صبح زندگى اصفهان موسســه غیر تجارى به شماره ثبت 381 و شناسه ملى 14005131527 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1401/03/01 و نامه 523/01/2142 مورخ 1401/3/30 اداره بهزیستى نجف اباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : داریوش فقهى نجف آبادى 1091068046 و 
امیررضا بهارلوئى 4623031861 و مهدى ایزدى نجف آبادى 1080173994 و محمد صادق موذنى 2651798505 و عبدالحسین حبیب الهى نجف آبادى 
1090947178 به سمت اعضاى اصلى هیات مدیره و سید رضا کاظمى شیخ شبانى 4623000400 و عبداله صفدرى شیخ شبانى 4623649563 به عنوان 
اعضاى على البدل به مدت دو سال تعیین و و مجید امیرخانى 1091554412 به سمت بازرس اصلى و محمدخشاوى نجف آبادى 1091458537 بسمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند .روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1348814)

آگهى انحالل
 شرکت فنى مهندسى پاکان تحکیم ایرانیان ســهامى خاص به شماره ثبت 65709 
و شناســه ملى 14009467073 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1401/03/21 شرکت منحل شد . سیدمحســن کمال بروجردى بشماره ملى 
1290776652 بنشانى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله صفه ، بزرگراه شهید کشورى ، خیابان زیتون ، پالك 0 ، مجتمع مسکونى 
زیتون ، بلوك b 3 جنوبى ، طبقه همکف کدپستى 8169814411 بسمت مدیر تصفیه 
براى مدت 2 سال انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1348880)

آگهى تغییرات 
شرکت پایه فراز توسعه شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 14480 و شناسه ملى 
10260354783 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/03/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمیدرضا خبازیان به کدملى1282372221وقربانعلى باقرى 
پنارتى به کدملى 1291434348بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالى 99 به تصویب رسید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1348883)

آگهى تغییرات
 شرکت پیام صنعت فوالد سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 37110 و 
شناســه ملى 10260546633 عطف به صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید دانیال 
رضازاده به شماره ملى 1270699849 و خانم لیال معماریان به شماره ملى 
1285961897 و خانم مرضیه صفائى مهر به شماره ملى 1282292455 به 
سمت اعضاءاصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1348823)

آگهى تغییرات
 شرکت پردیس صنعت تجهیز کیان شــرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
55837 و شناسه ملى 14005692512 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1401/03/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به 
آدرس -استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، 
مارچین، خیابان شهیدان مهدى پور، خیابان امام خمینى، پالك 1371، ، طبقه 
همکف به کد پستى: 8194693861 تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1348859)

آگهى تغییرات
 شرکت بازرگانى جهان تجهیز امیر کبیر شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
54586 و شناسه ملى 14005152624 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1401/02/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به 
نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله دهنو ، کوچه شهید حسین یوسفى [20 _ 174] ، خیابان امام خمینى ، 
پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8189158441 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشــرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1346221)

آگهى تغییرات
 شرکت سازه هوتخش پارتاك سهامى خاص به شماره ثبت 64272 و شناسه 
ملى 14009046633 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده مورخ 1401/02/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فائزه تجدد به کدملى 
1272633934 و مریم لطفى شهرضا به کدملى 1190221527 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1348853)  

آگهى تغییرات
 شرکت مهندسى بازرگانى گراد انرژى آپادانا شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 47795 و شناسه ملى 10260659392 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/01/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 31 
اساسنامه بدین شرح اصالح شد : شرکت به وسیله هیات مدیره اى مرکب از 3 
الى 9 نفر عضو که به وسیله مجمع عمومى عادى از بین صاحیان سهام انتخاب 
مى شوند اداره خواهد شــد مدیران کال یا بعضا قابل عزل مى باشند اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1348871)

آگهى تغییرات 
شرکت بازرگانى هیراد فوالد نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 61086 
و شناسه ملى 14007811367 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/12/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابرسى 
تلفیق نگار حسابداران رسمى به شناســه ملى 10320853372 به سمت 
بازرس اصلى به مدت 1 ســال آقاى محمد بورونى کوپائى به شــماره ملى 
1271311372 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال انتخاب گردیدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1348813)
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02 واکنش رسانه کلمبیایى به 
برکنارى اسکوچیچ

فرض کنیــد باالخره گــره از کالف پیچیده 
نیمکت تیم ملى ایران گشــوده و مشــخص 
شد چه فردى قرار اســت در جام جهانى روى 
آن بنشیند. مثًال تصورکنید با برکنارى دراگان 
اسکوچیچ این بار قرعه براى هدایت ملى پوشان 
به نام ژنرال افتاده اســت. به نظر شما آیا این 
اتفاق پیامد خوبى براى تیم ملى کشورمان در 

برخواهد داشت؟
اگر خاطرتان باشــد دو ســال پیش هم امیر
قلعه نویى همچــون االن یکى از گزینه هاى 
مطرح براى تصدیگرى این سَمت بود. اما در 
زمستان ســال 98 در میان بهت همگان این 
اســکوچیچ بود که در این زمینه گوى سبقت 
را از کسى ربود که فقط یک گام تا نیمکت تیم 
ملى فاصله داشت. سرمربى وقت سپاهان آن 
زمان به دالیل گوناگون به آرزویش نرسید ولى 
حاال دوباره بخت بــه او روى کرده  و چرخش 
ایام باعث شــده بار دیگر نامش در میان افراد 
درنظر گرفته شده براى در اختیار گرفتن این  

مسئولیت قرار گیرد.
اگرچه این بار امیر نســبت بــه گزینه هاى 
دیگر شــانس کمترى براى پوشــیدن رداى 
سرمربیگرى ایران در قطر دارد اما فرض کنید 
این دفعه برعکس گذشــته بخت با ژنرال یار 

شــده و بلیت پرواز قطر به دســت او رسیده 
است، حاال مهمترین موضوع آن است که چه 
سرنوشتى در مهمترین تورنمنت فوتبالى دنیا 

براى ایران رقم خواهد خورد.
آیا پرافتخارترین ســرمربى ایران از نظر فنى 
شایســته ترین فرد براى هدایت ملى پوشان 
ایران در نبردهاى سخت و دشوارى که درپیش 
دارند، به شمار مى آید؟ سابقه حضور او در رأس 
تیم هاى لیگ برترى ثابت مى کند که تیم هاى 
تحت هدایت ژنرال همواره توانایى درخشش 
در ســطح اول فوتبال ایران را داشته اند. این 
سرمربى استقاللى به هر تیمى پیوسته موفق 
شده در قامت یکى از مدعیان قهرمانى ظاهر 
شود. اگرچه سال هاى زیادى است دست امیر 
از رسیدن به جام کوتاه مانده اما در کارنامه او 
عناوین افتخارآمیز زیادى دیده مى شود. چه بسا 
اگر فصل گذشته گل گهِر ژنرال گرفتار پرونده 
بازیکن گابنى خود نمى شد شاگردان او قهرمان 
مى شدند. همین موضوع باعث شد که حاال اسم 
او در کنار اسامى مطرح براى جانشینى دراگان 
روى میز مذاکرات فدراسیون قرار گیرد. اما آیا او 
براى سکاندارى ملى پوشان در عرصه جهانى 
نیز صالحیت دارد و مــى تواند موفقیت هاى 
باشگاهى اش را در سطح ملى هم تکرار کند؟

■■■

اگرچه در صورت بیــرون آمدن نام قلعه نویى 
از ســبد رأى فدراسیون نشــین ها این براى 
نخســتین بار خواهد بود که او توانایى اش در 
کسوت ســرمربیگرى را در میدان جهانى به 
بوته آزمایش مى گذارد اما پیشینه امیر نشان 
مى دهد که او در هدایت ملى پوشــان ایران 
بى تجربه نیست. درست 16 سال پیش بود که 
قلعه نویى جانشین یک سرمربى کروات دیگر 
در تیم ملى شد. امیر آن روزها که به جاى برانکو 
روى نیمکت تیم ملى نشست موفق به کسب 
10 برد، 6 مساوى و یک باخت در 17 مسابقه 
شــد؛ یعنى حاصل تالش او در آن برهه ثبت 
رکورد 2/1 امتیاز در هر بــازى بود که کارنامه 
موفقى براى یک ســرمربى به شمار مى آید. 
گواه این ادعا هم آنکه ژنرال در پایان آن سال 
به دلیل همین نتایج در جمع سه نامزد عنوان 

بهترین مربى سال آسیا قرار گرفت. 
پر بیراه نیست اگر بگوییم با توجه به این رزومه 
و همچنین بیالن کارى که امیر در لیگ برتر از 
خود برجاى گذاشته او قادر خواهد بود تیم ملى 
کشورمان را از خوان پرپیچ و خم جام جهانى 
به سالمت عبور دهد. ضمن اینکه او به سبب 
آشنایى با بازیکنان و تسلط کافى که بر شیوه 
بازى هرکدام از آنها دارد به زمان زیادى براى 
آماده ســازى آنها نیاز ندارد. او مى تواند موفق 

شود به شرط اینکه همچون تابستان 1385 از 
چند مربى خبره ایرانى نیز در کادر فنى خود بهره 
ببرد. پرافتخارترین سرمربى لیگ برتر ایران 
مى تواند با کامیابــى در جام جهانى با یک تیر 
دو نشان بزند؛ هم نشــان دهد برخالف آنچه 
مى گویند ایده هایــش هنوز تکرارى و نخ نما 
نشده و هم اینکه دوباره محبوبیت از دست رفته 

خود را بازیابى کند.
البته این یک روى سکه است، روى دیگرش 
هم آن اســت که طالع با امیر یار نباشد و او در 
این پرونده شکست بخورد و دست از پا درازتر از 
شیخ نشین قطر به کشور برگردد. آن وقت دیگر 
هیچکدام از بهانه هاى دست هاى پشت پرده 
و ناداورى و سنگ هاى پرتاب شده به سمت 

قطار و... نیز کارســاز نخواهد بود. با وجود این 
باید منتظر ماند و دید با توجه به این نکات پاسخ 
امیر قلعه نویى به پیشنهاد احتمالى فدراسیون 
براى جانشــینى دراگان چه خواهــد بود؛ آیا 
او ریســک مى کند و روى ایــن صندلى داغ 
مى نشیند یا همچون على دایى عطاى کار در 

تیم ملى را به لقایش مى بخشد؟

مرضیه غفاریان
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مهدى تارتار براى آماده سازى هر چه بهتر تیمش چند دیدار 
تدارکاتى را نیز در دستور کار شاگردانش قرار داده است. بر 
همین اساس سبزپوشان اصفهانى تا پایان اردوى تدارکاتى 
خود در اصفهان و تهران پنج دیدار دوستانه برگزار خواهند 
کرد. طبق برنامه قرار اســت ذوب آهن در اصفهان ابتدا به 
مصاف فجر سپاسى و سپس تیم نفت عراق برود و سپس در 
تهران به ترتیب سوم مردادماه به مصاف نساجى مازندران، 
پنجم مردادماه به مصاف مس رفسنجان و هشتم مردادماه 
به مصاف تیم پرســپولیس تهران خواهد رفت. ذوب آهن 
براى برپایى اردوى تدارکاتى در تهران و حضور در ایفمارك 

31 تیرماه عازم تهران خواهد شد.

1+4 حریف تدارکاتى 
براى گاندوها
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باشــگاه پرســپولیس در روزهاى اخیر مطالبات آنتونى 
استوکس مهاجم ایرلندى اسبق خود را                            به حساب او واریز 
کرد و حاال منتظر است تا این پول که از طریق صرافى واریز 
شده به حساب این بازیکن بنشــیند تا مطالبات استوکس 
تسویه شود. استوکس که با حاشیه هاى زیادى که داشت از 
پرسپولیس جدا شد، به محض دریافت پول، ایمیلى به فیفا 
خواهد زد تا دریافت طلبش را                            تایید کند و بعد از این موضوع 
فیفا پنجره نقل و انتقاالت پرسپولیس را                            باز خواهد کرد. در 
صورت رقم خوردن این اتفاقات باید منتظر بود تا پنجره نقل 
و انتقاالت باشگاه پرسپولیس طى روزهاى آینده باز شود 
و بازیکنان جدید این تیم بتوانند قرارداد خود را                            به صورت 

رسمى ثبت کنند.

پایان ماجراى 
پرسپولیس-  استوکس

03

شــنیدیم دو باشــگاه صنعتى با یکدیگر ائتالف کرده اند 
که  هافبک فصل گذشته پرسپولیس را گران نخرند. رضا 
اسدى از آن دســته بازیکنان بود که یحیى گل محمدى 
خواهان تمدید قراردادش شده بود اما اختالف 5 میلیارد و 
500 میلیون تومانى مانع ادامه همکارى او با پرسپولیس شد. 
رضا اسدى که فصل گذشته گران ترین بازیکن پرسپولیس 
محسوب مى شد درخواست 10 میلیارد تومانى براى تمدید 
قراردادش داشت در حالى که این باشگاه رسما اعالم کرد 
بیشتر از 4 میلیارد و 500 میلیون تومان به او نمى دهد! دو 
باشگاه صنعتى مورد اشاره نیز با یکدیگر عهد بسته اند بیشتر 

از 6 میلیارد تومان به رضا اسدى ندهند.

ائتالف 2باشگاه لیگ برترى
 علیه اسدى
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لژیونر ایرانى فوتبال بلژیک ابراز امیدوارى کرد بتواند فصل 
خوبى داشته باشد و براى جام جهانى قطر انتخاب شود. على 
قلى زاده  هافبک تیم ملى فوتبال ایران تصمیم گرفت بعد 
از مالقات با مدیران باشگاه شــارلوا قرارداد خود را تا سال 

قلى زاده در این فصل عملکرد 2025 تمدید کند. 
بســیار خوبى در تیم شارلوا 
داشت و در هفته هاى اخیر 
به عنوان گلزن ظاهر 
شد. بدیهى است با 
توجه بــه آمارهاى 
چند هفته گذشته، 
این موضوع به یکى از 
اولویت هاى میز مهدى 
بیات تبدیل شده بود. على 
قلى زاده در یک ماه گذشته هم 
با اســپورتینگ و هم در تیم ملى در 

کانون توجهات قرار گرفته بود.

ابراز امیدوارى قلى زاده  براى 
حضور در جام جهانى

دروازه بان اتریشى که فصل گذشــته در اردوى تیم 
فوتبال سپاهان حضور داشت در فصل پیش رو براى 

قرمزپوشان اهوازى به میدان خواهد رفت.
کریستوفر کنت فصل گذشــته با نظر مثبت رحمان 
احمدى و محرم نویدکیا پــس از یک فصل حضور 
در فوتبال یونان به ایران آمد تا مسئولیت سنگینى را 
پذیرا شود و جانشین پیام نیازمندى شود که سه سال 

درخشان را در ترکیب طالیى پوشان اصفهانى با ثبت 
رکوردهاى فردى تاریخى تجربه کرده بود.

این دروازه بان اتریشى که با سابقه حضور در فوتبال 
آلمان براى کمک به سپاهان به ایران آمده بود، اگرچه 
شروع امیدوارکننده اى داشت اما رفته رفته عملکرد او 
نیز تحت الشعاع روزهاى بد زردپوشان اصفهانى قرار 
گرفت و انتقادات در هفته هاى پایانى نیم فصل به حدى 
از او و رحمان احمدى بــاال گرفت که محرم نویدکیا 

مجبور به جذب رشید مظاهرى شد.
با حضور رشید مظاهرى این دروازه بان اتریشى سپاهان 
فقط یکبار و در هفته پایانى مسابقات بود که فرصت 
بازى به دست آورد تا جدایى او از اردوى سپاهانى ها 
در پایان فصل محتمــل باشــد و درنهایت هم این 

اتفاق رخ داد.
حاال و در شــرایطى که جواد نکونام بــه دنبال پیام 
نیازمند بود تا در کنار شــهاب گــردان بتواند ترکیب 
خوبى براى حفاظت از چارچوب دروازه تیمش ایجاد 
کند، کریستوفر کنت در اردوى قرمزپوشان اهوازى 
رویت شد تا مشخص شود این دروازه بان خرید جدید 
فوالدى ها خواهد بود که به زودى به صورت رســمى 

معرفى خواهد شد.

کوچ کنت اتریشى از اصفهان به اهواز

یک رسانه کلمبیایى به انتشار اخبار برکنارى سرمربى تیم ملى 
واکنش نشان داد و آن را ماجراى باور نکردنى توصیف کرد. این 
وب سایت نوشت: سرمربى که تیم را به جام جهانى قطر رساند 
اخراج شــد، آنها کارلوس کى روش را مى خواهند. بازیکنان و 
هواداران تیم ملى ایران براى ســرمربى سابق کلمبیا احترام 
زیادى قائل هستند. در ادامه این گزارش آمده است: اگرچه این 
کروات رکورد ده پیروزى متوالى را ثبت کرد و ایران را پیشاپیش 
به جام جهانى رساند، اما تنش با اعضاى تیم به دلیل شیوه کار او 
پنهان بود. با رفتن اسکوچیچ، جاى سرمربى روى نیمکت خالى 
است. روزنامه نگاران، بازیکنان و هواداران فراتر از ناکامى او با 
کلمبیا و کنار گذاشتن مصر از جام جهانى، براى بازگشت کى 

روش فریاد مى زنند.

قلى زاده د2025 تمدید کند. 
خ بســیار
داشت
به
ش
ت
چ
این
اولو
بیاتت
قلى زاده در
با اســپورتینگو
کانون توجهات قرار
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از تمرینات پرسپولیس خبر مى رسد که هافبک ملى 
پوش این تیم غمگین ترین بازیکن سرخپوشان است.

ماجرا به اخبار موبوط به برکنارى دراگان اســکوچیچ 
بر مى گردد. به تازگى موضوع اخراج سرمربى کروات 
تبدیل به ســوژه روز فوتبال ایران شده است. در این 
وضعیت ســردار آزمون با انتشار یک استورى ضمن 
اعالم درخواســت بازیکنان تیم ملى از دولت براى 

همه گونه حمایت از این تیم، بــه بحث جدایى 
اســکوچیچ نیز واکنش نشــان داد و درخواست 

کرد تا پایان جام جهانى هیــچ چیز را در 
تیم ملــى تغییر ندهند کــه در ادامه 

برخــى بازیکنــان دیگــر مانند 
علیرضا بیرانوند، محمد حسین 

کنعانــى زادگان، شــجاع  
خلیــل زاده، على قلى زاده، 
احمــد نوراللهــى،  امید 
صــادق  نورافکــن، 
ســروش  محرمــى، 

رفیعى، میالد سرلک نیز 
این استورى  را بازنشر کردند.

از میان ملى پوشان پرسپولیس، علیرضا 
بیرانوند، سروش رفیعى و میالد سرلک 

سردار آزمون را همراهى کردند اما مهدى 
ترابى ترجیح داد واکنشــى نشان ندهد. 
طبیعى هم بود ترابى ستاره پرسپولیس 
که از ســوى اســکوچیچ در دیدارهاى 

ملى به بــازى گرفته نمى شــد از این مربى 
حمایت نکند.

علیرضا بیرانوند هم در دوران اسکوچیچ نیمکت نشین 
امیر عابدزاده شد اما به همراه سروش رفیعى که کمتر 
دعوت مى شد از اسکوچیچ حمایت کردند. اواخر خرداد 
ماه سال گذشته بعد از قطعى شدن مصدومیت کمال 
کامیابى نیا نوبت به میالد سرلک رسید تا در اردوى 

تیم ملى حاضر شود.
میالد بعد از انجام تست کرونا و قرنطینه 
در تهران به بحرین ســفر کرد و تنها 
مى توانست در دو بازى نهایى تیم ملى 
بازى کند اما در همین فرصت کوتاه به 
عنوان یــار تعویضى به میدان 
رفــت و در دو بــازى برابر 
کامبوج و عراق بازى کرد.

او مزد بازى هاى خوبش در 
لیگ قهرمانان آسیا همراه 
پرسپولیس را گرفت و در 
ادامه هم هر زمان ســالم 
بود و با مصدومیت دســت و 
پنجه نرم نمى کرد توسط دراگان 
اســکوچیچ دعوت شــد.حاال با 
برکنارى دراگان اســکوچیچ این 
احتمال وجود دارد که میالد سرلک 
مورد توجه ســرمربى بعدى تیم ملى 
قرار نگیرد. این درحالى است که سرلک 
با سرمربیگرى مرد کروات یک جاى خوب 
براى سفر خود به جام جهانى 2022 قطر رزرو 
کرده بود و حاال باید به او حق داد غمگین بوده و 

دل و دماغى نداشته باشد!

هافبک هجومى فصل گذشته ذوب آهن با عقد قراردادى به 
عضویت نفت مسجد سلیمان درآمد.

حسین شنانى، هافبک هجومى فصل گذشته تیم فوتبال 
ذوب آهن، بعد از پایان لیگ بیست و یکم تصمیم به جدایى از 
این تیم گرفت. تیم بعدى او نفت مسجدسلیمان خواهد بود.

باشگاه نفت مسجد سلیمان با انتشــار تصویرى از حسین 

شنانى با پیراهن تیم فوتبال این باشگاه، خبر از توافق نهایى 
با بازیکن فصل گذشته ذوب آهن داد.

شنانى فصل گذشته شــروع خوبى با ذوب آهن داشت و در 
سه بازى نخست، دو پاس گل داد.  او رفته رفته اما در تعداد
 بازى هاى کمى به عنوان بازیکــن ثابت به میدان رفت و 
فصل را با 18 بازى (6 بار فیکس، 13 بار به عنوان ذخیره) و 

همان دو پاس گل به پایان رساند. شنانى آخر هفته گذشته 
با حضور در باشگاه ذوب آهن به همکارى خود با این باشگاه 
خاتمه داد. او هنوز یک سال از قرارداد سه ساله خود با باشگاه 
اصفهانى را پیش رو داشت اما به دلیل قرار نداشتن در افکار 
مهدى تارتار با باشگاه هایى که خواهانش بودند وارد مذاکره 

شده و در نهایت نفت مسجد سلیمان را انتخاب کرد.

سرلک، غمگین ترین ملى پوش
 پس از ماجراى اسکوچیچ!

هافبک گاندوها به نفت مسجد سلیمان پیوست

ن با انتشار یک استورى ضمن 
کنان تیم ملى از دولت براى
تیم، بــه بحث جدایى ن
ش نشــان داد و درخواست 

ى هیــچ چیز را در 
 کــه در ادامه 

گــر مانند 
د حسین 

ـجاع  
ده، 
ید 
ق 
ش 

یز 
ردند.

پولیس، علیرضا 
ى و میالد سرلک 

ى کردند اما مهدى 
ــى نشان ندهد. 
ستاره پرسپولیس 
یچدر دیدارهاى 

مى شــد از این مربى 

تیم ملى حاضر شود.
میالد بعد از انجا
تهران به بح در
مىتوانست در
بازى کند اما در
عنوان
رفـ
کام
اوم
لیگ
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ادا
بود و
پنجه نرم
اســکوچ
برکنارى
احتمال وج
مورد توجه س
قرار نگیرد. این
با سرمربیگرى مر
براى سفر خود به جا
ا کرده بود و حاال باید به

دل و دماغى نداشته باش

قلعه نویى قرعه اقبال
 تیم ملى خواهد شد؟
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شهردارى محمد آباد     

گزارش عملکرد
شهردارى محمد آباد     

در سال 1400
به استناد ماده 71 قانون شهردارى ها

گزارش عملکرد درآمد هاى شهردارى در سال1400

گزارش هزینه هاى شهردارى در سال 1400

ارائه عملکرد سال 1400 به شرح جدول ذیل 
جهت استحضار عموم شهروندان ارائه مى گردد.

عملکرد ساالنه تعهد ساالنه  مصوب ساالنه عنوان کد طبقه بندى

39/288/150/965 22/981/000/000 22/981/000/000 درآمد هاى ناشى از عوارض عمومى  110000

586/648/594 450/000/000 450/000/000 درآمد هاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى  120000

1/052/131/972 2/517/000/000 2/517/000/000 بهاى خدمات و درآمد هاى موسسات انتفاعى شهردارى  130000

2/818/127/819 3/052/000/000 3/052/000/000 درآمد هاى حاصل از وجوه  و اموال شهردارى 140000

13/478/647/248 9/200/000/000 9/200/000/000 کمک هاى اعطائى دولت و سازمان هاى دولتى  150000

20/702/549/423 700/000/000 700/000/000 اعانات ، کمک هاى اهدایى و دارائى ها 160000

77/926/256/021 38/900/000/000 38/900/000/000 جمع کل درآمد ها 100000

39/009/044/359 26/100/000/000 26/100/000/000 جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارائى سرمایه اى   200000

0 0 0 جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارائى  مالى 300000

116/935/300/380 65/000/000/000 65/000/000/000 جمع کل منابع شهردارى 

عملکرد ساالنه تعهد ساالنه مصوب ساالنه عنوان کد طبقه بندى عملکرد ساالنه تعهد ساالنه مصوب ساالنه عنوان کد طبقه بندى

14,486,797,153 8,887,500,000 8,887,500,000 کالبدى و شهر سازى  1 36,427,578,038 32/500/000/000 32/500/000/000 هزینه 100000

35,880,648,519 17,740,000,000 17,740,000,000 محیط زیست و خدمات 
شهرى  2 16,663,603,495 12/945/500/000 12/945/500/000 جبران خدمات کارکنان 110000

1,034,290,820 570,000,000 570,000,000 ایمنى و بحران 3 11,734,559,720 11/262/700/000 11/262/700/000 استفاده از کاال و خدمات  120000

18,025,310,164 7,700,000,000 7,700,000,000 حمل و نقل و ترافیک 4 0 13/800/000 13/800/000 هزینه هاى تامین مالى و دارائى  130000

32,549,856,280 28,590,000,000 28,590,000,000 خدمات مدیریت 5 0 0 0 یارانه  140000

3,182,316,944 1,512,500,000 1,512,500,000 اجتماعى و فرهنگى  6 989,600,000 1/990/000/000 1/990/000/000 کمک هاى بالعوض 150000

0 0 تملک دارائى مالى 300000 5,931,644,678 5/268/000/000 5/268/000/000 رفاه اجتماعى  160000

0 0 0 تعهدات انتقالى سنواتى 310000 1,108,170,145 1/020/000/000 1/020/000/000 سایر هزینه ها  170000

0 0 0 باز پرداخت اصل سود و 
تسهیالت داخلى  320000

68,731,641,842 32/500/000/000 32/500/000/000 تملک دارائى هاى سرمایه اى  200000
105,159,219,880 65/000/000/000 65/000/000/000 جمع کل مصارف شهردارى 

اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان

شرکت پایانه سازان راه مهر خمینى شهر در نظر دارد قسمتى از عملیات اجرایى 
پروژه شهرك حمل و نقلى خمینى شهر واقع در خمینى شهر ضلع شرقى کمربندى 
آزادگان شامل عملیات اجراى جدول کشى، احداث کانال، اساس قیرى (بلک بیس) 

و سایر عملیات مرتبط را از طریق مناقصه به واجدین شرایط واگذار نماید. 
شرکت هاى متقاضى جهت دریافت اسناد مناقصه، از تاریخ انتشار به مدت 10 روز 
به نشانى خمینى شهر، بلوار شهید بهشتى شمالى، چهارراه پاسداران، پایانه حمل 
و نقل کاالى خمینى شهر، دفتر شرکت پایانه سازان راه مهر خمینى شهر مراجعه 

نمایند. 
شماره تماس: 09913225646

آگهى مناقصه

شرکت پایانه سازان راه مهر خمینى شهر 

اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان درنظردارد مزایده ى واگذارى تعدادى از اماکن ورزشى سطح استان  به صورت اجاره را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید.  کلیه مراحل برگزارى مزایده  از 
دریافت اسناد مزایده  تا ارائه پیشنهاد مزایده  گران وبازگشائى پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد والزم است مزایده گران درصورت 

عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى راجهت شرکت درمزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده درسامانه روز شنبه مورخ 1401/04/21 مى باشد.
شایان ذکر است هرگونه اطالع رسانى یا اصالح ازطریق سامانه انجام مى گیرد. ومتقاضیان شرکت در مزایده موظف مى باشند تا آخرین روز مهلت به سامانه مراجعه واز آخرین اطالعات واصالحات آگاه گردند. بدیهى 

است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده ایشان مى باشد./
   مهلت زمانى دریافت اسناد مزایده ازسایت: روزسه شنبه 1401/04/21 الى روز پنجشنبه 1401/04/30 ساعت00 :17

   مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: روزسه شنبه مورخ 1401/04/21 الى روز دوشنبه 1401/05/10  ساعت00.:11
   زمان بازگشائى پاکت ها: ساعت 11:30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/05/10 

 اطالعات تماس دســتگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد اصالحیه آگهی مزایده: فراخوان مزایده عمومى یک مرحله اى  
مزایده وارائه پاکت هاى ا لف :

 آدرس: اصفهان – خیابان آبشار- بعدازپل غدیر- اداره کل ورزش وجوانان اصفهان – 
تلفن03136308212 

 اطالعات سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت درسامانه:
 مرکز تماس: 27313131 دفترثبت نام:88969737 و 85193768 

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایراستانها، درسایت (www.setadiran.ir ) بخش ثبت 
نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گزار

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام  شرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه  
مجمع عمومى  فوق العاده  که در ساعت9صبح   مورخ  07   /    05 /    1401  در 
محل  اصفهان ملک شهر بلوار 22بهمن مجتمع تجاري چهلستون ساختمان 

عمرانی ملک شهر طبقه 2 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه  

تغییر آدرس 

آگهى دعوت  مجمع  عمومى فوق العاده  
شرکت  دریا رنگ اصفهان سهامى خاص

  به شماره ثبت12231  و شناسه ملى 10260332613

هیأت مدیره

م.الف:  1350683


