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فیلم هاى انصرافى کامبک زدند!ساخت 2 شهرك ویژه صنایع دستى در اصفهانسیر تا پیاز جنجال هاى سحر قریشى باالخره حراج موزه «دورهمى» به کجا رسید؟ هر کارى مى کنید فقط زود فرهنگاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کیارستمى مى گفت
 ما ایرانى ها نگاه 

مى کنیم اما نمى بینیم

تعداد ازدواج در اصفهان نصف شد
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180 هزار نفر از اتباع 
افغانستان در اصفهان هستند

استیون هاوکینگ ایران در 
بین 20 جوان برتر دنیا 

ورود دادستان کل کشور 
به ماجراى قرارداد 

«ویلموتس»

5

رفتار مصرفى 
مشترکین، تکلیف 

خاموشى ها را 
مشخص مى کند

مراسم جایزه «عکس پنج» با بزرگداشت 
عباس کیارستمى همزمان با تولد این هنرمند 

در موزه سینما برگزار شد.على رفیعى، 
کارگردان، بازیگر، طراح صحنه و لباس تئاتر 

و سینما  از جمله مهمانانى بود که در این...

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان روز دوشنبه به مناسبت

 فرا رســیدن هفته مصرف بهینه آب و برق در 
نشست خبرى با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه سال 
98 پیک مصرف برق شهرســتان اصفهان روز 25 
تیرماه و در ساعت 13 رخ داد گفت: باید توجه داشت 

که در کل کشور شبکه گسترده برق ...
4

کشف محموله سنگین شیشه و هروئین در اصفهانکشف محموله سنگین شیشه و هروئین در اصفهان
در عملیات مشترك با پلیس استان سمنان محقق شددر عملیات مشترك با پلیس استان سمنان محقق شد
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همزمان با افزایش میزان طالق نسبت به سال گذشته؛

سریال «موسى (ع)» از 
پاییز کلید مى خورد؟

از بازى در استقالل و پرسپولیس 
فرارى بودم

محمود کریمى یکى از نام هاى محبوب میان هواداران سپاهان است 
و او را مى توان همرده محرم نویدکیا و هادى عقیلى به عنوان اسطوره 
باشگاه سپاهان نام برد. روند درخشان او اما با یک مصدومیت شدید به 
پایان رسید تا در 30 سالگى کفش هایش را بیاویزد. نکته قابل 

توجه درباره محمود کریمى...
7
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در نشست مدیران ارشد 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

 با اصحاب رسانه عنوان شد

20 ورزشگاه شهردارى  
اصفهان همزمان با آغاز
 فصل تابستان تجهیز و 

تکمیل شد

با اعتبار 75 میلیارد ریال؛

اثرات تکان دهنده «قارچ سمى مخدر»
مواد مخدر محبوب سرخ پوست هاى آمریکا در ایران!
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آن فوتبالیست هاى بى پول چه کنند؟آن فوتبالیست هاى بى پول چه کنند؟

تو که با هر کیفیتىتو که با هر کیفیتى
 پول کالن مى گیرى پول کالن مى گیرى

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى سالیانه 
شرکت صنعت پروژه حدید (سهامى خاص)بشماره ثبت27134

هیئت مدیره شرکت صنعت پژوه حدید 

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شــرکت دعوت مى گردد که درجلسه مجمع عمومى عادى 
سالیانه که راس ساعت 10صبح روز یکشــنبه مورخ1399/04/15 در محل دفتر شرکت به نشانى : 
اصفهان_ سه راه سیمین_ خیابان سهروردى_ کوچه شماره8_ پالك 4 تشکیل مى گردد حضور 

بهم رسانند.
دستورجلسه:

1-گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالى منتهى به 1398/12/29
2-گزارش حسابرس و بازرس قانونى

3-بررسى و تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى منتهى به 1398/12/29
4-انتخاب اعضاى هیئت مدیره

5-انتخاب بازرسان قانونى
6-تعیین روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهى ها

7-سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه مى باشد.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت  پالسما تک سپاهان (سهامى خاص)
 ثبت شده به شماره  33916و شناسه ملى  10102738722

دعوت کننده : هیئت مدیره شرکت پالسما تک سپاهان  (سهامى خاص)

بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى عادى ســالیانه بطور فوق العاده که در ساعت 8:00 صبح مورخ  
1399/04/14  در محل کارخانه این شرکت به آدرس شهرك صنعتى مورچه خورت – فاز سوم – انتهاى بوعلى دوم – پالك 444 و کدپستى 8333115191  

تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه :  

1- انتخاب بازرسین  2- تصویب ترازنامه و صورتهاى مالى سال 1398  3-  تعیین و تقسیم سود شرکت مربوط به سال 1398  4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

 آگهی مناقصه - نوبت اول 

ابراهیم گوگونانى -  شهرداري داران

شهرداري داران با استناد بودجه ســال 99 در نظر دارد پروژه آســفالت معابر سطح شــهر را به صورت پیمانى و با اعتبار 
4/000/000/000 ریال به واجدین شرایط ( به شــرکت هاى معتبر) از ردیف اعتبارات عمرانى شهردارى واگذار نماید. شرکت 

کنندگان باید قیمت پیشنهادى خود را به شرح ذیل ارائه نمایند.
1-  پخش آسفالت با دستگاه تمام اتوماتیک فینیشر هر تن

2-  حمل آسفالت از کارخانه تا شعاع 30 کیلومتر تا محل هر تن
3-  پخش آسفالت به صورت دستى به ازاى هر تن

4-  پخش MC   از کارخانه تا شعاع 30 کیلومتر تا محل با دستگاه اتوماتیک  مترمربع یا تن
شرایط شرکت کنندگان :

1-  پیشنهاد دهندگان باید داراي صالحیت فنی و رتبه بندى  سازمان مدیریت و برنامه ریزى بوده و این صالحیت و رتبه بندى 
به تایید دفتر فنى استاندارى  و یا سازمان مدیریت و برنامه استان رسیده باشد.

2-  کلیه شرکت هاى متقاضى پیشنهاد دهنده باید داراى اساسنامه ثبتى باشند.
3-  پیشنهاددهندگان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

4-  پیشنهاد دهندگان باید معادل 5 درصد کل اعتبار را به صورت نقد به حساب 141443118465121 شهردارى نزد بانک انصار 
شعبه داران واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکى ضمیمه پیشنهاد خود بنمایند.

5-  پیشنهاددهندگان باید پیشنهادات خود را در سه پاکت الك و مهر شده به شرح ذیل از تاریخ 99/03/27 حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 08 / 04 / 1399 به واحد حراست شهردارى تحویل و رسید دریافت نمایند. پاکت الف ) سپرده یا 
ضمانت نامه    پاکت ب ) رزومه کارى، مدارك و اسناد مناقصه، گواهى ارزش افزوده و مشخصات کامل و آدرس و امضاى پیشنهاد 

دهنده   پاکت ج ) پیشنهاد قیمت و برگه آگهى شرکت در مناقصه که توسط پیمانکار مهر و امضاء شده باشد.
6-  پیشنهادات رسیده در روز دوشنبه مورخ 99/04/09 با حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت خواهد شد.

7-  کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و حق انتخاب دارد.
8-  به پیشنهاداتى که بعد از موعد مقرر در آگهى رسیده و یا مبهم و مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9-  سپرده نفر دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهردارى باقى مانده و چنانچه نفر اول از عقد قرارداد پس از یک هفته 
خوددارى نمود سپرده او به نفع شهردارى ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و نفر سوم هم به همین منوال خواهد بود.

10-  شرکت کنندگان با مراجعه به واحد امور عمرانى شرایط مناقصه را دریافت نمایند.
11-  کارفرما مى تواند حداکثر تا 25 درصد کل پیمان را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ پیمان اضافه یا کسر نماید.

12-  کلیه هزینه کارهاى انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیرى و بررسى صورت وضعیت هاى ارسالى توسط کارفرما 
و تایید آن توسط مهندس ناظر شهردارى طبق مقررات به مرور زمان از طریق شهردارى قابل پرداخت خواهد بود.

13-  شرکت کنندگان باید ذیل این برگه را به منزله قبول کلیه شرایط آن مهر و امضاء و سپس ضمیمه پیشنهاد نمایند.
14-  هر گونه اختالف  و اشکال براساس شرایط مندرج در آگهى قابل بررسى مى باشد.

15-  ارائه گواهى ثبت نام در نظام ارزش افزوده داراى اعتبار الزامى مى باشد.

16-  کلیه هزینه هاى چاپ آگهى در روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد.
17-  کلیه کارهاى اضافه براساس صورتجلسه و قیمت توافقى پرداخت خواهد شد.

18-  کلیه پیشنهادات با در نظر گرفتن کسورات قانونى به عهده پیمانکار مى باشد که باید در برگه پیشنهاد قیمت نیز قید گردد.

م الف: 886996

4

ور ى ی ییز وپ ى ز پ

از با

محمود کر
و او را مى ت
باشگاه سپ

پایان

خ5
مش

م
ش
 فر
نشست
98 پیک
و تیرماه
که در ک

ت 
نرمند 

 تئاتر 
...

خدر»
2
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مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعى از واریز 
مقررى بیمه بیکارى ناشــى از ویروس کرونا در فروردین 

خبر داد. 
مهدى شکورى اظهار کرد: طبق هماهنگى هاى صورت 
گرفته و ارائه لیست 338 هزار نفر از بیمه شدگان سازمان 
تأمین اجتماعى در مرحله اول به سازمان برنامه و بودجه، 
مقررى بیمه بیکارى دوران کرونا در فروردین ماه واریز شده 
است. وى تصریح کرد: البته لیست دیگرى شامل 107 هزار 
نفر از بیمه شدگان بیکار متأثر از ویروس کرونا تهیه شده که 
طى چند روز آینده نسبت به واریز مبلغ مقررى بیمه بیکارى 

دوران کرونا این افراد اقدام خواهد شد.

شکورى خاطرنشان کرد: در مرحله نخست 103 هزار نفر 
مقررى بیمه بیکارى خود را دریافت کردند که در ادامه 46 
هزار نفر به لیست اولیه افزوده شدند که آنها نیز رقم بیمه 
بیکارى ناشى از ویروس کرونا را دریافت کردند. وى درباره 
واریز مقررى بیمه بیکارى اردیبهشت ماه گفت: باید منتظر 
پایش و لیست مربوطه باشیم و پس از این فرایند مقررى 
آنها نیز پرداخت خواهد شد. همچنین بیمه شدگان سازمان 
تأمین اجتماعى که در دوران کرونا از بیمه بیکارى استفاده 
کرده اند نگران سوابق بیمه اى خود نباشند چرا که سوابق 
این افراد تحت عنوان سوابق پرداخت حق بیمه در سازمان 

تأمین اجتماعى محسوب خواهد شد.

دادستان کل کشور درباره ماجراى پرونده قرارداد «مارك 
ویلموتس» گفت: باالى سر مراکز ورزشى، وزارت ورزش و 
جوانان است. ما مدعى هستیم وزارت ورزش باید در راستاى 
تکالیف قانونى که دارد، روى قرارداد ها نظارت داشته باشد. 
من شنیدم که گفتند قرارداد محرمانه است. ما نباید قرارداد 
محرمانه داشته باشیم. معنى ندارد که قرارداد محرمانه باشد.

حجت االسالم و المســلمین محمدجعفر منتظرى افزود: 
قرارداد یک باشــگاه و طرف خارجى یا داخلى باید شفاف 
باشد. وزارت ورزش کجاســت که روى قرارداد ها نظارت 
کند؟ چرا چاره از قوه قضاییــه مى خواهند؟ وزارت ورزش 
باید روى قرارداد ها نظارت کند که آیا درســت، عادالنه و 

منصفانه بوده یا خیــر. وزارت ورزش باید از اختیارات خود 
استفاده کرده و از این مسائل جلوگیرى کند و اگر نتوانست، 

از قوه قضاییه بخواهد.
دادستان کل کشــور تصریح کرد: وزیر ورزش به تکلیف 
قانونى خود عمل کند و روى قرارداد ها نظارت داشته باشد. 
وزیر باید تذکر بدهد و جلوى قرارداد ها را بگیرد و اگر زورش 
نرســید و مى خواهند از زیر کار َدر برونــد، به قوه قضاییه 
معرفیشــان کند. قوه قضاییه در همه حوزه ها و دستگاه ها 
عامل ندارد که نظارت کند. بله، سازمان بازرسى یک وظیفه 
نظارتى دارد، اما آیا همه امکانات و مقــدورات را دارد که 

بتواند رصد کند؟

واریز مقررى بیمه بیکارى 
فروردین مربوط به کرونا

ورود دادستان کل کشور به 
ماجراى قرارداد «ویلموتس»

کرونا در مراسم خاکسپارى 
   ایسنا | سرپرست دانشــگاه علوم پزشکى 
یاسوج گفت: به نظر مى رسد یکى از اصلى ترین 
دالیل افزایش تعداد مبتالیان در استان کهگیلویه 
و بویراحمد در چند هفته اخیر، حضور گســترده 
مردم بدون رعایت اصول فاصله گذارى هوشمند 
و همچنین عدم استفاده از وسایل حفاظت فردى 
به خصوص ماسک، در مراسم شادى و عزادارى 
است، به طورى که شواهد اولیه حاکى از آن است 
که در یکى از شهرستاهاى کوچک استان، 22 نفر به 
دنبال شرکت در مراسم تشییع و خاکسپارى گرفتار 

این ویروس خطرناك شده اند.

درگذشت یک پرستار دیگر
   ایســنا | پرستار زن بیمارستان شهید مدنى 
تبریز بر اثر ابتال به کرونا جانش را از دســت داد. 
«فرح نساء فتحى پور»، پرســتار بخش اکو مرکز 
آموزشى درمانى شهید مدنى تبریز، روز شنبه، 31 
خرداد ماه، پس از یک ماه بســترى در بیمارستان 
امام رضا (ع) بر اثر ابتال به کرونا درگذشــت. این 
پرستار که حدوداً 40 الى 50 ساله بود، به دلیل ضعف 
سیستم ایمنى و داشتن بیمارى زمینه اى بعد از یک 
ماه مبارزه با کرونا فوت کرد. تعداد مبتالیان به کرونا 

در میان کادر درمان این بیمارستان زیاد است.

دستمزد فیلمنامه نویسى
   برنا | کانون فیلمنامه نویسان سینماى ایران، 
حداقل قیمت فیلمنامه  ســینمایى را 120 میلیون 
تومان اعالم کرده اند و سفارش شده تا نویسندگان 
حرفه اى براى نــگارش فیلمنامــه در ژانرهاى 
جذاب نزد تهیه کنندگان، دو تا ســه برابر این عدد 
را از ســفارش دهنده مطالبه کنند. بر این اساس، 
نوشتن هر قسمت از ســریال هاى تلویزیونى20 
میلیون تومان به عنوان رقم پایه اعالم مى شــود. 
براى نگارش تله فیلم هم مبلــغ پایه  60 میلیون 
تومان پیشنهاد شده است. براى نگارش فیلمنامه  
سریال هاى رســانه  خانگى هم مبلغ 40 میلیون 
تومان براى هر قسمت به عنوان حداقل رقم قرارداد 

پیشنهاد شده است.

انفجار مرگبار موبایل
   رکنــا | تصویرى از معلمى کــه بر اثر انفجار 
موبایل در کنار صورتش درگذشته است، در فضاى 
مجازى منتشر شده است. «هادى خوش سیما»، 
فعال رسانه اى با انتشار تصویر این معلم نوشت: 
«این خانم معلم اهوازى گوشــى خود را با الکل 
ضدعفونى مى کنــد و بالفاصله تماس مى گیرد، 
گوشى کنار صورتش منفجر مى شود، متأسفانه دو 
روز بعد به علت سوختگى و عفونت فوت مى کند.»

زمان آغاز تحصیل 
«نو دانشجویان»  

   خبر فــورى | معاون آموزشى وزارت علوم 
اعالم کرد: دانشجویان جدید الورود از اول آبان ماه 
در دانشگاه ها پذیرش مى شوند. على خاکى صدیق 
گفت: آغاز ترم جدید دانشگاه ها از 15 شهریور، براى 
دانشجویان ورودى قدیم اســت چرا که آن زمان 
هنوز نتایج دانشــجویان جدید الورود اعالم نشده 
اســت. وى ادامه داد: طبق برنامه ریزى سازمان 
سنجش آموزش کشور دانشجویان جدید الورود 

حدود 20 مهرماه معرفى مى شوند.

خدا کند...
   برنا | حســن نوروزى، نماینده رباط کریم در 
مجلس با اشاره به احتمال فیلتر اینستاگرام توسط 
مجلس یازدهم گفت: خدا کنــد این اتفاق بیافتد. 
فضاى باز اینستاگرام و تلگرام تهدید براى جوانان 
است و این براى نظام شکنندگى دارد. کمیسیون 
حقوقى شکل گیرد به جد دنبال فیلتر اینستاگرام 

خواهیم بود.

امام جمعه خرمشهر
 کرونا گرفت

   باشــگاه خبرنگاران جوان | حجت االسالم 
عادل پور، امام جمعه خرمشهر به علت ابتال به بیمارى 
کرونا دوره درمان و نقاهت را در منزل سپرى مى کند. امام 
جمعه خرمشهر گفت: بحمدا... هم اکنون حال عمومى 
اینجانب خوب اســت، در روزهاى گذشته بعد از انجام 
آزمایش کرونا به بیمارستان مراجعه کردم و پس از انجام 
معاینات اولیه در حال حاضر دوره درمان و نقاهت را در 

منزل سپرى مى کنم.

منصورى 10 روز در هتل بود
   اعتماد آنالین | یکى از کارکنان هتل دوك تأکید 
کرد که قاضى منصورى حدود ده روز در این هتل حضور 
داشته و جسد او روز جمعه در البى هتل پیدا شده است. 
قاضى منصورى که هفته گذشته در بخارست بازداشت 
شــده بود، به دلیل حکم دادگاهى در رومانى به  صورت 
موقت آزاد شد و مقامات قضایى رومانى از ایران خواسته 
بودند مدارکى که لزوم اســترداد وى به ایران را اثبات 
مى کند، ارسال کنند. غالمرضا منصورى، متهم ردیف 

نهم پرونده فساد اکبر طبرى بود.

دلم براى قالیباف مى سوزد! 
   خبر آنالیــن | فعال رســانه اى اصولگرا به برخى 
مواضع قالیبــاف از جایگاه رئیس مجلــس انتقاد کرد. 
محمد مهاجرى در توییتى نوشــت: «کم کم دارد دلم 
براى قالیباف مى سوزد. باید روى صندلى رئیس مجلس 
بنشیند و به شعارهایى به عمق یک میلیمترى گوش دهد. 
اما وجه کمدى اش آن است که خودش هم شعارهایى 
مى دهد که مخصوص نماینده هاى یک بار مصرف و 
کسانى است که هنوز غوره نشده، مویز شده اند. لشکر 

عظیم مشاوران قالیباف چه کار مى کنند پس؟!»

تقصیر سیل، زلزله، تحریم و 
کرونا بود!

   بهــار | مجید انصارى که در دولــت اول روحانى، 
معاون پارلمانى رئیس جمهور بود، در انتخابات مجلس 
یازدهم به عنوان سرلیست اصالح طلبان انتخاب شد و 
چیزى حدود 70 هزار رأى کسب کرد. وى در مصاحبه با 
روزنامه «ایران» گفته دولت آقاى روحانى به خصوص 
در دوره دوم با فشارهاى زیاد خارجى و داخلى همراه بود. 
از یکسو تحریم ها و از سوى دیگر اتفاقاتى همچون سیل 
و زلزله و... در عملکرد آن تأثیرگذاشته و چه بسا مانع از 
آن شده که دولت بتواند برنامه هاى خود را کامل اجرایى 
کند. اخیراً هم که موضوع کرونا و هزینه هاى مترتب بر 

مدیریت و مهار آن مزید بر علت شده است. 

پدر هدفمندى یارانه ها 
درگذشت

   خبر آنالیــن | دکتر جمشید پژویان، استاد اقتصاد 
دانشگاه عالمه طباطبایى و رئیس سابق شوراى رقابت 
به دلیل ابتال به بیمارى کرونا صبح دیروز درگذشــت. 
وى در ابتداى دولت دهم با تأســیس شــوراى رقابت، 
ریاست این شورا را برعهده داشــت. جمشید پژویان از 
مدافعان سرســخت طرح هدفمندى یارانه ها در دولت 
احمدى نژاد بود و از وى به عنوان یکى از طراحان طرح 
هدفمندى یارانه ها یاد مى شــود. این استاد دانشگاه به 
گفته خودش بالغ بر 20 سال از اصالح قیمت انرژى در 

ایران حمایت کرد.

تمرکز «بولتون» روى ایران 
   تابنــاك | «جان بولتون»، مشــاور پیشین امنیت 
ملى «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا 753 بار نام 
ایران را در کتاب خود آورده اســت. بعد از ایران، نام کره 
شمالى 459 بار تکرار شده است. بولتون در این کتاب با 
نام «اتاقى که در آن اتفاق افتاد» به شرح خاطرات خود از 
دوران خدمتش در کاخ سفید مى پردازد که جنجال هاى 

زیادى را ایجاد کرده است.

خبرخوان

به گفته یک عضو پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى، 
آمار هایى که از تعداد زلزله هاى کشور اعالم شده، اشتباه 

است.
روز یک شنبه رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعالم 
کرد روزانه 60 تا 70 زلزله کوچک در کشور رخ مى دهد و 
هر سال به طور میانگین 105 زلزله تا 4 ریشترى را شاهد 
هستیم. وى همچنین ادامه داد: هر سال یک زلزله بین 6 
تا 6/1 و هر ده سال یک زلزله 7 و باالتر را تجربه مى کنیم.

اما یک عضو پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى معتقد 
است که این آمار ها به اشــتباه بیان شده اند و حتى اگر از 
یک کارشناس ساده این اطالعات پرسیده مى شد، این 
اشتباهات رخ نمى داد. وى  اظهار کرد: به دست آوردن این 
آمار، کار علمى و پیچیده نیست و تنها با یک بررسى ساده 

نیز مى توان به این اطالعات دســت یافت. محمد زارع 
گفت: در کشور ما در سال به طور میانگین 200 زلزله 4 
ریشتر رخ مى دهد. وى افزود: همچنین هر دو روز یک بار 

یک یا دو زلزله 4 ریشتر در کشور داریم.
این فعال حوزه زلزله شناسى اظهار کرد: تعداد زلزله هاى 
کمتر از 4 ریشتر و بیشــتر از 2 ریشتر، در سال به 20 الى 
25 هزار مى رسد اما ســالیانه به طور متوسط دو زلزله 6 
ریشترى در کشور رخ مى دهد. اما ممکن است در برخى 
مواقع این آمار تغییر کند. به عنوان مثال در سال 97، چهار 
بار زلزله 6 ریشترى رخ داد در صورتى که در سال 98 این 

تعداد کمتر هم شد.
وى افزود: همچنین در هر دهه، بین یک الى دو زلزله 7 

ریشترى یا بیشتر در کشور داریم.

مواد مخدر محبوب سرخ پوست هاى آمریکا در ایران!

اثرات تکان دهنده «قارچ سمى مخدر»

آمار زلزله اى سازمان مدیریت بحران اشتباه است
رئیس پلیس فرودگاه کشور از دســتگیرى دو رمال در 
فضاى مجازى خبر داد که به وسیله آالت و ادوات شیطان 

پرستى از هموطنان اخاذى مى کردند.
سردار حسین مهرى اظهار کرد: در پى رصد همکارانم در 
پلیس فرودگاه کشور در فضاى مجازى کانالى داراى یک 
میلیون عضو شناسایى شد که در این کانال تبلیغات براى 
رمالى، دعانویسى و جادوگرى تبلیغ مى شد؛ گردانندگان 
این کانال با فریــب دادن هموطنان اقــدام به اخاذى و 

دریافت وجوهات مى کردند.
این مقام ارشد انتظامى با اشاره به اینکه عده اى به بهانه 
برطرف کردن مشــکالت روحى و روانى هموطنان از 
طریق وسایل جادوگرى و شیطان پرستى اقدام به ارائه 
مشاوره به آنها مى کنند، تصریح کرد: بالغ بر ده ها میلیارد 

ریال کالهبردارى توسط این افراد صورت گرفته است.
رئیس پلیس فرودگاه کشــور بیان کرد: متهمان پس از 

ارائه مشاوره به هموطنان از طریق پست براى آنها لوازمى 
ارسال مى کردند که در این بین ابزارآالت شیطان پرستى 

و جادوگرى نیز به چشم مى خورد.
او ادامه داد: در پى تحقیقات انجام شده مشخص شد که 
متهمان خود دچار مشکالت روحى و روانى هستند، حال 
سئوال این اســت که چگونه فردى که داراى مشکالت 
روحى و روانى است مى تواند مشکالت مردم را حل کند؟

این مقام ارشــد انتظامى اظهار کرد: مأمــوران با انجام 
اقدامات اطالعاتى و نیز سرنخ هاى موجود موفق شدند 
مخفیگاه متهمان را در شــمال کشــور شناسایى و طى 
عملیات ضربتى آنها را دستگیر و با هماهنگى مقام قضائى 

روانه زندان کنند.
رئیس پلیس فرودگاه کشــور گفت: فقــط در یک مورد 
متهمــان از یکى از مراجعین مبلــغ 200 میلیون تومان 

کالهبردارى کردند.

2 جادوگر ایرانى با یک میلیون طرفدار بازداشت شدند 

«وحید رجبلو»، جوان معلول ایرانى به جمع 20 جوان برتر 
دنیا راه پیدا کرده است و براى قرار گرفتن در جمع ده نفر اول 

نیاز به رأى دارد.
رجبلو، بنیانگذار اســتارتاپ توانیتو است که فقط 2 درصد 
بدنش کار مى کند، اما بیش از 200 ســایت طراحى کرده 
است، یک تیم 12 نفره را رهبرى مى کند و بر تمام مشکالت 

و سختى هاى کار غلبه کرده است.
اتاق بین الملل جوانان ایران در اولین سال شرکت در رویداد 
«انتخاب ده جوان برتر جهان» موفق به راهیابى به مرحله 
نهایى شده است و نام وحید رجبلو به عنوان نماینده ایران در 

بین 20 نفر برتر جهان مى درخشد.
در حال حاضر این 20 جوان در حال رقابت براى قرار گرفتن 

در بین ده جوان برتر جهان هستند و آراء عمومى مردم دنیا 
نیز در این انتخاب مؤثر است؛ یعنى ما هم مى توانیم با رأى 
خود به انتخاب رجبلو به عنوان یکى از ده جوان برتر جهان 

کمک کنیم.

استیون هاوکینگ ایران در بین 20 جوان برتر دنیا 

برنامه «دورهمى» در سرى هاى قبل بخشى داشت که از 
آن به عنوان موزه «دورهمى» یاد مى شد. مهران مدیرى 
در هر برنامه از مهمانانش مى خواست که یک یادگارى یا 
هدیه به موزه «دورهمى» اهدا کنند و بعد بالفاصله مى 
گفت به زودى اشیاى موزه «دورهمى» به نفع زلزله زدگان 
سرپل ذهاب استان کرمانشاه به حراج گذاشته خواهد شد.

ماه ها اما از زلزله ویرانگر غرب کشــورمان گذشت اما از 
حراج این موزه خبرى نشد. این رویه ادامه داشت و مدیرى 
همچنان از مهمانانش براى موزه «دورهمى» یادگارى 

مى گرفت.

زلزله کرمانشاه که فراموش شد بحث سیل در برخى استان 
هاى کشورمان مثل گلستان پیش آمد. مهران مدیرى این 
بار مى گفت اشیاى موزه «دورهمى» به نفع آسیب دیدگان 

از سیل حراج خواهد شد.
باز هم ماه ها گذشت و خبرى از حراج موزه «دورهمى» 
نشــد تا کًال این بخش برنامه در ســرى هــاى جدید 
«دورهمى» حذف شد و تاکنون هم معلوم نشده یادگارى 
ها و هدیه هایى که به موزه «دورهمى» اهدا شد تا به نفع 
آسیب دیدگان سیل و زلزله و... حراج شود چه سرنوشتى 

پیدا کرده است.

باالخره حراج موزه «دورهمى» به کجا رسید؟

صنعت هواپیمایــى ایران به عنوان یکــى از مهمترین 
صنایع اقتصادى کشــور به دلیل تحریم ها و سودجویى 
برخى از ایرالین ها به ویــژه ایرالین هاى خارجى دچار 
مشکل شده اما ســازمان هواپیمایى کشــور به عنوان 
اصلى ترین متولى این امر حاضر بــه پیگیرى و یا رفع 

این مشکل نیست.
مشکل از آنجایى آغاز شــد که به بهانه کرونا بسیارى از 
پروازها به ویژه پروازهاى خارجى از اسفند 98 لغو شدند و 
در همان روزها وزیر راه و شهرسازى دستور داد که تمامى 
بلیت ها و مبالغ مســافران بدون هیچ کم و کاستى باید 
استرداد شــود. در همین زمینه بسیارى از ایرالین هاى 
داخلى بخش عمده اى از مبالغ را استرداد کردند اما هنوز 
بعد از گذشت بیش از سه ماه شــرکت هاى هواپیمایى 
خارجى مبالغ را پرداخت نکرده و هربار هم به بهانه هاى 

مختلف آنها را به تعویق مى اندازد.
حرمت ا... رفیعى، رئیس انجمــن صنفى دفاتر خدمات 
مسافرتى مى گوید: بخش عمده اى از پول مردم در اختیار 
ایرالین هاى خارجى از جمله «لوفت هانزا»، «ترکیش 
ایر»، «امارات ایران ایــر»، «قطر االتحاد» و «اوکراین 
ایر» باقى مانده است و هنوز بعد از گذشت سه ماه حاضر 

به پرداخت پول مردم و مسافران نیستند.
وى توضیح داد: برخى از شرکت هاى هواپیمایى خارجى 
با وقاحت تمام اعالم مى کنند که به جاى بلیت مسافران 

ادکلن مى دهیم و برخى مى گویند هر زمان به کشــور 
ایران بازگردیم مبالغ را پرداخت مى کنیم! اینجا سئوالى 
مطرح مى شــود که چرا هیچ پیگیرى از سوى سازمان 

هواپیمایى کشورى صورت نمى گیرد؟!
رفیعى بیان کرد: ســازمان هواپیمایى کشورى مى تواند 
این موضوع را پیگیرى کند اما هر بــار به بهانه تحریم 
صنعت هواپیمایى کشور و اینکه به دلیل تحریم ها مجبور 
هستیم به ایرالین هاى خارجى باج دهیم پیگیرى ها را 

به تعویق مى اندازد.

در چهارمین مرحله از طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر، 
سخن از قارچى ســمى و مخدر بر سر زبان ها افتاد که به 
نظر مى رسد جزو موادمخدر هاى گرانى است که عوارض 

بسیارى دارد.
مدیر کل سابق درمان ســتاد مبارزه با مواد مخدر درباره 
«قارچ سمى مخدر» گفت: قارچ نوعى روانگردان است 
که بیش از 40 سال پیش توســط سازمان ملل به عنوان 

ماده مخدر معرفى شد.
سعید صفاتیان درباره ریشــه استفاده از این مخدر افزود: 
خاستگاه اصلى این ماده، آمریکاى جنوبى است و در واقع 
این قارچ، همان ماده مخدرى اســت که سرخپوست ها 
از آن اســتفاده کرده و تا صبح دور آتش شب زنده دارى 
مى کردند. این مخدر به نام «اســید» معــروف بود و نام 

علمى آن «ال. اس. تى» است.
مدیر کل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به 
نوع مصرف آن اظهار کرد: این ماده در کاغذ هاى کوچکى 
به اندازه ناخن کوچک انگشت عرضه مى شود که فرد آن 
را زیر زبان گذاشــته و اندازه 24 ساعت باعث توهم زایى 

شدید مى شود.
صفاتیان گفت: در چند سال گذشــته، این ماده مخدر به 
راحتى وارد کشور ما مى شد، زیرا ما با آن آشنایى نداشتیم و 
سدى در مقابل آن وجود داشت، اما در حال حاضر این ماده 

مخدر شناسایى شده و با آن برخورد مى شود.
وى افزود: این ماده بسیار گرانقیمت است به طورى که 
تکه یک سانتى آن، بیش از 300 هزار تومان قیمت دارد و 

هر تکه براى مصرف یک باره سه نفر کافى است.
این فعال حوزه اعتیاد درباره عــوارض این مخدر گفت: 
قارچ، بر قلب، کبد و سیستم گوارشى تأثیر منفى مى گذارد، 
اما تأثیرات روحى آن بسیار بیشتر است به طورى که افراد 
مصرف کننده دچار توهم گزند و آسیب و تعقیب و گریز 
مى شــوند. عده اى احســاس مى کنند مورد تعقیب قرار 
مى گیرند. این مسئله به حدى مى رسد که این افراد دیگر 

نمى خواهند از خانه خارج شــوند یا تلویزیون ببینند، زیرا 
تصور مى کنند مورد تعقیب و شناسایى افراد دیگر هستند.

وى درباره سایر آسیب هاى این مخدر ادامه داد: این افراد، 
توهم المسه مى گیرند. به عنوان مثال تصور مى کنند مار 
یا عقربى روى بدنشــان حرکت مى کند. در این صورت 
ممکن اســت براى از بین بردن آن مار، به خود آســیب 
بزنند. همچنین معتادان به مخدر توهم شنوایى مى گیرند 
و مى گویند نیازى به تلفن ندارند و مى توانند بدون هیچ 
وسیله ارتباطى با اقوام خود در خارج از کشور ارتباط تلفنى 

برقرار کنند.
دکتر صفاتیان اظهار کرد: این افــراد عالوه بر توهمات 
ذکر شده، توهم بینایى نیز مى گیرند. به عنوان مثال ادعا 

مى کنند خلبان هواپیمایى که در آسمان پرواز مى کند را 
مى بینند. وى افزود: این مســائل باعث مى شود به مرور 
زمان خودکشــى یا دگر کشــى انجام دهند. همچنین 
این افراد به مکان و زمان هم وابســتگى خود را از دست 

مى دهند.
مدیر کل سابق درمان ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: 
خودکشــى از ارتفاع و تصادف هاى ســنگین نیز در پى 

مصرف این نوع ماده مخدر صورت مى گیرد.
صفاتیان درباره خودکشى از ارتفاع اذعان کرد: عده اى از 
مصرف کنندگان قارچ سمى، به باالى پشت بام مى روند 
و با تصور اینکه فاصله زیادى با زمین ندارند، براى چیدن 
میوه درخت خم مى شــوند و از ارتفاع سقوط مى کنند که 

تاکنون چندین مورد در اکباتان داشتیم.
وى با اشاره به تصادف هاى سنگین بیان کرد: عده اى از 
این افراد، توانایى تشخیص فاصله را از دست مى دهند و 
با تصور اینکه با مانع فاصله زیادى دارند، سرعت خود را 
کاهش نمى دهند، اما با مانعى مانند درخت یا دیوار برخورد 

کرده و کشته مى شوند.
این فعال حوزه اعتیاد در پاسخ به این سئوال که این مخدر 
واقعًا سمى و کشنده است اظهار کرد: ساخت صنعتى این 
ماده سمى و کشنده نیست، زیرا قاچاقچیان به دنبال سود 
هستند و در صورت مرگ مصرف کنندگان، سودى به آنها 
نمى رسد. اما در تولید هاى سنتى آن ترکیبات سمى وجود 

دارد که تنها باعث از بین رفتن کبد مى شود.

پول بلیت هواپیما 
تبدیل به ادکلن شد!
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اصفهان در صدر فرونشست 
 رئیس سا زمان نقشه بردارى کشور گفت: در دو سال 
اخیر، مطالعات تعیین نرخ فرونشست به ما سپرده شده 
و سازمان نقشه بردارى کشور بر پایه اندازه گیرى ها و 
داده هاى خود طى 15 سال اخیر 44 محدوده پرخطر 
در کشور را شناسایى کرده است. مسعود شفیعى یادآور 
شـد: اسـتان هاى تهران و اصفهان از جمله حادترین 
محدوده هاى کشـور از نظر نرخ فرونشسـت اسـت، 
به گونه اى که در برخـى موارد متأسـفانه این پدیده، 
زیرسـاخت هاى حیاتى، جاده ها و فرودگاه ها را تحت 

تأثیر قرار داده است. 

1000 متر لوله گذارى
به گـزارش روابط عمومى آبفـا منطقـه 6، باتوجه به 
اجراى پروژه تقاطع غیرهمسـطح  شـهید سلیمانى، 
رو به روى کارخانه قند و نیـاز به جا به جایى و اصالح 
خطوط آبرسـانى، آبفا منطقه 6 تاکنون اقـدام به لوله 
گذارى به اقطار 200 و300 از جنس فوالدى به طول 
1000 متر واحداث دو حوضچه بتنـى به ابعاد 4*3 و 

6*4 نموده است.

فروش سئواالت 
کالهبردارى است

رئیـس پلیـس فتـا اسـتان اصفهـان گفـت: فروش 
سـئواالت امتحانـات نهایـى و یـا حتـى امتحانـات 
آنالیـن دانـش آمـوزان قطعـاً کالهبـردارى و براى 
کسب درآمدهاى نامشـروع و اخاذى است. سرهنگ 
سـیدمصطفى مرتضوى اظهـار کرد: امسـال بخاطر 
شیوع ویروس کرونا امتحانات بیشتر مقاطع تحصیلى 
به صورت مجازى برگزار شـد و به غیـر از امتحانات 
نهایى، برگزارى امتحانات خیلى وسیع نبود، به همین 
دلیل خوشبختانه مشکل جدى در زمینه کالهبردارى 
و سوء استفاده از خرید و فروش سئواالت امتحانات را 

در استان اصفهان نداشتیم.

سرانه اندك مصرف آبزیان 
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: 
میزان مصرف سـرانه آبزیـان در اسـتان اصفهان به 
حدود 10/9 کیلوگرم رسیده که این میزان، حدود یک 
دوم میزان جهانى اسـت. مهرداد مرادمند با اشاره به 
ارتقاى سرانه مصرف آبزیان در جهت افزایش سالمت 
جامعه اظهار کرد: با اقدام هاى فرهنگى نظیر برگزارى 
نمایشگاه ها، جشـنواره ها و همایش ها و کارگاه هاى 
آموزشى در اسـتان، میزان مصرف سـرانه آبزیان در 
استان اصفهان از حدود 3 کیلوگرم به بیش از سه برابر 

افزایش یافته است.

تلفن دیوارنویسان 
قطع مى شود

حسـن محمدحسـینى، مدیـر کل پیشـگیرى و رفع 
تخلفات شـهرى شـهردارى اصفهان گفـت: با قطع 
تلفن افراد دیوارنویس طبق ماده 92 قانون شهردارى، 
ضمن رفع نازیبایى و جلوگیرى از خسـارات بر پیکره 
شـهرى از ورود افـراد فاقد هویـت بـه کاربرى هاى 

مسکونى و تجارى جلوگیرى شده است.

ساخت دستگاه 
 N95 تولید ماسک

عضو هیئـت علمى پژوهشـکده نانو فنـاورى و مواد 
پیشـرفته دانشـگاه صنعتى اصفهان گفت: محققان 
دانشـگاه صنعتـى اصفهـان بـا طراحـى، سـاخت و 
تجارى سازى یک دسـتگاه صنعتى و راه اندازى خط 
تولید کامل ماسک هاى استاندارد N95، روزانه بیش 
از 15 هزار ماسک تولید مى کنند. علیرضا عالفچیان 
با بیان اینکه مراحل طراحى و ساخت دستگاه صنعتى 
الکتروریسى نانو الیاف پیش از شیوع ویروس کرونا در 
کشور، در دانشگاه صنعتى اصفهان انجام شد، اظهار 
کرد: این دستگاه با وقوع بحران کرونا با تمام ظرفیت 
 N95 در اختیار تولید پارچه هاى نانو براى ماسک هاى

قرار گرفت.

خبر

رئیس اتحادیه صنایع دســتى اســتان اصفهــان درباره 
چندوچون ساخت دو شهرك ویژه کارگاه هاى صنایع دستى 
در این شهر توضیحاتى را بیان کرد و خطاب به فعاالن این 
حوزه گفت: باالخره دیده شدید. عباس شیردل در گفتگو با 
«ایسنا» اظهار کرد: اصفهان در جهان به عنوان شهر خالق 
صنایع دستى شناخته شده اما هنرمندان صنایع دستى آن در 
نقاط مختلف شهر به صورت پراکنده مشغول فعالیتند و به 
همین دلیل دانشــجویان داخلى و خارجى که مى خواهند 
روى یک  رشته مشخص تحقیق و پژوهش کنند، همیشه 
با مشکل روبه رو هستند. وى ادامه داد: نظر به مشکالتى 
از این دست، چند ماه پیش درخواست ایجاد شهرکى ویژه 

فعالیت کارگاه هاى صنایع دستى را مطرح کردیم و محمد 
مجیرى، مدیرعامل ســازمان ساماندهى مشاغل شهرى 
شهردارى اصفهان پذیرفت که فضایى را در ارغوانیه به این 
کار اختصاص بدهد و امیدواریم که به زودى کلنگ ساخت 
این دو شهرك به زمین خورده شود. وى زمان شروع ساخت 
این دو شهرك  را منوط به تأســیس یک تعاونى با حضور 
فعاالن صنایع دستى براى سرمایه گذارى دانست و تأکید 
کرد: شــهردارى اصفهان نیز قطعاً در این مسیر چه براى 
تهیه زمین و مجوزها و چه براى تغییر کاربرى و ساخت به ما 
کمک مى کند و ان شاءا... یک حرکت بسیار خوب در جهت 

ارتقاى صنایع دستى استان شکل خواهد گرفت.

جانشین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از کشف450 
کیلوگرم شیشــه و 278 کیلو هروئیــن در یک عملیات 

مشترك با پلیس استان سمنان خبر داد.
سرهنگ  حسین حســین زاده   اظهار کرد:  مأموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با همکارى اطالعاتى 
پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان و مأموران اداره 
اطالعات اصفهان، مطلع شدند اعضاى یک باند حرفه اى از 
سوداگران مرگ در حال انتقال محموله اى سنگین از کویر 
مرکزى کشور هســتند. وى افزود: مأموران پلیس مبارزه 
با مواد مخدر اســتان اصفهان پس از کسب اطالع از این 
موضوع بالفاصله وارد عمل شده و طى عملیاتى ویژه چهار 

دستگاه خودرو قاچاقچیان شامل دو دستگاه وانت نیسان، 
یک دستگاه پژو 206 و یک دستگاه پژو پارس در منطقه 

کویرى شرق استان را شناسایى و توقیف کردند.
 حسین زاده در ادامه از کشف 450 کیلو و 600 گرم شیشه، 
278 کیلوگــرم هروئین و 69 کیلو تریاك در بازرســى از 
خودروهاى قاچاقچیان خبــر داد و گفت: این مواد افیونى 
از مرزهاى شرقى وارد کشورشــده بود. جانشین فرمانده 
انتظامى استان اصفهان افزود: در این رابطه چهار قاچاقچى 
سابقه دار و حرفه اى غیربومى استان و تبعه خارجى دستگیر 
شدند. وى گفت: در بازرسى از این افراد یک قبضه اسلحه 

کالشینکف با 150 فشنگ جنگى نیز کشف شد. 

کشف محموله سنگین شیشه 
و هروئین در اصفهان 

ساخت 2 شهرك ویژه 
صنایع دستى در اصفهان

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان اصفهان 
با اشاره به ثبت 2145 ازدواج در دفاتر استان در فروردین 
سال گذشته، گفت: در فروردین امسال این تعداد به 1121 

ازدواج، یعنى حدود نصف مدت مشابه سال قبل رسید.
حجت االســالم على اکبر صافى اصفهانــى در گفتگو 
با «ایسنا» اظهار کرد: متأسفانه شــیوع ویروس کرونا 
و ناکارآمدى برخــى مدیران در خنثى کــردن تأثیرات 
فرهنگى و اقتصادى این ویــروس، اوضاع خانواده ها را 
بیش از پیش دچار آسیب کرده، به طورى که طى چهار 
ماه گذشته با کاهش معنادار آمار ازدواج و رشد آمار طالق 

مواجه شده ایم.
وى با اشــاره به اینکه در فروردین سال 98 تعداد 2145 
ازدواج در دفاتر استان به ثبت رسید، گفت: این در حالى 
است که در زمان مشابه یعنى فروردین 99 این تعداد به 
1121 ازدواج، یعنى حدود نصف مدت مشابه سال قبل 

کاهش یافته است.
رئیس کانون ســردفتران ازدواج و طالق استان با ابراز 
تأسف از اینکه در فروردین 98 تعداد 815 طالق در دفاتر 
استان به ثبت رسید، افزود: در شرایط کرونایى فروردین 

99 و تعطیلى دو سه هفته اى دادگاه ها انتظار مى رفت 
آمار طالق نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش بسیار 
زیادى داشته باشد، ولى با کمال تعجب، آمارها از وقوع 
746 طالق در فروردین 99 در دفاتر طالق استان یعنى 
تنها اندکى کمتر از آمار فروردین سال قبل حکایت دارد و 
یا در اردیبهشت 99، آمار طالق استان 1876 مورد است 
که با وجود شرایط کرونا، نسبت به اردیبهشت سال قبل 

افزایش داشته است.
حجت االســالم صافى اصفهانى در خصوص فعالیت 
دفاتر ازدواج و طالق در شرایط کرونایى نیز عنوان کرد: 
ما از همان ابتداى شیوع ویروس کرونا در کشور و بحرانى 
شدن این بیمارى، خواســتار تعطیلى کلیه دفاتر ازدواج 
و طالق استان شدیم و بیشــتر همکاران صنف نیز این 
تعطیلى را رعایت کردند. بعد از آن هم به محض صدور 
بازگشایى برخى مشاغل و به ویژه دفاتر ازدواج و طالق، 
دستورالعمل هاى بهداشتى ویژه دفاتر ازدواج و طالق را 
به تمام دفاتر اســتان ابالغ و اجرا کردیم. وى با اشاره به 
اینکه هم اکنون بر اساس دستورالعمل هاى بهداشتى، 
دفاتر تنها مجاز به اجرا و ثبت عقــد در دفترخانه ازدواج 

با حضور زوجین و والدین آنها (نهایتًا شش نفر) همراه با 
رعایت طرح فاصله گذارى اجتماعى هستند، افزود: دفاتر 
قبل و بعد از مراجعه زوجین و خانــواده آنها ضدعفونى 

مى شوند.
صافى اصفهانى با بیان اینکه هم اکنون 183 دفتر ازدواج 
فعال در اســتان اصفهان وجود دارد که از این تعداد 73 
دفتر ازدواج در شــهر اصفهان فعال هستند، گفت: 105 
دفتر ازدواج از مجموع دفاتر ازدواج اســتان داراى ابالغ 
سردفترى طالق نیز هستند که از این تعداد دفتر طالق، 

38 دفتر طالق در شهر اصفهان فعالیت دارند.
وى مهمتــر از همه مشــکالت این صنــف را دخالت 
مؤسســات غیر مجاز در امور ازدواج و طالق دانست و 
توضیح داد: متأسفانه توجه نکردن به حوزه دفاتر ازدواج 
و طالق و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسى موجب ظهور 
مؤ سساتى تحت عنوان «سالن تشریفات عقد و ازدواج» 
در استان اصفهان شده که عالوه بر انجام انواع اقدامات 
گاهى خالف شرع و برگزارى مراسم مختلط و... عمًال 
موجب حذف مراجعه مردم به دفترخانه ها و نهایتًا اجیر 

شدن دفاتر براى این مؤسسات شده است.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجى اســتاندارى 
اصفهان با اشــاره به حضور اتباع در اصفهان خاطر 
نشان کرد: اســتان اصفهان میزبان حدود 180 هزار 
نفر از اتباع افغانستانى است؛ همه خدمات بهداشتى 
و درمانى که در مراکز بهداشتى به شهروندان ایرانى 
ارائه مى شــود به اتباع خارجى نیز عرضه مى شود و 
خدمات بهداشتى به صورت رایگان و هزینه خدمات 
درمانى هم همانند شــهروندان ایرانى از پناهندگان 

دریافت مى شود.
مهدى سلیمانى اضافه کرد: حدود 55 هزار نفر از دانش 

آموزان اتباع در مدارس استان و در کنار دیگر دانش 
آموزان اصفهان مشغول به تحصیل هستند.

وى با بیان اینکه امکان بهره مندى پناهندگان از بیمه 
سالمت فراهم شــده و نزدیک به 18 هزار نفر از این 
افراد در استان اصفهان شامل بیمه سالمت مى شوند، 
تصریح کرد: اتباعى که جزو افراد آسیب پذیر، بیماران 
خاص و صعب العالج محسوب شوند به  صورت رایگان 
از بیمه سالمت بهره مند مى شوند و سایر افراد هم با 
پرداخت هزینه ها مطابق تعرفه هــاى مصوب بیمه 

خواهند شد.

مدیرگروه مهندسى بهداشت محیط استان اصفهان 
گفت: تعطیلى مجدد تاالرها یک شــایعه اســت، 
تمامى تاالرها در اســتان اصفهان با رعایت ضوابط 
و دســتورالعمل ها اجازه فعالیت دارنــد، اما فعالیت 
استخرها در شــهر اصفهان که در وضعیت زرد قرار 
دارد ممنوع است و هنوز مشخص نیست که فعالیت 

آنها چه زمانى آغاز شود.
سیدمهدى میرجهانیان با بیان اینکه مرکز بهداشت 
نمى توانــد در زمینــه ممنوعیت برگزارى مراســم 
عروســى در منازل ورود کند، اظهار کــرد: نه تنها 

معاونت بهداشتى بلکه نیروى انتظامى نیز نمى تواند 
بدون حکم قضای ــى در این زمینــه اقدامى انجام 

دهد.
وى ادامه داد: براى برگزارى مراســم عروســى در 
منزل باید خود افراد بدانند که این کار ســبب شیوع 
ویروس کرونا مى شــود و جان دیگــران را به خطر 
مى اندازند، همچنین بیشــترین حساسیت مربوط به 
صنف هایى اســت که تجمع افراد و تمــاس افراد با 
سطوح در آن بیشتر باشد و از جمله این موارد مى توان 

به رستوران ها و کافه تریاها اشاره کرد.

مدیر کل دامپزشکى استان اصفهان صبح دیروز در 
نشستى با اصحاب رسانه استان اصفهان صحبت از 
سهم استان از تولید فرآورده هاى دامى و طیور به میان 
آمد و آمار جالب توجهى ارائه شــد که نشان از سهم 

باالى استان اصفهان در این زمینه داشت.
شهرام موحدى گفت: بر اســاس آمار اصفهان رتبه 
اول تولید شــیر خام و تولید گوشــت بوقلمون را در 
کشور دارد، همچنین رتبه دوم تولید گوشت شترمرغ 
و تولید تخم مرغ به اصفهان اختصاص دارد؛ در زمینه 
تولید گوشت مرغ و تولید عسل نیز اصفهان در کشور 
سوم است و در تولید گوشــت قرمز چهارمین استان 

کشور است.
روزانه حدود 3300 ُتن شیر تولید مى شود و 50 درصد 
از شیر تولیدى مازاد بر مصرف استان اصفهان است، 
صادرات این فرآورى و عرضه محصوالت مرتبط به 

استان هاى دیگر، حتى صادرات به کشور هاى خارجى 
از جمله کشور هاى همسایه در دستور کار قرار دارد.

موحدى در صحبت هایش در همین مــورد با بیان 
اینکه هرگونه فرآورده خام دامى گواهى دامپزشکى 
براى صادرات مى خواهد، گفت: در سال 98 بیش از 
30 میلیون دالر ارزش محصوالت صادراتى استان 
اصفهان در بخش دامپزشکى بوده است؛ در سه ماه 
ابتدایى سال جارى نیز حدود 14 هزار دالر صادرات 

داشته ایم.
مدیر کل دامپزشکى اســتان اصفهان افزود: خامه 
پاستوریزه را به روســیه صادر مى کنیم و حدود 13 
هزار ُتن خامه در سال گذشته صادر شده است، بیش 
از 65 درصد صادرات خامه به روسیه از اصفهان بوده  
و این صادرات خامه ســبب کاهش شیر مازاد شده

 است.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
گفت: کمبود ماده اولیه ماسک هاى سه الیه به همت 
فعاالن اقتصادى و شــرکت دانش بنیان در استان 

اصفهان به زودى حل مى شود.
حسن قاضى عسگر با اشاره به تولید روزانه 500 هزار 
ماسک در اســتان اصفهان اظهار کرد : دو کارخانه 
اصلــى تولید مــواد اولیه ماســک هاى جراحى، در 
اســتان هاى همدان و یزد قراردارد کــه به علت راه 
اندازى کارخانه هاى تولید ماسک در این دو استان، 
قادر به ارســال مواد اولیه این نوع ماسک به استان 
اصفهان نیســتند و با کمبود مــواد اولیه مخصوص 
ماسک هاى سه الیه در استان اصفهان مواجه شدیم.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
با اعالم اینکه چندخط تولید ماده اولیه ماسک هاى 
جراحى در استان اصفهان فعال شده است، تصریح 
کرد: با همت فعاالن اقتصادى و شرکت دانش بنیان 
در شهرك علمى تحقیقاتى، ماده اصلى الیه میانى 
ماسک هاى جراحى در اســتان اصفهان تولید شده 

است و در آینده نزدیک توسعه خواهد یافت.
وى با بیان اینکه اســتان اصفهان در تولید ماسک 
پارچه اى پیشتاز است، گفت: ماسک پارچه اى همان 
قابلیت محافظتى ماسک هاى جراحى را دارد و با توجه 
به تأثیر استفاده از ماسک براى پیشگیرى از بیمارى 

کرونا الزم است شهروندان از ماسک استفاده کنند.

با کســب تقدیرنامه یک ســتاره جایزه ملى تعالى 
سازمانى از سوى شرکت فوالدسنگ مبارکه اصفهان 
در هفدهمین دوره این جایزه، ویترین افتخارات گروه 

فوالد مبارکه کامل شد. 
مهرداد فقیهیان، مدیرعامل شــرکت فوالدســنگ 
مبارکه اصفهان در پى کسب این افتخار گفت: تعالى 
سازمانى منجر به پایدارى و بقاى سازمان مى شود؛ 
بنابراین حرکت در مســیر تعالى و ســرآمدى براى 
ســازمان ها یک نیاز و ضرورت اجتناب ناپذیر است. 
وى افزود: شــرکت معدنى و صنعتى فوالدســنگ 
مبارکه اصفهان پس از اســتقرار سیســتم مدیریت 

کیفیت مبتنى بــر اســتاندارد ISO 9001:2015  و  
اخــذ گواهینامه  از شــرکت توف آلمــان، با هدف

 به کارگیرى روش هاى نوین مدیریتى در ســازمان، 
سیســتم هاى مدیریت ایمنى و ســالمت شغلى و 
محیط زیست مبتنى بر اســتانداردهاى بین المللى 
ISO 14001:2015  و ISO  45001:2018 و   مدل 
تعالى سازمانى را با همت و تالش کارکنان خدوم خود 
در شرکت مستقر کرد و اکنون نیز طى فرایند ارزیابى 
جایزه ملى تعالى، به کسب تقدیرنامه سیستم تعالى 
نائل گشت تا برگ زرین دیگرى در کارنامه افتخارات 

شرکت ثبت شود .

180 هزار نفر از اتباع افغانستان در اصفهان هستند

استخرهاى اصفهان باز نمى شود

صادرات خامه از اصفهان به روسیه

کمبود ماده اولیه ماسک هاى جراحى به زودى 
برطرف مى شود

کسب تقدیرنامه
 توسط شرکت فوالدسنگ مبارکه اصفهان

همزمان با افزایش میزان طالق نسبت به سال گذشته؛

تعداد ازدواج در اصفهان
 نصف شد

اگر با کندى سرعت اینترنت مخابرات رو به رو هستید، 
ممکن اســت حجم اینترنت مصرفى تان تمام شــده 
باشد. بر اســاس طرح  FUPیا آستانه مصرف منصفانه 
هنگامى که حجــم اینترنت مخابرات شــما به پایان 
مى رســد، اینترنت شــما به طور کامل قطع نمى شود 
ولى ســرعت اینترنت شــما به  128KBکاهش پیدا 

مى کند.
براى آگاهى از حجم اینترنت خود، مى توانید از دو روش 

استفاده کنید:
1- با تلفن همراه # 4*2*2020* را شماره گیرى کنید 
و شماره خط ثابت ســرویس اینترنت خود را وارد کنید. 
حجم باقیمانده اینترنت شما توسط یک پیامک برایتان 

ارسال مى شود.
2- از طریــق آدرس اینترنتــى adsl.tci .ir وارد پنل 
کاربرى شوید. در صورت مشاهده اتمام حجم باید خرید 

مجدد انجام دهید. از طریق همین آدرس با وارد کردن 
نام کاربرى و بدون نیاز به رمز عبور، از قســمت شارژ 

سریع مى توانید اقدام به خرید مجدد کنید.
همچنیــن مى توانیــد از طریــق تماس بــا 2020 و 
انتخاب گزینه دریافت نام کاربــرى و کلمه عبور و یا با 
شــماره گیرى #5 *2*2020* نــام کاربرى و کلمه 
عبور خود را دریافت کنید و سپس از منوى خرید در پنل 

کاربرى خرید ترافیک اضافه را انتخاب کنید.
در صورتى کــه حجمتان به اتمام نرســیده اســت و 
مشکل کندى سرعت دارید مى توانید از طریق بخش 
پشتیبانى در پنل کاربرى درخواست پشتیبانى کنید تا در 

سریع ترین زمان ممکن به مشکل تان رسیدگى شود.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره به 
ابتال و بسترى 77 بیمار جدید مشکوك به کووید- 19 در 
بیمارستان هاى استان در 24 ساعت منتهى به دوم تیر ماه 
گفت: در این بازه زمانى تعداد 45 بیمار با بهبودى وضعیت 

جسمانى ترخیص شدند.
آرش نجیمى در گفتگو با «ایمنا» با اشــاره به آمار جدید 
مبتالیان به ویروس کرونا در طى 24 ســاعت منتهى به 
دوم تیرماه، اظهار کرد: تعداد 77 مورد بیمار جدید از افراد 
مشکوك به کرونا ویروس به جز شهرستان هاى کاشان 
و آران و بیدگل با عالئم بالینى در بیمارستان ها بسترى 

شدند. وى افزود: در همین زمان تعداد 45 نفر از بیماران 
مبتال به کرونا که در 22 مرکز درمانى و بیمارستان هاى 
استان به جز کاشان و آران و بیدگل تحت مراقبت بودند با 
بهتر شدن وضعیت عمومى ترخیص شدند و الزم است که 

در قرنطینه دوره نقاهت بیمارى را بگذرانند.
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان که آمار 
مبتالیان به کرونا را در روز اول تیر تعداد 64 نفر اعالم کرده 
بود، گفت: اکنون تعداد کل بیمارانى که در شهرستان هاى 
استان به جز کاشــان و آران و بیدگل با تشخیص کرونا 
بسترى هستند 509 نفر است که از این تعداد متأسفانه 111 

نفر وضعیت حادترى دارند و در بخش مراقبت هاى ویژه 
و آى ســى یوهاى مراکز درمانى در حال دریافت خدمات 

درمانى هستند.
نجیمى با تأکید بر اینکه در شهر اصفهان بیمارستان هاى 
امین و خورشید مرجع کرونا است، گفت: باید همشهریان از 
ترددهاى غیرضرورى پرهیز کنند و با رعایت فاصله گذارى 
اجتماعى، شستشوى مرتب دست ها و قرنطینه خانگى 
بتوانیم به روند سیر نزولى این بیمارى نفس گیر دست یابیم. 
در این صورت هم زحمت کادر درمان کمتر مى شود و هم 

سالمت خود و خانواده هاى آنها به خطر نخواهد افتاد.

راهکار افزایش سرعت اینترنت مخابرات

آخرین آمار ابتال به کرونا در اصفهان 
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سحر قریشى، بازیگر سرشناس و جوان کشورمان بعد از حواشى مربوط به انتشار ویدیوى برخورد او با یک پاکابان در تهران، فعًال سکوت کرده و 
خبرى از او نیست. او اما همیشه اینقدر ساکت نبوده است. نام سحر قریشى همیشه با جنجال گره خورده است.

این بازیگر جوان و پرحاشیه کشورمان که در حال حاضر مجرد است، یک بار ازدواج کرده است و در نهایت زندگى مشترکش به طالق منجر شده 
است. او سابقاً همسر مهران اخوان ذاکرى بود که مدتى قبل طالق گرفتند. قریشى بعد از آن در گفتگویى خبر از نامزدى خود با امید علوى داد.

او در برنامه «دید درشب» در پاسخ به سئوالى درباره نسبتش با امید علوى گفت: من به هر حال در شرایطى نیستم که تنها بخواهم به زندگى ام 
ادامه بدهم، البته من امید را از قبل مى شناختم ولى االن در مرحله نامزدى آن هم به صورت محرم براى آشنایى بیشتر با هم هستیم.

خبر ازدواج مهدى طارمى و سحر قریشى هم در یک دوره فضاى مجازى را پر کرد. در این زمینه شنیده شد، مهدى طارمى خودش اصًال گفتگو 
نمى کند، به سحر قریشى هم تأکید کرده است که گفتگو نکند. چندى بعد تعدادى عکس آتلیه اى از آن دو در فضاى مجازى منتشر شد که طارمى 
توضیح داد که براى یک مدت کوتاهى قبًال باهم نامزد بودند و این عکس ها براى آن زمان اســت و یک نفر از اعتماد آنها سوء استفاده کرده و 

درحال حاضر عکس ها را منتشر کرده است. 
سحر قریشى در ششمین روز از دى ماه سال 1366 در تهران متولد شد. او بازیگر سینما و تلویزیون است و بازیگرى را با فیلم سینمایى «لج و لج 

بازى» آغاز کرد.
سحر قریشى تنها یک برادر دارد و رنگ هاى مورد عالقه اش مشکى، آبى و قرمز است طرفدار دو آتیشه استقالل است. سحر قریشى دوست 
دارد هر چه زودتر به اوج برسد و این آینده را براى خود پیش بینى مى کند. براى قریشى نوع پوشش و لباس خیلى اهمیت دارد. او حسین سهیلى 

زاده را مانند پدرش دوست دارد.
در این اواخر هم ویدیویى از رفتار توهین آمیز و زننده سحر قریشــى با پاکبانى در پارك در فضاى مجازى حاشیه ساز شد؛ قریشى در حالى که 
با دوستانش در پارك در حال قدم زدن است و لباسى سبز به تن دارد، به پاکبانى که در کنار مسیر پیاده روى آنها نشسته است نزدیک شده و به 

دوستانش مى گوید لباسش با آن پاکبان همرنگ است. این در حالى است که براى اشاره به آن پاکبان از واژه «این» استفاده مى کند.

سیر تا پیاز جنجال هاى سحر قریشى 

زمان پخش سریال «موچین» با بازى بازیگران سرشناس کمدى مشخص شد. «موچین» به کارگردانى حسین تبریزى و تهیه 
کنندگى میثم آهنگرى سریال جدید شبکه نمایش خانگى است.

در حالى که پیش تر زمان هاى متعددى براى پخش این سریال اعالم شده بود باالخره زمان دقیق پخش مشخص شد و این 
سریال از فردا 4 تیرماه در شبکه نمایش خانگى توزیع مى شود. سریال طنز «موچین» آذرماه سال گذشته مقابل دوربین رفت.

گروه موسیقى «ماکان بند» خوانندگى تیتراژ پایانى سریال «موچین» را برعهده دارند و این سریال با بازى بازیگران طناز سینما 
راهى نمایش خانگى مى شود.

امیر نورى در این سریال کمدى با گریمى متفاوت و نقشى دیدنى مقابل دوربین رفت و در بخش از سریال ایفاگر نقشى متفاوت 
با لباس زنانه است. مرجانه گلچین، حمید لوالیى، شهره لرستانى، زهرا جهرمى، عباس جمشیدى، مهران رجبى، امین چنارانى، 
رز رضوى، افشین غیاثى، مجید شهریارى، سعیده عرب، آشا محرابى، رابعه اسکویى، على صادقى و امیر نورى گروه بازیگران 

سریال «موچین» را تشکیل مى دهند.

آغاز پخش سریال «موچین» از فردا

«کوئنتین تارانتینو»، نویسنده و کارگردان مطرح سینماى 
هالیوود که آثار مطرحى همچون «جانگوى رها شــده»، 
«هشت نفرت انگیز»، «بیل را بکش» و «روزى روزگارى 
هالیوود» را در کارنامه خــود مى بیند به تازگى از محبوب 

ترین کاراکترى که تاکنون نوشته پرده برداشت.
وى طى گفتگویى اعالم کرد که شخصیت «هانس الندا» 
با بازى «کریســتوفر والتس» در فیلــم «حرامزاده هاى 
لعنتى»، شیرین ترین و کمدى ترین شخصیتى بوده که تا به 
حال خلق کرده است، وى تاکنون شخصیت هاى محبوبى 
همچون «وینست وگا» با بازى «جان تراولتا» را نیز نوشته 
است. تارانتینو پیش تر کریتسوفر والتس را به عنوان بهترین 

بازیگرى که با وى همکارى داشته معرفى کرد.
والتس در ســطح جهانى به دلیل همکارى اش با فیلمساز 
مطرح آمریکایى، کوئنتین تارانتینو، شناخته مى شود. او به 
علت ایفاى نقش «هانس الندا» در فیلم «حرامزاده هاى 
لعنتى» و نقش دکتر «کینگ شولْْتس» در فیلم «جانگوى 

رها شده» مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است.
براى بازى در این دو نقش وى دو جایزه اسکار، یک جایزه 
بفتا و یک جایزه گلدن گلــوب براى بهترین نقش مکمل 
مرد از آن خود کرد. همچنین، والتس جایزه بهترین بازیگر 
مرد را در جشنواره فیلم کن براى نقش «الندا» از آن خود 

کرده است.
کریستف والتس در شــهر وین به دنیا آمده است. پدرش، 
یوهانس والتس، متولد آلمان و مادرش، الیزابت اوربانکیک، 

متولد اتریش، هر دو طراحان لباس بودند.
تارانتینو درباره نقش وى در فیلم خود گفت: فکر مى کنم 
که شخصیت الندا یکى از بهترى شخصیت هایى باشد که 
تاکنون نوشته ام یا در آینده خواهم نوشت و کریستوفر نقش 
آن را به خوبى بازى کرد. واقعاً اگر نمى توانستم بازیگر خوبى 
همچون کریستوفر را پیدا کنم، هرگز فیلمم را نمى ساختم.

منوچهر هادى، کارگردان سریال «دل» با انتشار پستى خبر 
از اتفاقاتى غافلگیرکننده در قسمت پایانى از فصل دوم این 

سریال داد.
سریال «دل» قرار بود در دو فصل 14 قسمتى ساخته شود 
و آخرین قسمت این سریال فردا در شبکه نمایش خانگى 
توزیع مى شود. «دل» سریال عاشقانه اى از منوچهر هادى 
است که قسمت بیست و هشتم  آن چهارشنبه 4 تیر توزیع 
مى شود. در پست منتشر شــده توسط منوچهر هادى آمده 
اســت: «منتظر دو اتفاق بزرگ در آخرین قسمت از فصل 
دوم سریال "دل" باشید. قسمت بیست و هشتم یعنى پایان 
فصل دوم چهارشنبه توزیع مى شود. حدس بزنید سرانجام 
رابطه "آرش" و "رابى"؟ "نکیسا" از طرف چه کسى اجیر 

شده براى دزدى "رستا"؟»
منوچهر هادى بعد از ساخت سریال عاشــقانه در نمایش 
خانگى به سراغ ســریال «دل» رفت و عاشقانه اى دیگر با 

حضور بازیگران سرشناس سینما خلق کرد.
ســریال «دل» روایتگر چند ماجراى در هم تنیده است که 
با ماجراى عاشــقى «آرش» و «رســتا» و به هم خوردن 
مراسم ازدواجشان با دزدیده شــدن «رستا» آغاز مى شود 
و در کنار این ماجرا داســتان هاى دیگرى هم در دل قصه 

رقم مى خورد.
حامد بهداد، ســاره بیات، یکتا ناصر، کورش تهامى، سعید 
راد، بیژن امکانیان، افســانه بایگان، نسرین مقانلو، مهدى 
کوشکى، على سخنگو، مهراوه شریفى نیا، لیال زارع و بهرام 

افشارى در سریال «دل» ایفاى نقش کرده اند.

5 سال پس از درگذشــت فرج ا... سلحشور هنوز پروژه 
«موسى(ع)» به تولید نرســیده و به تازگى هم جمال 
شورجه که از طرف سلحشور براى ساخت این سریال 
پیشنهاد شده بود به گالیه از بالتکلیفى تولید این سریال 
پرداخت. با این حال بــه تازگى پروانه معصومى مدعى 

تولید این سریال از پاییز امسال شده است.
پروانه معصومى با اشــاره به حضور خود در ســریال 

«موســى (ع)» اظهار کرد: به امید 
خدا با شــروع پروژه از پاییز 

امســال من هــم جلوى 
دوربین جمال شورجه 

خواهم رفت.  
معصومى ادامه داد: 

همانطور که پیش تر هم گفته ام طبق صحبت مستقیم 
من با جمال شورجه قرار است نقش میانسالى و کهنسالى 
«آسیه» در سریال «حضرت موسى (ع)» را بنده بازى 
کنم، صحبت هاى قطعى در این بــاره صورت گرفته 

است.
معصومى دربــاره بازیگــر نقش جوانــى «حضرت 
آســیه(س)» تأکید کرد: واقعیت امر از این قرار است 
که یکى از اقوام بنده که بسیار از لحاظ ظاهرى شبیه 
جوانى خود من است، نقش جوانى «حضرت 
آســیه(س)» را ایفا مى کند، صحبت 
هاى اولیه درباره این انتخاب هم 
صورت گرفته و به امید خدا این 

اتفاق هم حاصل خواهد شد.

2 روز پس از آنکه فیلم هاى «شناى پروانه» و «خوب بد 
جلف: ارتش سرى» از اکران انصراف دادند، اعالم شد هر 

دو فیلم سرانجام به اکران در سینماها رضایت داده اند.
رسول صدرعاملى، تهیه کننده فیلم «شناى پروانه» با 
تأیید این خبر گفت: جلسه اى در وزارت ارشاد برگزار و 
مقرر شد به احترام مخاطبان و تماشاگران پیگیر سینما 

این دو فیلم از چهارشنبه (فردا) اکران شوند.

«شناى پروانه» و «خوب بد جلف 2» قرار بود روز اول 
تیر ماه همزمان با بازگشایى سینماها پس از تعطیالت 
کرونایى اکران شوند اما تهیه کنندگان آنها انصراف داده 
بودند تا شرایط اکران مناسب شود. همچنین هیچ جریمه 
اى براى آنها براى انصراف از اکرانشــان که باعث شد 
اکران اول تیرماه بدون فیلم هاى جدید شروع شود، در 

نظر گرفته نشده است.

مراسم جایزه «عکس پنج» با بزرگداشت عباس 
کیارســتمى همزمان با تولد این هنرمند در موزه 

سینما برگزار شد.
على رفیعى، کارگردان، بازیگــر، طراح صحنه و 
لباس تئاتر و ســینما  از جمله مهمانانى بود که در 
این مراسم حضور داشت. او گفت: من خطابه اى 
ندارم که خدمت دوستان عرض کنم  اما خاطره اى 
از عباس کیارستمى دارم که همیشه با من است و 
این تنها یک خاطره نیست بلکه یک درس است 

که داستان آن به دهه 60 برمى گردد. 
بعد از انقالب دوســتانى از ایران به فرانسه آمدند 
و این شــانس را پیدا کردم تا آنجا با کیارســتمى 
از نزدیک آشنا شــوم. در همان روزهاى آغازین 
دوســتى ما، بحثى در مورد نگاه شــکل گرفت. 
کیارســتمى مى گفت اصل هنر در نگاه است اما 
ما ایرانى ها نگاه مى کنیم اما نمى بینیم در حالى 
که بین دیدن و نگاه کردن تفاوت زیادى اســت. 
یادم مى آید کیارستمى ناگهان پاکت سیگار من 
را از روى میز برداشــت و گذاشت داخل جیبش و 
گفت چند سال است که این سیگار را مى کشى؟ 

گفتم 20 سال. گفت گرافیتش را تعریف کن و من 
نتوانستم سیگار را توصیف کنم. کیارستمى پاکت را 
روى میز گذاشت و گفت این است فرق بین دیدن 
و نگاه کردن؛ باید ببینیم باید چه کار کنیم تا نگاه 
کردن تبدیل به دیدن شود و این کار هنرمند است.

وى ادامه داد: کیارستمى مى گفت سعى مى کند 
نگاه کردن را تبدیل به دیدن کند. اگر تک درخت 
عباس کیارســتمى نبود، دیده نمى شد. نگاه مى 
کردیم امــا آن را نمى دیدیم. ســال ها بعد مقاله 
اى از «آندره برتــون» خواندم که همین صحبت 
کیارستمى را گوشزد مى کند. اگر شیئى که هر روز 
نگاه مى کنیم اما نمى بینیم، در محیط و فضایى آن 
را قرار دهیم که تعجب ما را برانگیزد و ما را شگفت 
زده کند در این صورت اثر هنرى خلق مى شــود. 
کیارستمى مى گفت اگر این پاکت سیگار را روى 
میز اتو بگذاریم و در کنار آن یک الشــه گوسفند 
و یک چــرخ خیاطى را روى دریا قــرار دهیم هر 
تماشاگرى که از کنار میز اتو رد مى شود مى خواهد 
متوجه ارتباط آنها با یکدیگر شود و این کار اصلى 

یک هنرمند است.

جذاب ترین کاراکتر سینماى 
«تارانتینو» از نگاه خودش

«دل» به آخرین قسمت
 فصل دومش رسید

فیلم هاى انصرافى کامبک زدند!

سریال «موسى (ع)» از پاییز کلید مى خورد؟

کیارستمى مى گفت ما ایرانى ها نگاه مى کنیم اما نمى بینیم

ی ب ر ر ه ى(ع) و
خدا با شــروع پروژه از پاییز 

امســال من هــم جلوى 
دوربین جمال شورجه 

خواهم رفت.  
معصومى ادامه داد: 

بی رى ز ر ی ب ب م و ز ى ی
جوانى خود من است، نقش جوانى «حضرت 
آســیه(س)» را ایفا مى کند، صحبت 
هاى اولیه درباره این انتخاب هم 
صورت گرفته و به امید خدا این 

اتفاق هم حاصل خواهد شد.

در شبکه هاى اجتماعى فیلمى دست به دست مى شــود که امید حاجیلى خواننده، 
روایت خود از حضورش در «دورهمى» و پاسخ سانسور شده اش به مهران مدیرى 

را بازگو کرد.
به گزارش «خراسان»، حاجیلى در آن برنامه به طور کلى گفتگویى معمولى با مهران 

مدیرى نداشت. 
طبق توضیح حاجیلى، ماجرا از این قرار اســت که وقتى مهران مدیرى به رســم 
همیشــگى اش، اصرار مى کند که حاجیلى درباره علت ازدواج نکردن خود توضیح 
بدهد، وى پاسخى مى دهد که مدیرى دیگر این سئوال را از او نکند و مى گوید هروقت 
آقاى مدیرى ازدواج کند، او هم ازدواج مى کنــد! حاجیلى در ادامه صحبت هایش، 

گفت: «این بخش از برنامه حذف شــد و آقاى مدیرى هم دیگر کًال بى خیال آن 
قضیه شد»!

امید حاجیلى پس از پایان برنامه ناگهان سئوالى از مهران مدیرى کرد که باعث شد 
دوباره پاى گفتگو با او بنشیند. این خواننده با اشاره مستقیم به خوانندگى مدیرى، از 
او پرسید چه حسى دارد که بازیگر خواننده مى شود، این چه عطشى است که افراد 
زیادى به سمت آن مى آیند؟ مهران مدیرى در پاسخى کوتاه به این سئوال گفت: 
«حس خوب». حاجیلى هم براى اینکه مدیرى را به توضیح بیشتر وادار کند، گفت 
که مى خواهد بداند این چیست که یک بازیگر تئاتر یا سینما آن را نمى گیرد و وارد 
حرفه خوانندگى مى شود تا آن را بگیرد؟ او پس از پاسخ مدیرى باز هم بحث را ادامه 
داد و  پرسید، علت اینکه یک خواننده بازیگر مى شود چیست؟ حاجیلى در ادامه هم از 

پاسخ هایى که مدیرى داد استفاده و سعى کرد بحث را به نتیجه  برساند.
یکى دیگر از ســئواالت انتقادى امید حاجیلى در «دورهمــى»، مربوط به یکى از 
صحبت هاى قبلى مدیرى بود. این خواننده وقتى نام هنرمندان جهانى موسیقى به 
میان آمد، از این فرصت براى به چالش کشیدن مدیرى استفاده کرد و ناگهان پرسید: 
«شما در برنامه "کتاب باز" گفتید "باخ" حدود 5000 قطعه ساخته، اما من هرچه 

گشتم حدود هزار و هفتاد هشتاد قطعه بود.»
مدیرى نیز پاســخ داد که در طول تاریخ از بین رفته است. امید حاجیلى پس از این 
جواب، مدیرى را با سئوال دیگرى غافلگیر کرد و گفت چطور مى شود که از بین رفته، 
اما مى دانیم که ساخته؟! او در ادامه براى اینکه غیرمستقیم اظهارنظر مهران مدیرى 
را رد کند، استدالل آورد که این تعداد قطعه از لحاظ منطقى با تعداد سال هاى عمر 

او جور درنمى آید.

امید حاجیلى از سانسورهاى «دورهمى» پرده برداشت
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باشگاه سپاهان پیشنهادى از سوى باشگاه یونانى براى انتقال 
محمد محبى دریافت نکرده است.

سخنگوى باشگاه سپاهان با بیان اینکه عملکرد درخشان این 
بازیکن در لیگ برتر فوتبال باعث توجه چند باشگاه اروپایى به 
این بازیکن شده گفت: در ابتدا باشگاه گراناداى اسپانیا خواهان 
جذب محبى شده بود، اما پیشنهاد مالى این باشگاه مورد قبول 
این بازیکن و باشگاه سپاهان قرار نگرفت. على پزشک افزود: 
 AEK اکنون خبر مى رســد که محبى مورد توجه باشــگاه
یونان قرار گرفته و باشگاه یونانى براى انتقال این بازیکن باید 
با مسئوالن ســپاهان مذاکره کند، چون این بازیکن با باشگاه 
ســپاهان قرارداد دارد. وى گفت: هنوز هیچ باشــگاه خارجى 

پیشنهاد مناسبى براى انتقال محمد محبى ارسال نکرده است.

پیشنهاد به درد بخور؟ 
چیزى نیامده

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تأکید کرد که سرمربى مونته نگرویى این تیم باید به تعهداتش در قبال ذوبى ها عمل مى کرد.
محمدرضا عباسى در مورد آخرین وضعیت تیمش اظهار کرد: تمرینات ما زیر نظر آقاى استکى ادامه دارد و چند روز پیش هم یک بازى دوستانه برابر سپاهان انجام دادیم. البته با توجه به فشار 

تمرینات و سرحال نبودن بدن ها، این بازى را واگذار کردیم، ولى طبیعتاً مى توانیم روى نقاط ضعف خودمان بیشتر کار کنیم و با آمادگى بیشترى بازى ها را ادامه دهیم.
وى با اشاره به عدم بازگشت رادوولویچ به ایران خاطر نشان کرد: در مجموع اعتقاد دارم که نمى توان خیلى راحت در این زمینه قضاوت کرد. این مربى دالیل خاص خودش را براى عدم بازگشت 
به ایران عنوان کرده است ولى اعتقاد من این است که رادولوویچ باید به تعهدات خود در قبال باشگاه ذوب آهن عمل مى کرد و به ایران برمى گشت. این مربى با ذوب آهن قرارداد دارد و از طرفى 

ظاهراً باشگاه هم تعهدنامه گرفته که این مربى به ایران برگردد اما فعًال این اتفاق رخ نداده است.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در پاسخ به این پرسش که آیا ذوب آهن باید سرمربى جدید انتخاب کند، خاطرنشان کرد: باشگاه منتظر است تا رادولوویچ انصراف خود را به صورت کتبى 
اعالم کند تا در آینده دچار مشکل نشود. اینکه مسئوالن باشگاه قرار است چه تصمیمى بگیرند به خودشان مربوط است و باید به عنوان بازیکن تابع باشگاه باشیم. فعًال که زیر نظر آقاى استکى 

تمرین مى کنیم و آماده مسابقات مى شویم. عباسى در پایان تصریح کرد: ما شرایط حساسى در جدول داریم و باشگاه هر چه زودتر باید تصمیم خود را در مورد کادر فنى بگیرد.

«شما احکام صادر شده علیه تیم هاى شهرستانى در چند سال 
اخیر را با آن تیم خاص مقایســه کنید، خودتان متوجه تفاوت ها 
خواهید شد. ما سعى مى کنیم زودتر جوابمان را از فیفا بگیریم. 
اگر مســئولین به هر دو تیم خود توجه داشتند باید به استقالل 
هم دو جام قهرمانى مى دادند. مثل این است که یک خانواده دو 
فرزند داشته باشد و فقط به یک فرزندش برسد. آنها در خودشان 
هم مساوات را رعایت نمى کنند. این موضوعى نیست که فقط 
من بگویم، این را همه مى گویند.» اینهــا حرف هاى بعضى از 
پیشکسوتان بامزه استقالل نیســت. حتى حرف هاى هواداران 
کم سن و سال این تیم مثل بردیا 13 ساله از کرج هم نیست. این 
جمالت بخشى از آخرین مصاحبه محمدرضا زنوزى مالک باشگاه 
تراکتور است که کامًال هم جدى است. او که با داشتن مالکیت 
دو باشگاه لیگ برترى مهمترین مخالف ادامه بازى هاى لیگ 
است و به شکلى اتفاقى هم تیم هاى او بیشترین آمار مبتالیان به 
کرونا را در میان 16 تیم لیگ برترى دارند، در آخرین مصاحبه اش 
مدعى شده که وزارت ورزش درباره پرسپولیس و استقالل عدالت 
را رعایت نمى کند و فقط به یکى از آنها رسیدگى مى کند و براى 
اینکه عدالت رعایت شود باید دو جام هم به استقالل بدهد! به 
قول عادل فردوسى پور آیا اجازه داریم سرمان را به میزى چیزى 
بکوبیم؟ آخر این چه اســتداللى اســت؟ این چه جور یارکشى 
ناشیانه اى است؟ االن سئوال ما این است که آیا مشکل زنوزى 
این است که استقالل در این چند سال جام نگرفته است؟ آیا اگر 
فدراسیون و سازمان لیگ در یکى دو سال آینده، مهندسى کنند 
تا دو جام هم نصیب استقالل شود، مشــکل آقاى زنوزى حل 
مى شود و دیگر اعتراضى نخواهد داشت؟ آیا جام گرفتن استقالل 
باعث خواهد شد که آقاى زنوزى از ادعاهایش مبنى بر حمایت 
یک جانبه وزیر ورزش از باشگاه پرسپولیس دست بردارد؟ البد 
االن جناب زنوزى انتظار دارند با این چند جمله استقاللى ها هم 
پشت او دربیایند و با همین استدالل به فدراسیون، سازمان لیگ 
و پرسپولیس طعنه بزنند! البته که در بیِن خوِد استقاللى ها هم 
هستند کســانى که معتقدند وزارت ورزش و فدراسیون هواى 
پرسپولیس را دارند اما انصافًا خود اســتقاللى ها هم روى شان 
نمى شــود با چنین اســتداللى به مصاف وزارت و فدراسیون و 
پرسپولیس بروند. شما حرف هاى بامزه کم نزده اید اما این یکى 

واقعاً نوبر بود آقاى زنوزى!

این زنوزى است یا 
بردیا 13 ساله از کرج؟!

مسعود شجاعى، احتماًال یادش نمى آید آخرین بازى خوبش را چه در عرصه ملى و چه در رده باشگاهى، چه زمانى انجام داده است. او بعد از مصدومیتى که در اوساسونا داشت، 
دیگر آن بازیکن سابق نشد. افت شدید او، به ویژه در بازى هاى مهم و بزرگ تیم ملى به چشم مى آمد. حاال هر چند او همچنان به تیم ملى دعوت مى شود اما کیست که نداند از 

روزهاى اوجش در دهه 80 فرسنگ ها فاصله دارد.
کاپیتان تیم ملى ایران اما در این سال ها، با توجه به تجربه بازى در اسپانیا، همواره از مدیریت و رفتار حرفه اى در فوتبال ایران انتقاد کرده است. او بارها و بارها از این گفته که هیچ چیز 
سرجایش نیست اما وقتى بحث برگزارى لیگ برتر مى شود، کارى مى کند که در همان اسپانیا هیچ فوتبالیستى انجام نداده است! بیانیه او براى تعطیلى لیگ، در هیچیک از لیگ هایى 
که مسعود همواره براى انتقاد از مدیریت، امکانات، سطح کیفى و... آنها را با ایران مقایسه مى کند، رخ نداد. هیچ کاپیتانى در آن لیگ ها بیانیه ننوشت که باید مسابقات تعطیل شود! کیست که نداند 

شجاعى هم جزئى از فوتبال ایران است و قاعدتاً باید تابع تصمیمات باشد، نه اینکه مثل همیشه، تالش کند نه در مستطیل سبز که در فضاى مجازى، خود را عزیز کند.
شجاعى سال هاست قراردادهاى کالنى در فوتبال مى بندد. درآمد او حتى در روزهاى افتش، بسیار باال بوده است. شجاعى نیاز مالى ندارد ولى احتماًال موقع بیانیه نوشتن براى تعطیلى لیگ، به فکر 
آن بازیکنان جوانى نیست که خرج خانواده خود را مى دهند اما این اتفاق باعث خواهد شد تا تنها مشکالت مالى شان چندین و چند برابر شود. شاید بهترین جمله را یکى از دوستان شجاعى گفت: 
«کارى ندارم لیگ در نهایت برگزار مى شود یا نه؟ ولى بازیکنانى مى شناسم که مشکالت شدید مالى دارند. هیچ شغلى هم غیر از فوتبال ندارند. مى دانم که با هر روز تعطیلى لیگ، اوضاع مالى 

شان بدتر و بدتر مى شود. منتهى مجبور است الم تا کام سخن نگوید چون مدیرش براى هزینه نکردن، مدام مى گوید لیگ را تعطیل کنید. تکلیف این بازیکنان چه مى شود؟!»

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن شایعات مربوط به پایان کار برخى 
رشته ها در این باشگاه را تکذیب کرد.

طى روزهاى اخیر شایعات زیادى درباره انحالل برخى رشته ها 
در باشگاه ذوب آهن براى کاهش هزینه ها شکل گرفته بود که 

اکنون مدیرعامل این باشگاه به رد آنها پرداخت.
جواد محمدى، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با اشاره به شایعاتى 
در مورد منحل شدن برخى تیم هاى این مجموعه گفت: اصًال 
به دنبال منحل کردن تیمى نیســتیم، اما سیاست کلى شرکت 
و باشــگاه ذوب آهن جلوگیرى از هدر رفت منابع، صرفه جویى 
صحیح و پیاده کردن اقتصاد مقاومتى است تا اشکاالت موجود 
در هدررفت منابع را رفع کنیم که خوشبختانه بسیارى از این 
موارد رفع شده است. براى مثال با تدبیرى که صورت گرفت 

حدود 18 میلیارد تومان صرفه جویى مالى داشتیم.

انحالل؟ شایعه است

محمود کریمى یکى از نام هاى محبوب میان هواداران سپاهان است 
و او را مى توان همرده محرم نویدکیا و هادى عقیلى به عنوان اسطوره 
باشگاه سپاهان نام برد. روند درخشان او اما با یک مصدومیت شدید به 
پایان رسید تا در 30 ســالگى کفش هایش را بیاویزد. نکته قابل توجه 
درباره محمود کریمى این است که تنها نام او در یکى از قهرمانى هاى 
لیگ و جام حذفى تاریخ سپاهان به چشم نمى خورد. او که سال ها با لقب 
«محمود آتش پاره» میان هواداران سپاهان شهرت داشت، بر خالف 
لقبش زندگى کامًال آرام و به دور از تنشى دارد و قصد بازگشت به فوتبال 

را ندارد. او این روزها، شغل آزاد خودش را دارد. 

از کدام بازى محمود کریمى، محبوب هواداران 
سپاهان شد؟

اولین بازى اى که براى سپاهان انجام دادم، سال 79 در لیگ آزادگان 
مقابل پاس بود. یک بر صفر عقب بودیــم که در 20 دقیقه پایانى وارد 
زمین شدم و دقیقه 90 گل تساوى را به ثمر رساندم. از همانجا بود که 

شناخته شدم.
اما خیلى ها شما را بخاطر بازى نیمه نهایى جام 

حذفى و هتریک مقابل پرسپولیس مى شناسند.
آن بازى به دلیل اینکه کرى بین هواداران سپاهان و پرسپولیس زیاد 
است ماندگار شــد. وگرنه گل هاى مهمترى زده بودم که اگر قرار بود 
شناخته تر شوم باید به واســطه آن گل ها برایم این اتفاق مى افتاد، اما 
این بازى یک مسابقه خاص است و به همین دلیل همواره یاد مى شود و 
شاید تا سال ها ماندگار شود. بعضى بازى ها و گل ها تا سال ها در ذهن ها 

باقى مى مانند.
وقتى اسم پرســپولیس را مى شنوید به یاد چه 

چیزى مى افتید؟
به یاد همان 4 تا (با خنده).

در آن مسابقه پرسپولیس بازى را بهتر از شما 
شروع کرده بود و تا دقیقه 86 به فینال رسیده بود. 
فکرش را مى کردید چنین نتیجه اى رقم بخورد؟

بله. آن سال با پرسپولیسى بازى کردیم که خیلى تیم خوبى شده بود. اول 
فصل کمى ضعف داشتند ولى آخر فصل خیلى قوى شده بودند. مصطفى 
دنیزلى مربى خیلى خوبى بود و بازیکنان خوبى داشــتند. به طور کلى 

کسى فکر نمى کرد چنین نتیجه اى مقابل پرسپولیس به دست آوریم.
گفته بودیــد که شــب و بعد از پایــان بازى 
پرسپولیس با واکنش هاى جالبى در هتل المپیک 

روبه رو شدید.
اشتباهى انجام شــد و این را در نظر نگرفتیم که ممکن است بازى به 
وقت اضافه کشیده شود؛ در نتیجه بلیت برگشت به اصفهان نیز بدون 
توجه به این موضوع گرفته شده بود. بازى به وقت اضافه رفت و زمان 
پرواز ما رد شد و به آن نرســیدیم در نتیجه مجبور شدیم با اتوبوس به 
اصفهان برگردیم. بعد از بازى یک ساعت در ورزشگاه ماندیم تا جمعیت 
صد هزار نفرى برود. زمانى که از استادیوم خارج شدیم دیر وقت بود. 
به هتل المپیک رفتیم تا شام بخوریم و راهى اصفهان شویم. کارکنان 
هتل المپیک و مهمانانى که آنجا بودند اکثراً پرسپولیسى بودند و شوخى 
و جدى مسائلى را مطرح مى کردند، اما زمانى که با اتوبوس بر مى گشتیم 
متأسفانه هواداران پرسپولیس کمى عصبانى شده بودند و حدود سى 

چهل کیلومتر شیشه ها و صندلى ها شکسته شده اتوبوس را دیدیم.
با بوناچیچ اختالف داشتید؟ چون وقتى به سپاهان 
آمد شما را در لیست فروش قرار داد که مخالفت 
هواداران اجازه رفتن شما از ســپاهان را نداد. 
در بازى با پرســپولیس نیز شما را روى نیمکت 

گذاشته بود.
اتفاقًا بر عکس بود. بوناچیچ به واســطه حضور در فوالد خوزستان و 

استقالل اهواز، من و محرم نویدکیا تنها بازیکنانى بودیم که مى شناخت. 
سال ها قبل بازى هاى خوبى جلوى فوالد و استقالل اهواز انجام داده 
بودم. وقتى بوناچیچ به سپاهان آمد، خیلى روى من حساب مى کرد. اما 
آن سال کمى در افت بودم و مشکل از خودم بود. مربیان خارجى به اسم 
و رسم کارى ندارند و معموًال شرایط بازى و تمرین بازیکن را مى بینند. 
بوناچیچ شاید یک بازیکن جوانى مثل احسان حاج صفى را در 16 سالگى 
بازى داد ولى بازیکنان اسم و رسم دار را حتى روى نیمکت هم نه بلکه 
روى سکو مى گذاشت. آن سال یادم هست خیلى نوسان داشتم. بعضى 
مسابقه ها را ضعیف بازى مى کردم و بوناچیچ کمى از من دلسرد شد. این 
روند ادامه داشت تا بازى هایى که باید در جام حذفى مقابل پرسپولیس 
در نیمه نهایى و صبا در فینال انجام مى دادیم. در آن دو مسابقه خوب کار 

کردم و اعتمادش به طور کلى به من بازگشت.
ولى بعد از شکست سپاهان در فینال گفته بود اگر 
مهاجم اراواردز را به جاى شما داشت، قهرمان 

آسیا مى شد!
درست اســت. یک چنین چیزى منتشر شــد. بعد با خودم درباره اش 
صحبت کرد. یکى از مشکالت و حواشى گریبان گیر مربیان و بازیکنان 
خارجى این است که مترجم نمى تواند به درسى آنچه مدنظر یا منظور 
او است را ترجمه کند. بوناچیچ آن موقع چنین صحبتى را انجام داد اما 
منظورش این بود که در روز مســابقه فینال مهاجم قد بلند نیاز داشته 
است. شاید در مسابقه با اراواردز در فینال که آنقدر بسته بود، به چنین 

مهاجم قد بلندى نیاز داشتیم. 
پس درست نیست که شما و محرم باعث شدید 

بوناچیچ از سپاهان برود؟
خیر، همیشه معتقد بودم که بوناچیچ از بهترین مربى هایى بود که به 
ایران آمد، او یک اصل مهم مربیگرى را رعایت مى کرد و آن بازیکن 
سازى بود. چه زمانى که در فوالد و استقالل اهواز بود و چه زمانى که 
به سپاهان آمد، همیشه به بازیکنان جوان بها مى داد. البته بحث ها و 
اختالف نظرهایى بین ما پیش مى آمد، اما اینطور نبود که بخواهم با او 
دشمنى کنم و به کارش ایراد بگیرم. بیشترین گل دوران بازیگرى ام را در 

زمان لوکا بوناچیچ زدم و اتفاقاً خاطرات خیلى خوبى از او دارم.
اما بوناچیچ در کشورهاى عربى موفق نبود.

خودش درباره علــت این موضوع براى ما توضیــح مى داد. مى گفت 
اهمیت و توجهى که در کشورهاى عربى به فوتبال مى دهند اصًال با آن 
چیزى که در ایران و اروپا دیده زمین تا آسمان فرق داشته است. مثًال به 
بازیکن ها که اکثراً هم تبعه همین کشورها هستند و مشکل مالى ندارند 
مى گفته ساعت 6 سر تمرین باشند بازیکن ساعت 6 و نیم به تمرین 
مى آمده اســت. ضمن اینکه ضعف هاى بدنى نیز دارند. ولى در ایران 
بازیکنان ایراداتى داشــتند اما در کل منضبط بودند و از نظر جسمانى 
مى توانند بازیکنانى در حد بازیکنان اروپا باشــند. این چیزى بود که 

بوناچیچ به من مى گفت.
سال نخستى که با ســپاهان به قهرمانى لیگ 
رسیدید، فوتبال ایران دو قطبى بود و پیش از آن 
هیچ تیم شهرستانى نتوانسته بود به این جایگاه 
برسد. آیا فکر مى کردید بتوانید چنین افتخارى را 

به دست آورید؟
آن زمان در لیگ برتر روالى وجود داشت که هیچ تیم شهرستانى تا آن 
روز قهرمان لیگ ایران نشده بود. فرهاد کاظمى، سرمربى سپاهان شد و 
از همان روز اولى که آمد، شعارش این بود که باید امسال قهرمان شویم. 

من و بچه ها فکر مى کردیم این را براى این مى گوید که به ما روحیه 
دهد و بازیکنان را از نظر ذهنى آماده کند. اما خیلى جدى و 

مصمم در تمرینات و جلسات همواره از قهرمانى حرف 
مى زد. آن فصل شروعمان هم خیلى خوب بود و 

شاید یک رکورد زدیم. از ده مسابقه ابتدایى 9 
بازى را بردیم و یکى را نیز مساوى کردیم 

که آن هم مقابل ابومسلم در مشــهد بود. با اینکه واقعاً عالى کار کرده 
بودیم، اما هنوز ما بازیکنان چون هیچ تیمى از شهرستان قهرمان نشده 
بود، باور نداشتیم که مى توانیم قهرمان شویم. در تیم همواره صحبت از 
قهرمانى و حتى قهرمانى چند هفته مانده به پایان فصل بود و رفته رفته 

به ما هم القا شد که مى توانیم قهرمان لیگ شویم و به آن هم رسیدیم.
بعد از این دیگر باور کــرده بودید که قهرمانى 

شدنى است.
بله، خدا را شکر قهرمانى سپاهان در لیگ شروعى براى دیگر تیم هاى 
شهرســتانى بود تا آنها هم باور کنند مى توانند قهرمان شوند و میان 

تیم هاى بزرگ حتى در آسیا قرار بگیرند.
فرهاد کاظمى در آن سال با وجود اینکه محرم 22 
سال داشت، بازوبند کاپیتانى را در اختیارش قرار 
داده بود. چطور در تیم از بازیکنى کم سن و سال 

حرف شنوى وجود داشت؟
محرم اولین بار که کاپیتان شــد به تازگى از مسابقات آسیایى بوسان 
برگشــته بود. در بازى هفته اول استراحت داشــت و اولین بار مقابل 
ابومسلم به میدان رفت که به عنوان یک کادو و هدیه بازوبند کاپیتانى 
را به او دادند. دیدیم که نکات مدیریتى و شخصیت محرم از همان ابتدا 

و 22 سالگى به گونه اى بود که مى توانست رهبرى کند و لیدر باشد.
نقطه پر ابهام در کارنامه شــما، به تیم ملى بر 
مى گردد. با آنکه برانکو شما را دعوت کرد اما مایل 
به حضور در تیم ملى نبودید و خواستید که دیگر 

شما را دعوت نکند. دلیلش چه بود؟
چند بار به تیم ملى دعوت شدم و حتى یک تورنمنت که مسابقات غرب 
آسیا بود را با آقاى برانکو شــرکت کردم. آن موقع که دعوت مى شدم 
مقدارى حس مى کردم که شاید در حد تیم ملى نیستم. البته از اردوهاى 
طوالنى مدت نیز همیشه فرارى بودم. در آن زمان بازیکنانى مثل على 
دایى، وحید هاشمیان در تیم ملى مهاجم بودند و فکر مى کردم در این 

شرایط به من بازى نمى رسد. حتى یک بار به تیم 
ملى دعوت شدم و نرفتم که از کمیته انضباطى 

اظهار شــدم ولى به آنها گفتم اگر مى شود 
دیگر من را به تیم ملى دعوت نکنند.

به اردوهاى بلندمدت 
اشاره کردید. مگر در 

سپاهان هم اردوى 
بلندمــدت مثل 
لیگ قهرمانان و 
جام باشگاه هاى 
جهان نداشتید؟

اردوهاى تیم ملــى طوالنى تر 
بود، اما بیشــتر بى میلى من به 
حضور در تیم ملى به این دلیل 
بود که فکر مى کردم شــاید 
خط بخــورم و اوضاع آنچنان 
برایم مهیا نیست. البته جوان 

و کم تجربه هم بودیم و شاید بد 
تصمیم مى گرفتیم.

یعنى اگر با تجربه االن به آن زمان باز مى گشتید، 
دعوت تیم ملى را قبول مى کردید؟

االن قبول مى کردم. چون آن موقع جوان بودم و کســى هم نبود که 
راهنمایى بدهد و از فرصت هایم به خوبى استفاده نکردم.

اگر در استقالل و پرســپولیس بودید، شرایط 
بهترى در تیم ملى برایتان رقم نمى خورد؟

همینطور اســت. این یک اصل اســت که به بازیکنان اســتقالل و 
پرســپولیس چه از طرف مردم و چه از طرف مســئولین نگاه ویژه اى 

مى شود.
با این دالیلى که گفتیــد، هیچ موقع به این فکر 
نکردید که در استقالل و پرسپولیس بازى کنید؟

اتفاقًا از اینکه بخواهم در استقالل و پرسپولیس بازى کنم، فرارى هم 
بودم. در اصفهان راحت بودم و براى تیمى مثل سپاهان که رقیب جدى 
آنها شده بود، بازى مى کردم. از طرفى مى دانستیم که اوضاع استقالل 
و پرسپولیس از نظر مالى و مدیریتى مناسب نیست و در عوض شرایط 
سپاهان از این نظر خوب بود. همچنین مى توانستم در شهر خودم بمانم.

از استقالل و پرســپولیس پیشنهاد داشتید؟ از 
تیم هاى خارجى چطور؟ سال 85 پس از نایب 
قهرمانى در آســیا و حضور در جام باشگاه هاى 
جهان گفته بودید که ســال آینده به لیگ هاى 

خارجى خواهید رفت.
پیشنهاد استقالل و پرسپولیس و تیم هاى داخلى که فراوان بود. دو سه 

پیشنهاد خارجى جدى هم از امارات داشتم.
از بین بازیکن هاى امروزى، ســبک بازى کدام 

بازیکن به شما شبیه است؟
بازیکن سرعتى و یک مقدار هم دریبل زن بودم. کمى محبى در سپاهان 
شبیه سبک من بازى مى کند. محبى سرعتى است و به خوبى دریبل 
مى زند. بازیکن خوب و آینده دارى است. ان شاءا... که قدر خودش را بداند 

و فقط رو به جلو حرکت کند.
سبک بازى تان خیلى هم به خداداد 

عزیزى شباهت داشت.
بله، یــک مقدار هــم از نظر 
ظاهرى به خداداد شــبیه 
هستم و قبل از اینکه به 
سپاهان بیایم، همه به 
من خــداداد عزیزى 

مى گفتند.(با خنده)
اما حواشى خداداد 
خیلى بیشــتر از 

شماست.
به هــر حــال بازیکن 
بزرگى بــود. بازیکن هر 
چقدر اسمش بزرگ تر باشد، 

حواشى اش بیشتر است.

محمود کریمى:

از بازى در استقالل و پرسپولیس فرارى بودم
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آن فوتبالیست هاى بى پول چه کنند؟

تو که با هر کیفیتى پول کالن مى گیرى
زاوش محمدى

  سروش فدایى/ خبرگزارى ایمنا |
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانها فاقد 
سند رسمى در واحد ثبتى منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان  
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت به 
صدور سندمالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند  از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را با اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم  و پس از اخذ رسید.

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم 
نماید. بدیهى است در صورت  انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض نسبت به صدور 

سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
1 - راى شماره   139860302026018187   مورخ  1398/10/26   خانم زینب بلداجی 
ئیالقی به شناسنامه شــماره 268 کدملی 1971243841 صادره مسجد سلیمان فرزند 
درویش بصورت 49,50 سهم مشاع از 202,50 سهم ششدانگ اعیانى یکباب ساختمان 
مسکونى به مساحت 203,05 مترمربع از پالك شماره 25 فرعی از 14874 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 
الواسطه موضوع اجاره نامه هاى 98,655,1109- 98,4,16 و 98,655,1114- 98,4,18 

و 98,655,1111- 98,4,16 و 98,655,1110- 98,4,16
2 - راى شــماره   139860302026018185   مورخ  1398/10/26  خانم ثریا صادقی 
نیا به شناســنامه شــماره 1312 کدملی 1819231161 صادره آبادان فرزند محمدنبی 
بصورت 49,50 سهم مشاع از 202,50 سهم ششدانگ اعیانى یکباب ساختمان مسکونى 
به مساحت 203,05 مترمربع از پالك شماره 25 فرعی از 14874 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 
موضوع اجاره نامــه هــاى 98,655,1109- 98,4,16 و 98,655,1114- 98,4,18 و 

98,655,1111- 98,4,16 و 98,655,1110- 98,4,16
3 - راى شماره   139860302026018182   مورخ  1398/10/26  آقاى فردین میرزائی 
مقدم به شناسنامه شماره 732 کدملی 4072207438 صادره خرم آباد فرزند صید میرزا 
بصورت 54 سهم مشاع از 202,50 سهم ششدانگ اعیانى یکباب ساختمان مسکونى به 
مساحت 203,05 مترمربع از پالك شــماره 25 فرعی از 14874 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان   خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 
موضوع اجاره نامــه هــاى 98,655,1109- 98,4,16 و 98,655,1114- 98,4,18 و 

98,655,1111- 98,4,16 و 98,655,1110- 98,4,16
4 - راى شماره   139860302026018180   مورخ  1398/10/26   آقاي سینا براتی به 
شناسنامه وکدملی 1276151675 صادره اصفهان فرزند علی محمد بصورت 49,50 سهم 
مشاع از 202,50 سهم ششدانگ اعیانى یکباب ساختمان مسکونى به مساحت 203,05 
مترمربع از پالك شــماره 25 فرعی از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه موضوع اجاره نامه 
هاى 98,655,1109- 98,4,16 و 98,655,1114- 98,4,18 و 98,655,1111- 98,4,16 

و 98,655,1110- 98,4,16
5 - راى شــماره   139860302026022207   مورخ  1398/12/19   آقاي حمید آتشی 
دلیگانی به شناسنامه شماره 18186 کدملی 1292335335 صادره اصفهان فرزند کریم 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه تجارى  به مساحت 38 مترمربع از پالك شماره 15680 
فرعی از99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
6 - راى شــماره   139860302026013362   مــورخ  1398/08/27  و راى اصالحى 
شماره  139960302026001003  مورخ  1399/02/01  خانم رضوان زمانی اسفهرانی 
به شناسنامه شماره 953 کدملی 1289379122 صادره اصفهان فرزند قربانعلی بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى به مساحت 218,70 مترمربع از پالك 
شماره 15132 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 
خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رســمى آقاى رمضانعلى پهلوانى نژاد 

خوابجانى
7 - راى شماره   139860302026022168   مورخ  1398/12/17  خانم فرحناز شمسی 
به شناسنامه شماره 20030 کدملی 1282671553 صادره اصفهان فرزند جالل بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 76,50 مترمربع ازپالك شماره 8 فرعی از 15183 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى عباس احد از وراث غالمرضا مهاجرانى
8 - راى شــماره   139860302026020486   مورخ  1398/11/24  آقاي محمدرضا 
پیروي به شناسنامه شــماره 1032 کدملی 1199111295 صادره شهرضا فرزند حسین 
بصورت ششدانگ قسمتى از یکباب خانه به مســاحت 43,87 مترمربع از پالك شماره 6 
فرعی از 14457 اصلی (که توام با ششــدانگ پالك14457,533 تشکیل یک باب خانه 
را میدهد ) واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
9 - راى شــماره   139860302026021659   مورخ  1398/12/06  آقاي میثم وطن 
خواه به شناسنامه شماره 1291 کدملی 1141215551 صادره خمینى شهر فرزند حسنعلی 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 263,15 مترمربع پالك شماره 1220 
فرعی از412 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
10 - راى شــماره   139860302026016966   مورخ  1398/10/23  اقاى اسماعیل 
مختارى به شناسنامه شماره 5490039698 کدملی 5490039698 صادره تیران فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180 مترمربع از پالك شماره 309 
اصلی واقع در اصفهان بخش 16  حوزه ثبت ملک شــمال  اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى داود اصغرى پور
11 - راى شــماره   139860302026021067   مــورخ  1398/11/30  آقاي مجتبی 
صلواتی به شناســنامه شــماره 2787 کدملی 1141298600 صادره خمینی شهر فرزند 
محمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 41,80 
مترمربع پالك شــماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى خانم نرجس 

اعتمادى ضیابرى
12 – راى شــماره   139860302026021070   مورخ  1398/11/30  خانم مریم علی 
خاصی امینه به شناسنامه شــماره 1026 کدملی 1287126340 صادره اصفهان فرزند 
فریدون نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 41,80 
مترمربع پالك شــماره 309 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواســطه از مالک رسمى خانم نرجس 

اعتمادى ضیابرى
13 – راى شــماره   139860302026021471   مورخ  1398/12/04  خانم راضیه گل 
کارجابري به شناسنامه شماره 31 کدملی 1290980608 صادره اصفهان فرزند محمدرضا 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 81,60 مترمربع پالك شماره 13884 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى عبدالحسین امین الرعایائى
14 - راى شــماره   139860302026015614   مــورخ  1398/10/03  آقاي نادر قلی 
داودي بختیاري به شناســنامه شــماره 2 کدملی 6339616331 صادره شهرکرد فرزند 
ابراهیم بصورت ششدانگ یکباب ساختمان (( باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانى )) به مساحت 
69,45 مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
15 - راى شماره   139560302026022610   مورخ  1395/12/18  آقاي اکبر ملکیان 
دستجردي به شناسنامه شماره 4876 کدملی 1292441216 صادره اصفهان فرزند ایرج 
در  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  125,66 مترمربع پالك شماره -  فرعی از 15082 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
16 - راى شــماره   139860302026020365   مورخ  1398/11/21  آقاي مصطفی 
صفرپور به شناسنامه شــماره 24 کدملی 6339839452 صادره شهر کرد فرزند منصور 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 169,31 مترمربع از پالك 
شماره 15189 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
17 - راى شــماره   139860302026019558   مورخ  1398/11/13  خانم نیره زارعی 
به شناسنامه شماره 75074 کدملی 1281843393 صادره اصفهان فرزند مرتضی نسبت 
به ششدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 100,20 مترمربع پالك شماره 104 فرعی 
از13859 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
18 - راى شماره   139860302026016933   مورخ  1398/10/22  آقاي محمد علی 
احمدي فشارکی به شناسنامه شماره 10 کدملی 5659529690 صادره کوهپایه فرزند تقی 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 236,10 مترمربع از پالك شماره 14 فرعی از 
15183 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
19 - راى شــماره   139860302026014199   مــورخ  1398/09/13  آقاي همایون 
قاسمی به شناســنامه شــماره 58 کدملی 5759768956 صادره چادگان فرزند عیسی 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 148,60 مترمربع از پالك شماره  15178 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى رضا ناعم اصفهانى
20 - راى شــماره   139860302026014015   مورخ  1398/09/09   آقاي سید باقر 
صادقی به شناسنامه شماره 1027 کدملی 1286309670 صادره اصفهان فرزند سید نوراله 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 35,25 مترمربع از پالك شماره 116 فرعی از 
14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى عبدالرسول موذنی
21 - راى شــماره   139860302026016302   مورخ  1398/10/12  آقاي ســید باقر 
صادقی به شناسنامه شماره 1027 کدملی 1286309670 صادره اصفهان فرزند سید نوراله 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 126,70 مترمربع از پالك شماره 116 فرعی از 
14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى عبدالرسول موذنی
22 - راى شــماره   139860302026016303   مورخ  1398/10/12  آقاي ســید باقر 
صادقی به شناسنامه شماره 1027 کدملی 1286309670 صادره اصفهان فرزند سید نوراله 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 76 مترمربع از پالك شماره 116 فرعی از 
14915 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى عبدالرسول موذنی
23 - راى شماره   139860302026020884   مورخ  1398/11/27  خانم رباب رجب زاده 
به شناسنامه شماره 768 کدملی 1285348362 صادره اصفهان فرزند عبدالکریم بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 161,93 مترمربع از پالك شماره 395 فرعی از 15177 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى محمد کرباسیان
24 - راى شــماره   139960302026002478   مورخ  1399/02/21   آقاي داود امانی 
سامانی به شناسنامه شماره 3935 کدملی 1292192151 صادره اصفهان فرزند عنایت اله 
بصورت ششدانگ یکباب مغازه تجارى به مساحت 37,80 مترمربع از پالك 309  اصلی 
واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى على کبیرى سامانى
25 - راى شــماره   139860302026018676   مورخ  1398/11/05  خانم زهرا جعفر 
یحیی به شناسنامه شــماره 23 کدملی 1239844301 صادره نطنز فرزند امیر بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147,25 مترمربع از پالك شماره 15178 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى سید حسن حسینى خوابجانى
26 - راى شماره   139860302026020364   مورخ  1398/11/21   آقاي حمید مهاجر 
طادي به شناسنامه شــماره 729 کدملی 1293485268 صادره اصفهان فرزند علی اکبر 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 315,85 مترمربع از پالك شماره 14990 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى على امیدانى خوابجانى
27 - راى شــماره   139860302026022258   مورخ  1398/12/20  اقاى حســین 
قاسمیان نیسیانى به شناسنامه شماره 41 کدملی 1189794454 صادره اردستان فرزند 
على اکبر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 252,30 مترمربع از پالك شماره 91 
فرعى از 14915  اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان که خود 

متقاضى مالک رسمى میباشد
28 - راى شــماره   139860302026020603   مورخ  1398/11/26  آقاي علی اکبر 
مهاجر طادي به شناسنامه شماره 23 کدملی 6609514887 صادره برخوار فرزند حسن 
بصورت ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 272,60 مترمربع از پالك شماره 14990 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 
نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى میرزا على امیدانى که از طرف حسن امیدانى احد 

از ورثه میرزا على
29 - راى شــماره   139860302026010827   مــورخ  1398/07/10  خانم صدیقه 
احمدي ونهري به شناسنامه شــماره 17 کدملی 1111368147 صادره فالورجان فرزند 
خیراله بصورت ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى به مساحت 159,80 مترمربع از پالك 
شماره 55 فرعی از 14874 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مسعود احمدى
30 - راى شماره   139860302026021074   مورخ  1398/11/30  آقاي سیدرحمان 
اتابک به شناسنامه شماره 323کدملی 4622415844 صادره شهرکرد فرزند سیدمرتضی 
نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 220 مترمربع پالك شماره 309 اصلی 
واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى شهردارى اصفهان
31 - راى شــماره   139860302026022172   مــورخ  1398/12/17  خانم محبوبه 
سنجري به شناسنامه شماره 649 کدملی 1291154256 صادره اصفهان فرزند مصطفی 
بصورت ششدانگ  یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مســاحت 167,33 مترمربع از 
پالك شــماره 111 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اســناد و 
امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى حسین 

کشاورز هفدانى
32 - راى شــماره  139860302026020875   مــورخ  1398/11/27  خانم زهرا تقی 
زاده گوري به شناسنامه شماره 1602 کدملی 0054236241 صادره تهران فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128,85 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالک رسمى محمد صدرى
33 - راى شماره  139860302026022237   مورخ  1398/12/20  خانم ایران استکى 
باردهء به شناسنامه شماره 15 کدملی 4622899884 صادره شهرکرد فرزند نیازعلى نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 114,65 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه 

از مالک رسمى رجبعلى زارعى شمس ابادى
34 - راى شماره  139860302026017003   مورخ  1398/10/23   خانم نجمه طاهرى 
منش به شناسنامه شماره 92297 کدملی 1281917958 صادره اصفهان فرزند حسین 
نسبت به سى ویک حبه ویک- دوم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
61,30 مترمربع از پالك شماره 7 فرعى از 15106 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه 

ثبت ملک شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد

35 - راى شماره  139860302026017004   مورخ  1398/10/23  اقاى مهدى بیناء به 
شناسنامه شماره 2282 کدملی 1289055254 صادره اصفهان فرزند جعفرعلى نسبت به 
چهل حبه ویک- دوم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ یکبابخانه به مساحت 61,30 مترمربع 
از پالك شماره 7 فرعى از 15106 اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
36 - راى شماره  139960302026002807   مورخ  1399/02/27  آقاي مهدي حیدر 
زاده دستجردي به شناســنامه شــماره 63944 کدملی 1281736082 صادره اصفهان 
فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 24,28 مترمربع از پالك شماره 
61 فرعی از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى اکبر اتشى
37 - راى شماره  139860302026022110   مورخ  1398/12/15  آقاي ایرج قلی پور 
شهرکى به شناسنامه شماره 3794 کدملی 4620550442 صادره شهرکرد فرزند نوراهللا  
بصورت ششدانگ یکباب خانه مســکونى به مساحت 180 مترمربع از پالك شماره 309 
اصلی واقع در اصفهان بخش16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 

نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى مجید دادوند بلداجى
38 - راى شــماره  139860302026022581   مورخ  1398/12/21  آقاي محمد علی 
یارعلی به شناسنامه شماره 24 کدملی 2411280653 صادره اباده فرزند باباخان بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 188 مترمربع از پالك شماره 31 فرعی از14874 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
39 - راى شماره  139860302026022247   مورخ  1398/12/20  اقاى موسى اکبرى 
به شناسنامه شــماره 82 کدملی 1189564688 صادره اردســتان فرزند رضا  نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 177,50 مترمربع از پالك شماره 119 فرعى از 14915  
اصلی واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبت ملک شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى 

مع الواسطه از مالک رسمى سیدکمال داودى
40 - راى شــماره  139860302026009435   مــورخ  1398/06/20  آقاي مصطفی 
قربانی به شناسنامه شماره 1 کدملی 5110383121 صادره برخوار فرزند حسین بصورت 
ششدانگ یکباب ســاختمان مسکونى- تجارى به مســاحت 260,70 مترمربع از پالك 
شــماره 211 فرعی از 14916 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکین رسمى نصراله باقرى 

طادى و علیرضا احمدى و اکبر ایروانى
41 - راى شــماره  139860302026012814   مورخ  1398/08/16  و راى اصالحى 
شــماره  139960302026003368  مورخ  1399/03/08  آقاي جمشید پورپشنگ به 
شناسنامه شماره 381 کدملی 1284469972 صادره اصفهان فرزند باقر بصورت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى تجارى به مساحت 486,10 مترمربع از پالك 
شماره 12634 فرعی از 14458 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
42 - راى شــماره  139860302026012812   مورخ  1398/08/16  و راى اصالحى 
شماره  139960302026003365  مورخ  1399/03/08  آقاي محمد حسین پورپشنگ به 
شناسنامه شماره 1091 کدملی 1284920992 صادره اصفهان فرزند جمشید بصورت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى تجارى به مساحت 486,10 مترمربع 
از پالك شماره 12634 فرعی از 14458 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
43 - راى شماره  139960302026000081   مورخ  1399/01/17  خانم آزاده کریمی 
به شناســنامه وکدملی 1270204734 صادره اصفهان فرزند حسن بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 164,65 مترمربع از پالك شــماره 49 فرعی از15177 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
44 - راى شــماره  139860302026022583   مــورخ  1398/12/21  آقاي علی اکبر 
نصیري به شناسنامه شماره 944 کدملی 1284870227 صادره اصفهان فرزند جهانگیر 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 177,37 مترمربع از 
پالك شماره 37 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5  اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان خود متقاضى مالک رسمى میباشد
45 - راى شماره  139860302026022582   مورخ  1398/12/21  خانم الهه شهابی 
محمدآبادي به شناســنامه شــماره 49 کدملی 5649730938 صــادره اصفهان فرزند 
محمدرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 177,37 
مترمربع از پالك شــماره 37 فرعی از14915 اصلی واقع در اصفهان بخش5  اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
46 - راى شماره  139960302026002719   مورخ  1399/02/25  خانم سهیال صالحی 
به شناسنامه شماره 17 کدملی 4669596519 صادره لردگان فرزند علی صالح بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 113,28 مترمربع از پالك 15181 اصلی باقیمانده 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه 

عادى مع الواسطه از مالکین رسمى زهرا جیریان و امید و حمید و سعید گرك یراقى
47 - راى شــماره  139860302026014134   مورخ  1398/09/12  آقاي حســنعلی 
کاشفی به شناسنامه شــماره 8164 کدملی 1282863606 صادره اصفهان فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 105 مترمربع پالك شماره 15178 اصلی 
واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک 

رسمى میباشد
48 - راى شماره  139960302026003204   مورخ  1399/03/06  آقاي مرتضی رضائی 
برزانی به شناسنامه شماره 1883 کدملی 1282983539 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 108,97 مترمربع از پالك 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى محمد صدرى
49 - راى شماره  139960302026003205   مورخ  1399/03/06  آقاي محمد رضائی 
برزانی به شناسنامه شماره 43 کدملی 1290041687 صادره اصفهان فرزند احمد نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 108,97 مترمربع از پالك 
13900 اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 

مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالک رسمى محمد صدرى
50 - راى شــماره  139960302026000542   مورخ  1399/01/24  و راى اصالحى 
شــماره  139960302026004324  مــورخ  1399/03/21  آقــاي روح اله کریمی به 
شناسنامه شماره 90860 کدملی 1281905577 صادره اصفهان فرزند عیدي محمدي 
بصورت ششدانگ یکباب گاراژ خاکبردارى به مساحت 1426,54 مترمربع از پالك 15180 
اصلی واقع در اصفهان بخش5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه 
نامه عادى مع الواسطه بموجب گواهى حصر وراثت 4004 – 89,9,18 شوراى حل اختالف 
شــعبه 10 اصفهان بموجب قولنامه 71,12,26 از طرف نوراله 1020 متر مربع و از طرف 
نعمت اله در تاریخ 74,5,17 مقدار 204 متر مربع و از طرف سیف اله در تاریخ 77,7,23 و 
79,4,26 جمعًا مقدار 204 متر مربع که همگى وراث براتعلى نیکبخت نصرابادى موضوع 
سند رســمی 5036 – 46,6,12 دفتر 103 میباشد به اقاى مصطفى صادقى واگذار شده و 
مصطفى نیز برابر گواهى حصر وراثت 4950 – 88,11,29 شوراى حل اختالف شعبه 10 
اصفهان فوت و از طرف تمامى ورثه ، مورد تقاضا به اقاى روح اله کریمى واگذار شده است

اصالحى
51 - راى شــماره  139860302026007973   مورخ  1398/05/22  و راى اصالحى 
شماره  139960302026002913  مورخ  1399/02/29  خانم عزت رضایی آفارانی به 
شناسنامه شــماره 20 کدملی 1289979464 صادره اصفهان فرزند محمدعلی بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 225,37 مترمربع از پالك شماره  13937 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى مبایعه نامه عادى مع 

الواسطه از مالک رسمى تاجماه شیرانى موضوع اظهارنامه ثبتى
52 - راى شــماره  139860302026004246   مورخ  1398/03/13  و راى اصالحى 

شــماره  139960302026003404  مورخ  1399/03/08 آقــاي عبدالعلی یحیائی به 
شناسنامه شــماره 41 کدملی 1091939217 صادره نجف آباد فرزند حسینعلی بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 149,16 مترمربع از پالك 13900 
اصلی واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
بدیهى اســت در صورت  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/04/03 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/04/18

م الف:887020
26013147 شماره ثبت در دبیرخانه

ایروانى- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان/4/105
آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمان هاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالك اردستان  

آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توســط هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آراى مذکور اعتراض دارنداز تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را یه 
اداره ثبت و اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و 
گواهى تقدیم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه  حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد و یا معترض گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت 
اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
رأى شماره 139960302032000019 مورخ 1399/3/11 آقاى مجتبى شمسائى زفرقندى 
فرزند دخیل ششدانگ یک باب خانه در حال ساخت واقع در زفرقند 1 اصلى برزاوند اردستان 
بخش هفده ثبت اصفهان به مســاحت 686 متر مربع انتقال عادى از هاجیه خانم صابرى 
زفرقندى مالک رســمى. تاریخ انتشار اول: 1399/3/19  تاریخ انتشــار دوم: 1399/4/3 
م الف:867307 ذبیح اله فدائى اردستانى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان/3/166

حصر وراثت
مرتضى باستانى داراى شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 266/99 از این 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عفت بابا 
لنگرى به شماره شناســنامه 1 در تاریخ 1399/3/13 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مرتضى باستانى ش ش 6 ت ت 
1325/1/6 همسر فرزند غالمعلى 2- غالمعلى باستانى ش ش 1990 ت ت 1357/12/1 
فرزند 3- محمد باستانى ش ش 1080180133 ت ت 1370/5/9 فرزند 4- منیژه باستانى 
ش ش 7 ت ت 1353/1/6 فرزند 5- اعظم باســتانى ش ش 3189 ت ت 1361/11/4 
فرزند 6- سهیال باســتانى ش ش 27329 ت ت 1355/10/9 فرزند 7- رسول باستانى 
ش ش 851 ت ت 1360/4/29 فرزند 8- افسانه باستانى ش ش 862 ت ت 1364/3/19 
فرزند 9- مریم باســتانى ش ش 352 ت ت 1354/5/25 فرزند اینک با انجام تشریفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت پى در پى ماهى یک مرتبه آگهى مى نماید تا هر 
کسى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهى ظرف 
یک ماه به داداه تقدیم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. م الف: 885490 شعبه اول شوراى 

حل اختالف بخش کرون (مجتمع شماره دو) /4/101
اخطاریه افراز 

نظر به اینکه خانم فاطمه پورمرز فرزند منوچهر مالک 85 ســهم مشــاع از 504 ســهم 
ششدانگ و آقاى علیرضا مظاهرى فرزند ابوالقاســم مالک 1336 سهم مشاع از 12600 
ســهم ششــدانگ پالك 1 فرعى از 12 اصلى واقع در روســتاى جاجــا بخش 12 ثبت 
اصفهان با ارائه فرم درخواست افراز به این اداره طبق قانون افراز و فروش امالك مشاعى 
مصوب 1357 تقاضاى افراز ســهم مالکانه خــود را نموده و طى مرقومه شــماره وارده 
1398821702016005982 – 98/12/8 و 139921702016000020- 99/1/17 
اظهار داشــته از آدرس خواندگان به نامهاى آقایان نصر اله و مسعود رحمانى نجف آبادى 
فرزندان بدیع اهللا و خانم شهناز دوایى فرزند مصطفى قلى و محسن هایى فرزند مصطفى 
قلى اطالعى نداشــته لذا جهت بازدید از پالك فوق تاریــخ 99/4/24 تعیین گردیده و در 
روز سه شنبه ســاعت 9 صبح به اتفاق نماینده و نفشه بردار ثبت در محل مورد افراز حاضر 
خواهند شد لذا مراتب بنا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى و ماده 18آیین نامه 
اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا یکبار در روزنامه  کثیر االنتشار منتشر بدین وسیله به 
اطالع شما (نامبردگان فوق ) مى رساند که جهت تنظیم صورتمجلس و امضاى آن در روز 
و ساعت مقرر در محل وقوع ملک حاضر شوید ، عدم حضور شما مانع از رسیدگى نخواهد 
شد. م الف : 886848 ســید محمد حســن مصطفوى - رییس اداره ثبت اسناد و امالك 

تیران و کرون / 4/102
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139960302012000307 تاریــخ: 1399/03/31- برابــر راى شــماره 
139960302012000276 هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى نایب جهانگیرى فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 1525 
صادره از بویین میاندشت در یک باب واحد گاودارى به مساحت 4834,72 مترمربع مفروز 
از پالك 1 فرعى از 153 اصلى واقع در روستاى ازناوله خریدارى مع الواسطه از مالک رسمى 
آقاى نبى اله مهدور فرزند اسماعیل محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1399/04/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/18 م الف: 886673 

موسى الرضا امامى – رئیس ثبت اسناد و امالك فریدن /4/103

آگهى تغییرات
شرکت ماشین سازى شاهین شهر سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 4942 و شناسه ملى 10260260930 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى مورخ 1399/03/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس مومنى 
کربکندى به شماره ملى 6609520968 و کدپستى 8333114146 و رضا 
مومنى کربکندى به شماره ملى 6609527652 و کدپستى 8333114146 
و حســین مومنى کربکندى به شــماره ملى 6609556253 و کدپستى 
8333114146 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند..، موسسه حسابرسى معین مشاور مجرب (حسابداران 
رســمى ) شناســه ملى 10320404190و شــماره ثبت 26517 و کد 
پســتى 17791-81577 به عنوان بازرس اصلى و احمد عباسیان جزى 
به شــماره ملى 6609480281 و کد پســتى 8333114146 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. تراز و صورتهاى مالى 
به1398/12/29 به تصویب رســید . روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى ها و دعوتنامه هاى شــرکت تعیین گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (885678)
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شهردار اصفهان گفت: اخالق انسان محور حرکتى یک بعدى است 
اما اخالق حیات محور، انسان، محیط زیست و حق بشرى را محترم 
مى شمارد که حرکت شهردارى براى بهره بردارى از 20 ورزشگاه با 
اعتبار 75 میلیارد ریال و با مشارکت بخش خصوصى در همین راستا 

انجام شده است. 
قدرت ا... نوروزى در ســومین برنامه «هر یک شــنبه، یک افتتاح» 
مراسم بازگشــایى و آغاز به کار 20 ورزشگاه توسعه، تجهیز و ترمیم 
شده شــهردارى اصفهان بیان کرد: از ابتداى کار مدیریت شهرى بر 
ارتقاى بهره ورى تأکید داشتیم و اگر امروز در کنار همه فعالیت هاى 
عمرانى بزرگ در این شهر و اتفاقات شیرینى که توانسته شهردارى 
اصفهان را در کشور به عنوان شهردارى موفق معرفى کند، اینچنین در 
حوزه فرهنگ و ورزش هم وارد شده ایم، به همین دلیل بوده است. وى 
افزود: همت واالى شوراى شهر در تصویب مصوبات مناسب، تالش 
مدیران شــهرى و از همه مهمتر توجه به پیشنهادات و نقطه نظرات 

شهروندان عنصر اصلى موفقیت مدیران شهرى است. 
شهردار اصفهان ادامه داد: اگر شهردارى جلسات هم اندیشى برگزار 
مى کند و در برنامه هاى مختلف، اصناف و گروه هاى متفاوت را دعوت 
مى کند و سخنان آنها را مى شــنود براى این است که بتواند مسیر 
انتخاب شده صحیح را درست به جلو ببرد. وى افزود: مردم صادقانه 
نظرات خود را به مــا منتقل مى کنند و در فضــاى مجازى با همین 
منش سخن مى گویند و اکثریت افراد به حرف هاى مسموم توجهى 

نمى کنند که بابت این اتفاق از همه مردم سپاسگزاریم.
نوروزى با بیان اینکه ما زمانى، بر مســئله اخالق انسان محور تأکید 
داشتیم اما امروز فضاى شهرى و اعتقاد ما به مدیریت شهرى مبتنى 
بر اخالق حیات محور است، تصریح کرد: اخالق انسان محور حرکتى 
یک بعدى است اما اخالق حیات محور، انسان، محیط زیست و حق 

بشرى را محترم مى شمارد.
وى بیان کرد: اخالق حیات محور حقوق همه را به عنوان حق مسلم 
بشرى مورد توجه قرار مى دهد؛ آب، درختان و موجودات زنده در این 
نوع اخالق مهم شمرده مى شود از همین رو ما تأکید بر اخالق حیات 

محور داریم و این حرکت ها نیز در همان راستاست.

شهردار اصفهان افزود: اگر مى گوییم یک مثلث با اضالع سالمت، 
بهداشــت و ضلع دیگر تربیت و تزکیه مى تواند جامعه اى را سالم و 
زندان ها را خالى کند، باید بتوانیم در حوزه ورزش که یک رســالت 
عظیم براى ماست، درســت عمل کنیم تا یک ضلع از سالمت را به 
دست آوریم. وى با اشاره به اینکه در بعد بهداشت هم پزشکان فعاالنه 
عمل کرده اند، بیان کرد: آموزش و پرورش و دانشگاه ها در ضلع دیگر 
قرار گرفته اند و اگر هر حکومتى به این ســه حوزه توجه کند، اخالق 

حیات محور تحقق خواهد یافت.
نوروزى به حمایت شوراى شهر و سایر بخش هاى شهردارى براى 
رقم خوردن برنامه «هر یک شنبه، یک افتتاح» اشاره و اظهار کرد: اگر 
این مسیر به همین صورت ادامه یابد، هر ماه چهار افتتاح و هشت ماه 
آینده 32 افتتاح خواهیم داشت و این روند یک افتخار است. البته شعار 
ما «هر یک شنبه یک افتتاح» است اما در عمل ما هر یک شنبه چند 
افتتاح و یا چند کلنگزنى خواهیم داشت. وى افزود: این افتخارى است 
که در شهر زمینه اى را فراهم کنیم تا جوانان دیگر اوقات فراغت خود 
را صرف مسائلى نکنند که به زندان و آسیب هاى اجتماعى ختم شود 
بلکه با وجود این امکانات، فضاهاى سبز متعدد و سالن هاى ورزشى 

بتوانند جسم سالم و روح سالم داشته باشند. 
■■■  

معاون فرهنگى شهردار اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه 
تمام شهرها امروز سوداى دستیابى به توسعه پایدار دارند که توسعه 
پایدار خود مدیریت پایدارى را مــى طلبد، گفت: بهره گیرى بهینه از 
امکانات امر توســعه را براساس شــاخص هاى زیست بومى تحقق 
مى بخشد، انگشت نهادن بر اقتصاد فرهنگ یکى از موضوعاتى است 

که در حوزه توسعه پایدار محل توجه است. 
محمد عیدى ادامه داد: در حال حاضر بسیارى از شهرهاى توسعه یافته 
دنیا بر مبناى درآمدهاى پایدار ناشى از اقتصاد فرهنگ اداره مى شوند 
به عنوان نمونه کل درآمد صنعت خودروسازى آلمان 55 میلیارد یورو 
دارد و 450 هزار شغل ایجاد کرده است اما در حوزه اقتصاد فرهنگ 66 
میلیارد یورو درآمدزایى با 980 شغل ایجاد شده دارد. درآمد حاصل از 

تفریحگاه هاى آمریکا نیز معادل 760 میلیارد دالر است.

معاون شهردار اصفهان و رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان افزود: اقتصاد فرهنگ دو پدیده پایدار را ایجاد 
مى کند؛ نخســت درآمدهاى پایدار و دوم رفتارهاى پایدارى که از 
الزامات توسعه یافتگى هر بافت فرهنگى است. وى اظهار کرد: اقتصاد 
فرهنگ باعث افزایش نشاط اجتماعى، بهزیستى فرهنگى مى شود 
و نیز کاهش آســیب ها را به دنبال دارد و تمام این نتایج به صورت 

خودجوش و در بسترى مدنى شکل مى گیرد.
عیدى تصریح کرد: اقتصاد فرهنگ در هیچ شهرى رشد پیدا نمى کند 
مگر اینکه بر ظرفیت هاى نهادهاى مدنى و بخش خصوصى تکیه 
کنیم. این اقدام موجب انگیزش این بخش ها در خالقیت فرهنگى و 
ورزشى مى شود و نیز از سوى دیگر دموکراتیزه کردن سرمایه گذارى 

در حوزه فرهنگ و ورزش توسعه طبیعى شهرها را به دنبال دارد.
وى اظهار کرد: بر همین مبنا از ابتداى کار مدیریت شهرى کارگروه 
اقتصاد فرهنگ در معاونت فرهنگى شــهردارى تشکیل جلسه داد و 
ظرفیت هایى که مى توان با آن از سرمایه بخش خصوصى و نهادهاى 

مدنى استفاده کنیم، بررسى شد.
معاون فرهنگى شــهردار اصفهان ادامه داد: طرح هــم پیوندى با 
شهرهاى سیستان و بلوچســتان در قالب هم پیوندى شهر «بنت» 
با شــهر اصفهان در بســترى کامًال مدنى افتخارات بسیار زیادى را 
آفرید. در همین راستا هم اکنون در شــهر بنت بیمارستان 35 تخته 
خوابى و مرکز نیکوکارى توسط خیران شهر اصفهان و با تسهیلگرى 
شهردارى در حال احداث است. همچنین 40 درصد جاده مواصالتى 
زرآباد به بنت با تکیه بر خیران و تســهیلگرى شــهردارى اصفهان 

اجرایى مى شود. 
وى افزود: در بخش واگذارى به نهادهاى مدنى 65 فرهنگســرا به 
نهادهاى مدنى واگذارى شــده و ضریب تأثیرگــذارى بر مخاطبان 
افزایش و به همین میزان هزینه هاى تعاملى و اقتصادى ما کاهش 
پیدا کرده است. در همه برنامه هاى معاونت فرهنگى میزان مشارکت 

از جمله در حوزه ورزش افزایش یافته است.
عیدى تصریح کرد: بســیارى از برنامه هــاى عرصه محور معاونت 
ورزشى با مشارکت نهادهاى مدنى و هیئت هاى ورزشى پیش رفته 

است. 
وى افزود: یکى از اقدامات مشــارکتى دیگر در ایــن معاونت که با 
همکارى معاونت مالى و ادارى سازمان و همچنین همکارى معاونت 
ورزشى سازمان فرهنگى – تفریحى شهردارى صورت گرفت، توسعه 
ترمیم و تجهیز مجموعه هاى ورزشى اســت که در نخستین روز از 
تابستان تقدیم شهروندان شد چراکه براساس سیاست هاى شوراى 
شهر و ابالغ شهردار اصفهان ما مکلفیم که براى توسعه تفریح فعال 
شهروندان اقدام کنیم و این امکان ندارد مگر اینکه نقش تسهیلگرى 

خود را تقویت و تصدیگرى را کمتر کنیم. 
معاون فرهنگى شــهردار اصفهان با اشــاره به پروژه هاى ورزشى 
که در اختیار شــهروندان اصفهانى قــرار مى گیرد، افزود: ســالن 
چند منظوره رزمى امین در منطقه 6 کــه قبًال با چالش بهره بردارى 
مواجه بود به بخش خصوصى واگذار شــد. چمن ورزشگاه امین هم 

مورد بهره بردارى قرار گرفت. 
وى با بیان اینکه سالن توپى ورزشگاه امین که توسط شهردار منطقه 6 
مجدداً ساخته شد در اختیار شهروندان قرار گرفته است، گفت: در همین 

فرایند زمین هاى تنیس خانه اصفهان ترمیم و تجهیز شده است. 
عیدى افزود: سالن ورزشــى طیب ترمیم و استخر سرتاوه به بخش 
خصوصى واگذار شده است، سالن بدنسازى مجموعه ورزشى ارغوان 
به شیوه کامًال مدرن تجهیز و به روزرسانى شده است. سالن بدنسازى 
مجموعه ورزشى شهید غازى که قسمتى از این ورزشگاه به صورت 

متروکه درآمده بود توسط بخش خصوصى به روزرسانى شده است.
وى افزود: سالن بدنسازى ورزشگاه امیرالمؤمنین(ع) نیز که به صورت 
متروکه درآمده بود اکنون در اختیار شهروندان منطقه 12 قرار گرفته 
است. چمن مصنوعى مجموعه ورزشى شــهداى شهردارى پس از 

گذشت هشت سال تعویض، بهینه سازى و تجهیز شده است. 
معاون فرهنگى شــهردار اصفهان تصریح کرد: سالن چند منظوره 
ورزشگاه امین آباد منطقه 12 نیز آماده بهره بردارى توسط شهروندان 
است، سالن پیالتس مجموعه ورزشى کردآباد، سالن حرکات اصالح 
درمانى مجموعه ورزشى وحید و مجموعه ورزشى آبشار و مجموعه 

ورزشى در زیرگذر چهاراه وکال نیز احداث شده است.

وى اضافه کرد: در راستاى توسعه و تجهیز 20 ورزشگاه شهر اصفهان، 
ورزشگاه سالمت و ورزشــگاه بهمن در منطقه 14، سالن ورزشگاه 
کوجان در منطقه 8، سالن رزمى مجموعه ورزشى فردوان و مجموعه 

کوثر در منطقه 12 آماده بهره بردارى شهروندان است.
■■■  

در ادامه این برنامه فریده روشن، عضو شوراى شهر اصفهان نیز با اشاره 
به اینکه حضور بانوان در اجتماع ســبب شور و نشاط مى شود، اظهار 
کرد: حضور بانوان به اجتماعات مردم محور، قوت مى بخشد و سبب 

افتخارآفرینى براى شهر مى شود.
وى ادامه داد: معاونت فرهنگى شــهردارى اصفهان اقدامات خوبى 
براى حضور پرشــور مردم در حوزه هاى ورزشــى انجام داده که از 

فعالیت هاى آنها براى مشارکت بخش خصوصى قدردانى مى کنیم.
این عضو شوراى شهر اصفهان افزود: ورزشــگاه هایى که امروز در 
اختیار مردم قرار گرفت با مشارکت بخش خصوصى تجهیز و توسعه 
یافته است که امیدواریم با این روند شاهد سالمت مردم باشیم. وى 
ادامه داد: شــهردارى باید زیرساخت هاى مناســب را براى بخش 
خصوصى فراهم کند تا آنها نیز افتخارات مورد نیاز شــهر و جامعه را 

خلق کنند.
گفتنى است، در این برنامه از سوى شــهردار و رئیس شوراى شهر 
اصفهان از تالش هاى 70 ساله سرهنگ محمود یاورى، پیشکسوت 
حوزه فوتبال شهر اصفهان و کشور قدردانى شد. محمود یاورى سابقه 
50 سال مربیگرى در میادین فوتبال کشور از جمله تیم هاى شاهین 

اصفهان، سپاهان و ذوب آهن را دارد. 
الزم به ذکر است طرح توسعه، ترمیم و تجهیز 20 ورزشگاه شهردارى 
اصفهــان در محالت و مناطق مختلف شــهر با مشــارکت بخش 
خصوصى با هدف بهسازى مکان هایى براى اوقات فراغت جوانان، 
کاهش آسیب هاى اجتماعى و افزایش نشاط شهروندى صورت گرفته 
است. با توجه به اعالم مجوز رسمى ســتاد کرونا مبنى بر بازگشایى 
ورزشــگاه ها با حفظ پروتکل بهداشــتى، بازگشــایى رسمى این 
ورزشگاه ها  اول تیر ماه، همزمان با آغاز فصل تابستان، فصل اوقات 

فراغت، انجام شد.

با اعتبار 75 میلیارد ریال؛

20 ورزشگاه شهردارى  اصفهان همزمان با 
آغاز فصل تابستان تجهیز و تکمیل شد

آگهى تغییرات
شرکت ماشین سازى شاهین شهر سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 4942 و شناسه 
ملى 10260260930 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : عباس مومنى کربکندى به شماره ملى 6609520968 و کدپستى 8333114146 
بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین مومنى کربکندى به شماره ملى 6609556253 و کدپستى 
8333114146 بســمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضــا مومنى کربکندى به شــماره ملى 
6609527652 و کدپستى 8333114146 بسمت مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب شدند 
.مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و تعهدات از 
قبیل چک – سفته-بروات –قراردادهاى تعهدآور و استفاده از حسابهاى جارى و ثابت در بانکها با 
امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا هریک به تنهایى با مهر شرکت معتبر است . اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (885674)

آگهى تغییرات
شرکت راهپویان ناژوان ســهامى خاص به شماره ثبت 37773 و شناســه ملى 10980273879 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ 1399/01/15ونامــه شــماره 21/7875 مورخ 
1399/2/17 اداره کل راهــدارى و حمــل و نقل جاده اى اصفهــان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : به 
اســتنادماده 34 و 35 اساســنامه اعضاى هیات مدیره کلیه اختیارات خود را در همــه امور ونیزموارد 
ذیل بــه مدیرعامل تفویض نمــود: طرح و دعــوى و دفــاع ازآن و اقامه هرگونه دعــوى از هرگونه 
دعوى یا تســلیم به دعوى یــا انصراف از آن اعــم از حقوقى و کیفرى با داشــتن تمــام اختیارات ، 
مراجعه به امر دادرسى از حق پژوهش ، فرجام مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعاى جعل نسبت به سند 
طرف و استرداد سند و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلى استفاده از کلیه حقوق و اجراى کلیه 
تکالیف ناشیه از قانون داورى ، تعیین وکیل براى دادرسى و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل 
ولو کرارا ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوى و خواه به امرى که کامال قاطع دعوى 
باشد. دعوى خسارت استرداد ، دعوى جلب شخص ثالث و اعتراض ثالث اصلى . اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (885668)

آگهى تغییرات
شــرکت روئین صنعت نوین ســهامى خاص به شــماره ثبت 19601 و شناســه ملى 
10260404870 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : رضا مومنى کربکندى بشماره ملى 6609527652 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و حسین مومنى کربکندى بشماره ملى 6609556253 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
عباس مومنى کربکندى بشماره ملى 6609520968 بسمت مدیر عامل براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و 
اسناد مالى و بهادار و تعهدات از قبیل چک – سفته-بروات –قراردادهاى تعهدآور و استفاده 
از حسابهاى جارى و ثابت در بانکها با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا هریک به 
تنهایى با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (885677)

آگهى تغییرات
شرکت آهن ملل اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 60571 و شناسه ملى 14007613161 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :مسعود 
قائدى جمالوئى به شماره ملى 1270838903 وکدپستى 8185777360 -محسن قائدى جمالوئى 
به شماره ملى 1293294152 وکدپستى 8185777360 -مینا السادات رضائى دورکى به شماره 
ملى 1271353611 وکدپستى 8185777360 بعنوان اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب گردیدند. شهرام معتمدى به کد ملى 1284860698 و کد پستى 8185777360 و حمیدرضا 
پورى ترك ترابى کد ملى 1271607298 و کد پستى 8185777360 به ترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (885667)

آگهى تغییرات
شرکت روئین صنعت نوین سهامى خاص به شماره ثبت 19601 و شناسه ملى 10260404870 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1399/03/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
عباس مومنى کربکندى به شــماره ملى 6609520968 و رضا مومنى کربکندى به شــماره ملى 
6609527652 و حسین مومنى کربکندى به شماره ملى 6609556253 بعنوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند.. موسسه حسابرســى معین مشاور مجرب 
(حسابداران رسمى ) شناسه ملى 10320404190 به عنوان بازرس اصلى و محمدرضا هاشمیان به 
شماره ملى 6609518475 به عنوان بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. تصویب 
تراز و صورتهاى مالى به 1398/12/29 به تصویب رسید. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى ها و دعوتنامه هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (885673)

آگهى تغییرات
شرکت آهن ملل اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 60571 و شناسه ملى 14007613161 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مسعود 
قائدى جمالوئى شماره ملى 1270838903 وکدپســتى 8185777360 بسمت رئیس هیأت 
مدیره -محسن قائدى جمالوئى شماره ملى 1293294152 وکدپستى 8185777360 بسمت 
نایب رئیس هیأت مدیره - مینا الســادات رضائى دورکى شماره ملى 1271353611 وکدپستى 
8185777360 بســمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. مدیر 
عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. کلیه اوراق و اســناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (885665)
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آگهى مزایده
(مرحله دوم- نوبت دوم)

برون سپارى و واگذارى بهره بردارى از تعداد 43 دستگاه اتوبوس خطوط شهرى

حسین امیرى: مدیر امور مالى                    حبیب قاسمى: شهردارى شهرضا

شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه هشتم جلسه 262 مورخ 99/01/24 شوراى اسالمى شهر واگذارى بهره بردارى از تعداد 
43 دستگاه اتوبوس خطوط شهرى را از طریق مزایده عمومى به افراد یا شرکت هاى واجد شرایط و براى مدت یکسال به صورت اجاره 

واگذار نماید.
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى جهت دریافت اســناد مزایده به شهردارى مراجعه و یا با تلفن 53241010 داخلى 241 
مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند. شایان ذکر است مهلت اخذ پیشنهادات به مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهى 

نوبت دوم مى باشد.
* آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخ 99/04/12 دبیرخانه محرمانه شهردارى واقع در 

واحد حراست شهردارى مرکزى
* تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 99/04/14 در محل شهردارى شهرضا

* به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* پیشــنهاد دهندگان باید مبلغ 26/000/000 ریال (بیست و شــش میلیون ریال) ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب سپرده 

3100000052002 بانک ملى در پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند.
* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط مى گردد.

م الف: 887013* شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

معاونت خدمات مشــترکین و درآمد، با داشتن چهار 
مدیریت تحت عنوان خدمات مشترکین، پیاده سازى 
و اجراى تعرفه ها، وصول و درآمد و مشترکین خاص 
در تالش اســت در سطح اســتان خدمات شرکت را 
به بهترین نحو در اختیار مشــترکین قــرار دهد. رضا 
رضایى، معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا 
اســتان اصفهان در گفتگویى اختصاصى به برخى از 

فعالیت هاى این بخش اشاره کرد.
براى تشویق مشترکین کم مصرف 

چه برنامه هایى دارید؟
در سال 98 مشترکین کم مصرف که کمتر از 14 متر 
مکعب درماه آب مصرف کرده بودند مورد تشویق قرار 
گرفتند و به ازاى هر مترمکعب مصرف، 170 تومان به 

آنها برگردانده شد.
براى مشــترکین پــر مصرف چه 
جریمه هایى در نظر گرفته شــده 

است؟
تعرفه هاى ابالغى به گونه است که حالت بازدارندگى 
دارد زیــرا زمانى کــه بیش از الگو آب مصرف شــود 
محاســبه آب بها به صورت افزایش پلکانى محاسبه 

مى شود.  
با توجه به شــیوع ویروس کرونا 
قرائت کنتــور و پرداخت آب بها به 
صورت غیرحضورى از چه راه هایى 

امکانپذیر است؟
هم اکنون مشــترکان مى توانند با تماس با شــماره 
1522 و شــماره گیرى کلید 5، شــماره کنتور خود را 
اعالم کنند و ســپس رقم آب بها محاسبه و به وسیله 
پیامک به مشترك اعالم مى شود؛ همچنین به منظور 
رضایت مشترکان، روش دیگر، ارسال پیامکى شماره 
کنتور براى کنتورنویس است که در این روش، شماره 
همراه کنتورنویس هر محدوده براى مشترکان پیامک 
مى شود. در این روش، مشترکان به وسیله تلفن همراه 
خود طبق الگوى: * شناسه قبض # شماره رقم کنتور 
را به شــماره 300001522 پیامــک مى کنند. روش 
دیگرى که در حــال راه اندازى اســت، ورود به پرتال 

شــرکت به آدرس www.abfaesfahan.ir و ثبت 
شــماره کنتور در لینک تعیین شده است. تمام تالش 
ما در شرایط اضطرارى ناشــى از شیوع ویروس کرونا 
حفظ ســالمت عموم شــهروندان عزیز و همکاران 
تالشگرمان اســت و اولویت را تا حدامکان بر اجراى 
اقدامات از طرق مختلف با هدف پیشگیرى از گسترش 
این ویروس قرار داده ایم. همچنین نسخه اندرویدى 
خدمات همراه آبفاى استان اصفهان هم اکنون به طور 
رایگان از فروشــگاه هاى اینترنتى کافه بــازار، ایران 
اپس و مایکت قابل دریافــت و نصب روى تلفن هاى 
همراه است. مشــترکان مى توانند  با اســتفاده از کد 
دســتورى #151522*6655* اقدام به ثبت شماره 
کنتور واحد مسکونى خود کنند. گفتنى است استفاده 
از کدهاى دســتورى نیازمند نصب هیــچ نرم افزارى 
نیست و مشترکان مى توانند با گرفتن کد دستورى یاد 
شده با تلفن همراه خود، خدمات شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان را دریافت کنند. همچنین پرداخت آب 
بها از طریــق درگاه هاى غیرحضــورى نظیر پورتال 
،   www.abfaesfahan.ir شرکت به نشــانى
 کارافزار(اپلیکیشــن) خدمات همراه آبفاى اســتان 
  *6655*151522# (USSD)اصفهان، کد دستورى
و 80 دفتر پیشــخوان دولت در سطح استان اصفهان 

امکانپذیر است.
لطفــاً در مورد خدمــات 23 گانه 

شرکت آبفا توضیح دهید؟
خدمات 23گانه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

که از طریق سامانه 1522 ارائه مى شوند عبارتند از:
1- واگذارى انشعاب آب 2- واگذارى انشعاب فاضالب 
3- تغییر کاربرى انشــعاب آب  4- پاسخ به استعالم 
مالکیت انشــعاب آب  5- تغییر مشخصات مشترکین 
آب و فاضالب 6-تغییرتعداد واحد مسکونى مشترکین 
آب و فاضالب  7- تغییر ظرفیت قراردادى انشــعاب 
آب  8- تغییر قطــر انشــعاب آب 9- تفکیک کنتور 
آب10- تغییر مکان کنتــور آب 11- آزمایش کنتور 
آب 12- تعویض کنتور آب 13- نصب سیفون اضافى 
فاضالب 14- قطع موقت و وصل انشــعاب آب  15- 
جمع آورى یا ادغام انشــعاب آب 16- تسویه حساب 
بدهى مشترکین آب و فاضالب 17- درخواست بررسى 
صورت حساب مشترکین آب و فاضالب  18- اعالم 
کارکرد کنتور آب 19- مشاهده سوابق صورتحساب ها 
و پرداختى هاى مشترکین آب و فاضالب 20- فروش 
آب تانکرى 21-پاسخگویى به شکایات مرتبط با آب 
و فاضالب 22- رسیدگى به پیشــنهادات حوزه آب و 

فاضالب 23- درخواست لوازم کاهنده مصرف آب. 

ارائه 23 خدمت غیرحضورى 
به مشترکین آبفا استان اصفهان

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان روز دوشنبه به مناسبت فرا رسیدن هفته مصرف 
بهینه آب و برق در نشست خبرى با اصحاب رسانه با اشاره 
به اینکه سال 98 پیک مصرف برق شهرستان اصفهان روز 
25 تیرماه و در ساعت 13 رخ داد گفت: باید توجه داشت که 
در کل کشور شبکه گسترده برق وجود دارد که به هم وابسته 
است و به همین جهت براى تک تک شرکت هاى توزیع 
برق پیک مصرف برق در نظر گرفته مى شود که در صورت 
رعایت در ناحیه سبز، منطقه داراى برق پایدار خواهد بود و 

در غیر این صورت با قطعى برق مواجه خواهیم شد.
مرسل صالحى با بیان اینکه امسال نیز مانند سال گذشته 
برنامه 099 (خاموشى صفر در سال 99) در حال اجراست 
تأکید کرد: شهرستان اصفهان در تابستان امسال باید 115 

مگاوات کاهش پیک عادى داشته باشد.
وى  در همین راســتا افزود: از تاریخ 15 خرداد طرح پیک 
مصرف برق کشور آغاز شده و تا 15 شهریورماه ادامه دارد 
و در صورتى که الگوى مصرف توسط مردم رعایت شود 

قطعى برق نخواهیم داشت.
صالحى خاطرنشــان کرد:  از 115 مگاواتــى که باید از 
پیک عادى مصرف کاهش یابد، 67 مگاوات صنعتى، 25 
مگاوات کشاورزى، سه مگاوات تجارى، 10 مگاوات ادارى 
و CNG و 10 مگاوات نیز مربوط به بخش دیزل اســت و 
مشترکان باید در ساعات پیک مصرف که 12 الى 16 است 
مصرف برق خود را در این بخش ها کاهش دهند تا بتوان از 

خاموشى ها جلوگیرى کرد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان ادامه داد: تاکنون 8 هزار تفاهم نامه براى کاهش 
115 مگاواتى مصرف برق در سال جارى منعقد کرده ایم 

که بر اساس آن مشترکان از ســاعت  12 تا 16 با شرکت 
توزیع برق همکارى کرده و مصرف برق در ساعت پیک 

را کاهش مى دهند.
صالحى با اشــاره به طرح دیگر ایــن اداره که جابه جایى 
تعطیالت هفتگى با یکى از روزهاى کارى است خاطرنشان 
کرد: اگر مشترکین در ساعات پیک مصرف ساعت 12 تا 16 
مصرف بار به میزان حداقل 10 درصد را کاهش دهند شامل 

دریافت پاداش مى شوند. 
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان در همین راســتا افزود: در صورتى که مشترکان 
ساعات تعمیرات یا شیفت هاى کارى خود را به زمان هاى 
غیر پیک مصرف انتقال دهند به گونه اى که حداقل 10 
درصد از مصرف برق این مشترکان کاهش یابد به این افراد 

نیز پاداش تعلق مى گیرد.
وى درباره بخش خانگى نیز گفت: اگر میزان مصرف این 
مشترکان از 300 کیلووات ســاعت در ماه بیشتر نشود و 
میزان مصرف این مشترکان نسبت به سال گذشته کاهش 
داشته باشد مشمول دریافت پاداش خواهند شد. صالحى 
افزود: مقدار پاداش پرداخت شــده در این بخش در سال 

گذشته بالغ بر 4 میلیارد تومان بوده است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان در همین راستا تأکید کرد: اگر مشترکان این بخش 
بیش از الگوى مصرف یعنى بیشتر از 300 کیلووات ساعت 
در ماه برق مصرف داشته باشند 23 درصد جریمه به هزینه 
برق مصرفى آنها اضافه مى شود که این 23 درصد شامل 
هفت درصد افزایش ســالیانه و 16 درصد جریمه ناشى از 

مصرف زیاد است.
وى درباره مشترکان کشــاورزى و تولیدى تصریح کرد: 
کشاورزان مشمول تعرفه (سه ب و سه ج) تولیدى هستند، 

صنایعى مانند مرغدارى، پرورش ماهى و مشاغل مشابه که 
نمى توانند برق خود را قطع کنند، باید حداقل در ساعات 
پیک مصرف 10 درصد بارشان را کاهش دهند تا مشمول 

دریافت پاداش شوند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان ادامه داد: در صورتى که مردم همکارى الزم در 
مدیریت مصرف برق را داشته باشند، احتمال خاموشى در 

فصول گرم سال نیز صفر خواهد بود.
وى در همین راستا اضافه کرد: همکارى این افراد مى تواند 
شــامل مواردى مانند تنظیم دماى کولرهاى گازى روى 
24 تا 26 درجه، استفاده از دور کم کولرهاى آبى، خاموش 

کردن چراغ هاى اضافه و استفاده از نور طبیعى باشد.
صالحى تأکید کرد: در صورت همکارى نکردن مردم به 

احتمال زیاد شاهد بازگشت خاموشى ها خواهیم بود.

■■■
در ادامه این نشست خبرى، سخنگوى شرکت توزیع برق 
اصفهان با بیان اینکه رفتار مصرفى مشترکین در تابستان 
امسال، تکلیف خاموشــى ها را مشخص مى کند توضیح 
داد: اگر چه شیوع کرونا مصرف برق اصفهان را 20 درصد 
کاهش داد اما با عادى شــدن شرایط، میزان مصرف برق 
مشــترکین اصفهانى 10 درصد نســبت به سال گذشته 

افزایش یافته است.
محمد على اکبرى در همین راستا افزود: مشاغل و صنایع 
فعالیت هایشان را از سر گرفته اند و از طرف دیگر استفاده 
از سیستم هاى سرمایشى مؤلفه دیگرى است که مصرف 

برق را در ماه هاى پیش رو بیش از پیش افزایش مى دهد.
وى تصریح کرد: سیاست هاى متفاوتى از جمله پرداخت 
پاداش به مشــترکین خوش مصرف و جریمه مشترکین 

پر مصرف، تغییر ساعات کار ادارات، انعقاد تفاهم نامه در 
خصوص صنایع، جابه جایى تعطیالت هفتگى، ایجاد برنامه 
ذخیره عملیاتى و... در صنایع از جمله عوامل مهم در کاهش 

پیک بار در زمان پربارى خواهد بود.
على اکبرى افزود: آنچه باید بــه خوبى به آن توجه کنیم 
مدیریت تقاضا مى باشد و اینکه از چه وسایلى در چه ساعاتى 
و به چه میزان مصرف نمود و این مبحث تقاضاى کاذب 

را کاهش مى دهد.
سخنگوى شرکت توزیع برق اصفهان با بیان اینکه در سال 
98 در سطح کشور 4 هزار مگاوات مدیریت مصرف برق 
داشته ایم تأکید کرد: امسال باید 5 هزار مگاوات مدیریت 
مصرف صورت گیرد تا روزهاى بدون خاموشــى را پشت 
ســر بگذاریم. على اکبرى در همین راستا افزود: در سال 
گذشته در اصفهان 100 مگاوات مدیریت مصرف انجام 
شد و امسال باید 115 مگاوات مدیریت مصرف انجام شود.
ســخنگوى شــرکت توزیع برق اصفهان به برنامه هاى 
ویژه در خصوص مدیریت مصرف برق اشاره کرد و گفت: 
در ســال جارى از ظرفیت اســتارتاپ ها و تجمیع کننده 
داده ها در حوزه هاى خانگى و تجارى استفاده مى کنیم از 
سوى دیگر با هیئت امناى شهرك هاى صنعتى اصفهان 
و انجمن صنفى کشاورزان اســتان اصفهان در خصوص 
مدیریت انرژى در اوج مصرف مذاکرات و توافقاتى صورت 
گرفته تا براى مدیریت مصرف از کشورهاى هوشمند نیز 

استفاده شود.
على اکبرى در همین راســتا عنوان کرد: امسال نیز چون 
ســال گذشــته از تمام ظرفیت هاى تبلیغاتى، تبیینى و 
ترویجى شهر اصفهان براى آموزش هاى همگانى استفاده 

کرده ایم.
وى خاطرنشان کرد: در حوزه مدیریت مصرف سه برنامه 

ویژه از طریق دبیرخانه شوراى هماهنگى پیشکسوتان برق 
ایجاد شده که اولین آن استفاده از پیشکسوتان به عنوان 
مروجین مدیریت مصرف است که در این راستا نشستى با 
هیئت مدیره کانون هاى پیشکسوتان برق و آب منطقه اى 
اصفهان و توزیع برق استان و شهرستان برگزار شده است 
و نزدیک 3 هزار پیشکسوت در این طرح شرکت مى کنند.

على اکبرى به دیگر برنامه هاى مدیریت مصرف اشاره کرد 
و گفت: طراحى و پیاده سازى نرم افزار یکپارچه مدیریت 
انرژى (نیما) به منظــور مانیتورینگ بار و کنترل عملکرد 
مشترکین در اوج بار، سنکرون ســازى مولدهاى دیزلى 
 ،CNGمشترکین، تنظیم برنامه همکارى ایستگاه هاى
انعقاد 8 هزار تفاهم نامه با مشــترکین مختلف که 3 هزار 

تفاهم نامه با کشاورزان صورت گرفت.
سخنگوى شرکت توزیع برق اصفهان با اشاره به اینکه در 
محدوده شهر استان اصفهان 900 هزار مشترك خانگى 
وجود دارد عنوان کرد: در سال قبل 29 درصد از مشترکین 
(262 هزار نفر) به دلیــل رعایت الگوى مصرف و کاهش 
مصرف نسبت به دوره مشابه سال گذشته مشمول دریافت 
پاداش شــدند و در قبوض این مشترکین خوش مصرف 
خانگى در سال گذشته، 4 میلیارد تومان پاداش اعمال شد 
و 81 درصد مشترکین اصفهانى نیز خوش مصرف بوده و 
مصرف برق ایشان در بازه الگوى مصرف قرار گرفته است.

على اکبرى افزود: انتظار مى رود مشترکان برق در ساعات 
اوج مصرف از ساعت 13 تا 17 همراهى الزم را با صنعت 
برق داشته باشند و از وسایل پر مصرف غیر ضرورى از قبیل 
ماشین ظرفشویى، لباس شــویى، جاروبرقى و... در این 
ساعات استفاده نکنند و کولر آبى را روى دور کم بگذارند و 
در صورت استفاده از کولر گازى درجه آن را روى 24 تا 26 

(دماى آسایش) تنظیم کنند.

در نشست مدیران ارشد شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اصحاب رسانه عنوان شد

رفتار مصرفى مشترکین، تکلیف خاموشى ها را مشخص مى کند
محیا حمزه


