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9 مشکل چشمى 
که نباید 

نادیده بگیرید

وضعیت اصفهان «به شدت» قرمز است
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هزینه نیم میلیاردى 
براى مهمان برنامه اینترنتى؟

ایران 17 مهر 
به میدان مى رود

انباشت یک میلیون 
موتورسیکلت توقیفى 

در کشور
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مخالف جدایى 
نطنز از اصفهان 

هستیم

بیشتر ما، به راحتى، چشم هایمان را نادیده 
مى گیریم در حالى که چشم هاى ما کمکمان 

مى کنند دنیا را ببینیم. اما زمانى که یکى از چشم ها 
یا هر دو چشم به دردسر مى افتند، تمام توجه ما را 

به خود معطوف مى کنند. از کجا باید بدانیم ...

رئیس شوراى اسالمى شهرســتان نطنز عنوان 
کرد که مخالف تشــکیل اســتان گلســاران و 
جدایى نطنــز از اصفهان هســتیم و این کار را 

غیرکارشناسى مى دانیم.
علیرضا عراقــى با بیان اینکه کارشناســان هم 
تشکیل این اســتان را غیرکارشناسى مى دانند، 
اظهار کرد: به نماینده کاشان ایرادى وجود ندارد 
که پیگیر موضوع تشکیل اســتانى به مرکزیت 

کاشان باشد؛ زیرا...

4 زاینده رود تا پایان تابستان جریان داردزاینده رود تا پایان تابستان جریان دارد
معاون  عمرانى استاندارى: با صرفه جویى هاى اعمال شده هنوز هم به خط قرمز ذخیره سد نرسیده ایممعاون  عمرانى استاندارى: با صرفه جویى هاى اعمال شده هنوز هم به خط قرمز ذخیره سد نرسیده ایم

3

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى : از نظر شیوع کرونا شرایط روز به روز سخت تر مى شود

روح ا... زمانى:
 پیش از این
 «سینما» 
نرفته بودم!

ذوب آهن دلتنگ مرتضى 
 مرتضى تبریزى، مهاجم استقالل که در دوران حضورش در این تیم 
عملکرد موفقى نداشته و در فصل اخیر هم بیشتر نیمکت نشین بوده 
با پیشنهادى از سوى ذوب آهن مواجه شده و بعید نیست به تیم سابق 
خودش برگردد. باید دید باشگاه استقالل قصد فروش مهاجم خودش 

را دارد یا نه. بازیکنى که...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رئیس شوراى شهر نطنز با اشاره به شایعه 
پیوستن این شهرستان به استان گلساران:

دسترسى
 تمام مدارس 

به اینترنت رایگان 
تا مهر ماه

نشت اطالعات داوطلبان کنکور به مؤسسات پولساز!
2

مثل برخى ها مثل برخى ها 
فرار رو به جلو نمى کنم

محرم نویدکیا: محرم نویدکیا: 

ا..وحروح ا.. روح
شپیشپیش پیش

فتنرفت نرفترن

ناگفته هاى نوجوان طالیى «خورشید»

ده
کمان

ى از چشم ها 
توجه ما را

نیم ...

آگهى تجدید مزایده عمومى آگهى تجدید مزایده عمومى 
شماره شماره 0303//9999

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد فروشگاه داخل در زندان باز قلعه شور 
را از طریق مزایده عمومى واگذار نماید. 

لذا متقاضیان مى توانند جهت تهیه اســناد مزایده از تاریــخ درج آگهى تا پایان وقت 
ادارى دوشنبه مورخ 99/06/31 به بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان واقع در بزرگراه 
اصفهان- ذوب آهن، جنب زندان مرکزى، بنیاد تعاون زندانیان امور بازرگانى مراجعه و 
اسناد را دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى شنبه مورخ 99/07/05 به صورت پلمپ 

شده تحویل نمایند. پاکت ها در تاریخ 99/07/08 بازگشائى و قرائت خواهد شد. 
ضمنًا جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن هاى 37885784- 031 و یا 

09133265567 تماس حاصل فرمایید. 
بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان

آگهى تجدید مزایده عمومى آگهى تجدید مزایده عمومى 
شماره شماره 0202//9999

بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان در نظر دارد فروشگاه داخل زندان نیمه باز ویالشهر 
را از طریق مزایده عمومى واگذار نماید. 

لذا متقاضیان مى توانند جهت تهیه اســناد مزایده از تاریــخ درج آگهى تا پایان وقت 
ادارى دوشنبه مورخ 99/06/31 به بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان واقع در بزرگراه 
اصفهان- ذوب آهن، جنب زندان مرکزى، بنیاد تعاون زندانیان امور بازرگانى مراجعه و 
اسناد را دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى شنبه مورخ 99/07/05 به صورت پلمپ 

شده تحویل نمایند. پاکت ها در تاریخ 99/07/08 بازگشائى و قرائت خواهد شد. 
ضمنًا جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن هاى 37885784- 031 و یا 

09133265567 تماس حاصل فرمایید.
بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان
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رئیس پلیس راهور فاتب گفت: مى خواهیم در اعمال قانون 
براى راکبان متخلف به یک روش جدیدتر متوسل شویم.

ســردار محمدحســین حمیدى افزود: محصول اجراى 
طرح هاى متنــوع را در ادوار مختلف مشــاهده کردیم و 
مى بینیم، هم اکنون در کل کشــور قریب به یک میلیون 
موتورسیکلت در پارکینگ ها انباشــت و توقیفى داریم. 
وى تصریح کرد: این موضوع که برخى از راکبان از طریق 
موتورســیکلت امرار معاش مى کنند بر ما پوشیده نیست؛ 
وقتى در راستاى اجراى قانون، مجبوریم موتور فرد متخلف 
را متوقف کنیم و به پارکینگ انتقال دهیم براى خود ما هم 
سخت است اما چه کنیم؟! نمى توانیم چشم بر روى تخلفات 

موتورسیکلت سوارى ببندیم که براى معیشت از این وسیله 
 نقلیه استفاده مى کند و از طرفى به عینه شاهد رصد و اعمال 
قانون تخلفات توسط پلیس اســت اما همچنان اصرار بر 
بى قانونى دارد. این مقام انتظامى یادآور شد: طرح ساماندهى 
موتورسیکلت سواران در سال هاى گذشته اجرایى شده اما 
منتج به نتیجه مطلوب نشده است، الیه هایى محسوسى 
از عــدم نتیجه یابى مطلــوب را مى تــوان در اجراى این 
طرح ها دید که موجب انباشت شمار زیادى موتورسیکلت 
در پارکینگ ها شــده و از طرفى متأسفانه حجم تخلفات 
موتورسیکلت سواران باالســت بنابراین باید به راهکار نو 

اندیشید.   /2877

یک نماینده مجلس شــوراى اسالمى گفت: هنوز حقوق 
ماهیانه برخى فرهنگیان بازنشســته کمتر از دو میلیون 
تومان است و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم نداشته اند!
روح  ا... عباسپور بازنشسته اظهار کرد: برخى از بازنشستگان 
آموزش و پرورش که 15 سال قبل بازنشسته شده اند، هنوز 
افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم نداشته اند و نسبت به 
همان زمان، دریافتى ماهانه دارند. وى افزایش نیافتن حقوق 
ماهانه برخى فرهنگیان متناسب با نرخ تورم را ظلمى در حق 
این قشر زحمتکش دانســت و تصریح کرد: حقوق برخى 
فرهنگیان بازنشسته در حالى ثابت مانده که قیمت مسکن 

در  کوتاه مدت شش برابر افزایش یافته است.

این نماینده مجلس افزود: این وضعیت باید اصالح شود، 
نباید یک معلم که همــه عمر، ســرمایه و جوانى اش را 
براى اعتالى نسل این کشور قرار داده، امروز از کمترین 
حقوق برخوردار باشد. عباســپور تصریح کرد: باید عدالت 
در پرداخت حقوق  ها رعایت شود، امروز بسیارى از اقشار 
نسبت به رعایت نشدن عدالت در پرداخت حقوق هایشان 
گالیه هایى را به نمایندگان مجلس دارنــد که واقعًا این 
گالیه ها بجاســت و باید رسیدگى شــود.  نماینده مردم 
بویین زهرا در مجلس خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم به 
طور جدى از عدالت در پرداخت حقوق فرهنگیان بازنشسته 

و افزایش حقوق آنها با نرخ تورم استقبال مى   کند.

انباشت یک میلیون 
موتورسیکلت توقیفى در کشور

حقوق برخى فرهنگیان
 کمتر از 2 میلیون است!

داوران هم کرونا مى گیرند!
  صبا | حجت ا... ملکى و امیرشکوهى نیا 
دو داور فصل دوم مسابقه تلویزیونى «میدون»، 
پس از انجام تســت کرونا و مثبت اعالم شدن 
این تســت امکان حضور در چند قسمت پیش 
روى این رقابت کارآفرینى را نخواهند داشــت. 
به دنبال این اتفــاق، دو داور به صورت مجازى 
و آنالین در قســمت هاى آتى مســابقه حضور 
خواهند داشــت و شــرایط جسمانى شــان رو 
به بهبودى اســت. همچنین برنامه نیز به روال 
سابق به پخش خود ادامه خواهد داد. سرپرست 
داوران مســابقه تلویزیونى «میــدون» نیز به 
بیمارى کرونا مبتال شــده اســت و در قرنطینه

 به سر مى برد.

چند داروساز
 کرونا گرفته اند؟

  باشگاه خبرنگاران جوان | حجت  ا... 
یزدان  شناس در نشست خبرى هیئت مدیره انجمن 
داروسازى آذربایجان شــرقى با بیان این مطلب 
که در 15 هزار داروخانه سراسر کشور داروسازان 
در خط مقدم مقابله با ویروس کرونــا قرار دارند، 
اضافه کرد: متأسفانه در مبارزه با ویروس منحوس 
کرونا ده داروساز در کشــور جان خود را از دست 

داده  اند./2880

پولشویى در یک شبکه 
محسن على اکبرى، تهیه کننده    صبا |
درباره وضعیت نابســامان تولید گفت: شــرایط 
فیلمســازى به اندازه اى نامساعد شده که عمًال 
امکان کار کردن از ما گرفته شــده اســت.  تنها 
پیشنهاد کارى که وجود دارد کار در شبکه نمایش 
خانگى است که من در شرایط موجود در این حوزه 
فعالیت نخواهم کرد چراکه پولشویى اتفاقى رایج 
در این عرصه شده است که به شخصه از آن دورى 
مى کنم، البته منظور من این نیست که کار سالم 
در این حوزه تولید نمى شود بلکه میزان تولید کار 

سالم در آن اندك است./2881

عراق رسماً عذرخواهى کرد
دبیر ستاد مرکزى اربعین گفت:    فارس|
از مردم مى خواهیم با توجه به بسته بودن مرزها 
و نپذیرفتن زائر خارجى از سوى عراق در اربعین، 
به ســمت مرزهاى عراق حرکــت نکنند. احمد 
محمدى فر اظهار کرد: پس از شیوع کرونا، عراق 
مرزهاى خود را بست و همچنان نیز مرزهاى این 
کشور بسته است و دولت عراق رسمًا از پذیرش 
زائر خارجى براى پیــاده روى اربعین عذرخواهى 

کرد و به این ترتیب پرونده اربعین بسته شد.

باردارى براى 
فروش فرزند!

  ایمنا| شــهناز رمارم، عضــو هیئت 
رئیسه شوراى اسالمى شهر مشــهد با اشاره به 
آسیب بیشتر قشر ضعیف جامعه از چرخه معیوب 
اقتصادى، افزود: گسترش حاشیه نشینى، افزایش 
فقر، کودك کار و زباله گردى را به دنبال دارد که 
اکنون زباله گردى شامل حال زنان نیز مى شود؛ 
افزایش فقر باعث شده دختر 14 ساله زباله گرد 
مجبور به باردارى شــود تا نوزادى را که به دنیا 
مى آورد 20 تا 30 میلیون تومــان و براى تأمین 

مخارج زندگى خود بفروشد./2884

شیوع ابتالى مجدد 
در ایران 

   رویداد 24 | متخصص بیمارى هاى 
عفونى و گرمســیرى توضیــح داد: به طور کلى 
ابتالى مجدد به کرونا چندان شایع نیست، اگرچه 
در کشور ما شیوع آن تقریباً زیاد بوده است. آرمین 
وزیریان افزود: البته جمع بندى آمارى در این باره 
انجام نشده است اما در کشور ابتالى مجدد بیشتر 

از حد انتظار دیده شده است. /2883

عزل وزیر، روزى یکى!
  آنا| نایب رئیس مجلس گفت: اسم رفتار مجلس 
با دولت در شــرایط فعلى، درك زمان و مکان اســت. 
سیدامیرحسین قاضى زاده هاشمى افزود: اگر مجلس 
بخواهد وزیرى را استیضاح کند چاره کار نیست، زیرا هر 
وزیرى رفته وزیر بهترى نیامده و اتفاق مثبتى رخ نداده 
اســت. وى ادامه داد: اگر بخواهیم در خط مطالبه گرى 
حقیقى حرکت کنیم، باید تقریباً روزانه یک وزیر را عزل 
کنیم اما با توجه به اینکه نهایت تا مرداد ماه سال آینده 

دولت فعلى روى کار است این کار را نمى کنیم./2885

به هم شاخ نزنیم!
حسام الدین آشنا، مشاور روحانى در    برترین ها |
توییتى درباره اوضاع نابسامان اقتصادى کشور نوشت:  
«هشدار. تحریم نفت ایران+اشباع بازار جهان از نفت 
ارزان یعنى ســقوط درآمد ارزى دولــت. تحریم هاى 
بانکى و مالى+کرونا یعنى سقوط درآمد گمرکى دولت. 
کاهش درآمدهاى مؤدیان ناشى از ضعف بازار مصرف 
داخلى و مشکالت صادراتى+کرونا یعنى سقوط درآمد 
مالیاتى دولت. زمین ســفت و راه سنگالخ است به هم 

شاخ نزنیم.»/2886

منفى هاى دوست داشتنى
  ایسنا| همزمان با بازگشایى تدریجى کسب و 
کارها و برخالف رویه تورمى بسیارى از دیگر کشورهاى 
اروپایى، نرخ تورم در ســوئد کاهش پیدا کرده است به 
گونه اى که تورم ساالنه این کشور به منفى 0/1 درصد 
رسیده است. این نرخ تورم بیش از همه تحت تأثیر تورم 
بخش ارتباطات قرار گرفته است که تورم آن به منفى 
4/9 درصد کاهش یافته است. از سوى دیگر نرخ تورم 
در دیگر کشور شمالى اروپا یعنى فنالند هم در 12 ماه 
منتهى به آگوست به 0/2 درصد کاهش پیدا کرده است.

نایب رئیس کرونایى شد
  فارس| على نیکزاد، نایب رئیس  دوم مجلس 
شوراى اسالمى به کرونا مبتال شد. نیکزاد هم اکنون در 
قرنطینه خانگى به سر مى برد و حال عمومى وى، خوب 

گزارش شده است./2887

این 100 نفر
  مهر | على مروى، اقتصــاددان مى گوید: ما 
حدسمان این اســت که اکنون بالغ بر صد نفر شخص 
حقیقى داریم که ثروت آن در بازار ســرمایه به باالى 
1000 میلیارد تومان رسیده است. اگر دولت اشخاص 
حقوقى را مجبور کند که سهام بخرند، فروشنده ها که 
اشخاص حقیقى هستند، به سمت بازارهاى ارز و طال 
سرازیر خواهند شد. ساماندهى ورود منابع حقیقى ها به 
این بازارها واقعًا غیرممکن است و شاهد جهش قیمت 

ارز و طال خواهیم بود./2888

پاپ مشکوك به کرونا شد
به دالیل مشکوك به ویروس کرونا،    برترین ها |
پاپ فرانســیس در تحت نظارت پزشکان قرار دارد. پاپ 
فرانســیس پس از دیدار با باالترین مقام کاتولیک هاى 
فیلیپین، مشــکوك ابتال به ویروس کرونا شــده است. 
وزیر امورخارجه واتیکان مى گوید، که هیچ خطرى پاپ 
فرانســیس را تهدید نمى کند. روزنامه «ال اونیورسو» 
مى نویسد: «رهبر کاتولیک هاى جهان، از مهمان خارجى 

بدون وسایل حفاظت فردى پذیرایى مى کند.»/2889

یک شبه ره  صد ساله رفتن
  فارس| رئیس اتاق بازرگانى تهران با اشــاره 
به ثبت نامه براى قرعه کشى خودرو اظهار کرد: اگرچه 
درآمد ســرانه در مقایسه با ســال 90 حدود 30 درصد 
کاهش یافته است اما مشاهده مى کنیم که در ثبت نام 
خودرو هفت میلیون نفر ثبت نام مى کنند که این اتفاق 
ممکن است یک علت داشته باشد که اگر فردى در این 
قرعه کشى برنده شود یک شبه صد میلیون تومان سود 
نصیبش مى شود که در هیچ قرعه کشى و در هیچ جایى 

چنین سودى را نخواهد برد./2890

خبرخوان

به نظر مى رسد حاشــیه هاى آزمون امسال تمامى ندارد؛ 
چراکه برخى داوطلبان کنکور کارشناسى ارشد 99 عنوان 
کرده اند برخى دانشگاه هاى غیرانتفاعى و مؤسسات آموزش 
عالى آزاد و حتى مؤسسات کنکور در روز هاى انتخاب رشته 
براى آنها پیامک تبلیغاتى ارســال کرده انــد. پس از آنکه 
بسیارى از داوطلبان با پیام هاى متعددى از سوى مؤسسات 
کنکورى مواجه شدند، ادعاى فروش اطالعات داوطلبان 
کنکورى قوت گرفت، اما به راستى این اطالعات را چه کسى 

در اختیار این مؤسسات قرار مى دهد؟
شــاید در نگاه اول این مســئله کامًال عادى به نظر برسد، 
اما سئوال اینجاســت که این مؤسســات انتخاب رشته و 
دانشگاه  هاى غیرانتفاعى از کجا به اطالعات خاص داوطلبان 
از جمله شماره موبایل و رشته تحصیلى آنها دست یافته اند؟

ابراهیم خدایى، رئیس سازمان ســنجش آموزش کشور 
در پاســخ به اینکه آیــا اطالعات داوطلبان را ســازمان 

سنجش در اختیار مؤسســات کنکورى مى گذارد، گفت: 
سازمان ســنجش مطلقًا اطالعات داوطلبان را به کسى 
نمى دهد، حفظ حریــم خصوصى داوطلبــان خط قرمز  
ماســت. خدایى درباره منشأ نشــر این اطالعات افزود: 
در سال هاى گذشــته هم با این مســائل رو به رو بودیم، 
طبق بررســى ها متوجه شــدیم که داوطلبان کنکور در 
کالس هــاى تقویتــى و... ثبت نــام مى کننــد و این 
مؤسســات اطالعات آنهــا را بین یکدیگر به اشــتراك 

مى گذارند.
با بررسى صورت گرفته و پاسخى که سازمان سنجش به 
خبرنگار ما داد باید جستجو کرد که نشتى کار از کجاست 
و چه ارگانى اطالعات داوطلبان را در اختیار مؤسســات 
قرار مى دهد. مؤسساتى که با ارســال پیامک  روز و شب 
براى داوطلبان نگذاشته اند و باعث نگرانى آنها در فروش 

اطالعات شخصى شده اند؟!/2879

 در ادامه دستگیرى هاى پرونده فســاد مالى شهردارى و 
شوراى شهر سارى، پنجمین عضو از شوراى شهر نیز توسط 
سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد. با دستگیرى 
پنج نفر از 9 عضو شورا، شوراى شهر سارى از نصاب خارج 
شد و طبق قانون امکان تشــکیل جلسات شورا امکانپذیر 

نخواهد بود.
این در حالى است که علیجان شمشیربند، رئیس شوراى 

شهر سارى بحث انحالل شــوراى پنجم را شایعه دانست 
و گفت: طبق قانون هنــوز حــدود ده روز از زمان قانونى 
ارسال نامه درخواست جایگزینى اعضاى على البدل شورا 
به فرماندارى باقى مانده است تا اتمام زمان قانونى باید صبر 
کرد. تا به حال پنج عضو شوراى شــهر و بیش از ده تن از 
مدیران سابق و کارمندان شهردارى سارى به اتهام تخلفات 

مالى دستگیر شده اند.

«نانسى پلوسى»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در دفاع 
از سخنان خود مبنى بر صحبت نکردن با «دونالد ترامپ» 
به صورت مســتقیم به مدت یکســال گفت: «صحبت با 

واسطه ها به مصلحت است.»

آخرین دیدار مستقیم و دوجانبه پلوسى با ترامپ در 16 اکتبر 
سال 2019 (24 مهر 98) در کاخ سفید بود که ترامپ در آنجا 
از تصمیم خود براى خروج نیروهاى آمریکا از شمال سوریه 
خبر داد. ترامپ و پلوســى حتى بعــد از برگزارى صبحانه 
دعاى ملى در ماه فوریه (بهمن) تا کنون در یک اتاق با هم 
نبوده اند. صبحانه دعاى ملى ضیافتى مذهبى و سالیانه است 
که معموًال در نخستین پنج شنبه ماه فوریه در واشنگتن دى 
سى برگزار مى شود، مقام هاى ارشد مانند رئیس جمهورى 

آمریکا در آن سخنرانى مى کنند.
پلوســى همچنین گفت: «من حتى به صورت مستقیم با 
ترامپ در مورد آتش ســوزى هاى ایالت کالیفرنیا و بسته 
حمایتى کرونا که به مدت بیــش از دو ماه به حالت تعویق 
در آمده صحبت نکرده ام. به جاى آن من با نمایندگان وى 
صحبت مى کنم و آنان به جاى وى نظر مى دهند.» /2878

وزیر آموزش و پرورش در واکنش به حضور افراد مشکوك 
به کرونا در مدرسه گفت: به خانواده ها اطالع دادیم اگر 
کسى، فردى  در میان اعضاى خانواده اش به کووید- 19 
مبتال شده تا وقتى که از صحت و سالمتى او اطمینان پیدا 

نکرده ، نباید به مدرسه بیاید.
محسن حاجى میرزایى در واکنش به خبر ابتالى دو معلم 
یکى از مدارس شاهد در تهران به بیمارى کرونا و فوت یک 

معلم دیگر در گچساران بر اثر این بیمارى اظهار کرد: قطعًا 
اینطور نبوده و این خبرها، خبرهاى دقیقى نیست. طبق 
پیگیرى هاى ما این اخبار درست نبود، زیرا هنوز یک هفته 

از بازگشایى مدارس نمى گذرد.
وى ادامه داد: بازگشایى مدارس به صورت نیمه حضورى 
انجام شده است. ممکن است یک شخص که معلم هم 
هست، در گذشــته کرونا گرفته و فوت کرده باشد. طى 
ماه هاى گذشته شاید چنین بوده و معلمانى بودند که مانند 

سایر افراد جامعه مبتال به کویید- 19 شدند و درگذشتند.
حاجى میرزایى با اشــاره به اینکه معلمان هم مانند سایر 
افراد جامعه ممکن است هر جایى به کرونا مبتال شوند، 
گفت: همانطور که ممکن است افرادى که بر اثر کرونا در 
گذشته اند کارمند،  کارگر و کاسب باشند، امکان دارد، معلم 
هم باشند، اما گزارشــى نداریم مبنى بر اینکه بازگشایى 
مدارس تأثیرى در شیوع کرونا داشته یا حادثه اى بخاطر 

بازگشایى ها اتفاق افتاده باشد.

نشت اطالعات داوطلبان کنکور به مؤسسات پولساز!

ادامه دستگیرى هاى اعضاى شورا و شهردارى سارى 

رئیس مجلس آمریکا با رئیس جمهور قهر است!

واکنش به خبر فوت یک معلم بر اثر کرونا

ســال ها از پذیــرش قطعنامه 598    جماران |
و پایان جنگ تحمیلى گذشــته اســت امــا همچنان 
پرسش هایى درباره علت و چرایى جنگ، تعویق پذیرش 
قطعنامه هاى بین المللى و... باقى مانده اســت که در 
این مجال به مناســبت فرا رسیدن چهلمین سال دفاع 
مقدس برآنیم تا به برخى از این پرســش ها، پاسخى 
درخور دهیم. از پرســش هاى مهم دیگرى که در این 
میان مطرح است و به ابتداى جنگ برمى گردد، نقش 
خصوصیات و روحیات شخصى «صدام» در راه اندازى 
جنگ است که با توجه به کتاب «پرسش ها و پاسخ ها» 

به آن پاسخ داده شده است.
«صدام حســین»، رئیس جمهور عراق کــه به عنوان 
دیکتاتورى خشن و بى رحم، شهرت جهانى پیدا کرده 
بود، در عین حال فردى ماجراجو و جاه طلب و به دنبال 
موقعیت هاى مناسب براى کسب قدرت بیشتر بود. وى 
در مدت کوتاهى توانســت حزب بعث را سازماندهى 
کرده و ارتش عراق را به صورت منسجم درآورد. صدام 
با تصفیه هاى خونین که در داخل کشــور انجام داد، 
کلیه رقبــاى خود را براى جایگزینــى حکومت از بین 
برد و ارتش عراق را نیز از عناصر به اصطالح مشکوك 

تصفیه کرد.
ویژگى هاى روانى و سیاســى صدام از او فردى مغرور، 
قدرت طلب، طمعکار، معامله گر، جنایت پیشه و... ساخته 
بود. رفتار وى حتى با دوستان و هم پیمانان منطقه اى 
به نوعى بود که آنها در شرایط بسیار نزدیک نیز به وى 
اعتماد نمى کردند و هر لحظه احتمال بروز توطئه اى را 

علیه خود مى دادند. 
صدام حسین در آغاز تجاوز به ایران داراى سه انگیزه 
عمده شخصى بود و امید داشــت با پیروزى سریع بر 
ایران خواسته هاى جاه طلبانه و شــخصى وى ارضا و 

تأمین شود:
انگیزه اول تالش براى کســب رهبــرى جهان عرب 
بود. به دنبال مرگ ناصر و امضاى پیمان کمپ دیوید و 
انزواى مصر، جهان عرب دچار خأل رهبرى شــده بود، 
شخصیتى که بتواند با استفاده از امکانات و توانایى هاى 

کشــور خود در جهت آرمان هاى وحدت جهان عرب و 
جبران تقصیر اعراب در قبال اسرائیل این خأل را پر کند. 
صدام حســین امیدوار بود با پیروزى در جنگ با ایران 

چنین موقعیتى را کسب کند.
انگیزه دوم صدام این بود که با استفاده از سقوط شاهـ  
که بر اساس دکترین نیکسون به عنوان ژاندارم منطقه 
انتخاب شده بودـ  بتواند با پیروزى بر ایران خأل سقوط 
شاه را پر کرده و نقش ژاندارم منطقه را در حفظ منافع 
غرب بازى کند. وى به رغم مواضع ضد آمریکایى که 
قبًال اتخاذ مى کرد مى کوشــید، به آمریکایى ها نشان 

دهد که با آنها تضاد منافع ندارد و اقداماتش براى اهداف 
آمریکا در منطقه است تا بدان حد که «برژینسکى» بعد 
از مالقات با صدام در ســتایش وى  گفت: «ما در بین 

منافع آمریکا و عراق تضادى نمى یابیم.» 
انگیزه ســوم صدام، جبران تحقیرى بود که احساس 
مى کرد با امضاى قرارداد 1975 الجزایر دچار آن شده 
است. در سال 1975 به دنبال مشکالتى که در جنگ با 
کردها براى دولت عراق ایجاد شده بود و کردهاى عراق 
مورد حمایت شاه قرار داشتند، صدام حسین به عنوان 
معاون رئیس جمهورى عراق قرارداد مزبور را امضا کرد. 

وى همواره بیان مى کرد در این جریان تحقیر شــده و 
اجباراً تن به امضاى این قرارداد، داده است؛ بنابراین در 
پى فرصتى بود که بتواند این احساس حقارت را جبران 
کند. بدین علت درصدد بهانه اى بود که قرارداد 1975 
را باطل اعالم کند و این کارى بود که 17 سپتامبر 1980 
(26 شهریور 1359) در اجالس فوق العاده مجمع ملى 

عراق انجام داد. 
در مجموع بایــد پذیرفت که روحیــات و خصوصیات 
شخصى صدام مى تواند به عنوان یکى از عوامل اصلى 

شروع جنگ عراق علیه ایران به حساب آید.

نقش ویژگى هاى فردى «صدام» 
در آغاز کردن جنگ علیه ایران

شــراره داوودى، خبرنگار حــوزه ســینما در توییتى از 
مهمان ویژه برنامه «همرفیق» با اجراى شهاب حسینى 

خبر داد. 
وى در این باره نوشــت:  «تا این لحظه نوید محمدزاده، 
مهمان شــب اول برنامه  »همرفیق» با اجراى شــهاب 
حسینى اســت. برنامه اى با اسپانسرى اپلیکیشن آپ که 
شنیده مى شــه فقط براى حضور یک مهمان، هزینه اى 

نزدیک به 500 میلیون تومان پرداخت کرده است. منتظر 
خبرهاى دیگه از «همرفیق» باشید.» 

این در حالى است که روابط عمومى مجموعه  «هم رفیق» 
این خبرنگار را تهدید به شکایت کرد. امیر اکبرى نوشت: 
«در صورت نداشتن مدرك درستى براى اثبات توییتتون 
مجموعه «همرفیق» شــکایت از شــما را حق خودش 

مى داند.» 

هزینه نیم میلیاردى براى مهمان برنامه اینترنتى؟
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تأثیر یک شایعه 
حسـین ایراندوسـت، معـاون بهبـود تولیـدات دامى 
سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان گفت: امروز 
افزایـش تقاضا نسـبت به عرضـه، قیمت تمام شـده 
باالى محصول بـراى تولیدکننده و شـایعه صادرات 
و نه صادرات قابـل توجه، موجب افزایـش نرخ تخم 
مرغ شده و متأسفانه اکنون اثر روانى صادرات موجب 

التهاب بازار شده است.

جمع آورى معتادان متجاهر
 در 3 مرحله

معاون پیشگیرى بهزیستى استان اصفهان گفت: سه 
مرحله از طرح جمع آورى معتادان متجاهر در استان 
اصفهان اجرا شده اسـت و درصورت همکارى دیگر 
دستگاه ها، این طرح  ادامه خواهد داشت. سمیه کریمى 
با بیان اینکه طرح جمع آورى معتادان متجاهر براى 
مدتى متوقف مى شود، افزود: ظرفیت هاى فعلى مراکز 
نگهدارى تکمیل اسـت و با فعالیت هـاى مددکارى 
که روى افراد صورت مى گیرد ممکن اسـت تعدادى 
ترخیص شـوند و آنگاه جمعیت به گونه اى باشـد که 

بتوانیم طرح مجددى را اجرا کنیم.

بارگیرى 5000 ساك سربازى
روابط عمومى بنیـاد تعاون زندانیان اسـتان اصفهان 
اعالم کـرد در پنجمین مرحله بارگیرى سـاك سـه 
منظوره سربازى دوخته شده توسط مددجویان کارگاه 
خیاطى بنیاد تعاون زندانیان اسـتان اصفهان، 5000 
عدد ساك سه منظوره بارگیرى شـد. گفتنى است تا 
کنون 30 هزار عدد از کاالى مذکور دوخته و تحویل 

طرف قرارداد شده است.  

عزادارى شهادت امام سجاد (ع)
مراسم عزادارى شهادت امام سـجاد (ع) با حضور جمع 
کثیرى از کارکنان مخابرات منطقـه اصفهان با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در فضاى باز مرکز بى سیم برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، 
رئیس شوراى فرهنگى این مجموعه در این مراسم گفت: 
بدون شک هدف نهایى امام سجاد(علیه السالم) ایجاد 
حکومت اسالمى است، ائمه(ع) از جمله این بزرگوار در 
آن شـرایط اگر مى خواسـتند به چنین حرکات آشکار و 
قهرآمیزى دست بزنند یقیناً ریشـه شیعه کنده مى شد و 
هیچ زمینه اى براى رشد مکتب اهل بیت(ع) و دستگاه 

والیت و امامت در دوران بعد باقى نمى ماند. 

انجام 27 پروژه عمرانى
 بقاع متبرکه 

رئیـس اداره اوقـاف و امور خیریـه ناحیه 2 شهرسـتان 
اصفهان از انجام 27 پـروژه عمرانى بقاع متبرکه در این 
ناحیه در اصفهان خبر داد. حجت االسالم بیدرام گفت: 
هزینه اى بالغ بر 30 میلیارد ریال بـه این پروژه ها تعلق 
گرفته است. وى اظهار کرد: ناحیه 2 اصفهان داراى 70 
بقعه متبرکه اسـت که امسـال با توجه به بحث کرونا و 
نذورات مردمى به امامـزاده و همچنین قبورى که براى 
امـوات در امامـزادگان خریدارى مى شـود پـروژه هاى 
عمرانى بسیار خوبى انجام گرفت. وى افزود: در شش ماه 
اخیر تا کنون از 27 پروژه 12 پروژه به بهره بردارى رسیده 
است و مابقى پروژه ها تا دهه فجر به اتمام خواهد رسید.

8000 مأموریت کرونایى 
اورژانس 

مدیـر حـوادث و فوریت هـاى پزشـکى اصفهـان از 
اعزام نیروهـاى اورژانس پیش بیمارسـتانى به 8239  
مأموریت مرتبط با بیماران مشکوك به کرونا از ابتداى 
اسـفند ماه سـال 98 خبر داد. غفور راسـتین ادامه داد: 
بیشترین بیماران مشکوك به کرونا که از اورژانس 115 
امدادخواهى کردند با 19 درصد مربوط به رده سنى 71 
تا 80 سـال بودند. مدیر حوادث و فوریت هاى پزشکى 
همچنین عنوان کرد: بیشترین آمار امدادخواهى بیماران 
مشکوك به کرونا در اسـتان با 4065 تماس مربوط به 

شهرستان اصفهان بوده است.

خبر

معاون عمرانى استاندارى اصفهان گفت: زمان جریان آب 
در رودخانه زاینده رود تا پایان تابستان پیش بینى شده است.

حجت ا... غالمى با بیان اینکه ذخیره سد زاینده رود به 220 
میلیون مترمکعب رسیده است، اظهار کرد: ابتداى تابستان 
ذخیره دریاچه سد زاینده رود بالغ بر 640 میلیون مترمکعب 

بود که آب رهاسازى شد.
وى افزود: وزارت نیرو درخواست تأمین آب کشاورزى در 
تابستان را در کارگروه ملى سازگارى با کم آبى مطرح کرد و 
رهاسازى آب تابستانه با دو شرط رسیدن به خط قرمز ذخیره 
200 میلیون متر مکعبى در سد زاینده رود و عدم رهاسازى 
آب پاییزه در شرایطى که وضعیت ذخیره سد و بارش هاى 

پیش رو مطلوب نباشد، انجام شد.
غالمى با اشاره به اینکه اگر با روال معمول آب توزیع مى شد 
در دوازدهم شهریور ماه به خط قرمز 200 میلیون مترمکعب 
در سد زاینده رود مى رسیدیم، تصریح کرد: اگر این اتفاق 
مى افتاد کشــاورزان ضرر هنگفتى مى کردند اما با صرفه 
جویى هاى اعمال شده هنوز هم به خط 200 میلیون متر 

مکعب در سد زاینده رود نرسیدیم.
وى افزود: بر اساس آمارى که شرکت آب منطقه اى استان 
اصفهان ارائه کرده است تا 28 شهریور ماه آب رهاسازى 
مى شود و تا آخرین روز تابستان، آب در زاینده رود جریان 

خواهد داشت.

مدیرکل جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانى دانشگاه آزاد 
اسالمى از تالش براى قرارگرفتن نام دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد نجف آباد در لیست وزارت علوم عراق خبر داد.
ســروش رزمى در حاشــیه بازدید از امکانات آموزشــى، 
پژوهشى و رفاهى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد با 
بیان فعالیت هاى مناسب دانشگاه در سه حوزه جذب، مباحث 
کنســولى و برنامه هاى فرهنگى و اجتماعى اظهار کرد:  در 
تالشیم دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد در لیست وزارت 
علوم عراق قرار گیرد و برخى محدودیت هاى فعلى برداشته 
شود. رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد نیز دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد نجف آباد را یکى از دو واحد دانشگاهى 

جامع و مســتقل و جزو 57 دانشــگاه بین المللى و یکى از 
دانشگاه هاى با وسعت سایت زیاد دانست و ادامه داد: اکنون 
حدود 240 دانشجوى غیرایرانى در این واحد دانشگاهى در 

حال تحصیل هستند.
امیررضا نقش با بیان اینکه دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
نجف آباد وبسایت ســه زبانه و تبلیغات مجازى گسترده در 
حوزه جذب و پذیرش دانشــجویان غیرایرانى دارد، اضافه 
کرد: سال 98 در این واحد دانشــگاهى 36 درصد افزایش 
جذب دانشجوى غیرایرانى در مقایسه با سال 97 داشته ایم 
که امیدواریم با تالش مضاعف بتوانیم جذب بیشــترى از 

دانشجویان غیرایرانى در سال هاى آتى داشته باشیم.

دانشگاه نجف آباد در لیست 
وزارت علوم عراق قرار مى گیرد

زاینده رود تا پایان تابستان 
جریان دارد

سرپرست گنجینه و مرکز اسناد آبفاى استان اصفهان 
ضمن اعالم خبر راه اندازى دفتر گنجینه و مرکز اسناد 
آبفاى استان اصفهان، اعالم کرد: هدف از راه اندازى 
این دفتر، جمع آورى اسناد، مکاتبات، عکس ها، اشیاء 
و تجهیزات مرتبط بــا تاریخ صنعت آب و فاضالب و 
نمایش آنها در قالب یک مــوزه تاریخى براى عموم 

شهروندان است.
مهرداد خورسندى افزود: شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان نخستین شرکتى به شمار مى رود که از سال 
1345 به طور همزمان کار استحصال، انتقال و توزیع 
آب آشامیدنى و همچنین جمع آورى، انتقال، تصفیه 
و دفع فاضالب را با عنوان ســازمان آب و فاضالب 
اصفهان آغاز کرد. وى بیان کرد: ســابقه بیش از نیم 

قرن خدمت رسانى به شهروندان و لزوم جمع آورى، 
حفظ و نمایش آثار و مستندات نخستین شرکت آب 
و فاضالب کشــور، ضرورت راه اندازى این دفتر را 

نشان مى دهد. 
خورسندى در ادامه افزود: طى سال هاى اخیر تالش 
بســیارى براى جمع آورى و نگهدارى صحیح انواع 
تجهیزات شده است. این تجهیزات شامل وسایل و 
ابزارى مى شود که به وسیله آنها مردم تحت پوشش 
شرکت آب و فاضالب در استان اصفهان قرار گرفتند.

الزم به توضیح اســت که دفتر گنجینه و مرکز اسناد 
آبفاى استان اصفهان در ساختمان شماره 2 شرکت 
واقع در میدان جهاد و در ضلع غربى عمارت تاریخى 

صارمیه واقع شده است.

دفتر گنجینه و مرکز اسناد آبفا راه اندازى مى شود

کشــت انگور در شهرســتان برخوار در مقایسه با 
پارسال 10 درصد افزایش داشته است. 

على کیانى، معاون خدمات شهرى شهردارى دولت 
آباد مى گوید: شهردارى دولت آباد با توجه به حجم 
تولید انگور در این شهر با هدف کوتاه کردن دست 
واسطه ها و کمک به مســائل اقتصادى کشاورزان 
مرکز عرضه مستقیم انگور را راه اندازى کرده است.

على نیکبخت، معاون جهاد کشــاورزى برخوار هم 
مى گوید: 500 باغدار در باغ هاى انگور که بیشترین 

آن در شــهر دولت آباد است، مشــغول کشاورزى 
هستند و زمینه اشتغال بیش از 2000 نفر را در طول 

سال، خصوصًا در فصل برداشت به کار مى گیرند.
انگور دولت آباد با توجه به شــرایط آب و هوایى و 
مساعد بودن خاك منطقه از کیفیت باالیى برخوردار 
است و باعث شده که افراد زیادى از شهر هاى اطراف 
و شهر اصفهان براى خرید انگور به این شهر مراجعه 
کنند. شهرستان برخوار بیش از 1200 هکتار باغ دارد 

که در 400 هکتار آن انگور کشت شده است.

دیگران هم از انگور برخوار مى خورند

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: راننده خودرو بر اثر برخورد 

با پایه پل در محور اتوبان فرودگاه اصفهان جان خود 
را از دست داد.

فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: این حادثه در ساعت 
16 و 49 دقیقه روز دوشنبه به ستاد فرماندهى آتش 
نشانى و خدمات ایمنى شهردارى اصفهان گزارش 
شد. وى با بیان اینکه این حادثه به دنبال برخورد یک 
دستگاه خودروى پژو آر دى با پایه پل در اتوبان شهید 
اردستانى محور فرودگاه اصفهان اتفاق افتاده است، 
اضافه کرد: در این حادثه راننده که مردى 35 ساله بود 

جان خود را از دست داد.

مرگ راننده پژو در برخورد خودرو با پایه پل

رئیس شوراى اسالمى شهرســتان نطنز عنوان کرد که 
مخالف تشکیل استان گلساران و جدایى نطنز از اصفهان 

هستیم و این کار را غیرکارشناسى مى دانیم.
علیرضا عراقى با بیان اینکه کارشناســان هم تشکیل این 
اســتان را غیرکارشناســى مى دانند، اظهار کرد: به نماینده 
کاشان ایرادى وجود ندارد که پیگیر موضوع تشکیل استانى به 
مرکزیت کاشان باشد؛ زیرا این موضوع مى تواند براى کاشان 
یک اتفاق بزرگ قلمداد شود. اما آنچه مهم بوده این است که 
بررسى کنیم تشکیل استانى به این صورت به چه اندازه به نفع 
و صالح کشور و شهرستان هایى است که مى خواهند زمینه را 

براى این نفع بزرگ کاشان فراهم آورند.
رئیس شوراى اسالمى شهرســتان نطنز ادامه داد: مرکز 
پژوهش هاى مجلس در ارزیابى کارشناســانه خود این 
طرح را رد کرده و به صالح ندانســته و وزارت کشور هم 
به نمایندگى از دولت به صورت صریح اعالم کرده که با 
تشکیل چنین استانى مخالف است؛ زیرا قطعاً آنها ارزیابى 
دارند و مى دانند که تقسیمات کشورى هزینه اش چیست 
و چه مســائل مالى و اســتراتژیکى را مى تواند بر کشور 

تحمیل کند.
عراقى افــزود: در کنار اینها مخالفــت جمعیت زیادى از 
مردم در شهرســتان هایى که مى خواهند از اصفهان جدا 
شوند و زمینه استان شدن کاشان را فراهم آورند هم خود 
یک چالش است و بعضًا دیده شده که اینگونه مسائل چه 
هزینه هایى را براى کشور داشته است و قطعاً این موضوع 

باید مدنظر قرار گیرد .
وى در تشریح دالیل مخالفت مردم در نطنز براى پیوستن 
به اســتان گلســاران به «آنا» گفت: این موضوع عالوه 
بر ریشــه هاى تاریخى که دارد، محکمات منطقى را هم 
داراست. درست اســت که اکنون آن توجهى که باید در 
استان اصفهان به شهرستان ها بشود، صورت نمى گیرد 
و در برخى حوزه ها مسئوالن استانى کم لطفى مى کنند، 

اما حتمًا مــردم در نطنز نمى توانند ظرفیــت تاریخى و 
استراتژیک استان اصفهان را نادیده بگیرند.

به گفته عراقى، اســتان اصفهان، هم به لحاظ پیشــینه 
تاریخى و هم به لحاظ ســاختار جمعیتى از مطرح ترین 
استان هاى کشور است و قطعًا شهرستان استان اصفهان 
بودن براى مردمان نطنز به مراتب آورده هاى بیشــترى 

خواهد داشت.
رئیس شوراى اسالمى شهرستان نطنز ادامه داد: اکنون 
به برخى استان هاى کوچک در کشور نگاه کنید که حتى 
شهرستان هایى که مرکز استان  هستند از کوچک ترین 
شــهرهاى اســتان هایى مانند اصفهان از بهره کمترى 
برخوردار هستند و این موضوع مشهود است. ضمن اینکه 
اکنون نطنز داراى مشکالتى است که مرتفع کردن آنها در 

درون استان اصفهان امکانپذیر است که شاید مهمترین 
آن مشکل آب آشامیدنى باشد.

وى با بیان اینکه احتمال اینکه بحث استان شدن کاشان 
به نتیجه برسد، بسیار ضعیف است، گفت: در این شرایط 
بسیار تعجب مى کنم چرا باید ذهن مردم در شهرستان ها 
در این شرایط سخت اقتصادى و رفاهى به اینگونه مسائل 
معطوف شود و بر سر مطالبى که امکان انجام آن زیر صفر 
است بین مردمان مناطق مختلف اختالف افکنى صورت 
گیرد. نمونه اش در همین شهرســتان نطنز که با تعریف 
نامناسب از مزایاى استان شدن کاشان، مردمان مناطق 
مختلف درگیر این موضوع شده اند. آن هم موضوعى که 
قطعًا به نتیجه نمى رسد و مى توان از مطرح کنندگان آن 
این پرسش را مطرح کرد که چرا باید این موضوع بیان شود.

رئیس شوراى شهر نطنز با اشاره به شایعه پیوستن این شهرستان به استان گلساران:

مخالف جدایى نطنز 
از اصفهان هستیم

در نشســتى با حضور نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى استان، سینماگران و مسئوالن حوزه سینمایى استان مسائل و دغدغه هاى خود 

را بیان کردند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار سینماگران استان اصفهان، هنر را وسیله انتقال 
فرهنگ دانست و تصریح کرد: در کشور استعدادهاى هنرى بسیار خوبى داریم و مى توانیم 
نمونه باشیم و فرهنگ دینى خود را به وسیله فیلم منتقل کنیم؛ در فیلم هاى تلویزیونى 

«مختارنامه» و «یوسف پیامبر(ع)» نشان دادیم که مى توانیم در هنر سینما جلو باشیم.
امام جمعه اصفهان در ادامه با انتقاد از برخى از فیلم هاى سینمایى و سریال هاى تلویزیونى 
که هدفى جز ســرگرمى ندارند، اظهار کرد: فیلمى که هیچ هدفى را به غیر از سرگرمى 
دنبال نمى کند و تنها به موضوعاتى مانند ازدواج و چند همسرى توجه مى کند چه سودى 
دارد؟ اینچنین تولیداتى باعث منزجر کردن همه افراد دغدغه مند از جمله متدینان است.

وى خاطرنشان کرد: چرا سایر کشــورها فیلم ها و تولیدات خود را با هدف قدرت نمایى 
مى سازند اما ما با حس فرهنگسازى فیلم نسازیم؟ چرا باید در کشور ما تولیداتى باشد که 
هدفى به غیر از ترویج فرهنگ دینى داشته باشد؟ براى مثال چرا در یک فیلم تلویزیونى 

براى اینکه نشان دهیم براى ازدواج مشــورت و اجازه از پدر و مادر الزم است یا اینکه 
مطالب مهم و ارزشى دیگر را منتقل نماییم روابط آزاد محرم و نامحرم را نشان دهیم؟

آیت ا... طباطبایى نژاد افزود: اشتباه فرهنگى ما این است که خیال کنیم ما مى توانیم گناه 
کوچک انجام دهیم تا دیگران گناه بزرگ تر نکنند. این حرف غلطى اســت که در ذهن 

برخى بزرگان ما افتاده و برخى از مسئوالن فرهنگى کشور نیز همین نگاه را دارند.

رئیس فناورى اطالعات و ارتباطات اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان گفت: مدارس شهرى و روستایى 
اســتان اصفهان تــا اول مهر به اینترنــت رایگان 

دسترسى پیدا مى کنند.
حمیدرضا خردمند افزود: براســاس تفاهمنامه بین 
وزارت آمــوزش و پرورش و فنــاورى اطالعات و 
ارتباطات و اقدامات شــرکت مخابرات و با توجه به 
اختصاص بخشى از آموزش ها از طریق آنالین و در 
فضاى مجازى، این مهم از ماه گذشته در دستور کار 
قرار گرفته و بر این اساس تاکنون 90 درصد مدارس 

روستایى استان از مجموع 1400 مدرسه به اینترنت 
رایگان دسترسى پیدا کردند.

رئیس فناورى اطالعات و ارتباطات اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان ادامه داد: حتى در مناطق روستایى 
که امکانات استفاده از اینترنت شرکت مخابرات نبود 
از شرکت هاى همراه اول و ایرانسل براى رفع این 

مشکل کمک گرفته شد.
به گفته او در مدارس شهرى استان حدود 98 مدرسه 
تاکنون از خدمات اینترنت رایگان بهره مند شدند و 

مابقى تا اول مهر به این امکان دست مى یابند.

دسترسى تمام مدارس به اینترنت رایگان تا مهر ماه

فیلمى که هدفى به غیر از سرگرمى دنبال نمى کند چه سودى دارد؟

ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با اعالم 
اینکه وضعیت شیوع کرونا در اســتان اصفهان برخالف 

استان هاى دیگر کشور هیچ نشانه اى از روند رو به 
بهبود ندارد، گفت: از نظر تعداد موارد ابتال به کرونا 
مشابه پیک اول در اسفند ماه هســتیم، اما از نظر 
شــیوع بیمارى وضعیت به مراتب بدترى نسبت به 

پیک اول داریم.
آرش نجیمى در گفتگــو با «ایســنا» اظهار کرد: 
متأسفانه تعداد موارد مثبت کرونا در حوزه دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان در یک روز این هفته تقریبًا 
یک سوم تعداد کل موارد کشــور بود و از این نظر 
اصفهان جزو استان هاى به شدت قرمز است که در 

وضعیت خاصى قرار دارد.
وى با اعالم اینکه وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان 
برخالف بقیه استان هاى کشور هیچ نشانه اى از روند رو به 
بهبود ندارد، گفت: در برخى استان هاى کشور بعد از پیک 
دوم کرونا، شرایط تقریبًا آرام شــد، درحالى که در استان 

اصفهان بالفاصله بعد از پیک دوم، نه تنها میزان شــیوع 
کاهش پیدا نکرد، بلکه مجدداً با شیب صعودى شدیدترى 

روبه رو شدیم که همچنان به سمت باال حرکت مى کند.
وى با بیان اینکه هم اکنون استان اصفهان از نظر شیوع 
کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد و شرایط روز به روز سخت 
تر مى شــود، ادامه داد: علت شیوع باالى کرونا در استان 

اصفهان باید به طور دقیق بررسى شود، ولى آنچه به عینه 
در سطح شهر اصفهان مشــاهده مى شود، عدم پایبندى 
بیشتر افراد به شــیوه نامه هاى بهداشتى و فاصله 
گذارى اجتماعى اســت، به طورى کــه با تردد در 
سطح شــهر مى توان دید زندگى کامًال عادى در 

جریان است.
وى همچنین با اعالم اینکه تعــداد موارد ابتال به 
کرونا در گروه ســنى شش تا 18 ســال به شدت 
افزایش پیدا کرده اســت، گفت: تقریبًا 23 درصد 
موارد کرونا مثبت مربوط به این گروه سنى است. 
نجیمى افزود: باتوجه به اینکه گروه سنى شش تا 
18 سال در اصفهان وضعیت مناســبى ندارند، به 
طورى که عالوه براینکه خودشان به بیمارى مبتال 
شده و حتى وضعیت وخیم و فوت نیز در این گروه سنى 
دیده شده، در انتقال بیمارى هم نقش مهمى دارند، توصیه 
ما این اســت که اولویت مدارس و خانواده ها بر آموزش 

غیرحضورى باشد.

مدیرکل پزشــکى قانونى استان اصفهان از کاهش 
آمار متوفیان ناشى از ســوختگى در پنج ماهه اول 
امسال در اســتان اصفهان خبر داد و گفت: طى این 
مدت 78 نفر بر اثر سوختگى فوت کردند، درحالى که 
آمار فوت شدگان ناشى از سوختگى در مدت مشابه 

سال گذشته 104 نفر بود.
على سلیمانپور با اشــاره به اینکه در پنج ماهه اول 
امســال 78 نفر شــامل 23 زن و 55 مرد در استان 

بر اثر ســوختگى فوت کردند، اظهار کرد: در مدت 
مشابه سال گذشته 104 نفر شامل 35 زن و 69 مرد 
بر اثر سوختگى در استان فوت کردند. وى همچنین 
خاطرنشان کرد: در مرداد ماه امسال 12 نفر شامل 
سه زن و 9 مرد بر اثر سوختگى جان خود را از دست 
دادند که نسبت به مدت مشابه سال قبل با 15 مورد 
سوختگى شــامل چهار زن و 11 مرد کاهش داشته 

است.

فوت 78 نفر بر اثر سوختگى در اصفهان 

وضعیت اصفهان «به شدت» قرمز است 
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روح ا... زمانى تا همین یکسال پیش «بازیگر» نبود اما چند روز 
پیش و از هفتاد و هفتمین جشنواره فیلم ونیز، جایزه «مارچلو 
ماسترویانى» را به عنوان یکى از استعدادهاى نوظهور عرصه 
بازیگرى دنیــا دریافت کرد. کــودك کارى که پیش از نقش 
آفرینى در فیلم ســینمایى «خورشــید» به کارگردانى مجید 
مجیدى در مترو دستفروشى مى کرد. روح ا... زمانى حاال تمام 
جانش پر از شور و شعف است، آینده اى روشن براى خودش 

متصور است و دوست دارد رؤیایش در بازیگرى محقق شود.

از اینکه حاال یک جایزه مهم جهانى براى 
بازیگرى دارى، چه حسى دارى؟

بعد از هر سختى، آسانى اســت. آقاى مجیدى براى بازى من 
در این فیلم خیلى تالش کرد. خودم هم تالش زیادى کردم. 
من این جایزه را به همه عوامل فیلــم تقدیم مى کنم و خیلى 
خوشحال هستم که خدا این توفیق و این شانس را به من داد که 

این جایزه براى من باشد.
چگونه متوجه شدى این جایزه را برده اى؟

من پیگیر شده بودم که ببینم این برنامه یا مسابقه پخش زنده 
دارد یا نه؟

منظورت اختتامیه جشنواره «ونیز» است...
بله بله اختتامیه. به صورت زنده برنامه را دیدم و متوجه شــدم 
برنده شده ام و خوشحال شدم. فهمیدم که بعد از هر سختى، 

آسانى است. این شانس را خدا به من داد و خوشحال شدم.
ولى قبل از اختتامیه متوجه شــده بودى 
که برنده شدى چون باید پیام ویدیویى 

ارسال مى کردى...
نه. به من مشــخصًا نگفته بودند. چون شــاید مى خواستند 
سورپرایز شــوم. به همین دلیل فقط خواستند یک ویدیویى 
ضبط کنم و بفرســتم. اما وقتى متوجه شدم از شدت هیجان 
فقط فریاد مى زدم. و آن زمان فهمیدم که براى همین جایزه 

ویدیو را مى خواستند.
 حاال درباره آن روزهــاى اول بگو. اصًال 
چگونه براى فیلم «خوشید» انتخاب شدى؟

خدا به من این شانس را داد. دستیارهاى آقاى مجیدى یک روز 
به مدرســه ما آمدند، از تمام دانش آموزان مدرسه ما که حدود 
پانصد ششصد نفر بودند تست گرفتند. خدا را هزار مرتبه شکر 
قبول شدیم، بعد به فرهنگسراى بهمن رفتیم و آقاى عسگرى 
از دستیاران آقاى مجیدى از ما تست گرفتند، در آن تست هم 

قبول شدیم، ده روز بعد آقاى مجیدى هم از ما تست گرفتند.
در کل چند بار تست دادى؟

چهار پنج بار. یعنى عوامل مختلف فیلم از ما تست مى گرفتند. 
به جز من سه نفر دیگر هم کاندیداى بازى براى همین نقش 
«على» بودند و کنار من تست مى دادند اما من قبول شدم. من 
خیلى دعا مى کردم که انتخاب شوم. وقتى آقاى مجیدى نظر 

مثبتش را درباره من اعالم کرد بهترین لحظه عمرم بود.
مدرسه اى که مى رفتى یک مدرسه عادى 

بود یا مدرسه کودکان کار؟
مدرسه عادى بود. در این مدرسه همه جور دانش آموزى وجود 
دارد. من خودم بچه َشرى بودم. ولى ان شاءا... که درست بشوم! 
البته قدر این موقعیتم را مى دانم. رفیق هاى خودم با معرفت و با 
مرام بودند. دم آقاى مجیدى گرم چون کارى مى کند که مردم 
بچه هاى کار را درك کنند. البته به خود مردم بستگى دارد که 
این بچه ها را درك کنند. ما بچه هاى کار بودیم که خرج زندگى 
خودمان را در مى آوردیم. اگر همین بچه ها حمایت نشــوند 

خالفکار مى شوند و به راه هاى بد کشیده مى شوند.

در آن مدرســه اى که درس مى خوانى به 
جز تو دوستان دیگرت هم کار مى کردند؟

دوستان دیگرم دستفروشى نمى کردند اما کارهاى دیگرى مثل 
مکانیکى انجام مى دادند، یا باربرى براى مغازه ها مى کردند. با 
بعضى از دوستانم شب عید ماهى و ترقه مى فروختیم. دوستان 

دیگرم هنوز کار مى کنند.
قبل از اینکه در «خورشید» بازى کنى اصًال 
به ســینما رفته بودى؟ شناختى از سینما 

داشتى؟
یک بار از یکى از دوستانم پرسیدم داداش! چه جورى مى شود 

بازیگر شد؟ او به من گفت 100 درصد باید پارتى داشته باشى!
 یعنى قبل از اینکه آقاى مجیدى به سراغت 

بیاید این رؤیا را داشتى؟
بله بله. نمى خواهم بى احترامى کنم، بدفهمى نشود، اما دوستم 
به من گفت حتماً باید پارتى داشته باشى چون هیچکس حمایت 
نمى کند، واقعًا هم به نظرم همینطور است به نظرم باید پارتى 
داشته باشى و البته توکلت هم به خدا باشــد تا بتوانى بازیگر 

شوى.
 سینما چى؟ رفته بودى؟

نه اصًال نرفته بودم. وقتى ســر در ســینما را مى دیدم ناراحت 
مى شدم که من نمى توانم بازیگر شوم.

یعنى همیشه دوست داشتى بازیگر شوى؟
بله همیشه. فکر مى کنم بازیگرى چیزى است که در خون من 
وجود دارد. اصًال این چیزها باید در خون آدم باشد فکر مى کنم 

ربطى به عالقه ندارد.
بعد از اینکه «خورشید» در جشنواره فیلم 

فجر اکران شد دوستانت چه مى گفتند؟
چیزى به من نمى گفتند. چون آنها هم خیلى سینما نمى روند. 

اصًال فیلم «خورشید» را آن زمان ندیده بودند.
پدر و مادرت چى؟

پدر و مادرم دیدند، مادرم خوشحال شد و گریه کرد. دایى ام هم 
گریه کرد. همه خوشحال بودند. خودم هم کیف مى کردم که 
توانستم اعتماد پدر و مادرم را جلب کنم تا آنها بفهمند که من 
هم مى توانم به جایى برسم. به من افتخار کنند که توانسته ام در 

سینما جایى براى خودم دست و پا کنم.
دربــاره آن لحظه اى بگو کــه آمدى و به 
مادرت گفتى من در تست بازیگرى قبول 

شدم.
مادرم باور نمى کــرد، خودم هم باور نمى کردم چون بیشــتر 
از 600 نفر در حیاط مدرسه براى تســت صف کشیده بودند. 
وقتى یکباره به مادرم گفتم از بین آن همه آدم من قبول شدم 
باورش نمى شد. من به کارهاى خدا ایمان دارم. نمى دانم چطور 
بگویم خیلى خوشحال شــدم. اصًال شما بودید چه حسى پیدا 

مى کردید؟
 اگر من هم بودم مثل تو باورم نمى شد. این 

روزها باز هم کار مى کنى؟

وقتم را صرف کتــاب خواندن مى کنم. مثــًال فیلم مى بینم. 
فیلم هاى خود آقاى مجیدى را هم مى بینم. مى روم از انقالب 

کتاب هاى لهجه صورت مى خرم.
کدام یک از بازیگرهاى سینما را تا حاال از 

نزدیک دیده اى؟
راســتش را بخواهید من اصًال بازیگرها را نمى شناختم. اولین 
روزى که آقاى جــواد عزتى آمده بود، ما او را نمى شــناختیم، 
نمى دانســتیم بازیگر اســت. خانم طناز طباطبایــى را هم 
نمى شــناختم اصًال پدر و مادرم هم آنها را نمى شناختند. کًال 
نمى شناختیم، اصًال کارى به بازیگرها و این صحبت ها نداشتیم. 
یک بازیگر بود که در سریال ها بود او را کم و بیش مى شناختم.

رضا عطاران؟
نه بخدا او را هم نمى شناسم!

پس کدام بازیگر بود؟
اسمش را نمى دانم. او را به صورت چشمى مى شناسم. همان که 
در تلویزیون مى گفت کدخدا، او را مى گویم. در واقع بازیگرها 

را نمى شناسم.
تو قبل از «خورشید» کار مى کردى. حاال که 
دیگر در خیابان کار نمى کنى به لحاظ مالى 

مشکلى ندارى؟
شرایطمان بعد از فیلم تغییر کرده است. بیشتر درس مى خوانم و 

البته آقاى مجیدى هم تا حدودى کمکمان مى کند.
حاال مى خواهى بازیگــرى را به صورت 

حرفه اى ادامه بدهى؟
بله. آقاى محمد عسکرى  (دستیار کارگردان)، بابک لطفى (از 
بازیگران فیلم) و... در «خورشــید» به من خیلى لطف داشتند 

گاهى به آنها مى گویم کارى چیزى دارند.
خودت زنگ مى زنى و پیگیر مى شوى؟

بله، البته خودشان هم اطالع مى دهند مثًال وقتى زنگ مى زنم 
و حالشان را مى پرسم بعضى اوقات به من خبر مى دهند مثًال 

آقاى عسکرى گفت شاید سر کارى ببرمت.
بعد از جایزه ونیز کارگردان هاى دیگر به تو 

پیشنهاد کار دادند؟
چند نفر بودند. ولى ســعى مى کنم با نظر آقاى مجیدى پیش 
بروم. به نظر خودم هم درسم را ادامه بدهم بهتر است چون سر 
«خورشید» فشــار کارى زیاد بود، خودم دوست نداشتم درس 
بخوانم بیشتر دوست داشتم کار «خورشید» را ادامه بدهم. ولى 
آقاى مجیدى به من گفتند درست را هم بخوان. البته ایمان دارم 

که این فیلم مى ترکاند.
 اگر االن کارگردانى به تو پیشنهاد بدهد 

قبول مى کنى بازى کنى؟
چون خودم ســر در نمى آورم با راهنمایى هاى آقاى مجیدى، 

آقاى بنان و آقاى بهمنش قبول مى کنم.
 یعنى آنها باید تأیید کنند؟

از این لحاظ که این حوزه را نمى شناسم منتظر مى مانم آنها تأیید 
کنند و به من بگویند پیش آنها کار کن./2875

روح ا... زمانى: 
پیش از این 

«سینما» 
نرفته بودم!

ناگفته هاى نوجوان طالیى «خورشید»

  زهرا منصورى/ خبرگزارى مهر |

... زمانى: 
ش از این 

سینما» 
!!!!ته بودم!!!!!

على نصیریان درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول خواندن یک فیلمنامه 
سینمایى هستم، فعًال صحبت هاى مقدماتى صورت گرفته و در حال بررسى شرایط براى حضور در این اثر هستم. 
وى در همین راستا ادامه داد: پیش از این ترجیح مى دادم تا در شرایط بیمارى کرونا در هیچ پروژه اى حاضر نشوم، 
اما اگر این فیلم سینمایى به نوعى جمع و جور ساخته شود و پروتکل هاى بهداشتى هم در آن رعایت شود بازى در 

این اثر را خواهم پذیرفت. 
بازیگر فیلم سینمایى «خورشید» درباره نام فیلم و کارگردان اثر خاطرنشــان کرد: فعًال تا همه چیز قطعى نشود

 نمى توانم نامى ببرم اما به امید خدا در صورت قطعى شدن پروژه، طى هفته آینده اطالعات فیلم خبرى خواهد شد. 
گفتنى اســت على نصیریان پیش از این در مورد حضور نیافتنش در آثار اعالم کــرده بود: من ترجیح مى دهم در 
شرایطى به ایفاى نقش بپردازم که جامعه از بیمارى کرونا مصون شده باشد، در شرایطى که بدانم روح و روان جامعه ام 
آرام است، بیمارى کرونا جامعه را غمگین کرده است، ترجیح مى دهم براى جامعه اى کار کنم که سرخوش و شاداب 

مباشد، امیدوارم کرونا هرچه سریع  تر از کشور برود تا من هم باز نقش هایى خوب و ماندگار بازى کنم. زى ر و و ى ش ز م ن رو ور ز ر ع ر رچ رو رم و

على نصیریان با وجود شرایط کرونایى 
به سینما باز مى گردد

سریال تلویزیونى «بچه محل» با حضور «عموپورنگ» و بازیگران شناخته شده اى در دوران 
کرونا روى آنتن رفت و بعــد از توقف چند روزه، این روزها در حال ضبط اســت تا با قصه ها و 

شخصیت ها و بازیگران جدید و مهمان، بعد از ماه صفر به آنتن شبکه 2 سیما برگردد.
مسلم آقاجان زاده، تهیه کننده این سریال تلویزیونى در خصوص اتفاقات جدید «بچه محل» 
گفت: بعد از موج دوم کرونا و شــیوع دوباره، مدتى تعطیل کردیم و بیش از یک هفته است به 
محل ضبط برگشته ایم و فصل سوم را فیلمبردارى مى کنیم. اگر کرونا اجازه بدهد و مشکلى 

پیش نیاید 30 قسمت تعهد داده ایم، بتوانیم کار را به آنتن برسانیم. 
وى درباره زمان پخش فصل سوم افزود: مدیران تلویزیون خواسته اند که تا 55 قسمت هم کار 
شود اما همه اینها بستگى به این دارد که کرونا اجازه بدهد و شرایطش فراهم شود. ان شاءا... 
با داســتان هاى جذاب و بازیگران مهمان صاحبنام و کاربلد بعد از ایــام محرم و صفر به آنتن 

برخواهیم گشت. 
آقاجان زاده در پاسخ به این سئوال که آیا «بچه محل» در فصل سوم تغییراتى دارد، گفت: نقش 
«دایى منوچهر» را که حامد آهنگى بازى مى کرد مورد استقبال قرار گرفت و به همین  دلیل این 
بازى و تیپ و شخصیت به صورت ثابت در فصل سوم حضور دارد. در حال طراحى شخصیت 
عروسکى هستیم که اگر مورد نظر ما ســاخته و پرداخته شود حتمًا صداپیشه اى شناخته شده 

خواهد داشت و وارد «بچه محل» مى شود. 
وى در خصوص بازیگران مهمان جدید «بچه محل» توضیح داد: با علیرضا خمسه وارد مذاکره 
شدیم اما به دلیل حضورش در سریال و فیلم سینمایى، زمانش هماهنگ نشد؛ گرچه خودش 
خیلى عالقه مند بود در این سریال حضور داشته باشــد. البته هنوزم بتوانیم این هماهنگى را 
ایجاد کنیم ان شاءا... در فصل سوم در خدمتشان خواهیم بود. حمید لوالیى به دلیل حضورش 
در سریال نوروزى شبکه 3 نتوانستیم بیشتر از حضورشان بهره ببریم. بازیگران زیادى را مذاکره 

کرده ایم که مشخص شدند اعالم مى کنیم. 
داریوش فرضیایى، کمند امیر سلیمانى، نعیمه نظام دوست، نادر سلیمانى، رامین ناصر نصیر، 
فرهاد بشارتى، آرش میراحمدى، امیر سهیلى، ابراهیم شفیعى، سوسن پرور، ایمان صفا، پیمان 
مرادى، علیرضا گالش و امیرمحمد متقیان با هنرمندى  سروش جمشیدى بازیگران این مجموعه 

تلویزیونى اند. /2876

«بچه محل» عموپورنگ از قرنطینه درآمد 
یک فیلم دیگر ایرانى با بازى بازیگران ترکیه اى ساخته شد.

در سال هاى اخیر استفاده از بازیگران خارجى به ویژه ترکیه اى در 
فیلم هاى سینمایى رونق گرفته و هر از چندى خبر حضور یک بازیگر 
ترکیه اى در خبرهاى تولید سینمایى منتشر مى شود. این موضوع حتى 
دستمایه شــوخى در فیلم «خوب، بد، جلف 2» هم شــده بود که اشاره 

مى کرد براى ساخت فیلم پرفروش باید از چنین روش هایى استفاده کرد.
از میان فیلم هایى که هنوز اکران نشــده اند، به جز «مست عشق» حسن 
فتحى که با بازى بازیگران سرشناسى از ایران و ترکیه ساخته شده است، به 
فیلم «کوسه» على عطشانى هم مى توان اشاره کرد که حدود یک ماه قبل خبر 

حضور «آسیا تاشکین»، بازیگر ترکیه اى در آن منتشر شد.
به تازگى اعالم شد که فیلم کمدى فانتزى «هولیا» هم به کارگردانى مرتضى آتش 
زمزم در ترکیه و با بازى بازیگران خارجى تمام شــده است. روابط عمومى این پروژه 
گفته است: سازندگان فیلم سینمایى «هولیا» که براى ادامه فیلمبردارى راهى ترکیه 
شده بودند، کار تولید را در این کشور و شهرهاى استانبول و آنتالیا به پایان بردند. در این 
سکانس ها «ویلما الس»، بازیگر آلمانى االصل سینما و تلویزیون ترکیه جلوى دوربین رفت.

او بیشتر به علت بازى در سریال «روزى روزگارى» که در ایران با نام «على کاپیتان» به یاد 
مى آید، شناخته مى شود. در این سکانس ها «هولیا دیکن» دیگر بازیگر شناخته شده ترکیه اى 

که در بخش هاى ایران هم حضور داشت، با «ویلما الس» همبازى شد.
پوریا پورسرخ،  محمدرضا هدایتى، على انصاریان، مریم امیر جاللى، بهراد خرازى و (با حضور) 
محمد فیلى و افشین سنگ چاپ، مجید شهریارى، شیوا خسرو مهر، شیوا طاهرى، مهدى امینى، 

على کوچولو و شراره رخام دیگر بازیگران اصلى این فیلم بوده اند.
سازندگان به جاى خالصه داستان، این متن را ارائه داده اند: «در ایران پدر و مادرها به بچه هاشون اجازه 

هرکارى را نمى دهند، ولى همیشه نوه، داستانش فرق داره!»

عوامل سریال تلویزیونى «شرم» این روزها با حضور سیاوش طهمورث، بازیگر 
جدید این مجموعه، مشغول تصویربردارى هستند.

سریال «شرم» یک ملودرام اجتماعى است؛ عوامل ســریال این روزها در حال 
تصویربردارى آن هســتند و براى پخش از شبکه 3 ســیما در فصل پاییز آماده 
مى شوند. بعد از درگذشت ناگهانى سیروس گرجستانى ایفاى نقش او در سریال 

«شرم» را سیاوش طهمورث به عهده گرفت.
سریال «شرم» بر اساس فیلمنامه اى از سعید فرهادى به تهیه کنندگى امیرمهدى 

پوروزیرى و کارگردانى احمد کاورى ساخته مى شود.
تا کنون بازیگرانى چون ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزى، فریبا متخصص، نسیم 
ادبى، الهام طهمورى و سید مهرداد ضیایى جلوى دوربین سریال «شرم»  رفته اند.

ادامه تصویربردارى سریال «شرم»
 با حضور سیاوش طهمورث

تب حضور بازیگران ترکیه اى
 در سینماى ایران
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سرمربى سپاهان در مورد وضعیت تیمش صحبت 
کرد.

محرم نویدکیا  درباره بازگشت خود به این تیم گفت: 
در اواخر دوران بازیگرى برخى سوءتفاهم ها میان 
من و باشگاه سپاهان پیش آمد و در 4 سال گذشته 
ارتباط نزدیکى با باشگاه نداشتم و خیلى هم به کار 
کردن راغب نبودم و دلم مى خواســت چند سالى 
اســتراحت کنم و ســپس درباره آینده ام تصمیم 
بگیرم. با آمدن محمدرضا ساکت به باشگاه سپاهان 
صحبت هایى با هم داشتیم که ابتدا کامًال دوستانه  
بود اما کم کم به اینجا ختم شــد که با یکدیگر همکارى 
کنیم. باشگاه همه چیز را براى من فراهم کرده  و مشکل 
خاصى نیست. امیدوارم بتوانم ایده هاى خوبى به سپاهان 

بیاورم و تیم خوبى بسازیم.
وى ادامه داد: البته در این چند ســال فوتبال را کامًال رصد 
کرده ام چون دوست داشــتم روزى کار فنى انجام دهم و به 
همین دلیل بود که وقتى به سپاهان آمدم زیاد اصرار بر جذب 

بازیکنان جدید نداشتم. به نظر من سپاهان تیم خوبى است و تنها باید دیدگاه 
بازیکنان نسبت به نوع و سبک بازى تیم را تغییر دهیم و فکر مى کنم با این 

کار نیازى به تغییرات زیاد و جابه جایى بازیکنان نداریم.
نویدکیا درباره قرارداد 3 ســاله خود با ســپاهان و آینده این تیم و تیم هاى 
پایه آن بیان کرد: اگر بازیکنانى که در تیم هاى پایه  ســپاهان رشد کرده  و 
فوتبال را اینجا و در ساختارى نسبتاً حرفه اى یاد گرفته اند و در حال حاضر در 
تیم هاى دیگر حضور دارند را در یک تیم جمع کنیم تیمى تراز اول خواهیم

 داشــت. به خاطر دیدگاه خودم و پس از جمع بندى با مسئوالن باشگاه، با 
سپاهان قرارداد بلندمدت بستم و این دلیل نمى شود فکر کنیم چون قرارداد 
3 ساله دارم نتایج سال اول یا دوم مهم نیســت. اگر نتوانم در تیم تغییرات 
ایجاد کنم و به این نتیجه برسم که توانایى این کار را ندارم به قرارداد 3 ساله 
فکر نمى کنم و قطعًا از سپاهان جدا مى شوم تا فردى بیاید که بتواند در تیم 

تغییر ایجاد کند.
وى اضافه کرد: با سپاهان قرارداد 3 ساله بستم تا دید بلندترى داشته باشم و 
برنامه ریزى بهترى انجام دهم، اما این طور نیست که هر اتفاقى در سال اول و 
دوم افتاد مهم نباشد. تیم فعلى سپاهان با هر کسى که جاى من باشد توانایى 
قهرمانى دارد چون بازیکنان فوق العاده اى داریم و در بسیارى از پست ها در 2 

سال گذشته بازیکنان خوبى به خدمت گرفته شده اند.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان تصریح کرد: نمى توانم این موضوع را کتمان 
کرده و مانند خیلى افراد فرار رو به جلو داشــته باشم و بگویم در پست هاى 
مختلف چند بازیکن کم داریم. شاید به خاطر نوع فوتبال خود چند تغییر ایجاد 

کنیم وگرنه همین تیم نیز شانس قهرمانى در لیگ برتر را دارد.
وى دربــاره حمایت هواداران ســپاهان از او گفت: قطعــًا اگر اصفهانى ها 
شامل هواداران و رســانه ها به ما کمک نکنند این اتفاق نمى افتد و فوتبال 
بدون هوادار لذتى ندارد، بنابراین به حمایت هواداران ســپاهان نیاز داریم و 
مطمئن هستم که آنها این کار را انجام مى دهند. آنها سا ل ها از من فراتر از 
یک فوتبالیست حمایت کرده اند و امیدوارم باز هم این کار را انجام دهند و به 

کسب نتایج خوب خوش بین هستم.
نویدکیا ادامه داد: تبریک گفتن ها و تعارفات معمول براى االن است و باید 
بتوانم فراتر از این موارد براى ســپاهان فکر کنم. اینکه مردم من را دوست 
دارند یا رسانه هاى اصفهان از من حمایت مى کنند حد و حدودى دارد ولى 
نمى توانم انتظار داشته باشــم این حمایت ها همواره ادامه داشته باشد. آنها 
باید تغییر را در سپاهان ببینند و اگر تفاوتى نبینند قطعًا نباید انتظار حمایت 

از آنها داشته باشم.

وضعیت تیمش صحبت  سرمربى سپاهان در مورد
کرد.

به این تیم گفت:  محرم نویدکیا  درباره بازگشت خود
دوران بازیگرى برخى سوءتفاهم ها میان در اواخر

4من و باشگاه سپاهان پیش آمد و در 4 سال گذشته 
ارتباط نزدیکى با باشگاه نداشتم و خیلى هم به کار

کردن راغب نبودم و دلم مى خواســت چند سالى 
اســتراحت کنم و ســپس درباره آینده ام تصمیم 
بگیرم. با آمدن محمدرضا ساکت به باشگاه سپاهان 
صحبت هایى با هم داشتیم که ابتدا کامًال دوستانه  
اما کم کم به اینجا ختم شــد که با یکدیگر همکارى  بود
کنیم. باشگاه همه چیز را براى من فراهم کرده  و مشکل 
خاصى نیست. امیدوارم بتوانم ایده هاى خوبى به سپاهان 

بیاورم و تیم خوبى بسازیم.
وى ادامه داد: البته در این چند ســال فوتبال را کامًال رصد 
کرده ام چون دوست داشــتم روزى کار فنى انجام دهم و به 
همین دلیل بود که وقتى به سپاهان آمدم زیاد اصرار بر جذب 

محرم نویدکیا: 

مثل برخى ها فرار رو به جلو نمى کنم

پیشکسوت فوتبال در مورد شرایط ذوب آهن 
در فصل آتى صحبت کرد.

 ابراهیم تقى پور مدافع ســابق اســتقالل و 
پرســپولیس که سابقه 7 ســال حضور در 
تیم ذوب آهن اصفهان را در کارنامه دارد، 
درخصوص حضور رحمان رضایى در این 
تیم گفت: نسبت به رحمان رضایى شناخت 
خوبى دارم و از لحاظ فنى او جزو نسل جدید 
مربیانى اســت که قطعا در آینده اى نزدیک، 

بیشتر از آنها خواهیم شنید.
وى ادامه داد: رحمان رضایى چه زمانى که در 
لیگ برتر به عنوان دســتیار در تراکتورسازى 
مشــغول بود و چه آن زمانى که در لیگ یک 
در دو تیم کم بضاعت برق جدید و رایکا بابل 

سرمربى بود، توان فنى باالى خود را به همگان 
نشان داد. او در فصل گذشته اختیارات چندانى 
در رایکا بابل نداشت و علیرغم این، موفق شد 
نتایج درخشانى را در بابل کسب کند. در چند 
روز گذشــته یکى از مربیان لیــگ برترى در 
مصاحبه اى غیر حرفه اى انجام داد عیله رحمان 
رضایى اول اینکه خود آن شــخص چطور و 
به چه طریقى مربى شــد؟ بهتر است به اندازه 

وزن تان حرف بزنید!
تقى پور خاطرنشان کرد: بهترین گزینه براى 
ذوب آهن، رحمان رضایى بــود. با یارگیرى 
و نقل و انتقاالت خوبى که اکنون در باشــگاه 
ذوب آهن شاهد هستیم قطعا آنها فصل آینده 
جزو پدیده هاى لیگ خواهند بود. باتوجه به توان 

فنى باالى رحمان رضایى، باید منتظر پیشرفت 
ذوب آهن گرفتن سهمیه آسیایى این تیم در 

فصل آینده بود.
مدافع سابق ذوب آهن در خاتمه درخصوص 
شرایط فوتبال ایران و خود توضیح داد: فوتبال 
دیگر جاى ما نیست. بنده زمان آقاى بوناچیچ به 
عنوان دستیار در تیم ذوب آهن اصفهان مشغول 
بودم و اکنون به جاى در اختیار گذاشتن دانش 
خود، باید خانه نشین باشم تا افرادى که از جنس 
فوتبال نیستند، بیاید و براى فوتبال سینه چاك 
شــوند. وضعیت مدیریتى باشگاه هاى ایرانى 
افسناك است و مشخص نیست که چه افرادى 
به مدیران خط مى دهند که افراد فوتبالى، باید از 

فوتبال دور باشند!

به اندازه وزن تان 
حرف بزنید 

 

 
 
 
 
 

 مرتضى تبریزى، مهاجم استقالل 
کــه در دوران حضــورش در این 
تیم عملکرد موفقى نداشــته و در 
فصل اخیر هم بیشتر نیمکت نشین 
بوده با پیشــنهادى از سوى ذوب 
آهن مواجه شــده و بعید نیست به 
تیم ســابق خودش برگردد. باید 
دید باشگاه استقالل قصد فروش 
مهاجم خودش را دارد یا نه. بازیکنى 
که در زمــان انتقال به اســتقالل 
روز هاى جنجالى را براى دریافت 
رضایتنامه اش پشت سر گذاشت 
و اکنون بعد از ناکامى دوســاله در 
آستانه بازگشــت به اصفهان قرار 

دارد

ذوب آهن دلتنگ 
مرتضى  مدیرعامل ذوب آهن که مدتى قبل به دلیل آنچه کسالت 

و بیمارى عنوان شده بود در این پست فعالیت نمى کرد به 
کارش در این باشگاه بازگشته است.

در مردادمــاه امســال و در روزهایى کــه جوادمحمدى 
مدیرعامل ذوب آهن همراه تیم دیده نمى شد خبر رسید که 
او دچار بیمارى شده است و از همین رو نمى تواند فعالیتش 
را ادامه بدهد. البته هیــات مدیره ذوب آهن بعد از انتصاب 
احمدجمشــیدى سخنگوى باشــگاه به عنوان سرپرست 

مدیرعاملى اعالم کردند که این جابه جایى تا زمان حل و 
رفع بیمارى محمدى انجام شده است.

با این وجــود ذوب آهن فصــل نقل و انتقــاالت را نیز با 
سرپرســت مدیرعاملى شــروع کرد و حتى تغییراتى  نیز 
روى نیمکت تیم به وجود آمد. امــا ذوب در روزهاى اخیر 
با حاشــیه هایى هم مواجه بوده است. بعد از عقد قرارداد با 
حسین ابراهیمى بازیکن سابق نفت مسجدسلیمان ، رحمان 
رضایى که این فصل هدایت ذوب آهن را به عهده گرفته 

به این موضــوع اعتراض کرده و اعالم کــرد که دو عضو 
هیات مدیره با نظر خودشــان اقدام به جذب این بازیکن 
کرده اند. موضوعى که واکنش این بازیکن را هم به همراه 

داشت.
حاال باید دید با توجــه به اینکه جوادمحمــدى بار دیگر 
به عنوان مدیرعامل ذوب آهن فعالیتش را در باشــگاه از 
سرگرفته است  آیا تغییرى در روند نقل و انتقاالتى باشگاه 

ایجاد خواهد شد؟

دوباره تو جواد؟ 

مسئوالن باشــگاه تراکتور پس از بررســى گزینه هاى مختلف براى سپردن 
هدایت این تیم رســیدند که به نظر مى رســد از بین آنها شــماره 8 سابق 

پرسپولیس و شــماره 10 پیشین اســتقالل شانس باالترى 
دارند.

 باشــگاه تراکتور تبریز پس از قهرمانى در رقابت هاى 
جام حذفى و کسب مجوز حضور مستقیم در رقابت هاى 
فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا تکلیف سرمربى خود را 

مشخص نکرده است.
ساکت الهامى که توانســت با این تیم به قهرمانى در رقابت هاى حذفى برسد 
خیلى زود از بین گزینه هاى مد نظر مدیران باشگاه حذف شد تا بار دیگر نگاه ها به 
سمت محمدرضا زنوزى مالک باشگاه براى انتخاب سرمربى پرشورها جلب شود.

زنوزى عالقه زیادى به جذب على دایى ســرمربى پیشــین تیــم ملى ایران 
و پرســپولیس و ســایپا دارد. او در دو فصل گذشته نیز بارها ســراغ این مربى 
رفت اما دایى امسال هم پاسخ رد به پیشــنهاد تراکتورى ها بابت مشغله هاى 
کارى خود در تهران داد و از پذیرش مربیگرى در تیم هاى شهرســتانى امتناع

 کرد.
همین امر باعث شد تا مدیران باشگاه تراکتور با توجه به قانون جدید هیات رئیسه 
فدراســیون فوتبال مبنى بر عدم جذب مربى و بازیکــن خارجى براى انتخاب 

سرمربى خود از بین گزینه هاى داخلى دچار دردسر شوند.
الکس نورى مربى ســابق تیم هاى وردربرمن و هرتابرلیــن آلمان که اصالت 
ایرانى دارد به عنوان گزینه تراکتور در فضاى مجازى معرفى شــد اما باشــگاه 
تراکتور قید همکارى با وى را زد و پیشــنهادى به این مربــى براى همکارى

 نداد.
باشگاه تراکتور تبریز پس از کش و قوس فراوان به سه گزینه مد نظر خود براى 
مربیگرى در فصل آینده رقابت هاى لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا رسید. آنها 
مذاکرات اولیه خود با على کریمى، علیرضا منصوریــان و مهدى تارتار را آغاز 

کرده اند تا از بین آنها یک نفررا به عنوان گزینه نهایى معرفى کنند.
در بین این اســامى، کریمى و منصوریان مقبولیت بیشــترى نــزد هواداران 
تراکتور دارند تا شانس بیشــترى براى انتخاب به عنوان ســرمربى پرشورها 
نیز پیدا کنند. به نظر مى رســد على کریمى مرد شــماره 8 سابق پرسپولیس و 
علیرضا منصوریان بازیکن شماره 10 پیشین استقالل از شانس باالترى براى 
انتخاب نهایى برخوردارند که از بین این دو گزینه هم شانس على کریمى بیشتر

 است.
تراکتورى ها هرگز نسبت به مربیان خنثى دید مثبتى نداشته اند. همین امر هم 
باعث شده تا آنها در سال هاى اخیر دنبال گزینه هایى بروند که اسم و رسم دار 
باشــند. دیدگاهى که کریمى و علیرضا منصوریان دارند اما تارتار چندان از آن 

برخوردار نیست. 
مدیران باشــگاه تراکتور تبریز قصد دارند ظهر امروز سرمربى تراکتور در فصل 
بیستم لیگ برتر را معرفى کنند. تیمى که تمایلى به ریخت و پاش در بازار نقل و 
انتقاالتى ندارد و مى خواهد با حفظ بازیکنان اصلى خود به فکر کسب قهرمانى 

در این رقابت ها باشد

تراکتور و کلى گزینه زیر و روى میز
سایت کنفدراســیون فوتبال آســیا برنامه بازى هاى دوستانه

 تیم هاى ملى این قاره را آپدیت کرده است. 
  بر اساس اطالعات بروز شده در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا 
12 اکتبر برابر با 21 مهر امارات در جدال دوســتانه اى میزبان 
ازبکستان خواهد بود. اماراتى ها به جز این بازى مسابقه دیگرى 
را هم پیش بینى کرده اند. این بازى چهار روز زودتر به نســبت 
بازى با ازبکســتان یعنى 8 اکتبر و در برابر کویت برگزار خواهد 
شد. این بازى دوستانه هم به میزبانى اماراتى ها برگزار مى شود. 
و اما ژاپن هم براى انجام دو بازى دوستانه در هلند به توافق نهایى 
دست پیدا کرده است. 9 اکتبر برابر با 18 مهر چشم بادامى ها بازى 
با ساحل عاج را تجربه خواهند کرد. 13 اکتبر برابر با 22 مهر هم 

ژاپنى ها تجربه بازى در برابر کامرون را به دست خواهند آورد. 
مهدى خراطى،  مدیر اجرایى تیم ملى چند روز پیش از برگزارى 
بازى دوستانه تیم ملى در برابر ازبکستان و تاجیکستان خبر داده 
بود. البته بازى تیم ملى در برابر ازبکستان ابتدا قرار بود شهریور 
ماه در تاشــکند برگزار شــود اما موکول کردن روزهاى فیفا در 
شهریور ماه به ماه هاى مهر و آبان تاریخ این بازى را دستخوش 
تغییر کرد. بر اساس تازه ترین اعالم قرار است دیدار تیم ملى در 
برابر ازبکستان 17 مهر در تاشــکند برگزار شود. ازبک ها بعد از 
این بازى باید راهى امارات شــوند تا 21 مهر به مصاف تیم ملى 

این کشور بروند. 
تیم ملى در تالش اســت یک بازى هم با تاجیک ها در مهر ماه 

برگزار کند. برنامه فدراســیون فوتبال از این قرار اســت که بعد 
از بازى هاى تیم ملى در مهر ماه از اواخــر این ماه فصل جدید 
مسابقات لیگ برتر را شــروع کند. مذاکرات براى نهایى کردن 
دیدار  ایران در برابر تاجیکستان ادامه دارد و در صورتى که توافقى 
در این زمینه حاصل شود دیدار دوم تیم ملى 21 مهر برگزار خواهد 
شد. به واقع این بار تیم ملى مى خواهد از هر دو فیفا دى استفاده 
کند. بازى در برابر ازبکستان و تاجیکستان در ماه مهر؛ روى این 
دو بازى دوستانه اسکوچیچ تایید فراوانى دارد که تا به امروز بازى 
با ازبکستان نهایى شده است. او بعد از حضور در راس کادر فنى 
تیم ملى تا به امروز اردویى را برگزار نکرده اســت و این به خاطر 

شیوع ویروس کرونا بوده است.

ایران 17 مهر 
به میدان مى رود

وضعیت نیمکت هــاى لیگ برتــر در فصل جدید 
مســابقات به جوانگرایى روى آورده است و حضور 

سرمربیان باانگیزه بیشتر به چشم مى خورد.
 با پایان لیــگ نوزدهم، براى شــروع فصل جدید 
مسابقات لیگ برتر باشگاه ها دست به اقدامات جدى 
براى انتخاب ســرمربیان جدید زده اند. پس از جدایى 
هومن افاضلى، وحید بیاتلو 33 ساله سرمربى ماشین 
سازى تبریز شده است؛ جدایى بختیارى زاده از شهر 
خودرو به سرمربیگرى ســیدمهدى رحمتى 37 ساله 

ختم شده است.

مقایسه لیگ نوزدهم و لیگ بیستم

 فهرســت و ســن مربیــان در آغاز 
لیگ نوزدهم:

 پرســپولیس: (گابریل کالدرون 59 سال)، استقالل: 

(آندرا اســتراماچونى 43 ســال)، ســپاهان: (امیر 
قلعه نویى 55 ســال)، تراکتور: (مصطفى دنیزلى 69 
ســال)، ذوب آهن: (علیرضا منصوریان 47 ســال)، 
ســایپا: (ابراهیم صادقى 40 ســال)، فــوالد: (جواد 
نکونام 39 ســال)، نفــت مسجدســلیمان: (مهدى 
تارتار 46 سال)، گل گهر ســیرجان: (وینگو بگوویچ 
70 سال)، ماشین ســازى تبریز: (رسول خطیبى 40 
سال)، نســاجى مازندران: (محمدرضا مهاجرى 54 
ســال)، پارس جنوبى جم: (فراز کمالوند 42 ســال)، 
پیکان: (حسین فرکى 62 سال)، نفت آبادان: (دراگان 
اسکوچیچ 51 سال)، شــاهین بوشهر: (عبدا... ویسى 
48 سال)، شهر خودرو: (یحیى گل محمدى 48 سال). 

میانگین سنى: (81/ 50 سال).

  فهرست و ســن مربیان در آغاز لیگ 
بیستم: پرسپولیس: (یحیى گل محمدى 49 سال)، 

اســتقالل: (آنــدرا اســتراماچونى 44 ســال)، 
سپاهان(محرم نویدکیا 37ســال)، تراکتور: (ساکت 
الهامى 49سال)، ذوب آهن (رحمان رضایى 45سال)، 
سایپا: (ابراهیم صادقى 41 سال)، فوالد: (جواد نکونام 
40 سال)، نفت مسجد سلیمان: (مجتبى حسینى 47 
سال)، گل گهر ســیرجان: (امیر قلعه نویى 56سال)، 
ماشین ســازى تبریز: (وحید بیاتلو 32 سال)، نساجى 
مازندران: (محمود فکرى 51سال)، پیکان: (عبدا... 
ویسى 49 سال)، نفت آبادان: (بهنام سراج 49 سال)، 
شــهرخودرو: (مهــدى رحمتــى 39 ســال)، مس 
رفسنجان: (محمد ربیعى 39 سال)، آلومینیوم اراك: 
(رســول خطیبــى 41ســال). میانگیــن ســنى

.(44 /25) 

 جوانگرایى
کاهش شش  ونیم ساله میانگین سنى مربیان در لیگ 

برتر شــاید بیش از هر چیز دیگرى نشان از منسوخ 
شدن افکار کهنه باشد. باشگاهى مثل سایپا پارسال به 
ابراهیم صادقى اعتماد کرد و اگرچه در شرایط سخت، 
اما با هزینه اندك در لیگ برتر ماندگار شد. جالب است 
که آنها چند نوبت تغییر مدیریتى هم داشتند، اما این 
مساله منجر به تغییر در کادرفنى نشد و حاال قرار است 
صادقى فصل جدید هم روى نیمکت نارنجى پوشان 

باقى بماند. 

 قلعه نویى پیرترین شد
امیر قلعه نویى حاال پا به سن گذاشته ترین سرمربى 
لیگ برتر اســت. در آغاز فصل گذشته، جواد نکونام 
39 ساله تنها مربى زیر چهل سال لیگ برتر به شمار 
مى آمد، اما حاال براى لیگ بیســتم چهار مربى زیر 
چهل سال داریم؛ محمد ربیعى، مهدى رحمتى، محرم 

نویدکیا و وحید بیاتلو

وضعیت نیمکت هــاى
مســابقات به جوانگر
سرمربیان باانگیزه بیش
 با پایان لیــگ نوزده
مسابقات لیگ برتر باش
براى انتخاب ســرمربیا
هومن افاضلى، وحید بی
سازى تبریز شده است؛
خودرو به سرمربیگرىس

ختمشده است.

مقایسه لیگ نوزدهم

 فهرســت و س
لیگ نوزدهم:

 پرســپولیس: (گابریل

ش ن ت گوا بزرگوار،  پیرترین سرمربى شدبز
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تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ   پالك  شماره 1361 فرعى واقع در علویجه 1  
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى حیدر على کریمى  فرزند اکبر 
و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود به عمل نیامده 
اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1399/07/24 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل 
حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  
مجلس تحدیدى تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: چهار شنبه 1399/06/26  

-م الف :980503- ناظمى-    کفیل ثبت اسنادوامالك بخش مهردشت/ 6/165    
ابالغ رأى

کالسه: 12/99 دادنامه: 20- 99/6/19 مرجع رســیدگى: شعبه چهارم حقوقى شوراهاى 
حل اختالف تیران خواهان: الیاس عیدى فرزند حســین با وکالت  سمیرا سلمانیان فرزند 
محمد به نشانى تیران جنب اورژانس خواندگان: 1- تراب سعادتلو میرزائیان فرزند قربان 
به نشانى هشتگرد بلوار امام روبروى پمپ قدیم 2- حسین جمال طبیعت فرزند منصور به 
نشانى رضوانشهر منطقه صنعتى خیابان یکم شرقى سنگبرى شهاب 3- نبى احمدى 3- اله 
مراد رضایى 5- حشمت اله امیدى 6- نعمت اکرمى 7- سجاد شرافت 8- جعفر ابراهیمى 
9- حامد حاتمى 10- رضا حاتمى همگى مجهول المکان خواسته: اعتراض ثالث اجرایى 
در پرونده کالسه  1555/97 مبنى بر رفع توقیف از یک دستگاه خودرو 206 نقره اى مدل 
1383 به شماره انتظامى 41 ب 835 ایران 68 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طى تشریفات قانونى و اخذ نظریه مشورتى اعضاء قاضى شورا 
ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى مى نماید. رأى شورا: درخصوص 
اعتراض ثالث الیاس عیدى فرزند حسین با وکالت سمیرا سلمانیان فرزند محمد نسبت به 
توقیف یک دســتگاه خودرو 206 نقره اى مدل 1383 به شماره انتظامى 41 ب 835 ایران 
68 که در دعواى حقوقى حسین جمال طبیعت فرزند منصور علیه تراب سعادتلو میرزائیان 
فرزند قربان توقیف شده است شورا با توجه به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان با 
اجازه حاصل از مواد 146 و 147 و 61 قانون اجراى احکام مدنى حکم قبول اعتراض شخص 
ثالث به رفع توقیف از خودرو 206 نقره اى مدل 1383 به شماره انتظامى 41 ب 835 ایران 
68 صادر و اعالم مى نماید. رأى صادره نســبت به خواندگان ردیف 1 و 2 حضورى ظرف 
مهلت 20 روز قابل اعتراض در محاکم عمومى تیران است و نسبت به سایر خواندگان غیابى 
و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهى در این شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل 
اعتراض در محاکم عمومى تیران است. م الف: 985454 امیر کاظمى قاضى شعبه چهارم 

حقوقى شوراى حل اختالف تیران/6/171
ابالغ  افراز

آگهى افراز پالك 16/940 ناحیه گرمســیر بخش هفده ثبت اصفهان- نظر باینکه آقاى 
على آموزگار فرزند عباس مالک مشــاعى پالك 940 فرعى واقع در زواره شانزده اصلى 
گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان باســتناد آئین نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع 
مصوب آذر ماهه 1357 تقاضاى افراز مالکیت مشاعى خودرا از پالك فوق بطرفیت خانم 
ها ایران عامریان زاده زواره،  فاطمه عامریان زاده زواره،  ملک عامریان زاده زواره،  حشمت 
عامریان زاده زواره،  بى بى بیگم هاشــمى طباطبائى زواره و آقاى مهدى عامریان زاده 
زواره را نموده واعالم داشته آدرســى از خواندگان مرقوم در دست نمیباشد لذا بدینوسیله 
به اطالع میرســاند معاینه محل و تنظیم صورتمجلس در روز شنبه مورخ 1399/07/05 
ساعت 9صبح به اتفاق نماینده و نقشه بردار ثبت در محل بعمل مى آید لذا در روز و ساعت 
مقرر در محل مورد تقاضا حاضر شوید. عدم حضور شما مانع رسیدگى نخواهد گردید م الف 

: 985212خیراله عصارى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك زواره/6/173
آگهى موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آئین نامه اجرائى آن

برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شــهرضا 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 15روز در روزنامه هاى رویداد امروز و نصف جهان چاپ 
اصفهان آگهى مى شود و در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضى دارند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى نسبت به بند ( الف ) به مدت دو ماه 
و نسبت به بند ( ب ) به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایى تقدیم نمایند و گواهى طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا ارائه 
نمایند ، بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
بند الف)

بخش یک ثبتى شهرضا
یکم : شماره فرعى از 1- اصلى ابنیه

1- راى شماره 139960302008003425 - 99/06/05 – مهدیه صورى فرزند فضل اله 
ششدانگ قسمتى از یک باب خانه مجزى شده از پالك 3228 فرعى به مساحت 26,46 متر 
مربع که به انضمام ششدانگ پالك 3230 فرعى جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است 

دوم : شماره هاى فرعى از 2- اصلى مزرعه فضل آباد
2- راى شماره 139960302008003385 - 99/06/03 – فخرالملوك شبانى فرزند ولى 
اله ششدانگ یک باب خانه و یک باب مغازه دو دهنه متصله به آن مجزى شده از پالك 176 
فرعى به مساحت 209,30 متر مربع در ازاء تمامت یک سهم و یک سوم سهم مشاع از 24 
سهم ششدانگ که میزان یک ، سوم سهم مشاع آن انتقال عادى از طرف رضوان رحمتى و 

میزان هفت ، هجدهم سهم مشاع آن انتقال عادى از طرف محترم رحمتى
3- راى شماره 139960302008003386 - 99/06/03 – حمید نادرى دره شورى فرزند 
فتحعلى نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 436 فرعى 
به مساحت 115,30 متر مربع در ازاء تمامت سیصد و چهل و دو ، پانصد و چهل و پنجم حبه 

مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف افسانه همتى
4- راى شماره 139960302008003387 - 99/06/03 – محمود ادیبان فرزند ابراهیم 
نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 436 فرعى به 
مساحت 115,30 متر مربع در ازاء تمامت پانصد و سیزده ، یک هزار و نودم حبه مشاع از 72 

حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف افسانه همتى
5- راى شماره 139960302008003388 - 99/06/03 – مهین نادرى دره شورى فرزند 
فتحعلى نسبت به 1,5 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 436 
فرعى به مســاحت 115,30 متر مربع در ازاء تمامت پانصد و سیزده ، یک هزار و نودم حبه 

مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف افسانه همتى  
6- راى شــماره 139960302008003389 - 99/06/03 – فاطمه نادرى دره شورى 
فرزند حمید به والیت پدرش نسبت به 1 دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى 
شده از پالك 436 فرعى به مساحت 115,30 متر مربع در ازاء تمامت یکصد و هفتاد و یک 
، پانصد و چهل و پنجم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ انتقال عادى از طرف افسانه همتى

7- راى شــماره 139860302008009786 - 98/12/21 – مصطفى کاله دوز فرزند 
جمشید نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام به استثناء بهاء ثمنیه 

اعیانى آن مجزى شده از پالك 474 فرعى به مساحت 122,25 متر مربع
8- راى شماره 139860302008009787 - 98/12/21 – مریم صالحیان فرزند محمود 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى 

آن مجزى شده از پالك 474 فرعى به مساحت 122,25 متر مربع
9- راى شــماره 139960302008002686 - 99/05/06 – رمضانعلى پارسائى فرزند 
حسین على ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 809 فرعى به مساحت 89,60 

متر مربع
10- راى شــماره 139960302008003149 - 99/05/27 – على اکبر احمدى قراچه 
فرزند شهباز ششدانگ یک باب خانه سه طبقه مجزى شده از پالك 1572 فرعى باقیمانده 
که به شماره 13943 فرعى تبدیل شــده و پالك هاى 7458 و 9378 فرعى به مساحت 

208,82 متر مربع
11- راى شــماره 139960302008003186 - 99/06/01 – طوبى ترابى فرزند رضا 
ششدانگ یک باب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانى مجزى شده از پالك 1718 فرعى به 

مساحت 205,55 متر مربع
12- راى شــماره 139960302008003081 - 99/05/21 – بنت الهدا رضائى فرزند 
ولى اله ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 13604 فرعى به مساحت 178,35 

متر مربع 
13- راى شماره 139960302008003435 - 99/06/05 – پروانه طحانیان فرزند فتح اله 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه پالك 16731 فرعى به مساحت 400 

متر مربع در ازاء تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ انتقال عادى از طرف مظفر هادى
سوم : شماره هاى فرعى از 3- اصلى مزرعه موغان

14- راى شماره 139860302008003708 - 98/05/10 – سید حسام طباطبائیان فرزند 
مسیح اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 782 

فرعى به مساحت 240,66 متر مربع 
15- راى شماره 139860302008003709 - 98/05/10 – اعظم سرورى فرزند جواد 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 782 فرعى به 

مساحت 240,66 متر مربع 
16- راى شماره 139960302008003003 - 99/05/19 – امیر برزوکى فرزند عباسعلى 
نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 818 فرعى به 
مساحت 235,40 متر مربع در ازاء 153 سهم و یک – ســوم سهم مشاع از 650 سهم سه 

دانگ از ششدانگ انتقال عادى از طرف عباسعلى برزوکى
17- راى شــماره 139960302008003004 - 99/05/19 – مریم فردوسیان شهرضا 
فرزند کرامت اله نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 
818 فرعى به مساحت 235,40 متر مربع در ازاء 76 سهم و دو – سوم  سهم مشاع از 650 

سهم سه دانگ از ششدانگ انتقال عادى از طرف عباسعلى برزوکى
18- راى شــماره 139960302008003067 - 99/05/20 – محمد على رفیعى فرزند 
علیرضا ششدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 878 فرعى به مساحت 82,85 متر 

مربع
19- راى شــماره 139960302008002440 - 99/04/29 – نرجــس خاتون صابرى 
فرزند مرتضى ششــدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 1246 فرعى به مساحت 

161 متر مربع
چهارم : شماره هاى فرعى از 21- اصلى مزرعه رشکنه

20- راى شــماره 139960302008003166 - 99/05/30 – سید ابراهیم میربد فرزند 
سید  اصغر نسبت به 41 حبه و دویست و شصت و نه ، دویست و نود و نهم حبه مشاع از 72 
حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 484 فرعى به مساحت 546,55 متر مربع

21- راى شماره 139960302008003167 - 99/05/30 – زهرا میربد فرزند ابوالقاسم 
نسبت به 30 حبه و سی ، دویست و نود و نهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه 
مجزى شده از پالك 484 فرعى به مساحت 546,55 متر مربع در ازاء تمامت 262,5 سهم 
مشاع از 1600 سهم ششدانگ که تمامت 62,5 مشاع آن انتقال عادى از طرف زهره میربد 

موروثى از سید اصغر میربد
22- راى شماره 139960302008003437 - 99/06/05 – سید مهدى میربد فرزند سید 
عبدالکریم نسبت به 8 حبه و دوازده ، یک هزار و هشــتصد و یازدهم حبه مشاع از 72 حبه 

ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 484 فرعى به مساحت 585,26 متر مربع
23- راى شــماره 139960302008003438 - 99/06/05 – مهســا میربد فرزند سید 
عبدالکریم نسبت به 5 حبه و یک هزار و ششصد و نود و پنج ، یک هزار و هشتصد و یازدهم 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 484 فرعى به مساحت 

585,26 متر مربع
24- راى شماره 139960302008003439 - 99/06/05 – سید عبدالکریم میربد فرزند 
سید اصغر نســبت به 32 حبه و چهارصد و چهل ، یک هزار و هشتصد و یازدهم حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شــده از پالك 484 فرعى به مساحت 585,26 

متر مربع
25- راى شماره 139960302008003440 - 99/06/05 – مهتاب السادات میربد فرزند 
سید عبدالکریم نسبت به 5 حبه و یک هزار و ششــصد و نود و پنج ، یک هزار و هشتصد و 
یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 484 فرعى به 

مساحت 585,26 متر مربع
26- راى شــماره 139960302008003441 - 99/06/05 – مهین مهمان دوســت 
اصفهانى فرزند محمد حسین نسبت به 19 حبه و یک هزار و پانصد و نود و یک ، یک هزار و 
هشتصد و یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 484 

فرعى به مساحت 585,26 متر مربع
27- راى شــماره 139960302008003383 - 99/06/03 – رضوان صالحپور شهرضا 
فرزند عوضعلى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 

1280 فرعى به مساحت 113,50 متر مربع 
28- راى شماره 139960302008003384 - 99/06/03 – مجتبى فخارى فرزند حسین 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 1280 فرعى به 

مساحت 113,50 متر مربع 
29- راى شماره 139960302008003443 - 99/06/05 – ولى اله کاجى فرزند حسن 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2644 فرعى که 

قبًال شماره 98  فرعى بوده و 1217 فرعى به مساحت 136,50 متر مربع
30- راى شماره 139960302008003444 - 99/06/05 – شهال مومنیان فرزند ولى اله 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2644 فرعى که 

قبًال شماره 98  فرعى بوده و 1217 فرعى به مساحت 136,50 متر مربع
31- راى شــماره 139960302008003445 - 99/06/05 – الهه کاجى فرزند ولى اله 
نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2644 فرعى که 

قبًال شماره 98  فرعى بوده و 1217 فرعى به مساحت 136,50 متر مربع
32- راى شــماره 139960302008003446 - 99/06/05 – ایاز رضائى فرزند حسین 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2644 فرعى که قبًال شماره 98  فرعى بوده 

و 1217 فرعى به مساحت 165,20 متر مربع
پنجم : شماره هاى فرعى از 23- اصلى مزرعه سودآباد

33- راى شماره 139960302008003436 - 99/06/05 – جابر انصارى فرزند محمد 
على ششــدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزى شــده از پالك 140 فرعى به مساحت 

257,34 متر مربع
34- راى شــماره 139960302008002324 - 99/04/24 – محمد رضا قانع شهرضا 
فرزند رمضانعلى نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شده از 

پالك 517 فرعى به مساحت 42 متر مربع
35- راى شــماره 139960302008002325 - 99/04/24 – فــروزان حیدرپور فرزند 
جمشید نسبت به دو دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب مغازه مجزى شده از پالك 517 

فرعى به مساحت 42 متر مربع
ششم : شماره فرعى از 50- اصلى مزرعه اله آباد

36- راى شماره 139960302008003140 - 99/05/25 – على حقوقى فرزند عبدالرضا 
ششدانگ یک باب خانه مجزى شده از پالك 2296 فرعى به مساحت 250,27 متر مربع 

هفتم : شماره فرعى از 69- اصلى شاهرضا
37- راى شماره 139960302008003381 - 99/06/03 – محسن خاقانپور فرزند رضا 
ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزى شده از پالك 12 فرعى به مساحت 25,72 متر 

مربع
بند ب)

بخش یک ثبتى شهرضا
یکم : شماره فرعى از 82- اصلى مزرعه چشمه بروى

1- راى شــماره 139560302008003244 - 95/05/19 و راى اصالحــى شــماره 
139960302008003152 - 99/05/28 – عبدالکریم اعتمادى اسفرجانى فرزند اسداله 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى با اشجار و ساختمان و اســتخر و سایر تأسیسات ( به 
انضمام قدرالسهم از قنات مزرعه و فاضالب رودخانه اسفرجان ) به مساحت 107606 متر 
مربع که در راى اولیه و به تبع آن در آگهى اولیه مساحت و نوع ملک اشتباهاً قید شده و اینک 
تجدید آگهى مى گردد تاریخ انتشار نوبت یکم : روز   سه شنبه  1399/06/11 تاریخ انتشار 
نوبت دوم : روز   چهار شنبه  1399/06/26 م الف 964686 سید اسداله موسوى  -  رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا/6/123

آگهى تغییرات
شرکت گروه پزشکى درمان بارورى و نابارورى مبناى 
سالمت سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 60677 
و شناسه ملى 14007651869 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى ســالیانه مورخ 1399/03/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ســید مهدى احمدى 
علون آبادى به شــماره ملى 5659464440، محمد 
حسین نصر اصفهانى به شماره ملى 1141605945 
و سید اسد اله کالنترى به شماره ملى 4459428611 
به عنوان اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. - موسسه 
حسابرسى امجد تراز (حسابداران رسمى) به شناسه 
ملى 10260117975 بسمت بازرس اصلى و مریم 
ابراهیمى کلهرودى به شماره ملى 1282806696 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شدند. - ترازنامه و صورت سود و زیان عملکرد سال 
مالى منتهى به 1398/12/29 تصویب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (983660)

آگهى تغییرات
شرکت هن ســن الکتریک ایرانیان شرکت سهامى 
خــاص به شــماره ثبــت 56756 و شناســه ملى 
14005893894 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مورخ 1397/04/23 شرکت هن سن الکتریک 
کدفراگیر3002821720 به نمایندگى پتر پتروسکا به 
کد فراگیر 100278688 به سمت رییس هیات مدیره 
و مسعود میرلوحى فالورجانى کدملى 1110746857 
به ســمت نایب رییس هیات مدیــره و خانم حدیث 
قاسمى کدملى 1110813945 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمى و سایر نامه 
هاى عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر میباشد. ضمناً مدیرعامل شرکت مجرى 
مصوبات هیأت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (983663)

آگهى تغییرات
شــرکت هن ســن الکتریک ایرانیان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 56756 و شناسه 
ملى 14005893894 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1397/04/23 شــرکت هن ســن الکتریک 
کدفراگیر3002821720 و مســعود میرلوحى 
فالورجانى کدملى 1110746857 و خانم حدیث 
قاسمى کدملى 1110813945 به عنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند.موسســه حسابرســى امین تدبیر بصیر 
شناسه ملى10103512680 و آقاى معین ماه 
آورپور کدملى 1292365501 به ترتیب به سمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک 
سال انتخاب شدند. عملکرد سال مالى 96تصویب 
شد. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (983667)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص افرند ســازه فرتاك اســپادنا درتاریخ 1399/06/13 به شــماره ثبت 65470 به شناسه ملى 
14009404829 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع 
فعالیت :انجام خدمات مشاوره اى و پیمانکارى ، طراحى ، مطالعات و اجراى طرحهاى راه سازى شامل راه هاى شهرى ، روستایى 
، انجام کلیه امور ساختمانى راهسازى ، نهرکشى ، زهکشى ، جدول کشى و انجام کلیه عملیات آپارتمان سازى ، پل سازى ، سد 
سازى ، تونل سازى ، محوطه سازى ، نقشه کشى ، نقشه بردارى ، ایجاد و راه اندازى کلیه پروژه هاى صنعتى ، فنى ، جوشکارى 
، برشکارى ، تراشکارى ، لوله کشى خطوط، رنگ آمیزى سند پالست ، ایزوگام ، تهیه و تامین ماشین آالت سبک و سنگین و 
خرید و فروش آن ، خرید و فروش ، تولید بتن و مصالح ساختمانى ، ضایعات ساختمانى ، اجراى اسکله ، سقف ، خرید و فروش 
و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، اخذ و اعطاى نمایندگى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى ، شرکت در کلیه مناقصات 
و مزایدات دولتى و خصوصى . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله گل محمدى - جاللیه ، کوچه گل 
آرا1 ، کوچه گل آرا ، پالك 14 ، طبقه اول کدپستى 8194844694 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 
ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 3501/1 مورخ 1399/06/10 نزد بانک صادرات شعبه خانه اصفهان با کد ???? پرداخت گردیده است 
اعضا هیئت مدیره آقاى امین شیرورى به شماره ملى 1283882434 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى یوسف 
غفارى به شماره ملى 1287053254 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم معصومه عباسى به شماره ملى 1287165249 و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً 
با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیات مدیره منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد معمارپور به شماره ملى 5490079861 
به سمت بازرس اصلى به مدت یک سال مالى خانم فاطمه نادرى به شماره ملى 5490081643 به سمت بازرس على البدل به 
مدت یک سال مالى روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (983697)

آگهى تغییرات
شرکت نیک نقش آجر سهامى خاص به شماره 
ثبت 9959 و شناســه ملى 10260310378 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1399/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مریم 
توکل دوســت کدملى1288067879بسمت 
رئیــس هیأت مدیره و شــهناز توکل دوســت 
کدملى1291082883 بسمت نایب رئیس هیأت 
مدیره و رضا توکل دوست کدملى1281647667 
بســمت مدیر عامل براى مدت دو سال انتخاب 
شدند . ضمناً مدیر عامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و بهادار 
و بانکى تعهدات شــرکت با امضــاء مدیرعامل 
منفرداً با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق 
ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً و 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (981405)

آگهى تغییرات
شرکت نیک نقش آجر سهامى خاص به شماره ثبت 
9959 و شناســه ملى 10260310378 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1399/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مریم 
توکل دوست به شماره ملى 1288067879 و شهناز 
توکل دوست به شــماره ملى 1291082883 ورضا 
توکل دوست به شماره ملى 1281647667 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. بهرام دهقانى به کد ملى 1287942301 
و کد پســتى 8169196440 و فرشید خان جان کد 
ملى 2298240426 و کد پستى 8169196440 به 
ترتیب به سمت بازرســان 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 اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (981406)

آگهى تغییرات
شــرکت فرآینــد پلیمر ســپاهان ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 27576 و شناســه ملى 
10862043728 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1398/12/25 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد 
: امیر حســین فرهنــگ منش به شــماره ملى 
1272747727 و عبدالــه فرهنــگ منــش 
به شــماره ملى 1819014207 و زیبا دشــتى 
مقدانى به شماره ملى 1754115391 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. میالد حاتمى به شــماره ملى 
1272311724 به سمت بازرس اصلى و اشرف 
اقبالى گورتانى به کد ملــى 1285341287 به 
ســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب شــدند .روزنامه نصــف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (981407)

آگهى تغییرات
موسسه صندوق قرض الحسنه و پس انداز فدك صفاهان 
به شماره ثبت 1069 و شناسه ملى 10260165280 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عــادى مورخ 
1399/05/02 و نامه شــماره757 مورخ1399/6/1 
سازمان اقتصاد اســالمى ایران : تراز و بیالن منتهى به 
سال مالى 1398 تصویب شد . رســول کرمى بشماره 
ملى 1287019404 بعنوان بــازرس اصلى - کورش 
توافقى بشماره ملى 1280971835 بعنوان بارزس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه نصف 
جهان براى چاپ آگهیهاى موسســه تعیین شد . نیاکان 
رحیم پور بشماره ملى1283612951 - حسین عمادى 
بشماره ملى1289485119 - ســیدمحمدرضامیرى 
یان بشــماره ملى 1280363304 - رضارکنى فوالدى 
بشماره ملى 1289567565 - حسن مشتاقیان بشماره 
ملى 1285667506 - على قاســم زاده بشــماره ملى 
1262974747 - سیدحمیدرضامیرى یان بشماره ملى 
1284602958 بعنوان اعضاى اصلى و روح اله عمادى 
بشماره ملى 1289620288 - امیرمحمدپیرنجم الدین 
بشماره ملى 1290680655 بعنوان اعضاى على البدل 
هیات مدیره براى مدت 2 سال انتخاب گردیدند . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (983622)

آگهى تغییرات
موسسه صندوق قرض الحســنه و پس انداز فدك 
صفاهان به شــماره ثبــت 1069 و شناســه ملى 
10260165280 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مــورخ 1399/05/07 و نامه شــماره757 
مــورخ1399/6/1 ســازمان اقتصــاد اســالمى 
ایــران : ســیدمحمدرضامیرى یــان بــه کدملى 
1280363304رئیــس هیات مدیــره - رضارکنى 
فوالدى بــه کدملــى 1289567565مدیرعامل - 
سیدحمیدرضا میرى یان به کدملى1284602958 
نایب رئیس هیات مدیره - على قاسم زاده به کد ملى 
1262974747 خزانه دار - حســن مشــتاقیان به 
کدملى 1285667506 عضواصلى - حسین عمادى 
به کدملى 1289485119 عضواصلى - نیاکان رحیم 
پور به کد ملى 1283612951 عضواصلى براى مدت 
2 سال انتخاب گردیدند . کلیه اســناد و اوراق بهادار 
و تعهــدآور با امضاى مشــترك مدیرعامل (درغیاب 
مدیرعامل قائم مقام )و دونفراز اعضاى اصلى هئیت 
مدیره که همگى فاقدرابطه نسبى درج یک باشند همراه 
با مهر صندوق معتبر مى باشد . مکاتبات ادارى با امضاى 
مدیرعامل و مهر صندوق معتبر مى باشد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (983646)
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بیشتر ما، به راحتى، چشم هایمان را نادیده مى گیریم در 
حالى که چشم هاى ما کمکمان مى کنند دنیا را ببینیم. 
اما زمانى که یکى از چشــم ها یا هر دو چشم به دردسر 
مى افتند، تمام توجه ما را به خــود معطوف مى کنند. از 
کجا باید بدانیم کدام مشکل چشم مسئله  مهمى نیست 

و کدام مشکل را باید جدى بگیریم؟
چشم درد

چشم درد واضح ترین عالمت مشکل چشمى است که 
نباید آن را دستکم بگیرید. اگر مشغول کارهاى عادى تان 
هستید و چشــمتان ناگهان دردناك مى شود باید به آن 
توجه کنید. اگر چشم درد ناگهان شروع شود، شدید باشد 
و بیش از یکى دو دقیقه طول بکشــد باید هر چه زودتر 
به متخصص چشم مراجعه کنید. درد یکى از راه هایى 
است که چشمتان به شما هشدار مى دهد دچار عفونت یا 
التهابى شده است؛ اما حتى اگر مى توانید درد چشمتان 
را به یک آسیب مرتبط بدانید باز هم باید براى بررسى به 
پزشک مراجعه کنید. خود فرد معموًال نمى تواند میزان 
آسیب وارده به چشــمش را ارزیابى کند و همیشه این 
خودِ  آسیب نیست که چشم را به دردسر مى اندازد بلکه 
التهاب، خونریزى و عفونت ناشــى از آسیب مى تواند 

مسئله  جدى ترى باشد.
تارى دید

شــایع ترین علت تــارى دید، 
کافــى نبــودن مایع 

روان کننــده در 

کره  چشم است. به این عارضه «خشکى چشم» گفته 
مى شود و مى تواند نتیجه  مصرف برخى از داروها مانند 
آنتى هیستامین ها و یا ناشى از عوامل محیطى مانند باد یا 
دود و یا حتى استفاده از لنزهاى تماسى به مدت طوالنى 
باشد. زنان باردار نیز معموًال دچار خشکى چشم مى شوند 
که علت آن تغییرات هورمونى است که بر کیفیت تولید 
اشک در چشــم ها اثر مى گذارد. همیشه هرگونه تغییر 
در بینایى حین بــاردارى را به پزشــکتان اطالع دهید 
زیرا مى تواند نشــان دهنده  دیابت باردارى یا فشارخون 
باال باشــد. اما اگر باردار نیســتید، مى توانید با استفاده 

از اشــک مصنوعى مشکل خود را 
رفع کنید. اگر اشک مصنوعى 

کمکى به شــما نکــرد، به 
متخصص چشم مراجعه 

کنید. شاید هم تارى 
دیدتان به این علت 

باشد که نیاز به 

استفاده از عینک طبى دارید؛ اما به هر حال باید احتمال 
بیمارى هاى چشم را نیز بررسى کنید. اگر تارى دیدتان 
ناگهانى شروع شد یا در عرض چند دقیقه یا چند ساعت 
دچار افت َشدید در بینایى ُشدید باید به اورژانس مراجعه 
کنید، چون ممکن است این حالت ها به مشکالت جدى 
مانند التهاب عصب بینایى یا فشــارخون بسیار باال در 
اطراف مغز و نخاع مربوط باشند که مى توانند مشکالت 

بینایى ایجاد کنند.
احساس سوزش یا زبرى در چشم

کمبود خواب، دود در اطراف، آلرژى ها و یا خشکى چشم 
مى تواند گاهى باعث احساس سوزش یا زبرى در چشم ها 
شود. اشک مصنوعى مى تواند این احساس 
را تســکین بدهد؛ اما اگر شک دارید 
شىء خارجى در چشمتان رفته 
و باعث تحریک شــده به 

پزشــک مراجعه 
کنید.

غدد  گاهى 
چربــى پاى 
مژه ها مســدود 

مى شوند و گاهى مایت ها 
در این احساس ناخوشایند نقش 
دارند. مایت هــا موجودات 
پى  ســکو و میکر
هستند که در اطراف 
فولیکول هاى مژه 
زندگــى مى کنند 
و از ســلول هاى 
مــرده  پوســت و 
چربى هــاى تجمــع 

یافته تغذیه مى کنند. هر 
چند مایت ها طبیعى اند 

و معموًال مشــکلى 

ایجــاد نمى کنند اما اگر زیاد شــوند گاهــى مى توانند 
مشکالتى براى چشــم ایجاد کنند. یک راهکار مفید 
خانگى این اســت که تکه پارچه  تمیزى را به آب داغ 
آغشــته کرده، بچالنید و پنج دقیقه روى پلکتان نگه 
دارید (با چشم بسته) تا غدد چربى مسدود شده باز شوند.

اگر بعد از چند هفته احساس سوزش و زبرى در چشمتان 
همچنان ادامه داشت، به پزشک مراجعه کنید. سوزش 
چشــم مى تواند نوعى آفتاب ســوختگى در نتیجه  قرار 
گرفتــن در معرض اشــعه ماوراءبنفش خورشــید و یا 
منابع نورى مصنوعى مانند المپ هاى برنزه باشــد. از 
دیگر دالیل سوزش چشــم ها مى تواند برف کورى یا 
فوتوکراتیت باشــد که باعث آسیب دیدن چشم هایتان 

مى شود.
قرمزى چشم

محرك هایى که در باال گفتیم باعث خشــکى و 
سوزش چشم مى شــوند مى توانند باعث قرمزى 
چشم نیز بشــوند؛ زیرا رگ هاى خونى چشم را گشاد و 
قابل رؤیت تر مى کنند. اگر چشــم هایتان قرمز شده اند 
اما احســاس بدى ندارید و بینایى تان 
مانند معمول است مى توانید با اشک 

مصنوعى قرمزى را کاهش دهید.
قرمزى چشم زمانى چشمگیرتر به نظر 
مى رسد که یکى از رگ هاى ریز خونى 
در چشم پاره شود و لکه  خون در چشم 
ایجاد کند. این عالمت، هشداردهنده 
به نظر مى رسد؛ اما جاى نگرانى ندارد 
چون صرفًا شــبیه کبودى است. اما اگر 
قرمزى چشم با درد، سوزش، تارى دید، 
ترشح و یا هرگونه عالمت جدید دیگر همراه 
باشد باید به پزشک مراجعه کنید چون احتمال 

ورم ملتحمه یا چشم صورتى مطرح است.
دوبینى

اگر دوبینى تان با بســتن یکى از چشم ها برطرف شود 
مى تواند نتیجه  یک مشــکل نورولوژیکى باشد و باید 
به پزشــک یا اورژانس مراجعه کنید. اگر بستن یکى از 
چشم ها مشــکل دوبینى تان را برطرف نکرد احتماًال 
نتیجه  خشکى چشم یا آب مروارید است و باید به پزشک 

مراجعه کنید و نیازى به اقدام اورژانسى نیست.

افتادگى پلک
با افزایش ســن، پلک ها حالت افتاده پیــدا مى کنند و 
بافت هاى اطراف چشــم به طور طبیعى شل مى شوند 
اما این یک پروسه  تدریجى است نه ناگهانى. اگر یکى 
از پلک هایتــان ناگهان افتاد باید بــه اورژانس مراجعه 
کنید چون مى تواند عالمت سکته مغزى، یک بیمارى 

عضالنى و یا یک مشکل عصبى باشد.
بزرگ شدن یکى از مردمک ها

حتمًا مى دانید که وقتى محیطتان روشن است مردمک 
چشم ها جمع مى شوند و وقتى نور کم است مردمک ها 
گشاد مى شــوند. مردمک هاى چشــم همیشه، چه در 
روشنایى و چه در تاریکى، باید با هم متقارن باشند. اگر 
یکى از مردمک هایتان ناگهــان بزرگ تر از آن دیگرى 
شد باید به اورژانس مراجعه کنید چون مى تواند عالمت 

آنوریسم یا یک مشکل مغزى دیگر باشد.
مگس پران همراه با نورهاى درخشان

مگس پران چشم چیزى است که خیلى ها تجربه مى کنند 
و مشکل خاصى نیست و نتیجه  تغییرات مرتبط با سن 
اســت؛ اما اگر ناگهان متوجه مگس  پرانى در چشمتان 
شدید که با تجربیات قبلى تان تفاوت داشتند، مخصوصًا 
اگر با نورهاى درخشان یا تارى دید همراه بود، باید فوراً 
به پزشک مراجعه کنید زیرا ممکن است شبکیه چشمتان 
پاره شده باشــد. بیشتر وقت ها پارگى شــبکیه خود به 

خودى است و در اثر آسیب یا ضربه نیست.
جرقه در چشم

همانطور که در باال ذکر شــد دیدن جرقه نور مى تواند 
نشانه جداشدگى یا پارگى شــبکیه چشم باشد و اگر به 
سرعت درمان نشود، مى تواند منجر به کورى شود. بسته 
به محل و اندازه پارگى، پزشــکتان ممکن است آن را با 

لیزر یا فریز درمان کند.
در نهایت اینکه حتى اگر هرگز عالیمى مانند آنچه در باال 
ذکر شد را تجربه نکرده اید، براى مراقبت از چشمانتان 
بنا بر توصیه  متخصصان تا قبل از 40 سالگى براى معاینه 
به چشم پزشک مراجعه کنید و بعد از آن هم باید هر دو تا 
چهار سال یک بار معاینه چشم انجام دهید. اگر مبتال به 
دیابت، فشارخون باال، کلسترول باال یا سایر مشکالت 
بهداشتى هستید، باید مراجعات بیشترى به چشم پزشک 

داشته باشید. 

یک متخصــص جراحى دهــان، فک و صــورت گفت: 
دندان هاى عقــل نهفته توانایى تبدیل شــدن به تومور یا 

کیست را دارند، بنابراین باید هر چه سریع تر کشیده شوند.
امین یمنــى درباره اهمیت خارج کــردن دندان هاى عقل 
نهفته اظهار کرد: به طور کلى هر دنــدان نهفته اى را باید 
خارج کرد، زیرا این دندان ها بیشتر از اینکه مفید باشند، مضر 
هستند. دندان ها وقتى نهفته هستند، بافت تولید کننده آنها یا 
جوانه هاى دندانى که به آنها فولیکول دندانى گفته مى شود، 

پتانسیل بزرگ تر شدن و تولید کیست را دارند.
او بیان کرد: علت بروز بســیارى از کیست هاى موجود در 
فک ها، وجود دندان هاى نهفته است. این دندان ها همچنین 
مى توانند تومور هایى را ایجاد کنند. از ســوى دیگر وقتى 
دندان هاى نهفته رشــد مى کنند، مى توانند به دندان هاى 
جلویى خود آسیب بزنند و تحلیل ریشه دندان جلویى، وارد 
شدن فشار به آن، گیر کردن غذا بین دندان نهفته و جلویى، 
پوسیدگى ناحیه و مشکالت لثه اى شدید را به همراه داشته 
باشــد. این متخصص جراحى دهان، فک و صورت افزود: 
رویش دندان هاى عقل بین سنین 18 تا 25 سالگى کامل 
مى شود. بهترین زمان براى خارج کردن دندان هاى عقل 
نهفته هنگامى است که دو سوم ریشه دندان تشکیل شده 
باشد در این شــرایط دندان نهفته راحت تر خارج مى شود. 
به طور کلى برخى دندان هاى عقل آسان تر و گروهى دیگر 
دشوارتر جراحى مى شوند. یمنى تأکید کرد: افراد باید تا زیر 
40 ســالگى دندان هاى عقل نهفته خود را بکشند و پس از 
این سن ســالیانه یکبار دندانپزشک این دندان ها را بررسى 
کند تا آنها مشکلى را براى فرد ایجاد نکنند. او تصریح کرد: 
بهترین حالت این اســت که دندان هاى عقل در نخستین 
فرصت کشیده شوند، زیرا این دندان ها مى توانند مشکالتى 
را براى فرد به همراه داشته باشند. در برخى موارد دندان هاى 
عقل نهفته در مجاورت عصب فک تحتانى قرار گرفته اند، 
بنابراین این احتمال وجود دارد هنگام جراحى این دندان ها، 
این عصب آسیب ببیند، فلج یا بى حس شود که این فلج، فلج 

عصب حسى است و حرکتى نیست.

9 مشکل چشمى که نباید نادیده بگیرید

توجه کنید. اگر چشم درد ناگهانشروع شود، شدید باشد
بیش از یکى دو دقیقه طول بکشــد باید هر چه زودتر و
به متخصص چشم مراجعه کنید. درد یکى از راه هایى
استکه چشمتان به شما هشدار مى دهد دچار عفونت یا
التهابى شده است؛ اما حتى اگر مى توانید درد چشمتان
را به یکآسیب مرتبط بدانید باز هم باید براى بررسى به
پزشک مراجعه کنید. خود فرد معموًال نمى تواند میزان
آسیب وارده به چشــمش را ارزیابى کند و همیشه این
خودِ  آسیب نیست که چشم را به دردسر مى اندازد بلکه
التهاب، خونریزى و عفونت ناشــى از آسیب مى تواند

مسئله  جدى ترى باشد.
تارى دید

شــایع ترین علت تــارى دید، 
کافــى نبــودن مایع

روان کننــده در 

از اشــک مصنوعىمشکل خود را 
رفع کنید. اگر اشک مصنوعى 

کمکى به شــما نکــرد، به 
متخصص چشم مراجعه 

کنید. شاید هم تارى 
اینعلت  دیدتان به

باشد که نیاز به 

مى تواند گاهى باعث احساس سوزش یا زبرى در چشم ها 
شود. اشک مصنوعى مى تواند این احساس 
را تســکین بدهد؛ اما اگر شک دارید 
شىء خارجى در چشمتان رفته 
و باعث تحریک شــده به 

پزشــک مراجعه
کنید.

غدد  گاهى 
چربــى پاى 
مژه ها مســدود 

مى شوند و گاهىمایت ها 
در این احساس ناخوشایند نقش 
دارند. مایت هــا موجودات 
پى  ســکو و میکر
هستند که در اطراف 
فولیکول هاى مژه 
مى کنند  زندگــى
و از ســلول هاى 
مــرده  پوســت و 
چربى هــاى تجمــع 

یافته تغذیه مى کنند. هر 
چند مایت ها طبیعى اند 

و معموًال مشــکلى 

دالیل سوزش چش دیگر
فوتوکراتیت باشــد که با

مى شود.
قرمزى چشم

محرك هایى که در
سوزش چشم مىشـ

چشم نیز بشــوند؛ زیرا رگ
رت تر مىکنند. اگ قابل رؤی
اما احسـ
مانند مع
مصنوع
قرمزى
ک مى رسد
در چشم
ایجاد کن
به نظر م
چونصرف
قرمزى چش
ترشح و یا هر

باشد باید به پزشک
ورم ملتحمه یا چشم ص

دوبینى
اگر دوبینى تان با بســتن
مى تواند نتیجه  یک مشـ
اورژانس م به پزشــک یا
چشم ها مشــکل دوبینى
نتیجه  خشکى چشم یا آب
مراجعه کنید و نیازى به اق

سن طالیى کشیدن
 دندان عقل نهفته

 مدیر منطقه 2 شــهردارى اصفهان گفت: بخشى از 
اراضى این منطقه داراى کاربرى کشاورزى است که 
با توجه به بایر بودن این زمین ها و انجام نشدن فعالیت 
به دلیل نبود منابع آبى الزم با اندکى وزش باد سطح 
منطقه را خاك فرا مى گیرد از این رو مکاتبات زیادى 
براى تغییر کاربرى اراضى کشاورزى انجام شده است.

کاووس حقانى دیروز سه شنبه 25 شهریور ماه 99 در 
نشست خبرى که از طریق الیو اینستاگرام برگزار شد، 
اظهار کرد: وسعت منطقه 2 بیش از دو میلیون مربع 
است که 48 درصد آن داخل محدوده قرار دارد که از 
این میزان فقط 17 درصد امکان صدور پروانه دارد و 
مابقى در زمره بافت فرســوده و اراضى کشاورزى به 
شمار مى آید. وى تصریح کرد: در صورت تعامل میان 
شهردارى و اداره جهاد کشاورزى پتانسیل خوبى در 

زمینه ساخت باغ ویال در این منطقه وجود دارد.
مدیر منطقــه 2 شــهردارى اصفهان با اشــاره به 
پروژه هــاى منطقه افزود: احــداث منبع آب ورودى 
دهنو با حجم 500 مترمکعب براى تأمین آب فضاى 
سبز اجرا شده است. وى با اشاره به پروژه خانه کودك 
در مجاورت پارك قلمســتان تصریح کرد: از ســال 
گذشته پیگیرى هاى احداث این پروژه انجام شده، اما 
موضوع تملک زمین به نتیجه نرسیده و جمع بندى 

صورت نگرفته است.
حقانى ادامه داد: رقم کلى اعتبار براى این پروژه 10 
میلیارد تومان اســت که پنج میلیارد آن در منطقه و 
مابقى در شهردارى مرکزى تأمین شده است بنابراین 

مشکلى براى آغاز کار وجود ندارد.
وى با بیان اینکه در این منطقه پنج فرهنگســرا، سه 
سالن مطالعه و دو ورزشــگاه وجود دارد، اظهار کرد: 
خانه فرهنگ رسالت در مرحله انتخاب پیمانکار است 
و تا یک ماه آینده کلنگ آن به زمین زده خواهد شد؛ 
اجراى این پروژه ها توســط شهردارى نشان از توجه 
ویژه به اجراى برنامه هاى فرهنگى و ورزشــى براى 

شهروندان است.
رفع منابع آلودگى

مدیر منطقه 2 شهردارى اصفهان با اشاره به اقدامات 
انجام شده براى رفع منابع آلودگى منطقه 2 گفت: در 

محدوده 18 هکتارى این منطقه اکثر موزائیک سازان 
و مصالح فروشان مشغول فعالیت هستند که یکى از 
منابع آالیندگى منطقه به شمار مى آید که با انتقال آنها 
به منطقه بختیار دشت، محدوده 18 هکتارى به پروژه 

گردشگرى تبدیل مى شود.
وى خاطرنشــان کرد: انتقال موزائیک سازان کمک 
زیادى به رفع مشــکالت اهالى محــدوده خیابان 
شــهیدان غربى که از آلودگى خاك رنــج مى برند، 

خواهد کرد.
حقانى با بیان اینکه یک سوم اراضى داخل محدوده 
منطقه 2، اراضى بالتکلیف کشــاورزى است، افزود: 
بخشى از اراضى این منطقه داراى کاربرى کشاورزى 
اســت که با توجه به بایر بودن این زمین ها و انجام 
نشــدن فعالیت به دلیل نبود منابع آبى الزم با اندکى 

وزش باد سطح منطقه را خاك فرا مى گیرد از این رو 
مکاتبات زیادى براى تغییر کاربرى اراضى کشاورزى 
انجام شــده که باید بررســى ها و مصوبات الزم در 

کمیسیون ماده پنج صورت گیرد.
تخصیص بودجه هاى محرك توسعه 

وى با تأکید بر اســتفاده از بودجه محرك توســعه 
براى منطقه دو گفت: از محل اعتبار در نظر گرفته 
شــده بودجه محرك توســعه منطقه، ملکى براى 
احداث پارکینگ طبقاتى نبــش میدان جمهورى 
اسالمى خریدارى شده اســت. حقانى خاطرنشان 
کرد: تخصیص بودجه هاى محرك توسعه به مناطق 
کمتر برخوردار و در حال توسعه کمک زیادى خواهد 

کرد.
وى با بیان اینکه منطقه 2 در حال توسعه است، افزود: 

اختصاص بودجه هاى محرك توســعه گره گشایى 
بسیارى از مشکالت این منطقه خواهد بود و مى تواند 

به ایجاد تغییر و تحول اساسى در منطقه کمک کند.
راهکار رفع مشکل ترافیک در بزرگراه 

خرازى
مدیر منطقه 2 شهردارى اصفهان با اشاره به راهکار 
پیشنهادى منطقه براى رفع مشکل ترافیک سنگین 
در بزرگراه شــهید خرازى، تصریح کرد: این بزرگراه 
بین مناطق 1، 2 و 9 شهردارى مشترك است که در 
مقطعى از زمان طرح تعریض آن با حذف فضاى سبز 
پیرامون زیرگذر بزرگراه مطرح شد، اما به جمع بندى 

نرسید و تعریض بزرگراه منتفى شد.
وى همجوارى با خمینى شــهر را دیگر از مشکالت 
منطقه 2 دانســت و گفت: مالکان در مرز بندى بین 

اصفهان و خمینى شهر براى ســاخت و ساز و سایر 
موارد مرتبط با شهردارى با مشکالتى مواجه هستند 
که با توجه بــه چهار تکه بودن منطقــه مکاتباتى با 
معاونت شهرسازى و معمارى شهردارى انجام شده 

تا منطقه یکپارچه و این فواصل رفع شود.
حقانى با اشاره به اقدامات انجام شده توسط منطقه دو 
براى مقابله با ویروس کرونا، گفت: منطقه 2 پیشگام 
اجراى طرح فاصله گــذارى در معابر به ویژه محوطه 
باجه هاى بانــک، نانوایى ها و مشــاغلى که تجمع 
شــهروندان را به همراه دارد، بوده است و ضدعفونى 
معابر، وسایل بازى پارك ها، نیمکت ها را به صورت 
مســتمر انجام مى دهد همچنین مراکــز فرهنگى 
شهردارى براى تولید ماســک در اختیار خّیران قرار 

گرفت.

فرصت هاى سرمایه گذارى در منطقه
وى در خصــوص فرصت هــاى ســرمایه گذارى 
منطقه دو تصریح کــرد: قیمت پایین زمین ظرفیت 
مناسبى براى سرمایه گذاران است که خوشبختانه 
در یکســال گذشــته با جــذب شــرکت تعاونى 
ســازمان هاى دولتى و خصوصــى مراحل دریافت 
پروانه ســاختمانى براى انجام ساخت و ساز در حال

 انجام است.
مدیر منطقه 2 شــهردارى اصفهان خاطرنشان کرد: 
در خیابان امام خمینى(ره) امکان احداث تجارى هاى 
خاص با کاربرى هاى ویژه وجود دارد و منطقه 2 آماده 

تعامل با سرمایه گذاران است.
افزایش 2 برابرى سرانه فضاى سبز

وى با اشاره به سرانه فضاى سبز منطقه گفت: حدود 
یک میلیون و 800 هزار مترمربع وسعت فضاى سبز 
منطقه2 شــهردارى است و ســرانه فضاى سبز هر 

شهروند ساکن در این منطقه 25.9 مترمربع است.
حقانى خاطرنشان کرد: بزرگترین عرصه فضاى سبز 
شهر به وسعت 170 هکتار در محدوده بختیار دشت 
در حال اجرا اســت که با اجراى آن عالوه بر کاهش 
آالیندگى ها، میزان فضاى ســبز منطقه به دو برابر 

افزایش پیدا خواهد کرد.
وى با اشاره به وسعت بافت فرسوده منطقه 2 اظهار 
کرد: مساحت بافت فرســوده این منطقه 110 هکتار 
است که براى بازآفرینى آن جلسات با معتمدان محلى 
و متقاضیان ساخت و ســاز برگزار و امتیازهایى براى 
آنها در نظر گرفته شده، اما با توجه به تمکن مالى کم 

متقاضیان، انجام اقدامات با تأخیر همراه است.
مدیــر منطقه 2 شــهردارى اصفهــان در خصوص 
بودجه سال جارى این منطقه گفت: بودجه منطقه 2 
شهردارى در سال جارى 70 میلیارد تومان است که 

تا پایان شهریورماه 29 درصد آن محقق شده است.
وى احداث خانه کودك را یکى از پروژه هاى محرك 
توسعه منطقه برشمرد و گفت: 13 میلیارد تومان براى 
احداث پارکینگ خیابان خرم اختصاص یافته اســت 
و براى تملک و آزادســازى پارکینگ صمدیه نیز 24 

میلیارد اختصاص یافته است.

مدیر منطقه 2 شهردارى اصفهان خبرداد

اجراى بزرگ ترین عرصه فضاى سبز شهر در محدوده بختیار دشت 
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