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3 میلیون نفر سهام خود را فروختندسفر 120هزار مسافر به اصفهانچرا فرزاد فرزین از سریال «گیسو» حذف شد؟حمله موریانه به یکى از بى نظیرترین آثار تاریخى رؤیاى دهکده المپیک اصفهان جهان نمااستانفرهنگ ورزش جهان نما

افزایش اهداى 
خون اصفهانى ها 

در ایام نوروز

احتمال قرمز شدن اصفهان در هفته آینده 
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پرواز به ترکیه فقط 
با 700هزار تومان!

کاغذ بازى از سر امید!

واکنش عضو 
شوراى شهر اصفهان 
به انتشار یک فایل اکتشاف سنگ آهن 

در 3 گستره معدنى 
بزرگ در اصفهان 

سرپرست اداره کل انتقال خون استان اصفهان از افزایش 
60 درصدى اهداى خون در اصفهان طى 2 هفته گذشته 
خبر داد و گفت: در حال حاضر ذخیره خون استان 6  روز و 

ذخیره خون شهر اصفهان 5 روز است.
على فتوحى با اشاره به اینکه روزانه حدود 500 نفر...

مدیرکل دفتــر برنامه ریزى، فنــاورى و بودجه 
ســازمان زمین شناسى و اکتشــافات معدنى از 
اجراى عملیات اکتشاف سنگ آهن در سه گستره 
بزرگ معدنى اصفهان بــراى رفع نیاز واحدهاى 

فوالدى این خطه خبر داد.
رضا جدیدى با بیان اینکه اکتشــاف سنگ آهن 
براى رفع نیاز و تأمین مواد اولیه صنایع فوالدى 
اســتان اصفهان در قالب یک طــرح و قرارداد 
مشارکتى در حال اجراســت، اظهار داشت: این 
سازمان به اکتشاف ســنگ آهن در سه گستره 
معدنى به وســعت 150 هــزار کیلومتر مربع در 

4اصفهان براى...

رکوردهاى کرونایى یکى یکى جا به جا مى شودرکوردهاى کرونایى یکى یکى جا به جا مى شود
رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى در اصفهان به رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى در اصفهان به 5050 درصد رسیده است درصد رسیده است
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پیش بینى معاون کل وزارت بهداشت از شرایط کرونایى استان نشان مى دهد

«سرنخ 2»
 به روایت بهزاد خداویسى 

تداوم روزهاى شاد با فرشاد
فرشاد محمدى مهر مدافع راســت تیم فوتبال ذوب آهن که در حال 
گذراندن یکى از بهترین فصل هاى دوران فوتبالى خود است،  به مانند 
مصاف با ماشین سازى، در دیدار با صنعت نفت آبادان هم از روى ضربه 
ایستگاهى با شلیکى تماشایى و البته مهار نشدنى توانست گل برترى 
تیمش را به ثمر برساند و 3 امتیاز ارزشمند خانگى در راه فرار از منطقه 

خطر را به مجتبى حسینى و هواداران ذوب آهن...
3

3

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

آب هاى زیرزمینى 
اصفهان 

ساالنه 1/5 متر 
کاهش مى یابد

پشت پرده لو رفتن ترکیب استقالل و پرسپولیس
پاى سایت هاى شرط بندى در میان است؟

2

پرسه در ویژه نامه هاى نوروزى مطبوعات کشور

اکتش
3در 3
بزر
مدیرکل دف
ز ســازمان
اجراى عملی
بزرگ معدن
فوالدى این
رضا جدیدى
ن براى رفع
اســتان اص
د مشارکتى
سازمان به
معدنى به و
اصفهان بر

محرممحرم
 این معادله را این معادله را
 قبول ندارد قبول ندارد

به استنادمصوبه شماه 4919مورخه99/11/25هیئت مدیره شرکت اعتمادبتن پرتیکان(بامسئولیت 
محدود) به شماره ثبت 1400وابسته به شهردارى دامنه، این شرکت درنظرداردتابارگیرى وحمل 
سنگ الشه تادهانه سیلو و تولیدشن وماسه درســال1400 راازطریق مناقصه عمومى به صورت 
حجمى(تناژ)به پیمانکاران واجدشــرایط واگذارنماید،لذا متقاضیان مى توانندبه منظورکسب 
اطالعات بیشترهمه روزه ازتاریخ درج آگهى به مدت 7 روزبا شماره تلفن 09133671161 تماس 

حاصل وبه منظوردریافت اسنادمناقصه به واحدمالى شرکت واقع درشهردامنه مراجعه نمایند.
1-نوع خدمات قابل واگذارى:

الف-کلیه امورمربوط به بارگیرى وحمل سنگ الشه سنگ معدن ازمحل معدن تادهانه سیلوباتمام 
هزینه ها.

ب-کلیه فعالیتهاى مربوط به تولیدشن وماسه باتمام هزینه ها.
2-مدت انجام کارازتاریخ انعقادقراردادبه مدت یک سال شمسى میباشد.

3-محل تحویل واخذاسناد امورمالى شرکت مى باشد.
4-مهلت قبول پیشنهادها ازتاریخ درج آگهى به مدت هفت روزمیباشد.

5-مبلغ برآوردتقریبى براى یک سال کلیه فعالیتها15000000000ریال(پانزده میلیاردریال) مى باشد.
6-میزان سپرده شرکت درمناقصه 5درصدبهاى کل برآورد امورات پیشنهادى مى باشد.

7 -نوع سپرده ضمانتنامه بانکى با ســپرده نقدى به حساب شماره0109655521004 شرکت نزد
بانک ملى داران میباشد.

8-درصورت عدم انعقادقراردادتوسط برنده اول ودوم وسوم ضمانت نامه شرکت درمناقصه به نفع 
شرکت ضبط خواهدشد.

1-8)هزینه نشرآگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
2-8)درصورت اجاره ماشین آالت جهت انجام کار،پیمانکارمى تواندبراساس قیمت کارشناسى 

رسمى ازماشین آالت شرکت استفاده نماید.
3-8)شرکت درردیاقبول هریک ازپیشنهادها مجازوتام االختیار است.

4-8)شرکت هاى ذیصالح فقط نمى توانند دریکى ازاموربند1(نوع کار)پیشنهادقیمت به شرکت 
ارائه نمایند.

دفترمرکزى:دامنه،خیابان شهداى غربى ،شهردارى دامنه
تلفکس:031-57362794

آگهى مناقصه نوبت سوم بارگیرى
حمل وتولیدشن وماسه

مدیرعامل شرکت اعتمادبتن پرتیکان
(بامسئولیت محدود)-شماره ثبت1400

بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت خدماتى آســیانو اصفهان (سهامى خاص) 
بشماره ثبت 23736 و شناسه ملى 10260445391 دعوت مى گردد در جلسه مجمع 
عمومى عادى که در ساعت 10 صبح مورخ 1400/01/11 در محل قانونى شرکت به آدرس 
اصفهان- خیابان آب 250- روبروى هایپر مارکت- تاکسى سرویس آسیا- کدپستى 

17451- 81647- تلفن 6642670 تشکیل مى گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

- انتخاب مدیران
- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

و کلیه موضوعاتى که در صالحیت مجمع عمومى عادى مى باشد.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى شرکت خدماتى آسیانو اصفهان (سهامى  خاص) 
بشماره ثبت 23736 و شناسه ملى 10260445391

هیئت مدیره

انتصاب شایسته جنابعالى به عنوان 
مدیر روابط عمومى و آموزش همگانى
 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

را صمیمانه تبریک گفته،  از خداوند منان توفیق خدمتگزارى   
هر چه بیشتر شما  را در این جایگاه خواستارم.

 جناب آقاى مهرداد خورسندى

ایرج ناظمى – روزنامه نصف جهان
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به رغم اینکه ترکیه در بحرانى ترین شرایط در رابطه با 
شیوع ویروس جهش یافته قرار دارد، اما نه تنها پرواز ها 
به این کشور متوقف نشــده بلکه با ارزان ترین قیمت 

انجام مى شود.
85 مرکز استان در کشــور ترکیه در وضعیت بحرانى از 
لحاظ شیوع ویروس کرونا هستند و روز به روز به تعداد 
مبتالیان به کرونا افزوده مى شــود. همچنین با وجود 
قرمز بودن این مقصد همچنان ســفر به ترکیه در ایام 
نوروز انجام مى شــد و هنوز هم ادامه دارد چون ســفر 
به این کشور هنوز جزو ســفرهاى ارزان قیمت خارجى

است.

وزیر بهداشت از این سفرها ابراز نگرانى کرده است و با 
وجود آنکه مدیران در این وزارت خانه هشدار داده بودند 
اما نه تنها پروازها به مقصد ترکیه متوقف نشد بلکه بلیت 
هواپیما براى مقصدى مثل استانبول در ارزان ترین نرخ 

خود قرار گرفته است!
به عنوان مثال براى پرواز از تهران به استانبول نرخ بلیت 
هواپیما در تاریخ امروز تنها 719 هزار تومان است این 
رقم با اختالف 20 هزار تومان فردا به 740 هزار تومان 
خواهد رسید. مسافران این مقصد کرونایى بنا به آنچه 
دولت ترکیه اعالم کرد، تنها الزم است تست منفى کرونا 

به همراه داشته باشند.

ایرج حریرچى معاون کل وزارت بهداشــت از احتمال 
قرمز شــدن تهران و اصفهان در هفته آینده خبر داد و 
گفت: در این صورت تنها مشاغل گروه اول مى توانند به 

فعالیت هاى روزانه خود بپردازند.
حریرچى شــنبه شــب با حضور در یــک برنامه زنده 
تلویزیونى به روند صعــودى مبتالیان به ویروس کرونا 
در کشــور اشــاره کرد و افزود: در حال حاضر در کشور 
روزانه 1000 الى 1050نفر فوتى به ثبت مى رسد وقتى 
از 123 فوتى کرونایى صحبت مى کنیم یعنى 12 درصد 
کل فوتى هاى کشور و این رقم قابل توجهى مى شود و 
اگر این رقم به 200 نفر برسد یعنى 20 درصد فوتى هاى 

کشور حاصل کرونا خواهد بود.
معاون کل وزیر بهداشــت گفت: در حال حاضر نگران 
مترو، اتوبوس ها و تاکسى ها هستیم، زیرا مبتالیان سایر 
استان ها به شهرهاى بزرگ برگشته اند و احتمال پخش 
بیمارى میان سایر افراد است و ما نگران ادارات هستیم، 

چون ترکیب مختلفى از استان ها به ادارات برگشته اند.
معاون کل وزیر بهداشت افزود: مردم باید توجه کنند که 
اگر امروز به کرونا مبتال شوند تا روز هفتم، نتیجه تست 
کروناى آنها منفى خواهد بود و معموًال تســت هاى پى. 
ســى. آر یک یا دو روز مانده به عالمتدار شدن، مثبت 

مى شود.

پرواز به ترکیه فقط با
 700 هزار تومان!

احتمال قرمز شدن اصفهان 
در هفته آینده 

فروش 5 فیلم
تنها نیم میلیارد!

  تسنیم| آمار فروش فیلم هاى در حال 
اکران ســینماهاى کشــور در ایام نوروز، نشان 
مى دهد که فروش و توجه مخاطبین ســینما به 
شدت ضعیف بوده و سینماها نتوانستند آنطور که 
انتظار مى رفت مردم را به ســینما بازگردانند. پنج 
فیلم اکران نوروزى سال 1400 مجموعًا تنها نیم 
میلیارد فروش داشــتند؛ اتفاقى که نشان مى دهد 
اقبال عمومى مردم به سینما چندان گرم نبود. البته 
الزم به ذکر است که سینماهاى شهرهاى قرمز و 

نارنجى در این مدت بسته بودند.

کالً غیر قابل دسترس
دسترســى ایرانیان به خیلى    خبرفورى|
از سرویس هاى گوگل که قبًال به واسطه تحریم 
از دســترس کاربران ایرانى خارج شده بودند و از 
طریق وى پى ان در دسترس بودند با تغییرات جدید 
گوگل، وى پى ان و پراکسى هاى ایرانى شناسایى و 

دسترسى براى این کاربران هم مسدود شد.

چند سال طول مى کشد 
واکسینه شویم؟

خبرگزارى آمریکایــى بلومبرگ بر    بهار |
اساس سرعت واکسیناسیون کرونا در کشورهاى 
مختلف گزارشى درباره اینکه چه زمانى واکسن 
کرونا به 75 درصد جمعیت کشــورهاى مختلف 
مى رسد، تهیه کرده است. بر اساس این گزارش، 
ایران، پاکستان، اوکراین و بنگالدش جزو آخرین 
کشورها در این زمینه خواهند بود که 10 سال طول 
مى کشد تا حداقل 75 درصد از جمعیت کشور خود 

را واکسینه کنند. 

30 نفر در یک روستا 
کرونا گرفتند

  ایرنا | رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى 
بوشهر گفت: سرعت گسترش ابتال به کرونا در این 
استان طورى است که به تازگى 30 نفر از جمعیت 
روستاى «سهمو شمالى» در شهرستان عسلویه 
باهم به این ویروس مبتال شده اند. سعید کشمیرى 
افزود: با آغاز موج چهارم شیوع کرونا سرعت ابتال 
در این استان در فروردین ماه نسبت به اسفند سال 
گذشته افزایش یافته طورى که از مرحله ابتالى 
خانوادگى فراتر رفته است و در برخى روستاها اهالى 

به صورت یکجا به این ویروس مبتال مى شوند.

فعالیت رشته خشن 
ورزشى آزاد شد!

  تابناك | ســرانجام  بعد از رایزنى هاى 
فدراسیون انجمن هاى ورزش هاى رزمى، وزارت 
ورزش و جوانان مجــوز فعالیت انجمن هنر هاى 
رزمى ترکیبى (MMA) در ایران را صادر کرد. امیر 
على اکبرى یکى از ورزشکاران برجسته ایرانى در 
این رشته است که در سطح جهانى داراى شهرت 
شده و در تورنمنت هاى بزرگ و حرفه اى دنیا کار 
مى کند. تا کنون اخبار مربوط به مبارزه هاى على 
اکبرى به خصوص پیروزى هاى او مقابل رقباى 
آمریکایى در رســانه هاى ایرانى بازتاب داشــت 
اما تصاویر تلویزیونى از این مبــارزات که اغلب 
چهره اى خشن و دلخراش دارد، پخش نشده است.

3 میلیون نفر 
سهام خود را فروختند

  فارس| براســاس گزارش هــا در پایان 
ســال 99 بیش از ســه میلیون نفر سهام عدالت 
خود را فروختند. با آزاد ســازى فروش بخشى از 
سهام عدالت، بیش از سه میلیون و 250 هزار نفر 
از سهامداران عدالت، بیش از هشت میلیارد برگه 
سهام متعلق به خود در شرکت هاى زیرمجموعه 
سهام عدالت را به ارزش تقریبى 13/6 هزار میلیارد 

تومان به فروش رساندند.

هشدار به آمریکا
  برترین ها | محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس 
در نطق پیش از دســتور جلســه روز گذشته مجلس 
شوراى اسالمى گفت: ما از امضاى سند همکارى ایران 
و چین استقبال مى کنیم چرا که امضاى این سند اگر 
به معناى اعالم واقعى این امر باشد که جهان در غرب 
خالصه نمى شود و قرن آینده قرن آسیاست یک گام 
راهبردى محسوب خواهد شد. امضاى این سند هشدار 
مهمى به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بین المللى 
به ســرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است و این 
کشور دیگر در موقعیتى نیست که بتواند الگو و برنامه 
یا توافقى را به طور یکجانبه به کشــورهاى مستقل 

تحمیل کند.

هیچ وقت اصالح طلب نبودم
  ایلنا | بهروز افخمى، کارگردان سینما، نماینده 
مجلس ششم و سازنده فیلم هاى انتخاباتى نامزدهاى 
اصالح طلب ریاست جمهورى درباره اینکه آیا در دهه 
90 با نگرش قبلى خود فاصله گرفته اســت مى گوید: 
من از حوزه اندیشه و هنر و تلویزیونى که هیچگاه به 
کلى اصالح طلب نشد، آمده ام. من رفیق سیدمرتضى 
آوینى هستم و در مجله «سوره» مى نوشتم، حرفى که 
درباره اصالح طلب شــدن من و خروج از آن مى زنند، 
این حرف ساختگى است که گروه هوچى اصالح طلب 
بیان مى کنند تا مردم را فریب دهند. دوره این دروغ ها 

گذشته است.

تخلف سیاسى- انتخاباتى بود 
  فارس| در پــى واکنش هاى گســترده در 
مورد مصاحبه معاون سیاســى سپاه، ســردار جوانى 
این توضیحات کوتــاه را در این زمینه ارســال کرد: 
نظر به برداشــت هاى نادرســت و بعضًا سوءاستفاده 
برخى رســانه هاى داخلى و خارجى از پاسخ اینجانب 
به ســئوال خبرنگار «فارس» دربــاره فعالیت هاى 
انتخاباتى برادر پاسدار دکتر سعید محّمد، فرمانده سابق 
قرارگاه ســازندگى حضرت خاتم االنبیاء (ص) که در 
مسئولیت هاى گذشته، زحمات ارزشمندى کشیده اند 
به آگاهى مى رســاند؛ همچنانکــه از متن مصاحبه 
برمى آید، تخلف مورد اشــاره، صرفًا بروز رفتارهاى 
سیاسى- انتخاباتى بوده که مغایر با مقررات جارى سپاه

 است.

بیکاران تحصیلکرده!
روزنامه «فرهیختگان» نمودارى    برترین ها |
از آمار بیکارى در کشور را منتشر کرد که نشان مى دهد 

40 درصد از بیکاران جامعه مدرك دانشگاهى دارند.

چشم 597 نفر به یک صندلى!
برخى نمایندگان ســابق مجلس براى    رکنا |
حضور در انتخابات میــان دوره اى مجلس در تهران 
ثبت نام کرده اند.  فاطمه رهبر در روز 17 اســفند 98 
درگذشت و یک کرســى تهران خالى ماند. براى این 
کرســى، 974 نفر اقدام به ثبت نــام کردند که 597 
داوطلب ثبت نام قطعى شده اند. ایرج ندیمى نماینده 
ســابق مردم الهیجان، علیرضا محجوب، اسماعیل 
کوثرى و حمید رســایى از نمایندگان ســابق مردم 
تهران، نادر قاضى پور نماینده ســابق مردم ارومیه و 
زهرا سعیدى نماینده سابق مبارکه از جمله نمایندگان 

سابقى بودند که ثبت نام کردند.

عالمت بسیار غلط 
محمود واعظى، رئیس دفتر رئیس جمهور    رکنا |
درباره برگزارى انتخابات ریاســت جمهورى 1400 و 
دیدگاه برخى از جریان ها مبنى بر اینکه حضور حداقلى 
و بعضًا 30 درصدى مردم را پــاى صندوق هاى رأى 
مطرح مى کنند: اینکه عده اى راضى هستند 30 درصد 
از مردم پاى صندوق هاى رأى بیایند عالمت بســیار 
غلطى است که برخى در داخل مى خواهند بگویند یک 
انتخاباتى با یک اقلیتى برگزار شده و نماینده خودشان 
را انتخاب کرده اند، به خارج از کشور هم نشان مى دهند 

با 70 درصد مردم هیچ ارتباطى ندارند.

خبرخوان

با توجه به پایان تعطیالت نوروزى از روز 14 فروردین ماه، 
بر تعداد آگهى فروش خودروهاى مدل 1400 در دنیاى 

مجازى افزوده شده است.
ایــن در حالى اســت کــه در دو هفته گذشــته، اکثر 
نمایشگاه هاى خودرو تعطیل بودند و تقریبًا هیچ معامله 
رسمى در این بازار انجام نشده و تحت تأثیر این شرایط، 
مالکان اقدام به تعیین قیمــت براى فروش خودروهاى 

خود کرده اند.
در شــهرهاى مختلف خودروى تیبا 1 مــدل 1400 را 

مى توان با قیمتى بین 120 تا 126 میلیون تومان و مدل 
99 این خودرو را با قیمتى بین 118 تا 127 میلیون تومان 

خریدارى کرد.
همچنین حداقل قیمت خــودروى تیبا 2 مدل 1400 در 
الیگودرز برابر با 134 میلیون بوده و این خودرو با حداکثر 

نرخ 140 میلیون تومان در اصفهان به فروش مى رسد.
تیبا 2 مدل 99 نیز با قیمتى بین 128/5 تا 130 میلیون 
تومان در شــهرهاى مختلف براى فروش آگهى شده 

است.

 موریانه ها حمله کرده اند؛ نه به یک خانه یا بناى ساده، 
که به یکى از کهن ترین مساجد تاریخى ایران. این بناى 
عظیم که در شهر اردستان واقع شده یکى از مهمترین 
مساجد تاریخى ایران است، حتى پیش از آنکه مسجدى 
در اینجا ســاخته شــود آتشــکده اى از دوره ساسانیان 

بوده است.
تاریخ ساخت مسجد جامع اردستان به دوره سلجوقیان 
بازمى گردد یعنى بیش از 1000 سال قدمت دارد. آنچه 

موریانه ها به آرامــى در حال ویران کردنش هســتند، 
نخستین مســجد دو طبقه و دومین مسجد چهار مناره 

جهان است.
موریانه ها در حال خوردن حفاظ چوبى ستون ها هستند 
که سقف و گنبد منحصربه فرد مسجد جامع اردستان را 
نگهداشته اند. این گنبد را استاد محمود اصفهانى یکى از 
مهمترین معماران ایرانى ساخته است. گنبد بزرگ مسجد 
جامع اردستان در یک صفه  واقع شده و موریانه ها هم به 

همین صفه حمله کرده اند.

در آخرین روز حضور «دونالد ترامپ» در کاخ سفید، دولت 
او تحریم هاى جدیدى را علیه یک کمپانى تهیه غذا در 
وروناى ایتالیا اعمال کرده بود. بر اساس گزارش وزارت 
خزانه دارى ایــاالت متحده، هدف از ایــن تحریم ها،
 شکست شــبکه اى بود که تالش مى کرد تحریم هاى

 ایاالت متحده علیه بخش نفــت ونزوئال را دور بزند. اما 

تحریم روز پایانى دولت ترامپ براى «الساندرو باتزونى»، 
مالک این کترینگ ایتالیایى، دردسرساز شد.

باتزونى در این باره گفته اســت: «دو مــاه پیش بود که 
یک روز صبح در بانک متوجه شــدم در لیست سیاه قرار 
گرفته ام، وقتى که دیدم حساب هایم مسدود شده اند. فکر 

کردم یک شوخى است اما موضوع واقعى بود.»
حاال وزارت خزانــه دارى ایاالت متحــده اعالم کرده 

تحریم اعمال شــده علیه کمپانى کترینــگ مرتبط با 
باتزونى را لغو کرده و مغازه پیتزافروشــى مرتبط با این 
کمپانى نیز از فهرست ســیاه خارج شده است. در واقع 
خزانه دارى ایاالت متحده در دوران دونالد ترامپ قصد 
داشت یک شهروند ایتالیایى به نام «الساندرو باتزونى» 
را به دلیل مشارکت در ایجاد یک شبکه براى کمک به 
یک کمپانى ونزوئالیى براى فروش نفت خام تولیدى 

این کمپانى، مورد تحریم قرار دهد اما این فرد در واقع 
هیچ ارتباطى با باتزونى مالک پیتزا فروشى در شهر ورونا 

نداشت. 
باتزونى بعد از خارج شدن از فهرست سیاه وزارت خزانه 
دارى ایاالت متحده گفته است: «آنها عذرخواهى نکردند 
اما مشکلى نیست. موضوع مهم این است که اسم مرا از 

فهرست خارج کردند.»

نمایشــگاهى از آثار «بنکســى»، گرافیتى کار مشهور 
انگلیســى مشــتمل بر 120 اثر اصلى در امارات برگزار 

مى  شود.

یک نمایشــگاه بین المللى از آثار بنکسى، گرافیتى کار 
پرآوازه انگلیسى از امروز دوشنبه (16 فروردین 1400) 
تا 30 ژوئن (9 تیر 1400) در مرکز خرید امارات مال برپا 

مى شود. در این نمایشــگاه که برگزارکنندگانش آن را 
بزرگ ترین نمایشگاه آثار بنکسى در کره زمین مى دانند، 
120 اثر اصل از این هنرمند به نمایش گذاشته خواهد شد 

و بلیت ورودى آن 75 درهم قیمت دارد.
بنکسى یکى از معروف ترین چهره هاى هنر خیابانى است 

که کسى از هویت واقعیش خبر ندارد.

طى یکى دو فصل اخیر بار ها شــاهد انتشــار ترکیب دو 
تیم استقالل و پرسپولیس 24 ســاعت پیش از برگزارى 
دیدار هاى این دو تیم بوده ایم که باعث تعجب مربیان و 

مدیران هر دو باشگاه است.
ظرف این یکى دو ســال فضــاى مجازى بــا جدیت و 
قدرت بیشترى نسبت به همه سال هاى پیش از آن (که 
محیط هایى مانند اینســتاگرام یا تلگرام وجود نداشت) 
درباره ترکیب هــاى احتمالــى تیم هاى اســتقالل و 
پرســپولیس گمانه زنى مى کنند. با این تفاوت که اگر در 
سال هاى گذشته از هر ده بار گمانه زنى یکى دو بار ترکیب 
تیم ها درست و دقیق از آب درمى آمد اما در این مدت از 
هر 10 مورد تنها یک یا حداکثر دو بــار ترکیب احتمالى 

تیم ها اشتباه نوشته مى شوند و لو نمى روند.
از نکات غیرمعمول دیگر در این ارتباط سیســتم و روش 
بازى تیم هاست. اینکه به طور مثال کادر فنى تیم استقالل 
پس از 13 بازى با دفاع چهار نفره یکباره تصمیم مى گیرد 
بازى چهاردهم را با دفاع سه نفره برگزار کند ولى این خبر 
با اســامى بازیکنان اصلى در قالب دفاع سه نفره دقیق و 
درست در رسانه هاى مجازى منتشر مى شود از عجایب 

این دوره و زمانه است.
انتشار خبر نیمکت نشینى مهمترین بازیکن تیم پرسپولیس 
در یکى از دیدارهاى حســاس این تیم و تغییر سیســتم 
تیم یحیى گل محمــدى در یکى از رقابــت هاى مهم 
لیگ برتــرى هم کم اتفــاق نیافتاده که البتــه برخى از 
کانال ها و صفحات اینســتاگرامى 24 ســاعت پیش از 
اعالم لیست نهایى بازیکنان این تیم براى دیدار در لیگ یا 

جام حذفى از آنها خبر دارند.
در صحبت  هایى که در این باره با مدیران هر دو باشــگاه 
انجام شده مشــخص اســت که هیچ یک از مدیران دو 
باشگاه از این وضعیت رضایت ندارند و این موضوع را به 
ضرر تیمشان دانسته و معتقدند که با انتشار ترکیب دقیق و 

سیستم درست بازى تیم 24 ساعت زودتر از دیدارهاى این 
دو تیم کمک مهمى به رقباى آنها مى شود تا با اطالعات 

دقیق ترى به دیدار سرخابى ها بیایند.
نزدیکان به هر دو باشــگاه حتى بر این باورند که برخى 
افراد نزدیک به این دو تیم بابت لو دادن ترکیب و سیستم 
استقالل و پرســپولیس براى دیدارهاى پیش رو از این 
صفحات و کانال ها پول مى گیرند. عالوه بر این تعدادى 
دیگر از نزدیکان به این دو تیم معتقدند ورود برخى سایت 
هاى شــرط بندى نیز در این ارتباط موجب شده تا برخى 
از افراد درون و یا کنار تیم ها به این شکل وسوسه شده و 

با دریافت مبالغى ترکیب دقیق و سیستم آنها را لو بدهند.
در همین باره حتى شنیده شده جعفر سمیعى، مدیرعامل 

باشگاه پرسپولیس با انتقاد از این موضوع از کادر فنى خود 
خواسته در این باره با حساسیت بیشترى به این موضوع 
ورود کنند. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بر این باور است 
که صرف هزینه چند ده میلیاردى در طول یک فصل نباید 
از این طریق موجبات آگاهى رقبا از ترکیب این تیم را ایجاد 
کند و باید با عوامل دخیل در این باره برخورد جدى صورت 
بگیرد تا ازاین پس کسى به خودش اجازه ندهد که درباره 

ترکیب تیم خبرى به بیرون بدهد.
پیش از این و با باز بودن تمرینات تیم ها مى شد حدس زد 
که حضور خبرنگاران و هواداران در تمرینات مى توانست 
باعث شــود که حــدس هایــى درباره ترکیــب اصلى 
سرخابى ها و سیســتم اتخاذى کادر فنى شان زده شود 

ولى در این سال ها تمرینات تیم ها روز قبل از بازى بدون 
حضور تماشاگر و اصحاب رسانه برگزار مى شد. به ویژه در 
این یکسال که به دلیل کرونا همه تمرینات تیم ها پشت 
درهاى بسته برگزار مى شود ظهور این پدیده باعث نگرانى 

کادر مدیریتى و فنى هر دو تیم شده است.
شنیده ها از نزدیکان به این دو باشگاه حاکى از آن است 
که گروهى از سوى مدیریت دو باشگاه مأمور شده اند تا در 
این باره تحقیق کرده و با زیر نظر گرفتن تک تک افرادى 
که با تیم در ارتباط هستند این موضوع را به دقت بررسى 
کرده و آنهایى که مشکوك به لو دادن فهرست نهایى دو 
تیم هستند را به باشگاه معرفى کنند تا با شدیدترین جرایم 

روبه رو شوند.

پاى سایت هاى شرط بندى در میان است؟

پشت پرده لو رفتن ترکیب استقالل و پرسپولیس 

 «ماریا بایدان»، یکى از آخرین بازماندگان لهستانى ها در 
ایران، طى مراسمى به خاك سپرده شد.

او یکى از آخرین بازماندگان لهستانى ها در ایران که 79 
سال پیش و همزمان با جنگ دوم جهانى به ایران آمده 
بود، هفته گذشته در بیمارســتان از دنیا رفت و روز شنبه 
14 فروردین ماه، با پایان یافتن تعطیالت نوروزى، طى 
مراسمى در قبرستان دوالب به خاك سپرده شد. مراسم 
خاکســپارى این بانوى لهســتانى با حضور مقاماتى از 

سفارت لهستان و شــهردارى تهران و خانواده او برگزار 
شد.

در حال حاضر فیلم مستندى به نام «ماریشا» بر اساس 
زندگى این بانوى لهستانى در مراحل پس از تولید است. 
کارگردان این فیلم نرگس خرقانى و تهیه کننده آن الهه 

گودرزى هستند.
ماریا یکى از لهســتانى هایى بود که سال 1321 همراه 
با بیش از صد هزار لهســتانى به ایران پناه آورد و براى 

همیشه در کشورمان ماندگار شد.
او در فوریه ســال 1937 بــه همراه خانــواده اش، پدر، 
مادر، پدربــزرگ، مادربزرگ، برادر و خواهرش توســط 
ارتش شوروى (استالین) به ســیبرى تبعید شد و تا سال 
1940 یعنى حدود سه سال در سیبرى بود. پس از آزادى 
لهستانى ها به همراه  پدر، خواهر و برادرش به ایران پناه 
آورد. بقیه اعضاى خانواده اش در سیبرى جان سپردند. 
پس از چند سال اقامت در ایران و درس خواندن، با یک 
افسر جوان ایرانى به نام اسکندر ثقفى آشنا شد و ازدواج 
کرد. حاصل این ازدواج سه فرزند و چهار نوه است. همسر 

او سال 1356 بر اثر بیمارى قلبى درگذشت.
ماریا بایدان در زمان مرگ 94 سال داشت.

خاکسپارى یکى از آخرین بازماندگان لهستانى ها
 در ایران

جانشین پراید چند؟! 

حمله موریانه به یکى از بى نظیرترین آثار تاریخى

تحریم اشتباهى پیتزا فروش ایتالیایى!

بزرگ ترین نمایشگاه نقاشى هاى «بنکسى» در خاورمیانه 

  خبرگزارى دانشجو |

  حسین على پناهى / روزیاتو |

  حسن ظهورى / عصر ایران |
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زوج و فرد از امروز
رئیس پلیس راهور اسـتان اصفهان گفت: طرح زوج 
و فرد خودروها در کالنشـهر اصفهان از روز دوشـنبه 
(امروز) مجدداً اجرایى مى شـود. سرهنگ محمدرضا 
محمدى گفت: طرح زوج و فـرد از روز دوم فروردین 
در اصفهان لغو شد. وى افزود: از دوشنبه 16 فروردین 
ماه به منظور رفاه حال شهروندان و با توجه به شرایط 
کنونـى بیمـارى کرونا صبح هـا و عصرها در هسـته 

مرکزى کالن شهر اصفهان اجرا خواهد شد.

سفر 120هزار مسافر 
به اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان گفت: در ایام امسال 120 هزار مسافر 
در اسـتان اسـکان یافتند که نسبت به سـال 98، 95 
درصد کاهش داشت. فریدون اللهیارى اظهار داشت: 
کل ظرفیت اقامتى اسـتان حدود 35هـزار نفر در روز 
است که با توجه به مصوبات ستاد ملى مبارزه با کرونا، 
تمامى مراکز اقامتى بـا نصف ظرفیت خـود اقدام به 

خدمت رسانى مى کردند. 

آغاز احداث پارکینگ توحید
مدیر منطقـه 5 شـهردارى اصفهان از آغـاز عملیات 
اجرایى احـداث پارکینگ زیرزمینى توحیـد خبر داد. 
احمد رضایى اظهار کـرد: پارکینگ زیر زمینى توحید 
با ظرفیت 370 خودرو، 20 دسـتگاه موتورسیکلت و 
دوچرخه اسـت. وى گفت: این پارکینـگ زیر زمینى 
توحید حد فاصـل چهارراه توحید شـمالى تـا پل آذر 

احداث مى شود.

تورم در اصفهان 
پایین تر از کشور است

آمار و اطالعات نرخ تورم ساالنه 1399 نشان مى دهد 
که این شاخص اقتصادى در استان اصفهان نسبت به 
متوسـط کشـورى 1/6 درصد پایین تر و معادل 34/8 
است. نرخ تورم ساالنه کشور و استان اصفهان در سال 
1399 نسبت به سال گذشـته آن به ترتیب 1/6و 2/2 
درصد افزایش نشان مى دهد؛ نرخ تورم ساالنه، درصد 
تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهى 

به ماه جارى، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

ناکامى حفاران متخلف
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگى استان اصفهان 
درباره فعالیت هاى این یگان در تعطیالت عید نوروز 
که با دستگیرى چهار حفار متخلف در نطنز و چادگان 
همراه بوده، توضیحاتـى را بیان کرد. عبدالرضا عرب 
بافرانى ادامه داد: طى این مدت، در جرقویه و نطنز دو 
مورد حفارى غیرمجاز داشـتیم کـه در نطنز یک نفر 
همراه با ادوات و آالت دستگیر شد. وى تصریح کرد: 
در چادگان نیز دو مورد حفارى غیرمجاز داشـتیم که 
توانستیم در برخى موارد با همکارى نیروى انتظامى 
سه نفر را همراه با یک دستگاه فلزیاب دستگیر کنیم.

اصالح شبکه فاضالب هرند
به گزارش روابـط عمومى آبفا جلگه، اصالح شـبکه 
فاضالب خیابان امام زاده اسـحاق به طول حدود 30 
متر و با عمق 5 متر انجام شـد. به گفته مسئول بهره 
بردارى و توسعه فاضالب منطقه، این عملیات به دلیل 
جا به جا شدن لوله و همچنین گرفتگى هاى مداوم و 

به صورت امانى در دستور کار قرار گرفت.

عملیات توسعه شبکه آب
به گزارش روابط عمومـى آبفا منطقه یـک، عملیات 
توسـعه شـبکه آب میدان پینـارت به طـول 284 متر 
انجام شـد. این عملیات با لوله به قطـر 400 میلى متر 
توسط پیمانکار و با نظارت اداره توسعه و بهره بردارى 
آب آبفا منطقه یک در مـدت 7 روز انجام شـد. با این 
عملیات توسـعه، آبرسـانى به محله پینارت اصفهان 

تسهیل مى گردد.

خبر

سرپرســت اداره کل انتقال خون اســتان اصفهان از 
افزایش 60 درصدى اهــداى خون در اصفهان طى 2 
هفته گذشــته خبر داد و گفت: در حال حاضر ذخیره 
خون اســتان 6 روز و ذخیره خون شهر اصفهان 5 روز 

است.
على فتوحى با اشــاره به اینکه روزانه حدود 500 نفر 
براى اهداى خون در استان مراجعه مى کنند که حدود 
400 نفر موفق به اهداى خون مى شوند، اظهار کرد: 
در شهر اصفهان نیز روزانه حدود 400 نفر براى اهداى 
خون مراجعه مى کنند که حــدود 300 نفر موفق به 

اهداى خون مى شوند.

وى گفت: برخى از مراجعه کننــدگان به طور موقت 
یا دائــم در مرحله معاینــه پیش از اهــداى خون رد 
مى شــوند و به دالیلى همچون شــرایط جسمى یا 
بیمارى نمى توانند در یک مقطع زمانى یا همیشه خون 

خود را اهدا کنند.
سرپرست اداره کل انتقال خون استان اصفهان با بیان 
اینکه اصفهان در رتبه دوم تــا چهارم اهداى خون در 
کشــور قرار دارد، افزود: درصد اهداى خون بانوان در 
اصفهان 2 تا 3 درصد است که از حد مطلوب پایین تر 
است و انتظار مى رود بانوان نیز مشارکت بیشترى در 

اهداى خون داشته باشند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت: افزایش قیمت برق 
صنعتى تاثیر چندانى بر بهاى تمام شده محصوالت ذوب 
آهن ندارد، چرا که میزان وابستگى این کارخانه به برق 
تولید شبکه بسیار ناچیز اســت و تقریبا 100 درصد برق 
مورد نیاز مجموعه در سال، توسط نیروگاه مستقر در ذوب 

آهن تامین خواهد شد.
منصور یزدى زاده با اشــاره به استقرار نیروگاه به منظور 
تولید برق مورد نیاز در شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: 
این شرکت از یک نیروگاه 220 مگاواتى در مجموعه خود 
بهره  مى گیرد که در بازه هاى زمانى متفاوت، میزان تولید 

آن بیش از نیاز این شرکت است.

وى با اشاره به این که در مواقعى برق تولیدى در نیروگاه 
ذوب آهن با شــبکه برق منطقه تبادل مى شود، گفت: 
نیروگاه مستقر در ذوب آهن از گازهاى فرآیندى استفاده 

کرده و در روند تولید برق از گاز طبیعى بهره نمى برد.
وى با اشــاره به برنامه هاى ذوب آهــن اصفهان براى 
اســتفاده از نیروگاه هاى مولد مقیاس کوچک گفت: در 
حال حاضر برق مورد استفاده در مجموعه از محل نیروگاه 
موجود تامین شده و برنامه اى براى استقرار نیروگاه مولد 
مقیاس کوچک نداریم اما ارتقاى بهره ورى نیروگاه فعلى 

به طور مرتب در دستور کار است.
ذوب آهن در تأمین برق
 مورد نیاز خودکفاست

افزایش اهداى خون 
اصفهانى ها در ایام نوروز

فعالیت مشــاغل گروه هاى 2، 3 و 4 در 15 شهرستان 
نارنجى و قرمز استان اصفهان با محدودیت همراه است 
و متصدیان واحدهاى صنفى ملزم به رعایت مصوبه هاى 

ستاد ملى مقابله با کرونا در این زمینه هستند.
بر اســاس آخرین رنگ بندى همه گیرى کووید 19 در 
استان اصفهان شش شهرستان در وضعیت قرمز و بسیار 
پر خطر و 9 شهرستان در وضعیت نارنجى و پر خطر قرار 
دارند که با توجه به مصوبه هاى ستاد ملى مقابله با کرونا، 
فعالیت مشاغل گروه هاى 2، 3 و4  در آنها با محدودیت 

همراه است.
بدین ترتیب در شهرســتان هاى قرمز یعنى گلپایگان، 
خوانســار، نجف آباد، لنجان، فالورجان و شاهین شهر 
و میمه فقط مشــاغل گروه یک و ضــرورى مجاز به 
فعالیت هستند که شامل مراکز زیرســاختى، اداره ها و 
مراکز نظامى، داروخانه ها، مراکز درمانى و بهداشــتى، 
فروشــگاه هاى زنجیره اى، میادین میوه و تره بار، سوپر 
مارکت ها، میوه فروشــى ها، کارخانه هــاى تولیدى، 
حمل و نقــل عمومى، خدمــات ســالمندان، خدمات 
ارتباط الکترونیک، چاپخانه ها، رسانه ها، خشکشویى و 

آرامستان هاست.
در شهرستان هاى نارنجى استان اصفهان یعنى اصفهان، 
کاشان، بویین میاندشت، تیران و کرون، آران و بیدگل، 
ســمیرم، فریدن، مبارکه و نایین مشاغل گروه هاى 1 و 
2 اجازه فعالیــت دارند و گروه هــاى 3 و4 با محدودیت 

مواجه است.
با توجه به تغییرات ســریع آمار ابتال و بسترى کرونا در 
استان اصفهان احتمال افزایش تعداد شهرهاى قرمز در 
این خطه زیاد است به طورى که سید مهدى میرجهانیان، 
مدیر گروه بهداشــت محیط دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان مى گوید: رعایت شــیوه نامه هاى بهداشتى در 

بین مردم و َکسبه به شدت کاهش یافته است.
وى با بیان اینکه رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى از 70 
درصد در هفته هاى پایانى ســال گذشته به 50 درصد 
رسیده است، تصریح کرد: نانوایى ها در رتبه پایین رعایت 

شیوه نامه هاى بهداشتى قرار دارند.

آمار روزانه موارد ابتال و بســترى کرونا در اصفهان نیز 
روز به روز در حال افزایش و ثبت رکوردهاى جدید است 
بطوریکه تعداد بیماران بسترى در کمتر از 2 هفته به بیش 
از 2 برابر رسید و در زمان حاضر حدود 1116 بیمار داراى 

عالئم کرونا در بیمارستان هاى استان بسترى هستند.
بر اساس گزارش روز چهاردهم فروردین دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان، از سه هزار و 270 تست کرونا در این 
خطه حدود 40 درصد موارد مثبت بود درحالیکه این نرخ 

در روزهاى پایانى پارسال حدود 15 درصد بود.
همچنین تعداد بیماران جدید بسترى شده از مرز 200 نفر 
گذشت و روز یکشنبه به 261 بیمار رسید درحالیکه در 2 

هفته گذشته این شاخص حدود یکصد نفر بود.
تعداد بیماران بدحال و بســترى در بخش مراقبت هاى 
ویژه کرونا نیز در 2 هفته گذشــته 2 برابر شد و به 140 
نفر رسید که به گفته پزشکان و مسووالن دانشگاه علوم 
پزشکى افزایش این آمار در روزهاى آینده منجر به باال 

رفتن میزان مرگ و میر خواهد شد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم از شناسایى 
1281 بیمار جدید مبتال به کرونا در مراکز درمانى تحت 
پوشش این دانشــگاه طى 24 ســاعت منتهى به روز 

یکشنبه خبر داد.
آرش نجیمــى ظهر یکشــنبه در جمع خبرنــگاران در 
خصوص آخرین وضعیت شیوع کرونا در استان اصفهان 
به جز منطقه کاشــان اظهار داشــت: تاکنون یک هزار 
تخت بســترى در مراکز درمانى تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان درگیر بسترى بیماران مبتال به 

کرونا شده اند.
وى با بیان اینکه از امروز (دیروز) بیمارستان هاى الزهرا، 
شــریعتى، صدوقى، عســگریه و میالد براى کمک به 
بسترى بیماران مبتال به کرونا وارد مدار شده اند، افزود: در 
شهرستان ها نیز بیمارستان ها فعال است و در شهرهاى 
قرمز 100 درصد ظرفیت بیمارستان ها در اختیار بیماران 

مبتال به کرونا قرار گرفته است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان در ادامه به 
مراجعه 3270 بیمار مشکوك به کرونا به مراکز درمانى 

تحت پوشش این دانشگاه طى 24 ساعت منتهى به روز 
یکشنبه خبر داد و گفت: تســت 1281 نفر از این افراد 

مثبت بوده است.
وى با بیان اینکه 261 نفر از ایــن بیماران جدید در این 
مدت در مراکز درمانى تحت پوشــش دانشــگاه علوم 
پزشکى اصفهان بسترى شــده اند، ابراز داشت: در حال 
حاضر در مجموع 1116 بیمار در مراکز درمانى بسترى 
هستند که 141 نفر در بخش مراقبت هاى ویژه نگهدارى 

مى شوند.
نجیمى گفت: همچنیــن در این بازه زمانــى 12 بیمار 
مشکوك به کرونا جان باخته اند که تاکنون تست شش 

نفر مثبت کرونا بوده است.

آمار مرگ و میر 2 رقمى شد
مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان هم در خصوص آخرین وضعیت واکسیناسیون 
کرونا در اســتان اصفهان اظهار داشــت: فــاز چهارم 
واکسیناسیون در حال انجام است و تا روز دوشنبه (امروز) 
ادامه دارد. رضا فدایى با بیان اینکه همچنان واکســینه 
کردن کادر درمان در بیمارستان هاى دولتى و خصوصى 
و مراکز بهداشتى در حال انجام است، ابراز داشت: هنوز 

واکسیناسیون به مطب پزشکان نیز نرسیده است.
وى با اشاره به محدودیت تعداد واکسن کرونا در استان 
اصفهان ابراز داشت: متأسفانه در فاز چهارم کرونا که قرار 
بود واکسیناسیون پاکبانان نیز انجام شود به دلیل ابالغ 

دستور متغیر واکسیناسیون این گروه به تعویق افتاد.
وى با بیان اینکه وضعیت شهر و استان اصفهان در زمینه 
شیوع کرونا مناسب نیست، ابراز داشت: تعداد بیماران در 
استان اصفهان نســبت به روزهاى پایانى سال گذشته 
چهار برابر و میزان بسترى ها دو برابر افزایش داشته است.
مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان با بیان اینکه بر اساس اعالم پزشکان پیشرفت 
عالئم بیمارى را در برخى از بیماران شاهد هستیم، اضافه 
کرد: اکثر نمونه هایى که از این بیماران دریافت شده است 

نشانگر بیمارى جهش یافته انگلیسى است.

رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى در اصفهان به 50 درصد رسیده است

رکوردهاى کرونایى 
یکى یکى جا به جا مى شود

مدیرکل دفتر برنامه ریزى، فناورى و بودجه سازمان زمین 
شناسى و اکتشــافات معدنى از اجراى عملیات اکتشاف 
سنگ آهن در سه گستره بزرگ معدنى اصفهان براى رفع 

نیاز واحدهاى فوالدى این خطه خبر داد.
رضا جدیدى با بیان اینکه اکتشاف سنگ آهن براى رفع 
نیاز و تأمین مواد اولیه صنایع فوالدى استان اصفهان در 
قالب یک طرح و قرارداد مشــارکتى در حال اجراست، 
اظهار داشــت: این سازمان به اکتشــاف سنگ آهن در 

سه گستره معدنى به وسعت 150 هزار کیلومتر مربع در 
اصفهان براى مجتمع هاى فوالدى این استان پرداخته 
است که به نتایج خوبى در 6 ماه اخیر در این زمینه دست 
یافتیم و امید است دســتاوردهاى آن تا پایان سال ارائه 

شود.
وى با اشاره به اینکه یکى از این گستره ها حدود 110 هزار 
کیلومتر مربع وســعت دارد، افزود: مطالعات اولیه درباره 
این گستره ها در قرارداد با مجتمع هاى فوالدى اصفهان 

انجام شده است.
مدیرکل دفتــر برنامه ریزى، فناورى و بودجه ســازمان 
زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور خاطرنشان کرد: 
این قرارداد که هم اکنون تنها براى اکتشاف سنگ آهن 
است، روش جدیدى در جهت اجراى طرح هاى مشترك 
و حفظ منابع بنگاه هاى اقتصادى است. جدیدى ادامه داد: 
این ذخایر اکتشافى تا به مرحله بهره بردارى برسد به بازه 

زمانى دو تا پنج سال نیاز دارد.

اکتشاف سنگ آهن در 3 گستره معدنى بزرگ در اصفهان 

کارشــناس مرکز پیش بینى هواشناســى استان 
اصفهان گفت: وزش باد به نسبت شدید پدیده غالب 
بسیارى از مناطق به ویژه غرب و جنوب استان تا 

هجدهم فروردین است.
ابراهیم هنرمند با اشاره به استقرار جوى به نسبت 
پایدار در سطح استان اصفهان تا پایان هفته، اظهار 
داشــت: وزش باد به نسبت شــدید در بسیارى از 

مناطق به ویژه غرب و جنوب استان در ساعات بعد 
از ظهر پدیده غالب است. وى با بیان اینکه وزش باد 
شدید در روزهاى پیش رو نخواهیم داشت، افزود: با 
توجه به پایدارى نسبى هوا تا روز چهارشنبه احتمال 

وقوع پدیده جوى خاص و بارندگى وجود ندارد.
هنرمند گفت: بیشینه دماى هواى استان بین 2 تا 4 

درجه سانتى گراد کاهش مى یابد.

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: ستاد مقابله با 
کرونا قبــل از 12 فروردین ماه ممنوعیت فعالیت 

مشاغل گروه 3 و4 را اعالم کرد.
رسول جهانگیرى با اشــاره به محدودیت هاى 
فعالیت بعضــى از اصناف گفت : بــه دلیل این 
که رنگ بندى شــهر اصفهان به نارنجى تغییر 
کرد تا دو هفته آینده فعالیت مشــاغل گروه 3 و 
4 ممنوع شده و این موضوع به اتحادیه ها ابالغ 

شده است.
وى با بیان اینکه اگر رنگ بندى اصفهان به قرمز 
برسد شرایط بسیار دشوارترى براى اصناف اعمال 
خواهد شد و محدودیت هاى شــدیدترى ایجاد 
مى شود افزود: به ویژه که معموًال اصناف به عنوان 
تابلوى اعالم خطر مطرح بوده انــد در حالى که 

مراکز تجمع دیگرى، چون اداره ها، سرویس هاى 
حمل و نقلى نیز پر خطر هستند.

رئیس اتاق اصناف اصفهان افــزود: اصناف، دو 
نوروز پى در پى را با کسادى پشت سر گذاشته اند؛ 
سال گذشته که تعطیلى کلى حاکم بود امسال نیز 
با توجه به استمرار کرونا و شرایط اقتصادى مردم، 

مسافران زیادى وارد اصفهان نشدند.
رســول جهانگیرى با اشــاره به اینکــه وجود 
شرایطى که بر فعالیت اصناف حاکم است دولت 
نیز توان انجــام حمایتى را ندارد و بیشــتر جنبه 
شعارى داشته است گفت : اصناف شرایط دولت 
را درك مى کنند، ولى انتظار مى رود در قالب هاى 
دیگر ماننــد مالیــات و بیمه از آن هــا حمایت 

شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و فناورى اطالعات 
شــوراى اســالمى شــهر اصفهان گفت: پخش 
صوت و تصویر تقطیع شــده از جلسات خصوصى 
که مربوط به دو ســال پیش بوده و بیشــتر جنبه 
تخریبى و انتخاباتى دارد را خالف عرف و منطق 

مى دانم.
امیر احمد زندآور در یکصد و شــصت و پنجمین 
جلسه علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان اظهار 
کرد: فایلى تقطیع شــده از جلســات خصوصى با 
اهداف تفرقه افکنانه توســط افــرادى در فضاى 

مجازى منتشر شده است؛ انتشــار این فایل غیر 
قانونى، غیر اخالقى و غیر منطقى است.

وى با تاکیــد بر این کــه هیچ گونــه اختالف و 
اظهارنظــر منفى علیه شــهردارى و کارکنان آن 
ندارد، افزود: همچنان خدمات شهردار اصفهان و 
کارکنان شهردارى را با ارزش مى شمارم و پخش 
صوت و تصویر تقطیع شــده از جلسات خصوصى 
که مربوط به دو ســال پیش بوده و بیشــتر جنبه 
تخریبى و انتخاباتى دارد را خالف عرف و منطق 

مى دانم.

مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان 
گفت: بر اساس سنجش 33 ایستگاه، افت آب هاى 
زیرزمینى این استان ســاالنه بطور متوسط یک تا 

1/5 متر برآورد مى شود.
منصور شیشــه فروش با بیان اینکه حجم منابع 
آبى استان اصفهان در سال هاى پیش رو به شدت 
کاهش یافت، تصریح کرد: برداشت اصولى، حساب 
شده و قانونى راهکار کاهش معضل افت آب هاى 

زیرزمینى در استان به شمار مى رود.
وى با اشاره به اینکه خشکى دوره اى رودخانه زاینده 
رود در دهه هاى متمــادى عامل مضاعف کاهش 
آب هاى زیرسطحى بوده اســت خاطرنشان کرد: 
از سال پیش تاکنون بالغ بر هشــت ماه است که 
آب در بســتر رودخانه جارى نیست و این موضوع 
سال هاى قبل نیز با مدت زمان کم یا بیشتر تکرار 

مى شد.

وزش باد، پدیده غالب استان اصفهان

2 نوروز پى در پى با کسادى اصناف

واکنش عضو شوراى شهر اصفهان 
به انتشار یک فایل

آب هاى زیرزمینى اصفهان 
ساالنه 1/5 متر کاهش مى یابد
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بهزاد خداویسى، نویسنده فیلم نامه و بازیگر فصل دوم 
سریال «سرنخ» در گفتگو با «خراسان» از جزئیات این 

مجموعه مى گوید.
خداویسى در سریال  نوستالژیک و محبوب «سرنخ» 
محصول سال 75 و با شخصیت «مصطفى نجم»در 
ذهن مخاطبان ماندگار شده است. این بازیگر پس از 
دو دهه، از دى ماه سال 98  نگارش فیلم نامه فصل دوم 
سریال «ســرنخ» را آغاز کرده و این روزها به همراه 
نسیم خلیلى مشغول نوشــتن فیلم نامه این مجموعه 

خاطره انگیز است. 

او مى گویــد: فعال 17 قســمت را نوشــتیم، همه با 
محوریت آسیب شناســى جرم و جنایت که مضمون و 
درون مایه  اصلى «سرنخ» هم بود. 17 قسمتى که در آن 
شاهد همنشینى دوباره  دو شخصیت اصلى قصه بعد از 
دو دهه  هستیم، در حالى که گرد گذر زمان بر موهاى هر 
دو نشسته  است. حاال آن ها با هم رفیق تر و جاافتاده تر 
از گذشته، در تعامل با قصه هایى قرار مى گیرند که در 
همه  آن ها ، بار عاطفى و روان شناسى اجتماعى وجود 
دارد. «اوصیا» بازنشسته و «نجم» سرگرد شده و حاال 

آن ها هم دو رفیق و هم دو همسایه  هستند.

خداویسى درباره اینکه جهانبخش سلطانى در مصاحبه اى 
گفته بود اگر کیومرث پوراحمد فصل دوم را نسازد، او هم 
تمایلى به بازى در سریال ندارد گفت: آقاى سلطانى در 
تمام این سال ها از نزدیک ترین دوستان و رفقاى من بوده 
 است. در بیشتر جمع ها و نشست هایى که رفته ام، او را در 
کنار خودم داشته ام و یقین دارم در این کار نیز من و او با 
اتکا به همین رفاقت دیرینه در کنار هم خواهیم بود. ما هر 
دو مشتاقیم که در این بازآفرینى کیومرث پوراحمد نازنین 
را هم در کنار خود داشته  باشیم که این روایت ها در واقع 
از آن اوست، اما اگر ایشان شرایطش را نداشته  باشند که 

به طور رسمى در کار حضور داشته  باشند، حتما در جایگاه 
دوست و مشاور با ما خواهند بود.

وى درباره نویسندگى این سریال توسط خودش گفت: 
«سرنخ 2» اولین تجربه  فیلم نامه نویسى من نیست. 
سال هاســت که فیلم نامه مى نویسم و فیلم مى سازم 
البته بیشــتر در عرصه  فیلم کوتاه، امــا این تجربه در 
قالب ســریال به خصوص از این منظر که من درباره  
آدم هایى که مى شــناختم و گویى مابــه ازاى خارجى 
دارند مى نویســم، تجربه بسیار شــیرین و متفاوتى 

بود. 

در سلسله نشست هاى تاریخ شفاهى، موزه سینما این بار میزبان 
«مهدى هاشمى» بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون بود. 
او با بیان اینکه در لنگرود به دنیا آمده است، گفت: تابستان ها از 
پدرمان مى خواســتیم ما را به چمخاله که دریا داشت ببرد تا شنا 
کنیم. از کودکى شناکردن را دوست 

داشتم.
وى با بیان اینکه در سال 
1352 در رشته هنرهاى 
نمایشــى از دانشــکده 
هنرهاى زیباى دانشــگاه 
تهــران فارغ التحصیــل 
شد، ادامه داد: در دانشگاه 
با داریــوش فرهنگ که 
از آبادان آمده بود، آشــنا 
شــدم (مردى از جنوب و 
جوانى از شــمال). 
آشنایى  این 

براى من بسیار ســازنده بود و من براى این دوستى همیشه از او 
تشکر مى کنم. البته من و داریوش باهم تفاوت هایى هم داشتیم، 

او بسیار بیرونى و چاالك و من گوشه گیر بودم.
هاشمى خاطرنشان کرد: در اردیبهشت سال 58 که چهار ماه از 
انقالب گذشــته بود تئاتر«دایره گچى قفقازى» نوشته برتولت 
برشت را تمرین مى کردیم که داریوش فرهنگ کارگردانى آن را 
برعهده داشت و فاطمه معتمدآریا، گالب آدینه، سوسن تسلیمى 
و... در آن بازى مى کردند و من هم نقش آزداك را داشتم. نمایش 
بســیار مهمى بود و در تاالر وحدت بــه روى صحنه رفت. فرح 
اصولى هنرمند نقاش که بعدها همسر زنده یاد خسرو سینایى شد 
به او گفت بازى من را در این نمایش ببیند و بعد از آن از من تست 

گرفتند و فیلم «زنده باد...» اولین فیلم سینمایى من شد.
وى با تشــکر از على رفیعى، کیانوش عیارى، بهرام بیضایى و 
داریوش فرهنگ بیان داشت: کارگردان ها هر کدام تفکر و سلیقه 
خود را دارند و من بازیگرى هستم که براى بازى جدیدم بازى هاى 
قبلى را از ذهنم پاك مى کنم و خودم را از گذشته خالى مى کنم و 
در اختیار جدید قرار مى دهم. من معتقدم یک بازیگر باید تا جایى 
که مى تواند َمنّیت را از خود دور کند و َمنیت خود را مطلق نکند 
زیرا این امر بازیگر و دیگران را در درازمدت در سیاست، هنر و 

زندگى نابود مى کند. 
هاشمى در ادامه خاطرنشان کرد: خجالت مى کشم از یک 
حدى بیشــتر در آثار کمدى بازى کنم و براى بازى هایم در 
نقش هاى کمدى حد و اندازه مى گذارم و به همه کارگردان ها هم 

گفتم که اگر بیشتر از حد تعیین شــده بازى بخواهند، باید سراغ 
جرى لوئیس بروند!

وى درباره همکارى اش با کیانوش عیــارى نیز توضیح داد: من 
سه همکارى با عیارى داشتم که دو ســریال «روزگار قریب» و 
«هزاران چشم» (که نقش یک نابینا را داشتم) و فیلم سینمایى 

«خانه پدرى».
هاشمى همچنین گفت: یادم مى آید یکبار از عزیز ساعتى عکاس 
بزرگ و فیلمبردار خوب ســینماى ایران کــه در چند فیلم باهم 
همکارى داشتیم سوال کردم که چندین دهه است باهم همکارى 
داریم نظرت درباره من چیست؟ و او در پاسخ به من گفت در این 
اوضاع بهم ریخته که هر لحظه ممکن است زندگى یک هنرمند 
قطع شود از اینکه خودت را با ورزش، روحیه شاد و اخالق خوب 
تا اینجا رســاندى و توانســتى با کارگردان هاى خوب کار کنى، 

خوشحال باش.
وى با بیان اینکه خیلى طرفدار شادى است، افزود: خداوند بزرگ 
ما را براى شادى آفریده است که شاید به هزاران دلیل شادى روز 
به روز کمتر شود اما من همیشه ســعى دارم شادیت بدوى را در 

خودم حفظ کنم.
هاشمى با بیان اینکه رانندگى کامیون و ترانزینت را خیلى دوست 
داشته اســت، گفت: رانندگى شغلى اســت که آدم را به هیچ جا 
وصل نمى کند و آدم در اختیار تنهایى خود اســت. بازیگرى من 
را به سمت جمع برد و خیلى خوشحال هستم از اینکه این اتفاق

 افتاد.

مهدى هاشمى: 

خجالت مى کشم زیاد کمدى بازى کنم
در سلسله نشست هاى تاریخ شفاهى، موزه سینما این بار میزبان 
«مهدى هاشمى» بازیگر پیشکسوت سینما، تئاترو تلویزیون بود. 
لنگرود به دنیا آمده است، گفت: تابستان ها از او با بیان اینکه در

پدرمان مى خواســتیم ما را به چمخاله که دریا داشت ببرد تا شنا 
کنیم. از کودکى شناکردن را دوست 

داشتم.
وى با بیان اینکه در سال 
1352 در رشته هنرهاى 
نمایشــى از دانشــکده 
هنرهاى زیباى دانشــگاه 
تهــران فارغ التحصیــل 
شد، ادامه داد: در دانشگاه 
با داریــوش فرهنگ که 
آبادان آمده بود، آشــنا  از
شــدم (مردى از جنوب و 
جوانى از شــمال). 
آشنایى  این 

براىم
تشکر
او بسیا
هاشمى
انقالب
برشت
برعهد
و... در
بســی
اصولى
گ به او
گرفتند
وى با

داریوش
خود را
قبلىر
در اخت
که مى
زیر
ز
ه
حد
نقش ه

«سرنخ 2»
 به روایت 

بهزاد خداویسى 

تقریباً 10 سال است که شایعاتى مبنى بر کناره 
گیرى جک نیکلسون، ســتاره بزرگ سینما از 
دنیاى بازیگرى ادامــه دارد، اما هیچ وقت این 
بازیگر افسانه اى خودش این موضوع را تایید 

نکرده است. 
در این سال ها شــایعاتى وجود داشت مبنى 
بر اینکه نیکلسون افســانه اى بازیگرى را به 
دلیل ضعف و زوال حافظــه رها کرده اما یک 
منتقد و تحلیلگر فیلم  دلیل اصلى خداحافظى 
غیررسمى ستاره «محله چینى ها» و «پرواز 

برفراز آشیانه فاخته» را اعالم کرده است.
جردن ریمى مى گوید دلیل غیبت نیکلسون 
از دنیاى بازیگرى خســته شدن این بازیگر از 
این صنعت است. ریمى در این باره مى نویسد: 
نیکلسون از دیدن تغییرات شــدید و توفانى 
صنعت هالیوود که در این چند ســال رخ داده، 
خسته شده است، او کارش را به پایان رسانده 

و دیگر کارى با این صنعت تغییر یافته ندارد.
نیکلسون در حال حاضر با 12 نامزدى اسکار 
در میان بازیگران مرد رکورددار است. او سه بار 

این جایزه را دریافت کرده است.

سریال «حرفه اى» ساخته مصطفى تقى زاده  از نماوا منتشر مى شود.
«حرفه اى» جدیدترین ساخته  مصطفى تقى زاده اســت که در آن بازیگرانى مانند سارا بهرامى، 

سیروان خسروى، ماهور الوند، زانیار خسروى و على مصفا ایفاى نقش کرده اند. این اولین حضور سیروان 
خسروى به عنوان بازیگر در یک سریال است.

سریال «حرفه اى» جدیدترین محتواى اختصاصى نماوا است که فیلمبردارى آن کلید خورده و امسال  منتشر 
خواهد شد.

نویســندگى و کارگردانى «حرفه اى» را مصطفى 
تقى زاده و تهیه کنندگى آن را سعید خانى 

برعهده دارد.

 کارگردان سریال گیسو که تا به حال فیلم هاى زیادى از پشت 
منوچهر هادى،

ال گیسو منتشر کرده و همه چیز را خیلى خوب به نمایش گذاشته 
صحنه سری

بود درباره یکى از سلبریتى هاى این سریال افشاگرى کرد. 

سریال گیسو ادامه سریال عاشقانه اســت که حواشى زیادى داشت و بعداز 

 هانیه توسلى به آن با نام گیسو منتشر شد.  
حذف مهناز افشار و اضافه شدن

منوچهر هادى کارگردان این سریال در مصاحبه با فرزاد فرزین از حواشى این 

ســریال گفت و از اینکه برخى از بازیگران از حضور برخى دیگر از بازیگران 
جلوگیرى کردند.  

هادى گفت: وقتى یک ســریال موفق ادامه پیدا مى کند اساســا نمى توان 

ف کرد اما در گیسو مجبور به اینکار شدیم. 
شخصیت هاى آن سریال را حذ

ن را اساسا نمى توانستیم داشته باشیم اما حذف 
یکى از شخصیت هاى داستا

ر از دوستان به دالیل دیگر بود. مسایلى هست که ترجیح مى دهم 
بعضى دیگ

در موردش حرف نزنم.

 منظور منوچهر هادى از شخصیتى که نمى شد در این سریال حضور داشته 

ار بود که در آلمان به سر مى برد. او درباره حذف فرزاد فرزین 
باشد مهناز افش

نیز گفت: من دوست نداشتم این اتفاق بیفتد و خودم شخصا تماس گرفتم 

و تو را دعوت کردم که بیایى اما خودت مى دانى چه اتفاقى افتاد. تو هم 

خیلى هوشمندانه خداحافظى کردى. کســى که از بودن کسى 

حالش بد باشد مطمئن باش آن شخص نباشد هم آن طرف باز 

حالش بد است. من از اینکه نبودى به شدت ناراحت شدم. تمام 

تالشم را هم کردم اما خودت مى دانى داستان چیست. شان فرزاد 

ه با افتخار او را بیاورند. وقتى این را متوجه 
فرزین این است ک

نمى شوند، درست نیست کارگردان اصرار کند. من هم در 

شرایطى بودم که باید آن کار را مى ساختم و وسط کار 
گیر کرده بودم.

منوچهر هادى همچنین درباره اینکه آیا ممکن 

است سریال گیسو ادامه پیدا کند گفت : من 

فکر نمى کنم در خدمت دوستان باشم. 
برخــى از کاربــران معتقدنــد 
حرف هاى منوچهر هادى 
از فردى که مانع حضور 
فــرزاد فرزیــن در 
سریال شــده رضا 
گلزار بوده است اما 
این گمانــه زنى ها 

تایید نشده است. 
در سریال گیســو، محمدرضا 
گلزار، ساره بیات، حســین یارى، هومن 

سیدى، مسعود رایگان، سانیا ساالرى و .... بازى کرده اند. 

چرا فرزاد فرزین از سریال 
«گیسو» حذف شد؟

یک رئالیتى شوى جدید 
در نسیم

برنامه «میشه که بشه» در ساختار رئالیتى شو، تولید مشترك 
شبکه نسیم و دانشگاه صداوسیما از شــنبه  14 فروردین 
ماه  ســاعت 22 و 15 دقیقه روى آنتن شــبکه نسیم رفته 

است. 
در هر قسمت از برنامه «میشه که بشه» سه جوان به تجربه 
یک شغل مشــغول مى شوند که در مســیر این تجربیات، 

اتفاقاتى خلق مى شوند.
فصل اول این برنامه در 13 قســمت 25 الى 30 دقیقه اى 
تهیه و تولید شــده اســت؛ «میشــه که بشــه» در حوزه 
تجربه گرایى مشاغل تولید شده است و در این 13 قسمت 
مشــاغلى چون شیشه شــویى برج، چوپانى، زنبوردارى، 
بدلکارى و... از جمله مشاغلى هســتند که تجربه خواهند

 شد.

سیروان و زانیار 
با على مصفا هم بازى  شدند

فیلمبردارى فیلم سینمایى «خائن کشى» به کارگردانى مسعود کیمیایى و تهیه کنندگى على 
اوجى پس از 70 جلسه فیلمبردارى، 29 اسفند سال پیش همزمان با روز ملى شدن صنعت نفت 
با ضبط صحنه هاى مربوط به مصدق و روز هاى پس از ملى شدن صنعت نفت به پایان رسید.
با خبر پایان فیلمبردارى این فیلم، رضا یزدانى نیــز به عنوان یکى دیگر از بازیگران «خائن 

کشى» معرفى شد.
رضا یزدانى بعد از همکارى در فیلم هاى حکم، رئیس، متروپــل، محاکمه در خیابان که به 
عنوان خواننده حضور داشته است «خائن کشى» اولین همکارى او به عنوان بازیگر با مسعود 

کیمیایى است.
در جریان فیلمبردارى فیلم «مسعود کیمیایى» کلیه دستورالعمل هاى بهداشتى رعایت شد 

و هیچ کدام از گروه سازنده به کرونا مبتال نشدند.
امیر آقایى، سارا بهرامى، پانته آ بهرام، پوالد کیمیایى، اندیشه فوالدوند، حمید رضا آذرنگ، 
سام درخشــانى، الهام حمیدى، نرگس محمدى و فرهاد آئیش و با حضور مهران مدیرى از 

دیگر بازیگرانى هستند که در این فیلم نقش آفرینى دارند.

«خائن کشى» 
رضا یزدانىِ بازیگر را هم معرفى کرد 

بهرامى، 
ضور سیروان

 امسال  منتشر 

مصطفى 
 خانى

منوچهر هادى، کارگردان سریال گیسو که تا به ح

را خی ه سریال گیسو منتشر کرده و همه چیز
صحن

بود درباره یکى از سلبریتى هاى این سریال افشاگ

سریال گیسو ادامه سریال عاشقانه اســت که حو

 مهناز افشار و اضافه شدن هانیه توسلى به
حذف

ف منوچهر هادى کارگردان این سریال در مصاحبه با

ســریال گفت و از اینکه برخى از بازیگران از حضو
جلوگیرى کردند.  

هادى گفت: وقتى یک ســریال موفق ادامه پیدا مى

شخصیت هاى آن سریال را حذف کرد اما در گیسو

یکى از شخصیت هاى داستان را اساسا نمى توانستیم

ر از دوستان به دالیل دیگر بود. مسایلى هس
بعضى دیگ

در موردش حرف نزنم.

 منظور منوچهر هادى از شخصیتى که نمى شد در این

هناز افشار بود که در آلمان به سر مى برد. او در
باشد م

نیز گفت: من دوست نداشتم این اتفاق بیفتد و خودم

و تو را دعوت کردم که بیایى اما خودت مى دانى چ

خیلى هوشمندانه خداحافظى کردى. کســ

حالش بد باشد مطمئن باش آن شخص نبا

حالش بد است. من از اینکه نبودى به شدت

تالشم را هم کردم اما خودت مى دانى داستان

فرزین این است که با افتخار او را بیاورند.
نمى شوند، درست نیست کارگردان اص
شرایطى بودم که باید آن کار را مى س

گیر کرده بودم.
منوچهر هادى همچنین درباره
است سریال گیسو ادامه پید
فکر نمى کنم در خدمت
برخــى از کاربـ
حرف هاى
از فردى
فــرز

سریال
گلزار
این گم
تایید نشده
در سریال گیســو
گلزار، ساره بیات، حســین ی
سیدى، مسعود رایگان، سانیا ساالرى و .... بازى کرده ان

چرا فرزاد فرزی
«گیسو

دلیل کناره گیرى 
«جک نیکلسون» از 
سینما مشخص شد

  محمدامین شکارى / خبرگزارى صبا |
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در 51 سال 
اخیر

 یکى دوبار 
اینجا 
بودیم

مدافع ذوب آهن معتقد است که با توجه به جایگاه 
تیمش، فشار زیادى روى بازیکنان وجود دارد.

وحید محمدزاده، مدافــع تیم ذوب آهن در مورد 
پیروزى مقابل صنعت نفت آبادان اظهار داشت: 
بازى خیلى خوب بود. این بازى براى ما حساس 
بود و به 3  امتیاز آن احتیاج داشتیم. نتیجه ده روز 

تمرین پرفشار و خوب را با کسب برد دیدیم.
وى ادامــه داد: خیلى خــوب بــازى کردیم و 
مى توانستیم با گل هاى بیشترى کار را به پایان 
برســانیم. تقریبا هیچ موقعیتى هــم به حریف 
ندادیم. بازى یک طرفه بود و اســتحقاق برد را 

داشتیم.
مدافع ذوب آهن در خصوص از دست 
دادن موقعیت هــاى گل فراوان در 
این دیدار گفت: ذوب آهن در این 51 
سال که در لیگ بوده شاید اگر اشتباه 
نکرده باشیم فقط یکى دو بار اینجاى 
جدول را تجربه کرده است. یک 
مقدار فشــار روى بچه ها زیاد 
اســت. چند بازیکن جوان در 
دیــدار اخیر برایمــان بازى 
کردند. در زدن ضربات آخر 
یک مقدار دقت مان کم 
است.  مهم ســه امتیاز 
اســت که خدا را شکر 
بــه دســت آوردیم و 
ان شــاءا... براى حل 
ایــن مشــکل هم 

تمرین مى کنیم.

بعد از تساوى اخیر ســرخابى هاى پایتخت حاال سپاهان این فرصت 
را دارد تا با شکست سایپا فاصله خود را با این دو تیم افزایش دهد.

 در چارچوب هفته نوزدهم مســابقات لیگ برتر دو تیم پرسپولیس 
تهران و اســتقالل تهران به مصاف رقباى خود رفتند. شاگردان گل 
محمدى در این بازى 2 امتیاز حساس را از دست دادند و 38 امتیازى 
شدند و در ادامه این فرصت را به استقالل دادند که در بازى با پیکان 
فاصله خود را با پرسپولیس کم کند و همچنین سپاهان فرصت این را 
داشته باشد که با پیروزى برابر سایپا بین خود و سرخ پوشان اختالف 

ایجاد کند.
شــاگردان فرهاد مجیدى هم در ورزشــگاه آزادى درحالى پذیراى 
پیکان تهران بودند که در پایان این بازى دو تیم به تساوى بدون گل 
رضایت دادند تا اســتقالل نتواند از فرصتى که براى آنها ایجاد شده 
استفاده کند تا 34 امتیازى شود تا همچنان اختالف آنها با سرخ پوشان 

پایتخت 4 امتیاز باشد.
اما ســپاهان اصفهان با محرم نویدکیا که در لیگ نوزدهم برخالف 
ابتداى فصل حاال در قاموس یک مدعى ظاهر شــده و ســال 99 را 
با صدرنشینى به پایان رسانده اســت. حاال فرصت این را دارد تا در 
بازى امروز دوشنبه خود برابر سایپا با شکست این تیم فاصله خود را با 

سرخابى هاى پایتخت افزایش دهد. 
از طرفى پرسپولیس و استقالل در پایان فروردین ماه باید براى شرکت 
در دور گروهى مســابقات لیگ قهرمانان آسیا به ترتیب راهى هند و 
عربستان شوند و همین موضوع و فشردگى مســابقات این دو تیم 
مى تواند این فرصت را در اختیار شاگردان نویدکیا قرار دهد تا با خیال 

راحت در راه قهرمانى قدم بردارند.

رؤیاى دهکده المپیک اصفهان
کمى استرس داشتیم

محرم نوید کیا، ســرمربى 
تیم سپاهان در آستانه بازى 
با سایپا به بازیکنانش هشدار 

داد. 
سپاهان اگر به 3 امتیاز این بازى که  

امروز برگزار مى شود دست پیدا کند با 2 امتیاز 
اختالف نسبت به پرسپولیس به صدر جدول 
خواهد رفت. به روى کاغذ سپاهان باید برنده 
این دیدار باشد چرا که سپاهان تیم دوم جدول 
است و سایپا تیم ســیزدهم جدول اما محرم 
نوید کیا چنین معادلــه اى را در فوتبال قبول 
ندارد و حتى مدعى شــده اگر تیمش سایپا را 
دست کم بگیرد و با تمرکز بازى نکند ممکن 
است به نتیجه دلخواه دست پیدا نکند. محرم 
نوید کیا در آستانه این بازى هشدارهاى الزم 
را به شاگردانش داده و در مصاحبه اى گفته: 
قطعا بازى خیلى سنگین و ســختى داریم و 
بچه ها مى دانند اگر خوب بــازى نکنند و با 
تمرکز صد در صد وارد این مســابقه نشویم 

امکان دارد امتیاز نگیریم.
محرم نوید کیا که جزو مربیان آرام اما قاطع 
فوتبال کشور به حساب مى آید این فصل کمتر 
از تیمش انتقاد کرده یا هشدار داده اما هر بار 
که این کار را انجام داده بازخورد خوبى گرفته 
چرا که سر بزنگاه و آن جاهایى که الزم است 
این حرف را مى زند. اولین بار او بعداز بازى با 
پدیده عصبانى شد و از تیمش انتقاد کرد. بعد 

از مسابقه اى که تیمش 3-1 شکست خورد. او 
خطاب به بازیکنان تیمش گفت اگر چه ما در 
باالى جدول جزو مدعیان قهرمانى به حساب 
مى آییم اما اصال چهره خوشــى ندارد تیمى 
که مدعى قهرمانى اســت در 13 بازى 17 بار 
دروازه اش باز شود. اینکه ما تهاجمى فوتبال 
مى کنیم اصال بهانه خوبى نیست که بگوییم 
پس در دفاع آسیب پذیر هستیم و خوردن این 
تعداد گل طبیعى است؛ بعد از این بازى بود که 
ســپاهان در فاز دفاعى به تیم بهترى تبدیل 
شد و بعد از بازى با پدیده با وجود ادامه بازى 
تهاجمى سپاهان گل زدن به این تیم سخت 

شده است. 
حاال محرم نوید کیا این بــار به جاى انتقاد از 
تیمش به شاگردانش هشــدار داده است و به 
نوعى پیش از بازى با ســایپا حجت را بر آنها 
تمام کرده اســت. اینکه باید بــا همه تمرکز 
بازى کنند و به حریف خــود احترام بگذارند. 
حق با محرم نوید کیا است. سایپا براى ماندن 
در جدول بازى ها تالش مى کند و هیچ بعید 
نیست روى به بازى انتحارى بیاورد. از سویى 
سایپا تیم سختکوشى است و خیلى از تیم هاى 
بزرگ را متوقف کرده است. اتفاقا بازى فصل 
گذشته دو تیم در تهران با نتیجه مساوى پایان 
یافت و 2  امتیازى که سپاهان در این بازى از 
دســت داد یکى از بهانه ها براى دور شدن از 

جام بود.

مدیرعامل باشگاه فوالدمبارکه سپاهان گفت: امیدواریم باشگاه سپاهان بیشتر 
از گذشــته به ورزش کارگرى هم اهمیت دهد چراکه مى تواند به تولید و صنعت 

هم کمک بیشترى کند.
در نشســت اســتاندار اصفهان با اعضــاى هیئت مدیــره و مدیران باشــگاه 
فوالدمبارکه ســپاهان، مدیرعامل باشــگاه فرهنگى، ورزشــى فوالدمبارکه 
ســپاهان با اشــاره به اینکه این باشــگاه با بیش از 70 ســال ســابقه در 60 
رشــته ورزشــى فعال اســت گفت: تقویت ورزش قهرمانى و توســعه ورزش 
همگانى در استان و کشــور همواره از جمله برنامه هاى باشــگاه فوالدمبارکه

 است.
محمدرضــا ســاکت بــا بیــان اینکــه در کنــار ورزش آقایان، بــه ورزش 

بانــوان هــم توجه ویژه شــده گفــت: در ایــن ســال ها بانوان هــم حضور 
فعــال داشــته انــد و صاحــب عناویــن کشــورى و بیــن المللــى هــم 

شده اند.
وى به تکمیل ورزشگاه بزرگ نقش جهان هم اشاره کرد و گفت: این ورزشگاه 
75 هزار نفرى بزرگترین ورزشگاه احداث شده بعد از پیروزى شکوهمند انقالب 
اسالمى در کشور است که پس از سال ها انتظار تکمیل و در اختیار باشگاه سپاهان 

قرار گرفت. 
سرمربى تیم فوتبال فوالدمبارکه سپاهان هم در این نشست مجتمع فوالدمبارکه 
سپاهان را مجموعه اى حامى ورزش دانســت و افزود: استان اصفهان در حوزه 

زیرساخت هاى ورزشى وضعیت مناسبى ندارد.

محرم نویدکیا ابراز امیدوارى کرد با کمک فوالد مبارکه و توجه استاندار به حوزه 
ورزش، شرایطى فراهم شود تا دهکده المپیک به مکانى مناسب و استاندارد براى 

ورزشى حرفه اى بدل شود.
استاندار اصفهان هم در این نشست با اشاره به اینکه زاینده رود و باشگاه سپاهان 
همواره دو موضوع مهم براى مردم اصفهان بوده گفت: سپاهان باید همیشه جزو 
برترین ها باشد و با تالش دست اندرکاران، این باشــگاه باید با تمام توان براى 

خدمت به مردم رو به جلو برود.
عباس رضایى افزود: امیدواریم باشــگاه ســپاهان بیشــتر از گذشته به ورزش 
کارگرى هم اهمیت دهد چراکه مى تواند به تولید و صنعت هم کمک بیشــترى 

کند.

بازیکن جوان تیم فوتبال ذوب آهن مى گوید این تیم مى توانسته با اختالف 
بیشتر از یک گل نفت ابادان را در فوالدشهر شکست دهد.

 رضا محمودآبادى که یکى از خوب هاى دیدار دو تیم ذوب آهن و نفت آبادان 
بود و بارها با حرکات تکنیکى خود دفاع تیم آبادانى را به هم ریخت، در مورد 
این دیدار  گفت: بازى خیلى حساسى براى ما بود و به سه امتیاز نیاز داشتیم. 
همانطور که دیدید شایســته پیروزى بودیم. مى توانســتیم با تفاضل گل 
بیشترى بازى را ببریم. تیم ما کمى به خاطر  شرایطى که داشته، با استرس 
بازى مى کند ولى با درایت آقاى حسینى به شما قول مى دهم که شرایط ما از 
اینى که هست خیلى بهتر خواهد شد. این بازیکن در مورد جایگاه ذوب آهن 
در انتهاى فصل بیان کرد: همانطور که گفتم به رتبه هاى باالیى جدول رده 
بندى نگاه مى کنیم.  محمودآبادى در مورد سیاست استفاده از بازیکنان جوان 
در ذوب آهن اضافه کرد: قطعا باشگاه خیلى بزرگى است و من هم افتخار این 
را به دست آورده ام که در باشگاه بزرگ ذوب آهن بازى کنم. مطمئنا تمام 

تالشمان را براى موفقیت تیم خواهیم کرد.

محرم
 این معادله را
 قبول ندارد

ذوب آهن بعد از پیروزى شــش گله مقابل سپاهان در بازى 
دوستانه این فرصت را مقابل نفت از دست داد. 

 شــاگردان مجتبى حســینى  در دیدار خانگــى مقابل نفت 
توانستند سبک بازى خود را به حریف دیکته کنند و کم ترین 
فرصت را به بازیکنان فرصت طلب نفت هدیه کنند؛ ذوبى ها 
هر چند روز شــنبه با تک گل تماشایى محمدى مهر پیروز از 
زمین بازى خارج شــدند اما بارها فرصت گلزنى داشتند که 
بى دقتى مهاجمان ذوب آهن و البته درخشــش ســنگربان 
صنعت نفت باعث شــد تا در نتیجه بــازى تغییرى حاصل 

نشود.
میالد جهانى، رضا محمودآبادى و پیمان رنجبرى سه عنصر 

تهاجمى ذوب آهن در مصاف بــا صنعت نفت بودند که  بارها 
فرصت گلزنى را به دست آوردند اما با بى دقتى این فرصت ها 
به گل تبدیل نشــد و در طرف مقابل هم حامــد فالح زاده 
سنگربان باتجربه نفتى ها با ایستادگى خود مانع از فروپاشى 

دروازه صنعت نفت شد. 
البته درخشش فالح زاده نه براى او و نه نفت عایدى نداشت 
و سوپرگل فرشاد محمدى مهر باعث شــد تا پیروزى از آن 
ذوبى ها شود و شاگردان سیروس پورموسوى با دست خالى و 
بدون کسب حتى یک امتیاز از اصفهان به آبادان بازگردند و 
با توجه به لغو دیدار با استقالل، خود را براى دیدار با گل گهر 

سیرجان آماده کنند.

فالح زاده مانع شکست بزرگ 

تداوم روزهاى شاد با فرشاد

این بردها غرور ندارد

فرشاد محمدى مهر مدافع راســت تیم فوتبال ذوب آهن که در حال گذراندن یکى از 
بهترین فصل هاى دوران فوتبالى خود است،  به مانند مصاف با ماشین سازى، در دیدار 

با صنعت نفت آبادان هم از روى ضربه ایســتگاهى با 
شلیکى تماشــایى و البته مهار نشدنى توانست 
گل برترى تیمش را به ثمر برساند و سه امتیاز 
ارزشــمند خانگى در راه فــرار از منطقه خطر 
را به مجتبى حســینى و هواداران ذوب آهن 

هدیه کند.
محمدى مهر کــه در این فصل بــه جز دو 
ســوپرگل، 4 بار هم بــراى همبازیان خود 

گلســازى کرده، پس از ضربه دیدنى 
خود بــه دروازه نفت آبــادان که 
بسیارى از رســانه ها در تمجید از 
ضربات مهارنشــدنى او، مدافع 
ذوبى ها را با روبرتو کارلوس مدافع 
افسانه اى تیم ملى برزیل و باشگاه 
رئال مادرید مقایسه کرده اند، در 
مقابل لنز دوربین عکاسان چند 

شادى پس از گل سریالى را 
انجام داد.

شــاید مهم ترین و البته 
خاطره انگیزترین شادى 
پــس از گل فرشــاد 

شــادى  محمدى مهــر، 
او به ســبک فرانچسکو توتى 
کاپیتان سابق تیم ملى ایتالیا 

و اسطوره باشگاه رم بود که 
محمدى مهر به ســبک 
او پــس از گلزنــى دوان 
دوان به سوى عکاسان 
آمد و به ســبک توتى 
شــادمانى خود از گل 
ســه امتیازى اش را 
به نمایش گذاشــت 
و ســپس همبازیان 
او براى شــرکت در 
جشن  شادى پس از 

گل حضور یافتند.
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محرم نوید کیا، ســرمربى 
آستانه بازى تیم سپاهان در
با سایپا به بازیکنانش هشدار

داد. 
3سپاهان اگر به 3 امتیاز این بازى که 
2امروز برگزار مى شود دست پیدا کند با 2 امتیاز 
اختالف نسبت به پرسپولیس به صدر جدول 
خواهد رفت. به روى کاغذ سپاهان باید برنده 
باشد چرا که سپاهان تیم دوم جدول این دیدار

است و سایپا تیم ســیزدهم جدول اما محرم 
نوید کیا چنین معادلــه اى را در فوتبال قبول 
ندارد و حتى مدعى شــده اگر تیمش سایپا را 
دست کم بگیرد و با تمرکز بازى نکند ممکن 
استبه نتیجه دلخواه دست پیدا نکند. محرم 
نوید کیا در آستانه این بازى هشدارهاى الزم 
را به شاگردانش داده و در مصاحبه اى گفته: 
قطعا بازى خیلى سنگین و ســختى داریم و 
بچه ها مى دانند اگر خوب بــازى نکنند و با 
تمرکز صد در صد وارد این مســابقه نشویم 

امکان دارد امتیاز نگیریم.
محرم نوید کیا که جزو مربیان آرام اما قاطع 
فوتبال کشور به حساب مى آید این فصل کمتر 
از تیمش انتقاد کرده یا هشدار داده اما هر بار 
که این کار را انجام داده بازخورد خوبى گرفته 
که سر بزنگاه و آن جاهایى که الزم است  چرا
این حرف را مى زند. اولین بار او بعداز بازى با 
پدیده عصبانى شد و از تیمش انتقاد کرد. بعد 

3از مسابقه اى که تیمش 3-1 شکست خ
خطاب به بازیکنان تیمش گفت اگر چه
ح باالىجدول جزو مدعیانقهرمانىبه
آییم اما اصال چهره خوشــى ندارد مى
3که مدعى قهرمانى اســت در 13 بازى
ف دروازه اش باز شود. اینکه ما تهاجمى
مى کنیم اصال بهانه خوبى نیست که بگ
پس در دفاع آسیب پذیر هستیم و خورد
اینبازى تعداد گل طبیعى است؛ بعد از
در فاز دفاعى به تیم بهترى ســپاهان
شد و بعد از بازى با پدیده با وجود ادامه
تهاجمى سپاهان گل زدن به این تیم

شده است. 
حاال محرم نوید کیا این بــار به جاى ان

تیمش به شاگردانش هشــدار داده است
نوعى پیش از بازى با ســایپا حجت را
تمام کرده اســت. اینکه باید بــا همه
بازى کنند و به حریف خــود احترام بگ
حق با محرم نوید کیا است. سایپا براى

در جدول بازى ها تالش مى کند و هیچ
نیست روى به بازى انتحارى بیاورد. از
سایپا تیم سختکوشى است و خیلى از تیم
بزرگ را متوقف کرده است. اتفاقا بازى
گذشته دو تیم در تهران با نتیجه مساوى
2یافت و 2 امتیازى که سپاهان در این با
دســت داد یکى از بهانه ها براى دور ش

جام بود.

محرم
 این معادله ر
 قبول ندارد
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با صنعت نفت آبادان هم از روى ضربه ایســتگاهى با 

شلیکى تماشــایى و البته مهار نشدنى توانست 
گل برترى تیمش را به ثمر برساند و سه امتیاز 
ارزشــمند خانگى در راه فــرار از منطقه خطر 
را به مجتبى حســینى و هواداران ذوب آهن

هدیه کند.
محمدى مهر کــه در این فصل بــه جز دو 
خود 4 بار هم بــراى همبازیان 4ســوپرگل،

گلســازى کرده، پس از ضربه دیدنى 
خود بــه دروازه نفت آبــادان که 
بسیارى از رســانه ها در تمجید از
ضربات مهارنشــدنى او، مدافع 
ذوبى ها را با روبرتو کارلوس مدافع 
افسانه اى تیم ملى برزیل و باشگاه 
رئال مادرید مقایسه کرده اند، در 
مقابل لنز دوربین عکاسانچند
شادى پس از گل سریالى را 

انجام داد.
شــاید مهم ترین و البته 
خاطره انگیزترین شادى 
پــس از گل فرشــاد 

شــادى  محمدى مهــر، 
ســبک فرانچسکو توتى او به
ایتالیا  ملى تیم کاپیتان سابق

و اسطوره باشگاه رم بود که 
محمدى مهر به ســبک 
او پــس از گلزنــى دوان
دوان به سوى عکاسان 
آمد و به ســبک توتى 
شــادمانى خود از گل 
ســه امتیازى اش را
به نمایش گذاشــت 
و ســپس همبازیان
او براى شــرکت در 
جشن  شادى پس از 

گل حضور یافتند.

فرصت خوب براى پسران طالیى

ممنون یحیى، مرسى فرهاد!

داشتیم.
مدافع ذوب آهن
دادن موقعیت
این دیدار گفت
سال که در لیگ
نکرده باشیم فق
جدول را تج
مقدار فش
اســت.
دیــدار
کردند
یک
اس
اس
بـ

بازیکن جوان تیم فوتبال ذوب آهن معتقد است نمایش این تیم نسبت به نیم فصل 
اول خیلى بهتر شده است.

 محمد سلطانى مهر درباره پیروزى مقابل نفت آبادان بیان کرد: بعد از تعطیالت با 
یک برد شروع کردیم. به این برد خیلى نیاز داشتیم. جاى ما در جدول تغییر نکرد ولى 

این سه امتیاز خانگى خیلى به ما در پایان فصل کمک خواهد کرد.
این بازیکن در ادامه و در واکنش به این سوال که سرنوشت ذوب آهن در پایان فصل 
چگونه رقم خواهد خورد، اضافه کرد: خب تیم ما پتانسیل بهتر شدن دارد. امیدواریم 
به روزهاى آینده. با این بردها مغرور نمى شویم. تالش مى کنیم براى بازى هاى 

آینده. با پدیده بازى بعدى ماست و از حاال به این بازى فکر مى کنیم. 
ســلطانى مهر بخش پایانى حرف هایش را به ســوالى در مورد استفاده از جوانان 
اختصاص داد و افزود: خب پشت این برنامه تحقیق و بررسى انجام شده است. آقاى 
حسینى کم تجربه نیست. تجربه زیادى در لیگ برتر دارد. تیم ما خیلى بهتر از نیم 
فصل اول بازى مى کند. امیدواریم به آینده و تمام تالشــمان را مى کنیم که ذوب 

آهن را به نیمه اول جدول بیاوریم.

در چارچوب رقابت هاى هفتــه نوزدهم لیگ برتر 
فوتبال، تیم هاى فوتبال ســپاهان و سایپا امروز از 
ساعت 16 و 30 دقیقه در ورزشگاه دستگردى تهران 

به مصاف یکدیگر مى روند.
ســال 99 براى سپاهان شــیرین به پایان رسید و 
شــاگردان محرم نویدکیا در آخرین دیدار ســال 
گذشته موفق شــدند با نتیجه 2 بر صفر تراکتور را 
شکست دهند تا به لطف گل زده بیشتر نسبت به 
پرسپولیس یک رتبه در جدول صعود کنند و سال را 

با صدرنشینى به پایان برسانند.
ســال 1400 اما براى ســپاهان با یک مأموریت 
مهم آغاز مى شود که آن حفظ صدرنشینى است. 
طالیى پوشان که در پایان هفته گذشته صدرنشین 
جدول بودند  بــا تک امتیازى که پرســپولیس از 

فــت پدیده در مشهد  گر
تنــزل به رتبــه دوم 
حال کردند، با این 
چنــد  هر

ســپاهان با یک تســاوى هــم به صــدر جدول 
بازمى گردد اما شاگردان محرم نویدکیا اگر بتوانند 
سایپا را شکست دهند و 3 امتیاز بازى را کسب کنند 
این بار به لطف امتیاز بیشتر نسبت به پرسپولیس در 
صدر جدول قرار مى گیرنــد. فرصتى طالیى براى 
سپاهان که خوب مى داند باید نهایت استفاده را از 
آن ببرد و تا قبل از هفته هاى پایانى که دیدارهاى 
سختش آغاز مى شود اختالفى قابل توجه در صدر 

جدول داشته باشد.
ســپاهان در حالى به مصاف ســایپا مى رود که در 
پنج دیدار اخیر خود در لیگ برتر بــه ترتیب برابر 
ذوب آهن، استقالل، گل گهر، آلومینیوم و تراکتور 
به پیروزى رســیده اســت و اگر دیدار جام حذفى 
برابر مس رفســنجان را هم در نظر بگیریم، تعداد 
بردهاى متوالى ســپاهان به عدد 6 مى رسد. با این 
حال شــاگردان محرم نویدکیا براى مســتحکم 

کردن صدرنشینى خود سخت به دنبال 
هفتمین پیروزى متوالى 

در دیدارهاى رسمى هستند.
مصاف با سایپا اما براى سپاهان اصًال آسان نیست، 
شــاگردان ابراهیم صادقى در ســایپا که در بازى 
تدافعى و گرفتن تساوى از حریفان تبحر دارند در این 
فصل نتایج خوبى برابر تیم هاى مدعى گرفته اند و 
در دیدار رفت برابر سپاهان نیز موفق شدند سپاهان 
را با نتیجه تساوى که در دقایق پایانى بازى کسب 
شد متوقف کنند. البته سایپا در نیم فصل دوم نتایج 
جالبى نگرفته اســت و از 3 دیدار برابر پرسپولیس، 
نفت مسجد سلیمان و نساجى تنها یک تساوى برابر 
نفت کسب کرده است و دو دیدار دیگر را باخته است.

نتایج  هفته نوزدهم لیگ برتر از سوى دیگر براى 
سایپا بسیار خطرناك بود ســایپا در انتهاى جدول 
نســاجى و ذوب آهن را پایین تر از خود مى بیند و 
پیروزى هر دو تیم برابر رقبایشان باعث شد اختالف 
سایپا با منطقه ســقوط به 2 امتیاز کاهش پیدا کند 
اتفاقى که براى این تیم بسیار خطرناك است و شاید 
باعث انگیزه دو چندان 
براى نتیجــه گرفتن در 

دیدار امروز باشد.

سایپاــ سپاهان؛ امروز در تهران

صدر زردتر مى شود؟
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با اینکه خیلى جدى گفته مى شــود غلبه دنیاى مجازى 
بر عالم حقیقى،  غروب عصر رسانه هاى کاغذى را رقم 
زده است اما هرسال به ماه اســفند که مى رسیم امید به 

نادرست بودن این فرضیه قوت مى گیرد.
یک ســنت قدیمى در کشور ما انتشــار ویژه نامه هاى 
نوروزى توســط مطبوعات در آخرین ماه هر سال است. 
چه بسا روزنامه ها و مجله هایى که کار برنامه ریزى براى 
انتشار ویژه نامه هاى پایان سالشــان را از ماه ها قبل از 
رسیدن به  اسفند آغاز مى کنند تا همزمان با تعطیل شدن 
دو هفته اى نشریات، خیالشان راحت باشد که ارتباطشان 
با مخاطب به واسطه همین ســالنامه هاى قطور حفظ 
مى شود. البته بماند که در چند سال اخیر از تعداد این ویژه 
نامه ها کاسته شده و تعدادى از روزنامه ها و مجالت که 
سال ها قبل دست به انتشار نوروزنامه هایشان مى زدند 
حاال ترجیح مى دهند آرام و آهسته از کنار این کار بگذرند 
اما هنوز آنقدر ویژه نامه نوروزى یا نشریات دوره اى که 
انتشار شماره جدیدشان به شــب عید نوروز افتاده وجود 
دارد که براى تهیه آنها نیاز به یک راهنما احساس شود تا 

کسى نگران هدر دادن پولش نباشد!
البته چند هفته اى از انتشــار این نشــریات گذشــته و 
بعضــى شــان را دیگر نمى شــود از روى پیشــخوان 
عرضه کنندگان مطبوعات تهیه کرد اما بســیارى دیگر 
همچنان روى کیوسک ها به چشم مى خورند و آنها هم 
که نیستند احتماًال از طریق دفاتر نمایندگى یا سایت هاى 

معتبر همچنان قابل تهیه اند.

روزنامه همشهرى
  

اینکه چه سّرى در کار است ویژه نامه هاى نشریات دولتى 
نسبت به بخش خصوصى همیشه از کیفیت پایین ترى 
برخوردارند موضوع قبل بحثى اســت. اما فعًال به همین 
بسنده مى کنیم که امسال هم این قاعده پابرجا بود و به 
عنوان نمونه دو روزنامه بزرگ و با امکانات کشور یعنى 
«ایران» و «همشهرى» نتوانستند در رقابت با همتایان 
غیر دولتى شان چیز دندانگیرى براى عرضه داشته باشند.

ویــژه نامــه «همشــهرى» که بى شــک یکــى از 
ضعیف ترین ها در میان ویژه نامه هاى نوروزى امسال 
بود، به «پیشــنهادها و ســرگرمى نوروزى» اختصاص 
داشت. اتاق فکر «همشهرى» تصمیم گرفته بود براى هر 
روز تعطیالت عید نوروز کتاب، فیلم، محل هاى گردش 
و... را توسط چهره هاى شناخته شــده به خوانندگانش 
پیشنهاد دهد که اگر چه ایده جالبى به نظر مى رسد اما به 

قول «مسعود فراستى» درنیامده بود!
نقطه قوت ویژه نامه «همشــهرى» چند گفتگوى این 
نشریه با ســتاره هایى اســت که کمتر تن به مصاحبه 
مى دهند از جمله «محمد صالح عال»، «رضا رشیدپور» 
و «کامبیز درم بخش» که این  هم به دلیل شدت ضعف 
سئواالت، در نیامده بود! به نظر شما اینها سئواالت جالبى 

از یکى از مهمترین کارتونیست هاى در قید حیات فرهنگ 
و هنر ایران است: شما سال ها در آلمان زندگى کرده اید، 
آیا دوست دارید دوباره به این کشور بازگردید؟ شما قصد 
دارید سال 1400 را چگونه شروع کنید؟ آیا فکر نمى کنید 
ویروس کووید – 19 یک ویروس سیاسى براى تغییر در 

سبک زندگى مردم جهان و کنترل جمعیت باشد؟

مجالت مؤسسه همشهرى
در میان نشریات مؤسسه «همشهرى» همیشه مجالت 
با کیفیتى به چشم مى خورده است. اما همزمان با تغییرات 
مدیریتى در رأس این مؤسسه بزرگ و به تبع آن تغییر در 
مدیران اجرایى مجالت «همشهرى»، حاال چند سالى 
است کیفیت این نشــریات با افت قابل توجهى مواجه 
شده است. این موضوع در ویژه نامه هاى نوروزى امسال 
«دانستنیها»، «سرزمین من» «24» و «سر نخ» کامًال 
مشهود است. «دانستنیها» که از زمان انتقال مدیریتش 
به مؤسسه «همشــهرى» به یکى از نشریات پر طرفدار 
همه طیف هاى سنى عالقه مند به علم و دانش درکشور 
تبدیل شــده بود، حاال چیزى اســت در حد یک مجله 
معمولى براى کودکان! آن دو مجله دیگر هم روزگارى 

بهتر از «دانستنیها» ندارند.     

روزنامه ایران

در قیاس با ویژه نامه روزنامه «همشــهرى»، ســالنامه 
روزنامه «ایران» یا به قول خودشــان «کتابچه بهاریه 
1400» به مراتب جذاب تر اســت اگر چه همین هم در 
مقایســه با یکى دو ویژه نامه دیگر حرف چندانى براى 
گفتن ندارد. ســاختار ویژه نامه «ایران» در پنج بخش 
تنظیم شده اســت. بخش اول به بهاریه و چند یادداشت 
اختصاص یافته که بــا توجه به دولتى بــودن روزنامه 
«ایران» مى تــوان پى برد محتواى بعضــى از آنها چه 
مى تواند باشــد. بخش دوم به مهمتریــن رخدادهایى 
پرداخته که طى سال هاى 1300 تا 1399 در کشور اتفاق 
افتاده اســت؛ هر ســال حداقل یک رخداد و با نگاهى 
تحلیلى. بخش سوم، چشــم انداز 1400 است و بخش 
چهارم هم یادداشــت هــاى روزنامه نــگاران روزنامه 
«ایران». در بخــش آخر ویژه نامه «ایــران» هم باز به 
رخدادهاى قرن پرداخته شــده با این تفاوت نســبت به 
بخش دوم که این بار صرفًا روایات اخبار و اتفاقات سال 

1300 تا 1399 مد نظر بوده است و نه تحلیل آنها.

روزنامه ایران ورزشى
یکى دیگر از نشریات مؤسسه «ایران» که آن هم امسال 
دست به کار انتشار ویژه نامه نوروزى شده است، روزنامه 
«ایران ورزشى» است. از گفتگوى ویژه نامه این روزنامه 
با وزیر ورزش، رئیس کمیته ملى المپیک و رئیس جدید 
فدراسیون فوتبال که بگذریم (چون هیچ موضوع تازه اى 

در گفتگوهاى غیر چالشى با آنها مطرح نشده) برگ برنده 
ویژه نامه «ایران ورزشــى» را مى توان در چند گفتگوى 
دیگر این روزنامه جستجو کرد. از جمله مثًال گفتگو با سعید 
مدنى مدیر مجله «کیهان ورزشى» که اگرچه نتوانسته این 
نشریه قدیمى و مهم تاریخ مطبوعات ایران را روى پا نگه 
دارد اما چون  مصاحبه شونده خوش صحبتى است بنابراین 
از البه الى گفتگو با او همیشه مى توان به نکات تازه اى 
دست پیدا کرد. همچنین گفتگو هایى در باب خاطره بازى 
با مسابقه معروف ایران و آمریکا و مراحلى که طى شد تا 
ایویچ و بالژویچ به رأس تیم ملى فوتبال ایران برسند نیز 
حاوى نکات جالبى است. گفتگو با مجید وارث، گزارشگر 
قدیمى تلویزیون ایران که سال هاست در آمریکا زندگى 
مى کند هم از آن اتفاقات عجیبى است که بعید بود در یک 

نشریه دولتى بیافتد اما افتاد!
از بخش «صد چهره، صد ســال» هم باید گذشت چون 
قافیه را به ویژه نامه روزنامه «شرق» که گزارشى با همین 
موضوع تهیه کرده باخته است. بخش مفصل دیگر «ایران 
ورزشى» مرور وقایع مهم یکصد ساله ورزش ایران است 
که طى سال گذشته چند قسمت آن در روزهاى پنج شنبه 
در صفحات معمول روزنامه «ایران ورزشى» منتشر شده 
و احتماًال در سال جدید هم ادامه پیدا مى کند اما معلوم 
نیست چرا گردانندگان نشریه تصمیم گرفته اند همه آنچه 
قرار است طى 100 هفته در خود روزنامه منتشر شود را در 

چند صفحه ویژه نامه نوروزى خالصه کنند!

روزنامه اطالعات
  

ســومین ویژه نامه روزنامه هاى دولتى که براى نوروز 
امســال منتشــر شــد، ویژه نامه «اطالعات» است. 
«اطالعات» که سال نود و پنجمش را از سر مى گذراند، 
قدیمى ترین نشــریه کشور اســت و خطى مشى آرام و 
یکنواخت آن طى دهه هاى گذشته، این روزنامه را کامًال 
از برد توجه مخاطبان خارج کرده است. البته «اطالعات» 
همیشه تک خال هاى جذابى براى رو کردن داشته است 
اما مشــى بدون تغییر آن در ســال هاى گذشته، از این 
روزنامه پر سابقه کشور یک نشریه «خنثى» ساخته است. 
این در حالى است که مدیریت روزنامه در یکى دو سال 
اخیر تالش کرده در ویژه نامه  نوروزى اش حرف هایى 

براى گفتن داشته باشد.
برگ برنده ویژه نامه «اطالعات» در نوروز امســال بى 
شک گفتگوى این روزنامه با همسر غالم حسین بنان، 
خواننده اسطوره اى کشور اســت که حاوى نکات تازه و 
بکرى است اما مى توانســت به مراتب قوى تر از چیزى 

شودکه حاال هست.  

«اطالعات» امســال با رضا کیانیان هم گفتگو کرده و 
اگرچه موضوع مصاحبه یعنى نقب زدن به گذشــته این 
بازیگر مشهور به خودى خود جذاب است اما کوتاه بودن 
گفتگو و همچنین منحرف شــدن مصاحبه از موضوع 
اصلى، آن را به یک گفتگوى ســاده و غیر جذاب تبدیل 
کرده است. اکبر گلپایگانى هم مصاحبه شونده دیگرى 
است که روزنامه به سراغش رفته است. گلپایگانى در چند 
سال گذشته به مراتب قابل دسترس تر شده و به همین 
دلیل بخش عمده اى از حرف هایش کلیشه اى و تکرارى 
به نظر مى رسد اما به هر حال هنوز در جایگاه یک خواننده 
مشهور و ســلبریتى قدیمى، جذاب است و مصاحبه با او 

هم قابل دفاع.  

نشریات مؤسسه هم میهن
اما برســیم به ویژه نامه هاى نوروزى بخش خصوصى. 
این بخش را با نشریات گروه «هم میهن» آغاز مى کنیم. 
«هم میهن» که به حزب کارگزاران ســازندگى نزدیک 
است، ناشر روزنامه «سازندگى»، فصلنامه «آگاهى نو»، 
فصلنامه «سیاست نامه» و ماهنامه «تجربه» است. سه 
تاى آخرى براى نوروز امســال شماره هاى ویژه منتشر 
کردند اما روزنامه «ســازندگى» بر خالف سال قبل که 
سه ویژه نامه منتشر کرد امسال ترجیح داد بیشتر به تبلیغ 
نشریات «هم میهن» بپردازد تا دست به کار انتشار ویژه 
نامه نوروزى شود. دلیل اتخاذ این تصمیم به احتمال زیاد 
مشترك بودن سردبیرى روزنامه «سازندگى» و فصلنامه 
«آگاهى نو» توسط یک نفر است که طبعًا نمى تواند به 

هردو در آن واحد رسیدگى کند. 

فصلنامه آگاهى نو
  

نوروز امسال شماره دوم مجله قطور «آگاهى نو» در 564 
صفحه منتشر شد. این مجله در امتداد ماهنامه پرمخاطب 
«مهرنامه» (که چند سال پیش به کار انتشار خودش پایان 
داد) و با همان تیم اجرایى منتشر مى شود هر چند ُدز عامه 

پسندى آن از «مهرنامه» کمتر است.
پرونده اصلى «آگاهى نو» در بزرگداشت شاه عباس است 
اما مطالب خواندنى بیشترى هم در این شماره به چشم 
مى خورد. به طور کلى «آگاهى نــو» مانند «مهرنامه» 
سراغ سوژه هایى مى رود که کمتر به آنها پرداخته شده و 
طبعًا براى مخاطب هم جذاب است. مثًال در این شماره 
به رد پاى کاریکاتور مهدى بازرگان در نشریات ابتداى 
انقالب پرداخته شــده یا در بخش دیگرى از مجله شما 
مى توانید درباره به توپ بسته شــدن مجلس در ایران 
یا دوران ریاست جمهورى «دوگل» در فرانسه مطالب 

بکرى بیابید.

فصلنامه سیاست نامه

دیگر نشریه گروه انتشارتى «هم میهن»، سیاست نامه 
است که مطلب اصلى شماره زمستان این فصلنامه فلسفه 
سیاســى ایران، پرونده اى به مناســبت ســالروز ترور 
«تروتسکى»، یکى از سه بلشویک مشهور انقالب اکتبر 
1917 روسیه است. گل سرســبد این پرونده هم ترجمه 
یک گفتگوى قدیمى با نوه تروتســکى است که مجله 
یادآورى کــرده با اجازه خود او براى اولیــن بار در ایران 

منتشر مى شود.

ماهنامه تجربه

مجله سوم گروه انتشاراتى «هم میهن»، ماهنامه «تجربه» 
است که حاال با مدیریت جدید منتشر مى شود. آنچه وجه 
متمایز ویژه نامه نوروزى «تجربه» محســوب مى شود، 
گفتگوى بلند این نشریه با آیدین آغداشلو به همراه عکس 
روى جلد از این نقاش و منتقد مشهور است که در ماه هاى 
اخیر جنجال هاى زیادى درباره او مطرح بوده است. بخشى 
از این گفتگو به همین جنجال ها پرداخته است. مصاحبه 
«تجربه» با آغداشلو از یک زاویه، خودش هم جنجالى شده 
چه، واکنش هاى فراوان و عمدتًا منفى را متوجه ماهنامه 
کرده که مدیریت مجله را ناچار به پاســخگویى و دفاع از 
انتشار این مصاحبه کرد. سردبیر سابق «تجربه» هم که بعد 
از قریب یک دهه کار در این نشریه  به تازگى از آن اخراج 
شده، انتشــار این گفتگو را به دلیل موارد اتهامى مصاحبه 
شــونده درباره آزار زنان، اقدامى «مهلک» ارزیابى کرده 
اســت. اما در هر صورت این گفتگو خواندنى است چون 
آیدین آغداشلو وراى همه حرف و حدیث هایى که چندماه 
است گریبانش را گرفته، همیشه حرف هاى تازه و جدیدى 
براى ارائه داشته است. «تجربه» به جز این مصاحبه، مطلب 

قابل توجه دیگرى براى رو کردن ندارد. 

روزنامه هاى اعتماد و شرق
سال هاســت که دو روزنامه قدیمى «اعتماد» و «شرق» 
در کار انتشار ویژه نامه هاى نوروزى پر و پیمان هستند. از 
این دو، ویژه نامه «شرق» معموًال جذابیت بیشترى براى 
مخاطبان دارد اگر چه «اعتماد» نیز همیشــه حرف هایى 

براى گفتن داشته است.
شاید بتوان «شرق» را مبدع انتشــار سالنامه مطبوعاتى 
در کشور دانست و از طرفى چند سالى است برنامه ریزى 
«شرق» براى انتشار ویژه نامه آخر سالش به گونه اى بوده 
که نیمه اســفند ماه، ویژه نامه خود را به عنوان نخستین 
نشریه کشور روانه کیوسک ها کرده است و نه در روزهاى 
پایانى ســال. «شــرق» با این کار مخاطبان بیشترى را 
جذب خودش کــرده و اگرچه ممکن اســت از انعکاس 
رخدادهاى مهــم پایان ســال دور بماند امــا به هرحال 
آرشیو هاى مطبوعاتى، بدون سالنامه «شرق» حتماً چیزى 

کم خواهند داشت.
آنچه امسال در این ویژه نامه به چشم مى خورد چه به لحاظ 
محتوا و چه به لحاظ ساختار یک سر و گردن باالتر از ویژه 
نامه هاى نوروزى دیگر است. حتى در جایى که قرار است 
ســالنامه از حالت مرور وقایع یکســال خارج شده و گوشه 
چشمى به تغییر قرن داشته باشــد، «شرق توانسته با مرور 
حساب شــده وقایع مهم، به خوبى از پس این کار برآید. به 
عنوان نمونه نگاه کنید به بخش ورزشى این ویژه نامه که 
وقتى قرار شده به ستاره هاى بزرگ عالم ورزش در یک قرن 
بپردازد، اوًال فقط فوتبال را انتخاب کرده تا مطلب طویل تر 
از معمول نشود و ثانیاً از میان هزاران چهره ملى و بین المللى 
این رشته، تنها به انتخاب 11 مرد ایرانى و 11 مرد خارجى و 
توضیحات درباره آنها پرداخته است. در حوزه حوادث هم که 
شاید جذاب ترین بخش ویژه نامه باشد، «شرق»، «مخوف 
ترین جنایتکاران قرن» را با پرونده هایشان معرفى کرده که 
اگرچه موضوعى تکرارى است اما به دلیل پرداخت جذاب آن، 
حتى براى مخاطبان حرفه اى مطبوعات که با کلیت موضوع 

آشنایى کامل دارند هم تازه و خواندنى است. 
در مقابل، ویژه نامه نوروزى روزنامه «اعتماد» از خط مشى 
مشخصى پیروى نکرده و کامًال واضح است که اتاق فکر 
این روزنامه صرفاً در اندیشه وقفه نیافتادن در مسیر انتشار 
ویژه نامه هاى نوروزى این نشــریه بوده انــد تا هر چیز 
دیگرى. این موضوع از اطالع رسانى خود روزنامه درباره 
انتشار ویژه نامه اش هم هویداست. توجه داشته باشید که 
روزنامه «شرق» از چندین روز پیش از انتشار سالنامه اش، 
بارها در صفحه نخست خود این خبر را منتشر کرد اما خبر 
انتشار ویژه نامه روزنامه «اعتماد» تنها دو سه روز پیش از 
توزیع آن در این روزنامه منتشر شد که نشان مى دهد اولى با 
برنامه ریزى دقیق ترى کار را پیش برده و دومى تا روزهاى 

آخر همچنان دستش بند تهیه ویژه نامه بوده است!
برجسته ترین گزارشى که در ویژه نامه «اعتماد» منتشر 
شــده، روایتى از دیدار تحریریه و مدیر این روزنامه با سید 
حسن خمینى اســت که تصویر روى جلد نشریه را هم به 
خودش اختصاص داده است. این گزارش اگرچه پرداخت 
قدرتمندى ندارد اما به هر حال برگ برنده «اعتماد» در میان 
نشریات دیگر است. امسال هیچ کدام از نشریات، به عمد یا 
به سهو سراغى از سید حسن خمینى نگرفته اند و «اعتماد» 

از این حیث سرآمده شده است.
موضوع پایانى در قیاس ویژه نامه هاى نوروزى  این دو روزنامه 
با یکدیگر به نوع آگهى هاى آنها مربوط مى شود. در این باره 
روزنامه «شرق» ترجیح داده ضمن اینکه گوشه چشم کوچکى 
به شهردارى تهران داشته باشــد، روى آگهى هاى بخش 
خصوصى تکیه کند اما بازیگر اصلــى در روزنامه «اعتماد» 
شهردارى تهران است که احتماًال به واسطه حضور نماینده 
سابق و مشهور مجلس در رأس مدیریت این روزنامه، مواهب 

بیشترى را هم نصیب آن کرده است!
ادامه در صفحه 7...

کاغذ بازى از سر امید!   مهران موسوى خوانسارى |

به بعضى شــخصیت ها اگر از دورنگاه کنیم، چنان براى مصاحبه جذاب به نظر مى آیند که به نظر 
مى رسد آرزوى هر روزنامه نگارى گپ و گفت حتى چند دقیقه اى با آنها باشد. حاشیه هایى که همواره 
به دنبال آنهاست، زندگى پر فراز و فرود، اعمال، رفتارها و بعضاً اظهارنظرهایى که مى کنند همه براى 
انجام یک گفتگوى خواندنى ایده آل به نظر مى رسد. اما وقتى وارد مصاحبه با آنها مى شوید، نتیجه 

چیزى است که 180 درجه با ذهنیات شما متفاوت است.  
اگر از یک روزنامه نگار سئوال کنید بین مهران مدیرى، عادل فردوسى پور و محمد آذرى جهرمى، 
کدام را براى مصاحبه انتخاب مى کند، بعید است از هر کدام از این سه نفر بگذرد. در نگاه اول معلوم 
است که این سه شخصیت پر از حاشیه و جنجال مى توانند بهترین خوراك رسانه اى را براى یک 
روزنامه نگار آماده کنند اما نتیجه اى که تا امروز از گفتگو با آنها بیرون آمده به کل با تصورات ابتدایى 

یک خبرنگار متفاوت است.
شما به عنوان خوانندگان مطبوعات، تا امروز کدام مصاحبه با این سه نفر را به یاد مى آورید که برایتان 
خواندنى یا شنیدنى بوده باشد؟ به جز یک مصاحبه با مهران مدیرى که آن هم به یارى دو مصاحبه 
کننده حرفه اى به شرح زندگى شــخصى اش مربوط مى شد، تقریباً هیچ گفتگوى مخاطب پسند 
دیگرى از این سه نفر در دسترس نیســت آن هم در حالى که انواع و اقسام خبرها و حاشیه ها دور و 

اطراف اینها در گردش دائمى است.
اما این دلیل نمى شود که جذابیت مصاحبه با این سه شخصیت کمرنگ شده باشد. اگر نوروز امسال 
مخاطب ویژه نامه هاى پایان سال مطبوعات کشور بوده باشید، حتماً به گفتگوى فصلنامه «آنگاه» 
و روزنامه «شرق» با عادل فردوســى پور و گفتگوى روزنامه هاى «اعتماد»، «شرق» و هفته نامه 
«چلچراغ» با محمد جواد آذرى جهرمى برخورده اید که البته در هیچکدام از آنها نکته جدید و جالبى 

به چشم نمى آمد.
نتیجه آنکه مصاحبه کردن با سلبریتى ها جذاب است اما بعضى از این افراد سرشناس یا نمى توانند 
درست حرف بزنند یا مى توانند و نمى خواهند و  یا مى توانند و مى خواهند اما از بس درباره همه چیز 
اظهار نظر کرده اند دیگر انبانشان خالى شده است. پس دوستان روزنامه نگار! لطفاً پى شخصیت هاى 

دیگرى براى مصاحبه کردن باشید.     

ورود به قرن جدید باعث شد تا بیشــتر ویژه نامه هاى نوروزى 
امسال با محوریت همین موضوع به دست چاپ سپرده شوند. 
تقریبًا همه نشریاتى که براى نوروز شــماره هاى ویژه منتشر 
کردند، وقایع رخ داده در قرن 1300 را به شــکل هاى مختلف 
پوشش دادند که شــکل پرداخت بعضى قوى تر و بعضى هم 

ضعیف تر بودند.
اما یکى از مجله هاى نوروزى امســال، لحن و زبان متفاوتى را 
براى این کار در نظر گرفت. این مجله، «نسیم بیدارى» است 
که شماره 100 آن به عنوان ویژه نامه نوروزى در اسفند ماه سال 

گذشته روانه کیوسک هاى مطبوعاتى شد. 
«نسیم بیدارى» نشریه اى است که در هر شماره و در قالب یک 
پرونده به موضوع مشخصى مى پردازد و در دوره انتشارش ثابت 
کرده که عالقه به موضوعات تاریخى در این مجله به مراتب از 

موضوعات روز بیشتر است. 
اما در شماره نوروزى ماهنامه «نســیم بیدارى» آنچه به چشم 
مى خورد، فقط یک مطلب در قالب حدود 200 صفحه اســت. 
«صد سال حیرانى»، روایت تاریخ معاصر ایران از سال 1300 تا 
سال 1399 است که در قطعات کوتاه ( و البته بعضى هم بلند) 
متناسب با هر سال نوشته شده است؛ براى برخى سال ها فقط 

یک رخداد و براى بعضى دیگر بیش از یک رخداد.
نوع نگاه به حوادث و همچنین لحن غیر معمول اســتفاده شده 
براى این گزارش، ویژه نامه نوروزى «نسیم بیدارى» را نسبت 
به ســایر مطبوعاتى که آنها هم به موضوع اتفاقات قرن پیش 
پرداخته اند متفاوت کرده است. به عنوان نمونه به شروع گزارش 

بررسى رخدادهاى سال 1366 توجه کنید: «آژیر جنگ همچنان 
بلند است و صداى توپ تحویل سال 66 با انفجار بمب درآمیخته 
است. جمهورى اسالمى نهمین سال حکومت دارى خود را در 
سایه جنگ با عراق پشت سر مى گذارد. روزهاى پایانى تیرماه 
بود که شوراى امنیت هشتمین قطعنامه خود را که به قطعنامه 
598 معروف شــد تصویب کرد...پیش از صدور این قطعنامه 
و در هفتم تیر ماه همین ســال بود که عراق بــراى دومین بار 
بمب هاى شیمیایى تاول زا و ضد اعصاب خردل را بر سر مردمان 

سردشت آوار کرد...»
در مجموع به نظر مى رســد که ماهنامه دوازده ســاله «نسیم 
بیدارى» به خوبى توانسته گلیمش را در انتشار یک  گزارش قرن 
از آب بیرون بکشد و گوى سبقت را از نشریات دیگرى که همین 

را دستمایه کار خود قرار داده بودند برباید.

غیبت ماهنامه «فیلم» در میان ویژه نامه هاى نوروزى مطبوعات امســال، یک حســرت بزرگ 
بود. «فیلم» قدیمى ترین نشریه سینمایى کشــور و یکى از معتبرترین آنهاست و در طول انتشار 
چنددهه اى اش از سال هاى ابتدایى انقالب تا کنون، همواره مرجع بسیارى از سینماگران کشور بوده 

و در برهه هایى از تاریخ انتشارش، در اوج قله مطبوعات ایران قرار داشته است.
«فیلم » اما این روزها حال و روز خوشى ندارد. بعد از درگذشت یکى از سه تن مؤسسان این نشریه، 
حاال کار به اختالف بین وراث درگذشته با دو مؤسس دیگر کشیده شده و اختالف چنان باال گرفته 
که آن دو نفر تصمیم گرفته اند ماهنامه قدیمى شــان را رها کنند و دست به کار انتشار مجله جدید 

دیگرى در حوزه سیما بشوند. 
هر سال به اسفندماه که مى رسیدیم، خیل عظیمى از دوستداران مطالعه (اعم از سینمایى و غیر سینمایى) 
ویژه نامه نوروزى ماهنامه «فیلم» را نه فقط براى رصد اخبار و گزارش هاى حوزه فیلم و سینما که بخاطر 
بهاریه هاى بى نظیرش تهیه مى کردند. فقط تصور کنید روزنامه نگار و منتقد مهمى مانند پرویز دوایى در 
هر سال شمسى فقط یکى دو مطلب در نشریات کشور منتشر کند که یکى از آنها اولین بهاریه ماهنامه 

«فیلم» در شماره ویژه نوروزش باشد. همین، اعتبار بسیار باالى نشریه را مى رساند. 
اما امسال نه از بهاریه پرویز دوایى خبرى بود و نه از بهاریه هاى آمیخته به تخیل سروش صحت و 
نه از خاطره بازى هاى کیومرث پور احمد و دیگران. ویژه نامه نوروزى «فیلم» امسال منتشر نشد و 
افسوس بزرگى بر دل دوستدارانش گذاشت. بعید هم هست که با وضعیت به وجود آمده، «فیلم» بتواند 
به اعتبار سابقش بازگردد و همچنین بعید است ماهنامه اى که قرار است با نام تازه توسط انشعابیون 
«فیلم» منتشر شود در کوتاه مدت به جایگاهى که ماهنامه «فیلم» بعد از چند دهه به آن دست پیدا 
کرده بود برسد. گفته شده اولین شماره این مجله جدید قرار است اردیبهشت ماه امسال منتشر شود اما 

چند سال باید بگذرد تا مانند «فیلم» شود؟
خالصه که از بین بردن «فیلم» به دست گردانندگانش از آن اتفاقات غم انگیز تاریخ مطبوعات کشور 
اســت که تا ابد در ذهن مطبوعاتى ها و مخاطبان آنها باقى خواهد ماند؛ به خصوص آنها که عادت 

داشتند سال نو را با مطالعه  بهاریه هاى  این نشریه آغاز کنند.

پرسه در ویژه نامه هاى نوروزى مطبوعات کشور

افسوس از ندیدن «فیلم»نسیم متفاوتدست از سر اینها بردارید!



رسانهرسانه 07074003 سال هجدهمدوشنبه  16 فروردین  ماه   1400

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140085602008000015 تاریخ ارســال نامه: 1400/01/07 نظر به 
اینکه سند مالکیت تمامت 1500 سهم مشاع از 5/203419 سهم ششدانگ پالك ثبتى 
شــماره: یک فرعى از 172- اصلى که در دفتر 520 صفحه 386 بنام سید على موسوى 
ثبت و سند تکبرگ صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
139921702008022056- 99/12/25 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 96094- 99/12/25 به گواهى دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده 
است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1117199 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى/1/100 

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 139985602008004610  تاریخ ارســال نامــه: 1399/12/27 نظر به 
اینکه سند مالکیت تمامت دو دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى شماره: 356 فرعى 
از 62- اصلى که در دفتر 490 صفحه 571 بنام زهرا پلوئى شاپورآبادى ثبت و سند صادر 
گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 139921702008021542- 
99/12/18 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که امضاء شــهود آن ذیل شــماره: 
21514- 99/12/18 به گواهى دفترخانه شماره 247 شهرضا رسیده است مدعى است 
که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند 
مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م 
الف: 1114673 سید اسداله موسوى- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شهرضا از طرف 

محمدحسن صمصامى/1/101

آگهى تغییرات 
شرکت درین سازان آبتین سهامى خاص 
به شــماره ثبت 4313 و شناســه ملى 
14007222214 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1399/11/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : صادق رضائى به شــماره 
ملــى 1140649361و محمدحملــه 
دارى بشــماره ملى 1092184600 و 
علیرضاحاجــى صادقیان بشــماره ملى 
10921925793 بمــدت 2 ســال 
بعنــوان هئیت مدیره شــرکت انتخاب 
گردیدند. مظاهرکاظمى بشــماره ملى 
1091158312 بعنــوان بــازرس 
اصلــى و علــى چمــى بشــماره ملى 
1091365512بعنوان بازرس على البدل 
بمدت یکسال انتخاب شــدند. روزنامه 
ى نصف جهان جهــت درج آگهى هاى 
شــرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف 

آباد (1114685)

آگهى تغییرات 
شــرکت آرمان صنعت کاویان شــرکت با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 31010 و 
شناســه ملى 10260515760 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/12/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
محل شرکت به شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله سیچان ، کوچه 
فرشاد [68] ، کوچه مهرگان ، پالك 5 ، طبقه 
منفى 1 کدپســتى: 8173763131 انتقال 
یافت و ماده اساسنامه به شرح فوق اصالح 
شد. شعبه شرکت در شهرستان اصفهان به 
آدرس: استان اصفهان ، شهرستان برخوار 
، بخش حبیب آباد ، دهســتان برخوارشرقى 
، روســتا شــهرك صنعتى دولت آباد، بلوار 
امام خمینــى ، خیابان گلســتان ، پالك 0 ، 
طبقه همکف کدپســتى: 8341661595 
افتتاح و ســیما میرزائى فرد به شماره ملى 
1289105405 به سمت مدیر شعبه تعیین 
شدند. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1114689)

آگهى تغییرات 
شــرکت آرمان صنعت کاویان شرکت 
با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 
31010 و شناسه ملى 10260515760 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مورخ 1399/12/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مهدى قاسمى به شماره 
ملى 1288063148 بسمت مدیرعامل 
و ســیما میرزائى فرد به شــماره ملى 
1289105405 بســمت رئیس هیئت 
مدیره به سمت اعضاء هیئت مدیره براى 
مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق 
واســناد مالى وتعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و رئیــس هیئت مدیره منفردا 
همراه بامهرشــرکت معتبراست. ضمنا 
مدیرعامل شرکت مجرى مصوبات هیئت 
مدیره خواهد بود. روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردیــد. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1114691)

آگهى تغییرات 
شرکت آبسا صنعت جى سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 45801 و شناســه 
ملــى 10260637446 بــه اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
1399/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: - مینو آقا ابراهیمى ســامانى به کدملى 
4620892564 ، صابرعلــى اشــرف 
ســامانى به کدملى 4623639010 و 
صادق اشــرف ســامانى بــه کدملى 
4610403838 بسمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شــدند. - رســول حســنى به کدملى 
5659644465 بســمت بازرس اصلى 
و مهدى بهرامــى ده توتى بــه کدملى 
6299896310 بســمت بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
- روزنامــه کثیراالنتشــار نصف جهان 
جهت درج آگهى ها ودعــوت نامه هاى 
شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1115869)

آگهى تغییرات 
شــرکت خدماتى روژان گستر سپاهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 32242 و 
شناسه ملى 10260527863 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1399/11/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ماده 33 اساسنامه اتساسنامه 
بدین شرح اصالح شد: ســهام وثیقه 
مدیران هر یــک از مدیران باید در مدت 
مدیریت خود مالک حداقل یک سهم از 
سهام شــرکت بوده و ورقه سهم مزبور 
را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتى که 
ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا 
مشترکا بر شرکت وارد شود، به صندوق 
شرکت بسپارد . وثیقه بودن ورقه سهم 
مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن 
از قبیل حق راى و دریافت سود نمیباشد 
ولى مادامى که مدیر مفاصاحساب دوره 
تصدى خود را از شرکت دریافت نکرده 
سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق 
شــرکت باقى خواهد ماند اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1115880)

آگهى تغییرات 
شــرکت خدماتى روژان گســتر سپاهان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 32242 
و شناســه ملــى 10260527863 بــه 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/11/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمد منصورى 
گندمانى به شــماره ملى 4640011628 
و راضیه منصورى گندمانى به شــماره ملى 
6299931035 ومــاه جبیــن منصورى 
گندمانى به شــماره ملى 6299703547 
بعنوان اعضاى اصلى هیئــت مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. خدیجه 
شیرانى فراد نبه به کد ملى 4650665558 
و جواد محبى کد ملــى 5490025115 
به ترتیــب به ســمت بازرســان اصلى 
و بازرس على البدل شــرکت براى مدت 
یکســال انتخاب شــدند. روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1115884)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود شیرین مزه اسپادانا درتاریخ 1399/12/16 به شماره ثبت 67213 به شناسه ملى 14009869197 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه، تولید و بسته بندى و پخش و کلیه فراورده هاى غذایى، خشکبار، حبوبات، چاى، قند، 
شکر، برنج ، لبنیات و ارده و حلوا ارده و کلیه محصوالت کنجدى، تولید و خرید و فروش محصوالت کشاورزى و دامى و صنایع مربوط مجاز،صادرات و واردات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى 
شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و 
مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله سفلى ، کوچه تالش [161] ، کوچه نویدنو ، پالك 15 ، طبقه اول کدپستى 8159875183 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال 
نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى محمد حسین مشهدى خوراسگانى به شماره ملى 1291397841 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه خانم زهره 
مشهدى خوراسگانى به شماره ملى 1291467734 دارنده 50000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمد حسین مشهدى خوراسگانى به شماره ملى 
1291397841 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم زهره مشهدى خوراسگانى به شماره ملى 1291467734 
و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 (1115873)

فقدان مدارك
 S 1412285990510 سند کمپانى و برگ سبز خودرو سوارى پراید تیپ جى ال ایکس آى-  مدل 1386 بنزین-گاز (دوگانه سوز) به شماره موتور 1775507 و شماره شاسى
به شــماره پــالك 13 – 566 ن 98 متعلق به مرتضى شــاهمرادى چادگانى به شــماره ملــى 1285692268 فرزند احمد مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد.

آگهى تغییرات 
شرکت آبسا صنعت جى سهامى خاص به شماره ثبت 45801 و شناسه ملى 10260637446 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/11/20 مینو آقا ابراهیمى سامانى به کدملى 
4620892564 بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، صابرعلى اشرف سامانى به کدملى 4623639010 بســمت رئیس هیات مدیره و صادق اشرف سامانى به کدملى 4610403838 بسمت 
مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجرى مصوبات هیات مدیره 

خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1115867)

آگهى تغییرات 
شرکت آریا فرش هخامنش شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 4728 و شناسه ملى 10980132873 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیئت مدیره شرکت مرکب از 4 نفر خواهد بود که در مجمع عمومى عادى از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب مى شوند . بدین ترتیب 

ماده 14 اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان (1114695)

آگهى تغییرات 
شرکت تعاونى ماشین دوخت قهرود به شماره ثبت 3272 و شناسه ملى 10260238095 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/09/20 و نامه شماره 
8533 مورخ 99/8/25 اداره کل تعاون استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 5400000000ریال به مبلغ 5406000000ریال منقسم به 5406 سهم 
1000000ریالى افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان (1114696)

...ادامه از صفحه 6
ماهنامه اندیشه پویا

ماهنامه «اندیشه پویا» همیشه خواندنى است و شماره 
ویژه آخر سالش از دیگر شــماره ها، خواندنى تر. مهم 
نیست با محتواى کار شده در این مجله موافق باشیم یا 
نه؛ آنچه از اهمیت برخوردار است اینکه «اندیشه پویا» 
را بــا انبوهى گــزارش و مصاحبه باکیفیت در ســپهر 
نادیــده  تــوان  نمــى  ایــران  مطبوعــات 

گرفت.
شماره نوروزى این نشــریه با صفحاتى بیشتر و قیمتى 
گران تر حاوى مطالب متنوعى در همه حوزه هاست اما 
احتماًال بخش «کتابخانه 1399» که به معرفى 70 کتاب 
منتخب سال به انتخاب این نشریه پرداخته شده است، 
از قسمت هاى دیگر جذاب تر باشد. البته از پرونده ویژه 
این شماره که به هفتادمین سالگرد مرگ صادق هدایت 

پرداخته است هم نمى شود به راحتى عبور کرد. 
در مجمــوع، ویژه نامــه نــوروزى «اندیشــه پویا» 
در رده نشــریاتى قــرار مى گیــرد کــه مطالعه اش 
شــاید بــه روزهــاى بعــد از تعطیالت هم کشــیده

 باشد!

هفته نامه چلچراغ
«چلچراغ» که حــاال به تدریج به دهه ســوم حیاتش 
نزدیک مى شــود، مخاطبان و نامخاطبان(!) متعصبى 
دارد. خیلى ها «چلچــراغ» را نمــى خوانند چون هم 
موضوعاتش و هم شــیوه پرداختن به این موضوعات و 

هم صفحه آرایى خاص آن را دوســت ندارند و معتقدند 
روى اعصابشان اســت. اما از طرف دیگر، خیلى ها هم 
«چلچراغ» را مى خوانند چــون هم موضوعاتش و هم 
شــیوه پرداختن به این موضوعات و هم صفحه آرایى 
خاص آن را دوســت دارند و معتقدند روى اعصابشان 

نیست!

خالصه که این مجله در عالم مطبوعات کشــور حکم 
مســعود کیمیایى در جهان ســینما و علــى پروین در 
عرصــه ورزش را دارد؛ یعنــى در کنــار چلچراغى ها  
طیفى از عاشــقان ســینه چاك که بدون «چلچراغ» 
زنده نمى مانند تا کسانى که هر صبحشان را با آرزوى 
بازنشسته شدن مدیر این نشــریه آغاز مى کنند، جاى 

گرفته اند!
«چلچراغ» ویژه نوروز 1400 یک گفتگوى اختصاصى 
با بهروز وثوقى دارد که اصــل انجام این مصاحبه برگ 
برنده نشریه است. از محتواى ســئوال و جواب ها نیز 
مى گذریــم که حرف چندانــى براى گفتن نــدارد اما 
هر چه هســت صداى روزنامه «کیهــان» را در آورده

 است! 
به جز این بازیگر مشــهور ســینما که طرف مصاحبه 
قرارگرفته است، در «چلچراغ» نوروزى امسال، اسامى 
معتبر دیگرى هم به چشم مى خورد: روبرت صافاریان، 
حمید جبلى، فاضل ترکمن و محمدحسن شهسوارى که 
داستان کوتاه نوشته اند. همچنین آذرى جهرمى، منصور 
ضابطیان، احمدرضا احمدى و میکائیل شهرستانى که 
آنها هم طرف مصاحبه هســتند و البته ناصرالدین شاه 

قاجار که به نوشته «چلچراغ» قرار است در سال جارى 
سه سریال درباره او پخش شود.

فصلنامه آنگاه
   

اسفند ماه ســال گذشته سیزدهمین شــماره فصلنامه 
«آنگاه» منتشــر شد. هر شــماره از این نشریه به یک 
موضوع اختصاص دارد و گرداننــدگان «آنگاه» براى 
شماره 13، موضوع  فوتبال را انتخاب کرده اند. به واسطه 
همین انتخاب پر بیراه نیست اگر بگوییم این شماره یکى 
از جذاب ترین «آنگاه» هایى اســت که تا کنون منتشر 

شده است.
این شماره سه گفتگوى جذاب با سه چهره جذاب  دارد. 
اولین گفتگو (که شاید بهترین مطلب مجله هم باشد) 
مصاحبه با جهانگیر کوثرى، گزارشگر فوتبال و برنامه 
ســاز ســابق تلویزیون و تهیه کننده امروز سینماست. 
کوثرى در این گفتگوى بلند و خواندنى به موضوعاتى 
اشــاره کرده که بعضى از آنها را براى اولین بار اســت 
مى خوانیم. گفتگوى دوم با جواد علیزاده، یکى از بهترین 
کارتونیست هاى تاریخ مطبوعات کشور است که دستى 
هم در کشــیدن کاریکاتورهاى ورزشى دارد و باالخره 
گفتگوى سوم بارضا معطریان از برجسته ترین عکاسان 

کشورمان است.     
این سه گفتگو و به خصوص گفتگو با کوثرى از بهترین 
مصاحبه هایى است که امسال در ویژه نامه هاى نوروزى 
نشریات به چشم مى خورد. «آنگاه» یک نشریه متفاوت 
است و شماره زمستان سال گذشــته آن، متفاوت تر از 

همیشه هم است.

فصلنامه کتاب امروز
سورپرایز بزرگ امسال در میان شــماره هاى نوروزى 
مطبوعات، متعلق به فصلنامه «کتاب امروز» است. این 
نشریه در دهه 50 به همت اشــخاص معتبرى در حوزه 
فرهنگ و هنر منتشر مى شد و حاال بعد از نیم قرن، این 
بار به همت جمعى از جوانان مطبوعاتــى دوباره متولد 
شده است. این فصلنامه در شماره ویژه نوروز 1400 که 
اولین شماره انتشار دوره جدید آن به حساب مى آید، به 
نقد، بررسى و معرفى کتاب هایى جدید بازار نشر پرداخته 
است. مطلب اصلى مجله که عکس روى جلد آن را هم 
به خودش اختصاص داده است، درباره کتابى است که به 
زندگى سیاســى خلیل ملکى مى پردازد. این شخصیت 
مشهور صحنه سیاسى ایران در دهه هاى نخست قرن 
حاضر، چند سالى اســت مورد توجه دوباره قرار گرفته 
و این چندمین کتابى اســت که با محوریت شناخت او 

منتشر مى شود.          

روزنامه دنیاى اقتصاد

روزنامه «دنیاى اقتصاد» با مدیر اصفهانى اش در حالى 
همچنان پرتیراژ و محبوب دل عالقه مندان علم اقتصاد 
است که نشریات دیگر  هر کدام فراز و فرودهاى فراوانى 
را در عرصه کارشان شاهد بوده اند. «دنیاى اقتصاد» اما 
همچنان به همان سیاقى عمل مى کند که از ابتدا عمل 
مى کرده و این موضوع در ویــژه نامه هاى نوروزى این 

مؤسسه مطبوعاتى هم به چشم مى خورد.
اســفند 1399 ســالنامه جامع اقتصاد ایران به عنوان 
ویژه نامه نوروزى روزنامــه «دنیاى اقتصاد» و همزمان 
شماره 400 هفته نامه «تجارت فردا» که توسط همین 
مؤسسه منتشــر مى شــود در اختیار عالقه مندان قرار 

گرفت.
برگ برنده این ویژه نامه در قیاس با سایر سالنامه هایى

که در اســفند ماه منتشــر شــد، به چنــد میزگردى 
بر مى گردد که توسط خبرنگاران «دنیاى اقتصاد» ترتیب 
داده شده اســت. این میزگردهاى نه لزومًا اقتصادى با 
حضور شخصیت هاى مشهورى مانند صادق زیبا کالم، 
محمد قوچانى، عباس عبدى و... از انتخابات ریاســت 
جمهورى تا سرنوشت برجام را در برمى گیرد و بر جذابیت 

سالنامه «دنیاى اقتصاد» افزوده است.     
توازن میزان آگهى هاى این مجله با صفحات دیگر که به 
نسبت تعداد صفحات، معقول به نظر مى رسد و همچنین 
شکل حرفه اى کار کردن آنها در ابتدا و انتهاى مجله، از 
دیگر نقاط قوت ویژه نامه دنیاى اقتصاد است چون به نظر 
مى رسد گردانندگان این مجله مى توانسته اند آگهى ها 
و رپرتاژهاى بیشترى دست و پا کنند اما اهمیت نسبت 
طالیى آگهى به آگاهى، آنها را از این کار بازداشته است.   

هفته نامه صدا

دیگر نشریه اى که آن هم با مدیریت کالن اصفهانى ها 
در سطح ملى منتشر مى شود، هفته نامه «صدا» است که 
شــماره 749 آن در واقع شــماره ویژه نوروزى اش هم 

محســوب مى شــود. «صدا» را یک تیــم حرفه اى 
روزنامه نگارى از تهران پشــتیبانى مى کند اما آنچه در 
ویژه نامه 32  صفحه اى نوروزى این هفته نامه به چشم 
مى خورد نه به لحاظ ساختار و نه به لحاظ محتوا چنگى 

به دل نمى زند.
نزدیک به نیمى از این شــماره را آگهى و رپرتاژ آگهى 
شکل داده آن هم در حالى که قیمت تک فروشى اش از 
همیشه بیشتر است! کیفیت محتواى سایر صفحات هم 
چندان قابل قبول به نظر نمى رسد اال مصاحبه مفصلى 
که «صدا» با محمدعلى اسالمى ندوشن انجام داده و در 
آن به باال و پایین زندگى این چهره کهنســال و مشهور 

عرصه فرهنگ کشور پرداخته شده است.

روزنامه هفت صبح

روزنامه «هفت صبح» از ابتداى انتشارش تا امروز چندان 
اعتقادى به موجودیت چیزى به نام «ویژه نامه نوروزى» 
نداشته است. این روزنامه در طول سال هاى گذشته، یا 
شماره ویژه اى براى پایان سال منتشر نکرده و یا اگر هم 
دســت به این کار زده، ویژه نامه اش موفقیتى به همراه 

نیاورده است. 
امســال هم براى این روزنامه مانند سال هاى پیشین 
گذشته است. «هفت صبح» در آخرین روز کارى اسفند 
ماه سال پیش، 16 صفحه تحت عنوان ویژه نامه نوروزى 
به 16 صفحــه معمولش اضافه کرد کــه دو صفحه آن 
به برنامه هاى نــوروزى تلویزیــون، دو صفحه اش به 
یادداشت هاى یک نویسنده قدیمى این روزنامه و یک 
صفحه کامل هم به گزارش عملکرد «هفت صبح» در 

طول یکسال اختصاص داشته است.
در مجموع اگر بخواهیم کار روزنامه عامه پسند «هفت 
صبح» را در آخرین شماره سال 99 آن بررسى کنیم باید 
به این جمله بسنده کرد: 16 صفحه روزنامه از 16 صفحه 

ویژه نامه به مراتب خواندنى تر است!
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نوروز 1400 به مانند ســال گذشــته براى 
ایرانیان متفاوت گذشــت و شیوع ویروس 
کرونا در کشــور محدودیت هایى را براى 
مردم به همراه داشت. در این میان اما معاونت 
فرهنگى و ســازمان فرهنگــى، اجتماعى 
ورزشــى شــهردارى اصفهان امسال نیز 
همچون سال گذشــته برنامه هاى ویژه اى 
را براى شهروندان اصفهانى در بستر فضاى 

مجازى تدارك دیده بود.
طرح گالــرى تبلیغات شــهرى ویژه نوروز 
امســال با توجه به رویکرد و نــگاه جهان 
نوروزى با شعار "جهان نو شد ز نوروِز جهانى"  
طراحى شده بود که این طرح ها از شامگاه 
سه شــنبه 26 اســفندماه 99 در 300 تابلو 

گالرى شهرى در سطح شهر نصب شد.
مجموعه اینترنتى "بهار دلنشین" برنامه  اى 
30 دقیقــه اى ویژه کــودکان، نوجوانان و 
خانواده هاى آنها بود که از اول تا ســیزدهم 
فروردین ماه در شبکه شاد آموزش و پرورش 

بارگذارى شد.
پخــش ویژه برنامــه اینترنتى "قــرن نو" 
با محوریــت فرهنــگ، آداب و رســوم و 
نمادشناســى نــوروز باســتانى از جملــه 

برنامه هاى معاونت اجتماعى بود. همچنین 10 صفحه 
از 50 صفحه ماهنامه ســفر که نشــریه برگزیده ملى 
گردشگرى ایران است و با محوریت سه شهر اصفهان، 
یزد و شــیراز در پنج هزار جلد چاپ شــد که به معرفى 
جاذبه هــاى گردشــگرى، معمــارى و خوراك هــاى 
مخصوص شــهر اصفهان اختصاص یافت و در اختیار 

مخاطبان قرار گرفت.
برپایى غرفه هایى بــا عنوان "آســمانى ها" در ورودى 
گلستان شــهدا به منظور ارائه توضیحاتى درباره علماى 
مدفون در تخت فوالد و شــهداى آرمیده در گلســتان 

شهدا به شهروندان اصفهانى و مسافران نوروزى، ارائه 
نرم افزار "مــردان بى ادعا" براى یافتــن محل مزار هر 
شــهید و نرم افزار همراه "آسمانى ها" شامل مشخصات 
تمام 8 هزار شهید مدفون در گلستان شهدا، زندگینامه، 
محل شــهادت، وصیت نامه و محل مزار شهید، فعالیت 
راویان فرهنگســراى پایدارى در برنامه گلستان گردى 
و تخت فوالدگــرى، اجراى برنامه "آرامــش بهارى" با 
همکارى اداره کل اوقاف اســتان و ارائه مشاوره مذهبى 
با حضور ســه تن از روحانیون، برپایى نمایشگاه "نوروز 
در جنگ" شــامل 24 قاب عکس از رزمندگان در زمان 
تحویل سال در جبهه ها و اجراى ویژه برنامه سال تحویل 

با نام "ســتاره هاى زمینى" و خدمت رسانى 
200 تن از خادمان شــهدا به خانواده هاى 
شــهدا از جمله برنامه هاى فرهنگســراى 

پایدارى در نوروز 1400 بود.

دو برنامه مسابقه خانوادگى "نوروز نجومى" 
و مسابقه داستانک نویسى "هشت دقیقه در 
مریخ" از سوى مرکز آموزش نجوم ادیب و 
تولید برنامه اینترنتى "همودو" در 13 قسمت 
و پرداختن به مشکالت نوجوانان در فضاى 
مجازى از دیگر برنامه هاى معاونت فرهنگى 

هنرى بود.
اجــراى نمایش هاى خیابانــى به صورت 
مجازى و حضورى، تهیه ویدئوهاى معرفى 
موزه علیقلــى آقا در قالب موشــن گرافى، 
اجراى بازى هاى آپارتمانى، ویژه برنامه هاى 
"عطر بهار" در بیمارســتان امام حسین(ع)، 
"مهربانو" در زنــدان زنــان و"بهارانه" در 
مجموعــه فرهنگى ورزشــى آرارات ویژه 
ارامنه، نمایش "سوءظن کرونایى"، اجراى 
مسابقه "مأموریت برج و باغ" و پخش "رادیو 
تفریح" با اجــراى نیما کرمى و اســتنداپ 
کمدى على قیومى در فضــاى مجازى از 
جمله برنامه هاى نوروزى اداره تفریح در معاونت ورزشى 

تفریحى بوده است.
مســابقه پیامکى "نام و نشــان" پیرامون معرفى بیشتر 
ســرزمین تخت فوالد و مشــاهیر فرهنگــى و علمى 
مدفون در این آرامســتان، همچنین مسابقه "سرزمین 
مشاهیر" پیرامون شخصیت هاى مدفون یا ظرفیت هاى 
این مجموعــه فرهنگى، مســابقه "نگارخانه" پیرامون 
ظرفیت هاى هنرى، معمارى و گردشــگرى و مسابقه 
"سرزمین پرستاره" با موضوع شــناخت عرفا و فقهاى 

مدفون در تخت فوالد نیز برگزار گردید.

اصفهان در نوروز جهانى، نو شد

نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى،  از طرح تصفیه خانه فاضالب و همچنین واحدهاى بخارى مولد 
برق نیروگاه اصفهان بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومى شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، در این دیدار که در حضور مدیرعامل شرکت تولید نیروى 
برق اصفهان و سرپرست نیروگاه اصفهان برگزار شد، آخرین وضعیت پروژه تصفیه خانه نیروگاه، مزایا و موانع پیش روى 
آن مطرح شد و حجت االسالم والمسلمین محمدعلى نقدعلى، نماینده مردم خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى 
و همراهان از نزدیک از طرح تصفیه خانه فاضالب و واحدهاى بخارى نیروگاه اصفهان دیدار کردند. در ادامه این دیدار 

از پلمب شیرهاى مازوت نیروگاه هم بازدید بعمل آمد.
گفتنى است در پایان این دیدار، جلسه اى در شرکت تولید نیروى برق اصفهان برگزار گردید که طى آن نماینده مجلس 
شوراى اسالمى تاکید بر ضرورت تسریع در اجراى بخش باقیمانده خط انتقال و بهره بردارى از تصفیه خانه فاضالب 

به منظور صرفه جویى در آب مصرفى نیروگاه داشتند.

دیدار نماینده مجلس از تصفیه خانه نیروگاه اصفهان

مدیر مخابرات منطقه اصفهان با مدیرکل ارتباطات و 
فناورى اطالعات استان دیدار و گفتگو کرد. اسماعیل 
قربانى در این جلسه با اشاره به اهمیت نقش ارتباطات 
و فناورى اطالعات در توسعه و پیشرفت جامعه اظهار 
داشت: توسعه شبکه ارتباطى و استفاده مردم از اینترنت 
روز به روز در حال گســترش اســت بطورى که این 
فناورى با زندگى روزانه مردم گره خورده است و هر روز 
به تعداد استفاده کنندگان از این تکنولوژى و فناورى 

جدید ارتباطى افزوده مى شود.

قربانى با بیان اینکه کانال هاى ارتباطى و سیستم هاى
مخابراتــى یکــى از نیازهــاى ضــرورى آحــاد 
جامعه در عصر حاضر اســت، افزود: امــروزه اهالى 
دورافتــاده ترین روســتاها نیز براى بــرآورده کردن 
نیازهاى خود درخواست استفاده از اینترنت و خطوط 
مخابراتى را داشته و ما نیز در راستاى مشترى مدارى 
و رضایت بیش از پیش همشــهریان عزیز  همچون 
گذشــته با توان هر چه بیشــتر در ایــن عرصه گام 

برخواهیم داشت.

توسعه شبکه ارتباطى 
روز به روز در حال گسترش است 

نمایشــگاه و فروشگاه صنایع دســتى بنیاد تعاون 
زندانیان اســتان اصفهان با مجموع بیش از 2000 
کاال از 13 اسفند در تهران راه اندازى شده و تا پایان 
فروردین  ماه ادامه دارد. در این فروشــگاه، صنایع 
دستى تولید شده از جمله فیروزه کوبى، معرق چوب 
و چرم، حکاکى روى مس، مس و پرداز، خاتم کارى، 
نقاشى زیر لعاب ســفال، کاشى سنتى، ماکت هاى 

چوبى، منبت کارى و فرش، عرضه شده اند.
بیــش از 2500 زندانــى در 50 کارگاه بنیاد تعاون 
زندانیان اســتان اصفهان براى تولیــد این صنایع 
دستى همکارى داشــته اند و سود حاصله از فروش 
این صنایع صرف توسعه اشتغال زندانیان و حمایت 

از محکومین به حبس و خانواده آنها مى شود.
پس از برداشت هزینه مواد اولیه و مصالح موردنیاز 
براى تولید این صنایع در معرض فروش، 30 درصد 
مبلغ باقیمانده براى هزینه هاى جارى کارگاه مانند 
هزینه انرژى و ... برداشــته مى شــود و 70 درصد 
باقیمانده بــه زندانى تولیدکننــده صنایع پرداخت 

مى شود.

فروش محصوالت 
زندانیان اصفهان 

در تهران

آگهی مناقصه عمومی دومرحله اى 

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شـرکت تـوزیـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستـناد قانون 
برگـزاري مناقـصات وآئـین نامه معـامالت ، از طریق سامانه الکترونیکى دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحله اى 

از بین تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکى دولت ثبت نام نموده اند، خریدارى نماید.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت  www.setadiran.ir دریافت و حداکثر  تا پایان 
وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1400/01/31در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى(پاکت الف- ضمانت 
نامه) خود را به نشانى: اصفهان چهارباغ عباســى- خیابان عباس آباد - ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان طبقه همکف - دبیرخانه ، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34121485-031 واحد  مناقصات و خرید – آقاى برکت و جهت آگاهى بیشتر 
درمورد الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شــماره تلفن : 36641054 -031 دفتر کنترل تجهیزات  تماس 

حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:    مرکز  تماس 41934-021 ،دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768 -021 

تماس حاصل فرمائید.
مبلغ ونوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است0

 شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه دولت و یا 
تماس با واحد مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت 

این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
 پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

 پیشنهاد دهنده مى بایست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد
 به مدارك ، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش ، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.   

 سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

ردیف
شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت

تاریخ توزیع موضوع
دفترچه

مهلت  تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذارى و 
تحویل پاکات

بازگشایى 
پاکات مناقصه

مبلغ تضمین
(ریال)

خرید کابل کانسنتریک 12000001211000001
سه فاز 6+6*3

متعاقبا اعالم 1400/01/151400/01/211400/01/31
مى گردد

2/634/000/000

خرید کابل کانسنتریک 22000001211000002
900/000/000سه فاز 10+10*3

آگهی تمدید  فراخوان ارزیابی کیفی 
شماره 990/6006

(شماره  2099001188000058در سامانه ستاد)

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

 شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

شرایط و  الزامات ورود موضوعشماره

990/6006
ارزیابی توان تأمین سازه هاي سبک فوالدي به صورت 
CFS با پوشش گالوانیزه براي نصب در پستهاي فوق 

توزیع و انتقال شرکت برق منطقه اي اصفهان

پیشنهاددهنده مى بایستى 
تولید کننده پروفیل در مقاطع 

مختلف به روش CFS باشد.

نحوه دریافت اســتعالم  ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاري فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و 
تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه به «سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت(ســتاد)» به آدرس www.setadiran.ir امکانپذیر خواهد بود. (اطالعات تماس «ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد)» جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء 
الکترونیکی(توکن): مرکز تماس:41934-021، تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداري 

روزهاي کاري با شماره 031-36277687)
مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1400/01/21

مهلت و محل تحویل استعالم  ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه 
بایستی حداکثـر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/02/06 در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

(ستاد) بارگذاري گردد.
شرایط فراخوان ارزیابی: پس از بررسی اسناد و مدارك واصله فراخوان  در چهارچوب ضوابط و مقررات 

از شرکت هاي واجد شرایط براي دریافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
شرکت برق منطقه اي اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان  جهت اجراي پروژه هاي 

مشابه استفاده نماید. 
سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان  در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.

ضمنا « می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید.
www.setadiran.ir          http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                    www.erec.co.ir

م الف: 1118447


