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بادیگارد بازى سلبریتى ها  برف و باران اصفهان را فرامى گیردستارگانى که در جشنواره فجر امسال غایب هستنداز «شوتى سوارى» چه مى دانید؟ معرفى داور الکالسیکوى ایران اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

بى توجهى 
کنید

اومیکرون به اصفهان رسید
3

5

8 فرمان براى 
نجات میراث 

اصفهان

گوهر یسنا انزانى، روانشناس با اشاره  به پرخاشگرى غیر آسیب زا برخى 
کودکان نظیر پرتاب اسباب بازى و یا به زبان آوردن کلمات 

زشت، گفت: والدین باید در مقابل رفتارهاى پرخاشگرانه و 
در عین حال غیر آسیب زا کودکان مثل پرتاب اسباب بازى 

یا به کار بردن کلمات زشت بى توجه باشند و در ...

باالخره بعد از گذشت روزها وزیر میراث فرهنگى 
در حکمــى علیرضا ایــزدى را با حفظ ســمت 
مشــاور وزیر به عنوان مدیرکل میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دستى اصفهان منصوب کرد.

عدم انتخاب مدیرکل میــراث فرهنگى، صنایع 
دستى و گردشگرى استان اصفهان تا روز گذشته 
به عنوان یکى از دغدغه هاى فعاالن این حوزه مد 
نظر قرار داشت. مسائل مشاهده شده در بناهاى 
تاریخى به واســطه بحران فرونشســت و نبود 

بودجه کافى براى...

کالس هاى درس «آوار» را کالس هاى درس «آوار» را 
مشق مى کنندمشق مى کنند

مدارس فرسوده هنوز هستندمدارس فرسوده هنوز هستند

7

تهران تست سویه جدید کروناى مرد 30 ساله فالورجانى را تأیید کرد

3/5 میلیون پوند؛ پیشنهاد سلتیک 
براى جذب باشو

مهدى قائدى در بازى هاى االهلى نوسان زیادى داشته و گاهى دچار 
افت مى شود اما به هر حال عملکرد او چشــم مسئوالن و کادر فنى 
باشگاه مطرح سلتیک اسکاتلند را گرفته و حاال باید دید آیا در نهایت 

آنها مى توانند این بازیکن 23 ساله ایرانى را از االهلى امارات بخرند.
همانطور که مى دانید باشگاه سلتیک اسکاتلند...

3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

باالخره بعد از مدت ها مدیرکل جدید 
میراث فرهنگى با حکم عزت ا... ضرغامى 

روانه اصفهان شد

افزایش 10 درصدى 
مصرف برق در 
زمستان 1400

وعده هاى سرد براى گرمى خانه هاى پیشکوه
کندى اجراى طرح گازرسانى در فریدونشهر

3

دوئل حیاتى ستاره دوئل حیاتى ستاره 
3سپاهان با رفقاى سابق

3

دستور معاون دستور معاون 
اول درباره اول درباره 

ادارات و ادارات و 
فرماندارى هاى فرماندارى هاى 
جدید التأسیس جدید التأسیس 

اصفهاناصفهان

امام جمعه امام جمعه 
اصفهان با اصفهان با 

خانواده خانواده 
شهداى ارامنه شهداى ارامنه 

دیدار کرددیدار کرد

4

حضور برزو ارجمندحضور برزو ارجمند
 در هالیوود

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز به شماره هاى 169/ش مورخ 1400/02/01 و 
1959/ش مورخ 1400/09/21 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات تعریض 
یک محور خیابان عطار را با اعتبار اولیه 15,970,000,000 ریال به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به حوزه معاونت عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1400/10/20 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

آگهی مناقصه عمومی
(نوبت اول)

چاپ  دوم چاپ  دوم 

م.الف:1245042کیانوش کیانى -سرپرست شهردارى شاهین شهر 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سهامى خاص اصفهان فشار قوى سپاهان 
(در حال تصفیه) به شماره ثبت 36254 و شناسه ملى 10860177184 دعوت 
مى شود جهت شــرکت در مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده در روز شنبه 
مورخ 1400/10/18 رأس ساعت 8:30 صبح در محل اصفهان، خیابان نیکبخت 

شرقى، کوچه شهیدان یادگارى، پالك 1/50 حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه: 

1ـ استماع گزارش عملکرد مدیر تصفیه 
2ـ بررسى و تصویب حساب هاى مدیر تصفیه 

3ـ اعالم ختم تصفیه 

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
شرکت سهامى خاص اصفهان فشار قوى سپاهان (در حال تصفیه) 

محمدرضا بیگى دارگانى-مدیر تصفیه شرکت اصفهان فشار قوى سپاهان (در حال تصفیه)

4

یوو یوویوور ر

آگهى مزایده امالك مازادبر نیاز 
بانک ملى ایران  استان اصفهان

بانک ملى ایران اداره امور شعب استان اصفهان در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده ملکى ،حق و کسب و پیشه و سرقفلى محل هاى استیجارى  مازاد 
خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صوررت نقدى به فروش برساند.متقاضیان مى توانند براى کسب اطالعات 
بیشتر، بازدید از امالك، ثبت نام در سامانه الکترونیکى دولت (ستاد )www.setadiran.ir و تسلیم پیشنهادات خود ازساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 

1400/10/4 لغایت1400/10/19 روز یکشنبه ساعت 19 به سامانه فوق الذکرمراجعه و نسبت به بارگزارى اطالعات اقدام نمایند. 
توضیحات : 

- تاریخ برگزارى و انتشار مزایده  از ساعت 12ظهر شنبه مورخ 1400/10/4 لغایت یکشنبه مورخ 1400/10/19 ساعت 19 مى باشد.
-  مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 12 ظهر شنبه مورخ 1400/10/4 تا ساعت 19عصرپنجشنبه مورخ 1400/10/9 مى باشد.

-  مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده تا ساعت 19 یکشنبه مورخ 1400/10/19 مى باشد.
- تاریخ بازگشایى پاکتهاى الکترونیکى ساعت 10 صبح روزدو شنبه مورخ 1400/10/20 خواهد بود.

توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمى باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتمًا مى بایست جهت شرکت در مزایده تا قبل 
از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده ســاعت 19 عصرمورخ 1400/10/9 نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

(ستاد ایران) اقدام نمایند.
متقاضیان خرید براى کسب اطالعات بیشتر  مى توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.

1-   اصفهان -تماس تلفنى با شماره تلفن 031-32222137
2-   تهران -تماس تلفنى باشماره 1456

3-   مراجعه به سایت بانک ملى ایران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزایدهمزایده استانى نوبت دوم اموال ملکى سرقفلى و حق کسب و 
پیشه بانک ملى ایران استان اصفهان 

4-   مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) www.setadiran.ir مزایده  مزایده دستگاه اجرایى  مزایده گر ( مزایده شماره 
200001195000003 اموال غیرمنقول) 

5-مراجعه حضورى به اداره امور و شعب بانک ملى ایران استان اصفهان  (واحد ساختمان ) 

بانک ملى ایران اداره امور شعب استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول

م.الف :1250150 

مساحت کاربرىنوع ملکآدرس ردیف
عرصه

مساحت 
وضعیت پالك ثبتىاعیان 

مبلغ پایه مبلغ کارشناسى توضیحاتکنونى
مزایده(ریال)

1
اصفهان -ابتداى 

خیابان مدرس 
-شعبه منحله 

بانک ملى مدرس 

بانک 
- شعبه 
مدرس 

تجارى 
تخلیه 38213645/9.....(ملکى )

بازدید از ملک الزامیست 
. فروش با وضع موجود 
.شش دانگ بر اساس 
نظر کارشناس - تمام 

هزینه هاى مربوط به تغییر 
کاربرى ملک بر عهده 

خریدار است .اخذ کلیه 
مفاصا حسابها از مراجع 

ذیصالح بر عهده خریدار 
مى باشد.

 147/000/000/000
ریال

 147/000/000/000
ریال

2
اصفهان- بازار 

حکیم بازار 
فرش- شعبه 

منحله بازارچه نو 

بانک ملى 
- شعبه 
سابق 

بازارچه 
نو

تجارى 
(سرقفلى 

وحق کسب 
,پیشه )

تخلیه 1281281434/2

بازدید از ملک الزامیست 
. فروش با وضع موجود 

.صرفا فروش سرقفلى - 
حق کسب و پیشه  - تمام 

هزینه هاى مربوط به تغییر 
کاربرى ملک بر عهده 

خریدار است .اخذ کلیه 
مفاصا حسابها از مراجع 

ذیصالح بر عهده خریدار 
مى باشد.

71/680/000/000
ریال

71/680/000/000
ریال 

3

شهرضا -روستاى 
اسفرجان -جنب 

خانه بهداشت 
-ساختمان بانک 

ملى 

بانک ملى 
-شعبه 
سابق 

اسفرجان 

تجارى-
تخلیه 572/64494225/2625-(ملکى)

بازدید از ملک الزامیست 
. فروش با وضع موجود 
.شش دانگ بر اساس 
نظر کارشناس - تمام 

هزینه هاى مربوط به تغییر 
کاربرى ملک بر عهده 

خریدار است .اخذ کلیه 
مفاصا حسابها از مراجع 

ذیصالح بر عهده خریدار 
مى باشد.

31/320/000/000
ریال

31/320/000/000
ریال 

4

اصفهان - خیابان 
شهید مطهرى 
-مقابل کانون 
پرورش فکرى 

کودکان و 
نوجوانان 

ساختمان 165

بانک 
ملى شعبه 
سابق پل 

فلزى ملک 
التجار

ادارى
(سرقفلى 

وحق کسب 
,پیشه )

تخلیه 3926.........

بازدید از ملک الزامیست 
. فروش با وضع موجود 
.صرفا فروش سرقفلى 

حق کسب و پیشه  - تمام 
هزینه هاى مربوط به تغییر 

کاربرى ملک بر عهده 
خریدار است .اخذ کلیه 
مفاصا حسابها از مراجع 

ذیصالح بر عهده خریدار 
مى باشد.

77/800/000/000
ریال

77/800/000/000
ریال

غیر آسیبزا برخى
کلمات 

ه و
ى 

3
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در مقابل رفتارهاى 
پرخاشگرانه کودکان؛



0202جهان نماجهان نما 4216سه شنبه  7 دى  ماه   1400 سال هجدهم

رئیس هیأت مدیره مرغ تخم گذار خاطر نشان کرد: در 
شرایط فعلى که نظارت ها براى قاچاق کاال افزایش پیدا 
کرده است دیگر قاچاق کاالهاى اساسى از جمله تخم مرغ 
موضوعیت ندارد و اگر صورت بگیرد در مقیاس کم آن هم 

در حد چندین کارتون است.
حمید کاشــانى گفت: اتحادیه مسئول اعطاى مجوز به 
متقاضیان صادرات اســت و تا به امروز مجوز یک گرم 

صادرات تخم مرغ را نداده است.
وى با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کاال در یک سال گذشته 
شدت گرفته اســت تصریح کرد : دستگاه هاى نظارتى 
محموله هاى مواد غذایى را به شــدت پایش مى کنند و 

امکان قاچاق تخم مرغ را به صفر رسانده اند. البته ممکن 
است شخصى براى مصارف شخصى یا خانوادگى چندین 

کارتون تخم مرغ را از مرز خارج کند.
بــه گفتــه ایــن فعــال اقتصــادى، امــکان قاچاق 
گســترده تخم مرغ وجود نــدارد هم به دلیل فســاد 
شــدن آن و هــم نظارت ها در ایــن زمینــه افزایش

 پیدا کرده است.
کاشانى با اشاره به کارکرد مثبت سامانه بازارگاه، گفت: 
سامانه توزیع هوشــمند نهادهاى دامى یا همان سامانه 
بازارگاه بعد از 70 سال نحوه فروش نهاده هاى دامى را  از 

روش سنتى تغییر داد. 

درحالى که شرکت هاى تاکسى هاى اینترنتى در چند ماه 
اخیر با چالش هاى متفاوتى از سوى رانندگان و مسافران 
خود روبه رو شــده اند، مدیر تجارى اسنپ از افزایش یک 
میلیونى رانندگان این شرکت خبر داد. به این ترتیب تعداد 
رانندگان اسنپ نسبت به سال گذشته از دو میلیون نفر به 

سه میلیون نفر افزایش یافته است.
شرایط اقتصادى نامناسب کشور ممکن است یکى از دالیل 
افزایش تعداد رانندگان تاکسى هاى اینترنتى باشد، چرا که 
برخى از افراد به دلیل کافى نبودن حقوق شغل اول، به ناچار 
به شغل راننده اسنپ و تپســى روى مى آورند. اما افزایش 
رانندگان اسنپ در حالى است که شرکت هاى تاکسى هاى 

آنالین در یکسال اخیر با چالش هاى مختلفى از قبیل ارزان 
بودن نرخ کرایه، تاخیر در واریز سهمیه بنزین و … مواجه 
شده اند. به تازگى رانندگان سفرها را به علت کرایه ارزان 
قبول نمى کنند که تأخیر در قبول ســفر باعث مشکالتى 
براى مسافران شده است.در همین حال فرید شهابى، مدیر 
تجارى اسنپ مى گوید: ساختار قیمتگذارى در تاکسى هاى 
اینترنتى پویاست و ممکن اســت گاهى براى یک مسیر 
ثابت در ساعات مختلف قیمت متفاوتى در نظر گرفته شود.  
همچنین او شرایط جوى، ترافیک، مناسبت ها و اتفاقات 
خاص را بر کاهش یا افزایش میزان عرضه و تقاضا و نرخ 

کرایه ها تأثیرگذار مى داند.

آیا قاچاق تخم مرغ از کشور 
صحت دارد؟

یک میلیون راننده جدید 
وارد اسنپ شد

کالب هاوس 
رفع فیلتر مى شود 

  اقتصاد آنالین|مجمع دیــوان عدالت 
ادارى در حکمى دستور به رفع فیلتر کالب هاوس 
داده است. عالوه بر کالب هاوس، توقف اجراى 
مصوبه دولــت دوازدهم که حکم بــه جریمه 
اپراتورها بــه دلیل ایجاد اختــالل یا فیلترینگ 
داده بود را از توقف اجرا خارج کــرد. با توجه به 
زمان انتخابــات و تغییر دولت، دیــوان عدالت 
ادارى دســتور به توقف موقت مصوبه دولت در 
مورد جریمه اپراتورها بخاطر اختالل در کالب 

هاوس داده بود.

سهمیه استخدامى 
آموزش وپرورش  

رئیس مرکز برنامــه ریزى منابع    ایسنا|
انســانى و امور ادارى وزارت آموزش و پرورش 
درباره آخرین وضعیت برگزارى آزمون استخدامى 
وزارت آموزش و پرورش در سال جارى گفت: از 
خرداد ماه امسال آماده برگزارى آزمون هستیم. 
توزیع سهمیه انجام شــده و فقط منتظریم که 
سازمان ادارى و استخدامى مجوز برگزارى آزمون 
را به سازمان سنجش بدهد که به محض صدور 
مجوز، ثبت نام آغاز و آزمون برگزار مى شــود. 
ناصر سلیمان زاده گفت: امسال 51 هزار سهمیه 
استخدامى گرفتیم که 26 هزار سهمیه مربوط به 

متعهدین خدمت بود که آزمونشان برگزار شد.

افتتاح پالسکو 
به تعویق افتاد!

در حالى که پیش از این قرار بود،    تسنیم|
ساختمان جدید پالسکو در روزهاى پایانى آذر به 
بهره  بردارى برسد اما زمان افتتاح رسمى به دلیل 
عدم تأیید ایمنى این ساختمان از سوى سازمان 
آتش نشــانى تهران به زمــان دیگرى موکول 
شد. سى ام دى ماه ســال 1395 ساختمان 15 
طبقه پالســکو پس از 54 سال در آتش سوخت 

و فرو ریخت.

تاجر شتر، گزینه 
مدیرعاملى شد!

  روزنامه فرهیختگان|تازه ترین گزینه 
سئول نشــینان [براى مدیرعاملى پرسپولیس] 
سیروس محجوب اســت. مالک پیشین باشگاه 
ملوان که ظاهراً در امر صادرات شتر هم فعالیت 
داشــته و مدعى خرید تیم هاى زیــادى بود، از 
داماش و پرســپولیس گرفته تا سهام نیوکاسل 
انگلیس! تالش هاى او بــراى مالکیت تیم هاى 
مختلف البته موفقیت آمیز نبود چون ظاهراً از او 
ضمانت بانکى خواسته بودند و از دادنش امتناع 
مى کرد و حاال تالش دوباره اى دارد تا نه مالک 

که مدیرعامل پرسپولیس شود.

مردم سازگار مى شوند
  پانا| مدیرعامل شــرکت فرهنگى، هنرى 
«ققنوس» و مدیر ســایت «ایران کنسرت» با 
اشاره به گرانى سالن هاى کنسرت خبر از تأثیر این 
موضوع برگرانى بلیت هاى کنسرت داد و عنوان 
کرد که این موضوع منجر به حذف کنسرت رفتن 
مردم نمى شــود زیرا مردم با ایــن نوع گرانى ها 

سازگار مى شوند.

پراید ول نمى کند! 
  پانا| در حالى کــه افزایش قیمت ها در بین 
اکثر خودروهاى موجود در بازار متوقف شده است 
اما خودروهاى پراید کماکان در حال گران شدن 
هســتند به طورى که پراید 131 از 164 میلیون 
تومان به 166 میلیون تومان رسیده و پراید 132 
نیز یک میلیون تومان گران شــده است و این 
خودرو در حال حاضر 153 میلیون تومان قیمت 

خورده است. 

محتواى دیدار روحانى
 با رهبرى 

جواد امام، فعال سیاسى اصالح طلب درباره    ایلنا|
دیدار حسن روحانى با رهبرى گفت: خبرهایى در این 
خصوص در فضاى مجازى مشاهده کردم، اما پیش 
از آن از دوستان مشترکى که با آقاى روحانى داریم، 
شنیده بودم که چند هفته پیش این مالقات صورت 
گرفته است. این فعال سیاسى اصالح طلب ادامه داد: 
آقاى روحانى در گزارشى که به دوستانشان دادند بسیار 
ابراز رضایتمندى کرده بودند از جلسه اى که با رهبرى 

داشتند و صحبت هایى که رد و بدل شده است.

به زودى به تهران مى روم 
  فارس| رئیس جمهور ونزوئال  تأکید کرد که این 
کشور، روابط بسیار خوبى با جمهورى اسالمى ایران 
دارد و به زودى به تهران سفر خواهد کرد. «نیکالس 
مادورو» با بیان اینکه شیفته حضرت آیت ا... خامنه اى 
رهبر معظم انقالب است، خاطر نشــان کرد: هر بار 
که به ایران مى روم، دوســت دارم با ایشان صحبت 
کنم. ایشان، مردى با درایت و هوش باال هستند. لذا 
امیدواریم که در سفر بعدى، فرصتى دست دهد تا یک 

بار دیگر با حضرت آیت ا... خامنه اى صحبت کنم.

آینده کرباسچى 
  قرن نو|غالمحسین کرباسچى از تالش براى 
راه اندازى روزنامه شخصى خود به نام «هم میهن» 
و دخالت نکــردن در امور اجرایى حــزب کارگزاران 
گفته است. به نظر مى رسد این بار «صداى ناکوك»  
درون حزب کارگزاران تصمیم گرفته خاموش شود یا 
اینکه راه خود را از دیگر اعضاى حزب جدا کند و شاید 
غالمحسین کرباسچى در تشکیالتى دیگر «قباى» 
دبیر کلى بر تن کنــد؟! البته اینها همــه گمانه زنى 
رسانه اى به سبب دور شدن سریع کرباسچى از بدنه 

حزب کارگزاران است.

50 میلیون نفر
 را شیعه کرده ایم 

  دیده بان ایران|حجت االسالم و المسلمین 
مهدى ابوطالبى اســتاد گروه تاریخ اندیشــه معاصر 
مؤسسه امام خمینى (ره)، یکى از شــاگردان آیت ا...
مصباح یزدى در اظهاراتى اقدام به هزینه و فایده درباره 
ریزش ها و رویش هاى انقالب اسالمى و روحانیت و 
حوزه هاى علمیه کرد و نتیجه گرفت که به دســت 
فارغ التحصیالن جامعه المصطفى 50 میلیون نفر در 

دنیا شیعه شده اند.

آمار عجیب قاچاق سوخت 
  تسنیم|درحالى که قیمت هــر لیتر گازوئیل 
در فوب خلیج فارس60 برابر نــرخ این فرآورده در 
ایران اســت سخنگوى ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز حجم کل قاچاق فرآورده ها و مشــتقات نفتى 
کشــور را حدود 9 میلیون لیتر عنوان کرد. مجتبى 
محفوظى نماینده مردم آبادان گفت: یکى از دالیل 
پیدایش فعلى قاچاق سوخت را مى توان تفاوت نرخ 
یارانه اى فرآورده هــاى نفتى به ویــژه نفت و گاز 

عنوان کرد.

عجیب  ترین پیک دنیا!
  اعتمادآنالین|  انتشــار یک آگهى استخدام 
در یک ســایت تبلیغات روســى بازدیدکنندگان را 
برانگیخت.  در این سایت، استخدام پیک با حقوقى در 
حدود 13 هزار و 500 دالر در ماه آگهى شده است که 
وظیفه این پیک رساندن هدایا و کارت هاى تبریک 
به دست بزرگ ترین سرمایه داران و مسئوالن جهان 
است و فرد داوطلب براى این شغل باید صاحب خودرو 
مدل بــاال و گرانقیمت، اجازه حمل ســالح، چندین 
کت وشلوار گرانقیمت و ســاعت لوکس باشد، ویزاى 
اوپن داشته باشد، واکسن کرونا را دریافت کرده باشد 
و به زبان هاى روسى و انگلیسى و زبان سومى مانند 

عربى یا چینى مسلط باشد.

خبرخوان

اصطالح «شــوتى» در جنوب و جنوب غــرب ایران، 
اصطالحى جا افتاده است و این در حالى است که ممکن 
اســت در دیگر بخش هاى کشــور، خیلى ها این نام را 
نشنیده باشند. «شوتى ها» خودروهایى شخصى هستند 
که با بار قاچاق پر مى شوند و کاالهاى وارد شده از مبادى 
غیررسمى را به قلب شهرهاى کشور مى رسانند. بسیارى 
از «شوتى سواران»، جوانان فاقد شغلى هستند که جان 

خود را به خطر مى اندازند تا بتوانند امرار معاش کنند.
«شوتى ها»، خودروهایى هســتند که با اجناس قاچاق 
پر مى شــوند و یا در قالب کاروان و یا به صورت تکى، با 
ســرعت زیاد کاالهاى قاچاق را از مبادى غیررسمى به 
دل شهرهاى کشــور جا به جا مى کنند. سرعت تحرك 
این خودروها در جاده ها گاه تا 200 کیلومتر در ســاعت 
هم مى رسد و نام «شوتى» هم احتماًال از همینجا گرفته 

شده است.
در بســیارى از موارد، این خودروها (عمدتًا ســمند، پژو 
405 یا زانتیا) به گونه اى دستکارى مى شوند که سرعت 
باالترى داشته باشند و تنظیم ارتفاع چرخ ها در آنها هم به 
گونه اى صورت مى گیرد که با وجود سنگینى ناشى از بار 
زدن چندصد کیلوگرم کاال، قسمت جلوى خودرو رو به 
پایین باشد. (به اصطالح خود «شوتى ها»، خودرو حالت 

موشکى مى گیرد.)
«شــوتى ها» براى جابه جایى کاالى قاچاق شیوه هاى 
خاص خود را دارند. معموًال یک خــودرو پیش قراول با 
فاصله 5 تا 7 کیلومترى جلوتر از «شــوتى ها» حرکت 
مى کند تا وجود ایست بازرسى پلیس را به اطالع خودروى 
اصلى برساند. این در حالى است که در صورت تعقیب و 
گریز، فرار به جاده هاى فرعى و حتــى ترك خودرو به 
همراه بار قاچاق هم ممکن است رخ بدهد. در بسیارى از 
موارد، پالك خودروهاى «شوتى» هم مخدوش مى شود. 
عالوه بر این، راننده ها معموًال نه صاحب خودرو هستند و 

نه صاحب بار و صرفاً دستمزد مى گیرند.
دلیل این شــیوه از جا به جایى بار این است که حتى در 
صورت توقیف بار توسط پلیس، هزینه اى که بابت جریمه 
پرداخت مى شود، ممکن اســت از هزینه هاى گمرکى 
انتقال بار به شکل قانونى به داخل کشور کمتر باشد. اینکه 
در برخى فروشگاه هاى ایرانى اجناسى خارجى به چشم 
مى خورند که ممکن است تفاوت قیمت چندانى با قیمت 
همین اجناس در کشور مبدأ نداشته باشند، مؤید این است 
که این اجناس به شکل غیرقانونى (بدون پرداخت هزینه 

و عوارض گمرکى) به کشور وارد شده اند.
اما شــاید این پرســش پیش بیاید کــه جابه جایى چه 
کاالهایى به این ترتیب صرفه اقتصادى دارد؟ بررســى 
خبرهاى توقیف ایــن محموله ها نشــان مى دهند که 
پوشاك، تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکى، سیگار، 
کفش، قرص هاى بدن ســازى و لــوازم خانگى و حتى 
موتورســیکلت، پارچه و لوازم التحریر هم از جنس هایى 

است که توسط «شوتى ها» حمل مى شود.
دستمزد «شــوتى ها» به نوع بارى که جا به جا مى کنند 
بســتگى دارد، اما بر اســاس برخى گزارش ها، درآمد 
«شوتى سواران» روزانه بین دو تا پنج میلیون تومان متغیر 
است. این در حالى اســت که برخى از «شوتى سواران» 
دستگیر شده مدعى بوده اند ماهیت بار براى شان اهمیت 
ندارد، چرا که طبــق تعاریف مرســوم، کاالى قاچاق، 
کاالیى اســت که در مبادى ورودى به کشــور قاچاق 
محســوب مى شــود و نه در حالى که در کشور جا به جا 

مى شود.

توجیه دیگر هم این است که بســیارى از کاالهایى که 
«شوتى ها» جا به جا مى کنند، توسط ملوانان وارد کشور 
شــده و به اصطالح کاالى «ته لنجى» است. کاالهاى 
«ته لنجى» هم داستان خود را دارند و مشابه «کوله برى» 
در استان هاى غربى کشــور، تنها راه تنفس عده اى از 
شــهروندان ایرانى در وضعیت بحران زده اقتصاد ایران 

هستند.
در این میان اما اگر بــه دنبال علت یابــى وجود پدیده 
«شوتى ها» باشیم، باید انگشت اتهام را به سمت غیرمولد 
بودن اقتصاد ایران نشانه برویم. پدیده «شوتى ها» دقیقًا 
در استان هاى مرزى و استان هایى با پایانه هاى تجارى 
همه گیر است و این در حالى است که پدیده «کوله برى» 
هم به شکلى دیگر، در همین استان ها خالصه شده است.

به عنوان نمونه، اســتان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل 
قرار گرفتن در مســیر ترانزیتى شمال به جنوب کشور و 
همسایگى با پنج اســتان مهم از جمله اصفهان، فارس، 
چهارمحال و بختیارى، بوشهر و خوزستان امروز مسیرى 

مناسب براى یکه تازى «شوتى سواران» است.
در استان هاى شــرقى کشــور هم پدیده هایى مشابه 
«شوتى سوارى» و «کوله برى»، به شکلى دیگر تجربه 

مى شود و آن هم قاچاق سوخت است. 
مرزنشینان دیگر استان ها در ایران هم یا متمول تر هستند، 
یا امکان جا به جایى کاال به آن ســوى مرزها برایشان 
وجود ندارد. مثــًال، در مرز میان ایران و ترکمنســتان، 
سختگیرى ها از سوى مرزبانى ترکمنستان بسیار شدید 
است. در مرز میان ایران با ترکیه یا ایران با آذربایجان هم 
جا به جایى غیرقانونى کاال به دو سوى مرز به این اندازه 
شــدت ندارد. (جریان قاچاق کاال از ترکیه به ایران، در 
سال هاى اخیر به دلیل افت ارزش ریال از صرفه افتاده و 

به شدت کاهش پیدا کرده است.)
بنابراین، واضح اســت که اگر «شوتى ســوارى» براى 
ســاختار قانونى و اقتصادى ایران به یک مسئله تبدیل 
شده، علت را در جایى جز در شیوه کارکرد همین اقتصاد 

نمى توان جستجو کرد.

از «شوتى سوارى» چه مى دانید؟

تازه ترین آمارى که بانک مرکزى از جریان 
مبادالت چک منتشــر کرده است، نشان 
مى دهد که در آبان ماه ســال جارى حدود 
7/1 میلیون فقره چک به ارزشى بیش از 250 
هزار و 500 میلیارد تومان مبادله شده است 
که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 30/2 و 24/9 

درصد نسبت به مهرماه افزایش دارد. 
در کنار چک هاى وصولى معادل 630 هزار 
فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد 
و مبلغ چک هاى برگشتى به ترتیب با  32/5 

و 16/3 درصد افزایش داشته است.
در آبان ماه امســال در کل کشــور بیش از 
608 هـزار فقـره چـــک بـه ارزشى حدود 
29 هـزار و 400 میلیـــارد تومان به دالیل 
کسرى یـا فقـدان موجـــودى برگشـت 
خورده که در واقـــع از نظـر تعـداد و ارزش 
96/5 درصد از کل چک هاى برگشــتى به 
دالیل کسرى یا فقدان موجودى بوده است.    

شــاید در کمتر جایى اتفاق بیافتد که یک فــرودگاه با آن همه 
عظمتش به دلیل قطع شدن سیستم گذرنامه، مسافران خارجى 

را از یک شهر به شهر دیگر ببرد تا بتواند ورود آنها را ثبت کند. 
به گزارش «خراســان»،  روز شــنبه به دلیل قطع بودن سیستم 
بررسى گذرنامه، مســافرانى که با هواپیمایى کیش ایر از مسقط 
به چابهار سفر کرده بودند با مشــکل مواجه شدند. به گفته مدیر 
روابط عمومى مناطق آزاد، چون فرودگاه چابهار اعالم مى کند به 
دلیل قطع بودن سیستم گذرنامه توانایى پذیرش مسافر را ندارد، 

پرواز براى انجام کارهاى ورودى در کیش فرود مى آید! که طول 
کشیدن فرایند ورود مســافران تا تاریکى شب باعث مى شود به 
دلیل کمبود امکانات در فرودگاه چابهار که توانایى پذیرش پرواز 

در شب را ندارد، مسافران سرگردان در کیش بمانند.
به نقل از یک منبع آگاه از آنجایى که مســیر پروازى این هواپیما 
مســقط به چابهار، چابهار به کیش، کیش به مســقط بوده همه 
پروازها به مشــکل خورده که باعث نارضایتى مسافران شده بود 

تا جایى که شنیده شده به گالیه سفیر عمان نیز انجامیده است.

فرمانده مرزبانى استان سیستان و بلوچستان از کشف 700 کیلوگرم موادمخدر توسط 
مرزبانان پایگاه دریابانى چابهار در سواحل مکران خبر داد.

سردار محمد مالشاهى  در تشریح این خبر اظهار کرد: مرزبانان پایگاه دریابانى چابهار با 
اشراف اطالعاتى و رصد تحرکات در مناطق مرزى، به سرنخ هایى از قصد قاچاقچیان 
موادمخدر براى انتقال موادمخدر از طریق سواحل مکران دست یافتند و با برنامه ریزى 

دقیق عملیاتى، تشدید اقدامات کنترلى را در دستور کار قرار دادند.
وى افزود: با انجام اقدامات گســترده اطالعاتى زمان برنامه ریزى شــده براى انتقال 
موادمخدر و همچنین مسیرهاى تردد قاچاقچیان مشخص شد و مرزبانان پایگاه دریابانى 
چابهار در زمان مناسب منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند و با پشتیبانى اطالعاتى 

و هدایت عملیاتى مرزبانى استان موفق شدند، محموله موادمخدر را کشف کنند.
فرمانده مرزبانى استان سیستان و بلوچستان در ادامه تصریح کرد: قاچاقچیان که قصد 
داشتند موادمخدر را در فرصتى مناسب از طریق دریا وارد کشور کنند به محض مشاهده 
مرزبانان، اقدام به تیراندازى به سمت مأموران کرده که دریابانان نیز بالفاصله با اتخاذ 
موضع و تاکتیک عملیاتى مناســب مقابله به مثل کرده که بــه علت حجم زیاد آتش 
مرزبانان، قاچاقچیان تاب مقابله نداشــته، عرصه را بر خود تنگ دیده و در رسیدن به 

اهداف شوم خود ناکام ماندند.
سردار مالشاهى خاطرنشان کرد: در این درگیرى مرزبانان غیور پایگاه دریابانى چابهار 
موفق شدند ضمن توقیف یک دستگاه خودرو و یک دستگاه موتور سیکلت، 700 کیلوگرم 

موادمخدر از نوع تریاك را کشف کنند.
این مقام ارشد فرماندهى مرزبانى استان گفت: شناسایى و دستگیرى متهمان پرونده 

در دستور کار قرار دارد. 

یکى از اخبار عجیبى که اخیراً منتشر شده، تصادف سمند و تویوتا در عمان است. طى یکى دو روز 
گذشته اخبارى مبنى بر تصادف این دو خودرو در فضاى مجازى در حال دست به دست شدن 

است و در تصاویر شاهد آسیب جدى و شدید تویوتا کمرى هستیم.
ماجرا از این قرار است که خودروى تویوتا کمرى از عقب با یک خودروى سمند سورن قدیمى 
برخورد مى کند و در نتیجه آن خودرویى که متحمل آســیب و زیان مى شود، تویوتاست. حاال 

ماجرا براى ما ایرانى ها جذاب مى شود.
اما اینجاست که باید بگوییم دست نگاه دارید! واقعیت آن چیزى نیست که فکر مى کنیم. شاید 
با خود فکر کنید که سمند سورن استحکام باالیى داشته که توانسته سپر جلویى تویوتا کمرى 

را متالشى کند اما اینطور نیست. 
در یکى از کانال هاى تلگرامى عمان که به بررسى فنى این تصاویر پرداخته، گفته شده که مشکل 
ضعف بدنه تویوتا کمرى یا استحکام باالى سمند نیست و استانداردهاى جهانى تویوتا ثابت 
شده است. کارشناسان علت چنین اتفاقى را قدرت باالى تویوتا در ضربه گیرى دانسته اند. یعنى 

خودرو تمام توان تصادف را در همان سپر جلویى خالصه کرده تا آسیب به نقاط دیگر نرسد.
در واقع مهندسان خودروسازى امروزه تمام توان خود را صرف ساخت خودرویى مى کنند که در 
برخوردهاى اینچنینى و تصادفات جاده اى، نیروى حاصل از تصادف و برخوردهاى شدید پیش 
از رسیدن به کابین خنثى شود. پس نتیجه مى گیریم که مهندسان سازنده تویوتا هوشمندانه 

چنین کارى کرده اند.
البته این نکته بر هیچکس پوشیده نیست که سمند سورن خودرویى مستحکم با بدنه اى ایمن 
است اما نمى توان به صرف چنین برخوردى خودرویى در قد و قواره تویوتا را ضعیف دانست. از 
طرفى آنچه مهمتر از برخورد و میزان خسارت وارده به ماشین است، میزان صدمات وارد شده 

به سرنشینان خودرو است.
شواهد نشان مى دهند که سرنشــینان جلوى تویوتا کوچک ترین آسیبى ندیده اند و خودرو با 
موفقیت توانسته نیروى وارده را مهار کند. البته برخى از کارشناسان هم معتقدند احتمال اینکه 

دو تصویر مربوط به یک تصادف نباشند، زیاد است.

ماجراى تصادف بحث برانگیز
 سمند و تویوتا در عمان

یکى از سنگین ترین محموله هاى 
مخدر کشف شد

یک اتفاق عجیب در فرودگاه چابهار

آمار 
چک هاى برگشتى 

در آبان ماه 
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ذخیره فعلى سدهاى بزرگ 
اصفهان

 مدیر بهره بردارى و نگهدارى از تأسیسات آبى شرکت 
آب منطقـه اى اصفهـان گفـت: مجموع ذخیـره آب 
سدهاى بزرگ این اسـتان در ابتداى زمستان به 193 
میلیون مترمکعب رسید که در مقایسـه با سال قبل با 
کاهش مواجه است. احسان اله امینى افزود: ذخیره سد 
مخزنى زاینده رود با ظرفیت اسمى یک میلیارد و 400 
میلیون مترمکعـب در ابتداى دى ماه بـه 166 میلیون 
مترمکعب رسید درحالى که مدت مشابه سال گذشته 
ذخیره این سـد 179 میلیون مترمکعب بود. وى ادامه 
داد: ذخیره آبى سـد زاینده رود امسـال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته هفت درصد و در مقایسه با بلندمدت 

(50 سال) 73 درصد کاهش یافته است.

«میراث حاج قاسم»  
مدیر خانه انقالب اسالمى و والیت گفت: خانه انقالب 
اسـالمى به مناسب سـالگرد شـهادت سـردار قاسم 
سلیمانى برنامه هاى متنوعى را برگزار مى کند. محمد 
هادى عسـگرى افزود: به مناسـبت دومین سـالگرد 
شهادت سردار قاسم سـلیمانى خانه انقالب اسالمى 
با همکارى سازمان بسیج مداحان استان اصفهان، در 
هشتم دى ماه، شب شـعرى با عنوان «قهرمان من» 
برگزار خواهد کرد. عسـگرى ادامـه داد: خانه انقالب 
اسـالمى  گردهمایى را با عنوان «میراث حاج قاسم» 

برگزار خواهد کرد.

انتصاب معاون استاندارى
با حکم احمد وحیدى وزیر کشور، محمدرضا جان نثارى 
به عنـوان معاون سیاسـى امنیتـى اسـتاندار اصفهان 
منصوب شـد. جان نثـارى که پیـش از این بـه عنوان 
سرپرسـتى ایـن معاونـت انتخاب شـده بود، سـابقه 
مدیرکل امنیتى اسـتاندارى اصفهان در دولت دهم و 

مدیر بازرسى شهردارى اصفهان را در کارنامه دارد.

تعمیر و اصالح تابلوهاى 
فشارسنجى 

تعمیر و اصالح تابلوهاى فشارسنجى در سطح منطقه 
3 اصفهان انجام شـد. به گزارش روابـط عمومی آبفا 
منطقه3 در این عملیات تعـداد 9 عدد از دیتاالگرهاي 
خراب با تعویض شـدند. هم چنین به منظور سهولت 
تعمیرات تابلوهاي فشارسنجی و رسوب گیري مسیر 
اتصاالت در کلیه تابلوهاي فشارسنجی (30 تابلو) شیر 
تخلیه و شیر فلکه بر روى آنها نصب شد. در عملیاتى 
دیگر مشـکل آنتن دهی دو عدد از تابلوها که در نقطه 
کور قرار داشـتند (چاه نبوي منش و چاه ناژوان) نیز با 

نصب آنتن تقویتی و تعویض سیمکارت رفع گردید.

دریده شدن 60 گوسفند  
دهیار روستاى امیران اردسـتان گفت: یک شنبه شب 
حمله گرگ گرسنه به یکى از آغل هاى نگهدارى دام در 
روستاى امیران از توابع بخش زواره شهرستان اردستان 
حدود 60 رأس گوسـفند بزرگ و کوچک را تلف کرد. 
سید جواد نیازى با بیان اینکه طبق نظر اهالى روستا و 
برآورد دامدار ارزش گوسفندهاى تلف شده بیش از 200 
میلیون تومان است، ادامه داد: تاکنون مردم این روستا و 
روستاهاى اطراف بارها نسبت به وجود گرگ در حاشیه 

محل سکونت خود هشدار داده بودند.

360 هزار نفر دوز سوم را 
زدند  

مدیر مرکز بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشـت استان 
اصفهان گفـت: از بیـن 800 هـزار نفرى کـه اکنون 
شـرایط دریافـت دوز سـوم واکسـن را دارنـد، روزانه 
حدود 11 هزار نفر به مراکز تجمیعى اصفهان مراجعه 
مى کنند که روز یکشنبه این تعداد برابر با 18 هزار نفر 
بوده است. رضا فدایى توضیح داد: تاکنون حدود 360 
هزار نفر از واجدان شـرایط به مراکز تجمیعى مراجعه 
کرده و واکسن را دریافت کرده اند و بقیه نیز به تدریج 

واکسینه خواهند شد.

خبر

اهالى روستا هاى سردسیر پیشکوه فریدونشهر 2 سال است 
در انتظار گرم شدن خانه هایشان هستند.طرح گازرسانى 
به روستا هاى خوشه اســالم آباد پیشکوه فریدونشهر با 
وعده گازدار شدن جمعیت بیش از 1500 نفر ازروستاییان 
براى گرم شدن خانه ها در سال هاى 98 و 99 آغاز شد که 
شوربختانه این وعده ها هنوزمحقق نشده و باوجود آغاز 
بارش ها و فصل زمستان بنظر مى رسد سال آینده اهالى از 
مزایاى گاز بهره مند شوند.روستا هاى پیشکوه و پشتکوه 
فریدونشهر، چون از شبکه سراسرى گاز در استان اصفهان 
فاصله زیاد دارند و کوهســتانى هستند قرار شد از استان 
همجوار لرستان از شهرستان الیگودرز به این روستا ها لوله 

گذارى و گازرسانى شود که باوجود وعده هاى شرکت گاز 
استان هنوز لوله گذارى به کندى پیش مى رود.مصطفى 
علوى مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان در حالى 
وعده تکمیل طرح در 22 بهمن ماه امسال را مى دهد که 
مجید صباغ زاده مدیرکل دفتر توسعه ایمنى راه وحریم در 
سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى کشور مى گوید: 
هنوز از شرکت گاز استان مبنى بر پیگیرى لوله گذارى و 
رعایت نکات ایمنى خاص براى مسیر لوله گذارى تقاضا 
یانامه اى دریافت نکردند.اگر امسال به روستا هاى منطقه 
گازرسانى نشود، توقف دراین امربه سال آینده مى رسدو 

سرماى خانه هاى روستایى وارد سال چهارم مى شود.

به مناسبت سالروز میالد حضرت عیسى مسیح (ع) و آغاز 
سال جدید میالدى، نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان به منظور تبریک سال نو میالدى در منزل شهید 
«هراچ هاکوپیان» و آزاده و جانباز ســرافراز «اَنوش آوان 

طورسیان» حضور یافت.
آیت ا... سیدیوســف طباطبایى نژاد در این دیدارها ضمن 
تبریک ایام میالد حضرت عیسى بن مریم(ع) و آغاز سال 
جدید میالدى به خانــواده معظم شــهید و همه پیروان 
حضرت مسیح اظهار داشــت: جوانان غیور ارمنى همانند 
دیگر مذاهب و اقلیت ها براى دفاع از کیان نظام اســالمى 
در کنار برادران مسلمان در دوران هشت سال دفاع مقدس 

جنگیدند و شهید، جانباز و آزاده تقدیم میهن اسالمى کردند. 
وى در این مراسم از رشادت و ایثار شهداى ارامنه در دفاع 

مقدس  تقدیر کرد.
در ادامه این دیدارها که رئیس کل دادگســترى اســتان 
اصفهان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز حضور 
داشــتند با حضور در منــزل آزاده و جانبــاز «اَنوش آوان 
طورســیان» ضمن تبریک ســال نو میالدى و دلجویى، 

مسائل وى پیگیرى شد.
الزم به ذکر اســت شــهید واالمقام« هراچ هاکوپیان»، 
از شــهداى عملیات کربالى 9 بود که در ســال 1366 به 

شهادت رسید.

امام جمعه اصفهان با خانواده 
شهداى ارامنه دیدار کرد

وعده هاى سرد براى گرمى 
خانه هاى پیشکوه

مدیر دفتــر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق 
اصفهان با تاکید بر ضرورت مصرف بهینه برق، از 
افزایش حداقل 10 درصدى مصرف برق در زمستان 

1400 خبر داد.
مرســل صالحى در گفت وگو با ایســنا با تأکید بر 
ضرورت مدیریت مصرف برق در زمستان و کاهش 
مصرف این انرژى، اظهار کرد: استفاده حداقلى از 
بخارى و پکیج هاى برقى، استفاده از لباس گرم در 
منزل و تنظیم دماى 18 درجه سانتیگراد تجهیزات 
گرمایشــى و... مى تواند در مدیریت مصرف بهینه 
برق در زمستان کمک بسزایى کند. با کاهش یک 
درجه دماى محیط کار یا سکونت، 6 درجه مصرف 

انرژى کاهش مى یابد.
مدیر دفتــر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق 
اصفهان در ادامه با بیان اینکه زیباسازى شهر سبب 
افزایش میزان مصرف برق مى شــود، توضیح داد: 
شهردارى براى زیباسازى معابر از نورپردازى هاى 
متعدد استفاده کرده است که در بلوارها، آب نماها، 
نورپردازى دیوارها و درختان مشــاهده مى شود، 
همچنین اگر استفاده از آب نماهاى برقى و استفاده 
از نمایشــگرها و تلویزیون هاى موجود در شهر نیز 
مدیریت نشــود، در مصرف بى رویه برق بى تأثیر 

نخواهد بود.
صالحى تأکید کرد: براى مدیریت مصرف در سطح 
شهر مکاتبات الزم با شهردارى اصفهان انجام شده 
اســت که اقدامات مؤثرى در این خصوص انجام 

شده است.

صالحى تأکید کرد: واحدهاى صنعتى باید بارهاى 
سنگین را به خارج از فصل زمســتان منتقل کنند 
و مصرف روشــنایى را کاهش دهنــد، همچنین 
واحدهــاى صنعتى بایــد در بخــش تجهیزات 
بهینه سازى انجام دهند و از المپ هاى کم مصرف 

استفاده کنند.
وى اضافه کــرد: از دیگر نکاتى کــه مى توان در 
مدیر دفتــر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق 
اصفهــان ادامــه داد: اگر در بخش هــاى دولتى، 
ادارى، شــهرك هاى صنعتى و ... کاهش مصرف 
و بهینه سازى انجام نشود حفظ پایدارى شبکه دچار 

چالش مى شود.
 وى در ادامــه با بیــان اینکه طــى صحبت ها و 
تصمیمات پیشین که در استاندارى اصفهان گرفته 
شد شرکت توزیع برق با حکم استاندارى به صورت 
محسوس و نامحسوس ادارات را بازرسى مى کند و 
درصورت مشاهده افزایش مصرف بیش از اندازه، با 
آنها برخورد مى شود، گفت: در گروه هاى مجزا در 
فصل زمستان براى کنترل و بازرسى مصرف انرژى 
ارگان ها، یک نفر از شرکت گاز، یک نفر از شرکت 
برق و یک نفر از دفتر بازرسى استاندارى به بازرسى 
از ارگان ها و سازمان ها مشغول مى شوند و این روند 
در تابستان با جایگزین  شدن یک بازرس از شرکت 

آب و فاضالب ادامه مى یابد.
صالحى افزود: براى تمام ادارات کنتور هوشــمند 
نصب شــده و به طور لحظه اى میــزان مصرف را  

مى توان کنترل کرد.

کارشــناس مرکز پیش بینى هواشناسى اصفهان 
از نفوذ یک ســامانه بارش زا به اســتان از شامگاه 

چهارشنبه خبر داد.
حجت ا... على عسگریان با بیان اینکه فعالیت این 
سامانه تا ابتداى هفته پیش رو به طور متناوب ادامه 
خواهد یافت، اظهار داشــت: باران پراکنده از عصر 
روز پنجشنبه تا روز جمعه همه مناطق استان را فرا
مى گیرد و در مناطق کوهستانى و ارتفاعات غرب و 

جنوب اصفهان بارش برف نیز انتظار داریم.
او با بیان اینکه ســامانه از روز شنبه با موج دیگرى 

تقویت خواهد شد و شدت بارش ها در غرب، جنوب 
و شمال استان اصفهان خواهد بود، افزود: احتمال 
وقوع روانآب و آبگرفتگى معابر عمومى و محورهاى 
مواصالتى و نیز مه گرفتگــى در این مناطق وجود 

دارد.
کارشــناس مرکز پیش بینى هواشناســى استان 
اصفهان با اشــاره به انباشــت آالینده هاى جوى 
در مناطق مرکزى و صنعتى اســتان تا ابتداى روز 
چهارشــنبه، گفت: کیفیت هوا در این مدت ناسالم 

است و کاهش دید افقى پیش بینى مى شود.

ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان از 
شناســایى اولین مبتال به کرونــاى اومیکرون در 
اســتان اصفهان خبر داد و گفت: تســت ابتال به 
کرونــاى اومیکرون مردى حدود 30 ســاله اى در 
شهرستان فالورجان به صورت قطعى تائید شده و 
احتماًال همسر این فرد نیز به اومیکرون مبتال باشد.
پژمان عقــدك در گفت وگو با ایســنا، اظهار کرد: 
ابتالى این فرد به ســویه اومیکرون قطعى است و 

تهران این موضوع را تائید کرده است.
وى گفت: این فرد به صورت سرپایى و با عالئمى 
مثل بدون درد، خستگى و کوفتگى مراجعه کرده و 
تست کرونا داده است، اما نیاز به بسترى نداشته و 
حال عمومى او خوب اســت. تست کروناى همسر 
این فرد نیز مثبت اســت که احتماًال به اومیکرون 

مبتال باشد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره 
به اینکه تشخیص ابتال به سویه اومیکرون فرایندى 
دارد، افزود: از بین تست هاى کرونایى که مى گیریم 

و براساس یک ســرى ویژگى ها تست اومیکرون 
نیز گرفته مى شــود که نتیجه این تست در تهران 

تائید مى شود.
وى از احتمال شناســایى مــوارد دیگــر ابتال به 
اومیکرون خبر داد و گفت: نباید منتظر جواب مثبت 
تســت کروناى اومیکرون بود، چون ویروسى که 
چنین قدرت سرایتى دارد، منتظر مجوز نمى ماند و 
در کل جامعه شــیوع پیدا مى کند. با این روند شاید 
تا آخر دى ماه شرایط پیک اتفاق بیفتد، درعین حال 
که به مرور تست هاى تشخیص اومیکرون زیادتر 
مى شود، بنابراین ممکن است به سمتى برویم که 

اومیکرون به سویه غالب تبدیل شود.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از احتمال 
بازگشت محدودیت ها خبر داد و گفت: اگر سرعت 
انتشــار اومیکرون در جامعه باال برود ممکن است 
محدودیت ها شدت پیدا کند و برخى از محدودیت ها 
بازگردد، البته محدودیت ها به صورت هوشمند است 

و بیشتر شامل کسانى مى شود که واکسن نزده اند.

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى اســتاندارى 
اصفهان گفت: شناسایى تک تک افراد بى سواد در 
استان، کار سخت و دشوار مانند پیدا کردن سوزن 

در انبار کاه است.
محمدرضا جانثارى در یکصد و پنجاه و ســومین 
جلسه شــوراى آموزش و پرورش استان ادامه داد: 
باید راه هاى دیگرى براى شناسایى این افراد، غیر از 
خوداظهارى آنها پیدا کنیم. وى اظهار داشت: باید 
افراد بى سواد مراجعه کننده به اداره ها و ارگان هاى 

مختلف شناسایى شوند.
وى با بیان اینکه باید بصورت فراگیر به این مساله 
توجه شود، اضافه کرد: ســامانه اى براى شناسایى 
و معرفى افراد بى ســواد وجود دارد امــا باید براى 

عملیاتى شدن آن راهکار مناسبى ارائه شود.  
به گفته وى، هر کدام از مراکزى که امکان مراجعه 
افراد بى سواد به آنها وجود دارد، موظفند این افراد 
را شناســایى و مشــخصات آنها را به این سامانه 

اعالم کنند.
جانثارى با اشــاره به اینکه مراکز متعددى از جمله 
بانک ها وجود دارد که مردم به آنها مراجعه مى کنند، 
گفت: این اقدام سرعت شناسایى افراد بى سواد را در 

استان افزایش خواهد داد.
وى با بیان اینکه مراکز یادگیرى محلى را نمى توان 
بعنوان مراکز سوادآموزى تلقى کرد، گفت: 2 درصد 
از مردم اصفهان بى ســواد و در ســطح جغرافیاى 

طبیعى استان پراکنده هستند.

افزایش 10 درصدى مصرف برق در زمستان 1400 

دستور معاون اول درباره ادارات و فرماندارى هاى جدید التأسیس اصفهان

برف و باران اصفهان را فرامى گیرد

اومیکرون به اصفهان رسید 

2 درصد از مردم اصفهان بى سوادند 

باالخره بعد از گذشــت روزها وزیر میراث فرهنگى در 
حکمى علیرضا ایزدى را با حفظ ســمت مشــاور وزیر 
به عنــوان مدیــرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و 

صنایع دستى اصفهان منصوب کرد.
عدم انتخاب مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و 
گردشگرى استان اصفهان تا روز گذشته به عنوان یکى 

از دغدغه هاى فعاالن این حوزه مد نظر قرار داشت.
مسائل مشــاهده شــده در بناهاى تاریخى به واسطه 
بحران فرونشســت و نبود بودجه کافى براى استحکام 
بخشــى در بعد مرمت ابنیه تاریخى اصفهان، توجه به 
انتخاب مدیرکل این اداره کل مهم بیش از پیش شــده 
بود. فعاالن میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
و از سوى دیگر نمایندگان و مدیران استان اصفهان نیز 
بر این موضوع تأکید داشته و بر این باور بودند که هرچه 

سریعتر باید در این زمینه اقدامى جدى صورت گیرد. 
در شرایطى که اصفهان از نظر میراث فرهنگى و صنایع 
دستى یک استان بســیار مهم و در خور توجه به شمار 
مى رود، بسیارى بر این باور هســتند که طى سال هاى 
گذشته در حوزه میراث فرهنگى و صنایع دستى،  آنطور 

که باید مورد توجه قرار نگرفته است. 
عباس مقتدایــى، نماینده مردم اصفهــان در مجلس 
شوراى اســالمى با اشاره به دســتور رئیس جمهور به 
وزیر میراث فرهنگى ادامه داد: آقاى رئیس جمهور  به 
وزیر میراث فرهنگى دستور داد که با فوریت در اصفهان 
حضور پیدا کند؛ این سفر انجام و جلسه اى چند ساعته 
با کارشناســان و فعاالن حوزه میراث فرهنگى، صنایع 

دستى و گردشگرى برگزار شد. 
تعیین مدیرکل ویژه با داشــتن اختیــارات خاص براى 
اصفهان از جمله نکات مطرح شــده در ســفر عزت ا...
ضرغامى بود که وى در این راســتا و به دنبال طرح این 
پیشنهاد از سوى کمیســیون فرهنگى مجلس شوراى 
اســالمى به وزارت میراث فرهنگى، صنایع دســتى 
و گردشــگرى بیان کــرد: از جمله سیاســت هاى من 

تمرکززدایى و دادن اختیارات ویژه به همه اســتان ها 
است براى آن که بتوانند ضمن تصمیم گیرى در محل 
به طور دائم نیازى به هماهنگى با مرکز نداشته باشند که 
حتمًا اصفهان یکى از مصادیق جدى این تصمیم گیرى 

خواهد بود. 
اما باالخره دیروز وزیر میراث فرهنگى مدیر کل میراث 
فرهنگى استان را تعیین کرد. علیرضا ایزدى که مشاور 
وزیر اســت به پشــتوانه حکمى بلند و باال به اصفهان 

خواهد آمد.
در حکم سید عزت ا... ضرغامى خطاب به علیرضا ایزدى 

آمده است:
«بنا به پیشــنهاد معاون محترم امور مجلس، حقوقى و 
استان ها و نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالى، 
به موجب این حکم با حفظ سمت مشاور وزیر به عنوان 
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 

استان اصفهان، منصوب مى شوید.
انتظار دارد با تکیه بــر ظرفیت هاى فرهنگى، تاریخى، 
اجتماعى، سیاسى و دینى استان، در اجراى راهبردهاى 
کالن وزارتخانه مبتنى بر تغییر، تحول، توسعه و فناورى 
و تحقق اهــداف و مأموریت هاى ذیــل اهتمام جدى 

نمائید.
1- حفاظت و صیانت از میراث فرهنگى، تاریخى و احیا و 
حفظ بناهاى تاریخى، پایگاه ها و موزه ها، فرهنگ سازى 
عمومــى در جامعه در حــوزه میراث فرهنگى از طریق 
معرفى، ترویج و اشــاعه ظرفیت هاى تمدنى، تاریخى، 

فرهنگى، مذهبى و آیینى.
2- به کارگیرى روش هاى نویــن و خالقانه مدیریتى 
در راســتاى مرجعیــت یافتــن آن مرکــز در حــوزه 

میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى.
3- تحول و دگرگونى شایســته در امر گردشــگرى و 
جذب توریست با ایجاد ظرفیت هاى جدید گردشگرى، 
مشــارکت واقعى و مؤثــر بخش خصوصــى، تقویت 
بوم گردى ها، تورهــاى گردشــگرى، افزایش کمیت 

خدمات دهى هتل ها و رستوران هاى سنتى و بین راهى، 
نظارت مستمر و کارآمد بر حوزه گردشگرى.

4- برنامه ریزى و اجــراى برنامه هاى نــو و مبتکرانه 
در راســتاى رونق کســب و کار، حمایــت از تولید و 
صنایع دســتى، ایجاد و احداث بازارچه ها و فروشگاه ها 

و آموزش و پرورش هنرمندان بااستعداد.
5- تعامل و ارتباط مؤثر، کار آمد و مستمر با مسئوالن و 
سازمان هاى دولتى و انقالبى و سازمان هاى مردم نهاد، 

تشکل ها، صنوف و انجمن هاى مردمى و غیردولتى.
6- گسترش، همبستگى و انسجام درون سازمانى میان 
همکاران و مدیران در راســتاى افزایــش انگیزه براى 

خدمت صادقانه به مردم و ارتقاى بهره ورى.
7- طراحى نظام کارآمد، درآمدزاى صرفه جو و چابک 

براساس سیاست ها و دستورالعمل هاى ابالغى.
8- حفــظ و مراقبــت از بیت المــال، پاکدســتى و 
فسادستیزى، تسهیل دسترســى مردم به مسئوالن و 
پاسخ گویى به افکار عمومى و شفافیت در همه کارها را 

مورد تأکید قرار مى دهم.
انتخاب جنابعالى که در ســطح معاونت وزارتخانه و با 
عملکرد موفق مشغول خدمت بودید، نشانه توجه جدى 
به اســتان اصفهان و ظرفیت هاى بى بدیل آن به ویژه 
در حوزه نیروى انسانى اســت. معاونان و مدیران ارشد 
وزارتخانه با نگاه وراهبرد ویژه، با شما همکارى مستمر 

و صمیمانه خواهند داشت.
اما آیا ایزدى همــان مدیرکل ویژه میــراث فرهنگى 
براى اســتان اصفهــان خواهد بــود؟ فــردى که با 
اختیاراتى در ســطح معاون وزیر یــا اختیاراتى فراتر از 
یک مدیرکل عــادى، راه حل مشــکالتى را بیابد که 
این روزها،  بیش از گذشته بر ســر راه میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى ارزشــمند این استان قرار 
گرفته و رفع مشــکالت هرچه ســریعتر این حوزه را 
با نگاه ویژه مســئوالن ملى و اســتانى، مــورد توجه

 قرار دهد؟

باالخره بعد از مدت ها مدیرکل جدید میراث فرهنگى 
با حکم عزت ا... ضرغامى روانه اصفهان شد

8 فرمان
 براى نجات میراث اصفهان

نماینده اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى گفت 
که محمد مخبر معــاون اول رییــس جمهورى به 
وزیر کشور دســتور رســیدگى به وضعیت ادارات و 
فرماندارى هاى جدید التاســیس شــرق اصفهان را 

صادر کرده است.
عباس مقتدایى با بیــان اینکه فرماندارى هاى جدید 
التاسیس شــرق اصفهان در مرداد ماه به استاندارى 
اصفهان ابالغ شــد، گفت: این فرماندارى ها به طور 
کامل ایجاد نشده و همچنین ادارات مربوطه نیز ایجاد 
نشده است. سازمان ادارى و استخدامى به بنده اعالم 

کرد که هیچ دستگاهى درخواست ایجاد اداره در چهار 
شهرستان جدید را نکرده است.

مقتدایى عنــوان کرد: این درحالیســت که مردم آن 
مناطق در ادارات ســردرگمند و بعضا برخى ادارات 
شهرســتان اصفهان با بیان اینکه شــما از اصفهان 
منفک شده اید، کار آنان را پیگیرى نمى کنند.با توجه 
به این شرایط  به دلیل کم کارى استاندارى اصفهان و 
عدم انجام صحیح وظایف، شخصا موضوع را از وزارت 

کشور و سازمان ادارى و استخدامى پیگیرى کردم.
این نماینده مجلس یادآور شــد: در 30 آذرماه مدیر 

کل دفتر تشکیالت و بهبود روشهاى وزارت کشور به 
استاندارى اصفهان دستور داد جهت تکمیل تشکیالت 
تفصیلى فرماندارى هاى جدید التاســیس کوهپایه، 
هرند، ورزنه و جرقویه به تعداد الزم پست بالتصدى 
از محل پست هاى بالتصدى واحدهاى ستادى و یا 
سایر فرمانداریها و بخشداریهاى تابعه از طریق ثبت 
در سامانه ملى مدیریت دســتگاههاى اجرایى اقدام 
کند. همچنین به علت عدم درخواست و اقدام توسط 
وزارتخانه ها با معاون اول رییس جمهور مکاتبه شد 

که آقاى مخبر به وزیر کشور دستور رسیدگى دادند.
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حضور برزو ارجمند
 در هالیوود

رضا رویگرى در روز تولدش 
چه آرزویى دارد؟

 فیلم سینمایى «لوتریا» محصول هالیوود، به کارگردانى على عطشانى 
با بازى برزو ارجمنــد و جمعى از بازیگــران آمریکایى و مکزیکى در 

مکزیکوسیتى کلید خورد.
فیلمنامه «لوتریا» بر اساس یک داستان واقعى و نوشته على عطشانى 

و محمودرضا ثانى است. 
برزو ارجمند، آنتونیو مونروى، آرلیزبنل، خورخه زاراته، پاتریشیا روژاس، 
خسوس کاســترو، جراردو آمایا، دارکو نونز، خورخه دومینگز، هومن 
سپنتامهر، الناز باقرى، حمیدرضا میمندى، حامد توسلى، محمدامین 
رســول پناه، گابریال روییز، ایوان هرناندز، زینب مالکى، اونســیمو 

باخاراس، مجید مهین دوست بازیگران «لوتریا» هستند.

رضا رویگرى، هنرمند پیشکسوت کشورمان که مدت هاست به دلیل 
بیمارى، بیشــتر در منزل اســتراحت مى کند و کار نمى کند، در روز 

تولدش تنها آرزوى سالمتى دارد. 
رویگرى متولد ششم دى ماه ســال 1325 تهران است. وى بازیگر 
سینما، تئاتر و تلویزیون و خواننده کشــورمان است. او همچنین در 
حرفه نقاشى فعال بوده است. رویگرى تا قبل از سکته مغزى در عرصه 
سینما و تلویزیون فعال بود و پس از بیمارى بیشتر در منزل استراحت 

مى کند و تحت درمان است.
این بازیگر قدیمى سپس در پاسخ به این پرسش که آیا پیامى دارید که 
به گوش مسئوالن برسد؟ گفت: از مسئوالن مى خواهم به هنرمندان 
بیشتر توجه کنند. بسیارى از هنرمندان مظلوم واقع شده اند. خیلى ها 
مثل من بیمار شده و در خانه مانده اند و وضع اقتصادى خیلى خوبى هم 
ندارند. از مسووالن مى خواهم هواى هنرمندان را داشته باشند. براى 
یک هنرمند خرج شده که به اینجا رسیده ، آنها بى خودى به این نقطه 
نرسیده اند که مردم آنقدر دوستشان دارند. نگذارید هنرمندان مظلوم 
از دست بروند. متاسفانه بسیارى از هنرمندان ما در سکوت مى میرند.

بازیگر ســریال هاى «مختارنامه»، «معصومیت از دســت رفته» و 
«سلمان فارســى» درباره اینکه آیا حال این روزهایش نسبت به قبل 
بهتر است؟ اظهار کرد: شکر خدا نسبت به قبل بهترم. یک فیزیوتراپ 
خیلى خوب داشتم که داشت کم کم حالم را بهتر مى کرد اما متاسفانه 
قهر کرد و دیگر نیامد. همه وقتى براى درمان مى آیند، اول مى گویند 
به خاطر عشق و عالقه به شما مى آییم و جنبه مالى اش مهم نیست اما 
بعد مى بینم مبالغ باالیى مى خواهند که من توان پرداخت آن را ندارم. 
این بازیگر همچنین درباره حضور در سریال «جزیره» به کارگردانى 
سیروس مقدم که براى پخش از شــبکه نمایش خانگى ساخته شده 
است، توضیح داد: اخیرا مقابل دوربین آقاى مقدم رفتم و نقش کوچکى 
را بازى کردم اما خیلى کوتاه بود. راستش بعد از مختار دیگر هیچ کارى 
به من مزه نمى دهد. قبول دارم که شرایط جسمانى ام مثل قبل نیست 
اما دوست ندارم خیلى نقش هاى کوتاهى داشته باشم. یکى دو پیشنهاد 
دیگر براى بازى داشتم اما آنها را دوســت ندارم و در شأن من نیست 

چون بسیار کوتاه است.

 

بازیگر ســینما و تلویزیون اعتقاد دارد فضاى مجازى حیا را 
مى گیرد و مى گوید: اوایل شرایط در فضاى مجازى به صورتى 
بود که گریه مى کردم و نمى خواهــم بگویم از این فضا باید 

دور بود اما براى افراد مشهور شرایط کمى سخت مى شود.
بهنوش بختیارى در گفتگویى اظهار کرد: من اسطوره امیدم 
و به خودم حق نمى دهم در زندگى ناامید باشم شاید دلتنگ 
شــوم و غر بزنم اما در واقع زندگى بر مدار امید مى چرخد و 
نمى شود ناامید بود. شکست بخشى از زندگى است اما حق 
نداریم بعد از شکست خوردن دوباره بلند نشویم. زندگى یک 
هدیه اســت که باید قدر آن را بدانیم و امضایى را پاى این 

زندگى بزنیم که آن امید است.
او تصریح کرد: عاشق بودن، مهربان بودن و درستکار بودن 
از مهمترین هدف هاى من اســت. این ســیاره دیگر نیاز به 
آدم هاى موفــق و تحصیل کرده ندارد بلکــه آدم مهربان و 
درستکار مى خواهد. کرونا گرفتم و خیلى حالم بد بود. همسرم 
گفت این مدت را خانه نمى آیم تا مریض نشوم اما اگر جاى 
ما برعکس بود ماندن کنار او را ترجیح مى دادم. ما خانم ها در 

راه عشق مان بسیار باوفاییم. 
بختیارى اظهار داشت: با چیزهاى بسیار کوچک در زندگى  
خوشحال مى شــوم که از جمله آن ها قلوه، گل سفید و هلو 
انجیرى است. ساده زیســتى و قناعت را دوست دارم اما نه 
به این معنا که آدم پیشرفت نکند. گل بیشتر از طال و جواهر 
خوشحالم مى کند اگر هدیه باشد. چون هیجانى ام تصمیماتم 
زیاد براساس منطق نیست اما احساسم آنقدر واقعى و صادقانه 
است که گاهى هم به ضررم تمام مى شود. برعکس همسرم 
که بسیار منطقى است اما فکر مى کنم ما مکمل همدیگریم. 
این بازیگر درباره حواشــى موجود در فضاى مجازى عنوان 
کرد: در فضاى مجازى اوایل ســخت مى گذشــت، گاهى 
همسرم به غیرتش بر مى خورد و مى گفت بازیگرى را کنار 

بگذار در صورتى که من معتقدم ربطــى به بازیگرى ندارد. 
فضاى مجازى حیــا را مى گیرد؛ در این 26 ســالى که کار 
بازیگرى مى کنم یک بار برخورد بد رو در رو از سمت مردم 
نداشته ام اما در فضاى مجازى اوایل شرایط به گونه اى بود 
که گریه مى کردم. همه پســت هایى که مى گذارم را خودم 
بارگذارى کرده ام و ادمین ندارم. البته تکنولوژى را دوســت 
دارم و نمى خواهم بگویم از این فضا باید دور بود اما براى افراد 

مشهور شرایط کمى سخت مى شود.
وى بیان کرد: در حال حاضر یک ســریال شــبکه نمایش 
خانگى در حوزه کودك با نام «قصه هزار افســون» اســت 

که من مشغول به آن کارم. من عاشــق بچه ها و حیوان ها 
هستم. شروع کارم با پشت صحنه بود و منشى صحنه بودم. 
کماندویى وارد این عرصه شدم و با پول کم و ساعات کارى 

بسیار زیاد این فضا را دنبال مى کردم.
بختیارى در ادامه گفت: هر بازیگرى شــخصیتى که بازى 
مى کند و مــردم آن را دوســت دارند به شــخصیت مورد 
عالقه اش تبدیل مى شود به همین دلیل من هم شخصیت 
”لیلون“ را در سریال ”شب هاى برره“ خیلى دوست داشتم. 
برره طنز خنده دارى داشــت و چون درباره مسائل اجتماعى 
بود به خاطره اى بــراى مردم تبدیل شــد و حتى بعضى از 

اصطالحاتش بین مردم رواج یافت. هنوز هم برره را مى بینم 
مى خندم.

او تصریح کرد: عــالوه بر کمدى، نقش هــاى جّدى را هم 
دوســت دارم که چند ســکانس در فیلم «من» را با همین 
رویکرد بازى کردم. دوســت داشتم مخاطبان بدانند ما فقط 

هم کمدین نیستیم.
این بازیگر ســینما و تلویزیون درباره دوران منشى صحنه و 
همکارى اش با کیانوش عیارى، گفت: اولین فیلمى که منشى 
صحنه بودم «هزاران چشــم» بود که کارگــردان آن آقاى 
عیارى یکى از سختگیرترین کارگردان ها بود. مرا براى بازى 
صدا کرد اما گفتم ترجیح مى دهم مدتى را به عنوان کارآموز 

در کنار خودش باشم.
او در پاسخ به این ســؤال که آیا پیش آمده سریالى را ببیند و 
بگوید اگر خودش بازى مى کرد بهتر مى شد، افزود: تاکنون 
این موضوع فراوان برایم پیش آمده و سریال ”ستایش“، چند 
نقش از لیال حاتمى و هدیه تهرانى را دوســت داشته ام من 
بازى کنم. از بازیگران خارجى هم همیشه در حسرت نیکول 

کیدمن هستم.
بختیارى خاطرنشــان کرد: در زندگى ام فهمیده ام قضاوت 
کردن کار بســیار بدى اســت. من خودم قاضى ام و خیلى 
قضاوت مى کنم همین حاال هم چندان نمى توانم حرف خودم 
را عملى کنم اما وقتى کسى به من بد و بیراه مى گوید با خودم 
فکر مى کنم اى کاش مى آمد و اصــل ماجرا را مى فهمید و 

دچار قضاوت ناعادالنه نمى شد.
وى در ادامه گفت: دوســت ندارم در زندگــى واقعى جاى 
هیچ کدام از نقش هایم باشــم چون هرکدام از یک مشکلى 
رنج مى بردنــد. زندگى واقعى بــا نقش خیلى فــرق دارد 
زندگى در واقع بى مزه اســت اما نقش ها نمکــى دارند که

 جذاب شوند.

بهنوش بختیارى:

همیشه در حسرت نیکول کیدمن هستم

حسن نجاریان با اعالِم پایان تصویربردارى این مجموعه تلویزیونى درباره 
زمان پخش، شــبکه پخش کننده و تکمیل شــدن نقش بازیگر درگذشته 

سریال، توضیحاتى داد.
مجموعه تلویزیونى ”جشن سربرون“ به دوران مشروطه و مشروطه خواهان 
برمى گردد و باألخره بعــد از 27 مــاه فیلمبردارى ســخت در اوج کرونا، 
فیلمبردارى اش به پایان رسید.  سریالى که قرار است ورق جدیدى از تاریخ را 
به نمایش درآورد نگاهى به کمپ انگلیسى ها با کاراکترى به نام «مستر نوئل 
انگلیسى» دارد. همچنین خانه قوام، بیمارستان مرسلین، خانه حاج آقا ضیاء، 
انجمن محمدیه و کوچه هاى شیراز و بخش هاى کنسولگرى انگلیس را در 

محور ماجراهاى بهادرخان (حسین محجوب) خواهیم دید. 
به تعبیر حسن نجاریان تهیه کننده سریال، آخرین لوکیشن اصلى «جشن 
سربرون»، شهرك غزالى و بیابان هاى خاوران بود که سکانس هاى جنگى 
به مدت 5 روز در این بیابان ها ضبط شد.  او همچنین تأکید کرد: سریال نهایتًا 

به 45 قسمت رسید. 
نجاریان در پاسخ به این سؤال که ”جشن سربرون“ چه زمانى و از کدام شبکه 
تلویزیونى، پخش خواهد شد افزود: فعًال قطعى نشده اما در تالشیم کار براى 
خردادماه 1401 به آنتن سیما برسد. احتماًال با توجه به گستردگى کار، شبکه 

یک سیما این سریال را پخش کند. 
تهیه کننده ســریال درباره ادامه پیدا کردن سریال ”جشن سربرون“، تأکید 
کرد: در نگارش و پژوهش براى این سریال 5 فصل دیده شد اما فصل اول را 
تمام کردیم و ادامه پیدا کردن  این مجموعه و یا هر تصمیمى دیگر بستگى 

به بازتاب این مجموعه در وهله اول دارد. 
نجاریان در پاسخ به این ســؤال که با توجه به درگذشت اکبرى مبارکه در 
جریان ساخت سریال، نقش مربوط به این بازیگر پیشکسوت تمام شد و یا 
تمهید دیگرى اندیشیده شده است، خاطرنشان کرد: همچنان متأسفیم این 
بازیگر خوب مان را از دست دادیم اما کارشان تمام شده بود. اگر دو شب دیگر 
فرصت داشتیم به طورکل نقش ایشان تمام مى شد؛ ماجرایى که وجود دارد 

توانستم نقش را به یک صورتى جمع کنیم. 
حسین محجوب، محمود پاك نیت، الله اسکندرى ، فرخ نعمتى، قاسم زارع، 
داریوش کاردان، میرطاهر مظلومى، رامین ناصرنصیر، مهدى فقیه، کریم 
اکبرى مبارکه، صدرالدین حجازى، نادر فالح و بیوك میرزایى از بازیگران 

این مجموعه تلویزیونى اند.

پایان فیلمبردارى 
«جشن سربرون»
 و چند سئوال

■■■

فهرست آثار چهلمین جشنواره فیلم فجر اعالم شد. با توجه به لیست اعالم شده و نگاه به 
اسامى بازیگران آثار، متوجه غیبت بازیگران صاحب نامى در جشنواره امسال مى شویم.
از بازیگران زن. هدیه تهرانى. سحر دولتشاهى و الناز شاکردوست که هر سه در جشنواره 

گذشته حضور داشتند، در این دوره غایب هستند.
درباره حضور هدیه تهرانى و سحر دولتشاهى در فیلم هاى سینمایى تولید شده امسال، 
خبرى به صورت رسمى منتشر نشد اما شاکردوست در فیلم نوید محمودى -کابل پالك 

10- به ایفاى نقش پرداخت که نام این فیلم در فهرست آثار جشنواره دیده نمى شود.
از بازیگران زن دیگر مى توان به لیال حاتمى اشاره کرد که این روزها مشغول ایفاى نقش 
در فیلم پیر پسر به کارگردانى اکتاى براهنى است و ترانه علیدوستى که دو فیلمش اورکا 

و تفریق، هیچکدام در جشنواره حضور ندارند.

درباره بازیگران مرد هم از چهره هاى مهم مى توان به پرویز پرستویى و حامد بهداد اشاره 
کرد که سال گذشته به ترتیب با بى همه چیز و گیجگاه در جشنواره حضور داشتند اما 
امسال هردو غایب هستند، یا نوید محمدزاده که طى سال گذشته و امسال در فیلم هاى 
وحید جلیلوند و مانى حقیقى به ایفاى نقش پرداخت اما هردو فیلم در جشنواره حضور 
ندارند و همینطور رضا عطاران که سال گذشــته با دو فیلم شیشلیک و روشن در فجر 

حضور داشت اما امسال فیلمى ندارد.
شهاب حسینى هم که آخرین حضورش در جشنواره مربوط به سه سال قبل با فیلم شب 

بود، از غایبین مهم دیگر امسال هستند. 
از طرفى دیگر حضور نام هومن سیدى و بهرام رادان به عنوان تهیه کننده در جشنواره 

امسال قابل توجه است، چرا که هردو امسال به عنوان بازیگر فیلمى نخواهند داشت.

ستارگانى که در جشنواره فجر امسال غایب هستند

شمسى فضل الهى پیرامون مجموعه فعالیت هاى خود در 
عرصه بازیگرى گفت: طى سال هاى منجر به کرونا دل و 
دماغ حضور در هیچ اثرى را نداشتم، زیرا هر روز مى دیدم که 
بسیارى از عزیزان ما به این بیمارى مبتال مى شوند، همین 

عاملى بود تا خود را از عرصه بازیگرى کنار بکشم.  
وى در همین راستا ادامه داد: البته این را هم بگویم که براى 
نسل من همیشه پیشنهاد خوب کم است، در طى دو سال 
و نیم کرونا هم پیشنهاداتى به من مى شد، اما هیچکدام از 
آن ها به نحوى نبود که خطر حضــور در یک اثر را به جان 
بخرم، یعنــى نقش ها به نحوى نبودند که ارزش ریســک 

کردن را داشته باشند.  

بازیگر ســریال «دل» با اشــاره به حضورش در ســریال 
«خســوف» اضافه کرد: مازیار میرى کارگردان کاربلدى 
است، وقتى پیشــنهاد بازى در این سریال را داشتم در ابتدا 
به دلیل حضور مازیار میــرى و بعد از آن فیلمنامه خوب اثر 

آن را پذیرفتم.  
وى درباره نقش خود در ســریال «خســوف» اضافه کرد: 
نقش من در این ســریال یکى از مکمل هاى اصلى است، 
هرچند این نقش هم در ادامه بســیارى از نقش هایى است 
که بازى کرده ام، اما خود کاراکتر در داستان تاثیرگذار است 
پس سعى کردم تا حد امکان متفاوت از سایر آثار در سریال 

«خسوف» بازى کنم.  

وى در همین رابطه تاکید کرد: یکى از نقاط قوت ســریال 
«خسوف» اســتفاده از چهره هاى تازه است، چهره هایى 
که بدون هیــچ خاطره تصویرى بــراى مخاطب باورپذیر 
مى شــوند و مى توانند نقش خود را به خوبى ایفا کنند، البته 
انصافا بازیگران جوان این سریال بسیار خوب و پخته جلوى 
دوربین حاضر شــدند، به طور کلى شــاید یکى از دالیل 
موفقیت این سریال تلفیق بازیگران پیشکسوت و جوان در 

کنار یکدیگر است.  
فضل الهى درباره وضعیت بازیگران پیشکسوت در دوران 
کرونا ادامه داد: وضعیت بازیگران پیشکسوت مگر قبل کرونا 
خوب بود که حال بخواهد بدتر شود، البته که کرونا اوضاع را 

براى این بازیگران وخیم تر کرده، زیرا پیش از آن باالخره در 
نقش هاى کوتاه ظاهر مى شدند و زندگى شان مى گذشت، 
اما با توقف تولیدات دو ســال بسیار ســخت را پشت سر 
گذاشتند. متاســفانه بســیارى از بازیگران هم ریسک 
مى کردند و در دوران کرونایى جلوى دوربین مى رفتند 
که شاهد بودیم تعدادى از این عزیزان را به دلیل ابتال به 

بیمارى کرونا از دست دادیم.  
بازیگر ســریال «باغ ســرهنگ» در همیــن رابطه 
خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچ وقت بهایى به بازیگران 
پیشکسوت داده نمى شود، از ســویى حمایت هایى 
هم که صورت مى گیرد صرفا و گا ها مالى هســتند، 
در صورتى که بازیگر و در کل هــر هنرمندى کار 
مى خواهد، اگر براى وى بستر فعالیت ایجاد کنیم 

وى خودش مى تواند زندگى اش را پیش ببرد.

شمسى فضل الهى:
 بازیگران پیشکسوت کار مى خواهند نه حمایت مالى 

خره در 
شت، 
ت سر 
سک 
فتند 
ال به 

طه 
ن 
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محمد گلریز خواننده موسیقى سنتى و پاپ معتقد است با روى کار آمدن دولت سیزدهم 
جان تازه اى به هنر انقالبى بخشیده خواهد شد.

گلریز که نام او در آرشیو شنیدارى مردم و در عرصه ســرودها و ترانه هاى انقالبى با 
عنوان خواننده ســرودهاى انقالبى گره خورده، طى بیش از سه دهه، عمده فعالیت 
هنرى خود را در خدمت به هنر موسیقى انقالبى کشور متمرکز کرده و خود را هنرمندى 

متعهد به آرمان هاى انقالبى مى داند.
این هنرمند در پاسخ به این پرسش که چرا از مدتى قبل کم کار شده است، گفت: کم 
کار نشده ام و تا نفس دارم براى ایران و انقالب خواهم خواند اما دشمنان ما زمانى که 

در همه عرصه ها جنگ با ملت ایران را باختند رو بــه جنگ فرهنگى آوردند تا ذهن 
جوانان را مسموم کنند. این امر با تبلیغات گسترده اى همراه شده است و اگر برخى باور 
دارند که موسیقى انقالبى کمرنگ شده فقط تحت تاثیر این تبلیغات مسموم بوده است. 
اما معتقدم در دولت جدید نگاه انقالبى بــه هنر متمرکزتر و جان تازه اى بر کالبد هنر 

انقالبى دمیده خواهد شد و این دولت هنر انقالبى به ویژه موسیقى را احیا خواهد کرد.
وى راز موفقیت یک خواننده در اجراى موسیقى را همان اشتیاق و تعهد او مى داند که 
اگر این عناصر در یک هنرمند وجود نداشته باشد اثر ندارد و به قول معروف باید از دل 

برآید تا بر دل نشیند.

محمد گلریز: 

کم کار نشده ام و تا نفس دارم براى ایران و انقالب مى خوانم 
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کارت جدید مهدى طارمى در بازى فیفا 22 معرفى شــد. 
کمپانى EA اســپورتس از کارت جدید مهاجم ملى پوش 
ایرانى را در سرى جدید بازى هاى فیفا (رویداد وینتر) همراه 
با عملکرد لژیونر کشــورمان رونمایى کرد. ستاره ایرانى 
پورتو در این کارت پیشرفت فوق العاده اى داشته و امتیازش 

به 86 رسیده است.

کارت جدید طارمى در فیفا

03

03

پس از عکســبردارى MRI و انجام معاینات الزم از یاسین 
سلمانى که در جریان دیدار ســپاهان مقابل پیکان مصدوم 
شد، مشخص شد هافبک جوان سپاهان به دلیل کشیدگى 
همسترینگ، حدود چهار هفته از مستطیل سبز دور خواهد 
بود و به این ترتیب سلمانى باقیمانده مسابقات در نیم فصل 

اول را از دست داد.

هفته دوازدهم مســابقات فوتبال باشــگاه هاى کشور روز 
چهارشنبه 8 دى ماه برگزار مى شود که در حساس ترین بازى 
هفته تیم هاى فوتبال سپاهان و پرسپولیس در حساس ترین 
بازى این هفتــه در اراك به مصاف هــم مى روند. بر همین 
اســاس وحید کاظمى قضاوت این دیدار حساس را برعهده 
خواهد داشت. همچنین حسن ظهیرى و مهدى عالیقدر به 
عنوان کمک  داور در تیم داورى این بازى حســاس حضور 

خواهند داشت.

سلمانى 
نیم فصل را از دست داد

معرفى داور
 الکالسیکوى ایران

02

04

مراسم قرعه کشــى مرحله یک هشتم نهایى رقابت هاى 
جام حذفى کشورروز دوشنبه در سازمان لیگ برگزار شد و 
حریفان دو نماینده اصفهان در این تورنمنت نیز مشخص 
شــدند. بدین ترتیب تیم ذوب آهن در فوالدشهر میزبان 
پرسپولیس خواهد بود و سپاهان نیز باید در اراك در برابر 
آلومینیوم صف آرایى کند. تیم استقالل هم در این مرحله 
از رقابت ها مهمان تیم پیکان خواهد بود. سایر دیدارهاى 
مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى که در روزهاى 27 و 
28 دى ماه، بین هفته هاى پانزدهم و شانزدهم لیگ برتر 
برگزار خواهد شــد، بدین شرح اســت: «مس رفسنجان 
- پدیده مشهد/ نســاجى مازندران - گل گهر سیرجان/ 
خیبر خرم آباد - صنعت نفت آبادان/ مس کرمان - فوالد 
خوزستان/ نفت مسجدسلیمان - خلیج فارس ماهشهر».

در شــرایطى که امشــب تکلیف قطعى تعداد نمایندگان 
ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا مشخص خواهد 
شــد، ممکن بود در اتفاقى عجیب، هیچکدام از تیم هاى 
ایرانــى در این تورنمنت حاضر نباشــند. اما دو باشــگاه 
ســپاهان و فوالد که در بارگذارى صورت  هاى مالى خود 
دچار اشتباهاتى شــده بودند با تذکر به موقع، توانستند در 
دقایق پایانى مجوز الزم را براى حضور در مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا کســب کنند و گل گهر هم هنوز نتوانسته 

مجوز حرفه اى بگیرد.

رقباى اصفهانى ها 
در جام حذفى

شوکى که وارد نشد

تیم فوتبال ســپاهان به چند دلیل شــهر اراك را براى 
میزبانى از پرسپولیس برگزیده است.

سال گذشته بود که دو باشگاه پرسپولیس و سپاهان پس 
از جنجال در آخرین بازى دو تیم، با حکم کمیته انضباطى 
متوجه شدند که باید در شهر دیگرى از حریف  سنتى شان 
میزبانى کنند و در هفته دوازدهم نیم فصل لیگ بیست و 
یکم قرعه به نام باشگاه سپاهان خورد تا آنها باشند که حق 
انتخاب شهر بازى را در جایى به غیر از اصفهان و تهران 

برعهده داشته باشند.
ســرانجام چند هفته پیش بود که باشــگاه سپاهان از 
محلى که براى میزبانى خود برگزیده بود، رونمایى کرد و 
ورزشگاه امام خمینى(ره) اراك براى پذیرایى از قهرمان 
5 دوره اخیر فوتبال ایران به ســازمان لیگ و باشــگاه 

پرسپولیس معرفى شد.
مهم ترین موضوعى که توجهات را پس از این انتخاب 
به خود جلب کرد، دو حضور ناموفق پرسپولیس در اراك 
بوده که با دو شکست مقابل آلومینیوم همراه شده است؛ 

دو شکستى که در هفته هاى ابتدایى لیگ هاى بیستم 
و بیســت و یکم، هجمه هاى زیادى را علیه کادر فنى 
پرسپولیس ایجاد کرد و حاال اولین چیزى که با انتخاب 
اراك به ذهن اهالى فوتبال متبادر شــد، همین طلسمى 
است که شــهر اراك در دو حضور براى آنها ایجاد کرده 

است.
 ضمن اینکه تنها حضور ســپاهان در ورزشــگاه امام 
خمینى(ره) در هفته دوم مرحله برگشت مسابقات بوده 
است که شاگردان نویدکیا در شرایطى که رسول خطیبى 
به تازگى تیم را ترك کرده بود و هدایت تراکتور را عهده 
دار شده بود،  با نتیجه 6 بر 1 به پیروزى دست پیدا کردند.

اما فارغ از این دو موضوعى که در باال به آنها اشاره شد و 
بیشتر جنبه روانى داشت، موضوع دیگرى که قطعا مورد 
توجه کادر فنى سپاهان و مدیران این باشگاه قرار گرفته 
است، مسافت اصفهان تا شهر محل میزبانى است. شاید 
این انتظار وجود داشت که محرم نویدکیا با توجه به سبک 
بازى تیمش و نیازى که به زمین هموار براى پیاده کردن 

تفکراتش دارد، دو استادیوم تازه تاسیس کشور نظیر امام 
رضاى مشهد یا فوالد آره ناى اهواز را مد نظر قرار بدهد، 
اما فاصله این دو شهر از اصفهان بسیار زیاد است و شیراز، 
قم، ساوه و سایر شهرهایى که از لحاظ جغرافیایى به اراك 
نزدیک هستند هم ورزشگاه هاى استانداردى ندارند، تا 
درنهایت سپاهانى ها تصمیم به میزبانى در اراك بگیرند..
با تمام این اوصاف امــا حاال باید منتظر ســوت پایان 
مسابقه در اســتادیوم امام خمینى(ره) اراك باشیم؛ اگر 
این مسابقه با پیروزى سپاهانى ها همراه باشد، بى شک 
بخش مهمى از تمجیدهاى پس از مســابقه به محلى 
که براى بازى انتخاب شــده تعلق خواهد داشــت، اما 
اگر پرسپولیس بتواند از این مسابقه سخت با سه امتیاز 
زمین مسابقه را ترك کند، ممکن است انتقادات زیادى 
علیه تصمیم مدیران سپاهان و کادر فنى این تیم مطرح 
شود؛ تصمیمى که احتماال از همین حاال پرسپولیسى ها 
را نیز براى پایان دادن به ناکامــى در اراك متحد کرده 

است.

 چرا سپاهان اراك را براى الکالسیکو انتخاب کرد

زرنگى از نوع اصفهانى

گلر پیشین ذوب آهن گفت: قطعاً ذوب آهن نیازمند 
تغییر اســت اما تغییر تنها در کادر فنى و سرمربى 
کافى نیست بلکه به تغییرات بیشترى از کادر فنى 

گرفته تا جذب بازیکنان باتجربه نیاز دارد.
حمیدرضا بابایى پیرامون ارزیابــى عملکرد تیم 
ذوب آهــن در لیگ بیســت و یکم اظهــار کرد: 
ذوب آهن پیش از آغاز فصل و خیلى زودتر از دیگر 
تیم ها، سرمربى خود را مشخص کرد و پا به میدان 
نقل و انتقالت گذاشت. زمانى که همه تیم ها خواب 
بودند، ذوب آهن یارگیرى کرد اما با این همه ســر 
و صدا و شــعارهایى مثل تیم جــوان و جنگنده و 
یارگیرى زودهنگام و غیره بــازى با کلماتى بود 
که از سوى باشگاه انجام مى شد، وضعیت این تیم 
بعد از 11 هفته از آغاز لیگ این جایگاهى است که 

دارید مى بینید.
وى با اشاره به دســتاورد ذوب آهن در فصل قبل 
ادامه داد: سال پیش که ذوب آهن در پایان فصل، 
چهاردهم شد و به لطف پیروزى تراکتورسازى در 
آخرین بازى خود، در لیگ ماندنى شد، همه مربیان 
آرزوى به دست گرفتن سکان هدایت ذوب آهن را 
داشتند تا اگر هر انتقادى به این تیم وارد شد، ادعا 
کنند که سال گذشته تیم چهاردهم جدول بوده و 
االن مثًال دهم و یا نهم جدول اســت و وضع تیم 

بهتر شده است.
این پیشکسوت فوتبال ذوب آهن را یک تیم دسته 
یکى توصیف کرد و خاطرنشــان کرد: متأسفانه، 
ذوب آهنى که افتخارآفرین فوتبال ایران در آسیا 
و یکى از پرافتخارترین تیم ها در جام حذفى بوده، 
اکنون در سطح یک تیم لیگ دسته یکى است که 
براى صعود به لیگ برتر، به خوبى بسته شده است.

وى با بیان اینکه ذوب آهن از نظر سخت افزارى و 
امکانات، یکى از برندهاى فوتبال ایران است، گفت: 

تیم ذوب آهن امکانات بسیار خوبى از جمله زمین 
تمرین و اســتادیوم اختصاصى، خوابگاه، اردوها و 
غیره برخوردار است و این نتایجى که اکنون گرفته، 
در شأن این تیم نیســت؛ اگر تیم هاى پایین تر در 
جدول امتیاز از دســت ندهند، جایگاه ذوب آهن 

همان قعر جدول و در کنار تیم پدیده است.
بابایى ذوب آهن را سکوى پرتاب بازیکنان جوان 
عنوان کرده و متذکر شــد: هر تیمى براى اینکه 
نتیجه بگیرد به حداقل چهــار بازیکن با تجربه در 
دروازه، خط دفاع، خط هافبک و خط حمله خود نیاز 
دارد تا یک ستون فقراتى براى تیم در زمین تشکیل 
دهد، اما کدامیک از بازیکنان این فصل ذوب آهن 
شایستگى و توان رهبرى این تیم را در زمین دارند؟ 
ذوب آهن امروز تبدیل به ســکوى پرشــى براى 
بازیکنان جوانى شــده که وقتى رشد مى کند و به 
جایى مى رســد که مى تواند بیشترین کمک را به 
تیم داشته باشد، از این تیم جدا شده و به تیم هاى 

دیگر مى رود.
وى افزود: متاسفانه ذوب آهن بازیکنان با تجربه 
خود را روى نیمکت مى گذارد و بازى نمى دهد، اگر 
این بازیکن را گرفته اید تا از تجربه او استفاده کنید، 

چرا به او بازى نمى  دهید؟
سنگربان پیشکسوت ذوب آهن در پاسخ به پرسشى 
پیرامون تاکتیک این تیم بیان کرد: نمى توان درباره 
تاکتیک یک تیم به راحتى صحبت کرد، زیرا من 
و امثال من به عنوان کارشــناس، در تمرینات آن 
تیم حضور نداشته و شکل تمرینات را ندیده ایم اما 
آمار تیم ذوب آهن به این صورت است که تاکنون 
به طور متوســط، در هر بازى، کمتر از نیم گل زده 
و بیشــتر از یک گل خورده است؛ اگر کسى براى 
چنین آمارى تاکتیکى مى شناسد، بگوید تا ما هم 

آشنا شویم.
وى با بیان اینکه هر بازى، روش مخصوص خود 
را دارد، افزود: متاســفانه ذوب آهــن با یک روش 
یکنواخت و بدون تغییر بــازى مى کند که این کار 

اصال به سود یک تیم نیست.
بابایى درباره داغ شــدن بحث تغییر سرمربى در 
ذوب آهن در محافل هوادارى تصریح کرد: زمانى 
رحمان رضایى تیم را به گونه اى بست که هیچ جاى 
خالى براى لیست نداشت و نتوانست نتیجه بگیرد، 
بعد از آن هم مربیان دیگرى که آمدند با توجه به 
اینکه بازیکنان، همان بازیکنان بودند، باز هم تیم 
نتیجه نگرفت؛ من با تغییر سرمربى موافق هستم اما 
به این شرط که ذوب آهن بتواند در یارگیرى خوب 
عمل کند و مهره هاى تاثیرگــذار و باتجربه ترى 
جذب کند؛ وقتى کســى مثل قاسم حدادى فر که 
ستون تیم به شمار مى آید و اسم او در زمین براى 
یک تیم کافى و کارى است کنار گذاشته مى شود، 

انتظار نتایجى بهتر از این نمى توان داشت..

گلر اسبق ذوب آهن شمشیر را از رو بست

بابایى: ذوب آهن در سطح  
تیم دسته یکى است

حتما در جریان هستید که طى روزهاى گذشته از نیوکاسل به 
عنوان مشترى جدید ســردار آزمون نام برده شده و حاال گفته 
مى شود اگر قرار به جدایى ســردار از زنیت در نقل و انتقاالت 
زمستانى باشد، مقصد او لیگ جزیره خواهد بود نه لیگ فرانسه.

از دید رســانه هاى اروپایى، دلیل این قضیه چیزى نیست جز 
مسائل مالى. در شرایطى که پیش از این اخبارى درباره توافق 
لیون با آزمون براى قراردادى 4 ساله مطرح شده بود، گویا نیوکاسل 
– که اصال وضعیت خوبى در لیگ جزیره ندارد و با 10 امتیاز از 18 بازى 
در رده نوزدهم قرار دارد – حاضر است پول بیشترى به نسبت لیون براى 
جذب مهاجم زنیت هزینه کند و طبیعتا باشگاه روسى رضایتنامه آزمون را 

براى تیمى صادر خواهد کرد که پول بیشترى بدهد.
پیشنهاد نیوکاسل، مى تواند حکم اهرم فشــار براى باشگاه زنیت را هم 
داشته باشد تا از طریق آن مدیران لیون را مجبور کنند که پول بیشترى براى 

رضایتنامه آزمون پرداخت کنند. 
گفته مى شود لیون 3 میلیون یورو براى رضایتنامه آزمون کنار گذاشته و حاال 
که پاى نیوکاسل هم به ماجراى این بازیکن باز شده، شاید باشگاه فرانسوى در 
ادامه مذاکراتش با مدیران زنیت براى جذب آزمون، موضعش را تغییر دهد و 

حاال باید دید نهایتا چه اتفاقى درباره آزمون   رخ خواهد داد.

بمب خبرى جدید پیرامون فدراسیون فوتبال به تیم ملى و یک ملى 
پوش اختصاص دارد.

در کنار اخبار و حواشى متعدد منتشره درباره فدراسیون فوتبال، انتشار 
یک فایل صوتى عجیب از یک ملى پــوش در اردوى اخیر تیم ملى 

حاشیه هاى جدیدى را براى فدراسیون به همراه داشته است.
در این رابطه گفته مى شود در پایان یکى از جلسات تمرینى تیم ملى و 
در حالى که بازیکنان به دنبال سوار شدن در اتوبوس هستند، یکى از 
بازیکنان لژیونر جمالتى را خطاب به یکى از هواداران بانوى حاضر در 
آن محل به کار مى برد که اکنون ارائه آن به کمیته اخالق باعث دردسر 
بزرگى شده که احتمال خط خوردن این بازیکن از اردوى بعدى را نیز 

افزایش داده است.
در این زمینه، پیگیرى هاى حراست فدراسیون در هفته هاى اخیر 

پیرامون این موضوع ادامه داشته و پرونده در حال بررسى توسط 
مسوالن کمیته اخالق فدراسیون فوتبال است و قرار است 

چند نفر در این ارتباط به این کمیته احضار شوند. 
شــهاب الدین عزیزى خادم، رئیس فدراســیون فوتبال در 

ماه هاى گذشته بابت اتفاقات رخ داده پیرامون فدراسیونش به 
شدت تحت فشار افکار عمومى قرار دارد و حاشیه تأسفبار اخیر در 

باعث تشدید این موارد اردوى تیم ملى هم قطعا 
مســوالن مربوطه خواهد شد و باید دید 
مستندات بــا توجه به افشــا  گسترده 
نشان خواهند داد.مربوطه چه واکنشى 

مهدى قائدى در بازى هاى االهلى نوسان زیادى داشــته و گاهى دچار افت مى شود اما به هر حال 
عملکرد او چشم مسئوالن و کادر فنى باشگاه مطرح سلتیک اسکاتلند را گرفته و حاال باید دید آیا در 

نهایت آنها مى توانند این بازیکن 23 ساله ایرانى را از االهلى امارات بخرند.
همان طور که مى دانید باشگاه سلتیک اسکاتلند چندى قبل پیگیر جذب مهدى قائدى ستاره ایرانى 
باشگاه االهلى امارات شــده بود. در این ارتباط یک منبع موثق گفت: سلتیک هنوز از جذب مهدى 
قائدى پشیمان نشده و حتى حاضر است براى خرید او حدود 3/5 میلیون پوند هزینه کند. این در حالى 
است که باشگاه االهلى امارات یکبار هفته گذشته به سلتیک پاسخ منفى داده بود و البته قرارداد قایدى 

همراه با احمد نوراللهى تمدید شد.
مهدى قائدى در بازى هاى االهلى نوسان زیادى داشته و گاهى 
دچار افت مى شود اما به هر حال عملکرد او چشم مسئوالن و کادر 
فنى باشگاه مطرح سلتیک اسکاتلند را گرفته و حاال باید دید آیا 
در نهایت آنها مى توانند این بازیکن 23 ساله ایرانى را از االهلى 

امارات بخرند یا نه؟
 همان طور که مى دانید مهدى طارمى همشهرى قائدى 
هم از کشورهاى عربى راهى اروپا شد و حاال در باشگاه 
مطرح پورتو موقعیت خوبى دارد. قائدى البته خودش 
در واکنش به پیشنهاد ســلتیک گفته بود من در این 
مورد تصمیم گیرنده نیستم و باشگاه االهلى امارات باید 
جواب اســکاتلندى ها را بدهد اما به هر حال این پرونده 
هنوز بسته نشده است. مربیان سلتیک هنوز هم نیم نگاهى 
به جذب مهدى قایدى دارند و رقم پیشنهادى آن ها آنقدر 

باال هست که مسئوالن االهلى را وسوسه کند.

شهریار مغانلو در یکى از بهترین فرم هاى خود به پرسپولیس رسیده 
است و این کار خط دفاعى پرسپولیس را براى این تقابل حیثیتى 

سخت تر از قبل خواهد کرد.
حضور کوتاه مدت شهریار مغانلو در پرسپولیس به قدرى تاثیرگذار 
بوده که سرمربى سرخ ها در نقل و انتقاالت تابستانى براى حفظ 
وى باالترین پافشارى را داشته باشد. مهاجم سابق پرسپولیس که 
از ســانتاکالرا پرتغال به جمع سرخپوشان پیوسته بود با گل هاى 
حساسى که در لیگ برتر و قهرمانان آسیا به ثمر رساند، در نهایت 
یکى از بازیکنان تاثیرگــذار در ترکیب یحیى گل محمدى لقب 
گرفته بود اما قرارداد قرضى وى مانع از ادامه همکارى طرفین شد.
یحیى گل محمدى اما به شدت از این مهاجم دلگیر است؛ مغانلو 
پیش از پایان فصل و عزیمت به پرتغال براى پیگیرى آینده اش و 
در شرایطى که شایعات درباره انتقالش به سپاهان شدت گرفته بود، 
به یحیى گل محمدى اطمینان خاطر داد به هیچ تیم ایرانى نخواهد 
پیوست و پیگیر وضعیت جدایى اش از سانتاکالرا براى بازگشت به 
پرسپولیس خواهد بود. هرچند در این بین ماجراى پرداخت مبلغ 
رضایتنامه یکى از چالش هایى بود که مانع از بازگشــت شهریار 

به پرسپولیس شــد اما بزرگترین ناراحتى سرمربى 
پرسپولیس به بى توجهى مهاجم کنونى سپاهان به 

پیغام هایش هست.
شهریار به سپاهان پیوسته و اکنون طى دیدارهاى 

اخیر به یکى از مهره هاى آماده طالیى پوشان 
تبدیل شــده تا با باالترین انگیزه مهیاى 

تقابل با پرســپولیس شود. اتفاقى که 
نیز مدافعان پرسپولیس و حامد لک را 

. به حالت آماده باش قرار داده  ست ا
و اعضــاى قطعا هیچ یک از بازیکنان 

هواداران این تیم پرســپولیس و خصوصا 
در این بازى به عنوان نمى خواهند نام شهریار 

گلزن مطرح شود.
باید دید از بین ســیدجالل حسینى، فرشاد فرجى، علیرضا 
ابراهیمى و علــى نعمتى کدام بازیکنــان در این جدال به 
میدان خواهند رفت و باید مانع از گلزنى شــهریار در این 

تقابل شوند.

اهرم فشار زنیت در
 پرونده آزمون و لیون

باعث تشدید این ماردوى تیم ملى هم قطعا 
مســوالن مرخواهد شد و باید دید 
مستبــا توجه به افشــا  گسترده
نشان خواهندمربوطه چه واکنشى 

 این پرونده 
 نیم نگاهى 
آن ها آنقدر

شــد اما بزرگترین ناراحتى سرمربى 
ى توجهى مهاجم کنونى سپاهان به 

ت.
ن پیوسته و اکنونطى دیدارهاى 

مهره هاى آماده طالیى پوشان
با باالترین انگیزه مهیاى 

ولیس شود. اتفاقى که 
نیز یس و حامد لک را

. اش قرار داده  ست ا
اعضــاى ز بازیکنان  و

هواداران این تیم  خصوصا 
در این بازى به عنوان  شهریار 

د.
ســیدجالل حسینى، فرشاد فرجى، علیرضا 
ـى نعمتى کدام بازیکنــان در این جدال به 
این  فت و باید مانع از گلزنىشــهریار در

ک حتما در جریان هستید
عنوان مشترى جدید سـ
مى شود اگر قرار به جدای
زمستانى باشد، مقصد او
ز دید رســانه هاى اروپ
مسائل مالى. در شرایطى
ن با آزمون براى قراردادى
صال وضعیت خوبى در لیگ
–زدهم قرار دارد – حاضر
جم زنیت هزینه کند و ط

 صادر خواهد کرد که پول
وکاسل، مى تواند حکم
 تا از طریق آن مدیران لیو

مون پرداخت کنند. 
3یون 3 میلیون یورو براى
ل هم به ماجراى این بازی
تشبا مدیران زنیت براى
د دید نهایتا چه اتفاقى د
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داد.

دوئل حیاتى ستاره سپاهان با رفقاى سابق

احتمال خط خوردن لژیونر 
خاطى از تیم ملى

3/5 میلیون پوند؛ پیشنهاد سلتیک 
براى جذب باشو

همراه با احمد نو
مهدى قائد
دچار افتم
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در نهایت
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مزایده اتومبیل 
شــماره آگهى 140003902141000053تاریــخ آگهى :09/28/ 1400 شــماره پرونده : 
139904002003004732آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى : 140000115 با عنایت به 
محتویات پرونده اجرایى کالسه فوق آقاى مهدى هارون رشیدى از پرداخت دین و بدهى مهریه 
به خانم زهرا یسلیانى ممانعت نموده و نامبرده نسبت به بازداشت اموال زوج از جمله ششدانگ 
سوارى پراید به شماره انتظامى 67-449ط 41 مدل 1394 اقدام و خودروى فوق در پارکینگ 
پردیس شاهین شهر واقع در شهرك پردیس پارکینگ نیروى انتظامى توقیف فیزیکى گردیده 
است سپس زوجه تقاضاى ارزیابى و مزایده مورد بازداشت را نموده و جهت ارزیابى به کارشناس 
رسمى دادگسترى ارجاع که طبق گزارش مورخ 1400/09/20 به شرح ذیل خودرو مزبور بازدید 
قرار گرفت ك سوارى پراید به شماره انتظامى 67 - 449ط 41 مدل 1394 به رنگ سفید به 
شماره موتور M13/540770 به شماره شاسى NAS431100H5832718 مورد بازدید قرار 
گرفت که وضعیت اتقا و موتور سالم گزارش شده است و خودرو در فضاى باز زیر افاتاب بوده 
بادرنظر گرفتن نوع و مدل خودرو قیمت کارشناسى خودرو مبلغ 1/100/000/000 ریال معادل 
یکصدو ده میلیون تومان تعیین و برآورد مى گردد. مبلغ ارزیابى شده به طرفین ابالغ گردیده 
مدت واخواهى بالمعارض سپرى و قطعى گردیده و طبق اعالم بستانکار خدور فاقد بیمه مى 
باشد . که با عنایت به مراتب فوق مزایده مورد بازداشت از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 
1400/10/27 از مبلغ 1/100/000/000ریال معادل یک صدو ده میلیون تومان در واحد اجراى 
اسناد رسمى شاهین شهرشروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته 
مى شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى ، هزینه پارکینگ 
، خالفى هزینه تعویض پالك و نقل و انتقال و غیره تا تاریخ  مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مستردد مى گردد ضمنا 
این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 1400/10/07 درج و منتشر مى گردد 
و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد . توضیحا شرکت در جلسه مزایده 
خریدار منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
یا نماینده ى قانونى او در جلسه مزایده به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسایى معتبر 
الزامى بوده و برنده ى مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از 
تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر مانده فروش 
را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ده درصد واریز شده قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد . در این صورت عملیات فروش به نفع بستانکار انجام مى گردد. 1245422/ 

م الف - رشید توکلى - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر /9/223
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 11165 - 1400/09/16 هیات چهارم آقاى جعفر خوران به شناسنامه 
شماره 946 کدملى 1286657245 صادره فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 132,10 مترمربع از پالك 28 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت مالک رسمى یداله محمدى از سند شماره 36596 مورخ 1347/08/20 

دفترخانه شماره 86 اصفهان  

تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/10/07 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/10/22- م الف: 
1248708- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/116

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راى شماره 140060302027010709 مورخ 1400/09/10 مصطفى جدیدى هفدانى 
فرزند حسن على بشماره شناسنامه 1753 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286904307 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مساحت 200/81 مترمربع. خریدارى طى ســند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/10/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/22 - م الف: 1248941 - مهدى صادقى 

وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /10/118
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 11487 - 1400/09/24 هیات سوم آقاى ناصر صفایى فر به شناسنامه 
شــماره 2384 کدملى 1282956590 صادره اصفهان فرزند محمد حســین در ششدانگ 
یکباب مغازه به مســاحت 46,63 مترمربع پالك شــماره 604 فرعى از 28 اصلى واقع در 
اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غــرب اصفهان ثبت در دفتر امالك به شــماره چاپى 

139820302025006245 تایید
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/10/07 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/10/22- م الف: 

1248907- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/120
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود تا شخص یا 
اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صــورت انقضا مهلت و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راى شماره 140060302027010710 مورخ 1400/09/10 حسین على ساسانى فرزند 
باقر بشماره شناسنامه 8600 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1283787873 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 67 فرعى از اصلى 15316 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 236/98 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
2- راى شــماره 140060302027010705 مــورخ 1400/09/10 وحیــد صدرى فرزند 
غالمحسین بشماره شناســنامه 1167 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1288018940 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 67 فرعى از اصلى 
15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 240 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/10/07 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/10/22 - م الف: 
1248969 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق اصفهان 

10/122/
فقدان سند مالکیت

خانم طاهره لطفى بیدگلى به پیوست 2 برگ  استشهادیه مصدق که امضاى شهود رسما گواهى 
گردیده که مدعى است سند مالکیت: یکصد و شانزده سهم مشاع از دویست و سى و نیم سهم 
مشاع از چهارصد و شصت و یک سهم ششدانگ چهاردیوارى شماره 21 فرعى از 293 اصلى 
واقع در بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل که در صفحه 41 دفتر 14 ذیل شماره 1945 بنام 
طاهره لطفى بیدگلى ثبت و سند مالکیت آن بشماره 62584 صادر و تسلیم شده است. که در 
اثر جابه جایى مفقود و تاکنون پیدا نگردیده است و اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنى 
نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و 
سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه 
ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1248537 -رییس ثبت اسناد 

و امالك آران و بیدگل- حامد فکریان /10/124
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 9972 - 1400/08/20 هیات اول خانم خدیجه تیمورى جروکانى به 
شناسنامه شماره 711 کدملى 1285812859 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 205,53 مترمربع قســمتى از پالك شماره 44 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عبدالرحیم تیمورى جروکانى از 
سند شماره 46703 مورخ 1349/1/16 دفترخانه شماره 29 اصفهان از مورد ثبت صفحه 243 

الى 264 دفتر 238 امالك
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/10/07 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/10/22- م الف: 

1249116- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/125
تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود قسمتى از امالك بخش 3 و 4 حوزه ثبتى آران و بیدگل به علت عدم حضور 

مالک، تاکنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصى امالك مرقوم در تاریخ هاى تعیین شــده در ساعت 8 
صبح شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدى به روز بعد 

موکول خواهد شد.
امالك و ابنیه بخش 3 آران و بیدگل

شماره هاى فرعى از پالك 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش سه آران و بیدگل
3293 فرعى: آقاى على نوروززاده بیدگلى به شناسنامه شماره 202 کدملى 6199475771 
فرزند عباس و خانم زهرا زارع میرکالغ به شناسنامه شــماره 1052 کدملى 1261723971 
فرزند محمد و آقاى حمیدرضا نوروززاده بیدگلى به شناسنامه شماره 6190067999 کدملى 
6190067999 فرزند على (بالسویه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 221,50 مترمربع مفروز 

و مجزى از 1 فرعى
شماره هاى فرعى از پالك 972 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

238 فرعى: آقاى یداله نوحیان بیدگلــى به کدملى 6190012302 فرزند على نســبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 91 مترمربع مفروز و مجزى از باقیمانده 19 فرعى
شماره هاى فرعى از پالك 1490 اصلى واقع در اماکن بخش سه آران و بیدگل

1 فرعى: خانم زهرا رعیت مقدم آرانى به شناسنامه شماره 184 کدملى 6199523547 فرزند 
رحمت اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 65,85 مترمربع

1400/11/02
شماره هاى فرعى از پالك 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه آران و بیدگل

10274 فرعى: آقاى حمیدرضا شریفى ســتوده به شناسنامه شماره 6190067832 کدملى 
6190067832 فرزند امیرحسین نسبت به ششدانگ قسمتى از یکبابخانه به مساحت 4,50 

مترمربع مفروز و مجزى از 1193 فرعى
10275 فرعى: آقاي حسن شریفی ســتوده به شناسنامه شــماره 6190017916 کدملی 
6190017916 فرزند امیرحســین و خانم فاطمه ارباب به شناسنامه شماره 6190013635 
کدملى 6190013635 فرزند محمود (بالمناصفه)، ششدانگ قسمتى از یکبابخانه به مساحت 

4,50 مترمربع مفروز و مجزى از 1193 فرعى
10277 فرعى: آقاى حسین خداپناه آرانى به شناسنامه شــماره 52 کدملى 6199557867 
فرزند على عسکر نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 233 مترمربع مفروز و مجزى از 

1235 فرعى
شماره هاى فرعى از پالك 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش سه آران و بیدگل

2148 فرعــى: آقاى محمد ابوالحســن زاده آرانى به شناســنامه شــماره 6190058574 
کدملى 6190058574 فرزند مجتبى و خانم منصوره جعفریان آرانى به شناســنامه شماره 
6190071775 کدملى 6190071775 فرزند محمدجواد (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 136 مترمربع مفروز و مجزى از 376 فرعى
امالك و ابنیه بخش 4 آران و بیدگل

شماره هاى فرعى از پالك 41 اصلى واقع در حسن آباد نوش آباد بخش چهار آران و بیدگل
1882 فرعى: آقاى حسین مهدوى به شناسنامه شماره 5989 کدملى 6199337905 فرزند 
علیمحمد و آقاي محمد شایان نوش آبادي به شناسنامه شماره 29 کدملی 6199890418 
فرزند فرهاد (بالمناصفه)، ششدانگ یکباب ساختمان مسکونى و مغازه هاى احداثى بمساحت 

97,35 مترمربع مفروز و مجزى از 22 فرعى
1400/11/03

به موجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدى تا 30 (سى) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/10/07  - م 
الف: 1245414 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل - حامد فکریان آرانى /9/222

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى پارس کنترل 
سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
34143 و شناسه ملى 10860425860 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عــادى بطور فوق العــاده مورخ 
1400/08/15 وحید شــیرینى بشماره 
ملى 1292048115 و على هادیان نجف 
آبادى بشــماره ملى 1091435367 و 
زهره تایان مهر 1110038402 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند . ایمان صفرزاده 
بشــماره ملى 1282736752بســمت 
بازرس اصلى و محســن طاوسى بشماره 
ملــى 1270819038 بســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
شــدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیهاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1248099)

آگهى تغییرات
شرکت امیر پمپ سپاهان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 13237 و شناسه ملى 
10260342530 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/08/23 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : مهناز زهدى به شماره ملى 
1285594207و محمــود شــکرچى 
زاده به شــماره ملــى 1290726655و 
على اکبر شــکرچى زاده به شــماره ملى 
1285443756به ســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند بهرام فتحیان دســتگردى به 
شــماره ملى 1140879340 به سمت 
بازرس اصلــى و على قربانى به شــماره 
ملى1142501264 به ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند.روزنامــه نصــف جهان جهت 
نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخــاب شــد. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1248101)

آگهى تغییرات
شرکت شاد آب اســپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 38626 و شناســه ملى 
10260562508 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/08/29 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : فریدون رئیسى دهکردى به 
کدملى 4621375431 و ایرج رئیســى 
دهکردى به کدملــى 4621359770 و 
ریحانــه رئیســى دهکردى بــه کدملى 
4623327396 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوســال انتخاب 
گردیدند. خسرو صحرا نشین سامانى به 
کدملــى 4622828332 و حیدر کریمى 
دهکــردى به کدملــى 4621401246 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیر االنتشــارنصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1248114)

آگهى تغییرات
شرکت داوود صنعت ســپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 2030 و 
شناسه ملى 10260651718 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1400/08/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : داود جاللى به شــماره 
ملــى 1170887694و مهــدى جاللى 
به شــماره ملى 1171357443و بهمن 
جاللى به شماره ملى 1170317960به 
ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند . رحمت 
الــه صادقى جوجیلــى به شــماره ملى 
1111175209به سمت بازرس اصلى و 
آقاى محمدحســین ایزدى به شماره ملى 
0071599665بسمت بازرس عل البدل 
براى مدت یک سال انتخاب روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى فالورجان 

(1248728)

آگهى تغییرات
شرکت آرمین فوالد سپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 64410 و شناسه 
ملــى 14009087383 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/09/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتى 
اصفهان به آدرس اســتان اصفهان ، 
شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شــهر اصفهان، محله باتون ، کوچه 
کشاورز 80 ، خیابان عاشق اصفهانى 
غربــى ، پــالك 130 ، طبقه همکف 
کدپستى 8197793816 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. تعداد سهام وثیقه 
مندرج در ماده 34 اساســنامه به یک 
سهم کاهش یافت و ماده 34 اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1248737)

آگهى تغییرات 
شــرکت فرآیند پژوه کیمیا ســهامى خاص به شماره 
ثبت 38150 و شناســه ملــى 10260557531 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى 
شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله فرهنگیان ، کوچه شهید 
انوشا ، بن بست شــهیدبهروز نژاد ، پالك 2 ، ساختمان 
ونوس ، طبقه همکف ، واحد 3 کدپستى 8158675674 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1248105)

آگهى تغییرات 
شــرکت فنى مهندســى شــفیع صنعت زاینده رود 
سهامى خاص به شــماره ثبت 58917 و شناسه ملى 
14006959247 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/05/05 آقاى مسعود شفیعى دستگردى 
به شــماره ملى 5418783785 بســمت مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره ، آقاى شــهرام رضایى به شماره ملى 
5110289085 بســمت رئیس هیــات مدیره و آقاى 
سیدمحمدحسینى به شماره ملى 1292735740 بسمت 
نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و 
رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1248730)

تاسیس
شرکت سهامى خاص دانش نماد صدرا درتاریخ 1400/10/02 به شماره ثبت 5174 به شناسه ملى 14010620031 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ساخت ، تعمیرو مونتاژ قطعات صنعتى -ساخت اسکلت فلزى صنعتى- تعمیر و ساخت 
رولیکهاى کوره هاى تونلى و تعمیر غلطک هاى صنعتى -خریدوتامین، ساخت ، مونتاژ و تعمیر تجهیزات صنعتى- طراحى ،ساخت ، تعمیر و تجهیز و مونتاژ جرثقیل 
هاى سقفى و اجراى طرح هاى تقویتى - تعمیر ، تجهیز ومونتاژ قطعات صنعتى برقى و ترانسفورماتور هاى قدرت ،پست هاى توزیع و انتقال ، پنل ها و تابلو ها 
-شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و غیر دولتى و ارگانها و صنایع فوالدى و برقى ، پاالیشگاهى ، نیروگاهى - جوشکارى و ساخت قطعات اسکلت فلزى و 
سوله صنعتى - تعمیر و تجهیز نوارهاى نقاله صنعتى و الواتورها - اتوماسیون و ابزار دقیق ، طراحى ومهندسى معکوس ، مکانیک ، هیدرولیک و پنوماتیک - تست 
و راه اندازى و تعمیروسرویس موتورهاى الکتریکى - طراحى ، ســاخت ونصب و راه اندازى خطوط تولید - سند پالست و رنگ آمیزى قطعات وسازه ها - ارائه 
خدمات مشاوره اى و آموزشى درزمینه طراحى و ساخت و تولید قطعات و تجهیزات صنعتى-بازرسى جوش وتست ازسازه هاى فلزى صنعتى- بااخذمجوزازمراجع 
ذیصالح- مدیریت پسماند و ضایعات صنعتى - نقشه کشى ، نقشه بردارى و فعالیتهاى عمرانى و ساختمانى وفضاى سبز - عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و 
خصوصى - اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى جهت شرکت -گشایش اعتبارات اسنادى وال سى براى شرکت نزد بانکها صرفاً در 
راستاى تحقق اهداف شرکت - شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور ( به جز فرهنگى و هنرى ) - تامین نیروى انسانى 
متخصص و غیر متخصص موقت جهت شرکت - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى - اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور- 
انجام امور بازرگانى و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، دهستان صادقیه ، روستا نهضت آباد، محله ندارد ، شاهدان ، کوچه 
آذر 7 ، بن بست ((سوم)) ، پالك 2654 ، طبقه همکف کدپستى 8539189281 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم 
به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 97 مورخ 1400/09/28 نزد بانک 
سپه شعبه تیران با کد 886 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم زهرا میرزائى به شماره ملى 5490009721 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مسعود مؤمنى به شماره ملى 5490009837 به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) به مدت 2 سال 
آقاى حسین کثیرى به شماره ملى 5490103231 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مجتبى مرادیان به شماره ملى 5499834385 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى عباسعلى 
قنبرى جلفائى به شماره ملى 1288655967 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى امیر حسین دادخواه تهرانى به شماره ملى 5490078545 به سمت 
بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1248740)

آگهى تغییرات 
شرکت داوود صنعت سپاهان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 2030 و شناسه ملى 10260651718 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : داود جاللى به شماره ملى 
1170887694 به سمت رئیس هیات مدیره و بهمن 
جاللى به شماره ملى 1170317960 به سمت نائب 
رئیس هیات مدیره و مهدى جاللى به شــماره ملى 
1171357443 به ســمت مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با یک امضاء از سه امضاء هیات 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى فالورجان (1248743)

آگهى تغییرات 
شرکت آرمین فوالد ســپاهان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 64410 و شناســه ملى 14009087383 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/09/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اصغر جعفرى جوزدانى بشماره 
ملى 1091740720 بعنــوان مدیرعامل ورئیس هیات 
مدیره و رضا جعفرى بشــماره ملى1080288554 به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره و فرخنده جعفرى جوزدانى 
بشماره ملى 1091750599 بسمت عضو هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیات 
مدیره و با مهر شرکت معتبر است./ اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1248734)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص ماندگار قطعه معین درتاریخ 1400/10/02 به شــماره ثبت 69627 به شناسه ملى 
14010619605 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش قطعات یدکى خودرو هاى سبک وســنگین و موتور سیکلت و ادوات 
موتورى کشاورزى و پخش و توزیع مویرگى در سراسر کشور ، خدمات و خرید و فروش و فعالیتهاى بازرگانى در 
حوزه ى قطعات یدکى ، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى جهت شرکت - عقد قرارداد 
با ارگان هاى دولتى و خصوصى - شرکت در نمایشگاه ها و ســمینارهاى دولتى و خصوصى در داخل و خارج از 
کشور ( به جز فرهنگى و هنرى ) - تامین نیروى انسانى متخصص و غیر متخصص موقت در راستاى تحقق اهداف 
شرکت - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى - اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج 
از کشور- صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 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 شاهپسند ، کوچه شهید علیرضا خانى 26 ، خیابان بعثت ، پالك 224 ، طبقه همکف 
کدپستى 8193767161 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 14002618121 مورخ 1400/09/23 نزد بانک صادرات ایران شعبه دولت آباد اصفهان با کد 
2618 پرداخت گردیده اســت والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم عارفه معینى 
به شماره ملى 6600065321 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عرفان معینى به شماره ملى 
6600094699 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم اکرم 
هاشمیان کربکندى به شماره ملى 6609244723 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرســان آقاى رضا اردالنى به شماره ملى 1220080454 به سمت بازرس على 
البدل به مدت 1 سال آقاى احمد درى دولت آبادى به شماره ملى 6600102667 به سمت بازرس اصلى به مدت 
1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1248749)
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آگهى تغییرات 
شرکت آروین شــیمى نقش جهان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 60541 و شناســه ملى 
14007602964 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/04/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان، 
بخش کوهپایه ، دهستان سیستان ، روستا شهرك 
صنعتى توسعه سجزى، محله شهرك صنعتى توسعه 
سجزى ، خیابان اسپیرال ، جاده (اصفهان - نائین) 
، پالك 49 ، طبقه همکف کدپستى 8139176155 
انتقال یافت و ماده اساســنامه به شرح فوق اصالح 
گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1248748)

فقدان مدارك 
برگ سبز و ســند کمپانى یک دستگاه 
موتور ســیکلت سیســتم جت رو تیپ 
125CDI مدل 1389 بنزینى به شماره 
موتور NCWHA701278 و شــماره 
تنــه NCW***125A8953692 به 
شماره پالك 619/89788 ایران متعلق 
به هادى قائد امینى هارونى به شــماره 
ملى 4620496340 فرزند خلیل مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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04
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مدیرکل درمان و حمایت هاى اجتماعى ستاد مبارزه با مواد 
مخدر با بیان اینکه جمعیت معتادان متجاهر حدود 60 هزار 
نفر تخمین زده مى شود که 70 درصد از این افراد ساماندهى 
شــده اند، گفت: این اظهارنظر پلیس کامال درست است که 
مى تواند ظرف مدت یک هفته تمام معتادان متجاهر را جمع 
آورى کند، اما سوال بعدى این است که بعد از جمع آورى این 
افراد چه اتفاقى باید بیفتد. زیرساخت هاى نگهدارى و درمان 
باید فراهم باشد، اما براساس قانون این افراد یک تا سه ماه 
در یک دوره و با نظر قاضى تا 6 ماه در مرکز مى توانند حضور 

داشته باشند.

گوهر یسنا انزانى، روانشناس با اشــاره  به پرخاشگرى غیر 
آسیب زا برخى کودکان نظیر پرتاب اسباب بازى و یا به زبان 
آوردن کلمات زشت، گفت: والدین باید در مقابل رفتارهاى 
پرخاشگرانه و در عین حال غیر آسیب زا کودکان مثل پرتاب 
اسباب بازى یا به کار بردن کلمات زشت بى توجه باشند و در 
عین حال فراموش نکنند کودکانى که مورد پرخاش لفظى 
یا بدنى و... والدین قرار گیرند و یــا این رفتارها را در اعضاى 
خانواده خود مشاهده کنند، پرخاشگرى را بر روى دیگران و یا 

اسباب بازى هاى خود اعمال مى کنند.

فاطمه دانشــور، مددکار اجتماعى یکــى از دالیل ترك 
خانه توســط مردان متأهل را اعتیاد دانسته و گفته: اعتیاد 
مى تواند سبب ناتوانى در تامین هزینه هاى زندگى شود و 
در نهایت منجر به ترك منزل توسط مرد خواهد شد. وى 
افزود: ازدواج هاى تحمیلى و بیکارِى مرد از عواملى هستند 
که مى تواند سبب ترك خانه شود. حتى خشونت هایى که 
ممکن است توسط زن به مرد تحمیل شود از دالیل دیگر 
این مسئله اســت. ورشکستگى و شکســت در کار و امور 
اقتصادى عامل محرکى براى ترك منزل اســت. گاهى 
تنش هاى بیش از حد میان مرد و فرزندان از عوامل ایجاد 

این آسیب است.

60 هزار نفر معتاد متجاهر

بى توجهى کنید

متأهالن فرارى
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03
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مدیرکل بهزیســتى مازندران گفت: رتبه مازندران در حوزه 
شیوع مصرف انواع مواد مخدر بین 31 استان  کشور بیستم 
است و 70 درصد مواد مصرفى در استان هم تریاك و سپس 
شیره تریاك است.  وى بابیان اینکه سن شیوع مصرف قلیان 
در مازندران از متوسط سن کشــورى حدود 1.2 سال کمتر 

است، افزود: سن شیوع مصرف سیگار هم 21/6 سال است.

مسعود شکوهى، مدیرکل امور تربیتى، مشاوره و مراقبت در 
برابر آســیب هاى اجتماعى وزارت آموزش و پرورش گفت: 
طبق اعالم ســتاد مبارزه با مواد مخدر براى اولین بار شیوع 
مصرف مــواد در بین دانش آموزان متوقف شــد و موفقیت 

ارزشمندى است که حاصل تالش همه همکاران است.

معاون آموزش ابتدایى وزارت آموزش و پرورش درباره ثبت 
نام شش سال تمام ها در مدرسه گفت: بنابر آمار مقایسه اى که 
انجام دادیم تعداد شش سال تمام هایى که بخاطر کرونا ثبت 
نام نشده اند 60 هزار نفر است. یعنى خوشبختانه 20 هزار مورد 

از سال گذشته کمتر شده است.

تریاك در شمال 
رکورددار است

توقف شیوع موادمخدر

چندنفر ثبت نام نکردند؟

 «یک آن زمین دهان باز کرد، ما فرو رفتیم و دیوار آوار 
شد. فقط یک آن طول کشید.» معلم مدرسه مى گوید. 
کنار او زهرا خوابیده، یکى دیگر از دانش آموزانى که در 
حادثه گودبردارى و آوار، زخمى و ناســور شده است. 
صورتش قد یک کف دست است. کودك 7 ساله ترسیده 
تر از آن است که چیزى بگوید. خیره، نگاهت مى کند. 
الهام، هم کالسیش حالش بهتر است، به سالمت از زیر 
آوار درآمده، خوشبختانه، موجودکوچک، شانس آورده 

و زیر خروارها خاك دفن نشده است.
 14 دانش آموز و ســه مربى، از حادثــه اى جان به در 
برده اند که کهنه نیست. حادثه اى که نزدیک بود یکى 

دو ماه پیش على آباد کتول را سیاه پوش کند.
حاال با باز شــدن دوباره مــدارس، درس خواندن زیر 
سقف هاى لرزان، سخت شــده و حس عجیبى دارد؛ 
مدارسى که قرار بود در فرصت به دست آمده در دوران 
کرونا بازســازى شــوند، ولى این اتفاق نیافتاد و باز با 
بى توجهى روبه رو شدند. آنها این بار هم به علت کمبود 
بودجه، به همان شکل ســابق باقى ماندند تا یک روز 
دوباره بخارى هایشان جان بگیرند یا دیوارهایشان آوار 

شوند روى تن دانش آموزان.
نبود اعتبار و هزاران مشکل دیگر، بهانه هایى است که 
باعث شده، حدود 30 درصد مدارس کشور، دیگر جانى 
در کالبدشان نماند، مدارسى که نیازمند تخریب، بازسازى 
و مقاوم سازى هستند و اگر این اتفاق نیافتد، فقط کافى 
است کامیونى رد بشود و یا حتى یک وسیله سنگین جابه 

جا شود و لرزه به جانشان بیافتد.
در اتاق هایى که قــرار بود، دانش آمــوزان در آن الفبا 
یاد بگیرند،  هر بار در فصل سرد، باران است که مشق 
مى شــود روى دفتــر «عاطفه»، روى مشــق هاى 
«فاطمه»، روى مدادرنگى هاى «حسین» و هر دانش 
آموزى که توى این مدرسه هاى قدیمى درس مى خواند.

مدارســى که آنقدر پیرند کــه جایى بــراى ماندن و 
بودن ندارند، چه برســد به اینکه میزبان مهمان هاى 
کوچکشــان باشــند. درس خواندن در این اتاق هاى 
ناامن، ترسناك است و مثل خانه هاى عنکبوت هر آن 
ممکن است آوار شوند. به این دلیل که تکلیفى برایشان 
نوشته نشــده، عالجى هم براى زخم هاى کهنه شان 
نیست. آنها ناسور شــده اند و همه جا هستند. غرب یا 
شرق، فرقى نمى کند، فرســوده هایى هستند، نیازمند 

نوسازى و بهسازى.
ســه ســال پیش بود که فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس 

کمیسیون فرهنگى مجلس، از تصویب تبصره 9 یک 
بند الحاقى با هدف بازسازى و نوسازى مدارس خبر داد 
و گفت:« 1/8 میلیارد دالر، معادل حدود 1300 میلیارد 
تومان از محل صندوق ذخیره ارزى با اولویت برداشت، 
براى این موضوع تخصیص یافته است»؛ مبلغ دهان 

پر کنى که جاى خالى مدارس نوساز را خالى تر کرد.
اما حاال بودجه هاى اختصاص یافته به مدارس فرسوده 
آنقدر کم است که به گفته رئیس ســازمان نوسازى، 
توســعه و تجهیز مدارس کشــور، هنوز هم حدود 30 
درصد مدارس کشــور نیازمند نوسازى و مقاوم سازى 

هســتند، با اینکه رخشــانى مهر در صحبت هایش از 
کاهش هر ساله مدارس فرســوده صحبت کرده و در 
تازه ترین اظهاراتش گفته: «میزان مدارس فرســوده 
کشور به 10/5 درصد رسیده اســت» اما با تمام اینها 
هنوز هم، چهار هزار مدرسه سنگى در کشور وجود دارد 
که خطرناکند و همچنین یک و نیم میلیون دانش آموز 

هستند که زیر سقف هاى فرسوده درس مى خوانند.
گره کورى که گفته شده تنها به دست خیرین و مشارکت 
گروه هاى جهادى باز مى شود؛ مشارکتى که اگر نباشد 
با وجود خوردن کفگیر صندوق ذخیره ارزى به ته دیگ 

معلوم نیســت، تا کى بتواند مدارس فرســوده را سرپا 
نگه دارد.

بماند که فقط ســتون هاى مدارس فرسوده چشم به 
راه خیرین نیستند، بلکه معاون وزیر آموزش و پرورش 
نیز تنها راهکار تأمین بودجه مدارس فرسوده را حضور 
شهردارى، شوراى شــهر و خیرین مى داند: «به این 
دلیل که متناسب با میزان تخصیص اعتبار، کار مقاوم 
سازى انجام مى شود. میزان اعتبارى که ما براى استان 
تهران توانســتیم در نظر بگیریم حــدود 650 میلیارد 
تومان اســت و ما متناســب با آن کار کردیم. به طور 
مثال تمام بخارى هاى نفتى و گازى را از استان تهران 
جمع کردیــم. ما باز هم اعتباراتى را به اســتان تهران 
تخصیص خواهیم داد، اما این میزان کفاف نمى دهد. 
این پروژه هایى که باقى مانده به دلیل کمبود منابع مالى 
است. در این زمینه باید شهردارى، شوراى شهر، خیرین 

و حتى کارخانه ها به ما کمک کنند.»
او در حالى این سخنان را بیان مى کند که رئیس سازمان 
نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز همسو با او 
معتقد است؛ راهى که مى تواند این معضل را در کوتاه 
مدت برطرف کنــد، فروش امالك مــازاد آموزش و 
پرورش و تبدیل کردن آن به احسن است:«سال قبل 
قانون بودجه این اجازه را به مــا داد که امالك مازاد را 
به مدرسه تبدیل کنیم. امســال هم مجلس ضوابط و 
مقررات مالى ویژه آموزش و پرورش را مصوب و ابالغ 
کرد. در این قوانین خاص آموزش و پرورش که به یک 
بند آن اشاره مى کنم، آمده است، آموزش و پرورش باید 
امالکى که 50 سال است به عنوان مدرسه از آن استفاده 
نمى شود را واگذار کند تا معادل آن یک مدرسه ساخته 
شود. عمًال ســرمایه به جاى دیگرى نرفته، بلکه یک 
ملک به ملک دیگرى تبدیل شــده است» تا فرصتى 
پیش بیاید که حکایت هاى تلخ گذشته مدارس دوباره 

تکلیف و مشق نشود.

 از گذشــته هاى دور تا زمان فعلى، حکم به 
حبس و زندان، همواره به عنــوان یک ابزار 
کنترل در ارتباط با افــراد خالف کار و مجرم، 
مطرح بوده  است. دولت ها و مقامات قضایى با 
اهداف مختلفى مجرمین را محکوم به تحمل 
حبس مى کنند؛ مثًال با هدف برقرارى عدالت 
و امنیت در جامعه، با هــدف بازدارندگى یا به 
قصد اصالح و تربیــت مجرمین که تحقق یا 
عدم تحقق آن اهداف، تأثیرات مهمى را براى 

افراد و جامعه در پى دارد. 
به همین منظور در ایران آیین نامه ســازمان 
زندان ها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشــور 
تصویب شــده که در آن، مجموعه مقررات 
و حقــوق و تکالیف مســئولین و محکومین 
پیش بینى شده اســت. در نتیجه دولت براى 
رســیدن به اهداف خود و جامعه، باید بکوشد 
حقــوق و تکالیف مقرر را رعایــت کند. مثًال 
با برقرارى تناســب بین ظرفیــت پذیرش 
زندان هــا و ظرفیت نگهــدارى زندانى ها و 
با اعمال نظارت و رســیدگى کافــى بر امور 
بهداشتى، آموزشى، فرهنگى و تغذیه محیط 
زندان ها، حقوق آنها را رعایت کند چون فقط 
در این صورت مى توان نسبت به آینده بهتر 

براى آنها و جامعه امیدوار بود.

ابزار کنترلى که باید 
هدفمند باشد

کینه اى که تا بزرگسالى مى ماند

بادیگارد بازى سلبریتى ها  

مدارس فرسوده هنوز هستند 

کالس هاى درس «آوار»  را  مشق مى کنند

یک کارشناس ارشد محیط زیست و پژوهشگر حیات وحش گفت: ساالنه 50 نفر 
در ایران توسط سگ ها کشته مى شوند و در برخى موارد نیز توسط گرگاس که 
ناشى از جفت گیرى سگ با گرگ است این اتفاق مى افتد که از تبعات مستقیم 

افزایش جمعیت سگ هاى بالصاحب است.
مهدى نبى یان اظهار کرد:  هرگونه غذارسانى به سگ هاى بالصاحب، باعث 
دادن امتیاز ویژه به این گونه، تولید مثل بیشتر و افزایش جمعیت آنها مى شود. به 
گونه اى که اکنون در ایران بین یک تا سه میلیون سگ بالصاحب داریم، اما کل 

جمعیت حیات وحش قابل شمارش ما زیر 200 هزار فرد است.
وى با بیان اینکه آمارهاى دقیقى از وزارت بهداشت وجود دارد که نشان مى دهد 

با افزایش جمعیت سگ ها مواجه بوده ایم، تصریح کرد: سال 66 تعداد افرادى 
که به دلیل گزیدگى حیوانات به وزارت بهداشت مراجعه کرده بودند کمتر از 700 
نفر بوده است.   در حالى که این تعداد در سال 92 به 150 هزار نفر و در آخرین 
آمار که در سال 98 به دست آمده به  بیش از 234 هزار نفر رسیده است که از این 

تعداد 180 هزار نفر ناشى از گزیدگى توسط سگ بوده است.
به گفته این پژوهشگر حیات وحش، این گزیدگى ها عمدتا توسط سگ هاى گله 
است و 20 هزار نفر توسط سگ هاى بالصاحب گزیده شده اند. نبى یان ادامه داد: 
آمار نشان مى دهد که روزانه بیش از 500 نفر در کشور توسط سگ هاى صاحب 

دار و حدود 55 نفر توسط  سگ هاى بالصاحب در کشور گزیده مى شوند.

یک روانشناس با تاکید بر لزوم رفتار یکسان و عادالنه 
والدین در برابر فرزندان و عدم تفاوت و فرق گذاشتن 
بین آنها، گفت: بعضا شاهد این امر هستیم که فرزندان 
یک خانواده در بزرگســالى خیلى مایل بــه ارتباط با 
یکدیگر نیستند و پس از فوت والدین نیز ارتباطات آنها 
به شدت کاهش پیدا مى کند که از جمله علل این رفتار، 
ارتباط اشتباه و غلط والدین با فرزندان در دوران کودکى 
است که باعث شده حس کینه و انتقام تا بزرگسالى با 

فرزندان همراه باشد.
گوهر یســنا انزانى اظهار کرد: بعضــا والدین تصور 
مى کنند تفاوت و فرق گذاشــتن بین فرزندان چندان 
اهمیتى ندارد و فرزندان پس از بزرگ شدن متوجه بى 
اهمیتى این تفاوت ها شده و این مساله را امرى عادى 
و بى منظور از سوى والدین تلقى مى کنند. در حالى که 
اثرات روانشناختى این رفتارهاى والدین تا مدت ها و 

پس از بزرگسالى نیز بر روى فرزندان باقى مى ماند.
وى با بیان اینکــه افراد تا پیش از 17 ســالگى اغلب 

احساساتى با مسائل برخورد مى کنند، ادامه داد: از این 
رو نباید تصور کرد تفاوت گذاشــتن بر روى فرزندان 
اثرى بر روى آنها ندارد و پس از بزرگ شــدن متوجه 
مى شوند این تفاوت گذاشتن ها بى منظور بوده است، 
بلکه این فرق گذاشــتن ها بر روى فرزندان منجر به 

ایجاد حس حقارت، خشم، کینه، اضطراب، افسردگى، 
توجه طلبى منفى و انزوا مى شــود و این احساسات تا 

بزرگسالى به همراه آنها خواهد بود.
این روانشناس تفاوت گذاشتن والدین بین فرزندان را 
رنج بزرگى براى فرزندان تلقى کرد که بعضا مى تواند 

منجر به ایجاد حس انتقام جویى و حتى فرار از خانه شود 
که در صورت رفع نشدن، این الگوهاى رفتارى تا آخر 

عمر باقى خواهند ماند.
به گفته انزانى در اغلب موارد تعارضات بین برادر با برادر 
و برادر با خواهر بیشتر از تعارضات بین خواهر با خواهر 
است و از سوى دیگر اغلب والدین به هنگام اختالف 
بین فرزندان با فرزند بزرگ برخــورد کرده و فرزندان 
پســر در اختالف با خواهران، بیشتر مورد مواخذه قرار 

مى گیرند.
وى معتقد است که ادامه یافتن این رفتارهاى والدین 
مى تواند منجر به افزایش حس کینه و انتقام شــده و 
مى تواند باعث شــود فرزندى که کمتر مورد توجه و 
محبت والدین قرار گرفته دست به اقداماتى براى جلب 
توجه نظیر روى آوردن به مواد مخدر، بیمار نشان دادن 
خود، خرابکارى کردن و تقصیر را بــر گردن برادر یا 
خواهر انداختن زند که این امر مى تواند به فاصله گیرى 

از خواهر و برادر و حتى خانواده بیانجامد. 

بادیگارد یا محافظ شخصى داشتن بعضى از سلبریتى ها 
بار دیگر حاشیه ساز شده است.

همین چنــد روز پیش بود که ســردار رحیمى، رئیس 
پلیس تهران بــزرگ از برخورد با ســه بادیگارد یک 
بازیگر که فیلم حضورشــان در یک مکان عمومى در 
فضاى مجازى منتشر شده بود، خبر داده و به صراحت 
گفته بود: «بارها اعالم کرده ایم چیزى به نام بادیگارد 
نداریم؛ تنها مراکز رسمى درباره مراقبت و حراست ها، 

شرکت هاى انتظام هستند».
هرچنــد وى به دالیــل و چرایى برخورد با این ســه 
محافظ اشــاره نکرده، اما این اظهارات به خوبى نشان 
مى دهد نهاد پلیس هیچ گونه وجاهت قانونى براى کار 
بادیگاردى قائل نیست و شــاید به همین خاطر است 

که هر از گاه درزمینه این نوع فعالیت هشدار مى دهد. 
البته با همه این هشــدارها باز هم اطــراف بعضى از 
ســلبریتى ها بلندقامتانى تنومند با کت و شلوارهاى 

یک دست مشکى و عینک بر چشــم و هندزفرى در 
گوش مى توان دید که براى حفاظت انتخاب شده اند.

علیرضا شریفى یزدى، روان شناس اجتماعى به موضوع 
سلبریتى ها و دالیل اســتفاده آنان از بادیگارد اشاره 

مى کند و به قدس مى گوید: تحقیقات نشان مى دهد 
سلبریتى هاى تراز اول کشورمان از بادیگارد استفاده 
نمى کنند، در واقع کسانى بیشــتر از بادیگارد استفاده 
مى کنند که چندان هم مشهور نیستند که این موضوع 

بیشتر براى خودنمایى است. درواقع مى خواهد با این کار 
نشان دهد آدم مهمى است که ما در قالب روان شناسى 
به این گونه افراد، شخصیت نمایشى مى گوییم، چون 
از هر ابزارى براى نمایش خود اســتفاده مى کنند که 

به کارگیرى محافظ شخصى یکى از این ابزارهاست.
شریفى یزدى با بیان اینکه به کارگیرى بادیگارد توسط 
ســلبریتى ها در ایران هیچ پایه قانونى ندارد، تصریح 
مى کند: در بسیارى از کشورهاى دنیا یکسرى مؤسسات 
به صورت مجاز و قانونى براى حفاظت و تأمین امنیت 
فردى و خانوادگى شخصیت هاى تراز اول و یا براى یک 
تشکیالت اقتصادى و هنرى و... فعالیت مى کنند اما در 
ایران بر اساس قانون چنین تشکیالتى نداریم. ضمن 
اینکه امنیت براى سلبریتى ها برقرار است و تاکنون هم 
اتفاق خاصى براى سلبریتى هاى ما نیفتاده و یا جایى 
نبوده که آن ها حضور داشته باشند و آنجا دچار بى نظمى 

شده باشد.

ساالنه 50 نفر در ایران توسط سگ ها کشته مى شوند

دریا قدرتى پور

ساناز کوتى
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جشــنواره عکس «طبیعت ناژوان» از سوى اداره گردشگرى 
سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شــهردارى اصفهان و با 
همکارى مجموعــه فرهنگى تفریحى نــاژوان در دو بخش 

حرفه اى و غیرحرفه اى آزاد برگزار مى شود.
رئیس اداره گردشگرى ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شــهردارى اصفهان با اعالم این خبر اظهار داشت: ناژوان به 
عنوان یکى از مناطق زیبا و طبیعى مورد عالقه مردم اصفهان، 

همواره یکى از تفریحات شهروندان بوده است.
علیرضا مســاح افزود: ناژوان به  ویژه در پایــان فصل پاییز و 
اوایل فصل زمستان جاذبه هاى بســیارى دارد. زیبایى هاى 
طبیعت پاییزى، حضور مردم و کوچه باغ هاى تاریخى و حضور 
پرندگان و سایر گونه ها جزو زیبایى ها و جاذبه هاى ناژوان به 

شمار مى رود.
وى با اشاره به اعالم فراخوان جشنواره عکس طبیعت ناژوان 
گفت: هدف از برگزارى این جشنواره ایجاد شور و شوق در میان 
شهروندان اســت تا از فضایى که از سوى شهردارى اصفهان 

آماده شده استفاده کنند و همچنین به خاطره سازى با تصاویر 
منطقه ناژوان در فصل پاییز بپردازند. شاید بعضى زیبایى هاى 
ناژوان را محدود به فصولى مانند بهار بدانند اما پاییز و زمستان 
نیز از جمله زمان هاى خاص و زیباى ناژوان است که مى توان 
از این محیط اســتفاده هاى زیادى برد که ثبت عکس یکى از 

آنها است.
مساح ادامه داد: این تصاویر مى تواند در آینده براى معرفى شهر 
اصفهان و منطقه ناژوان مورد اســتفاده قرار گیرد. همچنین 
با برگــزارى این جشــنواره مى توانیم گردشــگرى در حوزه 
طبیعت گردى را در محدوده شهر اصفهان ترویج دهیم و مردم 

را به بهانه عکاسى به حضور در این منطقه ترغیب کنیم.
وى خاطرنشــان کرد: 8 دى ماه آخرین مهلت ارسال آثار به 
جشــنواره عکس طبیعت ناژوان بوده و نتایج این جشنواره و 
برگزیدگان آن 12 دى ماه اعالم مى شــود که عالقه  مندان 
براى ارسال آثار و کسب اطالعات بیشتر درباره این جشنواره 

مى توانند با شماره 09359459696 در ارتباط باشند.

فراخوان جشنواره عکس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى  شهردارى اصفهان

«طبیعت ناژوان»
 فرصتى براى ترویج 

طبیعت گردى

شهردارى هرند با استناد مصوبه شــوراى اسالمى شهر هرند 
 CNG در نظر دارد نسبت به بهره بردارى از جایگاه گاز طبیعى
از طریق  مزایده عمومى واگذار نماید لــذا متقاضیان محترم 
مى توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر 
تا تاریخ 1400/10/18 به شــهردارى هرند مراجعه و یا با تلفن 

46402366-031 تماس حاصل نمایند.

   آگهى مزایده عمومى 

حبیب رضوانى- شهردار هرند

چاپ  دوم چاپ  دوم 

م.الف :1246234 

نشست هم اندیشى بانوان عضو اتاق بازرگانى، صنایع، 
معادن و کشاورزى اصفهان با حضورعضو هیئت رئیسه 
و رئیس شوراى راهبردى مرکزکارآفرینى بانوان پارلمان 
بخش خصوصى اصفهــان در محل نمایشــگاه هاى 

بین المللى اصفهان واقع در کمربندى شرق برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، فرشته 
امینى، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانى اصفهان در این 
نشســت که با عنوان«بانوان بازرگان در مسیر توسعه 
صادرات نصف جهان» برگزار شــد، تالش در راستاى 
کمک به رفع دغدغه هاى بانــوان کارآفرین همچنین 
توسعه کسب و کار بانوان عضو پارلمان بخش خصوصى 
اصفهان را مهم ترین برنامه شــوراى راهبردى بانوان 
عنوان و تصریح کرد: در سلسله نشست هاى این مرکز، 
عالوه بر شبکه ســازى میان بانوان عضو ضمن تشریح 
خدمات ارایه شــده در اتاق بازرگانى اصفهان ،از طریق 
تعامل رو در رو با بانوان فعال اقتصادى براى ارایه خدمات 

جدید مورد نیاز این قشر، برنامه ریزى خواهد شد. 
رئیس شــوراى راهبردى مرکزکارآفرینى بانوان اتاق 
بازرگانى اصفهان در ادامه گفت: صادرات محور بودن، 
ضامن موفقیت یک کســب و کار نبوده و بقا و توسعه 

کسب و کارها تنها در گرو صادرات نیست. 

وى  افزود: با این وجود براى بین المللى شدن یک کسب 
و کار الزم است فعال اقتصادى با ابزارها و پیش نیازهاى 
الزم براى این هدف وچالش ها و فرصت هاى این مقوله 
و تجارب دیگر فعاالن اقتصادى در این حوزه آشنا شود. 

همچنین زهرا زمانى، مدیر واحد پژوهش و بررسى هاى 
اقتصادى اتاق بازرگانى اصفهان انجام مطالعات بازارهاى 
بین الملل و تهیــه گزارش مربوط  بــه بازارهاى هدف 
صادراتــى، ارایه اطالعــات آمارى مورد نیــاز فعاالن 
اقتصادى از طریق میز آمار، جمع آورى اطالعات مربوط 

به بازار داخل کشــور، برگزارى دوره هاى آموزشى در 
زمینه تولید کاال مطابق با استانداردهاى بین المللى به 
همت مرکز توسعه سرمایه انســانى، تشکیل میز اتاق 
بازرگانى اصفهان در بانک مرکزى، تشــکیل میز امور 
ارزى وگمرکى و ارایه مشــاوره درخصوص امور مربوط 
به ســرمایه گذارى در مرکز ITDO را از جمله خدمات 
ارایه شده در اتاق بازرگانى اصفهان معرفى کرد و ارایه 
بازخورد این مرکز به اتاق بازرگانى را در ارایه هر چه بهتر 

این خدمات حایز اهمیت دانست.

استان اصفهان وارد مرحله اول سالمندى شده و 30 درصد 
از جمعیت آن در سال 1425 سالمند مى شوند.

ورود استان به مرحله اول سالمندى به گزارش خبرگزارى 

صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل ثبت احوال در نشست 
خبرى با اصحاب رسانه تاکید کرد: والدت ها الزامى است 
به باالى 2/1 برسد تا بتوان در فرصت باقى مانده از چاله 

جمعیتى خارج شد.
حسین غفرانى با اشاره به وقوع 56 هزار والدت در سال 99 
در اســتان گفت: این آمار کاهش هشت درصدى والدت 
نسبت به سال 98 را نشان مى دهد که باید با اجراى دقیق 

قانون حمایت از خانواده و جوان سازى جمعیت جلوى این 
روند را گرفت.

وى با اشــاره بــه افزایــش 31 درصدى آمــار فوتى ها 
نسبت به ســال گذشــته افزود: ازدواج و طالق در سال 
99 نســبت به ســال 98، بــه ترتیــب 5 و 5/2 درصد

 رشد داشته است.
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: نام هاى على، 

امیرعلى، حسین، ماهان و فاطمه، رستا، زهرا، هلما و آوا 
بیشترین فراوانى را براى نوزادان تازه متولد شده در سال 

گذشته داشته است.
غفرانى گفت: امید به زندگــى در مردان 74 و در زنان 77 

سال بوده است.
وى افزود: بیش از هزار فرزند حاصــل از ازدواج مادران 

ایرانى با اتباع خارجى در حال دریافت شناسنامه اند.

بیستمین نمایشــگاه تخصصى جامع کشاورزى به 
عنوان بزرگترین رویداد نمایشگاهى بخش کشاورزى 
در منطقه مرکز و جنوب کشور در اصفهان برپا مى شود.
در این نمایشگاه که از روزهاى نهم تا دوازدهم دى ماه 
برپا مى شود، 135 شــرکت از 13 استان کشور را گرد 
هم جمع مى کند تا توانمندى هاى خود را در حوزه هاى 
نهاده ها، آبیــارى، لوله و اتصاالت، بذر، کود، ســم و 

ماشین آالت به نمایش بگذارند.
بیستمین نمایشــگاه تخصصى جامع کشاورزى که 
بیش از 15 هزار مترمربع فضاى نمایشگاهى را به خود 
اختصاص داده است، میزبان شرکت هایى از استان هاى 
اصفهان، خراسان شــمالى، خراسان جنوبى، اردبیل، 
آذربایجان شرقى، قم، سمنان، تهران، مرکزى، همدان، 
یزد، چهارمحال و بختیارى و آذربایجان غربى خواهد 
بود. حضور برندها و شرکت هاى معتبر حاضر در این 
نمایشگاه اعتبار بیستمین نمایشگاه تخصصى جامع 

کشاورزى اصفهان را دو چندان کرده اند.
افزایش 6 هزار مترمربعى در فضاى نمایشــگاهى، 
همکارى بیشــتر فعاالن حوزه اتصاالت و آبیارى و 
افزایش 20 درصدى مشارکت کنندگان و شرکت هاى 
فعال حوزه تولید در این نمایشگاه، از جمله ویژگى هاى 

نمایشگاه کشاورزى امسال به شمار مى رود.
معرفى پتانســیل هاى موجود در بخش کشــاورزى 
کشور، ایجاد فرصت براى برقرارى ارتباط و شناسایى 
شرکت هاى معتبر داخلى، آشنایى با آخرین دستاوردها 
و فناورى هاى تخصصى ارائه شده از سوى غرفه داران 
حاضر در نمایشگاه، بهره گیرى گسترده از تبلیغات در 
جهت افزایش اعتبار و معرفى بهتر شرکت کنندگان، 
واگذارى فضاى کامًال تخصصــى جهت بازاریابى و 
معرفى کاالها و خدمات شرکت، افزایش کیفیت تولید 
و رسیدن به استانداردهاى جهانى، ایجاد زمینه هاى 
مناسب جهت بحث و تبادل نظر با استفاده از یافته هاى 
علمى، تجربیــات و تخصص و بازاریابى و بررســى 
امکانات براى صدور محصوالت کشاورزى به خارج از 
کشور نیز جزو مهمترین اهداف برگزارى این نمایشگاه 

محسوب مى شود.
بیســتمین نمایشــگاه تخصصى جامع کشاورزى 
اصفهان طى روزهاى نهم تا دوازدهم دى ماه 1400 
برگزار مى شود و عالقمندان به بازدید از آن مى توانند 
از ساعت 10 تا 18 به نمایشــگاه بین المللى واقع در 
کمربندى شرق، روبروى منطقه روشن دشت مراجعه 

کنند.

برگزارى بزرگ ترین نمایشگاه کشاورزى
مرکز و جنوب کشور در اصفهان

ورود استان اصفهان به 
مرحله اول سالمندى

بانوان بازرگان در مسیر توسعه صادرات اصفهان

آموزش حضورى مدیریت مصــرف بهینه آب به دانش 
آموزان اصفهانى بعد از رفع محدودیت هاى کرونایى در 

خانه فرهنگ آب آغاز شد. 
رئیس خانه فرهنگ آب اصفهان گفت:  بر اساس آخرین 
رنگ بندى شهرهاى کشور از سوى  ستاد مقابله با کرونا 
به لحاظ وضعیت شیوع کرونا، شهر اصفهان با افزایش 

نقاط ایمن در وضعیت آبى قــرار دارد و به همین دلیل 
آموزش حضورى راهکارهاى مصرف بهینه آب به دانش 

آموزان در خانه فرهنگ آب آغاز شد. 
زهره تشیعى با اشاره به این که در دوران محدودیت هاى 
کرونایى، آموزش مدیریت مصرف آب به دانش آموزان 
از طریق شــبکه دانش آموزى شاد و در فضاى مجازى 
دنبال مى شد گفت: دانش آموزان بهترین انتقال دهنده 
پیام اهمیت آب هستند و آموزش راه هاى مصرف بهینه 
آب به آن ها عالوه بر تقویت حس مســئولیت پذیرى، 
مى تواند موجب ترویج فرهنگ درست مصرف کردن آب 

در خانواده ها نیز شود.
وى به شــیوه آموزش در خانه فرهنگ آب در اصفهان 
اشاره کرد و اظهار داشت: راه هاى مصرف صحیح آب 
به دانش آموزان مقاطع مختلــف تحصیلى در قالب  دو 
کارگاه تئورى و عملى و به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

ارائه مى شود. رئیس خانه فرهنگ آب گفت: در کارگاه 
تئورى، راهکارهاى مصرف صحیح آب به صورت شعر، 
قصه، موسیقى، اجراى مســابقه،  اینفوگرافى و پخش 
انیمیشن و در کارگاه عملى از طریق اجراى نمایش هاى 
طنز، نقاشى، خمیرسازى و کار با کاغذ رنگى، راهکارهاى 

مدیریت مصرف آموزش داده مى شود.
تشــیعى گفت: در خانه فرهنگ آب تالش مى شــود 
موضوع هاى مربوط به مدیریت مصرف آب هنگام انجام 
کارهاى روزانه به وسیله مربیان مجرب و متخصص که 

ارتباط موثرى با دانش آموزان دارند انتقال داده شود.
وى گفت: پس از آموزش براى همه دانش آموزان کارت 
حامى آب دانش آموزى صادر و از آن ها خواسته مى شود 
در محیط مدرســه، خانواده و جامعه در صورت مشاهده 
هدر رفت آب، چگونگى راه هاى مصرف بهینه آب را به 

دیگران آموزش دهند.

آغاز دوباره آموزش حضورى دانش آموزان در خانه فرهنگ آب 

مدیر درمان ســازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان 
گفت: براى اجراى نسخه نویسى الکترونیکى بستر الزم 
فراهم شده و این برنامه مسئله ملى است در حال حاضر 

هیچ بیمارى براى روند درمان و دریافت نسخه 
به صورت الکترونیکى دچار مشکل نمى شود. 
شماره 1420 در همه ســاعت هاى شبانه روز 

براى ارائه پاسخ به شهروندان فعال است.
على اعتصام پور در خصوص طرح نسخه نویسى 
الکترونیکى و بســترهاى الزم براى اجراى 
این طرح در استان اظهار کرد: در برنامه هاى 
متفاوت در مــورد این برنامه اطالع رســانى 
صورت گرفته اســت و جلســه هاى مختلفى 
به منظور فراهم ســازى بستر هاى الزم براى 
اجراى این طرح با همکاران کادر درمان برگزار 
شد تا همچنین در فضاهایى که مشکل تهیه 
نرم افزار و ســخت افزار براى این برنامه دارند 
تسهیالتى از ســوى بانک رفاه در نظر گرفته 

شده است.
وى اضافه کــرد: در حال حاضر عــده اى از 

همکاران در مطب ها از این برنامه براى نسخه نویســى 
الکترونیکى اســتفاده مى کنند، بدون تردید هر تغییرى 
در هر سیســتم موجب بروز مشــکالتى مى شــود و 
نسخه نویسى الکترونیکى هم مسائلى داشته است، اما 

این طرح جزو برنامه هاى جدایى ناپذیر سازمان است.
مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعى استان اصفهان تاکید 
کرد: این برنامه از مدت ها قبل در دستور کار بوده است، 

در حال حاضر میزان قطعى اینترنت، برق و موارد دیگر 
نسبت به قبل بسیار کمتر شده است و همکاران سازمان 
تأمین اجتماعى اصفهان با تأمل در ساعت هاى مختلف 

از روز از این برنامه استفاده مى کنند و به نظر مى رسد این 
روند موجب تسهیل ارائه خدمات به شهروندان مى شود.

اعتصام پور تصریــح کرد: در روند درمان مســتقیم در 
بیمارستان هاى شریعتى و غرضى حدود سه سال است که 
نسخه نویسى الکترونیکى انجام مى شود و اگر مشکالتى 
در بیمارستان هاى خصوصى وجود دارد به دلیل این است 

که هر تغییرى مسائلى را هم به دنبال دارد.

وى ادامه داد: تقاضاى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
از کادر درمان این است که به طور جدى تر وارد اجراى 
این برنامه به عنوان یک مسئله ملى شوند، در حال حاضر 
هیچ بیمارى براى روند درمان و دریافت نسخه 

به صورت الکترونیکى دچار مشکل نمى شود.
مدیر درمان ســازمان تأمین اجتماعى استان 
اصفهان اظهار کــرد: اگر حتى پزشــکى در 
داروخانه ها تحت قرارداد نباشد اشکالى ندارد 
و پزشک مى تواند با ثبت در برنامه الکترونیک 
داروخانه از خدمات بهره مند شود و اگر بیمارى 
در تعهد بیمه نباشد نسخه را مى تواند به صورت 
آزاد دریافت کند و همه موارد پیش بینى شده 
است. اعتصام پور اضافه کرد: خوشبختانه در 
هماهنگى انجام شــده با پایتخت اجراى 80 
درصد این برنامه مــورد پیش بینى قرار گرفته 
است در حال حاضر اگر همکاران کادر درمان در 
استان هایى مجبور به نوشتن نسخه به صورت 
کاغذى هســتند داروخانه ها و پاراکلینیک ها 
همکارى و همیارى الزم را با ســازمان تأمین 

اجتماعى دارند.
وى تصریح کرد: نسخه نویســى الکترونیکى مســئله اى 
ملى است و هر تغییرى نیاز به صبر و حوصله دارد. شماره 
1420 در همه ساعت هاى شــبانه روز براى پاسخگویى 
به شهروندان فعال است و به وســیله انجمن هاى علمى 
تلفن هاى مســتقیم و شــماره هاى همراه کادر درمان و 

نیروهاى سالمت استان را در خدمت مردم قرار مى دهیم.

مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعى اصفهان: 

هیچ بیمارى براى دریافت نسخه الکترونیکى دچار مشکل نمى شود


