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پاى لنگ نسخه هاى الکترونیکمدارس امروز هم غیر حضورى شد«خاتون» در موعد مقرر نیامدحفر تونل در خانه فقط براى یافتن یک شى ء تاریخى گاندوها به دنبال 3 امتیاز تبریز اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

2 داروى جدید 
کرونا

 به ایران مى آیند؟

اصفهان گنجایش توسعه مسکن انبوه را ندارد
3

5

زن رمال 
2/5میلیارد تومان 
کالهبردارى کرد

عضو کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا در خصوص دو 
داروى جدید کرونا به تازگى در جهان کشف شده اند و 

در پاسخ به اینکه آیا این دو داروى جدید به ایران 
مى آیند گفت: هنوز مشخص نیست و این امر

 مستلزم این است که مشخص شود، این دارو ها...

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان از دســتگیرى زن رمالــى خبر داد که 
با وعده دعا بــراى رفع بیمــارى، از خانواده اى 

25 میلیارد ریال کالهبردارى کرده بود.
ســرهنگ حســین ُترکیان با اعــالم این خبر، 
اظهار کرد: در پى وصول پرونده کاله بردارى به 
دادخواهى یکى از شهروندان مبنى بر کاله بردارى 
یک زن رمال از خانواده وى، موضوع در دســتور 
کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کاله بردارى 

پلیس آگاهى استان اصفهان قرار گرفت.
وى افزود: در تحقیقات...

اصفهان در صدر اصفهان در صدر 
فوتى هاى کرونا فوتى هاى کرونا 

در یک روزدر یک روز

آمار وزارت بهداشت از شناسایى آمار وزارت بهداشت از شناسایى 
مبتالیان و درگذشتگان کرونایى مبتالیان و درگذشتگان کرونایى 
شبانه روز منتهى به روز سه شنبه شبانه روز منتهى به روز سه شنبه 

نشان مى دهد؛نشان مى دهد؛

3

شهردار اصفهان در بازدید نماینده ولى فقیه در بنیاد مسکن از پروژه هزار واحدى مسکن منطقه زینبیه:

طارمى ارزان شد
مهدى طارمى بعد از حواشــى تیم ملــى در پورتــو عملکرد خوبى 
نداشت و مدت هاســت با گلزنى فاصله گرفته است. گل نزدن هاى 
مهاجم ارزشــمند تیم ملى ایران در هفته هــاى متمادى مورد توجه  
فوتبالدوستان قرار گرفته و بسیارى علت ناکامى او را مشکالت روحى 
و روانى مى دانند؛ اما آنچه در این بین مهم است این است که تحت 

تأثیر همین ناکامى ها در ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

فوت 
دانشجوى مسیحى 

دانشگاه آزاد نجف آباد 
در شب سال نو

سورچرانى با مخدر «سورچه»
سورى که به سوگ ختم مى شود
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آقایى- آقایى- 
سپاهان؛ سپاهان؛ 
تقابلى که باید تقابلى که باید 
در زمیندر زمین
 رخ دهد رخ دهد

2

3

مدیرکل آموزش و مدیرکل آموزش و 
پرورش استان تاکید پرورش استان تاکید 

کرد؛کرد؛

موفقیت موفقیت 
اصفهان در اصفهان در 

انسداد مبادى انسداد مبادى 
بى سوادىبى سوادى

رئیسى اوایل رئیسى اوایل 
سال آینده سال آینده 
میالدى به میالدى به 
روسیه سفر روسیه سفر 

مى کندمى کند

4

در اجراى مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99/05/15 مبنی بر افزایش سرمایه شرکت مهندسى سداد 
صنعت اصفهان تا سقف یکصد میلیارد ریال ظرف مدت حداکثر پنج سال و انجام و ثبت مرحله اي آن در یک 
یا چند نوبت و نیز تفویض کلیه اختیارات و اخذ تصمیم در مورد شرایط فروش سهام جدید، نحوه تأدیه قیمت 
آن و پاره سهم هاى ایجاد شده به هیأت مدیره به استناد تبصره 1 ماده 161 قانون تجارت، بدینوسیله براساس 
ماده 169 قانون تجارت به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت می رساند هیئت مدیره سقف افزایش سرمایه 
در دومین مرحله را مبلغ پنجاه میلیارد ریال ، تأدیه آن را از محل مطالبات حال شده، سود انباشته و آورده 
نقدى، مدت استفاده از حق تقدم سهامداران محترم را شصت روز از تاریخ درج آگهى و قیمت هر سهم را به 

مبلغ اسمی و از قرار هر سهم ده هزار ریال تعیین نمود.
لذا از سهامداران محترم شرکت دعوت می گردد از تاریخ نشر این آگهی حداکثر به مدت شصت روز به منظور 
استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید ناشى از افزایش سرمایه با مراجعه به دفتر شرکت به نشانى اصفهان 
- منطقه صنعتى محمود آباد - خ 23 - پ 14 و تکمیل فرم درخواست مربوطه اقدام نمایند و یا فرم درخواست 
را تکمیل و از طریق پست، نمابر و یا پست الکترونیکى (Info@sadadsanat.ir) به شرکت ارسال نمایند.

آگهی افزایش سرمایه
شرکت مهندسی سداد صنعت اصفهان (سهامى خاص)
به شماره ثبت 12096 و شناسه ملى 10260331325

هیئت مدیره

مرتضى یوســف زاده، مدیر جدید برق تیران و کرون در جمع همکاران و 
تعدادى از مردم شهرســتان تیران و کرون در ابتداى حضورش در اداره 
برق شهرســتان گفت: خداى منان را شــاکرم که توفیق حضور در جمع 
شما عزیزان شامل حالم گردیده و ســعادت خدمت رسانى این جایگاه را 

نصیبم کرده است.
به گزارش روابط عمومى امور برق تیران و کرون، وى در این دیدار افزود: 
بر خود واجب مــى دانم در ابتداى حضورم در جمع گرم و صمیمى شــما 
بزرگواران اعالم نمایم که سرلوحه وظایف اینجانب همچون دیگر خدمت 
رســانان در عرصه توزیع برق، سخن گرانقدرامام حســین(ع) است که
 فرموده اند: «نیاز مردم به شما از نعمتهاى خدا بر شما است، از این نعمت 
افسرده و بیزار نباشید.» خداوند نیز خدمت به مردم را در کنار ایمان به خدا 

از باالترین خصلتها بر شمرده است.

یوسف زاده خطاب به حاضران گفت: امید است بتوانم در سالهاى حضورم 
در این شهرستان آنچه را که برمن وظیفه است به بهترین وجه به انجام 
برسانم و رضایت خاص خداى متعال و همشهریان معزز فراهم گردد.                
مدیر جدید برق تیران و کرون در ادامه اعالم نمود در آغازین روزهاى ورود 
به تیران و کرون پیگیرى انجام پروژه ها همچون گذشته ادامه داشته است.

وى از جمله به جابجایى پایه هاى در معبر روستاى آبپونه اشاره  و بیان کرد: 
جهت انجام این پروژه اعتبارى معادل 2700 میلیون ریال تخصیص داده 
شده است و حدود 1300 متر شبکه فرسوده به کابل خودنگهدار تبدیل و 

31 پایه در معبر نیز جابجا و پایه هاى فرسوده نیز تعویض گردیده است.
یوسف زاده خاطر نشان کرد امید است  با همکارى و تالش همکاران روند 
بهسازى شبکه هاى فرسوده با سرعت بیشــترى انجام و برق رسانى به 

متقاضیان در اسرع وقت و رو به جلو پیش برود.

مدیر جدید برق تیران و کرون:

روند بهسازى شبکه هاى 
فرسوده با سرعت بیشترى 

انجام خواهد شد
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محسن چاوشى محسن چاوشى 
محبوب ترین محبوب ترین 

خواننده خواننده 
پاپ شدپاپ شد

شرکت فرآورده هاى نســوز ایران در نظر دارد ، عملیات اجرا، نسوز کارى بخشى از 
دپارتمانهاى تغذیه کوره و کولر دوار و مشعل ، طراحى و ساخت قالب هاى الزم جهت 
بتون نسوز ، آجر چینى کلیه تغییرات انجام شده در ساختمان تغذیه ، کوره و کولر دوار 
و مشعل ، را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید 
لذا از شرکت هاى توانمند دعوت به عمل مى آید که نسبت به دریافت اسناد مناقصه 
www.irefco.ir به وب سایت رسمى شرکت فراورده هاى نســوز ایران به نشانى
مراجعه کنند همچنین جهت تحویل پاکات مناقصه ظرف تاریخ 1400/10/15 به نشانى 
اصفهان کیلومتر 52 جاده مبارکه دبیرخانه حراست شرکت فرآورده هاى نسوز ایران 
اقدام نمایند.همچنین متقاضیان میتوانند جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره

 52543740-031  داخلى 276 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مناقصه نوبت اول

روابط عمومى شرکت فرآورده هاى نسوز ایران
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عضو کمیته علمى ســتاد مقابله با کرونــا در خصوص 
دو داروى جدیــد کرونــا بــه تازگى در جهان کشــف 
شده اند و در پاسخ به اینکه آیا این دو داروى جدید به ایران 
مى آیند گفت: هنوز مشخص نیست و این امر مستلزم این 
است که مشخص شود، این دارو ها بر روى درمان کووید 
اثربخشى خوبى دارند که تا کنون چنین تصویبى در هیچ 
کجاى دنیا صورت نگرفته و تنها مطالعات اولیه بر روى 

این داروها انجام شده است. 
حمید عمــادى افــزود: یکى از ایــن دارو هــا به نام 
مولنوپیراویر که توسط شــرکت مرك ساخته شده در 
کشــور انگلیس مجوز اضطرارى گرفته و بعد از اعالم 

این موضوع توســط شرکت مرك، شــرك فایزر هم 
اعالم کرد که دارویى براى درمان کرونا دارد که اســم 
این دارو پکس لووید است و در آمریکا مجوز اضطرارى 

اخذ کرده است.
وى ضمن اشــاره به اینکه این دارو ها بــراى درمان 
بیماران ســرپایى که در مرحله اول بیمارى قرار دارند 
و بیماریشــان به تدریج در حال تشدید است، به شرط  
اینکه طى پنج روز اول استفاده شوند، ممکن است مؤثر 
باشند، ادامه داد: براى اظهار نظر در رابطه با این دارو ها 
بسیار زود است چرا که این دودارو هنوز در هیچ کجاى 

دنیا وارد بازار نشده اند.

درپى توافق صورت گرفته بین وزیر راه و شهرسازى با 
همتاى عراقى اش در زمینه اتصال ریلى دو کشور باید 
دید موانع پیش روى راه آهن شلمچه-بصره که پیش 
از این وجود داشته، برداشــته خواهد شد و در زمانبندى 
مشخص اعالم شده مى توان با قطار به عراق سفر کرد؟

عباس خطیبى، معاون ســاخت و توسعه راه آهن، بنادر 
و فرودگاه هاى شــرکت ساخت و توســعه زیربناهاى 
حمل ونقل کشــور درباره ایــن قرارداد امضاء شــده 
اظهار کرد: قرارداد اخیر امضاء شــده بــا عراق با همه 
تفاهمنامه هاى گذشــته فــرق دارد و آن اینکه در این 
قرارداد زمانبندى مشــخصى وجود دارد که مقرر شده 

تا طرفین نسبت به آن پایبند باشند.وى افزود: بر اساس 
این قرار داد، راه آهن شلمچه-بصره با مشارکت شرکت 
ایرانى و عراقى وارد فاز مطالعاتى و اجرایى خواهد شد و تا 
کنون در تفاهمنامه هاى قبلى با عراقى ها چنین جزییات 

و زمانبندى وجود نداشت که نشان از عزم طرفین دارد.
خطیبى اعالم کرد: ســال هاى گذشــته امکان کار و 
زمانبندى مشخصى در پروژه براى سرمایه گذار ایرانى 
درخاك عراق نبود امــا امیدواریم با امضاى این قرارداد 
گره اصلى خط ریلى بصره-شــلمچه باز شود و بتوانیم 
این پروژه مهم ریلى را در زمانبندى مشــخص اعالم 

شده، به پایان برسانیم.

2 داروى جدید کرونا
 به ایران مى آیند؟

گره 20 ساله سفر ریلى 
به عراق باز مى شود؟

خودروى 9/5 میلیاردى!
  خبرآنالین|بررســى قیمت هــا در میان 
خودرو هاى الکچرى، از وجود خــودروى 9/5 
میلیارد تومانى در بازار تهران حکایت دارد. نگاهى 
به آگهى هاى فروش نشــان مى دهد که خودرو 
بى ام و ســرى li 7 730 در حدود 9 میلیارد و 500 
میلیون تومان قیمت دارد. این خودرو در طول یک 
ماه گذشته در حدود 900 میلیون تومان افزایش 
قیمت داشته است. یعنى از 8 میلیارد و 600 میلیون 
تومان به 9 میلیارد و 500 میلیون تومان افزایش 

قیمت داشته است.

تا کى باید به ساز بازیگران 
رقصید؟ 

ســاعد نیک ذات مدیر فیلمبردارى    مهر|
ســینماى ایران به نحوه پرداخت دستمزدها به 
عوامل پشت صحنه نســبت به بازیگران انتقاد 
کرد. نیک ذات مطرح کرد: اگر تا قبل از کرونا کل 
تیم دستیاران فیلمبردار 30 تا 35 میلیون تومان 
دســتمزد مى گرفتند، االن دستمزدشان به 150 
میلیون تومان رسیده است. حقشان هم هست. چرا 
دستمزد من به عنوان یک آدم متخصص در حوزه 
خودم باید یک دهم یک بازیگر باشد؟  به تازگى 
شنیده ام که برخى بازیگران بر اساس بیت کوین 
دستمزد مى گیرند! تا کى قرار است سینماى ایران 

به ساز اینها برقصد؟

شیوه  جدید
 سهمیه بندى بنزین 

  انتخاب|  وزیر نفت گفــت: به تمامى افراد 
چه صاحب خودرو باشند یا نه که یکسال در ایران 
اقامت داشته باشند، بر حسب کارت ملى 15 لیتر 
بنزین 1500 تومانى تعلق مى گیرد. به گفته جواد 
اوجى، افراد مى توانند از این بنزین استفاده کنند 
یا مى توانند از بخش اعتبــارى به صورت ریالى 
استفاده کنند. وى گفت: این طرح  فعًال در کیش 
و قشم اجرایى شده و بعداً با تصمیم دولت در کل 

کشور اجرایى خواهد شد.

ژاپن به ما هدیه داد 
  تابناك|هایاشــى وزیر امــور خارجه ژاپن 
اعالم کرد که دولت ژاپن تعــداد 700 هزار دوز 
واکسن آسترازنکا ســاخت ژاپن را از طریق ساز 
و کار کوواکس بــه دولت جمهورى اســالمى 
ایران اهدا خواهد کرد. بدیــن ترتیب تعداد کل 
واکسن هاى اهدایى ژاپن به حدود 3/6 میلیون 

دوز خواهد رسید.

خبر مهم درباره 
سود بانکى

  پانا|وزیر امور اقتصــادى و دارایى در پایان 
جلسه با مدیران عامل بانک هاى دولتى از توقف 
اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکى در تسهیالت، 
خارج از مصوبه شوراى پول و اعتبار از هفتم دى 
ماه خبر داد. سیداحســان خاندوزى با بیان اینکه 
این تصمیم در جهت عدالت و کمک به فعاالن 
اقتصادى و تولید کنندگان گرفته شــده اســت، 
گفت: بانک هاى دولتى موظف خواهند بود تا مبالغ 
خارج از مصوبه شوراى پول و اعتبار را چه مربوط 
به امسال یا سال هاى گذشته باشد، به مشتریان 

مسترد کنند.

ناقابل؛ 500 میلیون! 
چند روز پیش بود که    روزنامه خراسان|
یکى از اپراتورها اعالم کرد سامانه اى را به فروش 
سیمکارت هاى رند که شماره هاى سرراست دارند، 
اختصاص داده اســت. موردى که واقعًا عجیب 
است، سیمکارتى با شماره 09132222122 است 
که با قیمت پایه 55 میلیون وارد حراجى شده، اما 
در آخرین پیشنهاد 500 میلیون ثبت شده که فرد 

شرکت کننده 11 میلیون ودیعه داده است.

اسالم دین شادى است 
  تسنیم|خطیب مشــهور بــا انتقــاد از رویه 
هیئت هاى مذهبى در دامن زدن بــه عزادارى گفت: 
اسالم دین شادى است. ما خودمان غم را زیاد کردیم، 
تقصیر اسالم نیست. در اسالم برخى از این غم هایى که 
افزودیم، وجود ندارد. حجت االسالم رفیعى در بخشى 
دیگر از سخنان گفت: شما فاطمیه را با میالد حضرت در 
نظر بگیرید. آیا میالد حضرت زهرا(س) را به اندازه پنج 
شب عزادارى آن بانوى بزرگوار جشن مى گیریم؟ تمام 
ماه شعبان تولد است. اشکال از خود ما هیئت هاست. در 

زمینه عزادارى بیشتر چرخیدند.

نظر مداح معروف
 درباره «سهراب» 

  برترین ها|مجیــد بنى فاطمه، مــداح معروف 
در یک نشســت با موضوع تحلیل هنرى، فرهنگى و 
اجتماعى عزادارى که در خبرگزارى «فارس» برگزار 
شد  درباره سهراب ســپهرى اظهارنظر کرد. او گفت: 
سهراب سپهرى از زمانى افت کرد که شروع به نقاشى 
کرد. هنرمند زمانى که در حوزه دومى وارد مى شــود، 

دچار ضعف مى شود.

 غیبت مشکوك فرد مشکوك
  برترین ها|  هادى چاوشى، روزنامه نگار که پیش 
از این از حضور فرد مشکوکى در جلسه ستاد اقتصادى 
دولت که عمداً صورت خود را از دید دوربین ها مخفى 
مى کرد خبر داده بود، با انتشار تصویرى از جلسه جدید 
این ستاد نوشــت: « اون آقایى که اون دفعه صورتشو 

مى پوشوند، این هفته نیومده سر جلسه.»

وزارت کار را چه به بیکارى!
حجت ا... عبدالملکــى وزیر تعاون، کار    فارس|
و رفاه اجتماعى در جلســه علنى مجلس و در پاسخ به 
ســئوال نماینده ارومیه با موضوع علت عدم رسیدگى 
به موضوع اشتغال جوانان و افراد تحصیل کرده  با بیان 
اینکه 2/5 میلیون بیکار مطلق در کشور داریم گفت: 14 
میلیون نفر شغل شایسته ندارند، اما متولى اصلى اشتغال 
در این وزارتخانه نیست بلکه وزارت کار فقط مسئول 

هماهنگى بین دستگاه ها در این موضوع است.

فیلترشکن  مال امنیتى هاست
  ایلنا| مهرداد ویس کرمى، عضو و دبیر کمیسیون 
مشترك طرح صیانت از فضاى مجازى در پاسخ به این 
سئوال که «از فیلترشکن استفاده مى کنید؟»، گفت : بله 
فیلترشکن دارم. در اینکه چرا فیلترشکن گذاشتند من 
تردید دارم. یکى از کارشناسان مى گفت فیلترشکن ها را 
نهادهاى امنیتى مى گذارند که راه خروج افراد را بدانند. 
یعنى برخالف تصور، استفاده از فیلترشکن به معناى 
خارج شدن از کنترل نیست، بلکه ورود به دایره کنترل 

نیروهاى امنیتى است.

 این روزهاى روحانى
کامبیــز مهــدى زاده، داماد    دیده بان ایران|
حســن روحانى در خصوص فعالیت هاى این روزهاى 
رئیس جمهور پیشین گفت: آقاى روحانى از یک سو در 
حال برگزارى جلسات و کارهاى پژوهشى  و از سوى 
دیگر مشغول نوشتن کتاب خاطراتشان هستند. ایشان 
هم مثل بقیه مردم در حال زندگى عادى خودشــان 

هستند و بیشتر وقتشان را با خانواده مى گذرانند.

سنگال هم از ما راضى نیست! 
عضو کمیســیون اصل 90 مجلس گفت:    ایلنا|
االن وضعیت طورى شــده که حتى عراق و سنگال 
هم از خودرو هاى ما راضى نیســتند! ســید مصطفى 
میرسلیم گفت: نمى گوییم که به ژاپن صادرات کنیم اما 
به سنگال و عراق که مى توانیم صادرات داشته باشیم، 
االن وضعیت طورى شده که حتى آنها هم از ما ناراضى 
مى شوند. ان شاءا... ســال آینده وضع ما بهتر از امسال 

خواهد شد.

خبرخوان

اخیراً چهره اى بازسازى شــده از داریوش سوم، آخرین 
شاه هخامنشیان منتشر شده است، اما این چهره تا چه 

حد مستند و به واقعیت نزدیک مى تواند باشد؟ 
چهره منســوب به داریوش ســوم، آخرین پادشــاه 
هخامنشــى را یک مرکز تحقیقاتى تاریخى عکس از 
روى موزاییک نبرد ایســوس که بین اسکندر مقدونى 
و داریوش سوم درگرفته و همچنین از روى سکه هایى 
که در دوران فرمانروایى او ضرب شده، بازسازى کرده 
است. آن موزاییک به حدود 100 ســال قبل از میالد 
مسیح تعلق دارد و اکنون در موزه ناپل ایتالیا نگهدارى 
مى شود. روایت شــده این موزاییک، نسخه اى از یک 

نقاشى است.
در ایران همچنین بازســازى هــاى تصویرى صورت 
گرفته که بانوى هفت هزارســاله تهرانى و مرد شــنى 
ساســانى از جمله چهره هاى بازسازى شده اند که هر 
دو توسط «محمدرضا رکنى»ـ  کارشناس پژوهشکده 
باستان شناسىـ  انجام شده است و او بر پایه این تجربه 
درباره مســتند بودن چهــره بازسازى شــده داریوش 
ســوم و میزان نزدیکى آن به واقعیــت، گفت: چهره 
بازسازى شــده داریوش ســوم از نظر علمى نمى تواند 
درست باشــد، اما از نظر هنرى اگر تناسبات را رعایت 
کرده باشــد، اثرى مــورد توجه و کارى قشــنگ به 

حساب مى آید.
این پژوهشــگر گفت: براى این بازســازى از جمجمه 
استفاده نشده است. هیچ متعلقات دیگرى هم از داریوش 
سوم در دسترس نبوده که از آن استفاده شود. صرفًا از 
یک تصویر نقش بســته روى موزاییک و ســکه براى 
چهره سازى بهره گرفته شده اســت. مى دانیم ساخت 
موزاییک یک متغیر پیچیده اســت و یکســرى اجزاء 

کوچک مثل شن، ماسه و سنگ ریزه در کنار هم تشکیل 
اثر داده اند، بنابراین تناســبات تصویر بخاطر فرمى که 
آن مواد دارند نمى تواند دقیق باشد. سکه هم همینطور 

اســت. تصویرى که روى آن ضرب شده ممکن است 
تناسبات را رعایت نکرده باشد و حتى اغراق آمیز باشد و 

یا اصًال با واقعیت مطابقت نداشته باشد.

او همچنین یادآور شــد: ما چهره اى از داریوش ســوم 
نداریم. حتى از داریوش ســوم جمجمه اى به دســت 
نیامده اســت که الگوریتم ها برآن اساس پیاده سازى 
شود. اگر جمجمه در اختیار باشــد اطالعات زیادى را 
از شخص مى توان اســتخراج کرد. حتى گاهى شانس 
همراه اســت و مى توان از آن جمجمه DNA گرفت 
و به جزئیات بیشترى رســید. در بازسازى چهره بانوى 
هفت هزارســاله تهران جمجمه در اختیــار بود که به 
تناسب عناصر و الگوریتم ها اجزاى چهره را روى آن قرار 
دادیم و بازسازى انجام شد، اما در تصویرسازى بانوى 
هفت هزارساله هم الزاماً از دیگر جزئیات مثل شکستگى 
بینى، چــروك روى صورت، بیمارى پوســتى، رنگ 
پوست و مدل مو اطالع نداشتیم و اجراى این بخش ها 
سلیقه اى بود. اگر موادى از نظر انسان شناسى جسمانى 
در اختیار نداشته باشید که آزمایش انجام دهید خروجى 

آن سلیقه اى مى شود.
کارشناس پژوهشکده باستان شناسى افزود: به نظرم در 
چهره سازى داریوش سوم که براساس نقش موزاییک 
بوده، سلیقه اى رفتار شده است، مثًال درباره مدل موها. 
اگرچه در صحنه نبرد بخشــى از موى داریوش نشان 
داده شــده و به هم ریخته بوده که البته در آن شرایط 
هر حالتى مى توانســته داشته باشــد، اما به نظرم در 
بازسازى چهره نسبت به آن سلیقه اى رفتار شده است. 
یا دمــاغ موزاییکى بزرگ تر از دماغ بازسازى شــده در 
عکس منسوب به داریوش اســت که به نظرم بخاطر 
تناسب سنگ ریزه هاى استفاده شده در موزاییک است. 
بنابراین، این چهره خیلى نمى تواند واقعى باشــد، ولى 
براساس موادى که در اختیار داشته  مى توان آن را یک 

اثر هنرى دانست.

ای ن عکس 
چهره واقعى داریوش هخامنشى است؟

فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنایع دستى استان تهران از دستگیرى یک فرد که در محل حفارى 
غیرمجاز تونلى به طول 30 متر در ملکى مســکونى حضور داشت، از 
احتمال خروج شــى ء تاریخى خبر داد و اعالم کرد: مالک این خانه 

متوارى شده است.
سرهنگ مجتبى نورى در این باره گفت: با توجه به تکه هاى ظروف 
سفالى که در محل حفارى موجود بود و متوارى شدن مالک، احتمال 
خروج اموال تاریخى از محل حفارى وجود دارد که پس از تکمیل شدن 

پرونده در مراجع انتظامى و قضایى موضوع اطالع رسانى مى شود.
به گفته سرهنگ نورى، حفر تونل با استفاده از باالبر و بیل و کلنگ و 

دپو خاك هاى برداشتى در محل انجام شده است.
فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنایع دستى استان تهران افزود: با توجه به عمق تونل حفارى شده به 
طول حدود  30 متر  با حضور نیروهاى آتش نشانى خطرات احتمالى به 
دلیل جمع شدن گازهاى کشنده و مخرب نیز مورد بررسى قرار گرفت.
محسن ســعادتى، مدیر پایگاه ملى رى  در بازدید از محل نیز گفت: 
سفال هاى به دست آمده مربوط به دوران اســالمى و به احتمال زیاد 
سلجوقى است. به نظر مى رسد تکه هاى آجر مربوط به آجرفرش هاى 
دوره سلجوقى بخشــى از بناهاى مسکونى اســت که حفاران به آن 

آسیب وارد کرده اند.

مدتى اســت که جریان آب به نقش برجسته دوره ساســانى در شهرستان 
کازرون فارس نفوذ کرده است و فعاالن میراث فرهنگى مى گویند اگر این 

روند ادامه یابد، نقش برجسته محو مى شود.
تنگ چوگان، تنگه اى در نزدیکى شهر بیشاپور در کازرون و محل بازى سنتى 
چوگان توسط شاهان ساسانى بوده است و غار شاپور و تندیس (پیکره سنگى) 

زیباى شاپور در میان دیوارهاى غربى آن واقع شده است.
شش نقش برجسته در این تنگه وجود دارد که یکى از آنها که کامل ترین و 
زیباترین نقش برجسته زمان ساسانى به شمار مى آید تصویر مراسم دریافت 

فر ایزدى (حلقه شهریارى) توسط بهرام اول است.
یکى دیگر از این نقش برجسته ها  که بزرگ ترین نقش برجسته دوره ساسانى 
به شمار مى رود طى چند سال اخیر با مشکالت زیادى دست و پنجه نرم کرده 
به گونه اى که در حال فرسایش است. البته این بدان معنا نیست که وضعیت 

سایر نقش برجسته ها مناسب تر است.
یک فعال حوزه میراث فرهنگى با اشاره به وضعیت بد حفاظت از این نقش 

برجسته ها بیان کرد: نقش برجسته هاى موجود در تنگ چوگان که در دیواره 
کوه قرار دارند از شاخص ترین نقش برجســته هاى دوره ساسانى به شمار 

مى روند که مانند آن در هیچ کجا یافت نمى شود.
محسن عباسپور با اشاره به اینکه تمامى نقش برجسته هاى تنگ چوگان با 
فرســایش و تخریب روبه رو بوده اند، با اشاره به وضعیت نگران کننده یک 
نقش برجسته اظهار کرد: این نقش بر جسته که یکى از منحصربه فردترین 
نقش برجسته ها به شمار مى رود به دلیل آبى که از پشت به آن نفوذ مى کند 
در معرض تخریب و فرسایش قرار دارد به گونه اى که در حال حاضر وجود 

جلبک هاى بسیار ریز در آن به چشم مى خورد.
عباسپور با اشــاره به اینکه نفوذ آب از پشت نقش برجســته نیاز به انجام 
مطالعات دارد، تأکید کرد: باید با تخصیص اعتبــار مطالعات دقیقى در این 
رابطه انجام شــود تا مســیر نفوذ آب به نقش برجسته مشــخص و براى 
رفع آن اقدام کــرد در غیر این صــورت در آینده دیگــر ردى از آن وجود

 نخواهد داشت.

سخنگوى دولت از سفر رئیس جمهور به کشــور روسیه در اوایل سال 
آینده میالدى خبر داد.

على بهادرى جهرمى در نشســت با خبرنگاران از سفر آیت ا... رئیسى 
رئیس جمهور کشورمان به روسیه در روزهاى آینده خبر داد.

وى در این رابطه گفت: آیت ا... رئیسى اوایل سال آتى میالدى به روسیه 
سفر مى کند و معاون سیاســى دفتر رئیس جمهور در حال برنامه ریزى 

براى انجام این سفر است.
گفتنى اســت؛ پیش از این اعالم شــده بود که «والدیمیــر پوتین» 

رئیس جمهورى روســیه از آیت ا... رئیســى همتاى ایرانى خود براى 
سفر به مســکو در اوایل سال 2022، به طور رســمى دعوت کرده بود. 
پوتین در این باره گفته بــود: «من امیدوارم کــه رئیس جمهور ایران 
دعوت مــن را بپذیرد و بتواند اوایل ســال آینده [میالدى] به روســیه 

سفر کند.» 
پیش بینى مى شود در این سفر تفاهمنامه ها و قراردادهاى مهمى به امضا 
برسد و در خصوص مســائل مهمى همچون برجام و افزایش تعامالت 

اقتصادى و تجارى گفتگوهایى صورت بگیرد.

براســاس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
تعداد کل بیکاران کشور 2/5 میلیون نفر است که از 
این تعداد 678 هزار نفر زنان هستند و نرخ بیکارى 
آنها 28 درصد است نرخ بیکارى جوانان 15 تا 29 
سال 15/6 است و نرخ بیکارى فارغ التحصیالن 
دانشگاهى 14/3 است و یک میلیون فارغ التحصیل 

بیکار در کشور وجود دارد.
در حال حاضر جمعیت کشور 84 میلیون و 100 هزار 
نفر است که 62 درصد جمعیت در سن کار هستند 
یعنى 15 تا 65 سال دارند و بقیه هم افرادى هستند 
که یا کمتر از 15 سال ســن دارند و یا بیشتر از 65 

سال هستند و در سن کار کردن قرار ندارند.
جمعیت در سن کار در دو دسته فعال و غیر فعال قرار 
مى گیرند جمعیت فعال افرادى هستند که در سن 
کار قرار دارند و آمادگى کار کردن دارند که یا ســر 
کار مى روند یا بیکار هستند دسته دوم جمعیت غیر 
فعال در سن کار هستند، اما محصل یا خانه دارند و 

متقاضى کار نیستند.
جمعیت فعال کشــور 26 میلیون نفر هستند 2/5  
میلیون نفر بیــکار مطلق وجــود دارد یعنى یک 
ســاعت کار در هفته هم ندارنــد، 23 میلیون نفر 
افراد شــاغل داریم که در بین آنها برخى وضعیت 

شغلى مناسبى ندارند یا اشتغال ناقص دارند یعنى 
44 ساعت در هفته کار نمى کنند، یا اشتغال ناپایدار، 
شغل هاى فصلى و اشــتغال غیر رسمى دارند که  
بیمه ، بازنشستگى و از کار افتادگى ندارند و از نظر 
عبدالملکى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى شــبه 

بیکار نام دارند.
در جمعیت غیر فعــال 2/5 میلیون نفــر ناامید از 
یافتن شــغل هســتند و واقعاً بیکارند یعنى دنبال 
شغل رفته اند، اما نتوانسته اند شغل پیدا کنند و دیگر 
متقاضى شغل نیستند و جزو نرخ مشارکت هم به 
حساب نمى آیند.نکته قابل توجه این است که 2/5 
میلیون نفر نرخ بیکاران رسمى است اگر بخواهیم 
نرخ واقعى بیکارى را بگوییــم نا امیدان از کار باید 
اضافه شوند که در آن صورت حدود 5 میلیون بیکار 

در کشور وجود دارد.

حفر تونل در خانه فقط براى 
یافتن یک شى ء تاریخى

هجوم جلبک ها  به نقش برجسته ساسانى

رئیسى اوایل سال آینده میالدى به روسیه سفر مى کند

از نرخ عجیب و واقعى بیکارى 
در کشور باخبر شوید
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اصفهان در صدر 
فوتى هاى کرونا در یک روز

بنابر اعالم وزارت بهداشت، در شبانه روز منتهى به روز 
سـه شـنبه 2هزار و 128 بیمار مبتال به کرونا در کشور 
شناسایى شدند و متاسـفانه 40 بیمار نیز جان خود را به 
دلیل این بیمارى از دست دادند. در این مدت 40 بیمار 
کووید19 جـان خود را از دسـت دادنـد و مجموع جان 
باختگان این بیمارى به 131 هزار و 474 نفر رسید. در 
شبانه روز منتهى به روز سه شنبه 25 استان کشور، مرگ 
و میر صفر و یک داشته اند اما بیشترین تعداد موارد فوت 
بیماران کرونایى مربوط به استانهاى اصفهان با 12 نفر و 
تهران با 7 نفر بوده است. در این بازه زمانى، در 16 استان 
کشور هیچ موردى از مرگ و میر بیماران کرونایى ثبت 

نشده و 9 استان نیز، یک فوتى داشته اند.

مدارس امروز هم 
غیر حضورى شد

به علت استمرار شرایط پایدار سکون هوا، فعالیت هاى 
آموزشى امروز چهارشنبه در 11 شـهر استان اصفهان 
غیر حضورى شد و طرح زوج و فرد هم در شهر اصفهان 
از درب منازل اجرا مى شود. بر این اساس فعالیت هاى 
آموزشى در تمام سطوح آموزشى شامل مدارس دولتى، 
غیر دولتى، استثنایى، مهد هاى کودك و آموزشگاه هاى 
زبـان و علمـى و آزاد در شاهین شـهر، خمینى شـهر، 
دولت آباد، زرین شـهر، مبارکه، فوالدشهر، فالورجان، 
کاشـان، آران و بیـدگل و نجف آبـاد و سـجزى غیـر 

حضورى است.

آغاز بارش ها از امروز
کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اصفهان 
گفت: سـامانه بارشـى فعال از اواسـط روز چهارشـنبه 
(امروز) وارد استان مى شود که بارش برف و باران را به 
همراه دارد. محمدرضا رفیعى افزود: این موج به نسبت 
ناپایدار تا اواخر روز جمعه این هفته به استان نفوذ خواهد 
کرد که بارش برف و باران را براى نقاط مختلف بدنبال 
خواهد داشت. وى اظهار داشـت: بیشترین بارش هاى 
روز چهارشـنبه بـراى مناطق غـرب و جنوب اسـتان، 
شـدت بارش هاى روز پنجشـنبه براى بیشتر مناطق و 
در نیمه جنوبى و روز جمعه براى نیمه شـمالى اسـتان 

پیش بینى مى شود.

زلزله انارك احساس نشد
بخشدار زواره و دبیر مدیریت بحران فرماندارى اردستان 
گفـت: زلزله 3/9 در مقیاس ریشـتر روز سـه شـنبه در 
حوالى انارك، 82 کیلومترى زواره و 96 کیلومترى مرکز 
شهرستان هیچگونه خسـارت و لرزشـى در این خطه 
نداشته اسـت. ابوالفضل مختارزاده افزود: این زلزله بنا 
بر اعالم مرکز لرزه نگارى موسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران ساعت 9 و 19 دقیقه و 49 ثانیه سه شنبه به وقت 
محلى در عمق هشت کیلومترى زمین و در حوالى انارك 
رخ داد که به دلیل کمى میزان شدت زلزله، لرزش آن در 

شهرستان اردستان احساس نشد. 

کاهش مراجعات اهداى خون
رئیـس روابـط عمومـى اداره کل انتقال خون اسـتان 
اصفهان گفـت: ذخیره خون اسـتان اصفهـان در حال 
حاضر سه روز است و با توجه به شروع فصل سرد سال 
با کاهش مراجعه اهداکنندگان خون روبه رو هسـتیم. 
 لطفعلى جعفرى اظهار کرد: ذخیره خون استان اصفهان 
در حال حاضر سه روز است و در مقایسه با هفت روز حد 
مطلوب ذخیره خون، وضعیت استان اصفهان بحرانى 

نیست اما در وضعیت مطلوب نیز به سر نمى برد.

اصالح شبکه آب خیابان حکیم 
دو عملیات اصالح شبکه آب در خیابان حکیم اصفهان 
به طول 164 متر انجام شـد. در ایـن دو عملیات که در 
مدت 8 روز انجام شـد شـبکه توزیع آب کوچه مسجد 
حکیم به طول 54 متر و بازار رنگرزها به طول 110 متر 

با لوله پلى اتیلن 110 میلى متر اصالح شد.

خبر

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهــان گفت: از 
شــاخص هاى ارزیابى آموزش و پرورش هاى سراســر 
کشور انسداد مبادى بى ســوادى است. استان اصفهان 
در این عرصه موفق عمل کرده و بى انصافى اســت اگر 
در این بخش براى اصفهان قضاوت دیگرى شود.محمد 
اعتدادى اظهار کرد: یکى از شاخص هاى ارزیابى آموزش 
و پرورش در سراســر کشور انســداد مبادى بى سوادى 
است، استان اصفهان در این عرصه موفق عمل کرده و 
بى انصافى است اگر در این بخش براى اصفهان قضاوت 
دیگرى شود. رشد نرخ سوادآموزى در استان اصفهان در 
مقایسه با سال هاى گذشته نشان دهنده اتفاقات خوبى 

بوده است.اعتدادى خاطرنشان کرد: انجام این فعالیت ها 
به سهولت امکان پذیر نیست و ارائه آموزش هاى فناورى 
به گروه هاى هدف سوادآموزى زمان بر است. این اتفاق 
خوشــایند وابسته به تالش شــبانه روزى نهضت سواد 
آموزى و آموزشیاران این نهاد اســت که امروز موجب 
مباهات و افتخار استان اصفهان شده اند و نرخ باسوادى 
به مرز 98 درصد رسیده اســت و در حال حاضر استان 

اصفهان جزو پنج استان برتر باسواد کشور است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: 
امیدواریم به زودى پایان بى سوادى را در استان اصفهان 

با برخوردارى از پتانسیل هاى موجود اعالم کنیم.

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: 14 دستگاه 
کامیون تانکردار حامل 420 هزار لیتر فرآورده نفتى که به 
صورت غیرقانونى قصد خروج از کشور را داشتند، توقیف 

شدند.
سرهنگ محمدرضا هاشمى فر اظهار داشت: مأموران اداره 
مبارزه با امنیت اقتصادى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
با اشرافیت و هوشمندى خود از قاچاق فرآورده هاى نفتى 
به کشورهاى همســایه تحت عنوان هیدروکربن مطلع و 

بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وى افزود: مأموران در همین رابطه از توقف تعدادى کامیون 
تانکردار در پارکینگ گمرك اصفهان مطلع و طى هماهنگى 

با مقام قضائى به همراه نماینده اداره کل استاندارد و حراست 
گمرك در محل حضور یافته و 14 دستگاه کامیون تانکر دار 
حامل 420 هزار فرآورده نفتى که قصد داشتند بدون داشتن 
مجوز قانونى و تحت عنوانى دیگر از کشــور خارج کنند را 

مشاهده کردند.
فرمانده انتظامى اســتان اصفهــان، ارزش محموله هاى 
مکشوفه را برابر ارزیابى کارشناســان مربوطه 54 میلیارد 
ریال اعالم کرد و اظهار داشت: با توجه به عدم ارائه اسناد 
و مدارك مثبته گمرکى، تمامــى خودروهاى مذکور با بار 
مربوطه به دستور مقام قضائى توقیف شدند و از خروج غیر 

قانونى فرآورده هاى نفتى جلوگیرى به عمل آمد.

جلوگیرى از خروج 
420 هزار لیتر فرآورده نفتى  

موفقیت اصفهان در انسداد 
مبادى بى سوادى 

رئیس پلیــس آگاهى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان از دستگیرى زن رمالى خبر داد که با وعده 
دعا براى رفع بیمارى، از خانواده اى 25 میلیارد ریال 

کالهبردارى کرده بود.
سرهنگ حســین ُترکیان با اعالم این خبر، اظهار 
کرد: در پى وصول پرونده کاله بردارى به دادخواهى 
یکــى از شــهروندان مبنى بر کاله بــردارى یک 
زن رمال از خانــواده وى، موضوع در دســتور کار 
کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کاله بردارى پلیس 

آگاهى استان اصفهان قرار گرفت.
وى افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشــخص 
شد پدر شاکى به دلیل بیمارى قلبى به بیمارستان 
مراجعه کرده و بسترى مى شــود. با طوالنى شدن 
بســترى این فرد، خانواده وى به یک زن رمال و 
فالگیر متوسل مى شوند که ادعا مى کرد مى تواند با 

دعا، مشکل بیمار را رفع کند.
رئیس پلیــس آگاهى فرماندهى انتظامى اســتان 
گفت: زن رمــال با ایــن ترفند موفق شــده بود 
به صورت تدریجى در مدت 2 سال، 5 میلیارد ریال 

طال و 20 میلیارد ریال وجه نقد از خانواده شــاکى 
کالهبردارى کند.

این مقــام انتظامى با بیان اینکــه کارآگاهان پس 
از تکمیل تحقیقات خود، متهمــه را تحت تعقیب 
هوشمندانه خود قرار دادند، افزود: پس از شناسایى 
محل ســکونت این زن در یکى از محله هاى شهر 
اصفهان، طى هماهنگى با مقام قضائى او را دستگیر 

و به پلیس آگاهى منتقل کردند.
به گــزارش فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان، 
سرهنگ ُترکیان با اشاره به اینکه این زن که در ابتدا 
منکر ارتکاب هرگونه جرمى بود، خاطرنشان کرد: 
متهمه پس از مشاهده مدارك و مستندات پرونده، 
به کاله بردارى از این خانواده اعتراف و عنوان کرد 
که مدت ها قبل با آن ها آشنا بوده و به منظور گرفتن 
فال قهوه به خانه آن ها رفت وآمد داشته است. پس 
از اطالع از بیمارى پــدر خانواده فرصت را غنیمت 
دانسته و با ادعاى اینکه مى تواند با دعا کردن مشکل 
بیمارى او را رفع کند هر بار مبالغ هنگفتى را از این 

بابت دریافت کرده است.

دادســتان نجف آباد در خصوص فوت دانشجوى 
دختر  رشته برق دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
گفت: یکى از دانشجویان رشته برق این دانشگاه بر 
اثر برق گرفتگى در کارگاه علمى دچار حادثه شد و 

جان خود را از دست داد.
حســین گرامى در گفتگو با ایســنا بــا تایید این 
خبر، اظهار کــرد: ظهر روز ششــم  دى ماه یکى 
از دانشــجویان رشته برق دانشــگاه آزاد اسالمى 
نجف آباد بر اثر حادثه بــرق گرفتگى جان خود را از 
دست داد. این حادثه در حالى رخ داد که دانشجویان 
ترم آخر رشته مهندسى برق در کارگاه عملى در حال 

فراگیرى آموزش هاى مربوطه بودند.
وى افزود: پــس از وقوع حادثه، این دانشــجو به 
بیمارســتان شــهید منتظرى نجف آباد منتقل و 
عملیات پزشــکى براى احیاى او انجام شــد، اما 

متأسفانه این دانشجو فوت کرد.

دادستان نجف آباد با بیان اینکه بررسى هاى فنى در 
خصوص اظهار نظر در مورد علت این حادثه هنوز 
تکمیل نشده و منتظر نظرات کارشناسى اداره برق 
و آتش نشــانى و جمع بندى تمام نظرات هستیم، 
گفت: فیلم هاى مربوط به این کارگاه مشاهده شده 
و همچنین آتش نشانى و اداره برق از محل حادثه 
بازدید داشته اند و اکنون کارگاه مسدود است. پیکر 
این دانشجو  براى بررســى هاى بیشتر به پزشکى 

قانونى انتقال داده شده است.
وى اضافه کرد: تا پیش از جمع بندى نظرات و اعالم 
نتیجه نهایى گزارش ها، بهتر اســت از اظهارنظر 
در خصوص علت این حادثــه بپرهیزیم. با خانواده 
مرحوم دیدار داشته ام و در حالى که این دانشجوى 
مســیحى در شب ســال نوى میالدى فوت کرده 
است، نباید با انتشار مطالب نادرست، نمک به زخم 

خانواده آن مرحوم پاشید.

شــهردار گلپایگان گفت: علت اقدام به خودسوزى 
فردى در مقابل شهردارى این شهر، به این مجموعه 

مربوط نمى شود.
پیمان شــکرزاده با بیان اینکه اقدام به خودسوزى 
فــردى در مقابل شــهردارى گلپایــگان به این 
شهردارى مربوط نیست، اظهار کرد: سال 1392 دو 
نفر قطعه زمینى را معامله و اختالف پیدا مى کنند، 
شهردارى در زمان احداث پارك شهید خرازى در 
سمت زمین متعلق به این شهروند فضاى سبز ایجاد 

نکرده است.
وى افزود: به فردى که روز دوشنبه مقابل شهردارى 
اقدام به خودســوزى کرد، گفته بودیم ادامه پروژه 

«پارك شــهید خرازى» را تا مشخص شدن مالک 
اصلى زمین اجرا نمى کنیم.

شهردار گلپایگان گفت: متأسفانه این فرد در مقابل 
شهردارى اقدام به خودسوزى کرد و یکى از کارکنان 
شهردارى که براى کمک به فرد مصدوم رفته بود نیز 
دچار سوختگى شــد که با حضور به موقع مأموران 
آتش نشــانى، حریــق اطفا و مصدومــان با کمک 
اورژانس به بیمارستان امام حســین (ع) گلپایگان 

اعزام شدند. 
وى ادامه داد: فردى که در مقابل شهردارى اقدام به 
خودسوزى کرده بود سرانجام به بیمارستان اصفهان 

اعزام شده است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان 
با بیان اینکه وارد کنندگان ســم، سموم بى کیفیت 
چینى را به کشور وارد کرده اند که مشکالت کنونى 
را به وجود آورده اســت، گفت: همه این مشکالت 
ناشى از عملکرد جهاد کشاورزى و عدم نظارت بر 

سموم وارداتى و داخلى است.
چند روز قبل اعالم شد که محموله اى از فلفل هاى 
صادراتى ایران که به روسیه ارسال شده، برگشت 
خورده اســت و روس ها اعالم کرده انــد که این 
محصول ایرانــى گواهینامــه باقیمانده ســموم 
کشــاورزى را ندارد و از این رو امکان ورود آن به 

خاك روسیه فراهم نیست.
در ماه هاى گذشته خبر برگشت خوردن سیب زمینى 
ایــران از ازبکســتان و هندوانه ایــران از برخى 
کشورهاى حاشیه خلیج فارس نیز منتشر شده بود 
که به نظر مى رسد ریشــه در عدم مدیریت صحیح 

فرایند سم پاشى به محصوالت دارد.

حســین وحیدا در رابطه بــا بازگشــت برخى از 
محصوالت کشاورزى صادراتى ایران اظهار کرد: 
همه مشکالتى که در تولید محصوالت کشاورزى 

به وجود آمد، ناشى از استاندارد نبودن سموم است.
وى افزود: متأســفانه هیچ نظارتى بر واردات سم 
انجام نمى شود و ســمومى که در اختیار کشاورزان 

قرار مى گیرد کارایى و استانداردهاى الزم را ندارد.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان 
گفت: وارد کنندگان سم، سموم بى کیفیت چینى را 
به کشور وارد کرده اند که مشــکالت کنونى را به 
وجود آورده است. عالوه بر این سموم تولید داخل 

هم کیفیت کافى را ندارد.
وحیدا مدعى شــد: همه این مشــکالت ناشى از 
عملکرد جهاد کشــاورزى و عدم نظارت بر سموم 
است. کشاورزان مجبورند ســموم را با قیمت هاى 
بســیار زیاد خریدارى کنند اما هیــچ نتیجه اى از 

استفاده آن در محصوالت خود نمى گیرند.

زن رمال 2/5میلیارد تومان کالهبردارى کرد 

فوت دانشجوى مسیحى دانشگاه آزاد نجف آباد
 در شب سال نو

ماجراى خودسوزى 
مقابل شهردارى گلپایگان 

دردسر  سموم بى کیفیت چینى

رئیس حوضه آبریز رودخانه زاینده رود از آغاز مطالعات 
جامع یک ســاله منابع و مصارف آب در این حوضه خبر 
داد و گفت: در نتیجه این مطالعات جامع، سند تخصیص 

منابع آبى حوضه آبریز زاینده رود تدوین مى شود.
هوشنگ مالیى در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بحث 
منابع و مصارف حوضه آبریز زاینده رود در دستور کار ما 
قرار دارد؛ مطالعات جامعى با محوریت تأمین آب شرب 
در حال انجام داریم، اظهار کرد: این مطالعات که تکمیل 
شود، مى توانیم برنامه جامع ترى براى منابع و مصارف 

آب در حوضه آبریز زاینده رود داشته باشیم.
وى درباره زمان تکمیل مطالعات جامع منابع و مصارف 
حوضه آبریز زاینده رود گفت: این مطالعات تازه آغاز شده 
و برآورد ما این است که یک سال به طول خواهد انجامید.

رئیس حوضه آبریز رودخانه زاینده رود با تاکید بر اینکه 
تخصیص آبى کــه در حوضه آبریز زاینــده رود تعریف 
شده، بر اساس شــرایط نرمال آبى بوده و در شرایطى 
که خشکسالى داریم و ممکن است در زمان هایى بارش 
کمتر از نرمال باشــد، نمى توان تخصیص هایى که بر 

اساس شرایط نرمال تعریف شده را به طور کامل صورت 
داد، تصریح کرد: منابع آبى حوضه آبریز زاینده رود صرفًا 
ســد زاینده رود نیســت، بلکه حوضه زاینده رود حدود 
40 هزار کیلومتر مربع اســت که درواقــع حوضه آبریز 
گاوخونى است؛ بخش کوچکى از آن سد زاینده رود است 
و بقیه حوضه آبریز در پایین دست آن قرار دارد؛ وقتى در 
خصوص منابع و مصارف حوضه صحبت مى کنیم، در 
زمینه تمام منابع و مصارف ایــن حوضه آبریز 40 هزار 

کیلومتر مربعى صحبت مى کنیم.
مالیى افزود: در مجموع 244 میلیمتر متوســط بارش 
در حوضه آبریز زاینده رود اســت، میزان بارش هاى این 
حوضه آبریز در سال هاى اخیر به کمتر از 100 میلیمتر 
کاهش پیدا کرده اســت و این کاهش باعث مى شــود 
در بخــش منابع آب ســطحى و همچنیــن منابع آب 
تجدیدپذیر که منابع زیرزمینى هســتند، دچار مشکل 

شویم.
وى با بیــان اینکه بایــد قبول کنیم دوره خشــکى را 
در حوضه آبریز زاینده رود داشــته ایم، گفــت: یکى از 

رویکردهایى که در بازتخصیص آب داریم این اســت 
که بتوانیم از آب هاى نامتعارف که پساب هست استفاده 
کنیم و یــا در بخش صنعت بتوانیــم بازچرخانى آب را 

داشته باشیم.
رئیس حوضــه آبریز رودخانه زاینده رود بــا بیان اینکه 
همچنین ظرفیت هایى در انتقال آب از دریا ایجاد شده 
که مى تواند با تخصیص هایى که در گذشته داده شده، 
جایگزین شود که این تخصیص ها مى تواند براى تعادل 
بخشى منابع آب زیرزمینى و یا اشتغال زایى در مناطق 
محروم و روستایى استفاده شــود، گفت: آغاز مطالعات 
جامع در حوضه منابع و مصارف زاینده رود به معناى این 
نیست که قبًال کارى در این حوضه صورت نگرفته است.

به گفته مالیى مــا قبًال کارهاى مطالعاتى در ســطح 
اســتان ها، مثل اســتان هاى اصفهان و چهارمحال و 
بختیارى انجــام داده ایم و قدم آخر این اســت که این 
مطالعات اســتانى، تبدیل به مطالعات جامع شوند و در 
نتیجه این مطالعات جامع، ســند تخصیص منابع آبى 

حوضه آبریز زاینده رود تدوین مى شود.

رئیس حوضه آبریز رودخانه زاینده رود خبر داد

آغاز مطالعات جامع در
 حوزه زاینده رود

کارخانه تعطیل شــده تولید فرآورده هاى گوشــتى در اصفهان با وجود وعده و قول 
مسئوالن همچنان تعطیل است. 

کارخانه فرآورده هاى گوشتى راك که مى توانست غذاى روزانه 600 هزار نفر را تأمین 
کند پنج سالى از نفس افتاده اســت، مدیر عامل این کارخانه گفت: اقساط این واحد 
صنعتى بعد از گرفتن تسهیالت ســرمایه در گردش به دلیل مشکالت تولید به موقع 

پرداخت نشد و به همین دلیل بانک کارخانه را تعطیل کرد.
کاظم زاده با اشاره به بیکار شدن حدود 130 نفر با تعطیلى این واحد تولیدى افزود: ارزش 
مالى کارخانه حدود 100 میلیارد تومان برآورد شد اما بانک کل کارخانه را به خاطر 8 

میلیارد تومان تسهیالت تصرف کرد.
به گفته وى بانک این مقدار پول را با نرخ سود مرکب چندین برابر مقدار واقعى محاسبه 

کرده اند.
مدیر کارخانه ادامه داد: با وجود مراجعه مکرر به بانک براى تسویه بدهى بانک و قول 
مسئوالن وقت هیچ گونه همکارى براى بازگشایى کارخانه صورت نگرفت و حاال بیش 

از 4 سال از تعطیلى کارخانه مى گذرد .
ایروانى مدیر کل وقت دفتر هماهنگى امور سرمایه گذارى و اشتغال استاندارى اصفهان 
تیرماه امسال در ارتباط تلویزیونى با شبکه اصفهان قول داده بود : با تشکیل کمیته اى 
متشکل از استاندارى، اتاق بازرگانى و نماینده سرمایه گذار و بانک زمینه بازگرداندن 

این کارخانه فراهم مى شود.

«راك» همچنان تعطیل است

شهردار اصفهان گفت: این منطقه دیگر گنجایش طرح توسعه مسکن انبوه را ندارد و امکانات 
شهرى آن نباید موجب افزایش جمعیت جدید و مهاجر پذیرى باشد.

على قاسم زاده هنگام بازدید نماینده ولى فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمى از پروژه یک 
هزار واحدى مسکن منطقه زینبیه اصفهان اظهار داشت: ما نگران ساخت مسکن در اصفهان 
نیستیم، بلکه نگرانى ما این است که در کنار خانه هاى کوچک کمبود آب  و هواى سالم داریم.
وى تصریح کرد: شهردارى اصفهان مبداء برخى مهاجرت ها را مشخص کرده که از سمت 

شرق و غرب استان به مناطق حاشیه اى و  حصه بوده است.
وى ادامه داد: به عنوان مثال بخش عمده ســاکنان مهاجر در اصفهان از شهرستان هاى 
فریدن، چادگان و اســتان هاى همجوار هســتند که حضور آنها نیازمند امکانات زندگى، 

بهداشت، درمان است.
غالم حسین خانى مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان نیز در این بازدید گفت: تمام تالش 
بنیاد مسکن این است که تسهیالت مسکن را در روستاها ایجاد کند تا مهاجرت معکوس 

رخ دهد.
وى افزود: تاکنون 200 واحد روستایى توسط بنیاد مســکن در شهرستان ها و روستاهاى 

اطراف اصفهان همچون کلوسه فریدن ساخته شده است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان تصریح کرد: معتقد هستیم که مهاجرت معکوس به 

طور آهسته در حال رخ دادن است زیرا منازل خوبى در حال ساخت است.
وى در بخشــى از صحبت هاى خود در خصوص خانه هاى روستایى پالك2 نفره گفت: 
مشکل تک واحدى روستایى و شهرهاى کوچک در وزارت خانه مطرح شده اما درخواست 

داریم مردم پالك هاى 2 نفره مسکن را افرادى آشنا توافق و تحویل بگیرند.
خانى گفت: مشکل ارتفاع، تعداد واحد و تک واحدى نداریم و تسهیالت 200 میلیون تومانى 
با کار مزد پنج درصد در این زمینه لحاظ شده است که درخواست داریم مردم تقاضاى مسکن 

خود را به بنیاد مسکن اطالع دهند.
به گزارش ایرنا، مجموعه مسکونى  هزار واحدى منطقه زینبیه اصفهان با 80 درصد پیشرفت 

فیزیکى در دست اجراست که تاکنون 826 واحدآن ساخته شده است.

اصفهان گنجایش 
توسعه مسکن انبوه را ندارد
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سعید ساالرزهى، کارگردان، تهیه کننده و سرپرســت نویسندگان مجموعه 
عروسکى «کوچه مروارید» همان برنامه اى که جناب خان در آن متولد شد و 
مدتى بعد به برنامه «خندوانه» رفت، در گفت وگویى با ایسنا از نحوه طراحى 
عروسک جناب خان و محبوبیت این روزهایش بعد از گذشت حدود یک دهه 

گفت.
ســاالرزهى مســیر خلق کاراکتر «جناب خان» را اینگونه روایت کرد: ما در 
راستاى ساخت یک مجموعه جدید و تاثیرگذار در حوزه کودك که بعدا «کوچه 
مروارید» نام گرفت، مطابق روال ســایر کارها، ابتدا اتاق فکرى با شــرکت 
نویســندگان، طراحان و فعاالن برنامه ســازى بخصوص کار عروسکى راه 
انداختیم و بعد از چند ماه جلسات متعدد و طراحى کلیات و جزییات مجموعه 
از جمله فرم و محتوا، مرحله بعدى شــروع شــد و آن هم دعوت به همکارى 
نویســندگان مطرح برنامه هاى کودك بود و به تدریج شخصیت ها و قصه ها 
شکل گرفت. با شکل گیرى ادبى کاراکترها مرحله طراحى و ساخت فیزیکى 
عروسک ها شروع شد و در این مرحله ابتدا طراحى دو بعدى کاراکترها زیر نظر 
من شکل گرفت و پس از این و در مرحله ســاخت عروسک ها بیش از بیست 

عروسک، از جمله «جناب خان» خلق شدند.
وى ادامه داد: همزمان با ساخته شدن عروسکها از صداپیشه ها دعوت کردیم 
که تست شوند با کدام عروســک سازگارترند تا انتخاب شــوند و ضمنا قبال 
نویسنده ها هم عالوه بر نوشتن متن ها براى انتخاب اسم، نام هاى مختلف را 
به من پیشنهاد مى دادند که یا رد یا تصویب مى شد. در نهایت محمد بحرانى 
که از ابتدا در کنار مجموعه و در اتاق اولیه این مجموعه حضور داشت به عنوان 
صداپیشه نهایى جناب خان تایید شــد که همانطور که طى این سالها شاهد 

بودیم در روند خلق، رشد و موفقیت جناب خان نقش مهمى داشتند.
ساالرزهى درباره ادبیات و لحن جناب خان که در «خندوانه» دیده مى شود، 
اظهار کرد: به غیر از محمد بحرانى باید از آقــاى محمد نادرى یاد کرد که در 
حوزه ادبیات و متن، خالق جناب خان هســتند و نام جناب خان را هم مدیون 
ایشان هستیم و همچنین باید از خانم هدیه هاشمى نام ببریم که ظاهر فعلى 

جناب خان را مدیون ایشان هستیم.
ســاالرزهى گفت: اوایل ســال 90 یکى از دالیلى که براى من انگیزه شد تا 
براى ســاخت مجموعه «کوچه مروارید» تالش کنم، خالئى بود که در حوزه 

کار عروسکى و بِرندهاى عروســکى بود. در همان دوران آقاى طهماسب و 
همکارانشان فقط ایام عید کاله قرمزى را مى ساختند و با فاصله هر چند سال 
یک بار سینمایى «کاله قرمزى» را ارائه مى کردند. خانم برومند مدتها بود که 
کارى نکرده بودند و عروسک هایى مثل مجید دلبندم و سایر عروسک هاى 
برند به دالیل ناشــناخته و برخالف میل خالقانشــان خیلى وقت بود که رها 
شده بودند. احساس کردم ضرورت دارد که تالشــى شود براى اینکه مجددا 
یکسرى کارهاى عروسکى موفق و اساســى طراحى و ساخته شود. در نتیجه 
«کوچه مروارید» را طراحــى کردیم و منجر به خلــق کاراکتر جناب خان و 

عروسک هاى دیگر شد.
این کارگردان ســپس درباره حضور جناب خان در «خندوانه» و محبویتش 
براى مخاطبان بزرگســان گفت: بعــد از اتفاقاتى که افتــاد و جناب خان در 
برنامه «خندوانه» به خانه هــاى مردم رفت، محبوب و برند شــد، بر مبناى 
ویژگى هایش در حوزه بزرگسال موثرتر عمل کرد. اگرچه بچه ها هم به این 

کاراکتر عالقه مند هستند.
وى افزود: حتما اینگونه است که با وجود محمد بحرانى و رامبد جوان، جناب 
خان همیشه مســیر صعودى خودش را حفظ مى کند. به ویژه محمد بحرانى 
که عاشق کاراکتر جناب خان است و از آن در برابر هر آسیبى محافظت خواهد 
کرد. از طرفى اتاق فکرى که در «خندوانه» وجود دارد، موثر است و همه اینها 
کمک کرده اند جناب خان مسیر رو به رشدى را طى کند و امیدوارم این مسیر 

ادامه داشته باشد.
او درباره عملکــرد جناب خان در فصــل جدید «خندوانه» نیــز اظهار کرد: 
مى بینم که جناب خان چه قدر دوست داشــتنى است و چقدر مردم دوستش 
دارند و امانتى که بچه هاى کوچه مروارید به محمد و رامبد ســپردند را خوب 
مراقبت مى کنند. باید بدانیم به دســت آوردن اتفاقى مثل جناب خان، اتفاق 
ســاده اى نیســت. ما تالش مى کردیم در بخش خصوصى ایــن کاراکتر را 
نگه داریم و در همان فضایى که مربوط به کودکان اســت کار را ادامه دهیم 
اما حاال خواست خدا بود که به شــکل دیگرى در «خندوانه» برود و مسیرش 
را ادامه دهــد و یکى از دالیلى کــه مالکیت جناب خــان را برخالف میلم از 
دســترس خارج کردم این بود که متعلق به مردم اســت و نباید بیش از این 

آسیب ببیند.

گفتگو با خالق عروسکى که طرفداران فراوانى در «خندوانه» دارد

«جناب خان» چگونه متولد شد؟

اکران «جان ویک 4» 
یکسال به تأخیر افتاد

چرا ده نمکى 
«معراجى ها» را ساخت 

تاریخ اکران نســخه چهارم از فیلم سینمایى «جان 
ویک» به دلیل پاندمى کرونــا و تعهدات کیانو ریوز 
براى فیلم ماتریکس 4 به تأخیر افتاد. در حال حاضر 
این فیلم قرار اســت در 24 مارس 2023 در ایاالت 
متحده اکران شــود. این در حالى است که کمپانى 
الینزگیت به طور رسمى در هفته افتتاحیه جان ویک 
3 تاریخ قسمت چهارم را (21 مى 2021) اعالم کرد.

فیلم بردارى در 28 ژوئن 2021 در برلین و پاریس در 
طول همه گیرى کووید-19 آغاز شــد. فیلم بردارى 
اضافى در ژاپن و شهر نیویورك انجام شد. در اکتبر 

2021، فیلم بردارى اصلى رسما به پایان رسید.
جان ویک اینبار از سرانى که به او خیانت کرده اند و 
خواهان مرگ قطعى وى مى باشند به شدت عصبانى 
است و قصد دارد با کمک دوست خود که زخم بدى را 
در طول جنگ قبلى خورده است با افرادى که کشتن 
او تنها هدفشان است مقابله کند و انتقام خودش را به 

سرانجام برساند.
این فیلــم ادامه فیلم «جان ویــک 3» و همچنین 
چهارمین قسمت در سرى فیلم هاى جان ویک به 
کارگردانى چاد استاهلسکى، با فیلمنامه اى مشترك 
به نویسندگى شى هتن و مایکل فینچ که براساس 
شخصیت هاى دریک کولســتاد خلق کرده با بازى 

کیانو ریوز در نقش جان ویک است. 

مسعود ده نمکى معتقد است سریال «معراجى ها» 
تاثیر عمیقى روى جوانان گذاشت و به شبهات نسل 

جوان پاسخ داد.
ده نمکى در گفتگو با برنامه «مرد میدان» با اشاره به 
اینکه خوشحال است که در سالگرد عملیات کربالى 
4 خدا توفیق داد فیلم و ســریال «معراجى ها» را با 
نیم نگاهى به قصه غواصان و شهادت مظلومانه آنان 
ساخته شد وتاثیر خود را گذاشت، گفت: کمتر کارى 

درباره غواصان و این عملیات ساخته شده است.
وى ادامه داد: این ســریال در زمانى پخش شد که 
چند ماه پس از آن پیکر شــهداى غواص کشــف 
شد، بسیار روى مخاطب تاثیر گذاشت و مردم با آن 

همذات پندارى کردند.
کارگردان «معراجى ها» درباره ایده این سریال مطرح 
کرد: این پروژه درباره دفن شهداى گمنام در دانشگاه 
بود و بر اساس القائات دشمنان و ناآگاهان برخوردى 
با مساله دفن پیکر شد که همین موضوع را دست مایه 
ساخت «معراجى ها» قرار دادم که تا به شبهات نسل 
جدید از جمله اینکه چرا ایــن افراد قهرمانان ملى و 
دینى ما هستند و دنیا با قهرمانانش چگونه برخورد 

مى کند، پاسخ بدهم.
ده نمکى ادامه داد: سریال بر اساس این ایده نوشته 
شد و تاثیر عمیقى روى جوانان گذاشت همچنین به 

شبهات پاسخ داد.
وى با بیان اینکه نســل امروز اگر کتاب هایى که در 
زمینه هشت ســال دفاع مقدس نوشته شده است، 
بخوانند به این مســاله پى مى برند که چه کارهایى 
مى شــد در آن زمان انجام داد، گفــت: در آن زمان 
همه بسترها فراهم نبود من اعتقادم این است که 8 
سال جنگ ما، جنگ گسترده اى بود که همچنان در 

جنبه هاى مختلف ادامه دارد.
این فیلمســاز افزود: جنگى که تمام نشدنى است، 
جنگ فقر و غنا است که اقتضائاتى دارد و به الزامات 

آن باید پرداخته شود.
ده نمکى در پایان خاطرنشان کرد: گول حرف هاى 
شبه روشنفکرى را نخورید که برخى عملیات ها را از 
هم جدا مى کنند چرا عملیات ها فرقى باهم نمى کرد و 

همه جزو جهاد است.
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این روزها رقابت هدیه تهرانى و نیکى کریمى خیلى نامحسوس در جریان است.
در هفته گذشته، فیلم ســینمایى «آتاباى» با کارگردانى نیکى کریمى و بازى جواد عزتى و 
هادى حجازى فر، با فروش 400 میلیون تومانى، یک ســوم فیلم سینمایى «بى همه چیز»، 

ساخته محسن قرائى و بازى هدیه تهرانى و پرویز پرستویى فروخته است.
در حال حاضر 18 فیلم ســینمایى روى پرده سینما هســتند و از این میان، «گشت ارشاد»، 
«دینامیت»، «بى همه چیز»، «شــهر گربه ها» و «آتاباى» به ترتیــب جایگاه اول تا پنجم 

جدول فروش در یک هفته گذشته را به خود اختصاص داده اند.
در هفته گذشته، فیلم سینمایى «گشت ارشاد 3» با کارگردانى سعید سهیلى دو میلیارد و 500 
میلیون تومان، «دینامیت» با کارگردانى سید مسعود اطیابى، دو میلیارد و 200 میلیون تومان، 
«بى همه چیز» یک میلیارد و 300 میلیون تومان، «شــهر گربه ها» به کارگردانى سید جواد 
هاشمى 480 میلیون تومان و «آتاباى» به کارگردانى نیکى کریمى 440 میلیون تومان را در 

گیشه براى خود ثبت کرده اند.
 فیلم سینمایى «آتاباى» پیش از اکران«بى همه چیز» جایگاه سوم جدول فروش را به خود 
اختصاص داده بود، اما در دو هفته گذشته به جایگاه پنجم رســیده و جایش را به «بى همه 
چیز» داده است. باید دید که در ادامه مســیر «آتاباى» توان فروش بیش تر و رقابت با « بى 

همه چیز» را دارد یا نه!

در حالى که قرار بــود از 6 دى ماه نیم فصــل دوم مجموعه نمایش خانگــى «خاتون» به 
کارگردانى تینا پاکروان و تهیه کنندگى على اســدزاده در پلتفرم نماوا منتشــر شود، اما این 

اتفاق نیفتاد.
این در حالى است که بر اساس آخرین پست صفحه رسمى اینستاگرام سریال «خاتون» که 
در روز پنجشنبه 2 دى ماه منتشر شده، قسمت جدید این مجموعه مطابق زمان بندى قرار بود 

دوشنبه 6 دى ماه منتشر شود.
بسیارى انتقادات از سوى آن دسته از کاربران پلتفرم نماواست که براى تماشاى «خاتون» 

اشتراك خریدارى کرده اند، اما به علت تاخیر در پخش این سریال متضرر شده اند.
پخش نشدن مجموعه «خاتون» که در 8 قسمت نخست، محبوبیت فراوانى میان مخاطبان 
یافته اســت، بازتاب منفى در شــبکه هاى اجتماعى داشته و بســیارى از کاربران از پلتفرم 
پخش کننده و سازندگان سریال بابت این تاخیر عصبانى اند. عالقه مندان «خاتون»، پیش از 

این نیز براى تقسیم کردن سریال به دو نیم فصل اعتراض داشتند.
پس از پایان نیم فصل اول سریال «خاتون»، در حالى که بر اساس اطالع رسانى رسمى نماوا، 
ابتالى بازیگران سریال به کرونا، علت توقف پخش این مجموعه بود، اما شنیده ها حاکى از 
این است که دلیل این توقف، اختالف نظر نماوا و دســت اندرکاران سریال بر سر شیوه ارایه 
مجموعه به پلتفرم بوده اســت. به علت این که یک بار ســریال دیر به پخش رسید، نماوا از 
دست اندرکاران «خاتون» خواست به جاى تحویل هفتگى و تک قسمتى سریال به پلتفرم، 
چند قســمت را به طور کامل ارایه کنند و به همین دلیل مدت زمانــى که براى آماده کردن 
قسمت هاى باقى مانده الزم بود به عنوان فاصله بین دو فصل در نظر گرفته شد، اما با این حال 

همچنان نماوا به وعده خود عمل نکرده و باز هم خاتون در تاریخ مقرر پخش نشد!
 

 طبق نظرسنجى مردمى در  «رادیو صبا» محسن چاوشى محبوب ترین خواننده پاپ در 10 
سال اخیر شد.

در برنامه «ترین ها» خوانندگانى چون رضا بهرام، بابک جهانبخش، محمد علیزاده، احسان 
خواجه امیرى، روزبه بمانى، رضا صادقى، محسن چاووشى، فریدون آسرایى، گرشا رضایى، 
سیروان خسروى، ســینا حجازى و امیدحاجیلى در لیست محبوب ترین خوانندگان پاپ 10 
سال اخیر قرار گرفتندکه مخاطبان با شرکت در نظرسنجى این برنامه در طول هفته و زمان 

پخش برنامه به محبوب ترین خواننده پاپ راى مى دادند.
این هفته نیز محسن چاوشى به عنوان محبوب ترین خواننده پاپ در یک دهه اخیر معرفى 
شد و احســان خواجه امیرى رتبه دوم این رقابت را کســب کرد و جایگاه سوم نیز به بابک 

جهانبخش تعلق گرفت.
برنامه «ترین ها» در بخشى به نام «زرشک زرین» درباره ضعیف ترین گزینه راى گیرى مى کند 
که طبق نظرسنجى مردمى زرشک زرین این برنامه به بازیگرى خوانندگان در سریال ها بدون 

داشتن سابقه و دانش بازیگرى مانند امیر مقاره و آرش عدل پرور تعلق گرفت.

نیکى کریمى یا هدیه تهرانى ؟

«خاتون» در موعد مقرر نیامد

محسن چاوشى 
محبوب ترین خواننده پاپ شد

تصویربردارى «خوشنام» به کارگردانى علیرضا نجف زاده و به تهیه کنندگى احمد زالى 
در شمال تهران، دارآباد ادامه دارد.

سریال «خوشــنام» که با بازى حمید لوالیى، هومن حاجى عبداللهى، سحر ولدبیگى، 
شهره لرستانى، عباس جمشیدى فر و ... در میدان قیام تصویربردارى مى شد، این روزها 

به دارآباد و خانه نادر با بازى سیاوش چراغى پور و مریم سرمدى رسیده است.
علیرضا نجف زاده، کارگردان این مجموعه طنز گفت: این روزها مشغول کار در دارآباد 
هستیم و به زودى به لوکیشن اصلى سریال با حضور تمام اعضاى خانواده در میدان قیام 
خواهیم رسید. در لوکیشن دارآباد، ســیاوش چراغى پور، مریم سرمدى، هومن حاجى 
عبداللهى، امیر کربالیى زاده، عباس جمشیدى فر، شهره لرستانى، فریده سپاه منصور و 
امیر غفارمنش بازى داشتند و از فردا، هفتم دى ماه دوباره تغییر لوکیشن خواهیم داشت.

وى اظهار کرد: چند لوکیشن خارجى و باشگاه سوارکارى در آینده محل تصویربردارى 
سریال ما خواهد بود و طبیعتا بازیگرانى به ما اضافه خواهند شد.

در خالصه داستان سریال «خوشنام» مى خوانیم: از مکافات عمل غافل مشو، گندم از 
گندم بروید جو ز جو. 

از سریال کمدى «خوشنام» چه خبر؟

■■■

 سحر دولتشاهى بازیگر ایرانى که مدت ها شــایعه ازدواجش با همایون شجریان مطرح بود، چندى پیش با 
انتشار عکسى به این حاشیه  ها دامن زد.سحر دولتشاهى تصویرى همراه با امیر آقایى و نیکى کریمى منتشر 

کرد و نشان داد که با هواپیما در حال رفتن به محلى مشترك هستند.
سحر دولتشاهى، بازیگر سینما و تلویزیون توضیح داده که براى رفتن به ارومیه با امیر آقایى و نیکى کریمى 
همراه شده است. به نظر مى رســد که آن ها براى اکران مردمى فیلم آتاباى تهران را به مقصد ارومیه ترك 

کرده اند.
سحر دولتشاهى بازیگر سینما و تلویزیون در طول دو سال اخیر در هر یک از مراسم هایى که دعوت بود به 
همراه همایون شجریان حضور مى یافت.ولى حاال کاربران مى گویند که آن ها احتماال طالق گرفته اند. چرا 

که ردى از همایون شجریان دیده نمى شود.

طالق رسمى
 سحر دولتشاهى و همایون شجریان؟
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تیم فوتبــال الوکره در هفته دهم لیگ ســتارگان قطر در 
مصاف با الشمال به تساوى یک بر یک رسید. امید ابراهیمى 
در نیمه دوم در دقیقه 55 در حالى کــه تیمش با یک گل 
پیش بود با انجام یک حرکت خشن از ســوى داور بازى 
کارت قرمز دریافت کرد و از بازى اخراج شد و همین باعث 
شد تا الشمال گل تساوى را به ثمر برساند. اما فرجام دیگر 
این حرکت خشن بازیکن ایرانى الوکره این بود که کمیته 
انضباطى فدراسیون فوتبال قطر او را دو بازى از همراهى 
تیمش محروم کرد و 10 هزار ریال قطرى هم جریمه کرد.

امید ابراهیمى نقره داغ شد

01

04

مهدى طارمى بعد از حواشــى تیم ملــى در پورتو عملکرد 
خوبى نداشت و مدت هاســت با گلزنى فاصله گرفته است. 
گل نزدن هاى مهاجم ارزشمند تیم ملى ایران در هفته هاى 
متمادى مورد توجه  فوتبالدوســتان قرار گرفته و بسیارى 
علت ناکامى او را مشــکالت روحى و روانى مى دانند؛ اما 
آنچه در این بین مهم است این است که تحت تأثیر همین 
ناکامى ها در جدیدترین اعالم ترانسفر مارکت ارزش مهدى 
طارمى از 16 میلیون یورو به 15 میلیون یورو کاهش یافته

 است.

طارمى ارزان شد

03

علیرضا فغانى، داور بین المللى فوتبال ایران با اشاره به اینکه 
تیم داورى ایران در اولین دوره مســابقات جام عرب 2021 
متشکل از بنده و محمدرضا ابوالفضلى و محمدرضا منصورى 
بود، اظهار کرد: در دیدار اول با تیم کامل داورى ایران، مسابقه 
را قضاوت کردیم اما تســت کروناى منصورى در دیدار دوم 
مثبت و از هتل محل استقرار به هتل قرنطینه منتقل شد و تا 
روز آخر مسابقات در قرنطینه بود و براى دومین مسابقه یک 
کمک داور از لهستان در کنار بنده و ابوالفضلى حضور داشت. 
پیش از قضاوت در مسابقه سوم نیز که مربوط به مرحله نیمه 
نهایى بود، تست PCR ابوالفضلى مثبت شد و به قرنطینه رفت 
و دو کمک داور از آلمان در کنار بنده مسابقه را قضاوت کردند.

هدیه کرونایى 
به کمک هاى فغانى!

02

05

قهرمان پارالمپیک توکیو در رشته پرتاب نیزه ادعا مى کند که 
پس از بازگشت از این بازى ها طى مراسمى  استاندار لرستان 
از او بخاطر کسب مدال طالى پارادوومیدانى در رشته پرتاب 
نیزه با اهداى یک قطعه زمین تجلیل به عمل آورده و در حالى 
که نزدیک به دو ماه است که پیگیر زمین اهدایى خود از سوى 
استاندار بوده، هیچکس پاسخگو نیست و زمین اهدایى گم 
شده است! حامد امیرى مى گوید معلوم نیست زمین اهدایى 
در کدام قسمت لرستان واقع شده که هیچکسى اطالعى از 
آن ندارد. فکر مى کنم اهداى چنین زمینى در مراسم تجلیل 

به صورت فرمالیته و در حد وعده  بوده است.

نشریه نام  آشناى «ورلدســاکر» به مانند سال هاى گذشته، 
از برترین فوتبالیست هاى مرد و زن سال رونمایى کرد و در 
انتخاب «ترین ها» عادل فردوسى پور، گزارشگر و تهیه کننده 
محبوب ایرانى ها که از نویسندگان این نشریه است نیز به 
عنوان کارشناس حق رأى داشت و او براى انتخاب برترین 
مرد ســال فوتبال جهان، به «روبرت لواندوفسکى» ستاره 
لهستانى بایرن مونیخ رأى داد. پس از لواندوفسکى، مسى، 
بنزما، صالح و جورجینیو آراء دوم تا پنجم عادل را به عنوان 

برترین بازیکنان سال به خود اختصاص دادند.

زمین اهدایى گم شد !

«لواندوفسکى» 
رأى فردوسى پور

 تیم فوتبال ســپاهان اصفهان در حساس ترین 
بازى هفته دوازدهم لیــگ برتر باید به مصاف 

پرسپولیس برود.
جام خیلج فارس امروز چهارشــنبه 8 دى ماه با 
برگزارى 8 دیدار به اتمام مى رســد که در یکى 
از این رقابت ها تیم فوتبال سپاهان اصفهان از 
ساعت 17 در ورزشگاه امام خمینى(ر ه) اراك، 

میزبان تیم فوتبال پرسپولیس خواهد بود.
ســپاهان در مهم ترین بازى نیم فصل نخست، 
باید به مصاف پرسپولیس برود. دوئلى حساس 
و 6 امتیــازى که با توجه بــه هم امتیاز بودن 2 
تیم و فاصلــه 3 امتیازى آنها بــا صدر جدول، 
نتیجه آن مى تواند معادالت قهرمانى نیم فصل 
را وارد فاز تــازه اى کند و با توجــه به فاصله 4 
هفته اى باقى مانده تا پایان رقابت هاى نیم فصل 
نخســت، پیروزى یکى از دو تیم به منزله دور 
شدن دیگرى از شانس قهرمانى است. از طرف 
دیگر فاصله 3 امتیازى پرسپولیس و سپاهان با 
صدر جدول ، به هر دو تیم این شانس را مى دهد 
که در صــورت پیروزى در این دیــدار و امتیاز 
از دست دادن اســتقالل مقابل فوالد، به صدر 

جدول برسند.
ســپاهان در حالى آماده مصاف با پرسپولیس 
مى شود که میزبان این دیدار است اما اتفاقات 
فصل گذشته در بازى برگشت 2 تیم باعث شد 
که کمیته انضباطى راى به برگزارى در ورزشگاه 
بى طرف دهد و زردپوشان اصفهانى ورزشگاه 
امام خمینى اراك را بــه عنوان محل برگزارى 

بازى برگزیدند.
این دیدار در شرایطى برگزار مى شود که سپاهان 
هفته گذشــته مقابل پیکان شکست تلخى را 
پذیرا شــد تا عالوه بر از دســت دادن 3 امتیاز 
با ارزش، صــدر جدول را به اســتقالل واگذار 
کند. سپاهان از 11 بازى گذشــته 7 برد، یک 
تســاوى و 3 شکست به دســت آورده و با 22 
امتیاز در رده دوم جدول جاى دارد. در آن ســو، 
پرسپولیس هفته گذشته ذوب آهن را با نتیجه 2 
بر صفر شکست داد تا با سپاهان هم امتیاز شود، 
سرخپوشان در 11 هفته گذشته 6 برد، 4 تساوى 
و یک شکست به دست آورده و با 22 امتیاز و به 
دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان در رده 

سوم جدول جاى دارند.
الکالســیکوى معــروف ایــران همیشــه از 
حســاس ترین دیدارهاى برگزار شده در لیگ 
محسوب شده و زمانى که پاى یک جام در وسط 
باشد، حساسیت دوچندانى پیدا مى کند. سپاهان 
و پرسپولیس فصل گذشته رقابت جذابى در لیگ 

برتر داشــتند و پرسپولیس 
جــام قهرمانــى را از 

شاگردان نویدکیا ربود. فصل گذشته در خالل 
تقابل هــاى 2 تیم حوادث عجیــب و غریب و 
تلخى نیز رخ داد که حواشــى زیــادى را به بار 
آورد که یکى از نتایج آن ســخت گیرى بیشتر 
فدراسیون براى آغاز فصل جدید و محرومیت 

دو تیم از میزبانى بود.
پرسپولیس و ســپاهان در فصل جارى نیز از 
مدعیان اصلى قهرمانى محسوب شده و رقابت 
نزدیکى براى صدرنشــینى دارنــد. هم امتیاز 
بودن 2تیم و جایگاه شــان در جدول در کنار 
اتفاقات فصل گذشــته این دیدار را از اهمیت 
ویژه اى برخوردار کرده و قابلیت تبدیل شدن 
به یکى از جذاب تریــن بازى هاى نیم فصل 

نخست را دارد.
سپاهان در فصل جارى از شرایط بسیار خوبى 
برخوردار است. زردپوشــان اصفهانى در همه 
خطوط مهره هاى باکیفیــت در اختیار دارند که 
مى توانند در روند بازى گره گشا باشند و از نظر 
تاکتیک تیمى در شرایط خوبى به سر مى برند. 
شاگردان نویدکیا در خط دفاعى شرایط آرمانى 
داشــته و مهره هایى مانند پورقاز، نژادمهدى، 
ولسیانى، نورافکن و اسماعیلى فر سد مستحکمى 
در خط دفاعى ایجاد کرده اند. تیم نویدکیا با وجود 
ستاره هایى مانند ریگى، رفیعى، على محمدى 
و احمدزاده خط میانــى قدرتمند و خالقى دارد 
که مى توانند در لحظات حساس بازى گره گشا 
باشند. سپاهان در فاز هجومى بیشترین امید به 
گل را در بین سایر تیم هاى حاضر در لیگ خلق 

مى کند اما متاسفانه نرخ بهره ورى مهاجمان از 
این موقعیت ها پایین بوده و همین نکته مى تواند 

براى نویدکیا و تیمش دردسرساز شود.
سپاهان مقابل پرسپولیس کار سختى را پیش رو 
دارد. شاگردان نویدکیا اگرچه جزو باکیفیت ترین 
تیم هاى حاضر در لیگ بوده و از هماهنگى بسیار 
باالیى برخوردار هســتند، اما در چند هفته اخیر 
نتایج خوبى کسب نکرده و عملکرد ضعیفى از 
خود به جاى گذاشته اند. سپاهانى ها این دیدار 
باید به مصاف تیمى بروند که على رغم حواشى 
و مشکالت بســیار و افت کیفیت فنى، تجربه 
باالیى داشته و هنوز یکى از جدى ترین مدعیان 

لیگ است.
پرسپولیســى ها با پیروزى مقابــل ذوب آهن 
راهى این دیدار شــده و از روحیه بسیار باالیى 
برخوردار هستند و شانس رسیدن به صدر جدول 
مى تواند انگیزه بیشترى براى آنها به وجود آورد. 
سرخ پوشان پایتخت در تمام خطوط از بازیکنان 
با کیفیتى بهره مى برند و در جناح چپ با حضور 
ترابى و امیرى بیشــترین قدرت را دارند. با این 
حال پرســپولیس بعد از تغییراتى که در ترکیب 
خود داشته از سرگردانى تاکتیکى رنج مى برد و 
در خط حمله با افت محسوسى نسبت به فصل 

قبل مواجه شده است.
ســپاهانى ها در این دیداربه دنبال آن هستند تا 
با اســتفاده از هافبک هاى پر تعداد خود میانه 
میدان را تصاحب کــرده و با اســتفاده قدرت 
تهاجمى بازیکنان کنارى و توان هجومى باالى 

مهره هایى مانند احمدزاده، رفیعى، شهباززاده و 
مغانلو، خیلى زود گلزنى کرده و فشــار روانى را 

روى تیم گل محمدى افزایش دهند.
در آن سو پرسپولیسى ها نیز به دنبال آن خواهند 
بود تا با استفاده از فضاى خالى پشت مدافعان 
ســپاهان و ضعف آنها در عمق خــط دفاع، در 
کنار ســرعت و تکنیک باالى بازیکنان شان 
به گل برســند و در واقع مى توان گفت نتیجه 
ایــن دیــدار را، پیــروز دوئل بیــن زوج هاى 
اســماعیلى فر_احمدزاده بــا امیرى_ترابى 
و نورافکن_شــهباززاده با نعمتى_عالیشــاه، 

مشخص خواهد کرد.
هر 2 تیم به طور قطع روى اســتفاده از ضربات 
آزاد برنامه داشــته و جنگ آنها در میانه میدان 
نیز جالب توجه خواهد بــود؛ جایى که ریگى، 
على محمدى و رفیعى باید مقابل کامیابى نیا و 

سرلک قرار بگیرند.
برگ برنده ســپاهان در این دیــدار را مى توان 
افت مهاجمان پرســپولیس دانست. آنچه که 
مشخص است هر 2 تیم کار ســختى را براى 
رسیدن به گل در پیش داشــته و هر تیمى که 
بتواند از کوچک ترین فرصت ها بهره بیشترى 
بگیرد، پیروز میدان خواهد بــود. نیاز هر 2 تیم 
به کســب امتیاز کامل این دیدار در کنار حضور 
2 مربى باهوش در رأس کادر فنى آنها و انگیزه 
باالى بازیکنانشان، نویددهنده یک بازى جذاب 
و دیدنى خواهد بود و باید دیــد تفکرات کدام 

مربى مى تواند پیروز میدان شود.

سپاهان - پرسپولیس؛ امروز در اراك

الکالسیکو در تبعید

تیم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان در یکى از 
حساس ترین دیدارهاى هفته دوازدهم لیگ برتر، 
امروز باید به مصاف تراکتور تبریز برود. دیدارى 
سخت و جذاب که کسب 3 امتیاز آن براى هر 2 
تیم از اهمیت باالیى برخوردار است. ذوب آهن و 
تراکتور هم امتیاز هستند و همین مسئله در کنار 
جایگاه دو تیم در جدول، بــازى فردا را تبدیل به 
یک دوئل 6 امتیازى کرده و هر دو تیم به 3 امتیاز 

آن نیاز وافرى دارند.
سبزپوشــان اصفهانــى در حالى راهــى تبریز 
مى شوند که در 5 هفته گذشته، تنها 2 امتیاز کسب 
کرده و نتوانســته اند بردى را به دست آورند و به 
همین خاطر، شاگردان تارتار از انگیزه باالیى براى 
شکســت دادن تراکتو برخوردار بوده و به دنبال 
پایان بخشــیدن به روند ناکامى هایشان هستند. 
ذوب آهن هفته گذشته مقابل پرسپولیس با نتیجه 
2 بر صفر شکست خورد تا 3 امتیاز باارزش دیگر 
را از دست دهد و آژیر قرمز در این تیم به صدا در 
آید. شاگردان تارتار در 11 بازى قبلى خود 3 برد، 2 
تساوى و 6 شکست کسب کرده و با 11 امتیاز در 

رده دوازدهم جدول ایستاده اند.
در آن سو، تراکتور که فصل جدید را خوب شروع 
نکرده و روند نزولى دارد، هفته گذشــته مقابل 
هوادار با نتیجه یک بر صفر شکســت خورد تا 3 
امتیاز با ارزش دیگر را از دست دهد. تراکتورى ها 
در 11 بــازى قبلى خــود 3 برد، 2 تســاوى و 6 
شکست کسب کرده و با 11 امتیاز و تنها به دلیل 
تفاضل گل بهتر نسب به ذوب آهن در رده یازدهم 

جدول قرار دارند.
تقابل ذوب آهن و تراکتور قابلیت تبدیل شدن به 
یکى از جذاب تریــن دیدارهاى هفته دوازدهم را 
دارد. هم امتیاز بودن و جایگاه دو تیم در جدول و 
در کنار نیاز مبرمشان به 3 امتیاز بازى، این دیدار 
را به اوج حساســیت رســانده و تبدیل به دوئلى 

تمام عیار کرده است.
ذوب آهن در فصــل جارى لیگ برتــر با وجود 
بازى هاى خوبى که به نمایش گذاشــته است، 
در نتیجه گیــرى ناکام بوده و شــرایط خوبى در 
جدول ندارد. بزرگ ترین مشــکل سبزپوشــان 
را مى تــوان نبــود یک گلــزن قهــار در خط 
حمله این تیم دانســت. ذوبى هــا در خط حمله 
نرخ بهره ورى پایینى دارند؛ سبزپوشان اصفهانى 
اگرچه در پارامترهــاى هجومى و خلق موقعیت 
عملکرد نسبتًا خوبى داشــته اند اما نمى توانند از 
موقعیت هاى ایجاد شده به درستى بهره بگیرند 
و همین اتفــاق کار ایــن تیم را ســخت کرده

 است.
ذوب آهن در خط میانى با حضور بازیکنانى مانند 
خدابنده لو، اسدبیگى و جعفرى از شرایط بهترى 
برخوردار شده و پویایى و تحرك قابل قبولى دارد. 
شاگردان تارتار در فاز دفاعى، اگرچه در چند بازى 
قبلى ضعیف کار کرده انــد، در مجموع عملکرد 
قابل قبولى داشته و به مرور به روزهاى اوج خود 
نزدیک مى شوند. ذوب آهن در ساختار دفاعى با 

مشکل مواجه است؛ سبزپوشان اصفهانى اگرچه 
در خط دفاعى بازیکنان خوبى در اختیار دارند اما 
با این حال مدافعان و دروازه بــان این تیم هنوز 
به هماهنگى کامل نرســیده اند و برخى اوقات 
اشــتباهات مرگبارى مرتکب مى شــوند؛ نقطه 
ضعفى که اگر برطرف شــود، شرایط ذوب آهن 

بهبود چشم گیرى خواهد داشت.
تارتار و تیمش مقابل تراکتور کار سختى پیش رو 
دارند. ذوبى ها که در 5 هفته گذشته جزء ناکامان 
بزرگ لیگ بوده و فشارها براى نتیجه گیرى روى 
آنها زیاد اســت، در این هفته بایــد مقابل تیمى 
به میدان بروند که انگیــزه باالیى براى پیروزى 
دارد بــا این وجود وضعیت آشــفته ســرخ هاى 
تبریــز، گاندوها را بــه پیروزى امیــدوار کرده

 است.
دیدار تیم هــاى ذوب آهن و تراکتــور با توجه به 
انگیزه باال، ســبک بازى و بازیکنان حاضر در 2 
تیم، قابلیت تبدیل شدن به یک رقابت جذاب و پر 
افت و خیز را دارد. باید منتظر ماند و دید تفکرات 

کدام مربى پیروز میدان خواهد بود.

سرمربى قشقایى با تکذیب شایعه مذاکره باشگاه ذوب آهن با او 
براى سکاندارى این تیم تأکید کرد که تا امروز هیچ مذاکره اى با 

سبزپوشان اصفهان یا تیم دیگرى نداشته  و در قشقایى مى ماند.
مهدى رجب زاده درباره بازگشتش به قشقایى اظهار کرد: برخى 
مشکالت در تیم ما وجود دارد که آقاى رجب پور هم در این رابطه 
صحبت کرد. مشکالت ما مالى است و در هر تیم و مجموعه اى این 
مشکالت مالى وجود دارد. این مساله روى شرایط تیم تاثیرگذار 
اســت و من از قبل از بازى تصمیم گرفته بودم که در کنفرانس 
خبرى اســتعفایم را اعالم کنم. بعد از آن با خــود آقاى رجب پور 
جلسه گذاشتیم و صحبت کردیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم 

که ادامه دهیم.
او ادامه داد: آقاى رجب پور در باشگاه قشقایى تنهاست و یک تنه 
دارد تیم را جلو مى برد. با توجه به صحبت هایى که شــد قرار شد 
استاندار بودجه اى اختصاص دهد. قشقایى یک تیم خصوصى است 
که این موضوع بسیار براى استان خوب است و در ادامه مى تواند 
فوتالیست هاى زیادى را به فوتبال معرفى کند و این یک انگیزه 
را براى جوانان ایجاد مى کند. همه مســئوالن باید کمک کنند و 
چیزى هم نیســت که بخواهند کمک کنند. فکر نمى کنم هزینه 
سنگینى نیاز داشته باشــیم و امیدوارم همه همت کنند تا بتوانیم 

موفق شویم.
سرمربى قشقایى با بیان این که وضعیت تیم خوب است و نسبت به 
سال هاى گذشته در شرایط خوبى قرار دارد، گفت: بعد از جلسه اى 
که داشتیم به نتیجه رســیدیم که ادامه دهیم و از این پس هم با 
جدیت کار را در قشقایى ادامه خواهیم داد. تا روزى که در قشقایى 

هستم تمام تالشم را انجام مى دهم.
او درباره شــایعاتى مبنى بر پیشــنهاد ذوب آهن بــراى هدایت 
این تیم بیان کــرد: در فضاى مجازى همه چیز گفته مى شــود 
و طبیعت فضاى مجازى این اســت. تا امروز هیــچ مذاکره اى با 

ذوب آهن یا هیچ تیمى نداشته ام و به 
آقاى نجف پور هم گفتم که 

مطمئن باشد اگر باشگاهى 
با من صحبتى کند، با توجه 

به تعهدى کــه دارم ابتدا به 
باشگاه قشــقایى مى گویم. 
هواداران پر شور ایل قشقایى 
بدانند که من به قشقایى تعهد 
دارم و پاى تعهــدم مى مانم. 

اگر پیشــنهادى هم باشد، 
بایــد قانونى و شــفاف 

جلو بروم تا ذهنیتى 
نســبت به آن به 

وجود نیاید.
 

برتر داشــتند و پرسپولیس 
قهرمانــى را از  جــام

باشند. سپاهان در فاز هجومى بیشترین امید به 
گل را در بین سایر تیم هاى حاضر در لیگ خلق 

میدان را تصاح
تهاجمى بازیکن

آقایى-سپاهان؛ تقابلى 
که باید در زمین رخ دهد

ســعید آقایى تا به حال با پیراهن پرســپولیس مقابل سپاهان بازى 
نکرده است.

سعید آقایى در شرایطى دومین فصل حضورش در پرسپولیس را تجربه 
مى کند که براى بازى در دفاع چپ پرسپولیس کار آسانى نداشته و 
وحید امیرى و به تازگى على شجاعى را به عنوان رقباى درون تیمى 

خود مى بیند.
همیشه انتقال هاى بین ســپاهان و پرسپولیس از حساسیت هاى 
ویژه اى برخوردار بوده و با ایــن حال آقایى تصمیم گرفت پس از 
سه فصل حضور در سپاهان پیراهن پرســپولیس را به تن کند. 
تقابل هاى آقایى با پرســپولیس اغلب جنجالى و جذاب دنبال 
مى شــد اما این بازیکن در فصل گذشته فرصت بازى مقابل 

سپاهان را پیدا نکرد.
در لیگ بیســتم آقایى درحالــى که مدافــع چپ اصلى 
پرسپولیس بود در بازى مقابل تراکتور طى یک درگیرى 
با کارت قرمز داور مواجه شد تا از بازى رفت مقابل سپاهان 
محروم باشد. همچنین در ادامه فصل با مثبت شدن تست کروناى 
او امیرى در دفاع چپ پرســپولیس بازى کرد تــا آقایى پس از 

بهبودى، کار سختى براى پس گرفتن جایگاهش داشته باشد.
شماره 77 پرسپولیسى ها در دور برگشت فصل قبل به اصفهان 
سفر کرد و روى نیمکت پرسپولیس نشست اما فرصت بازى پیدا 
نکرد. با این حال او یکى از نقش هاى اصلى درگیرى هاى پس 

از بازى را ایفا کرد که با جریمه کمیته انضباطى نیز مواجه شد. 
آقایى در بازى هفته قبل مقابل ذوب آهن نیمکت نشــین شد و 
على شجاعى و پس از آن وحید امیرى دو مدافع چپ پرسپولیس 
در طول بازى بودند. باید دید سرانجام تقابل احتماال دیدنى آقایى 
با تیم ســابق خود درون زمین شــکل مى گیرد یا خیر. بى تردید 
آقایى در صورت بازى انگیزه هــاى زیادى در این تقابل خواهد 

داشت.

رجب زاده:

از ذوب آهن پیشنهادى 
دریافت نکردم

گاندوها به دنبال 3 امتیاز تبریز

ر واقع مى توان گفت نتیجه 
ــروز دوئل بیــن زوج هاى 
مدزاده بــا امیرى_ترابى

ززاده با نعمتى_عالیشــاه، 
د.

ع روى اســتفاده از ضربات 
 و جنگ آنها در میانه میدان 
هد بــود؛ جایى که ریگى،

عى باید مقابل کامیابى نیا و 

ن در این دیــدار را مى توان 
ــپولیس دانست. آنچه که 
2 تیم کار ســختى را براى

ش داشــته و هر تیمى که 
فرصت ها بهره بیشترى ین
2 خواهد بــود. نیاز هر 2 تیم

مل این دیدار در کنار حضور 
رأس کادر فنى آنها و انگیزه 
 نویددهنده یک بازى جذاب 
 و باید دیــد تفکرات کدام

 میدان شود.

آقاى نجف پور هم گفتم که 
مطمئن باشد اگر باشگاهى
با من صحبتى کند، با توجه

به تعهدى کــه دارم ابتدا به
باشگاه قشــقایى مى گویم. 
هواداران پر شور ایل قشقایى 
بدانند که من به قشقایى تعهد 
دارم و پاى تعهــدم مى مانم.
اگر پیشــنهادى هم باشد، 

بایــد قانونى و شــفاف 
جلو بروم تا ذهنیتى 

نســبت به آن به 
وجود نیاید.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 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 11090- 1400/09/15 هیات چهارم آقاى حسن حاج شریفى به 
شناسنامه شماره 61388 کدملى 1281710903 صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 330,80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 68 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رســمى از سند شماره 

36094 مورخ 1350/1/21 دفترخانه شماره 65 اصفهان   
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/08 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/10/23- م الف: 

1249746- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/129

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 مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 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 11897- 1400/10/05 هیات اول آقاى نعمت اله مارانى به شناسنامه 
شــماره 20 کدملى 1290041458 صادره اصفهان فرزند رمضان در ششدانگ یک باب 
ساختمان تجارى مسکونى به مســاحت 104,81 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1163 
فرعى از 16 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 38 دفتر 729 امالك   
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/08 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/10/23- م الف: 

1249783- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/131

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 ساختمان هاى 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 140060302027009806 مورخ 1400/08/27 جعفرگیاه چین خوراسگانى 
فرزند براتعلى بشماره شناسنامه 1641 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1288023693 در 
ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 56 فرعى از اصلى 
10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 24 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/10/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/23- م الف: 1249769 - 

رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان- مهدى صادقى وصفى /10/133

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 مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 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 11453- 1400/09/24 هیات ســوم آقاى قدیرعلى بختیارى به 
شناسنامه شــماره 80 کدملى 1289938520 صادره فرزند حســین در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 327/02 مترمربع پالك شــماره 3662 فرعى از 18 اصلى واقع در 
اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غــرب اصفهان ثبت در صفحــه 164 الى 173 دفتر 

478 تأیید 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/08 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/10/23- م الف: 

1249944- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/135

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 مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 

به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 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 9174- 1400/07/29 هیات سوم آقاى ســید مرتضى سید قلعه به 
شناسنامه شماره 64205 کدملى 1281738506 صادره اصفهان فرزند سید محمد در ششدانگ 
یکباب فروشگاه به مساحت 211,94 مترمربع پالك شماره 573 فرعى از 12 اصلى واقع در 

اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه 2139 دفتر 298 تأیید 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/08 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/10/23- م الف: 

1249974- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/137

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 مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 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 11656- 1400/09/28 هیات چهارم آقاى اصغر صفرى به شناسنامه 
شماره 714 کدملى 1141209799 صادره خمینى شــهر فرزند اکبر در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 207,84 مربع از پالك شماره 782 فرعى از 40 اصلى واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک متقاضى طبق سند انتقالى 3591 

مورخ 1400/03/31 دفتر 415 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/08 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/10/23- م الف: 

1250057- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/139

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک قطعه ملک پالك ثبتى به شــماره 586/10 واقع در قطعه 7 نجف آباد  
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبدالکریم حاجى صادقیان  فرزند 
زین العابدین و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن 
به عمل نیامده، اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/11/11 ساعت 8 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى پذیرد. لذا 
بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1400/10/08 - 1250127/ 
م الف - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد  - حجت اهللا کاظم زاده /10/141

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک قطعه ملک پالك ثبتى به شماره 586/14 واقع در قطعه 7 نجف آباد  
بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى عبدالکریم حاجى صادقیان  فرزند 
زین العابدین و غیره در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن 
به عمل نیامده، اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/11/11 ساعت 8 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیــات تحدید حدود روز بعد انجام 
مى پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا سى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
1400/10/08 - 1250129/ م الف - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد  - حجت 

اهللا کاظم زاده /10/142

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 مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 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 11865- 1400/10/05 هیات چهارم خانم وجیهه زیبائى رنانى به 
شناسنامه شماره 0 کدملى 1271484560 صادره اصفهان فرزند امیرحسین در ششدانگ 
یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 250,74 مترمربع از پالك شماره 3260 فرعى از 
18 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمى 

عبدالرحیم بختیارى طبق سند الکترونیکى 139920302025001382 امالك  
ردیف 2ـ راى شــماره 11862- 1400/10/05 هیات چهارم خانم وجیهه زیبائى رنانى به 
شناسنامه شــماره 0 کدملى 1271484560 صادره فرزند امیرحسین در ششدانگ یکباب 
ساختمان در حال ساخت به مساحت 223,19 مربع از پالك شماره 3260 فرعى از 18 اصلى 
واقع در واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمى 

عبدالرحیم بختیارى طبق سند الکترونیکى 139920302025001382 امالك  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/08 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/10/23- م الف: 

1249694- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/127

آگهى تغییرات
شرکت ســاخت و توســعه گوهر حدید 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
67630 و شناسه ملى 14009975180 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/09/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مجتبى داعى 
حســن صباغ به کدملى 1287175899 
بســمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
و راحله هادى به کدملى 1289134278 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد 
عباسى روچى به کدملى 1290888612 
بســمت عضو هیئت مدیره بــراى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى بــا امضاء مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1248751)

آگهى تغییرات
شرکت آرمین فوالد سپاهان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 64410 و شناســه ملى 
14009087383 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/09/20 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : اصغر جعفــرى جوزدانى به 
کدملى 1091740720و فرخنده جعفرى 
جوزدانى به کدملى 1091750599 و رضا 
جعفرى به کدملى 1080288554بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. حسابرسى و 
خدمات مدیریت آوا تدبیر تراز به شناسه 
ملى 14004287467 و محبوبه خادمیان 
زاده اصفهانى به کدملى 1284795519 
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 (1248758)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى شفیع صنعت زاینده 
رود سهامى خاص به شماره ثبت 58917 
و شناسه ملى 14006959247 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1400/05/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - آقاى مسعود شفیعى 
دستگردى به شماره ملى 5418783785 
، آقاى شــهرام رضایى به شــماره ملى 
5110289085 و آقاى سیدمحمدحسینى 
به شــماره ملى 1292735740 بسمت 
اعضاء اصلى هیات مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - آقاى محمد حاجى 
اســمعیلى حســین آبادى به شماره ملى 
1272245691 بسمت بازرس اصلى و 
آقاى مجید شفیعى دستگردى به شماره 
ملى 5410080955 بسمت بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. 
- روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1248763)

آگهى تغییرات
شــرکت عمران ســوله برج شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 47185 
و شناســه ملــى 10103151167 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
:ـ  ایمان اسفندیارپوربروجنى به کد ملى 
4650723876 بــه عنوان رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامــل و آقاى نیما علیجانى 
رنانى به کد ملى 1292948744 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و آقاى ســجاد 
امیرى بــه کد ملــى 6209951678 به 
سمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند.ضمنا مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود.ـ  
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل با مهر شــرکت معتبر 
است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1248779)

آگهى تغییرات
شرکت عمران ســوله برج شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 47185 و شناسه ملى 
10103151167 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :ـ  
آقاى ایمان اسفندیارپوربروجنى به کدملى 
4650723876 و نیمــا علیجانى رنانى به 
کدملى 1292948744 و سجاد امیرى به 
کدملــى 6209951678 به عنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. ضمنا رئیس هیات مدیره مدیرعامل 
نیز مى باشد.ـ  آقاى مسعود کرمى به کدملى 
1112036581 و آقاى مهرداد بختیارى به 
کدملى 1754501842 به ترتیب بســمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند.ـ  روزنامه کثیر 
االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1248780)

آگهى تغییرات
شــرکت صنعتى و معدنى احجار سپاهان 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
27267 و شناسه ملى 10260479920 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/08/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مصطفى عابدى 
جونى به کدملى 1290084981و فاطمه 
عابدى جونى به کدملى 1290401624و 
شهربانو معصوم زاده جوزدانى به کدملى 
6209402321بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند.. محمد على گنجعلى به کدملى 
1291025162 و مهــدى بــالرك به 
کدملى 1285076613 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید ترازنامه و حساب 
سود و زیان سال مالى 98و 99به تصویب 
رسید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1248782)

آگهى تغییرات
شرکت سانیار سازه سپهر راستین آسیا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 2283 و 
شناسه ملى 14009406630 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/07/29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد :آقاى محمود خلقى به شماره 
ملــى 1288786891 و اقــاى علیرضا 
خلقى به شــماره ملى 1288321171 
و خانــم فریبا ایــزدان به شــماره ملى 
1291050231 به ســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. آقاى مرتضى خلقى به شــماره 
ملى 1288117043 به ســمت بازرس 
اصلى و آقاى مجتبى کریمان به شماره ملى 
4480116737 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها 
و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1248807)

آگهى تغییرات
شرکت پل دژ شنتیا شــرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 55873 و شناســه ملى 
14004325654 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/07/17 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : - آقاى محمد اســماعیلى به کدملى 
1289034362 به سمت مدیر عامل شرکت و 
عضو هیئت مدیره وخانم عاطفه رضائى حسین 
آبادى به کدملى 1289235041 به ســمت 
رئیس هیئت مدیره و آقــاى آرمین براهیمى 
به کدملى 1199168191 به ســمت نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. - آقاى قدرت اله رفیعى مقصودبکى 
به کدملى 1199583898 به سمت بازرسان 
اصلى و خانم عصمــت ابرقوئى نژاد به کدملى 
1287649084 به سمت بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: 
چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى 
و اوراق عــادى و ادارى با امضــاء مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1248811)

تاسیس
موسسه غیر تجارى هیات ورزشى بدنسازى و پرورش اندام شهرستان نجف آباد درتاریخ 1400/09/30 به 
شماره ثبت 655 به شناسه ملى 14010612690 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : هیات ورزشى بدنسازى و پرورش اندام شهرستان نجف آباد موسسه 
غیر تجارى موضوع فعالیت :مدیریت درجهت توسعه و ارتقاء ورزش بدنسازى و پرورش اندام از پایه تا قهرمانى 
با استانداردهاى فدراسیون هاى جهانى و آســیایى و فدراسیون ج ا.ا و تالش درراه ایجاد ساختار مدرن نظیر 
آکادمى و موسسات آموزشى این رشته درسطح شهرستان نجف آباد . به موجب مجوز از اداره کل سازمان تربیت 
بدنى برابر با شماره مجوز 54/172 در تاریخ 1400/01/18در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر 
نجف آباد، محله امام خمینى ، خیابان امام خمینى ، کوچه سردار شهید محمد کاظم حجتى [89] ، پالك 3 ، طبقه 
همکف کدپستى 8514633115 مدیران آقاى سعادت محسنیان به شماره ملى 1091080852 به سمت 
دبیر به مدت نامحدود آقاى سعید انارى به شماره ملى 1091346135 به سمت خزانه دار به مدت نامحدود 
آقاى محمدرضا مهدیه نجف آبادى به شماره ملى 1091380953 به سمت رئیس هیئت به مدت نامحدود خانم 
زهرا حرى به شماره ملى 1092174826 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : اسناد بانکى واوراق بهادار وتعهد اور هیات با امضاى ثابت خزانه دارو امضاى رئیس هیات و در غیاب رئیس 
هیات،نایب رئیس (در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات ) ودر غیاب نایب رئیس،دبیر هیات (نیز در صورت 
اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات) قابل اقدام است. کلیه مکاتبات عادى و ادارى (غیر تعهد آور) با امضاء رئیس 
هیات در غیاب وى نائب رئیس هیات و یا دبیر انجام مى پذیرد . روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى موسسه 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 (1248757)

آگهى انتقال
شرکت سهامى خاص مهیاران سالمت پایا به شناسه ملى 14006384267 و به شماره ثبت 69336 به موجب صورتجلسه 
مورخ 1400/07/24 محل شرکت شرکت سهامى خاص مهیاران سالمت پایا به شناسه ملى 14006384267 و به شماره 
ثبت 1772 ( واحد ثبتى شهرضا ) به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله وحید ، خیابان 
سهروردى ، کوچه شهیدباهنر[1] ، پالك 0 ، ساختمان اسپادانا ، طبقه سوم ، واحد 3 - کدپستى 8176911989 منتقل و 
تحت شماره 69336 به ثبت رسیده و مراتب جهت اطالع عموم آگهى میگردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1248788)

آگهى تغییرات
شرکت نو آوران گونى شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 10420 و شناسه ملى 10260314956 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/09/01 محمد شیبانى بشماره ملى 4432025727 و مرتضى شیبانى بشماره ملى 0033980438 و سید ابوالفضل کشفى 
بشماره ملى 0384080707 و نجمه السادات کشفى بشماره ملى 0079459595 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
حسین عسگرى بشماره ملى 0041172191 و مصطفى اسعادى بشــماره ملى 0068390361 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1248848)

تاسیس
موسســه غیر تجارى هیات ورزشــى قایقرانى شهرســتان ورزنه درتاریخ 1400/10/01 به شماره ثبت 
6658 به شناســه ملى 14010616923 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر 
جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : هیات ورزشى قایقرانى شهرستان ورزنه موسسه غیر تجارى موضوع 
فعالیت :مدیریت درجهت توســعه و ارتقاء ورزش قایقرانى از پایه تا قهرمانى با استانداردهاى فدراسیون 
هاى جهانى و آسیایى و فدراسیون ج ا.ا و تالش درراه ایجاد ساختار مدرن نظیر آکادمى و موسسات آموزشى 
این رشته درسطح شهرستان ورزنه . به موجب مجوز از اداره کل ســازمان تربیت بدنى برابر با شماره مجوز 
172 در تاریخ 1400/09/09در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش بن رود ، شهر ورزنه، محله مسکن مهر ، 
بلوار امام خمینى ، خیابان تاالب ، پالك 2 ، طبقه همکف کدپستى 8375185436 مدیران خانم مریم جمالى 
به شماره ملى 5650028516 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى حمیدرضا حکیمى 
ورزنه به شماره ملى 5659973841 به سمت رئیس هیئت به مدت نامحدود آقاى محسن ابراهیمى ورزنه به 
شماره ملى 5659975666 به سمت خزانه دار به مدت نامحدود آقاى محسن ابراهیمى ورزنه به شماره ملى 
5659976077 به سمت دبیر به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : اسناد بانکى واوراق بهادار وتعهد اور هیات 
با امضاى ثابت خزانه دارو امضاى رئیس هیات و در غیاب رئیس هیات،نایب رئیس (در صورت اخذ تفویض اختیار 
از رئیس هیات ) ودر غیاب نایب رئیس،دبیر هیات (نیز در صورت اخذ تفویض اختیار از رئیس هیات) قابل اقدام 
است. کلیه مکاتبات عادى و ادارى (غیر تعهد آور) با امضاء رئیس هیات در غیاب وى نائب رئیس هیات و یا دبیر 
انجام مى پذیرد . روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه 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 (1248824)

آگهى تغییرات
شرکت فراسان صنعت رسا سازان سهامى خاص به شــماره ثبت 2289 و شناســه ملى 14009434856 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا طالبى شماره ملى 1130182576 به سمت 
رئیس هیات مدیره -اسماعیل کریم زاده طالخونچه شماره ملى 1419946701 به سمت نایب رئیس هیات مدیره -عاطفه 
کریم زاده طالخونچه شماره ملى 5410189612 به سمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا ء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1248840)

آگهى تغییرات
 شرکت طعم طالیى سانا ســهامى خاص به شماره ثبت 58559 و شناسه ملى 14006809968 به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور
 فوق العاده مورخ 1400/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد حسین امامى 1818005743 به سمت مدیرعامل و مجید ساطع1291082281 به 
سمت رئیس هیات مدیره و على امامى1270762850 به سمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدندزهرا فنائى کهرانى به کدملى 
1287196659 و یاســمن مصاحبى نائینى به کدملى 1271175665بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدندروزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل با مهر 

شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1248849)
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بعضى از اینفلوئنسرها به مهارتشان در خنداندن تکیه مى کنند 
و ویدیوهاى کمدى مى سازند. محور فعالیت بعضى هاى دیگر 
عالقه  به خوردوخوراك است که یا به غذا پختن و به اشتراك 
گذاشتن رسپى ختم مى شود یا به غذا خوردن مقابل دوربین. 
به این فهرست مى توان اینفلوئنسرهاى «زندگى مشترك»، 
«ورزش»، «مد و پوشاك»، «سفر و گردشگرى»، «بازى و 
تکنولوژى» و «گنده الت ها» و صورت زخمى ها را اضافه کرد. 
گنده الت ها را شاید پیش از این، سِر کوچه ها درحال زنجیر 
گرداندن دیده باشید؛ یا در مستندهاى تلویزیونى عبرت آموز 
بهشان برخورده باشــید که نادم و پشــیمان با صورت هاى 
شــطرنجى، اعتراف مى کنند «شــر دور سرمون مى گشت 

داداش».

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر مهمترین مؤلفه در تکمیل 
چرخه درمان اعتیاد را توجه خانواده به فرد بهبودیافته خواند و 
گفت: اگر خانواده او را نپذیرد، جامعه هم او را نخواهد پذیرفت. 
لذا پذیرش فرد معتاد در خانواده، مهمترین گام  در روند بهبود 
فرد است. اسکندر مؤمنى ادامه داد: سم زدایى، مهارت آموزى 
و مراقبت هاى بعد از خروج بهبودیافتگان از جمله ارتباط با 
سازمان هاى مردم نهاد از  جمله موارد مهم در چرخه درمان 
است که باید مورد توجه قرار گیرند تا این افراد با خروج از این 

مراکز، مجدداً به سمت پاتوق هاى خود بازنگردند.

صورت زخمى هاى
 اینستاگرام

مهمترین مؤلفه
 در درمان اعتیاد 
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محمد حسین قربانى، نماینده سابق مردم آستانه اشرفیه در 
مجلس شوراى اسالمى گفت: عده اى معتقدند که ما در کشور 
دچار کمبود پزشک هستیم بنده قاطعانه مى گویم که مشکل 

ما در توزیع نامناسب پزشک است نه کمبود تعداد پزشک.

معاون آموزش ابتدایى وزارت آمــوزش و پرورش از اجراى 
طرح خوانا در 20 درصد مدارس کشــور خبر داد و گفت: بر 
اساس پیش آزمون ها و بررسى هاى انجام شده، دانش آموزان 
به فراگیرى این مهارت ها نیــاز دارند و باید روى این بخش 
بیشتر کار کنیم.رضوان حکیم زاده با بیان اینکه مهارت هاى 
اساسى خواندن، نوشتن، شنیدن و سخن گفتن و آشنایى با 
مهارت هاى پایه زندگى از مهمترین اهداف ســند تحول در 
مقطع ابتدایى است اظهار کرد: دســتیابى به این هدف را از 

طریق بسته تحولى «خوانا» دنبال مى کنیم.

توزیع نامناسب، نه کمبود

طرح خوانا در مدارس

«یه کام دوکام شد، دیوید بکام» مى خندد و باز تکرار 
مى کند. پیمان، از 20 سالگى مصرف مواد را شروع 
کرده. وقتى براى اولین بار توى یک مهمانى، نشسته 
پاى سور و ســات تریاك تا اینکه رسیده به مصرف 
«سورچه». حاال کمى از 24 سالگى عبور کرده و به 
قول خودش مرد این کار اســت: «سورچه که نباشد 
پایپ و قرص و دســتمال هســت، اما سورچه براى 

خودش سورى دارد که هیچکدام از اینها ندارد.»
دندان هاى یکــى در میان جوان تــازه، توى ذوقت 
مى زند. چهره اش ســیاه و کبود شــده و رعشــه، 
الغرى اش را پررنگ تر نشــان مى دهد. مى گوید: 
«خداوکیلى ترکش ســخته؛ بدمصب مى گیرتت. 
دروغ نمــى گــم. از دوا بدتره. ول معطل میشــى. 
ُرك بگم، دردش زیاده، اما ســورش ســوره .» باز 
مى خندد و این بار به سرفه مى افتد. فندك اتمى اش 
را مى گیرد زیر زرورق آلومینیومى. ماده اى سیاه رنگ، 
خط مى گیرد روى کاغذ و او دودش را به جان مى کشد 
و با تک سرفه هایى مى گوید: «تستش کردم اولین 
بار؛ توى یه مهمونى . الکچرى بــود واال. دیدم نع، 
واقعًا مى گیرتم. گرفت. شدیم این. اصغر ُمرد. حسن 
کور شد. على گم و گور. مام شدیم زنده به گور. شعر 
مى گما». مى خندد، قهقهه هاى تو خالى و بلند. ُپک 
محکمى به دود مایع سیاه مى زند و باز مى گوید: «به 
خدا نمیشه ولش کرد، اما خداییشو بخواى، این سوگه 
نه سور، اما وقتى نشه ولش کرد، براى ما میشه سور و 

سات، نباشه غمگینى، باشه خوشحالى .»
پیمان، حدود شش سال قبل با مدرك لیسانس ادبیات، 
از دانشگاه آزاد فارغ التحصیل شده. توى حرف هایش 
متوجه مى شوى که برخالف تعدادى از افراد درگیر با 
اعتیاد که شروعش در دانشگاه یا خوابگاه بوده است، 
او در دوران دانشجویى حتى سیگار هم نکشیده. بچه 
مثبت بوده و درسخوان، اما بیکارى و روزهاى بعد از 
آن نیازش را به یک هیجان کاذب زیاد کرده اســت، 
نگذاشته جلوتر برود؛ فوق لیسانسش، نیمه کاره مانده 

و همانجا بوده که زندگیش ترك خورده است.
«هیجان،شادى و کنجکاوى»، فصل مشترك حرف 
هایى اســت که جوانانى مثل او، لقلقه زبانشان است. 
تازه واردانى که سن اعتیادشان کوچک تر شده، گاهى 

سنشان مى رسد، به 11 سال. آنقدرها نیست که بتوان 
گفت سابقه دارند. سابقه دار هم که نباشند، با «سورچه» 
خیلى وقت است آشنا شــده اند، این ماده مخدر، براى 
کم سن و ســال ها زیاد غریب نیست و مثل یک بمب 
خطرناك، زندگى هایشــان را خیلى زودتــر از آنچه 
بفهمند، تخریب کرده اســت. ماده مخدرى که حاال 
پاى ثابت سورچرانى ها شده است: «مرفینى فراورى 
شده از تغییرات شــیمیایى که به سرعت با حل شدن 
در چربى، خــودش را به مغز مى رســاند و قدرتش دو 
برابر هرویین مى شود.» مخدرى که تا دو سال پیش 
هیچکس نامش را هم نشــنیده بود و ســورچرانى ها 
ختم مى شد به مشروبات الکلى، قرص و اکستازى ها 
تا اینکه این میهمان ناخوانده آمد و گل سرسبد دورهمى 
هاى فانتزى شــد. با نامى فریبنده جاى خودش را در 

میهمانى ها باز کرد و خیلى ها را به لبه پرتگاه رساند. 
دلیل مشخصى هم براى آمدنش داشت؛ کرونا، مواد 
دیگر را گران تر از حد معمول کرده بود و کیفیتشان هم 

چندان خوب نبود. «ســورچه» اما هم اثربخشى اش 
باال بود و هم به قول خیلى از معتادان، سور و ساتشان 
را هم کامل مى کرد. براى همین بود که براى زنان و 
مرداِن به ته خط رســیده اى که مى خواستند دنیا را 
جور دیگرى ببینند جفت و جور شد تا بعد از 700 روز 
مصرف، آنها را به آدمک هاى نیمه جان تبدیل کند. 
بماند که این بساط، براى تازه واردها، پهن تر هم شد تا 
جایى که به گفته  سپیده علیزاده، مدیر عامل مؤسسه 
«کاهش آسیب نور سپید هدایت»، شروع کرونا و ادامه 
دار شدن آن، مصرف «ســورچه» را هم دو برابر کرد: 
«به دلیل اینکه طى این دو سال، جنس مواد مصرفى 
کارتن خواب ها هم کمیاب شده، اکثر معتادان از ماده 
جایگزین سورچه اســتفاده مى کنند به این خاطر که 

قدرت تخریب آن بیشتر از مواد دیگرى است.» 
به نظر این مددکار، به ته خط رسیده هایى که دیگر 
با هیچ ماده مخدر دیگرى نمى توانند خماریشــان را 
گذران کنند، این ماده مخدر مفید واقع مى شود: « البته 

این فقط شامل معتادان و کارتن خواب هاى با سابقه 
نمى شود. متأسفانه میهمانى ها و پارتى هاى شبانه اى 
که با نام کرونا پارتى برگزار مى شود هم، با سورچه و 

مواد مخدر دیگر پیوند خورده است.
ســورچه  به اعتقاد این مددکار اجتماعى، قوى تر از 
هرویین اســت و عوارض جانبى آن هم بیشتر است. 
«هذیان گویى؛ توهم و تخریب سلول هاى عصبى»، 
فقط تعداد اندکى از آسیب هایى است که سورچه دارد 
و به نوعى مرگى تدریجى و نامفهوم را قدم قدم رقم 

مى زند.
حاال نه شلترها و نه کمپ هاى ترك اعتیاد و نه حتى 
دستگاه هاى ذیربط، توان مقابله با مواد مخدرى که 
هر روز با نام هاى جدیدى وارد مى شوند را ندارند، چه 
به گفته دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر: «دولت به 
تنهایى نمى تواند با مواد مخدر مقابله کند». اسکندر 
مؤمنى، این بار دست به دامان مردم و سازمان هاى 
مردم نهاد و فرهنگى شــده اســت که مى توانند در 

حوزه پیشــگیرى در رابطه با این بالى خانمانســوز 
گام بردارند.

کمتر از یکسال پیش بود که او از کشف 1200 تن مواد 
مخدر خبر داد و اذعان کرد: «این باالترین کشف، در 
تاریخ ایران و جهان بوده است.» مسئله اى که نشان 
مى دهد؛ ما از کاشــت، برداشت و کشف مواد مخدر، 
خیلى خیلى عقب تریم. همین موضوع باعث شــده 
که این چرخه بچرخد تا میانگین سن اعتیاد، به پایین 
ترین حد خود، یعنى 11ســال برسد تا پشت لب سبز 
نشده ها و دخترکانى که هنوز عروسک به دست مى 
گیرند هم به شکل قطره چکانى، در دام شادى هاى 

کاذب بیافتند. 
منصوره، یکى از همان هاست. 15 سالش تمام نشده 
اســت. تک دختر یک خانواده تحصیلکرده که از 12 
سالگى شروع به مصرف حشیش کرده است و حاال 
مصرفش به «سورچه» رسیده. این «ماده توهم زا»، 
قوى تر بوده و باعث شــده که باالخره خانواده اش، 
متوجه رفتارهاى عجیب او بشوند. بعد از این موضوع، 
او هر بار، راهى کمپ ترك اعتیاد بهزیستى مى شود 
تا بعد از ســه ماه، دوباره روى پاکى را ببیند. سومین 
یا چهارمین بارش اســت که آمده، تکرارى نافرجام 

براى امثال او. 
سه ماه فرصت کمى اســت که بتوانى، در یک خانه 
200 مترى با یک حیاط کوچک و تنها یک ســالن، 
با 20 معتاد دیگر روزگار بگذرانى و پاك پاك شوى: 
«در مرکز ترك اعتیاد، اتفاق خاصــى نمى افتد، نه 
کتابى هست. نه ســرگرمى. همه درها قفل است و 
حوصله همه سر مى رود. اتفاق خاصى به جز مصرف 
نکردن براى ما نمى افتد.» بعد از 90 روز، او دوباره سر 
از خیابان درمى آورد و با عطش بیشترى در جرگه آمار 
156 هزار نفرى مصرف کنندگان مواد مخدر و زنان 
معتاد و دختران تازه به بلوغ رســیده، قرار مى گیرد. 
اگر به آخرین آمار، ستاد مبارزه با مواد مخدر، مردان 
مصرف کننده را هم اضافــه کنیم، در ایران حدود دو 
میلیون و 800 هزار نفر معتاد هســتند که در رابطه با 
اینکه چه موادى مصرف مى کنند، شــفافیتى وجود 
ندارد، جمعیتى که هر روز، با ورود مواد مخدر جدید، 
بر تعدادشان اضافه مى شود و همه راه هاى انکار بر 

رویشان بسته است...
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به تازگى دیده شــده است که آدرس اینســتاگرام برخى از 
متوفیان بر روى ســنگ مزار آن ها درج مى شود. براى مثال 
بر روى ســنگ قبر متوفى اى که در هنگام مرگ 68 سال 
داشته است آدرس پیج اینستاگرامى او درج شده است. حال 
ما با مرگ ها و سنگ قبر هاى آپدیت شده اى مواجه هستیم 
که نشان دهنده آن اســت که فضاى مجازى و بستر فعالیت 
افراد در این فضا حتى بعد از مرگشان هم پایان پیدا نمى کند و 
انگار این بستر فضایى براى فعالیت ابدى و جاودانگى فراهم 

ساخته است.

آدرس اینستاگرام
 روى سنگ قبر

رئیس انجمن مددکاران اجتماعى با توجه به اهمیت پیشــگیرى 
از آســیب هاى اجتماعى دانش آموزى خصوصا در دوران کرونا، 
رشــد بودجه این بخش در الیحه بودجــه 1401 را نیازمند توجه 

بیشتر دانست.
سید حسن موسوى چلک گفت: یکى از موضوعات کشور در دو دهه 
اخیر و به عبارت دقیق تر بعد از دوران جنگ و آغاز دوران سازندگى 
که با آن دست و پنجه نرم مى کند، بحث آسیب هاى اجتماعى است 
که مقام معظم رهبرى در جلسه اى در این خصوص فرمودند که ما 

در این حوزه 20 سال عقب هستیم.
وى افزود: ما باید در بحث آسیب هاى اجتماعى سه سطح پیشگیرى 

را مدنظر داشته باشیم. در سطح اول اطالع رسانى و در سطح دوم 
مداخله و در سطح بازتوانى است. این ســه سطح پیشگیرى باید 

مدنظر برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار گیرد.
چلک ادامه داد: وقتى نیم نگاهى به حوزه آموزش و پرورش داشته 
باشیم مى بینیم که هیچ بسترى در کشور بهتر از آموزش و پرورش 
براى پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى نیست و ارتقاى سالمت 
روانى جامعه مناســب نیســت. این به منزله نادیده گرفتن سایر 
ظرفیت ها نیست ولى طبیعتًا آموزش و پرورش به دلیل حضور 12 
ساله دانش آموزان در آن و حضور 30 ساله کادر آموزشى و ارتباط 
اولیا با مدرسه و ارتباط دانش آموزان با یکدیگر اهمیت زیادى پیدا 

مى کنند. رئیس انجمن مددکاران اجتماعى ایران اظهار داشت: اگر 
نیم نگاهى به بودجه 1401 بیندازیم متوجه مى شویم که براساس 
این الیحه مى توان گفت رشد بودجه آسیب اجتماعى دانش آموزى 
نسبت به سال گذشته 7/7 درصد بوده است. این در حالى است که 
رشد بودجه آموزش نسبت به سال قبل 10 درصد است و رشد کل 
بودجه آسیب هاى اجتماعى نسبت به ســال گذشته 12/1 درصد 

است.
چلک خاطرنشان کرد: مقایســه این آمار نشان مى دهد که تقریبًا 
نصف میانگین بودجه آسیب هاى اجتماعى شاهد رشد بودجه آسیب 

اجتماعى دانش آموزى هستیم. 

ضرورت افزایش بودجه حوزه آسیب هاى اجتماعى دانش آموزى

عباس دیلمى زاده، کارشناس حوزه اعتیاد، اما معتقد 
است سرمایه گذارى سیستم هاى پیشگیرى روى افراد 

در معرض آسیب هاى شدید نتیجه بخش تر است.
او به «ایران» مى گوید: تهیه برنامه هاى مشخص و 
مدون و اجراى آن بــراى افرادى که در معرض خطر 
شدید هستند یک سرمایه گذارى درست با بهره ورى 
باال اســت. یعنى اگر نیمى از هزینه اى که در حوزه 
پیشــگیرى براى گروه هاى مختلــف جامعه صرف 

مى شود به گروه هاى درمعرض خطر شدید اختصاص 
یابد، بهره ورى باالترى خواهیم داشت.

دیلمى زاده با تأکید براینکه در خصوص گروه هایى که 
در معرض آسیب شدید هستند باید اقدامات کارشناسى 
انجام دهیم، ادامه مى دهد: انواع مختلفى از آسیب هاى 
شــدید وجود دارد؛ مثًال فردى که یک یا چند نفر از 
اعضاى خانواده او معتاد هســتند یا اینکه خانواده او 
دچار آسیب هاى مختلف اجتماعى، روانى و اقتصادى 

است بیش از سایر اقشار جامعه در معرض آسیب قرار 
دارد. درواقع شانس چنین فردى براى مصرف مواد در 
دوران نوجوانى و جوانى چند برابر گروه هاى عمومى 
جامعه اســت؛ بنابراین وقتى احتمال بروز اعتیاد در 
گروه هاى در معرض خطر شــدید باالتر اســت باید 
سرمایه گذارى روى گروه هاى هدف صورت گیرد تا 
به موفقیت هاى بیشترى هم از نظر اجتماعى و هم از 

نظر اقتصادى دست یابیم.

افراد درمعرض آسیب هاى شدید، نیازمند حمایت بیشتر

موضوع فرزندآورى مدتى اســت که یکى از مسائل 
مهم و روز کشور محسوب مى شــود و در چند سال 
اخیر به دلیل قرار گرفتن کشورمان در پنجره جمعیتى 
بیش از هر زمان دیگرى بر روى آن بحث و بررسى 
صورت گرفته اســت، چراکه وضعیت فعلى کشور ما 
در شرایط خوبى نیســت و اگر نرخ موالید ما براساس 
آنچه که امروز است بماند براى سال هاى آینده دچار 
بحران خواهیم شد و در 20 سال آینده با جمعیت پیر و 

سالخورده مواجه هستیم.
یکى از مســائلى که در حوزه جمعیت و فرزندآورى 
حائز اهمیت اســت موضوع فرهنگسازى بوده و باید 
براى آن برنامه هاى جدى پیش بینى شود در قانون 
جوانى جمعیت و حمایت از خانواده به این مسئله اشاره 
شــده و براى نهادهاى مرتبط، رسانه ها به خصوص 
سازمان صدا و ســیما تکالیفى مشخص شده است. 
وقتى خانــواده اى از تعداد فرزند زیادشــان خجالت 
زده هستند نشان این دارد که مقوله فرهنگسازى در 
موضوع فرزندآورى در این مدت مغفول مانده و باید 

توجه ویژه اى به این مسئله صورت گیرد. حتى گاهى 
در برخى موارد زوج ها را به فرزندآورى تشویق کردیم 
و از این بحران جمعیت و اهمیت فرزندآورى در کشور 
بى اطالع بودند و اظهار کردند پس چرا تبلیغاتى براى 

این مسئله نمى شود؟
دهه 70 زمانى که قانون تنظیم خانواده مطرح شد و 

دولت کوشــید تا مانع فرزندآورى 
زیاد خانواده ها شود اقدامات 

خیلى زیادى در این زمینه 
صورت گرفت. به گفته 
کارشناســان حــوزه 
جمعیــت در آن زمان 
تمامــى نقاط مختلف 

شــهر تبلیــغ فرزند به 
دنیا نیــاوردن را مى کردند 

و حتى بر روى قوطى کبریت 
هم تصاویر مرتبط با عدم فرزندآورى 

ثبت شده بود، تبلیغات، شعارها و تمام اقدامات 

دستگاه هاى دولتى در راستاى تشــویق خانواده ها 
به کاهش فرزندآورى صــورت گرفت و در آن برهه 
زمانى نیز فرهنگسازى موثر واقع شد. اینکه در دهه 
70 اقدامات شگرفى انجام شــد تا در سبک زندگى 
زوجین ایرانى اینطور جــاى بیاندازند که فرزند کمتر 
زندگى بهتر، حاال هم مى شود با فرهنگسازى درست 
و به موقع زوجین را به ســمت فرزندآورى بیشتر 

سوق داد.

اهمیت فرهنگسازى براى افزایش ایجاد تمایل به فرزندآورى

شود؟
که قانون تنظیم خانواده مطرح شد و 

 تا مانع فرزندآورى
شود اقدامات 

 ین زمینه 
ه گفته
حــوزه 
ن زمان
ختلف

فرزند به 
ا مى کردند 

 قوطى کبریت
بط با عدم فرزندآورى 

بلیغات، شعارها و تمام اقدامات 

زوجین ایرانى اینطور جــاى بیاندازند که فرزند کمتر 
زندگى بهتر، حاال هم مى شود با فرهنگسازى درست 
و به موقع زوجین را به ســمت فرزندآورى بیشتر 

سوق داد.

خانواده مانند سیاه چاله 
همه آسیب ها را به  درون خودش مى کشد 

چرخه آســیب هاى اجتماعى درحال تکمیل شدن 
اســت، اگر روزگارى انواع آســیب ها فرد را نشانه 
مى گرفتند و خانواده  پناهگاه فرد بود، اما حاال خوِد 
خانواده در تیررس آسیب قرار گرفته است طورى که 
نه تنها نمى تواند از کسى مراقبت کند بلکه به مراقبت 
و نگهدارى هم نیاز دارد. این روزها تنگناهاى زندگى 
در وضعیت نابســامان اقتصادى سبب شده زندگى 
مردم کوچک و کوچک تر شــود طورى که برخى 
خانواده ها دیگر ســرپناهى ندارند. در این مدت 
خانواده هاى زیادى داشتیم که بى سرپناه شده اند، 
خانواده هایى که معتاد نیستند اما بى سرپناه شده اند 
و آســیب هاى جدى اى را دارند تجربه مى کنند، 
دلیل بى سرپناه شدن آن ها در اغلب موارد فقر مالى 

و موارد مرتبط با فقر مانند بیکارى است.

درهمین باره امــان ا... قرایى مقدم، جامعه شــناس 
مى گوید: «ذهنیت حاکم بر جوامع امروزى مادیات 
و اقتصاد اســت، وقتى حاِل اقتصاد در یک جامعه 
پریشان است، یا وقتى اقتصاد سیاست زده شده است 
که در آن توزیع عادالنه ثــروت صورت نمى گیرد، 
یا اختالف طبقاتى زیاده شــده اســت، آسیب هاى 
آن مستقیمًا به درون خانواده وارد مى شود. خانواده 
مانند یک ســیاه چاله همه آســیب ها را به  درون 
خودش مى کشد، وقتى نظم میان جامعه و خانواده 
دچار آشوب مى شود نه تنها صرفًا پدر خانواده بلکه 
همه اعضاى آن دچار آسیب شــده و گاهى مجبور 
به ترك خانه مى شــوند، آن ها در ایــن وضعیت یا 
بــه کارتن خوابــى روى مى آورند یا به ســازمان و 

مکان هاى نگهدارى عمومى مراجعه مى کنند.»

04

نسخه هاى کاغذى همچنان اعتبار دارند و این باعث شده که 
همچنان نسخه هاى الکترونیک در نظام سالمت لنگ بزند. 
به گفته مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعى، 
قانون گذار در اجبارى کردن حذف کاغذ با متخصصان حوزه 
سالمت مشورت نکرده است، به این معنا که برخى از خدمات 
نظام سالمت هنوز داراى کد نیستند، وقتى سیستمى داراى 
کد نیســت، الکترونیکى کردن آن امکان پذیر نیست پس 

استفاده از کاغذ براى عموم و تجویز آن الزم است.

پاى لنگ
 نسخه هاى الکترونیک

دریا قدرتى پور
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پس نباید روزى تضمین شده را بر آنچه واجب شــده مقدم دارید، با اینکه به 
خدا سوگند آنچنان نادانى و شک و یقین به هم آمیخته است که گویا روزى 
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آگهى مناقصه (تجدید شده) عمومى
 یک مرحله اى همزمان با ارزیابى (فشرده)

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد 
قانون برگزارى مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى همزمان 

با ارزیابى (فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت و 
حداکثر تا روز شنبه مورخ 1400/10/25 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  
ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان - ابتداى اتوبان چمران – ابتداى خیابان بعثت – امور برق منطقه هفت- 
دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 http://tender.tavanir.org.ir    :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى
 http://iets.mporg.ir     :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى

 http://eepdc.ir  :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34122651 واحد مناقصات خانم سعادت  پور و جهت آگاهى 
بیشتر در مورد الزامات، اطالعات شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34122640 دفتر امور مهندسى 

تماس حاصل فرمایید.
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نــام: 88969737-021 و 

85193768-021 تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرســانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره 

تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى 

پاکت ها براى خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایســت دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت 
شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت 

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

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد 
مى باشد.  

* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب 
اثر داده نخواهد شد. 

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ توزیع موضوع مناقصه
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین 
مهلت تحویل 

پاکات

تاریخ 
برگزارى 
مناقصه

مبلغ تضمین

1-400140822000093851000011

اصالح ساختار 
شبکه فشار 

ضعیف(تبدیل 
سیم به کابل 
 13/475 –
کیلومتر) در 

محدوده امور برق 
منطقه 7

1400/10/081400/10/151400/10/251400/10/261,256,608,659

اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان

شهردارى بهارستان در نظر دارد با استناد به مجوز شماره 20/1/56790 مورخ 1400/8/4 
استاندار محترم اصفهان نسبت به برگزارى مناقصه هاى عمومى همراه با ارزیابى کیفى 
عملیات حفظ، حراست و نگهدارى عرصه هاى فضاى سبز و سرویس هاى بهداشتى 
واقع در ناحیه هاى سه گانه شهر بهارستان در سال 1401-1400 با شرایط زیر اقدام نماید: 

1ـ متقاضیان مى توانند تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15 جهت 
دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) مراجعه نمایند. 

2ـ آخرین مهلت بارگذارى اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) روز 
شنبه مورخ 1400/10/25 

3ـ زمان بازگشایى پیشنهادات در روز یک شنبه مورخ 1400/10/26 راس ساعت 14:30
4ـ شهردارى در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است. 

5ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است. 

آگهى مناقصه عمومى
 یک مرحله اى (نوبت دوم)

نوبت دومنوبت دوم

م.الف:1247421محمد شبانى - شهردار بهارستان

آگهی مناقصه:
 فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

نوبت  دوم نوبت  دوم 

اداره کل ورزش وجوانان اســتان اصفهان درنظردارد مناقصه عمومى پروژه  1-تکمیل ســالن 
ورزشى سعادت آباد، چهارراه، رود آباد سمیرم2- تکمیل سالن ورزشى هما آباد نایین3-تکمیل 
زورخانه اردستان 4-تکمیل استخر ورزشگاه ملت شاهین شــهر را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشائى پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران درصورت 
عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام درسایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت 
شرکت درمناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه روز چهارشنبه مورخ  1400/10/08  

مى باشد.
شایان ذکر است هرگونه اطالع رسانى یا اصالح ازطریق سامانه انجام مى گیرد. ومتقاضیان شرکت 
درمناقصه موظف مى باشند تا آخرین روز مهلت به سامانه مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات 

آگاه گردند. بدیهى است عواقب عدم اطالع از آخرین تغییرات به عهده ایشان مى باشد./
 مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه ازسایت:  از روز چهارشنبه 1400/10/08 الى شنبه 1400/10/18 

ساعت 14/00
 مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت14/00 ظهر روز سه شنبه 1400/10/28

 زمان بازگشائى پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه  تاریخ  1400/10/29

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

م.الف 1248999

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسنادمناقصه 
وارائه پاکت هاى ا لف :

 آدرس: اصفهان - خیابان آبشــار- بعدازپل غدیــر- اداره کل ورزش وجوانان اصفهان - 
تلفن03136308212 

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

شهردارى شاهین شهر در راستاى اجراى مصوبه شماره 1102 مورخ 1400/06/04 شوراى اسالمى شاهین شهر در 
نظر دارد نسبت به برون سپارى و واگذارى خدمات اتوبوسرانى و جابجایى مسافر در خطوط اتوبوس گلدیس 1 و 2 
با 17 دستگاه اتوبوس ملکى طبق اسناد مندرج در آگهى با برآورد اولیه به مبلغ 18,360,000,000 ریال براى شش 
ماه و قابلیت تمدید به مدت پنج سال براساس افزایش حقوق ابالغى دولت و تورم سالیانه اعالمى بانک مرکزى، به 

شرکت هاى واجد شرایط (بخش خصوصى) اقدام نماید. 
بنابراین متقاضیان مى بایست براى اطالع از شــرایط و شــرکت در مناقصه به واحد مالى شهردارى واقع در 
شاهین شهر، بلوار امام خمینى میدان فاطمیه مراجعه و نسبت به تحویل مدارك تا آخر وقت ادارى روز یک شنبه 
مورخ 1400/10/26 به حراست شهردارى شاهین شــهر اقدام نمایند. پیشنهادهاى رسیده رأس ساعت 15 روز 

دوشنبه مورخ 1400/10/27 با حضور اعضا هیأت  عالى معامالت شهردارى باز و قرائت خواهد شد. 
سایر شرایط: 

1ـ سپرده شــرکت در مناقصه به مبلغ 918,000,000 ریال (معادل 5٪ برآورد اولیه) است که مى تواند به صورت 
ضمانت نامه بانکى معتبر با سررســید ســه ماهه یا واریز آن به حســاب 0105052929007 به نام شهردارى 

شاهین شهر نزد بانک ملى شعبه مرکزى شاهین شهر ارائه شود. 
2ـ شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 

3ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد شرایط آگهى مناقصه مندرج است. 

آگهى تجدید مناقصه عمومى 
(نوبت چهارم)

چاپ اولچاپ اول

م.الف:1250568 کیانوش کیانى - سرپرست شهردارى شاهین شهر                            

شهردارى سده لنجان در نظر دارد تعدادى از پالك زمین هاى مسکونى خود را طبق مشخصات اعالم 
شده در جدول زیر را از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط  واگذار نماید.

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 1400/10/22 مهلت دارند جهت 
اخذ اسناد مزایده به ساختمان شهردارى و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت شهردارى و یا 

با شماره 52432323-031 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده چاپ اولچاپ اول

م.الف : 1250648  حمید شهبازى- شهردار سده لنجان 

شماره مجوز نوبت آگهى ردیف
شورا

شماره 
کاربرى – مساحت پالك

موقعیت زمین 
قیمت پایه هر 

مترمربع
قیمت پایه کل 

(ریال)

مسکونى – 157419229/50/ش/1400نوبت چهارم  1
10/000/0002/295/000/000شهرك نگین 

مسکونى – 157423227/50/ش/1400نوبت چهارم2
10/000/0002/275/000/000شهرك نگین

مسکونى – 157425269/60/ش/1400نوبت چهارم 3
12/000/0003/235/200/000شهرك نگین

مسکونى – 157436197/70/ش/1400نوبت چهارم 4
12/000/0002/372/400/000شهرك نگین

میزان  سپرده به ریالمبلغ برآورد به ریالنام مناقصه
حفظ، حراست و نگهدارى عرصه هاى فضاى 
سبز و سرویس هاى بهداشتى عرصه شرقى 

شهر بهارستان
14/797/944/393740,000,000

حفظ، حراست و نگهدارى عرصه هاى فضاى 
سبز و سرویس هاى بهداشتى عرصه جنوب 

شهر بهارستان
16/139/620/816810,000,000

حفظ، حراست و نگهدارى عرصه هاى فضاى 
سبز و سرویس هاى بهداشتى عرصه غربى شهر 

بهارستان
19/137/587/742960,000,000


