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چرایى گرایش زنان به عمل جراحى زیبایىاجراى طرح زوج و فرد تا پایان سال در اصفهانبازى در نقش هاى متفاوت را دوست دارمپایان تغییر ساعت رسمى؟ یک اتفاق غیرقابل باور دیگر درباره سپاهان اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کالف سردرگم 
مطب هاى
 بدون ُپز

کشف 11 تن برنج از  زیر زمین یک منزل 
3
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اسفند اصفهان 
چقدر 

بارانى است؟

با وجود آنکه در قانون، پرداخت مالیات به پزشکان و 
وکال تکلیف شده اما متأسفانه برخى از پزشکان 

با عدم ارائه دستگاه کارتخوان ضمن دور زدن قانون و 
فرار مالیاتى، بیماران را به مشقت و سختى مى اندازند. 

با وجود آنکه برخى از کشورهاى...

معاون توســعه، پیش بینى و تحقیقات اداره کل 
هواشناسى استان اصفهان درخصوص وضعیت 
بارش هاى اسفندماه سال جارى اظهار کرد: نیمه 
اول اسفند با بارش هایى در حد نرمال و باالتر از 
حد نرمال، روبه رو است. در هفته جارى اسفندماه، 
سامانه بارش زایى مطلوب و باالتر از حد نرمالى 
براى اســتان پیش بینى مى شــود که عمده این 
بارش ها در مناطق غربى و سرچشــمه هاى آبى 
زاینده رود خواهد بود. در هفته دوم اسفندماه نیز 

میزان بارش ها...

1212 خط  خط BRTBRT  به تدریج در اصفهان اجرا مى شود  به تدریج در اصفهان اجرا مى شود
تاکنون تاکنون 33 خط اتوبوس  خط اتوبوس    تندرو به طول  تندرو به طول 3232 کیلومتر اجرا شده است کیلومتر اجرا شده است
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در شهرستان اصفهان اتفاق افتاد؛ 

چرخابى:  سپاهان اسیر حاشیه ها شده است
مربى پیشین ســپاهان در مورد نتایج دور از انتظار طالیى پوشان 
اصفهان در این فصل و فاصله گرفتن این تیم از کورس قهرمانى 
لیگ برتر فوتبال ایران و وداع با جام حذفى اظهار کرد: سپاهان 
اسیر اتفاقات حاشــیه اى شده اســت. این تیم با وجود آنکه 
بازیکنان بسیار خوبى دارد اما نمى تواند در همه بازى ها براى 

رسیدن به گل...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

انهدام باند سارقان 
خودرو هاى 
وانت مزدا 
در اصفهان

تأکید بر اجراى پروژه هاى کالن در بودجه 1401 
شهردارى اصفهان
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قائدى بهترین بازیکن قائدى بهترین بازیکن 
هفته مى شود؟هفته مى شود؟

سخنگوى صنعت برق:سخنگوى صنعت برق:

مشترکان مشترکان 
پر مصرف برق پر مصرف برق 

در در 33 استان  استان 
جمعندجمعند
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2
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رحیم نوروزى:رحیم نوروزى:
 از بازیگرى پشیمان شدم از بازیگرى پشیمان شدم

با حضور مدیران عامل شــرکت نمایشــگاه 
بین المللى اصفهان و نمایشــگاه بین المللى 
ســلیمانیه عــراق، تفاهمنامــه مشــترك 
نمایشــگاهى  رویدادهــاى  برگــزارى 
جمهورى اســالمى ایران در ســلیمانیه به 

امضا رسید.
بــه گــزارش روابــط عمومــى شــرکت 
نمایشگاه هاى بین المللى اصفهان، بر اساس 
این تفاهمنامه، نمایشگاه بین المللى اصفهان 
مسئولیت برگزارى انحصارى برخى از عناوین 
رویدادهاى نمایشگاهى در سلیمانیه عراق را 

بر عهده گرفت.

هدف: تحقق چشم انداز 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نمایشــگاه 
بین المللى اصفهــان در آییــن امضاى این 
تفاهمنامه گفت: نمایشگاه اصفهان به منظور 
فراهم آوردن شــرایط مناسب براى معرفى و 
صادرات کاالهاى تولید ایران به کشورهاى 
مختلف، مســئولیت برگــزارى رویدادهاى 
نمایشگاهى در ســلیمانیه عراق را بر عهده 

گرفت.
دکتر علیرضــا مرتضوى با تاکیــد بر اینکه 
نمایشگاه اصفهان در راستاى تحقق چشم انداز 
و اهداف توسعه اى، حوزه فعالیت هاى خود را 

گسترده تر کرده است افزود: به منظور تحقق 
برنامه ریزى هاى صورت گرفته، نمایشــگاه 
اصفهان در نخستین گام محل دائمى برپایى 
نمایشــگاه هاى منطقه اى اصفهان در بصره 
عراق را سازماندهى و مستقر کرد و در دومین 
گام، با نمایشــگاه بین المللى سلیمانیه عراق 

وارد قرارداد همکارى مى شود.

4کشور در لیست همکارى دوجانبه
وى با بیان اینکه به دنبال فراهم آوردن شرایط 
مناســب براى صادرات کاالهــاى ایرانى به 
کشــورهاى مختلف هســتیم، تصریح کرد: 

پس از اســتقرار نمایشگاه منطقه اى اصفهان 
در ســلیمانیه عراق، همکارى هاى مشترك 
نمایشــگاهى میان اصفهان و کشــورهاى 
رومانى، فیلیپین، تاجیکستان و قرقیزستان نیز 
در دستور کار قرار خواهد گرفت تا شرکت هاى 
ایرانى هر چه بیشتر از امتیازات و ویژگى هاى 

توسعه تجارى برخوردار شوند.
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نمایشــگاه 
بین المللى اصفهان یادآور شــد: بر اســاس 
تفاهمنامه امضا شــده با شــرکت نمایشگاه 
بین المللى سلیمانیه عراق، از سوى نمایشگاه 
بین المللى اصفهان تمامى حمایت هاى الزم 

براى حضور شرکت هاى ایرانى در این منطقه 
صورت خواهد گرفت و این اقدام در نهایت به 
توسعه صادرات غیرنفتى کشــورمان منجر 

خواهد شد.
■■■

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان 
اقلیم کردستان عراق نیز در این مراسم گفت: 
این اتحادیه 11 هزار عضو فعــال دارد که با 
کشورهاى سراســر جهان در ارتباط هستند و 
مراودات تجارى بسیار مطلوبى نیز با جمهورى 

اسالمى ایران برقرار کرده اند.
شیخ مصطفى عبدالرحمان با اشاره به ارزش 
مبادالت تجــارى ایران و منطقه ســلیمانیه 
عراق افزود: حجم مبــادالت تجارى کنونى 
ســلیمانیه عراق با ایران هفــت میلیارد دالر 
در سال اســت که تالش مى کنیم این حجم 
در پایــان ســال 2022 به 10 میلیــارد دالر 

افزایش یابد.

نقش اصفهان در مبادالت تجارى
وى با تاکید بر اینکــه اصفهان به عنوان یک 
استان صنعتى، مى تواند در مبادالت تجارى 
منطقه ســلیمانیه عراق نقش بســیار مهمى 
داشته باشد، ادامه داد: اتحادیه صادرکنندگان و 
واردکنندگان اقلیم کردستان عراق از برگزارى 
نمایشگاه هاى مشترك، اســتقرار پروازهاى 
مســتقیم و خواهرخواندگى میان اصفهان و 

سلیمانیه عراق حمایت مى کند.
■■■

مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین المللى 
ســلیمانیه عراق نیــز در این مراســم گفت: 
انعقاد قرارداد با نمایشگاه بین المللى اصفهان 
از اهمیت ویــژه اى برخوردار اســت چرا که 
سرفصل توســعه همکارى ها و ایجاد رونق 

اقتصادى میان فعاالن اقتصادى دو اســتان 
خواهد بود.

حاجى حسن رحیم احمد تاکید کرد: اصفهان 
یک استان صنعتى اســت و بر همین اساس 

ســلیمانیه عــراق حســاب ویــژه اى براى 
حضور شــرکت ها و کاالهاى ایرانى در این 
اســتان و همچنین بازار کشــور عــراق باز 

کرده است.

با امضاى تفاهمنامه مشترك؛

نمایشگاه اصفهان مجرى انحصارى عناوین
 نمایشگاهى در سلیمانیه عراق شد
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رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح:رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح:

امنیت در کشور امنیت در کشور 
براى براى 

سرمایه گذارى سرمایه گذارى 
برقرار استبرقرار است

چرخابى:  سپاهان اسیر
مربى پیشین
اصفهان در
لیگ برتر
اسیر اتف
بازیکنا
رسید

ن 
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 رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح گفت: امروز مى توانیم 
با قاطعیت بگوییم که دشــمنان ظالم و مستکبر ملت 
ایران حتى تصور تهاجم نظامى به کشور را به سختى 
مى توانند در ذهن داشته باشند و این چیزى نیست که 

به آسانى به دست آمده باشد.
سرلشــکر محمد باقرى اظهار کرد: هیچ سرمایه گذار 
داخلى یا خارجى نمى تواند ادعا کند که به دلیل وجود 
ناامنى یا ترس از تهاجم خارجى امکان سرمایه گذارى 
و فعالیت اقتصادى در کشور ایران را ندارد هرچند که 
سایر موانع مانند تحریم هاى ظالمانه، یا جوسازى هاى 
رسانه اى ممکن اســت موانعى را همچنان بر سر راه 

ایجاد کرده باشــد. اما آنچه مسئولیت نیروهاى مسلح 
اســت به لطف پروردگار و به برکت خون شهیدان و 
فرماندهى بــى نظیر فرماندهى معظــم کل قوا امروز 

امنیت پایدار در سطح کشور برقرار است.
وى با اشــاره به روند تاریخى شــکل گیرى انقالب 
اســالمى و گذار از دوران دفاع مقدس گفت: ملتى که 
با انقالب اســالمى خود را از یوغ اســتکبار و استعمار 
رهانید و با یک تهاجم 8 ســاله بزرگ مواجه شــد که 
امکان داشــت بخش هاى وســیعى از اســتان هاى 
غربــى و جنــوب غربى را مــورد تصرف دشــمنان

 قرار دهد. 

ســخنگوى صنعت برق گفت: نیمى از مشترکان بسیار 
پرمصرف برق در تهران بزرگ، غرب مازندران و مشهد 
متمرکز شده اند.مصطفى رجبى مشــهدى با اشاره به 
پایش موقعیت مکانى مشترکان خانگى بسیار پرمصرف 
برق، اظهار کرد: بر اســاس جزئیات آمــارى از پایش 
مصرف مشــترکان خانگى در ماه هــاى اخیر، نیمى از 
مشترکان بسیار پرمصرف برق تحت پوشش شرکت هاى 
توزیع شهر تهران، تهران بزرگ، غرب مازندران و مشهد 
متمرکز شده اند.سخنگوى صنعت برق در بیان جزئیات 
مصرف این دسته از مشترکان گفت: میزان مصرف این 
بخش از مشترکان برق بیش از 20 برابر الگوى تعیین 

شده در هر منطقه اســت. وى افزود: بر اساس مصوبه 
برقى هیئت دولت، همانگونه که مشترکان کم مصرف 
مطابق جزئیات ارائه شده تشــویق مى شوند، مشترکان 
پرمصرف باید نسبت به صرفه جویى در مصرف برق اقدام 
کنند یا مشمول افزایش قیمت تعرفه براى مازاد استفاده 
خود از الگوى مصرف شوند.رجبى مشهدى در پاسخ به 
اینکه آیا مى توان نتیجه گرفت مصرف برق مشترکان 
بسیار پرمصرف در مکان هاى یادشده مرتبط با ویالها و 
تفرجگاه هاى شخصى است، گفت: بر اساس اطالعات 
موقعیت مکانى، به احتمال زیاد، بســیارى از مشترکان 

پرمصرف مرتبط با تفرجگاه ها باشند.

امنیت در کشور براى 
سرمایه گذارى برقرار است

مشترکان پر مصرف برق
 در 3 استان جمعند

پایان تغییر ساعت رسمى؟
تغییر  طرح    خبرگزارى صداوسیما|
ساعت رســمى کشور در دســتور کار این هفته 
مجلس شوراى اســالمى قرار دارد. این طرح با 
یک فوریت ثبت و با امضاى 24 نماینده به هیئت 
رئیسه مجلس تقدیم شــد. قرار است در صورت 
تصویب نهایى دیگر ساعت رسمى کشور از اول 
فروردین تا پایان نیمه نخســت سال دیگر یک 

ساعت به جلو نرود.

 منطقى نیست
زهرا شــیخى، نماینــده اصفهان    میزان|
گفت : با توجه به سرعت انتشار سویه اومیکرون 
اگر چنانچه این دســتورالعمل رعایت نشــود، 
آموزش حضورى و یا فعالیت هــاى اینچنینى 
که موجب تجمع  افراد در فضایى مى شــود که 
رعایت پروتکل ها در آن به درستى صورت نگیرد، 
منطقى نیست و بر آموزش حضورى نباید اصرار 
کرد و اگر تصمیماتى در این حوزه اتخاذ شده است 

الزم است که در آن بازنگرى صورت گیرد.

مشاهده پلنگ در بروجرد
معــاون حفاظت محیط زیســت    ایسنا|
لرستان گفت: یک قالده پلنگ در روستاى توده 
زن اشترینان از توابع شهرستان بروجرد مشاهده 
شد. نبى ا... قائد اظهار کرد: گروهى از کارشناسان 
محیط زیست براى بررسى بیشتر به منطقه اعزام 

شدند و حضور پلنگ را تأیید کردند.

خودروى 6 میلیاردى 
قاچاق 

  تسنیم| فرمانده مرزبانى استان هرمزگان 
اظهار داشت: مرزبانان شهرستان قشم با خبر شدند 
قاچاقچیان قصد دارند یک دستگاه خودرو تویوتا 
لندکروز را به وســیله یک فروند شناور به صورت 
غیرقانونى وارد سواحل شهرستان قشم کنند که 
موفق شدند شــناور حامل خودرو را در نزدیکى 
سواحل قشم شناسایى کنند. سردار حسین دهکى 
عنوان کرد: خدمه شــناور که با دیــدن مأموران 
غافلگیر شــده بودند با افزایش سرعت، خود را به 
ساحل رســانده و با رها کردن شناور در ساحل از 
محل متوارى شدند. کارشناســان ارزش ریالى 
خودروى توقیفى را 60 میلیارد ریال برآورد کرده اند.

عیدى  واریز نشد
  باشگاه خبرنگاران جوان|زمان قطعى 
پرداخت عیدى بازنشســتگان همچنان نامعلوم 
است و با وجود اینکه قرار بر این بود این پاداش در 
بهمن واریز شود این اتفاق نیفتاد و بازنشستگان 
باید در اســفند منتظر عیدى یک میلیون و 600 

هزار تومانى امسال باشند. 

لوله گذارى براى قاچاق! 
  ایسنا|خط لولــه 4 کیلومتــرى انتقال 
سوخت قاچاق کشف شد. این خط لوله که توسط 
قاچاقچیان در زیر ماسه ها و آب دریا پنهان شده 
بود، با انجام عملیات اطالعاتى در سواحل سورو 
کشف شده است. قاچاقچیان با استفاده از این خط 
لوله، سوخت را از ســاحل به شناورهاى متخلف 
منتقل مى کردند. ظرف یکســال گذشته بیش 

از 20 کیلومتر لوله گذارى در سواحل کشف شد.

دانش آموزان چاقند!
صادق ســتارى فرد، معاون تربیت    میزان|
بدنى و سالمت وزارت آموزش و پرورش گفت: در 
8 سال گذشته نرخ چاقى افزایش یافته است؛ اکنون 
به ازاى هر 4 دانش آموز یک دانش آموز اضافه وزن 
دارد بیش از 65 درصد مادران چاق هستند باید این 
زنگ خطر را درك کنیم و با آزادسازى مجموعه هاى 

ورزشى به کاهش این امر کمک کنیم.

جنگ بزرگ در راه است؟ 
بوریــس جانســون، نخســت وزیر    انتخاب|
بریتانیا مى گوید منابع اطالعاتى از قصد مسکو براى 
بزرگ ترین جنگ در اروپا از سال 1945 تاکنون حکایت 
دارند. جانسون گفته «همه نشانه ها از عملیاتى شدن 
این نقشــه ها از هم اکنون» خبر مى دهــد. به گفته 
نخست وزیر بریتانیا، روسیه قصد اشــغال اوکراین و 

محاصره کى یف را دارد. 

پشت پرده گرانى میوه و 
برنج 

  برترین ها|روزنامه «اطالعات» در گزارشــى 
پشــت پرده گرانى میوه را بررســى کرد. در بخشى از 
این گزارش آمده: اصل وریشــه تمام این ماجراها از 
برنج گرفته تا میوه در ناشــفاف بودن سیستم خرید 
دولتى، بازرگانى دولتى، نحوه انتخاب، کارکرد وهویت 
مباشــرین، مکانیســم قیمتگذارى وانتخاب جنس 
وخریدار، روابط شــکل گرفته در پشت پرده این گونه 
خرید هاى ناشفاف وامثال آن اســت. تا این سیستم 
دراتاق شیشه اى قرار نگیرد وشــفاف نباشد، همین 

شرایط هست و خواهد بود.

توییت عجیب از اصفهان
  برترین ها|احمد عبداللهى نژاد، دبیر ستاد امربه 
معروف و نهى از منکــر اصفهان به عذرخواهى مجدد 
نوشین معراجى، نویســنده بخاطر صحبت هایش در 
جریان جشــنواره فجر واکنش تندى نشــان داد. وى 
نوشــت: «غلط کردِم خانم نویسنده بخاطر غلطى که 
کرده بود. نویسنده فیلم "نمور" از اظهارنظر نسنجیده 
خود عذرخواهى کرده و گفته من به عقد شرعى معتقدم! 
این عذرخواهى نشان مى دهد او مرتد نشده ولى بدان 

معنا هم نیست که برخورد با او مغفول واقع شود.»

مى خواهیم به قبل برسیم 
حجــت االســالم و المســلمین    شفقنا|
محمدحسن موسوى مهر، اســتاد و پژوهشگر حوزه 
علمیه مشــهد مى گوید: قواعد فقــه و اصول مانند 
پزشکى نیست که هرچه پیشــرفت کنیم قواعد آن 
به روز شــود. ما چون مى خواهیم به 1400 سال قبل 
برســیم، هرچه قواعد اصیلى را کــه از اهل بیت(ع) 

گرفته ایم حفظ کنیم مناسب تر است.

شهردار نجومى!
درحالى که ابراهیم رییسى،    دیده بان ایران|
رئیس جمهور گفته بود: «به حقوق نجومى باید خاتمه 
داده شود»، سندى به دست آمده که حمید کیاروستا 
شهردار گلسار بیش از 42 میلیون تومان حقوق دریافت 

کرده است.

 اقمارى هاى نجومى!
  برترین ها|روزنامه «فرهیختگان» نوشــت: 
شرکت تاپ خودرو درحالى 653 میلیون تومان هزینه 
ادارى- عمومى پاى ایران خــودرو مى گذارد که 358 
میلیون تومان آن مربوط به حقوق و دستمزد دو کارمند 
این مجموعه است. این شرکت از سال 1389 فعالیتى 
نداشته است. مشخص نیســت دونفرى که در سال 
گذشــته، 358 میلیون تومان هزینه پاى ایران خودرو 
گذاشته اند، نگهبان شرکت هستند یا چیز دیگرى، به 
هرحال این سئوال قابل طرح است که خودروساز امثال 

این شرکت ها را براى چه اهدافى نگه داشته است.

توافق به سود همه است 
  ایسنا|«محمد بن عبدالرحمن آل ثانى»، وزیر 
خارجه قطر در نشستى در مؤسســه سلطنتى روابط 
بین الملل «چتم هاوس» انگلیس گفت که رســیدن 
به توافق درخصوص برنامه هســته اى ایران به سود 
همه طرف ها خواهد بود و امیدواریــم که بعد از این 
توافق، توافقى میان ایران و کشورهاى عربى حاصل 

شود.

خبرخوان

حدس مى زنید ثروت «دونالد ترامپ» چقدر است؟ آیا تا 
به حال با یک رقم دقیق از ثروت رئیس جمهور پیشین 

آمریکا در اخبار مواجه شده اید؟
اوایل این هفته، دونالد ترامپ ایمیلى به نیویورك تایمز 
فرستاد. در آن، او ادعا کرد که بسیار ثروتمند است. خوب 
است به این نکته اشــاره کنیم که بیانیه وضعیت مالى 
30 ژوئن 2014 نشان مى دهد در ســال قبل از شروع 
نامزدى براى ریاســت جمهورى، دارایى دونالد ترامپ 

5/8 میلیارد دالر بود.
اما همانطور که خبرگزارى «تایمز» اشاره کرد، زمانى 
که ترامپ در ســال 2015 نامزدى خود را اعالم کرد، 
گفت که گــزارش خالصه ثروت خالص تــا 30 ژوئن 
2014 مجمــوع ثــروت او را 8/7 میلیارد دالر نشــان 
مى دهد. یک ماه پس از آن، ستاد انتخاباتى ترامپ بیانیه 
دیگرى درباره ثروت او منتشــر کرد. در بخشــى از آن 

آمده بود:

ارزش امالك و مستغالت در نیویورك، سانفرانسیسکو، 
میامى و بســیارى از مکان هاى دیگرى کــه او داراى 
ملــک اســت در ایــن دوره زمانــى به میــزان قابل 
توجهى افزایش یافته اســت. بدهى او درصد بســیار 
کمــى از ارزش و با نرخ بهره بســیار پایین اســت. در 
این تاریــخ، دارایــى خالص آقــاى ترامــپ بیش از 

ده میلیارد دالر است.
در سال 2012، زمانى که ترامپ در حال بررسى نامزدى 

براى ریاست جمهورى بود، زمانى را صرف این کرد که 
همه بدانند او بسیار ثروتمند است. ترامپ به خبرگزارى 
ABC گفت: « منظورم این اســت که بخشى از زیبایى 

من این است که بسیار ثروتمند هستم؛ بنابراین، اگر من 
به 600 میلیون دالر نیاز داشــته باشم، مى توانم خودم 
600 میلیون دالر بگذارم. این یک مزیت بزرگ است. 
باید به شــما بگویم که این یک مزیت بزرگ نسبت به 

سایر نامزدهاست.»
هنگامى که او سرانجام در ژوئن 2015 به عنوان رئیس 
جمهور اعالم کرد، این کار را با جبهه و مرکز ثروت خود 
انجام داد. ترامپ خطاب به جمعیــت گفت: «من واقعًا 
ثروتمند هستم. کل دارایى خالص من 8/73 میلیارد دالر 
است. من این کار را براى الف زدن انجام نمى دهم. من 
این کار را انجام مى دهم تا نشان دهم که کشور ما به آن 

نوع تفکرى نیاز دارد.»
اما در طول ســال هاى حضور ترامپ در کاخ ســفید، 
ثروتش به طور پیوسته کاهش یافت، واقعیتى که ترامپ 
مرتبًا درباره آن صحبت مى کرد. ترامپ در سال 2018 
به «فاکس نیوز» گفت: «به یکى از دوستانم که دوست 
بســیار ثروتمندى بود گفتم، مى دانى، شــرط مى بندم 
حضور در کاخ سفید 2 یا 3 میلیارد دالر برایم هزینه داشته 
باشــد و ارزش هر پنى آن را دارد. من به پول نیاز ندارم 
و این به هر پنى مى ارزد زیرا من کارهاى زیادى براى 

کشور انجام مى دهم.
نکته دیگرى که هنگام تالش براى محاســبه ثروت 
واقعى ترامپ بایــد در نظر بگیرید، تعهــدات بدهى او 
است. به لطف گزارش هاى شــگفت انگیز «نیویورك 
تایمز»، که ســال ها پــس از اظهارنامه هــاى مالیاتى 
ترامپ به دست آنها رسید، مى دانیم که او مبلغ هنگفتى 
بدهکار اســت و این بدهى ها در آینده اى نه چندان دور 

سررسید مى شوند.

ثروت «دونالد ترامپ» واقعًا چقدر است؟

نایب رئیس کمیسیون امور داخلى کشور گفت: مدیر 
دوتابعیتى لندن نشــین قطعًا جایى در دولت آقاى 
رئیسى ندارد چرا که مى تواند تبعات امنیتى و اقتصادى 

براى نظام پولى و بانکى کشور داشته باشد.
صباغیان با اشــاره به تخلفات یک بانک خصوصى 
و مدیرعامل لندن نشین آن، اظهار کرد: ما در طول 
ســال هاى اخیر از حضــور مدیــران دوتابعیتى در 
بخش هاى مختلف سیاســى و اقتصادى کشــور 

ضربات بسیار سنگینى را متحمل شده ایم.
وى افزود: نباید اجازه دهیم حضور مدیران دوتابعیتى 
در بخش هاى مختلف اقتصادى تکرار شود و براى 
همین از دولت آقاى رئیســى مى خواهم نسبت به 
بررسى و رصد مدیران دوتابعیتى و به ویژه مدیرانى 

که در دولت حسن روحانى منصوب شده اند اقدامات 
نظارتى الزم صورت گیرد.

صباغیان گفت: مدیر دو تابعیتى و استمرار حضور وى 
از سم مهلک براى کشورمان خطرناك تر است لذا 
از بانک مرکزى و وزارت اقتصاد مى خواهم نســبت 
به بررســى دوتابعیتى بــودن مدیرعامل این بانک 
خصوصى اقدام کرده و وى را برکنار کند. نمى توانیم 
بپذیریم یــک مدیــر دوتابعیتى که خانــواده اش 
سال هاست در لندن سکونت دارند در رأس یک بانک 

حضور داشته باشد.
وى افزود: حضور یک مدیر دو تابعیتى در رأس یک 
بانک ضررهاى هنگفت ترى نسبت به حضور یک 

مدیر دو تابعیتى در سایر بخش هاى کشور دارد. 

فائزه هاشمى در گفتگوى مفصلى که با «ایسنا» داشت، از جمله درباره روزنامه توقیف شده «زن» که او بیش از دو دهه پیش مدیریت 
آن را برعهده داشت توضیحاتى داده است. فرزند همیشه جنجالى مرحوم اکبر هاشمى رفسنجانى گفته است:

جمعه شب اهالى خیابانى در محله استخر در تهران 
با شــنیدن صداى انفجار به خیابان آمدند و با صداى 
کمک خواهــى والدین دو کودك روبه رو شــدند. با 
حضور مأمــوران آتش نشــانى و اورژانس در محل 
مشخص شد دو کودك 10 و 11 ساله به دور از چشم 
خانواده مشغول بازى با اکلیل و سرنج بودند که یکباره 
مقدارى از مواد در زیر پله منفجر شده و این دو نفر را از 
ناحیه صورت، چشم و دست مجروح کرد و اولین حادثه 
مرتبط با چهارشنبه سورى را رقم زد. این درحالى است 
که نزدیک به یک ماه تا چهارشنبه سورى باقى مانده و 

این موضوع کمى باعث نگرانى شده است.
جالل ملکى، سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران 
با اشاره به اینکه مواد اکلیل و سرنج بسیار خطرناك 

بوده و یک لحظه غفلت مى تواند باعث مرگ یا حوادث 
جبران ناپذیر شود گفت: میزان حرارت اکلیل و سرنج 
در هنگام وقوع انفجار به قدرى باالست که مى تواند 
پوست و بعضًا اندام هاى بدن را دچار سوختگى هاى 
دلخراش کند. ضمن اینکه ســنگ ریزه هاى داخل 

نارنجک دستى مى تواند باعث کورى فرد شود.
وى افــزود: وقوع حادثه جمعه شــب مى تواند زنگ 
هشدار را به صدا در بیاورد چرا که هنوز با این فاصله 
زمانى تا آخرین سه شنبه سال، وقوع این حادثه نگران 

کننده است.
سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران از مردم خواست 
مراقب باشند چرا که 250 گرم مواد محترقه مى تواند 

یک آپارتمان را تخریب کند. 

فائزه هاشمى:
بعد از «زن» دنبال انتشار روزنامه دیگرى نبودم

 ادعاى حضور مدیر دوتابعیتى
 لندن  نشین در دولت

چهارشنبه سورى
 اولین مجروحانش را گرفت 

محمدعلى رامین، معاون مطبوعاتى و اطالع رســانى وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى در دولت دهم و در دولت نهم مشاور مطبوعاتى محمود 
احمدى نژاد بود.

شهرت او به دلیل 9 لغو امتیاز، 15 توقیف و 61 تذکر کتبى بود که در حدود 13 ماه حضور به عنوان معاون مطبوعاتى و اطالع رسانى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى دولت دهم، به نشریات داد که رکوردى در نوع خود محسوب مى شود. به تازگى عکسى از دختر او منتشر شده که حاکى از فعالیت او 

به عنوان مدل در صنعت اروپاست، این تصاویر با واکنش بسیارى از کاربران همراه شده است. 
حاال هم تصاویرى از پسر کوچکش، محمدامین رامین در فضاى مجازى انتشار یافته که در سایه شهرت پدر خواننده شده و در محافل سلبریتى هاست!

پسرِ کوچک «رامین» هم خواننده از آب درآمد!

هدف من از انتشار روزنامه «زن»  این بود که موضوعات زنان باید 
روزانه در سراسر کشور دیده شــود، چون هفته نامه و ماهنامه زنان زیاد 
داشــتیم اما چون زنانه بودند خیلى مخاطب مرد پیــدا نمى کردند. در 
صورتى که ما نیاز داشتیم، مردان این روزنامه را بخوانند. به همین خاطر 
به همه موضوعات از جمله زنان و ورزش زنــان هم مى پرداختیم. آن 
موقع توجه خیلى از روزنامه ها به موضوعات زنان افزایش پیدا کرد، چون 

سعى مى کردند بازار رقابت را از ما بگیرند.  

طبق اخبار پشت پرده اى که به مى رســید، مى گفتند اگر روزنامه 
فائزه را ببندیم، بقیه هم حساب کار دستشان مى آید. از طرفى خیلى از 
مسائل را روزنامه «زن» شروع مى کرد و جزو روزنامه هاى پیشرو بود. آن 
دوران از نظر سیاسى هم مسائل پرجنجالى پیش مى آمد. اول «جامعه» 

و بعد هم روزنامه «زن» توقیف شد. بعد از آن هم بقیه را هم بستند.  
دنبال این نبودم که روزنامه را با رویکرد جدیدى راه بیندازم. وقتى 
یکبار بستند، دوباره هم مى بستند، چون یکى از ویژگى هایم این است که 

هر جایى هستم، تند مى روم و نمى توانم خودم را کنترل کنم. خیلى هم 
اعتقاد به کنترل خودم ندارم. از طرفى بابا هم بخاطر روزنامه من خیلى 
تحت فشــار بود، چون هر کسى اعتراض داشت، ســراغ بابا مى رفت. 

بنابراین اصًال دنبال انتشار روزنامه دیگرى نبودم.  
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روزى براى نجف آباد
حجت االسالم مصطفى حسـناتى امام جمعه نجف آباد 
در گرامیداشت روز حماسه و ایثار نجف آباد ابراز داشت: 
هیچ ملتى نمى تواند راهى را برود مگر گذشـته را خوب 
تشـخیص دهد. هر کجا مسـئووالن اعـالم مى کردند 
براى حفـظ انقـالب نیـرو مى خواهند نجف آبـادى ها 
حاضر بودند که اوج آن در عملیات خیبر بود که با افتخار 
مردم این شهر عزیزانشان را تقدیم کردند و به استقبال 
شهدایشان رفتند و بعد از آن هم اعزام هاى بعدى قوى تر 

و بیشتر شد. 

گوشت تنظیمى 
هنوز توزیع نشده

معاون بهبود تولیدات دام و طیور جهاد کشاورزى استان 
اصفهان با بیان اینکه هنوز گوشت قرمز تنظیم بازارى 
در اصفهان عرضه نشده است، گفت: امیدواریم گوشت 
قرمز تنظیم بازارى تا پایان هفته عرضه شـود. حسـین 
ایراندوسـت اظهار کرد: گوشـتى که قرار بـر عرضه آن 
است، داراى کیفیت خوبى است و مصرف کنندگان پس 
از شروع توزیع آن، مى توانند با ورود به سامانه بازرگام در 
میزان تعیین شـده درخواسـت خود را ثبت کنند. وى در 
ارتباط با نرخ مصوب گوشـت تنظیم بازارى گفت: فعًال 

هنوز نرخ دقیق مصوب شده مشخص نیست .

مجوز احداث کارخانه سرب 
نمى دهیم

فرماندار کاشـان گفت: شـرایط زیسـت محیطى حاکم 
بر منطقه بـه هیچ وجه اجـازه احداث کارخانه  سـرب را 
نمى دهد و عزم ما مبنى بر عدم صدور مجوز براى برپایى 
چنیـن کارخانه اى و یا مشـابه آن در ایـن منطقه جدى 
است و با هرگونه سهل انگارى در این خصوص برخورد 
مى کنیم. محمد شریف زارعى اظهار کرد: امنیت غذایى و 
حفظ سالمت مردم در شرایط فعلى، موضوع بسیار حائز 

اهمیت و در اولویت فرماندارى است.

شستشوى شبکه فاضالب 
بیـش از 19 هزار متر از شـبکه دفع فاضـالب برخوار با 
هدف جلوگیري از گرفتگی و کاهش حوادث فاضالب، 
شستشو شـد. به گزارش روابط عمومی آبفا شهرستان 
برخـوار، با انجام این عملیات مشـکالت ناشـی از پس 
زدگی و بوي نامطبوع و ریزش شبکه به حداقل مى رسد.

شگرد جدید کالهبرداران 
اینترنتى

رئیس پلیس فتاى استان اصفهان گفت: کالهبرداران 
با اسـتفاده از عناوینى همچون کاهش وزن و رسـیدن 
به وزن دلخواه و مناسب، سعى مى کنند کاربران فضاى 
مجازى به خصوص بانوان را وادار به انجام خواسته هاى 
خود کنند. سرهنگ سیدمصطفى مرتضوى اظهار کرد: 
در این روش، کاربران بدون اطالع خانواده و براى داشتن 
وزنى ایده آل، فریـب این افـراد را خـورده و از این افراد 
مشاوره، راهنمایى و حتى نسخه هاى پزشکى که مورد 
تأیید پزشکان نیست، دریافت مى کنند. همچنین برخى 
از کاربران بدون اطالع والدین خود با ایـن افراد ارتباط 
برقرار کرده و خواسته هاى آنها مانند ارسال تصاویرى از 
خود را برآورده مى کنند و منتظر دریافت نسخه پزشکى 
مى مانند اما از سـوى مجرم پیام هایى تهدیدآمیز مبنى 
بر انتشـار تصاویر خصوصى و درخواسـت واریز مبالغى 

هنگفت دریافت مى کنند.

27 قربانى گازگرفتگى
سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به آمار 
مسمومیت ناشى از گازگرفتگى در شهرستان هاى تحت 
پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اظهار داشت: از 
ابتداى سال جارى تاکنون در این شهرستان ها 380 نفر 
بر اثر گازگرفتگى مسموم شده اند. عباس عابدى با بیان 
اینکه در این بازه زمانـى 27 نفر نیز بر اثـر گازگرفتگى 
جان خـود را از دسـت داده اند، ابراز داشـت: بیشـترین 
علـت گازگرفتگى اسـتفاده از وسـایل غیرمجـاز براى 

گرمایش است.

خبر

جانشین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از کشف 11 
ُتن برنج شمالى احتکار شده به ارزش پنج میلیارد و 500 

میلیون ریال و دستگیرى یک نفر در این رابطه خبر داد.
سرهنگ محمدرضا هاشمى فر اظهار داشت: مأموران 
پایگاه اطالعاتى فرماندهى انتظامى شهرستان اصفهان 
با اشرافیت و هوشمندى باالى خود مطلع شدند فردى 
اقدام به احتکار برنج ایرانى در یک منزل مسکونى کرده 

که بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وى افزود: مأموران پــس از هماهنگى هاى الزم با مقام 
قضائى به محل اعزام و در حضور مالک از منزل مذکور 
بازدید کردند که در نتیجه 11 ُتن برنج شــمالى احتکار 

شده از داخل زیر زمین این منزل کشف شد که ارزش این 
محموله برابر ارزیابى کارشناسان مربوطه 5 میلیارد و 500 

میلیون ریال تخمین زده شده است.
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان با بیان اینکه در 
بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد محل مذکور در 
سامانه انبارهاى وزارت صمت ثبت نشده و موجودى کاال 
نیز اعالم نشده گفت: با محرز شــدن جرم احتکار کاال، 
پرونده تشــکیل و متهم براى انجام اقدامات قانونى به 

تعزیرات حکومتى معرفى شد.
سرهنگ هاشمى فر خاطر نشــان کرد: برابر رأى صادر 

شده مقرر شد برنج هاى احتکار شده توزیع شود.

مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهردارى اصفهان 
گفت: تا پایان سال جارى طرح زوج و فرد از ساعت 16 
تا 21 اجرا مى شــود، اما در صورت نیاز در فروردین ماه 
با تصویب شوراى ترافیک شــهر اصفهان این طرح در 

مقطعى از زمان لغو خواهد شد.
هادى کریمى اظهار کرد: با رســیدن به روزهاى پایانى 
سال، ترافیک ســطح شــهر نیز افزایش مى یابد، اما در 
دو سال گذشته به دلیل شرایط پاندمى کرونا و خشکى 

زاینده رود، حجم ترافیک کمترى در شهر ایجاد شد.
وى ادامه داد: پیش بینى مى شــود با نزدیک شــدن به 
ایام نوروز، بــه دلیل اجراى واکسیناســیون همگانى و 

عادى انگارى شهروندان، نسبت به دو سال گذشته، حجم 
ترافیک بیشترى را در سطح شهر شاهد باشیم.

مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهردارى اصفهان 
خاطرنشان کرد: اقدامات انجام شده براى کنترل ترافیک 
در ایام پایانى ســال، تغییر شــیفت ها براى زمان دهى 
ســفرهاى شــهرى و مدیریت بهتر تقاطع ها است، لذا 
تالش مى کنیم در جلســاتى با مدیــران اداره ترافیک 
مناطق پانزده گانه شهردارى، مشــکالت را به صورت 
شــبکه اى رفع کنیم؛ با این روش مى توانیم متناسب با 
تقاطع هاى قبلى و بعدى، زمان دهى مناسب ترى براى 

چراغ راهنمایى و رانندگى تقاطع ها اعمال کنیم.

اجراى طرح زوج و فرد تا 
پایان سال در اصفهان

کشف 11 ُتن برنج از  
زیر زمین یک منزل 

معاون توسعه، پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان درخصوص وضعیت بارش هاى اسفندماه 
سال جارى اظهار کرد: نیمه اول اسفند با بارش هایى در حد 
نرمال و باالتر از حد نرمال، روبه رو است. در هفته جارى 
اسفندماه، سامانه بارش زایى مطلوب و باالتر از حد نرمالى 
براى استان پیش بینى مى شود که عمده این بارش ها در 
مناطق غربى و سرچشمه هاى آبى زاینده رود خواهد بود. 
در هفته دوم اسفندماه نیز میزان بارش ها نسبت به هفته 

اول اسفند، ضعیف تر و در حد نرمال است.

نوید حاجى بابایى  با اشاره به تضعیف سامانه هاى جوى در 
نیمه دوم اسفندماه، افزود: از نیمه دوم تا پایان اسفندماه، 
بارش هاى کمتر از حد نرمال به صورت محسوس در نیمه 
غربى و سرچشمه هاى زاینده رود، براى استان پیش بینى 
مى شود و به طور کلى در نیمه دوم اسفند با تضعیف فعالیت 

سامانه هاى جوى روبه رو خواهیم بود.
معاون توسعه، پیش بینى و تحقیقات اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان با بیان اینکه از نیمه دوم تا پایان اسفندماه 
شــاهد کاهش 2 تا 3 درجــه اى پایین تــر از حد نرمال 

کمینه هاى دما در سطح اســتان خواهیم بود، ادامه داد: 
کاهش کمینه هاى دما در نیمه هاى شمالى استان بیشتر 

محسوس خواهد بود.
وى با اشاره به برپا بودن شرایط خشکسالى استان اصفهان 
گفت: ارتفاع برف در ایســتگاه کوهرنگ 51 سانتى متر 
است که نســبت به شــرایط نرمال 100 سانتى مترى، 
50 ســانتى متر کمبود دارد. با توجه به وضعیت موجود 
در کوهرنگ کماکان شرایط خشکســالى براى استان 

محسوس است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه با 
بیان اینکه 12 خط BRT براى شهر اصفهان در نظر گرفته 
شده است و به تدریج اجرا مى شود، گفت: تاکنون سه خط 

اتوبوس   تندرو به طول 32 کیلومتر اجرا شده است.
ســید عباس روحانى در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: در 
کالن شهرها وقتى درخواست ســفر در یک مسیر از حد 
معمول زیاد باشد، باید حمل ونقل عمومى در اولویت قرار 
گیرد؛ از این رو در اصفهان اجراى خطوط BRT مورد توجه 

قرار گرفت.
وى با بیان اینکه خط یک BRT شهر اصفهان از یزدآباد تا 
پایانه باقوشخانه در دو فاز یک و دو اجرا شد و مورد استقبال 
گسترده شهروندان قرار گرفت، افزود: در خط یک BRT از 
اتوبوس هاى مخصوص استفاده شده است و استانداردهاى 

الزم از جمله جدا شــدن فیزیکى این خطــوط از جریان 
ترافیکى شهر لحاظ شــده و اولویت دهى در تقاطع ها و 

چهارراه ها به حمل ونقل عمومى رعایت شده است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانى اصفهان و حومه ادامه 
داد: تا قبل از شرایط پاندمى کرونا آمار جابه جایى مسافران 
در خطوط BRT شهر اصفهان 120 هزار مسافر بود، اما به 

دلیل شیوع این ویروس، کاهش یافته است.
 BRT وى تصریح کرد: با توجه بــه کیفیت اتوبوس هاى
و اینکه در مســیرهاى ویژه ترافیک نــدارد، همچنین 
مکانیزه کردن فرایند پرداخت بلیت، ســرعت سفرهاى 
درون شهرى شهروندان افزایش پیدا کرده است و همین 
موضوع رضایتمندى شهروندان در استفاده از این وسایل 

حمل ونقلى را به همراه داشته است.

وى با بیان اینکه خط دوم BRT حدفاصل پایانه آبشــار 
تا میدان جمهورى است که در بعضى از نقاط با خط یک 
همپوشــانى دارد، ادامه داد: محل تالقى خط یک با خط 
دو BRT حدفاصل پل بزرگمهر تا میدان قدس است و از 
میدان قدس تا میدان جمهورى عملکرد خط دو به صورت 

مستقل است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانى اصفهان و حومه با 
اشاره به اجراى خط سه BRT با مبدأ پایانه ارغوانیه، جى و 
مقصد پایانه خرم، گفت: خط چهارم BRT در مسیر خیابان 
هشت بهشت شامل 10 ایستگاه است که پنج ایستگاه در 
محدوده منطقه سه شهردارى و پنج ایستگاه در محدوده 
منطقه چهار احداث خواهد شد و مورد استفاده شهروندان 

قرار خواهد گرفت.

12 خط BRT به تدریج 
در اصفهان اجرا مى شود نصف جهــان الیحه بودجه ســال 1401 شــهردارى 

اصفهان پس از دو ماه بررسى، دیروز یک شنبه به شور 
گذاشته شد و  به تصویب رسید.

عضو شــوراى اســالمى شــهر اصفهان در این باره 
 گفت: شوراى اسالمى شهر اصفهان در بودجه 1401 
شهردارى این شهر چند راهبرد اساسى را در نظر گرفته و 

تأکید اساسى بر پروژه هاى کالن داشته است.
ابوالفضــل قربانــى افــزود: در همیــن زمینــه در 
رابطــه بــا افزایش ســرمایه گــذارى مبلغ هــزار و 
695 میلیــارد تومان براى ســال آتــى در نظر گرفته 

شده است. 
وى ادامه داد: شــورا بر پروژه هاى بزرگ مانند توسعه 
خط یک و تکمیل خــط دوم مترو و حلقــه حفاظتى 
نیــز تأکید دارد کــه بر همیــن اســاس و در رابطه با 
پروژه هاى پیشران توسعه نیز براى خط دوم قطار شهرى 
دو هزار و 212 میلیارد تومان در نظر گرفته ایم و براى 

بحث محله محورى، برقرارى عدالت شهرى و توجه به 
مناطق کم برخوردار نیز هزار و 181میلیارد تومان بودجه 
در نظر گرفته شده است. این عضو شوراى اسالمى شهر 
اصفهان ادامه داد: در مجموع در بحث بودجه هاى جارى 
319 میلیارد تومان و براى بودجه هاى عمرانى 8 هزار و 

656 میلیارد تومان در نظر گرفته ایم.
قربانى با اشاره به اینکه با توجه به وضعیت اقتصادى و 
رشد قیمت ها و گشایش هاى اقتصادى خوبى که پیش 
بینى شده است امیدواریم مشکلى ایجاد نشود گفت:  به 
واسطه اینکه ممکن اســت در ردیف هاى بودجه آنچه 
مورد نظر است در دسترس قرار نگیرد، سعى مى کنیم 
در قسمت هزینه ها تعدیل ایجاد کنیم و با توجه به اینکه 
اکنون بخش خزانه ایجاد شده است هر مقدار که محقق 
شود به پروژه هاى اولویت دار اختصاص داده مى شود و 
پروژه هاى اولویت دار زودتر به مرحله اجرا خواهد رسید 

تا عدالت محورى برقرار شود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد در 
واکنش به اقدام به خودکشى یکى از کارگران کارخانه 
کاشى اصفهان گفت: مشکالت کاشى اصفهان در حال 
بر طرف شدن است و کارگران باید صبورى کنند تا به 

نتایج مطلوب برسیم.
براساس این گزارش، صبح روز شنبه یکى از کارگران 
کارخانه کاشــى نجف آبــاد اصفهان بــه دلیل برخى 
مشــکالت خود قصد خودکشى داشــت که با تالش 
اورژانس اجتماعى و دیگر کارگران این کارخانه، از این 

اقدام منصرف شد.
موسى مباشرى در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: برنامه ها 
و تصمیماتى که براى این کارخانه اتخاذ شــده به دو 
قسمت تقسیم مى شود. مشکالت اولیه کارخانه از جمله 
پرداخت حق بیمه و توقیف کارت بازرگانى با رایزنى و 
پیگیرى هایى که با مسئوالن استان انجام دادیم برطرف 

شــد و بر این اســاس، بارگیرى و فروش محصوالت 
شرکت از هفته گذشــته آغاز شده اســت. وى افزود: 
طى جلساتى که با مدیرعامل و مجموعه مدیریت این 
کارخانه داشتیم، پرداخت حقوق و مزایاى معوقه کارکنان 
در اولویت قــرار گرفت و مقرر شــد از درآمد حاصل از 

فروش محصوالت، این مطالبات پرداخت شود.
فرماندار نجف آباد ادامه داد: بخش دیگرى از مشکالت 
این کارخانه در ارتباط با دســتگاه هاى خدمات رسان 
است که پرداخت مطالبات آنها نیز در اولویت بعدى قرار 
گرفت و مجموع این اقدامات مى تواند مشکالت فعلى 

این شرکت را برطرف سازد.
مباشــرى تصریح کــرد: کارخانه کاشــى اصفهان با 
مشکالت عدیده اى مواجه اســت که باید با برگزارى 
جلسات متعدد در شهرستان و استان، مشکالت کلى تر 

بررسى شده و به راهکار عملى برسیم.

باند سه نفره سارقان خودرو هاى وانت مزدا در عملیات 
کارآگاهان پلیس آگاهى اصفهان شناسایى و دستگیر 

شدند.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: در پى وقوع 
چندین فقره سرقت خودروى وانت مزدا در شهر اصفهان 
و شکایت مال باختگان به پلیس پرونده این سرقت ها به 
صورت ویژه در اقدامات تخصصى کارآگاهان اداره مبارزه 

با وسایط نقلیه پلیس آگاهى استان دنبال شد.

وى افــزود: در تحقیقات تخصصــى کارآگاهان یکى 
از متهمان در کمتر 24 ساعت دســتگیر و با اعترافات 
وى باغى که همدستان وى خودرو هاى مسروقه را در 
آنجا اوراق مى کردند شناسایى و در مخفیگاه سارقان 6 
دستگاه خودروى مسروقه شامل وانت مزدا و پژو 405 و 
پراید کشف وتوقیف شد. سرهنگ ُترکیان افزود: سارقان 
در بازجویى پلیس به هشت فقره سرقت خودرو و سرقت 

از منازل نیمه ساز اعتراف کردند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 47 
مرکز خدمات جامع سالمت منتخب براى غربالگرى، 
معاینه و تست رایگان کرونا در شهرستان هاى استان 
فعال است. پژمان عقدك افزود: مردم در صورت داشتن 
عالئم مشکوك ابتال به بیمارى کووید-19 مى توانند به 
این مراکز منتخب مراجعه کنند و در صورتى که پزشک 
تشخیص دهد تست کرونا بصورت رایگان از آنها گرفته 

مى شود.
وى بابیان اینکه فهرســت و روز و ساعت فعالیت این 
مراکز در پایگاه اینترنتى معاونت بهداشت و شبکه هاى 

اجتماعى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان منتشرشده 
است، اظهار داشت: از این تعداد مراکز منتخب غربالگرى 

کرونا، هفت مرکز در کالنشهر اصفهان فعال است.
وى بابیان اینکه تست پى سى آر (PCR) کرونا که داراى 
دقت بیشترى است در مواردى مانند انجام عمل هاى 
جراحى استفاده مى شود، گفت: بطور کلى درباره سویه 
اُمیکرون حدود 50 درصد از نتایج تست ها ممکن است 
بصورت کاذب، منفى باشد به همین دلیل به همه افراد 
داراى عالئم سرماخوردگى براى قرنطینه شدن توصیه 

مى شود.

تأکید بر اجراى پروژه هاى کالن در بودجه 1401 
شهردارى اصفهان

اقدام به خودکشى کارگر کارخانه کاشى 

انهدام باند سارقان خودرو هاى وانت مزدا 
در اصفهان

47 مرکز  غربالگرى کرونا در استان اصفهان 
فعال است

 اسفند اصفهان چقدر بارانى است؟
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مریم امیرجاللى در آخرین مصاحبه خود پیش از ســفرش با کانــادا صحبت هاى جالبى را 
مطرح کرده است.

در ابتدا صحبت از شایعه ممنوع کارى امیرجاللى به میان آمد در حالى که او در دو سال اخیر به 
دلیل شیوع کرونا خود پیشنهادات کارى اش را رد کرده است. امیرجاللى این شایعه و ادعاى 

برخى درباره بدرفتار بودنش را جوسازى علیه خود عنوان کرد.
مریم امیرجاللى همچنین گفت اهل فوتبال نیست و تنها به عشق ناصر حجازى و احترامى 
که براى او قائل اســت طرفدار استقالل شــده اســت. او گفت ناصر حجازى را از نزدیک 
مى شناخته و پسر او، آتیال حجازى دوست صمیمى خواهرزاده هایش بود و با خانواده آن ها 

رفت و آمد داشت.
او در پاسخ به این سؤال که اگر قرار باشد بین آشپزى و بازیگرى یکى را براى ادامه فعالیت 

انتخاب کند، کدام را ترجیح مى دهد، گفت آواز خواندن.
در اینجا صحبت از ماجراى پخش فیلم خوانندگى اش در دوران ریاست جمهورى محمود 
احمدى نژاد به میان آمد. به گفته مریم امیرجاللى، پس از پخش سریال «متهم گریخت» 
در پاییز سال 84 به همراه سیروس گرجستانى براى شــرکت در یک برنامه تلویزیونى به 
اصفهان رفت. یوسف تیمورى هم که براى پروژه اى در اصفهان حضور داشت از امیرجاللى و 
گرجستانى دعوت کرد به محل فیلمبردارى آن ها بروند. آن ها به اتفاق یکدیگر پیش یوسف 
تیمورى رفتند و در آنجا سیروس گرجستانى که آن روز تولدش بود از امیرجاللى خواست به 
این مناسبت براى آن ها قطعه کوتاهى را بخواند. امیرجاللى هم قبول کرد اما فیلم خوانندگى 
او در آن جمع خیلى زود از طریق بلوتوث در همه جا پخش شد. این اتفاق گرچه امیرجاللى 
را بسیار نگران کرد و او تصور مى کرد ممنوع الکار شود اما مشکلى پیش نیامد و حتى به او 

مجوز برگزارى کنسرت دادند.
امیر جاللى همچنین گفت بعد از این اتفاق در یک مراسم افطارى با محمود احمدى نژاد رو به 

رو شد که او صداى امیرجاللى را تحسین کرد و گفت آن فیلم هیچ ایرادى نداشته.
امیرجاللى گفت همیشه به محمود احمدى نژاد احترام گذاشته و در زمان ریاست جمهورى 
او هر زمان که به افطارى دعوت مى شد شــرکت مى کرد اما از زمان اتمام دوران ریاست 
جمهورى اش دیگر خبرى از او ندارد. امیرجاللى همچنین تأکید کرد که اهل سیاست نیست.
امیر جاللى در بخش دیگرى از این مصاحبه گفت پدرش ارتشــى بود و بعداً به عنوان یکى 
از مدیران بانک ملت مشغول کار شد؛ او خیلى دوست داشت فرزندانش، به خصوص مریم 
امیرجاللى که کوچک ترین فرزند خانواده بود، تحصیالت عالیه داشته باشند، به همین دلیل 

او را در نوجوانى براى تحصیل به سوییس فرستاد اما او نتوانست دوام آورد و بعد از 
2 سال به ایران بازگشت و تحصیالت خود را در داخل کشور ادامه داد.

امیرجاللى همچنین از ماجراى بازیگر شــدنش گفت. او در یک شرکت کارمند 
بود که در آپارتمان محل زندگى اش ســریالى در حال ســاخت بود، سریال زیر 

گنبد کبود به کارگردانى بهمن زرین پور. این اتفاق باعث آشــنایى تیم این سریال 
با مریم امیرجاللى شــد و على نصیریان که از بازیگران این ســریال بود به 

مریم امیرجاللى گفت اســتعداد بازیگرى را در او مى بیند. یک روز که 
بازیگر یکى از نقش هاى سریال نتوانست سر کار حاضر شود مریم 

امیرجاللى را راضى کردند تا به جاى او آن نقش را بازى کند 
و امیرجاللى توانســت بدون تپق و با تنها یک برداشــت
 بازى اى که از او خواسته شده بود را اجرا کند. این اتفاق 

پاى او را به دنیاى بازیگرى باز کرد.
او طى ســال هاى بعدى در ســریال هاى مختلفى 
نقش آفرینى کرد تا اینکه در ســال 83 با ســریال 
خانه به دوش به کارگردانى رضا عطاران به شهرت 
رســید. به گفته امیرجاللى، بسیارى از دیالوگ ها و 

بازى هایــش در این ســریال بداهه بــود و در 
فیلمنامه وجود نداشت.

مریم امیرجاللى درباره ى ماجراى سفرش 
به کانادا گفت تنها چنــد ماه به طور موقت 
پیش دخترش بــه کانادا مــى رود و قصد 

مهاجرت نــدارد و حتمًا به ایــران بازخواهد 
گشت. او گفت اسمش در التارى کانادا درآمده 

و به همین دلیل فعًال براى مدتى به آنجا مى رود 
تا بتواند پاسپورت کانادا را دریافت کند.

مریم امیرجاللى همچنین سیروس گرجستانى 
و فتحعلى اویسى را بهترین همبازى هاى خود 
عنوان کرد وگفت هیچ نظــرى درباره حمید 

لوالیى ندارد.

مریم امیرجاللى: در التارى برنده شده ام

مى خواهم پاسپورت کانادا بگیرم
رحیم نوروزى:

 از بازیگرى پشیمان شدم

خیز دوباره ستاره هاى 
کمدى براى رسیدن به نوروز

رحیم نوروزى مى گوید: در 10 سال گذشته به دلیل اتفاقات زیادى 
که برایم رخ داد از کار بازیگرى پشیمان شدم، شاید دلیل آن این 

است که خیلى زیاد درگیر کارهاى تکرارى و مشابه شدم.
نوروزى در ادامه صحبت هاى باال توضیح داد: من نسبت به کار 
خودم جدى هستم، در برنامه هاى تلویزیونى و بخش خصوصى 
سیســتم غلطى وجود دارد؛ یعنى آداب و رفتــار فردى و گروهى 

اشتباه است که باعث آزار بازیگر مى شود.
او درباره اخمو بودن چهره خود گفت: من معموًال مدل صورتم بدین 
شکل است و در این چند سال هم کارهاى جدى به من پیشنهاد 
شده اســت، اما این چین و چروك روى صورتم براى پیرى و باال 

رفتن سن است. 
نوروزى که مهمان برنامه «شــب نشــینى» بود، درباره شروع 
فعالیت هنرى اش گفت: من تئاتر را در کالس هاى اداره ارشــاد 
اسالمى رشت شروع کردم و نزد اساتید بزرگ این مجموعه مثل 
بهروز بقایى شاگردى کردم. بعد کالس هاى استاد سمندریان را 
شرکت کردم و توانستم خودم را به مرحله اى برسانم که در عرصه 

ملى خودنمایى کنم.
نوروزى توضیح داد: برادر بزرگ من همیشه مشوق و راهنماى من 
در مطالعه، تحصیل، هنر و همه زمینه ها بوده است و حتى گاهى 

هزینه هاى کالس هایم را  او پرداخت مى کرد.
وى افزود: برخــالف خانواده هــاى دیگرى کــه مخالف ورود 
فرزندشان به دنیاى بازیگرى بودند، پدرم نیز مشوق و حامى من 

در این زمینه بود.
نوروزى بیــان کرد: شــاید زمانى که همه بــه دنبال منفعت 
اقتصادى از این رشته بودند من همه رشته هایى را که بویى از 
هنر در آن بود شرکت مى کردم، زیرا ولع به آموختن داشتم. در 
آن زمان با این کارها بیشــتر مى خواستیم خودمان را بشناسیم 

و به دنبال رشد و بلوغى در همه جوانب وجودى خودمان بودیم.
وى افزود: من در کنار آقاى آستانه بازى کردم و شاید جالب باشد 
بدانید که در تئاتر هیچوقت دســتمزد نداشتم و اما در حال حاضر 
عددهاى سه رقمى براى دستمزد به بازیگران تئاتر پیشنهاد داده 

مى شود.

فیلم سینمایى «چپ راست» به کارگردانى حامد محمدى از جمله 
آثارى است که سال گذشــته براى اکران نوروزى اعالم آمادگى 
کرده بود، اما با تعطیلى سینما ها اکران خود را به تعویق انداخت، این 
تاخیر در اکران با ادامه تعطیلى ها تا جایى پیش رفت که این فیلم 
در سال جارى به نمایش گذاشته نشده و حال براى اکران نوروزى 

سال 1401 آماده مى شود.  
محمدى پیش از این تجربه ســاخت آثارى هم «فرشته ها با هم 
مى آیند»، «اکسیدان» و «چهارانگشت» را در کارنامه داشته است. 
وى همچنین در عرصه سریال سازى نیز فعال بوده و بعد از سریال 

تلویزیونى زعفرانى به دنبال ساخت سریال قبله عالم رفته است.
 محمدى عالوه بر کارگردانى سینما، در عرصه نویسندگى فعالیت 
موفقیت آمیزى داشــته اســت، وى عالوه بر نگارش آثارى که 
خود کارگردانى کرده نــگارش دو فیلمنامه مهم «طال و مس» و 

همچنین «حوض نقاشى» را نیز در کارنامه خود مى بیند. 
رامبد جوان، پیمان قاســم خانى، سروش صحت و حامد محمدى 
چهار کارگردانى که سابقه درخشانى در ساخت آثار کمدى دارند در 
فیلم سینمایى «چپ، راست» کنار یکدیگر قرار گرفتند. این اولین 
بار است که چهار کارگردان و ســتاره سینماى کمدى در یک اثر 

مشترك با هم همکارى مى کنند. 
شروع همکارى حامد محمدى و پیمان قاسمخانى به فیلم قبلى 
وى باز مى گردد، وى در فیلم سینمایى «چهارانگشت» در آخرین 
ســکانس به عنوان میهمان از وى دعوت کرده بود و شــاید این 
فیلم و شــخصیت قاســمخانى در آن بى ربط به فیلم قبلى حامد 

محمدى نباشد.
به نظر مى رســد موضوع بحث برانگیز فیلم «چپ، راست» نوید 
کمدى متفاوتى را در اکران ســال آتى براى مخاطبان ســینما 
به همراه داشته باشد. در «چپ، راست» که شاهد ترکیب متفاوتى 
از بازیگران هستیم ویشکا آسایش، سارا بهرامى، ستاره اسکندرى، 
مونا فرجاد، تینــو صالحى و محمدرضا مالکــى هم ایفاى نقش 

مى کنند.

یس فرستاد اما او نتوانست دوام آورد و بعد از 
ت خود را در داخل کشور ادامه داد.

ر شــدنش گفت. او در یک شرکت کارمند 
 ســریالى در حال ســاخت بود، سریال زیر 
پور. این اتفاق باعث آشــنایى تیم این سریال

یان که از بازیگران این ســریال بود به 
یگرى را در او مى بیند. یک روز که 

نست سر کار حاضر شود مریم 
 او آن نقش را بازى کند 

ا تنها یک برداشــت
جرا کند. این اتفاق

ل هاى مختلفى 
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که د ه در تئاتر هیچوقت دســتمزد نداشتم و اما در حال حاضر بدان

بازیگران تئاتر پیشنهاد داده  ى سه رقمى براى دستمزد به
بدانید که
عددهاى
مى شود.

نخســتین تجربه حضور در ژانر پلیسى و 
حادثه اى چطور بود؟ 

من عاشق ژانر پلیسى هســتم و خیلى دوست داشتم که آن را 
تجربه کنم، از این جهت بابت بــازى این نقش آن هم در یک 

سریال پلیسى هیجان زده هستم. 
نوار زرد سومین تجربه جدى و پر مخاطب 

شما در تلویزیون است.
بله، من سال 95 سریال «آنام» را در شبکه 3 داشتم که سریال 
پرطرفدارى هم بود و «نوار زرد» بعد از سریال «بچه مهندس» 

سومین سریال جدى من در تلویزیون است.
چه شد که به این ســریال پیوستید و این 

نقش را بازى کردید؟ 
مهمترین انگیزه ام متفاوت بودن نقش نســبت به نقش هاى 
پیشــینم بود. نمى دانم بگویم متأسفانه یا خوشــبختانه بعد از 
ســریال «بچه مهندس» از پروژه هایى که با من تماس گرفته 
مى شد براى نقش هاى مشــابه این ســریال بود، با همان تم 
شخصیتى و همان ویژگى ها؛ یک دختر مهربان و کامًال مثبت 
که قرار است جنبه هاى مثبت سریال را نمایندگى کند. در نوار 
زرد اما یک شخصیت خاکســترى و منفى را بازى کردم و این 

تفاوت را بسیار دوست دارم. 
از اینکه مخاطب بابت شــناخت قبلى که 
از سریال هاى تان دارد شــما را در قالب 
جدید که یک شخصیت منفى است نپذیرد، 

نمى ترسیدید؟ 
من بازیگر هستم و بازیگرى یعنى پذیرش نقش ها و ویژگى هاى 
متفاوت. اگر قرار بود که فقط یک مدل نقش را بازى کنم ترجیح 
مى دادم وارد عرصه بازیگرى نشوم. شاید چند سال دیگر دوباره 

نقشى مانند سریال بچه مهندس را تکرار کنم اما اینکه بخواهم 
یک مدل شخصیتى را به عنوان شناسنامه کارى خود انتخاب 
کنم نه چنیــن کارى نخواهم کرد و دوســت دارم نقش هاى 

متفاوتى را تجربه کنم. 
به نظرتان بانیپال شومون که نقش مقابل 
شــما را هم ایفا مى کرد توانست از پس 
نقشى که در فصل قبل امیر آقایى آن را بازى 

مى کرد، برآید؟ 
نقش سرگرد این خطر را داشت که به خاطر آن که در فصل قبل 
امیر آقایى آن را بازى کرده بود و او هم بازیگر خیلى خوبى و هم 
پرطرفدار است، در این فصل به خطر بیفتد و مخاطبان را نپذیرد؛ 
اما بانیپال شومون خیلى خوب بازى کرد و به نظرم توانست از 
پس این چالش با موفقیت برآید و مخاطبان را همراه خود کند. 

*تغییر بازیگران یک سریال در فصل هاى 
مختلف هــر چنــد چیزى اســت که در 
سریال هاى جهان تجربه شده اما مخاطب 
ایرانى با این موضوع چندان آشنا نیست. به 
نظرتان گروه بازیگران «نوار زرد» توانست 

از پس این چالش برآید؟ 
من در فصل اول این سریال نبودم و شخصیتم هم در فصل قبلى 
حضور نداشت، اما جالب است که در سریال «بچه مهندس» ما 
چنین تجربه اى داشتیم و بازیگر مقابل من تغییر کرد. راستش 
من هم نگران این موضوع بــودم که مخاطب درباره این تغییر 
کلى بازیگران در این فصل «نوار زرد» نسبت به فصل قبلى چه 
فکرى مى کند؛ اما وقتى چند قسمت اول روى آنتن رفت خیالم 
راحت شد که مخاطب، این سریال را با همین شکل و شمایل 

تازه پذیرفته و آن را دنبال مى کند.

مهشید جوادى: 
بازى در نقش هاى متفاوت را دوست دارم

یکى از سریال هایى که در ماه هاى اخیر روى آنتن شبکه دو رفت و توانست بخشى از مخاطبان را همراه خود کند سریال 
نوار زرد بود. سریالى که فصل دوم آن در حالى پخش شد که بخش زیادى از بازیگران آن نسبت به فصل اول تغییر کرده 
بودند و نقش اصلى آن هم که در فصل پیش امیر آقایى آن را بازى کرده بود، این بار به بانیپال شــومون سپرده شد تا 
نخستین تجربه جدى بازیگرى او در تلویزیون هم با این سریال شکل گیرد. مهشید جوادى هم که با سریال بچه مهندس 
شناخته شده بود، در این سریال ایفاگر نقشى بود که با سریال قبلى اش کامًال تفاوت داشت. خبرگزارى فارس درباره 

تجربه بازى در یک سریال پلیسى با مهشید جوادى بازیگر سریال «نوار زرد» گفت وگو کرده است.

سیاوش مفیدى پیرامون حضورش در 
فیلم سینمایى «2888» گفت: من پیش 
از این فیلم در فیلم ســینمایى «گیلدا» 
با کیوان علیمحمــدى کارگردان فیلم 
ســینمایى «2888» همکارى داشتم 
و اتفاقــا در آن فیلم هم نقش بســیار 
متفاوتى را بازى کردم. در آن فیلم نقشى 
کامال جدى به من پیشنهاد داده شده بود 

که آن را بسیار دوست داشتم.  
وى در همین راستا ادامه داد: عالوه بر 
فیلم سینمایى گیلدا در فیلم سینمایى 

«سینما شهر قصه» به ایفاى نقش پرداختم که در آن رگه هایى از کمدى وجود داشت. همکارى دلچسب و به نظر 
خودم موفقیت آمیز با کیوان علیمحمدى باعث شد تا بازى در فیلم «2888» را بپذیرم.

بازیگر فیلم سینمایى «2888» درباره انتخاب هاى سینمایى خود اظهار کرد: براى من به عنوان یک بازیگر چالش 
ایفاى نقش هاى کمدى و جدى و به طور کلى نقش هایى که با هم فاصله زیادى داشته باشند جالب است. بازیگر 
تجربه گرایى هستم و سه فیلمى که با کیوان علیمحمدى داشتم این شانس را داشتم که سه نقش بسیار متفاوت 

و با فاصله از هم را تجربه کنم.  
وى درباره ایفاى نقش یک افســر نیروى هوایى ادامه داد: نقشى که من در فیلم سینمایى «2888» ایفا مى کردم 
نقش یک افسر فایتر کنرتلر بود که همواره آســمان را رصد مى کنند، اعضاى پداوند هوایى در رسیدن به نقش به 

من کمک زیادى کردند، این افراد کمک کردند تا بتوانم اطالعات زیادى از این نقش و شغل وى داشته باشم.  
مفیدى در همین رابطه ادامه داد: البته در کنار نشــان دادن زندگى کارى این کاراکتر به عنوان یک افسر نیروى 
هوایى، در بخش هایى باید زندگى شــخصى و خانوادگى وى را نیز نشــان مى دادیم که در نوع خود باال و پایین 
فراوانى را براى کاراکتر ایجاد مى کرد که در نوع خود بى نهایت جذاب بود. خوشــبختانه پس از تماشــاى فیلم 
در جشــنواره فیلم فجر برخى از دوستان ارتشــى گفت ند که به چنین کاراکترى نزدیک شــده ام که برایم بسیار 

خوشحال کننده بود.  

مراسم اکران خصوصى فیلم سینمایى «ترانه اى عاشقانه 
برایم بخــوان» به کارگردانى مهرداد غفــارزاده و تهیه 
کنندگى شــهاب رضویان با حضور بازیگرانى ایرانى و 

ترکیه برگزار شد.
داستان این فیلم که محصول مشــترك ایران و کشور 
ترکیه اســت درباره یک جوان ترکیه اى مى باشد که به 
طور تصادفى از طریق فضاى مجازى وارد عالم موسیقى 
مى شود. پژمان بازغى، افسانه پاکرو، امید روحانى، سارا 

احمدى، فرناز محمودى و آیتک جاوید بازیگران ایرانى 
و یوسف چیم، على بوراك جیالن، هازال تورسان، آیشن 
اینجى، زنده یاد سمرا دینجر، الیف ارول و علیهان ترك 
دمیر، بازیگران ترکیه در فیلم «ترانه اى عاشقانه برایم 

بخوان» هستند.
در این مراســم پژمان بازغى، على بوراك جیالن، الیف 
ارول، آیشــن اینجى، اتابک نادرى، مریم مومن، جوانه 

دلشاد، نجمه جودکى و... حضور داشتند.

ستاره هاى سینماى ترکیه در ایران 

سیاوش مفیدى: 

ایفاى نقش هاى کمدى و جدى برایم چالش 
جذابى است
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مربى پیشین سپاهان در مورد نتایج دور از انتظار طالیى پوشان اصفهان 
در این فصل و فاصله گرفتن این تیم از کورس قهرمانى لیگ برتر فوتبال 
ایران و وداع با جام حذفى اظهار کرد: سپاهان اسیر اتفاقات حاشیه اى شده 
است. این تیم با وجود آنکه  بازیکنان بسیار خوبى دارد اما نمى تواند در همه 
بازى ها براى رسیدن به گل موفق باشد. وقتى بازى هاى سپاهان را با دقت 
بررسى مى کنیم به این نتیجه مى رسم این تیم در کارهاى تدافعى برنامه هاى 
منظمى دارد، در حفظ توپ به خوبى عمل مى کند، در تاکتیک هاى تهاجمى 
براى رسیدن به دروازه حریفان کامًال با استراتژى پیش مى رود ولى در زدن 
ضربه آخر بسیار ضعیف اســت. این موضوع باعث شده تا امتیازات بسیار 
مهمى از دست سپاهان خارج شود و متأسفانه فاصله اش با صدر جدول به 

11 امتیاز برسد.

حســین چرخابى ادامه داد: سپاهان که از ستاره هاى بســیار زیادى بهره 
مى برد، بــراى آنکه بتواند در گلزنى هم موفق باشــد نیاز بــه این دارد تا 
برنامه هاى تمرینى اش را در بخش حمله تغییــر دهد. من ایراد را از محرم 
نویدکیا نمى بینم و به نظرم او هیچ اختالفى با بازیکنان تیم ندارد. با توجه به 
خصوصیات اخالقى برجسته اى که محرم دارد، مطمئن هستم ارتباط بسیار 
خوبى با شــاگردانش برقرار کرده و آنها با تمام توان در خدمت تیم هستند 
ولى چون تمرین دهنده سپاهان نتوانسته در برنامه هاى تهاجمى بازیکنان 
را در وضعیت مناسبى قرار دهد، متأسفانه زردپوشان به نتایج مطلوب و مورد 

انتظارشان دست پیدا نکرده اند.
مربى پیشکسوت فوتبال اصفهان با اشاره به نمایش ضعیف سپاهان مقابل 
هوادار گفت: برخالف دیدار هفته قبل مقابل نفت مسجدسلیمان که سپاهان 

بازى کامًال برترى را انجام داد، در بازى با هــوادار همانند رقیبش حرفى 
براى گفتن نداشت. در مجموع بازى دو فرصت گلزنى با درصد باال 

نصیب دو تیم شد. موقعیت ســپاهان که روى خروج بى دلیل 
دروازه بان هوادار ایجاد شده بود، توسط امید نور افکن روى 
دروازه فرستاده شد ولى سید محمد حسینى به جاى آنکه با 
سر به شکم توپ و رو به پایین ضربه بزند به زیر توپ و رو 
به باال زد. این موضوع نشان مى دهد که تیم در برنامه هاى 
تهاجمى، فرصت هاى خوب را به خوبى استفاده نمى کند 
و در زدن ضربه آخر دقت کافى نــدارد، بنابراین باید 

منتظر زمان بود تا ببینیم در ادامه راه براى سپاهان چه 
اتفاقاتى رخ مى دهد.

تقابل سپاهان و ذوب آهن در هفته نوزدهم لیگ برتر، 
یکى از مهم ترین تقابل هاى تاریخ این دو باشــگاه به 

شمار مى رود.
تساوى طالیى پوشان اصفهانى در ورزشگاه دستگردى 
تهران باعث شد تا فاصله امتیازى شــاگردان نویدکیا 
با صدر جدول به 11 امتیاز برســد و ســپاهانى ها براى 
تصاحب رتبه دوم جــدول هم به 8 امتیاز نیاز داشــته 
باشند و از آن ســو فاصله شــان با تیم چهارم جدول به 
3 امتیاز کاهش پیدا کرد تا روند سینوســى سپاهان در 
لیگ بیســت و یکم باعث دورى آن ها  از جام قهرمانى

 شود.
مســئله اى که محرم نویدکیا هم به آن اشاره داشت و 
حاال طالیى پوشان بعد از تساوى بیرون از خانه، در هفته 
نوزدهم باید در ورزشــگاه نقش جهان دربى اصفهان 
را برگزار کنند؛ آن هم در شــرایطى کــه دیگر حریف 
اصفهانى هم در وضعیت بحرانى قــرار دارد و 5 هفته 

متوالى ناکام در کسب پیروزى بوده است!
بازى رفت به سود ذوب آهن به اتمام رسیده و شاگردان 
نویدکیا با انگیزه انتقام باخت دور رفت و بهبود موقعیت 
خود در جمع مدعیان لیگ برتر و حفظ جایگاه سومى و 
امیدوار به کاهش فاصله با صدر، پــا به دربى اصفهان 
مى گذارند و آن سوى میدان ذوبى ها براى فرار از جمع 
تیم هاى فانوس به دست لیگ و پایان دادن به روزهاى 

بحرانى راهى جز کسب 3 امتیاز ندارند.
با این وصف و با توجه به نیاز مبرم دو تیم به کســب 3 
امتیاز، دربى آینده اصفهان که روز چهارشنبه از ساعت 
15 در ورزشــگاه نقش جهان برگزار مى شــود، یکى از 
حساس ترین دربى هاى تاریخ فوتبال اصفهان است و 
باید دید کدام تیم برنده از این مســابقه بیرون مى آید، 
چرا که تســاوى به درد هیچکدام از دو تیم در کورس 
قهرمانى و کــورس تیم هاى فانوس به دســت لیگ

 نمى خورد.

چهارشنبه، مهمترین دربى اصفهان برگزار مى شود

آخرین شانس سپاهان، آخرین بخت تارتار و ذوب

چرخابى:  سپاهان اسیر حاشیه ها شده است
از هفته نوزدهم رقابت هاى لیگ ستارگان قطر، الریان در 
ورزشگاه خانگى خود میزبان العربى بود و با نتیجه 4 بر 2 
شکست خورد. شکست الریان در شرایطى رقم خورد که 
شــجاع خلیل زاده از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت 
و 90 دقیقه بازى کرد و در دقیقه 14 موفق به گلزنى شد. 
در آن سوى میدان فرشید اسماعیلى دیگر بازیکن ایرانى 
حاضر در لیگ ســتارگان قطر که در تیــم العربى حضور 
دارد، از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشــت و در دقیقه 
86 تعویض شد. الریان با این باخت در امتیاز 18 و رده نهم 
باقى ماند. العربى هم با این برد 29 امتیازى شد و جایگاه 

چهارم را در اختیار دارد.

تیم فوتبال العربى در یکى از دربى هاى قطر موفق شد در 
بازى خارج از خانه الریان را با نتیجه 4 بر 2 شکست بدهد، دو 
تیمى که به ترتیب فرشید اسماعیلى و شجاع خلیل زاده را از 
ابتدا در ترکیب خود داشتند. در این بازى شجاع یکى از دو گل 
الریان را زد و فرشید هم روى دو گل العربى نقش مستقیم 
ایفا کرد تا بازیکنان ایرانى هر دو تیم نمایش درخشانى داشته 
باشــند. نکته جالب اینکه تیم العربى با این پیروزى در رده 
چهارم جدول رده بندى لیگ ســتارگان قطر قرار گرفت تا 
این بعد از ســال ها شانس کسب ســهمیه آسیایى داشته 
باشد. آخرین بارى که العربى موفق به کسب سهمیه لیگ 

قهرمانان آسیا شده بود به 10 سال قبل بر مى گردد.

گل شجاع پرپر شد

العربى با فرشید
 در آستانه تاریخ سازى
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پس از شکســت 2 بر صفــر ذوب آهن مقابــل پیکان، 
سبزپوشان اصفهانى نســبت به عملکرد داورى به شدت 
معترض شدند و مهدى تارتار در نشست خبرى از عملکرد 
کمیل غالمى انتقاد کرد و خواستار رسیدگى به اشتباهات 
او شد. آنها معتقدند کمیل غالمى اشتباهات تاثیرگذارى 
داشته که منجر به شکســت ذوب آهن مقابل پیکان شده 
است. بر همین اساس ذوب آهنى ها اعتراض رسمى خود 
را به کمیته انضباطى اعالم کردند و خواســتار پیگیرى و 

رسیدگى به عملکرد داور این دیدار شده اند.

اعتراض رسمى ذوب آهن
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باشگاه الغرافه قطر از مصدومیت سعید عزت اللهى هافبک 
تیم ملى کشــورمان از ناحیه رباط صلیبى خبر داد. گمانه 
زنى هاى زیادى از مدت دورى ایــن هافبک کلیدى تیم 
ملى کشورمان انجام شد ولى به نظر مى رسد مدت دورى 
این بازیکن زیاد نیست و طبق اعالم نشریه «الشرق» قطر 
سعید عزت اللهى براى مدت 10 روز از میادین دور خواهد 
بود. نشــریه قطرى نوع مصدومیت هافبک ایرانى پارگى 
عضالنى نامید و حرفى از پاره شدن رباط صلیبى نزده است. 
الغرافه با هدایت استراماچونى ســرمربى اسبق استقالل 
یکى از رقباى فوالد در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 
به شمار مى آید. با این گزارش نشریه قطرى عزت اللهى 
مشکلى براى همراهى تیمش مقابل شاگردان نکونام در 

3 ماه آینده ندارد.

خبر خوشحال کننده 
براى استرا
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دروازه بان هال سیتى بعد از حادثه تلخ برایش در زمین بازى از مرگ 
حتمى نجات پیدا کرد.

تیم فوتبال هال سیتى در هفته سى  و سوم رقابت هاى چمپیون شیپ انگلیس 
به مصاف کویینزپارك رنجرز رفت که این بازى با نتیجه تساوى یک بر یک 

به پایان رسید.
اللهیار صیادمنش مهاجم ملى پوش کشــورمان مانند دو بازى قبل به دلیل 

مصدومیت نتوانست هال سیتى را در این بازى همراهى کند.
در نیمه دوم بازى بعد از گذشت 10 دقیقه مت اینگرام دروازه بان هال سیتى 
بعد از یک پرش، سقوط وحشتناکى روى زمین داشت و از هوش رفت. صحنه 
دلخراشى که کل استادیوم را به سکوت واداشت. دروازه بان هال سیتى براى 

مدت 10 دقیقه روى زمین از هوش رفت و پزشکان به مداواى او پرداختند.
بعد از این ضربه شــدید به ســر دروازه بان هال ســیتى و بعد از 10 دقیقه 
درمــان در نهایت با برانــکارت از زمین بازى خارج شــد و به بیمارســتان

 منتقل شد. 
آخرین گزارش ها حاکى از آن است که این دروازه بان از مرگ نجات پیدا کرده 

و وضعیتش در بیمارستان مساعد است.

سپاهان در هفته هجدهم در شرایطى مقابل هوادار متوقف شد که موفق به زدن 
حتى یک شوت به دروازه حریف نشد.

آخرین بارى که چنین آمارى براى سپاهان ثبت شد به 1030 روز پیش و زمانى 
بر مى گردد که سپاهان تحت هدایت امیرقلعه نویى در هفته بیست وهفتم لیگ 
98-97 مقابل پرسپولیس برانکو در ورزشگاه آزادى به تساوى صفر صفر رسید. 
در آن مسابقه هیچ یک از 6 شوت ســپاهان درون چارچوب دروازه پرسپولیس 
قرار نگرفت و با همین تساوى، سپاهان نتوانست مانع سومین قهرمانى پیاپى 

پرسپولیس شود.
سپاهان که با 85 شوت در چارچوب تا پایان هفته هفدهم میانگین 5 شوت در 
چارچوب در هر مســابقه را ثبت کرده بود و همچنان بهترین تیم لیگ در این 
شاخص محسوب مى شود، در هفته هجدهم موفق نشد این عدد را بهبود ببخشد.

آن ها کــه امیدوار بودنــد در نیم فصل دوم بــا به ثمر رســاندن موقعیت هاى 
پرشمارشان فاصله خود را با صدر جدول کم کنند و چه بسا به باالى آن برسند، 
در بازى مقابل هوادار با مشــکل بزرگ ترى مواجه شدند. آن ها از پنج شوتشان 
تنها دو شانس گل زنى به وجود آوردند که هیچ کدام دروازه بان هوادار را مجبور 

به واکنش نکرد.
این ترکیب سپاهان همان ترکیبى اســت که در مصاف با نفت مسجد سلیمان 

موفق شده بود بارها به دروازه تیم حریف شــوت بزند و چهار مرتبه هم دروازه 
شاگردان فکرى در نقش جهان باز شــد، اما در اکباتان و ورزشگاه دستگردى 

سرنوشت دیگرى انتظار مهاجمان تشنه گل سپاهان را مى کشید.
خط دفاعى سپاهان تنها منطقه اى بود که محرم نویدکیا پس از تساوى مقابل تیم 
فوتبال هوادار در رابطه با عملکرد آن مثبت صحبت کرد. نویدکیا در بازى مقابل 
نفت مسجد سلیمان در روز محرومیت گولسیانى از نژادمهدى و پورقاز در قلب 
خط دفاعى استفاده کرد و مطابق معمول سرمربى طالیى پوشان اصفهانى دست 

به ترکیب تیم برنده نزد.
شهریار مغانلو و سجاد شهباززاده در مصاف با هوادار عالوه بر اینکه نتوانستند 
تعداد گل هایشان را از عدد 5 و 4 بیشتر کنند، در زدن شوت به دروازه هم ناکام 
بودند تا بار دیگر ابهام چگونگى شکل گیرى خط هجومى سپاهان در هفته    هاى 
باقى مانده و همین طور رقابت هاى آسیایى، بزرگ ترین ابهام و دغدغه کادر فنى 

تیم باشد.
جنگندگى تیم فوتبال هوادار که مهم ترین خصیصه این تیم به شــمار مى رود، 
در مصاف با سپاهان اجازه هنرنمایى به بازیکنان ســپاهان را نداد. البته آنها در 
یکى دو موقعیت هم خوش شانس بودند و اگر به عنوان مثال ضربه سر حسینى 
روى ارسال نورافکن در قاب دروازه قرار مى گرفت، شاید سپاهانى ها با 3 امتیاز 

به اصفهان بازمى گشتند.
با حضور رشید مظاهرى سپاهان انسجام بهترى در خط دروازه و همین طور خط 

دفاعى پیدا کرده، اما آنها در آخرین دیدار با معضل جدیدى آشنا شده اند.
محرم نویدکیــا در حال تجربه ســخت ترین روزهاى حضورش در کســوت 
مربیگرى اســت. تیم او برخالف نیم فصل دوم لیگ بیستم، نه در دفاع خیلى 
خوب اســت و نه در حمله مى تواند در رســیدن به گل ثبات داشته باشد. با این 
حال همچنان 12 دیدار لیگ و همینطور رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا پیش 
روى سرمربى جوان ســپاهان قرار دارد و او مى تواند در این مدت با عملکردى 
که ارائه مى کند، از توانایى هاى خود در نقش جدیــد دفاع کند، وگرنه احتما ال 
همانند امیرقلعه نویى وداعى تلخ در انتظار محبوب ترین بازیکن تاریخ سپاهان

 خواهد بود.

یک اتفاق غیرقابل باور دیگر درباره سپاهان

از هفته شانزدهم رقابت هاى لیگ فوتبال امارات، 
شباب االهلى میزبان العروبه بود و با نتیجه 
3 بر یک به پیروزى رســید. در این بازى 
مهدى قائدى و احمد نوراللهى دو بازیکن 

ملى پوش شباب االهلى دبى 90 دقیقه در 
ترکیب تیم خود حضور داشــتند. ستاره سابق 

استقالل موفق شد در این بازى گل اول و تساوى 
بخش تیمش را به ثمر برســاند و پس از آن بود که 

موتور شباب االهلى با گلزنى ستاره ایرانى روشن شد. 
ســتاره ایرانى بر روى گل دوم تیمش هم پاس گل داد. 

شباب االهلى با این پیروزى 30 امتیازى شد و در رده سوم 
قرار دارد و  مهاجم ملى پوش کشــورمان در این بازى با 
کسب امتیاز 8/6 از 10 بهترین بازیکن زمین لقب پیدا کرد 

و جایزه بهترین بازیکن را کسب کرد.
ســایت «ســازمان لیگ برتر امارات» بعد از اتمام این 
مسابقات به معرفى 7 نامزد کسب عنوان بهترین بازیکن 
هفته این رقابت ها پرداخت که قائدى با کسب بیشترین 
امتیاز در میان آنها قرار گرفت. رقیب اصلى ســتاره سابق 
استقالل در کسب این جایزه عمر خربین ستاره سورى و 

مرد سال آسیا 2017 است.
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رضا قوچان نژاد، مهاجــم ایرانى که مدتى پیش و پس از تکذیب 
خبر خداحافظــى اش از فوتبــال اعالم کرده بود دوســت دارد 
در ســال هاى 
پایانــى بــازى 
خود در لیگ برتر 
ایران مشغول شود هنوز مقصدش مشخص 

نیست.
از این رو طى روزهاى گذشته قوچان نژاد به پرسپولیس 
نزدیک شــده بود و مذاکرات براى حضور او در جمع 
شــاگردان یحیــى گل محمدى پیــش مى رفت. در 
مذاکرات طرفین نهایتا توافقى حاصل نشــد و دلیل 
عدم ســرخپوش شــدن قوچان نژاد درخواست مالى 

باالى این بازیکن از باشگاه عنوان شده است.
پیش از این صحبــت از حضور قوچان نــژاد در تیم فوالد 
خوزســتان مطرح شــده بود که مشخص شــد کادرفنى 
فوالد اعالم کرده نیازى به این بازیکــن ندارد و در این مدت 
صحبت هایى هم از حضورش در تراکتور بود که این شایعات هم 

به عقد قرارداد منجر نشد. 
پرسپولیس تهران در نقل و انتقاالت زمستانى تنها احمد گوهرى 
و رامین رضاییان را جذب کرد و آنها براى ادامه فصل خواســتار 
جذب مهاجم خارجى بودند کــه فعال در این راســتا هم موفق

 نبوده اند.

حضور قوچان نژاد در پرسپولیس منتفى شد
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مهدى تارتار که در این فصل راهى اصفهان 
شــده و هدایت ذوب آهن را برعهده گرفته، 

یکم طــى 18 هفتــه از لیــگ در فصل بیســت و 
متحمل 10 شکســت شده اســت. این تیم روز جمعه در 
اصفهان نیز برابر پیکان شکســت خورد تا اعضاى هیئت 
مدیره جلســه اى اضطرارى در خصــوص آینده نیمکت 
این تیم برگزار کنند. در نهایت بعد از بررسى هاى صورت 
گرفته، تصمیم به ادامه همکارى بــا مهدى تارتار گرفته 
شد و این مربى به کار خود در این تیم ادامه خواهد داد تا 

شرایط وى طى دیدارهاى آتى مورد ارزیابى قرار گیرد.

ادامه همکارى
گاندوها با تارتار
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ر ذوب آهن مقابــل پیکان،
ت به عملکرد داورى به شدت 

 ذوب آهن

رضا قوچان نژاد، مهاجــم ایرانى که مدتى پیش و پس از
خبر خداحافظــى اش از فوتبــال اعالم کرده بود دوســ
در ســ
پایانــى
خود در لی
ایران مشغول شود هنوز مقصدش م

نیست.
از این رو طى روزهاى گذشته قوچان نژاد به پرس
نزدیک شــده بود و مذاکرات براى حضور او
شــاگردان یحیــى گل محمدى پیــش مى
مذاکرات طرفین نهایتا توافقى حاصل نشــد
عدم ســرخپوش شــدن قوچان نژاد درخواس
باالى این بازیکن از باشگاه عنوان شده است.
پیش از این صحبــت از حضور قوچان نــژاد در تی
ک که مشخص شــد خوزســتان مطرح شــده بود
فوالد اعالم کرده نیازى به این بازیکــن ندارد و در ای
صحبت هایى هم از حضورش در تراکتور بود که این شای

به عقد قرارداد منجر نشد. 
پرسپولیس تهران در نقل و انتقاالت زمستانى تنها احمد
و رامین رضاییان را جذب کرد و آنها براى ادامه فصل خو
جذب مهاجم خارجى بودند کــه فعال در این راســتا ه

 نبوده اند.

حضور قوچان نژاد در پرسپولیس منتفى

03

ل راهى اصفهان 
 برعهده گرفته، 
یکم ر فصل بیســت و

ســت. این تیم روز جمعه در 
ســت خورد تا اعضاى هیئت 
 در خصــوص آینده نیمکت 
ت بعد از بررسى هاى صورت 
رى بــا مهدى تارتار گرفته 
ر این تیم ادامه خواهد داد تا 

ى مورد ارزیابى قرار گیرد.

ر
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006006104- تاریخ: 1400/09/22 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1399114402006001732 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عبداله احمدیان اندانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 329 دفتر 335 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفــات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
عبداله احمدیان اندانى به شناسنامه شــماره 4141 کدملى 1140562029 صادره فرزند 
ابوالقاسم نسبت به 2/5 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به استثناى ثمنیه اعیانى آن به 
مساحت 132/38 مترمربع پالك شماره 716 فرعى از 112 اصلى واقع در اصفهان بخش 

حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 6/18 متر دیوار به دیوار پالك 112/1404 

شرقا به طول 18/50 متر دیوار به دیوار پالك 1409
جنوبا به طول 7/42 متر دیوار و درب است به گذر 
غربا به طول 17/50 متر دیوار به دیوار پالك 954

حقوق ارتفاقى ندارد
با توجه به گواهى کارشــناس دال بر تناســب مالک خریدارى و تصرفات متقاضى هیات 
مبادرت به صدور راى کرده در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن 
مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به 

صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 329 دفتر 335 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفــات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
زهرا مالکریمى خوزانى به شناسنامه شماره 1130580441 کدملى 1130580441 صادره 
فرزند جواد نسبت به 1/5 دانگ یکباب خانه به اســتثناى بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت 
132/38 مترمربع پالك شماره 716 فرعى از 112 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 6/18 متر دیوار به دیوار پالك 112/1404

شرقا به طول 18/50 متر دیوار به دیوار پالك 1409
جنوبا به طول 7/42 متر دیوار و درب است به گذر 
غربا به طول 17/50 متر دیوار به دیوار پالك 954

حقوق ارتفاقى ندارد 
با توجه به گواهى کارشــناس دال بر تناســب مالک خریدارى و تصرفات متقاضى هیات 

مبادرت به صدور راى کرده در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن 
مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به 

صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 339 دفتر 335 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعــارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى/ 
خانم زهرا طاهرى اندانى به شناســنامه شــماره 18462 کدملى 1140184164 صادره 
فرزند رمضان نســبت به 2 دانگ از 6 دانگ یکباب خانه به استثناى 18 و 2/1 حبه بهاى 
ثمنیه اعیانى به مساحت 130/38 مترمربع پالك شماره 716 فرعى از 112 اصلى واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

شماال به طول 6/18 متر دیوار به دیوار پالك 112/1404
شرقا به طول 18/50 متر دیوار به دیوار پالك 1409

جنوبا به طول 7/42 متر دیوار و درب است به گذر 
غربا به طول 17/50 متر دیوار به دیوار پالك 954

حقوق ارتفاقى ندارد 
با توجه به گواهى کارشــناس دال بر تناســب مالک خریدارى و تصرفات متقاضى هیات 
مبادرت به صدور راى کرده در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن 
مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به 

صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/11/17- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/12/02- 
م الف: 1270983 - قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى ملک زاده. عضو 

قضائى - مجتبى پورعلى. رئیس اداره راه و شهرسازى - سعید حاج احمدى /11/193

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006005689- تاریخ: 1400/09/03 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شــامل ثبت در صفحه 1381 ثبت در 
صفحه 140 دفتر 383 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مــورد تقاضا و انتقال ملک از 
مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم محمدتقى شیروى خوزانى به شناسنامه شماره 14656 کدملى 
1140519948 صادره فرزند جعفر نســبت به 3 دانگ مشــاع از 6 دانگ یکباب خانه به 
مساحت 195/49 مترمربع پالك شماره 1289 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش 

حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 1381 و ثبت در صفحه 140 
دفتر 283 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 
به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 

مالکیت آقاى/ خانم سمیه یزدى خوزانى به شناسنامه شماره 1216 کدملى 1141282593 
صادره فرزند کرمعلى نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 195/49 
مترمربع پالك شــماره 1289 فرعى از 84 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 10/02 متر درب و دیواریست به گذر

شرقا به طول 19/5 متر دیوار به دیوار پالك 102 فرعى 
جنوبا به طول 9/93 متر دیوار به دیوار پالك 924

غربا به طول 19/79 متر دیوار به دیوار به پالك 1211 فرعى 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/17- 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/12/02- م الف: 1272738 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى محمد کیانى- عضو قضائى سید محمود حسینى - رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر سید امیرحسین حسن زاده/11/195  

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدودششدانگ یکباب خانه معروف به خانه میرزا احمد پالك شماره 3525 
فرعى از یک اصلى واقع در دهستان گرمسیر اردســتان بخش 17 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتى به نام سیدمحمدهادى طبائى فرزند سیدنظام الدین وغیره در جریان ثبت مى 
باشد وتحدید حدود آن به علت اشــتباه در آگهى پالك بایستى مجددا آگهى گردد اینک 
بنابه درخواست متقاضى ودســتور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالك مرقوم در 
روز  سه شنبه  مورخه 1400/12/24  راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذابه موجب این آگهى به کلیه مالکین مجاوراخطارمى گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهدشــدوطبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین و تکلیــف پرونده هاى معترضین ثبت ظرف مــدت یک ماه از تاریخ 
تنظیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى گواهى 
تقدیم دادخواست را اخذ وبه این اداره تســلیم نمایند. م الف: 1280060 - تاریخ انتشار: 
دوشنبه مورخه  1400/12/02 - ذبیح اله فدائى اردســتانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک اردستان /12/100

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006007895- تاریخ: 1400/11/25 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشــکیل، رأى 
شماره ............ پرونده کالسه 1399114402006001258 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
حشمت اله مهدور مبنى بر صدور سند مالکیت ششدانگ/ قسمتى از پالك شماره فرعى از 

پالك اصلى واقع .................. تحت بررسى است. 
پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رأى صادره شماره ......................... 

اشتباهاتى به شرح زیر صورت گرفته است:  
رأى اصالحى 

حدود به شرح زیر اصالح میگردد
شماال به طول 8 متر دیوار کوتاه است به باقیمانده پالك 111/694
شرقا به طول 17/15 متر دیوار است به باقیمانده پالك 111/694

جنوبا به طول 19/60 متر دیوار است به باقیمانده پالك 111/694
غربا اول به طول 3 متر دیوار و جاى درب اســت به گذر دوم که شمالیست و سوم به طول  

هاى 11/80 متر و 14/13 متر دیوار کوتاه است به باقیمانده پالك 111/694
حقوق ارتفاقى ندارد 

با توجه به مفاد گزارش کارشناس به شماره ...................... و با عنایت به اینکه طبق گزارش 
شماره ...................... رأى هیأت تا کنون اجرا نشده لذا مفاد راى صادره به شرح زیر اصالح 

مى گردد ...............................
رأى صادره قبلى با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد. تاریخ انتشار: 1400/12/02 - 
م الف: 1279627 - عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /12/101

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 139960302006015312- تاریخ: 1399/12/27 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1399114402006000774 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمدعلى مؤذنى نیا 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از حسینعلى موذنى نیا 
و لیال عموشاهى ثبت در صفحه 390 دفتر 115 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 
بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم محمدعلى مؤذنى نیا به شناســنامه 
شماره 1130160149 کدملى 1130160149 صادره فرزند على نسبت به 6 دانگ یکباب 
خانه به مساحت 97/05 مترمربع پالك شماره 62 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 

حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 5/94 متر دیوار به دیوار پالك 

شرقا به طول 18/40 متر درب و دیواریست به بن بست
جنوبا به طول 3/97 متر دیواریست به گذر 

غربا اول دیواریســت به کوچه دوم به دیوار باقیمانده به طول 4/57 و دوم جنوبى است به 
طول 72/ متر به دیوار باقیمانده ســوم به طول 3/59 متر به دیوار باقیمانده چهارم جنوبى 
است به طول 89/ متر دیواریســت به باقیمانده پنجم به طول 10/20 متر به دیوار پالك 

 82/66
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/02- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/12/17- م الف: 1279534 - رئیس اداره راه و شهرسازى - سعید 
حاجى احمدى. عضو قضائى - مجتبى پورعلى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - 

سید امیرحسین حسن زاده /12/102

به موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و مــاده 59 اصالحى آئین نامه 
مربوط، آگهى نوبتى امالکى که در ســه ماهه سوم ســال 1400 تقاضاى ثبت 
آنها پذیرفته شده و یا در آگهى هاى ســابق از قلم افتاده است و نیز آنچه طبق 

آراء هیات نظارت، آگهى آنها باید تجدید گردد به این شرح منتشر مى گردد: 
ردیف الف = امالکى که تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده یا در آگهى هاى سابق 
از قلم افتاده است و مدت اعتراض نســبت به آنها نود روز از تاریخ اولین انتشار 

آگهى نوبتى مى باشد: 
شماره یک اصى واقع در تیرانـ  فرعى ذیل: 

8753ـ  شــهردارى تیرانـ  تمامت ششــدانگ یک قطعه زمیــن محصور به 
مساحت 48/97 مترمربع 

بموجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك، چنانچه کسى نسبت به ثبت امالك 
مندرج در این آگهى به شرح ردیف الف اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهى ظرف مدت 90 روز و نسبت به آنهایى که طبق راى هیات نظارت 
و یا اختیارات تفویضى به شرح ردیف ب تجدید آگهى مى  گردد در مدت 30 روز از 
تاریخ انتشار، درخواست اعتراض خود را به صورت کتبى و مستقیما به اداره ثبت 
محل ارائه نماید. طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده هاى 

معترضى ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض بایستى با 
طرح دادخواست به مرجع ذیصالح قضائى مراجعه و گواهى تقدیم دادخواست را 
از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتى که قبل از انتشار این آگهى 
اقامه دعوى شده باشــد طرح دعوى باید گواهى مشعر بر جریان دعوى را ظرف 
مدت مرقوم تســلیم نماید. اعتراض یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقضا مدت 
مذکور واصل شود بال اثر و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و 17 قانون ثبت رفتار 
خواهد شــد. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامۀ قانون ثبت حقوق ارتفاقى و حدود این 
امالك هنگام تحدید حدود در صورتمجلس تحدید حدود قید و واخواهى صاحبان 

امالك و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقى این امالك مطابق ماده 20 
قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت 

پذیرفته خواهد شد. 
این آگهى نسبت به امالك ردیف الف در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به 
ردیف ب فقط یک نوبت در تاریخ هاى ذیل در روزنامه چاپ و منتشر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/02 
- م الف: 1257248- رئیس ثبت اســناد و امالك شهرســتان تیران - ســید 

محمدحسن مصطفوى /10/176

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1400 مربوط به قسمتى از امالك و مستغالت بخش 12 ثبت اصفهانـ  شهرستان تیران و کرون 

شماره نامه: 140085602032002720- تاریخ ارسال نامه: 1400/10/25
4/3 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحى آئین نامه 
مربوط به امالکى که در سه ماهه دوم ســال 1400 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته 
شده و نیز آنچه طبق اراء هیات نظارت ثبت آگهى آنها باید تجدید شود مربوط 
به بخش 17 بشرح ذیل آگهى مى نماید. و نیز امالکى که آگهى نوبتى آنها در 
وقت مقرر منتشر و الکن بواسطه اشــتباه موثرى که در انتشار آنها رخ داده و 
به موجب آرا هیات نظارت با دستور ادارى مستند به اختیارات تفویضى هیات 
نظارت موضوع بندهاى 385 و 386 و 387 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى تا اول 

مهرماه 65 منجر به تجدید آگهى شده اند. 

الفـ  ناحیه گرمسیر 
شهر اردستان به شماره یک اصلى و شماره هاى فرعى زیر 

1056- خانم بتول فدوى اردســتانى فرزند محمد تمامت دو دانگ مشــاع از 
ششــدانگ خانه خرابه پالك 1056 فرعى از یک اصلى اردســتان دهستان 

گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 210 مترمربع 
دهستان علیاى اردستان

353 اصلى - خانم صغرا محمد پور خاصه تراش فرزند على تمامت ســه حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ مزرعه آب بیده واقع در دهستان علیا اردستان بخش 

17 ثبت اصفهان به مساحت 25000 مترمربع 

به موجب ماده 16 قانون ثبت امالك چنانچه کســى نسبت به امالك مندرج 
در این آگهى واخواهى داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین آگهى ظرف مدت 
30 روز دادخواســت واخواهى خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هــاى معترضى ثبت ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستى با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضائى گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتى 
که قبل از انتشار این آگهى دعوائى اقامه شده باشد طرف دعوى باید گواهى را 
مشعر بر جریان دعوى ظرف مدت مرقوم تعلیم نماید. اعتراضات یا گواهى طرح 
دعوى که بعد از انقظا مدت مرقوم وصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر 

ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقى در موقع تحدید حدود در صورتمجلس قید و واخواهى 
صاحبان امالك و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 
قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ثبت 
پذیرفته خواهد شد. آگهى نسبت به ردیف الف در دو نوبت و در ردیف ب فقط 
یک نوبت به فاصله 30 روز از انتشار نوبت اول مى باشد. این آگهى در دو نوبت 
منتشر مى شود. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/12/02 - م الف: 1262851 - ذبیح اله فدائى اردستانى - مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک اردستان /10/208

آگهى نوبتى سه ماهه سوم سال 1400 بخش 17 ثبت اصفهان  

تاسیس
شرکت سهامى خاص اکسیر فوالد سپنتا درتاریخ 1400/11/27 به شماره ثبت 70193 به شناسه ملى 14010809238 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : خرید و فروش 
آهن آالت و محصوالت فوالدى اعم از تیرآهن ، میلگرد ، ورق و شافت انباردارى محصوالت فوالدى و تخلیه و بارگیرى محصوالت فوالدى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى 
انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص 
حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله خلجا- چهارباغ عباسى ، خیابان چهارباغ عباسى ، خیابان شیخ بهایى ، پالك 
0 ، ساختمان شیخ بهایى ، طبقه همکف کدپستى 8135635679 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 536940178 مورخ 1400/11/18 نزد بانک 
تجارت شعبه مشیرالدوله با کد 6940 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى امید انتشارى به شماره ملى 1091194432 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مسعود شمس کوپائى به شماره ملى 1285054326 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى اصغر بختیارى آب نیلى به شماره ملى 1290414548 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مسعود میخک به شماره ملى 1280425113 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى سیدعلیرضا سجاد به شماره ملى 1288322895 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 

درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1280483)

آگهى تغییرات
شرکت خدمات بین المللى گشایش آفرین سهامى خاص به شماره ثبت 31454 و شناسه ملى 10260520128 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/11/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محمد رضوى کلیشادى به شماره ملى 1287813992 
و فردین جبار زارع به شماره ملى 1818227568 و زهره شهبازى دستجرده به شماره ملى 1280946105 به سمت اعضاءاصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . مهدى سعادت همامى به شماره ملى 1285568559 به سمت بازرس اصلى و جعفر جبارى به 
شماره ملى 1291015175 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى هاى شرکت 

انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1280475)

آگهى تغییرات
شرکت مجتمع صنعتى و بازرگانى ایثارگران حدید شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 11893 و شناسه ملى 10260329366 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 1400/08/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مسلم منتظرى بیستگانى کد ملى 1170988059 بسمت عضو اصلى و 
محمدرضا عباسى کد ملى 1950452131 و محمدرضا زارع کد ملى 1111391548 بسمت عضو على البدل هیئت مدیره براى مدت باقیمانده تا پایان 
1401/08/27 انتخاب گردیدند. موسسه حسابرســى خدمات مدیریت آوند با شناسه ملى 10100588054 و زهرا مجنون کد ملى 1287325777 
به ترتیب به سمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. تراز مالى منتهى به 1399/12/30 تصویب شد. روزنامه نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 
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رئیس انجمن روانشناســى تربیتى ایران گفت: بسیارى از 
مردان احساسات خود را سرکوب کرده و تمایلى به صحبت 
درباره سالمت روان خود به صورت آشکارا ندارند. این در 
حالى است که به طور خاص مردان و پدران امروزى براى 
سالمت  روان خود نیاز به کمک بیشترى دارند.دکتر فریبرز، 
با بیان اینکه سابقه اضطراب، افسردگى و آسیب هاى روحى 
برطرف نشده در گذشــته مردان مى تواند بر روى کیفیت 
رابطه آنها با فرزندان اثرگذار باشــد، ادامه داد: وقتى پدرى 
بدون حمایت از مشکالت مربوط به سالمت روان خود رنج 
مى برد، این رنج اغلب بر سالمت روان مادر و رشد فرزندان 
نیز تأثیر مى گذارد، بنابراین مهم است که به مسئله سالمت 

روان مردان و پدران توجه داشته باشیم.

مردان خاموش

02

سپیده صلح جو، روانشناس اظهار کرد: دلیل اصلى این که 
مردم دچار اختالل خود زشــت انگارى مى شوند و از بدن 
خود راضى نیستند، به فشار اجتماعى مربوط مى شود، همه 
فکر مى کنند که باید استانداردهاى زیبایى را که در تبلیغات 
رسانه هاى جریان ساز ارائه مى شود، رعایت کنند.وى ادامه 
داد: این رســانه ها و تبلیغات به مردم القا مى کنند که اگر 
اندامتان داراى این استانداردها نباشد، دچار نقص هستید 
و باید از خودتان بدتان بیاید، راه حل هم البته اســتفاده از 
محصوالتى است که شــما هیچ نیازى به آن ها ندارید، اما 

براى رسیدن به استانداردهاى کذایى آن ها را مى خرید.

اختالل زشت انگارى

01

با وجود آنکه در قانون، پرداخت مالیات به پزشکان و وکال 
تکلیف شــده اما متأسفانه برخى از پزشــکان با عدم ارائه 
دســتگاه کارتخوان ضمن دور زدن قانون و فرار مالیاتى، 
بیماران را به مشقت و سختى مى اندازند. با وجود آنکه برخى 
از کشورهاى توسعه یافته دنیا اقتصاد خود را از طریق مالیات 
اداره مى کنند ولى در برخى کشورها از جمله ایران اهمیت 
موضوع مالیات آنگونه که بایــد در بین مؤدیان مالیاتى جا 
نیفتاده است، متاسفانه بســیارى از افراد نمى دانند که چرا 
مالیات مى دهند و این مالیات صرف چه کارى مى شــود 
همین مســئله موجب شــده تا برخى از مشاغل دست به 
فرارهاى مالیاتى بزنند چراکــه مالیات را پول زور مى دانند 

که باید به دولت بپردازند.

کالف سردرگم مطب هاى
 بدون ُپز

معاون حقوقــى و امور مجلــس  دبیرخانه 
شــورایعالى مناطق آزاد و ویژه اقتصادى با 
حضور در معاونت اجتماعى و پیشــگیرى از 
وقوع جرم، خواســتار توجه ویژه قوه قضائیه 
براى اجراى کامل قوانین مصوب در خصوص 

مناطق آزاد شد.
حسین گروســى گفت: مناطق آزاد فرصت 
خوبى براى کشور هستند و مى توان با ایجاد 
تعامل بین قواى سه گانه خصوصا قوه قضائیه، 
در راســتاى اجراى قوانین مصوب مجلس 
شوراى اسالمى و شوراى نگهبان گام هاى 

موثرى برداشت.
وى ادامه داد: دبیرخانه شورایعالى مناطق آزاد 
در موضوع پیشگیرى به دنبال کاهش اتالف 
وقت دادگاه ها در پرونده هاى ویژه اقتصادى 

مناطق آزاد است.
گروسى افزود:  ایجاد شــعب تخصصى در 
صورت موافقت ریاســت قــوه قضائیه که 
بتوانند مسائل اقتصادى مناطق آزاد را به نحو 
شایسته اى رسیدگى کنند یکى از خواسته هاى 

این شورا است.
وى ضمن اشــاره به موانع کســب و کار در 
مناطق آزاد بیان کرد: حمایت دستگاه قضائى 
از کسب و کار در مناطق آزاد موثر خواهد بود 
زیرا یکى از راه هاى نجات کشور در موضوع  
اقتصادى از بین بردن موانع در کســب و کار 

است.
معاون حقوقــى و امور مجلــس  دبیرخانه 

شــورایعالى مناطــق آزاد عنــوان کــرد: 
نشســت هاى خوبى را معاونت اجتماعى و 
پیشــگیرى از وقوع جــرم برگــزار کرده و 
امیدواریم منجر به تفاهم نامه هایى شود که 
بتوان از ظرفیت قوه قضائیه به نفع کشــور و 
رفع موانع کسب و کار در مناطق آزاد بهره برد.
وى اضافه کرد: به صورت خوشبینانه تنها 30 
درصد از  قوانین مصوب سال 72  اجرا شده و 
قانونى که 70 درصد آن  اجرا نشده باشد منجر 
به افزایش آسیب هاى اجتماعى و اقتصادى 

مى شود.
گروســى در پایان گفت: رونــق اقتصادى 
در مناطــق آزاد ارتباط مســتقیم با کاهش 
آسیب هاى اجتماعى دارد. مناطق محرومى 
مانند خرمشهر که از دیرباز مشغول تجارت 
بودنــد با عدم اجــراى کامــل قوانین دچار 
آسیب هاى اجتماعى شده است که امیدواریم 
با حمایت هاى دستگاه قضائى موانع برطرف 
و شاهد رونق اقتصادى در این مناطق باشیم.

رونق مناطق آزاد 
موجب کاهش آسیب هاى اجتماعى مى شود

معاون تربیت بدنى و سالمت وزارت آموزش و 
پرورش در خصوص اقدامات معاونت پرورشى 
و فرهنگى براى جبران آسیب هاى اجتماعى 
و سالمت روان دانش آموزان ناشى از کرونا، 
اظهار کــرد: معاونت پرورشــى و فرهنگى 
وزارت آموزش و پرورش سال هاست عالوه بر 
فعالیت در حوزه هاى فرهنگى و تربیتى، خود را 
موظف و مکلّف دانسته به مسأله «پیشگیرى 

از آسیب هاى اجتماعى»، توجه کند.
اصغر باقرزاده با بیان اینکه بر این اساس اداره 
کل امور تربیتى، مشــاوره و مراقبت در برابر 
آسیب هاى اجتماعى تشکیل شده و طرح هاى 
کالنى در این اداره کل در حال اجراســت، 
افزود: اثرات این فعالیت ها به صورت کیفى 
و کمى قابل اندازه گیرى اســت و بر اساس 
آمارهاى رسمى، تأثیرى که فعالیت هاى این 

حوزه داشته، قابل توجه، رصد و پایش است.
باقــرزاده تصریــح کــرد: مبنــاى عمده 
فعالیت هاى این اداره کل براساس پیشگیرى 
از آسیب، است که این امر توسط غربالگرى و 
تشخیص اینکه دانش آموزان در چه مراحلى 
از وضعیت سالمت روانى و جسمى هستند، 

صورت مى گیرد.

وى ادامه داد: اداره کل امور تربیتى، مشاوره 
و مراقبت در برابر آســیب هاى اجتماعى در 
صورت مشاهده این که برخى از دانش آموزان 
دچار آسیب هاى اجتماعى هستند و این روند 
در حال افزایش است، با اقدامات حمایتى و با 
کمک گرفتن از مراکز مشاوره تخصصى از 
روند رشد آسیب ها جلوگیرى و به درمان این 

امر کمک مى کند.
وى افزود: در ادامه امسال و سال هاى آینده 
پوشش غربالگرى، حمایت و اقدامات حمایتى 
و ترمیمى براى جبران آسیب هاى اجتماعى 
افزایــش مى یابد و تعداد مدارس بیشــترى 
تحت حمایت خدمات مشاوره اى قرار خواهند 

گرفت.

تمرکز بر پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى 
در آموزش و پرورش

پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهى تهران در 
یک نشست تخصصى گروه پژوهشى آموزش و توسعه 
علل بازماندگى از تحصیل و راهکارهاى عملى کاهش 

آن در دوران پسا کرونا را تبیین مى کند.
بهروز نظرى، مدیر گروه تحقیقاتى آموزش 
و توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد 
دانشــگاهى تهران با بیان این که در این 
نشســت کارشناســان، صاحب نظران و 
مسئوالن وزارت آموزش پرورش، وزارت 
تعاون، کار و اموراجتماعــى، نمایندگان 
ســازمان هاى مــردم نهاد (ســمن ها) و 
کارشناسان آســیب هاى اجتماعى حضور 
دارند، گفت: پژوهشى در فاصله سال هاى 
96 تا 98 در پژوهشــکده مطالعات توسعه 
جهاد دانشــگاهى تهران بــا کارفرمائى 
سازمان مدیریت کشــور براى شناسایى 
و تبیین بازماندگــى از تحصیل و راه هاى 

بازجذب بازماندگان از تحصیل به شــرایط آموزشــى 
انجام شــد که در نوع خود بى نظیر بود براساس نتایج 
این پژوهش، هزینه اقتصادى ناشــى از ترك تحصیل 
در جوامــع مختلف زیاد برآورد مى شــود کــه نیازمند 

چاره اندیشى است.

او با اعتقاد به این که با ریشه کنى بى سوادى میزان مرگ 
و میــر، بیمارى ها، بزه هاى اجتماعى و خشــونت هاى 
خانگى کاهش مى یابد افزود: برطــرف کردن معضل 
نداشتن بهره ورى اقتصادى تا میزان زیادى به ریشه کنى 

بى ســوادى گره خورده اســت بدین معنا که به کمک 
سوادآموزى مى توان نیروى بزه کار را به نیروى کار ماهر 

تبدیل کرد.
مدیر گروه تحقیقاتى آموزش و توســعه پژوهشــکده 
مطالعات توسعه خاطرنشان کرد که در میان مشکالت 

آموزش و پرورش کشــور تصویر مناســبى از کودکان 
محروم از مدرســه چه از لحاظ پیشگیرى و چه از لحاظ 

درمان در کشور وجود ندارد.
نظرى با بیــان این که کلید آغاز این کار پژوهشــى در 
سال 95 زده شد، در ادامه تصریح کرد: در 
آن سال براساس اطالعات سامانه آمارى 
آموزش و پرورش، شمار نوجوانان 6 تا 18 
ساله بازمانده از تحصیل یک میلیون و 700 
هزار نفر برآورد شده بود اما براساس آمارغیر 
رسمى در خصوص کودکان کار رقم هاى 
مختلفى مطرح اســت از 3میلیون در نظر 
بگیرید و گاهى این میزان تا 7 میلیون نفر 

عنوان مى شود.
او با بیان این که در جامعه ایرانى 10 میلیون 
بى ســواد مطلق وجود دارد افــزود: طبق 
سرشمارى، چرخه بازماندگى از تحصیل 
تا پایان دوره آمــوزش عمومى، حدود 10 
میلیون نفر است یعنى این تعداد از کودکان و نوجوانان 
واجب التعلیم از فضاى آموزشــى بیرون هستند. هدف 
از انجام این پژوهش هم شــناخت عوامل بازماندگى از 
تحصیل بود و این که چگونه و به چه شیوه هایى کودکان 

را به آموزش بازگرداند.
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مهدى چمران، رئیس شوراى اسالمى شهر تهران با اشاره 
به این که حقوق کارکنان حــدود 30 درصد بودجه را دربر 
مى گیرد افزود: هزینه براى بخش هاى عمرانى و خدمات 
شهرى 60 درصد در نظر گرفته شــده و مابقى براى سایر 
هزینه هاســت؛ همچنین در بخش فرهنگى و اجتماعى 
450 میلیارد تومان براى ساماندهى آسیب هاى اجتماعى و 
32 میلیارد تومان براى حوزه زنان از جمله توانمندى آن ها 

اختصاص دادیم.

بودجه براى 
آسیب هاى اجتماعى

بازماندگى از تحصیل خسارت هاى اقتصادى بر جاى مى گذارد

یک روانشناس گفت: بسیارى از افرادى که در بزرگسالى 
به جراحى مکرر زیبایى روى مى آورند، دچار مشکالتى در 

تصویر بدنى خود هستند.
لیال رحیمى با اشاره به این که امروزه بسیارى 
از کارها در کشور مد شده که جراحى زیبایى 
یکى از آن هاست، اظهار کرد: این روزها آمار 
انجام جراحى زیبایى با رشــد قابل توجهى 
مواجه شده، خصوصاً در ایران که معموًال این 

نوع عمل ها بیشتر از غرب انجام مى شود.
وى با اشاره به این که گرایش به زیبایى از 
امیال طبیعى بشر است، عنوان کرد: نقوش 
حک شــده بر دیواره غارها از نشــانه هاى 
گرایش بشر اولیه به زیبایى است، اما در مورد 
اعمال جراحى زیبایى، نخستین عمل هاى 
جراحى پالستیک پس از پایان جنگ جهانى 
اول براى معالجه مجروحان جنگى که دچار 

آسیب هاى جدى در ناحیه صورت شده بودند، انجام گرفته 
اســت. رحیمى بیان کرد: خودپنداره تصور فرد از خود و 

ویژگى هاى ظاهرى و شــخصى اش است که از کودکى 
براســاس بازخوردهاى دیگران در او شــکل مى گیرد، 
بسیارى از افرادى که در بزرگسالى به جراحى هاى زیبایى 

مکرر روى مى آورند، دچار مشــکالتى در تصویر بدنى 
خود هستند.

این روانشــناس یکى از مفاهیم زیبا در حوزه روانشناسى 
رشد و شخصیت را «خودپنداره» عنوان کرد و افزود: در 
معنایى عام و کلى، تصور فرد از خود و ویژگى هاى ظاهرى 

و شخصى را خودپنداره مى گویند.
رحیمى عنوان کرد: بسیارى از افرادى که 
در بزرگسالى به جراحى هاى زیبایى مکرر 
روى مى آورند، دچار مشــکالتى در تصویر 
بدنى خود هستند، پس از آن، در ادامه فرآیند 
رشد شخصیت، خود فاعلى در ذهن کودك 
نقش مى بندد که از منظر روانشناسى به آن 

«تصویر خویشتن» گفته مى شود.
وى با اشاره به اینکه تصویر خویشتن تقریبًا 
تحت تأثیر سبک هاى فرزندپرورى والدین 
و تعامالت کالمى آن ها با کودك اســت، 
اظهار کرد: به هر میزان که والدین تعامالت 
مثبت ترى با فرد داشــته باشــند، تصویر 
خویشتن او مثبت تر شده و او را از انجام کنش هاى منفى 

در آینده باز مى دارد.

چرایى گرایش زنان به عمل جراحى زیبایى

روزى نیســت که خبرى از ســرقت تجهیزات شهرى 
در تهران منتشــر نشود، ســرقت هایى که باعث ایجاد 
مزاحمت یا حتى مرگ شــهروندان مى شوند، موضوعى 
که خسارت هاى میلیاردى به شهردارى وارد کرده و حتى 
در یک پرونده، سارقان، تجهیزات پل خودرویى واقع در 
اتوبان شهید همدانى را ســرقت کرده و باعث شدند این 
اتوبان که یکى از راه هاى شــریانى تهــران در محدوده 
وردآورد است، مسدود شود. اگرچه یک هفته بعد مشخص 
شد که سارقان این پل پیمانکاران شهردارى بودند که به 
دلیل عدم دریافت مطالبات، تجهیزات پل را به جاى طلب 

از آن محل برده و خسارت میلیاردى برجاى گذاشتند.

روز پنج شنبه هم معاون پلیس راهور تهران از سقوط پنج 
تیر چراغ برق اتوبان آزادگان خبر داد و اعالم کرد سارقان 
پیچ و مهره هاى چراغ را سرقت کردند و 5 تیر در وسط و 
کنار اتوبان واژگون شدند. به گفته همه خانى، حوشبختانه 
در آن زمــان اتوبان خلوت بوده و تیر هــا روى خودرو ها 

سقوط نکرده بود.
تنها 24 ساعت بعد از این سرقت خطرناك، پلیس تهران 
اعالم کرد دو سارق که معتاد بودند پیچ ها را براى تامین 
هزینه مواد مخدر ســرقت کرده، اما خیلى زود از سوى 

پلیس شناسایى و دستگیر شدند. 
اتوبان آزادگان، بهشت سارقان تجهیزات شهرى است، 

سه هفته قبل پلیس در جریان سرقت بخشى از پل هوایى 
در اتوبان آزادگان قرار گرفت. با حضور ماموران مشخص 
شد سارقان نیمه شب قسمتى از نرده ها و پله هاى پل را 

برش داده و با خود برده اند.
در دو ماه گذشــته سارقان در جنوب شــهر ده ها تابلوى 
فلزى عالئم شهرى را سرقت کردند که هنوز این سارقان 

از سوى پلیس شناسایى و دستگیر نشده اند.
دى ماه امســال فیلمى از ارتفاعات شهر کرج پخش شد 
که در آن سارقان پایه هاى دکل برق فشار قوى را سرقت 
کرده بودند. چند روز بعد هم ســرقت هاى مشــابهى در 

ساوجبالغ رخ داد.

تهران، بهشت سارقان 
تجهیزات شهرى

«کى به تو گواهینامه داده؟»، «باید بشــینى 
پشت ماشین لباسشــویى» و «زنى دیگه» 
بخشــى از آزار هاى کالمى اســت که زنان 

هر روزه با آن مواجه هستند.
آزارى که انگار عادى و پذیرفته شده و کمتر 
کســى به دنبال اصالح آن اســت؛ اما یک 
گروه از زنان بیش از ســایرین بــا این پدیده 
دست به گریبان هستند که کمتر مورد توجه 
قرار گرفته اند. آن هم زنانى که همســان با 
مردان پشــت این فرمان ها نشســته اند تا با 
رانندگى خرج زندگى خود یا خانواده شــان را 

درآورند.
به گزارش شرق، هرچند همین چند روز پیش 
معاون اجتماعى و فرهنــگ ترافیک پلیس 
راهور گفت که زنان در 90 درصد تصادف ها 
مقصر نیستند و رانندگان زن همیشه با احتیاط 

بیشترى نسبت به مردان رانندگى مى کنند. اما 
به نظر نمى رســد فقط اعالم یک آمار بتواند 

تغییرى در این وضعیت ایجاد کند.
از نــوع متلک ها برمى آید که ریشــه اصلى 
این ماجرا قراردادن زنان در حوزه خصوصى 
اســت. به عبارت دقیق تر جامعه عادت دارد 
یا شاید هم ترجیح مى دهد زنان را در حوزه 
خصوصى و به ویژه کار بى مزد خانگى از جمله 
در حال کارکردن با ماشین لباسشویى ببیند 
تا در کار هایى که مردانه قلمداد مى شــود. 
این تضاد رانندگى زنــان با حوزه خصوصى 
خانواده تا جایــى اهمیــت دارد که تحلیل 
محتــواى رمان هاى زنان در قرن بیســتم 
نشــان مى دهد اتومبیل تحول شگرفى در 
نقش هاى جنســیتى و دنیاى زنانه به وجود

 آورده است.

آزار کالمى زنانى که نان درمى آورند
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ترکیه على رغم دارا بودن یک ســوم ظرفیت غذایى ایران 
توانسته با ارائه منویى بسیار متنوع و جذاب از انواع غذاها به 
یکى از مقاصد محبوب «گردشگران خوراك» در دنیا تبدیل 
شود و به درآمدى بالغ بر 5 میلیارد دالر دست یابد اما سهم 
کشورمان در این حوزه، نزدیک صفر است.ایران به واسطه 
برخوردارى از کثرت اقوام و فرهنگ هاى مختلف همچنین 
تنوع اقلیمى باال، از انواع خوراکى ها و نوشیدنى هاى گوناگون 
بهره مند است تا جایى که وجود بیش از 2500 نوع غذا، 109 
نوع نوشیدنى و انواع نان و شیرینى در کشورمان باعث شده 
است مکتب آشــپزى ایران جزء یکى از سه مکتب اصلى 

خوراك کنار مکاتب آشپزى رومى و چینى قرار بگیرد.

گردشگرى خوراك
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آگاه باشید، همانا این دنیا که آرزوى آن را مى کنید و بدان روى مى آورید و 
شما را گاهى به خشم مى آورد و زمانى خشنود مى سازد، خانه ماندگار شما 
نیست و منزلى نیست که براى آن آفریده و به آن دعوت شدید، آگاه باشید 
نه دنیا براى شما جاودانه و نه شما در آن جاودانه خواهید ماند. دنیا گرچه 
از جهتى شما را مى فریبد ولى از جهت دیگر شما را از بدى هایش مى ترساند، 

پس براى هشدارهایش از آنچه مغرورتان مى کند چشم پوشید.
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