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قربانیانى به نام «کودك  همسر»ناکامى سودجویان در تصرف 720 هکتار از اراضى اصفهانفصل دوم سریال «نیسان آبى» ساخته مى شود؟!داریوش مهرجویى تحصن مى کند در سپاهان دیده مى شوید اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اهمیت اجراى 
طرح مشاوره

 در دادگاه هاى 
خانواده

مصرف مازوت در اصفهان کم نشده است
3
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قیمت آجیل 
نوروزى در 

اصفهان چند است؟

طالق یکى از مهمترین آسیب هاى اجتماعى است. در 
همین راستا نتایج ارائه خدمات مشاوره به طرفین دعاوى 
خانواده نشان مى دهد که وجود فرایند مشاوره و بررسى 
اختالف توسط روانشناس متخصص مى تواند در ایجاد 

صلح و سازش و به تبع آن کاهش طالق کمک کند...

ســخنگوى اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با 
اشاره به شروع استقبال از خرید آجیل شب عید 
گفت: خریدها نسبت به شــب عید سال گذشته 
کمتر شده اســت. قیمت آجیل مرغوب، بسته به 
نوع ترکیــب از کیلویى 280هزار تــا 350هزار 
تومان، عرضه مى شود. به طورقطع قیمت کمتر از 

آن، از کیفیت پایین ترى برخوردار است.
على نورى اظهار کرد: قیمت آجیل در مقایسه با 
شب یلدا تغییرى چندانى نداشته اما در مقایسه با 
شب عید پارسال گران تر شده است. اقالمى چون 
انواع بادام، فندق و کشمش ســبز بیش از دیگر 

اقالم افزایش قیمت...

استفاده از ماسک در اتوبوس هاى  اصفهان رضایت بخش نیستاستفاده از ماسک در اتوبوس هاى  اصفهان رضایت بخش نیست
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان:مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان:
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2 مقام اجرایى استان تأکید کردند؛

تارتار:تعویضى هاى ما تیزهوشى کردند 
و بردیم

مهدى تارتار مى گوید که فوالد باوجود شکســت ذوب آهن را تحت فشــار 
قرار داد. مهدى تارتار در نشست خبرى پس از دیدار فوالد و ذوب آهن که با 
پیروزى 2-1 شاگردانش به پایان رســید، عنوان کرد: بازى سنگینى بود. ما 
اوایل بازى غافلگیر شدیم. در شروع بازى فوالد طورى ما را پرس کرد که به 

گل هم رسید و درست به شکلى به ما گل زد که ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

   آگهى فروش امالك 
به صورت مزایده                                                  

سازمان اموال 
و امالك ستاد

دغدغه مدیریت شهرى اصفهان حمل و نقل با سوخت پاك است
در گفتگوى «نصف جهان» با مقامات ارشد شهردارى اصفهان و رئیس شوراى شهر در مراسم روز درختکارى مطرح شد؛
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بازگشت لبخند به بازگشت لبخند به 
چهره ناآشناى محرم

مدیرکل تعزیرات مدیرکل تعزیرات 
حکومتى استان حکومتى استان 
پاسخ مى دهد؛پاسخ مى دهد؛

کدام صنف  در کدام صنف  در 
اصفهان بیشتر اصفهان بیشتر 

تخلف مى کند؟تخلف مى کند؟
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مدیرکل میراث مدیرکل میراث 
فرهنگى خبر داد؛فرهنگى خبر داد؛

برگزارى برگزارى 
نوروزگاه در نوروزگاه در 

شب هاى شب هاى 
نقش جهاننقش جهان
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«تاك» داریوش کاردان«تاك» داریوش کاردان
 با چهره ها  با چهره ها 

نوروزى مى شود

3

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه  مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده که در ساعت  10    صبح  مورخ    28/ 12 /  1400  در محل شرکت 
به آدرس  خیابان سجاد خیابان شهید کیانی جنب کتابخانه امین پالك 90  و کدپستى    

8165965431    تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده: ساعت  10  صبح

1 - انتخاب و تعیین بازرسین
2- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

    

آگهى دعوت  مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده شرکت  گروه تولیدي لوله سبز آسیا  

سهامى خاص ثبت شده بشماره ثبت 17144 
و شناسه ملى 10260380690

اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري استان اصفهان در نظر دارد مزایده منافع اجاره بدون ودیعه 9/5 (نه و نیم) ماهه بناهاى 
تعیین شده، به صورت یکجا و با کاربرى هاى اعالم شده با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

www.setadiran.ir با شماره مزایده 5000003365000003 به صورت الکترونیکى برگزار نماید.
1- مبلغ برآورد کار : قیمت پایه بر اساس نظریه اعالم شده توسط کارشناسان رسمى کانون کارشناسان استان اصفهان به مبلغ: 5/833/000/000 

(پنج میلیارد و هشتصد و سى و سه میلیون) ریال
2- مدت اجراى کار حداکثر 9/5 (نه و نیم) ماه و محل اجرا ى موضوع مزایده شهر اصفهان و کاشان مى باشد.

3- تضمین شرکت در مزایده برابر با مبلغ 291/650/000 ریال ضمانتنامه بانکى معتبر به مدت حداقل سه ماه در وجه اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشــگرى اســتان اصفهان و قابل تمدید مطابق آیین نامه تضمین براى معامالت دولتى و یا فیش واریزى به حساب شبا 
IR 510100004061026207670061 و شماره حساب 4061026207670061 بنام تمرکز وجوه سپرده اداره کل میراث فرهنگى استان اصفهان نزد 

بانک مرکزى با شناسه پرداخت 949113761206100140001972542002 قابل پرداخت در کلیه شعب بانکى.
4- تاریخ انتشار در سایت 1400/12/18

5- تاریخ اخذ اسناد مزایده از سایت : از تاریخ 1400/12/18 لغایت تاریخ 1400/12/28
6- تاریخ تحویل پیشنهادات : تا تاریخ 1401/01/20

7- تاریخ بازگشایی : رأس ساعت 12:00 ظهر  مورخ 1401/01/21
8- محل، تحویل و بازگشایی پاکات : اصفهان خ بزرگمهر  ، کوچه شماره 13 پالك 3 اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگري استان 

اصفهان تلفن تماس 32648366.
 شرکت کنندگان موظفند عالوه بر ثبت و درج کلیه اطالعات پاکات در سایت ســامانه تدارکات،  پاکت الك و مهر شده الف را تا ساعت 14:00 
مورخ 1401/01/20 تحویل دبیرخانه اداره کل نمایند. ثبت اطالعات در سامانه و تحویل فیزیکى پاکت الف بصورت تواماً الزامى است و در صورت عدم 
رعایت و انجام هر دو مورد به پیشنهادات ارسالى که تنها به صورت اینترنتى (ثبت سامانه) و یا فیزیکى ارایه شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آگهی مزایده عمومی یک مرحله اى
 به شماره 5000003365000003

م.الف: 1287677   

نوبت اولنوبت اول

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان اصفهان

استاندارى اصفهان در نظر دارد مناقصه امور پشــتیبانى نرم افزارى و سخت افزارى 
شبکه رایانه اى استاندارى اصفهان و فرماندارى هاى تابعه را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت (ستاد) و با شماره مناقصه 200000336000009 به صورت الکترونیکى 
برگزار نماید. عالقمندان به شــرکت در مناقصه مذکور مى توانند با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى http://setadiran.ir/setad/cms نسبت به 
دریافت اسناد مناقصه و شرکت در مناقصه اقدام نمایند. الزم به ذکر است کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه مذکور به صورت الکترونیکى از طریق ســامانه مذکور انجام خواهد 
پذیرفت و از دریافت اسناد به صورت دستى معذوریم. و همچنین شرح جزئیات مناقصه 
 www.ostan-es.ir/daftar/mali در سامانه مذکور و سایت استاندارى به نشانى

قابل رؤیت مى باشد. 

آگهى مناقصه امور پشتیبانى
 نرم افزارى و سخت افزارى شبکه رایانه اى
 استاندارى اصفهان و فرماندارى هاى تابعه

اداره کل امور ادارى و مالى استاندارى اصفهان

چاپ اولچاپ اول

م . الف : 1288650

دعوت کننده : هیأت مدیره
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سالروز والدت حضرت امام زین العابدین (ع) مبارك باد

به مناســبت ایام شــعبانیه، مدیرعامــل و تعدادى از 
مسئولین شرکت پاالیش نفت اصفهان در بوستان امام 
و شهداى محمودآباد با فرماند هان سپاه ناحیه اصفهان 

و شاهین شهر دیدار کردند.
محســن قدیــرى مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان در ایــن دیدار ضمن تبریک ایام شــعبانیه و 
بزرگداشت روزهاى پاســدار و جانباز با اشاره به سهم 
باالى بســیجیان و پاســداران در حفظ و نگهداشت 
آرمان هاى جمهورى اسالمى ایران، از زحمات شبانه 
روزى این عزیزان در بازه هاى زمانى مختلف تقدیر کرد 
و اظهار داشت: پاسداران انقالب در هر موقعیت زمانى 

در کنار مردم و نظام بوده اند و نقشى پررنگ در یارى 
رسانى به مردم داشته اند.

وى که خود جانباز دوران دفاع مقدس است، افزود: با 
افتخار خود را یک بسیجى مى دانم و از خداوند به خاطر 
اینکه ما را در مسیر انقالب و دفاع از جمهورى اسالمى 

قرار داد ه سپاسگزار هستم.
وى گفت: برادران بسیجى و سپاهى، دژ محکم والیت 
محسوب مى شــوند زیرا تمام توطئه هاى دشمنان را 
خنثى کرده و مى کنند، ما نیز به شــرافت خود سوگند 
یاد مى کنیم راه ایشــان را با جدیت کامل ادامه دهیم. 
انشاا... دست به دست هم و یکپارچه در داخل و خارج 

پاالیشــگاه براى پیروزى در جنگ اقتصادى تالش 
کنیم.

قدیرى همچنین بــه فعالیت شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان در جهت رفع وابستگى به غرب و سرافرازى 
کشور اشاره کرد و تصریح کرد: پاالیشگاه اصفهان با 
تولید بالغ بر 12 میلیون لیتر بنزین یورو 5 و 22 میلیون 
لیتر گازوئیل یورو5 از ســال آینده که پــروژه تصفیه 
گازوئیل راه اندازى مى شود، در مســیر خودکفایى و 
بى نیازى از خارج حرکت مى کند و بــا افتخار اعالم 
مى کنیم در حال حاضر 90 درصــد قطعات مورد نیاز 

شرکت در داخل کشور تأمین مى گردد.

دیدار مدیرعامل شرکت پاالیش نفت با فرماندهان سپاه 

همزمان با مبعث حضرت رسول اکرم (ص) کوهنوردان 
آبفاى اســتان اصفهان به قله 1490 مترى کوه نمکى 

استان بوشهر صعود کردند.
این صعود توســط13 نفر از کوهنوردان شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان در فاصله 144 کیلومترى مرکز 

استان اصفهان انجام شد.
سرپرست گروه کوهنوردى آبفاى استان درباره این صعود 

گفت: به منظور حفظ آمادگى کوهنوردان این شرکت، 
برنامه صعود به قله هاى مرتفع کشور در برنامه سالیانه 

گروه کوهنوردى قرار دارد.
فرود نصیرى افزود: اعضاى گروه کوهنوردى شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان را در این صعود اصغر رستمى، 
محمدرضا چوپانى، رضا احسن فر، سعید حاجیلو، ناصر 
صالحى، محمد موحد، کیوان شجاعى، هنرمند سلیمى، 

حســین صبورى، مســعود توکلى، فضل ا... رضایى و 
رحمت ا...آقابابایى تشکیل مى دادند.

اضافه مى شود ســابقه تشــکیل گروه کوهنوردى در 
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به سال 1348 
باز مى گردد و اعضاى آن در 52 سال گذشته عالوه بر 
صعودهاى هفتگى به ارتفاعات استان، ده ها صعود نیز به 

ارتفاعات مشهور داخل و خارج کشور داشته اند.

صعود کوهنوردان آبفاى استان به قله «کوه نمکى» 
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اگرچه مجوز سفر هاى نوروزى از سوى ستاد ملى مقابله 
با کرونا صادر شده، اما به نظر مى رسد امسال هم مانند دو 
سال گذشته سهمیه بنزین نوروزى واریز نمى شود. این 
خبر را معاون وزیر نفت هم تأیید کرد. این در حالى است 
که در سال هاى قبل، در نخستین روزهاى اسفند، تکلیف 
واریز سهمیه بنزین نوروزى مشخص بود. در سال هاى 
قبل از 98 که دولت سهمیه بنزین نوروزى واریز مى کرد در 
هفته اول نوروز تخصیص سهمیه بنزین نوروزى مشخص 
بود و نهایتًا تصمیم گیرى درباره میزان سهمیه بنزین به 
روزهاى میانى اسفندماه موکول مى شد. اما امسال به نیمه 
اسفندماه رســیده ایم و وزارت نفت دستور واریز سهمیه 

بنزین نوروزى را دریافت نکرده است.
پیش از این رئیس کمیســیون انرژى مجلس گفته بود 
احتماًال دولت براى تصمیم گیرى درباره واریز ســهمیه 
بنزین نوروز، منتظر ابالغیه ستاد ملى مقابله با کروناست 
که مشخص شود آیا امســال مجوز سفر نوروزى صادر 
مى شود یا نه. حاال یک هفته از دستور ستاد ملى مقابله با 
کرونا گذشته و خبرى از واریز سهمیه بنزین نوروز نیست. 
بر این اساس مى توان گفت واریز سهمیه بنزین نوروزى 
منتفى اســت مگر اینکه دولت در یک برنامه ناگهان و 
تصمیم خلق الساعه تصمیم بگیرد مردم را در شب عید 

غافلگیر کند. 

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با 
اشاره به وضعیت ارز دارو در بودجه سال 1401، درباره 
نحوه اصالح قیمت دارو به طورى که پرداخت از جیب 

مردم افزایش نیابد، توضیح داد.
دکتر حمیدرضــا اینانلو گفت: طبــق مصوبه مجلس 
شوراى اسالمى ارز ترجیحى براى دارو باقى مى ماند، اما 
اگر دولت بنا داشت ارز دارو را حذف کند، باید به نسبت 
قیمت شهریور ماه 1400 مابه التفاوت اعتبارى را براى 

بیمه ها در نظر بگیرد.
اینانلو با تأکید بر اینکه بنابراین ارز ترجیحى دارو حذف 
نشده است، افزود: در کاالهاى اساسى که ارزشان حذف 

مى شود، کاالبرگ داده مى شود؛ اما در دارو و تجهیزات 
پزشــکى اگر بنا بر اصالح قیمتى باشــد، چنین چیزى 
نیست و براى دارو و تجهیزات پزشکى مکانیزم بیمه ها 
را داریم. به این معنا که در صورتى که اعتبارات مناسب 
براى بیمه ها دیده شود، بیمه مى تواند مابه التفاوت قیمتى 

را جبران کند. 
اینانلو تأکید کرد: بنابراین ارز دارو و تجهیزات پزشکى 
باقى مى ماند و مجلس بحث اصــالح قیمت در دارو و 
کاالهاى اساسى را منوط کرد به اینکه از طریق کاالبرگ 
یا مکانیزم هاى دیگــر که براى دارو شــامل مکانیزم 

بیمه هاست، جبران شود.

سهمیه نوروزى بنزین
 منتفى شد

سرنوشت قیمت دارو
 با حذف ارز ترجیحى

کشت برنج مشروط شد 
  ایرنا| در نشست علنى یک شنبه شب(15 
اسفندماه) مجلس شوراى اسالمى و در جریان 
بررســى بخش هزینه اى الیحه بودجه 1401 
نمایندگان مصوب کردند که کشت برنج درمناطق 
مختلف کشور با هماهنگى  دستگاه هاى ملى به 
تشخیص کارگروه ســازگارى با کم آبى استان 

انجام شود.

تغییر لوگوى ایرانسل 
مدیرعامل ایرانســل با انتشار    برترین ها|
یک پست در صفحه اینستاگرام خود، از هویت 
سازمانى و لوگوى جدید ایرانسل رونمایى کرد. 
رنــگ زرد و طرح بیضى، همچون گذشــته، از 
مهمترین المان هاى بصرى برند ایرانسل هستند 

و در طراحى جدید نیز، همچنان حضور دارند.

وضع وخیم جنگل ها
  ایرنا|معاون امــور جنگل هاى ســازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى کشور، سرانه جنگل 
در ایران را 17 صدم در هکتار دانست و گفت: با 
نُرم جهانى سرانه جنگل که 65 صدم در هکتار 
اســت فاصله زیادى داریم. نقى شعبانیان گفت: 
همه باید بدانند با توجه به شرایط منطقه و مسائل 

زیست محیطى چه گونه اى را کشت کنند.

تاناکوراپوشى باب شد
مشکالت و فشار    روزنامه همدلى|
اقتصادى طى ســال هاى اخیر، خرید لباس نو را 
براى بسیارى از خانواده ها ســخت کرده و بازار 
تاناکورا را رونق داده است. بازار داغ تاناکورا امسال 
در شرایطى که به گفته فعاالن بازار، خرید پوشاك 
دیگر در اولویت مردم نیســت، بیشتر موردتوجه 

مشتریان قرار گرفته است. 

تعویق بازنشستگى 
معلمان 

نماینــدگان مجلــس در    خانه ملت|
نشســت علنى دیروز (دوشــنبه 16 اسفند ماه) 
مجلس شــوراى اســالمى در جریان بررسى 
بخش هزینه اى الیحه بودجه سال 1401 کل 
کشور، وزارت آموزش و پرورش را مجاز کردند 
بازنشســتگى معلمان داراى مدرك تحصیلى 
کارشناسى و باالتر را در صورت رضایت معلمان 

تا سن 65 سالگى به تعویق بیاندازد.

سونامى چاقى در ایران
یک استاد دانشگاه علوم پزشکى    فارس|
کرمانشــاه گفت: میزان چاقى در ایران از سال 
1359 تاکنون 5/5 برابر شــده اســت و در کل 
مى توان گفت حدود 70 درصد ایرانیان اضافه وزن 
یا چاقى دارند. بهنام رضا مخصوصى اظهار کرد: 
اگر به فکر اپیدمى چاقى نباشیم در آینده نه چندان 
دور باید منتظر پاندمى مرگ ناشى از بیمارى هاى 

مرتبط با آن باشیم.

اگر بمب اتم منفجر شود...
  گجت نیوز|با اوج گیرى جنگ روسیه و 
اوکراین، همه از آغاز جنگ جهانى سوم و حمله 
هسته اى کشورها به همدیگر، هراسان شده اند. در 
این میان یک سایت اینترنتى این امکان را مهیا 
کرده که نتایج حاصل از انفجار اتمى در شهرها 
قابل تشخیص باشد. به عنوان مثال، اگر تهران 
مرکز انفجار بزرگ ترین بمب آزمایش شده یعنى 
بمب 50 مگاتنى تزار روسى باشد، شعاع تشعشع تا 
3/14 کیلومتر خواهد بود درحالى که شعاع گلوله 
آتشین به 4/62 کیلومتر مى رسد. همچنین شعاع 
تشعشع حرارتى که هر فردى در محدوده آن دچار 
سوختگى درجه 3 خواهد شد، حدود 60 کیلومتر 

تخمین زده شده است. 

کنش هاى قابل درك 
  ایسنا|دبیــر شــورایعالى امنیت ملــى گفت: 
تنها عامل مؤثر بر تعامل ما بــا 1+4 نیز تأمین منافع 
مردم ایران است. على شــمخانى در توییتر نوشت: 
کنش هــاى مثبت و منفــى کشــورهاى حاضر در 
مذاکرات وین با هدف تأمین منافع انجام مى شــود 
و قابل درك است. تنها عامل مؤثر بر تعامل ما با 4+1  
نیز تأمین منافع مردم ایران است. ارزیابى مؤلفه هاى 
جدید مؤثر بر مذاکرات و اتخاذ ابتکاراتى براى سرعت 

دادن به حصول نتیجه را در دستور کار داریم.

لغو محدودیت هاى عمره 
  ایسنا| عربســتان که همزمان با همه گیرى 
ســویه «اومیکرون» پذیرش عمره گزاران خارجى 
را متوقف کرده بود، اینک با دستور وزارت بهداشت 
این کشــور اعالم کرد که عمره براى همه کشورها 
از سر گرفته شد. عربســتان اوایل پاییز امسال پس 
از 20 ماه محدودیت، با حــذف فاصله اجتماعى در 
مسجدالحرام، پذیرش تدریجى زائران خارجى را از 
سرگرفت، اما با همه گیرى سویه اومیکرون، بار دیگر 
پذیرش زئران خارجى محدود و از برخى کشــورها 

متوقف شد. 

نفت، رکورد 14 ساله 
را شکست

  ایرنا| پس از آنکــه آمریکا و اروپــا از احتمال 
تحریم نفت روسیه خبر دادند، قیمت نفت به باالى 
139 دالر در هر بشکه رسید. باالترین قیمت تاریخى 
ثبت شــده براى نفت برنت مربوط به ســال 2008 
اســت. در آن ســال نفت برنت باالى 147 دالر در 
هر بشکه معامله شد. روسیه روزانه حدود 6 میلیون 
بشکه نفت صادر مى کند، همچنین 40 درصد از گاز 
قاره اروپا نیز از طریق روسیه تأمین مى شود؛ بنابراین، 
در صورتى که تحریم نفت و گاز روسیه انجام شود، 
قیمت نقت جهش چشمگیرى را تجربه خواهد کرد.

اعالم آمادگى روحانى 
  خبرآنالین| سخنگوى دولت دوازدهم گزارشى 
از جلســه کابینه تدبیر ارائه کرد و گفت: شنبه شب با 
تعداد زیادى از اعضاى دولت دوازدهم و رئیس جمهور 
پیشین جلسه اى آنالین داشتیم. روحانى در این جلسه 
تأکید کرد که اعضاى دولت تدبیــر و امید آمادگى 
دارند به طرق مختلف تجارب خود از دستاوردهاى 
اقتصادى توافق برجام که موجب رشــد اقتصادى 
و کنترل تورم پس از برجام شــد را در اختیار دولت 

سیزدهم قرار دهند.

اقدام جالب
   خبرگزارى حوزه| حجت االســالم ســید 
محمدتقى قاضى طباطبایى، فرزند نخســتین امام 
جمعه تبریز بعد از انقالب اسالمى با ارسال نامه اى 
ضمن تشکر از شوراى شــهر تبریز بخاطر تصویب 
بودجه 10 میلیارد تومانى براى توســعه عمرانى و 
ارتقاى کیفیت مقبره آیت ا... قاضى طباطبایى(ره)، 
اعالم کرد که در شــرایط فعلى و موقعیت حساس 
اجتماعى و اقتصادى چنین اقدامى به صالح نیست. 
او همچنین درخواست ابطال این مصوبه را کرد و به 
اعضاى شوراى شهر پیشــنهاد داد که مبلغ فوق را 
صرف محرومیت زدایى و توســعه فرهنگى مناطق 

حاشیه نشین تبریز کنند.

پیشنهاد جنجالى «ترامپ» 
رئیــس جمهور ســابق آمریــکا در    فارس|
اظهاراتى جنجالى، پیشــنهاد کرده است که ایاالت 
متحده باید جنگنده هاى اف-22 خــود را با پرچم 
چین منقوش کرده و مواضع روســیه را که در حال 
انجام عملیــات نظامى در اوکراین اســت، بمباران 
کند. «دونالد ترامپ» در توجیه ســخنان خود گفت 
که در صورت انجام این کار، چین و روســیه با هم 
دعوا مى کنند و ایاالت متحده نظاره گر دعواى این 

دو کشور خواهد بود.

خبرخوان

مانى مهدوى

با اعالم تحصــن داریوش مهرجویــى در مقابل وزارت 
ارشاد، ماجراى خط خوردن آخرین اثر این کارگردان مؤثر 
سینماى ایران از لیســت فیلم هاى اکران نوروزى وارد 

مرحله جدیدى شد.
اکران نوروزى فیلم ها همیشه با حرف و حدیث همراه بوده 
و امسال هم  مانند همیشه حاشــیه ها دست از سر اولین 
فصل اکران در سال جدید بر نداشته است. این بحث ها به 
خصوص بعد از کنار گذاشتن فیلم «المینور» آخرین اثر 
داریوش مهرجویى، کارگردان مطرح و صاحب سبک  به 

اوج خودش رسید.
روز شنبه بود که مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش 
سازمان سینمایى، آب پاکى را روى دستان عالقه مندان به 
آثار داریوش مهرجویى ریخت و اعالم کرد «المینور» از 

سیاهه فیلم هاى اکران نوروزى 1401 خط خورده است.
با اینکه شوراى صنفى نمایش، فهرست فیلم هاى اکران 
نوروزى را دوم اسفند منتشــر کرد و «المینور» داریوش 
مهرجویى هــم در آن قرار داشــت، محمدرضا فرجى، 
مدیرکل دفتر نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایى، 
شنبه هفته جارى شوك بزرگ را به اهل سینما وارد و اعالم 
کرد این اثر سینمایى به مناسبت آغاز سال نو روى پرده 
نخواهد رفت. روز یک شنبه هم شوراى صنفى نمایش بر 
خالف دیدگاه پیشین خود، با معرفى ترکیب نهایى هفت 
فیلم اکران سینماها در نوروز 1401 عمًال «المینور » را 
از اکران کنار گذاشــت اگر چه در جلسه این شورا ضمن 
تأکید بر لزوم صدور پروانه نمایش توســط وزارت ارشاد، 
تصمیم گرفته شد فیلم مهرجویى از اکران ویژه عید فطر 
یا هر موعد دیگر که سازندگان فیلم تمایل داشته باشند، 

برخوردار شود.

تکرار یک اتفاق قدیمى؟
حذف «المینــور» از اکــران نــوروزى واکنش هاى 
گســترده اى را به دنبال آورد و بســیارى سرنوشــت 
«ســنتورى» را براى  «المینور» هم پیش بینى کردند. 
عموم سینماگران از وزارت ارشــاد خواستند با دخالت در 
این ماجرا، «المینور» مهرجویى را به اکران نوروزى وارد 
کند. یک سایت سینمایى نوشت: « شوراى صنفى نمایش 
و مســئوالن دولتى با این کار، اشتباه بزرگى را رقم زدند.
کنار گذاشتن فیلم چنین کارگردان بزرگى از چرخه اکران 
نوروز،پیامدهاى کوتاه و بلندمدتى را براى سینماى ایران و 
سینماگران به همراه خواهد داشت. سینماى ایران در این 
حال و روز خراب، به شدت احتیاج داشت که فیلم کارگردان 
نام آور و صاحب سبکى که مورد احترام همه است اکران 

شود تا ته مانده اعتبار آن حفظ شود.» 
کانــون کارگردانان ســینما و انجمــن تهیه کنندگان 
وکارگردانان نیز در بیانیه اى، خواســتار آن شده بودند تا 
موانع اکران «المینور» براى نوروز 1401، برداشته شود. 

اما در جدید ترین و مهمتریــن موضع گیرى در این باره، 
ویدئویى از واکنش داریوش مهرجویــى به عدم اکران 
نوروزى فیلمش منتشر شده است که او در آن نسبت به 

تکرار ماجراى «سنتورى» هشدار مى دهد.
این کارگردان قدیمى و مشهور سینماى ایران در واکنش 
به جلوگیــرى از اکران «المینــور»، در حالى که پروانه 
نمایش آن را مقابل دوربین نگه داشــته با خشــم فریاد 
مى زند: «من معترضم. این پروانه نمایش فیلم من است؟ 
این شیر نیست، گوشت نیست که بگویید تاریخش گذشته 
است. شما به من پروانه نمایش دادید؛ چرا زیر قول خودتان 

مى زنید. مردانه رفتار کنید.»
وى ادامه مى دهد: «پشــت پرده مثل اشباح حکم صادر 
مى کنید. دیگر نمى توانم تحمل کنــم. من مى آیم و به 
همراه دستیارانم در وزارت ارشاد تحصن مى کنم. تا حقم را 
نگیرم ول نمى کنم. وزارت ارشاد؛ وزیر محترم!؛ به حرف 
من گوش بده. من دیگــر نمى توانم، مى خواهم بجنگم. 

بیایید من را بکشید؛ ولى من حق را مى گیرم.»

مى گویند ممیزى نمى شود
از هفته پیش پیــش زمزمه حذف «المینور» از بســته 
فیلم هاى اکران نوروزى به گوش مى رسید که بهانه آن، به 
پایان رسیدن پروانه نمایش این اثر پس از گذشت دوسال از 
دریافت آن بود. این در حالى است که رضا درمیشیان، تهیه 
کننده فیلم گفته است: «درخواست تمدید پروانه نمایش 
از سه ماه پیش به سازمان سینمایى ارائه شده و هیچ گونه 
تأخیرى صورت نگرفته و باتوجه به سه بار بازبینى مجدد 
فیلم در یک هفته اخیر و بازبینى فیلم توسط جناب وزیر و 
ریاست سازمان سینمایى در انتظار تمدید پروانه نمایش 

هستیم.»
اما در حالى که احتمال داده مى شود نتیجه این بازبینى ها 
به ممیزى در فیلم مهرجویى منجر شود، حبیب ایل بیگى، 
معاون ارزشیابى و نظارت سازمان سینمایى این موضوع 
را تکذیب کرد. وى در همین حال در پاسخ به این پرسش 
که شنیده مى شود از آنجایى که «المینور» درباره موسیقى 
است با اکران آن در ماه رمضان مخالفت شده است هم 
توضیح داد: «چنین مسئله اى وجود ندارد و ماه رمضان ماه 
شادى است، این حرف ها صحت ندارد. سازمان سینمایى 
پارامترهاى مختلفى را براى اکران نوروزى در نظر مى گیرد 
که براساس پارامترهاى موجود لیست مورد نظر انتخاب 

مى شود. بى شک در اکران نوروزى به تنوع فیلم ها توجه 
شده و هم فیلم کودك، دفاع مقدس، کمدى و اجتماعى 

مورد توجه قرار گرفته است.»

پایان کار مهرجویى؟
داریوش مهرجویى بیشتر از 80 سال سن دارد و بیمار است. 
او به گفته تهیه کننده «المینور»، تا همین چند روز پیش 
در بیمارستان بســترى بوده و حاال شوك خبر دور شدن 
آخرین اثرش از اکران مى تواند ســالمت او را بیشتر به 

خطر بیاندازد.
به قول یک منتقد سینما، « مدیران دولتى سینما و شوراى 
صنفى نمایش مى دانستند که به احتمال زیاد این آخرین 
اثر داریوش مهرجویى خواهد بود، اما این مهم را نادیده 
گرفته و "المینور" را از چرخه اکران نوروز حذف کردند! 
مطمئناً اگر داریوش مهرجویى سالمتى کامل خود را هم 
به دست آورد، بخاطر بى احترامى آشکار نسبت به وى و 
آخرین اثرش، دیگر حاضر نخواهد شــد فیلم جدیدى را 
تولید و به اکران برساند.چه کسى جوابگوى این خسران 
خواهد بود؟! آثــار کارگردانان اســتاد و کاربلدى مانند 
داریوش مهرجویى باید همیشه روى پرده باشد تا اعتبارى 

براى سینماى ایران باشند. »

اعتراض گسترده اهالى سینما و رسانه ها به کنار گذاشته شدن «المینور» از اکران نوروزى

داریوش مهرجویى تحصن مى کند

نماینده شیراز در جلسه علنى نوبت سوم روز یک شــنبه مجلس و در خالل بررسى جزئیات بودجه در بخش
 هزینه اى در تذکرى ضمن انتقاد از نحوه بررسى بودجه در مجلس گفت: مجلس 17 آذر بودجه را تحویل گرفت و 
بعد جزئیات بودجه با زحمات زیاد کمیسیون تلفیق مورد بررسى قرار گرفت. از اول اسفند هم جلسات علنى براى 

بررسى بودجه تشکیل شده منتها آیا با این همه تغییرات در تبصره ها، وضع بودجه بهتر شده است؟
علیرضا پاك فطرت ادامه داد: مجلس در 15روز بررسى بودجه خسته شد و در بین این خستگى، ارز ترجیحى را 
در عرض دو دقیقه تصویب کردید که نتیجه آن را در سفره مردم خواهید دید و دولت هم به تعهدات خود عمل 

نخواهد کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در واکنش گفت: کسى دو دقیقه اى رأى نداده بلکه موضوع بررسى شده و سه 

ماه است که این موضوع را بررسى مى کنیم و جلسات علنى و غیرعلنى تشکیل دادیم.

 نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبرى با اشــاره به معیشت طالب اظهار کرد: معیشت طالب وضعیت 
تأسفبارى دارد و این وضعیت عزت طلبه را نشــانه و هدف مى گیرد، حوزه معیشت طالب را حل کند و حل مسئله معیشت 

طالب در تهذیب و اخالق طالب اثر مى گذارد.
آیت ا... عباس کعبى  حل مسئله معیشتى طالب را یکى از تحوالت حوزه علمیه برشمرد و ابراز کرد: از طریق اوقاف یا خیرین 
با حفظ اســتقالل و کرامت حوزه ها باید حل کرد، باید تدبیر جدى براى این چالش کرد، اگر معیشت طالب حل نشود وارد 

مشاغل خالف شأن طلبگى مى شوند.
آیت ا... کعبى کارآفرینى طالب با رویکرد تهذیب و اخالق را چاره کار دانست و عنوان کرد: باید به گونه اى عمل کرد که در 
کنار حفظ عزت طلبگى حداقل هایى از کاسبى هم داشته باشند، مشاغلى را احصا کنیم که خالف شأن طلبه نیست و این 

مشاغل را معرفى کنیم و فضایى ایجاد کنیم که طالب به این سمت و سو بروند.

 به ادعاى منبعى از داخل پنتاگون، «والدیمیر پوتین» در بحبوحه جنگ 
روســیه و اوکراین با سرطان دســت و پنجه نرم مى کند! گزارش هاى 
پناتگون حکایــت از این دارند کــه والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهور 

روسیه به سرطان روده العالج مبتال شده است. گفته مى شود صورت 
بادکرده رئیس جمهور روسیه در این روزها، نشانه استفاده او از داروهاى 
شیمى درمانى یا استروئیدهاســت. منابع ایاالت متحده آمریکا مدعى 
هستند که حالت خشک چهره پوتین، نشــان مى دهد که وى متحمل 

درد شدیدى است. 
به گفته مأمور ســابق اطالعات نظامى که حــاال در پنتاگون فعالیت 
مى کند، تحلیلگران والدیمیر پوتین را زیر نظر داشته اند و معتقدند وى به 
شدت ناخوش احوال است. منبع مذکور به این نکته اشاره کرده که پوتین 
در گذشته بارها در حال لبخند زدن دیده شده است، اما طى سال 2022، 
در کمتر تصویرى خشنود به نظر مى آید. این منبع همچنین اظهار داشته 
که او نسبت به کرونا احتیاط زیادى به خرج مى دهد و بر حفظ فاصله با 

کارکنان خود تأکید دارد.
در عین حال، «دیوید اوئن»، پزشک و وزیر خارجه سابق بریتانیا، اخیراً 
از احتمال مصرف داروهاى تقویت عضله توسط رئیس جمهور روسیه 

گفته و این موضوع را علت تغییر حالت صورت او دانســته است. وى به 
بیضى شکل شدن صورت پوتین اشاره کرده و گفته است که احتماالت 

مبنى بر جراحى پالستیک یا تزریق بوتاکس را به هیچ وجه نمى پذیرد.
صــورت الغرتر پوتین را به وضــوح مى توان در تصاویر گذشــته وى 
مشاهده کرد. اوئن مى گوید رئیس جمهور روسیه یا استروئید آنابولیک یا 
کورتیکواستروئى (کورتون) مصرف مى کند و به همین دلیل صورت او 

چنین شکلى به خود گرفته است.
اوئن همچنین این نکته را متذکر شده که این داروها سیستم ایمنى بدن 
را تضعیف مى کنند که بر درصد ابتال به ویروس کرونا مى افزاید. پوتین 
نیز به طور سفت و ســخت خود را قرنطینه کرده و به عقیده دیوید اوئن، 
این مى تواند نشانه اى از مصرف استروئیدها توسط پوتین باشد. برخى 
از کارشناسان بر این باورند که انزواى پوتین طى پاندمى کرونا، تأثیرى 
جدى روى سالمت روان او گذاشته و حتى او را به سمت حمله به اوکراین 

سوق داده است.

دیدگاه منابع غربى درباره شکل ظاهرى «پوتین» 

معیشت طالب وضعیت تأسفبارى دارد تعیین تکلیف ارز ترجیحى در 2  دقیقه! 
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طوفان در راه است
کارشناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان  گفت: 
سامانه بارشى تا صبح سه شنبه (امروز) در سطح استان 
فعال اسـت و در این مدت آسمان بسـیارى از مناطق 
نیمه ابرى تا تمام ابرى و در مناطق مستعد وقوع رعد 
و برق همراه بـارش بـاران انتظار مـى رود. حجت ا... 
على عسگریان با بیان اینکه از سـه شنبه وزش باد به 
نسبت شدید تا شدید پدیده غالب اسـتان است، ادامه 
داد: وزش باد در روزهاى پنج شـنبه و جمعه شـدیدتر 
مى شـود و وقوع طوفان لحظـه اى در بیشـتر مناطق 
استان پیش بینى مى شـود. او با اشـاره به کاهش تا 4 
درجه اى دما گفـت: کمینه دما به 6 درجه سـانتیگراد 

باالى صفر مى رسد.

مدارس اصفهان آماده اسکان 
مهمانان نوروزى

مدیرکل آموزش و پرورش اسـتان اصفهـان در مورد 
سـفرهاى نوروزى و وضعیـت اسـکان فرهنگیان در 
عید نوروز گفت: دستورالعمل هاى سفرهاى نوروزى 
تابع دستورالعمل هاى سـتاد کرونا در کشور مى باشد؛ 
در استان اصفهان نیز جلسـات مقدماتى ستاد اسکان 
فرهنگیان تشکیل شده و استان اصفهان آمادگى الزم 
براى پذیرایى از میهمانان نوروزى را دارد.   محمدرضا 
ابراهیمى گفت : طبیعى است که شهر اصفهان و استان 
اصفهان یکى از مقاصد سـفرهاى نوروزى اسـت، اما 
بحث سفرهاى نوروزى و اسکان فرهنگیان با رعایت 
شیوه نامه هاى ابالغى بر اساس مصوبات ستاد کرونا 

در کشور خواهد بود.

برق چه کسانى 
گران مى شود؟

سخنگوى صنعت برق اصفهان گفت: افزایش قیمت، 
شـامل حال افـرادى کـه از الگوى مصـرف خانگى تا 
200کیلو وات پیروى مى کنند، نخواهد شد. محمدرضا 
نوحى اظهار کرد: افزایش تعرفه تنها براى مشترکانى 
اعمال مى شـود کـه ماهانـه بیـش از 200 کیلـو وات 
مصرف خانگى برق داشته باشند. وى اظهار کرد: حدود 
70 درصد از مشترکان برق خانگى در اصفهان این الگو 
را رعایت کرده و با افزایش قیمت مواجه نیستند اما اگر 
افرادى مصرف بیشـتر داشته باشـند با تعرفه باالترى 
هم روبه رو هسـتند. اجراى افزایش تعرفه از تاریخ اول 

بهمن ماه در همه کشور آغاز شده است.

ثبت 4122 درخواست 
لوازم کاهنده مصرف آب 

مدیر دفتر سـامانه خدمات غیرحضورى 1522 آبفاى 
اسـتان اصفهان در خصـوص ثبت در خواسـت خرید 
تجهیزات کاهنده مصرف آب گفت: این طرح از سـال 
1397 در دسـتور کار قـرار گرفت و در این بـازه زمانى 
تاکنون 4 هزار و122 در خواسـت خریـد لوازم کاهنده 
مصرف آب از طرف متقاضیان ثبت شده است. روح ا... 
سعیدى با اشاره به این که متقاضیان مى توانند از طریق 
تماس با سامانه 1522 درخواست خود را ثبت کنند افزود 
: هزینه این لوازم کاهنده به صورت یک سـاله بر روى 

قبوض آب مشترکین تقسیط مى شود.

طرح جایگزینى 
سوخت فسیلى

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهـان از اجراى 
طرح جایگزینى سـوخت فسـیلى و یارانه حمل سوخت 
براى 625 خانوار غرب این اسـتان در سـال جارى خبر 
داد. محمدعلى کاظمى اظهار داشت: این طرح از جمله 
برنامه هاى حفاظتى و حمایتى است که در قالب تحویل 
وسایل گرمایشـى منازل، تجهیزات پخت و پز، سیلندر 
گاز و آبگرمکن گازى براى کاهش وابستگى خانوارهاى 
سـاکن در مناطق جنگلى بـه چوب درختـان و حفاظت 
از جنگل هـا انجـام مى شـود. وى ادامـه داد: از آنجا که 
جنگل هاى زاگرسـى در مناطق غرب و جنوب اسـتان 
قرار دارد طرح جایگزینى سـوخت هاى فسیلى نیز براى 
شهرستان هاى ُمشرف به این نواحى بویژه فریدونشهر 

انجام شد.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى و گردشــگرى اصفهان گفت: 
استان اصفهان پس از دو سال محدودیت کرونایى، نوروز 
1401 با برنامه هاى شــاد و متنوع پذیراى گردشگران 
اســت.علیرضا ایزدى اظهار داشت: با توجه به شرایطى 
که کرونا در دو سال گذشته بر گردشگرى تأثیر گذاشت، 
تعطیالت سال نو آمادگى داریم که پس از دو سال خیلى 
بد، نوروز خوبى را در حوزه هاى مختلف پیش رو داشته 
باشیم.وى با اشاره به همکارى و استقرار نیروهاى هالل 
احمر در مبادى ورودى استان در ایام نوروز، ابراز داشت: 
براى ســال جدید تالش کردیم که فضاى فعالیتى را به 
سمت دیجیتالى شدن ســوق دهیم و از کارهاى سنتى 

مانند چاپ بروشور فاصله بگیریم.ایزدى خاطرنشان کرد: 
در میدان نقش جهان اصفهان ضمن برگزارى نوروزگاه 
تالش مى شود به نوعى در خدمت گردشگران باشیم که 
ازدحام جمعیت به دلیل وجود کرونا کمتر شود و امسال بر 

شب هاى میدان نقش جهان نیز متمرکز شدیم.
وى با بیان اینکه نوروز پیش رو در همه شهرستان هاى 
استان بدون استثنا برنامه هایى خاص براى ایجاد شادى 
و نشاط بین مردم خواهیم داشــت گفت: به بیان دیگر 
گردشگرى اصفهان را به همه مکان ها و شهرستان هاى 
استان تعمیم خواهیم داد تا همه از این ظرفیت مناسب 

بهره مند شوند.

رییس کل دادگسترى اصفهان گفت: بیش از 720 هکتار از 
اراضى ملى، معادن و منابع طبیعى استان از تصرف و تجاوز 

افراد سودجو در امان ماند.
حجت االسالم والمسلمین اسدا... جعفرى ارزش مالى این 
اراضى را بالغ بر هفت هزار و 820 میلیارد ریال عنوان کرد و 
گفت: با ورود شوراى حفظ حقوق بیت المال در اراضى ملى 
و منابع طبیعى استان و مشــارکت همه دستگاه ها، تثبیت 

مالکیت این اراضى به نفع دولت تحقق یافته است.
 رییس کل دادگسترى اصفهان، مجموعه اقدامات انجام 
شده براى حفظ منابع طبیعى در استان را در یک سال گذشته 
خوب عنوان کرد و گفت: با وجود اقدامات مؤثر انجام شده در 

حوزه حفظ حقوق بیت المال در اراضى ملى و منابع طبیعى 
که حاصل تالش جمعى همه دستگاه هاى متولى و مصوبات 
این شورا بوده، بدلیل وســعت اراضى استان که بالغ بر 10 
میلیون هکتار است، هنوز تا رســیدن به وضعیت مطلوب 

فاصله وجود دارد.
وى یکى از چالش هاى موجود در این مسیر را کمبود نیرو 
و امکانات دانســت و افزود: اکنون در حوزه هاى مختلف با 
کمبود نیروى انسانى و امکانات مواجهیم و این امر باعث 
مى شود افراد سودجو که همواره بدنبال فرصت براى تحقق 
زیاده خواهى هاى خود هســتند این اراضى را مورد تعرض 

قرار دهند.

ناکامى سودجویان در تصرف 
720 هکتار از اراضى اصفهان

برگزارى نوروزگاه
 در شب هاى نقش جهان

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان 
گفت: میــزان و نحوه اســتفاده از ماســک بین 
شهروندان در اتوبوس هاى داخل شهرى اصفهان 
چندان رضایت بخش نیســت که باید اقدام جدى 

براى رفع آن انجام شود.
ســیدمهدى میرجهانیــان افــزود: اتوبوس ها از 
مکان هــاى حســاس در رعایت شــیوه نامه هاى 
بهداشتى به ویژه استفاده از ماسک هستند و انتظار 
مى رود همه مسافران از ماسک استفاده کنند اما این 

موضوع در اصفهان طبق انتظارمان نیست.
وى با تاکید براینکه اســتفاده نکردن از ماسک در 
داخل اتوبوس، خطرپذیرى باالیى در انتشار ویروس 
کرونا دارد، اظهار داشــت: براى رفع این مشــکل 
مى توان از راهکارهاى ساده مانند آموزش، نصب 
تابلوى هشدار در داخل ایستگاه و اتوبوس و توصیه 

و تذکر راننده به مسافران استفاده کرد.
میرجهانیان ادامه داد: همچنین مى توان از نیروهاى 
کمکى در ایستگاه هاى ُپرتجمع و مسیرهاى شلوغ 

اتوبوس شهرى براى نظارت بر رعایت استفاده از 
ماسک هنگام سوار شدن بهره گرفت.

وى با تاکید براینکه رعایت اســتفاده از ماسک در 
قطار شهرى کالنشــهر اصفهان در حد مطلوب و 
رضایت بخش است، خاطرنشان کرد: نظارت خوبى 
در این زمینــه وجود دارد و اصفهــان در ُرتبه هاى 
باالى کشور در زمینه اســتفاده از ماسک در قطار 

شهرى قرار گرفته است.
وى میزان رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى در استان 
را حدود 58 درصد اعالم و اضافــه کرد: میانگین 
رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى در کشور حدود 50 
درصد اســت و اصفهان باالتر از میانگین کشورى 
قرار دارد اما این جایگاه، بازهم راضى کننده نیست 

و باید ارتقا یابد.
میرجهانیان خاطرنشان کرد: بطورکلى در اصفهان 
استفاده از ماسک در مقایسه با سایر شیوه نامه ها بهتر 
بوده و رعایت فاصله گذارى اجتماعى در بسیارى از 

گردهمایى ها طبق ضوابط ابالغ شده است.

 رئیس اداره تشخیص و پیشگیرى پلیس فتا استان 
اصفهان گفت: با اجراى طرح مبارزه با جرائم موجود 
در سایت هاى نیازمندى 94 مورد تخلف شناسایى و 

پرونده آنان به مراجع قضایى ارسال شد.
ســرهنگ مصطفى پیرمرادیان در رابطه با جرایم 
موجود در سایت هاى نیازمندى اینترنتى و نظارت 
پلیس فتا بــر درج آگهى اجاره ســاعتى خانه هاى 
لوکس، اظهار داشت: به سایت هاى شیپور و دیوار 
تکلیف شــده و این ها مجوزى ندارنــد که آگهى 
خانه هاى لوکس اجاره اى را منتشر کنند ضمن اینکه 
این موارد از طریق دادگسترى نیز به این سایت ها 

ابالغ شده است.
وى با بیان اینکه بر ســایت هاى واســط فروش و 

یا واســط بین خریدار و فروشــنده نظارت داریم و 
طرح هایى در این بــاره اجرا کرده ایــم، افزود: به 
مدیران عامل سایت هاى شــیپور و دیوار نیز ابالغ 
شده که اجازه ندارند چنین آگهى هایى را درج کنند 
زیرا این سایت ها تیمى براى بررسى و تأیید آگهى ها 

قبل از انتشار، دارند.
رئیــس اداره تشــخیص و پیشــگیرى پلیس فتا 
اســتان اصفهان تصریح کرد: مــوارد تخلف نیز 
بررســى و به تهران منعکس مى شــود زیرا این ها 
استارتاپ هایى هســتند که در سطح کشور فعالیت 
مى کنند. به تازگى نیز ســایت دیــوار به پلیس فتا 
نامه اى نوشته بود که آمادگى دارد در بحث آموزشى

 همکارى کنند.

سخنگوى اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با اشاره 
به شروع اســتقبال از خرید آجیل شب عید گفت: 
خریدها نسبت به شب عید سال گذشته کمتر شده 
است. قیمت آجیل مرغوب، بســته به نوع ترکیب 
از کیلویــى 280هزار تا 350هــزار تومان، عرضه 
مى شــود. به طورقطع قیمت کمتر از آن، از کیفیت 

پایین ترى برخوردار است.
على نورى اظهار کرد: قیمت آجیل در مقایســه با 
شــب یلدا تغییرى چندانى نداشته اما در مقایسه با 
شب عید پارسال گران تر شده است. اقالمى چون 
انواع بادام، فندق و کشمش سبز بیش از دیگر اقالم 

افزایش قیمت داشته است.
وى افزود: آجیــل با وجــود گران شــدن اما به 

صورت فراوان در دســترس اســت مگر بارهاى 
خیلى مرغوب و کمیاب که در زمان هایى ســریع 
به فروش مى رســد که در نتیجــه گران تر عرضه 

مى شود.
سخنگوى اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان در 
رابطه با اینکه آجیل خارجى گران تر شــده است یا 
ایرانى، گفت: نرخ همه انواع آجیل با دالر سنجیده 
مى شود؛ هر زمان ایرانى گران تر شود خارجى ها هم 

به تبعیت از جنس داخل، گران تر مى شود.
نورى گفت: در کل قیمت آجیــل داخلى گران تر 
اســت؛ زیرا کیفیت باالترى دارد اما عده اى هم به 
دلیل ارزان تر بودن و ظاهر زیباتر، آجیل خارجى را 

انتخاب مى کنند.

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى 
ســارقان مغازه سموم و وسایل کشــاورزى که 70 

میلیارد ریال اموال سرقت کرده بودند، خبر داد.
محمدرضا هاشمى فر، جانشــین فرمانده انتظامى 
استان اصفهان اظهارداشت: پس از سرقت اموال یک 
مغازه سموم و وسایل کشاورزى در شهر فالورجان، 
شناسایى و دستگیرى عامل یا عوامل این سرقت به 
صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى 

قرار گرفت.

وى با بیان اینکــه با انجام اقداماتــى تخصصى و 
اطالعاتى 3 سارق در ارتباط با این سرقت شناسایى و 
پس از هماهنگى هاى الزم دستگیر شدند، گفت: افراد 
دستگیر شده هنگامى که با مستندات پلیس روبه رو 
شدند به ســرقت اموال این مغازه فروش آن به یک 

مالخر اعتراف کردند.
هاشــمى فر  تصریح کرد: مالخر اموال نیز دستگیر و 
همه متهمان براى اقدامات قانونى به مراجع قضائى 

تحویل داده شدند.

استفاده از ماسک در اتوبوس هاى  اصفهان
 رضایت بخش نیست

انتشار آگهى اجاره خانه هاى لوکس  ممنوع است

قیمت آجیل نوروزى در اصفهان چند است؟

سرقت 7 میلیاردى از یک مغازه  وسایل کشاورزى

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان گفت: 
مصرف مازوت در دو نیروگاه اصفهان و شــهید محمد 
منتظرى کاهش نیافته و وزارت نیرو وزارت نفت باید هر 

چه زودتر مازوت سوزى را قطع کنند.
منصور شیشــه فروش در گفت وگو با مهر با اشاره به 
اینکه در ســال جارى تاکنون 141 روز هواى ناسالم 
و 204 روز هوا با کیفیت قابل قبــول در اصفهان ثبت 
شده است، اظهار داشت: شرایط کیفیت هوا در اصفهان 

مناسب نیست.
وى در خصوص آخرین وضعیت مصرف مازوت در دو 
نیروگاه اصفهان و شهید محمد منتظرى نیز ابراز داشت: 
در دو نیروگاه مازوت همچنان مصرف مى شود، میزان 
مصرف کم نشده است و درخواســت ما از وزارت نیرو 
و وزارت نفت این اســت که با توجه به شرایط استان 

اصفهان نسبت به قطع مصرف مازوت اقدام کنند.
در همین حال به گزارش ایرنا، مدیرکل حفاظت محیط 

زیســت اســتان اصفهان گفت: اصفهان آلوده ترین 
کالنشهر کشور است و در چارچوب مالحظات امنیت 
ملى مجبور به استفاده از سوخت مازوت شده ایم اما با 
این کار، ”امنیت انســانى“ در اصفهان به خطر افتاده 

است.
ایرج حشمتى در بیست و سومین همایش ملى صنعت، 
معدن و خدمات ســبز در اســتاندارى اصفهان افزود: 
ناپایدارى  هوا در این فصل موجب شد سوزاندن مازوت 
تاثیر چندانى روى شــاخص هاى کیفى هوا نگذارد اما 
باید مراقب باشــیم و امروز اعالم کنیم که با توجه به 
اینکه نیروگاه هاى اســتان بیــش از 40 روز از مازوت 
استفاده کردند باید در ســال هاى آینده از فیلتر مناسب 

استفاده کنند.
وى ادامه داد: مســووالن این نیروگاه هــا معتقدند که 
استفاده از فیلترهاى مناسب، اقتصادى نیست و شرایط 
استفاده از فیلتر مناسب وجود ندارد که این مساله تهدید 

بزرگى براى امنیت انسانى اســتان محسوب مى شود 
بنابراین باید در زمینه مصرف سوخت استاندارد، مراقبت 

ویژه اى انجام دهیم.     
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تاکید 
کرد: وزارت نفت باید براى این اســتان ترتیبى اتخاذ 
کند تا بطور قطع، ســال آینده از سوخت مناسب در آن 

استفاده شود.
وى اضافه کرد: انرژى در کشــور ما بدلیل قیمت تمام 
شده پایین آن، بدرستى استفاده نمى شود و کمبود انرژى 
و کمبود گاز یکى از دالیلى است که امسال ما را مجبور 

به استفاده از مازوت در نیروگاه هاى استان کرد.
حشــمتى با اشــاره به طرح موضوع امنیت انسانى از 
سال 1994 در جهان خاطرنشــان کرد: امروز موضوع 
امنیت انســانى در محملى گســترده تر از امنیت ملى 
مطرح شده و عنصر اساسى در این زمینه، امنیت محیط 

زیست است.

2 مقام اجرایى استان تأکید کردند؛

مصرف مازوت
 در اصفهان کم نشده است

 سخنگوى ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با بیان اینکه مرغ و 
برنج در اصفهان ارزان مى شود، گفت: قیمت میوه شب عید در 
هفته جارى در کمیته تخصصى قیمت گذارى مى شود ولى بدون 
شک 20 درصد کمتر از قیمت میوه هاى بازار عرضه خواهد شد.

حسین ایراندوســت افزود: در مورد گوشت مرغ هیچ کمبودى 
نداریم بلکه با فراوانى بسیار قابل توجهى از تولید مواجه هستیم 
به طورى که مازاد مرغ صادر مى شود و در بحث تخم مرغ بالغ بر 

2 برابر نیاز، تولید داخل استان را داریم.
سخنگوى ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با بیان اینکه از نظر 
ذخیره برنج، شکر و روغن در مصارف خانگى و صنف و صنعت 
وضعیت بسیار خوب است، گفت: از نظر گوشت قرمز جداى از 
اینکه تولید در استان قابل توجه است حجم قابل توجهى هم در 

ذخائر پشتیبانى امور دام ذخیره شده است.
سخنگوى ستاد تنظیم بازار استان اصفهان با اشاره به اینکه با 
مازاد تولید مواجه هستیم، اظهار داشت: استان اصفهان بخش 
قابل توجهى از مرغ زنده را به استان هاى دیگر صادر مى کند و 
هماهنگى هایى هم صورت گرفته که نه تنها شــاهد افزایش 
قیمت نباشیم بلکه ممکن است در آینده با کاهش قیمت مرغ 

مواجه شویم.
وى افزود: براى تنظیم بازار برنــج، حجم قابل توجهى از برنج 
تنظیم بازارى را از تهران درخواســت کردیــم و بخش قابل 
توجهى از آن به دست ما رسیده و پیش بینى ما این است در چند 
روز آتى با توزیع ســرى جدید برنج در استان با کاهش قیمت

 مواجه بشویم.

در آستانه شب عید و سال نو هر چند در 
بازارهاى اصفهان جنب و جوش  وجود 
دارد اما آنچه ســبب گالیه مردم شده 
گرانفروشــى و تخلفات قیمتى است.  
خریداران از تفــاوت قیمت ها گله مند 
هستند از اینکه هر فروشگاهى قیمت 
مختص خود را دارد و هیچ دو مغازه اى 
زا نمى توان یافت که قیمت یکسان در 

خصوص یک کاال داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان با اشاره به نظارت بر بازار شب عید و برخورد با گرانفروشان، اظهار 
داشت: در مورد بازار شب عید و نظارت بر بازار، تعزیرات حکومتى به عنوان یک مرجع رسیدگى به تخلفاتى 

است که از سازمان صنعت و معدن و تجارت، جهاد کشاورزى و دیگر دستگاه هاى نظارتى ارسال مى شود.
منصور انصارى افزود: ما هر ساله از 15 اسفند تا 14 فروردین طرح کشیک نوروزى را داریم که همکاران 
روزانه ظهر مشغول گشت زنى هستند و در ســطح بازار اگر تخلفى صورت بگیرد حتما رصد مى شود و در 

کمترین زمان ممکن برخورد مى شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتى استان اصفهان با بیان اینکه موضوع قیمت گزارى کاالها توسط دستگاه هاى 
مربوطه انجام مى شود، گفت: در ســال جارى مقرر شــد قیمت کارخانه بر روى کاال درج  شود که توسط 

دستگاه هاى نظارتى در حال اطالع رسانى است .
مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به نحوه بازرسى طرح ویژه نوروز و ماه رمضان، اظهار 
داشت: این طرح بازرسى از سى ام بهمن آغاز و تا 15 فروردین سال 1401 ادامه خواهد داشت، که با تعداد 91 

بازرس متخصص و 246 بازرس افتخارى در حال انجام است.
مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان با اشاره به بیشترین تخلفات استان، اظهار داشت: متاسفانه رتبه 
اول تخلفات را صنف نانوایان و رتبه دوم را خرده فروشان میوه و تره بار به خود اختصاص داه اند و کاالهاى 
دیگر در رتبه هاى بعدى هستند ولى چون هنوز طرح هنوز به اتمام نرسیده به طور قاطع نمى توانیم بگوییم 

کدام صنف تخلفات بیشترى داشته است.

کدام صنف  در اصفهان
 بیشتر تخلف مى کند؟

مرغ و برنج در استان 
اصفهان ارزان مى شود
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محمد مسلمى از بازگشت عمو فیتیله اى ها به تلویزیون 
با سریال "دوقلوها" خبر داد و گفت: یا در عید نوروز و یا 

در ماه رمضان این سریال به شبکه 2 خواهد آمد.
عمــو فیتیله اى هــا یا عموهــاى فیتیلــه اى نام یک 
گروه متشــکل از محمد مســلمى و حمید گلى و على 
فروتن اســت که با هم به عنوان عموهــاى فیتیله اى 
در مجموعه هاى تلویزیونى و تئاترهــا براى کودکان 
نقش اصلى را اجرا مى کردند. این گروه تاکنون چندین 

مجموعه تلویزیونى ساخته اند.  
مســلمى، گلى و فروتن در ســال 1364 زمانى که در 
مدرسه هنر و ادبیات صدا و سیما بودند، گروهى به نام 
گروه تئاتر "چهره نما" تشکیل دادند. اولین کار حرفه اى 
این گروه با نام جنگ "زنگ بیدارى“ براى گروه کودك 
شبکه یک در سال 1367 انجام شد. از آن زمان فعالیت 
این گروه عمدتًا به صورت اجراهاى زنده در برنامه هاى 
کودکان در تلویزیون ایران بوده است، اگر چه اجراهاى 
زنده دیگرى نیز به صورت ســّیار داشته اند، از جمله در 

اردوگاه هاى افغان پس از جنگ افغانستان.
در فروردین ماه 1381 گروه تئاتر «چهره نما» تصمیم 
گرفتند کــه از تجربیات خــود اســتفاده و برنامه اى 
درست کنند که صبح ها از شــبکه دو سیما پخش شده 
و مخصوص کودکان باشد.این برنامه از فروردین 1381 
تا اسفند 1389 ادامه داشــت و چند ماه پس از جدایى 

مجید قناد این برنامه در بهمن 1389 متوقف شد.
ماجراى اختالف عمو قناد با فیتیله اى ها برمى گردد به 
چندین ســال پیش؛ زمانى که عمو قناد تصمیم گرفت 
دیگر با آنها کار نکند. اولین واکنش هاى رسمى به این 
اتفاق در ســال 1396 و در یکى از قسمت هاى برنامه 
«فرمول یــک» صورت گرفت؛ زمانى کــه على ضیا، 
مجرى برنامه درباره دالیل جدایى فیتیله اى ها از عمو 
قناد پرسید. محمد مسلمى در جواب ضیاء گفت: «من 
اولین کارم را با مجید قناد کار کردم و کسى که دستم را 
گرفت او بود. اول خدا و بعد ایشان خیلى کمک کرد تا 

اولین کار من شکل بگیرد.»
على فروتن، یکى دیگر از عموهــاى فیتیله اى نیز در 
آن برنامه گفت: «آقاى قناد جــزو بهترین ها در حوزه 
کار کودك اســت و فقط گاهى اختالف ســلیقه پیش 
مى آید. ما 7 ســال با او برنامه داشتیم و تهیه کننده اول 
برنامه هم خودش بود اما به دالیلى که گفتنش درست 
نیست، ارتباط مان قطع شــد… ما مجبور شدیم براى 
اینکه جلوى آقاى قناد که براى ما عزیز است نایستیم، 

از گروه جدا شویم.»
گذشت و گذشــت و بعد از چندین سال، حدود یک ماه 
پیش مجید قناد در مصاحبه اى به ماجراى اختالفش با 
فیتیله اى ها پرداخت. او گفت که به مدت 5 سال برنامه 
به خوبى اجرا مى شــد و مشــکلى نبود اما بعد غرور بر 
یکى از فیتیله اى ها غالب شد و شروع به تک روى کرد. 
وى اضافه کرد: «من احســاس کردم آرام آرام برنامه 
بزرگترهــا را به جاى کودکان مخاطــب قرار مى دهد. 
یعنى موضوعاتش در برخى جاها شــنیع است.» و به 

همین خاطر از برنامه جدا شده است.
سپس محمد مسلمى به این مصاحبه واکنش نشان داد و 
گفت: همه خوب اند. حتى آن هایى که بد ما را مى گویند؛ 
آنها دوســتان ما و استاد ما هســتند. حتمًا آنها درست 
مى گویند. ما دست کسانى که ما را نقد مى  کنند و حتى 

بد مى  گویند را مى  بوسیم و دوست شان داریم.»
ســال هاى 1386، 1387، 1388 و 1389 پرکارترین، 
محبوب ترین و پراهمیت ترین ســال هاى فعالیت این 
گروه بود. پس از 3 مــاه تعطیلى این برنامــه، دوباره 
فیتیله اى ها با برنامه اى با اســم "فیتیلــه 2“ که جمعه 
شب ها ساعت 21 پخش مى شــد به تلویزیون و شبکه 

2 بازگشتند.
”فیتیله 2“ با حضور «محمد مســلمى»، «حمید گلى» 
و «على فروتن» اجرا شــد و از خردادماه 1390 جمعه 
شب ها ساعت 21 پخش مى شد؛ این برنامه هم در سال 
1391 به کار خود پایان داد؛ اما براى نوروز 1392 دوباره 

فیتیله اى ها به تلویزیون آمدند و با برنامه «فیتیله، عیدا 
تعطیله» شروع به کار کردند. این بار این برنامه به جاى 
ساعت 21، ساعت 14 پخش مى شد و محمود شهریارى 
مجرى این برنامه بود. در اواسط سال 1392 مهرداد نظام 
آبادى مجرى گرى این برنامه را برعهده گرفت و تا 15 
آبان 1394 برنامه "فیتیله"، به طور رسمى ادامه داشت، 
اما آنها در روز جمعه، 15 آبان 1394 در اجراى نمایشى به 
نام هتل فیتیله اى مرتکب اشتباهى شدند که با اعتراض 

آذرى زبانان کشور روبرو و برنامه آنها تعطیل شد.
حاال محمد مسلمى سورپرایزى براى مخاطبان کودك و 
نوجوان تلویزیون دارد. او گفت: ”سرى جدید «دوقلوها» 
را به زودى آغاز مى کنیم و دوباره کنار همدیگر خواهیم 

بود."
او در پاسخ به این ســؤال که در واقع مى توانیم بگوییم 
اختالفات به پایان رســیده و به نوعى آشتى کنان شما 
اتفاق مى افتد، توضیــح داد: ما با هم قهــر نبودیم که 
آشتى کنانى اتفاق بیفتد. از دوستان خوِب هم هستیم؛ 
فقط در کار گاهى ایجاب مى کند تجربه دیگرى داشته 
باشیم چه خودم و چه دوستانم. سرى جدید «دوقلوها» 
که 80 قسمت خواهد بود از چند روز آینده ضبط خود را 
آغاز مى کند و بعد از دو سه ســال، دوباره مشترکًا با هم 

همکارى خواهیم داشت. 
مسلمى در پاسخ به ســؤال دیگرى درباره اینکه برخى 
اعتقاد دارند اختالفات باعث شــده ایــن فاصله میان 
شما ایجاد شود، گفت: این روزها حاشیه زیاد است. من 
معتقدم یک مقدار این حاشــیه ها را کنار بگذاریم و با 
همدیگر شفاف و روراست باشــیم. فضاى مجازى این 

روزها درباره هرکسى حاشیه سازى مى کند. 
این برنامه ســاز و هنرمنــد حوزه کــودك همچنین 
خاطرنشان کرد: ســریال «دوقلوها» اگر به عید نوروز 
برسد روى آنتن خواهیم رفت وگرنه براى ماه رمضان 
به آنتن شبکه دو مى رسد. این سریال را مهدى بصیرى 

تهیه  و جمشید بیات ترك کارگردانى مى کند.

«تاك» داریوش کاردان
 با چهره ها 

نوروزى مى شود

امید روحانى و 
ارسالن قاسمى،  بازیگران 

سریال نوروزى

برنامه تلویزیونى ”تاك“ با اجــراى داریوش کاردان و 
کارگردانى و تهیه کنندگى مریم نوابى نژاد در ایام نوروز 

هر شب روى آنتن شبکه دو سیما مى رود.
تاکنون 12 قسمت از این برنامه به صورت هفتگى هر 
چهارشنبه پخش شده است. این برنامه از 29 اسفند ماه 

هر شب به شکل ویژه برنامه نوروزى پخش مى شود.
این برنامه تلویزیونى با شــعار ”روایت ایده هاى قابل 
گسترش“ تولید شده، در ویژه  برنامه نوروزى خود میزبان 

چهره هاى حوزه هاى مختلف هنر و ورزش خواهد بود.
محمود پاك نیت، اردشــیر رستمى، ســعید پیردوست، 
گالره ناظمى، احسان روزبهانى و ... تعدادى از مهمانان 
ویژه برنامه نوروزى ”تاك“ هســتند که در بخش اول 
برنامه به صورت تد روایت شکست ها و موفقیت  و فراز 
و نشــیب زندگى خود را براى مخاطــب بازگو خواهند 
کرد و در بخش دوم به سواالت داریوش کاردان پاسخ 

خواهند گفت.

فرهنگفرهنگ م ج ل

عموهاى فیتیله اى
  به تلویزیون بازمى گردند

معاون ســیما در پى بازدید از پشــت صحنه سریال ”خوشــنام“ در بیمارستان 
فیروزآبادى شــهر رى از پخش این مجموعه طنز در ماه مبارك رمضان 1401 

خبر داد.
سریال ”خوشنام“ به تهیه کنندگى احمد زالى و کارگردانى علیرضا نجف زاده توسط 

محسن کیایى طراحى شده و فهیمه سلیمانى آن را بازنویسى نهایى کرده است. 
تصویربردارى سریال ”خوشنام“ کارى از گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما در 

بیمارستان فیروزآبادى شهر رى ادامه دارد.
احمد زالى، تهیه کننده ”خوشنام“ گفت: با توجه به شرایط خاص تولید در یکى  دو 
ســال اخیر طبیعتا روند کار براى پروژه هاى مختلف متفاوت است و ما با توجه به 
شرایط کرونا، تغییر فصل، تعدد لوکیشن، تعدد بازیگر و .... از این قضیه مستثنى 
نبودیم و تمام مشکالت پیش رو و رخداد هایى که در روند تولید این سریال بر ما 
گذشت را با معاون محترم سیما در میان گذاشتیم و ایشان هم قول مساعد دادند تا با 
پیگیرى ها و مهیا کردن شرایط اقتصادى پروژه ساخت سریال ”خوشنام“ با آرامش 

بیشترى به روزهاى پایانى برسد.
تهیه کننده ”خوشنام“ همچنین خاطرنشان کرد: در لوکیشن بیمارستان فیروزآبادى 
بازیگرانى چون هومن حاجى عبداللهى، فریده سپاه منصور، نیلوفر رجایى فر، رضا 
فیاضى و.... بازى دارند و بعد از چند لوکیشن خارجى، در هفته آتى کار تصویربردارى 
سریال ”خوشنام“ در لوکیشن باشگاه سوارکارى با حضور بخش اعظمى از بازیگران 

اصلى ادامه پیدا خواهد کرد.

نیســان آبى به کارگردانى منوچهر هادى یکى از ســریال هاى پرمخاطب در 
نمایش خانگى بود که امکان ســاخت فصل دوم آن براى بسیارى از بینندگان 

مورد سؤال است.
سریال نیسان آبى در قسمت بیستم به پایان رســید. این سریال طنز با حضور 
بازیگران مطرحى همچون مهران غفوریان، حســین یارى، جمشید هاشم پور، 
بهناز جعفرى، یکتا ناصر، ایمان صفا، سیروس همتى و ... آخرین ساخته منوچهر 

هادى در نمایش خانگى بود که با استقبال خوبى مواجه شد.
بعد از انتشار آخرین قســمت این مجموعه، ایمان صفا و نیکى میربها بازیگران 
نقش ممدچاخان و کاملیا از آخرین پالن فیلمبردارى سریال نیسان آبى ویدئویى 
را به اشتراك گذاشــتند و صحبت هاى این دو بازیگر حکایت از ساخت فصل 

دوم این سریال دارد.
این دو هنرمند در پشت صحنه آخرین پالن سریال گفتند:

این آخرین پالن ما و در کل آخرین پالن سریال نیسان آبى است. کاملیا و ممد 
چاخان به خاطره ها پیوست. انشاا... اگه خدا بخواد سیزن 2(فصل دوم) 

ایمان صفا بازیگر نقش ممدچاخان، دوست رضا خرسند و جمشید قاسم پور بود 
که به کاملیا عالقه داشت اما با پاسخ منفى او مواجه شد.

نیکى میربها متولد 12 اردیبهشــت 1377 است که با شــرکت در کالسهاى 
بازیگرى و حضور در چند تئاتر وارد عرصه هنر شد. او در سریال نیسان آبى براى 
اینکه پدرش در زندان نماند با طلبکار پدر خود که هم سن پدرش بود ازدواج کرد 

اما زندگى مشترك آنها دوام نداشته و به جدایى انجامید.

سریال ماه رمضان شبکه یک 
مشخص شد

فصل دوم سریال «نیسان آبى» 
امید روحانى و ارسالن قاســمى جدیدترین بازیگرانى ساخته مى شود؟!

هستند که به تازگى به ســریال نوروزى «دردسرهاى 
شیرین» به کارگردانى ســهیل موفق و تهیه کنندگى 

سیدعلى اکبر محمودى مهریزى پیوسته اند.
درحال حاضر تصویربردارى این سریال در نقاط مختلف 
پایتخت در حال انجام است و مراحل فنى نیز همزمان 

با تولید پیگیرى مى شود.
«دردســرهاى شــیرین» یک مجموعه خانوادگى با 
موقعیت هاى شــیرین اســت و مهدى طاهر و یاسین 
پورعزیزى نویســندگى متن هــاى آن را بــر عهده 
داشــته اند. نویســندگى فیلم «وانتافه» از آثار مهدى

 طاهر است.
کریم خودســیانى به عنوان مشــاور فیلمنامه در این 
پروژه حضور دارد. محمد نداف نیز بازنویسى فیلمنامه 
این سریال را بر عهده داشته است. نویسندگى سریال 
«نیمکت» به کارگردانى محمد رحمانیان از جمله آثار 

این نویسنده تلویزیون است.
پوریــا پورســرخ و مریــم مومــن نقــش زوج قصه 
«دردسرهاى شیرین» را بر عهده دارند و افسانه بایگان، 
یوسف مرادیان، پاشا جمالى و سمیرا حسینى به همراه 
رضا توکلى، رســول توکلى، شهین تسلیمى و مرتضى 
کاظمى، دیگر نقش هاى اصلى را بازى مى کنند. فهیمه 
ســلیمانى، ژیال دایى، پرهام دلدار و سهیل قاصدى از 

جمله دیگر بازیگران این سریال هستند.
محمدرضا بحرى، نازنین خشــنود، نیما اســحاقیان و 
محمد اســحاقیان نیز هنرمندان بومى استان هاى یزد 
و اصفهان هســتند که در این پروژه بــه ایفاى نقش 

مى پردازند.
این مجموعــه تلویزیونــى در گروه فیلم و ســریال 
شــبکه پنج ســیما براى پخش در نوروز 1401 تولید

 مى شود.

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 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 
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 دیواریست 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 دیواریست 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 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 انتشار نوبت اول: 1400/12/02- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/12/17- م الف: 1279533 - رئیس اداره راه و شهرسازى - سعید حاجى 

احمدى. عضو قضائى - مجتبى پورعلى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شــهر - سید 
امیرحسین حسن زاده /12/103

آگهى تغییرات 
شــرکت تعاونى مینى بوســرانى یزدانشــهر 
نجف آباد بشــماره ثبت 892 و شناســه ملى 
10260149533 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/04/27 
و نامه شماره5497 مورخ1400/10/12 اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان نجف آباد 
: بند2ماده 3اساسنامه بدین شرح اصالح گردید 
: حمل و نقل مســافر از یزدانشهر به نجف آباد و 
بلعکس (درون شهرى) . ماده 22اساسنامه چنین 
اصالح شد : اعضاى اصلى هیات مدیره به 5 نفر 
و على البدل به 3 نفــر تغییر یافت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1287863)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى بازرگانى پویانگر پارسیان اسپادانا شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 30216 و شناســه ملى 10260508052 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
شرکت در واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله امیر کبیر ، بلوار عطا الملک ، خیابان فرعى 1 
، پالك 25 ، پالك قدیم 25_بلوك 24 ، طبقه همکف کدپستى 8195143468 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1288240)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بهینه کشت حامى درتاریخ 1400/12/12 به شماره ثبت 70350 به شناسه ملى 14010857642 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :فعالیت 
در زمینه تولید،فرآورى ،بسته بندى، واردات، صادرات و توزیع مواد غذایى شــامل پوره و پودر سیب زمینى ،قهوه ،سوپ و غذاى آماده، غذاى کودك، شیره میوه ها - ،خشــک کردن میوه -خرید و فروش مواد اولیه صنایع مواد غذایى، شرکت در 
نمایشگاههاى داخلى وبین المللى به جز نمایشگاههاى فرهنگى، انجام کلیه امور بازرگانى و خرید و فروش و پخش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مرتبط -دریافت وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق 
اهداف شرکت و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى داخلى و خارجى، فرآورى، آماده سازى و بسته بندى گیاهان و دمنوش هاى گیاهى، فرآورى و بسته بندى انواع سبزیجات آماده و 
نیمه آماده، فرآورى قهوه، دانه قهوه، پودر قهوه، نسکافه و کلیه محصوالت بر پایه قهوه. 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 شاهزاده ابراهیم ، خیابان شیخ بهائى ، بن بست بهار ، پالك - 474 ، ساختمان ادارى 520 ، طبقه دوم ، واحد 10 کدپستى 8134975354 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 500,000,000 
ریال نقدى منقسم به 100 سهم 5000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 175000000 ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره 536080260 مورخ 1400/12/02 نزد بانک تجارت شعبه ابوذر با کد 6080 پرداخت 
گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم فتانه حکیم پور به شماره ملى 1270546635 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى میثم بهرامیان به شماره 
ملى 1287100139 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم پریسا سلحشور به شماره ملى 3256430023 به سمت 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 همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم میترا آسترکى به شماره ملى 1110894104 به سمت 
بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم مژگان یزدانى سودجانى به شماره ملى 1271099365 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1288164)
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کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آراء خود را در خصوص 
تعدادى از پرونده هاى مطروحه اعالم کرد؛ بر این اساس، 
درپى شکایت باشگاه استقالل از پارسا جعفرى، گلر فعلى 
ذوب آهن مبنى بر مطالبه غرامــت و اعمال محرومیت، 
مردود اعالم کرد. در پرونده شــکایت باشگاه سپاهان از 
ذوب آهن در خصوص فسخ غیرموجه رضا آروین، کمیته 
وضعیت نسبت به دعواى خواهان علیه خواندگان در تمامى 
موارد خواســته قرار رد صادر کرد. آراء صادره ظرف مدت 
7 روز از تاریخ ابالغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال 

قابل تجدیدنظرخواهى خواهد بود.

گلر ذوب آهن تبرئه شد
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ذوب با پیروزى مقابل فوالد در ورزشگاه فوالد آره نا، رکورد 
شکست ناپذیرى نکونام در ورزشگاه خانگى را شکست. 
مهدى تارتار، سرمربى گاندوها پس از این پیروزى مهم، 
هواداران ذوب آهن را به کمپینــى جالب دعوت کرد و در 
پستى اینستاگرامى نوشت: «این نتیجه شیرین تقدیم به 
زحمت کشــان کارخانه ذوب آهن و طرفداران همیشگى 
تیممان. مطمئن باشید در روز پیروزى یا شکست، همیشه تا 
سر حد توان تالش مى کنیم. هدف ما، خوشحالى شماست 
و امیدواریم که این خوشحالى تا پایان فصل ادامه داشته 
باشد. ذوب آهن با صبر، اعتماد و تالش به مسیر پرافتخار 
خود بازخواهد گشت.»  این پست بازخوردهاى مثبتى در 

اینستاگرام داشته است.

دعوت از ذوبى ها 
بعد از برد مهم

سرمربى تیم ســپاهان بعد از چند هفته پرتنش، یک پیروزى دلنشین خانگى را پشت 
سر گذاشت.

بعد از مساوى در دربى اصفهان بود که محرم نویدکیا از سمت خود استعفا کرد. این استعفا 
که دو بار طى کمتر از 48 ساعت تکرار شد، با مخالفت باشگاه سپاهان روبرو شد تا محرم 

همچنان سکان هدایت زردپوشان را به دست داشته باشد.
اضافه شدن نویدکیا به اردوى تیم در فاصله کمتر از 24 ساعت مانده با بازى 
تراکتور، نشان از تنش باال در اردوى زردپوشان داشت؛ تنشى که رفتار آرام 
محرم در طول بازى با تیم تبریزى در ورزشگاه شهید سلیمانى، چیز زیادى از 
آن نشان نمى داد؛ چهره خسته و شکسته این مربى جوان اما به خوبى راوى 

شرایط او و تیمش بود.
نویدکیا بعد از تساوى با تراکتور در نشســت خبرى صحبت هایى انجام داد 
که نشان از قطع امیدش از قهرمانى داشــت. تیم او طى 11 بازى متحمل 4 
باخت شده و تنها 3 برد کسب کرده بود. فاصله امتیازى تا صدر به حدى بود 
که ناامیدى محرم از قهرمانى توجیه پذیر باشد اما هواداران سپاهان امیدوار 
بودند تا هافبک خالق سال هاى نه چندان دورشان این بار در قامت سرمربى، 

دوباره روزهاى خوش را به اردوى زردپوشان برگرداند.
خروج از شرایط یاد شده نیاز به کســب یک برد داشت؛ بردى که بعد از سه 
مساوى متوالى کسب شــد تا بعد از مدت ها، دوباره خنده را در چهره محرم 
نویدکیا ببینیم. این برد باعث شد تا سپاهان رتبه سومى اش را حفظ کرده و با 
توجه به نتیجه غیرمنتظره پرسپولیس مقابل نفت، امیدهاى این تیم براى صعود 

به رتبه دوم هم دوباره زنده شود.
شــاگردان نویدکیا در چارچوب هفته بیست و یکم میزبان فجرسپاسى بودند و 

موفق شدند با دبل شــهریار مغانلو این تیم را شکست بدهند. نویدکیا که تمایل 
زیادى به صحبت در خصوص مسائل پیرامون باشگاه نداشت در بخشى از اظهاراتش 

در نشست خبرى پس از بازى شادى از برد را پنهان نکرده و گفت: «همانطور که گفتم 
بازى خارق العاده اى نبود اما به هر حال خوشحالم که توانستیم بازى را ببریم؛ با این 

شرایط امتیاز خوبى گرفتیم و شرایط مان در جدول بهتر شد.»

بازگشت لبخند به 
چهره ناآشناى محرم
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مهدى تارتــار مى گوید کــه فوالد باوجود شکســت 
ذوب آهن را تحت فشار قرار داد.

مهدى تارتار در نشســت خبرى پــس از دیدار فوالد و 
ذوب آهن که با پیروزى 2-1 شاگردانش به پایان رسید 
عنوان کرد: بازى ســنگینى بود. ما اوایل بازى غافلگیر 
شدیم. در شــروع بازى فوالد طورى ما را پرس کرد که 
به گل هم رسید و درست به شکلى به ما گل زد که ما به 
بازیکنان مان گفته بودیم؛ از بازیکنان با کیفیت ما بعید 
بود. غافلگیر شدیم و تا بخواهیم به بازى برگردیم دقایقى 

را از دست دادیم.
او ادامه داد: خدا را شــکر در نیمه اول با پرسى که روى 
تیم فوالد انجام دادیم توانستیم به گل مساوى برسیم. 
در نیمه دوم هم فوالد به ما فشــار زیادى وارد کرد. باید 
به فوالدى ها خسته نباشــید گفت که على رغم اینکه 
شکست خوردند ما را تحت فشار زیادى گذاشتند و بازى 
هماهنگى را به نمایش گذاشــتند اما با تعویض هایى 
که انجام دادیم توانســتیم گل دوم را روى تیزهوشى 
هافبک مان سینا اســدبیگى و تعقیب مهاجمى که وارد 

بازى شده بود (امین درویشى) بزنیم. واقعا 
یک گل خیلى خوب زدیم و در ادامه هم فوالد 

را کنترل کردیم.
تارتار تصریح کرد: بى دلیل نیســت که 

فوالد اینجا شکســت نمى خورد. ما 
خیلى تحت فشار بودیم. فکر مى کنم 
فقط پرسپولیس در این دو سه سال 
اینجا فوالد را شکســت داده است. 
خود آقاى نکونام هم ســه سالى 
بود که اینجا شکست نخورده بود. 
بچه هاى ما اینجــا کار بزرگى را 
انجام دادند. ضمــن احترام به تیم 
خوب فوالد ما خیلى هوشــمندانه 
بازى کردیم و توانســتیم 3 امتیاز با 
ارزش را کســب کنیم. این برد را به 
هواداران مان و تمام عزیزانى که در 

کارخانه ذوب آهن زحمت مى کشــند 
تقدیم مى کنیم. برد خیلى شیرینى بود.
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از هفته بیست و ششم ســوپرلیگ یونان، آ.ا.ك آتن میزبان 
آســتراس بود و در حضور 3 بازیکن ملى پوش کشورمان با 
نتیجه 2 بر یک به پیروزى رسید. در این بازى میالد محمدى 
90 دقیقه در ترکیب حضور داشــت، احسان حاج صفى 57 
دقیقه بازى کرد و کریم انصارى فرد هم 22 دقیقه در میدان 
حضور داشت. آ.ا.ك با این برد 46 امتیازى شد و در رده سوم 

قرار دارد.

پیروزى آ.ا.ك
 با حضور 3 ایرانى

04

اللهیار صیادمنش زمســتان گذشــته با قراردادى قرضى 
براى مدت شــش ماه از فنرباغچه به هال سیتى انگلیس 
پیوســت. مهاجم ایرانى کمى بدشانس بود و در این مدت 
کوتاه دوباره مصدوم شد که باعث شد پنج بازى هال سیتى 
را از دست دهد با این حال شنیده شــده که اگرچه اللهیار 
کار خود را در هال ســیتى چندان خوب شروع نکرده اما 
تیم چمپیونشیپى آینده این فوتبالیست ایرانى را درخشان 
مى بیند و در پایان فصل مى خواهــد قرارداد این بازیکن 

را دائمى کند.

اللهیار در انگلیس 
ماندنى مى شود

تارتار:
تعویضى هاى ما تیزهوشى کردند و بردیم

) بزنیم. واقعا 
دامه هم فوالد
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ى کنم 
 سال
ست. 
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 بود. 
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کشــند 
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ردیم

محرم نویدکیا در بازى با فجر سپاسى از دو بازیکن جوان 
تیم سپاهان رونمایى کرد. دو بازیکنى که پیش تر نامى 

از آنها نشنیده بودیم.
محرم نوید کیا که قبال با بازى دادن به یاسین سلمانى 
بازیکن تیم ملى جوانان و تیم ملى امید نشان داد ترسى 
از میدان دادن به جوان ها ندارد در مصاف با فجر سپاسى 
و بعد از اینکه ســپاهان 2بر صفر پیش افتاد دو بازیکن 
جوان را به میدان فرســتاد. بازیکنانى از تیم هاى پایه 

باشگاه سپاهان.
آریا یوســفى و امیر محمد محکم کار در فاصله 3 دقیقه 

مانده به پایان بازى با فجر سپاسى به جاى فرشاد احمدزاده 
و شــهریار مغانلو وارد میدان شدند تا تجربه بازى در تیم 
اصلى سپاهان را به دســت بیاورند. بدون شک در آینده 
از این جوان ها بیشــتر خواهیم شنید و شاید حضورشان 
در ترکیب سپاهان در بازى هاى آتى به گونه اى باشد که 
باشگاه تغییر سیاست داده و در ادامه مسیر به جوان هاى 
آکادمى اش بیشتر میدان دهد. سپاهان از آنجایى که در 
ســال هاى اخیر همواره درگیر نتیجه گیرى بوده جوان 
هایش را به طور قرضى به دیگر تیم ها انتقال مى داده و 
خود سعى مى کرده از ستاره دیگر تیم ها بهره ببرد اما شاید 

با ادامه حضور محرم نوید کیا در سپاهان این نگاه تغییر 
کند. واقعیت این است که سپاهان در رده هاى سنى پایه 
باشگاه فعالى است و همواره تیم هاى پایه این باشگاه در 

رقابت هاى لیگ برتر صاحب عنوان مى شوند.
حضور این دو بازیکن جوان در ترکیب ســپاهان بدون 
شــک خبر خوشــى براى بازیکنان تیم هاى آکادمى 
باشگاه سپاهان است. آنها متوجه شده اند مى توانند در 
تیم ســپاهان در لیگ برتر هم دیده شوند و دیگر نیازى 
نیست به عنوان بازیکن قرضى راهى دیگر تیم ها شوند 

و در دیگر تیم ها چهره شوند.

در سپاهان دیده مى شوید

سوپرگل نورافکن پرید اما نسوخت

مهدى طارمى و زوج برزیلى اش از بازى کنار هم در پورتو لذت مى برند. 
خوب است آمار آخرین بازیشان را مرور کنیم: طارمى یک گل و دوپاس 

گل، اوانیلسون دو گل و یک پاس گل!
با پایان بازى پورتو مقابل پاکوش دفریرا دوربین شبکه  اسپورت تى وى 
پرتغال سریع از روى نیمکت آبى پوشــان میهمان، مهدى طارمى را از 
الى جمعیت شکار کرد. طارمى با همان چهره  بى خیال و البته خوشحال 
و در حالى که لباس گرم بر تن داشــت، با بازیکنان دست مى داد و به 
سمت مرکز زمین مى رفت تا آیین تشــکر از هواداران پورتو را به جاى 

بیاورد.
او در این بازى با دو پاس گل و یک گل نقش زیادى در برد تیمش ایفا 
کرد و صدالبته نباید از اوانیلسون هم گذشت که با دو گل زده و البته یک 

پاس برنده جایزه باارزش ترین بازیکن میدان شد.
طارمى در این بازى دوباره در همان نقشى بازى کرد که با خروج لوییز 
دیاز از تیم پرتغالى به او رسیده است. بازیکنى که کارت سبز نفوذ از همه  
جناحین را دارد و در عین حال خود هم مى تواند براى گلزنى در محوطه  
جریمه آفتابى شود. کارى که او و اوانیلسون به صورت مکرر براى پورتو 
انجام مى دهند. چه جالب که این برزیلى بلندقامت و هماهنگى اش با 

مهدى زوج درخشان سردار - طارمى را به یاد ما مى آورد.
اوانیلســون که در پایان بازى به عنوان بازیکن برتر زمین انتخاب شده 
بود، از هم تیمى هایش و به طور ویژه از طارمى بابت دو پاس گلى که به 

او داده بود تشکر کرد.
با گل  و پاس  گل هایى که مهدى در این مســابقه ثبت کرد توانست به 
اصطالح دبل کند و هم در گل و هم در پاس گل در فصل جارى لیگ 
پرتغال از عدد 10 عبــور کند. او با 13 گل و 11 پــاس گل، موثرترین 
بازیکن پورتو در لیگ بوده و امید زیــادى دارد تا در پایان فصل بتواند 

اولین قهرمانى اش را در لیگ پریمیرا پرتغال کسب کند.
طارمى در 13 بازى آخرى که براى پورتو و تیم ملى به میدان رفته، 9 بار 
موفق به گلزنى شده و هشت پاس گل داده تا بهترین روزهاى دوران 

ورزشى خودش را سپرى کند.
مهاجم بوشهرى پورتو در حالى تا اینجاى فصل در مجموع 36 مسابقه 
17 گل و 15 پاس گل را ثبت کرده که با توجه به فرصت درخشش برابر 
لیون در لیگ اروپا و به دنبال آن در مراحل باالتر مى تواند شانس حضور 

در تیم هاى بزرگ اروپایى را هم بیشتر از قبل افزایش بدهد.

زندگى خوش و خرم طارمى
 و زوج برزیلى

مهاجم سپاهان روى ریباند شــوت زیباى هم تیمى اش دروازه فجر را 
باز کرد.

سپاهان موفق شد میهمان خود فجرسپاسى را با نتیجه 2 بر صفر شکست 
داده و به سه هفته ناکامى خود در کسب برد خاتمه بدهد. شهریار مغانلو 
یک بار در نیمه اول و یک بار در نیمه دوم بــراى تیمش گلزنى کرد تا 

ستاره بازى لقب بگیرد.
مغانلو گل اول را روى ارسال کرنر جهانى به ثمر رساند و گل دومش در 
نیمه دوم روى ریباند شوت دیدنى امید نورافکن از ضربه آزاد به ثمر رسید.

امید نورافکن، ملى پوش سپاهان در دقیقه 74 پشت ضربه آزادى ایستاد 
که در فاصله حدود 25 مترى براى ســپاهان به دست آمده بود. با توجه 
به منطقه وقوع خطا، یک بازیکن چپ پا مى توانســت بهترین استفاده 

را از آن بکند.
مدافع چپ پاى سپاهان با یک ضربه کات دار چشم نواز دروازه حریف را 
هدف گرفت و در حالى که توپ دور از دستان صادقى مى رفت به یک 
سوپر گل ختم شود، تیر دروازه مانع از این کار شد؛ مغانلو اما چند متر آن 
طرف تر منتظر بود و با یک بغل پاى دقیق، گل دوم را وارد دروازه حریف 
کرد تا شــوت زیباى نورافکن با وجود اینکه خودش گل نشد، منجر به 

گل دوم سپاهان شود.

سرمربى الغرافه بعد از صعود سختشان به نیمه نهایى جام 
امیر قطر از تاثیر غیبت ستاره ایرانى اش صحبت کرد.

تیم فوتبال الغرافه یکى از رقباى فوالد در مرحله گروهى 
لیگ قهرمانان آســیا در مرحله یک چهارم نهایى جام 
امیر قطر به مصاف تیم قطر رفت و با نتیجه 2 بر یک به 

پیروزى رسید و راهى نیمه نهایى شد.

مهمترین اتفاق در این بازى نرسیدن سعید عزت اللهى 
هافبک ملى پوش کشورمان براى بازى در ترکیب الغرافه 

به دلیل مصدومیت بود.
استراماچونى سرمربى اسبق استقالل و کنونى الغرافه بعد 
از این بازى به صعود سختشان بدون هافبک ایرانى اش 
پرداخت و گفت: مى دانســتیم بازى سختى مقابل قطر 

داریم. رقیب عملکرد خوبى داشت و این باعث شد  تا ما 
در این دیدار به سختى زیادى بیفتیم.

وى افزود: ما در این بازى به دلیل غیبت سعید عزت اللهى 
و یوسف حسن به دلیل مصدومیت دچار مشکل شدیم و 
به سختى افتادیم ولى در نهایت موفق شدیم برنده شویم 

و راهى نیمه نهایى جام امیر شویم.

تأثیر غیبت عزت اللهى از زبان استرا

01

از هفته سى ام رقابت هاى لیگ فوتبال بلژیک، شارلروا میزبان 
استاندارد لیژ بود و این دیدار با تساوى بدون گل به پایان رسید. 
در این بازى على قلى زاده ملى پوش کشــورمان از ابتدا در 
ترکیب شارلروا حضور داشت و در دقیقه 84 از میدان خارج شد. 
شارلروا با این تساوى 47 امتیازى شد و در رده ششم قرار دارد.

توقف شارلروا 
در حضور على قلى
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معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکى شیراز با بیان اینکه 
بیش از 20 درصد موارد بســترى تنفســى اخیر در کشور، 
کودکان هســتند تاکید کرد: خانواده ها در واکسیناسیون 

کودکان کوتاهى و تعلل و تردید نکنند.
عباس رضاییان زاده گفت: با توجه بــه اینکه بهترین راه 
مقابله با کرونا و ســویه هاى مختلف آن تزریق واکســن 
و رعایت شــیوه نامه هاى بهداشتى اســت، انتظار مى رود 
خانواده ها در این زمینه مراقبت هاى الزم را انجام دهند و 
نسبت به مراجعه به مراکز خدمات جامع سالمت براى انجام 

واکسیناسیون کودکان خود اقدام کنند.
رئیس مرکز بهداشــت اســتان فارس، واکسن هاى مورد 

تأیید این گروه سنى را ســینوفارم و پاستوکووك معرفى 
کرد و افزود: میزان تزریق و فاصلــه بین دو نوبت، مطابق 
با دستورالعمل هاى کشورى و مشابه سایر گروه هاى سنى 
است. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکى شیراز تاکید 
کرد: کودکان کمتر از پنج ســال نیز به دلیــل عدم انجام 
واکسیناسیون در معرض خطر ابتال به کووید 19 و عوارض 
ناشــى از آن قرار دارند و خانواده ها باید شــیوه نامه هاى 
بهداشتى به ویژه استفاده از ماسک را در این گروه سنى مورد 
توجه قرار دهند. رضاییان زاده ادامه داد: خانواده ها از همراهى 
کودکان در برنامه هاى خرید دورى و از دورهمى ها و حضور 

در محل هاى پرتجمع پرهیز کنند.

عضو کمیته علمى کرونا ضمن تشــریح شرایط کرونا در 
کشور گفت: طى روزهاى آتى موارد ابتال و مرگ و میر کمتر 

هم خواهد شد تا باالخره مردم یک نفس راحت بکشند.
دکتر مســعود مردانى با اشــاره به اینکه آمارها در زمینه 
مبتالیان امیکرون شدیدا رو به افول است، گفت: ان شاءا... 
کم کم این سویه در حال جمع شــدن است و تخت هاى 

بیمارستانى نیز در حال خالى شدن است.
او با اشاره به کاهش بار مراجعات به مراکز درمانى، تصریح 
کرد: حجم بیماران ســرپایى کاهش یافته اســت. البته 
تخت هاى بسترى ویژه در اشغال بیماران بدحال است و 
مرگ و میرهاى فعلى هم بــه دلیل حضور این بیماران در 

بخش هاى مراقبت ویژه است.
این متخصص بیمارى هاى عفونى ضمن مطلوب خواندن 
شرایط فعلى بیمارى در کشور، تاکید کرد: طى روزهاى آتى 
موارد ابتال و مرگ و میر کمتر هم خواهد شد تا باالخره مردم 

یک نفس راحت بکشند.
وى با اشــاره به در پیش بودن نــوروز و تغییر رفتارهاى 
اجتماعى در این ایام، افرود: ممکن اســت شــرایط پس 
از نوروز متفاوت شــود اما توصیه اکید ما به مردم رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى است. نمى توانیم بگوییم مردم به 
سفر نروند اما باید در این ســفرها هم اولویت را موضوع 

سالمت خود قرار دهند.

کودکان
 20 درصد بیماران تنفسى

اومیکرون در کشور 
رو به افول است

شرایط جدید براى
 سفر نوروزى!

   باشـگاه خبرنـگاران جـوان | فرمانـده 
سـتادکروناى اسـتان تهران گفـت: گروهى از افـراد با 
تزریق دو دوز واکسـن هم مى توانند سفر کنند. علیرضا 
زالى گفت: برخى از مردم دو دوز واکسن کرونا را تزریق 
کردنـد، اما در حـال حاضر سـرما خوردنـد و نمى توانند 
براى دوز سوم اقدام کنند. به گفته فرمانده ستادکروناى 
اسـتان تهـران، ایـن شـهروندان مى تواننـد همـراه 
خود تسـت PCR منفى داشـته باشـند و سـفر خـود را 

انجام دهند.

نورا به زودى در
 سبد واکسیناسیون

   ایرنـا | وزیر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکى 
گفت: ایران در واکسیناسـیون علیه کرونا از کشورهاى 
پیشـرفته دنیا جلو افتاده و بزودى واکسـن نورا در سبد 
واکسیناسـیون قرار مى گیرد. بهرام عیـن اللهى اظهار 
داشـت: روند سـیر بیمارى در کشـور طى دو سال اخیر 
فراز و نشـیب هاى زیادى داشـته بطوریکه در گذشـته 
روزانه 50 هزار مراجعه کننده کرونایى به مراکز درمانى، 
15 هزار مورد بسترى، وجود هشت هزار بیمار در بخش 
مراقبت هاى ویژه و مرگ حـدود 700 نفر از هموطنان 
را داشـتیم و اکنون روند سـریع واکسیناسیون به خوبى 
در پیش مى رود و همراهى و نقش مردم در این مسـیر 

تاثیرگذار بوده است.

آگهى تغییرات
شــرکت حمل و نقل مطهر کهربا ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 27966 و شناسه ملى 
10260486728 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیره مورخ 1400/11/17 و نامه شماره 
21/83760مــورخ 1400/12/07 اداره کل 
حمل و نقل جــاده اى اصفهان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : مهدى محمد علیزاده سامانى (با 
کد ملى 0069816921) بعنوان رئیس هیأت 
مدیره - هادى محمد علیزاده سامانى ( با کد ملى 
4623632921) بعنــوان نائب رئیس هیأت 
مدیره - محمد محمد علیزاده ســامانى ( با کد 
ملى 4621663161) بعنوان مدیر عامل براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل 
و رئیس هیات مدیره متفقاً و در غیاب (رئیس 
هیات مدیره) با امضاء نائب رئیس هیات مدیره 
با مهر شــرکت و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
ثابت رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بــود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1287844)

آگهى تغییرات 
شــرکت تولیــدى آردهرنداصفهان شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 7376 و شناسه 
ملى 10260284835 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/11/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سهیال 
دالئلى به کد ملى 2291398334 و حسن على 
قربانى مدیسه به کدملى 1170972497بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند ترازنامه و حساب 
سود و زیان ســال مالى1399 به تصویب رسید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1287858)

آگهى تغییرات 
شرکت آریا دانه محجوب سهامى خاص به شماره 
ثبت 69520 و شناســه ملى 14010590970 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
محل شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله 
حســین آباد ، کوچه کاویان [53] ، خیابان حسین 
آباد ، پالك - 471 ، مجتمع تجارى ادارى عسگریه، 
طبقه دوم ، واحد 10 کدپســتى 8175949986 
انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه اصالح شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1287859)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى سازه صنعت پارسیان سهامى خاص 
به شماره ثبت 21534 و شناسه ملى 10260423844 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :اردشــیر على دادى کدملى 
4620509752 به ســمت مدیرعامل - غالمحسین 
صادقى کدملى 1141122146 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره - فرشته على دادى شمس آبادى کدملى 
4622589559 به ســمت رئیس هیات مدیره براى 
مدت دوسال انتخاب شــدند.کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضاء مدیرعامل منفردا و با مهر 
شرکت معتبر است . مدیر عامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1287857)

آگهى تغییرات 
شــرکت گاز رســانى آرام مشــعل ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 7620 و شناســه ملى 
10260287272 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :زهرا 
گودرزى عملجات به شماره ملى 1159427763 
و به ســمت بازرس اصلى و محدثــه هژبرى به 
شماره ملى 1273055780 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1288238)

آگهى تغییرات
شرکت مدار درخشان آب سهامى خاص 
به شــماره ثبت 63764 و شناســه ملى 
14008861346 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/09/25 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : فاطمه الســادات سادات 
مدنــى بــه کدملــى 1271012952و 
سیدمحمدرضا ســادات مدنى به کدملى 
1271690551و ســیدکمال ســادات 
مدنى به کدملــى 1287717896بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. على نکوئى پرور 
به کدملى1291944087وعلى عباسى 
به کدملى 1271838011 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1287845)

آگهى تغییرات
شــرکت حمل و نقل مطهر کهربا ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 27966 و شناسه ملى 
10260486728 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/11/17 و نامه شماره 21/83760مورخ 
1400/12/07 اداره کل حمــل و نقل جاده اى 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد :صورتهاى 
مالى حسابرسى شــده منتهى به 99/12/29 
مورد تصویب قــرار گرفت. آقاى محمد محمد 
علیزاده سامانى با کد ملى 4621663161 و 
آقاى مهدى محمد علیزاده ســامانى با کد ملى 
0069816921 و آقاى هادى محمد علیزاده 
ســامانى با کد ملى 4623632921 به عنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. موسسه حسابرسى امجد تراز 
حسابداران رسمى به شــماره ثبت 41947 و 
شناسه ملى 10260117975 و آقاى مهدى 
بیابانى سامانى با کد ملى 4610014351 به 
ترتیب به سمت بازرسان اصلى و بازرس على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1287846)

آگهى تغییرات
شرکت مدار درخشان آب سهامى خاص 
به شــماره ثبت 63764 و شناســه ملى 
14008861346 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/09/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدمحمدرضا 
ســادات مدنى کدملى 1271690551 
بعنوان مدیرعامل و عضــو هیات مدیره 
- ســیدکمال ســادات مدنــى کدملى 
1287717896 به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره - فاطمه الســادات سادات 
مدنى کدملى 1271012952 بســمت 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. 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 خانم ملیحه 
اشتهاردیها احدى از ســهامداران همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد.مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1287847)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى ســازه صنعت پارسیان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 21534 و 
شناسه ملى 10260423844 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/06/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد :اردشــیر على دادى به 
کدملى 4620509752 و غالمحســین 
صادقى بــه کدملــى 1141122146 و 
فرشته على دادى شمس آبادى به کدملى 
4622589559 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. محمد کاشــى درچه به کدملى 
1142414582 و مهدى درخشان هوره 
به کدملى 1092174621 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1287855)

آگهى تغییرات
شرکت گاز رســانى آرام مشــعل سهامى 
خاص به شــماره ثبت 7620 و شناسه ملى 
10260287272 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/11/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد :طبــق اختیــارات حاصله 
تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده

 22 /11 /1400 در خصــوص افزایــش 
سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات 
مقرراساسنامه و الیحه اصالحى قانون تجارت 
ســرمایه شــرکت از محل واریز نقدى و از 
طریق صدور سهام جدید طى گواهى بانکى 
شــماره 99/2049 مــورخ 1400/11/23 
بانک صادارت شــعبه چهار راه هفتم محرم 
از مبلــغ 000 /000 / 000 /5 ریال به مبلغ 
000 /000 /000 /20 ریــال افزایش یافت 
و ماده 5 اساســنامه به شرح زیر اصالح شد . 
سرمایه شرکت مبلغ 000 /000 /000 /20 
ریال نقدى اســت که به 000 /000 /2 سهم 
000 /10 ریالى بانام عادى منقسم گردیده و 
تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1288237)

آگهى تغییرات
شــرکت فرنام پخش نقش جهان با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 70105 و شناســه ملى 
14010769832 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - مرکز اصلى شــرکت به نشانى 
استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش حبیب 
آباد ، دهستان برخوارشرقى ، روستا شهرك صنعتى 
دولت آباد، محله شــهرك صنعتى دولت آباد ، بلوار 
امام خمینى ، خیابان نشاط اصفهانى ، پالك 178 ، 
طبقه همکف و کد پستى به شماره 8341656364 
و شماره تماس 03145847276 انتقال و ماده 3 
اساسنامه اصالح گردید. - شعبه 1 شرکت در آدرس 
استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش مرکزى 
، شهر دستگرد، محله شهید بهشتى ، خیابان حافظ 
جنوبى ، خیابان شهید بهشــتى ، پالك 22 ، طبقه 
همکف کدپستى 8343135562 به مدیریت محمود 
صفرى کمشچه به شــماره ملى 6609887276 
افتتاح شد و یک تبصره به ماده 3 اساسنامه اضافه 
شد. - شعبه 2 شــرکت در آدرس استان اصفهان ، 
شهرستان برخوار ، بخش حبیب آباد ، شهر کمشچه، 
محله نبى اکرم ، میدان امام حسین ، بلوار نبى اکرم 
، پالك 65 ، طبقه همکف کدپستى 8359118892 
به مدیریت محمود صفرى کمشــچه به شماره ملى 
6609887276 افتتاح شــد و یک تبصره دیگر به 
ماده 3 اساسنامه اضافه شــد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1288241)

آگهى تغییرات
شرکت دیانا سفال اصفهان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 51372 و شناسه ملى 
10260700136 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/11/23 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شد : مســعود یزدى زاده به شماره ملى 
1283586703 و مهــدى یزدى زاده به 
شماره ملى 1281582719و اصغر یزدى 
زاده به شــماره ملى 1286749514به 
ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره مدیره 
براى مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. 
مرضیه ملــک محمدى به شــماره ملى 
4650742404 به سمت بازرس اصلى 
و حسین سعیدى دهاقانى به شماره ملى 
1940411505 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامــه نصف جهان جهت نشــرآگهى 
هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1288244)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص ارزیابى خســارت بیمه اى کیا ارزیاب ایرانیان درتاریخ 1400/12/09 به 
شماره ثبت 70322 به شناســه ملى 14010850456 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :موضوع شرکت منحصرا 
عبارت است از: - بررسى و تحقیق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت. - تعیین مقدار خسارت 
و تشخیص میزان تعهد بیمه گر طبق شرایط بیمه نامه. - مذاکره براى تعدیل و تسویه خسارت بیمه 
اى. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مارچین ، کوچه طلوع ، خیابان امام خمینى ، پالك 139 ، طبقه 
اول کدپستى 8194693874 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 400,000,000 ریال 
نقدى منقسم به 4000 سهم 100000 ریالى تعداد 4000 سهم آن با نام عادى مبلغ 140000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 382800 مورخ 1400/10/14 نزد بانک سینا شعبه 
رباط با کد 382 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره 
آقاى محمد جعفرى به شماره ملى 1111698112 به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم لیال اکبرى به شــماره ملى 1292843561 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى بیژن گنجى به شماره ملى 4621506821 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
آقاى حمیدرضا شکرچیان به شماره ملى 4650100615 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم صدف عبداللهى به شماره ملى 1272524388 به سمت بازرس على البدل به مدت 
1 سال آقاى فرشاد اسالمى فارسانى به شماره ملى 4670180185 به سمت بازرس اصلى به مدت 
1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز 
شــماره 1400602155533 مورخ 1400/09/23 بیمه مرکزى ایران تاسیس گردید. به موجب 
نامه شــماره 1400/602/186224 مورخ 1400/11/06 بیمه مرکزى جمهورى اسالمى ایران 
ثبت و آگهى گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1287860)

سویه اومیکرون ویروس کرونا به عنوان سویه گریزان 
از سیستم ایمنى شناخته شده است؛ بنابراین حتى اگر 
واکسینه شده باشید، باز هم ممکن است در معرض 
ابتال به اومیکرون قرار بگیرید. کارشناسان به طیف 
وسیعى از عالئم اشاره مى کنند که از یکدیگر متمایز 
است و بیشــتر به دلیل واکسیناسیون و مصونیت به 

دست آمده از عفونت هاى قبلى است.
نتایج چندین تحقیق نشــان داد اومیکرون ماهیت 
خفیفى ندارد اما عالئم نســبتا خفیف ترى نسبت به 
سایر ســویه ها ایجاد مى کند و احتماال این موضوع 
به این دلیل اســت که امروز جمعیت زیادى در برابر 
ویروس واکسینه شده اند. عالئم رایج این سویه در افراد 
واکسینه شده شامل گلودرد، آبریزش بینى، عطسه، 

سرفه، سردرد، درد عضالنى و حالت تهوع است.
نتایج تحقیقات محققان بریتانیا نشان مى دهد افراد 
آلوده به این ســویه فرعى عالئم مرتبــط با روده را 
گزارش مى کنند. به محض ابتال بیماران از 6 بیمارى 
مرتبط با روده یعنى تهوع، اسهال، استفراغ، درد شکم، 

سوزش سر دل و نفخ شاکى هستند.
تیم اسپکتور، محقق اپلیکیشن زویى کووید بریتانیا، 
در این باره اظهار کرد: ما مى دانیم که این ویروس به 
قســمت هاى مختلف بدن منتقل مى شود؛ بنابراین 
ممکن است اومیکرون یا سویه دیگرى به روده حمله 
کند که در بینى مشخص نشود. به همین جهت ممکن 

است عفونت روده داشته باشید اما نتیجه آزمایش شما 
مثبت نباشد. تا کنون 25 عالمت توسط کسانى که به 
اومیکرون آلوده شده اند، گزارش شده که شامل تب یا 
لرز، سرفه، تنگى نفس یا مشکل در تنفس، خستگى، 
دردهاى عضالنى یا بدنى، سردرد، از دست دادن حس 

چشــایى یا بویایى، گلودرد یا صداى خشن، احتقان 
یا آبریزش بینى، تهوع یا استفراغ، اسهال، باال بودن 
درجه حرارت بدن، ســرفه مداوم، کمردرد، کاهش 
اشتها، هذیان، ســوزش ســر دل، نفخ، فلج خواب، 
بثورات پوستى، تعریق شبانه، زبان کووید، انگشتان 

کووید، درد قفسه سینه و درد شکم است.
کارشناسان معتقدند بیماران مبتال به اومیکرون طیف 
متنوعى از عالئم را به دلیل وضعیت واکسیناســیون 
و ایمنى به دســت آمده از عفونت هاى قبلى گزارش 

مى کنند.

7 عالمت ابتال به اومیکرون
برخى از کارشناسان مى گویند که نگران افزایش احتمالى موارد کووید19  در افراد واکسینه شده

در اروپا با فرار پناهجویان از اوکراین هستند.
محققان تاکید مى کنند که نرخ واکسیناسیون در اوکراین نسبتًا پایین 
بوده است و پناهندگان در ایستگاه هاى قطار و مکان هاى دیگر تجمع 

مى کنند.
نرخ ابتالء به کووید 19 در سراســر اروپا در حال کاهش است و هفته ها 
است که کاهش یافته، اما برخى کارشناســان مى گویند که جنگ در 
اوکراین و سیل پناهجویان متعاقب آن به کشــورهاى دیگر مى تواند 

باعث افزایش مجدد آن شود.
«شارونا هافمن» نویسنده مطالعه از دانشــگاه کیس وسترن رزرو در 
کلیولند، گفت: بحران پناهندگان مى تواند تعــداد مبتالیان را در اروپا 
افزایش دهد. وى در ادامه افزود: در اوکرایــن، تنها حدود 35 درصد از 
مردم دو دوز واکسن و تعداد بسیار کمى واکســن بوستر (دوز سوم) را 
دریافت کردند. بنابراین، بسیارى هنوز در برابر عفونت به شدت آسیب 
پذیر هستند، به خصوص اگر در شرایط شــلوغى قطارها و پناهگاه ها 

قرار بگیرند.
این شرایط با این واقعیت تشدید مى شود که بسیارى از کشورهاى اروپایى 
در حال کاهش محدودیت هاى پیشــگیرانه پاندمى هستند که شامل 

کشورهایى نظیر لهستان و انگلستان مى شود.
هافمن مى گوید: وقتى مردم براى نجات جان خود فرار مى کنند، قابل 
درك است که اقدامات احتیاطى کووید را در اولویت قرار نمى دهند. به 
عنوان مثال، من فیلم هاى متعددى از پناهندگان را دیدم که ماســک 
نداشــته اند. اگر آنها وارد کشورهاى دیگر شــوند، مى توانند عفونت را 
گسترش دهند، به خصوص اگر آن کشورها محدودیت ها را کاهش داده 
باشند. در خود اوکراین، موارد ابتالء به کووید 19 همچنان در حال کاهش 
است، اما مرگ و میرها در هفته گذشته افزایش یافته است، که شاید به 

دلیل فشار بر سیستم هاى بیمارستانى در شرایط جنگى باشد.

جنگ اوکراین موجب افزایش 
کرونا در اروپا مى شود

روى موج کووید-19
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نمایندگان مجلس در نشســت علنى دیروز (دوشــنبه 16 
اسفند ماه) مجلس شوراى اسالمى در جریان بررسى بخش 
هزینه اى الیحه بودجه سال 1401 کل کشور مصوب کردند 
تا به منظور کمک به آزادى زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و 
کاهش آسیب هاى اجتماعى مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه 

هزار میلیارد ریال به ستاد دیه کشور اختصاص یابد.

کمک مجلس 
به خانواده زندانیان

01

على پور مؤمن نویسنده مستند «خونریزى» که فیلمى درباره 
نفى سقط جنین اســت با تاکید بر اینکه ما براى نجات جان 
کودکان حتماً باید اقدامى داشته باشیم گفت: این نوزادان زنده 
هستند و ما براى کاهش آمار سقط جنین تالش مى کنیم. پور 
مؤمن با اشاره به کمپین نجات آرزوها گفت: ما روز 23 اسفند 
همزمان با رونمایى از مستند، هزار بالن آرزوها در برج میالد 
به هوا مى فرســتیم. این حرکت قرار است شروع حرکتى در 

راستاى کاهش موارد سقط در کشور باشد.

1000 بالن علیه سقط جنین

زنجیره کودك  همسرى محکم و پابرجا بى هیچ تغییرى 
کودکان و نوجوانان و به ویژه دختربچه ها را قربانى خود 
مى کند. بعد از مونا حیدرى و فاطمه بریهى که هر یک به 
نوعى قربانى کودك  همسرى و ازدواج زودرس شده و 
البته به قتل رسیدند حاال نوبت به نوجوان دیگرى رسید 
که نامش در فهرست بلندباالى قربانیان این پدیده شوم 

در کشور ثبت شود.
به گزارش جامعه 24، این نوجوان 17 ساله اهل یکى از 
روستا هاى خاش از توابع استان سیستان و بلوچستان بود 
که چند روز پیش در اعتراض به کودك همسرى و ازدواج 
زودهنگام تن به آتش سپرد. او در حالى خود را به آتش زد 
که بنا به گفته منابع محلى دى ماه نیز دختر بچه 16 ساله 
دیگرى از اهالى شهرستان دلگان این استان در اعتراض 

به ازدواج ناخواسته و زودهنگام خود را به آتش کشید.
به هر روى کودك  همسرى در سراسر کشور کودکان را 
قربانى خود مى کند. آن ها گاه جانشان را از دست مى دهند 
و گاه در هزارتوى زندگى مشــترك زودرس و بى اراده، 
کودکى و بزرگســالى و آینده خود را از دست مى دهند، 
گاهى هم به دالیل مختلف طــالق گرفته یا به دلیل 
فاصله سنى زیاد با همسر و فوت او به خیل کودك بیوه ها 
مى پیوندند و آینده شان دســتخوش تغییراتى معموال 

ناخوشایند مى شود.
بر اســاس آمار هاى رســمى در ســال 99 آمار ازدواج 
کودکان 10 تا 14 ســاله 10/5 درصد افزایش داشــته 
است. ازدواج هایى که مشخص نیست مجوز آن ها بر چه 

اساسى صادر شده است. 

برخى در توجیه کودك  همســرى «بلــه گفتن» یک 
کودك بر سر سفره عقد را دلیلى بر رضایت او مى دانند، 
اما مگر کودك تا چه میزان مى تواند میل و اراده خود را به 
بزرگ تر ها تحمیل کند و اصوال «نه گفتن» او چه تاثیرى 

بر تصمیم خانواده براى ازدواجــش دارد. حال اگر این 
کودك یا نوجوان (به ویژ اگر دختر باشد) سر سفره عقد 
«نه» بگوید چه اتفاقى براى او خواهد افتاد و کدام قانون 

یا نهاد و سازمانى از او حمایت خواهد کرد؟

به هر روى در مرگ این قربانیان کودك  همسرى تک 
تک بانیان این پدیده تلخ مقصرند و مادامى که این آسیب 
غیرقابل جبران از جامعه رخت نبندد نمى توان از حقوق 

انسان و حقوق کودکان در کشور سخن گفت.

قربانیانى به نام «کودك  همسر»

03 توجه به زنان آسیب دیده
 در مشهد

آســیب هاى اجتماعى گوناگون در دهه هاى گذشته به ویژه 
در حاشیه شهر مشهد توجه خاص به زنان آسیب دیده را مهم 
کرده است؛ موضوعى که مدیریت این شهر به عنوان حاکمیت 
محلى در تالش است تا با بهره گیرى از مشارکت هاى مردمى 
و خیران، برخى آسیب هاى این حوزه را کم رنگ کند. در این 
راستا هم اکنون مقدمات ساخت و بهره بردارى از دو مرکز براى 
توانمندسازى بانوان حاشیه شهر و قشر آسیب دیده در مشهد 
فراهم شده است. یکى از این مراکز با عنوان «مرکز کنترل و 

کاهش آسیب هاى اجتماعى مادر و کودك» کلنگ زنى شد.

طالق یکى از مهمترین آســیب هاى اجتماعى اســت. در همین 
راستا نتایج ارائه خدمات مشــاوره به طرفین دعاوى خانواده نشان 
مى دهد که وجود فرآیند مشاوره و بررسى اختالف توسط روانشناس 
متخصص مى تواند در ایجاد صلح و ســازش و بــه تبع آن کاهش 

طالق کمک کند.
سیده زینب جاللى، رئیس اداره پیشــگیرى از آسیب هاى خانواده 

معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم گفت: بر اساس ماده 16 
قانون حمایت خانواده، راه اندازى مراکز مشــاوره خانواده در معیت 
دادگاه هاى خانواده و ارجاع دعاوى خانوادگى به این مراکز از وظایف 

قوه قضائیه است.
وى ادامه داد: اکنون و پس از حدود شش سال از اجراى این برنامه 
در کشور نرخ رشد طالق در برخى از استان ها کاهشى بوده و بعضى 
از استا ن ها شاهد ثابت ماندن نرخ طالق هستیم. تاکنون در مراکز 
همه استان ها و شهرستان هاى باالى پنجاه هزار نفر جمعیت، مراکز 
مشــاوره در معیت دادگاه خانواده اســتقرار یافتند. براى رسیدن به 
وضعیت مطلوب یعنى گســترش مراکز مشــاوره خانواده در همه 

بخش ها و حوزه هاى قضایى راه زیادى باقیمانده است.

وى به نتایج مثبت این طرح اشاره کرد و گفت: اقداماتى که در این 
حوزه صورت گرفته به طور میانگین بیش از 20درصد صلح و سازش 
را در بین دریافت کنندگان خدمات مشاوره به  همراه داشته است که 

نشان مى دهد این برنامه توانسته اثربخشى الزم را داشته باشد.
جاللى در پایان بیان کرد: از ســال 1393 بعــد از تصویب و ابالغ 
آیین نامه اجرایى قانون حمایت خانواده، یکى از برنامه هاى اصلى و 
دغدغه معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم عملیاتى کردن 
ماده 16 قانون حمایت خانواده مبنى بر ایجــاد و راه اندازى مراکز 
مشاوره در کنار دادگاه هاى خانواده به  منظور ارجاع متقاضیان طالق 
به این مراکز براى دریافت خدمات مشــاوره روانشناسى، حقوقى، 

مذهبى و مددکارى، براى افزایش صلح و سازش قرار گرفت.

نایب رئیس انجمــن علمى حقوق کــودك ایران، 
درخصوص سوء استفاده از کودکان از منظر اقتصادى 
مى گوید: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 
سال 1399 نوآورى ها و ابتکارات بسیار خوبى دارد و 
مجازات هاى سنگینى براى متخلفان در نظر گرفته 
است، اما نکته مورد اهمیت بحث اجراى قانون است یا 

به عبارتى دقیق تر، ترك فعل هاى قانونى.
محمود عباسى مى افزاید: در حوزه اطفال و نوجوانان 
قوانین خوبى در کشور وجود دارد، اما متاسفانه مشکل 
ما در این زمینه اجراى قوانین و ترك فعل هایى است 
که دستگاه هاى مسئول در این زمینه انجام مى دهند و 
به تکالیف خود عمل نمى کنند؛ نمونه عینى و ملموس 
آن مسئله زباله گردى در کالنشهرهاست که انسان از 
اینکه این وضعیت را در جامعه مى بیند شرم مى کند و 

دستگاه ها بى توجه از کنار آن عبور مى کنند.
وى با بیان اینکه از منظر جرم شناسى، تا زمانى که علل 
و عوامل ارتکاب جرم از بین نرود آن جرم همچنان 
باقى است و استمرار پیدا مى کند، خاطرنشان مى کند: 
زمانى که قانون گذار موضوع سوء استفاده اقتصادى 
از کودکان  را جرم دانسته و مسئوالن ذیربط از کنار 
آن مى گذرند، نتیجه عملى این اقدام استمرار و تکرار 
این جرم است؛ بارها تاکید کرده ایم که سوء استفاده 
اقتصادى از کودکان «ممنوع» اســت و قانون گذار 
جرم انگارى و مجازات براى آن پیش بینى کرده است. 
تا زمانى که ریشــه هاى ارتکاب جرم را از بین نبریم 

مسلما این وضعیت استمرار دارد.

ترك فعل  دستگاه ها
 سد راه اجراى قوانین

اهمیت اجراى طرح مشاوره
 در دادگاه هاى خانواده

«نفس درختان را نبریــم.» این اولین تصویرى 
بود که بعد از ظهر روز یک شــنبه 15 اســفند 
همزمان با روز درختکارى در خیابان سپاه روى 
چمدان هایى به چشــم مى خورد که  در دستان 
اجرا کنندگان پرفورمنس هایى به شکل درخت 
نقش بسته بود. آنها به مناسبت روز درختکارى 
این بار در آیینى نمادین در مراســم مخصوص 
این روز حضور داشتند تا با زبانى دیگر بر حفاظت 
از درختان تأکید کنند. در گوشــه اى دیگر از این 
خیابان هم هنرمندان نقــاش با زبان هنر رنگ و 
طرح بر حفاظت از درخت و محیط زیست تأکید 

مى کردند. 
در این مراسم همچنین مدال پاسدارى از درختان 
کهن بر گردن درختانى آویخته شــد که حافظ 
محیط زیســت اصفهان هســتند. خیابان سپاه 
بعدازظهر یک شنبه، متفاوت از گذشته شاهد آیین 
«درخت بانى» شــد تا با حضور خیل مردم براى 
حفظ درختان اصفهان این آیین جشن گرفته شود.

اراده شــهردارى بر اســتفاده از 
سوخت پاك

در این مراســم شــهردار اصفهان در گفتگو با 
«نصف جهان» از پاسداشت درختانى گفت که 
ریه اصفهان هســتند و به همین خاطر به گفته 
او، شهردارى هم سهم مهمى در این مقوله ایفا 

خواهد کرد.
علــى قاســم زاده اســتفاده از ظرفیــت هاى 
شرکت هاى دانش بنیان را به منظور کاهش آلودگى 
هوا بهترین راهکار دانست و گفت: اتوبوس هاى 
برقى با هدف کاهش آالینده ها به چرخه حمل و 
نقل عمومى شهر اصفهان اضافه خواهد شد تا کمى 

از آلودگى هواى شهر کاسته شود.
شــهردار اصفهان در پاســخ به این سئوال که 
شــهردارى اصفهان براى تحقق این هدف چه 
میزان هزینه را تقبل کرده است و قرار است این 
اتوبوس ها چه ســهمى از آالینده هاى شهر را 
کاهش دهند و آیا دولت در ایــن رابطه حمایت 
خواهد کرد یا خیر گفت: قصــد داریم به تدریج 
اتوبوس هاى شــهرى را در فرایند چند ساله به 

اتوبوس برقى تبدیل کنیم، البته تحقق این هدف 
مهم به ظرفیت شرکت هاى دانش بنیان همچون 
شرکت «مپنا» براى تولید اتوبوس و میزان حمایت 
دولت از شهردارى ها بستگى دارد. در زمینه سهمى 
که ایــن اتوبوس ها در کاهش آالینــده ها دارد 
هم نیاز به کار کارشناســى داریم اما به هر حال 

شهردارى آنچه در توان دارد را انجام خواهد داد.
وى با اعالم اینکه حدود چهار ماه گذشــته و در 
روزهاى نخســت آغاز فعالیــت مدیریت جدید 
شهرى، تفاهمنامه اى براى خرید اتوبوس هاى 
برقى با شرکت مپنا امضا شد گفت: امروز طبق آن 
تفاهمنامه، اتوبوس هاى برقى پس از گذر از شهر 
مشــهد و طواف به دور حرم رضوى به اصفهان 

رسیده است.
قاسم زاده با بیان اینکه یک تا دو روز اتوبوس هاى 
برقى در سطح شهر تردد مى کند تا ارزیابى هاى 
الزم انجام شود، تصریح کرد: اساس کار ما بر این 
است که به صورت تدریجى به سمت استفاده از 
اتوبوس هاى برقى برویم تا یکى از منابع آالینده 
شهرى حذف شود و به ســهم خود در رسیدن به 

هواى پاك کمک کنیم.
وى در پاسخ به سئوال دیگر «نصف جهان» مبنى 
بر اینکه با توجه به توان کم اقتصادى و رکودى 
که وجود دارد و  با توجه به اینکه دولت در گذشته 
80درصد هزینه هاى خریــد اتوبوس را پرداخت 
مى کرد، اما در سال هاى اخیر حمایت هاى دولتى 
قطع و در نتیجه ناوگان اتوبوسرانى اصفهان پیر 
شده و بسیارى از اتوبوس هاى شهرى راکد مانده 
و شهردارى حتى براى تأمین منابع مالى تعمیرات 
این اتوبوس ها با مشکل مواجه است در نتیجه آیا 
در رابطه با اتوبوس هاى برقى جدید این مشکل 
به وجود مى آید یا خیر گفت: قطعًا شهردارى ها 
از جمله شــهردارى اصفهان از پــس خرید این 
اتوبوس هاى برقى با هزینه هاى گزاف و سنگین 
فعلى بر نمى آیند و باید دولــت در این راه کمک 
کند، یا اینکه شرکت هایى مثل مپنا خود در این 
مسیر مشارکت و سرمایه گذارى کنند تا حمل و 

نقل شهر یک حمل ونقل پاك شود.
شهردار اصفهان همچنین با تأکید بر اینکه توسعه 
حمل و نقل عمومى و نوسازى ناوگان اتوبوسرانى 

اهمیت بسیارى دارد و ساخت مترو باید با سرعت 
بیشترى ادامه پیدا کند، بیان کرد: در شهرى مثل 
اصفهان یک خــط مترو، کافى نیســت لذا باید 
شــبکه اى از خطوط مترو وجود داشته باشد و با 
گونه هاى دیگر حمل و نقــل انبوه  بر هماهنگ 
شود تا وضعیت بهترى در زیرساخت هاى حمل 

و نقل شهرى داشته باشیم.
وى با اعالم اینکه نمى توانیم به این مقوله نگاه 
صفر و صدى داشته باشــیم اظهار کرد: سمت و 
سو و اراده شــهردارى بر استفاده بیشتر از وسیله 
نقلیه عمومى با ســوخت پاك است و 50 درصد 
بودجه سال آتى شهردارى اصفهان به این مقوله 

اختصاص یافته است.
قاســم زاده تصریح کرد: تخصیص این میزان 
بودجه شهردارى در زمینه حمل و نقل این مسئله 
را مى رساند که دغدغه شهردارى و شورا حمل و 
نقل پاك مثل توسعه مترو و خرید اتوبوس هاى 
به روز  است با توجه به اینکه بخش عمده اى از 

آالینده هاى هواى اصفهــان مربوط به صنایع 
است اما به هر حال ما تالش مى کنیم که به سهم 

خودمان این آلودگى ها کمتر شود.

مهمترین هــدف برنامه راهبردى 
اصفهان

در حاشیه این مراســم همچنین معاون حمل و 
نقل ترافیک شــهردار اصفهان هم در پاسخ به 
ســئوال «نصف جهان» در رابطه با اینکه برنامه 
راهبردى معاونت حمل و نقل و ترافیک در زمینه 
کاهش آلودگى هوا در اصفهان چیست گفت: در 
راستاى همین موضوع و در جهت کاهش آلودگى 
هوا اســتفاده از اتوبوس هاى برقى در کالنشهر 

اصفهان را در نظر گرفتیم.
وى ادامه داد: این اولین و مهمترین هدف برنامه 
راهبردى اصفهان در سال 1405 شهردارى است 
که تالش مى کنیم در جهت کاهش آالینده ها 

گام برداریم .
وى از انعقاد تفاهمنامه هلدینگ شتاب با همکارى 
مپنا و شرکت عقاب افشان با شهردارى اصفهان 
خبــر داد و تصریح کرد: اتوبوس برقى ســاخت 
این شــرکت به منظور انجام بررسى هاى فنى، 
اقتصــادى و اجرایــى روز یک شــنبه پانزدهم 
اســفندماه همزمان با روز درختکارى در شــهر 

اصفهان راه اندازى شد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان 
با بیان اینکــه یکى از محاســن اتوبوس برقى 
تکنولوژى به روز آن است، ادامه داد: این اتوبوس 
الکتریکى با یک بار شــارژ قادر به طى مسافتى 
حدود 300 کیلومتر است و زمان الزم براى شارژ 
پک باترى 318کیلوواتى بــا حداکثر توان 100 

کیلووات، در حدود سه تا پنج ساعت است.

 ورود اولین اتوبوس برقى شروع 
خوبى براى شهر است

رئیس شــوراى اسالمى شــهر اصفهان نیز در 
حاشیه این مراســم در گفتگو با «نصف جهان» 
در پاسخ به این ســئوال که هزینه هاى اتوبوس 
هاى برقى به چه نســبتى است به خصوص که 
ممکن است شهروندان به علت هزینه بیشتر این 

اتوبوس ها استقبال چندانى از آنها نداشته باشند 
اظهار داشت: هزینه اتوبوس هاى برقى و عادى 
یکسان است و با اینکه سرمایه گذارى بر روى این

 اتوبــوس هــا هزینــه باالیــى دارد امــا این 
هزینه ها بر دوش شــهردارى و شــرکت هاى 
سرمایه گذارى اســت و هزینه جابه جایى با این 
اتوبوس ها مربوط به شــهروندان نمى شود. اما 
مزیت این اتوبوس ها نســبت به اتوبوس هاى 
عادى سوخت پاك آنهاســت و حتى با این نوع 
اتوبوس ها پیش بینى مى کنیم که بســیارى از 
مردم ماشین هاى شــخصى را کنار بگذارند و با 
همان هزینه قبلى تردد کنند و شهروندان باید این 
موضوع را در نظر داشته باشند که هزینه بیشتر به 

شهر برمى گردد نه به شهروندان.
محمد نورصالحى ادامه داد: تردد اتوبوس هاى 
برقى براى اولین بار در شــهر اصفهــان در روز 
گرامیداشــت روز محیط زیســت و درختکارى 
ابتکار خوبى اســت که به همت شــرکت هاى 
برنــد داخلــى بــراى اولین بــار انجام شــده

 است .
منتخب ششــمین دوره شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان در پاسخ به این سئوال «نصف جهان»  
که به نظر مى رســد باید اتوبــوس هاى برقى 
بیشترى در خطوط اتوبوسرانى تردد داشته باشند 
تا شاهد نتیجه بهتر براى کاهش آالینده ها باشیم 
و اختصاص تنها دو خط براى این موضوع کافى 
نیست اظهار داشــت: هنوز در کشور به صورت 
انبوه از این نوع اتوبوس ها در تولید داخل نداریم 
و واردات هم با شرایط ارز کشور سخت است و به 
همین خاطر باید از تولید داخل استفاده کنیم؛ قطعًا 
ممکن است با کندى پیش برویم اما استمرار این 
موضوع مى تواند بسیارى از مشکالت را حل کند.

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به 
تعیین ردیف براى خریــد اتوبوس هاى برقى در 
بودجه 1401 تأکید کرد: حدود 500میلیارد تومان 
حداقل بودجه تعیین شده براى توسعه اتوبوسرانى 
به ویژه خرید اتوبوس برقى اســت و ورود اولین 
اتوبوس برقى شروع خوبى براى شهر است و ما 
آمادگى الزم را براى اختصــاص بودجه در این 

رابطه داریم.

در گفتگوى «نصف جهان» با مقامات ارشد شهردارى اصفهان و رئیس شوراى شهر در مراسم روز درختکارى مطرح شد؛

دغدغه مدیریت شهرى اصفهان حمل و نقل با سوخت پاك است

اصفهان با اپیدمى 
نابودى درختان مواجه 

شده است
شــهردار اصفهان با اظهار امیدوارى از اینکه به 
یمن روز درختکارى، شاهد شــرایط بهترى در 
شهر اصفهان به ویژه جارى شــدن دائمى آب 
در زاینده رود باشیم زیرا آرزوى همه شهروندان 
اصفهان اســت، گفت: قصد داریم در آینده اى 
نزدیک درختانى در شهر غرس کنیم که متناسب 

و سازگار با شرایط و اقلیم اصفهان باشد.
على قاســم زاده روز یک شــنبه در مراســم 
درختکارى در منطقه نارنجستان ناژوان افزود: 

ابتکارى که امسال مورد توجه قرار گرفت، تأکید بر 
درخت بانى در کنار درختکارى است؛ اگرچه حفظ 
درختان و فضاى سبز شهرى جزو رسالت هاى 
شهردارى اســت، اما تا مردم شهر به فکر حفظ 
و نگهدارى از درختان نباشــند، این مهم محقق 
نخواهد شد، بنابراین درخت بانى را به عنوان یک 
کلید واژه طالیى در عرصه محیط زیســت وارد 
کردیم. در این مراسم مدیرعامل سازمان پارك ها 
و فضاى سبز شــهردارى اصفهان نیز از افتتاح 
اولین باغ موزه موضوعــى در اصفهان خبر داد و 
گفت: در آینده نزدیک نیز شناسنامه افت درختان 

و شناسنامه باغات تدوین مى شود.
مجید عرفان منش سرانه تفرجگاهى فضاى سبز 
شهر اصفهان را 3/6 متر مکعب به ازاى هر نفر 

دانســت و تصریح کرد: فضاى سبز اصفهان در 
طول شهر 2/5 تن اکسیژن تولید مى کند که فقط 
براى تنفس 10 نفر کافى است و با توجه به شرایط 
جمعیتى اصفهان، این شــهر نیاز به حداقل 70 
میلیون اصله درخت دارد در حالى که اکنون فقط 
سه میلیون و 600هزار اصله درخت در اصفهان 
داریم. وى با اشاره به اینکه اصفهان پیش از این 
باغ شهر بوده و باغبانانى داشته است، اما امروزه از 
باغ به درخت و از باغبانى به درخت بانى بازگشته 
 است گفت: باید ریه هاى شهر را حفظ کنیم به این 
خاطر که آلودگى هــواى اصفهان، درخت هاى 
نارون و کاج را دچار آسیب کرده است به طورى 
که سطح شهر با اپیدمى نابودى درختان مواجه 

شده است.

دریا قدرتى پور
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برگزاري  صدو هشتمین   مزایده کتبی سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت مناسب  به شرح جداول ذیل اعالم می گردد؛لذا متقاضیان خرید امالك می توانند از روزپنجشنبه مورخ 1400/12/12 تا پایان  روز دو شنبه مورخ 1400/12/23 همه روزه بجز 
ایام تعطیل از ساعت 8  صبح الی 17و  روز سه شنبه  مورخ 1400/12/24 از ساعت 8 الی 10/45صبح (صرفاً در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل) جهت اطالع ازشرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده به محلهاى ذیل مراجعه نمایند.

همچنین به آگاهى مى رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت (www.ssa-s.ir)قابل رویت مى باشد .
مالحظات:

1- اخذ درخواستهاي پیشنهادي به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک  رمزدار در وجه ستاد اجرایى فرمان حضرت امام (ره) به کد شناسه ملى  14003127610 بدون 
پشت نویسى ، به میزان 5٪ قیمت پایه ملک از روز  پنجشنبه  مورخ  1400/12/12 الی  روز دو شنبه مورخ 1400/12/23در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ 

درخواستهاي پیشنهادي در روز سه شنبه  مورخ 1400/12/24  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.
2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:

تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند ، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک ،همزمان با حصه نقدى اخذ خواهد شد.
تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه  (سررسید اولین قسط) موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح 

جدول فوق  می گردد.
3- رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.

4 -پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
5 -شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)

6 - اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد
7- بازگشایی پاکتهاي ارائه شده در روز سه شنبه   مورخ 1400/12/24 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل  اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40  به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.

8-ضمن ثبت نام در سیستم ثنا قوه قضاییه ،هنگام تنظیم مبایعه نامه ،ارایه برگه ثبت نام در سیستم یاد شده الزامى مى باشد .ضمناًعالوه بر نشانى اقامتگاه قرادادى مندرج در ماده یک مبایعه نامه ، ابالغ از طریق سیستم ثنا نیز معتبر و مالك عمل خواهد بود .
9   - کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.

10 –شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45 صبح روز سه شنبه  مورخ 1400/12/24 در محلهاي تعیین شده می باشد.
11- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج ( چهار شنبه مورخ 1400/12/25) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

شرایط پرداخت 
(گروه)

حصه نقدي
 (پیش پرداخت)

زمان تحویل 
ملک

حصه غیر نقدي
(باقیمانده در اقساط ....)

تخفیف 
پرداخت نقدي

%12%45 در اقساط 15 ماهه%10%45الف
%14%50 در اقساط 21 ماهه%10%40ب
%16%60 در اقساط 27 ماهه%10%30ج
%17%70در اقساط30 ماهه%10%20د

مهلت شرکت در مزایده از پنج شنبه مورخ 1400/12/12 تا ساعت 11 روز سه شنبه  مورخ 1400/12/24 مى باشد . لیست امالك (به شرح ذیل )

روزنامه
پنج شنبه    مورخ    1400/12/12    روزنامه جام جم          -     دوشنبه  مورخ  1400/12/16  روزنامه ایران-    چهارشنبه  مورخ  1400/12/18  روزنامه جام جم-      شنبه مورخ 1400/12/21 روزنامه اقتصادسراسرى
یک شنبه   مورخ 1400/12/15   روزنامه اصفهان امروز      -  سه شنبه مورخ   1400/12/17  روزنامه نصف جهان    -         یک شنبه   مورخ  1400/12/22  روز نامه  اصفهان زیبا استانى

   آگهى فروش امالك بصورت مزایده                                                  سازمان اموال و امالك ستاد

اصفهان - خیابان حکیم نظامى -خیابان حسین آباد -پالك 40                         تلفن :3-36283540            نمابر :36283544
کاشان- بلوارشهید معمار-کوچه شهید صنعتکار - 12مترى امین                تلفن : 55580211 (031 )      نمابر:55580212 دفاتر فروش

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ عرصه  اعیان

(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره پرونده آدرس ردیف 
روزنامه

مورد واگذاري داراي امتیاز صدور پروانه ساختمانی به 
بصورت رایگان در طبقات زیر زمین و همکف ویا همکف و 
اول بوده که رعایت ضوابط شهرسازى و هرگونه توافق با 

شهردارى بر عهده خریدار مى باشد .
ج 18,400,000,000 0 204,01 مسکونى زمین 2393 قطعه 53

کاشان ، بلوار قطب راوندى،جنب شهردارى  منطقه 5 ،اراضى 
کارخانه کرك

1

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 2393
( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 18,400,000,000 0 189,13 مسکونى زمین 2420 قطعه 81 2

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 2393
( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 17,600,000,000 0 194,75 مسکونى زمین 2422 قطعه85  3

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 2393
( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 17,500,000,000 0 204,01 مسکونى زمین 2391 قطعه25 4

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 2393
( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 17,350,000,000 0 204,01 مسکونى زمین 2392 قطعه27 5

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 2393
( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 17,300,000,000 0 191,94 مسکونى زمین 2421 قطعه83 6

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 2393
( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 16,000,000,000 0 148,53 مسکونى زمین 2419 قطعه80 7

مورد واگذاري داراي امتیاز صدور پروانه ساختمانی به 
مساحت 200 متر مربع بصورت رایگان در طبقات همکف و 
اول بوده که رعایت ضوابط شهرسازي و هرگونه توافق با 

شهرداري و جابجایی و اصالح شبکه هاي آب ،برق وگاز بر 
عهده خریدار می باشد .

د 15,000,000,000 0 296,85 مسکونى زمین 2453 قطعه9
کاشان ،قمصر 
خیابان شهید 

مطهرى ،کوچه 
عالمه شاه 

فضل،کمربندى 
جزاوند

8

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 2453
( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 12,000,000,000 0 239,10 مسکونى زمین 2452 قطعه5 9

داراي امتیاز پروانه در دو طبقه روي پیلوت طبق ضوابط و 
مقررات شهرسازي بدون پرداخت هیچ گونه وجهی می باشد ج 3,200,000,000 0 219,89 مسکونى زمین 2327 قطعه22

اصفهان ،زیار ،بلوار مهدى آباد ،بعد از معاینه فنى

10

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 2327
( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 3,020,000,000 0 207,31 مسکونى زمین 1033 قطعه1 11

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 2327( اخذ و 
تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,900,000,000 0 198,45 مسکونى زمین 2307 قطعه2 12

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 2327
( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,900,000,000 0 198,45 مسکونى زمین 2309 قطعه4 13

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 2327
( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,900,000,000 . 198,45 مسکونى زمین 2310 قطعه 5 14

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 2327
( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,900,000,000 0 198,45 مسکونى زمین 2311 قطعه6 15

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 2327
( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,900,000,000 0 198,45 مسکونى زمین 2312 قطعه7 16

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 2327
( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,850,000,000 0 202,58 مسکونى زمین 2318 قطعه13 17

مشابه توضیحات ملک به شماره پرونده 2327
( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,690,000,000 0 198,30 مسکونى زمین 2322 قطعه17 18


