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چرا جراحى زیبایى بین زنان آمار باالیى دارد؟ترکیب شوراى شهر کامل شدعلت غیبت شهاب حسینى در «شکرستان»در «دیشموك» نان هم براى خوردن نیست روز سرنوشت ساز براى سپاهان اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

براى ازدواج فریب 
جایگاه اجتماعى 
افراد را نخورید!

نوروز اصفهان هم طوفانى است
3

5
کمبود گروه خونى 
O منفى و A مثبت 

در اصفهان

یک روانشناس با اشاره به اهمیت خودشناسى و 
آگاهى از ویژگى هاى طرف مقابل در امر ازدواج، 

اظهار کرد: بعضاً دیده مى شود افراد تصور مى کنند 
چون فردى که براى ازدواج انتخاب کرده اند از جایگاه 

اجتماعى و شغلى ویژه اى برخوردار...

مدیر روابط عمومى اداره کل انتقال خون استان 
اصفهان از نیاز مبرم به دو گروه خونى O منفى و 

A مثبت در اصفهان خبر داد.
لطفعلى جعفرى با اعالم اینکــه در حال حاضر 
ذخیره خون اســتان کمتر از 3 روز است، اظهار 
کرد: ذخیره مطلوب و استاندارد خون 7 روز است 

و هم اکنون به همه گروه هاى خونى نیاز داریم.
وى با اشــاره به نیاز مبرم بــه گروه هاى خونى 
O منفى و A مثبت در اصفهان، گفت: به طورکلى 
حدود 90 درصد از مردم گروه خون مثبت دارند و 

پل هاى تاریخى  اصفهان پل هاى تاریخى  اصفهان کمتر از 10 درصد ...
نیازمند  مرمت فورى استنیازمند  مرمت فورى است

برخى گزارش ها حاکى از مشاهده برخى گزارش ها حاکى از مشاهده 
آسیب هاى جدید بر پل خواجو است آسیب هاى جدید بر پل خواجو است 

3

ناپایدارى هاى جوى تا پایان هفته جارى ادامه دارد و از هفته دوم فروردین دوباره آغاز خواهد شد

امیدى که نورافکن 
در دل اسکوچیچ زنده کرد
دراگان اسکوچیچ با توجه به وضعیت بازیکنان اصلى خط دفاعى تیم ملى، امید 

بسیارى به تکرار عملکرد خوب امید نورافکن در دیدار با کره جنوبى دارد.
تیم ملى فوتبال ایران براى دیدار بــا کره جنوبى با معضل مهمى در خط دفاعى 

خود روبه رو است. از پنج شش بازیکن دعوت شده ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ریزگردها 
هر سال 128میلیارد 

تومان به اصفهان 
خسارت مى زند

90 درصد پروژه ها پیوست فرهنگى ندارد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان:

3

8سال هجدهم /شماره 8

5

مهاجم مهاجم 
مورد عالقه نویدکیا مورد عالقه نویدکیا 

در فرم ایده آلدر فرم ایده آل

نماینده مردم اصفهان:نماینده مردم اصفهان:

وضعیت وضعیت 
میراث صفویه میراث صفویه 

در اصفهان در اصفهان 
مناسب نیستمناسب نیست

3

وزیر صنعت، معدن و وزیر صنعت، معدن و 
تجارت:تجارت:

واردات خودرو واردات خودرو 
از سال آینده از سال آینده 
آزاد مى شودآزاد مى شود

امین حیایى: 

2

4

اجاره محل تابلوهاى تبلیغاتى و بیلبوردها و پل هاى عابر پیاده سطح شهر
شهردارى شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه چهارم جلسه 44 مورخ 1400/10/05 شوراى اسالمى شهر 
تابلوهاى تبلیغاتى و بیلبوردها و پل هاى عابر پیاده سطح شهر را از طریق مزایده عمومى به افراد یا شرکت هاى 

واجد شرایط و براى مدت یک سال به صورت اجاره واگذار نماید. 
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار آگهى به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مزایده به شهردارى مراجعه 

و یا با تلفن 53241010 داخلى 241 مسئول امور قراردادهاى شهردارى تماس حاصل نمایند. 
* آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14:30 روز یک شنبه مورخ 1401/01/07 دبیرخانه 

محرمانه شهردارى واقع در واحد حراست شهردارى مرکزى 
* تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1401/01/08 در محل شهردارى شهرضا مى باشد. 

* به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
* پیشنهاددهندگان باید حداقل 5٪ مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکى و یا وجه نقد به حساب سپرده 

3100000052002 بانک ملى در پاکت الف الك و مهر شده تحویل نمایند. 
* سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهردارى 

ضبط مى گردد . 
* شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهى مزایده 
(مرحله اولـ  نوبت دوم) 

م.الف:1291985

حسین امیرى: مدیر امور مالى  حبیب قاسمى: شهردار شهرضا

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت حفارى امیر (با مسئولیت محدود) به شماره 
ثبت 4534 و شناسه ملى 10260256867 دعوت به عمل مى آید تا در جلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/1/10 ساعت 8 صبح و جلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/01/10 ساعت 10 صبح در محل قانونى شرکت 

حضور به هم رسانند. 
دستور کار مجمع عمومى فوق العاده: تعیین تکلیف و انتقال سهام مرحوم کیقباد 

کیانفر 
دستور کار مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده: انتخاب مدیرعامل

 مقام درخواست کننده: امیر کیانفر قائم  مقام عام مدیرعامل و احدى از شرکاء 

آگهى دعوت شرکت حفارى امیر
 به شماره ثبت 4534 نوبت اول 

امیر کیانفر 

فراخوان مناقصه عمومى 
شرکت آب  و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى 
 www.setadiran.ir:پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار 

مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/12/22  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاکتهاى الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
1-4- مرکز تماس:021-41934

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش 

ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.
شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول

 شماره فراخوان سامانهمبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت
ستاد و شماره مناقصه

12

عملیات احداث ابنیه 
ایستگاه پمپاژ فاضالب على 

آباد منطقه برخوار 
 (یک مرحله اى با ارزیابى

فشرده )

40,566,853,2532,030,000,0002000001434000100
401/400-1-16/6

4
 اصالح شبکه توزیع
 آب روستاهاى سنگ

 سفید،تیدجان و قودجان
منطقه خوانسار

5,440,235,534272,100,0002000001434000101
401/400-1-15/3

تاریخروزساعتعنوان
1400/12/28شنبه13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1400/01/15دوشنبه13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1400/01/16سه شنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه: نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/12/23

در دل
دراگان اسکوچیچ با توجه به وضعیت
بسیارى به تکرار عملکرد خوب امید نو
تیمملى فوتبال ایران براى دیدار بــا
خود روبه رو است. از پنج شش بازیکن

دها
1میلیارد 

صفهان 
ى زند

4

همبازى بودن همبازى بودن 
با گرگ با گرگ 
ترسناك اما ترسناك اما 
جذاب بودجذاب بود

سالروز والدت حضرت على اکبر (ع) مبارك باد
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وزیر صنعت، معدن و تجارت از آزاد شدن واردات خودرو 
به کشور از اواخر اردیبهشت 1401 خبر داد. 

ســید رضا فاطمى امین گفت: در ســال 1397 بخاطر 
مدیریت تراز ارزى کشور، واردات خودرو ممنوع شد. در 
واقع به سبب اعمال تحریم ها، فروش نفت کاهش یافت و 
براى مدیریت مصارف ارزى، واردات خودرو ممنوع اعالم 
شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت سال آینده فرصت 
دارد و پس از آن این مصوبه را دیگر تمدید نخواهیم کرد. 

البته این تصمیم نیز با هماهنگى دولت است.
وى با بیان علل تمدید نشدن این مصوبه، افزود: تقاضاى 
خودرو بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه و عرضه 

به حدود یک میلیون دستگاه رسیده، پس تقاضاى خودرو 
بیش از عرضه است و خودروســاز داخلى نتوانسته این 

فاصله را پر کند، بنابراین نیاز به واردات داریم.
وزیر صمت ادامه داد: امسال تراز ارزى روند خوبى دارد 
و صادرات غیرنفتى به بیش از 47 میلیارد دالر مى رسد. 
بنابراین در سال آینده نگرانى اى در خصوص تراز ارزى 
نخواهیم داشــت و این یکى دیگر از علل تمدید نشدن 

مصوبه ممنوعیت واردات است.
فاطمى امین در خصوص ضوابط واردات نیز تأکید کرد: 
شرکت واردکننده به طور حتم باید شبکه خدمات پس از 

فروش داشته باشد.

وزیر کار با بیان اینکه دستمزد کارگران هیچگاه منجر 
به افزایش تورم نشده است، گفت: با توجه به اینکه سال 
آینده رونق تولید خواهیم داشت بنابراین احتمال تعدیل 
کارگران به دلیل افزایش دستمزد کم است. حجت ا...
عبدالملکــى گفت: این دوره برخــالف دوره هاى قبل 
نماینده هاى دولت دخالتى در تعیین دستمزد کارگران 
نداشــتند و حضور دولت صرفًا بــراى هماهنگى بود. 
نمایندگان کارگرى و کارفرمایى مصوبه دستمزد 1401 

را امضا کردند و مورد توافق همه قرار گرفت.
وى افزود: عامل اصلى افزایش تــورم حقوق کارگران 
نیســت بلکه نقدینگى، فعالیت نامناسب نظام بانکى، 

داللى، ســفته بازى، نوســانات بازار ارز و عدم اجرا در 
بازارهاى مختلف عوامل افزایش نرخ تورم هستند.

وى تأکید کرد: البته براى ســال آینده انتظار تورم باال 
نداریم، دستمزد کارگر منجر به افزایش تورم نمى شود و 
اگر بخش هایى که اشاره کردم مدیریت شود تورم کنترل 
خواهد شد.عبدالملکى در مورد نگرانى کارگران از بابت 
تعدیل شدن به دلیل افزایش دستمزد گفت: بازرس هاى 
وزارت کار به صورت دائم بر کارگاه ها نظارت مى کنند و 
در این مورد نگرانى وجود ندارد همچنین با توجه به اینکه 
پیش بینى مى شود براى ســال آینده رونق تولید داشته 

باشیم بنابراین تعدیلى هم نخواهیم داشت.

واردات خودرو 
از سال آینده آزاد مى شود

دستمزد کارگران منجر به 
افزایش تورم نمى شود 

مخالفت مرکز پژوهش ها با 
ثابت ماندن ساعت 

مرکز پژوهش هاى مجلس شــوراى    پانا|
اسالمى طى گزارشى، با نسخ قانون تغییر ساعت 
رسمى کشــور مخالفت کرد. در جمع بندى این 
گزارش آمده که با توجه به بررسى کارشناسى آثار 
اجراى قانون تغییر ساعت رسمى کشور به ویژه بر 
میزان صرفه جویى مصرف انرژى و ساعت پیک 
بار برق پیشنهاد مى شود، به دلیل توجیه پذیرى و 
مستند بودن نتایج پژوهش هاى مطالعه آثار تغییر 
ساعت رسمى کشور و با توجه به اهمیت جایگاه 
صرفه جویى انرژى و تنظیم فعالیت هاى اجتماعى 
با توجه به اوقات شرعى، این قانون کمافى السابق 

در کشور اجرا شود.

فروردیِن خشک و 
کم بارش

رئیس مرکز ملى اقلیم و مدیریت    ایسنا|
بحران خشکســالى گفت: فروردین سال آینده 
نیز ماهى به نسبت خشک همراه با بارندگى هاى 
کمتر از نرمال خواهد بود. احد وظیفه اظهارکرد: 
طى هفته جــارى درپى بارش در نیمه شــمالى 
کشور، از چهارشنبه هواى نسبى سردى از عرض 
هاى شمالى وارد مى شود و تا اوایل هفته بعد هواى 
تقریباً سردى را در کشــور و به خصوص در نیمه 

شمالى کشور انتظار داریم.

  «فارسى زدایى» 
در افغانستان 

  شفقنا|  شــمارى از روزنامه نــگاران، 
فرهنگیان، استادان دانشگاه، دانشجویان و دیگر 
کاربران شبکه هاى اجتماعى فیسبوك و توییتر 
افغانستانى در واکنش به حذف واژه «دانشگاه» در 
تابلوى دانشگاه بلخ در شمال این کشور و استفاده 
از واژه «پوهنتون» واکنش نشان داده  و طالبان را 
به فارســى زدایى متهم کردند. یکى از کاربران 
افغان در توییتر خود نوشــته است 57 سال است 
که تالش هاى پیوسته براى حذف زبان فارسى 
جریان دارد، اما موفق نشده و پس از این هم موفق 

نخواهد شد.

کدام بسته ها 
قبل از سال نو مى رسند؟ 

شرکت ملى پســت اعالم    تجارت نیوز|
کرده است که بسته هاى پستى که یک هفته قبل 
از سال جدید ارسال شوند، به احتمال زیاد تا پیش 
از پایان امسال به مقصد مورد نظر خواهند رسید. 
براساس گزارش ها، ارسال بسته ها از طریق پست 
پیشتاز هوایى در بین مراکز استان ها حداقل به یک 
روز زمان نیاز دارد. حداکثر زمان براى ارسال انتقال 
یک بسته از یک واحد به واحد دیگرى در سطح 
کشور دو الى سه روز اســت. اما براى بسته هاى 
پستى زمینى و معمولى، حداقل زمان سه تا چهار 

روز است.

سنگ قبر استاد
 تخریب نشده

چند روز پیش رایان شجریان، فرزند    ایسنا|
استاد محمدرضا شجریان در صفحه اینستاگرام 
خود از ســعى چند شــخص جهت تخریب و یا 
شــکاندن ســنگ پدرش در آرامگاه فردوسى 
خبر داده بــود و جهت صحت و ســقم این خبر 
درخواست مراجعه عموم بر سر مزار پدرش و تهیه 
عکس و فیلم داشت. مدیرکل میراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنایع دســتى خراسان رضوى در 
این خصوص اظهار کرد: این موضوع از اســاس 
کذب بوده و تاکنون هیچ مــوردى در خصوص 
این موارد مشاهده نشده است. مجموعه تاریخى 
فرهنگى آرامگاه فردوسى به  صورت شبانه روزى 
و توسط حافظان میراث  فرهنگى حفظ و  صیانت

 مى شود.

کروناى جدید در راه است؟ 
اخبارى از قرنطینه 9 میلیون نفر     تجارت نیوز|
در شهر چانگچوان چین به دلیل شیوع یک ویروس 
ناشناخته  جدید به گوش مى رسد. آیا باید منتظر پاندمى 

دیگر بود؟

انتقاد شدید از ازدواج سفید 
روزنامه اصولگراى «رســالت» در    برترین ها|
یادداشتى تند از رواج پدیده ازدواج سفید انتقاد کرد. این 
روزنامه نوشت: ازدواج سفید در غرب اکنون مدل رایج 
خانواده هاست. در این نوع ازدواج تنها به گناه رسمیت 
داده مى شــود. در ازدواج ســفید مى توانى فرزندت را 
حالل زاده بخوانى در حالى که نمى دانى مادرش تا چند 
وقت دیگر در این رابطه خواهد ماند. در این رابطه اساسًا 
مفهومى به نام فرزند شکل نمى گیرد و تربیت واژه اى 

بى محل خواهد بود.

 آیت ا... علوى بسترى شد
آیت ا... علوى گرگانى از اســاتید خارج    ایسنا|
فقه حــوزه علمیه قم، بــه علت تب بــاال در یکى از 
بیمارستان هاى قم بسترى شد. این مرجع تقلید شیعه 
سه هفته قبل نیز به علت ضعف و بى حالى به مدت یک 
هفته در بیمارستان خاتم االنبیاء (ص) تهران بسترى 

شده بود که پس از بهبود نسبى به قم بازگشت.

بى محلى «پوتین» به 
«مکرون»  

یک مقام ریاست جمهورى فرانسه از    انتخاب|
گفتگوى «مکرون» و «پوتین» درمورد مذاکرات احیاى 
برجام و درخواست تضمین مسکو، خبر داد. او مى گوید 
مکرون، به پوتین یادآورى کرد که روسیه باید آنچه الزم 
است به عنوان ضامن برجام در جهت تسهیل موفقیت 
مذاکرات، انجام دهد. این مقام فرانســوى در پاسخ به 
اینکه پوتین چه پاسخى به این سخن مکرون داده اظهار 

کرد که وى توضیح مشخصى ارائه نکرده است.

سیارِ خوب، ثابتِ بد !
  ایرنا| وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات با تأکید 
بر اینکه هیچ مشکلى براى افزودن به ظرفیت پهناى 
باند نداریم، گفت: سرعت و کیفیت اینترنت در شش 
ماه گذشــته روند صعودى را طى کرده است. در این 
مدت ســرعت 25/18 مگابیت بر ثانیه را در اینترنت 
ســیار تجربه کرده ایم که فاصله زیــادى با میانگین 
جهانى (29/6) نــدارد. زارع پور تأکید کــرد: اکنون 
میانگین سرعت اینترنت ثابت در دنیا 60 مگابیت بر 
ثانیه و سرعت ایران 10/39 است که تقریبًا یک دهم 
میانگین جهانى اســت. این عدد و رتبه شایسته مردم 

ایران نیست. 

 میانجى به روسیه رفت
«محمد بن عبدالرحمــن آل ثانى»، وزیر    ایلنا|
خارجه قطر، براى رایزنى با «سرگئى الوروف»، همتاى 
روس خود درباره ایران، به مسکو سفر کرده است. این 
سفر در حالى صورت مى گیرد که مذاکرات براى احیاى 
توافق هسته اى ایران به طور موقت متوقف شده است. 
رایزنى درباره تحوالت اوکراین بعد از حمله روسیه به 

این کشور، از دیگر محورهاى این سفر است.

نظرسنجى درباره مهاجرت  
  روزنامه خراسان|یافته هاى نظرسنجى مرکز 
افکارسنجى «کیو» در کشور که آذرماه اخیر انجام شده 
است، نشان داد، یک ســوم از پاسخگویان در صورت 
فراهم بودن شرایط مایل اند به صورت موقت یا دائم 
مهاجرت کنند. بر اســاس همین نظر سنجى، مسائل 
اقتصادى انگیزه 80 درصد پاسخگویان براى مهاجرت 
بوده است. در عین حال طبق آخرین آمار موجود جهانى 
در سال 2020، رتبه مهاجرفرستى ایران از میان 232 
کشــور جهان 54 بوده و این یعنى میزان مهاجرت از 

کشور ما از نظر آمارى زیاد نیست. 

خبرخوان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص انتشار فیلمى 
که از گریه او در منطقه محروم دیشــموك در فضاى 

مجازى منتشر شده، توضیحاتى ارائه کرد.
سید على احمدزاده در نشست شوراى برنامه ریزى استان 
کهگیلویه و بویراحمد در خصوص انتشار فیلم گریه اش 
در منطقه محروم دیشموك از توابع شهرستان کهگیلویه 
افزود: یک بحث ناخودآگاه در منطقه پیش آمد. وارد یک 
منطقه شدم که با فقر مواجه بودند، جاده دسترسى، آب 
آشامیدنى و زمین هاى کشاورزى مناسب نداشتند و زن 
و مرد و کودك از من تقاضاى کمک داشتند و مى گفتند 
حتى نان براى خوردن نداریم. براى ما ننگ اســت که 

مردم ما آنجا نان خوردن ندارند.
وى اظهار کرد: به علت نداشتن جاده ارتباطى تا کنون 
چند نفر در این منطقه جان خود را هنگام عبور از رودخانه 
خروشــان از دســت داده اند و زنان باردار دسترسى به 

خدمات ندارند و بعضًا به همین علت مى میرند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: حداقل 
20 بچه دور خــودروى بنده جمع شــدند. هنگامى که 
این وضعیت و شرایط ســخت و بحرانى را دیدم وقتى 
خبرگزارى صدا و ســیما براى مصاحبــه پیش من آمد 
بغضم ترکید و نتوانستم خودم را کنترل کنم. وقتى این 
شرایط سخت را دیدم بغض امانم را برید؛ درست است 
مدیر و مسئول هستیم، اما ما هم خانواده و فرزند داریم 
و وقتى بچه هاى آنجا حتى نان خوردن ندارند نتوانستم 
خودم را کنتــرل کنم و وقتى خبرنگار خواســت با من 
مصاحبه کند، گریه امانم را بریــد. همه مدیران تحت 

تأثیر وضعیت آن روستا قرار گرفتند. 
احمدزاده تصریح کرد: گرسنگى، فقر و لباس هاى کهنه 
مردم منطقه را که دیدم ناراحت شــدم، این منطقه در 

فصل زمســتان حدود چهار ماه هیچ راه ارتباطى ندارد 
و بیماران و زنان باردار خود را با «چهارچو» (وسیله اى 
چوبى دست ساز که مردم روســتاهاى دور افتاده از آن 
براى انتقال بیماران اســتفاده مى کنند) از این رودخانه 
خروشــان عبور مى دهند تا براى مــداوا و معالجه به 

پزشک برسند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: اقدامات خود را 

در این منطقه محروم انجام خواهیم داد و قول مى دهم 
جاده براى منطقه بزنیم، آب آشــامیدنى آنها را فراهم 

کنیم و در سال 1401 از این وضعیت بیرون بیاوریم. 
وى تصریح کــرد: اگر اشــک هاى من بــراى مردم 
در محروم ترین نقطه دیشــموك به کســى برخورد، 
عذرخواهى مى کنم، اما واقعیت آن چیزى اســت که ما 
دیدیم. برخى ها از تهران به ما زنگ زدند که اجازه دهید 

بیاییم استان و براى مردم کار کنیم. حتى از کرمانشاه به 
دفتر ما زنگ زدند و براى حضور و کمک در استان اعالم 

آمادگى کردند.
احمدزاده از معاون اقتصادى خود خواست که شخصًا به 
این منطقه برود و با نیروهاى بسیج و سپاه خانه به خانه 
برگردند تا مشخص شود مشکل مردم منطقه چیست و 

تا جایى که امکان دارد به آنها کمک شود.

ماجراى گریه استاندار کهگیلویه و بویراحمد با مشاهده فقر شدید مردم یک روستا 

در «دیشموك» نان هم براى خوردن نیست

ایران به صورت یک طرفه گفتگوها با عربستان سعودى را موقتًا 
تعلیق کرده است.

در حالى که «فؤاد حسین» وزیر خارجه عراق در حاشیه کنفرانس 
آنتالیا اعالم کرده بود که دور پنجم گفتگوهاى ایران و عربستان 
سعودى روز چهارشــنبه در بغداد برگزار خواهد شد، خبرهاى 
رسیده  حاکى است که ایران به صورت یک طرفه این گفتگوها را 

موقتاً تعلیق کرده است.
«فیصل بن فرحان»، وزیر امور خارجه عربستان سعودى نیز چند 
روز پیش از احتمال برگــزارى دور پنجم مذاکرات با جمهورى 

اسالمى ایران خبر داده بود.
اگرچه ایران تاکنون زمان مشخصى را براى پیگیرى گفتگوها با عربستان سعودى اعالم نکرده اما خبرهاى غیر رسمى حاکى از این بود 

که براى برگزارى دور پنجم گفتگوها میان ایران و عربستان سعودى در روز چهارشنبه هفته جارى توافق شده است.

امیــد ذات علــى که به  ســلطان 
گواهینامــه ایران معروف اســت 
در برنامه «شب نشــینى» شبکه 
«جام جم» گفت: من تقریبًا مجاز 
به اســتفاده از تمامى ماشین آالت 
رهاســازى، صنعتى و کشــاورزى 

هستم.
وى ادامه داد:  نکته اى که پشــت 
گواهینامه من دیده مى شــود تمام 
شدن جاى ثبت گواهینامه هاى ویژه 
است که شــامل لیفتراك، بلدوزر و 

موارد اینچنینى مى شود. من گواهینامه هاى دیگر را به صورت یک فهرست دریافت مى کنم.
این راننده خاص بیان کرد:  یکسرى از ماشین آالت وجود دارند که بسیارى از افراد در کشور و متخصصان 
صنعت از آن استفاده مى کنند اما نمى دانند که نیاز به گواهینامه مجزا دارند. مثًال ریچ استاکر یک دستگاه 

شبیه به لیفتراك است که براى حمل کانتینرهاى بنادر استفاده مى شوند.
وى گفت: من از سال 95 شروع کردم انواع گواهینامه زمینى، هوایى، دریایى و زیردریایى را کسب کردم 
و در مجموع 53 گواهینامه دارم که 30 مورد از آنها براى مهارت حمل و نقل وسایل قابل جابه جایى است 

که به عنوان رکورد در گینس ثبت شد.
وى افزود: من خلبان پاراگالیدر هستم، تا سطح کمک مربى آن پیش رفته ام و در حال حاضر دانشجوى 

خلبانى ULPPL هستم اما باالتر از لذتى که در پرواز وجود دارد لذت غواصى است.
سلطان گواهینامه ایران گفت: گواهینامه هاى دریانوردى بین المللى هستند و از سراسر دنیا مى توانند از 
آن استعالم  بگیرند. براى دریافت گواهینامه هاى دریایى بیش از همه سختى کشیدم و تمام مدت را در 

جنوب کشور اقامت داشتم.
ذات على اضافه کرد: من خودم غواصى را بیش از همه دوست دارم؛ چرا که یک دنیاى دیگر است. عمق 
ایمن براى غواصى بین 30 الى 40 متر هست که من تا عمق 47 متر را تجربه کردم که شرایط بسیار 

سخت و سنگینى داشت. وى افزود: سخت ترین گواهینامه براى موارد دریایى بوده است. 

 گوگل براى حفاظت از جان اوکراینى ها در برابر تجاوز نظامى 
روسیه، قابلیت آژیر خطر حمالت هوایى را به کاربران اندروید 

در اوکراین ارائه مى کند.
گوگل مدتى پس از آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین، اعالم 
کرد که برخى از قابلیت هاى گوگل نظیر اطالعات ترافیک و 
داده هاى جمعیتى را در اوکراین غیرفعال مى کند تا به عنوان 
اطالعات نظامى علیه اوکراینى ها مورد استفاده قرار نگیرند. 
این شــرکت حاال تدبیر دیگــرى را براى حافظــت از جان 
اوکراینى ها اندیشیده است و آژیر خطر حمالت هوایى را به 

گوشى هاى آنها مى آورد.
این بــه روزرســانى جدید به عنــوان بخشــى از «خدمات 
گوگل پلى» ارائه مى شــود و با توجه به گزارشــات، گوگل 
به درخواســت دولت اوکراین اقدام به عرضه چنین قابلیتى 
کرده اســت. این قابلیت نقش مکملى براى سیســتم هاى 
هشــدار حمله کنونى را ایفا خواهد کرد. معاون مهندســى 
گوگل اظهــار کرده کــه این شــرکت از همان سیســتم 
تشــخیص زمین لرزه هــا کــه تأخیــر کوتاهــى دارنــد،

 بهره گرفته است.

در ادامه تنش هاى روسیه و غرب، روســیه فضانوردان آمریکایى حاضر در 
ایستگاه فضایى بین  المللى را تهدید کرده است. این تهدید ممکن است در 

آینده ابعاد جدى ترى پیدا کند.
در طول 24 سال گذشته روســیه و آمریکا همکارى هاى گسترده اى براى 
ساخت و نگهدارى از ایستگاه فضایى بین المللى داشته اند و این همکارى ها در 
نهایت برخى از مهمترین اکتشافات فضایى قرن بیست و یکم را رقم زده اند. 
حاال 408 کیلومتر پایین تر از ایستگاه فضایى، تجاوز نظامى روسیه به اوکراین 
سبب ایجاد تنش بین این کشور و غرب شده و جان فضانوردان آمریکایى را 

به خطر انداخته است.
ایستگاه فضایى بین المللى از دو قسمت روسى و آمریکایى تشکیل شده است؛ 
زیرا فضانوردان روسى و آمریکایى اولین افرادى بودند که در سال 1998 وارد 
آن شــدند. از آن زمان همکارى بین این دو کشور ادامه یافت و وقتى برنامه 

شاتل آمریکا در سال 2011 خاتمه یافت، فضانوردان آمریکایى از راکت هاى 
روسى براى رسیدن به ایستگاه فضایى بهره بردند.

تقریباً دو هفته پیش بود که روســیه به اوکراین حمله کرد و پس از آن «جو 
بایدن»، رئیس جمهور آمریکا از تحریم هاى جدیدى علیه روسیه خبر داد که 
شــامل نیمى از واردات فناورى هاى پیشرفته روسیه مى شوند. جو بایدن در 
طى سخنرانى 5 اسفند خود در کاخ سفید گفت: این تحریم ها صنعت هوا فضا 

و همچنین برنامه فضایى آنها را تضعیف خواهد کرد.
 این در حالى است که «مارك وندى»، فضانورد آمریکایى که داراى رکورد 
طوالنى ترین سفر فضایى است، قرار بود تا سه هفته دیگر به حضور 355 روزه 
خود در ایستگاه فضایى پایان دهد و به وســیله یک فضاپیماى روسى و به 

همراه دو فضانورد دیگر (روسى) در قزاقستان فرود آید.
در همین راستا رئیس آژانس فضایى روسیه و از متحدان نزدیک «والدیمیر 

پوتین» در چندین توییت به صحبت هاى بایدن واکنش نشان داد و با انتشار 
ویدیویى تهدید کرد که آنها مارك وندى را در فضا رها خواهند کرد و بخش 
روسى ایستگاه فضایى را هم به صورت کامل جدا مى کنند. ناسا تاکنون در 

این رابطه سکوت کرده است.

روسیه: فضانورد آمریکایى را در فضا رها مى کنیم!

گوگل، آژیر خطر حمالت هوایى را با سلطان گواهینامه آشنا شوید
به گوشى اوکراینى ها مى آورد

تعلیق موقت گفتگوها میان ایران و عربستان 
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وضعیت میراث صفویه در 
اصفهان مناسب نیست

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
میراث به جاى مانـده از دوره هاى صفویـه و قاجاریه در 
این شـهر وضعیت خوبـى ندارنـد. مهـدى طغیانى در 
جمع خبرنگاران اظهار داشـت: این آثار در زمان حاضر 
اوضاع خوبى ندارند، در این راستا به عنوان نماینده مردم 
وظیفه خود مى دانستم که از ابتدا به این حوزه و به ویژه 
توانمندى هایى که مى تواند در مباحث گردشگرى براى 
ما ایجاد کند، بپردازم و در این زمینه هماهنگى الزم را 

میان دستگاه هاى ذى ربط ایجاد کنم.

ترکیب شوراى شهر کامل شد 
سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: پس از 
استعفاى غالمحسین صادقیان از عضویت در این نهاد، 
احمد شریعتى بعنوان سومین عضو على البدل شوراى 
شهر، جایگزین وى شد. على صالحى، ظهر یکشنبه در 
حاشیه سـى و چهارمین جلسه علنى شـوراى اسالمى 
شهر اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: بدنبال دعوت 
از 2 عضو اول على البدل شوراى ششم و انصراف آنها از 
حضور در صحن علنى، احمد شـریعتى بعنوان سومین 

عضو على البدل شورا جایگزین عضو انصرافى شد.

داروخانه هالل احمر
 2 روز تعطیل است

داروخانـه جمعیـت هـالل احمـر اصفهـان بـه دلیل 
انبارگردانـى از 27 تـا 29 اسـفند 1400 تعطیل اسـت. 
این داروخانه در سایر روز هاى تعطیل رسمى از ساعت 
8:30 تا 11:30 صبح و در روز هاى عادى در ایام عید از 
ساعت 8 صبح تا 16 عصر خدمات دارویى به شهروندان 

و مراجعان ارائه خواهد کرد .

بازار اصفهان زیر ذره بین 
بازرسان رفت

مدیرکل تعزیـرات حکومتى اصفهان با اشـاره به رصد 
ویژه براى جلوگیرى از گران فروشـى در بازار اصفهان 
گفت: گروه هـاى نظارتـى تعزیرات حکومتى و سـایر 
دسـتگاه هاى مرتبط به بازرسـى از واحدهـاى صنفى 
اقدام کردند و با دقت در این حوزه رصد صورت مى گیرد. 
منصور انصارى بیان کرد: حدود 200 هزار واحد صنفى 
در اسـتان و حدود 100 هزار واحد صنفى در شهرستان 
اصفهان وجود دارد که نیاز به بازرسان زیادى دارد. البته 
بازرسـان دیگرى از سـازمان صنعت، معدن و تجارت، 
جهاد کشـاورزى، اتاق اصناف و تعزیـرات حکومتى به 

عنوان مرجع قضایى رسیدگى وجود دارد.

افزایش بارندگى در 
سرشاخه هاى زاینده رود

مدیر سـد زاینده رود با بیـان اینکه از ابتداى سـال آبى 
جارى تا صبح روز شنبه بیست ویکم اسفندماه در منطقه 
کوهرنگ بارش ها به هزار و 45میلى متر رسیده است، 
گفت: بر این اساس بارندگى در سـال جارى نسبت به 
سال گذشته 59درصد افزایش داشته است؛ اما متأسفانه 
کماکان تا رسیدن به حجم مطلوب سـد فاصله داریم. 
سیدمجتبى موسـوى نائینى اظهار کرد: از ابتداى سال 
آبى جارى (مهرماه 1400) تا صبح شـنبه بیست ویکم 
اسـفندماه در منطقه کوهرنگ بارش ها به هـزار و 45 
میلى متر رسیده است. در سال خشک گذشته در زمان 
مشابه بارندگى در این منطقه 656 میلى متر بوده است.

انتصاب 2 فرماندار
استاندار اصفهان طى احکامى فرمانداران نائین و خور 
و بیایانک را منصوب کرد.  محسـن فیـروزى به عنوان 
سرپرسـت فرماندارى شهرسـتان نائین منصوب شد. 
معاون فرمانـدار اردسـتان، نطنز و بخشـدار بـادرود از 
جمله سوابق فیروزى است. همچنین احمدرضا طحانى 
به عنوان سرپرست فرماندارى شهرستان خور و بیابانک 
منصوب شد؛ شـهردارى نوش آباد، بخشدارى قمصر و 
رئیس اداره سیاسى اجتماعى فرماندارى کاشان از جمله 

سوابق طحانى است.

خبر

معاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازى 
اســتان اصفهان گفت: مطابق با اطالعیه وزارت راه و 
شهرسازى، آن دسته از مردم استان اصفهان که مشمول 
مالیات خانه هاى خالى بوده و پیامک دریافت کرده اند 10 
روز فرصت دارند تا اطالعات سکونت و مالکیت خود را 

به روز کنند.
امیر زاغیان با اعالم ایــن خبر، اظهار کرد: براســاس 
اطالعیه وزارت راه و شهرسازى، مطابق ماده 54 مکرر 
قانون مالیات هاى مســتقیم و اصالحات بعدى آن و با 
توجه به آغاز فرآیند اخذ مالیات از خانه هاى خالى، کلیه 
مشمولین مالیات که از طرف سازمان امور مالیاتى کشور 

پیامک دریافت کرده اند، حداکثر ظرف 10 روز فرصت 
دارند تا با مراجعه به ســامانه امالك و اسکان کشور به 
نشانى amlak.mrud.ir، اطالعات سکونت و مالکیت 

خود را بروز کنند.  
 وى گفت: پیش از این نیز ســازمان امور مالیاتى اعالم 
کرده بود  پیرو ارسال پیامک پرداخت مالیات خانه هاى 
خالى، مشموالن مى توانند با ورود به درگاه ملى خدمات 
 My.tax.gov.ir الکترونیک سازمان امورمالیاتى به نشانى
 و مشاهده واحد یا واحدهاى مسکونى مشمول مالیات، 
نســبت به پذیرش و پرداخت مالیات و یا عدم پذیرش و 

ثبت توضیحات و علت عدم پذیرش آن اقدام کنند.

رییس اتحادیه امــالك اصفهان گفت: اولویت اســکان 
مسافران نوروزى ســال 1401 در اصفهان ابتدا با هتل ها، 
مسافرخانه ها، مهمانپذیرها و اقامتگاه هاى بومگردى است.

رسول جهانگیرى گفت: بدلیل تاثیر دوران کرونا بر سفرها، 
اولویت براى اسکان مسافران نوروزى، مراکز بومگردى و 
گردشگرى، هتل و مهمانپذیر است، زیرا در دو سال گذشته 
ضرر زیادى دیده اند که امیدواریم جبران شود.او مى گوید: 
مسائل بهداشتى، ایمنى و آتش نشــانى باید در خانه هاى 
استیجارى رعایت شودچون در سال هاى گذشته ظرفیت 
پذیرش حدود 150 هزار مسافر شب خواب را در اصفهان 

داشتیم، اما اکنون چند ماه را ضابطه مند از دست دادیم.

وى گفت: ســال هاى گذشته براى ســاماندهى امالك 
فراخوان اعالم مى شــد و بین 120 تا 150 واحد صنفى در 
نقاط مختلف شهر اعالم آمادگى کرده و کارکنان مربوطه 
کارت شناسى و تایید صالحیت مى گرفتند و در ورودى شهر 
براى پذیرش و ثبت نام خانه هاى استیجارى اقدام مى کردند 

که امسال این مسئله را نداریم.
رییس اتاق اصناف اصفهان درباره فعالیت دیگر مشــاغل 
و اصناف گفت: مشــاغلى از جمله خدمات فنى و شیشــه 
خودرو، آینه، قفل سازى، صافکارى، نقاشى و لوازم یدکى از 
25 اسفند تا 15 فروردین بصورت کشیک نوروزى و مانند 

سال هاى گذشته ارائه خدمات مى دهند.

اولویت اسکان 
مسافران نوروزى در اصفهان

مهلت 10 روزه براى ثبت 
اطالعات خانه هاى خالى 

معاون عمرانى استاندار اصفهان گفت: شهرداران 
در ایام نوروز محل مأموریت خــود را ترك نکرده 
و ســر کار خود حاضر باشــند زیرا پس از دو سال 
شیوع بیمارى پاندمیک کرونا، نوروز امسال شاهد 

سفرهاى نوروزى هستیم.
مهران زینلیان اظهار داشــت: یکایک شهرهاى 
استان از پتانسیل هاى بى بدیل و باالیى برخوردار 
هستند که گاها از آنها غافل شده و آنها را فراموش 

مى کنیم.
وى، اظهار داشــت: بر روى نشــان هر شــهر و 
ظرفیت هایى که در آن شهر وجود دارد باید کارهاى 

کارآمد و آینده نگرایانه صورت پذیرد.
زینلیان گفت: مى باید شهرها در جذب سرمایه گذار 
و ایجاد توسعه پایدار از یکدیگر سبقت بگیرند. در 
مقوله گردشگرى باید شیوه هاى نو و کارآمد بکار 

گرفته شود.
وى بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهردارى ها باید 
مأموریت گرا باشــند، تاکید کــرد: یک محصول، 
یک فرصــت و … را به نــام خودتان در کشــور 
برجســته کنید تا فرصتى براى جذب گردشگران 
و توسعه صنعت گردشــگرى پایدار مهیا و اجرایى 

شود.

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان گفت: 
کانون هاى ریزگرد و گرد و ُغبار واقع در نواحى شرق 
و شمال استان، ساالنه بالغ بر 128 میلیارد تومان به 

بخش هاى گوناگون خسارت مى زند.
محمدعلى کاظمى افزود: بیشترین آسیب این پدیده 
به مزارع، راه آهن، جاده ها، زمین هاى کشاورزى، 
محیط زیست، فرودگاه ها، تجهیزات نظامى و منازل 

مسکونى وارد مى شود.
وى ادامه داد: غیر از ضرر اقتصادى، آسیب رسیدن 
به سالمت مردم از دیگر موارد مهمى است که بدلیل 
پدیده بیابانزایى و انتشار گرد و ُغبار باید بطور جدى 

مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان اضافه 
کــرد: از پهنه 10/7 میلیون هکتارى اســتان 3/2 
میلیون هکتار معادل 30 درصد را اراضى بیابانى و 
شن زار تشکیل مى دهد که بیشتر در نواحى شمالى 

و شرقى استان قرار دارد.
کاظمى تصریح کرد: مناطق تحت تاثیر فرسایش 
بادى اســتان بیش از 2 میلیون و 800 هزار هکتار 
و کانون هاى هــاى بحرانى فرســایش بادى 1/5 
میلیون هکتار مساحت دارد که 16 کانون را به خود 

اختصاص داده است. 

مدیــر روابــط عمومــى اداره کل انتقــال خون 
اســتان اصفهــان از نیــاز مبــرم بــه دو گروه 
خونــى O منفــى و A مثبــت در اصفهــان 

خبر داد.
لطفعلى جعفــرى ، با اعالم اینکــه در حال حاضر 
ذخیره خون اســتان کمتر از 3 روز اســت، اظهار 
کرد: ذخیره مطلوب و استاندارد خون 7 روز است و 

هم اکنون به همه گروه هاى خونى نیاز داریم.

وى با اشاره به نیاز مبرم به گروه هاى خونى O منفى 
و A مثبت در اصفهان، گفت: به طورکلى حدود 90 
درصد از مردم گروه خون مثبت دارند و کمتر از 10 
درصد گروه خون منفــى دارند، ضمن اینکه برخى 
گروه هاى خــون کمتر از ســایر گروه هاى خونى 
اســت. به همین دلیل در حال حاضــر به دو گروه 
خونى O منفى و A مثبت در اصفهان نیاز بیشــتر 

و فورى داریم.

اداره کل هواشناسى استان اصفهان از کاهش 2 تا 
4 درجه اى دماى هوا خبر داد و اعالم کرد: شدت باد 
به اندازه چند روز گذشــته نیست اما از روز سه شنبه 
تا پنجشنبه هشدار نارنجى براى ورش باد شدید و 
تکرار طوفان گردوخاك در مناطق شرقى استان به 
ویژه شهرستان هاى اردستان، نائین، انارك، چوپانان  

صادر شده است.

در فروردین هم باد و باران داریم؟
اما درباره وضعیت هواى فروردیــن ماه اصفهان، 
معاون اداره کل هواشناسى استان اصفهان با اشاره 
به کاهش ناپایدارى هاى جوى در هفته نخســت 
فروردین گفت: بارش هاى رگبارى بهاره در استان از 

هفته دوم فروردین رخ خواهد داد.
نوید حاجى بابایى با بیان اینکه تا پایان اســفندماه 
وزش باد شدید و خیزش گردوخاك و کاهش دید در 
نیمه شرقى استان اصفهان ادامه دارد، افزود: هفته 
نخست فروردین 1401 از شــدت ناپایدارى هاى 
جوى کاسته مى شود و پدیده قابل توجهى در استان 

نخواهیم داشت.
وى خاطرنشــان کرد: از هفتــه دوم فروردین ماه، 
ناپایدارى هاى جوى مجدد افزایش خواهد یافت و 
وقوع بارش هاى رگبارى را به ویژه در غرب استان 
و وزش باد شدید همراه با خیزش گردو خاك انتظار 

داریم.
حاجى بابایى با بیان اینکه بارش هاى دو هفته نخست 
فروردین ماه کمتر از میانگیــن طبیعى پیش بینى 
مى شود، اضافه کرد: عمده بارش ها در نیمه غربى 
اســتان خواهد بود و بارش هاى رگبــارى در این 
مناطق انتظار مى رود ضمن اینکه در این مدت نیمه 
شرقى اصفهان درگیر وزش باد شدید و توفان گرد 

وخاك خواهد بود.
وى درباره وقوع توفان سرخ در نیمه شرقى استان 
در روزهاى اخیر نیز ابراز داشت: خشکسالى در نیمه 
شرقى استان به لحاظ شدت و پهنه گسترش یافته 
و گســتردگى منطقه درگیر زیاد است ضمن اینکه 

رطوبت خاك کم است.
معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناســى 

استان اصفهان تصریح کرد: وزش باد و گردو خاك 
در منطقه وســیعى رخ داده و نمى توان گفت کدام 
منطقه کانون گرد و غبار است و کدام منطقه نیست 
ضمن اینکه ســرعت وزش باد در برخى مناطق به 
بیش از 100 کیلومتر بر ساعت رسید که عدد بسیار 

باالیى است.
حاجى بابایى ادامه داد: وزش باد از ویژگى فصل بهار 
است و در ســال هاى اخیر نیز در بازه هاى مختلف 
این فصل ما شاهد پدیده باد و گرد و خاك و کاهش 
دید هستیم و این پدیده طبیعى است که در منطقه 

اتفاق مى افتد.
وى اضافه کــرد: علت اصلى خیــزش گردوخاك 
اخیر این است که ســامانه هاى جوى در آن منطقه 
تغذیه رطوبت ندارند و انرژى را به صورت باد شدید 
تخلیه مى کننــد و این وزش باد شــدید عاملى بر 
گردوخاك منطقه است؛ از این رو پدیده غیر عادى 
نیســت و بســته به نوع خاکى که در مناطق وجود 
دارد خاك ســرخ یا رس و … توفان رنگ خاك را 

مى گیرد.

سقوط 13 درخت
در همین حال مجیــد عرفان منــش، مدیرعامل 
سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان 
اظهار کرد: بارندگى و ورزش باد در روز جمعه و شنبه 
باعث سقوط 13 اصله درخت و 34 دستک در سطح 
شهر اصفهان شد. البته به دلیل پیش بینى بارش باران 
و وزش باد و انجام اقدامــات الزم براى جمع آورى 
درختان آسیب دیده، میزان خسارت به حداقل رسید.

وى با بیان اینکه بارش باران و وزش باد در اصفهان 
تلفات جانى نداشت، گفت: سقوط درخت همچنین 
باعث خسارت به سه دستگاه خودرو شهروندان شد.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان، علت آســیب دیدگى درختان را ناشى از 
صدمات خشکسالى و آفت زدگى عنوان کرد. وى از 
آماده باش نیروهاى فضاى سبز شهردارى اصفهان 
خبر داد و گفت: نیروهاى فضاى سبز شهردارى تا 
زمانى که شدت وزش باد کم شــود در آماده باش 

کامل هستند.

شهرداران محل مأموریت خود را ترك نکنند

ریزگردها هر سال 128 میلیارد تومان به اصفهان 
خسارت مى زند

کمبود گروه خونى O منفى و A مثبت در اصفهان

 نوروز اصفهان هم طوفانى است

این روزها به اعتقاد برخى از دوستداران میراث فرهنگى 
و بناهاى تاریخى در اصفهان پل هاى تاریخى این شهر و 
به ویژه پل خواجو دچار زخم هاى جدیدى شده که هنوز 
علت آن مشخص نیست. شهروندان اصفهانى نیز بر این 
موضوع صحه گذاشته و بر این باورند زخم هاى جدید بر 
روى بدنه پل هاى تاریخى اصفهان و به ویژه پل خواجو 

سرباز کرده است.
اما على محمد فصیحى نائینى، مســئول پایش پل هاى 
تاریخى اصفهان در خصوص آخرین وضعیت پل هاى 
تاریخى اصفهان و به ویژه پل خواجو به «مهر» گفت: 
بدنه پل خواجو آســیب جدى جدیدى ندیده و به نظر 
مى رسد این آسیب ها تخریب بوده است. اما شرایط فعلى 
پل هاى تاریخى اصفهان نیازمند مرمت است و باید این 

امر هر چه زودتر انجام شود.
مســئول پایش پل هاى تاریخى اصفهــان ادامه داد: 
پل هاى تاریخى نیازمند حفاظت بیشــترى هستند اما 
به دلیل اینکه این پل ها معبر عمومى هستند نمى توانیم 
آنها را ببندیم و شــهردارى باید در این زمینه تمهیدات 

ویژه ترى بیندیشد.
وى افزود: یــگان حفاظت ما به صــورت مرتب و دائم 
وضعیت پل ها پایش مى کنــد و تخریب جدیدى اتفاق 
نیفتاده اســت از ســویى به دلیل کمبود نیرو و اعتبار 
قادر به تأمین نیروى مورد نیــاز براى حفاظت پل هاى 

تاریخى نیستیم.

پل هاى تاریخى اصفهان نیازمند 
مرمت فورى است

دریا قدرتى پور
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان اصفهان 
با اعالم اینکه هم اکنــون 122 انجمن ادبى فعال 
در ســطح اســتان داریم گفت: در بحث مفاخر نیز 
برگزارى کنگره مکتب اخالقى اصفهان در مردادماه 

برگزار شد. 
حجت االسالم والمســلمین رمضانعلى معتمدى 
در یک نشست مطبوعاتى که جمعى از خبرنگاران 
حضور داشتند با اشاره به عملکرد یکساله این اداره 
گفت: اصفهان همواره بوده و فرهنگیان و مطبوعات 
اصفهان مانند نگینى هســتند که در سطح جهان 
مى درخشند. وى با تأکید بر اینکه در دولت سیزدهم 
محور مردم هستند، گفت: خدمت بى منت و تسهیل 
در کارها براى مردم و خدمتگزارى به مردم اصلى 

است که مورد توجه قرار گرفته است. 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان اصفهان 
ادامــه داد: تمامى برنامه هاى پیــش روى نظام بر 
پایه  امیدآفرینى است و نقش رسانه ها در این رابطه 
پررنگ اســت. وى افزود: در عرصه هاى مختلف 
رســانه اى و فرهنگى نیازمند تبیین پیشرفت ها و 

فعالیت هاى انجام شده هستیم. 
معتمدى با اشــاره به اینکه در سال 1400 با وجود 
محدودیت هاى کرونایى فعالیت هاى بسیار خوبى 
در اســتان انجام شــد، گفت: یکى از فعالیت هاى 
زیرساختى تبیین کتاب نقشه راه و برنامه عملکردى 

براى 5 سال آینده چشم انداز در حوزه فرهنگ و هنر 
و رسانه است. وى افزود: این برنامه در سطح استان 
ابالغ شــده و براى ســال اول مى توانیم به جرأت 
بگوییم که به 80 درصد آنچه پیش بینى کرده بودیم 
رسیدیم و امیدواریم بتوانیم زیرساخت ها را به سمت 

فعالیت هاى بیشتر ببریم. 
وى ادامه داد: این مدل در سطح کشور منحصر به 
فرد است و تهیه چشم انداز و نقشه راه براى اولین بار 

در کشور انجام شده و کار ارزشمندى است. 
معتمدى همچنین در رابطه بــا برنامه هاى برگزار 
شده این اداره در سال 1400 تصریح کرد: برگزارى 
هم اندیشى هنر انقالب اســالمى، برگزارى دوره 
آشنایى با ســواد رســانه اى، نشســت مشترك 
مستندســازان با اعضاى ســتاد عتبات، برگزارى 
کارگاه هــاى تجربه نگارى دفاع مقدس، توســعه 
سینماهاى اســتان، راه اندازى خانه مستند استان، 
راه اندازى بانک مجازى فیلم هاى کوتاه، انیمیشن و 
مستند، برگزارى سى و سومین جشنواره بین المللى 
فیلم کودك و نوجوان با محوریت وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى و شهردارى و اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان، برگزارى دوازدهمین جشنواره 
استانى فیلم فجر، برگزارى کارگاه هاى تخصصى 
ســینمایى و... بخشــى از برنامه هاى سال 1400 

بوده است. 
معتمدى برنامه هاى حوزه مطبوعات را نیز شــامل 

برگزارى جشن روز خبرنگار با همکارى دستگاه ها، 
برگزارى جشــنواره مطبوعات اســتان، برگزارى 
دوره هاى آموزشى روزنامه نگارى در 5 شهرستان، 
برگزارى جلســات حوزه اطالع رســانى در استان، 
نشســت هاى فصلى با  مطبوعات و رســانه ها و... 

دانست. 
وى با اشاره به برنامه هاى حوزه فرهنگى بیان کرد: 
براى پیشــگیرى از آســیب هاى اجتماعى، ارشاد، 
حوزه علمیه و تعدادى از نهادها طرح هایى را در این 
حوزه ارائه مى دهند و به طرح هاى تأییدشده تا سقف 
100 میلیون تومان به صورت بالعوض کمک هاى 

حمایتى مى کنیم. 
معتمدى افزود: فرهنگ زیربناى توسعه کشور است 
و هر توسعه اى قرار است اتفاق بیافتد باید زیرساخت 
فرهنگى داشته باشــد اما با کمال تأسف باید اعالم 
کنم که بیش از 90 درصد پروژه ها پیوست فرهنگى 
ندارد و این مشکل  ماست و باید رسانه ها این قانون 

را نهادینه کنند. 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان از 
خبرنگاران خواســت که به وظیفه خود که همان 
مطالبه گرى و انتقاد منصفانه است عمل کنند. وى 
افزود: گوشزد کردن مشکالت یکى از فعالیت هایى 
که است که باید در شــوراى اطالع رسانى دعوت و 
با گفتگو و هم اندیشى وضعیت استان را بهتر کنیم. 

معتمدى گفت: در حــوزه  بودجــه مظلوم ترین و 
محروم ترین قشر، خبرنگاران و بسیارى از هنرمندان 

هستند که خیلى نجیب و آبرومندند. 
وى همچنین براى کارآمدترشدن خانه مطبوعات 
اســتان اصفهان پیشــنهاد داد که از ظرفیت همه 
اعضاى خانه استفاده شود و کمیته هاى تخصصى 
ذیل نظر هیئت مدیره تشکیل شود و براى مسائل 
و مشــکالت خبرنــگاران در قالب هم اندیشــى 

تصمیم گیرى و حل مشکل شود. 
حجت االســالم معتمدى در ادامه گفت: در ســال 
1401 سند چشم انداز 5 ساله و ســند توسعه جزو 
برنامه هاى اصلى ماست و سیاست وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمى تمرکززدایى اســت و حمایت از 

فعالیت ها و رویدادها و برنامه هاى استانى است. 
وى در پایان گفت: اگر پیوست رسانه اى در شوراى 
عالى استان مصوب شود هیچ خبرنگارى را نخواهیم 
داشــت که بیکار بماند و مى توانیــم از این طریق 

پروژه ها را به رسانه ها ارجاع دهیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان:

90 درصد پروژه ها پیوست فرهنگى ندارد



04فرهنگفرهنگ 4278دوشنبه  23 اسفند  ماه   1400 سال هجدهم

سعید ابوطالب از نخستین کارگردان هایى است که با رغبت نشان دادن به «رئالیتى شو»، این 
ساختار تلویزیونى را به فضاى رسانه اى کشــور معرفى و در حقیقت آن را احیاء کرد. در این 
سال ها رئالیتى شوهاى متعددى را از او چه در تلویزیون و چه در شبکه نمایش خانگى، اغلب 
هم در قالب مسابقه هاى میدانى شاهد بوده ایم؛ اما آنچه او را مدتى است که به خود مشغول 
کرده و همچنان هم به ســاخت آن اصرار دارد، مسابقه اى در ظاهر ســاده به نام «شبهاى 

مافیا»ست که برخالف اغلب کارهاى ابوطالب، بیشتر جنگ ذهن هاست تا رقابت تن ها.
«شب هاى مافیا» بر اساس بازى مافیا ساخته شده  است. این برنامه آبان ماه 99 براى نخستین 
بار تولید و پخش شد و حاال سرى چهارم آن براى نوروز 1401 آماده مى شود. سعید ابوطالب 

همچنین از ساخت رئالیتى شویى جدید بر اساس بازى «ارتش سرى» خبر مى دهد.
کارگردان مجموعه هاى «رالى ایرانى»، «ســرزمین دانایى» و «شام ایرانى» از «شب هاى 
مافیا»، «دستم را بگیر» و «رالى ایرانى» به عنوان رئالیتى شوهاى مسابقه اى نام برد و افزود: 
این مسابقات از جنس مسابقات تلویزیونى نیستند. ما با بازیگران، این مسابقه ها را مى سازیم 
و آن ها سعى مى کنند جلوه نمایشى به کار بدهند؛ اما متنى ندارند و شبیه تئاتر بداهه است. در 

حقیقت شرکت کننده در مسابقه اى واقعى رقابت مى کند.
کارگردان «شب هاى مافیا» درباره تفاوت ساخت رئالیتى شــو در تلویزیون و شبکه نمایش 
خانگى توضیح داد: رئالیتى شویى که با حضور بازیگران و سلبریتى ها در شبکه نمایش خانگى 
مى  سازیم، گران و هزینه بر است و طبیعتا مخاطبانش هم بیشتر است. در تلویزیون نمى توانیم 
آنقدر هزینه کنیم و بیش از اینکه از ســلبریتى ها اســتفاده کنیم، از آدم هاى معمولى جامعه 
استفاده مى کنیم. این برنامه ها هم جذاب است اما ممکن است چندان با استقبال مخاطب روبه 
رو نشود. اینکه برنامه اى خوب و استاندارد باشد و اینکه مخاطب پیدا کند، دو موضوع متفاوت 
است. ممکن است برنامه اى خیلى خوب و استاندارد ساخته شود ولى خیلى در جذب مخاطب 
موفق نباشــد و یا برعکس برنامه اى خیلى حرفه اى و هنرى ساخته نشده باشد ولى در جذب 
مخاطب موفق باشد. سعى مى کنیم برنامه هایى بسازیم که هم استاندارد و فاخر باشد و هم با 

قواعد تلویزیون هماهنگ باشد و بتواند مخاطب قابل قبولى را جذب کند.
ابوطالب گفت: مافیا رئالیتى شویى است که از قبل بسترش در جامعه وجود داشت و یک بازى 
دورهمى بود که در کافى شــاپ ها و در جمع هاى خانوادگى و دوستانه بازى مى شد. بنابراین 
ما خودمان را به مخاطب نزدیک کردیم و سعى کردیم چیزى را که مخاطب بازى مى کند و 
دوســت دارد، تصویرى کنیم. اگرچه قبل از آن هم برنامه مشابهى از شبکه سالمت پخش 
مى شد و هنوز هم پخش مى شود. من آن برنامه را دوست دارم. برنامه جذاب و درست و دقیقى 
اســت و مخاطبان خودش را دارد. به هر حال مخاطبان تلویزیون با مخاطبان شبکه نمایش 

خانگى کمى تفاوت دارند.
کارگردان «شب هاى مافیا» در پاسخ به این پرسش که انتخاب بازیکنان در مسابقه «شب هاى 
مافیا» بر اســاس چه مولفه هایى صورت مى گیرد و آیا اسپانســر در انتخاب ها دخالت دارد؟ 
تشریح کرد: در هر پروژه اى براى انتخاب بازیگر مولفه هاى زیادى وجود دارد. یکى این است 
که آن بازیگر به این نوع برنامه سازى عالقه مند باشد و دعوت ما را بپذیرد. نکته مهمتر این 
است که بتواند بازى مافیا را یاد بگیرد و بازى کند. ما برخى از بازیگران مطرح را دعوت مى کنیم 
و بعد از اینکه در تمرینات شرکت مى کنند، مى گویند کار ما نیست. بعد باید ببینیم بازیگران 

فرصت دارند در برنامه حاضر شوند یا نه؛ توافق مالى با بازیگر هم مطرح است. مشخصا اسپانسر 
در انتخاب بازیگر دخالت نمى کند. اگر چه شرکت فیلیمو به عنوان سفارش دهنده پیشنهاداتش 
را مى دهد و با هم تعامل مى کنیم و به یکسرى اسم مى رسیم. بازیگرانى که دعوت کردیم و 
تشریف نیاوردند زیاد هستند و بازیگرانى هم خودشان مایلند در این مجموعه شرکت کنند ولى 
ما احساس مى کنیم که نمى توانند به «شب هاى مافیا» کمکى کنند و دعوتشان نمى کنیم. به 
هر حال «شب هاى مافیا» از تلویزیون پخش نمى شود و در بخش خصوصى پخش مى شود، 

بنابراین هزینه بر است و باید به معادالت اقتصادى اش هم فکر کنیم.
این مستندساز در ادامه گفت وگو در پاســخ به پرسشى درباره مطالبى که مبنى بر واقعى اجرا 
نشدن مسابقه مافیا توسط بازیگران و یا احتمال تقلب در این برنامه عنوان مى شود، تصریح 
کرد: خیلى  از بازیگران قبل از اینکه جلوى دوربین بیایند، در جلسات متعدد تمرینى ما شرکت 
مى کنند. طبیعتا برخى نیز ممکن است مایل باشــند که جلوى دوربین به آن ها کمک شود و 
این انتظار را از گروه کارگردانى دارند ولى همه جذابیت این رئالیتى شو این است که آنچه که 
جلوى دوربین اتفاق مى افتد شفاف و صادقانه باشد؛ بنابراین، على رغم اینکه خود من یکى دو 
بار شنیدم برخى از افراد ادعایى درباره صادقانه نبودن «شب هاى مافیا» دارند، هر بازیگرى که 
در رئالیتى شوهاى ما شرکت کند حتما روى این موضع صحه مى گذارد که آنچه جلوى دوربین 

مى بینید، یک اتفاق کامال واقعى است. همچنان که به واقعى بودن این ژانر اصرار دارم، دقت 
مى کنم که همه چیز رئال و واقعى باشد؛ بنابراین مطمئن باشید در برنامه «شب هاى مافیا»، 

هیچ اتفاق غیرصادقانه و غیرشفافى رخ نمى دهد.
ابوطالب درباره دیگر کارهاى در دســت تولیدش گفت: آنچه االن بى وقفه به اتفاق دوستان 
و همکارانم درگیر طراحى و پیش تولید آن هستیم، یک رئالیتى شوى جذاب بر اساس بازى 

ارتش سرى است.
«ارتش سرى» از نوع بازى هاى استداللى و استنتاجى است که تصور مى کنم یک نمونه بى 
نظیر از بازى هاى فکرى نقش مخفى است که داستان زمینه اى آن از سریال جذاب و رازآلود 

ارتش سرى اقتباس شده است.
این کارگردان و مستندساز همچنین اعالم کرد: یک مجموعه رئالیتى شو با محتواى علمى 
و فنى به نام  «77 ساعت» در دست تولید داریم که ان شاءا... از نوروز سال آتى توسط شبکه 
آموزش سیما پخش مى شــود. در این مجموعه دانشجویان و تکنسین هاى خالق، در مدت 
زمان 77 ساعت فرصت دارند که یکســرى از فعالیت هاى علمى و ادونچر (Adventure) را 
انجام دهند و خود را به ایستگاه پایانى در ارتفاعات برســانند. تعدادى از بازیگران هم در این 

مجموعه کنار دانشجویان و دانشگاهیان جوانمان هستند.

سعید ابوطالب:

برخى بازیگرها انتظار دارند در «مافیا» 
به آنها تقلب برسانیم!

تهیه کننده مجموعه انیمیشن «شکرستان» با اعالم حضور در ایام نوروز، پرده از غیبت شهاب حسینى 
در قسمت هاى جدید این انیمیشن، برداشت.

قرار است «شکرستان» در ایام نوروز دوباره میهمان خانه هاى مردم شود. مجموعه انیمیشنى که در چند سال 
اخیر، به عنوان یکى از ویژه هاى نوروزى شبکه نسیم شناخته مى شود. با اعالم شبکه نسیم، این مجموعه هر 
روز با روایت على همت مومیوند از ساعت 18:30 در 13 قســمت از اول فروردین در ایام نوروز روى 

آنتن خواهد رفت. 
نام انیمیشن «شکرستان» با صداى مرتضى احمدى خاطره شد و حاال چند سالى از درگذشت 
این هنرمند پیشکســوت مى گذرد و مرکز صبا و تهیه کننده این انیمیشن سراغ شهاب حسینى 

رفت و حاال مدتى است صداى  او شنیده نمى شود.
او در ایام نوروز 1398 و مقاطع دیگرى با این صدا پخش شد و حتى تهیه کننده براى ضبط صدا 

به خارج از کشور هم رفت.
شهاب حســینى با فضاى تلویزیون آشــنا بود. او زمانى اجراى برنامه تلویزیونى «اکسیژن» را 
برعهده داشــت و اصًال فعالیت حرفه اى اش در دنیاى تصویر را از آنجا آغاز کرد.  مخاطبانى که 

با «شکرستان» آشنایى داشتند از روایتگرى این بازیگر شناخته شده سینما، استقبال کردند. 
اما به دلیل حضور شهاب حسینى در خارج از کشور و فعالیت هاى تهیه کنندگى و بازیگرى اش، 
مدتى این همکارى به وقفه افتاد. اما سیدمسعود صفوى تهیه کننده «شکرستان» درباره غیبت 
شهاب حسینى، تأکید کرد: شهاب حسینى کمتر ایران اند و از طرفى به جهت سرعت و تولید زیاد  
ما،  نتوانستیم این هماهنگى را داشته باشیم؛ چون ما به مناسبت هاى مختلف، باید به سرعت دوبله 

را داشته باشیم که از زحمات آقاى مومیوند استفاده مى شود. 
او همچنین درباره فعالیت هاى «شکرســتان» در فضاى مجازى گفت: مــا در دوران کرونا، کارهاى دو دقیقه اى 
تولید مى کردیم که پیام هاى بهداشــتى یا موضوعات مبتالبه را نوعى گوشــزد مى کرد. خیلى از این قسمت ها در 

فضاى مجازى وایرال شدند تقریبًا ماهى چند تا از این دو دقیقه اى ها را وایرال مى کنیم. 
صفوى همچنین در واکنش به خبرهایى که حاکى از ساخت نسخه سینمایى «شکرستان» در فضاى رسانه اى پخش 

شده، افزود: فعالً نگه داشتیم؛ با این ف ضاى سینما و این همه فیلم در صف اکران، به زمانى دیگر موکول کرده ایم.

علت غیبت شهاب حسینى 
در «شکرستان»

«تهیه کننده مجموعه انیمیشن «شکرست

در قسمت هاى جدید این انیمیشن، برداشت
قرار است «شکرستان» در ایام نوروز دوباره میه
اخیر، به عنوان یکى از ویژه هاى نوروزى شبکه
روز با روایت على همت مومیوند از ساع

آنتن خواهد رفت. 
نام انیمیشن «شکرستان» با صد
این هنرمند پیشکســوت مى گذر
رفت و حاال مدتى است صداى  او

مقاطع دیگ 8او در ایام نوروز 1398 و
کشور همرفت. به خارج از

شهاب حســینى با فضاى تلویزیو
برعهده داشــت و اصًال فعالیت ح
با «شکرستان» آشنایى داشتند از
اما به دلیل حضور شهاب حسینى
مدتى این همکارى به وقفه افتاد.
شهاب حسینى، تأکید کرد: شهاب
ما،  نتوانستیم این هماهنگى را داشته
را داشته باشیم که از زحمات آقاى مومیوند

او همچنین درباره فعالیت هاى «شکرســتان» در فض
تولیدمى کردیم که پیام هاى بهداشــتى یا موضوعات
فضاى مجازى وایرال شدند تقریبًا ماهى چند تا از این
صفوى همچنین در واکنش به خبرهایى که حاکى از س
شده، افزود: فعالً نگه داشتیم؛ با این ف ضاى سینما و این

علت غیب
در «

 آلبوم خنیاگر با صداى شــهرام ناظرى و آهنگسازى مسعود خضرى 
رونمایى شد.

آلبوم «خنیاگر» از جمله آثارى اســت که شهرام ناظرى حدود 7 سال 
پیش آن را خوانده است اما تا امروز شرایط الزم براى انتشارش فراهم 
نشده بود. این اثر متعلق به انتشارات سروش است که در سال هاى قبل 
هیچ کدام از مدیران این مجموعه اهتمام الزم براى انتشار آن را نداشتند 

تا باالخره در آخرین روزهاى سال 1400 روانه بازار موسیقى شد.
از میــان قطعات آلبــوم «خنیاگر» دو قطعه براســاس اشــعارى از 
ملک الشعراى بهار ساخته و اجرا شــده است. یکى از این قطعه ها «در 

طواف شمع» و دیگرى «دعوى چه کنى» نام دارد. شاید ازاین رو بود 
که چهرزاد بهار فرزند ملک الشعراى بهار مهمان ویژه این مراسم بود 
و دقایقى را به ســخنرانى پرداخت. چهرزاد بهــار کوچک ترین فرزند 
ملک الشعراى بهار و متولد سال 1315 است.شهرام ناظرى هم در این 
مراسم گفت: «خنیاگر» با تفکر موسیقى خراسان شکل گرفت. حدود 
7 سال پیش این آلبوم ضبط شد و در این سال ها در سروش بالتکلیف 
ماند. هیچ کدام از مدیران سروش به فرهنگ و هنر اهمیت نمى دادند 
و عالقه اى براى انتشــار این اثر نشــان ندادند. باالخره مدیر الیق و 
فرهنگ دوست جناب آقاى افشــارى آمدند و این اثر را منتشر کردند، 

این همت آقاى افشارى برایم ارزشمند بود.وى گفت: در این چند دهه 
50 آلبوم منتشر کرده ام که واقعاً انتشار این تعداد اثر شوخى نیست، همه 
این ها را با دست خالى و بدون حمایت دولت تولید کرده ایم، خودم هم 

تعجب مى کنم که در این کار چقدر ما تالش و ممارست داشتیم،
ناظرى افزود: نسل ما با ازخودگذشتگى و ایثار و عشق کار کرد. همین 
اآلن آثار زیادى دارم که هنوز منتشر نشده اند؛ شاهنامه کردى، اثرى 
براى نیما، چند اثر درباره شــاهنامه و چند آلبوم دیگر را دارم که زمینه 
انتشار آنها فراهم نیست. امروز اگر اثرى از من منتشر شود چیزى براى 

من ندارد، اما باز هم جاى امیدوارى است.

آلبوم شهرام ناظرى بعد از 7 سال معطلى رونمایى شد

امین حیایى پیرامون حضورش در فیلم سینمایى 
«برف آخر» گفت: همانطور که مخاطب تماشا کرد 
حضورم در این فیلم پر از چالش و سختى بود، اثر در 
شرایط خاصى ساخته شد که کار را نه تنها براى من 

بلکه براى تمامى گروه سخت کرده بود. 
وى در همین راستا ادامه داد: تمامى سختى هاى 
ایفاى نقش در فیلم «برف آخر» با همدلى و عشقى 
که در گروه وجود داشت مرتفع و لذتبخش مى شد، 
کارگردان فیلم انرژى مثبت فراوانى داشت، نوعى 
از انرژى کــه هر لحظه به تمامــى اعضاى گروه 
منتقل مى شــد تا ما هم با دلگرمى در این پروژه 

حضور داشته باشیم.
بازیگــر فیلم ســینمایى «بــرف آخــر» درباره 
چالش هاى بازى در این فیلــم اضافه کرد: ما در 
ابتدا فکر مى کردیم با توجه به سختى پروژه حداقل 
پنج ماه درگیر فیلمبردارى و تولید آن باشــیم اما 
گروه تولید تا حدى همدل بودند که فیلم دو ماهه 

ساخته شد. 
وى در همین رابطــه تاکید کــرد: در درجه اول 
فیلمنامه «برف آخر» کیفیت بسیار باالیى داشت و 
همین عاملى بود تا رکن اصلى یک اثر قوى باشد، 
وقتى فیلمنامه اثرى پخته و درست باشد اولین قدم 
محکم برداشته مى شود. در ادامه کارگردانى خوب 

هم توانست مکمل عالى براى فیلمنامه باشد. 
حیایى درباره بازى با حیوانات و رابطه خوب با آنها 
در فیلم برف آخر ادامه داد: من به عنوان یک بازیگر 
شاید کارهایى را در قالب کاراکترهایم انجام دهم 
که ترســناك باشــند و هیچگاه در زندگى عادى 
سراغ آنها نروم، به عنوان مثال در برف آخر رابطه 
با حیوانات گاهى ترسناك بود، مثًال ارتباط و بازى 
با گرگ ها در فیلم بسیار ترسناك اما جذاب بود و 

خوشحالم که خوب از آب در آمد. 
 

دو هفته پس از آنکه نمایش «موربیوس» در روسیه 
به حالت تعلیق درآمد، کمپانى سونى اعالم کرد که 
دیگر داد و ستدهاى خود با کشور روسیه را در پى 

حمله این کشور به اوکراین تعطیل مى کند.
این همکارى تجارى شامل نمایش خانگى فیلم ها 
مانند «مــرد عنکبوتى:راهى به خانه نیســت» و 
قراردادهاى پخش فیلم هاى سونى با شبکه هاى 
تلویزیونى روسیه مى شود. و کمپانى سونى سامانه 
پخش آنالین انیمه خود را در روسیه هم به حالت 

تعلیق درآورد.
بر اساس بیانیه که تونى وینسیکوئرا مدیر سونى 
پیکچرز اینترتینمنت منتشــر کــرد آنها دو هفته 
پیش نمایش فیلم هاى جدید خود در ســالن هاى 
سینماى روســیه را به حالت تعلیق درآورد. اما در 
تصمیم جدیدى هرگونه قرارداد پخش تلویزیونى 
جدید با روســیه به حالت تعلیــق درخواهد آمد. 
گروه سونى دو میلیون دالر به کمیسیاریاى عالى 
پناهندگان ســازمان ملل و سازمان غیرانتفاعى و 
خیریه کودکان را نجات بده براى کمک به مردم 

اوکراین کمک کرده است. 
کمپانى هاى دیگر مانند آمازون ،نت فلیکس، وارنر 
مدیا از دیگر کمپانى هایى هستند که ارتباط تجارى 

با روسیه را قطع کردند.

امین حیایى: 
همبازى بودن با گرگ 
ترسناك اما جذاب بود

خداحافظى قهرمانان 
مارول با روسیه

قربان نجفى بازیگر سینما و تلویزیون از حضور خود در فیلم ســینمایى «دخترى با لباس ارغوانى» و 
بازى در دو سریال پلیسى خبر داد.

نجفى  عنوان کرد: هم اکنون مشغول بازى در فیلم سینمایى جدید خداداد جاللى با نام «دخترى با لباس 
ارغوانى» هستم که یک اثر عاشقانه به تهیه کنندگى محمد نشاط است.

او افزود: فیلمبردارى این کار از بهمن ماه 1400 آغاز شده و تا دو هفته دیگر نیز آن ادامه خواهد داشت.
بازیگر سریال «ســتایش» اظهار کرد: اکثر صحنه هاى فیلم سینمایى «دخترى با لباس ارغوانى» در 

تهران جلوى دوربین رفته و تنها بخش کوچکى از کار در شمال فیلمبردارى خواهد شد.
بازیگر فیلم سینمایى «تنگه ابوقریب» ادامه داد: در فیلم سینمایى «دخترى با لباس ارغوانى» با رضا 

یزدانى، علیرضا استادى، پوریا پور سرخ، سامان صفارى و فریبا متخصص همبازى هستم.
قربان نجفى بازیگر در پایان گفت: براى بازى در دو سریال قرارداد امضا کرده ام که هر دو این آثار در 

ژانر پلیسى و به کارگردانى احمد معظمى است.

ى گفت: در این چند دهه 
اد اثر شوخى نیست، همه 
خودم هم تولید کرده ایم،

و ممارست داشتیم،
ر و عشق کار کرد. همین 
د؛ شاهنامه کردى، اثرى

وم دیگر را دارم که زمینه 
ن منتشر شود چیزى براى 

انان ق افظ ا خ
قربان نجفى:

قرارداد 2 سریال پلیسى را 
امضا کرده ام
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تیم فوتبال آلومینیوم اراك در هفته بیســت ویکم لیگ برتر 
باشگاه هاى مقابل ذوب آهن شکســت سنگینى را متحمل 
شــد و با نتیجه 4 بر صفر  باخت. این تیم در نیم فصل دوم 
لیگ برتر نتایج ضعیفى را کســب کرد و تنها موفق شد دو 
امتیاز به دست آورد. هیئت مدیره باشگاه نشست ویژه اى را 
تشکیل جلسه داد و در نهایت حکم برکنارى رسول خطیبى 
را صادر کردند. صمد مرفاوى ســرمربى اســبق استقالل 
که ســابقه نشســتن روى نیمکت تیم هاى مس کرمان، 
صباى قم، پیکان را در کارنامه اش دارد جانشین خطیبى در

 آلومینیوم اراك مى شود.

ذوب آهن، خطیبى را 
قربانى کرد
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05

در چارچوب مسابقات هفته سى و هفتم چمپیونشیپ انگلیس. 
یاران صیادمنش پس از اینکه در ســه دیدار قبلى خود یک 
پیروزى و دو شکست داشتند، در مسابقه خارج از خانه مقابل 
بیرمنگام راضى به کســب یک امتیاز شدند. تیم هال سیتى 
انگلیس با تساوى بدون گل برابر بیرمنگام 38 امتیازى شد، 
اما در جایگاه بیستم جدول چمپیونشیپ ماند و نتوانست با برد 
در این مسابقه صعود یک پله اى داشته باشد. مهاجم ایرانى 
هال سیتى پس از حضور تعویضى در دیدار اخیرشان مقابل 

وست بروم، برابر بیرمنگام تا پایان جزو نفرات ذخیره بود.

در ادامه مسابقات هفته بیست و نهم سوپر لیگ ترکیه، تیم 
آلتاى اســپور در حالى که محمد نادرى، مدافع چپ ایرانى 
خود را به دلیل اخراج در دیدار قبل و محرومیت در اختیار 
نداشت، به مصاف ینى ماالتیااسپور قعرنشین رفت. یاران 
نادرى که طى دو هفته اخیر ســوپر لیگ ترکیه از شرایط 
بحرانى خارج شده و یک پیروزى و یک مساوى داشتند، 
شنبه هم به روند شکســت ناپذیرى خود ادامه دادند و با 
تک گل مارکو پیکسائو از روى نقطه پنالتى به پیروزى یک 
بر صفر بر حریف دست پیدا کرد تا 29 امتیازى شود و ضمن 
صعود به رده هفدهم جدول ســوپر لیگ ترکیه، در آستانه 

خروج از منطقه سقوط قرار بگیرد.

اللهیار، تماشاگر تساوى
 هال سیتى

برد حیاتى یاران نادرى 
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مسابقه دو تیم مس رفسنجان و ذوب آهن جمعه 27 اسفند به 
جاى ساعت 17 در ساعت 15 در ورزشگاه زینعلى سرچشمه 
آغاز مى شود. همچنین مسابقه دو تیم نساجى مازندران و فوالد 
خوزستان از هفته بیست و چهارم شنبه 12 فروردین 1401 به 
جاى ساعت 16 در ساعت 17 در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد 
برگزار مى شود. مســابقه دو تیم هوادار و پرسپولیس از هفته 
بیست و چهارم لیگ برتر به جاى یک شــنبه 14 فروردین 

1401، دوشنبه 15 فروردین 1401 برگزار مى شود.

تغییر زمان دیدار ذوب آهن 

04

تیم فوتبال شارلروا در هفته ســى و یکم ژوپیر لیگ بلژیک 
مهمان میشلن بود. در این مسابقه على قلى زاده، ملى پوش 
ایرانى شارلروا، از ابتدا در ترکیب تیمش قرار داشت و در دقیقه 
46 نیمه دوم، وقتى شارلروا  با نتیجه 2 بر صفر شکست خورده 
بود توسط «استیل»، ســرمربى تیمش تعویض شد. پس از 
خروج او از بازى، آندرو(50) و بایــو(73) از روى نقطه پنالتى 
براى شــارلروا گلزنى کردند.   به این ترتیب یاران قلى زاده با 
کامبک در نیمه دوم توانستند بازى را با تساوى 2 بر 2 پشت 
سر بگذارند. بعد از این تساوى شــارلروا با 48 امتیاز و بخاطر 
تفاضل گل کمتر نسبت به میشــلن در رده هفتم ژوپیر لیگ 

بلژیک قرار دارد.

کامبک شارلروا 
بعد از خروج قلى زاده

دراگان اســکوچیچ با توجه به وضعیت بازیکنان 
اصلى خط دفاعــى تیم ملى، امید بســیارى به 
تکرار عملکرد خوب امید نورافکــن در دیدار با 

کره جنوبى دارد.
تیم ملى فوتبال ایران براى دیدار با کره جنوبى با 
معضل مهمى در خط دفاعى خود روبه رو است. از 
پنج، شش بازیکن دعوت شده به اردوى تیم ملى، 
تعداد اندکى در شــرایط مناسب هستند و نفرات 
اصلى در محرومیت یا مصدومیت به سر مى برند.

با اتفاقات اخیر در آســتانه این دیدار، فقط امید 
نورافکن است که خیال دراگان اسکوچیچ را راحت 
کرده؛ بازیکنى که در تمــام دوران فوتبالش در 
پست هاى دفاع چپ و هافبک دفاعى به میدان 
رفته بود اما به یک بار ســرمربى کروات تیم ملى 
تصمیم به اســتفاده از این بازیکن جوان در خط 

دفاعى تیم ملى مقابل امارات کرفت.
اگر چه حضور نورافکــن در خط دفاعى با حضور 
بازیکنانى مانند ســیاوش یزدانى، عارف آقاسى، 
فرشــاد فرجى و ... با انتقادهایى از این سرمربى 
همراه بود اما او توانســت به خوبى به وظایفش 
عمل کند و دروازه تیم ملى در دیدار با امارات در 
امان ماند و خطرى چارچوب دروازه امیر عابدزاده 

را تهدید نکرد.
با انتخاب اسکوچیچ، او از حاال مى تواند روى این 
بازیکن در دیدار با کره جنوبى حســاب باز کند. 
شاید اسکوچیچ هم فکر نمى کرد در هنگام دیدار 
تیمش با کره جنوبى خلیل زاده (مصدوم)، حسینى 
(مصدوم)، پورعلى گنجى (مصدوم)، کنعانى زادگان 
(محروم)، یزدانى (ســرباز)، مرادمند (ســرباز) و 

... در شرایط مســابقه نباشند اما او 
حاال با تصمیم عجیب خود، خیالش را 

براى دیدار با کره جنوبى راحت کرده و 
مى تواند روى نام نورافکن به عنوان یکى 
از مدافعان تیم ملى در این دیدار باز کند.

سرمربى کروات تیم ملى که بعد از بازى 
با انتقاداتى به علت نیمکت نشین کردن 
یزدانى و آقاسى و بازى دادن به نورافکن 
مواجه شــده بود، حاال مى تواند عالوه 
بر گرفتن پاســخ الزم از میدان دادن به 
نورافکن، ســود این تصمیم خــود را در 
شرایط بغرنج کنونى و دیدار با کره جنوبى 
و لبنان هم بگیرد. همچنین نورافکن هم 
با توجه به عملکرد چنــد منظوره خود در 
تیم ملى، به نوعى از هم اکنون جاى خود 

را براى حضور در جام جهانى 2022 قطر رزرو 
کرده و باید دید مى تواند در ترکیب اصلى تیم 

ملى در این مسابقات شرکت کند یا خیر.
تیم ملى ایران چهارم فروردین 1401 در سئول 
و از هفته نهــم انتخابى جام جهانى به مصاف 
کره جنوبى مــى رود و پیروز این مســابقه، به 
احتمال بسیار زیاد صدرنشین گروه A خواهد 
بود و جایگاه بهترى را در رنکینگ فیفا تصاحب 

مى کند و چه بسا در قرعه کشى  جام جهانى شانس 
بهترى را به دست آورد. 

تیم ملى ایران با 19 امتیاز و کره جنوبى با 17 امتیاز 
در رتبه هاى اول و دوم گروه خود هســتند. بازى 
رفت این دو تیم، مهر ماه ســال جارى با تساوى 

یک بر یک در تهران تمام شد.

اگاناســکوچیچ با توجه به وضعیت بازیکنان
صلى خط دفاعــى تیم ملى، امید بســیارى به 
کرار عملکرد خوب امید نورافکــن در دیدار با

ره جنوبى دارد.
م ملى فوتبال ایران براى دیدار با کره جنوبى با 
ضل مهمى در خط دفاعى خود روبه رو است. از 
ج، شش بازیکن دعوت شده به اردوى تیم ملى، 
شــرایط مناسب هستند و نفرات داد اندکى در
صلى در محرومیت یا مصدومیت به سر مى برند.

تفاقات اخیر در آســتانه این دیدار، فقط امید 
رافکن است که خیال دراگاناسکوچیچرا راحت 
رده؛ بازیکنى که در تمــام دوران فوتبالش در 
ست هاى دفاع چپ و هافبک دفاعى به میدان 
ته بود اما به یک بار ســرمربى کروات تیم ملى 
صمیم به اســتفاده از این بازیکن جوان در خط 

اعى تیم ملى مقابلامارات کرفت.
ر چه حضور نورافکــن در خط دفاعى با حضور 
عارف آقاسى، یکنانى مانند ســیاوشیزدانى،
... با انتقادهایى از این سرمربى شــاد فرجى و

مراه بود اما او توانســت به خوبى به وظایفش 
مل کند و دروازه تیم ملى در دیدار با امارات در 
ن ماند و خطرى چارچوب دروازه امیر عابدزاده 

 تهدید نکرد.
نتخاب اسکوچیچ، او از حاال مى تواند روى این 
زیکن در دیدار با کره جنوبى حســاب باز کند. 
هنگام دیدار ید اسکوچیچ هم فکر نمى کرد در

مش با کره جنوبى خلیل زاده (مصدوم)، حسینى 
صدوم)، پورعلى گنجى (مصدوم)، کنعانى زادگان 
مرادمند (ســرباز) و حروم)، یزدانى (ســرباز)،

... در شرایط مســابقه نباشند اما او
حاال با تصمیم عجیب خود، خیالش را 

براى دیدار با کره جنوبى راحت کرده و 
مى تواند روى نام نورافکن به عنوان یکى 
از مدافعان تیم ملى در این دیدار باز کند.

سرمربى کروات تیم ملى که بعد از بازى 
با انتقاداتى به علت نیمکت نشین کردن 
یزدانى و آقاسى و بازىدادن به نورافکن

مواجه شــده بود، حاال مى تواند عالوه 
بر گرفتن پاســخ الزم از میدان دادن به 
ســود این تصمیمخــود را در نورافکن،

شرایط بغرنج کنونى و دیدار با کره جنوبى 
و لبنان هم بگیرد. همچنین نورافکن هم 
با توجه به عملکرد چنــد منظوره خود در 
تیم ملى، به نوعى از هم اکنون جاى خود 
2را براى حضور در جام جهانى2022 قطر رزرو

کرده و باید دید مى تواند در ترکیب اصلى تیم 
ملى دراین مسابقات شرکت کند یا خیر.

1تیمملىایران چهارمفروردین1401 در سئول 
و از هفته نهــم انتخابى جام جهانى به مصاف 
کره جنوبى مــى رود و پیروز این مســابقه، به 
Aاحتمال بسیار زیاد صدرنشین گروه A خواهد 
بود و جایگاه بهترىرا در رنکینگ فیفا تصاحب 

مى کند و چه بسا در قرعه کشى  جام جهانى شانس 
بهترى را به دست آورد. 

7 امتیاز و کره جنوبى با 17 امتیاز  9تیم ملى ایران با 19
در رتبه هاى اول و دوم گروه خود هســتند. بازى 
رفت ایندو تیم، مهر ماه ســال جارى با تساوى

یک بریک در تهرانتمام شد.

امیدى که نورافکن 
در دل اسکوچیچ 

زنده کرد

مهاجم بلندقامت و باتجربــه   تیم فوتبال 
سپاهان، روز درخشانى را در مشهد گذراند 
و نقش مهمى در پیروزى بیرون از خانه 

تیمش داشت.
در روز محرومیــت شــهریار مغانلو از 
حضور در ترکیب سپاهان، محرم نویدکیا 
که تغییــرات پرشــمارى را در ترکیب 
طالیى پوشان اعمال کرده بود، به سراغ 
مهاجم مورد عالقه اش رفت و در غیاب 
مغانلو، این بــار در نقش تک مهاجم به 
سجاد شهباززاده در خط حمله  تیمش 
اعتماد کرد تا او امید اول گلزنى سپاهان 

در مصاف با نساجى باشد.
شــهباززاده در همان نیمه  نخســت 
توانســت کار حریف قائمشهرى را 
یک سره کند، او ابتدا با شلیکى دیدنى 

روى پاس سروش رفیعى دروازه نساجى 
را هدف قرار داد و گل اول بازى را به شکلى 

تماشایى به ثمر رساند و ســپس با یک پاس 
عالى، در نقش گلساز درخشــید و براى امید 

نورافکن، گل دوم سپاهان را ساخت.
مصاف با نســاجى، دومین بازى در لیگ بیست و یکم 
اســت که در آن سجاد شــهباززاده هم در نقش گلزن 
مى درخشد و هم براى تیمش گلسازى مى کند؛ او پیش 
از این رویارویى توانســته بود در مصاف هفته  هفدهم 
مقابل نفت مسجدسلیمان چنین درخششى داشته باشد. 

با درخشــش در این دیدار، گل هاى زده شــهباززاده در 
لیگ بیست و یکم به عدد 4 رسید و هم چنین او توانست 
چهارمین پاس گل خود را هم در این فصل به ثبت برساند 

تا نمایش خوبش در ترکیب سپاهان ادامه دار باشد؛ باید دید 
آمار گلزنى و گلسازى این مهاجم 32 ساله و باتجربه تا پایان 

فصل به چه عددى ختم خواهد شد.

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن گفت: توپ را از مدافع حریف رد کردم 
و او مرا زد، کمک داور پرچم زد اما داور وسط دید که شرایط خوبى 

دارم سوت نزد.
محمدحسین اســالمى در خصوص برد پرگل ذوب آهن مقابل 
آلومینیــوم اراك اظهار کــرد: با کمک خدا و تفکــرات کادرفنى 
توانستیم بازى را ببریم. شرایط آلومینیوم کمى خوب نبود و ما از این 
موضوع استفاده کردیم. آنها در نیمه اول یک اخراجى دادند که به 
ضررشان تمام شد. در نیمه دوم هم با تالش بچه ها توانستیم سه 

گل دیگر بزنیم.
وى افزود: برد را پیش بینى برد کرده بودیم ولى واقعًا نه با 4 گل، 
برد خیلى خوبى بود و حس خیلى خوبى داشت. االن سه برد متوالى 
داریم و شرایطمان در جدول بهتر شــده است. به امیدخدا تالش 

مى کنیم با همین روند جلو برویم.
مهاجم ذوب آهن در مورد اینکه مهدى تارتار در کنفرانس خبرى 
قبل از بازى با شــهرخودرو اعالم کرد دیگر بهانه  اى براى نبردن 
نداریم و حاال سه هفته متوالى سه برد را ثبت کرده اند، گفت: واقعا 
از اول فصل تیم خوبى داشتیم اما کمى بدشانسى و اشتباهات در 
بازى ها اذیتمان کرد. با این حال االن ســه هفته است که اتفاقات 
خوبى برایمان مى  افتد. از موقعیت ها استفاده مى کنیم، شرایط تیم 

خوب شده و به برد مى رسیم.
وى در خصوص گلى که به آلومینیوم زد (گل ســوم) و حواشى را 
در پى داشــت، گفت: توپ را از مدافع حریف رد کردم و او مرا زد. 
کمک داور پرچم زد. من به حرکتم ادامــه دادم اما بعد از آن کمى 
مکث کردم. داور وسط دید که شــرایط خوبى دارم سوت نزد. من 
هم به حرکت خودم ادامه دادم و بعد هم توپ را وارد دروازه کردم. 
البته بعد از گل هم نگاه کردم ببینم شاید داور خطا گرفته است اما 
خوشبختانه گل را قبول کرد. حس خوبى برایم داشت. خدا به من 

خیلى کمک کرد. خوشحالم که توانسیم پاسخ اعتماد مهدى تارتار و 
کادرفنى را بدهم. از قبل بازى در ذهنم بود که گل بزنم و خداراشکر 

این اتفاق افتاد.
مهاجم ذوب آهن در مورد اینکه آیا ذوب آهــن مى تواند در پایان 
فصل رتبه اى باالتر از نهم را داشــته باشد، گفت: از انتهاى جدول 
فاصله گرفته ایم و شرایطمان بهتر شده، تمام تالشمان را مى کنیم 
که با ادامه همین روند نتایج بهترى بگیریم و رتبه بهترى به دست 
بیاوریم. از هواداران تشــکر مى کنم. چند هفتــه اى نتایج خوبى 
نگرفتیم اما آن ها صبورى کردند و حامى ما بودند. از آن ها مى خواهم 

که به حمایت خودشان همچنان ادامه بدهند.
اسالمى در مورد آخرین بازى ســال مقابل مس رفسنجان اظهار 
داشت: حریف ما تیم خیلى خوبى اســت. به امیدخدا اگر کادرفنى 
صالح بداند و بــازى کنم، تمام تالشــم را مى کنم که براى تیمم 

مثمرثمر باشم. امیدوارم در این بازى هم نتیجه خوبى بگیریم.
بازیکن 20 ســاله ذوب آهن در خصوص اینکه یکــى از جوانان 
اضافه شــده به تیم با نظر مهدى تارتار اســت، گفت: او همیشه 
هــواى جوان هــا را دارد. به بازیکنــان جوان اعتمــاد مى کند و 
شــانس بازى مى دهد. تارتار و دیگر اعضــاى کادرفنى خیلى به 
من کمک کردند و خوشــحالم که مى توانم پاســخ اعتمادشان را

 بدهم.

مهاجم گاندوها تشریح کرد؛

ماجراى گل جنجالى ذوب آهن به آلومینیوم

در یکى از دیدارهاى پلى آف رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا، روز 
سه شنبه تیم هاى الجیش سوریه و التعاون عربستان به مصاف هم 
مى روند. این دیدار در شهر بریدة در عربستان برگزار مى شود تا تکلیف 

آخرین همگروهى سپاهان در این پیکارها مشخص شود. 
در همین راستا، اعضاى کاروان تیم فوتبال الجیش به عربستان رسید 

و مورد استقبال مسئولین باشگاه التعاون نیز قرار گرفت. 
 هم اکنون الجیش در لیگ سوریه با 15 امتیاز اختالف نسبت به صدر 
جدول، در رتبه چهارم قرار دارد و التعاون نیز در رتبه دوازدهم جدول 
شانزده تیمى لیگ حرفه اى عربستان قرار دارد. الدحیل قطر و پاختاکور 

ازبکستان دیگر تیم هاى همگروهى سپاهان به شمار مى آیند.

روز سرنوشت ساز براى سپاهان

باتجربــه   تیم فوتبال 
ى را در مشهد گذراند 
روزى بیرون از خانه 

 شــهریار مغانلو از
هان، محرم نویدکیا 
ـمارى را در ترکیب 
ل کرده بود، به سراغ 
ش رفت و در غیاب 
قشتک مهاجم به 
 خط حمله  تیمش 
ول گلزنى سپاهان

اشد.
ن نیمه  نخســت 
ف قائمشهرى را 
 با شلیکى دیدنى 

فیعى دروازه نساجى 
ل اول بازى را به شکلى 

ند و ســپس با یک پاس 
ز درخشــید و براى امید 

پاهان را ساخت.
 دومین بازى در لیگ بیست و یکم 
جاد شــهباززاده همدر نقش گلزن
ى تیمش گلسازى مى کند؛ او پیش
در مصاف هفته  هفدهم ســته بود
لیمان چنین درخششى داشته باشد. 

 دیدار، گل هاى زده شــهباززاده در 
4ه عدد 4 رسید و هم چنین او توانست 
ود را هم در این فصل به ثبت برساند

دید   ترکیبسپاهان ادامه دار باشد؛ باید
2ى این مهاجم 32 ساله و باتجربه تا پایان 

ختم خواهد شد.

مهاجم مورد عالقه 
نویدکیا در فرم ایده آل

برنتفورد در شب نیمکت نشــینى هافبک ایرانى خود مقابل 
برنلى به برترى رسید.

در یکى از مسابقات هفته بیســت و نهم لیگ برتر انگلیس، 
تیم فوتبال برنتفورد که سامان قدوس را براى پنجمین بازى 
پیاپى جزو نفرات ذخیره داشت، مقابل برنلى رده هجدهمى 

قرار گرفت.

ایوان تونى، سومین گلزن برتر لیگ برتر انگلیس و مهاجم 
برنتفورد در نیمه دوم 2 بار دروازه برنلــى را باز کرد تا یاران 
قدوس در این مســابقه به پیروزى دست پیدا کنند و به روند 

خوب خود ادامه بدهند.
تیم فوتبال برنتفورد با کسب پیروزى 2 بر صفر مقابل برنلى 
که دومین برد متوالى آنها بود، 30 امتیازى شد و جایگاهش در 

رتبه پانزدهم جدول لیگ برتر انگلیس را محکم تر از قبل کرد.
سامان قدوس، هافبک ایرانى برنتفورد که در این فصل 15 
بازى در لیگ جزیره انجام داده و یک گل به ثمر رسانده، شنبه 
شب هم مثل دو دیدار اخیرشان فرصت حضور در زمین را به 

دست نیاورد و تا پایان نیمکت نشین بود.

رئیس فدراســیون فوتبال مصر مدعى شد که کارلوس 
کى روش به دلیل اینترنت ضعیف فدراسیون فوتبال این 

کشور، در هتل اقامت گزیده است.
جمال عالم در مورد رابطه هیئت مدیره فدراسیون فوتبال 
با کارلوس کى روش ســرمربى پرتغالى تیم ملى مصر 
صحبت کرد که پیش از سفر بازیکنان مصر به کامرون 
براى رقابت در جام ملت هاى آفریقا، آغاز به کار کرده بود.
عالم در اظهارات خود به شبکه مصرى و برنامه «آن تایم 
اسپورت» گفت:  پس از شکســت مصر مقابل نیجریه، 
حمالت زیادى به کى روش شد و اینگونه به او القا شد که 
هیئت رئیسه قصد دارد تا او را برکنار  کند؛ بنابراین، من با 
او جلسه اى را تشکیل دادم و این موضوع را تکذیب کردم 
و به او گفتم اگر قصد عزل او را داشــتیم، قبل از سفر به 

کامرون این کار را انجام مى دادیم.

رئیس فدراســیون فوتبال مصر همچنین درباره علت 
استقرار کى روش در هتل به جاى حضور در فدراسیون 
فوتبال گفت: اینترنت در فدراسیون فوتبال ضعیف است و 
ما به دنبال تقویت آن در آینده نزدیک هستیم، کى روش 

به اینترنت قوى نیاز دارد زیرا او روزانه از طریق اپلیکیشن 
با بازیکنان خارج از کشور ارتباط برقرار مى کند.

وى ادامــه داد: همچنین فدراســیون فوتبال مصر نیز 
کارمندان زیــادى دارد که ورود و خــروج آنها آرامش 
کافى را براى کى روش ایجاد نمى کند. مقر فدراسیون 
توانایى هاى مورد نیاز کى روش را ندارد و به همین دلیل 
اتاق مخصوصى را در هتلى کــه در آن کار مى کند در 
اختیار او قرار دادیم که گویى در فدراسیون فوتبال است.

شــایان ذکر اســت که تیم مصر خود را براى دو دیدار 
فوق العاده حساس از مرحله پایانى مقدماتى جام جهانى 
2022 برابر سنگال آماده مى کند. جایى که بازى رفت 
در 5 فروردین در قاهره برگزار مى شــود، در حالى که 
بازى برگشت در تاریخ هشتم فروردین در داکار پایتخت 

سنگال برگزار مى شود.

سنگربان کهنه کار فوتسال زنان توانست تنها کلین شــیت دور برگشت مرحله 
یک چهارم نهایى را به نام خود به ثبت برساند.

در دور برگشــت مرحله   یک چهارم نهایى لیگ برتر فوتسال زنان، تنها یک تیم 
بدون دریافت گل از میدان مسابقه خارج شــد و آن هم نصر فردیس کرج بود؛ به 
طورى که شاگردان فاطمه شریف بعد از برترى 3-1 در بازى رفت،  بردى 5-0 را 
در مقابل حریف مالردى تجربه کردند تا صعودى بى دردسر را به جمع 4 تیم برتر 

داشته باشند.
البته بسته ماندن دروازه نصرى ها در این بازى على رغم حمالت پى در پى بازیکنان 

فرهان مالرد مرهون درخشش سنگربان ملى پوش این تیم است؛ فرزانه توسلى.
دروازه بان 35 ساله تیم فوتسال زنان نصر فردیس کرج که هم از ناحیه کتف دچار 
آسیب دیدگى بود و هم در بازى رفت مقابل فرهان مالرد از ناحیه زانو مصدومیتى 
براى وى پیش آمده بود، به رغم آسیب دیدگى هایش به خوبى مقابل حمالت حریف 

ایستادگى کرد و مانع از گلزنى مالردى ها شد. 
درخشش فرزانه توسلى باعث شد تا تنها کلین شیت دور برگشت مرحله  یک چهارم 

نهایى به نام سنگربان ملى پوش نصر فردیس به ثبت برسد.

حسرت قدوس براى بازى در شب  برترى برنتفورد

اینترنت ضعیف مصر، علت سکونت کى روش در هتل!

عجیب ترین کلین شیت سال
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آگهى تغییرات
شرکت ایتوك صنعت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 489 و شناســه ملى 
10260099939 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/09/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :محمدعلى 
هاشــمیان با کد ملى 1140684663 
بعنوان رئیــس هیات مدیــره و مدیر 
عامل و حســن هاشــمیان بــا کد ملى 
1142441679بعنــوان نائب رئیس 
هیات مدیــره و مریم زارع بــا کدملى 
1284896821 بعنوان عضو هیات مدیره 
براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداسالمى واوراق عادى با امضاء مدیر 
عامل ویکى ازاعضــا هیات مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1291039)

آگهى تغییرات
شرکت هانا سازان مهراد سهامى خاص 
به شــماره ثبت 63356 و شناســه ملى 
14008712980 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده 
مــورخ 1400/12/08 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد: - على اکبر حیدرى بنى به شماره 
ملــى 4622739739، قاســم حیدرى 
بنى به شــماره ملــى 1280832193 و 
محمد علــى نرمى اصفهانى به شــماره 
ملى 1286994535 بــه عنوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شــدند. - نصراله احمدى بنى به شماره 
ملى 4622790092 بــه عنوان بازرس 
اصلى و حمید فرقانى تهرانى به شــماره 
ملى 1288795238 بــه عنوان بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1291044)

آگهى تغییرات
شرکت نوران حسگر صبا شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 1551 و شناسه ملى 
14005560301 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/11/06 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : الهام نصرى به شماره ملى 
1141250330 و فاطمه نصرى به شماره 
ملــى 1287800696 و علیرضا عرفان 
به شماره ملى1199247431 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیــره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند فرهاد حیدرى به 
شــماره ملى 1292495502 به سمت 
بازرس اصلى و سعید ناظم به شماره ملى 
1199276448 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها 
و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1291055)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین مشاور شایان نیرو آریا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 40222 
و شناســه ملــى 10260579089 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/08/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - حسن نصر 
آزادانى به شــماره ملى 1282925636، 
مسعود کالنتر نیســتانکى به شماره ملى 
0452827371 و سید مهدى کلوشانى 
به شماره ملى 1287330355 به عنوان 
اعضــاى هیئــت مدیره بــراى مدت دو 
سال انتخاب شــدند. - فرنام به شماره 
ملى 1290487553 به ســمت بازرس 
اصلى و زهرا رشــیدمیاب به شماره ملى 
1287353401 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک ســال مالى انتخاب 
شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت نشر آگهى هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1291070)

آگهى تغییرات
شرکت هانا سازان مهراد سهامى خاص 
به شــماره ثبت 63356 و شناســه ملى 
14008712980 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/12/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - قاسم حیدرى 
بنى به شماره ملى 1280832193 بعنوان 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، على اکبر 
حیدرى بنى به شماره ملى 4622739739 
به ســمت نایب رئیس هیئــت مدیره و 
محمد على نرمى اصفهانى به شماره ملى 
1286994535 بســمت رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بــود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1291087)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین مشاور شایان نیرو آریا 
سهامى خاص به شماره ثبت 40222 
و شناســه ملى 10260579089 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/08/10 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : حســن نصر آزادانى به شماره 
ملى 1282925636 به ســمت رئیس 
هیئت مدیــره و مدیر عامل - مســعود 
کالنتــر نیســتانکى به شــماره ملى 
0452827371 به سمت نایب رئیس 
هئیت مدیره - سید مهدى کلوشانى به 
شماره ملى 1287330355 به سمت 
عضو هئیت مدیره براى مدت دوســال 
انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت به امضاء مشترك 
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شــرکت داراى اعتبار مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1291089)

آگهى تغییرات
شرکت آریانا گســتر اسپادانا شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 17246 
و شناســه ملى 10260381708 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/12/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع 
شــرکت الحاق گردید و ماده مربوطه 
اساســنامه اصالح گردید : انجام هر 
گونه سرمایه گذارى خدماتى در حوزه 
فناورى اطالعات – مشــارکت با افراد 
حقیقى یا حقوقــى داخلى و خارجى به 
منظور تولید خدمات فناورى اطالعات 
و تاسیس شعبه یا نمایندگى در حوزه 
فناورى اطالعات در داخل کشور و خارج 
از آن ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و 
صدور مجوز نمیباشد و در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهــاى الزم اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1292016)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى فرش دستباف شهرستان نجف آباد 
و حومه شرکت تعاونى به شماره ثبت 276 و شناسه 
ملى 10260064911 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/07/26و نامه 104/31/2486 
مــورخ 1400/8/4اداره تعــاون روســتایى 
نجف اباد تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : مرتضى 
بهرامى1091645922 به ســمت رییس و نعمت 
اله رصافى1090929188 به سمت نایب رییس 
و محمود چترائى 5499346781 به سمت منشى 
هیئت مدیره و حســین پورعلى5499474400 و 
محســن چوپان نژاد نجف ابادى1091489981 
به عنوان عضــو اصلى هیات مدیــره و محمد باقر 
سیســتانى نجف ابادى 1090945663به سمت 
مدیر عامل تا مــورخ 1401/6/26انتخاب و کلیه 
چکها و اســناد تعهد اور شــرکت با امضاء اقاى 
محمد باقر سیســتانى نجف ابادى (مدیر عامل)و 
اقاى مرتضى بهرامى(رئیــس هیئت مدیره)و مهر 
شــرکت معتبر و در غیاب اقــاى مرتضى بهرامى 
(رئیس)اقاى نعمت الــه رصافى(نائب رئیس)حق 
امضاء خواهد داشــت و اوراق عادى با امضاء اقاى 
محمد باقر سیستانى نجف ابادى(مدیر عامل)و مهر 
شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1291262)

آگهى تغییرات
شرکت فرش دســتباف شهرستان نجف 
آباد و حومه شرکت تعاونى به شماره ثبت 
276 و شناسه ملى 10260064911 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/05/13 و به 
استناد نامه شماره 104/31/3486 مورخ 
1400/8/4 اداره صنعت معدن و تجارت 
شهرســتان نجف آبــاد تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مانده على جوزقیان به شماره 
ملى1090219652 و محمد محنت کش 
به شماره ملى 5499043329 به سمت 
بازرسین اصلى و محمد صادق پورقیصرى 
نجف ابادى به شماره ملى 1090221207 
به سمت بازرس على البدل براى یک سال 
مالى انتخاب گردیدنــد. صورتهاى مالى 
سال1399مشتمل بر ترازنامه و عملکرد 
سود و زیان پس از قرائت گزارش بازرس 
به تصویب رســید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى نجف آباد 

(1291261)

آگهى تغییرات
موسسه انجمن حمایت زندانیان شهرستان 
نجف آباد به شــماره ثبت 521 و شناسه ملى 
14007826556 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1399/04/17 و 
نامه شــماره110/112/10301/27 مورخ 
1399/5/25 ســازمان زندانهــا و اقدامات 
تامینى و تربیتى کشــور : على زارع بشــماره 
ملى2229904371 - مجتبى راعى بشماره 
ملــى1092011201 - ســیامندپویامنش 
بشــماره ملى4949075901 - محمدتقى 
کرباســى بشــماره ملــى1090707460 
بشــماره  مرتضــوى  ســیدمحمد   -
ملى1091534489 - ابراهیم شایان بشماره 
ملــى1090863454 - محمدرضا انصارى 
بشماره ملى1090231008 بعنوان اعضاى 
هیات مدیره براى مدت 2 سال انتخاب گریدند 
. حسن قیصرى بشماره ملى1090981783 
و حمید کاظمى بشماره ملى1090357257 
براى مدت 1 ســال بعنوان بازرسان موسسه 
انتخاب گردیدنــد . روزنامه نصف جهان براى 
چاپ آگهیهاى موسسه انتخاب گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف 

آباد (1291202)

آگهى تغییرات
موسســه انجمن حمایت زندانیان شهرســتان 
نجف آبــاد به شــماره ثبت 521 و شناســه ملى 
14007826556 بــه اســتناد صورتجلســه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1399/04/17 و نامــه 
شماره110/112/10301/27 مورخ 1399/5/25 
ســازمان زندانها و اقدامات تامینى و تربیتى کشور 
: على زارع بشــماره ملى2229904371 بعنوان 
رئیس هیــات مدیــره - مجتبى راعى بشــماره 
ملى1092011201 بعنوان نایــب رئیس هیات 
مدیره - ابراهیم شایان بشماره ملى 1090863454 
بعنوان خزانــه دار و عضواصلى هیــات مدیره - 
سیامندپویا منش بشــماره ملى 4949075901 
بعنوان عضو اصلــى هیات مدیــره - محمدتقى 
کرباسى بشماره ملى1090707460 بعنوان عضو 
اصلى هیات مدیره - ســیدمحمدمرتضوى بشماره 
ملى1091534489 بعنوان عضواصلى هیات مدیره 
- محمدرضا انصارى بشماره ملى1090231008 
بعنوان عضــو اصلى هیات مدیــره و مدیرعامل به 
مدت 2 سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهــد آور با امضــاى مدیرعامل و رئیس 
هئیت مدیره و در غیاب رئیس هئیت مدیره با امضاى 
مدیرعامل و خزانه دار و با مهرانجمن معتبر خواهد 
بود . اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

نجف آباد (1291166)

آگهى تغییرات
شرکت سها سازه پارتاك سهامى خاص 
به شــماره ثبت 40194 و شناســه ملى 
10260578721 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/09/10 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد : صورتهاى مالى شامل ترازنامه 
تا تاریخ 99/12/30 و صورت سود و زیان 
و یادداشــت هاى همراه براى سال مالى 
منتهى به 99/12/30 شرکت مورد تصویب 
قرار گرفت. موسسه حسابرسى امین تدبیر 
بصیر با شناســه ملى10103512680 
به سمت حســابرس و بازرس قانونى و 
احســان میاندار اصفهانى با شماره ملى 
1290705232 به عنــوان بازرس على 
البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند 
. روزنامه نصف جهان بــه عنوان روزنامه 
کثیر االنتشــار براى درج آگهى و اطالعیه 
هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1291143)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى ملل آرمه آپادانا شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 26777 و شناســه ملى 
10260475133 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به نشانى استان 
اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله جلفا ، کوچه بوعلى [27 _ 18]، 
خیابان خاقانى ، پالك - 248 ، پالك قدیمى 238 ، 
طبقه دوم کدپستى 8175856415 تغییر یافت و 
ماده مربوط اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1291040)

تاسیس
شرکت سهامى خاص تجارت بین الملل آروند فراز سهند درتاریخ 1400/12/16 به شماره ثبت 70401 به شناسه ملى 14010881470 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :موضوع فعالیت شخصیت 
حقوقى : صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز بازرگانى ، صدور خدمات فنى مهندسى، مدیریت صادرات، بازار یابى بین المللى (غیر هرمى وغیر شبکه اى ) و انجام پروژه هاى تحقیقات بازار وبازاریابى(غیر هرمى وغیر شبکه اى ) ، مشاوره و مجرى خدمات تجارت الکترونیک، بهبود و 
توسعه بازار کاال و خدمات، برون سپارى و اجراى برون سپارى، تولید ، فروش، بازاریابى(غیر هرمى وغیر شبکه اى ) و صادرات کاالهاى مجاز بازرگانى و خدمات، سرمایه گذارى در پروژه هاى صنعتى، تولیدى و خدماتى، اخذ نمایندگى توزیع و فروش از شرکت هاى تولیدى داخلى 
و خارجى، شرکت در مناقصات مختلف جهت تامین اقالم مورد نیاز شرکتها، مشارکت در طرح هاى صنعتى، مدیریت واردات کاال و خدمات، برگزارى و شرکت در نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات 
داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از 
اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله خرم ، کوچه شهید محمد رضا فرخى [5] ، خیابان نواب صفوى ، پالك 0 ، مجتمع پامچال ، طبقه سوم ، واحد 304 کدپستى 8183630018 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 
سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 91868171 مورخ 1400/12/07 نزد بانک ملت شعبه وفائى اصفهان با کد 91868 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مریم رحیمى ناغانى به شماره ملى 4680077425 به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مینا رحیمى ناغانى به شماره ملى 4680195975 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رحیم رحیمى ناغانى به شماره ملى 4689380805 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 ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
خانم مژگان سلیمى به شماره ملى 4689388954 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم سارا سلیمى به شماره ملى 4689943389 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1291065)

آگهى تغییرات 
شرکت نوران حسگر صبا شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 1551 و شناسه ملى 14005560301 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/11/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا 
عرفان1199247431 بسمت مدیر عامل وعضو 
هیات مدیره و الهام نصرى1141250330 بسمت 
رئیس هیئت مدیره وفاطمه نصرى1287800696 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال 
تعیین شدند کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء علیرضا عرفان همــراه با مهر 
شرکت معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1291046)

تاسیس
موسسه غیر تجارى مهربین سرزمین سده درتاریخ 1400/11/25 به شماره ثبت 458 به شناسه ملى 14010804024 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : مهربین سرزمین سده موسسه غیر تجارى موضوع 
فعالیت :تصدى به هرگونه فعالیت ورزشى و برگزارى دوره هاى آموزشى و تربیت مربى – تاسیس باشگاه ورزشى – تاسیس مدرسه فوتبال، فوتسال، بسکتبال، هندبال و والیبال – ایجاد آکادمى ورزشى على الخصوص آکادمى فوتبال، فوتسال، بسکتبال، هندبال و والیبال براى 
آقایان و بانوان در رده هاى سنى مختلف – استعدادیابى فوتبال، فوتسال، بسکتبال، هندبال و والیبال در تمامى رده هاى سنى براى آقایان و بانوان – نقل و انتقال بازیکن در سراسر کشور در تمامى سنین – شرکت در اردوهاى داخلى و خارجى براى بانوان و آقایان – شرکت 
در مسابقات استانى و کشورى زیر سیزده سال ، نونهاالن ، نوجوانان ، جوانان و امید و بزرگساالن در تمامى رشته هاى فوتبال، فوتسال، بسکتبال، والیبال و هندبال – عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى، مدارس، بانکها، شهردارى ها و همچنین عقد قرارداد با مجموعه 
هاى ورزشى دولتى و خصوصى – انجام کلیه خدمات مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش ، تولید ، توزیع ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى على الخصوص پوشاك و وسایل ورزشى – شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب 
و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسســات دولتى و خصوصى صرفاً جهت تحقق اهداف موسسه (با اخذ تاییدیه از سازمان ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشى و سایر ارگان هاى دولتى 
ذیربط و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه). در صورت ضرورت پس از اخذ مجوزهاى الزم. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله امام خمینى ، کوچه مسجد دیگار70 ، 
خیابان امام خمینى ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8414787691 سرمایه شخصیت حقوقى 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه فخارى به شماره ملى 1140938444 دارنده 100 ریال سهم الشرکه آقاى حمیدرضا منتظرالظهور 
به شماره ملى 1141078058 دارنده 999900 ریال سهم الشرکه مدیران خانم فاطمه فخارى به شماره ملى 1140938444 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى حمیدرضا منتظرالظهور به شماره ملى 1141078058 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود آقاى مهدى پریشانى فروشانى به شماره ملى 1141209241 به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر موسسه معتبر مى باشد روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1292015)

آگهى تغییرات 
شرکت آهن و فوالد صفاهان فلز احسان سهامى خاص 
به شماره ثبت 57699 و شناسه ملى 14006510566 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: فرح بحیرایى به شــماره ملى3961723801 و على 
شمســى ارمندى به شــماره ملى 4660121143 و 
خوشگام شجاعیان به شــماره ملى 1292636671 
به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدنــد. روزنامه نصف جهــان جهت درج 
آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1291064)

آگهى تغییرات 
شرکت ایتوك صنعت ســهامى خاص به شماره ثبت 
489 و شناســه ملــى 10260099939 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/09/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :محمدعلى 
هاشــمیان کد ملى 1140684663 و حسن هاشمیان 
کــد ملــى 1142441679 و مریم زارع بــا کد ملى 
1284896821 بعنوان هیات مدیره براى مدت دوسال 
انتخاب شدند. مژگان کریمى کد ملى 1130171175 
بعنوان بازرس اصلى و على هاشــمیان شــماره ملى 
1140684671 بعنوان بازرس على البدل براى مدت 
یکســال مالى انتخاب گردیدند.روزنامه نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1291189)

آگهى تغییرات 
شرکت صالح چوب سپاهان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 58400 و شناســه ملــى 14006752398 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه 
شرکت از محل آورده غیر نقدى سهامداران و از طریق 
باال بردن مبلغ اسمى از مبلغ 250000000000 ریال 
به مبلغ 256755000000 ریال افزایش یافت و ماده 
5 اساسنامه بدین شــرح اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 256755000000 ریال نقدى اســت منقسم به 
100 سهم 2567550000 ریالى با نام عادى که تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1291251)

آگهى تغییرات 
شــرکت ادمان صنعت جى ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 1269 و شناســه ملــى 10260177043 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســرمایه 
شــرکت از محل تجدید ارزیابى دارایى هاى شرکت و 
باالبردن مبلغ اسمى سهام از مبلغ 16000000000 
ریال به مبلغ 250000000000 ریال افزایش یافت و 
ماده 5 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 250000000000 ریال نقدى است که به 100 
سهم با نام عادى 2500000000 ریالى منقسم و تماماً 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

فالورجان (1292017)

آگهى تغییرات 
شرکت فیدار کنترل اسپادان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 66790 و شناسه 
ملى 14009750067 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : داود وفائى کدملى 1270437542 با دریافت 500000 ریال از 
صندوق شرکت، از شرکت خارج و دیگر در شرکت هیچ حق و حقوق و سمتى ندارد. وسرمایه 
شرکت از مبلغ 1500000 ریال نقدى به 1000000 ریال کاهش یافت وماده 4 اساسنامه به 
شرح زیر اصالح شد: ماده 4 اصالحى: سرمایه شرکت 1000000 ریال نقدى است که تماما 
به صورت نقد پرداخت ودر اختیار مدیران شــرکت قرار گرفت اسامى شرکاء ومیزان سهم 
الشرکه هر یک بدین شرح مى باشد علیرضا حسین زاده صالتى به کدملى 1270245112 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه و فاطمه حسین زاده صالتى به کدملى 1291628185 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1291101)

آگهى تغییرات 
شرکت ادمان صنعت جى سهامى خاص به شماره ثبت 1269 و شناسه ملى 10260177043 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1400/11/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - رضا دهقان کلیشادى به کدملى 1111663300 به سمت بازرس اصلى و رمضان محمد زاده به کدملى 1111733872 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشر آگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. - تصویب تراز و صورتهاى مالى منتهى به 1399/12/30 به تصویب 

رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1292014)

آگهى تغییرات 
شرکت فوالد سپاهان مشیر فارس شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 45654 و شناســه ملى 10260636371 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/09/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکزاصلى شرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى گرمسار به نشانى استان سمنان ، شهرستان گرمسار ، بخش ایوانکى ، دهستان 
ایوانکى ، روستا شهرك صنعتى على آباد، محله شهرك صنعتى پایتخت ، بلوار توسکا ، خیابان الله7 ، پالك 0 ، بلوك44ق9 ، طبقه همکف و کدپستى 3595186747 انتقال یافت 

و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1292022)
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عضو کمیســیون عمران و حمل و نقل شوراى شهر تهران 
گفت: به نســبت جمعیتى که در تهران مشــاهده مى کنیم 
شمار متکدیان چندان هم زیاد نیســت. امروز در بسیارى از 
کشور هاى دیگر وجود افراد متکدى در پایتخت هایشان غوغا 
مى کند. سیدمحمد آقامیرى در پاســخ به اینکه چه عواملى 
باعث شــکل گرفتن روند رو به فزونى حضور متکدیان در 
سطح شهر تهران شده اظهار کرد: باالخره مردم با مشکالت 
زیادى در زمینه مسائل معیشتى مواجه هستند. اما اینطور هم 
نیست که تهران امروز بدل به شهرى شده باشد که با انبوهى 

از متکدیان روبرو باشد.

تعداد متکدیان تهران 
زیاد نیست

02

فرمانده انتظامى خراسان جنوبى با تاکید بر برخورد قاطع 
پلیس با هنجارشــکنى در جامعه گفت: خانواده ها نقش 
کلیدى در پیشگیرى از حوادث چهارشنبه آخر سال دارند و 
والدین مراقب رفتار فرزندان باشند. سردار ناصر فرشید از 
والدین و بزرگ ترها خواست که بر رفتار جوانان و نوجوانان 
نظارت جدى داشته باشند، تا این آیین و سنت دیرینه بدون 

اتفاقات ناگوار به پایان برسد.

نقش خانواده در
 چهارشنبه سورى

تالش براى زیبایى بیشــتر و افزایــش جذابیت هاى 
ظاهرى این روزها به مدد تبلیغات لجام گســیخته و 
اغراق شده درباره زیبایى در جامعه و به ویژه در میان 
زنان افزایش یافته و حتى ســلیقه و مذاق جامعه را به 
همین سمت و سو سوق داده اســت. تزریق این نگاه 
از سوى جامعه که زنان براى بهتر دیده شدن از سوى 
جامعه و پذیرش از طرف شریک خود باید جسم شان 
را با تیغ جراحى آشــنا کنند را مى توان نوعى خشونت 

علیه زنان تلقى کرد.
جراحــى زیبایــى جــزو جراحى هــاى داوطلبانه 
و غیرضرروى اســت که افراد و به ویــژه زنان براى 
دست یابى به ظاهر موردنظر خود به آن تن مى دهند و 
عوارض آن را هم به جان مى خرند. این جراحى مختص 
ایران نیست و در دنیا طرفداران بسیارى دارد. در واقع 
ساالنه میلیون ها نفر در سراســر جهان براى داشتن 
ظاهرى زیبا و به وجودآوردن دگرگونى و تغییر در ظاهر 

خود زیر تیغ جراحى مى روند.
در مورد میــزان جراحى هاى زیبایــى در ایران مانند 
بسیارى موارد دیگر آمار شفاف و روشنى وجود ندارد، 
اما شــواهد نشــان مى دهد این عمل در ایران آمار 
باالیى دارد و از آنجا که با گسترده شــدن هر چیزى 
میزان عوارض آن هم به همان نسبت باال مى رود این 
جراحى ها هم از این قاعده مستثنا نیستند تا جایى که 
جامعه پزشکى و نهاد هاى درمانى نسبت به آن هشدار 
دادند، اما چه چیز ســبب مى شود افراد دست به چنین 

کارى بزنند؟
پروین پناهى، نویسنده و پژوهش گر حوزه زنان در مورد 
افزایش محبوبیت جراحى هاى زیبایى در میان افراد و 
به ویژه بانوان به جامعه 24 مى گوید: تمام این مسائل 

به دلیل نبود و یا کم بودن اعتمادبه نفس در افراد است. 
همه انسان ها نیازمند توجه هستند و هنگامى که پس 
از مدتى چاق شده یا پا به سن مى گذارند فکر مى کنند 
چندان که باید براى همسر خود زیبا نیستند در جامعه 
و اطرافیان هم کسى نیست که این حس خوب بودن 
و اعتمادبه نفس را در آن ها به وجود آورد ، خود این افراد  
هم نمى دانند چگونه باید خود را از این آسیب دور کنند 
و درباره این موضوع آموزش هــاى الزم را ندیده اند 

بنابراین به اینگونه جراحى ها روى مى آورند.
این فعال حقوق زنان مى گوید: افــراد با هم متفاوتند 
و به باور من اتفاقا دنیاى کنونى با این اندازه تبلیغات 
رنگارنگ و پررنگ کردن مدل ها و سلبریتى ها و الگو 
قرار دادن آن ها زنان را به شکلى غیرمستقیم به سمت 

اینگونه روش ها هدایت مى کنند.
پناهى با اشاره به نقش رسانه ها و تبلیغات در این زمینه 
مى گوید: فرض کنید با خانواده مى خواهید یک سریال 

ســاده از تلویزیون و صداوسیما ببینید به تبلیغات بین 
برنامه و زیرنویس ها دقت کنید آیا چیزى جز کرم هاى 
جوان سازى پوست یا کاشت مو و مانند آن مى بینید؟ 
بنابراین زنان ناخودآگاه زیرفشــارند و مدام به آن ها 
تلقین مى شود که به اندازه کافى زیبا نیستند و همین 
مسئله آن ها را به ســمت تغییر در ظاهر خود تشویق 

مى کند.
این پژوهش گر مى گوید: آثار و پیامد هاى این نوع نگاه 

به افراد و به ویژه زنان در جامعه جبران ناپذیر اســت. 
درواقع مردم نیاموخته اند خود را دوســت بدارند و به 
دیگران هم فراى ظاهر آن ها احترام و ارج بنهند و مدام 
درصددند تا خود و دیگران را با فالن سلبریتى خارجى 
مقایسه کنند و هر روز بیش تر به او شبیه شوند و البته 
هنگامى هم که اینگونه نمى شــود دچار بیمارى هاى 

روحى و روانى و افسردگى مى شوند.
او بیــان مى کند: موضوع مهم در این میان اســتفاده 
ابزارى و ترویــج این نوع نگاه حتــى در میان مردان 
است، کســانى  که تنها چیزى که از طرف مقابل خود 
مى خواهند داشتن ظاهر و اندامى زیبا و ظریف است 
و درونیات فرد مــورد نظرشــان هیچگونه اهمیتى 

برایشان ندارد.
این فعال حوزه زنان مى گوید: تنها راه چاره براى رهایى 
از وضع کنونى که تنها مختص به کشور ما هم نیست، 
روشنگرى اســت. به باور من دنیا به سمت ابتذال در 
حرکت اســت و  در این بین نقش مسئوالن، خانواده 

و آموزش وپرورش روشنگرى و آگاهى رسانى است.
پناهى خاطرنشــان مى کنــد: ما بایــد بتوانیم حس 
رضایت منــدى را در افراد از همــان کودکى به وجود 
آوریم و ایــن موضوع را به افراد جامعــه القا کنیم که 
انســان ها فراى ظاهر خود درونیاتى دارند که بسیار 
مهم تر و ارزشــمندتر اســت و البته اینگونه اقدامات 
اصال کار آسانى نیســت و نیازمند کمک و همکارى 
چندین نهاد با هم اســت. کاش نهادى دست به کار 
شود و زندگى واقعى و پرده اى که بر روى افراد مشهور 
اســت کنار بزند و زندگــى واقعى را به مردم نشــان 
دهد و نوجوانــان را با حقایق جامعه جــدا از تبلیغات

 آشنا کند.  

چرا جراحى زیبایى بین زنان آمار باالیى دارد؟ 

پاى نبود اعتماد به  نفس در میان است

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعى سازمان 
بهزیستى کشور مى گوید با خط 123 در سال جارى 
درخصوص کودك آزارى دو برابر همســرآزارى 
تماس برقرار شده که نگران کننده است و باید به 
آن توجه ویژه اى کرد اما این رقم از سال گذشته 

بسیار کمتر است.
محمود علیگو گفت: اکنــون 365 مرکز مداخله 
در بحران داریم که در ســطح یک، دو و سه فعال 
هستند. سطح یک مراکز اســتان ها، سطح دو در 
مراکز شهرستان ها و سطح ســه در قالب شیفت 
صبح و عصر است. در این 365 مرکز اکنون 3945 
نفر از فعالین و افرادى کــه در حوزه فعالیت هاى 
اجتماعى دغدغه دارند با ما همکارى مى کنند که از 
این تعداد، 3352 نفر نیروهاى مددکار، روانشناس 
و حقوقى هستند که در مجموعه سازمان بهزیستى 

فعالیت مى کنند.
علیگو با بیان اینکه مســاله اورژانس اجتماعى، 
مســاله آســیب هاى اجتماعى اســت گفت: در 
حوزه آســیب هاى اجتماعى مثال همسرآزارى، 
کودك آزارى، سالمندآزارى معلول آزارى و اقدام 
به خودکشى و افکار خودکشى، کمک به حمایت از 
کودکان خیابانى و حمایت از دختران و پسرانى که 
از منزل فرار مى کنند و حمایت از زنان و دختران 
آسیب دیده اجتماعى، جزو اصلى ترین فعالیت هاى 
مجموعــه اورژانس اجتماعى اســت. هیچ جاى 
کشور نیســت که با خط 123 تماس گرفته شود 
و اورژانس اجتماعى پاســخگو نباشــد. در تمام 
روستاها، نقاط مرزى، شهرها و تمام مناطق کشور 
که خط تلفن یا آنتن فعال وجود داشــته باشد، با 
شماره گیرى 123 امکان اتصال با اپراتور در استان 

مهیا مى شود.
وى گفت: اگر گروه دوم همســرآزارى باشد، در 
ســال جارى در خصوص کودك آزارى دو برابر 
همسرآزارى تماس داشــتیم و این نگران کننده 
است و باید به آن توجه ویژه اى کرد. اما این رقم از 
سال گذشته بسیار کمتر است که یکى از دالیل آن 
به دلیل تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان 
و اقدامات مداخله اى دقیق و درستى که در کشور 
طراحى شده و همه دســتگاه ها از جمله سازمان 
بهزیســتى، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى و 
قوه قضاییه و دادگسترى به خوبى این کار را جلو 
مى برند اســت و این روند موفقیت آمیز در اجراى 
یک قانون بســیار پیچیده اســت. در مداخالت 
کودك آزارى، بیش از 94 درصد منجر به مداخالت 
سیار شده اســت؛ به این معنى که در تماس خط 

123 از 100 تماس، تیم سیار اورژانس اجتماعى 
حتما به 94 تماس مداخله حضورى کرده است و 
این مداخله موثر بوده است؛ زیرا از این 96 درصد 
بیش از 50 درصد مسئله در محل حل شده و زیر 
50 درصد به مراکز مداخله در بحران یا مراکز دیگر 
ارجاع شده اســت و این نشان مى دهد مداخالت 
تیم ســیار در محل حادثه یا محل بحران بسیار 

خوب بوده است.
مدیرکل دفتر امور آســیب دیــدگان اجتماعى 
سازمان بهزیســتى کشور با اشــاره به موضوع 
کودك آزارى بیان کرد: براساس آمار پذیرش ها، 
بیشترین میزان کودك آزارى از جنس «غفلت» 
است و اگر «کودك آزارى عاطفى» را با این عدد 
جمع کنیم، باالى 50 درصد آســیب ها در حوزه 

مسائل عاطفى و غفلت است. 

افزایش تماس هاى مرتبط با 
«کودك آزارى»

یک روانشناس با اشاره به اهمیت خودشناسى 
و آگاهــى از ویژگى هاى طــرف مقابل در امر 
ازدواج، اظهار کرد: بعضا دیده مى شود افراد تصور 
مى کنند چون فردى که بــراى ازدواج انتخاب 
کرده اند از جایگاه اجتماعى و شــغلى ویژه اى 
برخوردار هست بنابراین حتما در برقرارى ارتباط 
عاطفى نیز توانمند است، این در حالى است که 
پیش از ازدواج باید فــارغ از اینکه طرف مقابل 
چه جایگاه اجتماعى و شــغلى دارد، به کمک 
مشاورین از روحیات او شناخت درستى پیدا کرد.

محمد ابراهیم تکلــو با بیان اینکــه در پس 
ذهن بســیارى از  افراد مسائل حل نشده اى از 
گذشــته ها باقى اســت که ربطى به جایگاه 
افراد ندارد و حتى افراد موفق نیز ممکن است 

آسیب هاى روانشناختى بسیارى در گذشته دیده 
باشــند، درباره اهمیت گفتگو زن و مرد درباره 
مســائل مهم زندگى و پیش از ازدواج تصریح 
کرد: بعضا افراد خواهــان ازدواج، موضوعات و 
مسائل مهم زندگى مشــترك را با هم مطرح 
نمى کنند و روحیه پرســش گرى و کنجکاوى 
را ندارند. این در حالى است که زن و مرد پیش 
از ازدواج باید با طرح پرســش هایى درست به 

شناخت درستى از طرف مقابل برسند.
وى با اشــاره به اینکه بعضا جوانان در جلسات 
مشــاوره پیش از ازدواج نکات تخصصى ارائه 
شده از سوى روانشــناس را نادیده مى گیرند 
چراکه هیجانــات بر آنها غالب شــده و نهایتا 
انتخاب نادرســتى بــراى ازدواج دارند، گفت: 

ممکن اســت افراد در زمینه شــغلى، علمى و 
اجتماعى از جایگاه ویژه اى برخــوردار بوده و 
موفقیت هاى بسیارى داشته باشند اما در روابط 
عاطفى خود کامال کودکانه عمل و رفتار کنند، 
از این رو نباید براى ازدواج گول ظاهر و جایگاه 
اجتماعى و ســواد افراد را خورد و حتما پیش از 

ازدواح براى شناخت روحیات افراد اقدام کرد.
به گفته وى، معموال زن و مــرد براى دورى از 
مواجهه با اضطراب از طرح پرسش هاى اساسى 
که پاسخ آنها براى زندگى مشترك مهم است 
دورى کــرده و در نهایت با این مســائل مهم 
پس از ازدواج و درون زندگى مشــترك مواجه 
مى شــوند که بعضا منجر به بروز اختالفات و 

جدایى نیز مى شود.

براى ازدواج فریب 
جایگاه اجتماعى 
افراد را نخورید!

واگذارى به اجاره یک باب مغازه تجــارى به متراژ تقریبى 28/02 از رقبــات موقوفه اهل البیت 
(علیه السالم )واقع درشاهین شهر خیابان فردوسى نبش فرعى 3 شرقى (پاساژ یاس ) را به مدت 
یکسال با مبلغ پیشــنهادى اجاره ماهیانه 10/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز 
چهارشنبه مورخ 1401/01/17 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060تماس حاصل 

فرمایند .
  مهدى قربانى -رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شاهین شهر ومیمه 

آگهى مزایده نوبت اول به شماره 1400/1164542 مورخ 1400/12/22

م.الف:1292387

واگذارى به اجاره یک بــاب مغازه تجارى به متراژ تقریبــى 166/69 از رقبات موقوفه اهل البیت
 (علیه السالم )واقع درشاهین شهر خیابان فردوسى نبش فرعى 3 شرقى  را به مدت یکسال با مبلغ 
پیشنهادى اجاره ماهیانه 280/000/000 ریال مهلت ثبت نام تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ 

1401/01/17 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 45247060تماس حاصل فرمایند .
  مهدى قربانى - رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان شاهین شهر ومیمه

آگهى مزایده نوبت اول به شماره 1400/1164562 مورخ 1400/12/22

م.الف:1292395 

دادگسترى استان اصفهان در نظر دارد نســبت به برگزارى ارزیابى کیفى مناقصه گران تعمیر و نگهدارى 
تأسیسات ساختمان به شــماره 3000004579000004 را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت

 اقدام نماید. 
کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را به عمل آورند. 

مواعد زمانى 
ـ تاریخ انتشار فراخوان: 1400/12/18 از ساعت 12:00 ظهر 

ـ مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1400/12/24 تا ساعت 19:00 
- مهلت ارسال پاسخ استعالم: 1401/01/11 تا ساعت 13:00

اطالعات تماس و آدرس دستگاه: استان اصفهان، دادگسترى واقع در خیابان چهارباغ باال، چهارراه نظر، 
ساختان ستاد دادگسترى کل استان اصفهان، معاونت مالى، پشتیبانى وعمرانى دادگسترى استان اصفهان 

(دبیرخانه) 
تلفن: 36278098

تجدید ارزیابى کیفى موضوع بند (ج) ماده 12 قانون
 برگزارى مناقصات فراخوان ارزیابى کیفى مناقصه گران

 واگذارى تعمیر و نگهدارى تأسیسات ساختمان

م. الف :1292037
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مدیرکل امنیتــى و انتظامى اســتاندارى خوزســتان با 
تاکید بــر امنیت اجتماعــى جامعه گفت: اکنــون به کار 
گرفتن این سالح ها در مراســم عروسى و عزا به معضلى 
تبدیل شده اســت. رضا نجفى با تاکید بر این که جرایم و 
هنجارشکنى هایى که کماکان توسط سالح هاى غیرمجاز 
وجود دارد، بیان کرد: به کار گرفتن ســالح ه در مراســم 
عروسى و عزا به باعث نارضایتى مردم و ایجاد حس ناامنى 

در جامعه خواهد شد.

معضل استفاده از سالح 

01

معاون اجتماعى پلیس فتا گفت: کاربران از پاسخ به تماس هاى 
ناشناس واتســاپى، خوددارى کنند. سرهنگ رامین پاشایى 
گفت: برخى از مجرمان ســایبرى به بهانــه خرابى تلفن و 
موضوعات دیگر با برقرارى تماس هاى واتســاپى با اعالم 
خرابى تلفن شهرى و منازل کاربران، کدى را براى آنها ارسال 
مى کنند. وى افزود: پس از ارسال کد، مجرمان صفحه نسخه 
کسب و کار واتساپى را باال آورده و در فعل و انفعاالتى اقدام به 

اقدامات مجرمانه خود و اخاذى از کاربران مى کنند.

ترفند جدید 
مجرمان سایبرى 

سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعى 
ســازمان بهزیســتى کشــور از افزایش 
ازدواج هاى زنان زیر 18 سال با اتباع بیگانه 
خبر داد و گفت: قانــون اعطاى تابعیت به 
فرزنــدان حاصل از ازدواج زنــان ایرانى با 
مردان خارجى با توجه بــه همه خوبى ها، 

اثرات سوئى هم دارد.
محمود علیگو افزود: قانونى در کشــور در 
مورد ازدواج زنان ایرانى با مردان اتباع داریم 
که فرزند حاصل ایرانى مى شود. این قانون 
با همه خوبى هایى که دارد اما اثرات سوئى 

هم دارد که باید به آن توجه شود.
وى اضافه کرد: باید به قانون اعطاى تابعیت 
به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانى با 
مردان خارجى نظارت بیشترى شود چون 
ما اکنون در آمــار و اطالعات خود افزایش 
ازدواج افراد زیر 18 ســال را بــا عدد قابل 
توجهى با اتباع داریم و باید به این موضوع 
نظارت کافى شــود. وى اضافه کرد: البته 
افراد زیر 18 سالى که با اتباع ازدواج مى کنند 
از حمایت قانونى برخوردار مى شــوند اما 

مسائلى در این زمینه وجود دارد.

افزایش ازدواج هاى زنان زیر 18 سال
 با اتباع

دادگسترى استان اصفهان



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

قرآن کتاب باقیمانده و نشانه هاى نبوت بر آن قرار گرفته و مسیر حرکت 
سنت است و سرانجام نیکو بدان بازگردد. هر کس که ادعا کند، هالك شود 
و هر که دروغ بندد به مقصود نرسد و هرکه با حق ستیزد، خود تباه شود. 
نادان را در نادانى همین بس ، که مقدار خویش   نمى شناســد. ســتونى که بر 
بنیان تقوا  اســتوار شــود، هرگز فرو نریزد و کشــته اى که بــه آب تقوا 
سیراب شود، تشنه نماند. در خانه هاى خود آرام گیرید و با یکدیگر طریق 

موال على (ع)آشتى سپارید. از گناهان خود توبه کنید. 

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى
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امیرعلى ربیع 
کالس دوم 

میالد اسفیدنى
 کالس سوم 

محمدصالح قاسمى
 کالس سوم

امیرعلى بیزرى 
کالس سوم 

نیما عابدى
 کالس سوم 

طاها نریمانى 
کالس دوم

رضا محقق
کالس اول 

متین داورى
 کالس اول 

ماهان زارعان
 کالس اول 

امیدتاجیک
 کالس اول 

سام باقرى
 کالس دوم

امیرعلى معتمدى 
کالس اول 

محمدمهدى یزدانى
 کالس  اول
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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از تداوم سرمایه گذارى 
این شرکت براى توسعه حمل ونقل ریلى کشور خبر داد.

محمد یاســر طیب نیــا در حاشــیه مراســم تحویل 
لوکوموتیوهاى خریدارى شــده این شــرکت از گروه 
مپنا، اظهار کرد: یکى از مسائل راهبردى و استراتژیک 
در صنعت، موضوع حمل ونقل اســت ولى در سال هاى 
گذشته در کشور ما سرمایه گذارى هاى زیربنایى متناسب 
با رشــد صنعت در حوزه حمل ونقل کشور انجام نشده 

است.

وى تصریح کرد: عدم سرمایه گذارى مناسب در این زمینه 
به یک گلوگاه براى صنعتى رو به رشد مانند صنعت فوالد 
و شرکتى پیشتاز در این حوزه مانند فوالد مبارکه تبدیل 
شده اســت؛ چرا که فوالد مبارکه بیش از نیمى از نیاز 
فوالد کشور را تامین مى کند و به همین خاطر به چنین 

زیرساخت هایى نیاز مبرم دارد.
طیب نیا عنوان کرد: در این راستا فوالد مبارکه تصمیم 
گرفته تا متناسب با رشد کمى، کیفى و متوازن گروه فوالد 
مبارکه، در حمل ونقل ریلى کشور سرمایه گذارى داشته 

باشد تا بتواند بخشى از خألهاى این حوزه را جبران کند.
وى خاطر نشان کرد: گروه فوالد مبارکه یکى از بزرگترین 
حمل کنندگان مواد اولیه و محصوالت در کشور است و 
در حوزه حمل ریلى طى سال هاى جدید با کاهش نسبت 
حمل ریلى به جاده اى مواجه شده که این موضوع خبرى 
خوشایند نبوده در ســال هاى بعد چالشى جدى را براى 

فوالد مبارکه و کشور بوجود مى آورد.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه گفــت: یکى از 
راهکارهایى که مى تواند این مشکل را تا حدى حل کند 
تقویت ناوگان لوکوموتیو است تا عالوه بر فراهم نمودن 
افزایش میزان استفاده از ناوگان ریلى، راندمان استفاده از 

خطوط ریلى را افزایش دهد.
وى تاکید کرد: فوالد مبارکه با ســرمایه گذارى در این 
زمینه، در فاز اول، 50 دستگاه لوکوموتیو ساخت داخل 
را خریدارى نموده تا عالوه بر حل مشکالت مربوط به 
نیروى پیشران در استفاده از راه آهن، از تولید داخل نیز 

حمایت کند.
طیب نیــا  یــادآور شــد: در صورتــى کــه راه براى 
سرمایه گذارى در این زمینه هموار باشد تصمیم داریم 50 
دستگاه لوکومتیو دیگر را نیز از محصوالت تولید داخل 

خریدارى نماییم.
مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد: ما به دنبال این هستیم 
که براى افزایش سرعت سیر ناوگان حمل ریلى توافقاتى 
را با راه آهن انجام دهیم تا با استفاده از این لوکومتیوها و 
واگن هاى گروه فوالد مبارکه، مواد اولیه و محصوالت 
را حمل کنیم. وجود قطار کامل عالوه بر افزایش سرعت 
ســیر مى تواند به اســتفاده از خطوط ریلى و در نتیجه 

افزایش درآمد راه آهن نیز کمک کند.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛

تقویت سیستم حمل ونقل ریلى کشور 
با سرمایه گذارى فوالد مبارکه

یکى از کارکنان آبفاى استان اصفهان در قالب پویش 
«اهداى دانایى» آرشیو هفته نامه اسپادانا را به گنجینه 

و مرکز اسناد آبفاى استان اصفهان اهدا کرد.
مهرداد خورســندى هدف از این اقدام را غنى سازى 

کتابخانه و بخش اســناد موزه شــرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان عنوان کرد و گفت: این 
آرشیو شامل 400 شماره هفته نامه اقتصادى- 
فرهنگى اسپاداناست که از خرداد 1387 تا پایان 
سال 1399به چاپ رسیده و در 5 مجلد صحافى 

شده است.
مدیرمسئول هفته نامه اســپادانا افزود: با توجه 
به این که بیش از 20 سال است در شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان مشغول فعالیت هستم، 

همواره اخبار و گزارش هاى مرتبــط با صنعت آب و 
فاضالب را به دقت دنبال کرده و سعى نموده ام بخشى 

از صفحات نشریه ام را به آن اخنصاص دهم.
وى گفــت: از این پــس محققان و پژوهشــگران 
مى توانند گزیده اى از اخبار آبفاى اســتان اصفهان 

در 13 سال گذشــته را به راحتى در آرشیو هفته نامه 
اسپادانا پیدا کنند.

مهرداد خورســندى در حال حاضــر مدیریت روابط 
عمومى و آموزش همگانى شــرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان را بر عهده دارد.
در پویــش «اهداى دانایــى» از همکاران شــاغل، 
بازنشســته و کلیه عالقه مندان دعوت شده است با 
هدف گسترش فرهنگ مطالعه، کتاب هاى خود را به 

شرکت اهدا کنند.

اهداى آرشیو هفته نامه اسپادانا به گنجینه و مرکز 
اسناد آبفاى استان

مدیرعامــل ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى 
شــهردارى نجف آباد از برگزارى جشن هاى ویژه اعیاد 
شعبانیه  تا 27 اسفند 1400 در سالن هاى ورزشى مناطق 

شهرى نجف آباد خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــهردارى 
نجف آباد، علیرضا خاکســار گفت: سلسله جشن هاى 
اعیاد شعبانیه به میزبانى سالن هاى پوریاى ولى مجموعه 
ورزشى انقالب، ولیعصر ویالشــهر، موهبت امیرآباد، 
یزدان پاك یزدانشهر و سالن شــهروند  فرهنگسراى 
خارون تا 27 اسفند 1400 از ساعت 18:30 با برنامه هاى 

شاد و مفرح برگزار خواهد شد. 
خاکســار ضمن تشــریح اهداف برگزارى مراسمات 

مذهبى منطقه محور  از ویژه برنامه هاى برنامه جشنواره 
حضرت على اکبر(ع)، گرامیداشت روز جوان به عنوان 
دیگر برنامه این ایام یاد کرد و افزود طى این برنامه که 
دوشنبه 23 اسفند 1400، در سالن شهروند فرهنگسراى 
خارون با همــکارى اداره ورزش و جوانان شهرســتان 
نجف آباد  برگزار مى گردد از ملى پوشــان شهرســتان 
نجف آباد تجلیل خواهد شد. مدیر عامل سازمان فرهنگى 
اجتماعى و ورزشى شهردارى نجف آباد ضمن دعوت از 
تمامى شهروند و عاشــقان اهل بیت جهت شرکت در 
جشن هاى اهل بیت علیهم الســالم، خاطر نشان کرد 
تمامى موارد مذکور در مناطق بصــورت رایگان بوده و 

ورود براى عالقمندان آزاد خواهد بود.

عیدانه ماه شعبان شهردارى نجف آباد به شهروندان

نشســت صمیمانه کارکنان با ریاســت دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد مبارکه در سالن جلسات شهید 

مطهرى برگزار گردید. 
به گزارش روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
مبارکه، در ابتداى این جلسه از اساتید جانباز و آزاده 
دانشگاه، استاد محمدرضا فروغى و جمال حقیقى با 
لوح تقدیر و جوایز ارزنده با حضور على باقرى مسئول 
ستاد شاهد دانشــگاه آزاد اسالمى استان اصفهان 
تجلیل شد. سپس رئیس دانشگاه آزاد مبارکه  ضمن 
خیرمقدم به کلیه همکاران از زحمات و تالش هاى 
آنان در پیشبرد اهداف علمى و فرهنگى مجموعه  
دانشــگاه واحد مبارکه درطول یک سال تقدیر و 
تشکر نمود و فرا رسیدن سال جدید را تبریک گفت.

مهندس جلیل عمــادى در ادامه بــا بیان این که 
دانشــگاه خانه دوم تمام کارکنان که مســئولیت 
اجرایى این دانشــگاه را برعهــده دارند بیان کرد: 
بخش عظیمى از اوقات ما در دانشگاه براى انجام 
امور محوله گذرانده مى شود پس باید سعى کنیم با 
دلسوزى، همدلى، در فضایى صمیمى فعالیت کنیم و 
در کلیه امور تکریم ارباب رجوع، صداقت، امانتدارى، 
صرفه جویى در مصرف و وجدان کارى در سرلوحه 

کارهایمان قرار گیرد.
وى خاطــر نشــان کــرد: دانشــگاه بــه خاطر 
پتانســیل هاى ویژه که از جنبه نیروى انسانى در 
اختیار دارد باید در عرصه تولید علم و ارائه خدمات به 

ارباب رجوع گوى سبقت را از آن خود نماید.
عمادى با تاکیــد بر این که ایجــاد فضاى علمى 
آموزشى مناسب و پر نشــاط از خصوصیات یک 
دانشگاه خوب اســت گفت: باید امکانات رفاهى 
مناسب فراهم شود تا کارکنان، اساتید ودانشجویان 
به راحتى در کمال آرامش به کســب علم و دانش 

بپردازند.

نشست پایان سال 
رئیس دانشگاه  
مبارکه با کارکنان


