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روزها و شــب ها مى گذرنــد و تمام اســترس و 
اضطراب انتشار یک روزنامه همچنان پا برجاست. 
مشکالت آن افزون شده و هزینه حیات آن افزایش 
چشمگیرى پیدا کرده است. تولید محتوا رنج فزاینده 
دارد ولى با کمترین بازخورد عینى مواجه اســت و 

اثرى از انرژى بخشى مخاطبین دیده نمى شود.
به جاى آنکه صفحــات کاغذى چهــره مردم را 
بپوشاند، سرها به زیر افتاده و بر کف دست ها خیره 
شده است. انگشت اشــاره به جاى تورق نشریات 
به لمس مداوم صفحات موبایل و تبلت مشــغول 
است. الیک زدن و ارسال اســتیکر، باالترین حد 
از بروز احساس است و خشــم و عصبانیت نهایتًا با

 «آن فالوو» نشان داده مى شود. 
حال در چنین زمانه اى، رســیدن به سالگرد انتشار 
یک روزنامه و حتى اعالم آن بسیار غریبانه است. 
اصًال معلوم نیست که بودن یا نبودن یک روزنامه 
تا چه اندازه مى تواند مفید و مؤثر ارزیابى شود و یا 
اســتمرار وجودش تا چه اندازه از اهمیت برخوردار 

است؟
متأسفانه آنان که زمینه ساز چنین روز و حالى شدند، 
نفهمیدند و نمى فهمند که چه ظلمى را در حق مردم 
و تاریخ مکتوب رویدادهاى کشور روا داشتند. ظلمى 
که همین امــروز آثار مخــرب آن، آرام آرام هویدا 
مى شود ولى سر رشته کار چنان از دست رفته است 

که ساده جبران نمى شود.
یک اندیشه عالى و همت متعالى نیاز است تا ترمز 
خروش فضاى مجازى کشــیده شــود. نه آنکه بر 
فیلتر و انسداد نظر داشته باشیم؛ ولى متوازن سازى 
استفاده از تکنولوژى موجود و قرار دادن آن در جاى 

خود، اولین انتظار است. 
مطبوعات به واسطه توقف در چرخه طراحى...

... ادامه در صفحه 2

1- این فقط داســتان آشــنایى «من» با تعدادى از 
مهمترین نشریات کشور نیست. برشى از زندگى یک 
«نسل» است که  نشان مى دهد چگونه چند مجله، مسیر 
زندگى آن نسل را به سوى مطبوعات و روزنامه نگارى 
تغییر داد. نسلى که آخرین سال هاى دهه 50 و کل دهه 
60 برایش در اعجاز «روزنامه» و «مجله» و چیستى 

«روزنامه نگارى» خالصه شده بود.
2-«تن تــن»؛ جوانکى خوش طینــت و صادق که 
همیشه یک دست لباس به تن داشــت و مدل موى 
خاصش مثل پاچــه هاى باالزده شــلوارش دل ها را 
مى ربود، قهرمان من در دهه 60 بــود. با کتاب هاى 
مصور تن تن که آشنا شدم، دو سه سالى از ورود به آن 

دهه مى گذشت و ده یازده سالى سن داشتم.
دوران جنگ بود و آژیر قرمز و خاموشى هاى شبانه و 
بمباران هاى گسترده. دلمشغولى هاى کودکانه زیاد 
نبود و بــراى هر نوجوانى در چیــزى محدود خالصه 

مى شد. براى من تن تن همه چیز بود.  
بارها به این پرســش فکرکرده ام که چــرا بعضى از 
همنسالن من که ورودشــان به دهه 60 آغاز ورود به 
دهه دوم زندگى شان محسوب مى شد، چنین دلداده 
این کمیک بلژیکى شدند؟ و همیشه هم به یک نتیجه 
رسیده ام: چون تن تن خبرنگار بود و همه عالقه به او در 
همین شغل او خالصه مى شد. او نماینده یک روزنامه 
(که آخر نفهمیدم با چه نامى منتشــر مى شود و اصًال 
منتشر مى شود یا نه؟!)  بود و هر کارى مى کرد و با هر 
که در مى افتاد در همین قامت خبرنگارى و البد به بهانه 
چاپ شدن گزارشش در آن روزنامه انجام مى شد.  تن تن 
شخصیتى فراانسانى داشت و قادر بود همه وسایل نقلیه 
را براند؛ از هواپیما و هلى کوپتر و انواع اتومبیل ها بگیرید 
تا راندن تانک روى کره ماه! قادر بود با انواع سالح ها کار 

کند و آدم بدها را به طرفه العینى به دیار فانى بفرستند.
... ادامه در صفحه 6

تجربه ایجاد 
هویت جدید رسانه اى

شما هم دعوت هستید 
به این ضیافت

    ایرج ناظمى    مهران موسوى خوانسارى

روزنامه خبرى تحلیلى استان اصفهان

فروش ویال در شهرستان نطنز

09121948658قیمت توافقى

سه هزار متر زمین،550مترساخت (بسیارمدرن)، 
5اتاق خواب،استخر، آالچیق، سوئیت سرایدار، 
دوشومینه هیزمى، دو انشعاب آب و برق جداگانه، 

چشم انداز کوه کرکس، با آب و هواى مطبوع 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را  از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/09/27
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/09/28

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031(داخلی 395 )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/09/11

مبلغ تضمین (ریال )برآورد(ریال )محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

اصالح شبکه فاضالب خیابان بهارستان منطقه 400-3-182
26،101،392،475913,000,000جارىپنج اصفهان (با ارزیابى کیفى)

باقیمانده شبکه فاضالب شهرهاى زرین شهر ، 400-3-204
7،004،501،600340,000,000جارىچمگردان ، ورنامخواست و سده لنجان 

باقیمانده شبکه جمع آورى و خط انتقال فاضالب 400-3-205
7،162،531،846345,000,000جارىشهر دیزیچه بخش اول

اجراى خط انتقال فاضالب زیباشهر مبارکه400-3-206
73،044،541،8742,160,445,000جارى (با ارزیابى کیفى)

چاپ  اول چاپ  اول 

چرابایدقبل از اجرا طراحى کرد.
چون خیلى راحت مى تــوان هزینه ها را 
برآورد کــرد وحتى به کاهــش هزینه ها 
کمک کرد.همچنین شما میتوانید در دفتر 
LEMONDESING با شبیه سازى 
پروژه خود راقبــل از اجرا  ببینید معایب و 
محاســن آن را پیدا کنید و در صدد رفع 

نواقص بر آیید. 

اجرانظارتطراحىمشاوره

آدرس : خیابان الهور ساختمان ساطع طبقه اول واحد 3
مهندس محمد قائدى  - 09136968799

باتوجه به اینکه جلسه مورخ 1400/9/8 مجمع عمومى فوق العاده  شرکت مذکور به حد 
نصاب الزم جهت اتخاذ تصمیم نرسیده است . لذا بدین وسیله  و براى دومین بار از کلیه 
سهامداران  شرکت دعوت میشود در مجمع عمومى فوق العاده  شرکت  که در تاریخ 
1400/09/23 در ســاعت 9:00  صبح  در آدرس:  استان اصفهان - شهرستان اصفهان 
- بخش مرکزي - شهر اصفهان-خانه اصفهان-کوچه صدف-خیابان بهارستان غربی-
پالك 50-مجتمع تجاري چهل ستون-1-طبقه اول-واحد 1غربی تشکیل مى گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده  : 

الحاق مواردى به موضوع فعالیت شرکت (ماده 2 اساسنامه ) 

آگهى دعوت نوبت دوم  مجمع عمومى فوق العاده 
 شرکت دریا رنگ اصفهان (سهامى خاص) ثبت شده
 به شماره 12231 و شناسه ملى  10260332613  

دعوت کننده : رئیس هیئت مدیره 
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مسعود یونسیان دبیر کمیته اپیدمیولوژى و پژوهش کمیته 
علمى کشــورى مقابله با کووید19 با بیــان اینکه عدم 
شناسایى اومیکرون، به این معنا نیست که این سویه هنوز 
وارد کشور نشــده، گفت: حتى بدون وجود خطر کروناى 
اومیکرون هم نیاز به بازنگرى در وضعیت بازگشــایى ها 
وجود دارد؛ زیــرا هیچکس بازگشــایى هاى همزمان را 

توصیه نمى کند.
مسعود یونسیان درباره وضعیت کروناى اومیکرون، گفت: 
باید توجه کرد که سویه او میکرون، برخالف سایر سویه ها 
که ابتدا عوارض و تغییراتى را در بیمارى زایى و ســرعت 
انتقال مى دیدیم و بعد این عوارض به آن ســویه منتسب 

مى شد، اما اکنون سویه اى پیدا شده که در آن تعداد باالیى 
جهش ایجاد شــده است. این ســویه قبل از اینکه بتواند 
تغییراتى در بیمارى زایى یا سرایت آن، عالئم یا حساسیتش 
نسبت به واکسن ها خودش را نشان دهد، شناسایى شده و 
بنابر احتیاط، سازمان جهانى بهداشت اعالم کرده که آن را 

به عنوان یک سویه نگران کننده طبقه بندى کنیم. 
وى درباره وضعیــت کرونا در کشــور، گفــت: در حال 
حاضر هنوز وضعیت بیمارى در کشــور نزولى است. یک 
افزایش هاى مقطعى که در هفته هاى گذشته شاهد بودیم، 
همه نزولى شدند و کرونا فعًال در کشور رو به نزول است، اما 

ممکن است که یک آتش زیر خاکستر وجود داشته باشد.

آمار تعداد دستگاه   هاى غیرمجاز اســتخراج رمزارز که از 
سوى وزارت نیرو شناسایى شده   اند، اعالم شد. مدیرعامل 
شرکت مدیریت شــبکه برق ایران گفت: حدود 222 هزار 
دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز از ابتداى طرح برخورد 

با این فعالیت تاکنون شناسایى شده است.
پدیده استخراج غیر مجاز رمزارز دو سه سال است که سایه 
خود را بر صنعت برق ایران افکنده و موجب خسارات زیادى 

هم به شبکه برق و هم به تأسیسات برقى شده است. 
مصطفى رجبى مشــهدى در این خصوص گفت: تاکنون 
پنج هزار و 800 مرکز غیرمجاز ماینر شناســایى شده که 
مصرفشــان حدود 640 تا 650 مگاوات است. وى ادامه 

داد: این مراکز به کمک مردم و روش هاى موجود شناسایى 
شده اند. رجبى مشهدى خاطرنشــان کرد: درصورتى که 
با واحدى خانگى، صنعتى یا کشــاورزى روبه رو شویم که 
دستگاه ماینر داشته باشــد، عالوه بر اینکه مجازات مالى 
خواهند داشت، برق آنها قطع و اشــتراك آنها جمع آورى 
مى شــود و بعد از آن دیگر امکان اســتفاده از شبکه برق 

عمومى را نخواهند داشت.
سخنگوى صنعت برق درباره میزان مصرف برق در پاییز 
امسال اظهار کرد: ساالنه افزایش 4 تا 5 درصدى مصرف 
برق را داشته   ایم که امسال در پاییز این افزایش به 6 درصد 

رسید. 

احتمال ورود «اومیکرون» 
به کشور

آمار استخراج غیرقانونى 
رمزارز در ایران

اصفهان به روایت 
«الجزیره»

بخــش عربى شــبکه خبرى    آفتاب|
«الجزیره» در گزارشــى با اشاره به جاذبه هاى 
گردشگرى اصفهان مى نویســد: در اصفهان 
چهره گذشته و حال با یکدیگر ادغام مى شوند؛ 
جایى کــه تاریخ باســتانى ایــران در بنا هاى 
معمــارى و مراکز هنرى آن بــه وضوح قابل 
مشاهده است و صداى عصر مدرن نیز شنیده 
مى شــود. امروزه بیش از 162 مســجد، 48 
مدرســه، 1802 بناى تجارى و 283 حمام از 
قرن هفدهم در اصفهــان باقى مانده و همگى 
نشان دهنده میزان نبوغ و استعدادى است که 
اصفهــان در منطقه کویرى، در مســیر جاده 
ابریشم را به «نصف جهان» تبدیل کرده است.

ضرر مى دهد اما مى خواند!
محمد حاتم پور، تهیه کننده     خبر آنالین |
و کنسرت گذار مى گوید سال هاى گذشته که در 
تاالر هتل الله پارك تبریز؛ محل کنسرت 17 
آذر بهنام بانى کنســرت مى گذاشته، 1200 تا 
1300 صندلى در اختیار داشــته و هم اکنون و 
در پى شــیوع کرونا، مجوزى که گرفته 480 
صندلى قابل فروش بوده و با احتساب بلیت هاى 
مهمان، 420 تا 430 صندلى با متوسط قیمت 
بلیت 150 هزار تومان در اختیار داشــته است. 
اتفاقى که برگزارى کنسرت را از نظر اقتصادى 
توجیه نمى کند ولى او و بهنــام بانى انجامش 
داده اند چون به قول او برگزارى این کنســرت 
صرفًا کارى دلى اســت تا حرکت متوقف شده 

دوباره از سر گرفته شود.

قاچاق تلویزیون از مصر 
به ایران!

محمدرضــا شــهیدى، دبیرانجمن    پانا|
تولیدکننــدگان لوازم صوتــى و تصویرى در 
پاســخ به این پرســش که تلویزیون هاى ال 
جى و سامســونگ قاچاق موجود در بازار از چه 
کشورهایى به ایران وارد مى شود، تصریح کرد:  
سامسونگ و ال جى واحد تولید خود را در کشور 
مصر فعال کرده اند تا به کشورهاى آفریقایى که 
مالیات و عوارض کمترى دارند صادرات داشته 
باشند و عمدتًا از مبدأ مصر این کاالها به ایران 
قاچاق انجام مى شــود. محدودیت واردات این 
برندها به ایران به نفع این برندها شــده است، 
چون در گذشــته مالیات و عوارض قانونى به 
ایران مى پرداختند اما اکنون مجبور به پرداخت 

آنها نیز نیستند.

اگر کنکور ضرر مى زند...
یوســف نورى، وزیر جدید آموزش    پانا|
و پرورش با انتشــار پیامــى در صفحه توییتر 
خود نوشــت: معتقدم با متخصصــان فن در 
دانشگاه هاى علوم پزشکى مشورت کنیم، اگر 
آنها تأیید مى کنند که کنکور خوب است، ادامه 
دهیم اما اگر تأیید مى کنند که به انســان ضرر 
مى رساند، بیاییم براى کنکور چاره بیندیشیم که 
زودتر آن را حذف کنیم، امــا باید مراقب بود تا 

جایگزین کنکور از این بدتر نشود!

هشدار نسبت به 
کمبود گوشت 

نماینده مینودشــت در مجلس    ایسنا|
شوراى اسالمى نسبت به افزایش قیمت گوشت 
و کمبود آن در ماه هاى آتى هشدار داد. رضا آریان 
پور ادامــه داد: موضوع خــوراك دام، نهاده ها و 
مافیاى این حوزه، موجب شده بسیارى از دامداران 
تحت فشــار قرار گرفته و دام هایشان را قصابى 
کنند، متأسفانه بین این دام ها هم دام هاى باردار 
است. این وضعیت باعث مى شود که در ماه هاى 
آتى با کمبود گوشت مواجه شده و قیمت گوشت 
افزایش پیدا کند؛ کمک کنید که فشار از دامداران 

برداشته شود.

باور مردم درباره مسئوالن 
روح ا... حضرت پــور، نماینده     رویداد 24 |
مردم ارومیه که چند روز پیش، نطقى انتقادى را علیه 
دولت از تریبون مجلس خواند، مــى گوید: ما نماینده 
دولت نیستیم، بلکه باید صداى رساى مردم دردکشیده 
باشیم. مدت هاست مردم در حال بدبین شدن به همه 
هستند. من به عنوان نماینده به برخى محافل که سر 
مى زنم، متهم به دروغگویى توسط افراد حاضر در آن 
جمع مى شوم. متأسفانه فضایى ایجاد شده که بسیارى 
از مردم به این باور رسیدند که همه مسئوالن در حال 

دروغ گفتن هستند.

تمجید رئیس قوه از 
رئیس قوه

محمدباقر قالیبــاف، رئیس مجلس    فارس|
شوراى اســالمى در نشست مشــترك با دولت طى 
ســخنانى خطاب به رئیســى اظهار کرد: جناب آقاى 
رئیس جمهور! انصافاً گواهى مى دهم که از نزدیک با شما 
در این مدت دولت و با سابقه اى که از گذشته از جنابعالى 
مطلعم، انصافًا در این بیش از یکصد روز تالش بسیار 
مجاهدانه پرکار و پرتالش را داشتید؛ حتى پنج شنبه و 

جمعه ها را هم مشغول کار هستید.

براى برجام گریه مى کردیم
بیژن نوباوه، نماینده عضو     دیده بان ایران |
جبهه پایدارى مجلس یازدهم با حضور در یک برنامه 
صداوسیما مدعى شده است که: موقع تصویب برجام 
در مجلس گریه مى کردیم، تصویب برجام 17 دقیقه 
هم نشــد. این نماینده مردم تهران  البته اشاره اى به 
این مطلب ندارد کــه اراده تصویب برجام از کجا بود و 
اگر برجام براى کشور ضرر دارد چرا االن که حاکمیت 

یکدست شده است از برجام خارج نمى شوند.

نفوذ عربستان در افغانستان 
دولت عربستان در بیانیه اى اعالم کرد    ایسنا|
که از روز سه شنبه بخش کنسولى سفارت این کشور در 
افغانستان را بازگشایى کرده است. تابستان گذشته و به 
دنبال تسلط طالبان بر قدرت در افغانستان بسیارى از 
کشورها خدمات کنسولى خود را در افغانستان را متوقف 
کردند. پیش تر و به دنبال بازگشــایى سفارت امارات 
در کابل برخى رسانه هاى عربى از احتمال بازگشایى 

سفارت عربستان در افغانستان خبر داده بودند.

پیشنهاد استقرار طالب 
در مدارس

  برترین ها | روزنامه «کیهان» در توصیه اى 
به وزیر جدیــد آموزش و پرورش خواســتار حضور 
طالب و روحانیون در مدارس شد. در بخشى از این 
یادداشت آمده: متأسفانه وجود برخى هنجارشکنى ها 
در ســطح جامعه و بروز برخى رفتارهاى متناقض با 
ارزش هاى اســالمى و فرهنگى از ســوى کسانى 
که حداقل 12 ســال به عنوان دانش آموز در فضاى 
نظام تعلیم و تربیت حضور داشته اند اما کمترین کار 
اثرگذار و ماندگار در حوزه پذیرش و رعایت ارزش ها 
و هنجارها را دریافت نکرده اند قابل کتمان نیست. 
پیشنهاد مى شود موضوع اســتقرار یک طلبه برادر 
یا خواهر در هر مدرســه در شــوراى عالى انقالب 
فرهنگى یا مجلس بررسى و در صورت امکان تبدیل 

به قانون شود.

مردم به مراکز همسریابى 
نیاز دارند!

یک نماینده    روزنامه جمهورى اسالمى |
مجلس گفتــه قانونى براى راه افتادن مراکز رســمى 
همســریابى تصویب کردیم! امیرحســین بانکى پور 
نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون مشترك جوانى 
جمعیت گفت: در قانون جوانى جمعیت که تصویب 
شد اعطاى مجوز به مراکز همسریابى در نظر گرفته 
شده اســت. زیرا مراکز مجاز همســریابى جزو نیاز 
مردم است و از این طریق مراکز همسریابى رسمى 

راه اندازى مى شود که مورد اعتماد مردم باشد.

خبرخوان

گوگل در روز سه شنبه به احترام لطفى على عسگرزاده ریاضیدان، دانشمند 
کامپیوتر، مهندس برق و اســتاد ایرانى علوم رایانه در دانشــگاه کالیفرنیا و 
همچنین مبدع نظریه منطق فازى و شــاخه هاى متنوع آن، لوگوى خود را 
تغییر داد. او در چنین روزى در سال 1964( 1343)، مقاله مجموعه هاى فازى 
خود را به ثبت رســاند که مفهوم منطق فازى را ارائه مى کرد. لوگوى گوگل 

تصویرى از لطفى زاده را در کنار معادله ریاضى به تصویر مى کشید.
لطفى زاده در سال 1299 از پدرى ایرانى و مادرى روس در باکو متولد شد. او 

تحصیالت اولیه خود را در تهران و باکو به انجام رساند.
وى در سال 2011 و در 90 سالگى مفهوم «اعداد زد» را مطرح کرد تا عدم 
قطعیت را به ارزش هاى رقمى اعداد فازى بیافزاید. این مفهوم در سال 2013 
به نام او ثبت شد. او بیش از 200 مقاله علمى در کارنامه خود دارد و بالغ بر 35 

دکتراى افتخارى از دانشگاه هاى معتبر جهان کسب کرده است. 
این دانشــمند بزرگ در ســال 2017 در برکلى کالیفرنیا درگذشــت و در 

زادگاهش به خاك سپرده شد.

دبیر انجمن واردکننــدگان برنج گفت: بنابر آمار اعالمــى قیمت برنج خارجى 
نسبت به هفته گذشته 7 درصد کاهش داشته است. مسیح کشاورز گفت: بنابر 
آمار اعالمى، قیمت برنج خارجى نسبت به هفته قبل 7 درصد کاهش یافته و برنج 
ایرانى بدون نوسان بوده اســت. با افزایش قیمت برنج ایرانى در ماه هاى اخیر، 
بخشــى از جامعه که امکان تهیه برنج ایرانى را ندارند، به سمت برنج خارجى 

سوق داده شدند.
کشاورز ادامه داد: گرچه سهم عادى برنج خارجى ماهیانه 120 تا 140 هزار ُتن 
است، اما پیش بینى مى شود که اگر قیمت برنج ایرانى کاهش نیابد، به تناسب 
تقاضا شاهد افزایش سرانه مصرف خواهیم بود. دبیر انجمن واردکنندگان برنج 
گفت: با افزایش سرانه مصرف برنج خارجى، میزان واردات ماهیانه باید باالتر از 
140 هزار ُتن باشد تا نیاز آن بخش از جامعه که امکان خرید برنج ایرانى ندارند، 
تامین شود. همه ساله 80 درصد برنج خارجى از هند، 15 درصد از پاکستان و 5 

درصد از سایر کشور ها وارد کشور مى شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: در دوره برداشت برنج در هر کشورى، 
قیمت کاال نسبت به قبل کاهش مى یابد و اخیراً به نظر مى رسد که قیمت برنج 
هندى بیشتر و پاکستان کمتر افزایش داشته است. او گفت: بخش خصوصى براى 
کنترل ابزار خود چانه زنى مى کند یا خرید را به تأخیر مى اندازد، در حالى که بخش 
دولتى شرایط بخش خصوصى را ندارد و همواره با برگزارى مناقصه قیمت پایه اى 

براى فروش در هند ایجاد مى شود.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: ســال گذشته قیمت برنج در هند باال 
بود که بخش خصوصى براى کاهش قیمت مقاومت کرد و امسال هم مقاومت 
مى کنیم تا در سطح مصرف با مشکل گرانى مواجه نشویم. به گفته او، در حال 
حاضر قیمت برنج پاکستانى در مقایسه با هند مناسب تر است که با وجود این، 

ممکن است زودتر در بازار عرضه شود.

حسین شریعتمدارى با انتشار مطلبى تحت عنوان«نجابت است یا نقطه  ضعف 
؟!» به گزارش اخیر روزنامه «شرق» درباره على باقرى، دیپلمات ایرانى و معاون 

سیاسى وزیر امورخارجه که در مذاکرات وین حاضر است واکنش نشان داد.
«شرق» در بخشى از گزارش خود نوشته بود: « خصوصیات اخالقى و رفتارى  
على باقرى شبیه جوانان مذهبى دهه هاى 50 و 60 است؛ مردانى که خانم ها را 
مستقیم نگاه نمى کنند و حتى در جلسه کارى آنها را خواهر صدا مى کنند. اگرچه 
براى شناخت شخصیت یک فرد این مصادیق اصًال کافى نیست، اما مى توان تا 
حدودى متوجه نوع برخورد افراد شد و احتمال داد که این جنس رفتار در طرف 

مقابل مى تواند فضاى بسته اى ایجاد کند.»

«کیهان» در پاســخ به «شرق» نوشــت: «آیا این توصیف از آقاى باقرى که 
"خصوصیات اخالقى و رفتارى اش شبیه جوانان مذهبى دهه 50 و 60 است" 

و اینکه "خانم ها را مســتقیم نگاه نمى کند و حتى در جلسه کارى آنها را خواهر 
صدا مى کند" اشاره به ویژگى ها و خصوصیات یک فرد متعهد و معتقد به اسالم 
و انقالب نیســت؟ آیا مدعیان اصالحات که روزنامه شرق یکى از اصلى ترین 
تریبون آنهاست، با اسالم و انقالب مشکل دارند؟! و یا پاکدامنى و نجابت را براى 

دیپلمات ها برنمى تابند؟! » 
روزنامه «کیهان» همچنین از مدیر مســئول روزنامه «شرق» خواسته است 

«از ملت مسلمان ایران و همه مسلمانان» عذر خواهى کند.

 هفته گذشــته بلک فرایدى یا همان جمعه ســیاه که 
فرصتى بــراى خرید با تخفیف هــاى چند ده درصدى 
است با اســتقبال عجیب ایرانى ها از مراکز خرید ترکیه 
مواجه شــد به طورى که هزاران ایرانــى از مرزهاى 
زمینــى بــراى خرید در ایــن ایــام ویژه خــود را به 
مقاصد مختلف رســاندند که گویا پرازدحــام ترین و 
پرطرفدارترین مقصــد در این بــراى ایرانى ها مراکز 
تجارى وان در ترکیــه بوده و جمعیــت قابل توجهى 

از ایرانى ها از مــرز رازى خود را به مراکــز خرید وان 
رساندند.

روح ا... لطیفى، ســخنگوى گمرك ایران درباره ورود و 
خروج مسافران ایرانى از مرزهاى ایران به ترکیه در هفته 
گذشته اظهار کرد:  در بازه زمانى 11 روزه از 27 آبان ماه 
تا 8 آذر ماه 16 هزار و 759 نفر ایرانى از مرزهاى زمینى 
وارد ترکیه شــدند که در همین ایام 16 هزار و 629 نفر 

به کشور برگشتند.

بعد از سوســک «جورج بوش»، «کیت وینســلت» و 
«آدولف هیتلر»، حاال یک نوع سوسک را به اسم «آرنولد 

شوارتزنگر»نامگذارى کردند.
یک گونه جدید ماهــى در حالى به نــام «على دایى» 
نامگذارى شــده که پیش از این هم گونه هاى جانورى 
بسیارى در سرتاســر دنیا به نام افراد مشهور نامگذارى 
شده است و دلیل این نامگذارى ها هم معموًال احترام به 

آن فرد خاص بوده است.

چند وقت پیش بــود که نامگذارى یــک گونه ماهى به 
نام على دایى حواشى و سروصداى زیادى در رسانه ها و 

جامعه ورزش به راه انداخت. 
گرچه در دنیا نامگذارى اسم افراد مشهور روى گونه هاى 
کمیاب جانورى مرسوم است، اما در ایران حواشى زیادى 
داشت. حاال بعد از سوســک جورج بوش، کیت وینسلت 
و آدولف هیتلر، حاال یک نوع سوســک را به اسم آرنولد 

شوارتزنگر نامگذارى کردند.

عباس گودرزى، عضو کمیسیون اجتماعى مجلس گفت: 
ضرورت امروز، تنها معیشت نیست. او ادامه داد: افرادى 
مى گفتند ما به موشــک نیاز نداریم و بعد مى گفتند ما به 
موشــک دوربرد نیاز نداریم و بــرد 300 کیلومتر کافى 
است... مگر قرار اســت اصفهان یا شیراز را بزنیم که برد 

موشک هاى ما 300 کیلومتر باشد؟

نماینده مردم بروجرد افزود: هر مســئله اى در جاى خود 
باید مورد توجه قــرار گیرد و به آن پرداخته شــود که از 
جمله آن مى توان به امنیت و اقتدار دفاعى کشــور اشاره

 کرد.
گودرزى خاطرنشــان کرد: اقتصاد در سایه امنیت رشد 
مى کند و پایدار مى ماند. سرمایه گذارى در زیر سایه امنیت 
انجام مى شود و جایى که امنیت حاکم نباشد اقتصاد هم 

شکننده و متزلزل خواهد بود.
وى گفت: پیش از این همان کســانى کــه مى گفتند ما 
نیاز به موشک نداریم و مسائل اقتصادى را دائمًا گوشزد 
مى کردند هیچ تحولى در مسائل اقتصادى ایجاد نکردند 
و نه تنها هیچ گــره اى را باز نکردند بلکــه گره هایى بر 
گره هاى گذشــته افزودند. اقتصاد ما را به قهقرا بردند و 
از طرفى نظریات غلط هم درباره اقتدار و امنیت کشــور 

مى دادند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: کســانى که این تفکر را 
داشــتند در مقطعى مى گفتند ما به موشک نیاز نداریم و 
بعد مى گفتند ما به موشک دوربرد نیاز نداریم و برد 300 
کیلومتر براى موشک هاى ما کافى است. کسى نبود به 
اینها بگوید مگر ما قرار است اصفهان یا شیراز را بزنیم که 

برد موشک هاى ما 300 کیلومتر باشد؟

تغییر لوگوى گوگل 
به افتخار یک ایرانى

مصرف ماهیانه 140 هزار ُتن برنج خارجى در کشور

باقرى کنى خانم ها را مستقیم نگاه نمى کند

حضور 17 هزار ایرانى 
در «جمعه سیاه» ترکیه

بعد از على دایى و ماهى، نام «آرنولد» را 
روى سوسک گذاشتند!

مگر قرار است اصفهان را بزنیم که برد موشک ها 
300 کیلومتر باشد؟

...ادامه از صفحه اول
مطبوعــات به واســطه توقــف در چرخــه طراحــى و چــاپ و توزیــع، اگرچه 
نمى تواند در نقطه اوج اطالع رســانى ســریع قرار بگیرد، نقش مؤثر جریان سازى، 

مطالبه گرى و شکل دهى به افکار عمومى توسط آن را نباید فراموش کرد. 
ریشه داشتن و شناسنامه دار بودن مطبوعات و اعتمادى که مى توان نسبت به آن داشت، 
بارزترین شاخصه رسانه هاى مکتوب تلقى مى شود که متأسفانه نادیده گرفته شده و 
همین است که نه تنها بسیارى از سیاستگذارى هاى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و 
سیاسى عقیم مانده است، بلکه  با بسیارى از چالش ها و بحران هاى گوناگون که متأثر 

از بى لجام بودن شبکه هاى اجتماعى هستند، مواجه شده ایم.
مجدداً تأکید مى کنیم با فیلتر و انســداد فضاى مجازى موافق نیستیم؛ ولى قاطعانه 
معتقدیم که سر رشته هدایت جریان اطالع رسانى در شبکه هاى اجتماعى را باید به 
رسانه هاى رسمى ســپرد تا بتوانند با ُخبرگى فطرى و  نخبه گرایى، اذهان عمومى را 
به سمت و سوى کنش هاى مؤثر سوق دهند. تنها در چنین شرایطى است که فضاى 
مجازى نه تنها دیگر تهدید نیست، بلکه به فرصتى تبدیل مى شود که منفعتى بى پایان 

دارد.
برنامه کلى و خط مشى اجرایى روزنامه «نصف جهان» در آغاز شانزدهمین سال انتشار 
نیز بر همین ایده و تفکر بنیان گذاشته شده است. اگر چه در این مسیر سختى هاى انتشار 
و هزینه هاى آن با تمام کمبودهایى که در حوزه زینک و کاغذ و... وجود دارد نفس ها 
را به شــماره انداخته و افزودن بار مالى و ادارى و اجرایى مازاد، به تالشى شبانه روزى 
محتاج اســت، ولى امیدواریم  محک زدن خود در این عرصه، به آموزه اى نوین براى 
مسئولین، و هم به تجربه اى ارزشــمند در زمینه ایجاد هویتى جدید  براى مطبوعات

 تبدیل شود.

تجربه ایجاد هویت جدید رسانه اى
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کشف اسکناس هاى تقلبى
 در فالورجان

1600 بـرگ اسـکناس تقلبـى 50 هـزار تومانى در 
فالورجان کشـف شـد. فرمانده انتظامى شهرستان 
فالورجان گفت: در پى گزارش هاى مردمى مبنى بر 
اینکه فردى قصد دارد مقادیـرى چک پول 50 هزار 
تومانى تقلبى را در بازار خرج کند، موضوع در دستور 
کار ماموران پلیس شهرسـتان قرار گرفت. سرهنگ 
ایـرج کاکاوند افـزود: ایـن متهـم در یـک عملیات 
غافلگیرانه دستگیر و در بازرسى از منزل وى 1600 
برگ چک پول تقلبـى 50 هزار تومانى بـه مبلغ 80 

میلیون تومان کشف شد.

سازش یک میلیارد
 و 250 میلیون ریالى 

رئیس شوراى حل اختالف استان اصقهان از سازش 
پرونده یـک میلیـارد و 250 میلیون ریالـى با تالش 
شوراى حل اختالف استان خبر داد. محمد موسویان 
گفت: خوشـبختانه شـعبه 48 شـوراى حل اختالف 
اصفهـان با برگـزارى جلسـات مختلف رسـیدگى و 
دعـوت از طرفین موفق شـدند این پرونده ده سـاله 
125 میلیون تومانى را به سازش برسانند. وى افزود: 
با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق 
حق و پیشگیرى از اطاله دادرسى سازش سرلوحه این 

پرونده در دستور کار قرار گرفت. 

کشف 30 ُتن شکر
 قاچاق در اصفهان 

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از کشف 30 تن 
شـکر قاچاق به ارزش 30 میلیارد ریال در بازرسى از 
یک کامیونت فوتـون خبر داد. سـرهنگ حمیدرضا 
اکبرى اظهار داشـت: مأموران انتظامى شهرسـتان 
اصفهان، هنگام گشـت زنى در یکـى از خیابان هاى 
این شهر به یک دسـتگاه کامیون فوتون که در حال 
تخلیه شـکر بود مشکوك شـدند. وى ادامه داد: این 
خودرو حامل 10 تن شـکر بـود که مـدارك قانونى 
مربوطه توسـط راننده ارائه نشـد و خودرو و محموله 

توقیف شدند.

پیشرفت 47 درصدى 
پارکینگ توحید

مدیرعامـل سـازمان عمـران شـهرى شـهردارى 
اصفهـان از پیشـرفت 47 درصـدى پارکینـگ زیـر 
سـطحى خیابان توحید خبـر داد و گفـت: این پروژه 
با قـرارداد پیمان بـه ارزش 597 میلیـارد ریال یکى 
از طرح هـاى در حـال اجـراى این سـازمان اسـت. 
مجیـد طرفـه  تابـان اظهـار کـرد: تکمیل آسـفالت 
باند غربـى و بازگشـایى این مسـیر و آغـاز عملیات 
اجرایى در الین شـرقى پروژه تا چند روز آینده انجام 

خواهد شد.

اصالح شبکه هاى آبرسانى 
به گـزارش روابـط عمومى آبفـاى فالورجـان، این 
عملیـات بـه منظورکاهـش هدررفـت آب و بهبـود 
وضعیت آبرسانى با لوله به قطر160 میلیمتر از جنس 
پلى اتیلن انجام شد. در عملیاتى دیگر نیز اصالح 85 

فقره انشعاب آب صورت گرفت. 

مدیرعامل آبفا 
فرمانده برتر شد

از سـوى اسـتاندار و فرمانـده سـپاه حضـرت 
صاحـب الزمـان (عـج)، مدیرعامـل آبفا بـه عنوان 
فرمانده برتر پایگاه بسـیج در استان اصفهان معرفى 
شـد. در مراسـمى که با حضور فرمانده هان نظامى، 
فرماندهـان پایـگاه بسـیج، مسـئوالن و بسـیجیان 
ادارات در استاندارى اصفهان برگزار شد، از مهندس 
هاشم امینى، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان به عنوان فرمانده برتر پایگاه بسیج با اهداى 

لوح تقدیر شد.

خبر

آیین تکریم رئیس ســابق حوزه هنرى استان اصفهان 
و معارفــه رییس جدیــد این نهاد فرهنگــى هنرى در 
عمارت تاریخى ســعدى اصفهان برگزار شد.در ابتداى 
این آئین که سه شنبه_ دهم آذرماه_ در عمارت تاریخى 
سعدى اصفهان برگزار شد، معاون راهبرى استان هاى 
حوزه هنرى انقالب اســالمى کشــور ضمن قدردانى 
از فعالیت هاى مجتبى شــاه مرادى رئیس سابق حوزه 
هنرى اســتان اصفهان، گفت: ایشــان درطول مدت 
تصدى مسئولیت حوزه هنرى استان اصفهان، در احیاى 
هنر و گرم شــدن محافل و روشن شــدن چراغ هنر در 
حوزه هنرى تالش بسیارى داشتند که باعث شد خون 

تازه اى در رگهاى حوزه هنرى اصفهان جارى شود و هنر 
انقالب و جریان هنر در اصفهان رونق مضاعف گیرد. من 
به حضور آقاى نورى در حوزه هنرى اصفهان و افروخته 
ماندن این چراغ نیز امیدوارم و انشاا... در اصفهان بیش از 
گذشته شاهد تولیدات و رویدادهایى از جنس هنر انقالب 
اسالمى باشیم.میثم مرادى بیناباج افزود: چیزى که امروز 
به آن نیاز داریم بازخوانى سنت اصیل هنر ایرانى در عصر 
انقالب اسالمى اســت که حوزه هنرى استان اصفهان 
و آقاى نورى مى توانند از عهــده آن برآیند.در ادامه این 
برنامه معارفه احمد نورى به عنــوان رئیس جدید حوزه 
هنرى استان اصفهان انجام و حکم جدید وى ابالغ شد.

مدیر شرکت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه اصفهان با 
اشاره به اینکه صنایع واقع در شعاع 50 کیلومترى اصفهان 
مجوز مصرف سوخت مازوت ندارند، گفت: متاسفانه تمام 
گازوئیل توزیعى در کالنشــهر اصفهان یورو 4 نیســت و 
اولویت با اتوبوس هاى شرکت واحد است.حسین صادقیان 
در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تشدید آلودگى هوا اصفهان و 
نگرانى استفاده صنایع از سوخت مازوت اظهار کرد: هیچ یک 
از صنایع اصفهان از سوخت دوم مازوت استفاده نمى کنند 
به غیر از برخى کارخانه هاى سیمان واقع در شعاع باالتر از 
50 کیلومتر اصفهان که محیط زیست محدودیتى براى این 

صنایع ایجاد نکرده است.

وى تاکید کرد: به هیچ عنوان صنایع اصفهان که در شعاع 
50 کیلومترى اصفهان قرار دارند، از سوخت مازوت استفاده

 نمى کنند.مدیر شرکت پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
اصفهان با اشاره به سرنوشــت مازوت تولیدى اصفهان، 
تاکید کرد: تمام سوخت مازوت تولیدى اصفهان با ارسال به 

بندرعباس به سایر کشورها صادر مى شود.
صادقیان همچنین با اشاره به اینکه خوشبختانه تمام بنزین 
توزیعى در کالنشهر اصفهان یورو 4 است، افزود: متاسفانه 
تمام گازوئیل توزیعى در کالنشهر اصفهان یورو 4 نیست، 
البته در مرکز شهر و همچنین مسیرهاى ترانزیتى ورودى 
به شهر اصفهان گازوئیل با استاندارد یورو 4 توزیع مى شود.

کدام صنایع اصفهان 
مازوت مى سوزانند؟

رئیس جدید حوزه هنرى 
 اصفهان منصوب شد

میوه شب یلدا در استان اصفهان بیش از نیاز بازار در 
انبار ها ذخیره شده است.

 رئیس اتحادیه میوه و تره بــار اصفهان گفت: میوه 
شب یلدا به میزان کافى پیش بینى شده و به وفور در 

بازار موجود است.
ناصر اطرج، میوه هاى فصل پاییز همچون ســیب، 
پرتقال و نارنگى را بیش از نیاز کنونى بازار ارزیابى 
کرد و گفت: میوه هایى هم که فصل آن گذشته مثل 

هندوانه و انار پیش بینى شــده و در سردخانه هاى 
استان موجود است تا به بازار عرضه شود.

وى در خصــوص نحوه نظارت بــر قیمت گذارى 
میوه هاى موجود در بازار گفــت: میوه ها در میدان 
مرکزى میوه و تره بار اصفهان به روز قیمت گذارى 
مى شود و بازرسان اصناف، نماینده و بازرس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و نماینــده اتحادیه هم بر 

قیمت هاى میوه و میوه فروشى ها نظارت دارند.

مدیر امــور فرهنگى و ارتباطــات اداره کل میراث 
فرهنگى اصفهان گفت: در پــى آتش زدن ورودى 
پایاب قنات وزوان در جنوب شــهر میمه، شناسایى 
عوامــل آن بــا هماهنگى یگان حفاظــت میراث 
فرهنگى اســتان، نیروى انتظامى و مقامات محلى 

در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایرنــا، به تازگى فیلمى در شــبکه هاى 
اجتماعى مبنى بر سوخته شدن ورودى اثر تاریخى 

قنات وزوان در حال بازنشر است.
شهرام امیرى افزود: این اتفاق براى سومین بار است 
که در ورودى این مجموعه تاریخى روى مى دهد و 
سابقه این موضوع به برخى اختالفات بین مالکان 

محلى زمین هاى پیرامون این پایاب  برمى گردد.
وى بابیان اینکه خوشبختانه به داخل قنات آسیبى 
وارد نشــده به دلیل آنکه داراى حفاظ و قفل است 
اظهار داشــت: این پایاب در زمین هاى کشاورزى 
مردم واقع شــده است و دسترسى مســتقیم به آن 

وجود ندارد.
امیرى افــزود: کارکنــان اداره میــراث فرهنگى، 
صنایع دســتى و گردشگرى شاهین شــهر و میمه 
مدتى پیش اقدام به ایجاد پایــگاه جهانى قنات در 
استان کردند که این پایگاه سه قنات وزوان، میمه و 

مزد آباد را پوشش مى دهد.
به گفته وى بر اساس برنامه ریزى هاى انجام شده به 
این دلیل که قنات وزوان در بیابان و در زمین هاى 
کشــاورزى مردم آن منطقه واقع شــده اســت، با 
هماهنگى فرماندار، مســئوالن محلى و شهردارى 
وزنان، بخشــى از این زمین هاى کشــاورزى را از 
کشــاورزان خریدارى شــد و به طرح گردشگرى 

تبدیل کردند.
قنــات وزوان در زمان ساســانیان در 2 کیلومترى 
شمال شهر وزوان احداث شده است و مادر چاه آن در 
جنوب شهر میمه در استان اصفهان قرار دارد؛ طول 
این قنات یک هزار و 800 متر و عمق مادر چاه آن 18 

متر و داراى 64 حلقه چاه  است.
قنات بزرگ و تاریخى وزوان داراى ســد زیرزمینى 
بوده و قادر به ذخیره آب در فصولى که کشاورزان نیاز 
به آب ندارند هست. قدمت این قنات به حدود 2000 
سال پیش مى رسد و باستان شناسان ژاپنى پس از 
بازدید این قدمت را تائید نموده و این قنات تاریخى 

را یکى از نادرترین قنوات جهان معرفى کرده اند.
همچنین قنات بزرگ وزوان از ســوى یونســکو 
به عنوان یکى از اعجاب انگیزترین قنات هاى جهان 

شناخته شده است.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان با اشاره به 
محدودیت تامین گاز براى صنایع فوالد و ســیمان، 
گفت: طى بازرســى هاى اخیر گاز حدود 11 اداره در 
استان به دلیل رعایت نکردن دســتورالعمل هاى 

کاهش مصرف، گاز آنها قطع شد.
ســیدمصطفى علوى اظهار کــرد: در حال حاضر 
محدودیت هاى مصرف گاز براى صنایع سیمان و 
گاز اعمال مى شــود. وى افزود: روزانه مصرف گاز 
فوالد مبارکه از حدود 10 میلیــون مترمکعب به 4 

میلیون و 100 هزار مترمکعب کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه دیگر صنایع فوالدى اصفهان همچون ذوب 
آهن نیز با محدودیت مصرف گاز مواجه هســتند، 
گفت: به دلیل شــرایط موجود نمى خواهیم صنایع 
دچار ضرر شوند و محدودیت مصرف گاز آنها مطابق 

برنامه و تدریجى است.
وى با اشاره به محدودیت مصرف گاز صنایع سیمان، 
توضیح داد: در حال حاضر تمام صنایع سیمان استان 
محدودیت مصرف گاز دارند، به غیر از کارخانه سیمان 
ســفید نایین که اکنون به طور کامل از سوخت گاز 

استفاده مى کند.

علوى البته گفت: گاز تمام نیروگاه هاى اســتان به 
خصوص نیروگاه هاى واقع در شعاع 50 کیلومترى 

اصفهان به طور کامل تامین مى شود.
وى درباره قطع گاز ادارات پرمصرف نیز، گفت: در حال 
حاضر بررسى و بازدید دوره اى از ادارات استان آغاز 
شده است و بنابر مصوبه دولت تمام ادارات باید نیم 
ساعت قبل از شروع فعالیت سیستم گرمایشى خود 
را روشن و نیم ساعت قبل از پایان کار، سیستم هاى 
گرمایشــى خود را خاموش کنند، همچنین روزهاى 
تعطیل سیستم هاى گرمایشى ادارات باید خاموش 

کنند و ادارات موظف به رعایت آن هستند.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: طى 
بازرسى هاى اخیر گاز حدود 11 اداره در استان به دلیل 
رعایت نکردن دستورالعمل هاى کاهش مصرف قطع 

شده است که البته گاز آنها دوباره وصل شد.
وى در پاسخ به این سوال که چند درصد مشترکان 
گاز اصفهــان پرمصرف هســتند، گفــت: مطابق 
بررســى هاى صورت گرفته در مجموع 70 درصد 
مشترکین گاز اســتان در چارچوب مصرف دارند و 
حدود 5 درصد نیز مصرف متوسط گاز و حدود 8 درصد 

مشترکین گاز پرمصرف هستند. 

تعداد 1139 ناشــر از سراسر کشــور براى حضور 
در اولین نمایشــگاه مجازى کتاب استان اصفهان 
(پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان اصفهان) اعالم 

آمادگى کردند.
 پیش از شیوع ویروس کرونا در سال 1398، حدود 
443 ناشــر براى حضور در چهاردهمین نمایشگاه 
کتاب اســتان اصفهان ثبت نام کرده بودند؛ اما این 
آمــار در اولین نمایشــگاه مجازى کتاب اســتان 
اصفهان با افزایش 157درصــدى همراه بوده و به 

1139 ناشر رسیده است. 
از بیــن 1139 ناشــر متقاضى حضــور در اولین 
نمایشگاه مجازى کتاب استان اصفهان، 51 ناشر 
از اصفهان براى شــرکت در این نمایشگاه اعالم 
آمادگى کردند. ناشران سراسر کشور از بیست ونهم 
آبان ماه تا هفتم آذرماه 1400 فرصت داشتند براى 

www. ثبت نام در این نمایشگاه به نشانى اینترنتى
ketab.ir مراجعه کنند.

بر اســاس این خبر، افزایش حضور ناشران نسبت 
به نمایشــگاه فیزیکى، ایجاد زمینه مساعد براى 
معرفى بیشتر و کامل تر کتاب هاى ناشران، صرف 
وقت و هزینه کمتر براى جســت وجو و انتخاب و 
خرید کتاب توســط بازدیدکننده، امکان مشاهده 
عناوین بیشــتر از ناشــران مختلف با موضوعى 
واحد، افزایــش دامنه انتخاب کتــاب و... از جمله 
مزایاى برگــزارى نمایشــگاه  مجازى اســتانى

 کتاب است.
اولین نمایشــگاه مجازى کتاب استان اصفهان در 
تمام نقاط استان و کمک به توزیع مناسب کتاب در 
سطح کشور از بیستم تا بیست وششم آذرماه 1400 

به مدت هفت روز برگزار خواهد کرد.

ذخیره سازى میوه شب یلدا در اصفهان

 ورودى قنات 2000 ساله میمه را آتش زدند

8 درصد مشترکین گاز در اصفهان پرمصرف هستند

آمادگى  1100 ناشر براى 
نمایشگاه مجازى کتاب اصفهان

سخنگوى آبفاى اســتان اصفهان گفت: باوجود سردى 
هوا، آبى که به میزان11 مترمکعب برثانیه از تصفیه خانه 
آب بابا شیخعلى (ســامانه اول آب رســانى) وارد مدار 

مى شود کفاف شرب اصفهان بزرگ را مى دهد.
مهرداد خورسندى با بیان اینکه هنوز وارد مرحله بحران 
نشدیم و طبق روال عادى آب شــرب اصفهان تولید و 
تصفیه مى شــود، اظهار داشــت: با توجه به سردى هوا 
اکنون تعدادى از چاه هاى آب را خاموش کردیم و آبى که 
از تصفیه خانه تصفیه و وارد مدار مى شود، کفاف شرب 

را مى دهد.
وى ادامه داد: شرکت آب و فاضالب در تابستان امسال از 
چاه ها و تصفیه خانه آب باباشیخعلى در مجموع 13 هزار 
تا 13 هزار و 800 لیتر بــر ثانیه آب تولید تصفیه مى کرد 
درحالى که مصرف حدود 18 هزار لیتر در ثانیه بود و چهار 

هزار و 300 لیتر بر ثانیه کسرى آب داشتیم. اما اکنون 11 
هزار تا 12 هزار لیتر در ثانیه (11 تا 12 مترمکعب در ثانیه) 
کفاف شــرب را مى دهد و نیاز به وارد مدار کردن چاه ها 
ندارد، خاطرنشــان کرد: از چاه هاى آب در حال حاضر 
موردى براى تأمین شرب استفاده مى شود و در مجموع 
آبرسانى به اصفهان بزرگ شامل 58 شهر و 300 روستا 

از سامانه اول (تصفیه خانه باباشیخعلى) است.
خورســندى افزود: امید است مشــکل براى تأمین آب 
اتفاق نیافتد زیرا بنا به گفته استاندار اگر قرار باشد هرگونه 
تصمیمى در حوزه آب گرفته شود دستکم باید تأمین سه 

ماه آب شرب مردم اصفهان را پیش بینى کنیم.
وى تصریح کرد: هنوز وارد مرحلــه بحران براى تأمین 
شرب نشــدیم که اقدام خاصى در دســتور کار داشته 
باشــیم اما هم اکنون با مدیریت فشار، زون بندى و تله 

مترى شبکه و کنترل و مانیتورینگ شرایط را تحت نظر 
داریم و امید است با بارندگى هاى پیش رو ظرفیت پشت 
سد زاینده رود به عنوان منبع اصلى تأمین شرب استان 

اصفهان افزایش یابد.
سخنگوى آبفا استان اصفهان با تاکید بر اینکه هم اکنون 
با توجه به ســردى هوا ظرفیت 11 تا 12 متر مکعب بر 
ثانیه آب تولیدى از تصفیه خانه، تأمین کننده آشامیدنى 
و بهداشت شهروندان اصفهانى است، درباره افت فشار 
آب در محدوده خیابان بهارستان در شمال شهر اصفهان 
در روز شنبه گفت: این افت فشار و قطعى به علت ترمیم 
و اتصال لوله براى تقویت فشــار آب منطقه بوده است 
و بســیارى از امور اصالح شبکه آب شــرب، ترمیم و 
اتصاالت را در فصل سرما انجام مى دهیم که افت فشار 

آب براى ساعاتى سبب نارضایتى شهروندان نشود.

سخنگوى آبفاى استان اصفهان:

تأمین آب شرب اصفهان هنوز 
بحرانى نشده است

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شــهردارى اصفهان بــا بیان اینکه ســرانه 
تفرجگاهى فضاى سبز در شهر اصفهان فقط 
3/63 مترمربع به ازاى هر نفر اســت، گفت: 
همگام با توســعه محیط شــهرى و افزایش 
جمعیت، توسعه فضاى سبز حداقلى در معابر 
و محالت حق مردم است که با هدف افزایش 

نشاط اجتماعى باید انجام شود.
مجید عرفان منش اظهار کرد: میزان مصرف 
آب فضاى سبز اصفهان نسبت به کل مصارف 
در حوزه زاینده رود کمتر از یک درصد و در حوزه 

شهر اصفهان حدود 17 درصد است.
مدیرعامــل ســازمان پارك هــا و فضــاى 
سبز شــهردارى اصفهان تصریح کرد: کلیه 
اقدامات الزم جهت کاهش مصــارف آب از 
طریق بهبــود روش هاى آبیــارى و اصالح 
الگوهاى کاشت و اســتفاده از گونه هاى کم 

مصرف در دســتور کار شــهردارى اصفهان
 قرار دارد.

وى با بیان اینکه فضاى ســبزى امروز شهر 
اصفهان میراث گذشــتگان و امانت آیندگان 
است که باید در حفظ و حراست از آن بکوشیم، 
گفت: عمــده فضاى ســبز موجــود تحت 
نگهدارى، داراى قدمــت چندین دهه بوده و 
حداقل در دهه اخیر توســعه چندانى صورت 

نگرفته است.
وى با بیان اینکه سرانه تفرجگاهى فضاى سبز 
در شهر اصفهان فقط 3/63 مترمربع به ازاى 
هر نفر است، گفت: سرانه متعارف و قابل قبول 
فضاهاى سبز شهرى در شهرهاى ایران بین 
هفت تا 12 مترمربع براى هر نفر است که در 
مقایسه با شاخص تعیین شده از سوى محیط 
زیست سازمان ملل متحد (20 تا 25 مترمربع 

براى هر نفر)، رقم کمترى است. 

مدیر دفتر مهندسى رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه اى 
اصفهان از آزاد ســازى یک هزار و 500 هکتار از اراضى حریم و 

بستر رودخانه زاینده رود خبر داد.
احمدرضا صادقــى اظهار کرد: برغم مشــکالت و کمبود منابع 
مالى و تنگناهاى اقتصادى و از سوى دیگر فشارهاى اجتماعى تا 
کنون 2 هزار و 300 تخلف در باالدست سد زاینده رود شناسایى 

و پرونده قضایى آن تشکیل شده است.
مدیر دفتر مهندسى رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه اى 
اصفهان ادامه داد: عالوه بر آن تاکنون 90 کیلومتر دیوارسازى 
و 150 کیلومتر آزادســازى در حریــم و بســتر رودخانه هاى 
اولویت دار اســتان انجام و حدود 400 کیلومتر شاخص گذارى 
در حد و بســتر رودخانه ها در کل اســتان انجام شــده است. 
صادقى تصریح کرد: عالوه بر این گلوگاه هاى خســارت سیل 
نیز شناســایى شــدند. وى اضافه کرد: 110 هکتــار مربوط به 
پایین دســت رودخانه زاینده رود نیز آزادســازى و رفع تصرف

 شد.
صادقى با بیان اینکه تاکنون مطالعات بــر روى 2 هزار و 500 
کیلومتر از رودخانه هاى استان انجام شد، خاطرنشان کرد: پاسخ 
گویى به بیش از 2 هزار استعالم در رابطه با حریم و بستر رودخانه 
نیز از دیگر اقدامات دفتر مهندسى رودخانه ها و سواحل شرکت 

آب منطقه اى اصفهان بود.
مدیر دفتر مهندسى رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه اى 
اصفهان اضافه کرد: در پایین دست سد آبشار حفاظت از پساب 
و جلوگیرى از برداشــت آن به عهده این دفتر است و همکاران 
با تمامى قوا از برداشــت و مصرف آن در کشاورزى جلوگیرى 

مى کنند. 

کمبود سرانه تفرجگاهى
 فضاى سبز در اصفهان

آزادسازى1500 هکتار 
از اراضى حریم و بستر 

زاینده رود
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سیروس ابراهیم زاده نویســنده و بازیگر پیشکسوت فروردین ماه 
1400 وارد هشــتاد و چهارمین سال زندگى شــد. او داراى مدرك 
کارشناسى ارشــد تئاتر از مدرســه هنرهاى دراماتیک و موسیقى 
بیرمنگام انگلستان و آکادمى هنرهاى نمایشــىـ  موسیقى لندن 
و کارشناســى زبان و ادبیان انگلیســى از دانشــگاه تهران است و 
فعالیت هنرى را در ســال 1346 بــا تلویزیون و رادیــو آغاز کرد. 
ابراهیم زاده که ســال ها در تلویزیون، ســینما،  تئاتر و رادیو فعالیت 
کرده، مدتى اســت حضور چندانــى در عرصه بازیگــرى ندارد و 
شــاید یکى از آخرین کارهاى او که بتوان از آن نام برد، ســریال 

«ساختمان پزشکان» باشد. 

این روزها چه مى کنید؛ با شــرایط کرونا آیا 
مشغول به کارى هستید؟

ســاعت شــش بامداد از خواب بر مى خیزم، دمپایى هاى پشت پا 
بسته ام را مى پوشم، یکى از پنجره هاى رو به حیاط را باز مى کنم و 
هواى نیمه سالم صبح پایتخت را به درون دعوت مى کنم. نیم ساعت 
ورزش سبک سوئدى ... و بعد پنجره را بسته کیپ مى کنم. سپس 
به سرعِت برق ولى آرام و بى سر و صدا صبحانه را مى زنم توى رگ 
(به قول برو بچه هاى قدیمى!) نان سنگک باالى 10 هزار تومان را 
عشق است ... مى نشینم پشت میز... روى میز چندین کتاب و مجله 
در زمینه هاى گوناگون هنر و ادبیــات، خوانده و نخوانده، باز و نیمه 
باز روى میز ولو شــده. کتاب پرورقى که مجموعه نمایشنامه هاى 

کوتاه به زبان انگلیسى که سفارش گرفته ام ترجمه کنم. اوایل فتنه 
عالیجناب کرونا، کار را شروع کرده ام و هنوز ناتمام است...!

مدت هاست از تلویزیون دور هستید آیا دلیلى 
دارد. آیا پیشنهاد مى شود و نمى پذیرید یا خیر؟

بعد از ظهور و تاخت و تاز «کرونا» بازار کســب و کار تئاتر و سریال 
سازى و ...  کاسد (لفظ قلم «کساد») شده! و دیگر اینکه من همیشه 

گزیده (لفظ قلم «کم کارى» «بیکارى») کار کرده ام!
شما در سریال هاى تلویزیونى به ایفاى نقش 
پرداخته اید کــه اغلب به نوعــى طنز بوده و 
کارهاى پرمخاطبى هم بوده اند. علت این که 
دیگر اینگونه آثار در تلویزیون نیست، چیست؟

 باید از خودشان پرسید...شــاید بتوان گفت «دیگه براشون صرف 
نمى کنه طفلکى ها!» (دلخور نشوند ... شوخى کردم!)

شبکه نمایش خانگى رقابت جدى با تلویزیون 
پیدا کرده در سریال هایى که تولید مى کند آیا 

پیشنهادى به شما در این مدیوم شده؟   
بله خوب است...خوب! رقابت نمایش خانگى با نوع غیرخانگى اش 
بسیار جدى است. ولى از من تا به حال دعوت به کار نکرده اند. (لطفا 

بین خودمان بماند!)
«کاکتوس» و «آشپزباشــى» یکــى از آثار به 
یادماندنى شما در تلویزیون محسوب مى شود. 
درباره این سریال که سال 79 تولید شد. اگر 

خاطره اى دارید و همکاریتان با آقاى هنرمند 
بفرمایید.

آشپزباشى ســریال خوبى بود مثل اغلب دیگر کارهاى محمدرضا 
هنرمند و من یک نقش کوتاه دوست داشــتنى در آن داشتم. ولى 
«کاکتوس» داستان مفصلى دارد. این سریال نشأت گرفته از سریال 

«اختاپوس» بود.
از خاطرات سریال «کاکتوس» بگویید.

یکى از هم محله اى هاى قدیم من که مى دانستم دستى بر قلم دارد 
و عیالوار و نیازمند است، روزى سراغ من آمد و از من خواهش کرد که 

به عنوان نویسنده متن دست او را در کاکتوس بند کنم. سمعا و طاعتا، 
با محمدرضا هنرمند در این باره صحبت کردم و او پذیرفت که دوست 
من متنى به عنوان نمونه بنویســد و به ما بدهد. دوست نویسنده در 
مدتى کمتر از یک هفته نوشته خود را تسلیم کاکتوس کرد و قرار شد 
در اولین جلســه تمرین ما متن او خوانده شود و نظر جمع همکاران 
مورد نظر قرار گیرد. در جلسه متن را به دست من دادند که بخوانم 
براى جمع ... چشــمتان روز بد نبیند وقتى دفترچه متن را باز کردم، 
دیدم که دوست ما هرچه متلک و بد و بیراه مى دانست بار ما کرده 

است. او تنها کسى بود که «کاکتوس» را نمى پسندید.

گپى متفاوت و طنز با سیروس ابراهیم زاده

همیشه گزیده کار کرده ام
«منصور 2» 

ساخته مى شود؟

«گربه سیاه» 
نیامده متوقف شد

مدیرتولید فیلم سینمایى «منصور» گفت: عالقه مند 
به تولید «منصور 2» هستیم.

فیلم «منصور» به کارگردانى ســیاوش ســرمدى 
روایتى از زندگى شهید ستارى است که از مدتى قبل 
روى پرده سینماها رفته و تاکنون به فروش بیش از 

یک میلیارد و 600 میلیون تومان رسیده است.
مهدى مطهــر با بیان اینکه ســیاوش ســرمدى 
(کارگردان) قرار بود مستندى را درباره شهید ستارى 
آماده کند و به حدى متریال درباره این شهید زیاد بود 
که تصمیم گرفتیم اثر به فیلم سینمایى تبدیل شود، 
گفته است: درباره خیلى از قهرمانان ملى، مخاطب 
پس مى زند زیرا فیلم تبدیل به اثرى شعارى مى شود. 
این اتفاق دالیل مختلفــى دارد و گاهى خانواده ها 
مانع مى شوند تا چهره اى واقعى از قهرمان به تصویر 
کشیده شود و گاه اجازه داده نمى شود تا گروه سازنده 
اثر را دراماتیزه کند. در پروژه «منصور» اتفاقى نادر 
افتاد و خانواده شهید ستارى همکارى بسیار خوبى با ما 
داشتند و به خصوص سورنا ستارى با اثر بسیار همراه 
بود. او تصمیمى جسورانه گرفت و قبل از جشنواره 
اثر را ندید و گفت مى ترسم فیلم را ببینم و درباره آن 

اعمال نظر کنم. 
مطهر یاداورى کرده اســت: محسن قصابیان یکى 
روزهاى فیلمبردارى باید لباس غیرنظامى مى پوشید 
و آن روز سورنا ســتارى به پروژه سر زد. از قصابیان 
خواستم لباس نظامى را بپوشد و وى پس از پوشیدن 
لباس، روبروى سورنا قرار گرفت و من شوك و بهت 
را در چهــره وى دیدم چراکه خیلى شــبیه پدرش 

شده بود.
مدیر تولید «منصور» عنوان کرده است: ما نزدیک 
5 میلیارد و 500 میلیون تومان براى این اثر در سال 
98 هزینه کردیم و سوم اسفند همزمان با آغاز دوره 
قرنطینه کرونا، فیلمبردارى اثر به پایان رسید. یک 
هلى کوپتر که بخواهد بپرد 12 میلیون هزینه دارد که 
ما این هزینه ها را نداشتیم و ارتش پاى کار بود. معموال 
دو سوم پروژه ها، صرف دستمزد بازیگران مى شود اما 
به همت کیومرث مرادى و تالش سیاوش سرمدى با 

طیف خوبى از بازیگران تئاترى روبرو شدیم. 
او همچنین گفته است:  عالقه مند به تولید «منصور 
2» هســتیم و مى توان به این ســمت رفت و ادامه 
کاراکتر یک قهرمان را تکرار کنیم چون شخصیت 

منصور ستارى به ما این ظرفیت را مى دهد.

در مراســم اکران خصوصى فیلم سینمایى «گربه 
سیاه»، بهرام رادان که تهیه کنندگى فیلم را برعهده 
دارد، اعالم کرد که اکران این فیلم ســینمایى به 

تعویق افتاده است.
قرار بود اکــران این فیلم چهارشــنبه(10 آذر) در 
سینماهاى سراسر کشور آغاز شود اما بنا به دالیلى 
اکران این فیلم لغو شد و زمان نمایش دقیق آن  هم 

مشخص نیست.
این فیلم اولیــن اکران خود را در بخش مســابقه 
جشنواره ورشــو2020 آغاز کرد و همزمان با آغاز 
اکران این فیلم از پوستر این فیلم نیز رونمایى شد. 
بهرام رادان در تجربه اى متفاوت در کنار بازیگرى 
تهیه کنندگى فیلم «گربه ســیاه» را هم برعهده 
دارد و در این فیلم ایفاگر نقش خودش است. «گربه 
سیاه» روایت گر داستانى مخصوص جوانان است و 
به نظر مى رسد در زمان اکران بتواند نظرات مثبتى از 

مخاطبان جوانش دریافت کند.
این فیلم موضوعى کامال مرتبط با فضاى امروزى 
جوانان شهرت، فضاى مجازى و موسیقى زیرزمینى 
دارد. در خالصه داســتان فیلم آمده: « همه چیز از 

غروبى شروع شد که دیگه دلگیر نبود...»
بهرام رادان، ترالن پروانه، کیا رکنى، پیام احمدى 
نیا، آ زاده ســدیرى، علیرضا اســتادى، حســین 
پورکریمى، بهاره کیان افشار، رضا یزدانى، احسان 
کرمى، على اوجى و گروه سون بند از بازیگران این 

فیلم هستند.

 محسن کیایى گفت: این روز ها مشغول بازى در یک سریال در 
شبکه نمایش خانگى به نام «بى گناه» هستم.

ایــن بازیگر ســینما و تلویزیون گفت: ســه ســال پیش 
فیلــم دینامیت را بــازى کردم و االن خوشــحالم که 

پرفروش ترین فیلم 1400 شده است.
او در پاسخ به این سوال که سطح کیفیت فیلم هاى 
کمدى را چطور ارزیابــى مى کنید بیان کرد: این 
روزها بــه دلیل مشــغله هاى کارى هیچ فیلم 
کمدى و حتــى دینامت را ندیــدم و به همین 

خاطر نمى توانم نظرى بدهم.
این بازیگر ادامه داد: این روز ها مشغول بازى 
در یک ســریال نمایش خانگى با نام بى گناه 
هستم که به کارگردانى مهران احمدى و تهیه 
کنندگى مصطفى کیایى در حال ساخت است. 

کیایى افزود: عالوه بر این یک فیلم سینمایى 
براى جشنواره فیلم فجر با نام نگهبان شب که 
به کارگردانى و تهیه کنندگى رضا میر کریمى 

دارم که تجربه جذاب بود.

محسن کیایى با «بى گناه»
 به نمایش خانگى مى آید

باز روى میز ولو شــده. کتاب پرورقى که مجموعه نمایشنامه هاى

 محسن کیایى گفت
شبکه نمایش خانگ
ایــن بازیگر سـ
فیلــم دینام
پرفروشت
او در پاس
کمدى
روزه
کمد
خا

این
در
هس
کنن
کی
برا
ک به
ک دارم

محسن کیایى
نیکالس کیج نقش کنت دراکوال خون آشام معروف را در فیلم «ِرنفیلد» محصول  به نمایش خ

یونیورسال بازى مى کند.
. داستان این فیلم همانطور که از اســمش مى توان حدس زد بر دراکوال خون آشام 

مشهور تمرکز ندارد و بیشتر بر شخصیت نوکر این داستان ِرنفیلد متمرکز است.
از نکات جالب این فیلم حضور دو نیکالس در نقش هاى مهم اثر است. در این فیلم 

نیکالس هولت نیز نقش ِرنفیلد نوکر و مالزم داستان را بازى خواهد کرد.
پیش بینى مى شود قصه این فیلم در زمان حال رخ دهد و البته مشخص نیست چه 
مقدار از داستان برام استوکر در این اثر وارد خواهد شد. برام استوکر کتاب «دراکوال» 

را در سال 1897 نوشت. 
در این اثر مهیج ادبى، شــخصیت آر. ام. ِرنفیلد یک بیمار در آسایشــگاه بیماران 
روانى اســت او در این آسایشــگاه تصور مى کنــد از نوعى توهم رنــج مى برد 
کــه او را وادار مى کند تا موجــودات زنده را به امید دســت یافتن بــه جاودانگى 
بخــورد، او البتــه بعدهــا متوجه مــى شــود در این مــدت تحت نفــوذ کنت

 دراکوال بوده است.

«نیکالس کیج» در نقش «دراکوال» ظاهر مى شود

شــامگاه هشــتم آذرماه، پرویز پرستویى 
عکســى را از فرامرز صدیقــى - بازیگر و 
کارگردان قدیمى سینما - منتشر کرد که به 
سرعت در فضاى مجازى پخش شد و همه 
برایش آه و افسوس سردادند و از نامهربانى 
و بى رحمى سینما و بى معرفتى اهالى سینما 

گله کردند. 
 بیشتر از یک دهه است که فرامرز صدیقى 
در هیــچ فیلم و ســریالى بــازى نکرده و 
خبرى از او در دست نیســت. همکارانش 
او را هنوز با آن صداى خــاص و بیان گیرا 
و قد و قامتى برافراشــته و چهارشانه به یاد 
دارند ولى عکس منتشر شده چنان تصویر 
شکسته اى از او نشــان مى دهد که در نگاه 
اول به سختى مى توان متوجه شد او همان 
بازیگر فیلم هاى «آخرین پرواز» احمدرضا 
درویش و «دندان مار» مســعود کیمیایى 

است. 
آن هایى که تا حدودى از فرامرز صدیقى شــناخت دارند مى گویند او آدم بســیار تودارى است و درباره بعضى 
موضوع ها به هیچ وجه نمى خواهد صحبت کند تا جایى که شــاید به کل، منکر یک اتفاق یا ماجرا شود؛ مثل 
یکى از اولین فیلم هاى او که شنیده شده چند سال قبل خودش زیر بار صحبت درباره آن نرفته و گفته که اصال 
در آن فیلم بازى نکرده؛ این در حالى است که چند عکس به نام این فیلم وجود دارد ولى هیچ نسخه اى از خود 

فیلم باقى نمانده است.
برخى همکاران قدیمى صدیقى مى گویند او روحیه اى داشته که به نظر مى رسد نوعى عزلت گزینى را انتخاب 
کرده و به همین دلیل خیلى از کسانى که در سال هاى قبل در پى او بودند موفق به دیدار یا صحبت با او نشده اند. 
پرویز پرستویى هم در دل نوشته خود اشاره کرده اســت که در فیلم «قاتل اهلى» مسعود کیمیایى به دنبالش 

رفتند ولى او حتى حاضر نشد درب خانه را به روى عوامل تولید باز کند!
بنابراین در کنار گمانه زنى هاى دیگر، گفته مى شود آنچه ما از این بازیگر در عکس جدیدش دیدیم شاید نتیجه 
یک تصمیم خودخواسته باشد که ممکن است به دلیل اعتراض به شرایط موجود و سیاست هاى بى رحم سینما 
باشد. گویى یک نوع مبارزه است که به گوشه نشینى ختم شــده؛ مبارزه اى که خیلى هاى دیگر هم در سینما 

سراغش رفتند و در مقاطعى از این هنر خداحافظى کردند اما وسوسه شدند و برگشتند. 
با این وجود به نظر نمى رسد فردى که چند سال است خود را از دسترس همکارانش دور نگه داشته، دست به 
انتشار این عکس زده باشد هرچند با فیگورى که دارد، مشخص است که از برداشتن عکس کامال آگاه بوده ولى 

این احتمال هم مى رود که قرار  نبوده عمومى شود یا شاید هم اتفاقا در راستاى همان اعتراض احتمالى باشد.

راز و رمزهاى نهفته درون  یک عکس
فرامرز صدیقى؛ عزلت نشین یا رانده شده؟

بازیگر سریال «آرایشگاه زیبا» پیرامون آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى 
گفت: به تازگى در یک اثر سینمایى با نام «سوسن خانوم کووید نوزده» حضور پیدا 
کردم که قرار بود در جشنواره فیلم فجر رونمایى شود اما به دلیل نرسیدن به بخش 
پس از تولید از حضور در چهلمین دوره از جشــنواره باز ماند و به همین دلیل براى 

اکران نوروزى آماده مى شود.
هما خاکپاش ادامه داد: در فیلم سینمایى «سوســن خانوم کووید نوزده» یکى از 
نقش هاى اصلى را ایفا مى کنــم، در این فیلم عالوه بر من نســرین مقانلو و لیال 
اوتادى نیز حضور دارند که من کاراکتر مادر لیال اوتادى را بازى مى کنم. این نقش 
برایم جالب بود و با وجود تمام مشکالت بیمارى کرونا و ترس از آن در این پروژه 

حاضر شدم. 
 بازیگر فیلم «ازدواج صورتى» درباره حواشى به وجود آمده درباره عمل زیبایى خود 
افزود: این اتفاقات تماما حواشى اســت زیرا من به هیچ عنوان عمل زیبایى انجام 
نداده ام، البته سالها پیش به علت یک مصدومیت بینى ام شکست و مجبور به عمل 

بینى شدم اما بعد از آن هیچ گاه سراغ عمل زیبایى نرفتم.
وى در همین رابطه افزود: واقعیت امر نه اینکه بگویم عمل زیبایى را تقبیح مى کنم، 
بلکه به طور کلى به تزریقات و بى حسى حساسیت دارم و جرات انجام عمل زیبایى 
را پیدا نکرده ام، حتى گاهى به فکر آن افتاده ام اما در حال حاضر از ظاهر خود کامال 
راضى هستم و قصد عمل ندارم. به طور کلى از آن دسته بازیگرانى نیستم که تمام 

تمرکزشان در بازیگرى رسیدن به ظاهر باشد. 
خاکپاش درباره دلیل ایجاد حواشى اضافه کرد: به نظر من این حواشى نتیجه یک 

کنجکاوى یا شیطنت بود، من عکســى را در یک مراسم جشن منتشر کرده بودم، 
پس از آن برخى شبکه هاى مجازى به مقایســه آن عکس با گریم یکى از آثارم 
پرداخته بودند، موضوع به همین سادگى است منتها برخى دوست دارند که اتفاقى 

کوچک را بزرگ کنند. 
وى با اشاره به دورى خود از حاشیه سازى ادامه داد: شاید برخى دوست دارند این 
حواشى اطرافشان باشد اما شخصا هیچگاه نخواسته و نمى خواهم که با توسل به 
حواشى به یاد مردم بیایم، البته که نمى توان جلوى حواشى را گرفت، مثال بازیگرى 
که از ســر تا پاى خود را عمل مى کند باید منتظر این حواشى باشد اما در مورد من 
مطمئن باشید که هیچ عمل زیبایى را به عمرم انجام نداده ام. خوشبختانه با ظاهرم 
هیچ مشکلى نداشته و ندارم، کامال از خودم راضى هستم پس در زندگى و بازیگرى 

خود را وارد این حواشى نخواهم کرد.

خاکپاش: 

بازیگرى که سر تا پایش را 
عمل کرده دنبال حاشیه است

بخــورد، او البتــه بعدهــا متوجه مــى شــود در این مــدت تحت نفــوذ کنت
 دراکوال بوده است.

نازنین کیوانى بازیگر سریال «سرجوخه» که از شبکه 3 
سیما در حال پخش است اظهار کرد: در بازیگرى هدفى 
خاص را دنبال مى کنم؛ ابتدا اینکه بتوانم در مسیر بازیگرى 
به مرحله اى برسم که پیش مردم محبوب شوم و همچنین 

در درون خود حس رضایت داشته باشم.
وى در پاســخ به اینکه مالك و معیارش براى انتخاب در 
سینما و تلویزیون چیست چنین گفت: در مورد اینکه بین 
تلویزیون و سینما کدام برایم در اولویت است باید بگویم 
تلویزیون و سینما دو رسانه متفاوت است و هر کدام براى 
من جایگاه ارزشــمندى دارد، ولى این را بگویم که من با 

تلویزیون به مردم شناخته شدم.
بازیگر «ســرجوخه» درباره مالك هایش براى انتخاب 
نقش  گفت: طول نقــش برایم مهم نیســت بلکه مهم 
تاثیرگذارى اى اســت که آن نقــش و کاراکتر در قصه 

دارد. مثل نقش آوین در «ســرجوخه»، با اینکه نسبت به 
نقش هاى دیگر کمتر اســت، ولى تاثیر به سزایى در روند 

داستان دارد.
کیوانى درباره حضور بازیگران جوان در سینما و تلویزیون 
تصریح کرد: اتفاقا ســینما هم بازیگران  جدیدى معرفى 
مى کند و اصًال متکى به بازیگران تکرارى نیست ولى این 
امر جدى تر در تلویزیون در حال انجام است. تاکید مدیران 
تلویزیون روى حضور بازیگران جوان مى تواند نوید بخش 
اتفاق هاى خوب در سایر آثار باشد ولى نمى توان کتمان کرد 

در سینما این روند کندتر و محتاط تر است.
کیوانى در پایان درباره ساخت ســریال هاى امنیتى که 
مدتیســت در تلویزیون زیاد شده اســت، توضیح داد: هر 
بازیگرى مشتاق اســت در این قبیل تولیدات که اتفاقا در 

ایران کمتر به آنها پرداخته شده است، بازى کند. 

نازنین کیوانى:
نقشم در «سرجوخه» کوتاه ولى در قصه مؤثراست
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رسول خطیبى، سرمربى آلومینیوم با اشاره به اینکه تیم او هم 
در بازى ها از داورى ضرر کرده گفت: همه قبل و بعد از بازى 
دو روز قبل و بعد از بازى در مورد داورى صحبت و جو را خراب 
مى کنند تنها ما و سپاهان هستیم که در مورد داورى صحبت 
نمى کنیم با اینکه ما هم ضرر کرده ایم. من به بقیه تیم ها احترام 
مى گذارم اما از کمیته هاى داوران و انضباطى گله دارم که هیچ 
برخوردى در این مورد نمى کنند. چرا باید توجیه کنند که داور 
نگذاشت ما ببریم؟ از کمیته داوران مى خواهم با رسول خطیبى 
یا کادر فنى ما اگر در مورد داورى صحبت کردیم برخورد کند. 
100 یا 200 میلیون جریمه کنید. در این صورت دیگر کسى در 

مورد داورى صحبت نمى کند.

من را هم جریمه کنید!

01

04

على کریمى درباره حواشــى انتخاب لیونل مسى به عنوان 
بهترین بازیکن سال از سوى مجله فرانس فوتبال اظهار کرد: 
فکر مى کنم خود مسى هم از انتخابش تعجب کرد. من خودم 
روى لواندوفسکى و امباپه نظر داشتم که یک کدام از این ها 
انتخاب شوند. باالخره کسانى که صاحب راى بودند به مسى 
راى دادند و مبارکش باشد ولى فکر مى کنم در یکى دو سال 
گذشته بازیکنان بهترى بودند که باید این عنوان را کسب کنند. 

امسال توپ طال حق لواندوفسکى بود.

مسى هم تعجب کرد

04

03

05

«داریو هریرا» داور مسابقه حساس دو تیم النوس و راسینگ 
در هفته بیست و سوم رقابت هاى لیگ آرژانتین مدعى شد 
که «الوتارو آکوستا»، مهاجم النوس وى را به مرگ تهدید 
کرده و به او گفته: تو فاسدى و اگر یک بار دیگر قضاوت بازى 
ما را بر عهده داشته باشى تو را مى کشم. گفته مى شود با توجه 
به تشکیل پرونده قضایى مجازات سنگینى در انتظار بازیکن 
آرژانتینى خواهد بود. این در حالى است که مسئوالن باشگاه 

النوس از اظهار نظر در این خصوص خوددارى کرده اند.

نوید عاشــورى، هافبک تیم فوتبال گل گهر ســیرجان در 
ارتباط با بازى بعدى تیمش برابر سپاهان صدرنشین لیگ 
برتر تصریح کرد: آنها نیازى به تعریف ندارند و بدون شک 
بهترین تیم لیگ هستند. ما بازى سختى داریم ولى انگیزه 
باالیى داریم تا روند خود را ادامه داده و جزو باالنشــین ها 
باشــیم. امیدوارم در این بازى 3 امتیاز را بگیریم تا موقعیت 
خودمان را در جدول بهتر کنیم. ما قطعًا براى برد به میدان 

خواهیم رفت.

تهدید داور به مرگ 
وسط بازى

سپاهان بهترین تیم 
لیگ است
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چند روز پیش گفته شد که ســهمیه کشورهاى تاجیکستان 
و لبنان براى حضور در لیگ قهرمانان آســیا 2022 به دلیل 
دیر فرســتادن مدارك باطل شــده و طبق قوانین AFC در 
ســال هاى گذشــته در صورت ابطال ســهمیه این چنین 
کشورهایى ســهمیه ایران 3+1 مى شــد یعنى سپاهان به 
صورت مستقیم در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 2022 
شــرکت مى کرد؛ اما در خبرى فورى اعالم شد AFC مجوز 
حضور باشگاه هاى تاجیکستانى و لبنانى را صادر کرد. بدین 
ترتیب سهمیه کشورمان در این تورنمنت مثل گذشته 2+2 
ماند و سپاهان شانس حضور در مرحله گروهى را از دست داد و 

باید به همراه استقالل در پلى آف شرکت کند.

شانس سپاهان پرید

هفته هفتم رقابت هاى لیگ برتــر فوتبال، جام خلیج 
فارس روز سه شنبه با برگزارى 3 دیدار به پایان رسید که 
در یکى از این رقابت ها ذوب آهن اصفهان برابر آلومینیوم 

اراك به تساوى بدون گل دست پیدا کرد.
ذوب آهن در یکى از مهم تریــن بازى هاى هفته هفتم 
مقابل آلومینیوم اراك به تساوى بدون گل رسید و یک 
امتیاز باارزش را به دســت آورد. این دیدار در شرایطى 
برگزار شد که نتیجه آن عالوه بر 2 تیم برگزارکننده براى 
تیم هاى پرسپولیس، گل گهر ســیرجان، فوالد، مس 
رفسنجان و پیکان حائز اهمیت بود و با توجه به نتایج 
سایر مسابقات، تیم پیروز مى توانست صعود دو پله اى را 
تجربه کند اما این اتفاق در عمل رخ نداده و هر دو تیم 

امتیازات را تقسیم کردند.
ذوبى هــا در حالى راهى اراك شــده بودنــد که هفته 
گذشته مقابل فوالد تن به شکست خانگى داده و براى 
بهبود جایگاه شان به 3 امتیاز بازى نیاز مبرمى داشتند. 
سبزپوشان با این تساوى 10 امتیازى شده و با توجه به 
نتایج سایر بازى ها سقوط یک پله اى را تجربه کردند. 
ذوب  آهن در 7 بازى قبلى خود 3 برد، یک تســاوى و 3 
شکست را تجربه کرده و هم اکنون با 10 امتیاز در رده 

نهم جدول قرار دارد.
تقابل ذوب آهــن و آلومینیــوم اراك را بایــد یکى از 
خســته کننده ترین بازى هاى لیگ تا بدینجاى فصل 
دانست؛ ترس مربیان هر دو تیم از شکست و نیاز مبرم 
آنها به کسب امتیاز باعث شــده بود تیم هاى خود را با 
احتیاط باالیى راهى میدان کننــد و بازیکنان نیز بازى 
کسل کننده و بى روحى را به نمایش گذاشتند که بیش 
از خلق موقعیت گلزنى، به درگیرى هاى دو تیم بر سر 

مالکیت توپ گذشت.
مهدى تارتار مى دانســت مقابل آلومینیــوم اراك کار 

سختى پیش رو دارد و از طرف دیگر روند نتایج سینوسى 
ذوب آهن در فصل جارى باعث شد مهدى تارتار براى 
ایجاد یک روند ثابت امتیازگیرى، ترجیح دهد ذوب آهن 
را با آرایش محتاطانه ترى راهى میدان کرده و حداقل 

امتیاز ممکن را به دست آورد.
تیم تارتــار از ضرب آهنــگ حرکتى چنــدان خوبى 
به خصوص در فــاز هجومى برخوردار نبــود، در خلق 

موقعیت بســیار ضعیف عمل کرد و در موقعیت سازى 
ناتوان بود و اندك فرصت هاى ایجاد شده این تیم نیز 
روى شــوت هاى از راه دور به دســت آمد. با این حال 
ذوبى ها روز سه شنبه از نظم تاکتیکى و ساختار تیمى 
هدفمندى برخوردار بوده و از نظم دفاعى باالیى بهره 

مى گرفتند.
عالوه بر آن نمایش ذوبى ها در روز سه شنبه نشان داد 

ســاختار دفاعى تیِم تارتار بهبود چشم گیرى پیدا کرده 
و سبزپوشــان اصفهانى با اتکا بــه همین نظم دفاعى 
توانســتند برنامه هاى تاکتیکى مدنظرشان را اجرایى 
کنند. عوامل فوق باعث شد شــاگردان تارتار در برابر 
آلومینیوم در فاز دفاعى عملکرد خوبى از خود نشــان 
دهند و در نهایت نیز به هدف خود دست پیدا کنند. یکى 
از نکات قابل توجه نمایش ذوبى ها در این بازى، تمرکز 

باالى روانى بازیکنان این تیم در لحظات پرفشار بازى 
بود. بازیکنان آلومینیوم در اواخر نیمه دوم فشار زیادى 
به دروازه ذوب آهن وارد کرده و سعى در خلق موقعیت 
و گلزنى داشــتند اما شــاگردان تارتار با تمرکز باالیى 
ظاهر شده و با پرس ســنگین خود مانع خلق موقعیت 

اراکى ها شدند.
یکى دیگــر از نکات مثبت نمایــش ذوب آهن در این 
بازى، جنگندگى  و دوندگى بى امان بازیکنان این تیم 
بود. بازیکنان ذوب آهن در مصاف با شاگردان خطیبى 
دوندگى زیادى داشته و بیشتر فضاهاى زمین را پوشش 
دادند، نکته اى که نمایانگر آمادگى جســمانى باالى 

شاگردان تارتار است.
نگاهى به آمار بازى نشــان مى دهد ذوبى ها در بیشتر 
فاکتورهاى فوتبال هجومى از جمله مالکیت توپ، تعداد 
و دقت پاس و تعداد شوت عملکرد ضعیف ترى نسبت به 
بازیکنان آلومینیوم از خود به جاى گذاشتند، با وجود این، 
در استفاده از موقعیت هاى خطرناك بهتر ظاهر شدند. 
ذوبى ها هشت بار به سمت دروازه آلومینیوم شوت زنى 
کردند که از این تعداد دو شوت آنها درون چهارچوب بود. 
در حالى که شاگردان خطیبى 9 بار در جریان بازى شوت 
زدند که هیچ کدام از شــوت هاى آنها درون چهارچوب 
نبود و همین نکته گویاى عملکرد دقیق ذوبى ها در فاز 

دفاعى است.
در مجموع مى توان گفت نمایــش ذوب آهن در برابر 
آلومینیوم نشان داد تیم تارتار از ساختار دفاعى قدرتمندى 
برخوردار بــوده و از نظر تاکتیک و انســجام تیمى به 
پختگى باالیى رسیده است؛ با این حال، در خط حمله از 
کمبود یک مهاجم چهارچوب شناس رنج مى برد، نقطه 
ضعفى که در صورت ادامه دار بــودن، مى تواند تارتار و 

تیمش را در ادامه راه با دردسر مواجه کند.

بررسى یکى از کسل کننده ترین بازى هاى لیگ برتر؛

رنج ذوب آهن از کمبود مهاجم چهارچوب شناس

ایمون زاید تا قبل از دربى معروف سال 90 اصًال مهاجم سرشناسى 
نبود و حتى خیلى از پرسپولیسى ها منتقد خرید چنین بازیکنى براى 

پرسپولیس بودند.
در دربى معروف سال 90 پرسپولیس 9 نفره شد و 
ناگهان ایمون زاید هت تریک کرد و یک شبه 
تبدیل به محبوب ترین پرسپولیسى ایران شد و 
سه گل وارد دروازه مهدى رحمتى کرد که یکى 
از یکى حساس تر و زیباتر بود و باعث شد تا یکى 
از تاریخى ترین دربى ها براى پرسپولیسى ها 
رقم  بخورد. دیدارى که به همان نسبت 

براى استقاللى ها تلخ بود.
مظلومى سرمربى وقت استقالل اگر 
آن دربى را هم مى برد، صاحب رکورد 
اســتثنایى 5 برد پیاپى در دربى هاى 
پایتخت مى شــد اما به هر حال این 
اتفــاق نیفتاد و نام ایمــون زاید از 
همان بــازى بر ســر زبان ها 
افتاد. درحالى که خیلى ها 
چندان  مى گفتند 

بازیکنان تراز باالیى نیست اما به هر حال براى پرسپولیس خوب کار 
کرد و در محوطه جریمه مهاجمى خطرناك بود.

حاال استقالل مهاجمى فرانسوى به نام رودى ژستد را جذب کرده که 
تا امروز و در ســه دیدارى که به میدان رفته چیز خاصى نشان نداده و 
انتقاد بسیارى از کارشناسان و پیشکسوتان استقالل را پشت سر خود 
مى بیند. شاید تا امروز تنها کسى که پشت ژستد ایستاده و حمایتش 
کرده شخص فرهاد مجیدى باشد وگرنه از نظر فنى عملکرد او هیچ 
کدام از هواداران استقالل را راضى نکرده و حتى بازیکنان این تیم هم 
در محافل خصوصى مى گویند این مهاجم آن قدرها که در موردش 

گفته بودند خوب نیست و بازیکن چندان بزرگى محسوب نمى شود.
اما به هر حال دربى حســاس تهران مى تواند باعث شود تا ژستد احیا 

شده و با گلزنى احتمالى در این دیدار استقالل و خودش را احیا کند. 
خیلى ها اعتقاد دارند مشکل بزرگ این قبیل مهاجمان خارجى با زدن 
گل اول حل مى شود هرچند که هموطن او یعنى یامگا خیلى زود براى 
اســتقالل گلزنى کرد اما در ادامه او هم نتوانست بازى هاى خوبى را 
انجام بدهد و افکار عمومى را راضى کند با تمام این اوصاف پیش بینى 
شود مجیدى در بازى حساس شــنبه باز هم از فرانسوى هاى تیمش 
استفاده کند چرا که همچنان به آنها بیشتر از مهاجمان ایرانى استقالل 

اعتماد دارد.

 در حالى که پیش از این مسئوالن فدراسیون پزشکى ورزشى 
اعالم کرده بودند که از اول آذر شــرایط حضور تماشاگران 
در ورزشگاه ها فراهم خواهد شــد اما این اتفاق تا امروز رخ 

نداده است.
هواداران فوتبال در لیگ هاى دسته اول نیز مشتاق دیدن 
بازى تیم هاى محبوبشــان از نزدیک و داخل ورزشگاه ها 
هســتند با این حال هنوز مجوزى در این رابطه صادر نشده 
است. با این حال على کارگر مدیرعامل باشگاه شهردارى 
آستار در مورد شرایط حضور تماشاگران در دیدارهاى خانگى 

تیمش گفت: طبق پیگیرى هایى که من انجام دادم مطلع 
شدم که از 20 آذر ماه تماشاگران مجوز حضور در ورزشگاه ها 
را دریافت خواهند کرد و تمامى لیگ هاى برتر، دسته اول، 
دوم و سوم با حضور تماشــاگران برگزار خواهد شد. ما هم 
امیدواریم این اتفاق رخ بدهد و شاهد بازگشت تماشاگران 
خود به ورزشگاه  باشیم و همه از این اتفاق خوشحال خواهند 
شد. تیم شهردارى آستارا در لیگ دسته اول فوتبال حضور 
دارد و فردا در هفته هشتم لیگ یک میزبان تیم سایپا تهران 

خواهد بود.

رودى ژستد، ایمون زاید مى شود؟

20 آذر درهاى 
ورزشگاه ها 
به روى هواداران 
باز مى شود؟

دروازه بان کروات تیم پرســپولیس بار دیگر با این 
باشگاه دچار چالش مالى شده است.

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس این روزها از لحاظ 
نتیجه گیرى در وضعیت خوبى به سر مى برند. این 
تیم پس از ناکامى در کســب پیروزى در سه هفته 
متوالى، در دو بازى اخیــر خود تیم هاى نفتى لیگ 
برتر را شکست داد تا شنبه هفته آینده در شرایطى 
در دربى پایتخت به زمین مى رود کــه با دو امتیاز 
اختالف نسبت به سپاهان صدرنشین در جایگاه دوم 

جدول قرار دارد.
البته در کنار این وضعیت مناسب فنى، سرخ   پوشان 
از لحاظ مالى بــه دلیل دریافت فقــط 5 درصد از 
مطالبات خود شرایطى بحرانى را پشت سر مى گذارند 
و در این میان تنها بازیکن خارجى این تیم وضعیتى 

به مراتب بدتر از هم  تیمى هایش را تحمل مى کند.
بوژیدار رادوشــوویچ که فصل گذشــته و در دوره 
مدیریت جعفر ســمیعى، مدتى به دلیل اختالفات 
مالى راضى به بازگشت از کرواسى به کشورمان نبود، 
پس از صحبت با یحیى گل محمدى به ایران آمد و  
بالفاصله در جلسه اى با مدیرعامل سابق پرسپولیس 
و ابراهیم شــکورى براى دریافــت مطالباتش تا 
تاریخ 15 آگوســت(25 مرداد) به توافق رسید اما از 
آن زمان تاکنون بیشــتر از نیمى از طلب 70 هزار 
یورویى دروازه بان کروات به وى پرداخت نشــده

 است.
پس از جدایى سمیعى و شکورى از مدیریت باشگاه 
پرسپولیس هم تاکنون مجید صدرى نتوانسته است 
این مبلغ را به رادو پرداخت کند و نکته  مهم تر این 
است در شرایطى که بازیکنان امسال پرسپولیس 

تاکنون پنج درصد قرارداد این فصل 
خود را دریافــت کرده اند، طبق 

ى  ى هــا پیگیر
خبرنگار فــارس این 

کروات این مبلــغ را نگرفته 
بلکه آپشن ها و بخش زیادى از اصل 

قرارداد مربوط به سال گذشته اش را هم را از 
پرسپولیس طلب دارد.

رادوشوویچ و مدیربرنامه هایش در این مدت 
بارها پیگیر دریافت این طلب از پرسپولیس 

بودند اما عملى نشدن وعده هاى مدیریت 
پرسپولیس کار را به جایى رسانده که 
روز گذشته وى با ارســال نامه اى 
تهدیدآمیــز به باشــگاه از احتمال 
جدایى اش از این تیم بعــد از دربى 

پیش رو در صورت پرداخت نشدن طلب 
حدود 170 هزار یورویى اش خبر بدهد. 

البته رادو در ســال هاى اخیر پــس از دریافت 
نکردن طلبش، بارها با ارسال نامه هایى به باشگاه 
پرســپولیس و حتى فیفا در آســتانه جدایى از این 
تیم قرار گرفتــه و باید دید آیا این بــار بدقولى ها 
جدایى دروازه بان کروات از جمع شاگردان یحیى 

گل محمدى را عملى خواهد کرد؟

سرمربى ذوب آهن در مورد 
اعتراض ها با کار داوران 
گفت: من از مسئوالن و 

رؤساى کشورى عاجزانه 
خواهــش و التمــاس 

مى کنم کمک کنند تا یک 
بار براى همیشه این اعتراض ها 

تمام شود. اگر VAR بیاید، من مربى 
کنار زمین دیگر ادعایــى ندارم و همه 

چیز مشخص است.
مهدى تارتار بیان کرد: چاره کار VAR است که اگر 
نمى توانیم آن را وارد کنیم، حداقل برخوردها شدید 
باشــد که از اعتراض ها جلوگیرى شــود. جرایم 
طورى اســت که بعد از چند وقت کم مى شود، 
مى بخشــند یا تعلیق مى کنند و این مســائل 
بخاطر ارتباطات اســت. باید کارى به اسم ها 
نداشته باشند و هر کسى شلوغ کارى مى کند 

را محروم کنند.

فدراسیون فوتبال امارات با تغییر قانون جذب بازیکن خارجى در لیگ این کشور 
آینده دو بازیکن ملى پوش ایرانى شباب االهلى را به خطر انداخت.

 کنفدراســیون فوتبال آســیا به صورت رســمى اعالم کرد دیگر سهمیه 1+3 
خارجى ها در لیگ قهرمانان آســیا به خط پایان رســیده و باشگاه هاى فوتبال 
مى توانند از سال 2023 با یکى از فرمول هاى پیشنهادى AFC وارد این رقابت ها

 شوند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا 3 پیشنهاد براى افزایش لژیونرهاى باشگاه ها در لیگ 
قهرمانان آسیا 2023 ارائه داد که به شرح زیر است: 4+2( 4 خارجى و 2 آسیایى) 

یا 5+2( 5 خارجى و 2 آسیایى) یا 5+1( 5 خارجى و یک آسیایى).
با این قانون جدید AFC ، فدراســیون فوتبال امارات نیز دســت به تغییراتى در 
حضور خارجى ها در لیگ فوتبال کشــورش زد. اماراتى ها تصمیم گرفتند در 4 
سهمیه بازیکن خارجى هر باشگاه در لیگ امارات محدویت حضور یک بازیکن 
آسیایى را بردارند و باشگاه ها بتوانند هر 4 بازیکن خود را خارج از آسیا به خدمت

 بگیرد.
ســایت «منبر الکرة االماراتیه» در این زمینه، نوشــت: با تغییــر قانون حضور 
خارجى ها در لیگ امارات دیگر باشگاه هاى اماراتى  به حضور بازیکنان آسیایى 
در ترکیب تیمشان اهمیتى نمى دهند و مجبور نیستند در لیگ قهرمانان آسیا با 

3 بازیکن خارجى باشند.
مهدى قائدى و احمد نوراللهى دو بازیکن ملى پوش کشورمان در این فصل براى 
شباب االهلى دبى بازى مى کنند. این قانون جدید باشگاه هاى اماراتى را ترغیب 
مى کند که دیگر بازیکن آســیایى به خدمت نگیرند و به دنبال بازیکنان خارجى 
سطح باالى اروپایى و منطقه آمریکاى جنوبى باشند. این قانون آینده دو بازیکن 

سابق استقالل و پرسپولیس در لیگ امارات را تهدید مى کند.

رادوشوویچ پرسپولیس را تهدید کرد

تارتار: التماس مى کنم VAR بیاوریدخطر قانون جدید فوتبال امارات براى آینده قائدى و نوراللهى
وبآهن در مورد 

ها با کار داوران 
از مسئوالن و 

شورى عاجزانه 
ش و التمــاس 

کمک کنند تا یک 
میشه این اعتراض ها 

RاگرVAR بیاید، من مربى

 دیگر ادعایــى ندارم و همه
صاست.

VAR است که اگر کار Rتار بیان کرد: چاره

م آن را وارد کنیم، حداقل برخوردها شدید 
ه از اعتراض ها جلوگیرى شــود. جرایم 
ــت که بعد از چند وقت کم مى شود، 
ـند یا تعلیق مى کنند و این مســائل 
باطات اســت. باید کارى به اسم ها 
شند و هر کسى شلوغ کارى مى کند 

 کنند.

Rتارتار: التماس مى کنم VAR بیاورید

پرسپولیس بودند.
0در دربى معروف سال 90 پرسپولیس
ناگهانایمون زاید هت تریک کر
تبدیل به محبوب ترین پرسپولیسى
سه گل وارد دروازه مهدى رحمتى

از یکى حساس تر و زیباتر بود و باعث
از تاریخى ترین دربى ها براى پر
ه رقم  بخورد. دیدارىکه به
براى استقاللى ها تلخ بود.
مظلومى سرمربى وقت ا
آن دربى را هم مى برد، ص
5اســتثنایى 5 برد پیاپى د
پایتخت مى شــد اما به
ایم اتفــاق نیفتاد و نام
همان بــازى بر س
افتاد. درحالى
مى گف

20 آذر
ورز
به روى ه
باز مى

تاکنون پنج درصد قرارداد این فصل 
خود را دریافــت کرده اند، طبق 

ى  ى هــا پیگیر
خبرنگار فــارس این 

کروات این مبلــغ را نگرفته 
بلکه آپشن ها و بخش زیادى از اصل 

قرارداد مربوط به سال گذشته اش را هم را از 
پرسپولیس طلب دارد.

رادوشوویچ و مدیربرنامه هایش در این مدت 
بارها پیگیر دریافت این طلب از پرسپولیس 

بودند اما عملى نشدن وعده هاى مدیریت 
پرسپولیس کار را به جایى رسانده که 
گذشته وى با ارســال نامه اى  روز
تهدیدآمیــز به باشــگاه از احتمال 
جدایى اش از این تیم بعــد از دربى

پیش رو در صورت پرداخت نشدن طلب 
0حدود 170 هزار یورویى اش خبر بدهد. 

البته رادو در ســال هاى اخیر پــس از دریافت 
نکردن طلبش، بارها با ارسال نامه هایى به باشگاه
پرســپولیس و حتى فیفا در آســتانه جدایى از این
قرار گرفتــه و باید دید آیا اینبــار بدقولى ها تیم
جدایى دروازه بان کروات از جمع شاگردان یحیى

گل محمدى را عملى خواهد کرد؟

لیس را تهدید کرد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 3332مــورخ 1400/07/08 خانــم بتــول حکیمى نجــف آبــادى فرزند احمد 
ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 78/52 مترمربع قســمتى از پالك ثبتى  شــماره 241 و 
245 و 247  اصلــى واقع در قطعــه4 بخش 11 حــوزه ثبت ملک اصفهــان - متقاضى طبق 
ســند رســمى شــماره 39964-97/03/23 دفترخانه 72 نجف آباد مالک رسمى  مشاعى مى 
باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/26 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/11 -

 1222743 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 
آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/496

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهــاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 3390مورخ 1400/07/11 آقاى مهدى طالب نجف آبادى فرزند على ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 186/73 مترمربع قسمتى از پالك ثبتى  شماره 858  اصلى قطعه 4 نجف 
آباد واقع در  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى سند  رسمى شماره 51740- 70/06/14 
دفترخانه 88 نجف آباد مالک رسمى مشاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/26 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/11 - 1222816 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /8/498
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026009453 مورخ 1400/07/07 هیات دو دولت جمهورى اسالمى 
ایران با نمایندگى وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکى دانشــگاه علوم پزشکى و خدمات 
بهداشت درمان تهران به شناســه ملى 14003410720 بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 906,23 مترمربع از پالك شماره 28 فرعى از 15179 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان تأیید و راى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. (با قید به اینکه 
فروش و تغییر بهره بردار بعدى منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود) خریدارى طبق قباله 

عادى از مالکیت یداله گوانجى موضوع سند 31187- 32/5/4 دفترخانه 1 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/08/26 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/11 - م الف: 1223111 - رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /8/500 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 

سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 8706- 1400/07/21 هیات اول آقاى محمد عیدى به شناسنامه شماره 19 
کدملى 5559775177 صادره کوهرنگ فرزند نجفقلى در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
142,66 مترمربع قسمتى از پالك شماره 532 فرعى از 25 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 12549 مورخ 1383/6/10 دفترخانه شماره 105 اصفهان 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/26 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/11- م الف: 

1223856- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /8/502
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راى شماره 140060302027008828 مورخ 1400/08/12 مسعود علیخانى فرزند رحمت 
اله بشماره شناسنامه 1735 صادره از اصفهان بشماره ملى 1287849601 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 134/55 مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى یداله و فضل 
اله بخشــى طفرى دهقان. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/08/26 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1400/09/11 - م الف: 1224019 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان /8/504
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شماره 2767 مورخ 1400/08/16 هیأت: آقاى مجتبى مؤمنى بیدگلى به شناسنامه شماره 
221 کدملى 6199727924 فرزند محمد، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 74,75 مترمربع پالك 
شماره 3291 فرعى مفروز و مجزى از 1 فرعى از 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش سه حوزه 

ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
2) رأى شماره 2768 مورخ 1400/08/16 هیأت: خانم کبرى مبینى بیدگلى به شناسنامه شماره 
102 کدملى 6199391391 فرزند قاسم، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 233 مترمربع پالك 
شماره 27 فرعى مفروز و مجزى از 5 فرعى از 223 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک 

آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث اسماعیل مبینى بیدگلى
3) رأى شــماره 2778 مورخ 1400/08/17 هیأت: آقاى امیرحسین نوریان بیدگلى به شناسنامه 
شماره 9464 کدملى 6199256948 فرزند عباس، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 151,70 
مترمربع پالك شماره 7 فرعى مفروز و مجزى از 6 فرعى از 473 اصلى واقع در اماکن بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى زهرا حسینى بیدگلى
4) رأى شماره 2769 مورخ 1400/08/16 هیأت: آقاى سیدابوالفضل شیروانى به شناسنامه شماره 

662 کدملى 6199953290 فرزند سیدعلى، ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 93,22 مترمربع 
پالك شماره 26 فرعى مفروز و مجزى از 971 فرعى از 893 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه 

ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى فاطمه منعمیان
5) رأى شماره 1571 مورخ 1400/04/27 هیأت: خانم طاهره سید بیدگلى به شناسنامه شماره 71 
کدملى 6199672097 فرزند سیدهالل، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173,11 مترمربع پالك 
شماره 236 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده پالك 9 فرعى از 972 اصلى واقع در اماکن بخش 
سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى رحمت اله بادبرین و فاطمه ارباب پور

6) رأى شماره 2770و2771 مورخ 1400/08/16 هیأت: آقاى صادق ناصریان آرانى به شناسنامه 
شماره 463 کدملى 6199588789 فرزند نصراله و خانم علیا جعفرى آرانى به شناسنامه شماره 
9167 کدملى 6199131614 فرزند محمد (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 94,80 
مترمربع پالك شماره 1 فرعى و 35 فرعى از 1356 اصلى واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک 

آران و بیدگل. مالکین رسمى و ابتیاعى از مالکین رسمى محمد و مرتضى لقب دوست
7) رأى شماره 2772 مورخ 1400/08/17 هیأت: آقاى حسن عدنیان آرانى به شناسنامه شماره 
272 کدملى 6199549902 فرزند على اکبر، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 169,50 مترمربع 
پالك شماره 10270 فرعى مفروز و مجزى از 1216 فرعى و پالك شماره 10271 فرعى مفروز و 
مجزى از 1580 فرعى از 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالکین رسمى على اکبر عدنیان و زهره عدنیان
8) رأى شــماره 2773 مورخ 1400/08/17 هیأت: خانم زهره عدنیان آرانى به شناسنامه شماره 
312 کدملى 6199595025 فرزند على اکبر، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 176 مترمربع پالك 
شماره 10272 فرعى مفروز و مجزى از 1216 فرعى و پالك شماره 10273 فرعى مفروز و مجزى 
از 1580 فرعى از 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک 

رسمى و ابتیاعى از مالک رسمى على اکبر عدنیان
9) رأى شــماره 1960و1961 مورخ 1399/08/04 هیأت: خانم معصومه مدبرنژاد به شناسنامه 
شماره 170 کدملى 6199708504 فرزند اصغر و خانم ربابه پیردهقان به شناسنامه شماره 454 
کدملی 6199533747 فرزند رضا (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 148,30 مترمربع 
پالك شماره 3459 فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالکین احمدآباد
10) رأى شماره 2694 مورخ 1400/08/11 هیأت: موقوفه حامد سعدآبادى با نظارت اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل به شناســه ملى 14003505268، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 285 مترمربع پالك شماره 3550 فرعى از 2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه حوزه 

ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى محمد کریم کاشى آرانى
11) رأى شماره 2775 مورخ 1400/08/17 هیأت: خانم فائضه لقبى بیدگلى به شناسنامه شماره 
1250001765 کدملى 1250001765 فرزند عباس، ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 160 
مترمربع پالك شماره 407 مفروز و مجزى از 252 فرعى از 2704 اصلى واقع در بخش سه حوزه 

ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
12) رأى شماره 2776 مورخ 1400/08/17 هیأت: آقاى داود خورشیدى پور به شناسنامه شماره 
1250150541 کدملى 1250150541 فرزند عباس، ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 160 
مترمربع پالك شماره 408 مفروز و مجزى از 252 فرعى از 2704 اصلى واقع در بخش سه حوزه 

ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رسمى
13)  رأى شماره 2714و2715 مورخ 1400/08/13 هیأت: آقاى محمد آذرنگ به شناسنامه شماره 
1533 کدملى 6199962001 فرزند ابوالفضل و خانم سمیه سادات لحمی بیدگلی به شناسنامه 
شماره 114 کدملی 6199947819 فرزند سیدحسن (بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
82 مترمربع پالك شماره 6705 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده پالك 92 فرعى از 2840 اصلى 
واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى ماشااله 

کریمشاهى و خانم قدسیه جندقیان
14) رأى شماره 2777 مورخ 1400/08/17 هیأت: آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل به 
شناسه ملى 14002064461، ششــدانگ یکباب مدرسه مشهور به مدرسه زینب کبرى(س) به 
مساحت 1522,5 مترمربع پالك شماره 328 فرعى از 40 اصلى و 159 فرعى و قسمتى از 21 و 160 
فرعى از 41 اصلى واقع در نوش آباد بخش چهار حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین 
رسمى رضا عظیمى نوش آبادى و ابوالقاسم نجاریان و سیدعباس قریشى و على واحدى نوش آبادى 

و عذرا کاظم زاده و سیدحسین سجادى و اداره فرهنگ شهرستان کاشان

بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. م الف: 1224560 - تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/26 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/09/11 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل - حامد فکریان آرانى /8/507

مزایده
شماره پرونده: 983684- تاریخ: 1400/9/2- اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى 
شهر در پرونده کالسه 983684 له آقاى ناصر قربانى علیه آقاى امیرحسین عتیقه چیان و آرمان 
عقیقه چیان به خواســته مطالبه 11157000000 ریال در حق محکوم له و مبلغ 558000000 
ریال بابت حق االجرا، در نظر دارد، 1. یک دستگاه تلویزیون ال جى 42 و نیاز به تعمیر به قیمت 
25000000 ریال، 2. یک عدد انرژى ســالنى به ظرفیت 25000 ده کاناله و 5 عدد بارکدخوان 
دستى و 4 عدد تک بازکن فلزى دستى و صندوق کامل جهت فروش باریل برقى با چشمى از گروه 
بهمن کامل مستعمل به ارزش 320000000 ریال 3. یک عدد استرج کش تمام استیل (سلفن 
کش) قدیمى مستعمل به ارزش 8000000 ریال 4. ده عدد سبد خرید بزرگ چرخدار پالستیکى 
و ده عدد متوسط بعضا شکسته و مستهلک به ارزش 80000000 ریال 5. هفتاد و نه نیم متر قفسه 
(راك) 2 طبقه فلزى، 11,4 متر سه طبقه فلزى و 7,8 متر یک طبقه فلزى همراه با 20 کفى قفسه 
فلزى معمولى همراه با پایه (50*95 سانتیمتر) مستعمل به ارزش 1200000000 ریال 6. یک 
عدد صندلى مدیریتى دکمه دار چرمى و یک عدد میز کنفرانــس 1*2 و یک عدد میز مدیریتى 
ال چهار صندلى ثابت چرمى و فلزى کنفرانس کال مســتعمل به ارزش 60000000 ریال 7. سه 
عدد تلفن پاناسونیک 8 کاناله ادارى رومیزى و یک عدد سانترال 8 کاناله کال مستعمل به ارزش 
17000000 ریال 8. سه دستگاه فریزر 2 مترى. 1*2 پرده هوا (یکى اسقاطى) دو دستگاه یخچال 
جزیره 2 مترى کال اسقاطى یک عدد 4 مترى جزیره و دو عدد دو مترى با درب کشویى رادسرما 
و یخچال غرفه سبزى 2 مترى یک طرفه بانضمام یک عدد یخچال غرفه گوشت یک طرفه سه 
درب شیشه اى 2 مترى نکویى یک عدد یخچال 2 طرفه ارژنگ سرما (غرفه سبزى) کال مستعمل 
و بعضا نیاز به تعمیر به ارزش 1300000000 ریال 9. یک دستگاه سردخانه فریزرى و یخچالى به 
ابعاد 6,5*2,2*2,5 مستعمل و مشغول به کار به ارزش 800000000 ریال 10. یک عدد آبسردکن 
3 شیره وفایى مستعمل در حال حاضر 2 شیر آن مشاهده شد به ارزش 8000000 ریال 11. دستگاه 
کارواش با مارك توسان 1400 به ارزش 22000000 ریال 12. دو دستگاه پوینت موبایل (پى دى 
اى) به مبلغ 140000000 ریال که کارشناس رسمى ارزش کل آنها را 3980000000 ریال ارزیابى 
نموده را از طریق مزایده به فروش برساند. جلسه مزایده در تاریخ سه شنبه 1400/9/30 ساعت 
9 صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر برگزار مى گردد. طالبین 
مى توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانى خمینى شهر خیابان شریعتى خیابان ساعى فروشگاه هایپر 
فامیلى مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسى است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. خریدار میبایست ده درصد قیمت پیشنهادى را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه 
از تاریخ مزایده به حساب دادگسترى واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه 
هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان ذکر است اجراى احکام مدنى تکلیفى در تحویل 
مال به خریدار ندارد. م الف: 1232819 - مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 

خمینى شهر- على حسن  زاده /9/165
فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه سند مالکیت 5/5 سهم مشاع از 432 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره : 0 فرعى از 
182 اصلى علیا واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 3688 در صفحه 177 دفتر 33 امالك به نام 
على اکبر طباطبائى شیراز انى صادر و تسلیم گردیده است ، سپس سید على رضا طباطبائى احدى 
از ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده : 32001013- 1400/09/06 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره : 4664 - 1400/9/4 به گواهى دفترخانه 
19 اردستان رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنى ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد . م الف: 1233353 
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... ادامه از صفحه اول
شجاعتش بى نظیر بود و حتى اگر گلوله هم مى خورد، مثل 
اَبَرانسان ها به چشم برهم زدنى حالش خوب مى شد و دوباره 

خودش را براى استقبال از دردسرهاى بعدى آماده مى کرد.
این همه به تنهایى براى ربــودن دل میلیون ها  کودك و 
نوجوان در گوشــه و کنار دنیا کافى بود اما براى من، آنچه 
تن تن را از دیگر شــخصیت هاى مورد توجــه نوجوانان 
ســوا مى کرد، شــغلش  بود. یک خبرنگار جوان و تنها که 
به کمک دو سه نفر از دوســتان غریب و عجیبش هر چه 

مى خواست مى کرد و همیشه هم برد با او بود.
تن تن ســرآغاز عالقه مندى نوجوانانى با حــوزه روزنامه 
نگارى بود که  پیش ترش با مطبوعات کودکان و نوجوانان 

آشنا شده بودند.
3-دهه 50 که به انتها رسید، وارد کالس اول ابتدایى شدم. از 
همان آغازِ بالیدن در فضاى مدرسه و آنگاه یکى دو سال بعد که 
حداقل سواد را آموختم با دو مجله آشنا شدم؛ یکى نشریه اى به 
نام «آفتاب مهتاب» به مدیریت کاریکاتورست مشهور، «ایرج 
زارع»که آن زمان در سى و هفت هشت سالگى این مجله را 
منتشر مى کرد و همین مهر ماه امسال به تیر کرونا جهان را 

بدرود گفت و دیگرى ماهنامه اى به نام «کارتون».

آموختن سواد در مدرسه کمک کرد تا درك آنچه از این دو 
مجله تا پیش از ورود به دبســتان فقط در تصاویر کودکانه 
آنها خالصه مى شد، حاال در قالب حروف به خورد مغز من 

برود. اینجا بود که با دنیاى جدیدى رو به رو شدم.
همان تن تنى کــه قرار بود چند ســال بعــدش درقالب 

کتاب هایى بزرگ و چاپ هایى نفیــس، قلب هاى ما را به 
ضربان بیشترى بیاندازد، در نشــریه «آفتاب مهتاب» و با 
تخیل ایرج زارع در کنار پلنگ صورتى به کره ماه مى رفت و 
با آدم فضایى ها رو به رو مى شد و داستان ها مى آفرید.  زارع 
کودکان آن روزگار را با قهرمان هاى ترکیبى(!) دیگرى هم 
آشنا کرد از جمله قهرمان تخیلى مجله اش (پسرکى به نام 
آفتاب) را سوپرمن و گوریل انگورى را هم جور دیگرى وارد 

کارزار کرد.  
به جز «آفتاب مهتاب»، «کارتون» هم تخیل کودکان دهه 
شصتى را رشد مى داد. این یکى مجله که در اوایل انتشارش 
در بدو پیروزى انقالب بیشتر در عوالم «دیزنى» سیر مى کرد، 
با آغاز جنگ حال و هواى شرایط آن زمان را به خود گرفت 
و با فاصله گرفتن از شخصیت هاى کارتونى که قبًال به آنها 
مى پرداخت، به امیرارسالن نامدار و روایت هایى از رشادت 
رزمندگان در جبهه ها رسید. البته اینطور نبود که «کارتون» 
شخصیت هاى قبلى اش را به کل رها کند؛ اما جو غالب در 
این مجله هم مشابه بسیارى مطبوعات دیگر، به تدریج همان 

جو دفاع و شهادت و پایمردى در برابر هجوم دشمن شد.
4-در نزدیکى محل زندگى ما بقالى کوچکى بودکه در کنار 
فروختن شیر و پنیر و ماســت، یکى از اقالم مورد توجهش 
براى من، مجله «آفتاب مهتــاب» و بعدها «کارتون» بود. 
صاحب این بقالى که موش هاى ریز و درشت از سر و کول 
مغازه تاریکش باال مى رفتند، ریسمان محکمى داشت که هر 
روز صبح بیرون مغازه اش از این سر به آن سر مى آویخت و 
روى آن مجله ها و روزنامه هایى که به مخاطبانشان چشمک 
مى زدند را مثل رخت هاى خیس آویزان مى کرد. من عاشق 
این ریسمان و محتویات روى آن بودم. بقالى نزدیک ما کعبه 
آمال من از صبح تا شب بود. اینکه شماره جدید «کارتون» 
قرار است چه روزى روى این ریسمان به رقص آید، براى من 
که هنوز درك درستى از ماهنامه بودن یک نشریه نداشتم، 
پرسش بزرگ زندگى ام بود. کارم این شــده بود که بعد از 
خریدن یک شماره از این مجله و دیدن و بعدها خواندن ده ها 
باره آن، سوار بر یک دوچرخه لکنتى سرى به بقال محله بزنم 
و ببینم جلد جدید «کارتون» روى ریسمان آویخته مقابل آن 
مغازه تاریک به چشم مى خورد یا نه؟ و نمى دانید وقتى جلد 
جدید در نسیم مالیم به جنب و جوش مى افتاد، چه جنب و 
جوشى در دل هاى نوجوانان آن روزگار که من هم یکى از 

همان ها بودم مى انداخت.
«کارتون» به مرور از کیفیتش کاســته شــد و یا شاید سن 
بچه دبســتانى هاى دهه شــصتى که باالتر رفت، جهان 

گسترده ترى پیش چشم آنها گشوده شد و «کارتون» را در 
خودش هضم کرد و به تدریج دو مجله «کیهان بچه ها» و 
«کودك مسلمان» هم در کنار «کارتون» و «آفتاب مهتاب»، 

جاى خود را در دل ها پیدا کردند. 
وقتى انقالب پیروز شــد، «کیهان بچه ها» 22 ســالى بود 
منتشر مى شد اما «کودك مسلمان»  بعد از پیروزى انقالب 
در قم منتشر و در مدارس کشور به فروش مى رفت. یکى از 
مشترى هاى این مجله هم قطع با «کیهان بچه ها» من بودم 
که به شوق دیدن و خواندن کمیک استریپ هاى متناسب با 
شرایط آن روزگار(مثًال داستان شهادت دکتر چمران)، مشترى 
«کودك مسلمان» شده بودم. انتشار این مجله دیرى نپایید اما 
«کیهان بچه ها» (که از زمین تا آسمان با شماره هاى پیش از 
انقالبش متفاوت شده بود) همچنان باقى ماند و با قهرمانانى 
که به نوجوانان دهه 60 معرفى کرد، شب ها و روزهاى آنها را 

ساخت، غافل از آنکه اتفاق بزرگ ترى در راه بود.

5-کمتر انسانى است که در طول زندگى اش خود را مدیون 
کسى نداند. من هم از یکى از روزهاى زمستان سال 1362 
خود را مدیون دوســت خانوادگیمان مى دانم که آن روز از 
تهران به اصفهــان آمده بــود و یکى از ارزشــمندترین 
سوغات هاى عمرم را براى من که در حال ورود به سن 12 
سالگى بودم هدیه آورد؛ چهار پنج جلد از مجله «دانستنیها».

انتشــار این مجله به مدیریت فرانه بهزادى از سال 1358 
آغاز شد و زندگى بســیارى از نوجوانان و جوانان دهه 60 را 
با مطالعه گره زد. «دانستنیها» دائره المعارفى علمى بود که 
اول و پانزدهم هر ماه منتشر مى شد و همه صفحات آن حتى 

آگهى هایش خواندنى بود. در یک کالم،  «دانستنیها» همان 
کارى را مى کرد که اینترنت در ابعادى غیرقابل تصورتر در 

دوران ما انجام مى دهد.
این نشریه مهم تاریخ مطبوعات کشــور، دریچه جدیدى 
به روى آشــنایى من  و همنســالنم با مطبوعات گشود. 
داســتان هاى علمى دنباله دار، صفحه بســیار پرخواننده 
«عجیــب ولــى واقعى»، آمــوزش زبــان، آشــنایى با 
تکنولوژى هاى روز و انواع و اقسام مطالب خواندنى دیگر آن 
هم در حالى که منابع محدودى براى جمع کردن این حجم 
اطالعات در دو شــماره در هر ماه وجود داشت، ارزش کاِر 

گردانندگان «دانستنیها» در آن ایام را بیشتر نشان مى دهد.
بعید است کسى «دانســتنیها» را دیده باشد و شیفته اش 
نشده باشد. بعید است پدر یا مادرى گذرش به آگهى هاى 
این مجله ارزشمند افتاده باشد و تحت تأثیر کتاب و نوارهاى 
«سوپراسکوپ شرکت 48 داستان»، فرزندانش را به ضیافت 
شنیدن قصه هاى سندباد و گالیور و زورو و پرى کوچولوى 
دریایى و گربه هاى اشرافى و خواندن همزمان کتاب هاى 
این نوارها نبرده باشد. «دانستنیها» براى هر کسى و در هر 
سنى چیز براى ارائه داشت؛ بماند که آن مجله دوست داشتنى 
با اینکه همچنان هم منتشر مى شود اما به هزار دلیل، جلوه و 
جالى سابقش را به کل از دست داده است اما هر چه هست، 
کارکرد مثبت این «نخســتین مجله دایره المعارفى و تمام 

رنگى ایران» تا ابد در خاطر نسل من باقى خواهد ماند.
6-در مسیر بزرگ شــدن و با ورود به دوران راهنمایى، با 
یکى دیگر از ماندگارترین هاى مطبوعات کشور آشنا شدم؛ 
روزنامه «اطالعات» و محصول پربــار و پرخواننده دیگر 

همین مؤسسه یعنى «دنیاى ورزش».
روزنامه «اطالعات» روزنامه بزرگساالن بود اما براى یک 
نوجوان سیزده چهارده ساله عاشق مطبوعات هم به همان 
اندازه  جذابیت داشت که براى مردان و زنان بازنشسته اى که 
نیم قرن بود با این روزنامه همراه و همگام بودند. در حالى که 
روزنامه «کیهان» به هر دلیل بسیار پرخواننده تر اما در عین 
حال نایاب بود، «اطالعات» در دى ماه 1363 برگ برنده اش 
را در قالب ستون «دو کلمه حرف حساب» و با امضاى «گل 
آقا» در پایین آن رو کرد و تا شش هفت سال بعد یکى از پر 
خواننده ترین ستون هاى تاریخ مطبوعات ایران را به خودش 
اختصاص داد. ستون «دو کلمه حرف حساب» ستونى کم 
حجم و کوچک در گوشه باالى سمت راست صفحه سوم و 
با ادبیاتى سنگین وقایع روز را به طنز مى کشید و خوانندگان 

فراوانى حتى در میان مقامات عالى رتبه کشور پیدا کرد.

«دو کلمه حرف حســاب» براى من هم جذایت داشت اگر 
چه به جبر سن کم، شاید خیلى از مفاهیم آن برایم گنگ بود 
اما هر چه بر حلقه هاى عمر افزوده شــد، در ك آن مفاهیم 
و هنر «کیومرث صابرى فومنــى» در آفریدن آن واژه ها، 
بیشتر به دلم نشست. کار به جایى رسید که وقتى در دهه 70 
«گل آقا» به شکل یک مجله مستقل منتشر شد، مشترى 
پر و پا قرص این هفته نامه هم شــدم تا دوران نشستن بر 
نیمکت هاى دبیرستان، روى دیگرى از تاریخ مطبوعات را 

براى من و نسل من نمایان سازد.
  

7-عصر دبیرستان زمانى براى زندگى با «دنیاى ورزش» 
بود. با این هفته نامه تولیدى مؤسســه «اطالعات» و البته 
رقیبش در آن یکى مؤسسه یعنى «کیهان ورزشى» از پیش از 
دبیرستان آشنا شده بودم  اما از آنجا که گذر از دوره نوجوانى و 
ورود به عصر جوانى، فهم  بیشترى از پدیده ها  و توأمان درك 
بهترى از آنها را باعث مى شود، براى یک جوان دبیرستانى 
هم که حاال بهتر از گذشته از معادالت ورزشى سر در مى آورد، 
مطالعه یکى از پر خواننده ترین نشریات وقت کشور - دنیاى 
ورزش – چنان لذت بخش مى شد که رنج سفرهاى ادیسه 
وار درون شــهرى براى پیدا کردن یک شماره از این مجله 
باارزش در روزهاى یک شنبه را به تالشى دوست داشتنى 

براى رسیدن به معشوق(!) تبدیل مى کرد.
«دنیــاى ورزش» و «کیهان ورزشــى» را از نخســتین 
سال هاى دهه 60 شناختم و شــرح نخستین جام جهانى 
فوتبال دوران نوجوانى ام را ســال1986/1365در سن 12 
ســالگى از «دنیاى ورزش» پى مى گرفتم اما مطالعه این 

نشریه محبوب، از دبیرستان براى من حال و هواى دیگرى 
به ارمغان آورد. به هر حال جنگ به آخررسیده بود و برگزارى 
مسابقات ورزشى در حال بازگشــت به شرایط نرمال بود و 
«دنیاى ورزش» هم مثل معدود نشــریات کشور به روال 
طبیعى انتشارش باز مى گشت و خب یک تازه جوان دهه 
شصتى اینها را خوب مى فهمید و مى دانست چگونه مفهوم 
«لذت» بردن را از میان صفحات کاهى و گالســه «دنیاى 

ورزش» درونى کند. 
البته در این لذت بردن وافر، «دنیاى ورزش» تنها نبود وآخرین 
سال هاى دهه 60  و پایان جنگ براى «من» و براى «ما»  

به آغاز دوران دیگرى از رشد یافتن با مطبوعات تبدیل شد.
■■■

هزاران جوان و نوجوان مانند من در آخرین ســال هاى دهه 
50 و دهه 60 با نشریاتى آشنا شــدند که هر کدام از آنها امروز 
در تاریخ مطبوعات ایران جایگاه رفیعى پیدا کرده اند. آن روز 
نمى دانستیم این نشریات مانا چه خدمت بزرگى به ما  مى کنند، 
اما امروز با ورق زدن آنچه از چهار دهه پیش باقى مانده، به ارزش 
کارى که این مجالت و روزنامه ها در قبال اعتالى اندیشــه 

ورزى در نسل من انجام دادند بیشتر پى مى بریم.    
زندگى با «کیهان بچه ها»، «دانستنیها»، «دنیاى ورزش»، 
«کیهان ورزشى»، «کارتون»، «کودك مسلمان»، «آفتاب 
مهتاب» و دیگر نشریات منتشر شــده در آن مقطع زمانى، 
یک نسل را خیلى زودتر از آنچه باید بزرگ کرد. نسلى که 
زیستنش در دهه 60 همزمان با جنگى تمام عیار در جبهه و 
پشت جبهه بود، با این رسانه هاى کاغذى به جایى رسید که 

توانست بهتر ببیند و بهتر بیاندیشد.
اینها براى من و نســل من زندگى ساز بودند. رؤیاهاى ما با 
ورق زدن هرکدام از این نشریات بارور مى شد و مولود تازه، 
با نگاهى نو، به هستى پاى مى گذاشت. این چرخه اى بود 
که براى سال ها تکرار شد و امروز بعد از گذشت چهار دهه از 
آن روزهاى خاطره ساز، چیزى که باقى مانده حسرت اوقاتى 
است که لذت تماشاى این نشریات محترم براى ما فراهم 

مى آوردند.
چقدر دلتنگ تماشاى آن ریســمان آویخته بر شیشه هاى 
بقالى دخمه مانند محله مان هستم. دلتنگ نگاه کردن به 
رقص مجله هاى دوران کودکى ام بر ریسمانى که زیر نسیم 
دهه60، طوفان بیدارباش در نسل من دمید. کاش مى شد 
زمان به عقب برگردد و هر روز ســوار بر دوچرخه کوچکم، 
فقط ساعت ها به آن ریســمان و آویزه هاى روى آن نگاه 

مى کردم...

شما هم دعوت هستید به این ضیافت
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آگهى تغییرات
شرکت سخت سابان جى سهامى خاص به شماره ثبت 25583 و شناسه ملى 10260463458 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/05/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محمد عباسى به کدملى 2296903908 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ، احمد حاجى هاشمى به کدملى 
1199736724 به سمت رئیس هئیت مدیره ، حمیدرضا اثنا عشرى به کدملى 1280876591 به سمت نائب رئیس هئیت مدیره براى مدت دو سال انتخاب و 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهد آور بانکى از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر مى باشد. - مجید 
جان نثاریان به کدملى 1292202432 و وجیهه شجاعى به کدملى 1288289480 به ترتیب به سمت بازرس اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 

انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1233255)

آگهى تغییرات
شرکت پیشــگامان تجارت آرامیس سهامى خاص به شــماره ثبت 66194 و 
شناسه ملى 10320886915 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شاهزید ، 
کوچه شهید مطهرى 43 ، خیابان حمزه اصفهانى ، پالك 135 ، ساختمان هفت 
آسمان ، طبقه چهارم ، واحد 6 کدپســتى 8157663734 تغییر یافت و ماده 2 
اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1233269)

آگهى انتقالى
شرکت موج پردازان ســپهر سهامى خاص به شــماره ثبت 41074 و شناسه ملى 
10260587710 به موجب آگهى تغییرات شماره ى 140030402087000834 
و صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/6/10 مرکز اصلى شرکت موج 
پردازان سپهرسهامى خاص به شماره ثبت 1254 از واحد ثبتى خمینى شهر به واحد 
ثبتى اصفهان به نشــانى ، اصفهان محله الله کوچه انقالب 101 کوچه کمالى پالك 
81 طبقه همکف کدپستى 8198990002 انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 
41074 به ثبت رسید و جهت اطالع عموم آگهى میگردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1233270)

چند حقیقت تکان دهنده در 
مورد مضرات واى فاى!

وقتى گوشتان
 دچار التهاب مى شود 

سازگارى اجتماعى را 
یاد بگیرید

شاهرخ خوش سیرت فوق تخصص گوش، حلق، بینى درباره ساختار گوش 
و دالیل التهاب گوش گفت: گوش از ســه قسمت گوش خارجى( الله تا 
پرده گوش)، گوش میانى(پرده گوش تا حلزون) و گوش داخلى( حلزون و 
سیستم تعادلى) تشکیل شده است. التهاب مى تواند در هر سه قسمت رخ 

دهد اما شایعترین التهاب مربوط به گوش خارجى است.
وى توضیح داد: افرادى که خارش گوش دارند واشیاء خارجى را وارد گوش 
مى کنند دچار التهاب گوش خارجى مى شــوند و همینطور شنا در استخر 
آلوده و دریا و عفونت هاى قارچى ناشــى از فعال شدن قارچ هاى درون 
گوش هم مى توانند موجب التهاب گوش شوند. خارش و درد از مهمترین 
عالمت هاى التهاب در گوش خارجى است. این  التهاب با درد زیاد، خارش 
و ترشح همراه است(گوش شناگران) و عفونت باالى باکتریایى را به همراه 

دارد. فرد با مشاهده این عالمت ها باید به پزشک مراجعه کند.
خوش سیرت در مورد التهاب در گوش میانى اظهار داشت: التهاب گوش 
میانى در کودکان شایعتر است چون شــیپور استاش( مجرایى که گوش 
را به حلق وصل مى کند) در گوش آنها کوتاه تر و داراى زاویه کم اســت. 
بنابراین شانس ایجاد عفونت هاى گوش میانى در کودکان باالتر است. در 
این حالت کودك دچار بى قرارى شده و درد دارد به صورت مداوم دست 
خود را به سمت گوش مى برد. کم کم چرك داخل گوش افزایش یافته و 
حتى مى تواند با وارد کردن فشار به پرده گوش، آن را پاره کرده و از گوش 
خارج شــود. این نوع التهاب گوش میانى از نوع حاد بوده و اوتیت گوش 

میانى نام دارد.
وى افزود: نوعى دیگر از التهاب گوش میانى در کودکان اوتیت سروز نام 
دارد. قســمت تخلیه گوش کودکان چون خیلى رسیده نیست مى تواند با 
یک سرماخوردگى دچار اختالل در عملکرد  شده و آب پشت پرده گوش 
جمع شود. در این حالت مادر احساس مى کند کودك شنوایى خوبى ندارد 
و براى شنیدن صداى تلویزیون سعى مى کند به آن بیشتر نزدیک شود. 

اوتیت سروز درد ندارد.
این فوق تخصص گوش، حلق، بینى و سینوس در مورد التهاب و عفونت 
در گوش داخلى یادآور شد: عفونت گوش داخلى خیلى شایع نیست.مشکل 
التهابى در گوش داخلى بیشتر با سرگیجه نمایان مى شود. اگرچه سرگیجه 
مى تواند علل دیگرى همچون مشکل مغزى هم داشته باشد که باید مورد 

بررسى قرار گیرد.

از سال 1997 یعنى زمانى که مقدمه اســتفاده از واى فاى شروع شد، 
محققان ده ها مطالعه در مورد پیامدهاى آن روى سالمتى انجام دادند. 
نتایج این مطالعات روشــن و البته تکان دهنده بود؛ واى فاى مى تواند 
بر سالمت کلى و سالمت مغز به ویژه روى کودکان تاثیر منفى بگذارد.

شــاید این نتایج تکرارى و تا حد زیادى مورد بحث باشــد اما سازمان 
جهانى بهداشــت نیز اعالم کرده اســت کــه امواج منفى ناشــى از 
دستگاه هاى واى فاى پتانسیل سرطان زایى دارند. با این حال 10 خطر 

بالقوه ناشى از استفاده از واى فاى از این قرار است:
کمک به توسعه بى خوابى: آیا تا به حال بعد از استفاده از واى فاى اتفاق 
نیفتاده تا تالش بیشترى براى به خواب رفتن کنید؟ مطالعات حاکى از 
آن است که کسانى که در معرض تابش الکترومغناطیسى تلفن هاى 
همراه قرار مى گیرند، به طور قابل توجهى ســخت تر از ســایرین به 
خواب مى روند و الگوى خوابشان دچار بى نظمى مى شود. بسیارى از 
سیگنال هاى واى فاى مى تواند مشــکالت مزمن خواب ایجاد کند. 
محرومیت از خواب البته تنها مشکل نیست، بلکه به دنبال آن فشار خون 
باال و توسعه افسردگى نیز رخ مى دهد. محققان توصیه مى کنند که قبل 

از شروع زمان خواب دستگاه هاى واى فاى خاموش شوند.
مضر براى رشــد دوران کودکى: قرار گرفتن در معرض سیگنال هاى 
واى فاى و تلفن همراه مى تواند توسعه سلولى نرمال را به ویژه در جنین 
در حال رشد دچار اختالل کند. این گروه جمعیت بیشترین حساسیت 
را به اثرات مضــر واى فاى دارند. امــواج واى فاى در دســته بندى 
میدان هاى الکترومغناطیسى ماکروویو قرار دارد و ممکن است کودکان 
بیش از بزرگساالن در میزان بیشترى از این تشعشعات را جذب کنند. 
آنچه نگران کننده است، اینکه خانم هاى باردار باید از قرار گرفتن در 
معرض تشعشعات ماکروویو دورى کنند، چون جنین بیشتر در معرض 

خطر قرار دارد.

موثر بر رشد سلولى: محققان آزمایشــى را براى مشخص کردن تاثیر 
روترهاى واى فاى بر رشد گیاهان انجام دادند. در این آزمون گروهى از 
گیاهان در اتاق بدون واى فاى و گروهى دیگر در اتاق با واى فاى قرار 
داده شدند و نتیجه آن بود که بعد از دو هفته هیچ گونه رشدى در گیاهانى 

که در اتاق با واى فاى بودند، دیده نشد.
کاهش فعالیت مغز: تحقیقات انجام شده روى اثرات تابش۴Gبر روى 
مغز از طریق ام آر آى ثابت کرده فعالیت مناطق مختلف مغز در افرادى 

که در معرض این تابش هستند، کاهش مى یابد.
کاهش بارورى مردان: تحقیقات ثابت کرده اســت که قرار گرفتن در 
معرض فرکانس هاى واى فاى منجر به کاهش حرکت اسپرم و شکسته 
شدنDNAمى شود. البته این امواج مى توانند تخمدان ها را نیز مورد 

حمله قرار دهند و منجر به نابارورى در هر دو جنس زن و مرد شوند.
۳Gافزایش استرس قلب: قرار گرفتن در معرض شبکه هاى بى سیم و

و یا تلفن هاى همراه منجر به افزایش ضربان قلب درست مانند زمانى 
مى شود که فرد تحت استرس شدید قرار دارد.

ابتال به سرطان: اگرچه خطر ابتال به سرطان در اثر دریافت فرکانس هاى 
واى فاى مورد بحث اســت اما نمى توان آن را نادیده گرفت. مطالعات 
حیوانى ثابت کرده است که قرار گرفتن در معرض تابش الکترومغناطیسى 

خطر توسعه تومور را افزایش مى دهد.
خشــکى مخاط: اگر به طور مزمن از خشکى بینى، گلو یا چشم ها رنج 
مى برید و دلیل مشــخصى براى آن پیدا نمى کنید، ممکن است دچار 
حساسیت به الکترومغناطیســى ساطع شــده از منبع هاى گوناگون 
تشعشعات شده باشید. عالوه بر خشکى مخاط عالئم دیگر حساسیت 
الکترومغناطیسى مى تواند شامل تورم غشــاها بدون عوامل عفونى 
باشد. بنابراین اگر عامل دقیقى براى خشکى مزمن مخاط تان پیدا نشد، 

احتماال پاى واى فاى در میان است.

مطالعات نشان مى دهد خوردن معادل ســه میوه کیوى هر روز مى تواند برخى از مزایاى مهم را 
داشته باشد.

1. تقویت سیستم ایمنى بدن
عالوه بر مشخصات تغذیه اى مختلف، کیوى حاوى مقدار زیادى آنتى اکسیدان ها، به ویژه ویتامین C است. 
خوردن فقط یک فنجان از کیوى به طور قابل توجهى بیش از مصرف روزانه توصیه شــده ویتامین C است 

. مطالعات نشان داده اند که رژیم غذایى با ویتامین C باال مى تواند باعث تقویت سیستم ایمنى بدن شود.

2. هضم بهتر
براى شروع، کیوى (مانند بیشتر میوه ها) داراى مقدار زیاد فیبر است. رژیم هاى غذایى حاوى فیبر، میزان بروز 
یبوست را پایین مى آورند . اما این تنها راهى نیست که کیوى هضم را پشتیبانى مى کند. همچنین حاوى یک 
آنزیم پروتئولیتیک به نام اکتینیدین است . این آنزیم براى کمک به تجزیه پروتئین در وعده هاى غذایى شما 

کمک مى کند و هضم کامل و مؤثرترى را انجام مى دهد.

3. کنترل فشار خون
کیوى ها حاوى برخى از مواد زیستى فعال هستند که فشار خون باال را پایین مى آورد . مطالعات نشان داده 

است که خوردن سه کیوى در روز مى تواند فشار خون را بیشتر از   "روزى یک سیب“ کاهش دهد.
دلیل این است که به احتمال زیاد محتواى غنى لوتئین است. لوتئین یک آنتى اکسیدان قوى است. این خبر 
خوبى است زیرا فشار خون باال بدون عالمت است تا زمانى که یک بحران  دیگر، مانند حمله قلبى یا سکته 

مغزى ایجاد شود.

4. کاهش بیمارى هاى چشمى
یکى از دالیل اصلى از بین رفتن بینایى، یک بیمارى به نام دژنراسیون ماکوال است. مطالعات نشان داده است 

که خوردن سه کیوى در روز کمک مى کند از یک ترکیب براى کاهش خطر انقراض ماکوال استفاده شود.

5. پیشگیرى از حمله قلبى
پزشکان معموال توصیه مى کنند که هر روز یک آسپیرین مصرف کنند تا خطر ابتال به حمله قلبى یا سکته را کاهش 
دهند. هدف این است که آسپیرین خون را تخلیه مى کند و باعث کاهش لخته شدن مى شود که مى تواند مانع 

شریان ها و رگ ها شود. اما آسپرین همچنین خطر ابتال به اختالالت خونریزى را به همراه مى آورد.
اگر شما در رژیم روزانه آسپرین هستید، با پزشک خود در مورد امکان استفاده از کیوى صحبت کنید. مطالعه 
خارج از دانشگاه اسلو نشان داد که مصرف 2 تا 3 کیوى در روز اثر مشابهى بر روى بدن دارد به عنوان آسپیرین، 

کاهش لخته شدن و کاهش میزان چربى موجود در جریان خون.

6. سالمت عمومى بهتر
استرس اکسیداتیو به علت ضربات سلولى ناشــى از رادیکال هاى آزاد رخ مى دهد و مى تواند موجب آسیب 
DNA شود. این منجر به پیرى زودرس و همچنین بسیارى از مشکالت سالمتى مى شود. شواهدى وجود 

دارد که مصرف منظم کیوى مى تواند باعث مانع آسیب به DNA شما شود.
کارشناسان مى دانند که آسیب اکسیداتیو DNA به شدت به سرطان روده مرتبط است، بنابراین مصرف منظم 

کیوى مى تواند خطر ابتال به این بیمارى مرگبار را کاهش دهد. 

هر روز 3 کیوى بخورید

بافت شاخى کف پا، خارجى ترین الیه پوست است و قطر زیادى دارد و از سوى دیگر، 
حجم باالیى از وزن بدن روى آن قرار مى گیرد بنابراین ممکن است ترك بخورد.

از سوى دیگر، وزن باال، زیاد راه رفتن روى فرش و موکت، پوشیدن کفش هاى تنگ و 
پاشنه دار که تنفس پا را دچار اختالل مى کنند و شستشوى زیاد پا و حتى عوامل ارثى 

یا برخى بیمارى ها در این میان دخیل هستند.
ساده ترین راه پیشگیرى از ترك خوردن کف پا و الى انگشتان، چرب کردن روزانه 

پوست پا با وازلین و کرم اوسرین است.
افراد نباید از کفش هاى پاشنه بلند یا تنگ استفاده کنند. اگر فردى در طول روز زیاد 
روى فرش، موکت و... راه مى رود، بهتر است در طول روز از جوراب یا پاپوش استفاده 

کند تا تماس کف پا با سطوح زبر کمتر شود.
هنگام خواب هم باید حتما کف پا را با کرم مناسب ماساژ داد. ترك کف پا معموال در 

خانم هاى خانه دار شایع است. به همین دلیل توصیه مى شود خانم ها بعد از انجام هر 
کارى که باعث خیس شدن پاها مى شود، پاها را با حوله نرمى خشک و از کرم کف پا 
استفاده کنند. الى انگشتان را هم نباید از یاد ببرند. خشک و چرب کردن این ناحیه 

ضرورى است.
اما بهترین وسیله براى از بین بردن پوست مرده کف پا سنگ پاست که از نوعى سنگ 

طبیعى تهیه شده و از قدیم براى این منظور کاربرد داشته است.
براى استفاده از سنگ پا کافى است به مدت 10 دقیقه پاها را در آب ولرمى که کمى 
نمک به آن افزوده اید، قرار دهید و پس از گذشت این مدت با حرکات آرام و دورانى کف 
پا را با سنگ ماساژ دهید. کمى فشار الزم است اما مراقب باشید فشار به حدى نباشد 
که سایش با سنگ پا به پوست سالم شــما که زیر بافت مرده قرار دارد، آسیب بزند. 
بعد از اینکه حس کردید پوست مرده جدا شده و سنگ پا پوست سالم شما را تحریک 

مى کند، پاها را آب بکشید و کامال خشک کنید.
سنگ پا را هم با برس تمیز کنید تا آثارى از ســلول هاى مرده پوست در خلل و فرج 

سنگ باقى نماند و زمینه ساز آلودگى نباشد. 

همه چیز درباره ترك پا

یک روان شناس و مشــاور مى گوید: یکى از مهارت هایى که انسان در 
زندگى خود نیاز دارد، مهارت سازگارى و به ویژه سازگارى اجتماعى است. 
خصوصا وقتى فرد قرار اســت در روابط خود در امور گروهى شرکت کند، 

نیاز دارد این مهارت را داشته باشد.
دکتر مهرنوش دارینى افزود: سازگارى به راه هایى گفته مى شود که فرد 
براى مقابله و کنترل کردن موقعیت هاى استرس آور زندگى به کار مى برد.

وى گفت: سازگارى اجتماعى نیز انعکاسى از تعامل انسان با دیگران است 
و به وســیله آن روابط میان افراد، گروه ها و عناصر فرهنگى در وضعیتى 
رضایت بخش برقرار مى شــود و این رضایت به شکل متقابل وجود دارد. 
افرادى که سازگارى اجتماعى دارند، عالوه بر جمع گرایى و سازگارشدن با 
شرایط، مسوولیت پذیر نیز هستند و استقالل فکرى باالیى دارند. همچنین 
آنها توانایى انجام کارها بدون درخواست کمک از دیگران را دارند. عالوه 
بر اینکه مى توانند سازگارى اجتماعى داشته باشند، تحمل تنهایى را نیز 
دارند و حتى مى توانند از انجام برخى امور به شکل انفرادى نیز لذت ببرند.

به گفته این پزشک افراد سازگار در بیان اعتراض هاى خود از شیوه هاى 
پرخاشــگرانه اســتفاده نمى کنند و رفتار قاطعانه را جایگزین رفتارهاى 
پرخاشــگرانه مى کنند. همچنین میزان اضطراب و ناامنى روانى در آنها 

شدید نیست و در مقابل تغییرات انعطاف پذیر هستند.
دارینى گفت: معناى انعطاف پذیرى این نیست که فرد بى نظر و بى عقیده اى 
هستند بلکه اهداف مشخص و واضحى براى خود دارند و قوانین موجود 
در جامعه اى که در آن زندگى مى کنند را در سطح کوچک و همین طور در 

سطح کالن مى پذیرند.
وى افزود: سازگارى اجتماعى از دوران کودکى در خانواده ها شکل مى گیرد 
و یادگیرى قوانین اجتماعى و قوانین خانواده و رعایت آنها مى تواند کمک 
کند فرد در بزرگسالى نیز سازگارتر باشد و مهارت هاى اجتماعى و تعامل 

با دیگران را به درستى یاد بگیرد.
به گفته دارینى  نداشــتن کنترل تکانه و هیجان و خشم و تنفر نسبت به 
دنیاى بیرون مى تواند میزان سازگارى اجتماعى را در فرد کاهش دهد که 
در این صورت الزم است مداخالت روان شــناختى در مورد فرد صورت 

بگیرد.

1-بهبود عملکرد سیستم گوارش
حاوى مقدار فراوان فیبر است و مى توان به شکل خام یا پخته در انواع 
غذاها استفاده کرد. این فیبرها عملکرد روده ها را تحریک کرده و هضم 
را تسهیل مى کنند. زردك یک سبزى با تاثیر ملین است که مانع از بروز 

نفخ و یبوست مى شود.

2-کمک به کاهش وزن
فیبرهاى فراوان زردك احساس سیرى طوالنى ایجاد مى کنند و به همین  
دلیل در کنار رعایت اصول تغذیه صحیح و ورزش کافى توصیه مى شود در 
رژیم الغرى جاى بگیرد. البته زردك کالرى زیادى ندارد (50 کیلوکالرى 

در هر 100 گرم) که مزیت دیگر در این زمینه است.

3-حفظ سالمت قلب
زردك حاوى پتاسیم است که در پیشگیرى از خطر بیمارى هاى قلبى 
عروقى نقش دارد. در واقع، خوردن چندین وعده در هفته به دلیل پتاسیم 
باال مى تواند به طور قابل توجهى فشــار خون را کاهش دهد و عملکرد 

قلب تنظیم شود.

4-تأمین انرژى بدن
کربوهیدرات ها، امالح به خصوص منیزیم، منگنز و فســفر همچنین 

ویتامین هاى گروه B، C و E ترکیبات مغذى در این سبزى پاییزى است 
که به تامین انرژى بدن کمک کرده و با بیمارى هاى شــایع این فصل 

مقابله مى کند. 

5-کاهش خطر سرطان
گرچه نمى توان هیچ خوراکى را در پیشگیرى از سرطان معجزه آسا دانست 
اما زردك جز ء خوراکى هایى است که به دلیل داشتن ترکیبى به نام آپیژنین 
که تاثیر ضدالتهابى دارد، در پیشگیرى از رشد سلول هاى سرطانى نقش 
دارد. البته زردك داراى مقدار بیشــترى فال کارینول نسبت به هویج و 

کرفس است که ترکیب ضدآفت طبیعى نیز محسوب مى شود.

چرا «زردك» مهم است؟
زردك را باید بشناسید، چیزى که از خانواده هویج هاست و 

خاصیت فراوانى دارد.
زردك از هویج اهمیت کمترى دارد این در حالى است که 
خاصیت آن زیاد است. زردك  سرشار از آنتى اکسیدان ها، 
پتاسیم و انواع ویتامین هاست که به سالمت قلب و تقویت 

قدرت دفاعى بدن کمک مى کند.
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مراسم امضاى تفاهمنامه همکارى مشترك سازمان 
نظام مهندســى ســاختمان و معاونت شهرسازى و 

معمارى شهردارى اصفهان برگزار شد.
در این مراسم معاون شهرسازى و معمارى شهردارى 
اصفهان در جمع خبرنگاران گفــت: این تفاهمنامه 
براى تســهیل ارائه خدمــات غیرحضورى، کاهش 
موازى کارى ها و الزام به اجراى مجریان ذیصالح و 
ایجاد شناسنامه فنى و ملکى ساختمان و ارتقاى کمى 

و کیفى ساخت و سازها منعقد شد.
وحید مهدویان افــزود: از دیگر مزایــاى انعقاد این 
تفاهمنامه کاهش هزینــه ها و افزایش رضایتمندى 

مخاطبان ماست.
وى در پاســخ به «نصــف جهان» مبنــى بر اینکه 
امضاى این تفاهمنامه تا چه حد مى تواند از گسترش 
مناطق بى دفاع شــهرى و ســاخت و سازهاى یک 
شبه بکاهد، اظهار داشت: متأســفانه سودجویان از 
ناهماهنگى هایى که وجود دارد استفاده مى کنند و 
تعامالت فى ما بین باعث مى شود قدم هاى اجرایى 

مناسبى در این زمینه برداشته شود.
مهدویان ادامه داد: ساخت و ساز خالف موجب بروز 
مشکالتى همچون ایجاد فضاهاى بى دفاع شهرى 

مى شود که مربوط به معاونت شهرسازى است.
معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان اظهار 
کرد: دو نکتــه در این تفاهمنامه وجــود دارد که در 

راستاى پیشگیرى از تخلفات است.
وى افزود: با این تفاهمنامه، ساختمان توسط مجرى 
ذیصالح که حقیقى یا حقوقى بــوده و از وزارت راه و 
شهرسازى پروانه اشتغال اجرا دارد مورد نظارت قرار 

مى گیرد و نام وى در پروانه ساختمان ثبت مى شود.
وى با بیان اینکــه این تفاهمنامه بر پیشــگیرى از 
تخلفات تأکید دارد تصریح کرد: پس از احراز تخلف 
براى مهندس ناظــر، بدون مراجعــه حضورى به 
شــهردارى و نظام مهندســى و با ورود به سامانه، 
گــزارش تخلف ثبت شــده به صورت خــودکار به 

کمیسیون ماده 100 ارجاع خواهد شد.
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان گفت: 
در این رابطه مردم مى توانند هر کجا شــاهد تخلفى 
بودند، اطالع رسانى کنند و شهردارى طبق ماده 100 

مى تواند جلوى این ساخت و سازها را بگیرد.
معاون شهرسازى و معمارى شهردار اصفهان با اظهار 
امیدوارى از اینکه در فصل جدید مدیریت شهرى، با 
این اقدام شهروندان در حوزه دریافت پروانه ساختمان 
شاهد ارائه خدمات مشترك بین معاونت شهرسازى و 
نظام مهندسى باشند،گفت: این قرارداد سه ساله است 
و بر اساس بندهاى تنظیم شده در یک تیم مشترك، 
مدیریت کل نظارت بر اجراى ضوابط شهرســازى 
معاونت شهرسازى و معمارى شــهردارى اصفهان 
به بررســى جداگانه این بندها پرداخته و راهکارها و 

زمانبندى آن نیز مشخص خواهد شد.
مهدویان در ادامه با اشــاره به الکترونیکى شــدن 
مکاتبــات و اطالعات و داده ها فى مابین ســازمان 
مهندسى ساختمان و معاونت شهرسازى و معمارى نیز 
گفت: سعى شده مکاتبات مبتنى بر اطالعات و داده ها 
به صــورت الکترونیکى بین معاونت شهرســازى و 
معمارى و سازمان مهندسى ساختمان استان اصفهان 

رد و بدل شود تا به آسان سازى فعالیت ها بیانجامد.
وى تأکید کرد: حلقه گمشــده ما در ســاخت و ساز 
کالنشــهر اصفهان، مجرى ذیصالح اســت و این 

موضوع سال هاســت که با وجود تصویب قانون و 
آیین نامه ها به مرحله اجرا نرســیده است و بنابراین 
امیدواریم با اجراى صحیح و مشــترك آن اتفاقات 
ناخوشــایندى که در ســاختمان ها رخ مى دهد را 

کاهش دهیم.
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان، به 
وجود آمدن بستر ارتباطات الکترونیکى بین سازمان 
نظام مهندســى و معاونت شهرســازى و معمارى، 
حــذف مراجعات حضــورى، حذف کاغــذ، اجراى 
دوره هاى آموزشى مشترك با نگاه آگاهى شهروندان 
و مهندســان براى افزایش کیفیت ساخت و سازها 
و کاهش و حذف بســیارى از مشکالت شهروندان، 
متقاضیان و ســازندگان را از مزایاى دیگر انعقاد این 

تفاهمنامه عنوان کرد.
در این مراسم همچنین رئیس سازمان نظام مهندسى 
ساختمان، با اشاره به اهمیت ســاده سازى مراحل 
صدور پروانه و یکپارچه ســازى نــرم افزارها گفت: 
کلیات تفاهمنامه به امضا رسیده و امیدواریم بتوانیم 
در فصل مشترکى که ایجاد شــده اقدامات اجرایى 

مناسبى انجام دهیم.
احمد بناکار افزود: در فصل جدید مدیریت شــهرى 
و نظام مهندسى ســاختمان، عزم دو طرف در جهت 
حذف برگه ها و ساده ســازى امور شهروندان،غیر 
حضورى شدن و سیســتم یکپارچه سازى در سایه 

همدلى است.
وى گفت: در قالب ایــن طرح مردم مــى توانند از 
وضعیت ســاختمانى کــه در آن زندگــى مى کنند 
بهره مند شــوند تا در زمان تغییرات داخلى با مشکل 

مواجه نشوند.

در مراسم امضاى تفاهمنامه همکارى مشترك سازمان نظام مهندسى ساختمان و معاونت شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان عنوان شد

حلقه گمشده در ساخت و ساز کالنشهر اصفهان 
مجرى ذیصالح است

دریاقدرتى پور

مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از ســالم و بهداشتى بودن آب 
شرب گلپایگان خبر داد.

منصور شیشه فروش که در نشست بررسى کیفى منابع آب شرب شهرستان 
گلپایگان سخن مى گفت افزود: بررسى هاى میدانى و گزارش نهادهاى نظارتى 
نشان مى دهد تصفیه خانه آب گلپایگان مطابق با استانداردهاى تعریف شده، 

آب شرب مورد نیاز مردم را تصفیه کرده و در اختیار آنان قرار مى دهد. 
مدیر گروه سالمت محیط مرکز بهداشــت استان اصفهان نیز گفت: به دنبال 
شکایت هاى مردمى از طعم و بوى آب شــرب گلپایگان، گروهى متشکل از 
متخصصان دانشــگاه هاى اصفهان، علوم پزشکى اصفهان، مرکز بهداشت، 
آب منطقه اى و آب و فاضالب از تمام منابع آبى و تاسیســات تامین و تصفیه 
آب شهرستان گلپایگان بازدید و نمونه گیرى کردند که نتایج اولیه آن حاکى از 

سالمت آب شرب توزیع شده است. 
ســید مهدى میرجهانیان در عین حال افزود: نتایج کامل این نمونه گیرى ها 
با هدف یافتن علل تغییر طعم و بوى آب در دریاچه ســد کوچرى هفته آینده 

اعالم خواهد شد. 
معاون بهره بردارى و توسعه آب شرکت آبفاى استان اصفهان نیز با اعالم این 
که آب خروجى از تصفیه خانه آب گلپایگان تمام اســتانداردهاى الزم را دارد 
گفت: در هفته هاى اخیر شاهد افزایش میزان جلبک ها در آب ورودى به تصفیه 
خانه آب گلپایگان از محل سد کوچرى بودیم که علل آن در دست بررسى است.

ناصر اکبرى افزود: براى مقابله با این مشکل ســعى شده تا با تعویض مداوم 
فیلترها، شست وشــوى مخازن و تاسیســات و افزودن کربن فعال در فرایند 
تصفیه، طعم و بوى ایجاد شــده در آب ورودى را کاهش داده و آب شــرب 

استاندارد در اختیار شهروندان قرار دهیم. 

آب شرب گلپایگان
 سالم و بهداشتى است

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد استان 
اصفهان از بازنشستگى مددجویان کمیته امداد با سابقه 

10 سال خبر داد.
هادى بنایى گفت: با پرداخت حــق بیمه تامین اجتماعى 
خانوارهــاى تحت حمایــت کمیته امداد، بیمه شــدگان 
مى توانند از تمامى مزایاى بیمه هاى اجتماعى استفاده کنند.

وى با بیان اینکه این نهاد براى توانمندسازى مددجویان، 
بخشى از حق بیمه شــان را به سازمان تامین اجتماعى 
واریز مى کند، گفت: بیمه شــدگان مى توانند از تمامى 
مزایاى بیمه هاى اجتماعى نظیر بازنشســتگى، فوت، 

ازکارافتادگى استفاده کنند.
هادى بنایى با اشاره به خانوارهاى مشمول بیمه اجتماعى 
تحت حمایت این نهاد، بیان کــرد: در زمان اجراى این 
طرح زنان سرپرســت خانــوار و مددجویــان مجرى 
طرح هاى اشتغال زایى به شعب تامین اجتماعى معرفى  
مى شدند و برهمین اساس در سال گذشته 800 نفر پس 
از 10 سال سابقه بیمه با رعایت شرایط سنى، بازنشسته و 

از مستمرى بازنشستگى بهره مند  شدند.
وى با اشاره به اینکه امسال درمجموع بیش از 5 میلیارد 
تومان براى حق بیمه تامین اجتماعى خانوارهاى تحت 

حمایت این نهاد پرداخت شده است، ادامه داد: هم اکنون 
حدود 3 هزار و 115 نفر از زنان سرپرست خانوار و 802 
نفر از مجریان طرح هاى اشتغال این نهاد تحت پوشش 

بیمه تامین اجتماعى قرار دارند.
معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد استان 
گفت: 2هزار و 174 نفر از مددجویان روستایى و عشایر 
تحت حمایت این نهاد نیز مشمول طرح بیمه روستائیان و 
عشایر هستند که حق بیمه آن ها به صورت ساالنه توسط 
کمیته امداد مرکز به حساب صندوق بیمه روستائیان و 

عشایر واریز مى شود.

بازنشستگى مددجویان کمیته امداد با 10 سال سابقه بیمه

مهندس حمید رضا پیر پیران مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان در جلسه معارفه 
مهندس مجتبى باطنى مجرى طرح هاى خاص در حوزه طرح و توسعه گفت: قدم هاى 
خوبى در برق رسانى به مشترکین برداشته شده است اما ما نیاز به یک انقالب در حوزه 
اصالح ساختار شبکه داریم به طورى که گاهى با دیدن شبکه ها لذت زاید الوصفى پیدا 

مى کنیم و گاهى نیزبا دیدن آنها به دنبال راهکارى براى بهبود شبکه ها هستیم. 
وى در ادامه افزود: فرسودگى شبکه ها،کاهش تلفات، اصالح ساختار شبکه، دسته بندى 
و فازبندى کارها و حفاظت شبکه از جمله مواردى است که باید به جد به آنها بپردازیم و 

اقدامات دسته بندى شده اى را در این زمینه داشته باشیم.
وى خاطر نشان کرد: شرکت توزیع برق اصفهان به منظور برق رسانى پایدار و رعایت 
ســطح رفاه عمومى مردم  باید در جهت اصالح ساختار شبکه هاى برق توجه ویژه اى 
نشان دهند چرا که بخش مهمى از رفاه مردم و تداوم کسب و کار جامعه به کیفیت خدمت 

رسانى این شرکت بستگى دارد. 
پیر پیران ابراز داشــت: ایجاد بــرق پایدار ومطمئــن یک هنر و وظیفه اســت که با 
برنامه ریزى هاى مدون مى توانیم در کنار شرایط ایجاد آن به گستردگى شبکه هاى 

برق و همچنین کاهش تلفات و حفاظت از شبکه نیز بپردازیم. 
وى با اشاره به حساسیت و استراتژیک بودن شبکه هاى توزیع برق گفت: شبکه هوشمند 
برق در جهت رفع مشکالت شــبکه  ومدیریت بهتر و کارآمدتر سیستم ،قدرت امکان 
پایش کامل و کنترل لحظه به لحظه تجهیزات را فراهم مى کند  و ایجاد این شبکه ها 

کنترل و بهره بردارى سیستم را بهبود مى بخشد.

وى اظهار داشت : این روزها زندگى بدون برق امکان پذیر نمى باشد و حتى مى تواند در 
مکانهایى که با خشکسالى دست و پنجه نرم مى کنند زندگى دوباره ببخشد به طورى که 
در شرق اصفهان با توجه به شرایط خشکسالى روستاییان توانستند در طرح هاى تامین 
برق مشاغل مکمل کشاورزى از جمله گلخانه ها و استخرهاى پرورش ماهى شرایط 

اقتصادى مساعدى را براى خود ایجاد کنند. 
وى تاکید کرد: زیر ساخت هاى نرم افزارى و سخت افزارى این چشم انداز ایجاد شده 
است که مى تواند ما را براى رســیدن به هدف برق رسانى کمک کند البته باید در کنار 
آن توجه ویژه اى نیز به شرایط اقتصادى کشــور داشته باشیم که تا اندازه اى شرایط را 
تحت الشعاع قرار داده اســت و ما را براى رساندن به این چشم انداز با مشکالتى روبرو 

کرده است.

ایجاد برق پایدار ومطمئن یک هنر و وظیفه است

مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى اصفهان گفت: 
با توجه به اقلیم و شــرایط خاص آبى ، صنایع آالینده و پر 

مصرف آب و انرژى در این استان توسعه نمى یابد.
محمدجواد بگى در نشست با فرماندار، رییس دادگسترى و 
جمعى از مدیران و تعدادى از صنعتگران تیران و کرون در 
محل فرماندارى این شهرستان افزود: وضعیت خشکسالى 
و آلودگى در اصفهان حاکم شده است و بر این مبنا از توسعه 
و راه اندازى شــهرك هاى صنعتى آالینــده و پر مصرف 
آب و انرژى جلوگیرى مى شــود. وى بابیــان اینکه براى 

تأمین آب شــهرك هاى صنعتى به ســمت خرید پساب 
فاضالب شهرها رفته ایم، تصریح کرد: بخش زیادى از آب 
موردنیاز این مراکز تولیدى از پســاب تهیه حتى راه اندازى 
تصفیه خانه در شهرك ها نیز دنبال مى شــود. وى اضافه 
کرد: با خشک ســالى هاى اخیر و شرایط سخت آبى، راهى 
جز استفاده از پســاب فاضالب و روش هاى به کارگیرى 
مجدد آب در شــهرك هاى صنعتى نداریــم. مدیرعامل 
شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان با اشــاره به درآمد 
این نهاد خاطرنشــان کرد: توزیع بودجه دولتى به شرکت 

شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان در پنج سال گذشته 
کاهشى بوده است درحالى که پارسال 40 میلیارد ریال براى 
80 شــهرك صنعتى اختصاص یافت و این چنین اعتبارى 
پاسخگوى نیاز خدمات رسانى نیســت اما از محل فروش 
زمین و دریافت هزینه هاى خدماتى سعى بر رفع نیازهاى 
شهرك هاى صنعتى شده  است. بگى ایجاد 17 پست برق، 
13 پل زیرگذر، احداث ساختمان آتش نشانى و نگهبانى و 
امور ادارى را ازجمله این پروژه هاى در دست اقدام شرکت 

شهرك هاى صنعتى استان عنوان کرد.

صنایع آالینده و پر مصرف در اصفهان توسعه نمى یابد

به گزارش روابط عمومى فوالدمبارکه، سعید رئیسى زاده 
رئیس بیمارستان حضرت محمدرسول ا...(صلى ا... علیه وآله) 
شهرســتان مبارکه اظهار کرد: دســتگاه سى تى اسکن 
مولتى اسالیس تنها ابزار تشخیص و درمان مبتالیان به 
ویروس کروناست که با توجه به فرسودگى تنها دستگاه 
سى تى اسکن 2 اسالیس موجود در بیمارستان حضرت 
محمدرسول ا...(صلى ا...علیه وآله)، این بیمارستان نیازمند 

دستگاه سى تى اسکن جدید بود.
وى افزود: دستگاه سى تى اسکن مولتى اسالیس قابلیت 

تشخیص میزان درگیر شدن ریه مبتالیان به ویروس کرونا 
را به پزشکان و متخصصان خواهد داد تا نوع درمان براساس 
تشخیص دستگاه سى تى اســکن مشخص شود. رئیس 
بیمارستان حضرت محمدرســول  ا... (صلى ا... علیه وآله) 
شهرستان مبارکه خاطرنشان کرد: ارزش ریالى دستگاه 
مذکور، 200 میلیارد ریال است که شرکت فوالد مبارکه 
عالوه بر مساعدت هاى گذشته که به تکمیل تجهیزات 
درمانى بیمارى کرونا و تحویل اکســیژن رایگان به این 
بیمارســتان نموده، در این مرحله نیز با تأمین بخشى از 

هزینه آن، مسئولیت اجتماعى خود در قبال بهبود شرایط و 
وضعیت کرونا در کشور را در این بیمارستان به منصه ظهور 
رسانده است. وى با تأکید بر ضرورت ارتقاى شرایط مراکز 
درمانى درمانگر بیماران کرونایى اذعان داشت: بیمارستان 
حضرت محمدرســول ا...(صلى ا... علیه وآله) شهرستان 
مبارکه یکى از بیمارستان هاى تحت سرپرستى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان و داراى 111 تخت خواب فعال 
است که نقش مهمى در درمان مبتالیان به ویروس کووید 

19 داشته است.

تجهیز بیمارستان محمدرسول ا...(ص)مبارکه به دستگاه سى تى اسکن با کمک فوالدمبارکه

با همت و تالش کارکنان مخابــرات منطقه اصفهان و 
همکارى شهردارى کاشان، زیرساختهاى ایجاد پایش 

تصویرى در سطح این شهر فراهم شد.
به گزارش روابط عمومى مخابــرات منطقه اصفهان، 
به دنبال تصمیم ارگان هــاى حاکمیتى مبنى بر تبدیل 
شدن کاشان به شهر هوشمند، مدیریت مخابرات کاشان 
پیشنهاد ایجاد زیرساخت شبکه هاى باند پهن و استفاده 

از فناورى هاى فیبر نورى را ارائه داد و به دنبال تصویب 
این پیشنهاد، مقرر شد در گام اول، شبکه پایش تصویرى 

در شهر کاشان اجرا گردد.
 در این راستا این شبکه با مشارکت شهردارى و با اجراى 
5500 متر فیبر خاکى، 9000 متــر فیبر کانالى، 30 متر 
کانالسازى، 80 متر نقب زنى و انجام 5000 متر حفارى 

اجرا گردید.

گفتنى است بهره بردارى از این شبکه پایش تصویرى، 
گامى براى ایجــاد محیط یکپارچه بــراى تعامل تمام 
زیرســاخت ها و ارائه خدمات در یک بستر مشترك و 
همگرا محســوب شــده و با ارتقاى کیفیت عملکرد و 
تعامل خدمات شهرى و بهبود تعامالت بین دستگاه هاى 
اجرایى، امکان تصمیم گیرى خودکار و بى درنگ براى 

دستگاه هاى مهم و حیاتى فراهم خواهد شد.

همکارى مخابرات در ایجاد شبکه پایش تصویرى در کاشان

احمد سلیمى معاون مالى و اقتصادى شرکت که در راس 
هیاتى از مدیران و کارشناســان مالى و اقتصادى ذوب 
آهن اصفهان در همایش و نمایشگاه  بین المللى بورس، 
بانک، بیمه و خصوصى سازى (کیش اینوکس)  حضور 
دارد در حاشــیه این رویداد مهم در نشســتى با مدیران 
عامل و مدیران ارشد از  جمله بانک هاى ملت، تجارت، 
رفاه کارگران و کارآفرین، مشــکالت و محدودیت هاى 
موجود و راهکارهــاى افزایش تعامالت فــى مابین  را 

بررسى کردند.

 سلیمى در نشست با دولت آبادى مدیرعامل بانک ملت 
با اشاره به عملکرد بانک ملت و سرعت ارائه خدمات در 
تامین نیازهاى شرکت در بخش ارزى و تامین کاالهاى 
ضرورى در شرایط تحریم هاى ظالمانه از کارکنان این 
بانک به عنوان کارکنانى حرفه اى نام برد و افزایش سطح 

تعامالت فى مابین در آینده نزدیک را خواستار شد.
وى از بانک ملت به عنوان یکى از بهترین و بزرگ ترین 
بانک ها در شبکه بانکى کشور یاد کرد و با تاکید بر لزوم 
افزایش سطح همکارى بانک ملت و شرکت ذوب آهن 

اصفهان اظهار امیدوارى کرد که این همکارى ها در سال 
جارى در حوزه هاى مختلف تقویت شود.

دولت آبادى مدیر عامل بانک ملت نیز با اشاره به سطح 
همکارى هاى بانک ملت و ذوب آهن اصفهان در سنوات 
دور، از این شرکت به عنوان یکى از مشتریان استراتژیک 
بانک ملت نام برد. معاون مالى و اقتصادى شرکت و هیات 
ذوب آهن در نشســت با علیشــاهى عضو هیات مدیره 
بانک کارآفرین راهکارهاى افزایش سطح همکارى را 
بررسى کردند. در همین حال ابراهیم علیخانى مدیر مالى 
شرکت در این نشست برنامه هاى افزایش تولید، تامین 
سرمایه ثابت و در گردش  توسط سیستم بانکى کشور را 
عامل مهمى براى ادامه اجراى پروژه هاى صنعتى کشور 
دانست و گفت: برنامه هاى کوتاه مدت، میان مدت و بلند 
مدتى در شرکت ذوب آهن اصفهان تدوین گردیده است و 
در صورت تامین نقدینگى مورد نیاز، ضمن کاهش ارزبرى 
در کشور امکان تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر 
و همچنین ارتقاى ظرفیت هاى نقدینگى شرکت نیز در 

آینده فراهم  خواهد شد.
علیشاهى عضو هیات مدیره بانک کارآفرین نیز با بیان 
این که جذب منابع براى بانک بســیار با اهمیت است، 
خاطرنشان کرد: همکاران با اتکا به ظرفیت ها و امتیازات 
بانک باید براى دســتیابى به جایگاه واقعى و شایسته در 

نظام بانکى تالش کنند.

نشست  هیئت مالى و اقتصادى ذوب آهن با مدیران عامل بانک ها


