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طالق توافقى با «تصمیم» و «زمان» مرگ ساالنه 1500 اصفهانى بر اثر آلودگى هوا15 سال از مرگ مرموز ناصر عبداللهى گذشتچرا کویت به تجار ایران ویزا نمى دهد؟ ایران در آستانه ارزان ترین صعود تاریخ اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سایت هاى 
همسریابى جایگاه 
خانواده را محکم 

مى کنند؟

لهستان، اصفهان را بازآفرینى مى کند
3
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آماده باش 
اصفهان براى 
احتمال وقوع 

تندباد

فعالیت سایت هاى همســریابى موضوعى است که به 
محل مناقشه میان کارشناسان و برخى از جریان هاى 

فکرى تبدیل شده است. ســایت هایى که تا دیروز 
مجوز فعالیت نداشتند و نســبت به فعالیت آنها و 

کالهبردارى هاى صورت گرفته توسط...

مدیر کل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
گفت: با توجه به این که فعالیت ســامانه بارشى 
تا ســه شــنبه (امروز) در مناطق غرب و جنوب 
غرب همراه با وزش باد و بارش باران و برف در 
ارتفاعات ادامه دارد، پیش بینى شــده در برخى 
مناطق اســتان با آبگرفتگى روبه رو شــویم و 
دستگاه هاى مختلف براى این شرایط آماده باش 
هستند. منصور شیشــه فروش با اشاره به اعالم 
هشدار سطح زرد هواشناسى تا سه شنبه، افزود: 

براى روز سه شنبه ...

آناناس را در اصفهان آناناس را در اصفهان 500500 هزار تومان گران تر مى فروشند! هزار تومان گران تر مى فروشند!
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معاون سفیر لهستان: تجربه همکارى بسیار خوبى میان اصفهان و لهستان از زمان جنگ جهانى دوم وجود دارد

 ذوب آهن مهره هاى عالى دارد
دروازه  بان ذوب آهن پس از پیروزى 3 بر صفر تیمش مقابل رایکا بابل در 
مرحله یک شانزدهم نهایى رقابت هاى جام حذفى گفت: ذوب آهن تیم 
بسیار خوبى است و مهره هاى عالى دارد؛ ما بازى را خوب آغاز کردیم و 

موقعیت هاى خوبى نیز به دست آوردیم.
پارسا جعفرى اظهار کرد: هر بازى شرایط خاص خود را دارد، در بازى هاى 
لیگ برتر متاسفانه ما در چند مسابقه بدشانسى آوردیم اما دلیل نمى شود 

که بخواهیم در جام حذفى هم ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اجراى طرح 
بن - بروجن و برداشت 

3 برابرى آب از 
زاینده رود

ساالنه 50 هزار تن ذرات معلق در اصفهان منتشر مى شود
3

مهاجم ذوب آهن:مهاجم ذوب آهن:

 دوست دارم  دوست دارم 
در لیگ برتر هم آقاىدر لیگ برتر هم آقاى

 گل شوم
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2

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت 
آموزشى وزارت آموزش و پرورش:آموزشى وزارت آموزش و پرورش:

امتحاناتامتحانات
تمامى پایه هاتمامى پایه ها

حضورىحضورى
 است است

سخنگوى وزارت امور سخنگوى وزارت امور 
خارجه پاسخ داد؛خارجه پاسخ داد؛

آمریکا به طور آمریکا به طور 
مکتوب ایران مکتوب ایران 

را تهدید کرده را تهدید کرده 
است؟است؟

4

دهقان نسب: سینما نیازمند دهقان نسب: سینما نیازمند 
چهره هاى جدید است

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شــرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/10/11
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/10/12

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:  36680030-8- 031

(  داخلی 334  )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی  چاپ  دوم چاپ  دوم 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/09/30

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

400-4-170/4

مدیریت 
بهره بردارى آب و 
فاضالب و خدمات 
مشترکین منطقه 

فریدونشهر

17,202,713,372646,081,000جارى

آگهى مناقصه
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه مورخ 1400/9/13 هیأت 
مدیره محترم در نظر دارد امور مربوط به خدمات شهرى دهکده  زاینده رود مطابق حد و حدود 
مشخص شده واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود بر اساس صرفه و صالح سازمان از 

طریق مناقصه عمومى واگذار نماید.
1-موضوع مناقصه: نظافت ، رفت  و روب و حمل زباله دهکده زاینده رود

2-محل دریافت اســناد مناقصه : دفتر امور قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، 
مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

3- زمان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا ساعت 12 روز شنبه مورخ  
1400/10/11  است.

1-3- پیشــنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشــخصات مبلغ 1,000,000 ریال به     
حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به 

امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز  
شنبه مورخ 1400/10/11 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان 

ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 
5- تاریخ گشایش پیشــنهادها: کمیسیون عالى معامالت درســاعت  10 صبح روز یکشنبه 

1400/10/12 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل مى باشد که باید  به 
حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق 

دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک 

شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

9- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مناقصه مندرج است.
10- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است. 

11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 
مى باشد.

www.ioz.ir  :آدرس سایت سازمان
info@ioz.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 32673080- 32673010

مدت قراردادبرآورد اولیه (ریال)عنوانردیف

یکسال12/396/496/000نظافت، رفت و روب  و حمل زباله1

مسعود منتظرى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت دومنوبت دوم

شرکت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر:
موضوع: انجام خدمات نصـب، تعویض و جمع آورى کنتور و رگوالتور در سـطح شهرستان زرین شهر و توابع

به شماره فراخوان ( 2000091138000175 ) مورخ (1400/09/15) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  

الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 53103345 مى باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 14:00 دوشنبه تاریخ 1400/09/15 مى باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 8:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/01 مى باشد.
مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 8:00 روز شنبه تاریخ 1400/10/11 مى باشد.

زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت : 10:30 روز یکشنبه تاریخ 1400/10/12 مى باشد. 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 339,000,000 ریال مى باشد. 

-به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 7  از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعى الزامى مى باشد.
- ارایه صورتهاى مالى حسابرسى شده، اشخاص مشمول آیین نامه راهکار هاى افزایش ضمانت اجرایى و تقویت حسابرسى 

موضوع تصویب نامه شماره26510/ت39039ك مورخ 1388/2/9
- اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصه گــزار جهت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصــه و ارائه 
پاکت هاى الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى مجتمع پارك-  امور قراردادها و تلفن 

(داخلى 3763 و یا 3767) 031-38132
- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 41934 -021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

فراخوان آگهی مناقصه عمومی 

شرکت گازاستان اصفهان

چاپ  اول چاپ  اول 

م.الف :1246031
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0202جهان نماجهان نما 4210سه شنبه  30 آذر  ماه   1400 سال هجدهم

رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشــى وزارت 
آموزش و پرورش در خصوص برگزارى امتحانات نیمسال 
اول سال تحصیلى 1401-1400، اظهار کرد: امتحانات 
نهایى حضورى پایه دوازدهم در نیمسال اول براى داوطلبان 
آزاد و آن گروه از دانش آموزانى که در خرداد ماه و شهریور 
ماه موفق به کســب نمره قبولى در برخى دروس نشده و 

نتوانسته اند فارغ التحصیل شوند، برگزار مى شود. 
خسرو ســاکى افزود: افرادى هم که قصد دارند از طریق 
امتحان جامع دوره متوسطه اول را طى کنند در امتحانات 
هماهنگ استانى پایه نهم که به صورت حضورى برگزار 
مى شــود شــرکت خواهند کرد. امتحانات براى ســایر 

دانش آموزان نیز مطابق آیین نامه ارزشیابى تحصیلى نوبت 
اول در دى ماه با برنامه ریزى شوراى مدرسه و نظارت مدیر 
مدرسه به صورت حضورى برگزار مى شود.وى در تشریح 
شیوه  ارزشیابى پیشــرفت تحصیلى در نیمسال اول سال 
تحصیلى جارى، گفت: امتحانات تمامى پایه ها به صورت 
حضورى و با رعایت کامل شیوه نامه هاى بهداشتى انجام 
مى شود. وى افزود: فقط در شرایطى که مدرسه به دلیل 
شیوع بیمارى، در وضعیت قرمز کرونایى قرار داشته باشد، 
ارزشیابى دانش آموزان براساس دســتورالعمل ارزشیابى 
پیشــرفت تحصیلى در دوره شــیوع بیمارى کرونا انجام 

مى شود.

رئیس اتاق مشــترك بازرگانى ایــران و کویت اظهار 
کرد: کویتى ها متأسفانه مدتى است که به تجار ما ویزا 
نمى دهند و امکان براى تجار جدید براى کار کردن در 
این کشــور فراهم نیست. اگر کســى هم با کویت کار 

مى کند کسانى هستند که از قبل آنجا بوده اند.
هانى فیصلى در مورد آخریــن وضعیت تجارى ایران و 
کویت اظهار کرد: تجارت ما با کویت نســبت به سابق 
بسیار کم شــده، یکى از علل این موضوع مسئله شیوع 
کرونا اســت. موضوع مورد اهمیت دیگر در این مسئله 
عدم امــکان ورود تجــار جدید به بازار کویت اســت. 
کویتى ها متأسفانه مدتى است که به تجار جدید ما ویزا 

نمى دهند و امکان براى تجار جدید براى کار کردن در 
این کشــور فراهم نیست. اگر کســى هم با کویت کار 

مى کند کسانى هستند که از قبل آنجا بوده اند.
وى افزود: شــرایط کویت نســبت به دیگر کشورهاى 
حوزه خلیج فارس بسیار متفاوت است؛ در دیگر کشورها 
از جمله امارات، قطر یا عمــان به راحتى مى توان براى 
ســیاحت، گردش یا تجارت ویزا گرفــت. اما در مورد 
کویت گرفتن ویزا کمى سخت اســت. ما در این رابطه 
وزارت امــور خارجه و همچنین ســفارتخانه مکاتبات 
زیادى انجــام دادیــم اما هنــوز گشایشــى صورت

 نگرفته است. 

امتحانات تمامى پایه ها 
حضورى است

چرا کویت به تجار ایران 
ویزا نمى دهد؟

سند بى ارزش شدن  
یارانه 

  روزنامه اعتماد| 11 سال از برنامه پر 
سر و صداى «هدفمندى یارانه ها» مى گذرد. 
اما به راســتى کارایى 182 هزار تومان یارانه 
نقدى که در حال حاضر به حساب یک خانواده 
چهار نفرى واریز مى شود، چقدر است؟ در سال 
90 قیمت هر کیلو گوشــت 17 هــزار و 500 
تومان، هر کیلو برنــج درجه یک ایرانى3700 
تومان، هر کیلــو مرغ نیــز 4500 تومان بود. 
بنابراین یک خانواده چهار نفرى با یارانه یک 
ماهه خود مى توانست 5 کیلو گوشت، 10 کیلو 
برنج و بیش از 10 کیلــو مرغ تهیه کند. این در 
حالى اســت که با همان یارانه در سال جارى 
مى توان کمتر از 3 کیلو برنج، یک کیلو گوشت 
و حــدود 5 کیلو مرغ خریدارى کرد. مقایســه 
قیمت ها در این دو سال نشان مى دهد که طى 
یک دهه یارانه هاى نقدى تا چه اندازه بى ارزش 

شده اند.

اومیکرون
 جوان پسند است  

  پانا| رئیس بخــش عفونى بیمارســتان 
مسیح دانشــورى مى گوید اومیکرون قدرت 
انتقال زیادى دارد و بیشــترین موارد ابتال به 
کرونــاى اومیکرون مربوط بــه جوانان 15 تا 
29 ساله است. پیام طبرســى اظهار کرد:  اکثر 
افرادى که به این ویروس گرفتار شدند، جوانان 
بوده اند یعنى بین 15 تا 29 سال بیشترین موارد 

ابتال بوده است.

20 درصد یا 10 درصد؟
  ایسنا| یک عضو هیئت رئیسه مجلس 
شــوراى اســالمى گفت که میــزان افزایش 
حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده 
باید حداقل 20 درصد باشــد. محمد رشیدى 
با اشاره به میانگین 10 درصدى افزایش حقوق 
کارمنــدان و بازنشســتگان در الیحه بودجه 
1401، اظهار کرد: چون مــا در حال حاضر در 
جامعه تورم داریم و مردم هم نیاز معیشــتى و 
اقتصادى دارند که هر روز هم بیشــتر مى شود 
10 درصد افزایش حقوق واقعاً سهم عادالنه اى 

براى افزایش حقوق کارمندان نیست.

چرا تلویزیون 
«جوکر» ندارد؟ 

  روزنامه فرهیختگان|قســمت آخر 
فصل اول «جوکــر» پخش شــد. «جوکر» 
برنامه اى است که ســئوال مهمى را در ذهن 
ایجاد مى کند و آن هم دلیل ساخته نشدن چنین 
برنامه اى در قاب تلویزیون است. ایده برنامه که 
طبق گفته سازندگانش کپى بوده و کمى ایرانیزه 
شده اســت. مشــکل ظاهرى چندانى هم که 
ندارد و خبرى از بدحجابى در آن نیست. از نظر 
مالى هم که احتماًال هزینه «جوکر» از بعضى 
سریال هاى ساخته شده در سال گذشته توسط 
چهره هاى مشهور بیشتر نیست یا در همان حد 
است. پس مشکل از کجا بوده که چنین ایده اى 

جایى در تلویزیون نداشته است.

ماجرا از یلدا
 آغاز مى شود

برخى خانواده هــا همچنان از قبول    مهر|
خطرات کرونا طفره رفته و شب یلدا را با برگزارى 
مهمانى هاى فامیلى، به صبح مى رسانند. مجید 
مختارى عضو کمیته علمى کشورى کووید 19، 
بر لزوم پرهیــز از دورهمى هاى یلدا و همچنین 
تعطیلى مدارس تا چند هفته آینده تأکید کرد و 
گفت: انتقال سویه اومیکرون 2 تا 3 برابر بیشتر 
از دلتاست و 2 برابر شدن آن در جامعه فقط 2/5 
روز زمان مى برد. لذا، مردم یلدا را در خانه و بدون 

دعوت از فامیل و اقوام جشن بگیرند.

سوئیس یا قبرستان؟
  برترین ها|محمد مهاجرى، روزنامه نگار اصولگرا 
به علیرضا زاکانى که پیشنهاد داده  بود دانش آموزان را 
براى گردش به بهشت زهرا(س) ببرند، کنایه زده است. 
وى در این باره نوشت: «آقاى  زاکانى در یک بدسلیقگى 
آشکار که اســمش را مدیریت نوین شهرى گذاشته، 
خواســتار حضور و گردش دانش آموزان در  بهشــت 
زهرا (س) شــده است. دوســت عزیزى برایم نوشته: 
بچه هاى مردم بیایند بهشت زهرا(س) و فرزند  شهردار 
تهران برود  ســوییس؟ این گالیه را نقل کردم تا بماند 

به یادگار.»

دست رد به نامه وزارت کار 
  روزنامه خراسان|دیروز از نامه اى نوشتیم که 
با سربرگ وزارت کار براى استخدام 9 نفر به سازمان 
ادارى استخدامى زده و ادعا شده بود که آن را وزیر کار 
امضا کرده بود. بعد از انتشار این نامه در فضاى مجازى 
نامه اى با عنوان پاســخ سازمان اســتخدامى هم در 
شبکه هاى اجتماعى دست به دست شد که در آن آمده 
است: استخدام در دستگاه هاى اجرایى پس از پذیرفته 
شــدن در امتحان عمومى که به طور عمومى آگهى 
مى شود، امکانپذیر است، از این رو اساسًا صدور مجوز 

استخدام پیمانى افراد معرفى شده موضوعیت ندارد.

 درگیرى استاندار با 
یک نماینده

مراســم معرفــى یازدهمین    روزنامه ایران|
فرماندار شهرســتان رباط کریم در حالى برگزار شد که 
حســن نوروزى نماینده مجلس نسبت به عدم انتخاب 
گزینه مطرح شده از سوى خود در حین جلسه به محسن 
منصورى استاندار تهران اعتراض کرد. استاندار تهران بعد 
از شنیدن این اعتراض خطاب به نماینده رباط  کریم تأکید 

کرد شما نباید به جاى استاندار، فرماندار منصوب کنید.

کرونا، جان 
سناتور ضد واکسن را گرفت 

ســناتور 52 ســاله جمهورى خواه ایالت    بهار|
واشنگتن که از مخالفان واکســن کرونا بود، بر اثر ابتال 
به بیمارى کووید 19 درگذشت. «داگالس اریکسون»، 
سابقه مدیریت کمپین انتخاباتى «ترامپ» را در واشنگتن 
داشته و یکى از مخالفان سرسخت دستورات اضطرارى 
فرماندار این ایالت براى اعمال محدودیت هاى کرونایى 
بود. این قانونگذار جمهوریخواه آمریکایى الیحه اى را به 
سناى ایالتى براى محافظت از آزادى مردم در برابر نزدن 

واکسن کرونا ارائه کرده بود. 

در رمزارزها 
سرمایه گذارى نکنید

حجت االسالم والمسلمین محمد جعفر    انتخاب|
منتظرى، دادستان کل کشــور به مردم توصیه کرد تا 
زمانى که تکلیف رمزارزها به موجــب قانون و از منظر 
قانونى مشخص نشده، وارد سرمایه گذارى در این حوزه 
نشوند زیرا بسیارى از مردم که در این معرکه وارد شدند، 
دچار مشکل شدند. هم سرمایه مردم از بین مى رود و از 
ســویى دیگر هم پرونده هاى متعدد در دستگاه قضایى 

تشکیل مى شود.

فقط 2 پادشاه را قبول داریم
  دیده بان ایران| علیرضــا نادعلــى، عضــو 
اصولگراى شوراى شــهر تهران که تازه چند ماه است 
با لیســت نیروهاى انقالب وارد شــورا شده، حمالت 
ســنگینى را به دوره هاى قبلى شــوراى شهر تهران 
بخاطر نامگذارى خیابانى به نام «انوشیروان» داشت. 
سخنگوى شوراى شهر، «خسرو انوشیروان ساسانى» 
را پادشاهى ظالم خواند و گفت: انقالب کردیم بخاطر 
ضدیت با تاریخ 2500 ســاله. ما در جمهورى اسالمى 
سیاست هاى رسمى داریم و انقالب اسالمى سال 57، 
ضدیت با سلطنت 2500 ساله شاهنشاهى بود. یعنى ما 
غیر از پادشاهى حضرت داوود و حضرت سلیمان، هیچ 

پادشاهى دیگرى را به رسمیت نمى شناسیم.

خبرخوان

شــوراى صنفى نمایش از تعویق یک هفته اى نمایش 
عمومى «چپ، راســت» خبر داد. در اطالعیه این شورا 
آمده اســت که به دلیل ترافیک ســالن هاى ســینما، 
فیلم هاى ســینمایى «چپ، راســت» و «عطر شیرین 
عطر تلخ» و «ازدواج جنجالى» از تاریخ 8 دى ماه 1400 

اکران خواهند شد. 
این در حالى است که پیش تر تاریخ اکران عمومى فیلم 
سینمایى «چپ، راســت» اول دى ماه اعالم شده بود، 
اما به تازگى حواشى مختلفى براى نمایش این فیلم در 
سینماها به وجود آمده است که به نامه صریح منوچهر 
محمدى تهیه کننده این اثر به محمدمهدى اسماعیلى 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمى منجر شد.
« چپ، راست» به کارگردانى حامد محمدى یک کمدى 
سیاسى است که سال گذشته پس از تمام شدن مراحل 
فنى متقاضى حضور در سى ونهمین جشنواره فیلم فجر 
شد ولى به دلیل ممیزى هاى شوراى پروانه نمایش مجوز 
حضور در جشنواره را پیدا نکرد و از همان زمان یکى از 
حاشیه سازهاى جشنواره بود؛ با این حال، سرانجام پروانه 
نمایش فیلم صادر شد و «چپ، راست» یکى از فیلم هایى 
بود که بارها در دوران رکود سینما در کرونا نامش براى 
اکران مطرح مى شد، تا اینکه طبق اعالم شوراى صنفى 

نمایش تاریخ اکران عمومى اول دى ماه تعیین شد.

«چپ، راست» فعًال اجازه اکران ندارد
در همین حال محمدرضا فرجى مدیرکل دفتر نظارت 
بر عرضه و نمایش فیلم ســازمان سینمایى گفت: فیلم 
سینمایى «چپ، راست» به کارگردانى حامد محمدى 
براى نمایش عمومى، نیاز به اعمال یکسرى اصالحات 
دارد و این موضوع به شــوراى صنفى نمایش هم، کتبًا 
اعالم شده اســت. این فیلم در دولت قبل هم از سوى 
شوراى پروانه نمایش مشــمول اصالحات شده بود که 
بخشــى از آن اصالحات از آن زمان همچنان، صورت 

نگرفته است.

وى با اشــاره به لزوم همکارى و تعامل تهیه کنندگان 
خاطرنشان کرد: طبیعى اســت تا زمانى که اصالحات 
پیشــنهادى شــورا صورت نگیرد به اکــران عمومى 
نمى رســد. فرجى اظهار کرد: در جلســه اى که در روز 
شــنبه 27 آذر با حضور منوچهر محمــدى تهیه کننده 
این فیلم در دفتر معاونت نظارت و ارزشــیابى سازمان 
سینمایى تشــکیل شــد، این موضوع به او هم ابالغ 
شــد که تا زمان انجام اصالحــات روى فیلم، نمایش 
آن از ســوى ســازمان ســینمایى مــورد پذیــرش 

نیست.

واکنش منوچهر محمدى 
اما در پى حاشــیه هاى پیش آمده بــراى فیلم «چپ، 
راســت» منوچهر محمــدى تهیه کننده ایــن فیلم، 
نامه تندى خطاب به وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمى 

نوشت.
 در این نامه آمده اســت: «من منوچهــر محمدى، با 
کارنامه اى مشخص در ســینماى ایران، اعالم مى کنم 
علیرغم داشتن پروانه نمایش معتبر براى فیلم سینمایى 
«چپ، راست» از وزارتخانه تحت امر شما، دو هفته است 
که جز ... و جعلیات براى جلوگیرى از نمایش این فیلم، 

چیزى ندیده ام  و گواهان معتبــرى براى تصدیق این 
مدعا وجود دارد.»

محمــدى همچنین در نامــه خود آورده اســت: «من 
و همکارانــم با ایــن شــیوه مدیریت جــز روزهاى 
تلــخ و اندوهبــار بــراى ســینماى ایــران تصــور 

نمى کنیم.»
این تهیه کننده ســینما در پایان نامه تأکید کرده است: 
«من از هزینه دادن باکى ندارم. امیدوارم شــما هم که 
باب زبان داغ و درفش با اهل فرهنگ گشوده اید، آماده 

هزینه دادن باشید.»

«چپ، راست» به محاق رفته است؟
سرنوشت مبهم اکران یک کمدى سیاسى در سینماها

سال 92 آقاى هاشــمى رد صالحیت شــد. اما با 
همکارى ایشان با آقایان خاتمى و ناطق و از خودگذشتگى 
آقاى عارف البته بنا به اصرار آقاى خاتمى توانســتیم در 
انتخابات پیروز شویم. همانجا مى بایست با آقاى روحانى 
تکلیفمان را روشن مى کردیم. اینکه کشور براى ما مهم 
است و کارى به قدرت نداریم معنا نداشت. همین شد که 
بعداز انتخابات، آقاى هاشمى به آقاى روحانى اصرار کرد که 
آقاى عارف را معاون اول خود بگذارد و آقاى جهانگیرى 
برود در وزارت کشور، اما ایشان نپذیرفت! آقاى هاشمى، 

آقاى خاتمى، آقاى سیدحسن خمینى و آقاى ناطق از آقاى 
روحانى خواستند که آقاى رحمانى فضلى را به عنوان وزیر 
کشور معرفى نکند اما ایشــان قبول نکرد. کار به جایى 
رسیده بود که مع االسف اگر آقاى هاشمى با آقاى روحانى 
تماس مى گرفت، پشت خط نمى آمد و آقاى نهاوندیان را 
مى فرســتاد که پیام آقاى هاشمى را بشــنود و به ایشان 

برساند. 
در سال 96، نظر آقاى خاتمى، نامزدى یکى دو نفر 
دیگر در کنار آقاى روحانى بود اما ایشان مخالف بود. من و 
آقاى موسوى الرى و آقاى کمالى خدمت آقاى روحانى 
رسیدیم و پیشــنهاد کاندیداتورى آقاى جهانگیرى را به 
ایشان دادیم. آقاى روحانى گفت: پس آقاى نوبخت هم 
نامزد شــود که او خودش قبول نکرد. نتیجه، حذف آقاى 
جهانگیرى در بسیارى از تصمیمات اصلى از جمله انتخاب 
وزرا بود. ما همانجا باید مى  خواستیم آقاى جهانگیرى در 

اعتراض به این برخورد از دولت کناره گیرى کند.

پیشنهاد اجراى آزمایشــى طرح اختصاص سهمیه 
بنزین به افراد به جاى خودروهــا در دو منطقه آزاد 

کیش و قشم در دولت مطرح شده است.
طرح اختصاص ســهمیه بنزین به افــراد به جاى 
خودروها که از دو سه سال پیش به طور جد از سوى 
کارشناســان و مراکز پژوهشــى مطرح شده است، 
و در دولت قبل هم تا آســتانه اجرا پیش رفت، ولى 
عملى نشد؛ بار دیگر در دســتور کار مسئوالن قرار 

گرفته است.
در همین راســتا پیشــنهاد اجراى آزمایشــى طرح 
اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جاى خودروها در 
دو منطقه آزاد قشم و کیش در دولت مطرح شده است 

تا در صورت اجراى موفق در خصوص گسترش این 
طرح تصمیم گیرى شود.

 بر اساس نظر اکثر کارشناسان حوزه اقتصاد و انرژى، 
با توجه به اینکه بخش قابل توجهى از جمعیت کشور 
خودرو ندارند، اختصاص سهمیه بنزین به افراد یکى 
از طرح هاى روى میز در آبان 98 بود که از روى میز 
مسئوالن برداشته شد. در آن طرح قرار بود به هر فرد 
سهمیه اختصاص پیدا کند. اکنون پیشنهاد شده در دو 
منطقه کیش و قشــم به هر کیشوند و شهروند قشم 
سهمیه اى اختصاص داده شود و آن فرد مختار است 
سهمیه خود را بفروشد یا اســتفاده کند؛ هر چند این 

طرح منتقدان بى شمارى دارد. 

رئیــس پایگاه دوم پلیــس آگاهى تهــران بزرگ از 
دستگیرى سارقى خبر داد که از مخفیگاه وى، 1000 

میلیارد ریال اسناد و اموال مسروقه کشف شد.
سرهنگ کارآگاه سیدعلى شریفى بیان کرد: پرونده اى 
با موضوع سرقت از گاو صندوق منزلى به پایگاه دوم 
پلیس آگاهى تهران ارجاع شد که شاکى که یک مرد 
بود اظهار  کرد اموالى از قبیل نیم کیلو گرم طال 18عیار، 
18 سکه تمام بهار آزادى، 25 میلیون ریال وجه نقد، 
23 فقره سند ملکى و اسناد خودرو از داخل گاوصندق 

منزلش سرقت شده است.  
وى با اشــاره به اینکه کارآگاهان پایــگاه دوم پلیس 
آگاهى در پاالیش اطالعات به دســت آمده به یکى 

از مالکان ســاختمان مظنون شــدند ابــراز کرد: در 
بررسى هاى پلیسى مشخص شــد که این فرد قصد 
دریافت 250 میلیارد ریــال وام بانکى دارد که پس از 
هماهنگى هاى قضایى، متهم در منزلش دستگیر و 

اسناد مالکیت مالباخته از مخفیگاه وى کشف شد.
این مقام انتظامى با اشــاره به اینکه متهم به فروش 
اموال با ارزش مالباخته معترف شد، ادامه داد:  با توجه به 
اموال کشف شده از این مکان، متهم به 12 فقره سرقت 

منزل اعتراف کرد.
سرهنگ شریفى در پایان خاطر نشان کرد: کارشناسان 
ارزش ریالى اسناد و  اموال کشــف شده از مخفیگاه 

متهم را بیش از 1000 میلیارد ریال بر آورد کرده اند.

ســعید خطیب زاده، ســخنگوى 
وزارت امــور خارجــه ایــران در 
نشســت هفتگى با خبرنگاران به 
ســئوالى درباره اظهارات «جیک 
ســالیوان»، مشــاور امنیت ملى 
آمریکا مبنى بر اینکه درباره برنامه 
هسته اى ایران به ایران مستقیم 

پیام داده است، پاسخ داد.
او گفت: ما در خصوص گفتگوهاى 
وین هیچ صحبت مســتقیمى با 
آمریکا در طــى ایــن  ماه ها که 
گفتگوها در وین در جریان بوده، 
انجام نشده است برخى پیام ها به 
واسطه «انریکه مورا» به صورت 
مکتوب و غیرمکتــوب از ابتداى 
گفتگوها در وین درباره موضوعات 
مذاکراتى دریافت و جواب ها هم 

در جا داده شده است.
سه روز پیش رسانه گزارش دادند 
که همزمان با پایان دور دیگرى از 
مذاکرات وین بدون حصول توافق 

خاتمه یافته، جیک سالیوان، مشاور 
امنیت ملى کاخ سفید در نشست 
شــوراى روابط خارجى گفته بود 
که آمریکا مستقیمًا به ایران پیام 
داده در صورت ادامه رفتارش در 
برنامه اتمى و خوددارى از بازگشت 
به توافق اتمى برجــام چه روى 

خواهد داد.
سالیوان در پاســخ به این سئوال 
که آیا ایــران مى داند صبر آمریکا 

چه حــدى دارد گفته بود: «ما هم 
ازطریق متحــدان اروپایى و هم 
مستقیمًا با ایران نگاه و نگرانیمان 
را درباره ادامه فعالیت هاى تهران 
در پیشــبرد برنامه هسته اى این 
کشــور مطرح کرده ایم. من در 
اینجا بیشتر از این نمى خواهم علنًا 
عیان کنم که این پیام ها دقیقًا چه 
بوده و معتقدم که ایران متوجه این 

موضوع هست.»

پیشنهاد اجراى آزمایشى طرح جدید بنزینى 
در کیش و قشم

سارق 1000 میلیارد ریالى
 به دام افتاد

آمریکا به طور مکتوب ایران را تهدید کرده است؟باید تکلیفمان را با روحانى روشن مى کردیم
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگى ایران در نخستین نشست فصلى و حضورى دبیران اول استان ها در 
دوره جدید تحلیل خود را از شرایط کشور تشریح کرد. به گزارش «انتخاب»؛ بخشى از اظهارات مرعشى، 
درباره پشیمانى از نحوه موضعگیرى اصالح طلبان در قبال رفتار حسن روحانى رئیس جمهور سابق در 

دو دوره ریاست جمهورى اش در ادامه مى آید:
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مرگ ساالنه 1500 اصفهانى 
بر اثر آلودگى هوا

عضو هیئت علمـى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان 
گفت: بر اساس نتایج یک مطالعه پژوهشى، 12 درصد 
از مرگ ومیرهـا، یعنى حـدود 1500 مرگ در سـال در 
اصفهـان بـه دلیـل استنشـاق ذرات کمتـر از دو و نیم 
میکرون اسـت که اگـر آالینده هـاى دیگـر را در نظر 
بگیریم این رقم افزایش پیدا مى کند. یعقوب حاجى زاده 
گفت: این ارقام مربوط به دو سال قبل است و متأسفانه 

روزبه روز افزایش پیدا مى کند.

موافقت با راه اندازى
 14 آسانسور استاندارد  

مدیرکل استاندارد استان اصفهان در چهارمین کمیته 
فنى آسانسور گفت: در این کمیته 26 پرونده درخصوص 
راه اندازى آسانسور در مجتمع هاى تجارى بررسى شد. 
محمود فرمانى افزود: پس از بررسـى کارشناسى با راه 
اندازى 14 آسانسـور اسـتاندارد موافقت و با راه اندازى 
12 مورد هم با تخلف رعایت نکردن شـرایط استاندارد 

مخالفت شد.

ایجاد محور گردشگرى
 در رهنان

مدیر منطقه 11 شـهردارى اصفهان گفـت: با توجه به 
قدمت رهنان، این میزان بافت فرسوده حدود 15 درصد 
از کل مسـاحت منطقه 11 را در برگرفته اسـت. حسن 
محمدحسینى تصریح کرد: ایجاد محور گردشگرى در 
محور حمام رهنان که به عنوان سومین حمام تاریخى 
بزرگ کشور محسوب مى شود و مسجد بزرگ رهنان 
که بیش از هزار سال قدمت دارد، پیش بینى شده است.

آغاز معاینات ادوارى
 کارکنان آبفا

معاینات ادوارى کارکنان شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهـان از 27 آذر مـاه جـارى آغاز شـد. مدیـر مرکز 
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و HSE آبفاى استان 
اصفهان گفت: پایش وضعیت سالمتى و پیشگیرى از 
بروز آسیب ها و بیمارى هاى شغلى احتمالى مهمترین 

هدف ما درانجام این معاینات است. 

کاهش فوتى هاى کرونا 
پژمان عقدك سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: واکسیناسیون به کاهش مرگ و میر ناشى از کرونا 
در این استان کمک بسیارى کرد بطوریکه میزان فوتى 
کووید-19 در اصفهان در مقایسه با سه ماه گذشته بیش 
از 75 درصد کاهش یافته اسـت. پژمان عقدك بابیان 
اینکه تعداد مرگ ومیر ناشى از کرونا در 2 هفته گذشته 
در اسـتان اصفهان بین پنج  تا 10 بود، اظهار داشت: در 
برخى روزها تفاوتى بین آمار اسـتانى و کشورى وجود 
داشت که دلیل آن نحوه ثبت و گزارش اطالعات است.

توجه کمرنگ به هنر
على عطریان رییـس اداره هنرى شـهردارى اصفهان 
گفـت: بازدید گردشـگران داخلـى و خارجـى از مراکز 
هنـرى و موزه اى ایـن خطه تاریخى کمرنگ اسـت و 
برخى از علل آن ناآشنا بودن با مراکز، در دسترس نبودن 
و نزدیک نبودن به برخى اماکـن تاریخى مانند میدان 

نقش جهان است.

دشت شمال گلپایگان
 بیابان شد

رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى گلپایگان گفت: در 
سال جارى پس از پیگیرى ها در اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان و به دنبال بازدید کارشناسان 
دفتر بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزدارى کشور 
از منطقه دشت شـمال گلپایگان، این منطقه به عنوان 
مناطق بیابانى معرفى و در ردیف تخصیص اعتبار قرار 

گرفت.

خبر

در پى بارندگى هاى 24 ساعت منتهى به روز دوشنبه، 96 
مورد حادثه فاضالب در سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان 

آبفاى استان اصفهان ثبت شد.
مدیر مرکز ارتباط با مشتریان ســامانه 122 اعالم کرد: 
در تاریخ 28 آذرماه جارى، 79 مورد پس زدگى ســیفون 
فاضالب و 17 مورد گرفتگى منهول در شهرهاى اصفهان، 
شاهین شهر، خمینى شــهر، فالورجان و فوالدشهر به 
وقوع پیوست.عباس عباســى خاك گفت: پس از ثبت 
وقوع حوادث مربوط به شبکه فاضالب در سامانه 122، 
بالفاصله در کوتاه ترین زمان ممکن از سوى شرکت آبفا 
به این حوادث رسیدگى شد.وى  با بیان اینکه متولى ایجاد 

شبکه جمع آورى روان آب ها، شهردارى ها هستند، گفت:  
شهردارى ها باید در محالت و خیابان هاى مختلف شهر 
نسبت به ایجاد شبکه جمع آورى آب هاى سطحى و روان 
آب ها و حفر چاه هاى جذبى اقدام کنند.وى افزود: این کار 
عالوه بر پیشگیرى از آب گرفتگى معابر موجب تقویت 
سفره هاى آب زیرزمینى نیز مى شود.خاك با بیان اینکه 
شرکت هاى آبفا مســئولیت واگذارى انشعاب فاضالب 
به اماکن کم تر از تراز منفى 60 را ندارند، گفت: مشترکین 
تراز منفى 60 نیز باید به منظور پیشگیرى از پس زدگى 
فاضالب هنگام بارندگى نسبت به نصب شیر یک طرفه 

فاضالب و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنند.

مدیر مرکز پایش و کنترل کیفى هواى شهردارى اصفهان 
گفت: ساالنه 50 هزار تن ذرات معلق در هواى این کالنشهر 
منتشر و موجب افزایش بیمارى هاى قلبى، آلرژى، سرطان، 
آسم، آلزایمر، تنبلى و اختالل مغز، خلق و خوى مضطرب 
و افسردگى مى شــود.ابوالفضل خسروى یکشنبه شب  در 
نشســت تخصصى «هوا براى تنفس» با موضوع کنترل 
آلودگى هواى اصفهان که در دانشگاه  اصفهان و همچنین 
از طریق فضاى مجازى برگزار شد افزود:  سال گذشته 26 
روز هواى اصفهان پاك بود و این در حالیســت که امسال 
تنها 2 روز هوا در این کالنشــهر پاك بوده است.خسروى 
شاخص کنونى آلودگى هوا  اصفهان را به دلیل بارندگى 66 

عنوان کرد و گفت: این شاخص زمانى مطلوب است که به 
زیر عدد 50 برسد.

وى منبع اصلى آالینده هاى هواى اصفهان را وسایل نقلیه 
موتورى عنوان کرد و گفت: الزمه برنامه کاهش آلودگى هوا 
در درجه اول پایش آلودگى هواست که در حال انجام است  

اما توسعه آن نیازمند خردجمعى است.
 وى با بیان اینکــه 75 درصد صنایع اســتان اصفهان در 
هشت درصد مساحت این منطقه قرار دارد یادآور شد:  شهر 
اصفهان فقط 15 منطقه شــهرى آن نیست و شهرهاى 
زیادى در مجاورت آن هستند ولى در این میان این کالنشهر  

وضعیت اینچنینى دارد.

ساالنه 50 هزار ُتن ذرات معلق 
در اصفهان منتشر مى شود

96 حادثه در شبکه فاضالب 
اصفهان طى 24 ساعت 

مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
با توجه به این که فعالیت سامانه بارشى تا سه شنبه 
(امروز) در مناطق غرب و جنوب غرب همراه با وزش 
باد و بارش باران و برف در ارتفاعــات ادامه دارد، 
پیش بینى شده در برخى مناطق استان با آبگرفتگى 
روبه رو شــویم و دســتگاه هاى مختلف براى این 

شرایط آماده باش هستند.
منصور شیشه فروش با اشاره به اعالم هشدار سطح 
زرد هواشناسى تا سه شنبه، افزود: براى روز سه شنبه 
هشدار نارنجى اعالم شده، چون در بیشتر مناطق 
استان به ویژه نیمه شرقى اصفهان، وزش باد شدید 

و تندباد لحظه اى به وقوع خواهد پیوست.
وى استحکام بخشى به سازه هاى ناپایدار مناطق 
شرقى را براى مقابله با تندباد هاى لحظه اى توصیه 
کرد و گفت: به شهردارى ها نیز ابالغ شده که براى 

پیشگیرى از خطر سقوط، درختان فرسوده را هرس 
کنند و شهروندان نیز بهتر است از تردد و توقف در 
حاشیه رودخانه هاى فصلى در مناطق غرب و جنوب 

خوددارى کنند.
مدیرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان 
افزود: به دلیل پیش بینى باد شــدید، خوددارى از 
فعالیت هاى کوهنــوردى، احتیاط در تردد جاده اى 
مناطق کوهســتانى، به همراه داشــتن تجهیزات 
زمســتانى در هنگام عبور از گردنه هاى برف گیر، 
توصیه مى شود در بخش کشــاورزى نیز حفاظت 
از ادوات و تجهیــزات کشــاورزى در برابر وزش 
باد و تندبادهــا، ایمنى سیســتم هاى گلخانه ها و 
واحد هاى تولید دام و طیور، عدم چراى دام و طیور 
در ارتفاعات، توصیه هایى بــود که به بخش هاى 

مختلف ابالغ شده است.

رئیس اتحادیــه صنف میــوه و ســبزى فروش 
شهرســتان اصفهان گفت: در حالى که قیمت هر 
کارتن آناناس در تهران، مشهد و اهواز یک میلیون 
و 200 هزار تومان اســت، امــا در اصفهان همین 
محصول 500 هزار تومان گران تر فروخته مى شود.
نوروزعلى اســماعیلى اظهار کــرد: قیمت عمده 
فروشى یک کارتن آناناس در شــهرهاى تهران، 
مشهد و اهواز یک میلیون و 200 هزار تومان است، 
اما همین محصول در میدان تره بار اصفهان با 500 
هزار تومان تفاوت قیمت، یک میلیون و 700 هزار 

تومان عرضه مى شود.
وى با بیان اینکه هر کارتن آناناس معمولى 8 و یا 10 
تایى است، بیان کرد: اگرچه همیشه در دنیا و حتى 
سراسر کشور این محصول کارتنى فروخته مى شود، 
اما به دلیل ضعف کارشناسى در بازار عمده فروشى 

اصفهان، امســال و در آستانه شــب یلدا، آناناس 
کیلویى عرضه مى شود.

رئیس اتحادیــه صنف میــوه و ســبزى فروش 
شهرستان اصفهان افزود: قیمت عمده فروشى هر 
کیلو آناناس حدود 130 هزار تومان است که بهاى 
خرده فروشى آن درب مغازه ها بســته به کارتن و 

تعداد آن، کیلویى 150 هزار تومان است.
وى با بیان اینکه آناناس همــه جا کارتنى فروخته 
مى شود، از فروش کیلویى آن در اصفهان انتقاد کرد 
و گفت: واردات آناناس در کشور در انحصار سه نفر 
است و درست نیست عرصه آن در اصفهان متفاوت 

با بقیه مناطق و شهرها باشد.
اسماعیلى افزود: در این شــرایط با وجودى که هر 
دانه آناناس در تهران 170 هزار تومان ارزش دارد، 

بهاى آن در اصفهان 240 هزار تومان است.

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان از حادثه تصادف و سقوط خودرو 

به داخل کانال در اتوبان دستجردى خبر داد.
سرآتشــیار فرهاد کاوه آهنگران اظهــار کرد: در 
ساعت 7:59 صبح روز دوشنبه در پى تماس تلفنى 
رانندگان عبورى از اتوبان شهید دستجردى سقوط 
خودروى پراید به داخل کانال گزارش شــد. وى 
افزود: بالفاصله آتش نشانان از ایستگاه شماره 13 

(سپاهانشهر) به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوى آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان با بیــان این که خــودروى پراید پس از 
برخورد با پل به داخل کانال آب سقوط کرده بود . 
ادامه داد: متأســفانه راننده این خــودرو که در اثر 
شدت حادثه جان باخته بود با اجراى موارد ایمنى و 
با استفاده از تجهیزات تخصصى از خودرو خارج و 

تحویل عوامل انتظامى شد.

یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس 
شوراى اسالمى گفت: اعتراض نمایندگان این است 
که بیش از مقدار مصوب شده در طرح بن – بروجن 
بارگذارى انجام مى شــود و ظاهراً ســه برابر نیاز 

مصرفى از زاینده رود آب برداشت مى شود.
حسین محمد صالحى در پاســخ به این سؤال که 
طبق مصوبات 9 ماده اى شوراى عالى آب هرگونه 
بارگذارى جدید روى رودخانــه زاینده رود ممنوع 
است، اما آیا طرح بِن – بروجن این موضوع را نقض 
نمى کند، گفت: طبق مصوبات این شورا بارگذارى 
براى تأمین آب شرب ممنوع نیست و اولویت، تأمین 
آب شرب اســت. در حال حاضر طرح بن- بروجن 
به منظور انتقال آب شــرب اســت، اما اگر بیش از 
حد مجاز این بارگذارى انجام شــود، ممنوع است. 
اعتراض نمایندگان نیز به همین موضوع است که 
بیش از مقدار مصوب شــده در طرح بن – بروجن 

بارگذارى انجام مى شــود و ظاهراً ســه برابر نیاز 
مصرفى از زاینده رود آب برداشت مى شود.

وى افزود: در کل اگر بحث تأمین آب شــرب باشد 
مصوبات شوراى عالى آب نمى تواند مانعى براى این 
موضوع شــود، اما اگر بیش از حد نیاز آب برداشت 

شود، ممنوع است.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلى مجلس 
گفت: وقتى آبى پشت سد نیست و مقدار آن بسیار 
کم اســت چه کار مؤثرى براى احیاى زاینده رود 
مى توان انجام داد، مگر اینکــه بحث پروژه انتقال 
آب از خلیج فارس عملى و یا مصرف آب به خوبى 
مدیریت شــود. براى مثــال صنایع جدیــد نباید 
راه اندازى شــود و تعداد صنایع آب بر کاهش یابد 
و از پساب اســتفاده کنند. اگر این موارد عملیاتى 
نشود گزینه دیگرى نمى تواند به احیاى زاینده رود 

کمک کند.

آماده باش اصفهان براى احتمال وقوع تندباد

آناناس را در اصفهان
 500 هزار تومان گران تر مى فروشند!

یک کشته در سقوط پراید داخل کانال

اجراى طرح بن _ بروجن و برداشت 3 برابرى
 آب از زاینده رود

 معاون شهرســازى و معمارى شهردار اصفهان گفت: 
انتقال تجربیــات در بازآفرینى شــهرى، محور جدید 

همکارى شهردارى اصفهان با لهستان است.
وحید مهدویان در نشستى که با معاون سفیر لهستان، 
مشاور ســفیر و رایزن فرهنگى این کشور و جمعى از 
مدیران شهردارى به منظور انتقال تجربیات لهستان در 
زمینه بازآفرینى و بازسازى اماکن تاریخى برگزار شد، 
اظهار کرد: اصفهان در مسیر بهترین محور تاریخى دنیا 
است و با توجه به سابقه تاریخى اصفهان و لهستان که 
از حدود 80 سال پیش با اقامت لهستانى ها در اصفهان 
شکل گرفته، ظرفیت و بســترى مناسب براى انتقال 
تجربیات در زمینه بازآفرینى و بازسازى شهرى فراهم 

آمده است.
وى افزود: شــهر اصفهان به عنوان یک شهر تاریخى 
در چهار دوره پایتخت ایران بوده و داراى بیش از 1000 
هکتار بافــت تاریخى و برخــوردار از فرهنگ ها، آثار 

تاریخى متعدد و حضور اقوام مختلف است.
معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان با بیان 
اینکه امیــدوارم این نشســت فصل جدیــد همکارى 
میان ما و کشــور لهســتان باشــد، ادامــه داد: قصد 
داریــم با برگزارى نشســت هاى تخصصــى و علمى، 
ورك شاپ ها و … اصفهان را در زمینه بازآفرینى شهرى 

به یکى از بهترین شهرهاى ایران تبدیل کنیم.
وى بر عزم معاونت شهرســازى و معمارى شهردارى 
اصفهان براى بازآفرینى شــهرى تاکید کرد و افزود: 
حضور لهستان با توجه به تجارب خوبى که در این زمینه 

دارد مى تواند به تقویت این موضوع به ما کمک کند.
معاون شهرسازى و معمارى شــهردار اصفهان تاکید 
کرد: جانمایى نقشــه بافت هــاى تاریخى، پالك ها و 
… را در اختیار لهســتانى هاى مرتبــط با این موضوع 
قرار مى دهیم تا نسبت به بازسازى و بازآفرینى اماکن 

تاریخى اصفهان اقدام شود.
وى افزود: همکارى با لهستان از بازآفرینى شهرى آغاز 
شده اما ابعاد دیگرى را در حوزه هاى تخصصى و علمى 
در بر خواهد گرفت و امیدواریم نه تنها با لهستان بلکه 
با سایر کشــورها نیز بتوانیم همکارى هاى خود را در 

موضوعات مختلف دیگر داشته باشیم.
مهدویان با بیان اینکه پیش نویــس تفاهم نامه از نظر 
ابعاد زمانى و مکانى تهیه مى شود، گفت: این موضوع 
پس از بررسى سفارت به یک تفاهم نامه مشترك و بر 
مبناى همکارى تبدیل مى شود تا وظایف مشخص و بر 
اساس این تفاهم نامه کار اجرایى در سریع ترین زمان 

ممکن آغاز شود.
در ادامه این نشســت تخصصى، معاون سفیر لهستان 
با ابراز خرســندى از حضور در اصفهــان، اظهار کرد: 
دهمین ســالگرد ورود پناهندگان لهستانى را در ایران 
جشن مى گیریم و در کنار این اتفاق فرصت خوبى براى 

برنامه ریزى جهت بازسازى و بازآفرینى شهر اصفهان 
وجود دارد.

”ویچخ اونولــت" با بیان اینکه ایــن موضوع از جهت 
تاریخى یک اتفاق بســیار مهم براى شهر اصفهان و 
کشور لهستان است، افزود: بازآفرینى و بهسازى اماکن 
تاریخى اصفهان مى تواند منجر به معرفى بیشــتر این 

شهر به لهستانى ها و باعث افزایش گردشگر شود.
وى ضمن ابراز امیدوارى براى پیشــبرد این پروژه به 
نحو بسیار مطلوب از سوى لهســتانى ها، تاکید کرد: 
تجربه همکارى بســیار خوبى میان دو طرف از زمان 
ورود لهســتانى ها در زمان جنگ جهانى دوم به ایران 
وجود دارد که مى تواند زمینه اى بســیار مناسب براى 

اجراى پروژه هاى بیشتر در این شهر باشد.
معاون سفیر لهستان با بیان اینکه پایتخت لهستان و 
شهرهاى دیگر این کشور در زمان جنگ جهانى دوم 
ضربه هاى زیادى خورد که به طور کامل آســیب دید، 
ادامه داد: همین امر باعث شــد ما تجربه بسیارى در 
زمینه بازســازى مکان هاى تخریب شــده به دست 
بیاوریم به همین دلیل مى توانیم در زمینه مشارکت با 

ایران براى بازسازى مفید باشیم.
وى اضافه کرد: لهســتان ســازمان ها و کارگاه هاى 
معمارى و همچنین معماران بســیارى دارد که بسیار 
عالقمند به همکارى با ایران بوده و خوشحال مى شوند 

تجربیات خودشان را در اختیار اصفهان قرار دهند.
”ویچخ اونولــت" گفت: براى مثال ســه وبینار در ماه 
نوامبر برگزار مى شــود و مشتاق هســتیم در رابطه با 
برنامه ها و کارهایى که قرار است اصفهان انجام دهد 

صحبت و همفکرى انجام شود.
وى ادامه داد: طى صحبت هاى که تاکنون داشته ایم 
قدم هاى اول را برمى داریم و یکســرى از تجربیات را 
انتقال مى دهیم، سرعت کار بسیار خوب بوده و از سال 

دیگر مى توانیم این کار را آغاز کنیم.
معاون سفیر لهستان با اشــاره به اینکه از چند مکان 
تاریخى شهر اصفهان در مرکزیت شهر بازدید کردیم، 
افزود: مى خواهیم نقشه اى از اماکن تاریخى اصفهان 
با جزئیات آن داشته باشــیم تا بتوانیم نقشه اى براى 

بهسازى و بازآفرینى این اماکن تهیه کنیم.
وى تاکید کرد: اجــراى این پروژه هــا باعث تقویت 
گردشگرى شهر اصفهان که به دلیل کرونا دچار آسیب 

بسیارى شده، مى شود.
مدیرعامل ســازمان نوسازى و بهســازى شهردارى 
اصفهان نیز در این نشســت با بیان اینکه شــهرها و 
کشورهاى با سابقه تاریخى باید در برخورد با مدرنیته 
نقش هاى تاریخى خود را حفظ کرده و با جریان مدرنیته 
تطبیق دهند، اظهار کرد: در این مسیر باید نقشه توسعه 
خود را از طریق احصاى فرهنگ بومى با فرهنگ هاى 
اشتراکى سایر نقاط دنیا پیدا کرده و با مدرنیته تطبیق 

دهیم.
محمدعلى ایزدخواستى تصریح کرد: فرهنگ بومى در 
کنار برداشت هاى اقلیمى از سایر نقاط جهان مى تواند 
فرهنگ سنتى را با مدرنیته تطبیق دهد. یکى از نقاط 
دنیا که با ما فرهنگ مشترك دارد شهروندان لهستانى 
هستند که توانســته اند این موضوع را درك کنند و ما 
شاهد برداشت بســیار خوب لهســتانى ها از فرهنگ 

اصفهان هستیم.
وى ادامه داد: در نتیجه تجربیات تاریخى همکارى که 
با لهستان وجود دارد موضوعى مانند بازآفرینى شهرى 
مى تواند زمینه اى بسیار خوب براى تبادل تجربیات دو 

طرف باشد.
مدیر دفتر تسهیلگرى منطقه 13 شهردارى اصفهان نیز 
در ادامه این نشست، اظهار کرد: لهستان تجربه زیادى 
در نوسازى، بازســازى یا بازآفرینى شهرى دارد از این 
رو فرصت خوبى براى همکارى میان شهر اصفهان و 
کشور لهستان است؛ سال آینده مصادف با هشتادمین 
ســالروز ورود پناهندگان لهســتانى به اصفهان است 
و سفارت قرار اســت برنامه هایى را براى این مهمان 
نوازى در نظر بگیرد که مى تواند این درخواست ما در 

قالب چنین برنامه اى بگنجد.
محمدرضا قانعى ادامه داد: با توجه به اینکه هشتادمین 
سالروز ورود پناهندگان لهستانى به اصفهان با مدیریت 
جدید شــهردارى مصادف شده اســت مى توان نگاه 
متفاوت و نگرش نوین در شهرســازى را در این قالب 

پیاده کرد.
وى تاکید کرد: الزم اســت یک برنامه مقدماتى تهیه 
شده و برگزارى این رویداد را به دست بخش خصوصى 
بسپاریم تا ســریع تر و حرفه اى تر آن را برگزار کند، به 
موازات اینکه بازدید توســط طرف لهستانى به عمل 
مى آید باید بتوانیم فراخوان خود را بســیار زود عملى 
کنیم. این تعهد را مى دهیم تا توســط دوســتانى که 
معرفى مى شوند بتوانیم این ورك شاپ را عملى کنیم.

قانعى گفت: لهســتان اماکن تاریخى خود را در جنگ 
و اصفهان بخشى از این اماکن را به دلیل بى تدبیرى 
از دست داده اســت، بنابراین باید هر چه سریع تر این 
آســیب هاى جدى را جبران کــرده و اصفهان بتواند 
به عنــوان الگویى براى ســایر شــهرهاى کشــور 

مطرح شود.
مدیر دفتر تسهیلگرى منطقه 13 شهردارى اصفهان 
افزود: الزم اســت در قالب یک تفاهم نامه همکارى 
سندى تهیه شود تا بر اساس آن کار شروع شود. یکى از 
محل هایى که لهستانى ها در آن حضور داشتند دانشگاه 
هنر اصفهان بود، خانه روغنى در پشــت این دانشگاه 
قرار دارد که مى تواند در قالب این همکارى نجات پیدا 
کند. ظرف یک هفته تفاهم نامه را تهیه و کار را شروع 

مى کنیم.

معاون سفیر لهستان: تجربه همکارى بسیار خوبى میان اصفهان و لهستان
 از زمان جنگ جهانى دوم وجود دارد

لهستان، اصفهان  را 
بازآفرینى مى کند
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ســریال «نون خ» اولین تجربــه بازیگرى آتنــا مهیارى در 
تلویزیون به شــمار مى رود. این بازیگر جــوان از فصل دوم 
سریال و در قالب نقش ماه کاووس به جمع بازیگران افزوده 
شد و توانست به مرور زمان، نقشش را در قصه پررنگ تر کند. 
شبکه آى فیلم به تازگى، هر ســه فصل سریال «نون خ» به 
کارگردانى سعید آقاخانى را روى آنتن خود داشت. به همین 
بهانه، گفت وگویى  با آتنا مهیارى، بازیگر نقش ماه کاووس در 

این مجموعه تلویزیونِى پر بیننده انجام شده است.

ســه فصِل «نون  خ»، هنــگام پخش از 
شبکه یک، همیشه با استقبال تماشاگران 
روبه رو شده است. بازپخش این سریال 
از شبکه آى فیلم چگونه بود؟ آیا بازخوردى 

دریافت کردید؟
پخش دوباره سریال از شبکه آى فیلم بسیار مورد توجه مردم 
قرار گرفت و بازخورد خیلى خوبى داشت. به شخصه با نظرات 

و واکنش هاى مثبتى از سوى مردم مواجه شدم.
از نقش ماه کاووس بگویید و جذابیت هاى 
ایفاى این نقــش براى خودتــان؛ ماه 
کاووس دخترى با پیچیدگى هاى رفتارى 

است.
 از آن جا که مادرم اصلیت کردى دارد، خیلى دوســت داشتم 
نقش یک دختر کرد را بازى کنــم. البته مادرم به رحمت خدا 
رفته اند. ماه کاووس دختر جوان و تحصیل کرده اى است که 
مدت زیادى را در خارج از روستا و محیط شهرى زندگى کرده. 
شاید همین دورى از خانواده باعث شده تا پیچیدگى هایى در 
رفتار او مشاهده شــود. در عین حال، تک فرزند هم هست و 

همین موضوع هم روى رفتارهاى او تاثیر گذاشته است.
چقدر بــه رفتارهایش حــق مى دهید؟ 
بدجنسى ها و بدرفتارى هاى ماه کاووس با 
دختران نورالدین خان زاده از کجا نشأت 

مى گیرد و ریشه دارد؟
 ماه کاووس شخصیت ذاتا بدجنسى نیست، فقط کمى لجباز 
و مغرور است. شــاید یکى از دالیل چالش هاى زیادى که با 
دختران نورالدین داشت هم به همین خصوصیات بازمى گردد. 

ولى خودم به شخصه ماه کاووس را دختر بدجنسى ندیدم.
چرا مــاه کاووس، دختــران نورالدین 

خان زاده را آزار مى دهد؟ 
البته ماه کاووس علیرغم برخى از ناهنجارى هاى رفتارى و 
شخصیتى، رابطه بسیار نزدیکى با پدرش دارد و همه جا او را 
همراهى مى کند و این خصوصیــت یک ویژگى مثبت براى 
او محسوب مى شــود.  نه تنها ماه کاووس که به گمانم همه 

دختران عالقه خاصى به پدران شان دارند و طبیعتا او هم به 
عنوان دخترى که مادر ندارد، از این قاعده جدا نیست و اتفاقا 

وابستگیش هم به پدرش بیشتر است.
نقش شما در ســرى سوم سریال «نون 
خ» پررنگ  تر و بیشتر از فصل دوم بود. 
خودتان چقدر تالش کردید تا نقش ماه 

کاووس در قصه پُررنگ  تر شود؟
 بله، نقش من در سرى سوم نســبت به فصل دوم پررنگ تر 
بود. اما در نهایت، نویسنده بود که مشخص مى کرد هر بازیگر 
چقدر نقش دارد و حضورش پررنگ یا کم رنگ اســت. با این 
حال، قطعًا تــالش خود من هم به عنــوان بازیگر این نقش 
بى تاثیر نبوده است. نه فقط من که ســایر بازیگران استانى 
هم با ســعى و تالش مان باعث شــدیم که نقش کاراکترها 

پررنگ تر شود.
ســریال «نــون خ» براى بســیارى از 
بازیگران جوان به خصوص استانى حکم 
سکوى پرتاب را داشت و باعث شد که هم 
براى مخاطب عام و هم در محافل هنرى 

شناخته شوند. موافقید؟
به هر حال، از آن جایــى که من تجربه بازى در ســریالى را 
نداشتم، «نون خ» اولین حضورم در یک مجموعه تلویزیونى 
بود و از این منظر، هم برایم جذاب به نظر مى رسید و هم تجربه 
خوبى به شمار مى رفت. به نظرم این سریال، کمک بزرگى بود 
براى تمام دوستان و عزیزانى که در آن ایفاى نقش مى کردند 
و امیدوارم به جایگاهى که لیاقتش را دارند، برسند و امیدوارم 

که این قاعده درباره خود من هم مصداق داشته باشد.
همکارى با ســعید آقاخانــى به عنوان 

کارگردان این سریال چطور بود؟
آقاى آقاخانى نشان داد که اعتماد زیادى به بازیگران استانى 
دارد. کارکردن با آقاى آقاخانى به شــخصه برایم بسیار لذت 
بخش بود. ارتباط خیلى خوبى با بازیگران داشتند و همکارى 
با ایشان پر از تجربه و آموختنى بود. امیدوارم که دوباره فرصت 

همکارى با آقاى آقاخانى را داشته باشم.
« نون خ» یکى از مجموعه  هاى نمایشى 
پرمخاطب تلویزیــون در یک دهه اخیر 
است. به نظرتان نقاط قوت این سریال 

در برقرارى ارتباط با مخاطب چه بود؟
 از نظر من، بزرگ ترین نقطه قوت ســریال این بود که تمام 
گروه تالش کردند تا به مخاطب احتــرام بگذارند و کارى با 
محتواى خــوب در قالب طنز ارائه بدهنــد. فکر مى کنم که 
خدا را شــکر در این مهم به نتیجه رســیدند و اهداف شــان

 محقق شد.

داوران «خنداننده شو3» 
معرفى شدند

واکنش رامبد جوان 
به انتقادات اخیر از 

«خندوانه»

حســن معجونى، امیرمهدى ژوله و رامبد جوان، 
مسابقه «خنداننده شــو 3» برنامه «خندوانه» را 

داورى مى کنند.
برنامــه افتتاحیــه مســابقه اســتندآپ کمدى 
«خنداننده شو» امروز سه شنبه، 30 آذرماه، همزمان 
با شب یلدا در شبکه نسیم روى آنتن مى رود و پس 
از آن، در شب هاى چهارشنبه و پنجشنبه، بخش 

اول رقابت کمدین ها آغاز مى شود.
در سرى تازه این مســابقات 20 شرکت کننده در 
پنج مرحله با یکدیگر رقابت مى کنند و در نهایت 
یک کمدین در جریان این مسابقه با راى داوران و 

مردم، کمدین برتر مى شود.
میثم درویشــان پور و على صبورى، کمدین هاى 
برتر ســرى اول و دوم «خنداننده شــو» بودند. 
«خندوانه» از یک شنبه تا پنج شنبه ساعت 23 در 

شبکه نسیم روى آنتن مى رود.

بازیگر نقش ماه کاووس در سریال «نون.خ»  پاسخ مى دهد؛

چرا ماه کاووس، دختران 
نورالدین را آزار مى دهد؟ 

بازیگران و عوامل سریال نیسان آبى به کارگردانى منوچهر هادى که از جدیدترین آثار طنز نمایش خانگى است 
راهى ترکیه شدند.

سریال نیسان آبى به کارگردانى منوچهر هادى و تهیه کنندگى احسان ظلى پور که در حال پخش از نمایش خانگى 
است به روزهاى پایانى خود نزدیک مى شود. فیلمبردارى این مجموعه طنز در لوکیشن هاى شهر استانبول ادامه 

داشته و بازیگران و عوامل آن به این شهر سفر کرده اند.
منوچهر هادى با انتشار تصویرى از پشت صحنه سریال در اینستاگرام خود عنوان کرد: «روزهاى سخت کارى 
در سرماى استانبول. استقبال بى نظیرتون و محبت شما به من و گروهم، خستگى رو از تن ما بیرون میاره. نیسان 

آبى نتیجه تالش یکساله گروه نازنین ماست و داره به روزهاى پایانى نزدیک میشه....» 
در سریال طنز نیسان آبى هنمندانى همچون مهران غفوریان، حسین یارى، بهناز جعفرى، یکتا ناصر، سیروس 
همتى، جمشید هاشــم پور، علیرضا خمسه، گیتى قاســمى، رضا نیکخواه، بهشاد شــریفیان و... به هنرمندى 
پرداخته و داســتان زندگى دو دوســت صمیمى که باجناق هستند و مشــکالت زندگى آنها را در قالب کمدى 

روایت مى کنند.

آهنگ «هیس» به خوانندگى آصف آریا و تهیه کنندگى بهنام محمدى رکوردى جدید در زمینه آپلوِد آهنگ هاى ایرانى 
در شبکه هاى اجتماعى برجا گذاشت.

آصف آریا خواننده موسیقى پاپ کشورمان در تاریخ اول مهر 1400 آهنگى با نام «هیس» منتشر کرد.
آمارهاى رسمى از پلتفرم هاى جهانى نشان مى دهد که این آهنگ توانسته است رکوردى تازه را به نام خود ثبت کند.

این قطعه بیش از یک میلیون آپلود از سوى کاربران شبکه هاى اجتماعى مختلف را داشته است. این آمار در پلتفرم هاى 
بین المللى و اینستاگرام ثبت شده است. حدود 800 هزار بار از این تعداد آپلود، در پلتفرم اینستاگرام انجام شده است.

آهنِگ «هیس» در پلتفرم هاى ایرانى هم جزو پر دانلودترین ها بوده و در ملوبــات با بیش از 6 میلیون دانلود، یکى از 
پرمخاطب ترین آهنگ هاى موسیقى پاپ در چند سال اخیر به شمار مى رود.

تولید و تهیه کنندگى آهنگ «هیس» را بهنام محمدى برعهده داشته که در حال حاضر یکى از پرکارترین تهیه کنندگان 
موسیقى کشورمان است.

تنظیم و میکس و مسترینگ آهنگ «هیس» برعهده مسعود جهانى بوده است. ناشر این آهنگ هم موسسه تهیه و 
تولید آثار موسیقى نواى ونوس است.

روزهاى پایانى «نیسان آبى» در ترکیه رکوردى که ««هیس» بر جاى گذاشت

یک نویســنده از چاپ کتاب زندگینامه 
علیرضا خمسه خبر داد.

على رســتگار نویســنده، درباره نگارش 
کتابى درخصوص علیرضا خمسه گفت: 
کتاب ماموریت آقاى شادى با زیرعنوان 
(آنچه همیشه مى خواستید درباره علیرضا 
خمســه بدانید، ولى مى ترسیدید بپرسید) 
به نوعــى کتــاب زندگینامــه اى آقاى 
علیرضا خمسه، کمدین و بازیگر محبوب 
سینماى ایران اســت؛ یک گفت و گوى 
بلند درباره کودکــى، نوجوانى، جوانى و 
میانســالى و همه فیلم هاى ســینمایى و 
همه نمایش هاى صحنه اى و آثار مهم و 

به یادماندنى ایشان. 
او در پاســخ به این ســوال کــه آیا این 
کتاب، به روایت علیرضا خمســه اســت 
یا نه هــم گفت: این کتــاب، روایت و به 
قلم آقاى خمســه نیســت و ایشان فقط 
به انبوه ســواالتى که دربــاره زندگى و 
آثارشان پرسیده مى شود، پاسخ مى دهند. 
پاســخ هایى که پر از نکته هاى جذاب و 
خاطرات خواندنى است و به نوعى بخش 
مهمى از تاریخ شفاهى سینما و تلویزیون 
ایران در دهه هاى 60 و 70 و سال هاى بعد 

را روایت مى کند.

کتاب زندگینامه 
علیرضا خمسه 

چاپ شد

پس از 15 ســال، هنوز ماجراى مرگ ناصر عبداللهى، خواننده موسیقى پاپ 
کشورمان که در اوج شهرت درگذشت، در پرده ابهام قرار دارد.

29 آذر، پانزدهمین سالگرد درگذشــت ناصر عبداللهى، خواننده سرشناس و 
محبوب موسیقى پاپ کشورمان بود.

این خواننده، در سوم آذر 1385، در بندرعباس به دالیل نامشخصى بى هوش 
شد و به کما رفت؛ هرچند به گفته بسیارى، او توسط افرادى مضروب و زخمى 
شده بود. عبداللهى را در بیمارســتان هاى بندرعباس و تهران بسترى کردند، 
ولى پس از گذراندن 26 روز در کما، سرانجام در 35 سالگى درگذشت. پیکر او 
در تهران تشییع شد و سپس در بندرعباس به خاك سپرده شد. اینک، پس از 15 

سال، همچنان ماجراى این مرگ، در هاله اى از ابهام قرار دارد.
ناصر عبداللهى، زاده 10 دى 1349 بندرعباس بود که از 13 سالگى به موسیقى 
عالقه مند شد و فعالیت هاى هنریش را از سال هاى نوجوانى در صداوسیما و 

حوزه هنرى سازمان تبلیغات هرمزگان آغاز کرد.
او کار موسیقى را به طور جدى از سال 1374 آغاز کرد و در یک برنامه زنده صبحگاهى سراسرى که از شبکه یک سیما پخش شد، به شهرت 
رسید. در سال 1375 به تهران آمد و با یارى محمدعلى بهمنى (شاعر و ترانه ســرا)، وارد عرصه حرفه اى موسیقى شد و آلبوم هاى «عشق 
است» و «دوستت دارم» را به بازار فرستاد. پس از آن، آلبوم هاى «بوى شرجى»، «هواى حوا» و «ماندگار» را پخش کرد. پس از مرگ او، 

آلبوم «رخصت» هم منتشر شد.
«ناصریا»، معروف ترین قطعه ناصر عبداللهى است که او، این ترانه را به گویش بندرى خواند و پس از انتشار در سال 1376، سبب شهرت 

روز افزون او شد.

بازیگر سریال «از سرنوشت» گفت: تلویزیون همواره بسترى مناسب براى حضور نسل 
جوان است، زیرا در سینما یا نمایش خانگى تهیه کنندگان ریسک استفاده از چهره هاى 

جوان را به خود نمى دهند.
حبیب دهقان نســب پیرامون فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر 
مشغول بازى در سریال تاریخى مربوط به دوران قاجار هستم، فیلمبردارى اثر به نیمه رسیده 

اما فعال از ما تعهد گرفته شده که در مورد اطالعات آن صحبتى انجام ندهیم. 
وى در همین راستا ادامه داد: به نظر من فیلمنامه این سریال تاریخى به شدت جذاب است، 
نقشى هم که به من پیشنهاد شده کاراکتر خوبى است، البته تفاوت فاحشى نسبت به آثار 
گذشته ام ندارد اما باالخره هر نقشى در زیر الیه هاى خود نسبت به سایر آثار متفاوت است.

وى درباره حضور جوانان در عرصه بازیگرى اضافه کرد: وقتى یک بازیگر خوب جوان را براى 
یک نقش انتخاب مى کنیم از آنجا که مخاطب پیشتر با او خاطره اى نداشته کاراکترش را 
باور مى کند، اما وقتى همان نقش را به یک بازیگر مطرح مى دهیم مخاطب به دلیل تعدد 

آثارى که از آن بازیگر دیده دیگر نمى تواند به راحتى با وى همذات پندارى نماید. 
بازیگر سریال «از سرنوشت» در همین رابطه ادامه داد: تلویزیون همواره بسترى مناسب براى حضور نسل جوان است، زیرا در سینما یا نمایش خانگى 
تهیه کنندگان ریسک استفاده از چهره هاى جوان را به خود نمى دهند اما در سریال تلویزیونى یک چهره جوان مى تواند در طول مدتى که اثر ادامه 
دارد خودش را ثابت کند، این تنوع نیاز امروز سینما و تلویزیون است. ما باید چهره هاى تازه آورده آموزش دهیم و به آنها فرصت آزمون خطا بدهیم.

بازیگر سریال «ازسرنوشت» در خصوص این سریال اظهار کرد: سریال «از سرنوشت» در سه فصل تولید شده است و دو  فصل اول را آقاى محمدرضا 
خردمندان و علیرضا بذرافشان به صورت مشترك کارگردانى کردند و سال گذشته پخش شد و فصل سوم نیز به کارگردانى محمدرضا خردمندان 

به تازگى به کار خود پایان داده و تا آنجایى که مى دانم مخاطب آن را دوست داشته است. 

رامبد جوان، بازیگر، کارگردان و مجرى به انتقادات 
اخیر از «خندوانه» پاسخ داد.

جوان در برنامه «خنداونه» در واکنش به انتقادات 
اخیر در شــبکه هاى اجتماعى نسبت به برنامه اش 

گفت:
«خندوانه» مى سازیم براى یادآورى اینکه با 
حال بهتر و با انرژى باال مى توانیم تصمیم هاى بهتر 
بگیریم و لحظات مان را بهتر بگذرانیم. این اصال به 
معنى این نیست که «خنداونه» تایید مى کند همه 
چیز عالیه. هیچ وقت اینطور نیست. از روز اولى که 
خنداونه ساختیم تا االن هیچ وقت نگفتیم همه چیز 
عالیه. گفتیم تمرین مى کنیم حال مان عالى باشد. 
وقتى در جواب حالتون چطــوره؟ مى گوییم عالى! 

قطعا هیچ کس عالى نیست.
قطعا همه مان هزارتا گرفتارى داریم. اما وقتى 
من حالم خوب نباشــد شــما هم من را نگاه کنید 
حالتان خوب نمى شــود و تاثیر بد مى گذارد. پس 
تمرین مى کنیــم مى گوییم من حالــم خوبه ،من

 قوى ام، من سرپا مى مانم، من امید دارم و من براى 
خانواده ام و خودم انرژى مثبت ایجاد مى کنم.

ما مســئولیت زیادى در مقابــل خودمان و 
خانواده مان داریم. خانــواده مى بینند تو داغون و 
اعصاب خورد و افســرده و خشمگینى این به همه 
ســرایت مى کند. القل جلوى بچه ها خودمان را 
قوى و سرحال نشان بدهیم. به بچه ها بگوییم همه 
چــى عالیــه. لزومــى نــدارد بچه هــا را درگیر 
مشکالت مان کنیم. باید براى بچه ها یک فضاى 

امن امیدوار کننده بسازیم.»

با اتمــام تصویربردارى ســکانس هاى شــهرك 
ســینمایى غزالى و ادامه تصویربردارى «جشــن 
ســربرون» در بیابان، ضبط این ســریال به پایان 

مى رسد.
سکانس هاى پایانى این سریال بخش هاى جنگى 
هســتند که در خاوران انجام مى شــود و در این 
سکانس ها برخى از بازیگران مثل حسین محجوب، 

اشکان آبگون، پرویز بزرگى و… حضور دارند.
به گفته تهیه کننده این سریال، «جشن سربرون» 
45 قســمت دارد و تدوین همزمان توسط حسین 
زندباف انجام مى شود که براساس آنچه گرفته شده 
مونتاژ اولیه 42 قســمت گرفته شده و صداگذارى 
توسط آرش قاسمى انجام مى شود. فرید سعادتمند 

هم موسیقى را بر عهده دارد.
حســین محجوب، محمود پاك نیت، نادر فالح، 
الله اســکندرى، فرخ نعمتى، قاسم زارع، داریوش 
کاردان، میرطاهــر مظلومى، رامیــن ناصرنصیر، 
مهدى فقیه، مرحوم کریم اکبرى مبارکه، ســهیال 
رضوى، صدرالدین حجازى، بیوك میرزایى، و... در 

این مجموعه تلویزیونى بازى دارند.
«جشن ســربرون» به کارگردانى مجتبى راعى و 
تهیه کنندگى حســن نجاریان در مرکز سیمافیلم 

تهیه و تولید مى شود.

دهقان نسب: سینما نیازمند چهره هاى جدید است15 سال از مرگ مرموز ناصر عبداللهى گذشت 

تصویربردارى 
 «جشن سربرون» به 
روز هاى پایانى رسید
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شــهاب زاهدى که از ســال 2019 در لیگ برتــر اوکراین 
فوتبال بــازى مى کند چنــد روز پیش اعالم کــرد که اخیراً 
صحبت هایى درباره حضورش در تیم ملى این کشور مطرح 
شده اما اولویتش بازى براى تیم ملى ایران است. در همین رابطه 
سایت «اسپورت» اوکراین مدعى شده مهاجم ایرانى زوریا براى 
گرفتن تابعیت اوکراین کار سختى دارد چرا که طبق شرایط این 
کشور او ابتدا باید به زبان اوکراینى به صورت روان صحبت کند؛ 
باید حداقل پنج سال در اوکراین زندگى کرده باشد و از این پنج 
سال حداقل دو سال با یک فرد اوکراینى زندگى کرده باشد و باید 
منبع مالى خوبى داشته باشد. اینها همه در حالى است که زاهدى 

کمتر از سه سال در اوکراین زندگى کرده است.

ابهام در تابعیت شهاب

04

محرم نویدکیا درباره دلیل غیبت نیما میرزازاد، گلر سپاهان 
در مصاف این تیم با شهید اورکى اسالمشهر در مرحله یک 
شــانزدهم نهایى جام حذفى گفت: میــرزازاد را براى آینده 
سپاهان جذب کردیم. او واقعاً دروازه بان خوب و فوق العاده اى 
است ولى براى بازى با ســپاهان نیاز به صبورى و تمرینات 
سنگین دارد تا شانس بازى داشته باشد. حجت صدقى از سال 
قبل در تیم ما بود و دلم مى خواســت بخاطر این یکسال که 
همیشه بیرون بوده، یک شانس دوباره به حجت بدهم اما قطعًا 

شانس نصیب نیما هم خواهد شد.

 نویدکیا: نیما صبور باشد

03

05

این روزها اردوى تمرینى، تفریحى و زیارتى تیم ملى کشتى 
آزاد در بغداد در حال برگزارى است. عراقى ها اعضاى تیم ملى 
کشتى آزاد ایران را مى شناسند و بازار عکس هم در بغداد داغ 
است. طبق معمول محبوب ترین عضو تیم ملى کشتى آزاد 
حسن یزدانى است. کشتى گیرى که از سال 2015 به بعد در 
کلیه مسابقات جهانى و المپیک مدال گرفته و در بازى هاى 
المپیک 2020 توکیو نیز با شکســت دیوید تیلور آمریکایى 

قهرمان جهان شد.

محبوبیت یزدانى 
در میان عراقى ها

عذرخواهى IWF  از ایران

02

روز یک شنبه ذوب آهن موفق شد با برترى 3 بر صفر مقابل 
رایکا بابل در خانه خود به مرحله یک هشــتم نهایى جام 
حذفى فوتبال کشور صعود کند. یکى از اتفاقات جالب این 
دیدار، حضور قاســم حدادى فر پس از ماه ها در ورزشگاه 
فوالدشهر بود. کاپیتان ســابق ذوبى ها که پیش از شروع 
فصل جارى لیگ برتر با حواشى بسیارى از این تیم کنار 
گذاشته شد با حضور در ورزشگاه از نزدیک به تماشاى نبرد 

یاران خود با شاگردان پیروز قربانى نشست.

مهمان ویژه دیدار گاندوها

4

عارف رستمى چهره شناخته شده ذوب آهن در دیدار مقابل رایکا هم 
موفق به گلزنى شد.

رســتمى آقاى گل فصل گذشــته دســته اول لیگ ایران از معدود
 گلزن هاى دسته پایین تر است که همچنان به روند 
گل هاى خود ادامه داده و در لیگ برتر هم نســبتا 
موفق اســت. با او بعد از تک گلش مقابل رایکا 
صحبت کردیم در حالى که او چندان از عملکرد 

خود راضى به نظر نمى رسید.
عــارف رســتمى در مــورد پیــروزى 3 بر صفر 
ذوب آهن مقابل رایکا گفت: خدا را شکر توانستیم 
بازى را ببریم. در جــام حذفى نباید حریفان خود 

بگیرى. روز یکشنبه هم این موضوع به همه ثابت را دســتکم 
ما از همان اول با جدیــت کامل به زمین رفتند و شد. بچه هاى 
نســتیم  ا یک برد خوب داشته باشیم.تو

سوم تیمش را به ثمر رساند در این باره ادامه داد: خدا او کــه گل 
را شکر موفق شدم گل بزنم و در دقیقه 91 یک ضربه زدم که با بدشانسى به 
تیرك خورد. در کل گلزنى لذت بخش است و اگر مى توانستم بیشتر هم 

بزنم که بهتر مى شد.
این بازیکن در پاسخ به اینکه چرا بر خالف کسانى که در لیگ یک آقاى 
گل بودند و در لیگ برتر نتوانستند موفق شوند این اتفاق برایش نیافتاد 
و در امر گلزنى موفق است توضیح داد: زمانى که به لیگ برتر آمدم این 
ذهنیت را داشتم که مى خواهم همانند لیگ یک آقاى گل شوم و به این 
تالشم تا آخر فصل ادامه مى دهم. خدا هم به من عنایت کرده و توانستم 
براى تیمم گل بزنم و در هر بازى براى اینکه گل بزنم به زمین مى روم و البته 
قبلش تمام نیتم کمک به تیم است. گرچه رقابت با گلزنان لیگ برتر سخت 

است اما غیر ممکن نیست.
رستمى در پایان در مورد شرایط ذوب آهن در لیگ و بازى پیش رو افزود: در چند هفته 
اخیر خیلى بدشانس بودیم و از لحاظ داورى هم ضرر کردیم. براى مثال گلى که هوادار 
به ما زد آفساید بود و داور نگرفت و دو، سه پنالتى تا به این جاى کار براى ما گرفته نشده. 
خیلى خوب بازى مى کنیم ولى بدشانسى دست از سرمان بر نمى دارد. امیدواریم با 

یک برد خوب مقابل پرسپولیس به شرایط ایده آ لمان برگردیم.

مهاجم ذوب آهن:

دوست دارم دوست دارم 
در لیگ برتر هم در لیگ برتر هم 
آقاى گل شومآقاى گل شوم

پس از بروز اشتباه فاحش کمیته برگزارى مسابقات جهانى 
ازبکستان در پخش ســرود ملى ایران هنگام اهداى مدال 
به قهرمانان دسته 102 کیلوگرم مردان، «مایکل ایرانى» 
سرپرست فدراسیون جهانى وزنه بردارى و «محمد جلود» 
دبیرکل این فدراســیون طى نامه ضمن قبول این اشتباه، 
رســمًا از ایران عذرخواهى و عنوان کردند: «ما حساسیت 
این موضوع را درك مى کنیم و به دلیل این اشــتباه بزرگ 
که انجام شد، بسیار شرمنده هســتیم. لطفًا عمیق ترین و 
صمیمانه تریــن عذرخواهى ما را بپذیرید. مطمئن باشــید 
که IWF در آینده توجه ویژه اى خواهد داشــت که چنین 
اشتباهى دیگر تکرار نشود. یک بار دیگر عذرخواهى ما را از 

صمیم قلب بپذیرید.»

هافبک ذوب آهن پس از پیروزى تیمش مقابــل رایکا بابل در مرحله 
یک شــانزدهم نهایى رقابت هاى جام حذفى گفت: ما به همه تیم ها 
احترام مى گذاریم اما اهمیتى ندارد کــه در مراحل بعدى مقابل چه 
تیمى بازى خواهیم کرد، زیرا هدف ما قهرمانى در جام حذفى است 

و براى آن برنامه داریم.
محمد ســلطانى مهر اظهار کرد: براى هر تیمــى پیروزى در 
نخستین بازى هر تورنمنت اهمیت باالیى دارد و خوشبختانه 
ما موفق شدیم اولین گام از رقابت هاى جام حذفى را با پیروزى 

پشت سر بگذاریم.
وى با بیان اینکه هدف ذوب آهن قهرمانى در جام حذفى است افزود: اینکه 
ما در بازى بعدى به چه تیمى برخورد کنیــم، اهمیت زیادى ندارد چرا که 
هدف اصلى ما قهرمانى در جام حذفى است و براى این هدف برنامه داریم 

و امیدواریم که در بازى هاى پیش رو نتایج خوبى بگیریم.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن با اشــاره به تأثیر این برد بر روحیه این تیم 
در ادامه فصل خاطرنشان کرد: مسلمًا هر بردى چه در جام حذفى و چه در 
لیگ برتر، روحیه تیم را باال مى برد و این برد نیز تأثیر بسیار خوبى بر روحیه 
بازیکنان تیم گذاشت؛ ما به همه تیم ها احترام مى گذاریم و تالش مى کنیم 
در بازى بعدى در ورزشگاه آزادى نیز نتیجه خوبى بگیریم و دل هواداران 

تیم ذوب آهن را شاد کنیم.
وى درباره روند بازى ذوب آهن در برابر رایکا در نیمه نخست و نیمه دوم بازى 

گفت: معموًال در چنین مسابقاتى، در ابتداى کار، بازى گره مى خورد ولى توانستیم 
بر بازى مسلط شده و نبض بازى را در دست بگیریم؛ ما مى دانستیم که اگر گل اول را 
به ثمر برسانیم، تعادل تیم مقابل به هم مى خورد و ما مى توانیم به گل هاى بیشترى 
دســت پیدا کنیم. همین اتفاق هم افتاد و خوشبختانه توانستیم تیم خوب رایکا را با 

اختالف 3 گل ببریم. 
سلطانى مهر پیرامون قرار گرفتنش در ترکیب اصلى تصریح کرد: به هر حال فوتبال 

یک بازى سلیقه اى است و نظر مربى ارجحیت داشته و قابل احترام است. هر 
موقع ســرمربى صالح بداند که من بازى کنم، با همه قوا براى تیمم بازى 

خواهم کرد و امیدوارم که بتوانم مؤثر باشم.

دروازه  بان ذوب آهن پس از پیروزى 3 بر صفر تیمش مقابل 
رایکا بابل در مرحله یک شانزدهم نهایى رقابت هاى جام 
حذفى گفت: ذوب آهن تیم بسیار خوبى است و مهره هاى 
عالى دارد؛ ما بازى را خوب آغــاز کردیم و موقعیت هاى 

خوبى نیز به دست آوردیم.
پارسا جعفرى اظهار کرد: هر بازى شرایط خاص خود 
را دارد، در بازى هاى لیگ برتر متاسفانه ما 
در چند مسابقه بدشانسى آوردیم 
اما دلیل نمى شــود که 
بخواهیــم در جــام 
حذفى هــم همانطور 
بــازى کنیــم. وى با 
تمجید از عملکرد تیمش ادامــه داد: ذوب آهن تیم 
بسیار خوبى اســت و مهره هاى عالى دارد؛ ما 
بازى را خوب آغاز کردیم و موقعیت هاى خوبى 
نیز به دست آوردیم و خوشبختانه موفق شدیم با 

سه گل در این مسابقه پیروز شویم.
ســنگربان سبزپوشــان با اشــاره به بازى بعدى 
ذوب آهن در برابر پرسپولیس خاطرنشان کرد: این 
برد قبل از بازى با پرسپولیس بسیار روحیه بخش 
بود و کمک خواهد کرد که ما هفته آینده بتوانیم 
عملکرد خوبى داشته باشیم و نتیجه خوبى کسب 

کنیم.
وى پیرامون عملکرد خود در درون دروازه ذوب آهن 
و حضورش در ترکیب اصلى گفت: سرمربى و مربى 
دروازه بان هاى تیم، لطف زیادى داشــتند که به من 
اعتماد کرده و من را در ترکیب اصلى جاى داده اند. من 
هم وقتى وارد زمین مى شوم، با تمام توان براى موفقیت 
تیم تالش خواهم کرد. خوشبختانه موفق شدم که 
اولین کلین شــیت خود را داشته باشم و 

امیدوارم که این روند ادامه دار باشد.

بل در مرحله 
همه تیم ها 
مقابل چه 
فىاست 

ى در
تانه 
زى

ست افزود: اینکه 
ى ندارد چرا که 
ف برنامه داریم 

 روحیه این تیم 
 حذفى و چه در 
 خوبى بر روحیه 
تالش مى کنیم 
م و دل هواداران 

ت و نیمه دوم بازى 
ى خورد ولى توانستیم 

دانستیم که اگر گل اول را
انیم به گل هاى بیشترى 
ستیمتیمخوبرایکا را با 

ح کرد: به هر حال فوتبال
ابل احترام است. هر 

 براى تیمم بازى

3دروازه  بان ذوب آهن پس از پیروزى 3 بر صفرت
رایکا بابل در مرحله یک شانزدهم نهایى رقاب
حذفى گفت: ذوب آهن تیم بسیار خوبى است
عالى دارد؛ ما بازى را خوب آغــاز کردیم و م

خوبى نیز به دست آوردیم.
پارسا جعفرى اظهار کرد: هر بازى شرایط
را دارد، در بازى هاى لیگ برتر
در چند مسابقه بدشان
اما دلیل نمى
بخواهیــ
حذفى هــ
بــازى کن
تمجید از عملکرد تیمش ادامــه داد: ذ
بسیار خوبى اســت و مهره هاى ع
بازى را خوب آغاز کردیم و موقعیت
نیز بهدست آوردیم و خوشبختانه مو

سه گل در این مسابقه پیروز شویم.
ســنگربان سبزپوشــان با اشــاره به
ذوب آهن در برابر پرسپولیس خاطرنش
ر برد قبل از بازى با پرسپولیس بسیار
آ بود و کمک خواهد کرد که ما هفته
عملکرد خوبى داشته باشیم و نتیجه

کنیم.
وى پیرامون عملکرد خود در درون درو
و حضورش در ترکیباصلى گفت: سرم
دروازه بان هاى تیم، لطف زیادى داشــت
اعتماد کرده و من را در ترکیب اصلى جاى
هم وقتى وارد زمین مى شوم، با تمام توان بر
تیم تالش خواهم کرد. خوشبختانه مو
اولین کلین شــیت خود را د
امیدوارم که این روند ادامه د

هدف ذوب آهن قهرمانى در 
جام حذفى است

 ذوب آهن 
مهره هاى عالى دارد

سلطانى مهر:

مهاجم سپاهان گفت: تیم فوتبال ســتارگان اورکى اسالمشهر 
هم بازیکنــان خوبــى داشــت و هم فوتبــال خوبــى بازى 

کرد.
سجاد شهباززاده پس از پیروزى سپاهان در برابر تیم شهید اورکى 
اسالم شــهر اظهار کرد: جا دارد از تیم حریف تشکر کنم فوتبال 
خوب و جسورانه اى بازى کرد و بازیکنان این تیم تا آخرین دقایق 

و حتى بعد از دریافت گل وقت تلف نکردند.
وى افزود: بازى دفاعى مشــکلى ندارد، اما ایراد کار اینجاســت 
که در لیگ برتر زیاد اتفاق مــى افتد که تیم ها رو به اتالف وقت 
مى آورند تا جایى که اصًال فوتبالى در جریان نمى ماند که بتوانیم 
با فوتبال به تیم حریف ضربه بزنیم، اما تیم فوتبال ستارگان اورکى 
اسالم شهر هم بازیکنان خوبى داشت و هم فوتبال خوبى بازى 

کرد.
بازیکن تیم فوتبال ســپاهان در واکنش به برخى اظهار نظرها 
درباره آفساید بودن گل نیز گفت: فیلم را ندیدم و در این باره هیچ 

نظرى ندارم. 
شهباززاده درباره آغاز روند گلزنى خود با این گل نیز افزود: هیچگاه 
نگرانى از این بابت نداشتم و خوشحالم که بازى را بردیم، نتیجه 

گرفتیم و به مرحله بعد صعود کردیم.

بازى ستارگان اورکى  
خوب و جسورانه بود

تنبیه طارمى منطقى نیست؛ باید به او زمان داد

ایران در آستانه ارزان ترین صعود تاریخ

مهاجم سپاهان:

مربى پورتو با اذعان به اینکه براى آرامش خاطر بیشتر 
ســتاره ایرانى تیمش، تصمیم گرفتنــد او را از کانون 

توجهات دور نگه دارند، گفت: تنبیه کسى که 
تالش مى کند بهترین عملکردش را براى 

تیم ارائه کند، منطقى نیست.
پورتو موفق شــد در پانزدهمین هفته از 
رقابت هــاى لیگ برابر ویــزال با نتیجه 

4 بر صفــر به پیروزى برســد و در 
آستانه کریسمس و سال نو 

میالدى، با کسب عنوان 
قهرمانى نیم فصل به 

تعطیالت برود.
اگرچــه پورتــو و 
اســپورتینگ با 
امتیاز مشــابه 
در صدر جدول 
پرتغال  لیــگ 

قرار دارند، با این حال 
پیــروزى قاطعانه پورتو 

باعث شد تا این تیم به ســختى و با اختالف بسیار کم 
قهرمان نیم فصل شود. در این راه مهدى طارمى، ستاره 
ایرانى تیم پورتو کمک هاى زیادى به تیم کونسیسائو 

کرده است.
ســرجیو کونسیســائو در حال حاضر قادر به 
همراهى تیمش به دلیل محرومیت نیســت و 
به همین خاطر ویتور برونو، مربى تیم پورتو فعًال 
هدایت این تیم را بر عهده دارد. پس از دیدار اخیر 
پورتو، همین مربى در رابطه با شــرایط 
طارمى در تیمش صحبت هاى مهمى 

انجام داده است.
ویتور برونو راجع به طارمى گفته است: 
فکر مى کنم به دلیل ناکامى در گلزنى یا 
ارسال پاس گل و قرار گرفتن در لیست 
گلزنان مسابقه ها، مقدارى فشار بر 
روى طارمى وجود داشت. همه از 
او انتظار دارند و بــه همین دلیل 
ســرمربى تیم تصمیم گرفت تا 
طارمى را کمى از کانون توجهات 

دور نگه دارد. 
وى افزود: طارمى نیاز دارد تــا کمى امنیت و 

آرامش فکرى به دست آورد. با بازگشت او به 
تیم مشخص شد که به وضعیت خوبى دست 
یافته و دوباره مى تواند براى تیم مؤثر باشد. 

به هر حال فوتبال پر از اشتباهات است 
و بازیکنان هم انسان هستند و ممکن 
است دچار اشتباه و خطا شوند. تنبیه 
کســى که تالش مى کند بهترین 

عملکردش را براى تیم ارائه 
کند، منطقى نیست. اینکه 

طارمــى مدتى اســت 
گل نزده یــا موقعیت 
از دســت داده جاى 

نگرانى نــدارد و او 
باالخــره گل 

مى زند.

شاگردان دراگان اســکوچیچ با پیروزى مقابل عراق 
مى توانند خیلى زودتر از تصــور به جام جهانى 2022 
قطر برســند، اما در این موفقیت نکات بســیار قابل 

توجهى وجود دارد.
دو سال پیش در زمســتان ســال  1398 که مارك 
ویلموتس با دو شکست برابر بحرین و عراق و تحمیل 
سنگین ترین پرونده مالى به فدراسیون، کشور را ترك 
کرد، خوش بین  ترین هوادار فوتبال هم فکر نمى کرد، 
تیم ملى فوتبال ایران حضور در جام جهانى قطر را پس 

از بازى هفتم مرحله نهایى مقدماتى جشن بگیرد.
این مسیر دشــوار و پراسترس مى توانســت با بازى 
در مرحلــه مقدماتى قبلى مقابل بحریــن و عراق در 
ورزشگاه آزادى، کمى براى جانشین ویلموتس آسان تر 
هم بشــود، که به یکباره در  بهمن ماه شیوع کرونا در 
ایران به صورت رسمى اعالم شد و هنوز هم که هنوز 
است برخالف بسیارى از مناطق دنیا امکان بازگشت 

تماشاگران در ایران فراهم نشده است.
اما یکى از مهم ترین نکات صعود تیم ملى که با پیروزى 
مقابل عراق در تاریخ هفتم بهمن ماه 1400 رســمى 
خواه شد، هزینه بســیار کم این صعود نسبت به سایر 
صعودهاى تاریخ فوتبال ایران بــه جام هاى جهانى 
خواهد بود. در واقع فدراسیون فوتبال براى پشتیبانى 

از تیم ملى بزرگساالن تاکنون چیزى حدود دو میلیون 
دالر هزینه کرده اســت و درآمدهایى که به دســت 
خواهد آورد چیزى بین 14 تا 16 میلیون دالر شــده 
که از طریق کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا به ایران 

پرداخت خواهد شد.
در این بین مهم  ترین هزینه هاى پشیبانى از تیم ملى 
شامل دستمزد کادر فنى، پاداش بازیکنان، هزینه هاى 
هتل و همینطور هزینه هاى مربوط به بلیت هواپیماى 
بازیکنان شــاغل در لیگ هاى مختلف دنیا بوده که 
بخش اعظمى از بودجــه فدراســیون را به خودش 
اختصاص داده و جالب اینکه برخالف همیشه دستمزد 

کادر فنى در پایین ترین حد ممکن بوده است.
رئیس فدراســیون فوتبــال که کمتر از یکســال از 
حضورش در فدراسیون فوتبال مى گذرد، در روزهاى 
پس از انتخاب با فشــارهاى مختلف براى برکنارى 
اســکوچیچ و اســتخدام یک مربى گران قیمت، یا 
بازگرداندن کارلــوس کى روش یا توافــق با برانکو 
ایوانکوویچ مواجه بود، اما تصمیم گرفت با اسکوچیچ 
به کار ادامه دهد. او اگر چه در برخى از اوقات همکارى 
نسبت به ســرمربى کروات تیم ملى اظهارنظرهاى 
مختلفى داشته که حتى آینده را سست جلوه مى داده، 
اما او در نهایت با در نظر داشــتن شرایط سرمربى اش 

را حفظ کرده تــا حداکثر بازدهى از مخارج ســبک 
فدراسیون براى آماده سازى تیم ملى براى مسابقات 

جام جهانى به دست بیاید.
او که بدون بازى تدارکاتى و با اتکا سرمایه فنى مربى و 
درخشش بازیکانش موفق به کسب نتایج خارق العاده 
در راه قطر 2022 شــده و حاال این امیدوارى را هم به 
وجود آورده که حتى به صعود به دور بعدى جام جهانى 
براى اولین بار فکر کند؛ که اگر این اتفاق هم رخ بدهد، 
افزایش قابل توجهى در درآمدهاى تیم ملى صورت 

خواهد گرفت.
حاال و با موفقیت این کادر تیم ملى صعود فوتبال ایران 
به جام جهانى براى ششمین مرتبه شریک  هاى تازه اى 
هم پیدا خواهد کرد؛ افرادى که در ابتدا زیر بار انتخاب 
اسکو نمى رفتند، اما حاال به نظرشان این انتخاب همراه 

با درایتى خاص بوده و از زیر بلیت آنها رد شده است ! 
عزیزى خادم که اسکوچیچ را با خود در جلسه مهم ش با 
جانى اینفانتینو همراه کرده و در میتینگ عقد قرارداد با 
فدراسیون فوتبال قطر نیز او را به دفتر رئیس فدراسیون 
قطر برده بود، شاید مى خواسته از این طریق پیامى به 
فوتبال ایران بفرســتد؛ اینکه اگر این تیم همچنان با 
راندمان باال به کار خود ادامه بدهد، نیازى به تغییرات 

و تحمیل هزینه هاى اضافه به فوتبال ایران نیست.

ى ر
رین عملکردش را براى 

ى نیست.
 در پانزدهمینهفته از
ویــزال با نتیجه  برابر

زىبرســد و در
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حال 
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با پرداخت تمام مطالبات گابریل کالدرون و دســتیارش خواکین توسط باشگاه 
پرســپولیس، وکیل این مربى آرژانتینى طى نامه اى به فیفا، دریافت پول را تایید 

کرد تا پنجره نقل  و انتقالتى باشگاه پرسپولیس رسما باز شود.
در دوره مدیریت محمد حســن انصارى فرد، در حالى که فقــط 125 هزار دالر 
از قسط نخســت 300 هزار دالرى گابریل کالدرون ســرمربى آرژانتینى وقت 
پرسپولیس باقیمانده بود، مبلغ مذکور با 10 روز تاخیر نسبت به توافق دو طرف به 
حساب کالدرون واریز شد و به خاطر همین تاخیر 10 روزه، این مربى هم توانست 
قراردادش را با پرسپولیس یک طرفه فسخ کند و ضمن جدایى در نیم فصل، تمام 
پول قراردادش (تا پایان فصل) را طلب کند. در نهایت هم با حکم کمیته وضعیت 

ر فیفا، پرســپولیس محکوم به پرداخت 580  ا هــز
با 5 درصد ســود دالر با 5 درصد سود ســاالنه به کالدرون، 95 هزار دالر 

ساالنه به خواکین و 78 دالر به والنسیا، دستیاران کالدرون شد. با این که در ادامه 
پرونده کالدرون و خواکین با اعتراض پرسپولیس در دادگاه CAS پیگیرى شد اما 
پرسپولیس مطالبات والنسیا را پرداخت کرد تا فقط در دو پرونده دیگر دگیر باشد.

باشگاه پرسپولیس در نهایت و پس از راى دادگاه CAS نتواست در مهلت تعیین 
شــده مطالبات کالدرون و خواکیــن را بپردازد و به همین دلیل از 19 شــهریور 
1400 پنجره نقل  و انتقاالتى این باشــگاه توســط کمیته انضباطى فیفا بسته

 شد.

پنجره 
نقل و انتقاالت 
پرسپولیس 
باز شد
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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

شــماره: 140060302016001134 - تاریــخ: 1400/09/10 - برابــر راى شــماره 
140060302016000936- 1400/08/03 هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى علیرضا سلطانى تهرانى فرزند على اصغر 
بشماره شناســنامه 193 صادره از تیران در تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
باغ به مساحت ششدانگ 1638,04 مترمربع پالك 2360 فرعى از 1 اصلى بخش دوازده 
ثبت اصفهان خریدارى از مالکان رســمى خانم فاطمه سلطانى و آقاى على اصغر سلطانى 
فرزندان حیدر محرز گردیده است. 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 این اداره 
تسلیم 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: 1400/09/15 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/30- م الف: 1235351- رئیس ثبت اسناد و امالك 

تیران - سید محمدحسن مصطفوى /9/182

فقدان سند مالکیت
شــماره نامه: 140085602006009517- تاریخ ارســال نامه: 1400/09/24 – آقاى / 
خانم حســنعلى رجبیان فرزند علیرضا به استناد یک برگ استشــهادیه محلى که هویت 
و امضا شهود رســمًا گواهى شده مدعى است که ســند مالکیت شش  دانگ پالك شماره 
141/2975 واقع در خمینى  شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحهـ  دفتر الکترونیکى 
139720302006001915 امالك ذیل ثبتـ  به نام نامبرده فرزندـ  ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده و به موجب تقسیم  نامه 112876ـ 1397/02/19 دفترخانه اسناد رسمى شماره 46 
به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشدهـ  به موجب سندـ  دفترـ  نزدـ  رهن 
است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست 
صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین  نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى 
ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى 
تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد داراى 
سه فقره رهن مى باشــد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارایه نشود المثنى ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 
1244970- سید امیرحسین حسن  زاده - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از 

طرف مریم رضایى /9/214

ابالغ وقت دادرسى
آگهى ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم -آقاى سعید جانقربان خواهان عبداالحمد مالیى 
دادخواستى به خواسته مطالبه در شوراى حل اختالف شهر گز  به طرفیت شما به این شورا 
تقدیم نموده و به کالسه 1400/ 328 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 1400/11/9 ساعت 3 
بعدازظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . 
آ. د . م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 

شد . 1245223 /م الف دفتر شوراى حل اختالف شهر گز/9/215 

مزایده اموال غیر منقول ( اسناد رهنى) 
شــماره آگهى : 140003902141000043 تاریخ آگهى : 1400/8/25 شــماره پرونده : 
139604002135000037 و 139604002135000036 آگهى مزایده پرونده شــماره 
بایگانى : 9600113 و 9600114 مورد مزایده عبارت اســت از : پالك ثبتى 304 فرعى از 
516 اصلى و 2748 فرعى از 516 اصلى واقع در بخش 16 حوزه ثبت ملک شاهین شهر به 
مساحت 9875/43 متر مربع (پالك ثبتى شماره 2748 / 516 به مساحت 90/ 5050 متر 
مربع و نیز پالك ثبتى 516/304 به مساحت 4824/53 متر مربع هر دو با کاربرى صنعتى ) 
به حدود : شماال بطول ( 90 / 87 ) متر پى به پى پالك 2746 فرعى شرقا: بطول ( 79/90)

متر پى اســت به خیابان جنوبا : در دوقســمت اول بصورت پخ بطول هاى 10 / 14 متر و 
60 / 15 متر پى اســت به خیابان 30 مترى غربا: بطول ( 30 / 109 ) متر پى است به پالك
 2 / 303 اصلى مالکیت شرکت تولیدى لوله سازى پاسارگارد اصفهان سهامى خاص بشماره 
ثبت 25333 اصفهان شــماره ثبت 10260461004 داراى شماره ملى 10260461004 

بعنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان . موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 0679178 
سرى ب سال 85 که در صفحه 338 دفتر امالك جلد 614 ذیل شماره 141384 ثبت گردیده 
است و برابر نظریه کارشناس رسمى دادگسترى توصیف اجمالى مورد بازداشت محل مورد 
بازدید ملک مورد نظر یک باب کارخانه واقع در شهرك صنعتى مورچه خورت خیابان ذکریا 
نبش خیابان ذکریاى 5 - پالك 372 کدپستى 833311459 با اسکلت دیوار کشى پیرامونى 
این موضوع ملک از نوع آجر لفتون باضخامت 35 ســانتى متر و ارتفاع متوسط 30 / 2 متر 
و به متراژ حدود 300 متر مربع مى باشــد . محوطه سازى این کارخانه نیز با مساحت حدود 
2000 متر مربع داراى کف سازى آسفالتى با جدول کارى و باغچه  بندى مربوطه مى باشد 
. ساختمان ادارى : ساختمانى است سه ظبقه با مســاحت حدود 500 متر مربع که در ضلع 
جنوب غربى محوطه واقع شده  وداراى سازه از نوع اسکلت فلزى و نماى بیرونى سنگ و آجر 
لفتون مى باشد . طبقه همکف مشتمل بر2 باب اتاق کار و یک باب سالن غذاخورى ، طبقه 
اول شامل 2 اتاق کار ، یک اتاق بایگانى ، آبدارخانه و سرویس بهداشتى است و طبقه دوم 
نیز مشتمل بر دوباب اتاق کار و نیز یک باب سرویس بهداشتى مى باشد . پوشش بدنه اتاق 
ها از نوع ترکیب سنگ و گچ و رنگ ، پوشش بدنه آبدارخانه  و سالن غذاخورى از نوع سنگ 
و سرامیک بوده و کف سازى آن از نوع سنگ و سرامیک است دربهاى داخلى از نوع چوبى 
، پنجره ها از نوع آلومینومى ، سیستم سرمایشــى از نوع کولر اسپیلت و کولر آبى و سیستم 
گرمایش از نوع بخارى گازى مى باشد . سالن انبار سوله اى است با مساحت حدود 1470 
متر مربع در قسمت میانى محوطه واقع در شده و به عنوان انبار از آن استفاده مى شده است. 
این ســوله با دهانه 5 / 17 متر و ارتفاع تاج 5 / 9 متر فاقد دیوارکشى پیرامونى بوده و سازه 
آن از نوع تیرورق آهنى با پوشش سقف از نوع پوشش پشم شیشه و ورق موجدار گالوانیزه 
مى باشد . کف سازى قسمت میانى این سوله از نوع بتونى و مابقى از نوع خاکى است . این 
سوله داراى دو دستگاه جرثقیل سقفى مى باشد . تیرآهن داراى کف سازى موزاییکى ، نماى 
داخلى و بیرونى آجرى و درب و پنجره آهنى مى باشــد . سرویس بهداشتى در ضلع جنوب 
شرقى محوطه واقع شده و با مســاحت حدد 18 متر مربع داراى سازه از نوع دیوار آجرى با 
سقف تیرآهن بوده و داراى پوشش بدنه و کف کاشى و سرامیک و درب آلومینیومى مى باشد. 
نتیجه گیرى همانگونه که در تصویر ماهواره اى پیوست مشاهده مى گردد و قبال نیز ذکر 
شد ساختمان ها و تاسیسات و مستحدثات این کارخانه به طور مشترك بر روى عرصه هر دو 
پالك ثبتى شماره 2748 / 516 و نیز پالك ثبتى 304 / 516 احداث گردیده امکان ارزیابى 
مستقل عرصه و اعیان هریک از پالك ها ثبتى مذکور وجود ندارد . لذا با توجه به موارد پیش 
گفته ، تحقیق و بررسى صورت پذیرفته ، قدمت ملک ، کیفیت مصالح و ساخت و نیز لحاظ 
کردن سایر جهات و عوامل موثر در قضیه در زمان مباشرت به کارشناسى ارزش کل عرصه 
و اعیان کارخانه لوله سازى پاسارگارد ( شامل ششدانگ عرصه و اعیان و مستحدثات هردو 
پالك ثبتى فوق الذکر ) جمعا مبلغ 000 / 000 / 272/076 ریال ( دویست و هفتادو دو میلیارد 
هفتاد و شش میلیون ریال ) برآورد و اعالم مى گردد . و جهت وصول طلب بستانکار و حقوق 
دولتى و سایر هزینه هاى پرونده کالسه فوق الذکر در روز دوشنبه مورخ 1400/10/20 از 
ساعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اسناد شاهین شهر واحد اجرا واقع در شاهین شهر بلوار 
مدرس از طریق مزایده ضورى بفروش مى رســد و باتوجه به طلب بستانکار و سایر هزینه 
هاى قانونى مزایده بر روى ششدانگ پالك ثبتى 2748 و 304 فرعى از 516 اصلى ( دوهزار 
و هفتصد چهل و هشت فرعى و ســیصدو چهار فرعى از پانصدو شــانزده اصلى ) از مبلغ 
272/076/000/000 ریال ( دویست و هفتادو دو میلیارد هفتاد و شش میلیون ریال )شروع 
و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد . و بنابر اعالم کتبى بستانکار 
مورد بازداشت فاقد بیمه مى باشد. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، 
گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها با شد 
و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض  شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوده پرداختــى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
مى گردد ضمنا این آگهى در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 1400/09/30درج و 
منتشر مى گردد و در صورت تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد توضیحا جهت 
شرکت در جلسه مزایده برنده باید مبلغ ده در صد از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره 
اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت شناسائى معتبر الزامى است ضمنا برنده مزایده باید 
کل مبلغ خرید را تاپایان وقت ادارى همان روز طى فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت 
اسناد و امالك سپرده نماید. 1224792 / م الف رشید توکلى – مسئول واحد اجراى اسناد 

رسمى شاهین شهر9/216 

"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 مشــخصات 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 اســناد 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 3164و3165و3166 مورخ 1400/09/16 هیأت: آقاى على نوروززاده بیدگلى 
به شناسنامه شــماره 202 کدملى 6199475771 فرزند عباس و خانم زهرا زارع میرکالغ 
به شناسنامه شماره 1052 کدملى 1261723971 فرزند محمد و آقاى حمیدرضا نوروززاده 
بیدگلى به شناسنامه شماره 6190067999 کدملى 6190067999 فرزند على (بالسویه)، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 221,50 مترمربع پالك شماره 3293 فرعى مفروز و مجزى 
از 1 فرعى از 3 اصلى واقع در معین آباد بیدگل بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 

ابتیاعى از مالکین رسمى جواد حسن زاده و بانو اطهر صابرى
2)رأى شماره 3167 مورخ 1400/09/16 هیأت: خانم زکیه مرصعیان بیدگلى به شناسنامه 
شــماره 315 کدملى 6199728866 فرزند محمدعلى نســبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 134,15 مترمربع پالك شــماره 1038 فرعى مفروز و مجزى از 106 فرعى از 6 
اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین 

رسمى وراث باشى مبینى
3)رأى شماره 2922 مورخ 1400/09/01 هیأت: آقاى یداله نوحیان بیدگلى به شناسنامه 
شماره 6190012302 کدملى 6190012302 فرزند على نسبت به ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 91 مترمربع پالك شماره 238 فرعى مفروز و مجزى از باقیمانده 19 فرعى از 972 
اصلى واقع در اماکن بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى 

على نوحیان و طاهره دلیرى
4)رأى شماره 3169 مورخ 1400/09/16 هیأت: خانم زهرا رعیت مقدم آرانى به شناسنامه 
شــماره 184 کدملى 6199523547 فرزند رحمت اله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 65,85 مترمربع پالك شــماره 1 فرعى از 1490 اصلى واقع در اماکن بخش سه 

حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى رحمت اله رعیت مقدم
5)رأى شماره 3171 مورخ 1400/09/16 هیأت: آقاى حمیدرضا شریفى ستوده به شناسنامه 
شماره 6190067832 کدملى 6190067832 فرزند امیرحسین نسبت به ششدانگ قسمتى 
از یکبابخانه به مساحت 4,50 مترمربع پالك شمار 10274 فرعى مفروز و مجزى از 1193 
فرعى از 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالک رسمى هیئت مؤسس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل
6)رأى شــماره 3172و3173 مورخ 1400/09/16 هیأت: آقاي حســن شــریفی ستوده 
به شناســنامه شــماره 6190017916 کدملی 6190017916 فرزند امیرحسین و خانم 
فاطمه ارباب به شناسنامه شــماره 6190013635 کدملى 6190013635 فرزند محمود 
(بالمناصفه)، ششدانگ قسمتى از یکبابخانه به مساحت 4,50 مترمربع پالك شماره 10275 
فرعى مفروز و مجزى از 1193 فرعى از 2637 اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت 
ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى هیئت مؤسس دانشگاه پیام نور آران و بیدگل

7)رأى شــماره 3260 مورخ 1400/09/27 هیأت: آقاى حسین خداپناه آرانى به شناسنامه 
شــماره 52 کدملى 6199557867 فرزند على عسکر نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 233 مترمربع پالك شماره 10277 فرعى مفروز و مجزى از 1235 فرعى از 2637 
اصلى واقع در مسعودآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى 

وراث على عسگر خداپناه و خورشیدخانم عباسى
8)رأى شماره 3174و3175 مورخ 1400/09/16 هیأت: آقاى محمد ابوالحسن زاده آرانى 
به شناسنامه شماره 6190058574 کدملى 6190058574 فرزند مجتبى و خانم منصوره 
جعفریان آرانى به شناسنامه شماره 6190071775 کدملى 6190071775 فرزند محمدجواد 
(بالمناصفه)، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 136 مترمربع پالك شماره 2148 فرعى مفروز 
و مجزى از 376 فرعى از 2640 اصلى واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث طاهره مصلحین
9)رأى شماره 3179 مورخ 1400/09/16 هیأت: آقاى میثم خداترس بیدگلى به شناسنامه 
شماره 9302 کدملى 6199255321 فرزند عباسعلى نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به 
مساحت 189 مترمربع پالك شــماره 6716 فرعى مفروز و مجزى از 421 فرعى از 2840 
اصلى واقع در ریگستان دیمکار بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى محسن اربابى
10)رأى شماره 3180و3181 مورخ 1400/09/16 هیأت: آقاى حسین مهدوى به شناسنامه 
شماره 5989 کدملى 6199337905 فرزند علیمحمد و آقاي محمد شایان نوش آبادي به 
شناسنامه شــماره 29 کدملی 6199890418 فرزند فرهاد (بالمناصفه)، ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونى و مغازه هاى احداثى بمســاحت 97,35 مترمربع پالك شماره 1882 
فرعى مفروز و مجزى از 22 فرعى از 41 اصلى واقع در حسن آباد نوش آباد بخش چهار حوزه 

ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث فرهاد خردادى نوش آبادى (شایان)
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 1245415 - تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/30 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/10/15 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل - حامد 

فکریان آرانى /9/217

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008003393 - تاریخ ارسال نامه: 1400/09/27 - نظر به 
اینکه سند مالکیت تمامت چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 26 فرعى 
از 68- اصلــى که طبق دفتــر الکترونیکــى 139805302008008444 بنام محمود 
معرفت ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
140021702008014662- 1400/9/23 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلى که 
امضاء شهود آن ذیل شــماره: 7876- 1400/9/21 به گواهى دفترخانه شماره 347 - 
شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت سهل انگارى مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شــود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1245470- مرتضى 
قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شــهرضا از طرف محمدحســن صمصامى 

9/219/

فقدان سند مالکیت
 محسن مقدسى پور با وکالت از محمد رضا کالهى با تســلیم دو برگ استشهاد شهود 
مدعى مفقود شدن سند مالکیت به شــماره چاپى 2/538396 میزان ششدانگ پالك 
299/599 واقع در بخش 16 ثبتى اصفهان داراى در دفتر 42ص276  طى سند انتقال 
98852 - 26/3/1358 دفتر 56 شاهین شهر به نامش صادر و تسلیم گردیده بازداشت و 
رهن ندارد و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایى از بین رفته اعالم شده 
، چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق 
. ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 1245428/م الف على جوانى - مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک شاهین شهر/9/220 

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006009518- تاریخ ارســال نامه: 1400/09/24 - آقاى 
/ خانم رضون رجبیان فرزند حیدر به اســتناد یک برگ استشــهادیه محلى که هویت 
و امضا شــهود رســمًا گواهى شده مدعى اســت که سند مالکیت شــش  دانگ پالك 
شماره 141/2974 واقع در خمینى  شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحهـ  دفتر 
الکترونیکى 139720302006001916 امالك ذیل ثبتـ  به نام نامبرده فرزندـ  ثبت 
و صادر و تســلیم گردیده و به موجب تقســیم  نامه 112876ـ 1397/02/19 دفترخانه 
اسناد رسمى شــماره 46 به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشدهـ  به 
موجب سندـ  دفترـ  نزدـ  رهن اســت نحوه گم شــدن یا از بین رفتن جابجایى از بین 
رفته/ مفقود شده اســت چون درخواست صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحى مــاده 120 آیین  نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که 
هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر شــده) نسبت به آن یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مســترد گردد داراى سه فقره رهن مى باشد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى 
ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 1244966- سید 
امیرحســین حســن  زاده - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبــت ملک خمینى شــهر از طرف

 مریم رضایى /9/213

تاسیس
شرکت سهامى خاص بیتا نشان سپاهان درتاریخ 1400/09/22 به شماره ثبت 69515 به شناسه ملى 14010588370 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع 
فعالیت :ارائه کلیه فعالیتهاى تجارى و خدمات بازرگانى در زمینه خرید و فروش و خدمات پس ازفروش کلیه کاالهاى بازرگانى ،خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ،گشایش اعتبارات و ال سى براى 
شرکت نزد بانکها،ترخیص کاال از گمرکات داخلى،اخذ و اعطاى نمایندگى کمپانیهاى معتبر داخلى و خارجى،برپایى غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه هاى داخلى و بین المللى،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى،ایجاد 
شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور،پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سپاهان شهر ، بلوك213 ، کوچه فرعى چهارم غدیر[4] ، خیابان نگارستان شرقى[1] ، پالك 124 ، ساختمان شهرزادبلوك آ ، طبقه اول ، واحد a1 کدپستى 8179953343 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 4408 
مورخ 1400/09/15 نزد بانک صادرات ایران شعبه سپاهان شهر با کد 1904408 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم بیتا متولیان به شماره ملى 1272133087 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى متین متولیان به شماره ملى 1272811891 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مرضیه سعادت به شماره ملى 1288016131 به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهرداد متولیان به شماره ملى 1291127194 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
نرگس سعادت به شماره ملى 1198921145 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى هوشنگ سعادت به شماره ملى 1287540351 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1245264)

آگهى تغییرات
شرکت کشت و صنعت دنا کشت سمیرم 
سهامى خاص به شــماره ثبت 10541 
و شناســه ملــى 10260316164 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/09/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :بیژن نصیرى به 
کدملى1190100495و فردین نصیرى 
به کدملى1190146274و مریم کیانى 
به کدملى 1209746433بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دوســال 
انتخــاب گردیدند. محســن عبدالى به 
کدملى1200119861ورضا عبدالى به 
کدملى 1200031520بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1244739)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى و صنعتى خودرنگ سهامى 
خاص به شماره ثبت 3560 و شناسه ملى 
10260243777 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/05/03 آقاى 
حمید تباشــیرى اصفهانى به شماره ملى 
1287926770 بســمت رئیس هیات 
مدیره ، آقاى مجید تباشیرى اصفهانى به 
شماره ملى 1286602904 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره و آقاى احسان اعتماد 
به شــماره ملى 1950692930 بسمت 
مدیرعامل براى مدت دو ســال انتخاب و 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قرارداد ها و 
عقود اسالمى با یک امضاء از سه امضاى 
رئیس هیات مدیــره و نائب رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. ضمناً مدیرعامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1245253)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى و صنعتى خودرنگ سهامى 
خاص به شــماره ثبت 3560 و شناسه ملى 
10260243777 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده مورخ 
1400/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: - آقاى حمید تباشــیرى اصفهانى به شماره 
ملى 1287926770 ، آقاى مجید تباشیرى 
اصفهانى به شــماره ملى 1286602904 
و آقــاى احســان اعتمــاد به شــماره ملى 
1950692930 بســمت اعضــاى اصلى 
هیئت مدیره بــراى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - موسســه حسابرسى وخدمات 
مدیریت آرمان روش حســابداران رســمى 
به شناســه ملى 10100552060 و شماره 
ثبــت 14849 و آقاى حمیدشــاه مرادى به 
شماره ملى 1170086772 به ترتیب بسمت 
بازرس اصلى و بازرس على البدل شــرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1245256)

آگهى تغییرات
شــرکت انبوه ســازان بارمان گیتى سهامى 
خاص به شــماره ثبت 56054 و شناسه ملى 
14005790861 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده مورخ 
1400/09/03 علیرضا صالحى بشماره ملى 
1281909033بسمت رئیس هیئت مدیره 
- مهران داودى بشماره ملى 1270742108 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیره - فرشته 
صالحى بشماره ملى 1970272538 بسمت 
مدیــر عامل براى مــدت دو ســال انتخاب 
گردیدند . اســفندیار صالحى بشــماره ملى 
1841153648 و علیرضا رحیم زاده دهاقانى 
بشماره ملى 1289688370 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند . کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهــد آور و همچنین کلیه اوراق عادى 
و ادارى شرکت با امضاى مدیر عامل و با مهر 
شرکت معتبر است . روزنامه نصف جهان براى 
چاپ آگهیهاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1245257)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى مهندســى درگاه صنعت 
ســپاهان نوین شرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 50005 و شناسه ملى 
10260684446 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/08/13 
تصمیمــات ذیل اتخــاذ شــد :ـ  خانم 
ساجده ســادات مروجى به شماره ملى 
1250198429 به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره و آقاى احســان سمنانى به 
شــماره ملى 1289178763 به سمت 
عضو هیات مدیره و آقــاى رضا جعفرى 
طادى به شماره ملى 4723338888 به 
ســمت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند . 
ـ کلیه اوراق و اســناد مالــى و تعهدات 
شــرکت با امضاء مدیرعامــل همراه با 
مهر شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1245258)

آگهى تغییرات
شــرکت نگین ســنگ کریمى سهامى 
خاص به شــماره ثبت 65776 و شناسه 
ملــى 14009483459 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/09/11 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : امیر حســین کریمى بشماره ملى 
1272990508 و افروز نیل فروشــان 
بشــماره ملــى1287022421 و احمد 
کریمى بشــماره ملى 1280988721 
بعنــوان اعضــاى اصلى هیــات مدیره 
براى مدت دوســال انتخــاب گردیدند. 
محمد رضا جمشــیدیان بشــماره ملى 
1284753141 و ســحر کیانى خراجى 
بشــماره ملى 1285128222 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1245267)

آگهى تغییرات
شــرکت ســپیدمان صنعت چهل ســتون شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 31735 و شناسه 
ملى 10260522873 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/07/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت از واحد ثبتى اصفهان به 
واحد ثبتى خمینى شهر به آدرس شهرستان خمینى 
شــهر ، بخش مرکزى ، شــهر خمینى شهر، محله 
دســتگرد قداده ، خیابان گلزار [شماره 57] ، خیابان 
شهدا دســتگرد ، پالك 0 ، طبقه همکف و کدپستى 
8436143568 انتقال یافت و ماده مربوطه اساسنامه 
به شرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1244734)

آگهى تغییرات
شرکت کشت و صنعت دنا کشت سمیرم سهامى خاص 
به شماره ثبت 10541 و شناسه ملى 10260316164 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/09/15 
تصمیمــات ذیل اتخــاذ شــد :بیژن نصیــرى کدملى 
1190100495 بعنوان مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
-فردین نصیرى کدملى 1190146274 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره - مریم کیانى کدملى 1209746433 
بســمت عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1244738)
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آگهى تغییرات
شرکت ادیب صنعت گستر به تراش سهامى خاص به شماره ثبت 65356 و شناسه ملى 14009372326 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/09/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن پاك نژاد به شماره ملى 5499941971 به سمت بازرس اصلى و محمدرضا کیان آرا به شماره ملى 1291006494 به سمت بازرس على البدل شـرکت 
براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1245254)

آگهى تغییرات
شرکت مانا توسعه اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 68445 و شناسه ملى 14010193866 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : شعبه شرکت در اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهرستان ، خیابان سلمان فارسى ، بن بست شهید نیازى [38] ، پالك 5 ، 
طبقه همکفکدپستى 8158988823 و8 به مدیریت علیرضا احمدى1287349072 افتتاح شد و یک تبصره دیگر به ماده 3 اساسنامه اضافه شد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1245255)

آگهى تغییرات
شرکت سما سازان سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 15538 و شناسه ملى 10260365073 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/07/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله قلعه طبره ، کوچه صفایى ، خیابان هشت بهشت غربى 
، پالك 0 ، ساختمان هفت آسمان ، طبقه دوم کدپستى 8154769870 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1245259)

آگهى اصالحى
شرکت صنایع شیمیایى پلیمر ایران شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 8933 و شناسه ملى 10260300242 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/23 اعالم میدارد: در 
آگهى ب شماره مکانیزه 139930402085015047 شرکت شماره ملى آقایان حمید تباشیرى اصفهانى ، مجید تباشیرى اصفهانى ، آرش منتظرى سفید دشتى اشتباه قید شده است که 
بدین شرح اصالح میگردد حمید تباشیرى اصفهانى به شماره ملى 1287926770 و مجید تباشــیرى اصفهانى به شماره ملى 1286602904 و آرش منتظرى سفید دشتى به شماره ملى 

1815636130 اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1245260)

فعالیت سایت هاى همسریابى موضوعى است که به محل 
مناقشه میان کارشناسان و برخى از جریان هاى فکرى 
تبدیل شده است. سایت هایى که تا دیروز مجوز فعالیت 
نداشتند و نسبت به فعالیت آنها و کالهبردارى هاى صورت 
گرفته توسط مدیران این سایت ها، همچنین آسیب هاى 
اجتماعى ناشى از رجوع مردم به آنها هشدار داده مى شد 
حاال قرار است جانى تازه بگیرند و فعالیت خود را به صورت 

قانونى آغاز کنند.
مدتى پیش امیرحســین بانکى پور، نماینده اصفهان از 
اعطاى مجوز به مراکز همســریابى در جریان تصویب 
قانون انتقاد برانگیز جوانى جمعیت خبر داد. جالب آنکه 
دقیقا 4 ماه پیش، از پلتفرم همســریابى همدم متعلق به 
موسســه تبیان رونمایى شــد. در آن زمان گفته شد که 
هدف این موسسه تسهیل ازدواج پایدار و آگاهانه جوانان 
و فراهم کردن امکان جستجو و انتخاب زوج است. یکى 
از نکات مهمى که آن زمان توجه رسانه ها را به خود جلب 
کرد حضور قالیباف رئیس مجلس در مراسم رونمایى از 

این پلتفرم بود.
حاال اما بعد از 5 ماه مى توان حدس زد که حضور رئیس 
مجلس در این مراســم احتماال به دلیل اعالم حمایت از 
فعالیت مراکزى با هدف همسریابى بوده است،  رخدادى 
که 5 ماه بعد یعنى در آذر ماه چهره واقعى خود را نشان داد 
و به صورت ناگهانى اعالم شد که قرار است به سایت هاى 
همسریابى مجوز فعالیت داده شده و این مراکز ساماندهى 

شوند.
در این بین چه تضمینى وجود دارد که این سایت ها تنها 

به دنبال همسریابى هاى دائمى باشند همچنین از کجا 
مشخص خواهد شــد که این مراکز تبدیل به جایگاهى 
براى یافتن همسران دوم و سوم به صورت صیغه یا دائم از 

سوى مردان متاهل نخواهد شد؟
جالب آنکه پیش تر دکتر مریم یوسفى روان شناس درباره 

اثرات منفى سایت هاى همسریابى در جامعه گفته بود بر 
اساس تحقیقاتى در بین برخى جوانان مخاطب سایت هاى 
همسریابى انجام داده است آنها براى انتخاب همسر آینده 

سراغ این سایت ها نمى روند.
او همچنین یکى از آسیب هاى این سایت ها در جامعه را 

افزایش روابط فرا زناشــویى در میان مردان اعالم کرده 
و گفته بود:« مــردان ایرانى زنان ثبت نام شــده در این 
ســایت ها را براى ازدواج دائم مناسب نمى دانند و اغلب 
مراجعه کنندگان مردان متاهل هســتند. افرادى که به 
دنبال روابط فرازناشویى هستند بیشتر سراغ این سایت ها 

مى روند؛ زیرا به راحتى مى توانند در آنجا براى خود همسر 
موقت پیدا کنند.»

بررسى انجام شده طى 6 ماه در سایت هاى همسریابى 
نشــان از دو رویکرد متفاوت زنان و مــردان یا دختران 
و پســران در مراجعه به این ســایت ها دارد. نتایج نشان 
مى دهند که بیشتر زنان و دختران به صورت جدى به دنبال 
یافتن شریک مناسب عضو این سایت ها مى شوند؛ درحالى 
که هدف مردان بیشتر دوستى و ازدواج موقت است، نتیجه 
حاصل از مواجهه این دو رویکرد پیشاپیش مشخص است.

با این اوصاف مشخص نیست که آیا اعطاى مجوز فعالیت 
به چنین مراکزى تا چه میزان خطرى رسمى براى تضعیف 
نهاد خانواده نخواهد بود چه آنکه در صورت ورود مراجعه 
مردان متاهل به این سایت ها و تسهیل ازدواج براى مردان 
تنوع طلب در واقع مى توان گفت آنچه خواهد شد نقض 
غرض بوده و به تضعیف جایگاه خانواده و احساس ناایمنى 
در میان زنان خانواده منجر خواهد شد. از سوى دیگر باید 
به این سوال پاســخ داد که آیا جوانان براى همسریابى 
نیاز به چنین مراکزى دارند و اصوال این مراکز مى توانند 
ضرورت تلقى شده و همسر مناســب را براى افراد پیدا 

کنند.
یکى از نگرانى هایى که در حوزه فعالیت مراکز همسریابى 
وجود دارد تعدد این مراکز است که در صورت گرم شدن 
بازار این مراکــز و ایجاد رقابت میان آنهــا به لحاظ آمار 
ازدواج  هاى صورت گرفته توسط این مراکز ممکن است 
سرعت فداى دقت شــده و صدمات جبران ناپذیرى به 

مراجعه کنندگان به این مراکز وارد شود.

دادستان عمومى و انقالب مرکز استان هرمزگان تأکید 
کرد: آموزش هــاى فنى و حرفــه اى و ترویج مهارت 
آموزى زمینه ایجاد اشتغال براى افراد جویاى کار را مهیا 
مى سازد و تداوم این رویه راهکارى مناسب براى کاهش 

جرایم و آسیب هاى اجتماعى است.
مجتبى قهرمانى اظهار داشــت: آموزش هاى مهارت 
محور فنى و حرفه اى هر چه گســترده تر باشد و افراد 
بیشترى را تحت پوشــش خود قرار دهد، مى تواند در 
کاهش میزان جرایم و تبعات اجتماعى آن تأثیر بیشترى 

داشته است.
قهرمانى ابراز داشــت: طالق، اعتیاد و حاشیه نشینى 
مهمترین معضالت اجتماعى به شمار مى روند که این 
آسیب ها در بیشتر موارد از بیکارى، نبود اشتغال و نداشتن 

درآمد مناسب نشأت مى گیرند.
وى گفت: علت بیکارى افراد در بیشــتر موارد، نداشتن 
مهارت کافى است و سازمان فنى و حرفه اى مى تواند با 

فراهم ساختن زمینه برگزارى دوره هاى مهارت آموزى، 
امکان دستیابى به فرصت هاى شغلى مناسب را براى 

آنها مهیا سازد.
این مقام قضایى خاطرنشــان کرد: اشتغال به خودى 
خود ایجاد نمى شود بلکه باید بســتر و زمینه اى براى 
آن فراهم شــود و در این راســتا باید برگزارى مستمر 
دوره هاى آموزشى و پرداخت تسهیالت به هنرآموزان 

مورد توجه قرار گیرد.
دادستان بندرعباس گفت: آموزشهاى فنى و حرفه اى در 
سطح جامعه مى تواند کمک رسان جوانان براى کشف 

استعدادهایشان و ایجاد اشتغال پایدار است.
وى با اشاره به اهمیت مسئله مهارت آموزى به زندانیان 
نیز گفــت: آموزش مهــارت هاى فنــى و حرفه اى و 
کارآفرینى به مددجویان زندان ها در بازسازى شخصیت 
اجتماعى آنهــا و جلوگیرى از تکرار جرم بســیار حائز 

اهمیت است.

یک قاضى دادســراى عمومى و انقالب تهران با بیان 
اینکه پایین آمدن سن سارقان اتفاق بسیار نگران کننده 
اســت گفت: این موضوع به دلیل تربیت خانوادگى و 
بحث هاى فرهنگى است و متأسفانه افرادى که دست 
به سرقت مى زنند اغلب از خانواده هاى قشر آسیب پذیر و 

کم بضاعت جامعه هستند.
اســالم افضلى در یک برنامه رادیویى در مورد موبایل 
قاپى و خفت گیرى گفت: در مورد سرقت قانون مجازات 
اسالمى نسبت به سارقین قاطع و خشن است و همان 
گونه که سارق دست به ســالح مى برد و خشن سرقت 
مى کند قانون هم به همان نحو با خشونت با او برخورد 
مى کند. افضلى با بیان اینکه قانون در مورد ســارقین و 
راهزنانى که دست به ســرقت مى زنند و موجب ترس 
مردم مى شوند آورده که این افراد حکم محارب هستند 
و مجازات محارب اعدام است گفت: پس مى توان گفت 

که قانون براى انجام سرقت شدت و بازدارندگى دارد.

قاضى دادسراى عمومى و انقالب تهران ادامه داد: اینکه 
با این بازدارندگى و شدت هنوز هم آمار سرقت افزایش 
دارد، به دلیل این است که سرقت یک جرم مالى و چند 
فاکتوره مى باشــد و عواملى همچــون اعتیاد، فاصله 
طبقاتى، مسائل اجتماعى و ... زمینه ساز و باعث وقوع 

سرقت مى شوند.
وى افزود: یکى از علت هایى که سارقان را براى انجام 
سرقت جریح مى کند این است که افراد مال باخته براى 
ترس از بروکراسى ادارى پرونده هاى سرقت را پیگیرى 

نمى کنند.
افضلى با تاکید بر اینکه نمى توان همه تقصیرها را گردن 
شهروندان انداخت اظهار کرد: اغلب سرقت ها به دلیل 
بســترهاى اجتماعى و فرهنگى مى باشــد که موجب 
رخ دادن سرقت مى شود و متأسفانه دستگاه هاى متولى 
در حوزه فرهنگى کم کارى هایى کرده اند که موجب شده 

این اتفاق بیفتد.
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بابک زمانى استاد بیمارى هاى مغز و اعصاب گفت:  مصرف 
انواع مواد مخدر،قلیان و برخى داروهاى بدن ســازى باعث 
بروز بیمارى «آرسى وى اس» و سکته مغزى مى شود.وى با 
اشاره به بروز سردرد شدید در اثر ابتال به این بیمارى، ادامه داد: 

مصرف قلیان اکنون در کشور خیلى رایج است.

سکته در کمین قلیانى ها
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رئیس ســازمان زندان ها پابندهاى الکترونیــک را یکى از 
ابزارهاى سامانه هاى الکترونیک عنوان کرد و گفت: پابندها 
باید توسعه یابد. این پابندها عالوه بر کاهش جمعیت کیفرى 
زندان ها و کاهش آسیب هاى زندان، منجر به این مى شود که 
رابطه عاطفى زندانى با خانواده قطع نشــده و حضور وى در 

خانواده به منظور صیانت از حریم خانواده تداوم یابد

مدیر کل دفتر ســالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشــت تأکید کرد: اگر طى هشت ســال آتى جمعیت را 
مدیریت نکنیم با مشکل مواجه خواهیم شد و تعداد زنانى که 
در سال هاى پایانى عمر همسر ندارند، 3 تا 4 برابر خواهد شد و 
با پدیده زنانه شدن سالمندى مواجه خواهیم شد؛ آن هم زنانى 

که سالمت و تمکن مالى کافى ندارند.

پابند جرم را کم مى کند

زنانه شدن سالمندى
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رئیس مرکــز مدیریت پیوند و درمان بیمــارى هاى وزارت 
بهداشت سوختگى «الکتریکال» (سوختگى با برق) را قابل 
توجه کشور دانســت و گفت: طبق آمار ساالنه حدود 300 تا 
400 هزار سوختگى در درجات مختلف داریم که این تعداد به 
نسبت کشورهاى همسایه درصد باالترى است و از این بین 
تنها 30 هزار نفر براى درمان به بیمارستان ها مراجعه مى کنند.

در کارگاه هایى که دارى کارگر زن هســتند کارفرما مکلف 
است به مادران شیرده تا پایان دو سالگى کودك پس از هر سه 
ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزو 
ساعات کار آنان محسوب مى شود. در این قانون تفاوتى بین 
کارگاه خصوصى و دولتى وجود ندارد.کارفرما مکلف است این 
مرخصى را به مادران شیرده بدهد به همین دلیل این مرخصى 

اختیارى نیست و تکلیف قانونى است.

شبنم طلوعى، روانشناس درباره نحوه مواجهه والدین با دعوا و 
بحث کالمى فرزندان در خانه، گفت: بعضاً شاهد این هستیم 
که به هنگام بروز اختالف و بحث کالمى در بین فرزندان، 
والدین از فرزند بزرگ تر مى خواهند به علت بزرگ تر بودن 
و به اصطالح والدین «عاقل تر» بودن کوتاه آید و یا اینکه 
از فرزند کوچک تر مى خواهند براى حفظ احترام بزرگ تر از 
موضع خود در برابر خواهر و برادر بزرگ تر کنار بکشد. حال 
آنکه به هنگام بروز اختالفات کالمى در بین فرزندان بهتر 

است والدین دخالت نکرده و بین آنها قضاوت نکنند.

400 هزار سوختگى در سال  

الزام در مرخصى شیر دهى

قاضى نباشید

سایت هاى همسریابى جایگاه خانواده را محکم مى کنند؟

سن سارقان پایین آمده و اغلب از خانواده هاى فقیر هستند مهمترین عامل پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى

رئیس کانون کشورى درمانگران اعتیاد گفت: مراکز ترك اعتیاد مشکل  
دار، عمدتًا توسط افراد غیر پزشک و سودجو اداره مى شوند.

جمال فرهمندیان افزود: مراکز درمان ســوءمصرف مواد با تعداد 7 هزار 
و 500 مرکز در ســطح کشــور جمعیتى بالغ بر یک میلیون و 500 هزار 
مددجو را تحت پوشش داشــته و بدون دریافت هیچ هزینه اى از دولت 

ارائه خدمات مى نماید.
وى اظهار داشــت: مراکــز ترك اعتیاد بــه موجب قانون و بر اســاس 
دستورالعمل هاى مشخصى اجازه کار یافته و مرتباً توسط دستگاه هایى که 
در قانون مشخص شده به صورت پیوسته مورد بازرسى قرار گرفته و در 
صورت بروز خطاهاى احتمالى به کمیته هاى قانونى ارجاع و در چهارچوب 

آئین نامه هاى تخلفات مورد تنبیه و تشویق واقع مى شوند.
وى با تاکیــد بر این موضوع کــه وجود و بروز خطــا در همه حوزه هاى 
اجتماعى، قضائى، اقتصادى، پزشکى و حتى فرهنگى امرى بدیهى است، 

افزود: به همین دلیل در صورت کشــف هر گونه تخلفى با حفظ شأن و 
آبروى افراد ضمن انجام صورت جلســه مربوطه جهت تعیین تکلیف به 
سازمان مربوطه ارجاع و در کمیته مربوط به آن موضوع، تصمیم گیرى 

مى گردد.
فرهمندیان ادامه داد: هنگام بررسى و نظارت بر این حوزه ها، به اصل کار و 
هدف واالى سازمانى که ارائه خدمات را به عهده دارد آسیبى وارد نگردد. 
گاهًا دیده مى شــود برخى از این صدمات به قدرى بزرگ و آسیب زننده 
است که از اصل خطا هم پیشى گرفته و موجب سلب اعتماد عمومى شده 
که گناهى بزرگ و نابخشودنى را رقم مى زند که گاهًا جبران ناپذیر است.

فرهمندیان ادامه داد:  به همین دلیل در واکاوى اولیه متوجه مى شویم که 
مراکز مشکل دار عمدتًا در دست افراد غیر پزشک اداره مى شود که کمتر 
از 5 درصد از کل مراکز کشور را شامل مى شوند و تا زمانى که تمهیدات و 
راه کارهاى قانونى براى انتقال رسمى مالکیت مراکز توسط پزشکانى که 
به دلیل مهاجرت و یا رزیدنت شدن نمى توانند در آن مرکز فعالیت کنند، 
به پزشکان عالقه مند به کار در این حوزه صورت نگیرد تبعات این چنینى 

را شاهد خواهیم بود.

همواره یکــى از نگران کننده ترین افزایش آمارهــا مربوط به آمار طالق 
است، هرچند رشد جمعیت در این افزایش آمار بى تأثیر نیست اما هیچ گاه 
نمى توان به سادگى از کنار این مقوله عبور کرد. بر اساس آخرین گزارش ها، 
خوشــبختانه آمار طالق توافقى تا آبان سال 1400 کاهش یافته و میزان 
ســازش بین زوجین متقاضى این نوع طالق پس از مراجعه به ســامانه 

«تصمیم» افزایش نشان داده است.
به گزارش روزنامه ایران، بر اساس گزارش هاى سازمان بهزیستى کشور، 
از ابتداى راه اندازى سامانه تصمیم یعنى از سال 1392 تاکنون 437 هزار 
و 954 پرونده درخواست طالق توافقى در این سامانه پذیرش شده که از 
این تعداد 113 هزار و 174 پرونده مربوط به ســال 1400 اســت، امسال 
میزان سازش 15 درصد اعالم  شده که شامل سازش 10 هزار و 456 زوج 
متقاضى طالق توافقى از 68 هزار و 953 پرونده اى است که روند مشاوره 

آنها به پایان رسیده است.

گفتنى است، زوج هایى که درخواست طالق توافقى دارند وارد سایتى به نام 
«زمان» مى شوند و برگه هاى مربوطه را پر مى کنند، مرکز ارزیابى، وجوه 
مختلف مسأله را بر اساس اظهارات زوجین در یک جلسه بررسى مى کند، 

اگر قرار باشد، مداخالت تخصصى انجام شود، به مراکز تخصصى تر ارجاع 
داده مى شوند، هر فرد 4 جلسه مداخالتى را پیش رو دارد و از زمان پذیرش تا 
زمان حصول نتیجه حدود 40 تا 45 روز زمان مى برد و زوج ها در این فرصت 
مى توانند به تصمیم نهایى برسند، در عین حال بعضى زوج ها ممکن است 

بیست جلسه هم مشاوره بگیرند.
به گفته او، بر اساس آمارهاى موجود و پژوهش هاى انجام شده، متأسفانه 
میزان طالق در سال هاى آغازین زندگى مشترك، رقم باالیى را به خود 
اختصاص داده، این اتفاق نســبت به ذهنیتى که همــگان در خصوص 
محبت زیاد و عاشقى کردن در ســال هاى اول زندگى دارند، جاى تعجب 
دارد. این در حالى است که شاید از اســاس افراد، انتخاب اشتباهى کرده 
باشند، در این خصوص مشــاوره پیش از ازدواج مى تواند براى پیشگیرى 
از طالق در زمینه افــرادى که نمى تواننــد با هم زندگى کنند، بســیار 

مؤثر عمل کند.

مراکز مشکل دار ترك اعتیاد توسط افراد غیرپزشک اداره مى شوند

طالق توافقى با «تصمیم» و «زمان» 

دبیر کل ســتاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ 
به این ســوال که آیا این امکان وجود دارد که 
افراد بهبودیافته بعد از ترخیص در کارخانجات 
یا کارگاه ها مشــغول به کار شــده تا شرایط 
اجتماع پذیرى این افراد نیز مهیا شود؟ ادامه داد: 
درمان، مهارت آموزى، ورود افراد بهبودیافته 
به جامعــه و خانواده مهمتریــن بخش چرخه 
ســاماندهى معتادان متجاهر اســت و الزم 
است که معتادان ســم زدایى و درمان شده و 
مهارت هاى الزم را یاد بگیرنــد و وارد جامعه 

شوند.
اسکندر مومنى یادآور شد: خوشبختانه در مراکز 
جدید افراد بهبودیافته مهارت یاد مى گیرند و 
تولیداتى نیز دارند و زمینه براى بکارگیرى این 
افراد فراهم است، اما اینکه سازمان هاى دولتى 
ملزم شوند به تنهایى از این افراد استفاده کنند 
کافى نیست و اینجاست که سازمان هاى مردم 

نهاد و خیرین باید به کمک ما بیایند.
مومنى تاکید کرد: برخى از کارخانجات در این 
زمینه ورود کرده اند. در ماه گذشــته به یکى 
از کارخانجات رفتیم کــه مدیر کارخانه اعالم 
کرده بود از معتادان بهبودیافته به عنوان کارگر 
اســتفاده مى کند دولت و بخش خصوصى و 
مشارکت هاى مردمى باید کمک کنند تا این 

افراد به آغوش جامعه و خانواده بازگردند.
وى در بخش دیگرى از صحبت هاى خود در 
پاسخ به این سوال که وضعیت اعتیاد در بخش 
کارگرى چگونه اســت و آیــا برنامه اى براى 
کاهش آن تهیه شده است، گفت: در جلسه اخیر 
که با حضور رییس جمهور برگزار شد مصوب 
شد که وزارت رفاه در جلسه آتى طرح اجرایى و 
عملى خود را به همراه شاخص ها براى کاهش 
شــیوع مصرف مواد مخدر در جامعه کارگرى 
ارائه دهد در جامعه کارگرى نیز همکارى خوبى 
وجود دارد و از طرفى سازمان فنى و حرفه اى 
و وزارت رفاه مراکز درمانى خوبى دارند و باید 

تالش کنیم که نرخ شیوع کاهش پیدا کند. 
دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر درباره نرخ 
شیوع اعتیاد در بین کارگران گفت: نرخ شیوع 
در حوزه کارگــرى و مراکز صنعتى از میانگین 

شیوع مواد مخدر در کشور بیشتر است.

شیوع اعتیاد 
در جمعیت کارگرى 
باالتر از میانگین 

کشور است
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شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز به شماره هاى 169/ش مورخ 1400/02/01 و 
1959/ش مورخ 1400/09/21 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد عملیات تعریض 
یک محور خیابان عطار را با اعتبار اولیه 15,970,000,000 ریال به پیمانکاران واجد 

شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به حوزه معاونت عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز دوشنبه مورخ 1400/10/20 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. 

شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 

آگهی مناقصه عمومی
(نوبت اول)

چاپ  اول چاپ  اول 

م.الف:1245042کیانوش کیانى -سرپرست شهردارى شاهین شهر 

کاروان خدمت آبفاى استان اصفهان، در دومین سفر خود 
در شهرستان تازه تاسیس هرند حضور یافت.

اعضاى این کاروان شــامل مدیرعامل، معاونان و چند 
نفر از مدیران شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
روز شنبه 27 آذر ماه جارى در شــهرهاى هرند و اژیه و 
روستاهاى هاشــم آباد و قهى حضور یافته و با گروهى 
از مردم و مســئوالن مناطق یاد شــده دیدار و گفت و 

گو کردند.
این سفرها با هدف بررســى میدانى مشکالت مردم و 
مسئوالن شهرى و روستایى در زمینه طرح هاى آبرسانى 
شهرى و روستایى و خدمات جمع آورى، تصفیه و دفع 

فاضالب صورت مى گیرد.
در سفر کاروان خدمت آبفاى استان اصفهان به شهرستان 
هرند، شــبکه فاضالب خیابان معلم، شهرك مهدیه، 
دامگاه، ســایت کارگاه هاى مشــاغل مزاحم شهرى، 
مسکن مهر و تصفیه خانه فاضالب شهر اژیه و همچنین 

روستاهاى هاشم آباد و قهى مورد بازدید قرار گرفت.
در پایان این بازدید ها، نشستى با حضور فرماندار هرند، 
شهرداران و اعضاى شوراى اسالمى شهرهاى هرند و 
اژیه و دهیاران تعدادى از روستاهاى تحت پوشش برگزار 
شد که حاصل آن 15 مصوبه براى خدمت رسانى بهتر به 

شهروندان و روستاییان این شهرستان بود.

آغاز اصالح شبکه فاضالب خیابان معلم شهر اژیه تا 45 
روز آینده، تهیه طرح توسعه شبکه هاى فاضالب شهرك 
مهدیه اژیه، شــهرك عالمه امینى و روستاى امامزاده 
عبدالعزیز هرند، طراحى و اجراى ایستگاه پمپاژ فاضالب 
روستاى قهى، تهیه طرح جامع اصالح شبکه آبرسانى 32 
روستاى تحت پوشش و احداث مخازن جداگانه آب براى 
مجتمع روستایى پاجیک آباد و روستاهاى شریف آباد و 

فیض آباد از جمله مصوبات این نشست بود.
همچنین مقرر شد چگونگى تامین آب شرب و بهداشت 
دامگاه هاى شهرستان هرند و تحویل و بازسازى دو باب 

آب انبار قدیمى در دستور کار قرار گیرد.

15 مصوبه براى خدمت رسانى 
بهتر به 2 شهر و 32 روستاى هرند

مدیربرق منطقه 2 شرکت توزیع برق اصفهان گفت: از سال 
گذشته با اصالح ساختار شبکه در خیابان عطا الملک مرحله 
اول این بهینه سازى در حجم یک کیلومتر اجرا شد و در سال 
1400 در خیابان مشیر اصالح ساختار شبکه فشار ضعیف 
و متوسط در 8 فاز اجرایى تامین اعتبار شده است که در آن 
بیش از 5 کیلومتر شبکه فشار ضعیف سیمى تبدیل به کابل 
خود نگهدار ونزدیک به یک کیلومتر شبکه فشار متوسط 

هوایى اصالح و بهینه سازى شد.
داریوش باروتى به اصالح و بهینه سازى خیابان امیر کبیر 
اشــاره و عنوان کرد : در این پروژه 1800 متر شبکه فشار 
متوسط اصالح و بهینه سازى شده است و 4 دستگاه ترانس 

هوایى فرســوده و در حریم جابجایى و بهینه سازى شده و 
یک دستگاه ترانس 400 کیلوولت آمپر به منظور تقسیم بار و 

بهبود کیفیت توان و برق رسانى نصب شده است.
وى تاکید کرد :6 کیلومتر اصالح و بهینه ســازى شــبکه 
فشار ضعیف و ساماندهى به انشــعابات مشترکین از دیگر 
شــاخص هاى این شــبکه در شــهرك صنعتى امیر کبیر 
بوده اســت. باروتى از جمله اهداف این پروژه را اصالح و

 سامان دهى به انشعابات نامطلوب و غیر استاندارد ،کاهش 
تلفات ،کاهش خاموشى ها ،رفع حریم شبکه هاى فرسوده، 
بهبود مبلمان شهرى ،کاهش شاخه برى و تحویل برق با 

کیفیت و پایدار عنوان کرد .

اقدامات اصالحى منطقه 2 شرکت توزیع برق اصفهان

معاون امور اقتصــادى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
با بیان اینکه وزارت تعاون تمام تالش خود را خواهد کرد 
تا بتواند موانع را از سر راه صنعت فوالد بردارد، گفت: این 
وزارتخانه عزم خود را جزم کرده تــا حمایت هاى خود از 

صنعت فوالد کشور را به منصه ظهور بگذارد.
احمد خانى نــوذرى در بازدید از 
شــرکت فوالد مبارکه و مجتمع 
فوالد سبا اظهار کرد: صنعت فوالد 
یکى از صنایع زیرساختى و اساسى 
هر کشور محســوب مى شود و 
توسعه در هیچ کشــورى اتفاق 
نمى افتد، مگر اینکه صنایع مادر 
آن بتوانند به خوبى و با سرعت به 

فعالیت خود ادامه دهند.
وى با بیان اینکه صنعت فوالد در ایران با ظرفیت تولیدى 
بالغ بر 30 میلیون تن در سال، یکى از صنایعى است که هم 
در ایجاد اشتغال و هم در توسعه کشور نقش اساسى دارد، 
افزود: فوالد مبارکه در بین شــرکت هاى فوالدى کشور 
با توجه بــه ظرفیت تولید، دانش فنى، نیروى انســانى و 

ســبد محصوالتى که دارد، یک شرکت منحصربه فرد به 
حساب مى آید.

معاون امور اقتصــادى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى در حوزه صنعت فــوالد در بنگاه هاى مختلف 

فوالدى، اعم از فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان و دیگر 
صنایع فوالدى حضور دارد، براى تأمین آتیه بازنشستگان 
کشور به عنوان نهادى که در این صنعت نقش جدى دارد، 
عزم خود را جزم کرده تا حمایت هاى خود از صنعت فوالد 

کشور را به منصه ظهور بگذارد.

وزارت تعاون درصدد رفع موانع
 از سر راه صنعت فوالد کشور

برنامه تلویزیونى"جوانى به تــوان نو" کارى از 
ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان با مشــارکت صدا و ســیماى استان 
اصفهان از شبکه سراسرى شما پخش مى شود.

صفیه سادات موسویان مســئول خانه نوجوان 
اظهار داشــت: طرح "بــه وقــت نوجوانى" با 
رسالت شناسایى و پرورش استعدادها به سمت 
کارآفرینى از ســال 98 شــروع به کار کرد که 
استقبال خوب نوجوانان شهر و وجود تسهیلگران 
و مربیان با انگیزه باعث شــد تا خروجى کانون 

طى سه سال نتایج مثبتى به همراه داشته باشد.
وى با اشــاره به تهیه برنامه جوانى به توان نو و 
پخش در شبکه هاى اجتماعى افزود: صدا و سیما 
اســتان اصفهان پس از رصد برنامه هاى خانه 
نوجوان در فضاى مجازى، سفارش 24 قسمت 
این برنامه را به ســازمان فرهنگــى اجتماعى 
ورزشى شــهردارى اصفهان و خانه نوجوان داد 
که صفر تا صد ســاخت آن بر عهده نوجوانان 

بوده است.
وى با بیان اینکه تهیه برنامه توســط نوجوانان 
پرورش یافته در کانــون هاى به وقت نوجوانى 
صورت مى گیرد، بیان داشت: تجهیزات موردنیاز 
ساخت برنامه از سوى صدا و سیما تامین شده که 
هر هفته روزهاى دوشنبه و پنج شنبه 15:30 از 

شبکه اصفهان پخش مى شود.
موســویان ادامه داد: برنامه "جوانى به توان نو" 
در همین راستا پس از کســب این امتیاز از دى 
ماه 1400 روزهاى سه شنبه هر هفته از ساعت 
17:30 از شبکه سراسرى شما پخش خواهد شد.

پخش برنامه 
«جوانى به توان نو» 
از شبکه سراسرى 

شما

شهردار نجف آباد از آغاز فاز جدید نهضت آسفالت در شهرستان نجف آباد خبر داد.
عبدالرسول امامى گفت: در راستاى آغاز فاز جدید عملیات عمرانى شهر مبلغى بالغ بر 155 

میلیارد ریال به عملیات خرید، حمل و پخش و زیرسازى آسفالت مناطق اختصاص یافت.
وى با اعالم آغاز فاز جدید عملیات عمرانى توسط شهردارى نجف آباد، از اختصاص مبلغى 
بالغ بر یکصد و 55 میلیارد ریال براى خرید، حمل و پخش و زیرســازى آسفالت در مناطق 

یک، دو و پنج خبر داد.
این مقام مسئول افزود: عملیات روکش آسفالت در سه منطقه آغاز و در معابرى چون خیابان 

شهدا، کوى مردانى و کوى خوشــنام خیابان فارابى جنب اداره برق، کوچه امیر پور و بلوار 
طالقانى، کوى خندان و ورودى آرامستان صالح آباد و بلوار بهشتى، خرم غربى و بشارت تکمیل 
شده است. شهردار نجف آباد تصریح کرد: عملیات مزایده تکمیل روکش آسفالت شامل خرید، 

حمل و پخش و زیرسازى آسفالت در مناطق سه و چهار نیز در حال بررسى و اجرا است.
امامى خاطرنشان کرد: عملیات آسفالت در منطقه سه، شهرك صنعتى کاوه و بلوار سعیدى، 
اصلى 126 و منطقه چهار، فینیشر بهاران، بهارستان 11 و نگارستان 10 و 11 تکمیل شده 

است.

آغاز فاز جدید نهضت آسفالت در شهرستان نجف آباد

دبیر همایش گرامیداشت هفته ملى پژوهش و فناورى در حاشیه بزرگداشت هفته ملى 
پژوهش و فناورى و تجلیل از پژوهشگران برتر با 
بیان این که با 5 گروه تخصصى در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان توانســتیم در سال گذشته 30 طرح 
تحقیقاتى را در حوزه عملیاتى و ستادى به مرحله 

اجرا برسانیم.
محمد رضا زائرى افزود: طرح هاى پژوهشى که در 
شرکت پاالیش نفت اصفهان به نتیجه رسیده اند 

در راستاى رفع موانع و چالش ها بوده است.
وى برگزارى این همایش را در راســتاى نزدیک 

شدن بیشتر مدیران صنعت و دانشگاه دانست و گفت : در اجراى طرح ها، مسئله بهینه 

سازى اهمیت ویژه دارد و با همکارى پژوهشگران در زمینه برق و الکترونیک، مهندسى 
شیمى و مهندسى متالوژى پیشرفته به نتایج خوبى 

دست یافته ایم.
دبیر همایش گرامیداشــت هفتــه ملى پژوهش 
و فناورى افــزود: اجــراى این طرح هــا به رفع 
وابســتگى ها و تحریم زدایى به ویــژه در بخش 
ابزار دقیق و الکترونیک کمــک مى کند و اعتماد 
به شــرکت هاى دانش بنیان، دانشگاه ها، مراکز 
پژوهشى و متخصصان صنعت،  اولویت  شرکت 

پاالیش نفت اصفهان  به شمار مى آید.
در این همایش از پژوهشگران برتر تجلیل شد.

اجرا شدن  30 طرح پژوهشى در شرکت پاالیش نفت طى یکسال


