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ابزارى به نام «سادیسم» در دست کودك آزارانعامل گردوخاك در هواى اصفهانمردم نمى توانند براى تئاتر هزینه کنندطرح تغییر ساعت دوباره در دستورکار مجلس رقباى آسیایى طارمى  براى رفتن به میالن اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

افزایش قابل توجه 
تعداد مسافران 
مترو در اصفهان

طرح  بن - بروجن به هر نحو باید متوقف شود
3
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6 درخت را در 
اصفهان به عمد 
آتش زدند

مدیر روابط عمومى شــرکت مترو منطقه اصفهان از افزایش 
قابل توجه تعداد مسافران مترو بعد از تعطیالت نوروز خبر داد 
و گفت: سرفاصله قطارها کاهش یافته و در ساعات پرازدحام 

قطارهاى فوق العاده پیش بینى مى شود.
سعید فاضل با اشاره به اینکه تعداد مسافران مترو ...

شامگاه جمعه گذشــته، افراد ناشناسى با پرتاب 
ماده آتش زا از باالى پل غدیر در اصفهان، شش 

اصله درخت کاج مشهدى را به آتش کشیدند.
مجید عرفان منش، مدیرعامل سازمان پارك ها 
و فضاى سبز شــهردارى اصفهان با اعالم این 
خبر به ایسنا گفت: ساعت 22 و 42 دقیقه شامگاه 
جمعه، نوزدهم فروردین ماه شــش اصله درخت 
کاج مشهدى در حاشــیه زیر پل و روگذر غدیر 
در آتش سوخت و حدود 50 درصد درختان دچار 

آسیب شدند.
وى با بیان اینکه آتش سوزى درختان حاشیه زیر 

پل و روگذر غدیر...

شب نفس گیر سپاهان شب نفس گیر سپاهان 
غلبه بر الدحیل پر ستاره، کلید صعود طالیى پوشان استغلبه بر الدحیل پر ستاره، کلید صعود طالیى پوشان است
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نقش محرم در کامبک سپاهان
تیم فوتبال ســپاهان با کسب پیروزى ســه بر یک در بازى نخست، 
توانسته در پایان هفته اول صدرنشــین گروه چهارم مسابقات غرب 

آسیا باشد.
سپاهانى ها که رقابت کســب قهرمانى در لیگ برتر را به پرسپولیس 
و به ویژه اســتقالل باخته اند، طى هفته هاى اخیر تمرکز خود را روى 

رقابت هاى آسیایى گذاشتند و پس از یک...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سرانجام 
اسکلت هاى کشف 

شده در زواره 

شناسایى 2500 ویال در حریم و بستر زاینده رود
فرماندار شهرستان لنجان خبر داد؛
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هافبک سپاهان:هافبک سپاهان:
چمن خوب، پاس خوب، چمن خوب، پاس خوب، 

حیفم آمد استپ کنم!
رئیس پلیس آگاهى رئیس پلیس آگاهى 

خبر داد؛خبر داد؛

افزایش کشف افزایش کشف 
سرقت در طرح سرقت در طرح 

نوروزى پلیس نوروزى پلیس 
آگاهىآگاهى
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رییس کل دادگسترى رییس کل دادگسترى 
استان اصفهان:استان اصفهان:

از تعطیلى از تعطیلى 1818  
واحد تولیدى واحد تولیدى 

در اصفهان در اصفهان 
جلوگیرى شدجلوگیرى شد
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مهران مدیرى عاشق ساعت، کفش و کمربند استمهران مدیرى عاشق ساعت، کفش و کمربند است

رازهاى لباس پوشیدنرازهاى لباس پوشیدن
 مرد مرموز طنز ایران
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نمرد مرموز طنز ایران یر ز وز ر  مرد مرموز طنز ایرانر

 شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در نظر دارد مقدار 1200 تن آهک هیدراته فله اى با مشخصات ذیل:

را  از طریق برگزارى مناقصه عمومى خریدارى نماید ، لذا از کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگانى که مایل به شرکت 
در این مناقصه میباشند دعوت میشود جهت دریافت اسناد مناقصه به مدت 8 روز از تاریخ انتشار این آگهی به اداره 
تدارکات این شرکت واقع در اصفهان ، ابتداي اتوبان ذوب آهن ، انتهاي بلوار شفق ، نیروگاه اصفهان مراجعه نمایند. 
ضمنًا اطالع رسانى عالوه بر روزنامه در پایگاه ملى مناقصات و بخش مناقصات ســایت نیروگاه اصفهان  به آدرس
 www.isfahanps.ir  و همچنین سایت  شرکت مادر تخصصى تولید نیروى برق حرارتى (پایگاه معامالت) به آدرس 

www.tpph.ir  قابل رویت مى باشد.
تلفن تماس:  5080 و37895081-031 ( اداره تدارکات)                                                                                                       

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی شماره 1401-1
جدول مشخصات فنى

Ca(OH)2  90 %حداقلخلوص
Mg(OH)2  2 %حداکثرمقدار هیدروکسید منیزیم

SiO2  0,5 %کمتر ازمقدار سیلیکا
 0,7 %حداکثرمقدار رطوبت

1 ٪حداکثرمقدار نا محلول در اسید
اندازه ذرات : 98٪ زیر الک 200 مش – از 2٪ باقیمانده روى الک 200 مش ، 1,5 ٪ زیر الک 100 مش و 0,5 ٪ 

باقیمانده روى الک 100 مش ، زیر الک 50 مش باشد .

یک شرکت در محدوده شهرستان زرین شهر (استان اصفهان) در نظر دارد بازسازى و تعمیر 
خودرو اطفاء حریق خود را از طریق مناقصه عمومى واگــذار نماید. تأمین کنندگان واجد 
شــرایط مى توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ آگهى، جهت کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت اسناد با شماره تلفن: 03152322600 داخلى 83819 (معاونت بازرگانى) 

تماس حاصل نمایند. 
هزینه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

آگهى مناقصه عمومى (آگهى شماره 100/03- 1401) 

م.الف:1299298
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م ممی مپپ مپ پ م ی

وزارت نیرو مصوبه اى به شوراى عالى امنیت ملى ارجاع داده که خط اضطرارى بن - بروجن توسط این وزارتخانه آبگیرى شود

توانندبراىتئاترهزینهکنند نم مردم

ش
داد 
حام 
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رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشان از برپایى کرسى هاى تالوت قرآن در طرح ضیافت 
الهى در 20 بقعه شهرستان کاشان خبر داد.

به گزارش روابط عمومى اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، مسلم محمودزاده 
ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارك رمضان با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده براى این 
ایام در شهرستان کاشان اظهار داشت: غبارروبى و آماده سازى بقاع براى این ایام اقداماتى 

است که قبل از حلول ماه مبارك انجام شده است.
وى با بیان اینکه هر ساله در ماه مبارك رمضان طرح ضیافت الهى توسط سازمان اوقاف 
به همه استان ها ابالغ میشود، تصریح کرد: در سال جارى این طرح در 20 بقعه شهرستان 

برگزار مى شود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کاشــان برگزارى مراسم جزءخوانى قرآن کریم در بقاع 
متبرکه شهرستان را از دیگر برنامه هاى طرح ضیافت الهى عنوان کرد و ادامه داد: مراسم 
افطارى ساده در ماه مبارك نیز هر روز در امامزاده ولى بن موسى (ع) راوند برگزار مى شود.

وى نقاره زنى در حرم مطهر حضرت على بن باقر(ع) را نیز از دیگر برنامه هاى شهرستان 
کاشان در ماه مبارك رمضان امسال اعالم کرد و افزود: این مراسم عصر 14 رمضان و 

همزمان با شب میالد کریم اهل بیت (ع) برگزار مى شود.

در دیدار نوروزى اعضاى هیأت علمى و کارکنان دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد خمینى شهر با هیأت رئیسه این واحد 
دانشگاهى، خط مشى حرکت این دانشگاه در سال جدید 

ترسیم شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمى واحد خمینى شهر با 
تأکید بر لزوم توسعه و عمق بخشى فعالیت هاى 
دانش بنیان در دانشــگاه با توجه بــه نامگذارى 
امســال توســط مقام معظم رهبرى به عنوان 
سال تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین گفت: 
دانشگاه آزاد اســالمى واحد خمینى شهر داراى 
ظرفیت هاى خوبى به ویــژه در حوزه دانش فنى 
و مهندســى براى جذب هســته ها و واحد هاى 
فناور و تبدیل آن به شــرکت هاى دانش بنیان 

است که مى طلبد با همت مســئوالن و اعضاى هیأت 
علمى دانشگاه و مراکز مسئول در دانشگاه به ویژه مرکز 

رشد و باشگاه پژوهشــگران و نخبگان جوان، سهم خود 
را از مطالبه بــه حق رهبر معظم انقالب از دانشــگاه ها

 اداء کنیم.

عبدالرسول مستاجران همچنین ضرورت توجه به علوم 
فنى و مهندســى را یادآور شد و گفت: اســتقبال اندك 

داوطلبان کنکور سراسرى به رشــته هاى علوم ریاضى 
و فنى- مهندسى ، زنگ هشدارى است که از سال هاى 
قبل به صدا در آمده و تأکید امسال مقام معظم رهبرى بر 
حرکت دولت و ملت در مسیر توسعه فعالیت هاى 
دانش بنیان مى تواند انگیزه خوبى براى ترویج، 
گسترش و توجه به رشــته هاى فنى و مهندسى 
ایجاد کند که الزم است زیرساخت هاى آن نیز در 

دانشگاه فراهم شود.
وى از حرکت ابتکارى دانشــگاه آزاد اســالمى 
خمینى شــهر در تهیه کلیپ هاى آموزشى کوتاه 
براى ترویــج کاربرد دانش فنى و مهندســى در 
زندگى روزمره به عنوان مقدمه اى براى آشنایى 
عموم مردم با رشته هاى این واحد دانشگاهى به 
عنوان شــروع رویکردى جدید در ایجاد و توسعه رابطه 

مردم با دانشگاه یاد کرد.

کرسى هاى تالوت قرآن در 20 بقعه کاشان برپا مى شود

ترسیم خط مشى جدید دانشگاه آزاد اسالمى خمینى شهر

معاون امور اجتماعى بهزیســتى استان اصفهان از ارائه 
بیش از دو هزار نفر خدمات اورژانــس اجتماعى در ایام 

نوروز 1401 خبر داد.  
عبدالرضا اسماعیلى با اشــاره به اینکه ارائه خدمات در 
اورژانس اجتماعى محدود به زمان و مکان نمى باشــد، 
اظهار داشت: 20 تیم کارشناسى در حوزه هاى روانشناسى 
و مددکارى در راستاى اجراى ”طرح ملى نوروزى خدمات 
اورژانس اجتماعى“ و با هدف آگاه سازى و اطالع رسانى 
در حوزه کاهش و مقابله با آســیب هاى اجتماعى، از 28 
اسفند 1400 لغایت 13 فروردین 1401 به ارائه خدمت در 

نقاط مختلف استان پرداختند.
وى با اشاره به کالنشهر بودن و ویژگى توریستى استان 

اصفهان، از ایام نوروز به عنوان فرصتى مناســب جهت 
معرفى خدمات اورژانس اجتماعى به مردم و مسافرین یاد 
کرد و افزود: گردشگرى چنانچه با برنامه ریزى و مدیریتى 
صحیح همراه باشد مى تواند منجر به کاهش آسیب هاى 

اجتماعى شود.
اســماعیلى در ادامه افزود: اســتان اصفهان به واسطه 
جذابیت هاى توریســتى و قرارگرفتــن در رتبه چهارم 
مهمان پذیرى در سال جدید، نیازمند برنامه ریزى ویژه 
در حوزه مدیریت و کاهش آسیب هاى اجتماعى است که 
در همین راستا با استقرار تیم هاى سیار اورژانس اجتماعى 
در مبــادى ورودى و خروجى شــهرها، اماکن تفریحى 
و گشت زنى در شهرهاى مختلف اســتان توانستیم به 

معرفى خدمات اورژانس اجتماعى در ایام نوروز بپردازیم.
معاون امور اجتماعى بهزیستى اصفهان با اشاره به اینکه 
کنترل و کاهش آســیب هاى اجتماعى نیازمند توجه و 
وفاق حداکثرى مســئوالن و رســانه هاى جمعى است 
اذعان داشت: پدیدارى آسیب هاى اجتماعى تک عاملى 
نیست بنابراین مقابله با آن نیازمند مداخله بیش از پیش 

بخش هاى مختلف جامعه است.
وى در پایان اظهار داشت: خط 123 اورژانس اجتماعى 
آماده دریافت هــر گونه گزارش مردمــى در خصوص 
اختالف خانوادگى حاد، کودك آزارى، همســرآزارى، 
سالمند آزارى و انجام مداخالت تخصصى در زمینه هاى 

فوق است.

به گزارش روابط عمومى فرماندارى اصفهان، روز جمعه، 
فرماندار اصفهان به اتفاق دکتر بانکى پور نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى و جمعى از مدیران 
شهرستان، از شــرکت تولید تخم مرغ سیمرغ واقع در 
کیلومتر 16 جاده آبشــار اصفهان بازدید و از نزدیک در 
جریان مسائل و مشکالت بهداشتى و محیط زیستى این 

شرکت قرار گرفتند.
محمدعلى احمدى فرماندار اصفهان در حاشــیه این 
بازدید، با تأکید بر لزوم توجــه ویژه به تولید و حمایت از 
تولیدکنندگان، اظهار داشت: برنامه ریزى در زمینه تولید 

و حمایت از تولیدکنندگان، از اهمیت ویژه اى برخوردار 
است؛ چراکه تولید ملى بستر ساز رونق اقتصادى است.

فرماندار اصفهان افزود: باتوجه به اینکه شرکت سیمرغ، 
یکى از شرکت هاى باسابقه و پیشتاز در زمینه تولید تخم 
مرغ است، اما این شرکت بایســتى توجه به مسئولیت 

اجتماعى را مالك عمل خود قرار دهد.
گفتنى است شرکت سیمرغ در ســال 1357 در قطعه 
زمینى به مساحت 164 هکتار در کیلومتر 16 جاده آبشار 
اصفهان تاسیس و با ظرفیت 12500 تن تخم مرغ در 

سال در حال فعالیت است.

اجراى طرح نوروزى خدمات اورژانس اجتماعى در اصفهان

تاکید فرماندار اصفهان بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان 
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دستورکار جلسات کمیسیون اجتماعى در مجلس شوراى 
اسالمى در هفته جارى در حالى اعالم شده که بررسى 
طرح تغییر ساعت رسمى کشــور (اعاده شده از شوراى 
نگهبان) با دعوت از شوراى نگهبان و با حضور نمایندگان 
وزارت نیرو، مرکز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى 
و دستگاه ها و سازمان هاى مرتبط در دستورکار اعضاى 

کمیسیون قرار گرفته است.
رسیدگى به طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمى کشور 
در دستورکار جلسه علنى روز سه شنبه 24 اسفندماه سال 
1400 نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى قرار داشت 
که وکالى ملت با 155 رأى موافــق، 70 رأى مخالف 

و 3 رأى ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه 
با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ســاعت رسمى کشور 

موافقت کردند.
در ادامه جلسه با توجه به اینکه طرح مذکور یک شورى بود 
لذا بالفاصله جزئیات طرح نیز در جلسه علنى مورد بررسى 
قرار گرفت که نمایندگان با ماده واحده طرح با 115 رأى 
موافق، 77 رأى مخالف و 8 رأى ممتنع از مجموع 220 
نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و طرح براى بررسى 
و تأیید به شوراى نگهبان ارسال شد. اما شوراى نگهبان به 
برخى مفاد طرح ابهام وارد کرد و طرح به مجلس شوراى 

اسالمى بازگردانده شد.

رئیس اتاق بازرگانى مشترك ایران و ترکیه با بیان اینکه 
فروش و صادرات آرد دولتى به ترکیه مورد تأیید نیست، 
گفت: با وجود کاهش عرضــه آرد از اوکراین به جهان، 
حجم صادرات این محصول به ترکیه از کشور افزایش 

نداشته است.
مهرداد سعادت اظهار کرد: ســیلوهاى گندم در کشور 
ظرفیت خالى دارند که مى توانیم با واردات گندم، تولید 
آرد در این بخش را افزایش دهیم و با تبدیل آن به آرد، 
صادرات این محصــول را افزایش دهیم و بخشــى از 
نیاز ترکیه در این بخــش را برعهده بگیریم. وى گفت: 
شــایعاتى مبنى بر فروش بیش از اندازه آرد به ترکیه را 

تأیید نمى کنم، زیرا شــاهد افزایش حجم صادراتى در 
این بخش نیستیم.

طى روزهاى گذشته اخبارى مبنى بر افزایش فروش آرد 
دولتى به ترکیه منتشر شده بود، مبنى بر اینکه به علت 
بحران به وجود آمده در اوکرایــن، میزان عرضه آرد در 
این کشور کاهش داشته اســت و شاهد افزایش قیمت 

این کاال خواهیم بود. 
همچنین بر این موضوع که با افزایش حجم خروج آرد به 
ترکیه به زودى در ایران شاهد کمبود خواهیم شد، تأکید 
شده بود. به نظر مى رسد خروج آرد از کشور به ترکیه به 

صورت غیرقانونى و قاچاق صورت مى گیرد.

طرح تغییر ساعت دوباره 
در دستورکار مجلس

آرد ایران 
به ترکیه قاچاق مى شود؟

بازداشت هندوانه دزدها 
روز جمعه ویدیویى    همشهرى آنالین|
بهت آور از مرز شلمچه در شبکه هاى اجتماعى 
وایرال شــد. ویدیویى که در آن تعدادى جوان 
مشغول ســرقت بار کامیون ها از جمله هندوانه 
در روز روشــن و راهزنى بودند. انتشار این ویدیو 
از هندوانه دزدهاى پرحاشیه بسیار سر و صدا به پا 
کرد. دادستان خرمشهر در این باره گفت: دستور 
قضایى براى شناسایى و دســتگیرى متهمان 
صادر شد و پنج نفر متهم در این خصوص دستگیر 
و جهت تکمیل تحقیقات تحویل پلیس آگاهى 

شدند.

فراستى عروسک شد! 
  برترین ها|در عکسى که از پشت صحنه 
فیلم «گل به خودى» منتشــر شــده اســت، 
عروسکى شبیه مسعود فراستى منتقد جنجالى 
سینما دیده مى شود. «گل به خودى» هم اکنون 

در سینماها در حال نمایش است.

سال خداحافظى با اینترنت!
  انتخاب|  اخبار رســیده حاکى از آن است 
که با مجوز وزارت ارتباطات، برخى شرکت هاى 
اینترنت خانگى قیمت اینترنــت را 100 در صد 
افزایش داده اند که این اقــدام اعتراض کاربران 
شــبکه هاى اجتماعى را به دنبال داشته است. 
ناظــران معتقدند این اقدام در راســتاى اجراى 
خاموش طرح صیانت است که با افزایش قیمت 

اینترنت، استفاده از اینترنت کاهش پیدا کند.

شهر هاى قرمز 34 تا شد 
  خبرگزارى صدا و سیما|مرکز روابط 
عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت اعالم کرد: 
بر اساس آخرین به روز رسانى ها، تعداد شهر هاى 
با وضعیت قرمز در کشــور از 36 به 34 کاهش و 
تعداد شــهر هاى با وضعیت نارنجى از 59 به 69 
شهر افزایش یافت. همچنین تعداد شهر هاى با 
وضعیت زرد از 295 به 291 شهر و تعداد شهر هاى 

با وضعیت آبى از 58 به 54 شهر کاهش یافت. 

دستگیرى 3 هنجارشکن
  سایت دیده بان ایران|دادســــتان 
دادسراى عمومى و انقالب نیشــابور (خراسان 
رضــوى) از شناســایى و دســتگیرى 3 دختر 
بخاطر رقص در گلزار شــهداى بهشــت فضل 
این شهرســتان خبر داد. ســید محمد حسینى 
افزود: در همان ساعات اولیه متهمان شناسایى 
و دستگیر شدند و با ابراز ندامت و پشیمانى فراوان 
از این اقدام هنجار شــکنانه خود، از عموم مردم 

عذرخواهى و تقاضاى عفو و بخشش کردند.

حج امسال میلیونى شد
وزارت حج    باشگاه خبرنگاران جوان|
و عمره عربستان سعودى صبح شنبه اعالم کرد 
حج امسال به یک میلیون نفر افزایش مى یابد و 
براى افراد کمتر از 65 سال خواهد بود؛ مشروط بر 
اینکه با دوز هاى پایه واکســن کووید-19 تأیید 
شده توسط وزارت بهداشت عربستان، واکسینه 

شده باشند.  

آمار وحشتناك فرسایش  
رئیس گروه تحقیقات و مهندســى    ایلنا|
حفاظت از آب و خاك گفت: میانگین ســالیانه 
فرسایش خاك در جهان 2/2 ُتن در هکتار است؛ 
این در حالى اســت که در ایران متوسط سالیانه 
فرسایش خاك در کشور با توجه به بررسى هاى 
اخیر حدود 16/5 تن در هکتار است و این نشان 
مى دهد که بیش از 7 برابــر میانگین جهانى در 

ایران خاك فرسایش مى شود.

گوشت هم مافیا دارد 
  خبرآنالین|رئیس هیئت مدیره انجمن صنفى 
گاوداران  درباره اینکه چرا على رغم ممنوعیت صادرات 
دام و واردات گوشت به کشور قیمت این کاال همچنان 
گران است، گفت: مافیاى گوشت اجازه کاهش قیمت 
این کاال را نمى دهــد و تمام اتفاقاتى کــه در حوزه 
ممنوعیت صادرات و واردات گوشــت به کشور اتفاق 

افتاد به دنبال توطئه همین افراد بوده است.

انتقاد از نمایش لباس زنانه 
حجت االسالم والمســلمین محمدعلى    ایرنا|
آل هاشم، امام جمعه تبریز در خطبه هاى نماز جمعه 
گفت: گزارش هایى در تبریز به دست مى شود مبنى 
بر نمایش لباس هاى زیر زنانه در لباس  فروشــى ها و 
قرار دادن آنها در ویترین مغــازه ها و حتى روى انواع 
مانکن ها، که تأســفبار اســت. چنین مواردى واقعًا 
براى جامعه اسالمى مناسب نیســت. در قدیم حتى 
لباس زیر زنانه توسط خانم ها فروخته مى شد اما االن 
فروشنده هاى لباس زیر زنانه آقا شده اند و لباس هاى 
زیر را هم خیلى راحــت در معرض دیــد عموم قرار 

مى دهند. 

 این چه منطقى است؟
  روزنامه جمهورى اسالمى| این روزها 
تقریبى ترین افراد کشورمان، جنایت صحن رضوى را 
نتیجه جان گرفتن گروه هاى تروریستى تکفیرى در 
افغانستان و ورود بى حساب و کتاب اتباع آن کشور به 
ایران مى دانند. سرپوش گذاشتن بر این واقعیت تلخ، 
چه مشکلى را حل خواهد کرد؟ این چه منطق رسوایى 
اســت که در ایران و در نظام جمهورى اســالمى که 
منادى وحدت شیعه و سنى است، عده اى به حمایت از 
گروه تروریستى طالبان افتخار و هرکس را که با تطهیر 
این گروه مخالف باشد، به ضدیت با وحدت مسلمانان 

متهم مى کنند؟ 

ضربه به دشمن
 با دختر زشت! 

  برترین ها|على اکبر رائفى پور، فعال سیاســى 
اصولگرا که اغلب با مواضع جنجالى خود سوژه کاربران 
شبکه هاى اجتماعى شده است در اظهارنظرى جدید به 
تحریم دختران «پوتین» توسط آمریکا واکنش نشان 
داد. او در توییتى نوشت: «پوتین دو دختر دارد اما بى بى 
سى بر خالف رسانه ها تنها چهره یکى از آنها را همراه 
با متن خبر منتشر کرده است.چرا؟ چون آن یکى قدرى 
زیباتر است! براى ضربه زدن به دشمن حتى از همین 

هم دریغ نمى کنند!»

خبرخوان

ســازمان ملل متحد گزارش داد که قیمت جهانى مواد 
غذایى در ماه مارس در نتیجه تهاجم روسیه به اوکراین 

به باالترین سطح خود رسیده است.
جنگ روســیه و اوکراین صادرات کاالهاى حیاتى از 
روســیه و اوکراین را که اغلب از منطقه درگیر جنگ در 
دریاى سیاه انجام مى شــود، مختل کرده است. این دو 
کشور بیش از یک چهارم صادرات گندم جهان را دارند. 
قیمت جهانى گندم در ماه مارس گذشــته 19/7 درصد 
افزایش یافته و قیمت ذرت نیز 19/1 درصد نسبت به ماه 
قبل افزایش یافته است. بر اساس اعالم سازمان خواربار 
و کشــاورزى ملل متحد (فائو) این مشکالت احتماًال 
ادامه خواهد داشت و منجر به افزایش قیمت ها، کاهش 
ذخایر و عدم اطمینان در بازار گندم در آینده خواهد شد.

یکى از ســخنگویان فائو در این باره گفت: قیمت هاى 
باالتر به ویژه براى کشــورهایى که در حــال حاضر با 
بحران هاى دیگرى از جمله جنگ داخلى، خشکسالى 
و دیگر بالیاى طبیعى و فقر اقتصادى و یا ترکیبى اینها 
دســت و پنجه نرم مى کنند، نگران کننده اســت و این 
قبیل کشورها که به شدت به واردات مواد غذایى وابسته 
هستند ممکن اســت براى پرداخت قیمت هاى باالتر 

مشکل داشته باشند.
«جوزف گلوبر»، پژوهشگر ارشــد مؤسسه تحقیقات 
سیاســت بین المللى غذا، گفت قبل از جنگ اوکراین، 
قیمت ها در بیشتر کشورها به دلیل محدودیت عرضه 
جهانى به باالترین حد خود نزدیک شــده بود و سطح 
ذخایر پیش بینى شده کشورها نسبت به سال هاى اخیر 
پایین بود و این بدان معناست که منابع کمى براى مهار 

اثرات کاهش صادرات از حوزه دریاى سیاه وجود دارد.
گلوبر گفت که نوســان قیمت مواد غذایى در همه جا 
احساس مى شود. کشورهایى که به ویژه به گندم روسیه 
و اوکراین متکى بودند ممکن است مجبور شوند براى 
تأمین گندم به اتحادیه اروپا، ایاالت متحده، اســترالیا، 

کانادا و آرژانتین بروند.
او گفت: «بســیارى از این کشورها در شــمال آفریقا و 
خاورمیانه هستند که گندم اغلب 35 درصد از کل کالرى 
مصرفى شان را تشکیل مى دهد و اکثریت گندم وارداتى 

به این کشورها از حوزه دریاى سیاه است.»
منطقه دریاى سیاه همچنین منبعى حیاتى براى روغن 
آفتابگردان بوده اســت و محدودیت صــادرات به این 
معناست که قیمت روغن نباتى تقریبًا یک چهارم از ماه 
فوریه (بهمن 1400) بدین سو افزایش یافته است. قیمت 
روغن هاى نخل، سویا و کلزا نیز به دلیل افزایش تقاضا 

افزایش یافته است.
برنامه جهانى غذا اعالم کرد کاهش صادرات روسیه و 
اوکراین در اثر جنگ به چندین کشــور در شرق آفریقا، 
از جملــه کنیا، اتیوپى، ســومالى و ســودان جنوبى - 
کشــورهایى که پیش تر و اکنــون دوره هاى طوالنى 
خشکســالى را تجربه کرده اند، ضربه خواهد زد. برنامه 
جهانى غذا گفته کــه قیمت غذاهاى محلــى در این 
کشورها به طور متوسط در مقایسه با سال گذشته یک 
چهارم افزایش یافته اســت، اما در سودان تا 92 درصد 

افزایش یافته است.

این سازمان همچنین هشــدار داد که کشورهاى شرق 
آفریقا براى کود کامًال به واردات وابســته هســتند که 
اوکراین و روسیه نیز منبع اصلى آن است و این اختالل 
مى تواند بر تولید محلى آنها هم تأثیر گذاشته و قیمت 

مواد غذایى را حتى بیشتر کند.
بســیارى از ناظــران پیــش بینــى مــى کنند طى 
ماه هــاى آینده و در صــورت تداوم جنــگ اوکراین، 
ممکن اســت قربانیــان قحطى در کشــورهاى حوزه 
آفریقا و غرب آســیا بســیار بیشــتر از قربانیان جنگ

 اوکراین باشد.

بروز نشانه هاى یکى از مهمترین تبعات جهانى جنگ روسیه و اوکراین

احتمال قحطى در غرب آسیا و آفریقا 

 موزه «گتى ویال» در لس آنجلس آمریکا نمایشــگاهى از آثار ایران باستان را 
درحالى برگزار کرده است که برخى باستان شناسان ایرانى به اصالت بعضى از 

آثار آن ُشبهه وارد کرده اند..
این نمایشگاه با عنوان «ایران باستان، جهان کالسیک» با نمایش حدود 200 
شى ء تاریخى از هخامنشیان تا ساسانیان و تمدن هاى همدوره با آنها در یونان 

و روم در موزه گتى ویال در شهر لس آنجلس آمریکا برپا شده است. 
برخــى از این آثــار، از جمله خنجــر (آکیَنَکه) زرین منســوب به اردشــیر 
اول هخامنشــى براى نخســتین بار دیده مى شــوند. در همین حال برخى 
باستان شناسان، پژوهشــگران تاریخ و زبان شناسان با توجه به نامعلوم بودن 
محل و زمان کشــف بعضى از این آثار، از جمله خنجر طالیى هخامنشى در 

اصالت آنها شبهه وارد کرده اند.
مهرداد ملک زاده،  باستان شناس و پژوهشــگر تاریخ  درباره خنجر منسوب 
به اردشیر اول هخامنشى نوشته اســت: «نقوش این نیام بیش از حد شلوغ و 
اغراق شده است. مقایسه کنید با تیغ و نیام نوع آکیناکس که در نقش برجسته بار 
عام تخت جمشید نقش شده و در عین پرکارى و نفاست، داراى َسبک و متانت 
خاصى اســت. به نظرم جعل کننده تالش کرده هرچه عناصر نگاره شناختى 
دوره هخامنشى را مى شناسد روى این نیام اجرا کند. خط میخى پشت آن هم 

بسیار ناشیانه به نظر مى رسد.»
شروین فریدنژاد، تاریخدان و استاد ایران شناسى دانشگاه فراى برلین آلمان 
نیز در این باره در صفحه شخصى خود در اینســتاگرام نوشته است: «هرچند 
برگزارکنندگان نمایشــگاه عجالتاً  اصالت اثر را تأیید کرده انــد، اما تا انجام 
بررسى هاى بیشتر و در دسترس قرار گرفتن اطالعات و داده اى دقیق تر براى 

تأیید جداگانه اصالت هم خنجر و هم کتیبه هایش باید اندکى صبر کرد.»  
به جز خنجر منسوب به اردشیر اول هخامنشى، به اصالت چند ظرف دیگر در 
ارتباط با دوره هاى هخامنشى و ساســانى که در این موزه به نمایش گذاشته 

شده، نیز شبهه وارد شده است.

مدل  هاى گردش عمومى جو نشان مى  دهند که تا پایان قرن 21 بین 
4 تا 6 درجه سانتیگراد افزایش دما خواهیم داشت و نتیجه مطالعات 
و مدل سازى هاى محققان پژوهشکده زمین شناسى نیز حکایت از 

مشاهده ردپاى بارندگى  هاى «مانسونى» سیل آسا در کشور دارد.
دکتر علیرضا واعظى، عضو هیئت علمى پژوهشــکده علوم زمین 
سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى با بیان اینکه هم اکنون ما 
در روند بلندمدت خشکســالى در ایران به سر مى  بریم، گفت: میزان 
قدرت و شدت سامانه مانسون در آینده با ادامه روند گرمایش جهانى 
در جنوب شــرق ایران تأثیرگذار خواهد بود و مــا احتماًال افزایش 
بارندگى مانســونى در کنــار کاهش بارندگى هــاى مدیترانه  اى را 

خواهیم داشت.
این محقق در این باره توضیح داد: بارندگى هاى شدید مانسونى به 
واسطه اختالف دماى نهان بین اقیانوس هند و شبه قاره هند، سبب 
طوفان  هایى مى  شوند که کشــور هند و بسیارى از کشورها را تحت 

تأثیر قرار مى  دهند. 
واعظى بــا بیان اینکــه در حال حاضــر رد پایــى از بارندگى  هاى 
مانسونى در جنوب شرق ایران مشاهده مى  شــود، ادامه داد: زمانى 
که این اختالف دما بیشتر شود؛ مرز منطقه همگرایى حاره اى جلوتر 
خواهد آمد و سبب مى  شــود که مانسون تأثیر بیشــترى در کشور

 داشته باشد.

برخى از صفحات اینســتاگرامى و فروشــگاه هاى مجازى گوشى 
موبایل با روکش طال، شاسى طالى موبایل، عمومًا براى برند اپل و 
همچنین ساعت اپل طال مى فروشند و به گفته یکى از فروشندگان 
قیمت شاسى طال در صورت استفاده از مواد خاص مى تواند به میلیارد 

هم برسد که البته در ایران مشترى ندارد.
آخرین مدل آیفون طال بسته به فروشگاه و مشخصات گوشى 64 تا 

99 میلیون تومان قیمت دارد.
قیمت شاســى آخرین مدل آیفون (بدون گوشى) هم از 32 میلیون 
ت ومان شروع مى شــود، اما به گفته یکى از فروشــندگان با توجه به 
استفاده از کریستال، برلیان و غیره ممکن است قیمت به میلیارد هم 
برســد! البته این مغازه دار تاکنون براى چنین روکش هایى مشترى 

ایرانى نداشته، اما در دوبى خریدار دارد.
روکش طال در این سایت ها بیشتر براى موبایل آیفون استفاده شده، 
اما برخى براى مدل هــاى گرانقیمت سامســونگ هم نمونه هایى 
فروخته مى شود. در برخى سایت ها ســاعت هوشمند اپل (اپل واچ) 
طال هم حداقل 32 میلیون تومان قیمت دارد. فروشندگان مى گویند 

برخى از این کاالها از دوبى وارد مى شود.
ر ایــن رابطــه محمدرضــا عالیان،ســخنگوى انجمــن  د
واردکننــدگان موبایــل، تبلت و لــوازم جانبى گفــت که فروش 
این اقــالم معموًال ربطى بــه واردکننده ها نــدارد و مجموعه هاى 
طراحــى و دیزایــن گوشــى، آنهــا را لوکــس و بعــد عرضــه 

مى کنند.

رسانه هاى رســمى نزدیک به دولت نوشــتند لغو برنامه دیدار روز 
جمعه هنرمندان با رئیســى به دلیل شــرایط جوى خطرناك بوده 
است. بنابر گزارش آنها، 170 هنرمند برجسته سینما، تأتر، موسیقى 
و هنرهاى تجسمى مهمان رئیس دولت ســیزدهم بودند.به نوشته 
روزنامه «شرق»، روایت منتقدان دولت این است که دیدار هنرمندان 
و سینماگران با رئیســى به دلیل عدم استقبال گســترده هنرمندان 

کنسل شد.بنا به گزارش این رسانه ها، در تماس هاى چندروزه دفتر 
رئیس جمهور و وزیر ارشاد با هنرمندان و سینماگران برجسته کشور 
و درخواست پالك خودرو و شــماره ملى جهت هماهنگى و دعوت 
تشــریفاتى قریب به 99درصد هنرمندان به بهانه هایى مانند کرونا، 
بیمارى و مسافرت از حضور  عذر خواستند و دفتر رئیسى هم به علت 

عدم شرکت هیچ چهره شاخص هنرى مراسم را لغو کرد.

شمشیر تاریخى بحث برانگیز 
جعلى است؟

ردپاى بارندگى هاى «مانسونى» در کشور

علت لغو دیدار هنرمندان با رئیسى چه بود؟

گوشى طال، 99 میلیون تومان؛ ناقابل!
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بى برنامگى 
براى احیاى زاینده رود 

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
وزارت نیرو برنامه مشـخص و قابل قبولى براى حوضه 
آبریز زاینده رود ندارد و اجراى برخى طرح ها از لحاظ فنى 
و کارشناسى کامًال خالف اسـت. مهران زینلیان اظهار 
داشت: پروژه بن-بروجن خالف مصوبات قبلى شوراى 
عالى آب و همچنین شوراى عالى امنیت کشور مبنى بر 
اینکه پروژه ها باید همزمان شروع شود، مى باشد. زینلیان 
در ارتباط با مکاتبات قبلى صورت گرفته با وزات نیرو بیان 
داشـت: ما قبًال مکاتباتى داشـتیم که وزارت نیرو به آن 
پاسخى نداده بود؛ اما مکررا در جلسات، مخالفت خود را با 

اجراى این پروژه ابراز کرده ایم.

5 شهرستان اصفهان
 قرمز است

براساس اطالعات وزارت بهداشت، درحال حاضر استان 
اصفهـان (به جـز کاشـان و آران وبیدگل) داراى شـش 
شهرسـتان با وضعیت قرمز، پنج شهرسـتان با وضعیت 
نارنجى، 9شهرسـتان با وضعیت زرد و دو شهرسـتان با 
وضعیت آبى است. اردستان، بوئین و میاندشت، چادگان، 
سـمیرم، فریدون شـهر، نایین در وضعیت قرمز هستند 
و خوانسـار، خـور، دهاقـان، مبارکه و نطنـز در وضعیت 
نارنجى. شهرسـتان اصفهان هم در وضعیت زرد است. 

شرایط کرونایى برخوار و لنجان آبى است.

فعالیت یک مرکز تجمیعى 
واکسیناسیون

مدیرگروه مبارزه با بیمارى هاى عفونى مرکز بهداشـت 
اسـتان اصفهـان گفـت: درحال حاضـر تنهـا مرکـز 
تجمیعى واکسیناسـیون در پل شهرسـتان تـا پایان ماه 
مبارك رمضـان فعالیت مى کنـد؛ همچنیـن در این ماه 
واکسیناسیون با واکسن سینوفارم در تمام مراکز بهداشتى 
که به طورمعمول مسـئول تزریق واکسـن بـه کودکان 
هسـتند، انجام مى شـود. رضا فدایى اظهار کـرد: مراکز 
تجمیعى واکسیناسـیون در گلسـتان شـهدا و دانشگاه 
فرهنگیان و خوراسـگان تعطیل شده اند و تنها مرکز پل 
شهرسـتان تا پایان ماه مبارك رمضان بـه فعالیت خود 

ادامه خواهد داد.

کالس زوج و فرد نداریم
معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش وپرورش 
استان اصفهان، حضور دانش آموزان را در مدارس براى 
تکمیـل سـاعت هاى آموزشـى در این سـال تحصیلى 
ضرورى دانسـت و گفت: این دسـتور سـتاد کرونا است 
که باید آموزش کامًال به شـکل حضورى انجام شـود و 
موضوعى به نام زوج و فرد و گروه بندى کالس ها نداریم. 
آذرکیوان امیرپور اظهار کرد: در روز نخسـت بازگشایى 
مدارس، تعـدادى از خانواده ها به شـکل محدود تجمع 

کرده بودند، اما پس از اقناع آن ها مشکل برطرف شد.

انتخاب «کاسب خوش انصاف» 
رئیس اتحادیه صنـف خدمات فنى خودروهاى سـبک 
مرکز استان اصفهان از صدور فراخوان ثبت نام ارزیابى 
واحدهاى صنفى در طرح «کاسب خوش انصاف» خبر 
داد. روح ا... چلونگر گفت: به منظور شناسایى، ارزیابى و 
تقدیر از واحدهـاى صنفى که با ارائـه خدمات با کیفیت 
حقوق مصـرف کننـدگان را ارج مى نهند، طرح کاسـب 

خوش انصاف در این اتحادیه اجرایى مى شود.

اعتصاب کامیونداران تمام شد
سـخنگوى سـتاد تنظیم بازار اصفهان دربـاره اعتصاب 
کامیونـداران و تأثیـر بـر گرانـى گوجـه، اظهار کـرد: با 
پیگیرى مسـئوالن این مشکل حل شـده و از این هفته 
انتظار مى رود بازار گوجه به حال عادى برگردد. حسـین 
ایراندوسـت درباره برخى نگرانى ها نسـبت بـه افزایش 
دیگر محصوالت کشاورزى، گفت: در تماس با مسئوالن 
اداره راهدارى مشـکل کامیون داران حل شده، بنابراین 
انتظار مـى رود در این هفته روند افزایـش قیمت گوجه، 

کاهشى شود.

خبر

مدیر روابط عمومى شــرکت مترو منطقــه اصفهان از 
افزایش قابل توجه تعداد مسافران مترو بعد از تعطیالت 
نوروز خبر داد و گفت: سرفاصله قطارها کاهش یافته و در 
ساعات پرازدحام قطارهاى فوق العاده پیش بینى مى شود.
ســعید فاضل با اشــاره به اینکه تعداد مســافران مترو 
هم اکنون به 60 هزار نفر در روز رســیده اســت، اظهار 
کرد: از هفته گذشته تعداد مسافران مترو هر روز بیشتر 
شده و پیش بینى مى شود در هفته جارى به 80 هزار نفر 

در روز برسد.
وى با یــادآورى اینکه در بهمن 98 کــه هنوز ویروس 
کرونا در کشور شیوع پیدا نکرده بود آمار مسافران مترو 

اصفهان به 100 هزار نفر در روز رسیده بود، گفت: در حال 
آماده شدن براى خدمت رســانى به 120 هزار مسافر در 
اسفندماه بودیم که با شیوع کرونا، مترو مدتى تعطیل شد. 
بعد از بازگشایى مجدد مترو نیز آمار 100 هزار نفر به 10 
تا 15 هزار نفر رسید و این آمار به مرور با بهبود وضعیت 

بیشتر شد.
مدیر روابط عمومى شرکت مترو منطقه اصفهان گفت: 
ســرفاصله قطارها را در هفته هاى پایانى اســفند از 15 
دقیقه به 11 دقیقه رساندیم و بعد دوباره سرفاصله 4 دقیقه 
افزایش یافت، اما با توجه به شلوغى قطارها درصددیم 

دوباره سرفاصله به 11 دقیقه برسد.

رییس کل دادگســترى اســتان اصفهان گفت: دستگاه 
قضایى اســتان در ســال گذشــته در راســتاى اجراى 
سیاست هاى کلى اقتصاد مقاومتى و پیگیرى مشکالت 
واحدهاى تولیدى از تعطیلى هفت کارخانه و 11 کارگاه 

تولیدى در استان جلوگیرى کرد.
حجت االسالم والمســلمین اســدا... جعفرى روز شنبه 
افزود: از جمله اقدامات شاخص در ستاد پیگیرى اجراى 
سیاست هاى کلى اقتصاد مقاومتى استان در سال گذشته 
مى توان به رسیدگى به مشــکالت 2 مورد از بزرگ ترین 
پرونده هاى اقتصادى کشور مربوط به شرکت پلى اکریل، 
پتروشیمى اصفهان و ایجاد ثبات مدیریتى پس از 9 سال 

و اداره شرکت ها براساس قانون تجارت و پیگیرى وصول 
پنج هزار میلیارد ریال بدهى معوق بانکى این شــرکتها 

اشاره کرد.
وى خاطرنشان کرد: واگذارى برخى از اقالم صنعتى قاچاق 
و متروکه به کارخانه ها بمنظــور راه اندازى خط تولید در 
راستاى عمل به فرمان هاى رهبر معظم انقالب در سال 
حمایت از  تولید، پشــتیبانى ها و مانع زدایى ها از شرکت 
سیمان سپید فرداد ساوه، شرکت آتار نور هوشمند، شرکت 
سامیار صنعت زاگرس، شرکت قائم الرضا، شرکت ذوب 
آهن اصفهان و شرکت سروستان سپاهان از دیگر اقدامات 

انجام شده در این مدت بوده است.

از تعطیلى 18 واحد تولیدى در 
اصفهان جلوگیرى شد

افزایش قابل توجه تعداد 
مسافران مترو در اصفهان

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان اعالم کرد: از ابتداى سال جارى 
تاکنون تعدادى مار توســط آتش نشــانان از اماکن 

مختلف و پارك ها زنده گیرى شده است.
فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به رؤیت مار در روزهاى 
ابتدایى ســال جارى، اظهار کرد: هرسال از اواسط 
فروردین تا پایان تابستان، حوادث زیادى در خصوص 
رؤیت مار از سوى شهروندان به سازمان آتش نشانى 

اصفهان گزارش مى شود.
وى افزود: مارهاى گرفته شده توسط آتش نشانان یا به 
اداره محیط زیست تحویل مى شوند و یا در محل دور از 

شهر و در طبیعت رهاسازى مى شوند و هرگز آسیبى به 
آن ها وارد نمى شود.

سخنگوى ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شهردارى اصفهان از شهروندان خواست در صورت 
رؤیت مار نزدیک آن ها نشــوند و بالفاصله با شماره 

تلفن 125 تماس بگیرند.
کاوه آهنگران همچنین توصیه کرد شــکاف هاى 
ورودى به منازل پوشــانده شــود، درهــا بازنماند، 
هنــگام خرید میــوه و صیفى جــات جعبه هاى آن 
با دقت مورد بررســى قرار گیــرد و در آخر مراقب

 کودکان باشید.

هشدار درباره مشاهده مار در اصفهان

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان با اشاره به وقوع پدیده گردوخاك در استان 
به دلیل فعالیت کانون هاى داخلــى و خارجى از روز 
جمعه،  گفت: این پدیده تا روز یک شنبه (امروز) ادامه 
دارد و به شهروندان توصیه مى شود از حضور در فضاى 
باز، ورزش کردن یا فعالیت هاى فیزیکى در حد ممکن 

خوددارى کنند.
ابراهیــم هنرمند اظهار کرد: بررســى نقشــه هاى 
هواشناســى نشــان دهنده جوى نســبتًا ناپایدار تا 

میانه هاى هفته روى اســتان است و وضعیت جوى 
در اکثر مناطق به شکل صاف تا قسمتى ابرى، گاهى 
افزایش ابر، وزش باد نسبتًا شــدید تا شدید در اکثر 

مناطق پیش بینى مى شود.
وى افزود: وزش باد شدید گاهى با گردوخاك محلى 
در مناطق شــرقى و مرکزى منجربه کاهش دید و 
کیفیت هوا مى شــود؛ این گرد و خاك روز جمعه و از 
کشورهاى غربى وارد استان شد و وزش باد محلى نیز 

این پدیده را در استان تشدید مى کند.

عامل گردوخاك در هواى اصفهان

شــامگاه جمعه گذشته، افراد ناشناســى با پرتاب ماده 
آتش زا از باالى پل غدیر در اصفهان، شش اصله درخت 

کاج مشهدى را به آتش کشیدند.
مجید عرفان منــش، مدیرعامل ســازمان پارك ها و 
فضاى سبز شهردارى اصفهان با اعالم این خبر به ایسنا 
گفت: ساعت 22 و 42 دقیقه شــامگاه جمعه، نوزدهم 
فروردین ماه شش اصله درخت کاج مشهدى در حاشیه 
زیر پل و روگذر غدیر در آتش سوخت و حدود 50 درصد 

درختان دچار آسیب شدند.
وى با بیان اینکه آتش سوزى درختان حاشیه زیر پل و 
روگذر غدیر توسط نیروهاى سازمان آتش نشانى مهار 
شــد، افزود: متأسفانه این آتش ســوزى عمدى بوده و 
بررسى ها بیانگر این است که ماده آتش زایى از باالى پل 

به پایین پرت شده و درختان از باال آتش گرفتند.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با اشاره به اینکه درختان کاج مشهدى درختان 
بسیار ارزشمندى هســتند، گفت: باوجود آلودگى هوا و 
مشکالت زیســت محیطى که در شهر اصفهان داریم، 
هنوز برخى افــراد با فضاى ســبز و درختان نامهربانى 

مى کنند.
وى با بیان اینکه فضاى ســبز اصفهــان تحت تأثیر 

آسیب هاى متعددى اســت، تصریح کرد: اولین آسیب 
خشکســالى است که خســارت شــدیدى به فضاى 
ســبز اصفهان زده و باعث شــده عمده درختان شهر 
ضعیف شوند. ضعیف شدن درختان بر اثر کمبود آب و 
خشک سالى نیز باعث شده برخى آفات و بیمارى ها به 

آن ها غلبه کند.
عرفان منش همچنیــن افزود: از اوایل بهار با شــروع 
طوفان ها و تندبادها، حدود 60 تا 70 اصله درخت شهر از 
جا ریشه کن شده است، این را در کنار بى مهرى با فضاى 
سبز و درختان شهر بگذارید و مى بینید واقعاً فضاى سبز 

شهر اصفهان مظلوم واقع شده است.
وى افزود:. با توجه به اینکه این افراد نیمه شــب اقدام 
به آتش زدن درختان کرده اند، از طریق پلیس موضوع 
را پیگیرى مى کنیم و پس از شناسایى با آن ها برخورد 
خواهیم کرد. مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز 
شهردارى اصفهان با اشاره به اینکه جریمه هاى خسارت 
به فضاى سبز بازدارنده و براســاس ارقام به روز است، 
خاطرنشــان کرد: درصورتى که خسارت زنندگان قابل 
شناسایى باشند حتماً تحت پیگرد قرار گرفته و باید جریمه 
پرداخت کنند، اما تا زمانى که شناسایى نشوند نمى توانیم 

با آن ها برخورد کنیم.

6 درخت را در اصفهان به عمد آتش زدند

پس از گذشت 5 ماه از کشف اسکلت هایى در اردستان، 
مجددا اخبارى در حال دست به دست شدن است که این 
اجساد وضعیت خوبى در موزه زواره ندارند و درخواست ها 

براى انتقال آن به تهران نادیده گرفته شده است.
به گزارش فارس، آبان ماه ســال گذشته خبرى مبنى بر 
کشف اسکلت هایى در معدن الپلنگ روستاى چاه ریسه 
اردستان که به روش طبیعى مومیایى شده اند منتشر شد. 
حاال پس از گذشــت حدود 5 ماه مجددا این خبر در حال 
دست به دست شدن است و مطرح شده که این  اسکلت ها 
وضعیت خوبى در موزه زواره ندارند و درخواست ها براى 

انتقال آن به تهران نادیده گرفته شده است.

علیرضا ایزدى مدیرکل میراث  فرهنگى، گردشــگرى 
و صنایع  دستى اســتان اصفهان با ابراز تاسف نسبت به 
بکارگیرى عنوان «مومیایى» براى این دو جســد اظهار 
داشت: متاسفانه یک مسأله عامیانه و غیرکارشناسى در 
کشور تحت عنوان مومیایى باب شده است، ایرانى ها هیچ 
گاه مومیایى نداشتند، به جز یکى دو پادشاه هیچ کدام از 
ایرانى ها به دلیل یکتاپرستى و اعتقاد به معادى که از دیرباز 

داشتند، مومیایى نمى کردند.
وى درخصوص آنچه در معدن اردســتان رخ داده است 
گفت: یک معدن روى در این منطقه داریم و خاصیت خاك 
و روى این است که وقتى جسدى دفن مى شود در این فضا 

تقریباً سالم مى ماند و مردم عادى تصور مى کنند که این ها 
مومیایى هستند. ایزدى تصریح کرد: براساس پایش ما 
معدن مربوط به دوره پهلوى اول بوده و برداشــت روى 
مى کردند، دچار وقفه مى شود و چندسال بعد آن را واگذار 
مى کنند، هنگام کار این دو جسد بیرون مى آید و آن ها هم 

بالفاصله اطالع مى دهند که از آن ها تشکر مى کنیم.
وى افزود: حدس ما این اســت که این دو نفر بر اثر یک 
ریزش زیر خاك ماندند. وى ادامه داد: شــیوه قرارگیرى 
یکى از آن ها به صورتى اســت که سنگى با لبه تیز روى 
سینه فرود آمده و به همان صورت مانده چون جنس خاك 

فرسایش کمى ایجاد کرده است.
مدیرکل میراث  فرهنگى با اشاره به اینکه در حال حاضر 
این اجســاد در زواره نگهدارى مى شــوند،  افرود: چون 
مومیایى نیستند مشکلى براى نگهدارى ندارند و براى روز 
موزه دو اتاقک شیشه اى مى سازیم تا با یک فضاى مناسب 

در معرض دید عموم قرار گیرند.
وى با بیان اینکه بحث قدمت آن ها براى ما سوال برانگیز 
اســت عنوان کرد: به دلیل اینکه یک کیف چرمى روى 
دوش یکى از اجساد اســت نشان مى دهد که فوت آن ها 
ناگهانى بوده و ریــزش رخ داده و قدمت آنچنانى ندارد؛ 
حدس ما بین 100 تا 200 ســال گذشــته است. ایزدى 
گفت: تکنولوژى تخمین قدمت را نداریم و ناچارا به خارج 
از کشور منتقل شده که انجام هم به دلیل زمان بر بودن 

احتماال در مرداد و شهریور ماه پاسخ خواهند داد.

سرانجام اسکلت هاى کشف شده در زواره 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
نمایندگان اصفهان به صورت جدى پاى توقف آب طرح 
بن _ بروجن ایستاده اند و باید به هر نحو ممکن برداشت 

آب متوقف شود.
مهدى طغیانــى در گفتگو بــا «ایمنــا» در خصوص 
برداشــت آب از طریق خط انتقال بــن _ بروجن اظهار 
کرد: مصوبه اى را وزارت نیرو به شوراى عالى امنیت ملى 
ارجاع داده و مصوب کرده است که خط اضطرارى بن _ 

بروجن توسط این وزارتخانه آبگیرى شود.
وى تصریح کرد: آبگیر خط اصلى انتقال آب بن _ بروجن 
در محدوده استان اصفهان بود اما هنوز احداث نشده است 
و قابل بهره بردارى نیســت. خط اضطرارى نیز از مسیر 
ایســتگاه هایى اســت که براى پمپاژ آب باغات سامان 
کشیده شده است، یعنى تخصیص آب براى باغات را دور 
زده و از این قسمت پمپاژ آب صورت مى گیرد تا به مسیر 
خط اصلى بن_بروجن برسد. به نظر مى رسد حدود پنج 
میلیون مترمکعب پروژه انتقال آب بن _ بروجن در سال 

در این آبگیر استفاده مى شود.
نماینده اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى گفت: 
آبگیرى خط اضطرارى بن _ بروجن برخالف آنچه وزیر 
نیرو در اصفهان قول داده بود و برخالف حکم دادگاه در 
مورد بن _ بروجن مبنى بر توقــف این خط و برخالف 

مصوبات 9 ماده اى شوراى عالى آب است.
طغیانى افزود: متأسفانه حکم دادگاه، مصوبات 9 ماده اى و 
قول هایى که وزیر نیرو در اصفهان داد مبنى بر اینکه همه 
بارگذارى هاى رســمى و غیررسمى که به حیات جامعه 

آسیب مى زند متوقف شود، اجرایى نشد.
وى خاطرنشان کرد: از وزیر نیرو در این خصوص پیگیرى 
کردیم، اما وعده ها هنوز عملیاتى نشــده اســت؛ مانند 
موضوع ســوزاندن مازوت که در شــوراى امنیت ملى 

تصویب شد تا قابل پیگیرى نباشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى در 
پاسخ به این ســئوال که آیا در ســفر رئیس جمهور به 
اصفهان، موضوع انتقال آب و عملیاتى نشــدن وعده ها 

پیگیرى خواهد شــد، گفت: در ســفر رئیس جمهور به 
اصفهان این موضــوع را پیگیرى مى کنیــم، زیرا این 
اقدام نتیجه اى جز از دست رفتن زیست بوم پایین دست 
زاینده رود، حوزه کشــاورزى، تاالب و فرونشست زمین 
نخواهد داشت. وى اضافه کرد: تصمیم گیران این اقدام به 
هیچ عنوان متوجه آسیب هاى آن نبودند و در اوج غفلت 
و نادانى این تصمیمات اتخاذ شده است که آسیب آن به 
مردم، زندگى، محیط زیست و معیشت آنها خواهد رسید.

طغیانى با بیان اینکه نمایندگان مردم اصفهان به صورت 
جدى پاى توقف طرح انتقال آب بن_بروجن ایســتادند 
و برداشــت به هر نحو ممکن باید متوقف شود، گفت: 
تبعات این تصمیم، تشدید اتفاقات غلط قبلى در حوضه 
بارگذارى بر زاینده رود و نابودى زیست بوم پایین دست 

این رودخانه است.
وى ادامه داد: دغدغه ها باید از طریق اســتاندار اصفهان 
و شــخص رئیس جمهور مورد پیگیرى قرار بگیرد زیرا 

این گونه مسائل قابل سکوت و اغماض نیست.

طرح  بن - بروجن 
به هر نحو باید متوقف شود

وزارت نیرو مصوبه اى به شوراى عالى امنیت ملى ارجاع داده که خط اضطرارى
 بن - بروجن توسط این وزارتخانه آبگیرى شود

فرماندار شهرستان لنجان در جمع خبرنگاران، حریم 
سواحل و بســتر رودخانه ها را اموال عمومى دانست 
و اظهار کرد: آزادسازى حریم، بســتر و رفع تصرف 
رودخانه زاینده رود گامى مثبت در راستاى آزادسازى 
منابع ملى به نفع مردم و بهره بردارى اصولى از منابع 
آبى و جلوگیرى از مخاطرات احتمالى به شمار مى آید.

حمیدرضا محمدى فشارکى افزود: پس از طرح موضوع 
آزادســازى حریم و بستر ســواحل دریا، رودخانه ها، 
مجارى آبى و دریاچه ها از سوى رئیس جمهور در نقاط 
مختلف کشور، مدیر کل دادگسترى استان اصفهان 
ضرب االجلى براى آزادسازى حریم و بستر رودخانه 

زاینده رود بخش باغ بهادران در نظر گرفت.
فرماندار شهرســتان لنجان تصریح کرد: بر اساس 
تصمیمات اتخاذ شده مقرر شد در ابتداى اجراى این 
دســتگاه ها و نهادهاى دولتى و عمومى غیردولتى 
همچون شهردارى و دانشــگاه آزادعقب نشینى را تا 
خط پروژه انجام دهند تا پس از آن آزادسازى ویالهاى 

شخصى آغاز شود.
وى ادامه داد: خوشــبختانه شــهردارى و آموزش و 
پرورش باغ بهادران در اقدامــى خودجوش و قبل از 
اتمام ضرب االجل تعیین شده به خط پروژه بازگشتند و 
برخى افراد عادى نیز در پیروى از این حرکت به صورت 

داوطلبانه اقدام به تخریب ساخت و سازهاى غیرمجاز 
کردند.

وى خاطرنشان کرد: محوطه مجموعه آبفاى بخش 
باغ بهادران نیز در حریم و بســتر رودخانه زاینده رود 
قرار دارد اما به دلیل وجود چاه هاى آب شرب چنانچه 
عقب نشینى انجام شود چاه هاى مذکور در معرض دید 
قرار خواهند گرفت که مباحــث مختلفى را به همراه 
خواهد داشــت. وى یادآور شــد: مجموعه فرهنگى 
تفریحى دانشگاه آزاد نیز تا پایان تابستان فرصت دارد 

عقب نشینى مجموعه خود را انجام دهد.
محمدى با اشاره به عقب نشینى شهردارى زاینده رود از 
بستر رودخانه، گفت: شهردارى زرین شهر نیز موظف 
شد پس از تعیین خط پروژه از سوى آبفا عقب نشینى 

الزم را در مجموعه فرهنگى خود انجام دهد.
فرماندار شهرستان لنجان از شناسایى 2500 ویالى 
شخصى خبر داد و تاکید کرد: فاز دوم برخورد قضائى 
با تخلفات تجاوز به حریم و بستر رودخانه زاینده رود در 
شهرستان لنجان مربوط به ساختمان هاى متعلق به 
افراد حقیقى و حقوقى غیرحاکمیتى است و چنانچه 
به صورت خودجوش این آزادسازى انجام نشود شاهد 
اجراى قاطع قانون بدون خط قرمز در این خصوص 

خواهیم بود.

شناسایى 2500 ویال در حریم و بستر زاینده رود
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هفته گذشته تولد 55 سالگى مهران مدیرى، کارگردان و بازیگر 
موفق ایرانى بود. او در سال هاى اخیر فعالیت گسترده اى در حوزه 
اجرا هم داشــته. تصویرى که این روزها خیلى  از ما  از استایل 
مهران مدیرى در ذهن  داریم بازیگرى است با ظاهرى اتو کشیده، 
کت وشلوارپوش و برند باز. هرچند که خودش در مصاحبه ها اغلب 
از سادگى و راحتى لباس حرف میزند اما تصویرى که دست کم در 
سال هاى اخیر از قاب دورهمى نشانمان داده بسیار متفاوت است. 

اتوکشیده و الکچرى
مهران مدیرى چه بخواهد نخواهد بــه عنوان بازیگر مجرى اى برندباز 
و الکچرى پوش شناخته مى شود. او در مصاحبه اى گفته زیبایى برایش 
مهم است و ممکن است از زیبایى به برند برسد اما از برند به زیبایى هرگز! 
اما آنچه که براى به رخ کشیدنش ناکید دارند چندان هم سو با این ادعا 
نیست. عینکش را در جشواره فجر چهلم که به یاد دارید؟! خالصه اینکه 
باید اعتراف کنیم از مهران مدیرى بیشــتر از اینکه به عنوان بازیگرى 
خوش پوش بشود یاد کرد مى توان به عنوان بازیگرى که همیشه مرتب، 

بدون حاشیه و البته گران مى پوشد نام برد.

از دیروزها
مهران مدیرى اجراى دورهمى را چیزى حدود 6 سال پیش با استایلى 
نه چندان رسمى شروع کرد. آن ســالها او را با اســتایل ثابت پیراهن 
مردانه هاى جلوبازى که روى تیشرت مى  پوشید و شلوار پارچه اى میدیدم؛ 
تیشرت و شلوارش را اغلب مشکى انتخاب مى کرد که انتخاب به جایى 
هم بود. هم به خاطر کمتر  به چشم آمدن برآمدگى شکم و هم به خاطر 
بازگذاشتن دســتش در هارمونى رنگى و بازى با رنگ را هم به انتخاب 
پیراهن هایش مى سپرد. بر همگان پوشیده نیست که ساعت اکسسواریز 
مورد عالقه اوست؛ البته خودش در مصاحبه اى گفته کمربند و کفش را 
هم باید به لیســت عالقمندى هایش اضافه کنیم و خب این ظاهر هم 
حسابى دستش را باز گذاشته بود تا ســاعت هایش را آن طور که دلش 

مى خواهد به رخ بکشد و البته کمربندهایش را.

اهل ریسک نیست!
یکى دو سالى که از برنامه دورهمى گذشت ظاهر آقاى مدیرى تغییر کرد 
و آنچنان ماندگار شد که حاال دیگر همه او را با کت شلوارهاى رسمى به 
یاد مى آوریم. اینکه حال وهواى متفاوت برنامه دورهمى او را به انتخاب 
این سبک از پوشش رساند یا اقتضاى ســن و البته جایگاه با ثبات ترى 
که هر سال به دســت مى آورد فرقى نمى کند مهم این است که وقتى 
قرار است به عنوان میزبان، تازه آن هم با کارکتر کمى تا قسمتى جدى 
آقاى مدیرى مقابل میهمان بنشینى طبیعى است که کت وشلوار انتخاب 

حساب شده ترى است. او طى این سال ها سراغ کت وشلوارهایى 
رفت که اگر هــم متنوع بودند امــا از آنجا که طیف 

رنگى مشخص و ثابتى داشتند(اغلب مشکى، 
سرمه اى،آبى آن هم از نوع تیره) تفاوتشان 
چندان به چشــم نمى آمد. این هم از آنجا 
نشأت مى گیرد که مهران مدیرى چندان 
اهل متفاوت پوشــیدن نیســت و باید 
بگوییم چه در انتخاب رنگ و چه مدل 
بازیگر جسورى نیست. او اغلب ترجیح 
میدهد سراغ مدل هاى شناخته شده و 
کم ریسک برود. البته که در انتخاب 
پیراهن  حواسش به بازى هاى رنگى 
بود با این حــال همانطور که انتظار 
میرفت رنگ عجیب و غیرمتداولى 
را انتخــاب نکرد و اغلب ســفید و 

مشکى پوشید.

ساعت هاى محبوبش
باید اعتراف کنیــم مهران مدیرى در 

همین اســتایل متداول هم حواسش 
به فاکتورهاى کت شــلوار پوشیدن بود. 

اینکه اصرار داشت دست کم وقت ایستادن 
به قاعده دکمــه  کتش را ببینند بســیار قابل 

توجه بــود؛ اما قابل توجه تر از همــه اینکه حتى 
بلندى آســتین کت ها هم باعث نمى شــد ساعت، 

اکسسورایز محبوب آقاى مدیرى آنطور که باید و شاید 
به چشم نیاید. او همیشه آستین را طورى روى آرنج جمع 
مى کرد که ساعتش دیده شود حتى امضاى ایستادنش 

یعنى گذاشتن دست ها روى هم را مى توان به همین انگیزه نسبت داد. 
شاید به جرات بتوان گفت در این سرى برنامه ها تنوع ساعت هایش بیشتر 

از کت وشلوار و پیراهنش بود.

ایراد وارد است
مهران مدیرى را به اعتبار ظاهر غالب این روزهایش مى توان در شمار 
کت شــلوارپوش هاى حرفه اى قرار داد؛ اما ماجرا اینجاست که مدیرى 
به شلوارهاى پارچه اى راسته اما گشــاد و کمى بلندتر از معمول عالقه 
عجیبى دارد. به طورى که بدون اغراق مى توان گفتم تمام شلوارهایش 
روى کفش چین مى خورند. سبکى که دستکم این روزها که شلوارها مدام 
کوتاه و کوتاه تر مى شوند توى ذوق مى زند. چیزى که عجیب است اینکه 
کفش هم آیتم هاى مورد عالقه مهران مدیرى است ولى ظاهرا نه آنقدر 

که بخاطرش کمى شلوارهایش را کوتاه تر کند.

سبک تازه!
مهران مدیرى در دورهمى جدید با ظاهرى متفاوت از قبل جلوى دوربین 
آمد. او به فراخور سبک برنامه و آزادى عملى که این بار به عنوان مجرى 
برنامه اى مسابقه محور نیاز دارد؛ سراغ پیراهن هاى اسپرت رفت و این بار 
با انتخاب رنگ  سعى کرد تنوع در ظاهرش را حفظ کند. هرچند که آنچه 
تا امروز پوشیده، نشــان داده به هر دلیلى در انتخاب رنگ آدم جسورى 
نیست اما به طور کلى انتخابش را میتوان گزینه همسویى با شکل تازه 

برنامه اش به حساب آورد.
اینکه آقاى مجرى در دورهمى جدید سبک پیراهن جلو باز و تیشرت را 
یکى دو بارى در همان قسمت هاى ابتدایى تجربه کرد و ادامه نداد نشان 
میدهد که خودش یا استایلیســت برنامه مطمئن شدند به دلیل سبک 
اجراى این مسابقه (نشستن پشت میز) این ترکیب اگر نگوییم شلخته، 
آشفته به چشــم مى آید. در مورد پیراهن هاى چهارخانه و طرحدار هم 
همین اتفاق افتاد.  فضاى مشکى دکور و نورهایى که مجرى را احاطه 
کرده باعث مى شود این سبک لباســها شلوغ تر از همیشه به نظر بیایند 
و از آنجا که ذاتشان اســپورت تر به نظر 
آمدن اســت محوریــت را از مجرى 
برنامه بگیرند در نتیجه   پیراهن هاى 
تک رنگ و البته جلو بســته براى 
این اجــرا بهتریــن انتخابند به 
این دلیل کــه نــگاه را متمرکز 
مى کنند، مرتب تر به نظر مى آیند 
و با جایگاه مجــرى اى با روحیات 
مهران مدیرى هــم هماهنگ تر به 

نظر مى آیند.

مهران مدیرى عاشق ساعت، کفش و کمربند است

رازهاى لباس پوشیدن
 مرد مرموز طنز ایران

شر و رب ى ب ر ش و
القمندى هایش اضافه کنیم و خب این ظاهر هم 
گذاشته بود تا ســاعت هایش را آن طور که دلش 

البته کمربندهایش را.  و

ست!
امه دورهمى گذشت ظاهر آقاىمدیرى تغییرکرد

که حاال دیگر همه او را با کت شلوارهاى رسمى به 
ل وهواى متفاوت برنامه دورهمى او را به انتخاب 
ساند یا اقتضاى ســن و البته جایگاه با ثبات ترى 
ت مى آورد فرقى نمى کند مهم این است که وقتى 
زبان، تازه آن هم با کارکتر کمى تا قسمتىجدى 
همان بنشینى طبیعى است که کت وشلوار انتخاب 

او طى این سال ها سراغ کت وشلوارهایى .
وع بودند امــا از آنجا که طیف 

ى داشتند(اغلب مشکى، 
ز نوع تیره) تفاوتشان 
ى آمد. این هم از آنجا 
مدیرى چندان  ران
ن نیســت و باید 
مدل  رنگ و چه
. او اغلب ترجیح
ى شناخته شده و 
 که در انتخاب 
زى هاى رنگى 
طور که انتظار 
و غیرمتداولى 
غلب ســفید و 

حبوبش
هران مدیرى در 

ول هم حواسش 
ــلوار پوشیدن بود. 

ست کم وقت ایستادن 
ببینند بســیار قابل ش را

جه تر از همــه اینکه حتى 
ها هم باعث نمى شــد ساعت، 

اى مدیرى آنطور که باید و شاید 
شه آستین را طورى روى آرنججمع

یده شود حتى امضاى ایستادنش 

م ر ر و ر ىچه ن پیر ور ر ی ى م چ ب
همین اتفاق افتاد.  فضاى مشکى دکور و نورهایى که مجرى را احاطه 
کرده باعث مى شود این سبک لباســها شلوغ تر از همیشه به نظر بیایند 
و از آنجا که ذاتشان اســپورت تر به نظر 
آمدن اســت محوریــت را از مجرى 
برنامه بگیرند در نتیجه   پیراهن هاى 
بســته براى جلو تک رنگو البته

انتخابند به  اجــرا بهتریــن این
این دلیل کــه نــگاه را متمرکز 
مى کنند، مرتب تر به نظر مى آیند 
و با جایگاه مجــرى اى با روحیات 
مهرانمدیرى هــم هماهنگ تر به 

نظر مى آیند.

بسیارى از مردم جواد انصافى را به واســطه مجموعه تلویزیونى اوسا و 
عبدلى مى شناسند در حالى که او تجربه هاى بسیار دیرپایى در تئاتر دارد.

انصافى که بیش از 50 سال اســت در حوزه نمایش هاى ایرانى فعالیت 
مى کند، در چند وقت اخیر حضورى پررنگ در تئاتر داشته است.

 این بازیگر و کارگردان درباره استقبال تماشاگران از نمایش هاى روى 
صحنه مى گوید: هنوز به شرایط ایده آل نرسیده ایم. این میزان استقبال در 
شروع مقطعى که کرونا فروکش کرده، خوب است ولى هنوز سالن هاى 

نمایشى خیلى پر تماشاگر نیستند.
انصافى، مشــکالت اقتصادى را یکى از عوامل موثــر در این وضعیت 
مى داند و توضیح مى دهد: مردم گرفتار هستند و دست و بال شان خیلى 
باز نیست. بنابراین فعال نمى توانند براى تئاتر خیلى هزینه کنند. اما باید 
میزان استقبال مردم را در بلندمدت ارزیابى کرد و هنوز باید فرصت بدهیم 

تا سالن هاى تئاتر با استقبال گرم تماشاگران رو به رو شوند.
او در پاسخ به این پرسش که چگونه مى توان کودکان امروز را که از انواع 
و اقسام سرگرمى ها برخوردارند، به تئاتر جذب کرد، مى گوید: باید براى 
کودکان نمایش هایى شاد و موزیکال اجرا کنیم. موضوعات روز را در دل 
کار بگنجانیم و فضاى اجرایمان طورى باشد که خود بچه ها هم در کار 
مشارکت داشته باشند. ضمن اینکه مى توان یک پیشینه آموزشى هم در 
نظر گرفت تا ذهن بچه ها نسبت به موضوع نمایش آمادگى داشته باشد.

وقتى که به هالیوود راه یافتید، وقتى پاى دستمزدهاى سنگین به میان 
مى آید همه چیز به نفع شماســت به طورى که  رفاه زندگى خود و نسل 
هاى بعدى خانواده تان تضمین شــده خواهد بود. برخــى از بازیگران 
مجبورند مقادیر زیادى دیالوگ را به خاطر ســپرده یا در سکانس هاى 
اکشن پرتنش ظاهر شوند تا بتوانند دستمزدهاى موجود در قراردادشان 
را دریافت کنند و صادقانه بگوییم که بــراى انجام کارى نه چندان زیاد 

دستمزدهاى نجومى بگیرند. 
مثًال دستمزد جک نیکســلون در فیلم بتمن آن افســانه هاى ماندگار 
هالیوودى است. در زمان انتشار این فیلم در سال 1989، فیلم تیم برتون 
بیشتر بر اساس شخصیت دلقک جنایتکارش متکى بود و بازاریابى مى شد 
تا شوالیه تاریکى داستانش و این زمانى بود که بسیارى از انتخاب مایکل 
کیتون براى بازى در نقش بتمن حیرت زده شــدند. البته مایکل کیتون 
خیلى زود نشــان داد که بتمن خوبى است اما اســتودیو وارنر همچنان 
تصمیم گرفت تا فیلم را بر اســاس شخصیت بدش به مخاطبان معرفى 
کند و براى تضمین موفقیتشان جک نیکلســون را در نقش شخصیت 

شرور اصلى داستان به کار گرفتند.
 نیکلسون پیشاپیش 6 میلیون دالر براى نقش خود در فیلم بتمن دستمزد 
گرفت و در کنار آن، بر اساس قراردادى که بسته بود، عایدى هاى او از 
این فیلم در مجموع به بیش از 90 میلیون دالر مى رســید. با این وجود، 
نیکلسون در مجموع تنها 585 کلمه به عنوان دیالوگ در این فیلم به زبان 
مى آورد و بدین ترتیب کمپانى بــرادران وارنر به ازاى هر کلمه دیالوگ 

بیش از 166 هزار و 100 دالر به جک نیکلسون دستمزد داده بود.

سینا رازانى که این روز ها مشغول بازى در سریال «جیران» به کارگردانى حسن فتحى است 
جزو بازیگران تئاترى سینما و تلویزیون محسوب مى شود که به واسطه سال ها درخشش 
روى صحنه تئاتر و بازى براى بزرگانى چون دکتر على رفیعى به تجاربى ارزشمند در دنیاى 

بازیگرى رسیده است.
او در خصوص اینکه سال گذشته را چگونه پشت سر گذاشته است و چه برنامه هایى در دست 
داشت گفت: در نیمه اول سال گذشته مشغول بازى در سریال ایلدا بودم که دقیقًا  اوایل ماه 
پاییز  بعد از اتمام بازى خیلى ســریع روى آنتن رفت و عالوه بر آن نیز مشغول بازى در فیلم 
سینمایى «شب طالیى» یوســف حاتمى کیا بودم و بعد از آن در اسفندماه نیز درگیر سریال 
«جیران» شدم که در این سریال نقش برادر جیران را بازى مى کنم که این روز ها از شبکه 

نمایش خانگى درحال پخش است.
او در پاسخ به این سوال که چه برنامه حرفه اى براى سال جدید دارد و قرار است چه کار هایى 
انجام دهد بیان کرد: واقعیت امر این است که ما گمان مى کردیم اوضاع تئاتر با فروکش کردن 
کرونا خیلى بهتر مى شود اما مجددا با این اوج گیرى برنامه ها تا حدود زیادى بهم ریخته است.  
رازانى در ادامه خواسته ها و توقعاتش از مسئولین تئاتر براى بهتر شدن این حوزه را بیان کرد و 
گفت: مهم ترین و اساسى ترین مشکل تئاتر که این خانواده مظلوم را بیش از همه چیز تحت 
تاثیر قرار داده است مسئله مالى است و طى این مدت تا حدودى به حوزه هاى دیگر از سوى 
باالدستى ها کمک شده است و فقط این هنر مادر است که آن را نادیده گرفته اند و واقعا نیاز 

است تا مسئولین امر کمک و حمایت اقتصادى به تئاتر و اهالى این حرفه کنند.

جواد انصافى : 
مردم نمى توانند

 براى تئاتر هزینه کنند

حرف بزن، پول پارو کن! 

على نصیریان پیرامون آخریــن فعالیت هاى خود 
در عرصه بازیگرى گفت: در حــال حاضر چندین 
پیشنهاد بازى در آثار سینمایى و تلویزیونى داشته  ام 
اما فعال در حال مطالعه فیلمنامه ها هستم و باید دید 
در انتها آیا اثرى مرا براى حضور جذب خواهد کرد

 یا خیر. 
وى در همین رابطه ادامه داد: ترجیحم این اســت 
که در نهایت بتوانم در اثــرى قابل دفاع بازى کنم، 
در حال حاضر در شرایطى هستم که یک نقش باید 
جذابیت هاى ویژه اى داشته باشد تا آن را بپذیرم، طى 

این سالهاى فعالیتم نقش هاى متفاوتى بازى کرده ام 
و سخت اســت که یک کاراکتر برایم تازگى داشته 
باشــد اما در هر صورت همواره از نقش هاى تازه و 

مؤثر استقبال مى کنم.
این بازیگر پیشکســوت ســینما و تلویزیون درباره 
ســینما در قرن جدید اضافه کرد: به نظر من سینما 
نیازمند تغییرى اساســى در قرن جدید اســت، ما 
در مرحله تــازه اى تجربه تصویر قــرار داریم و اگر 
مى خواهیم خودمــان و ســینمایمان حرفى براى 
گفتن داشــته باشــد نباید به راهى که تــا امروز 

رفته ایم اکتفا کنیم. 
وى در همین رابطه تاکید کرد: آنچه مشخص است 
نیاز اساســى و اصلى براى تغییر در مسیر سینماى 
کشور حمایت از فیلمنامه نویسان جوان و بها دادن به 
ایده هاى تازه است، ما اگر مى خواهیم سینما را تغییر 
دهیم در گام اول باید به حمایت از فیلمنامه نویسان و 
کشف استعدادهاى تازه نمایشنامه نویسى بپردازیم. 
بازیگر فیلم سینمایى «مسخره باز» در همین رابطه 
ادامه داد: فیلمنامه بنیاد اساسى و اصلى سینما است، 
بعد از آن عناصرى همچون کارگردان، بازیگران و 

ســایر عوامل به آن اضافه مى شوند. اگر بتوانیم در 
عرصه فیلمنامه نویسى رشد کنیم بدون شک تاثیر 
و تغییرات اساســى آن را در محصوالت سینمایى 

خواهیم دید. 
نصیریان در همین رابطه خاطرنشــان کرد: از نظر 
من قرن تازه موقعیتى تازه براى سینما است، حال 
که وارد این قرن شــدیم بهتر اســت تا به تغییرات

 اساســى تر نگاه کنیم. مطمئن باشــید که آینده 
سینماى کشور در دست جوانان است اما باید در این 

راه از تجربه پیشکسوتان هم استفاده کنیم.

على نصیریان: 

سخت است 
 یک کاراکتر 
برایم تازگى
 داشته باشد

یک شنبه  21 ف
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برنامه هاى برادر«جیران»
 براى سال جدید 

رضا توکلى با بیان اینکه مردم دوســت دارند در مجموعه هاى تلویزیونى مشــکالت و 
دغدغه هاى فکرى خودشــان را ببینند، بیان کرد: اگر برنامه سازان ما بر اساس دیدگاه و 
مشکالت مردم، سریال ها را به تصویر بکشند و راهکار ارائه دهند، اتفاقات خوبى مى افتد.

این بازیگر ســینما و تلویزیون که به تازگى در ســریال نوروزى شــبکه پنج سیما به نام 
«دردسرهاى شیرین» بازى داشت، درباره نقشش در این سریال گفت: من در این سریال 
نقش حسام را بازى کردم؛ مردى متمول و پدرى دلســوز و کارکشته که در فراز و نشیب 
نقش، گرفتار اتفاقاتى شد که دخترش باعث آنها بود. این سریال از مشکالت و دغدغه هاى 
مردم و از معیشت گفت؛ موضوع آن دشوارى هاى به دست آوردن حرفه و شغل مناسب بود 

که این روزها اغلب جوانانمان با آن درگیر هستند.
او سپس تاکید کرد: اگر به این نگاه برسیم که برنامه سازان ما بر اساس دیدگاه و مشکالت 
مردم، سریال ها را به تصویر بکشند و راهکار ارائه دهند، فکر مى کنم اتفاق خوبى بیفتد. 
مردم هم دوســت دارند در مجموعه هاى تلویزیونى مشــکالت و دغدغه هاى فکرى 
خودشان را ببینند. سریال «دردسرهاى شیرین» هم به دغدغه بیکارى و حمایت والدین 
از جوانان براى اینکه بتوانند وارد بازار کار شوند، پرداخت.  ما جوانان متخصصى داریم که 
دنبال کار مى گردند. باید شرایطى ایجاد شود تا با حمایت دولت و بزرگتر ها، فضا برایشان 

فراهم شود.
توکلى درباره اهمیت انتخاب و چینش بازیگران در ســریال ها گفت:  کستینگ و انتخاب 
بازیگران در یک سریال، باید بر اساس جامعه شناسى و تجربه اتفاق بیفتد. ارزش بازیگر 
حرفه اى در چنین شرایطى مشخص مى شود. نقش باید به بازیگر بنشیند. گاه روند تولید 
به گونه اى پیش مى رود که بازیگر بارى به هر جهت مى شود و در هر نقشى بازى مى کند؛ 
این فاجعه است. تا االن تالش کردم براى خودم این اتفاق نیفتد، ولى خب به هرحال در 

این زمانه و با این اوضاع، چه مى توان کرد؟! 

رضا توکلى:
مردم مى خواهند مشکالتشان را 

در سریال ها ببینند
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رقابت هــاى روز دوم مرحلــه گروهى لیگ 
قهرمانان آســیا 2022 از امشب آغاز مى شود 
و تیم فوتبال سپاهان در ورزشگاه ملک عبدا... 
شهر بریده عربســتان به مصاف تیم فوتبال 

الدحیل خواهد رفت.
ســپاهان در دومیــن گام از فصــل جدیــد 
رقابت هاى لیگ قهرمانان آســیا، باید آماده 
مصاف با الدحیل قطر شــود؛ تقابلى سخت و 
نفس گیر که نتیجــه آن روى ادامه روند هر 2 
تیم در ادامه مســابقات تاثیر مستقیمى دارد. 
زردپوشــان اصفهانى پس از پیروزى پرگل 
مقابل پاختاکور در روز نخســت مســابقات، 
حاال بایــد در دومیــن روز رقابت هــا مقابل 
سرسخت ترین رقیب شان در مرحله گروهى 
حاضر شوند، دیدارى که اگر با پیروزى نویدکیا 
و تیمش خاتمه یاید، نیمى از راه صعود را براى 

سپاهانى ها هموار خواهد کرد.
زردپوشان اصفهانى در شرایطى آماده مصاف 

با الدحیل مى شوند که در نخستین بازى خود 
از مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا مقابل 
پاختاکور به میدان رفته و در یک بازى تماشایى 
و دیدنى، این تیم را با نتیجه 3 بر یک شکست 
دادند و بــا پیروزى قاطعانه اى که به دســت 

آوردند، شرایط را در ادامه راه هموار کردند.
در آن سو الدحیل در بازى نخست خود مقابل 
التعاون عربســتان با نتیجه 2 بر یک شکست 
خورد تا شــروع ضعیفى در فصل جارى لیگ 
قهرمانان داشته باشد. زردپوشان اصفهانى با 
3 امتیازى که در بازى اول به دســت آوردند، 
با توجه به نتیجه بازى الدحیــل و التعاون، به 
دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به تیم عربستانى 
در صدر گروه D ایســتاده اند. الدحیل نیز با در 
نظر گرفتن نتایج رقم خورده در روز نخســت 
رقابت ها به دلیل تفاضل گل بهتر نســبت به 
پاختاکور در رده سوم گروه D قرار گرفته است.

بازى ســپاهان مقابل الدحیل بدون شــک 

سخت ترین بازى نویدکیا و تیمش در مرحله 
گروهى به شمار مى رود. زردپوشان اصفهانى 
باید مقابل تیمى به میدان بروند که بازیکنان 
باکیفیت و ستاره هاى بزرگى را در ترکیب خود 
دارد و از طرف دیگر با توجه به شکستى که در 
بازى نخست مقابل التعاون پذیرفته، چاره اى 
جز پیروزى مقابل سپاهان ندارد و با تمام توان 

به مصاف زردپوشان اصفهانى خواهد آمد.
سپاهان براى بازى مقابل الدحیل شرایط خوبى 
دارد؛ شاگردان نویدکیا در هفته هاى اخیر روند 
رو به رشدى را آغاز کرده اند و فوتبال باکیفیتى 
را به نمایش مى گذارند. سپاهان در هفته هاى 
اخیر فوتبال هجومى و حساب شده به نمایش 
مى گذارد و انســجام تیمى و تاکتیکى شکل 
گرفته در این تیم باعث شــده که شــاگردان 
نویدکیا در لیگ قهرمانــان عملکرد متفاوتى 
نسبت به لیگ داشته باشند. در واقع باید گفت 
که نظم تیمى و تاکتیکى، دوندگى بى امان و 

حفظ تمرکز بازیکنان در روند بازى 3 فاکتور 
مهم در نمایش هاى اخیر ســپاهان اســت و 
همین عوامــل مى تواند در بازى امشــب نیز 

راه گشا باشد.
با این حال سپاهان مقابل الدحیل کار سختى 
در پیش دارد؛ زردپوشان اصفهانى باید مصاف 
تیمى بروند که از خط حمله اى قوى  برخوردار 
اســت و در فصل جارى با 59 گل زده بعد از 
السِد صدرنشــین صاحب بهترین خط حمله 
لیگ ستارگان قطر است. الدحیل در 22 بازى 
14 برد، 5 تساوى و 3 باخت کسب نموده و با 
47 امتیاز در رده دوم جدول رده بندى قرار دارد. 
ســتاره  اصلى الدحیل در خط حمله «مایکل 
اوالنگا» است که با 24 گل  زده، بهترین گلزن 
این فصل لیگ ســتارگان قطر نیز به شــمار 
مى رود اما مشــخص نیست که کرسپو به چه 
دلیل از اوالنگا در بازى مقابل التعاون استفاده 
نکرد و وضعیت او در هاله اى از ابهام قرار دارد.

الدحیل در ترکیب خود نیز صاحب چند بازیکن 
خطرناك اســت، «مغز على» وینگر_مهاجم 
الدحیل، از مهره هاى کلیدى این تیم بوده و در 
فصل جارى 7 گل براى تیمش به  ثمر رسانده 
و 7 پاس گل داده است، این بازیکن از قدرت 
شوت زنى باالیى برخوردار است و نقش مهمى 
در طراحى حمالت الدحیل دارد. «ادمیلسون 
جونیور» وینگر چپ الدحیل دیگر بازیکن موثر 
این تیم است که در لیگ ستارگان قطر 6 گل 
به ثمر رســانده و 11 پاس گل داده است و در 

بازى مقابل التعاون زننده تک گل تیمش بود.
نقطه ضعــف اصلى الدحیل خــط دفاعى آن 
است. الدحیل در لیگ ســتارگان قطر، در 22 
بازى، 24 گل را دریافت کرده اند که نشــان از 
ضعف این تیم در فاز دفاعى داشــته و بدون 
شــک اگر ســپاهانى ها باهوش عمل کرده 
و قــدر فرصت هــاى ایجادشــده را بدانند، 
مى تواننــد از ضعف این تیــم در خط دفاعى

 بهره ببرند.

شب نفس گیر سپاهان
غلبه بر الدحیل پر ستاره، کلید صعود طالیى پوشان است

از صبح روز جمعه شاخص آلودگى هواى تهران به باالترین 
حد ممکن رسید و براى همه گروه ها ناسالم شد. بر همین 
اساس درحالى که روز جمعه مربیان پرسپولیس و آلومینیوم 
در نشســت خبرى پیش از بازى حاضر شــدند و جلسه 
هماهنگى بازى نیز برگزار شده بود با مصوبه کمیته اضطرار 
آلودگى هواى تهران با منع برگزارى مسابقات در فضاى 
باز، بازى پرسپولیس و آلومینیوم لغو شد. با اعالم سازمان 
لیگ طبق آیین نامه مسابقات، این دیدار در صورت بهبود 
شــرایط آب و هوایى و صدور مجوزهاى الزم از ســوى 
نهادهاى مربوطه با 24 ســاعت تأخیر و امشــب ساعت 

20:30 در ورزشگاه آزادى برگزار مى شود.

در یکى از دیدارهاى هفته اول مرحله گروهى فصل 2022 
لیگ قهرمانان آسیا، تیم فوتبال الریان که شجاع خلیل زاده 
در آن عضویت دارد، مقابل تیم اســتقالل تاجیکســتان 
قرار گرفت. یاران شجاع که سال گذشــته نتوانستند در 
لیگ قهرمانان آسیا نمایش موفقیت آمیزى داشته باشند 
و از مرحله گروهــى باال بروند، در تقابل برابر اســتقالل 
تاجیکســتان توانســتند با یک بازى نزدیک و پایاپاى، 
به برترى ارزشــمندى  3 بر 2 دســت پیدا کند تا 3 امتیاز 
صدرنشین گروه A لیگ قهرمانان آسیا شوند. خلیل زاده، 
مدافع ایرانى الریان که در فصل اخیر لیگ ستارگان قطر 
یکى از مهره هاى ثابت تیمش بود، به دلیل آسیب دیدگى 
در فهرست مسابقه مقابل اســتقالل تاجیکستان حضور 

نداشت.

تأثیر آلودگى هوا
 بر جام حذفى

پیروزى الریان
 در غیاب شجاع

02

در پایان دیدار تیم هاى ســپاهان و پاختاکور ازبکستان، 
محمدرضا حسینى هافبک تیم فوتبال سپاهان به عنوان 
برترین بازیکن زمین انتخاب شد. حسینى در دقیقه 70 این 
مسابقه گل سوم سپاهانى ها را به ثمر رساند و در پیروزى 

پرگل تیمش سهیم شد.

حسینى،
 برترین بازیکن میدان

01

03

تیم الهالل بامداد شــنبه در اولین بازى خــود از مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان آسیا به مصاف شارجه امارات رفت 
و با نتیجه 2 بر یک به پیروزى رســید. در این بازى ضربه 
بزرگى بر پیکره تیم ملى عربستان و الهالل وارد شد. صالح 
الشهرى مهاجم ملى پوش الهاللى ها در این دیدار به شدت 
مصدوم شــد و با برانکارد از زمین بازى خارج شد. شنیده 
مى شود الشــهرى از ناحیه تاندون پا دچار پارگى شده و 
حداقل 7 ماه از میادین دور است. بدین ترتیب این ستاره 

عربستانى رقابت هاى جام جهانى قطر را از دست داد.

بایرلورکــوزن امــروز در رقابت هاى بوندســلیگا باید به 
مصاف تیم بوخوم برود. در همین رابطه ســیوان سرمربى 
لورکوزن در نشست خبرى پیش از بازى اعالم کرد سردار 
آزمون بیمار اســت و هنوز حضورش در بــازى با بوخوم 
مشخص نیســت. ســایت «ligainsider» آلمان درباره 
جزئیات بیمارى ستاره تیم ملى ایران، نوشت: سردار آزمون 
مهاجم ملى پوش ایرانى لورکوزن در حال حاضر با بیمارى 
سرماخوردگى دست و پنجه نرم مى کند و هنوز به بهبودى 
کامل نرسیده و حضورش در بازى با بوخوم در هاله اى از 

ابهام قرار دارد.

شوك به تیم ملى عربستان

بیمارى آزمون چیست؟

04

05

هافبک تیم فوتبال سپاهان معتقد است این تیم براى صعود باید مقابل التعاون و الدحیل که تیم هاى قدرتمندى هستند، با تمرکز و بدون 
اشتباه باشد.

محمدرضا حسینى بازیکن تیم فوتبال ســپاهان در گفتگویى با برنامه اى تلویزیونى در رابطه با گل زیبایى که در مصاف با پاختاکور به 
ثمر رساند، اینطور توضیح داد: نیمه دوم را هجومى و با تمرکز بازى کردیم و گل هم زدیم. بعد از گل دوم هم راحت تر بازى مى کردیم. در 

صحنه گل سوم نمى دانم چرا به سمت چپ رفته بودم. با شهریار و سجاد جابجایى داشتیم. من سمت چپ آمدم و دانیال هم با یک حرکت 
فوق العاده به عرض آمد و پاس داد. یک لحظه مى خواستم توپ را کنترل کنم ولى دیدم اینقدر توپ خوب روى زمین مى آید که حیفم آمد 

آن را استپ (کنترل) کنم. واقعا اینقدر چمن خوب، توپ خوب که آدم نمى داند این توپ را استپ کند و بعد چه کارى انجام بدهد. تصمیم گرفتم 
سر ضرب بزنم و خدا را شکر تبدیل به گل شد.

محمدرضا حسینى در پاسخ به سوال دیگرى که آیا سپاهان مى تواند به عنوان صدرنشین به مرحله بعدى مسابقات صعود کند، اضافه کرد: واقعا شرایط 
تیم از هر لحاظ خوب است. هم شرایط اردو خوب است و هم شرایط بچه ها از نظر روحى و جسمى خیلى فوق العاده است. قبال هم گفته ام که سپاهان 
در بازى با پاختاکور شخصیت بزرگ خودش را نشان داد. وقتى در لیگ قهرمانان آسیا عقب مى افتید و اینطور به بازى برمى گردید، نشان مى دهد 

که تیم هم از بازیکنان با کیفیت و هم از شخصیت باالى تیمى برخوردار است.
از محمدرضا حسینى وینگر سپاهان پرسیده شد که چرا محرم نویدکیا تاکنون هیچ وقت از عملکرد تیمش رضایت نداشته است. او در واکنش به این 

سوال توضیح داد: آقا محرم شخصیتش طورى است که دنبال حرف هاى کلیشه اى نیست. واقعیت ها را عنوان مى کند. به هر حال هر چه اسمش را 
بگذاریم، نیمه اول نتوانستیم آنطور که باید موقعیت سازى کنیم. شاید یکى دو موقعیت داشتیم ولى آنطور که باید و شاید بازى مان شکل نمى گرفت. آقا 

محرم یک ویژگى خوبى که دارند، این است که ایده آل گرا هستند. چه در مسائل تداکارتى تیم و چه مسائل دیگر. همیشه ایده آل گرا هستند و هیچ وقت دنبال چیزهاى متوسط 
و کوچک نیستند. در زمین هم انتظار دارند وقتى این بازیکنان را در اختیار دارند، بهترین کیفیت را ارائه کنند.

 

هافبک سپاهان:
چمن خوب، پاس خوب، حیفم آمد استپ کنم!
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 بدون 

ور به 
م. در 

حرکت 
حیفم آمد 

میم گرفتم

 کرد: واقعا شرایط 
ته ام که سپاهان
 نشان مى دهد 

ر واکنش به این 
 هر چه اسمش را 

شکل نمى گرفت. آقا 
هستند و هیچ وقت دنبال چیزهاى متوسط

تیم فوتبال سپاهان با کسب پیروزى سه بر یک در بازى نخست، توانسته در پایان هفته اول 
صدرنشین گروه چهارم مسابقات غرب آسیا باشد.

سپاهانى ها که رقابت کســب قهرمانى در لیگ برتر را به پرســپولیس و به ویژه استقالل 
باخته اند، طى هفته هاى اخیر تمرکز خود را روى رقابت هاى آسیایى گذاشتند و پس از یک 
دوره بحرانى با کسب نتایج خوب آماده رقابت در گروه چهارم غرب آسیا شدند که با تیم هاى 
پاختاکور قهرمان دوره پیش لیگ ازبکستان، الدحیل تیم دوم لیگ ستارگان قطر و التعاون 

تیم چهارم فصل گذشته لیگ عربستان شکل گرفته است.
اولین دیدار این گروه شب پنج شنبه با مصاف ســپاهان و پاختاکور آغاز شد و در شرایطى 
که شاگردان محرم نویدکیا نیمه اول را با یک گل به حریف واگذار کردند، شروعى طوفانى 
در نیمه دوم داشتند و با دبل شهریار مغانلو به بازى  بازگشــتند و در ادامه هم گل تماشایى 
محمدرضا حسینى روى پاس دانیال اسماعیلى فر یک بازگشت شیرین و فوق العاده را براى 

طالیى پوشان اصفهانى رقم زد.
دقایقى پس از رقم خوردن پیروزى سپاهان نیز تیم فوتبال التعاون بود که موفق شد على رغم 
عقب افتادن از الدحیل، با دو گل از تاوامبا و مدران به بازى بازگردد و یک بازگشت دیگر را در 

گروه چهارم رقم بزند تا پشت سر سپاهان رتبه دوم گروه را به خودش اختصاص داده باشد.
 محمدرضا حسینى، هافبک طالیى پوشان اصفهان و بهترین بازیکن این دیدار در گفتگویى 
به تمجید از کادر فنى سپاهان پرداخت و اشاره کرد که آنها تمام نکات مورد نیاز را پس از باخت 
یک بر صفر در نیمه اول در بین دو نیمه به بازیکنان انتقال داده اند و نقش محرم نویدکیا را 
در بازگشت سپاهان به مسابقه پررنگ ارزیابى کرد تا حاال تمامى اعضاى تیم از جمله محرم 

نویدکیا با آرامش و روحیه اى خوب آماده حضور در مصاف با الدحیل شوند.

سپاهانى ها هموار خواهد کر
زردپوشان اصفهانى در شرا
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نقش محرم در کامبک سپاهان

مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان در واکنش به صحبت هاى 
مجموعه مدیریت باشگاه ذوب آهن و مطرح کردن فساد و شرط 
بندى در فوتبال، گفت: با تمــام احترامى که براى مجموعه ذوب 
آهن قائل هستم اما چرا وقتى آن ها با ناداورى همچون بازى رفت 
ما با این تیم، به برد مى رسند صحبتى از این موارد نیست و حاال 
که شکست خورده اند چنین مباحثى را مطرح مى کنند؟ آیا در آن 

بازى فساد نبود و در این بازى که شکست خورده اند، فساد است.
هدایت یزدى دربــاره برد تیم نفت مقابــل ذوب آهن و اعتراض 
حریف به داورى این بازى، اظهارکرد: اعتقاد ما این است که واقعا 
داورى مشکلى نداشت و داور هم خوب سوت زد و هم خوب بازى 

را کنترل کرد و در نهایت نیز اتفاق خاصى رخ نداد.
مدیرعامل باشگاه نفت مسجدسلیمان گفت: به هر حال ما معتقدیم 
که شرایط داورى خوب بود و داورى بدون ایراد بود. این که بخواهند 
بازى خوب و جسورانه نفت را با چنین حواشى زیر سوال ببرند، جاى 

تامل دارد و از اخالق ورزشى و حرفه اى به دور است.
وى ادامه داد: ضمن این که باید به مدیر عامل باشگاه ذوب آهن نیز 
یادآورى کنم که باشگاه نفت مسجدسلیمان قدمت 100 ساله دارد و 
با ورود نفت به خوزستان و شهر مسجدسلیمان، فوتبال در این شهر 
شکل گرفت و اولین استادیوم و تیم ورزشى در شهر مسجدسلیمان 

ساخته و شکل گرفت.

مدیرعامل نفت مسجدسلیمان:

چرا ذوب آهن وقتى با ناداورى 
مى برد از فساد حرفى نمى زند؟

سایت «indosport» انگلیس در گزارشى از پیدا شدن 3 رقیب 
آسیایى براى مهدى طارمى ســتاره ملى پوش کشورمان و عضو 

باشگاه پورتو براى انتقال به میالن در تابستان خبر داد.
این رســانه انگلیسى زبان نوشت: مدیران باشــگاه میالن عالقه 
زیادى به ســبک بازى انفجارى مهدى طارمى در پســت مهاجم 
هستند. با این حال، آث میالن در تابستان امسال مانعى براى جذب 

این بازیکن 29 ساله پیش رو دارد.
روســونرى همچنــان در تالش اســت تــا قیمــت 20 میلیون 
یورویى اش را کاهش دهد. آث میــالن در فصل آینده به مهمات 
جدید در بخش تهاجمى خود نیاز دارد. دلیل این امر این اســت که 
دو مهاجم روسونرى یعنى اولیویه ژیرو و زالتان ابراهیموویچ بیش 

از 35 سال دارند.
بنابراین اگر فصل بعد این دو بازیکن مجبور شــوند به طور منظم 
بازى کنند احتمال مصدومیت برایشــان زیاد است. از نظر آمارى، 
مهدى طارمى واقعا مى تواند گزینــه قانع کننده اى براى پرکردن 

خط حمله میالن باشد. 
ســران باشــگاه میالن اگر نتوانند مهدى طارمى را به سن سیرو 
بیاورید، در واقع سه بازیکن آســیایى دیگر را در این پست زیرنظر 

دارند.

رقباى آسیایى طارمى
 براى رفتن به میالن

مهدى قائدى همان استعداد ناب و تکنیکى است که یک ایرانى از فوتبالیست مدنظر 
خود مى خواهد اما او کجاست؟ چرا خبرى از دریبل هاى انفجارى و شوت هاى فنى 

«باشو» نیست؟
آخرین تصویر از مهدى قائدى و خوشحالى بعد از گلش و قلبى که رو به سکوهاى 
ورزشگاه نشان مى داد را به یاد دارید؟ باشوى کوچک این روزها کجاست؟ مهاجم 23 

سال و جوان بوشهرى را آخرین بار کى نظاره کرده اید؟
قائدى با هزار امید و آرزو اســتقالل را به مقصد لیگ امارات ترك کرد و از آن زمان، 
نتوانسته عملکرد با ثبات و درخشــانى از خود در این تیم به جاى بگذارد. به جز تک 
جرقه هایى که در برخى از دیدارها به نمایش درآمده، او رفته رفته تبدیل به یک نیمکت 

نشین شده و تیم ملى را هم در سال منتهى به جام جهانى از دست داده است!
نیمکت نشینى براى مهدى قائدى در لیگ امارات، اتفاق خوشایندى نیست. شاید 
بتوان نیمکت نشینى در لیگ هاى درجه یک و حتى دو اروپا را به نشانه باز شدن دریچه 
امیدى در آینده به فال نیک گرفت اما تبدیل شدن یک ستاره نوظهور در فوتبال ایران 
که استعداد و پتانسیل بسیار باالیى را از خود نشــان داده به یک بازیکن معمولى و 

نیمکت نشینى در امارات، نشانه مثبتى نیست.
این اتفاق در شرایطى به وقوع پیوسته که مهدى تا قبل از این انتقال پر سر و صدا به 
لیگ امارات، نفر اول استقالل بود و بار گلزنى این تیم را به دوش مى کشید. شرایط به 
نحوى بود که در نبود قائدى، استقالل هم دچار مشکل مى شد و آبى ها به شدت به 
این ستاره ریزنقش وابسته بودند تا اینکه مهدى براى برداشتن گام بزرگتر، به جاى 
انتقال به فوتبال اروپا – با وجود دستمزد کمتر – امارات را به عنوان مقصد بعدى خود 

انتخاب کرد که تا این لحظه نشان داده مهدى در این مسابقات توفیقى نخواهد داشت.
از اولین روزهاى انتقال قائدى به امارات، او به طور مرتب تصاویرى از خودش در حین 
تفریح و حضور در کنار برج خلیفه دبى منتشــر کرده و بیش از اینکه در زمین چمن 
بدرخشد، بیشتر در کنار این برج معروف دیده شده و از این طریق مخاطبان خود را در 

جریان آخرین وضعیت خودش قرار داده است.
درباره عملکرد ناامید کننده «باشــو» در االهلى امارات باید به آمار این بازیکن 23 
ساله اشاره کرد که در 18 بازى لیگ امارات، فقط در 4 گل و 3 پاس گل تاثیر گذشته 
و در 961 دقیقه براى تیمش به میدان رفته است که برابر است با نیمى از دیدارهاى 
االهلى! در وصف شرایط و اوضاع قائدى همین بس که او در برخى از دیدارها تبدیل 
به بازیکنى شده که گاهى براى اتالف وقت تعویض مى شود و در برخى از دیدارها 4، 

9 و 13 دقیقه به میدان رفته است. 

چرا خبرى از دریبل هاى انفجارى
 «باشو» نیست؟
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آگهى تغییرات
شرکت مصرف کارگران هتل کوثراصفهان شرکت تعاونى به شماره ثبت 1967 و شناسه ملى 10260205960 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1400/09/23و نامه 46375 مورخ 1400/12/24 اداره تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید تعاونى در 56 
ماده و 33 تبصره تصویب، و جایگزین اساسنامه قبلى گردید. مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان – شهرستان اصفهان – بخش مرکزى – شهر 
اصفهان – محله باغ زرشک – کوچه گنج على خان - خیابان بوستان ملت –پالك 22 – طبقه همکف و کد پستى 8173696534 تغییر یافت .و ماده 
مربوطه اصالح شد . تبصره 2 ماده 21 اساسنامه بدثین شرح اصالح شد : با تصویب مجمع عمومى دعوت از مجمع عمومى از طریق ارسال پیامک یا 

اتوماسیون ادارى خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1294557)

آگهى تغییرات
شرکت مصرف کارگران هتل کوثراصفهان شرکت تعاونى به شماره ثبت 1967 و شناســه ملى 10260205960 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/09/23 و نامه 46375 مورخ 1400/12/24 اداره تعاون اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمد شهاب درخشانیان کدملى:( 3501113994) 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محســن آقائى کدملى:( 1111869200 ) به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدى هاشمى جندابه کدملى:
( 1291496521 ) به سمت منشى هیئت مدیره براى مدت 3 سال انتخاب و قبولى خود را اعالم نمود . کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و برات 
و اوراق بهادارپس از تصویب هیأت مدیره، با امضاى مدیرعامل و محسن آقائى (سمت : نایب رئیس هیئت مدیره ) و درغیاب محسن آقائى (سمت : نایب رئیس 
هیئت مدیره ) با امضاى مهدى هاشمى جندابه (سمت : منشى هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر خواهد بود واوراق عادى با امضاء آقاى محمد شهاب درخشانیان 

(مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1294558)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود بیتا پلیمر اسپادانا درتاریخ 1401/01/07 به شــماره ثبت 5244 به شناسه ملى 14010970563 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیتهاى پژوهشى مرتبط با تولید 
انواع محصوالت شیمیایى و انواع روان کننده ها و روغن هاى صنعتى با اخذ مجوز هاى الزم از سازمان هاى مربوطه خرید و فروش، تولید و توزیع، 
صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد 
قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و 
موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع 
ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر نجف آباد، محله یزدانشهر 
غربى ، خیابان نگار16 ، خیابان یاسر ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8519954713 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 5,000,000 
ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شــرکا خانم آناهیتا ح حبیبى به شماره ملى 4120913724 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقاى 
على معظمى گودرزى به شماره ملى 5570078789 دارنده 4900000 ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقاى على معظمى گودرزى به شماره ملى 
5570078789 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها، عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشــار 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1294838)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ویرا اکسیر آپادانا درتاریخ 1401/01/06 به شماره ثبت 2720 به شناسه ملى 14010969227 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :1_تولید ،توزیع و صادرات و واردات کاالهاى آرایشى و بهداشتى و کاال هاى پزشکى و سایر کاال هاى 
مجاز بازرگانى و ترخیص کاال ها از گمرکات کشور _ایجاد شعب و نمایندگى و واگذارى شعب در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت هاى شرکت _ تولید و بسته 
بندى انواع داروهاى گیاهى و پخش داخلى و خارجى و صادرات آن _تولید و بسته بندى انواع محصوالت لبنى و انواع بستنى و ایجاد شعب و واگذارى شعب در داخل و خارج 
از کشور و در صورت لزوم اخذ مجوز هاى الزم از مراجع زیر ربط _تولید و توزیع و بســته بندى انواع حشرات مفید مانند میلورم،حلزون و مشتقات آن ها و استفاده ى آنها 
در زمینه مصارف آرایشى و بهداشتى،غذاى آبزیان،پرندگان،خزندگان و پت ها (سگ و گربه ) و تولید و عرضه کود هاى ارگانیک جهت گیاهان و انواع درختان و صادرات 
آنها _بسته بندى و توزیع کاالها و محصوالت اعم از حبوبات و ادویه جات و خشکبار و شیرینى جات و ارائه به مراکز فروش و صادرات آنها _ ارائه خدمات در خصوص نظام 
هاى مدیریتى و تضمین کیفیت و بهبود فرآیندهاى ساخت و مونتاژ و بهبودى کارایى و کیفیت محصوالت و فرآیند ها و رفع مشکالت زیست محیطى _ ارائه آموزش هاى
( موقت ) تخصصى و کاربردى در جهت موضوعات شرکت و صدور گواهینامه هاى آموزشى مرتبط کوتاه مدت _ اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک هاى دولتى و خصوصى صرفا 
جهت تحقق اهداف شرکت . اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى،شرکت در مناقصات و مزایاى دولتى و خصوصى ،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص 
حقیقى و حقوقى ،داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، 
شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله دستگرد قداده ، کوچه (محمدى ) ، خیابان دستگرد ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8415971182 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 578 مورخ 1400/12/07 نزد بانک ملت شعبه خمینى شهر با کد 91215 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى محسن قربانى 
دستگردى به شماره ملى 1130616207 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم منیرالسادات میردامادى به شماره 
ملى 1140354035 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى غالمرضا قربانى دستگردى به شماره ملى 1290514224 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى احمد عظیمى دستگردى به شماره ملى 1142228290 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى امیرمهدى عظیمى به شماره ملى 1274066611 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 مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1294542)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بهین کشت اســپرلوس درتاریخ 1401/01/07 به شماره ثبت 70559 به شناســه ملى 14010970090 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره و انجام هر گونه عملیات کشاورزى و دامدارى و 
دامپرورى و پرورش طیور ،فضاى سبز ، محیط زیست، ، خاکشناسى، آبیارى و منابع آب، گیاه شناسى، پساب، آالینده هاى آلى و معدنى، نانو بیوتکنولوژى، 
زیست فناورى وکشــت بافت انواع گیاهان، باغبانى، آبخیزدارى، گیاه پزشــکى، دامپرورى، بازیافت، نگهدارى،کاشت، داشت و برداشت محصوالت 
عمده و استراتژیک. خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و 
خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشــخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و 
خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و 
پیمانها. 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 قهجاورستان، محله شهرك بهار ، کوچه ((فرعى8)) ، بلوار مهرگان ، پالك 1 ، ورودى اول ، طبقه سوم ، واحد 11 کدپستى 
8376136795 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام 
عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 375246 مورخ 1400/12/22 نزد بانک صادرات ایران شعبه قهجاورستان با 
کد 1903752 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى حسن منتظرى قهجاورستانى به شماره ملى 1284058573 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم عصمت جهان بخش قهجاورستانى به شماره ملى 1291689583 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى جواد محمدعلى زاده به شماره ملى 1291727051 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر 
عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فهیمه خادمى جبلى به شماره 
ملى 1270275429 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مجید محمدعلى زاده قهجاورستانى به شماره ملى 1291742964 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 (1296007)

آگهى تغییرات 
شرکت بین المللى شهر طالیى سرزمین پارت شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 62152 و شناسه ملى 14008239109 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/12/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به علت عدم فعالیت شرکت منحل گردید و جواد جان نثارى به کدملى1290383146به عنوان مدیر تصفیه براى مدت دوسال انتخاب 
گردید . ادرس محل تصفیه اصفهان میدان استقالل خیابان استقالل طبقه همکف کدپســتى 8195164359اعالم گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1294549)

آگهى تغییرات 
شرکت ساختمانى و تاسیساتى پویا دشت شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 9795 و شناسه ملى 10260308784 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/12/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد زمانى خارایى به کد ملى5649873844 به ســمت بازرس اصلى و اردشیر عظیمى گندمانى به کد ملى 6299399317 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک ســال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1294970)

آگهى تغییرات
شرکت مصرف کارگران هتل کوثراصفهان شرکت تعاونى به شماره ثبت 1967 و شناسه ملى 10260205960 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/09/23 و نامه 46375 مورخ 1400/12/24 اداره تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهاى مالى منتهى به سالهاى 
1382 الى 1399به تصویب مجمع عمومى رســید. محمد شهاب درخشانیان 3501113994 و محســن آقائى 1111869200 و مهدى هاشمى جندابه 
1291496521 و سید پیمان ثابت قدم 1757617906 و محمدرضا مقیمى گل ملى 1287078011 به عنوان اعضاى اصلى و اکبر کریمى1111136432 و 
على کرمى 1159450528 و حسین کاظمى قهدریجانى 1111167176 ه عنوان اعضاى على البدل هیأت مدیره شرکت تعاونى براى مدت سه سال انتخاب 
و فرهاد امیرى 1290991871 و حسن رجبى طالخونچه 5419655616 به عنوان بازرسان اصلى و على البدل شرکت تعاونى براى مدت یک سال مالى انتخاب 

شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1294556)

آگهى تغییرات
شرکت نوروز تدارك آپادانا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 58566 و شناسه ملى 14006810950 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/12/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمد رضا نوروزى به شــماره ملــى 1270835335 با پرداخت مبلغ 
1500000000به صندوق شرکت سهم الشــرکه خود را به مبلغ 54000000000ریال افزایش داد. ناصر نوروزى اصفهانى به شماره ملى 
1280856793 با پرداخت مبلغ 3500000000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 15400000000ریال افزایش داد. در 
نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 70000000000ریال به 75000000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح مى 

گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1294863)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع الستیکى پیمان صنعت سهامى خاص به شماره ثبت 6436 و شناسه ملى 10260275530 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/07/27 و طبق اختیار حاصله تفویض شده از مجمع عمومى فوق العاده 25/ 07/ 1400 سرمایه شرکت از محل واریز نقدى (به 
استناد گواهى مورخ 1400/07/26 صادره از بانک تجارت شعبه شهرك صنعتى) و صدور سهام جدید از مبلغ 000000000 82 ریال به مبلغ 
000000000 115 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح شد : سرمایه شرکت 000000000 115 ریال نقدى 
است که به 000 500 11سهم 000 10 ریالى با نام عادى منقسم شده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1294846)

آگهى تغییرات
شرکت دنیا تجارت اسپادانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 3601 و شناسه ملى 14009842742 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع فعالیت و ماده مربوطه اساسنامه الحاق گردید 
صادرات و واردات کلیه مواد شیمیایى و کلیه محصوالت فوالدى اعم از لوله هاى فوالدى ، میلگردها و تیرآهن ، انواع ورق و صفحه هاى 
فوالدى ، محصوالت خام فوالدى و انواع سنگها اعم از سنگهاى معدنى و غیر معدنى ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور مجوز 
نمیباشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى لنجان (1297485)

آگهى تغییرات 
شرکت فیدار پژوه نارین شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 381 و شناسه ملى 10260082446 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به آدرس استان اصفهان ، شهرستان نائین ، بخش مرکزى ، شهر نائین، محله مفتح ، بلوار بعثت ، کوچه شماره 2 ، پالك 41 ، طبقه 
همکف کدپستى8391855714انتقال یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نایین (1294856)

آگهى تغییرات 
شرکت احیا فوالد آروین شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 49531 و شناســه ملى 10260678960 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/12/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت آرمان روش به شناسه ملى 10100552060 به سمت بازرس اصلى و مهدى حقیقت قهفرخى به 
شماره ملى 4620687871 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1296021)

فقدان سند مالکیت
شماره: 140085602030019954 - خانم شکوفه رجبیان فرزند محمدرضا طبق درخواست 
وارده به شماره 140021402030036990 مورخ 1400/12/12 و  باستناد دو برگ استشهاد 
محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت هفت و نیم 
حبه مشاع  از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالك ثبتى  شماره 8 فرعى از 1136 اصلى واقع در 
قطعه 7  نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحــه 490 دفتر 402 امالك ذیل ثبت 
98444 بنام خانم شکوفه رجبیان  فرزند محمد رضا  ثبت و صادر و تسلیم گردیده و معامله 
دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  مفقود شده 
است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز 
آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار: 1401/01/21 – 
1295912 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد – از طرف مظاهرعباسى قلعه شاهى /1/125

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شــماره 5594-1400/10/29آقاى  اکبر دیانى نجف آبادى فرزند کاظم ششــدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 170/32 مترمربع قسمتى از پالك شماره 432  اصلى واقع در قطعه 
5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/01/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/05 - 1297112/ م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /1/151

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

1راى شــماره 140060302026013670 مورخ 1400/10/21 هیات ســه خانم پروین 
آراسته کیا به شناسنامه شماره 1982 کدملى 1283569248 صادره فرزند عزت اله بصورت 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 85,47 مترمربع از پالك شماره 4 فرعى از 15182 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 
عادى مع الواســطه از مالکیت محمد زارعى خوابجانى موضوع ســند انتقال 15038 مورخ 

1350/12/16 دفتر 82 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/21 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/05 - م الف: 1298382 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 

اصفهان – موسوى /1/172

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

راى شــماره 140060302026012343 مورخ 1400/09/20 هیــات چهار خانم صدیقه 
صادقى برزانى به شناسنامه شماره 2793 کدملى 1282989456 صادره از اصفهان فرزند 
على محمد بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 332,65 مترمربع از پالك 
شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق 
مالکیت خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت آقاى محمد صدرى موضوع سند 

انتقال 2338 دفتر 67 اصفهان به متقاضى فوق واگذار گردید. 
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 داشــته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/21 - تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 1401/02/05 - م الف: 1298453 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شــمال 
اصفهان – موسوى /1/174

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027014806 مورخ 1400/11/20 مائده مالئى رنانى فرزند 
مرتضى بشماره شناسنامه 2212 صادره از اصفهان بشماره ملى 1285054482 در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بناى احداثى در حال ســاخت احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 59/57 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/01/21 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/05- م الف: 
1298471- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /1/176

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یک درب باغ پالك شماره 1684 فرعى مجزى شده از پالك 
939 فرعى واقع در اشن 9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى 
همایون حیدرى اشنى  فرزند حبیب اله در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت 
تحدید حدود آن به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1401/02/15  ساعت 
8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیــه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته خواهدشد. 
تاریخ انتشار: 1401/01/21 - 1298522/ م الف - سرپرست اداره ثبت اسنادوامالك بخش 

مهردشت  – نصراله علینقیان /1/181

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شماره 6854 مورخه 1400/12/25 آقاى اکبر دیانى نجف آبادى فرزند کاظم ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 161/80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 18 فرعى  از 1214  اصلى 
واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/05 - 
1297202/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /1/182

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602259000016 - تاریخ ارسال نامه: 1401/01/16 - نظر به اینکه 
سند مالکیت کاداسترى ششــدانگ یکبابخانه تحت پالك ثبتى شماره 106 فرعى از 180 
اصلى واقع در بوئین میاندشت روستاى معصوم آباد بخش 13 اصفهان به نام آقاى احمدرضا 
شیروانى فرزند حاجى آقا تحت شماره چاپى مسلسل 359559 الف/90 ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که 
امضاء شهود آن ذیل شماره 19055-1401/1/25 به گواهى دفترخانه 28 بوئین میاندشت 
رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت ســهل  انگارى مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثناى ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد. بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1298590 – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک بوئین و میاندشت - موسى 

الرضا امامى /1/186
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على چهارمحالــى، مدیر کل زندان هاى اســتان البرز، در 
جمع خبرنگاران اســتان البرز، گفت: زندان هاى اســتان 
البرز در حــوزه ارایه خدمات الکترونیکــى از قبیل پابند و 
دادرسى الکترونیکى در کشــور پیشرو بوده و در رتبه هاى 
نخست کشورى قرار دارد. چهارمحالى با اشاره به مزایاى 
استفاده از پابند الکترونیکى اظهار کرد: استفاده از پابند هاى 
الکترونیکى به عنوان یک نهــاد ارفاقى عالوه بر کاهش 
جمعیت کیفرى در زندان ها منجر به کاهش آســیب هاى 
زندان و حتى جامعه مى شود، از طرفى به بنیان خانواده نیز 

خدشه اى وارد نمى شود.

با گــذر زمان و گســترش تأثیرات جامعه از مســائل و 
اقدامــات اجتماعى وپررنگ شــدن تأثیــر حلقه هاى 
زنجیروار بسیارى از آســیب هاى اجتماعى از موضوع 
اعتیاد، پیشگیرى، درمان و مقابله با مواد مخدر اهمیت 
ویژه اى پیدا کرده و از سویى دیگر ورود مستقیم حاکمیت 
به موضوع مسائل اجتماعى بر اهمیت و ضرورت کار در 
این حوزه افزوده است. ســتاد هماهنگى مبارزه با مواد 
مخدر در کشــور و متناظر با آن شــوراهاى هماهنگى 
مبارزه با مواد مخدر در استان ها بدون تردید خط مقدم 
و پیشــانى این حرکت براى رسیدن به اهدافى است که 
نظام جمهورى اسالمى براى مدیریت موضوع طراحى 

و تدوین کرده است.

کاهش آسیب هاى اجتماعى
در زندان ها

اهمیت پررنگ
مبارزه با مواد مخدر
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برگزارى جلســه مطالبه گرى از وزیر علــوم، تحقیقات و 
فناورى، برگزارى کارگاه هاى آموزشى و تبیینى براى اساتید 
و دانشجویان دانشگاه ها و تشکیل شوراى عفاف و حجاب 
در هرکدام از دانشگاه ها از مصوبات پنجمین جلسه کارگروه 
پیشگیرى از آســیب هاى اجتماعى بود.  حسن محمدپور 
رئیس دانشگاه فرهنگیان قم در این جلسه گفت: موضوع 
آسیب هاى اجتماعى یکى از مسائلى است که در چند دهه 
گذشته مطرح بوده است؛ این مسائل با تالش هاى دشمنان 
افزایش یافته اند. وى تصریح کرد: توجه دشمن نسبت به 
مراکز علمى-آموزشى در ترویج آسیب هاى اجتماعى بیشتر 

از سایر مراکز کشور شده است.

دلیل توجه دشمن
به مراکز علمى

رئیس پلیس آگاهى فرماندهــى انتظامى جمهورى 
اســالمى ایــران از افزایش 8 درصدى کشــف 
سرقت ها در طرح نوروزى سال جارى خبر داد.

سردار محمد قنبرى در تشــریح این خبر 
اظهار داشــت: پلیس آگاهــى در طرح 

نوروزى سال 1401 موفق شد با برنامه ریزى مناسب، 
اجراى طرح هاى هدفمند عملیاتى و به کارگیرى بیش 
از 900 کارآگاه خبره کشف جرم، کشفیات جرایم حوزه 

ماموریتى به ویژه سرقت ها را افزایش دهد.
وى با اشاره به نقش مبارزه قاطع با سرقت در افزایش 

امنیت عمومــى جامعه گفت: پلیــس آگاهى ضمن 
افزایــش 8 درصدى کشــفیات مجموع ســرقت ها 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، توانسته است کشف 
سرقت هاى خرد را نیز به میزان 14 درصد ارتقا بخشد.

این مقــام انتظامى ادامه داد: از آنجایــى که مبارزه با 

جرایم خشن همواره در اولویت اقدامات عملیاتى قرار 
دارد، کارآگاهان پر تالش پلیس آگاهى در این زمینه 
هم موفق شدند کشفیات خود را در حوزه قاپ زنى به 
میزان 23 درصد و در حــوزه جرایم جنایى، 17 درصد 

افزایش دهند.

افزایش کشف سرقت در طرح نوروزى پلیس آگاهى
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رئیس دایره اعتبــارات بانک ها در بانــک مرکزى گفت: 
بخشنامه پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج روز 10 
فروردین ماه امسال به شبکه بانکى ارسال و ابالغ شده و 
یک هفته زمان براى ارسال به تمام بانک ها و شعب درنظر 
گرفته شده است. هاشم موالیى افزود: این تسهیالت 120 
میلیون تومان است. وى تأکید کرد: براساس قانون حمایت 
از خانواده و جوانى جمعیت محدودیت سنى 50 سال براى 
اعطاى وام تعیین شده است، به این معنى که این تسهیالت 

تنها به زوج هاى کمتر از 50 سال پرداخت مى شود.

وام 120 میلیونى 
پرداخت مى شود

شنیدن خبر دســتگیرى یک کودك آزار سابقه دار در 
وهله نخست این ســوال را به ذهن متبادر مى کند که 
چطور فرد خاطى علیرغم دستگیرى و اظهار پشیمانى و 
ارائه تعهد، مجددا رفتار خود را با میل باطنى تکرار کرده 
و آیا اساسا مجازات هاى فعلى براى ممانعت از تکرار 

کودك آزارى جوابگو است؟
خوراندن فلفل یا پیاز با حالت تمسخر و لذت بردن از آزار 
کودکان و از سوى دیگر ثبت این لحظات عذاب آور و 
نشان دادن آن به دیگران در فضاى مجازى، رفتارى 
است که موارد مشــابه آن را بار ها در فضاى مجازى 
دیده ایم. مواردى که پس از رسانه اى شدن آن و ورود 
پلیس فتا به قضیه منجر به دستگیرى کودك آزار شده 
است. با این حال به گفته کارشناسان دستگیرى فرد 
کودك آزار گرچه الزم است، اما نمى تواند عالج واقعه 
باشد و این افراد باید تحت درمان قرار گیرند تا از تکرار 

موارد مشابه جلوگیرى شود.
دکتر علیرضا شریفى یزدى، روانشناس با بیان اینکه 
لذت بــردن از آزار یک کــودك و در عین حال ثبت 
این لحظات آزار دهنده و انتشــار ویدئو آن در فضاى 
مجازى نشــان از وجود اختالالت روانشــناختى در 
بین این افراد دارد، به ایســنا گفــت: اولین اختاللى 
که مى تواند منجر به چنین کودك آزارى هایى شــود 
اختالل «سادیسم» است. در این صورت آزار فیزیکى 
یا روانى به افراد و احساس رضایت، لذت و شادمانى 
مى دهد به طــورى که فرد با آزار دیگران احســاس 

آرامش و شادمانى مى کند.
وى با بیان اینکه "خشم نهفته" درون افراد نیز مى تواند 

از جمله عوامل "دیگر آزارى" باشد، تصریح کرد: این 
احتمال وجود دارد که افراد کودك آزار در دوران کودکى 
خود، مورد آزار قرار گرفته و اکنون در بزرگسالى همان 
آزار هایى را که دیگران در دوران کودکى بر روى آن ها 

اجرا کرده اند را بر روى کودکان دیگر عملى مى کنند و 
خشم نهفته خود را اینگونه بروز داده و از آن احساس 

رضایت مى کنند.
شریفى یزدى با بیان اینکه اساســا فرد کودك آزار از 

مشکالت روانشناختى رنج مى برد و بیشتر افراد دچار 
اختالل شخصیت "اسکیزوئید" و یا اختالل شخصیت 
"مرزى" و یا "دو قطبى" کودکان را مورد آزار عاطفى یا 
فیزیکى قرار مى دهند، تصریح کرد: براى جلوگیرى از 

تکرار کودك آزارى مسلما باید غربالگرى انجام شود و 
افرادى که احتمال کودك آزارى آن ها وجود دارد تحت 
کنترل و نظر باشند. این افراد حتما باید تحت درمان قرار 
گیرند چراکه انتظار تکرار این رفتار آزاردهنده با عدم 
درمان بیمارى وجود دارد. برخى از موارد کودك آزارى 
به ویژه مواردى که به اصالح رفتار و تغییر نگرش فرد 
آزارگر باز مى گردد، قابلیت درمان دارند و مى توان براى 

آن راهکار ارائه داد.
این روانشناس در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به 
لزوم در نظر گرفتن مجازات هایى بازدارنده براى کودك 
آزاران، ادامه داد: دست گیرى کودك آزار به طور حتم 
باید اتفاق افتد، اما به هیچ عنوان این دســتگیرى باز 
دارنده نیست و باید سیستم قضایى پس از دست گیرى 
فرد را تحت درمان قرار دهــد و اگر فرد قابلیت درمان 
نداشت تحت رصد و کنترل دائم قرار گیرد تا از تکرار 
کودك آزارى جلوگیرى شود. از این رو پیشنهاد مى شود 
کودك آزاران پس از دســتگیرى تحت نظر یک تیم 

تخصصى قرار گیرند.
وى با بیــان اینکه نباید "کــودك آزارى" را به صرف 
آزار هاى خیابانى براى کــودکان کار تقلیل داد و الزم 
اســت به ابعاد مختلف کودك آزارى نظیر جســمى، 
عاطفى و یا بى توجهى بــه نیاز هاى کودك، نیز توجه 
کرد، ادامه داد: از سوى دیگر اگر کودکى مورد آزار قرار 
گرفت نیز باید از روانشناسان کودك براى روان درمانى 
او کمک گرفت. در این مــوارد اعتماد به نفس و عزت 
نفس کودك ازبین رفته و براى شکل گیرى مجدد آن 

در کودکان نیاز به روان درمانى داریم.

ابزارى به نام «سادیسم» در دست کودك آزاران

رئیس پلیس آگ
اســالمى
سرقت
سرد
اظه
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فرمانده ســپاه فجر فــارس گفت: همکارى منســجم و 
تعامل هدفمند با مسئوالن شهر شیراز در راستاى کاهش 
آسیب هاى اجتماعى برقرار اســت و همواره آماده ایم در 
هر موضوعى که نیاز به کمک باشــد با تمام ظرفیت هاى 
موجود وارد میدان شویم. سردار سرتیپ یدا... بوعلى  افزود: 
کاهش آسیب هاى اجتماعى و اجراى پروژه هاى عمرانى 
عام المنفعه در این مناطق یکــى از موضوعات مهم پیش 
روى ســازمان ها و نهادهاى مســئول در کالنشهر شیراز 
است و بویژه ســپاه فجر در این زمینه طرح هاى مهمى در 

دست اجرا دارد.

همکارى سپاه
براى کاهش آسیب ها

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

شــماره: 140060302006007350- تاریخ: 1400/11/07 
جلسه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با حضور 
امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل و پرونده کالسه 1400114402006001149 مربوط 
به تقاضاى آقــاى/ خانم زهرا احمدیان اندانــى مبنى بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره 
فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت 

بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات 
و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت 
ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى 

مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مستندات ضمیمه شامل سند 
شماره 40663 مورخ 1400/6/25 دفترخانه 322 خمینى شهر و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانــم زهرا احمدیان اندانى به 
شناسنامه شــماره 3666 کدملى 1140560263 صادره فرزند 
حسنعلى در ششدانگ به مساحت 153/03 مترمربع پالك شماره 
47 فرعى از 73 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9/23 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 73 باقیمانده 

شرقا به طول 16/28 متر درب و دیواریست به گذر 
جنوبا به طول 9/53 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 73 

غربا به طول 16/35 متر دیوار به دیوار پالك ثبتى 73 اصلى 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و ماده 
.........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اســناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت 
به صدور سند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور 

اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/05 - م الــف: 1292550 - قائم مقــام رئیس اداره 
راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود 
حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شــهر - سید امیر

حسین حسن زاده /1/187 

مزایده
شماره: 000914 اجرا  - تاریخ: 1401/01/10  - اجراى احکام 
مدنى دادگسترى شهرســتان خمینى شــهر در پرونده کالسه 
0000914 له خانم زهرا اســحاقیان علیه آقــاى امیر براتى به 
خواسته مطالبه مهریه به میزان 200 عدد سکه بهارآزادى در نظر 
دارد یک دستگاه وانت نیسان 2400 آبى رنگ روغنى مدل 1387 

به شماره انتقالى ایران 43- 922 ع 55 متوقف در پارکینگ حجت 
خمینى شهر که کارشناس رسمى دادگسترى 1,500,000,000 
ریال ارزیابى نموده را از طریق مزایده به فروش مى رساند. تاریخ 
شــنبه 1401/02/10 ســاعت 9 صبح در محال اجراى احکام 
مدنى دادگســترى شهرســتان خمینى شــهر برگزار مى گردد، 
طالبین مى توانند 5 روز قبل از روز مزایده به نشانى فوق مراجعه 
و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کسى است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار مى بایست درصد قیمت 
کارشناســى را فى المجلس و مابقى را ظرف یــک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگسترى واریز نماید در غیر این صورت 
ده درصد اولیه پس از کسى هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط 
خواهد شد، شــایان ذکر اســت اجراى احکالم مدنى تکلیفى در 

تحویل مال به خریدار ندارد. 
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست 10 درصد بهاى مال را 
طى یک فقره چک بین بانکى در وجه اجراى احکام مدنى دادگسترى 
خمینى شهر واریز و با در دست داشتن اصل کارت ملى نیم ساعت قبل 
از شروع مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست شرکت 
در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اصل چک تحویل 
اجرا نمایند. م الف: 1297080 – مدیر اجراى احکام مدنى دادگسترى 

شهرستان خمینى شهر - حسن زاده /1/188

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

شماره: 140060302006008883- تاریخ: 1400/12/22 - 
جلسه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با حضور 
امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل و پرونده کالسه 1400114402006001165 مربوط 
به تقاضاى آقاى/ خانم ایران ســلیمى بنى مبنى بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششــدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره 
فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت 

بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات 
و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت 
ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأى 

مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب 
سند قطعى شماره 147960 مورخ 1400/6/27 دفترخانه 63 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیــت آقاى/ خانم ایران ســلیمى بنى به 
شناسنامه شــماره 5688 کدملى 4621069799 صادره فرزند 
على در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 92/84 مترمربع پالك 
شماره 487 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر 

مى  نماید. 
شماال به طول 6/60 متر در و دیواریست به گذر 

شرقا به طول 14/38 متر دیواریست به دیوار 99/3653
جنوبا به طول 6/49 متر دیوار به دیوار پالك 99/487 باقیمانده 

غربا به طول 14/01 متر درب و دیواریست به گذر
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و ماده 
.........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اســناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت 
به صدور سند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور 
اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/21- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/05- م الف: 1297254 – قائم مقام رئیس 
اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود 
حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین 

حسن زاده /1/189

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 140060302006008915- تاریخ: 1400/12/23 

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند 
شــماره 3728 مورخ 1390/4/22 دفترخانه 301 و سند شماره 
57681 مورخ 1372/5/9 دفترخانه 59 و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به 
مورد تقاضا احراز گردیده و بررســى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. 
لذا مالکیت آقاى/ خانم حســین آقامحمدى به شناسنامه شماره 
182 کدملى 1141051966 صادره فرزند حســن در سه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکدرب باغ به مساحت 1350/57 مترمربع 
پالك شماره 83 فرعى از 77 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 
شــماال به طول  هاى 40/46 متــر و 1/62 متــر و 1 متر دیوار 

اشتراکى با پالك 77/244 
شرقا به طول  هاى 1/47 متر و 2/93 متر و 8/08 متر و 17/99 

متر دیوار است به گذر و جوى صحرایى 
جنوبا اول تا سوم به طول هاى 14/17 متر و 19/72 متر و 15/18 
متر دیوار اشتراکیست با پالك 82 فرعى چهارم به طول 2/30 

متر دیوار است و پنجم به طول 2/30 دیوار و درب است به گذر 
غربا به طول 26/10 متر دیوار اشتراکى با باغ 77/84 

حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و ماده 
.........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به 
صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام 
نماید. طبق نامه شماره 1400440/8554 – 1400/12/19 جهاد 

کشاورزى خمینى شهر

راى هیات 
باتوجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند 
شــماره 3728 مورخ 1390/4/22 دفترخانه 301 و سند شماره 
57681 مورخ 1372/5/9 دفترخانه 59 و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نسبت 
به مورد تقاضا احراز گردیده و بررســى  هاى محلى کارشــناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنــازع بودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم ناهید خانى به شناسنامه شماره 699 
کدملى 1141106604 صادره فرزند محمدرضا در ســه دانگ 
مشاع از ششــدانگ یکدرب باغ به مساحت 1350/57 مترمربع 
پالك شماره 83 فرعى از 77 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل 

صادر مى  نماید. 
شــماال به طول هاى 40/46 متــر و 1/62 متــر و 1 متر دیوار 

اشتراکى با پالك 77/244 
شرقا به طول هاى 1/47 متر و 2/93 متر و 8/08 متر و 17/99 

متر دیوار است به گذر و جوى صحرایى 
جنوباً اول تا سوم به طول هاى 14/17 متر و 19/72 متر و 15/18 
متر دیوار اشتراکیست با پالك 82 فرعى چهارم به طول 2/30 متر 

دیوار است و پنجم به طول 2/30 متر دیوار و درب است به گذر 
غربا به طول 26/10 متر دیوار اشتراکى با باغ 77/84

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و ماده 
.........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اســناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت 
به صدور سند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور 

اقدام نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/21- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/02/05- م الف: 1297291 – رئیس اداره راه و شهرسازى 
- سعید حاج احمدى. عضو قضائى - مجتبى پور على. قائم مقام 

رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى ملک زاده /1/191

پیرو آگهى انحالل منتشره در روزنامه رسمى شماره 22399 شهرستان صفحه 232 مورخ 1400/11/17 و در اجراى ماده 215 قانون 
تجارت،بدینوسیله از کلیه بستانکاران احتمالى دعوت میشود با دردست داشتن مدارك مثبته ظرف مدت شش ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به نشانى:اصفهان،خیابان کاشانى، فرعى خرم، پالك87 طبقه دوم با کد پستى 8183684951 مراجعه نمایند،این آگهى در سه 
نوبت(هرنوبت  به فاصله یک ماه )در روزنامه رسمى و کثیراالنتشار درج میگردد.بدیهى است پس از سپرى شدن مهلت مقرر،هیچ گونه ادعایى 

پذیرفته نخواهد شد.
مدیر تصفیه : محمد سلمانیان(نوبت اول  و دوم این آگهى  در تاریخ هاى  1400/11/21 و 1400/12/21 در روزنامه نصف جهان چاپ گردیده است )

آگهى دعوت از بستانکاران شرکت مهندسین مشاور طراحان زنده رود پارسیان با مسئولیت 
محدود(درحال تصفیه)به شماره ثبت 55299 و شناسه ملى 14005466110(نوبت سوم)



اى بنــده خــدا، بــه عیــب جویــى گناهــکار مشــتاب ، شــاید خداونــد او را 
آمرزیده باشــد و از خردك گناهى هم که کرده اى، ایمن منشــین، بسا که 
تو را بدان عــذاب کنند. هر کس از شــما که بــه عیب دیگرى آگاه اســت، 
باید از عیب جویى باز ایستد. زیرا مى داند که خود را نیز چنان عیبى هست. 
باید به سبب عیبى که دیگران بدان مبتال هستند و او از آن در امان مانده است، 
خدا را شــکر گوید و این شــکرگزارى او را از نکوهــش   دیگران به خود 

موال على (ع)مشغول دارد.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان دعاى روز هشتم ماه مبارك رمضان:
ــالِم،  عاِم َواِْفشــآَء السَّ ْیتاِم َواِْطعاَم الطَّ اَللّـــُهمَّ اْرُزْقنى فیِه َرْحَمه اْالَ

َوُصْحَبه الِْکراِم، بَِطْولَِک یا َمْلَجاَ اْالِملیَن.
خدایا! روزیم گردان در این روز مهرورزى نسبت به یتیمان و خوراندن 
طعام و به آشکار کردن سالم و همنشینى با کریمان، به فضل و کرمت 

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىاى پناه آرزومندان.

طى احکام صادره از جانب اســماعیل قربانى مدیر مخابــرات منطقه اصفهان، چهار 
انتصاب جدید در معاونت شبکه مخابرات اصفهان صورت پذیرفت.

به گــزارش روابط عمومــى مخابــرات منطقــه اصفهــان، در جلســه اى که با 
حضور محمــد هیبتیان معاون شــبکه مخابــرات منطقــه اصفهــان و جمعى از 
کارکنان این معاونت در ســالن اجتماعات غدیر برگزار شــد؛ از تالشــهاى عباس 
پــاکار، عبدالکریم نژاد زاده، محســن شــریفى و محمــد آیتى در زمــان تصدى 
پســت هاى ســازمانى مدیریت سیســتم هاى انتقال، ریاســت اداره نگهدارى و 
مدیریت سیســتم هاى کم ظرفیت انتقال، ریاســت اداره ســاختمان و تاسیســات 
و مدیریت پشــتیبانى فنــى قدردانى و بــا اعطاى هدایایــى از ایشــان تجلیل به 

عمل آمد.
گفتنى است در این مراسم طى احکامى حمیدرضا رجحان به سمت جانشین مدیریت 
سیستم هاى انتقال، اصغر موحدیان عطار به سمت جانشین ریاست اداره نگهدارى و 
مدیریت سیســتم هاى کم ظرفیت انتقال، محمد صمدانى به عنوان جانشین ریاست 
اداره ساختمان و فرزاد گودرزى به عنوان جانشــین مدیریت پشتیبانى فنى مخابرات 

منطقه اصفهان منصوب شدند.

مدیــر کنترل کیفى شــرکت فــوالد مبارکــه اظهار 
کرد: مهم ترین شــاخص کیفیت محصــوالت فوالد 
مبارکه نشــان دهنده وضعیت کیفیت و بــازده کیفى 

کل محصوالت شرکت اســت؛ بازده کیفى کل 
شرکت از بازده کیفى نواحى تولیدى فوالدسازى، 

نورد گرم و نورد سرد به دست مى آید.
علیرضا کى یگانه افزود: محصوالت فوالد مبارکه 
از نظر کیفى به 4 دســته محصــوالت منطبق، 
محصول نامنطبق درجه 1، محصول نامنطبق 
درجه 2 و قراضه تقسیم مى شوند و بازده کیفى از 
درصد وزنى محصوالت منطبق حاصل مى شود 
و نشان دهنده مقدار تولید محصوالت منطبق با 

سفارش است.
مدیر کنترل کیفــى فوالد مبارکــه از افزایش 88/82 
درصدى شــاخص بازده کیفى محصوالت تولیدى این 
شــرکت در ســال 1400 خبر داد و گفت: این شاخص 
در سال هاى 1398 و 1399 به ترتیب 83/94 و 86/88 
درصد بوده است. مى توان گفت بهبود کیفیت در 1400 

نسبت به سال گذشته حدود 2 درصد و نسبت به 2 سال 
گذشــته حدود 5 درصد بوده است و این نتیجه دستاورد 
کلیه کارکنان فوالد مبارکه است که به طور مستقیم و غیر 

مستقیم بر کیفیت محصوالت تأثیرگذارند.
وى خاطرنشان کرد: افزایش کیفیت محصوالت باعث 
افزایش رضایت مشــتریان، افزایش بهره ورى، کاهش 
ضایعات، سودآورى بیشتر و تحویل به موقع محصول به 
مشتریان مى شود. این دستاورد على رغم وجود تحریم ها 

و مشکالتى ازجمله افزایش انتظارات مشتریان و وجود 
بازار رقابتى حاصل شده و امید است این بهبودها در سال 

جدید نیز ادامه یابد.
کى یگانه اذعان داشــت: کاهش عیوبى چون 
ناخالصى، پوسته و زنگ زدگى و لکه امولسیون 
از موارد تأثیرگذار بر بهبود شاخص کیفیت فوالد 
مبارکه بوده است؛ بازرســى به موقع، شناسایى 
عیب و عوامل مؤثر برآن و انجام اقدام اصالحى 
به موقع و کنترل فرایند کیفیت محصوالت ازجمله 
اقدامات مؤثر بر افزایــش کیفیت محصوالت 

است.
وى افزود: دست یابى به این موفقیت نشانگر لبیک 
تالشگران فوالد مبارکه به منویات مقام معظم 
رهبرى در سال 1400 به عنوان سال «تولید، پشتیبانى ها 
و مانع زدایى ها» است. فوالد مبارکه به عنوان یک سازمان 
پیشرو در سال 1401 نیز تمامى امکانات خود را در جهت 
تحقق پیام معظم له مبنى بر شــعار «تولید؛ دانش بنیان، 

اشتغال آفرین» به کار خواهد گرفت.

4 انتصاب جدید در معاونت شبکه مخابرات اصفهان

افزایش عملکرد کیفى محصوالت فوالد مبارکه در سال 1400 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینى (ره) استان اصفهان از 
همراهى ستاد بازسازى عتبات عالیات براى تهیه و توزیع 
بسته هاى معیشــتى و اطعام مددجویان در ماه مبارك 
رمضان با کمیتــه امداد خبر داد و گفــت: پویش اطعام 
مهدوى و اکرام ایتام و فرزندان محســنین با مشارکت 
خیران، مردم نیکوکار و مراکز نیکوکارى آغاز شده است.
کریم زارع در دیدار با رئیس ســتاد بازســازى عتبات 
عالیات، اظهار کــرد: در ماه مبارك رمضــان، ادارات 

این نهاد با مســئوالن عتبات عالیات در شهرستان ها و 
موکب هاى زیرمجموعه براى تهیه و توزیع بسته هاى 
معیشــتى و اطعام مددجویان و خانواده هــاى نیازمند، 

همکارى خواهند داشت.
وى تالش، همدلى و وفاق را براى ارائه بهترین خدمات 
به نیازمندان، ضرورى دانســت و افزود: پویش اطعام 
مهدوى با هدف کاهش مشــکالت معیشــتى اقشار 
نیازمند جامعه با مشارکت خیران و مردم نیکوکار، مراکز 

نیکوکارى آغاز شده است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
اجراى طرح اطعام مهدوى افطارى ساده در حال پیگیرى 
است، خاطرنشان کرد: یکى دیگر از برنامه هاى این نهاد 
در ماه مبارك رمضان انجام طرح «اکرام ایتام و فرزندان 
محسنین» اســت که نیکوکاران و خیران نیک اندیش 
حمایت مــادى و معنوى فرزندان یتیــم و نیازمند را به 

عهده مى گیرند.

اجراى 2 طرح کمیته امداد در اصفهان

مدیر مالى شــرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به 
افزایش ســرمایه پیش روى این شرکت گفت: مجمع 
عمومى فوق العاده شرکت بیست و چهارم فروردین ماه 
برگزار مى شود که طى آن سرمایه شرکت از حدود 140 
میلیارد ســهم به 190 میلیارد سهم خواهد رسید و 36 

درصد از محل انباشته افزایش خواهد یافت.
صاحب ارجمند در خصوص سود هر سهم شپنا اظهار 
 EPS ،داشت: با ســرمایه قبل یعنى 76 میلیارد سهم
شرکت حدود 170 تومان دیده شده بود که در 9 ماهه 
هم 125 تومان ســود محقق کرده ایــم. همچنین 

امیدواریم تا پایان سال به رقم 170 تومان برسیم.
 EPS به گفته وى، با ســرمایه جدید، به نظر مى رسد
تحقق یافته شــرکت معادل 90 تومــان خواهد بود ، 
یعنى امیدواریم روى سرمایه فعلى، سود 100 تومانى 

را محقق کنیم.
مدیر مالى شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: افزایش 
سود به میزان نرخ نفت خام هم، بستگى دارد؛ در یک 
ماهه پایانى ســال، نرخ نفت خام افزایش داشته که به 
طور حتم اثر خود را در صورت هاى مالى پاالیشــگاه 

خواهد داشت و به EPS اعالم شده، خواهیم رسید.
ارجمند گفت: سود پاالیشــگاه ها در 5درصد تخفیف 
نفت خام اســت که اگر نرخ نفت خام نسبت به بودجه 
پیش بینى شده بیشتر باشد، 5 درصد مازاد قیمت نفت 
خام، سود پاالیشــگاه خواهد بود. به عبارت دیگر و به 
زبان ســاده، با توجه به این که نفت خام در بودجه، 70 
دالر دیده شده و قیمت نفت خام اکنون 100 دالر است، 
معادل 5درصد این 30 دالر تفاوت، به ســود شرکت 

افزوده خواهد شد.

سهام جایزه، تیرماه تبدیل به سهم مى شود
وى با اشــاره به اینکه مجمع عمومى عادى ســالیانه 
شرکت، اواخر تیرماه امسال برگزار خواهد شد، تصریح 
کرد: سهام جایزه شرکت حدودا“ دوماه پس از برگزارى 
مجمع فوق العاده تبدیل به سهم خواهد شد، یعنى در 
زمان برگزارى مجمع عمومى عادى سالیانه شرکت، 
تعداد سهام شرکت 190 میلیارد برگه سهم، معادل 19 

هزار میلیارد تومان سرمایه خواهد بود.

همچنان خریدار شیران هستیم
ارجمند در پاسخ به این پرسش که آیا پاالیشگاه اصفهان 

همچنان خریدار سهام شرکت صنایع شیمیایى ایران 
است؟ اظهار داشت: بله و در این زمینه منتظر تأیید بانک 

صنعت و معدن براى آگهى مزایده هستیم.
گفتنى اســت، «شــپنا» با متوســط نفت 80 دالرى 
مــى تواند بــراى ســال 1400 بــه ســود محدوده 
100 تومان دســت یابد. حــال براى ســال جارى با 
قیمت هاى نفت متوســط 110 دالرى این توان سود 
ســازى افزایش مى یابد و مى توان انتظار سود سازى 
باالیى را از این سهم داشت.در حالى که «شپنا» براى 
امســال افتتاح طرح بهینه ســازى نیز خواهد داشت و 
این طرح منجر به افزایش بیشــتر حاشیه سود شرکت

 خواهد شد.
رشد سود شرکت هاى زیر مجموعه و در صورت تحقق 
برنامه خرید شــیران، این شــرکت را تبدیل به غول 
پتروپاالیشى خواهد کرد. «شپنا» عالوه بر سودهاى 
عملیاتى باال، قادر به شناسایى سودهاى سرمایه گذارى 
قابل توجهى نیز خواهد بود. به طور کلى افزایش سرمایه 
در کنار جهش سود سال 1400 و سال جارى و همچنین 
افتتاح طرح توســعه و ســرمایه گذارى و خرید سهام 
شرکت هاى مرتبط با فعالیت شرکت سبب تحوالت 
جدى در سهم در سال جارى و رشد قیمتى «شپنا» به 

سمت سطوح 900 تا 1000 تومان خواهد شد.

همزمان با برگزارى مجمع عمومى فوق العاده؛

سرمایه شرکت پاالیش نفت
 به 190 میلیارد سهم مى رسد

رئیــس اداره ورزش همگانی و محالت ســازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان از نکوداشت آئین کهن 

زورخانه گردى در اصفهان خبر داد. 
به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شهردارى اصفهان، 
محسن رویگرى با اشاره به برگزارى برنامه «گود و ماه» اظهار 
داشت: این برنامه با هدف نکوداشت آئین کهن زورخانه گردى 
از ساعت 21:30 شب هاى ماه مبارك رمضان به همت معاونت 
ورزشى تفریحى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان و با همکارى هیئت ورزش هاى زورخانه اى و کشتى 

پهلوانى استان اصفهان برگزار مى شود.
وى افزود: ایــن برنامه از جمعــه 19 فروردیــن در زورخانه 
صاحب الزمان(عج) آغاز شده و تا پنجشنبه 8 اردیبهشت ماه به 
مدت 13 شب در زورخانه هاى موال على(ع)، سینا، على قلى آقا، 
شهداى دستگرد، بوتراب محمودآباد، المهدى(عج)، کارگران، 
گردان رهنان، سیدالشهدا(ع)، جوى آباد، شهداى دهنو و زورخانه 
گلستان برگزار خواهد شد که عالقه مندان مى توانند براى کسب 
اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32214852 تماس حاصل کنند.
رئیــس اداره ورزش همگانی و محالت ســازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان با اشاره به آغاز مسابقات 
ورزشى جام موالى عرشیان و بانوى قدسیان از شب اول ماه 
مبارك رمضان نیز گفت: بیست ویکمین دوره این رقابت ها در 

22 رشته و در دو بخش آقایان و بانوان در حال برگزارى است.
رویگرى خاطرنشان کرد: رقابت 56 تیم فوتسال آقایان از 15 

فروردین ماه آغاز شده و 11 اردیبهشت ماه با معرفى تیم هاى 
برتر رده هاى سنى گوناگون به پایان مى رسد. مسابقات والیبال 
آقایان با حضور 16 تیم و رقابت هاى والیبال بانوان نیز با حضور 
12 تیم در جریان است و مسابقات ســایر رشته ها نیز به مرور 

آغاز مى شود.

نکوداشت آیین کهن زورخانه گردى 

به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان، 
با درایت و تالش بى وقفه مدیریت و کارکنان نمایندگى بنیاد 
تعاون اصفهان، حقوق و دستمزد پرداختى به مددجویان شاغل 
در واحدهاى کارگاهى و اعزام نیرو در سال 1400 در مقایسه با 

سال 1399 افزایش چشمگیرى داشته است. 
در ســال 1400 بالغ بر 137 میلیارد ریال حقوق و دســتمزد 
به مددجویان پرداخت که این رقم در مقایســه با 52 میلیارد 
ریال حقوق و دستمزد پرداختى در سال 1399 افزایش 163 

درصدى داشته است.

افزایش پرداخت حقوق و دستمزد به مددجویان

مدیر آبفاى بادرود از تامین آب شرب پایدار جمعیت 23 
هزار نفرى شهرها و روستاهاى این منطقه در تابستان 

1401 خبر داد.
افشین بارونى اعالم کرد: منابع تامین آب شرب منطقه 

بادرود شــامل 8  حلقه چاه با آبدهى 168 لیتر در ثانیه 
است که پیش بینى مى شــود این میزان آب تولیدى، 
پاسخگوى نیاز آبى مشترکین در نیمه اول سال جارى 

باشد.
وى با اشاره به این که در حال حاضر100 درصد جمعیت 
شهرى و روستایى در 2 شــهر و 6 روستا تحت پوشش 
خدمات آبرســانى آبفاى بادرود قرار دارند گفت: تامین 
آب شرب پایدار، نیازمند همکارى مشترکین در رعایت 
الگوى مصرف و صرفه جویى در روزهاى گرم تابستان 

است.
مدیر آبفاى بادرود افزود: در دو ســال گذشته به دلیل 
کاهش آبدهى منابع موجود و لــزوم گذر از بحران کم 
آبى، نهمین حلقه چاه نیز در این منطقه حفر شد که هنوز 

مورد بهره بردارى قرار نگرفته است.
وى گفت: بــا تجهیــز و در مــدار قــرار گرفتن این 
چاه در حدود 23 لیتــر در ثانیه به ظرفیــت تولید آب 
منطقه افزوده مى شــودکه ایــن امــر در تامین آب 
شرب پایدار مردم شهرها و روســتاهاى بادرود بسیار 

موثر است.
مدیر آبفاى بادرود با بیان این که تاکنون 13 هزار و 600 
انشعاب آب به مشترکین در شهرها و روستاهاى بادرود 
واگذار شده است، تصریح کرد: با استفاده از سامانه هاى 
تله مترى و تله کنترل، تعداد 8 حلقه چاه و 6 باب مخزن 
ذخیره آب به ظرفیت 4 هزار و 800 مترمکعب به صورت 
برخط مورد بررســى و پایش قرار مى گیردکه نقش به 

سزایى در توزیع عادالنه آب دارد.

تأمین آب شرب پایدار منطقه بادرود در تابستان 1401

بانک آینده، همگام با سیاست هاى کالن اقتصادى کشور، 
در سال 1401،سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، 
حمایت از فعــاالن اقتصــادى، به ویژه شــرکت هاى 

دانش بنیان را در اولویت  کارى خود قرار داده است.
سیاســت هاى اعتبارى این بانک با انعقــاد قراردادها و 
تفاهم نامه هــاى همکارى با معاونــت علمى و فناورى 
ریاست جمهورى و صندوق نوآورى و شکوفایى به منظور 
تأمین مالِى کســب و کارهاى خالق و فن آور از طریق 
اعطاى انواع تسهیالت، صدور ضمانت نامه و گشایش 
اعتبارات اسنادى با شرایط آسان در مسیر توسعه اقتصاد 

دانش بنیان و اشتغال آفرین تدوین شده است.

شــرکت هاى دانش بنیان و فن آور معرفى شده از سوى 
معاونت علمى و فن آورى ریاســت جمهورى و صندوق 
نوآورى و شکوفایى به بانک آینده، پس از اعتبارسنجى و 
طى مراحل قانونى دیگر مى توانند تسهیالت درخواستى 
خود، اعم از سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را در اسرع 

وقت از بانک آینده دریافت کنند.
به اســتناد گزارش هاى دریافتى از سامانه هاى ذى ربط 
طى ســال 1400، تســهیالت پرداختى بانک آینده به 
شرکت هاى دانش بنیان در حوزه هاى مختلف دارویى و 
تجهیزات پزشکى، تولیدکننده محتوا و نرم افزار، صنایع 
نفت، انــرژى و پلیمر و خدمات گمرکــى و حمل ونقل 

کاال،بیش از 85 شرکت با مبلغى بالغ بر 9هزارمیلیاردریال 
بوده است.

همچنین این بانک طى ســه ســال گذشــته، بیش از 
21,000میلیاردریال منابع مالــى و خدمات اعتبارى به 
240 شــرکت  دانش بنیان ارائه کرده که حامى تولید و 
تجارى سازى محصوالت داخلى مبتنى بر ایده هاى خالق 

در زیست بوم فن آورانه کشور شده است. 
ایجاد یا تثبیت اشــتغال نخبــگان و صاحبــان ایده، 
صرفه جویى ارزى و توسعه فروش محصوالت دانش بنیان 
در صنایع پیشرو، از دیگر دستاوردهاى حمایت مالى این 

بانک بوده است.

جزئیات حمایت بانک آینده از زیست بوم فناورانه کشور

نشست صمیمانه سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن 
اصفهان با مســئولین و کارکنان معاونت برنامه ریزى و 
توسعه این شرکت سه شنبه 16 فروردین ماه برگزار شد.

ایرج رخصتى پس از شنیدن سخنان کارکنان این حوزه، 
به نقش و اهمیت توســعه در پیشــبرد اهداف شرکت 
اشاره کرد و تالش براى رفع مســائل کلیه کارکنان و 
برنامه ریزى براى باال بردن جایگاه نیروى انســانى را 

ضرورى دانست.
وى با اشاره به لزوم فعالیت هاى دانش بنیان جدید و تاکید 
بر راه اندازى و به اتمام رســاندن پروژه هاى باقیمانده و 
در دســت اقدام همچون گوگردزدایى و PCI ، خواستار 
سرعت در انجام این پروژه ها و به اتمام رساندن هرچه 

بهتر و زودتر آنها شد.
مهندس رخصتى توســعه را الزمه حیات همه صنایع 
دانســت و افزود: با توجه به لزوم تســریع در پیشــبرد 

پروژه هاى در دســت اقدام شــرکت و اینکه هم اکنون 
نقش نظارت اجرایى، شامل ناظر عالى و ناظر مقیم در 
پروژه هاى شرکت تجمیع شده و همین امر صرفه جویى 
بسیار خوبى را براى ذوب آهن اصفهان به دنبال داشته 

است بجاســت تا تمام توان و حداکثر امکانات شرکت 
را در جهت رفع مشکالت و برداشت موانع موجود بر سر 
راه تکمیل پروژه هاى توسعه اى شرکت و کارکنان این 

مدیریت ها به کار بگیریم.

لزوم برداشت موانع تکمیل پروژه هاى توسعه اى ذوب آهن


