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چهره جدید فقر در جامعهماندگارى آالینده ها در اصفهان تا چهارشنبه«خائن کشى» خوِد خود کیمیایى استداروهاى چینى در جان زنبوران ایرانى!  ایران - عراق؛ شاید بدون تماشاگر اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

آمار باالى پرونده هاى 
اختالفات خانوادگى 
در شأن جامعه نیست

ساعت 17:07 در باند 25 چه گذشت؟
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تعداد مبتالیان به 
اومیکرون در اصفهان 

به 45 نفر رسید

رئیس کل دادگسترى اردبیل گفت: آمار باالى 
پرونده هاى اختالف خانوادگى و طالق در شأن 

جامعه اسالمى نیست و در این راستا به دلیل دورى 
از آموزه هاى دینى و اخالق اسالمى زمینه 

گسترش انحراف و فساد و تباهى نیز ...

با احتساب شهرستان کاشان، تا کنون 45 نفر در 
استان اصفهان به سویه اومیکرون مبتال شده اند.

ســخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با 
اشــاره به وضعیت شــیوع نوع اومیکرون کرونا 
در شهرســتان هاى تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان گفت: در حال حاضر 31 نفر در 
استان اصفهان مبتال به اومیکرون شدند.پژمان 
عقدك افزود: این آمار به تفکیک شهرســتان به 
این صورت است که در شهر اصفهان 18 نفر، در 
فالورجان پنج نفر، خمینى شهر سه نفر، مبارکه 
دو نفر و در شهرستان هاى بویین میاندشت، نطنز 
و شهرضا نیز هر کدام یک نفر به اومیکرون مبتال 

شده است...

ممنوعیت تیوب سوارى در پیست فریدونشهرممنوعیت تیوب سوارى در پیست فریدونشهر
به دنبال مرگ یک نفر و مصدوم شدن به دنبال مرگ یک نفر و مصدوم شدن 55 نفر دیگر در روز پنج شنبه تأکید شد؛ نفر دیگر در روز پنج شنبه تأکید شد؛
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گزارش اولیه سازمان هواپیمایى کشورى از علت سانحه روز پنج شنبه در فرودگاه اصفهان منتشر شد 

رد پیشنهادات 6 میلیون یورویى

مهاجم ایرانى فنرباغچه 
از چند باشگاه پیشنهاد دارد؟

مقصد بعدى اللهیار صیادمنش به سوژه رسانه هاى ترکیه اى تبدیل 
شده و خبرها حاکى از آن است که براى جذب مهاجم 20 ساله ایرانى 

تاکنون 3 پیشنهاد رسیده است...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

کمبود راننده در 
بخش حمل و نقل 

مسافر اصفهان

نیازاقلیم ایران به نسل  هاى جدید سلول هاى خورشیدى
8

سعودى ها بى  خیال سعودى ها بى  خیال 
2سردار نمى شوند!
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نماینده مردم اصفهان در نماینده مردم اصفهان در 
مجلس:مجلس:

صداى العطش صداى العطش 
مردم اصفهان را مردم اصفهان را 

نشنیدندنشنیدند

فرمانده نیروى دریایىفرمانده نیروى دریایى
 سپاه پاسداران: سپاه پاسداران:

هنوز انتقامهنوز انتقام
شهید سلیمانىشهید سلیمانى
را نگرفته ایمرا نگرفته ایم
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اشکان خطیبى به عرصه 
موسیقى برگشت

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزارى 
مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط 

واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت و حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1400/11/05 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الفـ  
ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهانـ   میدان آزادى خیابان مالصدراـ  برق منطقه شش شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان طبقه اول دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir    :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

 http://iets.mporg.ir   :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
 http://eepdc.ir  :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 36685084-031 واحد مناقصات و خرید و جهت آگاهى بیشتر در مورد 
الزامات، اطالعات شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 36692771-031 اداره مهندسى تماس حاصل فرمایید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768 
تماس حاصل فرمایید. 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 
* مناقصه گران جهت به روزرســانى مدارك و فعالیت هاى خود، در سامانه برون سپارى شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان به نشــانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن 32241153 

آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها براى 

خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس 
با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این 

بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاءکمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد مى باشد.  
* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

اصالح ساختار و تبدیل شبکه سیم به کابل خودنگهدار چهارباغ باال (حدفاصل خیابان هاى چهارباغ باال، نیکبخت، 
شیخ صدوق و سعادت آباد و کوچه هاى رئیسى، هدایتى و همتى) و مرداویج (حدفاصل خیابان هاى عمار، آزادى، رسالت و 

فارابى) در امور برق منطقه شش اصفهان 

شماره 
مناقصه 
مرجع

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکى دولت 
(ستاد)

تاریخ 
توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین 
مهلت 

بارگذارى 
و تحویل 
پاکات

بازگشایى 
اسناد 

ارزیابى 
کیفى

بازگشایى 
پاکات 
مناقصه

مبلغ 
تضمین

40014081-220000938860000161400/10/191400/10/251400/11/051400/11/061400/11/09750,000,000
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سازمان حمل ونقل جمعى شهرداریهاى شهرســتان فالورجان باستناد مصوبه 
هیئت مدیره در نظر دارد دو دستگاه مینى بوس خود را از طریق مزایده با مبلغ پایه 
کارشناسى به مدت یکسال به متقاضیان واجد شرایط اجاره دهد.لذا از متقاضیان 
واجد شرایط وداراى تجربه کافى دعوت مى شوداز تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت 
ادارى روز دوشنبه 1400/10/27 جهت دریافت اسناد مزایده به  این سازمان مراجعه 
و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند،سازمان در 

رد یا قبول هریک از پیشنهاد ات مختار است. 
نشانی: اصفهان -  فالورجان-بلوار بسیج-خیابان شهداى نیکان

 تلفن: 37423147-031 دورنگار: 031-37431023
WWW.falavarbus.ir :سایت اینترنتی

آگهی مزایده 

سازمان حمل ونقل جمعى شهرداریهاى شهرستان فالورجان

چاپ  دوم چاپ  دوم 

ى
أن

 دورى
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مراسم پایانى مسابقات فوتسال منطقه 4 کشورى 
به میزبانى اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان 
اصفهان با برترى تیم فوتســال استان خوزستان 

خاتمه یافت.
دبیر مسابقات فوتســال منطقه 4 کشور  گفت: در 
راستاى حفظ وصیانت از ارزش هاى اصیل انقالب 
شکوهمند اسالمى ایران مراسم پایانى مسابقات 
فوتسال منطقه 4 کشور ویژه کارکنان آموزش فنى 
وحرفه اى کشور جام ســردار دلها سپهبد شهید 

حاج قاسم سلیمانى با حضور آرش اخوان طبسى 
مدیرکل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان 

برگزار شد.
امیرسحرخیزان بیان داشت: مسابقات منطقه اى 
فوتســال با شعار ورزش، نشــاط، مهارت وتعالى 
سازمانى براى آقایان همکار استان هاى خوزستان، 
چهارمحال وبختیارى و مرکزى در ورزشگاه عدل 
اصفهان برگزار گردید کــه در پایان با برترى تیم 

فوتسال استان خوزستان خاتمه یافت.

برگزارى مسابقات فوتسال کشورى به میزبانى فنى وحرفه اى اصفهان

سرپرســت دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
اصفهان از حمایت شرکت شهرك هاى صنعتى استان 
از موسسات دانش بنیان به منظور رفع موانع و توسعه در 

قالب تسهیالت ویژه خبر داد.
احسان شهیر  افزود: در روزهاى اخیر در کارگروه ستاد 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید اســتان اصفهان، 
مسائل برخى موسسات دانش بنیان  بررسى شد و قرار 
شد، شرکت شــهرك هاى صنعتى حداکثر مساعدت با 

آنان را داشته باشد تا این موسسات بتوانند فعالیت خود 
را  توسعه دهند.

سرپرســت دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
اصفهان تصریح کرد:حمایت ویژه از شرکت هاى دانش 
بنیان در شهرك هاى صنعتى و ارائه تسهیالت خاص 
براى آن از ویژگى هاى مطرح شــده مصــوب در این 

کارگروه بود.
وى ادامه داد: همچنین هشت شرکت استان اصفهان با 

اداره کل حفاظت محیط زیست بر سر استقرار در شعاع 
50 کیلومترى و داخل محدوده شهرى  اختالف داشتند 
که قرار شد از محیط هاى صنعتى موجود که در شرکت 
شهرك ها وجود دارد و رده آالیندگى با آنها تطابق دارد، 

استفاده شود.
شهیر گفت: این اقدام در راستاى  توسعه و  ایجاد صنعت 
با شعاع 50 کیلومترى و با هدف  حفظ محیط زیست و 

رفع  آالینده ها در این محدوده بوده است.

حمایت شرکت شهرك هاى صنعتى استان از توسعه مؤسسات دانش بنیان 

م
ش
تا
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در حال حاضر سازمان جهانى بهداشت نگرانى ها در مورد 
سویه «آى اچ یو» (IHU) را بى مورد خوانده است.

بعد از انتشار خبرهایى درباره سویه جدید کرونا از فرانسه 
نگرانى هایى در میان جوامع به وجود آمد تا اینکه سازمان 
جهانى بهداشت با گزارشى از نگرانى ها کاست. اما این 

گزارش چیست؟
آنطور که «ایســنا» گزارش داده، تنها شــمار اندکى از 
سویه ها به مرحله اى مى رسند که سازمان جهانى بهداشت 
(WHO) آنها را در گروه «سویه  نگران کننده» دسته بندى 
کند. به همین دلیل عجیب بود ســویه اى موســوم به 
«آى اچ یو» که بیش از یک ماه پیش در فرانسه شناسایى 

شد و چندان پخش نشد، هفته گذشته ناگهان خبرساز شد. 
در حال حاضر سازمان جهانى بهداشت نگرانى ها در مورد 
این سویه را بى مورد خوانده است.«عبدى محمود»، مدیر 
حوادث این سازمان، نیز یادآور شد که «این سویه در رادار 
ما زیرنظر است» و تأکید کرد که «آى اچ یو» یک تهدید 
به حساب نمى آید. این ســویه نخستین بار در ماه نوامبر 
در فردى ساکن منطقه مارســى فرانسه که به تازگى از 
کامرون در آفریقاى مرکزى بازگشته بود، شناسایى شد. 
11 فرد دیگر که همگى با مبتالى نخست در ارتباط بودند 
نیز به این سویه آلوده شدند و آى اچ یو به عنوان یک سویه 

جدید در تاریخ 9 دسامبر ثبت شد.

فرمانده نیروى دریایى ســپاه پاسداران انقالب اسالمى 
تأکید کرد حاج قاسم، کاریزماى خاصى داشت و جمهورى 

اسالمى انتقام وى را از آمریکا خواهد گرفت.
سردار تنگسیرى خاطر نشان کرد: ما نمى خواهیم با کسى 
بجنگیم. ما پس از پیروزى انقــالب، وزارت جنگ را به 
دفاع تبدیل کردیم. وى با تأکید بر اینکه سربازان ایران با 
دشمنان مقابله مى کنند، به دعوت جمهورى اسالمى ایران 
از کشور هاى مسلمان براى حضور در رزمایش هاى اخیر 
خبر داد و گفت: مــا در رزمایش هاى خود از عمان و قطر 

دعوت کردیم که در این رزمایش شرکت کنند.
وى درباره حمایت ایران از گروه هاى مقاومت منطقه خاطر 

نشان کرد: نیرو هاى مقاومت به جایى رسیدند که نیازى 
به آموزشى ندارند حزب ا... به تنهایى مى تواند کل مقاومت 
را آموزش دهد اگر [گروه هاى مقاومت]بخواهند حتماً این 
کار را مى کنیم حماس و گروه هاى مقاومت، خودشــان 
موشک مى سازند دیگر نیازى به کسى ندارند. اگر خواستند، 
راهنمایى مى کنیم. این فرمانده سپاه درباره انتقام از خون 
شهید سلیمانى هم تأکید کرد: ما هنوز انتقام نگرفته ایم 
کمترین انتقام [از خون]شهید سلیمانى، رفتن آمریکایى ها 
از منطقه است ما زبان دیپلماسى را مى فهمیم؛ ولى آنان با 
زبان استکبار با ما حرف مى زنند. امروز باید با هر ایرانى، با 

احترام حرف بزنند باید به ما احترام بگذارند.

سویه جدید کرونا
 تهدیدکننده نیست

هنوز انتقام شهید سلیمانى را 
نگرفته ایم

«دینامیت» تاریخى شد
«دینامیت» بــا مجموع    مووى مگ|
فروش 38 میلیارد و 600 میلیون تومان تا تاریخ 
هجدهم دى ماه، توانست رکورد قبلى که در اختیار 
فیلم «مطرب» بوده را پشت سر بگذارد و تبدیل به 
پرفروش ترین فیلم تاریخ سینماى ایران شود. البته 
ذکر این نکته ضرورى است که این فیلم پس از 
افزایش  قیمت بلیت هاى سینما توانسته به رکورد 

جدید دست پیدا کند و نه مخاطب بیشتر.

روزنامه «سازندگى» 
برمى گردد

  ایسنا| امیــر اقتناعى، معــاون اجرایى و 
هماهنگى دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگى 
ایران و مدیر گروه رسانه اى «سازندگى» از انتشار 
مجدد روزنامه «سازندگى» پس از وقفه چند ماهه 
خبر داد. اقتناعى اعالم کــرد: « با تدابیر صورت 
گرفته در شوراى مرکزى حزب و با سردبیرى آقاى 
اکبر منتجبى، شاهد حضور مجدد ارگان مطبوعاتى 
حزب در کیوسک هاى نشــریاتى سراسر کشور 

خواهیم بود.»

تفریح الکچرى
  ایران آرت|  سعید روستایى، کارگردان جوان 
«مترى شیش و نیم» که این روزها گفته مى شود 
فیلمش نامزد بهترین فیلم سال فرانسه شده است، 
عکسى از تخمه سیاه آفتابگردان منتشر کرده و 
نوشته است: «امروز فهمیدم از این به بعد خوردن 
تخمه سیاه هم جزو تفریحات الکچرى محسوب 

مى شه! کیلویى 130 هزار تومان؟!»

قیمت جدید پراید 
  اقتصادآنالین| طبق مشاهدات از قیمت 
روز شنبه، قیمت پراید صفر (SE  111 مدل 99) 
حوالى 188 میلیون تومان ثابت ماند؛ با این حال 
این خودرو طى هفته گذشــته حدود دو میلیون 
افزایش قیمت داشته است. معامله کنندگان قیمت 
پراید صفر 99 مدل SE 131 را حوالى 170میلیون 
تومان اعالم کردند که نسبت به معامالت چهار 

روز گذشته یک میلیون گران شده است.

23 کارت  واکسن تقلبى
مدیرکل دفتر بازرسى ارزیابى عملکرد    ایرنا|
و پاسخگویى به شکایات وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى گفت: فقط براى 23 نفر کارت 
واکســن تقلبى بدون انجام واکسیناسیون صادر 
شــده که آنها را شناســایى کردیم و این عدد در 
مقابل 120 میلیون واکسیناســیون بسیار ناچیز 

است.

اثربخشى اعجاب آور  
رئیس انســتیتو پاســتور ایران، از    مهر|
اثربخشــى 96/5 درصدى واکسن پاستوکووك 
خبر داد. علیرضا بیگلرى در گفتگو با شبکه خبر 
سیما گفت: گزارش نهایى کارآزمایى بالینى فاز 
سوم واکسن پاســتوکووك نشان مى دهد که در 
96/5 درصد افراد دریافت کننده این واکســن، 
ایمنى مناسب براى پیشگیرى از بسترى و ابتال به 
نوع شدید بیمارى ایجاد مى شود که نتیجه بسیار 

خوبى است.

این چینى ها!
  ایسنا| ناصر مرادى، رئیس کمیســیون 
کشاورزى اتاق بازرگانى کرمانشاه، با بیان اینکه 
ما باید به سمت استفاده از ســموم دفع آفات که 
ماندگارى کم و مشــخصى دارند، حرکت کنیم 
تأکید کرد: متأسفانه سمومى که اکنون در ایران 
استفاده مى شود از این نوع نیست و برخى از این 
ســموم وارداتى که عمده آنها نیز از چین مى آید، 

روى محصوالت کشاورزى ماندگارى دارد.

آیت ا... جنتى استعفا نکرده 
سخنگوى شــوراى نگهبان در نشست    ایسنا|
خبرى خود در پاســخ به ســئوالى مبنى بــر اینکه 
صحبت هایى راجع به استعفاى آیت ا... جنتى از شوراى 
نگهبان شنیده شده، آیا استعفاى ایشان بین اعضاى 
شورا هم مطرح شده است؟ گفت: تغییرى در شوراى 

نگهبان مطرح نیست و این شایعات غلط است.

از نان شب واجب تر 
خطیــب نمــاز جمعه قم    گروه سیاسى|
معتقد اســت اینترنت ملى از نان شــب براى جامعه 
واجب تر است.  آیت ا... علیرضا اعرافى عنوان کرد: باید 
زیرساخت هاى اینترنت ملى و زمینه هاى فناورى هاى 
پیشرفته افزایش یابد؛ زیرا راه حل بسیارى از مشکالت 
و مفاسد افزایش اینترنت ملى و زیرساخت فناورى هاى 

درونى است که از نان شب واجب تر است.

حمله «ایران» به نمایندگان
  انتخاب|  روزنامه «ایران»، روزنامه رسمى دولت 
با اشــاره به انتقاد هاى نمایندگان از حذف ارز4200 
تومانى نوشت: بیان بى پرواى سخنانى از تریبون هاى 
رسمى که پشتوانه کارشناســى آن مورد تردید است 
و همچنین اراده سهم خواهى از دولتى که مسئولیت 
حل مشکالت اقتصادى ویران کننده و تلنبار شده را 
برعهده گرفته است، به نوعى نپذیرفتن نقش خود در 

رفع مشکالت مردم است.

نظر احمدى نژاد
 درباره فردین  

احمدى نژاد در گفتگویى گفت:    اقتصادنیوز|
«قبل انقالب ســینما مى رفتم. فیلم هایى مانند "ده 
فرمان" را دیدیم که آن زمان جزو فیلم هاى برجسته 
بود. "قیصــر"، "گوزن ها" و "رضا موتــورى" را هم 
دیدیم. بازى خوب بهروز وثوقى که خودش سطح فیلم 
را باال مى برد. دوره ما دوره فردین و بیک ایمانوردى 
بود. فردین که خــدا او را رحمت کنــد، چهار تا خانه 
آنطرف تر از ما زندگى مى کرد... خیلى مشهور بود ولى 
مانند بقیه مردم محل زندگى مى کرد. مردم اصًال حس 
نمى کردند او تافته جدا بافته است یا او فکر کند مردم 

پایین تر از او هستند...»

پیشنهاد متفاوت به رئیسى 
فیاض زاهد، فعال سیاسى در آستانه    برترین ها|
سفر رئیسى به مسکو در یادداشتى انتقادى در روزنامه 
«اعتماد»  نوشت: «جناب رئیسى! آنها از زمان پطرکبیر 
تا امروز، سیاست خود را درباره ایران عوض نکرده اند. از 
نظر آنها ایران نباید آنقدر ضعیف باشد که به دامن غرب 
بیافتد. از سویى نباید آنقدر قدرتمند شود که به تهدیدى 
علیه روسیه بدل شود. این دوخط؛ کل استراتژى روسیه 

در 200 سال گذشته است.»

دشمن، زنان را به سمت 
آرایش کردن سوق مى دهد

آیت ا... سید ابوالحسن مهدوى، امام    عصر ایران|
جمعه موقت اصفهان،  در خطبه هاى نماز جمعه این شهر، 
اظهار کرد: یکى از حربه هاى دشمن تضعیف ایمان زنان 
است، یعنى با حربه رعایت تساوى حقوق، زنان را به روابط 
نامشروع سوق مى دهند، گاهى به بهانه اینکه حجاب یک 
امر شخصى است، مانع نهى از منکر مى شوند، گاه به بهانه 
اینکه بانوان نیاز به ورزش دارند، نقشه مى کشند و گاهى 
به بهانه تمیزى و بهداشت، آنها را به سمت آرایش سوق 

مى دهند و باعث فروپاشى خانواده ها مى شوند.

برنامه ترسناك شعر و ادب 
گروه طالبان که ســعى کرده پس از    برترین ها|
اسقرار در نظام سیاســى افغانستان چهره اى متفاوت و 
اصالح طلبانه از خود نشان بدهد در جدیدترین اقدام خود 
ویژه برنامه شــعر و ادب با حضور اعضاى این گروه در 

تلویزیون ملى این کشور را راه اندازى کرده است!

خبرخوان

هفته پیش فیلمى در فضاى مجازى منتشر شد که نشان 
مى داد، چندین موش بزرگ از درختى در حاشیه خیابانى 
در تهران بــاال رفته اند که این موضــوع واکنش هایى 
را نســبت به معضل موش هاى فاضالب در تهران از 
سوى رسانه ها و همینطور مسئوالن مربوطه به همراه 
داشــت. مهمترین واکنش درباره  جوالن این موش ها 
در گفته هاى یک مسئول این بود که این فیلم به سال 
1398 مربوط مى شــود و تازگى ندارد؛ امــا نکته تمایز 
اینجاســت که این بار ویدیوى مورد بحث، توسط یک 

خبرنگار تهیه شده بود، نه یک شهروند ناشناس.
خبرنگار «ایســنا»، پس از اظهارات برخى مســئوالن 
مربوط درباره  جوالن موش ها که اعالم کرده اند این فیلم  
قدیمى و به دوره  پیشین مدیریت شهرى مربوط است یا 
حتى گفته اند این فیلم ساختگى است و صحت ندارد؛ چرا 
که موش به شاخه هاى درخت نمى تواند آویزان شود، به 
سراغ «فاطمه شهدوســت» رفت؛ خبرنگارى که فیلم 

مربوط به موش ها را گرفته بود.
شهدوست در پاسخ به اینکه اصًال ماجراى این فیلم از 
کجا شروع شد، گفت: حدود ســاعت 5 بعد از ظهر روز 
13 دى ماه وقتى مشــغول پیاده روى بودم، موش هایى 
که روى درخت رفته  بودند، توجهم را به خودشان جلب 
کردند و مثل همیشه که طبق عادت روحیه خبرنگارى، 
از هر اتفاقى در مســیرم عکس یا فیلــم مى گیرم، این 
صحنه را هم ضبط و همان شب در صفحه شخصى ام در 
فضاى مجازى منتشر کردم. این در حالى است که من 
حتى فکرش را هم نمى کردم که قرار است این بازنشر تا 

این حد پیش برود.

بعد از انتشار این فیلم، مسئوالن شهردارى در دو خبر، آن 
را تکذیب کردند؛ موضوعى که این خبرنگار درباره اش 
گفت: راســتش وقتى این اظهار نظرها را خواندم، هم 
مى خندیدم و هم عمیقًا ناراحت شدم. خبر اول مى گفت 
که فیلم براى سال 98 است؛ ولى دومى به کل ماجرا را 
ساختگى خواند. بعد تصویرى از درخت هاى هرس شده 
منتشــر شــد و گفتند چون در فیلم منتشرشده، درخت 

هرس نشده، پس این فیلم صحت ندارد! 
او افزود: شــنیدن این حرف ها واقعًا ناراحت کننده بود. 
براى همین، بعد از کارم، با مردم و کسبه اى که در آن 
محل بودند، صحبت کردم و متوجه شــدم که همان 
روز، یعنى15 دى، در یــک عملیات ضربتى، درخت ها 
هرس شده و هنوز هم بقایاى شاخه هاى هرس شده 
کم و بیش آنجا دیده مى شــد که از آنها هم تصویر و 
ویدیو گرفتم و اظهارات شــاهدان را هم ضبط کردم. 
همچنین رنگى که بعد از هرس به جاى بریده شــده 
شاخه ها مى زنند، گویاى همین ماجرا و تازه بودن هرس  
است. در ادامه در صفحه  شــخصى ام، فیلم بعضى از 
گفتگوهایم را با مردم آن محل که از مزاحمت موش ها 
و تکذیبیه هاى انجام شــده ناخوش بودند، با رضایت 

خودشان منتشر کردم. 
شهدوســت در پایان گفت: واقعًا مى شد داستان شکل 
دیگرى پیش برود، مثًال همان روِز هرس؛ النه موشى را 
که کنار آن درخت بود، به طور نمادین با سنگ مسدود 
کردند. مى شد مســئوالن این ســازمان خیلى راحت 
بگویند ما در حال برطرف کردن این معضل هستیم؛ اما 

متأسفانه فقط تکذیب اتفاق افتاد. 

حقایقى درباره 
ماجراى موش هاى درختى تهران

«صالح الزواوى»، دومین سفیر فلسطین در تهران است که به دلیل حضور طوالنى مدت در سمت سفیرى در ایران، 
به وى لقب «مقدم السفرا» هیئت هاى سیاسى را داده اند، اکنون پس از چهار دهه، مأموریت وى در تهران به پایان 
رسیده و به زودى نیز جانشین وى معرفى خواهد شد. صالح الزواوى متولد فلسطین و سفیر دولت فلسطین در ایران 

بود که پس از «هانى الحسن» عهده دار این مسئولیت شد.
هانى الحسن از اعضاى شوراى مرکزى جنبش فتح و از رهبران برجسته فلسطینى بود و در ایامى که ایران  در جنگ 
تحمیلى با عراق به سر مى برد، «یاسر عرفات»، الحسن را از تهران فراخواند تا عهده دار مسئولیت در وزارت کشور  

شود؛ بنابراین پس از او صالح زواوى به عنوان دومین سفیر فلسطین در ایران پس از هانى الحسن شد.
 با توجه به اینکه هنوز سفیر جدید فلسطین در تهران به طور رسمى معرفى و اعالم نشده است اما حمیدرضا دهقانى، 
سفیر ایران در دوحه در مطلبى که در صفحه اینستاگرام خود درباره صالح زواوى منتشر کرده، نوشته است: امیدوارم 
آقاى زواوى که همچنان مهمان ماست، عمرش بلند باشد و فرزندش راه پدر را ادامه دهد و نگذارد چراغ سفارت در 

این خاندان خاموش شود.

 در پرواز دیروز شنبه هواپیماى فوکر شماره 423 از شیراز به 
مقصد تهران درب قسمت بار درآســمان باز شد و خلبان را 

ناچار به برگشت به فرودگاه کرد.
این دومین سانحه هوایى در فاصله دو روز در ایران بود که 

علت هر دو سانحه نقص فنى اعالم شده است.
در 15 دى ماه هم هواپیماى اصفهان_مشهد دچار سانحه 
شد. گفته شد هواپیماى پرواز اصفهان_مشهد به علت نقص 
فنى در چرخ اصلى سمت چپ از مسیر منحرف و در حاشیه 
باند فرودگاه متوقف شــد. از 117 مسافرى که در این پرواز 

بودند یک مسافر مرد دچار مشکل قلبى شد که همراه با زن 
76 ساله و مرد 63 ساله دیگرى در فرودگاه درمان شدند.

این موضــوع در حالى رخ مى دهد کــه روز 14 دى ماه هم 
هواپیماى قشم ایرالین شــیراز_تهران هم قبل از حرکت 

دچار نقص فنى شد. 
این اتفاقات در حالى رخ مى دهد که مجتبى یوسفى، عضو 
هیئت رئیسه مجلس پیش از این گفته بود که حدود 70 درصد 
هواپیماهاى ایــران به دلیل تحریم و نبــود قطعه زمینگیر 

شده اند.

بزرگ ترین خودروساز کشور گاودارى خود در شهرك صنعتى جنت آباد قم را با قیمت پایه 6/7 میلیارد تومان به مزایده گذاشته 
است.  

مدتى پیش یک نماینده مجلس از گاودارى یک خودروساز بزرگ در کشور خبر داده و از این موضوع گالیه کرده بود. علیرضا 
سلیمى در توییتى نوشته بود: «وقتى فالن خودروساز، به جاى تحقیق و توسعه بخش پژوهش  و تحقیقات  گاودارى دارد، نتیجه  

آن روشن است!»
پیش از این نیز در یک برنامه صداوسیما به خاطره اى مربوط به دو سال پیش اشاره شده بود که حتى مدیر عامل ایران خودرو هم 

از حضور یک واحد دامدارى در لیست اموال ایران خودرو بى خبر بوده است!
اما حاال ابراهیم علیزاده، سردبیر «تجارت نیوز» در توییتى خبر داده که بزرگ ترین خودروساز کشور واحد دامدارى خود را به 

مزایده گذاشته است.
او نوشته است: «آیا واقعاً بزرگ ترین خودروساز کشور گاودارى دارد؟ بله، در شهرك صنعتى جنت آباد قم به ارزش 6/7 میلیارد 
تومان (قیمت مزایده). ماجرا چیست؟ مشترى پول نداشته، گاودارى اش مصادره شده است. آیا هنوز این گاودارى فعال است؟ 

بله، با تعداد قابل توجهى دام.»
بر اساس اعالم مزایده اخیر مهلت این مزایده هم تا 23 دى ماه امسال است.

رئیس کانون صنعت زنبور عسل کشور از کاهش 40 درصدى جمعیت زنبورها خبر داد.
عفت رئیسى مى گوید: بدون اقرار تمام زنبورستان هاى ایران بیمار هستند و از آنجایى که هزینه دارو 300 
درصد گران شده است بسیارى از تولیدکنندگان عسل چاره اى ندارند جز اینکه داروى هاى ارزان قیمت و 
بى کیفیت چینى به زنبورها بدهند تا کلونى هایشان حفظ شود. این داروها ارزان است و بدون کنترل از مرزها 
وارد مى شود. اما از سوى دیگر این احتمال وجود دارد که پسماند این داروها در عسل تولیدى خود را نشان 

بدهد.
وى با اشاره به تلف شدن 40 درصد از زنبورهاى عسل در سال جارى گفت: چندین نوع ویروس و بیمارى 
در بین زنبورها شایع اســت که از مهمترین آنها مى توان به انگل واروآ، نوزوما اشاره کرد؛ متأسفانه بیشتر 

زنبورستان هاى کشور به دلیل کمبود گرده و منابع شهد ضعیف شده اند و بیمار هستند.
رئیسى تصریح کرد: این موضوع براى مسئوالن داراى اهمیت نیست چراکه آنها بر این باورند که مصرف 
عسل براى مردم ضرورتى ندارد وغذاى اغنیاســت که اگر وارد شود مشکلى ایجاد نمى کند اما الزم است 
که در این زمینه وزارت کشاورزى باجدیت ورود کند و مانع ادامه تلف شدن زنبورها شود چراکه این صنعت 
عالوه بر اینکه اشتغال آفرینى قابل توجهى که ایجاد کرده است به اکوسیستم وطبیعت آسیبى وارد نمى کند 

و گردافشانى آن به امنیت غذایى و پایدارى آن کمک مى کند.

پایان 4 دهه مأموریت
 مقدم السفرا در تهران

درب هواپیما وسط آسمان باز شد! داروهاى چینى در جان زنبوران ایرانى!

مزایده «گاودارى» ایران خودرو! 
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بزرگداشت یاد سرداران 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در شانزدهمین 
سالگرد شهادت سـردار حاج احمد کاظمى وشهداى 
عرفه همچنین یادبود شـهادت حاج قاسم سلیمانى 
که در مسجد جامع شهر نجف آباد برگزار شد، گفت: 
تقارن پیدا کردن سـالگرد حـاج احمـد و یادبود حاج 
قاسم با شـهادت حضرت زهرا (س) نشـانه عشق و 
ارادت شـهدا به ویژه این دوبزرگوار به حضرت زهرا 
(س) واهل بیت (ع) اسـت. سـردار سـرتیپ پاسدار 
غالمرضا جاللى افزود: بزرگداشـت و یادواره شهید 
کاظمى وسـلیمانى داراى ارزش معنوى اسـت، زیرا 
نـگاه، تفکـر، شـخصیت و رویکـرد این بزرگـواران 

جایگاه واالیى دارد.

اعتراض کارکنان
 ادارى دادگسترى 

جمعى از کارکنان ادارى دادگسترى اصفهان با حضور 
مقابل این نهاد از شرایط نامناسب معیشتى و حقوق 
پایین ناراضى هسـتند. به گزارش خبرگزارى صدا و 
سیما، مرکز اصفهان؛ حدود 300 نفر از کارکنان ادارى 
دادگسـترى معتقدند که زیر سـایه حقـوق و مزایاى 
قضات، اسمى از آن ها برده نمى شود و تاکنون شاهد 
هیچ اقـدام مثبتى از سـوى مسـئوالن در خصوص 
رسیدگى به وضعیت شان نبوده اند. این کارکنان اعالم 
کردند هیچ مزایایى بـراى کارمنـدان ادارى در نظر 
گرفته نشده اسـت. حتى آن ها ایاب و ذهابى ندارند، 

اضافه کار ناچیز و امکانات ادارى فرسوده دارند.

رسیدگى به آسیب هاى 
اجتماعى منطقه مرفه نشین

 شهردار اصفهان در ادامه بازدیدها و جلسات هفتگى 
خود در مناطق شـهردارى بـا حضـور در منطقه 6 از 
نزدیک در جریان مشکالت، ویژگى ها و چالش هاى 
این منطقه قرار گرفت. على قاسم زاده در این جلسه 
به برخـى آسـیب هاى اجتماعـى این منطقه اشـاره 
و تصریح کـرد: منطقه 6 شـهردارى بـه عنوان یک 
منطقه مرفه شناخته شده است، اما در دل این منطقه 
لکه هـاى محرومى وجـود دارد که بایـد بازآفرینى و 

اصالح شود تا به نتایج خوبى برسیم.

گازگرفتگى 2 دختربچه 
اصفهانى 

دو دختر بچه در اثر استنشـاق گاز منواکسـید کربن 
در منازل مسـکونى هوانیروز در خیابان هزار جریب 
اصفهان دچار مسمومیت شدند. با اعالم این حادثه به 
سامانه 115، یک دستگاه آمبوالنس به محل حادثه 
اعزام و دو دختربچه هشت و 10 ساله مسموم شده را 
به بیمارستان الزهرا(س) اصفهان منتقل کردند. این 
حادثه تلفات جانى نداشـته و اسـتفاده از زغال براى 

گرم کردن اتاق علت وقوع آن اعالم شده است.

نگهدارى از 
سگ هاى بدون صاحب 

شـهردار گلپایگان گفـت: در آینده نزدیـک پناهگاه 
نگهدارى از سـگ هاى بـدون صاحب با مشـارکت 
بخش خصوصى در این شـهر راه اندازى خواهد شد. 
پیمان شـکرزاده با اشـاره به ضرورت جمـع آورى و 
کنترل سـگ هاى بدون صاحب در شـهر گلپایگان، 
اظهـار کـرد: انتخـاب روش هـاى کنتـرل جمعیت 
ایـن حیوانـات مسـتلزم مشـارکت و همفکـرى بـا 
دسـتگاه هاى اجرایـى، تشـکل هاى مـردم نهـاد و 

استفاده از ظرفیت افکار عمومى است.

شستشوى شبکه فاضالب   
در آذر ماه سـال جـارى، بیـش از 7 هزار متر شـبکه 
فاضالب در سـطح آبفاى منطقه 5 اصفهان شسـت 
و شـو شـد. به گزارش روابط عمومی آبفـاى منطقه 
5، هدف از انجام این کار کـه به صورت مداوم انجام 
مـى شـود، جلوگیـري از پـس زدگـی، گرفتگـی و 

روان سازي شبکه هاي فاضالب است.

خبر

با احتساب شهرستان کاشان، تا کنون 45 نفر در استان 
اصفهان به سویه اومیکرون مبتال شده اند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره به 
وضعیت شیوع نوع اومیکرون کرونا در شهرستان هاى 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: در 
حال حاضر 31 نفر در استان اصفهان مبتال به اومیکرون 
شدند.پژمان عقدك افزود: این آمار به تفکیک شهرستان 
به این صورت اســت که در شــهر اصفهان 18 نفر، در 
فالورجان پنج نفر، خمینى شهر سه نفر، مبارکه دو نفر و 
در شهرستان هاى بویین میاندشت، نطنز و شهرضا نیز هر 

کدام یک نفر به اومیکرون مبتال شده است.

عقدك با اشاره به اینکه هر روز از یک درصد تست هاى 
انجام شده کرونا در اصفهان تست اومیکرون نیز گرفته 
مى شــود، ادامه داد: باید توجه داشت که در حال حاضر 
تعداد کیت هاى تشــخیص اولیه اومیکرون در اصفهان 
محدود اســت و تشــخیص نهایى نیز در تهران انجام 
مى شــود.در همین حال معاون بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشــکى کاشــان هم گفت: موارد مثبت اومیکرون در 
کاشان به 14 نفر رســید.مهدى دالورى گفت: با توجه 
تعداد مراجعــات به مراکز منتخــب غربالگرى و قدرت 
سرایت باالى سویه اومیکرون احتمال شروع موج ششم 

کرونا با سویه اومیکرون وجود دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
هیچ ردیف بودجه اى براى حل بحــران زاینده رود در نظر 
گرفته نشده و رفع بحران و احیاى زاینده رود باید در دستور 

کار دولت قرار گیرد.
حجت االسالم حســین میرزایى  پیرامون وضعیت بودجه 
عمرانى اصفهان در بودجه 1401 اظهار داشت: به دلیل نبود 
پول، نه تنها وضعیت بودجه عمرانى اصفهان بلکه وضعیت 

بودجه عمرانى کل کشور در شرایط مناسبى قرار ندارد.
وى در مورد بودجه لحاظ شده براى بحران زاینده رود بیان 
کرد: هیچ ردیف بودجه اى براى این موضوع در نظر گرفته 
نشده اســت و ظاهراً آقاى رئیس جمهور و همکارانشان 

صداى العطش مردم شریف اصفهان، چهارمحال بختیارى 
و یزد را در عمل نشنیدند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى خاطر 
نشان کرد: با آنکه آقاى رئیس جمهور دستور احیاء زاینده رود 
را صادر کردند اما در قانون بودجه هیچ ردیف و ریالى براى 

بحران آب در این منطقه در نظر نگرفته اند.
وى درخصوص واکنش نمایندگان نسبت به عدم اختصاص 
بودجه به بحران زاینده رود، گفــت: تا به امروز ضمن ارائه 
تذکر از سوى نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شوراى 
اسالمى از وزیر نیرو نیز در این رابطه سواالتى پرسیده ایم و 

امیدوار هستیم که در این زمینه اتفاقى صورت گیرد.

صداى العطش 
مردم اصفهان را نشنیدند 

تعداد مبتالیان به اومیکرون 
در اصفهان به 45 نفر رسید

رییس اداره مسافر اداره کل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اســتان اصفهان با بیان اینکه تعداد رانندگان 
بخش حمل و نقل مسافر در استان اصفهان حدود 
15 درصد کاهش پیدا کرده اســت افزود: در زمان 
حاضر با کمبود راننده در بخش حمل و نقل مسافر 

مواجه هستیم.
حسین بیغمیان افزود: بخش حمل ونقل مسافر در 
استان اصفهان به دلیل شیوع کرونا بازیان گسترده  

و کاهش درآمد شدید مواجه شده است.
وى ادامه داد: تعدادى از مالکان هم به همین دلیل 
خودروهاى خود را فروختند و یا واگذار کردند و یا در 
کارخانه هاى صنعتى مشغول فعالیت شدند و تعداد 
زیادى از رانندگان هم تغییر شغل دادند و فعالیت در 

بخش حمل ونقل بار را انتخاب کردند.
رییس اداره مسافر اداره کل راهدارى و حمل ونقل 
جاده استان اصفهان اظهار داشت: فعالیت در بخش 
حمل ونقل جاده اى با توجه بــه وضعیت کنونى و 

گرانى قطعات و الستیک و روغن صرفه اقتصادى 
براى این افراد ندارد و بیشــتر آن ها به همین دلیل 

ماشین هاى خود را در صنایع فرستادند.
وى اضافه کرد: در صورت تشکیل ستاد نوروزى در 
سال جارى و لغو محدودیت هاى تردد در ایام نوروز،  
با کمبود راننده و ناوگان اتوبوسى در استان اصفهان 

مواجه خواهیم شد.
بیغمیان خاطرنشان کرد: استان اصفهان درزمینه 
ناوگان حمل ونقل مســافر و راننده در کشور مقام 
اول را به خود اختصاص داده اســت اما با توجه به 
وضعیت کنونى احتمال بروز مشکالتى وجود دارد 
همان طور که در سال جارى درزمینه  اعزام زائران 

اربعین با مشکل مواجه شدیم.
وى بیان کــرد: نســبت به پیش از شــیوع کرونا 
تعــداد ســفرهاى اســتان حــدود 25 درصد و 
تعداد مســافران حدود 35 تــا 40 درصد کاهش

 داشته است.

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى اســتان اصفهان از دســتگیرى ســارق باطرى 
خودروها در عملیات کارآگاهان پایگاه غرب این پلیس و اعتراف متهم به 22 فقره سرقت 

خبر داد.
سرهنگ حسین ُترکیان اظهار داشت: در پى شکایت یکى از شهروندان ساکن در منطقه 
غرب شهر اصفهان مبنى بر سرقت باطرى خودروى وى موضوع در دستور کار کارآگاهان 

پایگاه غرب پلیس آگاهى استان اصفهان قرار گرفت.
وى افزود: کارآگاهان پس از اظهارات شاکى در محل وقوع سرقت حضور یافته و با بررسى 
دقیق و هوشمندانه و جمع آورى مدارك و مســتندات الزم به یکى از سارقان سابقه دار 

قطعات و محتویات داخل خودرو مظنون و دستگیرى وى را در دستور کار قرار دادند.
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان اظهار داشت: با رصد هوشــمندانه متهم در نهایت 
مشخص شد وى توســط مأموران کالنترى 20 فرماندهى انتظامى شهرستان اصفهان 
دستگیر و به زندان اصفهان معرفى شده اســت که بالفاصله کارآگاهان متهم را از زندان 

تحویل گرفته و تحقیقات علمى و تخصصى خود از این سارق را آغاز کردند. 
ســرهنگ ترکیان عنوان داشــت: متهم که در برابر مســتندات پلیس چاره اى جز بیان 
حقیقت نداشت به بزه انتســابى خود معترف و به 22 فقره سرقت باطرى خودرو و فروش 
آنها به متصدى یک واحد ضایعات فروشــى اقرار کرد که در ادامه با راهنمایى هاى وى، 
مالخر اموال مســروقه نیز دســتگیر و هر دو متهم براى انجام اقدامــات قانونى تحویل 

مرجع قضائى شدند.

کارشناس اداره کل هواشناســى استان از افزایش 
غلظت آالینده هاى جوى و استمرار این شرایط در 
مناطق مرکزى و صنعتى به ویژه کالنشهر اصفهان 

تا روز چهارشنبه 22 دى ماه خبر داد.
حجت ا... على عسگریان با اشاره به استمرار سکون 
جوى در سطح اســتان تا اواسط هفته جارى اظهار 
داشت: این شــرایط در مناطق مرکزى و صنعتى 
از جمله کالنشهر اصفهان، دولت آباد، فالورجان، 
خمینى شهر، نجف آباد و زرین شهر با تشدید آلودگى 

هوا و کاهش دید افقى به ویژه در ساعات اولیه روز 
همراه است و شــاخص ها در برخى ساعات ناسالم 

براى عموم مردم پیش بینى مى شود.
او خاطرنشــان کرد: آسمان ســایر مناطق استان 
تا اواســط هفته صاف تا قســمتى ابــرى، گاهى 
وزش باد پیش بینى مى شــود و از روز سه شــنبه 
21 دى در مناطق غرب و شــمال غرب اســتان 
ناپایــدارى جــوى و بارش هــاى پراکنــده را 

انتظار داریم. 

سازمان هواپیمایى کشــورى گزارش اولیه سانحه 
پرواز 6904 هواپیمایى کاسپین در فرودگاه اصفهان 
در روز پنجشنبه را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، 
این پرواز توسط یک فروند هواپیماى بوئینگ با 9 نفر 
خدمه پروازى و 117 مسافر و در ادامه برنامه روتین 

روزانه انجام مى شده است.
هواپیما در ساعت 16:48 با واحد رادار تقرب فرودگاه 
اصفهان تماس گرفته و توســط کنترلر مرکز تقرب 
پرواز مجاز براى انجام طرح ILS براى باند 25 راست 
فرودگاه اصفهان شــده است. در ســاعت 16:56 و 
در فاصله 35 مایلى فــرودگاه اصفهان، خلبان پرواز 
درخواست انجام طرح تقرب بصرى کرده که کنترلر 
با آن موافقت کرده است. در ادامه پرواز مورد نظر با 
هدایت افسر اول پرواز (خلبان دوم یا کمک خلبان)، 
در ساعت 17:07 دقیقه بر روى باند 25 راست فرود 

آمده و دچار سانحه شده است.
بر اساس این گزارش، پس از تماس چرخ ها با سطح 
آسفالت باند فرودگاه، ناگهان ارابه فرود سمت چپ 
هواپیما دچار نقص و لرزش نامتعارف شــده و بر اثر 
آن ارابه فرود ســمت چپ جمع شده و موتور شماره 
یک به سطح باند برخورد کرده است. این مساله باعث 
مشاهده جرقه از محفظه بیرونى موتور شده و از این 
زمان خلبان کنترل هواپیما را به عهده گرفته است. 
سپس کنترلر ضمن فعال کردن هشدار آتش نشانى، 
موضوع را به اطالع خلبان رسانده و خلبان ضمن تأیید 
موضوع اشاره به جمع شــدن ارابه فرود کرده است. 
اظهارات خلبان نشان مى دهد که وى با گرفتن ترمز 
سمت راست سعى در جلوگیرى از خروج هواپیما از 
باند داشته که در کنترل موضوع موفق شده، چراکه 
انحراف هواپیما به سمت چپ ادامه نیافته و هواپیما 
به سمت راست و داخل باند متمایل شده و قبل از لبه 

خروجى کنار باند متوقف مى شود.
پس از آن خلبان پرواز به مهمانداران دستور تخلیه 

اضطــرارى داده و مهمانــداران ضمن بــاز کردن 
درب هاى خروجى جلو و عقب در دو طرف هواپیما 
نسبت به تخلیه مســافرین اقدام کرده اند. پرسنل 
ایمنى و آتش نشانى فرودگاه نیز به کمک آنها آمده و 
همه مسافرین سریعًا در کمتر از دو دقیقه از هواپیما 
پیاده شده اند. اما با توجه به تعجیل مسافران در پیاده 
شدن از هواپیما، بعضى از آنها دچار مصدومیت جزئى 
شده و تعداد 9 نفر به واحد اورژانس فرودگاه مراجعه 
کرده اند که از این تعداد سه نفر به طور سرپایى مورد 
مداواى پزشک ترمینال فرودگاه قرار گرفته و شش 
نفر به دو بیمارستان در اصفهان منتقل شدند. پنج نفر 
از مسافران در بیمارستان مداوا و ترخیص شدند و فقط 
یک مسافر خانم باردار مورد مراقبت ویژه قرار گرفته و 
پس از اطمینان پرسنل پزشکى از حال وى، مسافر در 

بامداد روز پنج شنبه مرخص شده است.
با وقوع سانحه به علت توقف هواپیما در سطح باند، 
سریعاً اخطاریه (NOTAM)بسته بودن باند 25 راست 
صادر شــد، ولى این موضوع باعث توقف پروازهاى 
این فرودگاه نشــده و مابقى پروازها از باند 25 چپ 

ادامه یافت.
پس از وقوع سانحه، نمایندگان دفتر بررسى سوانح 
و حوادث ســازمان هواپیمایى کشــورى به همراه 
یک تیم متخصص از شرکت هواپیمایى بالفاصله 
در محل حاضر شــده و اقدامات اولیه جهت ارزیابى 
شدت سانحه را انجام دادند. همچنین دستگاه هاى 
ثبت و ضبط اطالعات پروازى از روى هواپیما پیاده 
شــده و براى بازخوانى به تهران انتقــال یافت. در 
ادامه با اســتفاده از تجهیزات پایگاه نیروى هوایى 
ارتش، فــرودگاه اصفهان و مدیریت بحران شــهر 
تالش شــد که هواپیمــا از کنار باند بــه محوطه 
پارکینگ فرودگاه منتقل شود تا تعمیرات الزم روى 
هواپیما انجام شــود که این مهم تا روز جمعه طول 

کشیده است.

کمبود  راننده در بخش حمل و نقل مسافر اصفهان

سارق باطرى هاى خودرو 
در اصفهان دستگیر شد

ماندگارى آالینده ها در اصفهان تا چهارشنبه 

گزارش اولیه سازمان هواپیمایى کشورى
 از علت  سانحه روز پنج شنبه در فرودگاه اصفهان منتشر شد 

ساعت 17:07 در باند 25 چه گذشت؟
 به دنبال ادامه تیوب سوارى توسط گردشگران در پیست 
اسکى فریدونشهر که روز پنجشــنبه به مرگ یک نفر 
دیگر منجر شد، مقام قضایى هر گونه اجاره تیوب در این 

پیست را ممنوع اعالم کرد.
 در پى بارش هاى اخیر و پوشیده شدن طبیعت شهرستان 
فریدونشهر از برف، حضور گردشگران در این شهرستان 
از سر گرفته شده و صدها نفر براى لذت بردن از طبیعت 
برفى فریدونشهر وارد این شهرســتان شده و به ویژه 
در محدوده پیست اسکى فریدونشــهر مشغول تفریح 

مى شوند.
اما اتفاقى که روز پنج شــنبه در این پیســت افتاد  کام 
بسیارى از گردشگران و مسافران را تلخ کرد. در این روز 
یک زن جوان 32 ساله در اثر تیوب سوارى دچار آسیب 
مغزى شده و جان باخت و بیش از 5 نفر دچار مصدومیت 

جدى شدند.
 امسال حجم برف باریده در این شهرستان بسیار کمتر از 
سال هاى قبل بوده و تیوب سوارى که همواره مورد نهى 
مسئوالن ورزشى شهرستان بوده است، بسیار خطرناکتر 
از هر سال است چرا که موانع طبیعى همچون صخره ها 

و سنگ ها هنوز در برف پوشیده نشده است.
رئیس دادگسترى شهرستان فریدونشــهر در پى این 
اتفاق ضمــن اعالم ممنوعیت تیوب ســوارى به دلیل 
نداشتن هیچ گونه پروتکلى براى ایمنى، اظهار کرد: هر 
گونه اجاره و فروش تیوب در این شهرستان ممنوع بوده 

و با خاطیان برخورد قانونى صورت خواهد گرفت. نورا... 
بهمنى افزود: مغازه هاى اجاره دهنده تیوب، به مدت یک 
ماه پلمپ خواهند شد و خودروهایى که اقدام به اجاره و 

فروش تیوب کنند تا یک ماه توقیف مى شوند.
شرکت توسعه و عمران شهرستان فریدونشهر، پیمانکار 
گرداننده پیست اسکى این شهرستان نیز با بیان این که 
این حادثه خارج از محدوده پیست اسکى فریدونشهر (در 
فاصله 200 مترى محوطه پیست) رخ داده است، اعالم 
کرد: کما فى السابق تیوب سوارى در این پیست ممنوع 
بوده و گردشگران تنها مى توانند از محوطه پیست براى 

پرداختن به ورزش اسکى زیرنظر مربیان استفاده کنند.
همه ایــن اتفاقات اورژانســى تروما در حالــى در این 
شهرستان رخ مى دهد که مسئوالن استان نتوانسته  اند 
بعد از حدود 20 ســال از قرار گرفتن این شهرستان به 
عنوان یکى از مهمترین قطب هاى گردشگرى استان 
اصفهان، پزشک جراح ثابت براى بیمارستان فریدونشهر 
و امکاناتى نظیر سى تى اســکن را در این بیمارســتان 

مستقر کنند.
اما رئیس هیئت اسکى استان اصفهان در خصوص حادثه 
تیوب سوارى پیست فریدونشهر که منجر به فوت یک 
نفر و مصدومیت چندنفر دیگر شــد، گفت: بارها درباره 
عواقب بد و حوادثى که تیوب سوارى مى تواند به دنبال 
داشته باشــد تذکر داده ایم، اما باز هم شاهد بروز چنین 

حوادث ناگوارى هستیم.

محمود یســیلیانى اظهار کرد: با بارش برف و مساعد 
بودن شرایط اسکى، شاهد حضور عالقه مندان زیادى 
در پیست هاى اسکى استان به ویژه فریدونشهر هستیم 
و همیشه یکى از مشکالت و معضالت ما در پیست هاى 
اسکى، استفاده از تیوب به ویژه در مناطق حادثه خیز بوده 
و بارها در این خصوص هشدارهاى الزم به خانواده ها 
و عالقه مندان داده شد، اما متاسفانه باز هم شاهد بروز 

چنین اتفاقات ناگوارى هستیم.
وى افزود: با توجه به تعطیلى رســمى پیســت اسکى 
فریدونشــهر در پنج شــنبه (16، دى مــاه)، برخى از 
افرادى که به این محل سفر کرده بودند در دامنه کوه و 
مسیرهاى منتهى به پیست فریدونشهر در فاصله 200 
مترى خارج از محدوده پیســت، اقدام به تیوب سوارى 
کردند که متأسفانه منجر به این حادثه تلخ شد که طى 
آن یک بانوى جوان که دچار ضربه مغزى شده بود، فوت 

کرد و چند نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
رئیس هیئت اسکى استان اصفهان با اشاره به استقبال 
خوب مردم از بازگشــایى پیســت فریدونشهر گفت: با 
بارش برف خوبى که در منطقه داشــتیم و بازگشــایى 
رسمى آن شــاهد اســتقبال بســیار خوبى بودیم که 
ترافیک سنگینى را نیز ایجاد کرد. خوشبختانه در خود 
محوطه پیست امکانات و تفریحات سالم و ایمنى براى 
عالقه مندان به این رشته فراهم شده و نیازى به چنین 

اقدامات خطرناك نیست.

به دنبال مرگ یک نفر و مصدوم شدن 5 نفر دیگر در روز پنج شنبه تأکید شد؛

ممنوعیت تیوب سوارى
 در پیست فریدونشهر 

معاون مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان در خصوص کلیپ منتشر شده از انباشت 
و دپوى زباله هاى عفونى و خطرناك پسماندهاى بیمارستانى رها شده در محوطه 
مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در فضاى مجازى، اظهار کرد: این کلیپ منتشر 
شده و موارد اعالم شده قابل پذیرش نیست و به هیچ عنوان این زباله ها عفونى 
نبوده است؛ این زباله ها ویال هاى واکسن تزریقى کرونا به همشهریان است که 

مطابق دستورالعمل این ویال ها را در این جعبه هاى زرد رنگ قرار دادیم.
محمدباقر رضاعلى اضافه کرد: باید این ویال هر چند روز یک بار از مراکز تجمیعى 
واکسیناسیون جمع آورى شوند و این زباله ها عفونى و خطرناك نیستند و مطابق 
برنامه ریزى ها این ویال هاى واکســن از همه مراکز تجمیعى واکسیناسیون در 

شهرستان اصفهان در مراکز بهداشت یک و دو جمع آورى مى شوند.
معاون مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان تاکید کرد: این ویال ها بعد از جمع آورى 
از مراکز واکسیناســیون در جعبه هاى زرد رنگ ویال واکسن ریخته مى شود و با 
هماهنگى با مرکز بهداشت استان اصفهان براى خرد کردن و دفع نهایى ارسال 

مى شوند.
رضاعلى تصریح کرد: براى جمع آورى زباله هاى عفونى مراکز بهداشــتى با چند 
شرکت  قرارداد داریم و ســرنگ ها، سرســوزن ها، پنبه و پدهاى الکلى تحویل 
این شرکت ها داده مى شــود، معموًال نیروهاى این شــرکت ها روزانه به مراکز 

واکسیناسیون براى جمع آورى این موارد مراجعه دارند.

تکذیب کلیپ انباشت زباله هاى 
عفونى در مراکز بهداشتى 
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در فیلم سینمایى «خائن کشى» به کارگردانى مسعود کیمیایى و تهیه 
کنندگى على اوجى دو کارگردان و یک منتقد سینما حضور دارند.

در آخرین ساخته مسعود کیمیایى، بهرام بهرامیان کارگردان فیلم هایى 
همچون آل، پریناز، آینه شمعدون و سامان سالور کارگردان فیلم هایى 
همچون سه کام حبس، تمشک، سیزده59، ساکنین سرزمین سکوت، 

آمین خواهیم گفت، ترانه تنهایى تهران به عنوان بازیگر حضور دارند.
همچنین جواد طوسى منتقد سینمایى کشور نیز حضور پررنگى در این 

فیلم دارد.
«خائن کشــى» از جمله فیلم هاى راه یافته به چهلمین جشنواره فیلم 
فجر است که اولین نمایش آن بهمن ماه همزمان با برگزارى این رویداد 

فرهنگى خواهد بود.
امیر آقایى، پوالد کیمیایى، پانته آ بهرام، سارا بهرامى، اندیشه فوالدوند، 
حمید رضا آذرنگ، سام درخشانى، نرگس محمدى، رضا یزدانى، الهام 
حمیدى، نسیم ادبى، فریبا نادرى، شکیب شجره، پردیس پور عابدینى 
با حضور فرهاد آئیش، اکبر معززى، سعید پیردوست، امیررضا دالورى، 
ایوب آقاخانى، سام نورى، امیرکاوه آهنین جان، سپند امیرسلیمانى، ایلیا 
کیوان، شکر خدا گودرزى، شــاپور کلهر، امیرحسین نوروزبیگى، مانى 
حیدرى، سوگل خالقى، امیرحسین هشترودى، مریم عباس زاده،  بشیر 
ادریسى، شاین عیسایان و کیانوش گرامى با هنرمندى مهران مدیرى از 

بازیگران این فیلم پر بازیگر هستند.

«خائن کشى» شبیه به کارهاى قبلى کیمیایى است
در همین حال نسبم ادبى بازیگر سینما و تلویزیون درباره نقش خود در 

فیلم هاى سینمایى «خائن کشى» توضیح داد.

این بازیگر سینما و تلویزیون درباره حضور خود در چهلمین جشنواره فیلم 
فجر عنوان کرد: امسال با دو فیلم سینمایى «خائن کشى» به کارگردانى 
مسعود کیمیایى و فیلم ســینمایى «نمور» به کارگردانى داوود بیدل در 

چهلمین جشنواره فیلم فجر حضور دارم.
بازیگر فیلم ســینمایى «لب خط» اظهار کرد: «خائن کشــى» فضاى 
بسیار متفاوت با ویژگى هاى خاص خودش را دارد و از نظر فضاسازى، 
قصه، داستان و کارگردانى یکى از کارهاى خوب مسعود کیمیایى است. 
این فیلم دقیقا فضاى کارهاى خوِد خود کیمیایى اســت؛ کارهایى مثل 
«ســرب» و دیگر آثارى که خود واقعى مســعود کیمیایى را به تصویر 

مى کشیدند.
بازیگر فیلم سینمایى «پسرکشى» بیان کرد: شاید در طى یکى دو کار 
اخیر مسعود کیمیایى تغییراتى در آثار او دیده مى شد ولى «خائن کشى» 
شبیه به کارهاى قبلى اوست و به همین دلیل مى گویم در این کار خوِد 
خود کیمیایى را مى بینیم. مسعود کیمیایى فضاى خاص و سینماى ویژه 

خودش را دارد و این کار جزو آثار خوب کیمیایى به شمار خواهد رفت.
بازیگر فیلم سینمایى «بى وزنى» خاطرنشان کرد: در این فیلم سینمایى 
بازیگران شــناخته شــده اى مثل محمد رحمانیان، حمیدرضا نعیمى، 
حمیدرضا آدرنــگ، مهران مدیرى و  دیگر هنرمندانــى به ایفاى نقش 
پرداخته اند که هرکــدام کارگردان آثار شــاخصى در تئاتر و تلویزیون 

هستند.
بازیگر فیلم سینمایى «چهارشنبه» عنوان کرد: اتفاقات فیلم در یک خانه 
قدیمى که افراد زیادى در آن زندگى مى کنند، مى گذرد و من در این فیلم 

نقش یک زن موتورساز را بازى مى کنم که نقش کوتاه ولى 
در عین حال متفاوتى است.

بازیگرٍى 2 کارگردان و یک منتقد 
در آخرین اثر کارگردان مشهور سینما

«خائن کشى» 
خوِد خود کیمیایى است

«قهرمان» در لیست 
پیش بینى نشریه «ورایتى»
همزمان با آغاز اکران «قهرمان» در کشــورهاى 
فرانسه و آمریکا، نشریه «ورایتى» در جدیدترین 
پیش بینى خود، «قهرمان» را در لیست پنج فیلم 
شانس اسکار در رشــته بهترین فیلم بین المللى 

قرار داد.
در ایــن لیســت کــه جدیدتریــن فهرســت 
پیش بینى هاى این نشــریه معتبر سینمایى است، 
فیلم هاى «ماشــین من را بران»، «فرار»، «من 
مرد تو هســتم»، و «بدترین آدم دنیا» هم دیده 

مى شوند.
از سوى دیگر، وبسایت The Wrap در مطلبى امیر 
جدیدى را شایسته توجه اسکار عنوان کرده است. 
کارلوس آگیالر، منتقد این وبســایت، با اشاره به 
اهمیت روزافزون رشته بهترین فیلم بین المللى، به 
سه نقش آفرینى برجسته در سه فیلم «قهرمان»، 
«ماشین من را بران» و «بدترین آدم دنیا» اشاره 
مى کند که شایسته توجه آکادمى هستند. او درباره 
بازى امیر جدیدى مى نویســد: «بــا وجود اینکه 
بازى هاى میخکوب کننده  بازیگــران فیلم هاى 
استاد برجسته سینماى ایران، اصغر فرهادى، در 
فیلم هایى جدایى و فروشــنده چندان درباره اش 
در نشــریات آمریکا صحبت نشــد اما امسال با 
«قهرمان» این شانس وجود دارد. جدیدى با بازى 
بسیار باورپذیرى که دارد این شخصیت چند وجهى 
را که در موقعیتى اخالقى گیر افتاده، اجرا مى کند.»
اکران فیلم «قهرمان» در ســینماهاى آمریکا از 
جمعه آغاز شده است و نمایش آن در سینماهاى 
سراســر ایران ادامه دارد. «قهرمان» در لیســت 
پیش بینى نشــریه ورایتى همزمان با آغاز اکران 
«قهرمــان» در کشــورهاى فرانســه و آمریکا، 
نشــریه «ورایتى» در جدیدترین پیش بینى خود، 
«قهرمان» را در لیست پنج فیلم شانس اسکار در 

رشته بهترین فیلم بین المللى قرار داد.
در ایــن لیســت کــه جدیدتریــن فهرســت 
پیش بینى هاى این نشــریه معتبر سینمایى است، 
فیلم هاى «ماشــین من را بران»، «فرار»، «من 
مرد تو هســتم»، و «بدترین آدم دنیا» هم دیده 

مى شوند.
از سوى دیگر، وبسایت The Wrap در مطلبى امیر 
جدیدى را شایسته توجه اسکار عنوان کرده است. 
کارلوس آگیالر، منتقد این وبســایت، با اشاره به 
اهمیت روزافزون رشته بهترین فیلم بین المللى، به 
سه نقش آفرینى برجسته در سه فیلم «قهرمان»، 
«ماشین من را بران» و «بدترین آدم دنیا» اشاره 
مى کند که شایسته توجه آکادمى هستند. او درباره 
بازى امیر جدیدى مى نویســد: «بــا وجود اینکه 
بازى هاى میخکوب کننده  بازیگــران فیلم هاى 
استاد برجسته سینماى ایران، اصغر فرهادى، در 
فیلم هایى جدایى و فروشــنده چندان درباره اش 
در نشــریات آمریکا صحبت نشــد اما امسال با 
«قهرمان» این شانس وجود دارد. جدیدى با بازى 
بسیار باورپذیرى که دارد این شخصیت چند وجهى 
را که در موقعیتى اخالقى گیر افتاده، اجرا مى کند.»
اکران فیلم «قهرمان» در ســینماهاى آمریکا از 
جمعه آغاز شده است و نمایش آن در سینماهاى 

سراسر ایران ادامه دارد.

سعید سهیلى، پدر سینا مهراد، از عصبانیتش هنگام تغییر نام پسر بازیگرش گفت و البته تاکید کرد پس از مدتى 
درك کرده که او این کار را براى ورود مستقل به سینما کرده است.

این کارگردان درباره فرزندش (سینا مهراد) و تالش او براى بازیگر شدن توضیح داد: «سینا از بچگى آدمى 
است که هرچه مى خواهد به دست مى آورد. بچه که بود با گریه آن را به دست مى آورد، بزرگ که شد هم همین 

گونه بود. گفت مى خواهد بازیگر شود و شد، گفت مى خواهد نقش اول شود و شد.»
سهیلى درباره ماجراى تغییر نام خانوادگى فرزندش گفت: «روز اولى که فهمیدم سینا نام خانوادگى اش را 
تغییر داده، بسیار عصبانى شــدم و خودش هم آدم زرنگى است و این موضوع را متوجه شد و حدود دو هفته 
مقابل چشمانم ظاهر نشد. بعد از آن مدت به این موضوع فکر کردم که نیت او چقدر درست است. او مى خواسته 
وارد سینما بشود به همین دلیل به صورت مستقل عمل کرده است و خواسته بگوید به کسى وابسته نیستم.» 

برد پیت با اعالم فعالیت در یک حوزه جدید، طرفداران خود را غافلگیر کرده است، تغییر حرفه اى که هیچ 
کس فکرش را نمى کرد. ستاره 57 ســاله هالیوود به تازگى فاش کرده است که به طور موقت از دنیاى 
بازیگرى کناره گیرى کرده و وارد عرصه موسیقى خواهد شــد! بر اساس گزارش ها، این بازیگر و تهیه 
کننده برنده جایزه اسکار با دیمین کوینتارد، تهیه کننده موسیقى برنده جایزه امى همراه شده تا استودیو 
مشهور Miraval Studios در جنوب فرانسه را بازگشــایى کند، استودیویى که در گذشته با چهره هاى 

بزرگ دنیاى موسیقى همکارى داشته است.
این استودیو ضبط موسیقى در سال 1977 ساخته شده و در عمارت شاتو میراوال واقع شده، عمارتى که 
پیت در سال 2012 آن را همراه با همسر سابقش آنجلینا جولى خریدارى کرد. جالب اینکه مراسم ازدواج 
این دو در سال 2014 در  یک کلیساى قدیمى متعلق به قرن سیزدهم در همین عمارت انجام شده بود. 
این استودیو توسط سازنده اش ژاك لوسیه طراحى شده اما از زمان خریده شدنش توسط پیت به طور کامل 
بازسازى شده است. اکنون برد پیت و دیمین کوینتارد قصد دارند آن را براى ضبط ترانه هاى موسیقیدانان 
برجسته در سال آینده میالدى آماده کنند. شاید همکارى پیت و کوینتارد در نگاه اول غیرمنتظره به نظر 
مى رسد اما به گفته کوینتارد، همکارى با پیت از همان لحظه اول دیدارشان در ذهن او شکل گرفته است.

سریال «وضعیت سفید» به کارگردانى حمید نعمت ا... این بار از شبکه تماشا به روى آنتن مى رود.
مجموعه «وضعیت سفید» در ژانر تاریخى، درام به تهیه کنندگى محمدرضا شفیعى و نویسندگى هادى 
مقدم دوست و حمید نعمت ا... از امروز یکشنبه، 19 دى ماه هر شــب ساعت 21 از شبکه تماشا پخش 

مى شود.
«وضعیت سفید» اولین بار پاییز 1390 در 42 قسمت از شبکه سه سیما به روى آنتن رفت.

افسانه بایگان، ابوالفضل پورعرب، یونس غزالى، عباس غزالى، مونا احمدى، رابعه مدنى، زنده یاد على 
سلیمانى و عزت ا... مهرآوران، شهین تسلیمى، امیرحســین رستمى، حمیراریاضى، لیندا کیانى، افسانه 
چهره آزاد، اسماعیل سلطانیان، سهیال گلستانى، پوراندخت مهیمن، سیما خضرآبادى، امیر کاظمى، سید 

جواد هاشمى، اصغر نقى زاده و ... از بازیگران این مجموعه تلویزیونى هستند.
داستان «وضعیت سفید» به هنگام شروع تهران از زمستان ســال 66 شروع مى شود که اعضاى یک 
خانواده پرجمعیت که تقریبا همه با هم قهر هستند و اختالف دارند، براى دورى از حمالت دشمن ساکن 
باغ مادرشان (رابعه مدنى) در روستایى واقع در حومه تهران مى شوند. استقرار خانواده در باغ و همجوارى 
آنها با مردم روستا که در اوج همدلى به ســر مى برند، حوادث گوناگونى را براى خانواده رقم مى زند که 

باعث درك آنها از مشکالت یکدیگر و ریشه هاى بى اهمیت اختالفاتشان مى شود.

عصبانیت کارگردان «گشت ارشاد»
 از پسرش

«برد پیت» از دنیاى بازیگرى
 کناره گیرى مى کند

پخش چندباره سریال 
«وضعیت سفید» حمید نعمت ا... 

■■■

■■■

اشکان خطیبى بازیگر، خواننده و مجرى، جدیدترین اثر خود در عرصه موسیقى را با بازخوانى قطعه «مى گریزى» از لقمان 
ادهمى، به همراه موزیک ویدیو منتشر کرد.

آهنگسازى و ترانه این قطعه براى لقمان ادهمى است که ســال ها پیش این قطعه را با نام «پابند» ساخته بود. امیر 
عظیمى قطعه «مى گریزى» را تنظیم کرده و اشکان خطیبى با همخوانى غزل سهرابى، این قطعه را اجرا کرده است.
اشکان خطیبى در صفحه شخصى خود درباره این قطعه نوشــت: «جرقه بازاجراى این ترانه، چند ماه پیش و در پى 
تلخى ناگوار از دست دادن یک به یک یاران و بزرگان و همکاران مان در این دو سال سخت، زده شد. هر کدام که پر 
کشیدند یا بار سفر بستند، تکه اى از ما را با خودشان بردند. حاال ما مانده ایم و تکه هایى که جایشان دیگر پر نمى شود. 

موزیک ویدیو این قطعه، حاصل تالش یک گروه 40 نفره و ثبت برداشت هاى بى شمار است. امید که مقبول افتد.»
اشکان خطیبى که در حال حاضر در سریال «خاتون» نقش آفرینى مى کند، خواننده گروه «ترافیک» است. انتشار 
اولین آلبوم این گروه در سال 91، که همنام با این گروه موسیقایى بود، مورد توجه اهالى و دوستداران موسیقى 
قرار گرفت. این هنرمند در ادامه قطعه هایى چون، «امسال سال ماست»، «گریه کن دختر»، «دستتو بده من»، 

«روزاى سخت» و «پرده نقره اى» را منتشر کرد.

ی ر م ی ر ن و ب ر چه یى
 زیادى در آن زندگى مى کنند، مى گذرد و من در این فیلم

وتورساز را بازى مىکنم که نقش کوتاه ولى
فاوتى است.

ى گریزى» از لقمان 

ساخته بود. امیر 
جرا کرده است.
پیش و در پى  ه
 هر کدام که پر 
پر نمى شود.  ر

قبول افتد.»
ست. انتشار 
ن موسیقى
و بده من»،

اشکان خطیبى به عرصه موسیقى برگشت

صفحه شخصى سریال «جیران» با انتشار فیلمى، 
از آغاز پخش این ســریال از جمعه (24 دى ماه) 

خبر داده است.
این سریال به کارگردانى، حسن فتحى، نویسندگى 
احسان جوانمرد و حســن فتحى و تهیه کنندگى: 
اســماعیل عفیفه، ساخته شده اســت.طراحى و 
ساخت آنونس نیز توســط حمید نجفى راد ساخته 

شده است.
داستان این سریال درباره جیران مى باشد. جیران 
در واقع یکى از ندیمه هاى ناصرالدین شاه است. 
قصه این سریال مربوط زمانى از پادشاهى این شاه 

قاجارى است که وى عاشق جیران مى شود.
 «جیران» شانزدهمین سریال حسن فتحى (پس 
از مجموعه هاى شــب دهم، مــدار صفر درجه و 
میوه ممنوعه و دومین سریال او در شبکه نمایش 
خانگى پس از سریال «شهرزاد» است و روایتگر 
زندگى جیرانـ  یکى از همسران ناصرالدین شاه 

ـ است.
بهرام رادان، پریناز ایزدیار، امیرحسین فتحى، 
امیرجعفرى، رویا تیموریــان، مهدى پاکدل، 
رعنا آزادى ور، ستاره پسیانى، غزل شاکرى، 
سمیرا حسن پور، کتانه افشارى نژاد، مرتضى 
اسماعیل کاشــى، هومن برق نورد، مهدى 
کوشکى، فاطمه مســعودى فر، بهناز نازى، 
غالمرضا نیکخواه، ســیاوش چراغى پور، 
محمد شــیرى و با حضور مریال زارعى (در 
نقش مهدعلیا) بازیگران این سریال عاشقانه 

هستند. 

پخش «جیران» 
حسن فتحى از جمعه
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محرم نویدکیــا در واکنش به حذف ســرخابى ها از لیگ 
قهرمانان آسیا و صعود مستقیم سپاهان و فوالد گفت: اگر 
سپاهان و فوالد نبودند براى فوتبال ما فاجعه اتفاق مى افتاد. 
اگر ما هم حذف مى شدیم، آبروریزى بزرگى اتفاق مى افتاد. 
اگر همین روند را ادامه دهیم باز هم همین اتفاقات مى افتد. 
امیدوارم روزى برسد که دیگر اما و اگرها در فوتبال ما تمام 
شود تا چنین مشکالت بزرگى براى فوتبال ما تکرار نشود و 
بقیه تیم ها هم بتوانند از فوتبال ما دفاع کنند. فقط برگزارى 
یک مســابقه یا بردن، دفــاع از حیثیت فوتبال نیســت و 
سازماندهى مى تواند از اعتبار یک کشور دفاع کند و سپاهان 

و فوالد این کار را انجام دادند.

آبروى فوتبال ایران را خریدیم

01

04

در ادامه واکنش ها به حذف پرســپولیس و استقالل از لیگ 
قهرمانان آسیا نوبت به مهدى طارمى رسید که به این موضوع 
واکنش نشــان دهد. ســتاره ایرانى پورتو با انتشار استورى 
و توییتى کنایه آمیز نوشت: «مى ترســم دوباره حرف بزنم 
مشکل دار شوم. ولى واقعاً حیف آسیا نیست که پرسپولیس و 
استقالل با این همه سرمایه نمى توانند در این رقابت ها حضور 
داشته باشند؟» پیش از این طارمى بخاطر انتشار توییتى علیه 

سرمربى تیم ملى از لیست تیم ملى خط خورده بود.

کنایه و ترس طارمى!

03

05

بعد از پایان سال 2021 میالدى برترین هاى شطرنج جهان 
معرفى شدند و علیرضا فیروزجا، استاد بزرگ شطرنج ایرانى 
االصل -که در حال حاضر در فرانسه حضور دارد و با پرچم 
این کشور در مسابقات شرکت مى کند- نیز در بخش هاى 
مختلف حضور دارد. در بخش برترین شطرنج بازهاى جهان 
مگنوس کارلسن نروژى به عنوان برترین شناخته شد و در 
جاى نخســت قرار گرفت. علیرضا فیروزجا دوم شد و ایان 
نپومنیچچى در رده ســوم قرار گرفت. در بخش پدیده سال 
فیروزجا در رده نخســت قرار گرفت و به عنوان پدیده سال 

انتخاب شد.

اســطوره انگلیس و ستاره سابق منچســتریونایتد در اولین 
روزهاى ســال 2022 به همراه خانواده اش با قایق جدید 5 
میلیون پوندى خود براى اولین بــار به دریا رفت. دیوید بکام 
نام قایقش را «ســون» گذاشته، شــماره پیراهن او در زمان 
بازیگرى اش، همچنین نام میانى دختر 10 ساله  اش هارپر. 
این قایق مى تواند 10 مهمان را در 5 اتاق بزرگ جاى دهد و 
سکوى شناى بزرگ و عرشه ساحلى هم دارد. مدیر اجرایى 
قایق سازى فراتى در مورد قایق بکام گفت: «در این قایق فوالد 
و شیشه زیادى استفاده شده و اطراف ما را شیشه احاطه کرده 

است. این قایق یک قصر کریستالى کوچک است...»

فیروزجا
پدیده شطرنج جهان شد

تعطیالت فوق الکچرى«بکام»
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در هفته هفدهم لیگ پرتغال، ســانتاکالرا و اسپورتینگ 
لیسبون به مصاف یکدیگر رفتند و در شرایطى که محمد 
محبى فرصتى براى حضور در میدان پیدا نکرد، سانتاکالرا 
موفق شد اولین شکست فصل اســپورتینگ را رقم بزند. 
اســپورتینگ در شــرایطى با نتیجه 2-3 به یاران محبى 
باخت که فصل گذشته فقط یک شکست در کارنامه این 
تیم در لیگ پرتغال دیده مى شد که آن هم در هفته 33 بود. 
شکست اسپورتینگ باعث شد که این تیم نتواند از پورتوى 
صدرنشین عبور کند و با یک بازى بیشتر از یاران مهدى 
طارمى، هم امتیــاز با این تیم در رده دوم قــرار دارد و در 
شرایطى که پورتو بتواند استوریل را شکست دهند، فاصله 

شان با اسپورتینگ را به 3 امتیاز خواهند رساند.

کمک یاران محبى 
به تیم طارمى

مقصد بعدى اللهیار صیادمنش به سوژه رسانه هاى ترکیه اى تبدیل 
شده و خبرها حاکى از آن است که براى جذب مهاجم 20 ساله ایرانى 

تاکنون 3 پیشنهاد رسیده است.
وب سایت A Spor در مطلبى مدعى شــد که باشگاه هال سیتى 
به دنبال جذب این بازیکن ایرانى اســت. این رســانه نوشت: اللهیار 
صیادمنش که فصل گذشــته پــس از انتقال به صــورت قرضى از 
فنرباغچه به زوریا همه را تحت تاثیر قرار داد، همچنان جزو نام هایى 

است که نمى توان او را در دستور کار نقل و انتقاالت قرار نداد.
این وب سایت در ادامه نوشته است: در حالى که انتظار مى رفت این 
مهاجم جوان که قرارداد قرضى او در ژانویه به پایان رســیده بود به 
فنرباغچه بازگردد، تیم اندرلخت بلژیک و هال سیتى انگلیس براى 

جذب او پا به میدان رقابت گذاشته اند.
روزنامه میلى یت ترکیه نیز با انتشــار خبر عالقه مالک ترك باشگاه 
هال سیتى به مهاجم تیم ملى ایران نوشت: آجون ایلیجاجى مى خواهد 
ستاره فنرباغچه را به هال سیتى منتقل کند. مالک جدید هال سیتى 
قصد دارد در نقل و انتقاالت ژانویه تحرکات زیادى در بازار داشته باشد. 

هدف آخر ایلیجاجى از فنرباغچه است.
این روزنامه در ادامه نوشــت: آجون ایلیجاجى که هال سیتى یکى از 
تیم هاى چمپیونشیپ انگلیس را خریدارى کرده، شروع به برداشتن 

گام هاى مهمى در این انتقال کرده است. ایلیجاجى آرزوى 
جذب  ستاره جوانى دارد که فنرباغچه از او انتظار زیادى دارد.

صفحه توییترى هال ســیتى نیوز نیز با انتشار این خبر نوشت: 
ظاهراً هال ســیتى به جــذب اللهیار صیادمنــش مهاجم جوان 
فنرباغچه عالقه مند است که اخیراً در زمان حضور قرضى در زوریا 

لوهانسک 12 گل به ثمر رساند.
سایت «اى اســپور» ترکیه نیز که در گزارشــى به بررسى وضعیت 
اللهیار صیادمنش پرداخته مدعى شده یکى از پیشنهادات روى میز 
فنرباغچه براى جذب صیادمنش از باشگاه گزتپه ترکیه است. این تیم 
سوپر لیگ ترکیه براى تقویت خط حمله اش به جذب مهاجم ایرانى 

چشم دوخته است.
در همین رابطه نیز یک صفحه خبرى فنرباغچه از رد شدن پیشنهادات 
اللهیار خبر داده است. این صفحه نوشــت که على کوچ تاجر ترك 
و رئیس باشــگاه فنرباغچه تمامى پیشــنهادات براى جذب اللهیار 
صیادمنش را رد کرده است. پیشنهاداتى که بین 5 تا 6 میلیون یورو 

ارزش داشته اند.
به هر شکل باید دید باالخره آینده مهاجم جوان تیم ملى در چه تیمى 
رقم خواهد خورد. او با درخشش در لباس زوریا لوهانسک، توجهات را 

به سمت خودش جلب کرد.
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مهاجم ایرانى فنرباغچه از 
چند باشگاه پیشنهاد دارد؟

رد پیشنهادات 6 میلیون یورویى

با حذف سرخابى هاى ایران از لیگ قهرمانان آسیا، تیم 
فوالد خوزستان در سید یک و تیم سپاهان در سید 2 

این رقابت ها قرار گرفتند.
با حذف اســتقالل و پرســپولیس از لیگ قهرمانان 
آسیا و انصراف باشگاه الشرطه عراق از این رقابت ها، 
سیدبندى و جدول مرحله پلى آف لیگ قهرمانان 2022 

دستخوش تغییراتى شد.

بر این اساس تیم فوالد خوزســتان که قهرمان جام 
حذفى شده بود، به سید اول این مسابقات رفت. فوالد با 
تیم هاى قدرتمندى چون السد و الدحیل قطر، الجزیره 

امارات و الهالل عربستان همگروه نخواهد شد.
ســپاهان هم که قرار بود ابتدا در مرحله پلى آف بازى 
کند، با حذف پرســپولیس راهى مرحله گروهى شد و 
در سید دوم این مســابقات در کنار الفیصلى و الشباب 

عربســتان، شــباب االهلى امارات، الریان قطر قرار 
گرفت.

در کنار حذف استقالل و پرسپولیس و با انصراف تیم 
الشرطه عراق، تیم الغرافه قطر که هدایتش بر عهده 
«آندره استراماچونى» سرمربى سابق استقالل است، 
راهى مرحله گروهى شد تا جدول مرحله پلى آف هم 

دچار تغییر شود.

تیم ملى در روزهــاى 7 و 12 بهمــن در اســتادیوم آزادى میزبان 
تیم هاى عراق و امارات خواهد بود و بازى هاى هفتم و هشــتم در 

مرحله مقدماتى جام جهانى 2022 را برگزار خواهد کرد.
با توجه به اینکه مدیر حراست وزارت ورزش و جوانان گفته بود حضور 
30 درصدى تماشاگر در مســابقات فوتبال از سوى وزارت کشور به 
استاندارى ها ابالغ شده است پیش بینى مى شد این دو بازى با حضور 
تماشاگر برگزار شود. اما رئیس فدراســیون فوتبال مى گوید حضور 

تماشاگر در این دو بازى قطعى نشده است.
او در توضیح بیشتر دراین باره مى گوید: مشغول برنامه ریزى با وزارت 
ورزش، صداوسیما و شهردارى تهران هستیم تا کار جمعى و مشترکى 
را براى جشــن صعود تیم ملى انجــام بدهیم . البتــه درباره حضور 
تماشاگران هنوز چیزى قطعى نیست و با توجه به شرایط سخت فعلى 
کرونا، باید درباره برخى الزامات و استانداردها از وزارت بهداشت کسب 
تکلیف کنیم. البته در هر دو حالت مشغول برنامه ریزى هستیم تا در 

مسیرى که پروتکل هاى بهداشتى به ما اجازه مى دهد قدم برداریم. 
پیش تر فدراسیون فوتبال تالش کرده بود بازى در برابر کره جنوبى 
در تهران را با حضور تماشاگر برگزار کند که در لحظه آخر این حضور 
منتفى شد. گفته مى شود در صورتى که فدراسیون فوتبال تصمیم به 
برگزارى این دیدار با حضور تماشاگر بگیرد باید براى بلیط فروشى 
به بانوان هم برنامه ریزى کند به خصوص که رییس فیفا هم براى 

تماشاى این بازى به تهران سفر خواهد کرد.
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سپاهان در سید 2 لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفت 

ایران – عراق؛ شاید بدون تماشاگر

کریســتیانو رونالــدو، فــوق ســتاره پرتغالى 
منچستریونایتد، از شرایط این تیم در این فصل 

چندان راضى نیست.
رونالدو تابستان امسال از یوونتوس جدا شد تا پس 
از 12 سال دورى از یونایتد بار دیگر به اولدترافورد 
برگردد. این بازیکن در طول این فصل گل هاى 
حســاس و مهمى را براى این تیم به ثمر رسانده 
و بارها در لیــگ قهرمانان و لیــگ برتر مانع از 
شکست تیمش شــده اما این براى نتیجه گیرى 

شیاطین سرخ کافى نبوده است.
حاال دیلى اســتار خبر داده کــه رونالدو به دقت 
تحرکات باشگاه در زمینه انتخاب سرمربى بعدى 
در پایان فصل جارى را زیــر نظر دارد تا به جمع 

بندى کلى در این زمینه برسد.
قرارداد رونالدو با یونایتد تا ســال 2023 است اما 
در این خبر مطرح شده که اگر رونالدو از سرمربى 
بعدى که مدیران این باشــگاه انتخاب مى کنند 
راضى نباشد و به این باور برســد که سبک او با 
بازى اش سازگارى ندارد، 12 ماه زودتر از این تیم 

جدا خواهد شد.

یونایتد چند هفته قبــل تصمیم گرفت اوله گونار 
سولسشر را اخراج کند و رالف رانگنیک به صورت 
موقت جانشــین او روى نیمکت این تیم شد اما 
این مربى آلمانى هنوز نتوانسته تاثیرگذارى قابل 
توجهى در این تیم داشته باشد. این در حالى است 
که رانگنیک قصد دارد در پایــان فصل از روى 
نیمکت این تیم جدا شــده و در نقش مدیریتى و 

مشاور به کار در اولدترافورد ادامه دهد.
حتى با این که پیش از این نیز عنوان شــده بود 
که رانگنیک قرار نیســت به صورت دائمى روى 
نیمکت باشد و خودش نیز تمایل دارد خیلى زود 
به کارهاى اجرایى روى بیاورد اما رونالدو اعالم 
کرده که به هیچ عنوان از ادامه حضور این مربى 

روى نیمکت تیم استقبال نخواهد شد.
یکى از منابــع نزدیک به ایــن بازیکن به دیلى 
استار گفته که رونالدو فکر مى کرد شرایط یونایتد 
بسیار بهتر از این باشد و البته که او به عنوان یک 
قهرمان ذاتى به دنبال این اســت که جام هاى 
بیشترى را در سال هاى پایانى فوتبالش به دست

 بیاورد.

باشگاه نیوکاسل انگلیس با مالکیت سعودى ها 
با پیشنهادى باالتر براى جذب مهاجم ملى پوش 

ایرانى زنیت وارد عمل شد.
سردار آزمون ستاره تیم ملى کشورمان و عضو 
باشگاه زنیت سن پترزبورگ روسیه این روزها در 
نقل و انتقاالت زمستانى کانون توجه رسانه هاى 
اروپایى قرار دارد. آزمون پیش از این تنها مورد 
توجه لیون قرار داشت و حتى برخى از رسانه ها از 
توافق نهایى این بازیکن با باشگاه فرانسوى خبر 

داد که سردار این موضوع را تکذیب کرد.
در جدیدتریــن خبــر در ایــن زمینه ســایت 
«geordiebootboys» از تحرکات جدید 
نیوکاسل با مالکیت سعودى ها براى شکار  ستاره 

ایرانى زنیت خبر داد.
به گزارش این رســانه انگلیســى باشگاه لیون 
بیشتر از 4 میلیون پوند براى جذب سردار آزمون 
مهیا نکرده و این مبلغ نتوانســته رضایت سران 

باشگاه روسى را جلب کند.
به همین دلیل نیوکاســل که این روزها به دلیل 
مصدومیت کالوم ویلســون نیاز به مبرم به یک 
مهاجم گلزن دارد مى خواهد به هر نحوى شده 

آزمون را به خدمت بگیرد.
به همین خاطر باشــگاه نیوکاســل با مالکیت 
سعودى ها پیشنهاد باالتر نسبت به پیشنهاد لیون 
براى جذب ستاره تیم ملى ایران آماده کردند تا 

رضایت سران باشگاه زنیت را جلب کنند.
طبق گزارش هاى رسیده باشگاه انگلیسى حاضر 
اســت بابت 6 ماه قرارداد باقیمانــده آزمون به 
باشگاه روسى مبلغ 5 میلیون پوند را پرداخت کند 

تا رضایتنامه این بازیکن را کسب کند.
آزمون از ســال 2019 براى زنیت بازى مى کند 
و در مدت نزدیک به 3 سال عملکرد درخشانى 
با تیم روسى داشته و تاکنون 3 بار قهرمان لیگ 
شده و یک بار جایزه آقاى گلى لیگ برتر را از آن 

کرده است.

ناکامى شــباب االهلى امارات در رســیدن به عنوان قهرمانى 
سوپرکاپ امارات باعث بحث بین طرفداران مهدى قائدى در 

توییتر شده است.
صفحه توییترى کره االمارات درباره مهدى قائدى نوشته است: 
درباره قائدى نظرات خنده دارى(!) وجود دارد. اینکه او بازیکن 
جوان و آینده دارى است. قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره 
کنیم که او به عنوان یک بازیکن حرفه اى و همچنین خارجى به 
شباب االهلى پیوسته و باید به درد تیم بخورد و نباید بى جهت 

از او دفاع کرد.
از دید این صفحه توییترى، تنها بازى خوب قائدى براى شباب 
االهلى، جلوى شارجه بوده و مهاجم ایرانى بعد از آن دیدار، محو 

شده است.
 از طــرف دیگــر، صفحــه توییتــرى UAESoccer هم از 
فالوورهایش پرسیده که نظرشان درباره عملکرد قائدى جلوى 
الجزیره چگونه بوده است. اگر چه کامنت هایى نظیر نیمار آسیا 
زیر این پست دیده مى شود و آنها گفته اند که مشکل از سرمربى 
تیم اســت نه قائدى اما برخى طرفداران االهلى هم شدیداً از 
نمایش این بازیکن انتقاد کرده و گفته اند این تیم به یک مهاجم 

بزرگ نیاز دارد. 
یکى از هــواداران االهلــى، قائدى را دلیل باخــت تیمش در 
سوپرکاپ امارات معرفى کرده و گفته که این بازیکن واقعاً هیچ 

چیز خاصى به شباب االهلى اضافه نکرده است.

فدراســیون فوتبال ایران بلیت بازیکنان تیم ملى ایران که در 
خارج از کشور شاغل هستند را تهیه کرد.

تیم ملى فوتبال ایران هفتم و دوازدهم بهمن ماه ســال جارى 
مقابل عراق و امارات در ادامه رقابت هاى گروه A انتخابى نهایى 

جام جهانى 2022 قطر به میدان مى رود.
دراگان اسکوچیچ سرمربى تیم ملى فوتبال ایران شامگاه سوم 
بهمن ماه را براى شروع اردوى تیم ملى ایران در نظر گرفته است 
تا بازیکنان داخلى به همراه لژیونرهایى که در کشورهاى امارات 

و قطر حضور دارند در آن حاضر شوند.
طبق برنامه اعالمى از سوى کادر فنى تیم ملى ایران لژیونرهاى 
شاغل در کشورهاى اروپایى نیز بامداد پنجم بهمن ماه به تهران 

مى آیند تا در تمرینات شرکت کنند.
از این رو بخش اجرایى تیم ملى بزرگساالن، لیست بازیکنان 

لژیونر را از اسکوچیچ دریافت کردند تا بلیت آنها را تهیه کنند.
در لیســت بازیکنانى که براى آنها بلیت تهیه شــده اســت 
محمدحســین کنعانى زادگان مدافع خبرساز االهلى قطر نیز 
حضور دارد اما اینکه بلیــت او به مقصد حضور در تمرینات تیم 
ملى ایران باشد همچنان به تصمیم کمیته اخالق فدراسیون 

فوتبال بستگى دارد.
اسکوچیچ هم منتظر تصمیم این کمیته است تا سپس تصمیم 
نهایى خود را براى دعوت از کنعانى زادگان به اردوى تیم ملى 

ایران انجام دهد.
تیم ملى فوتبال ایران در پایان هفته ششم این رقابت ها با 16 
امتیاز در صدر جدول گروه A قرار دارد تــا براى صعود به جام 
جهانى قطر نیاز به یک پیروزى در دو دیدار آینده خود در تهران 

داشته باشد.

واکنش توییترى 
به نمایش قائدى

براى بازیکن خبرساز هم 
بلیت تهیه کردند

رونالدو قصد جدایى دارد! سعودى ها بى  خیال سردار نمى شوند!
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیات  هاى موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 10871- 1400/09/11 هیات چهارم آقاى غالمرضا زارع به 
شناسنامه شــماره 31 کدملى 1290367523 صادره اصفهان فرزند محمدعلى در 
ششدانگ یکباب ساختمان باســتثناى بهاى ثمنیه اعیانى به مساحت 200 مترمربع 
از پالك شــماره 11 فرعى از 68 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رســمى زهرا سلیمانى دهنوى مورد ثبت صفحه 

479 و 925 امالك  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/10/19-

 م الف: 1246793- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى 
10/101/

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 9971- 1400/08/20 هیات اول آقاى امیرمسعود کدخدائى 
الیادرانى به شناسنامه شماره 42434 کدملى 1280313102 صادره اصفهان فرزند 
یداله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 195,50 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 2766 فرعى از 18 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از مالکیت ابراهیم صدیقى رنانى طبق سامانه امالك  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/10/19- 
م الف: 1247266- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى 

10/103

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك 
مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود. در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 

ردیف 1ـ راى شماره 8958 - 1400/07/25 هیات سوم خانم ثریا براتى به شناسنامه 
شــماره 152 کدملى 1091993017 صــادره فرزند ابراهیم در ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 145,54 مترمربع پالك شماره 67 اصلى واقع در اصفهان بخش 
حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از عبدا... على رحیمى فرزند اسدا... سند 
43000 مورخ 54/3/27 دفترخانه 72 اصفهان تایید و رأى خود را با حدود ذیل و نامه 

16/1400/20145 مورخ 1400/5/23 اداره راه و شهرسازى اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/10/19- 
م الف: 1247728- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى 

10/106

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 ساختمانهاى 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 اشــخاصى 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 نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه 
و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نخواهد بود.
1- راى شماره 140060302027006873 مورخ 1400/06/15 حسن شمسى فرزند 
اسماعیل بشماره شناسنامه 350 صادره از اصفهان بشماره ملى 1289360782 در 
چهار دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 11548 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165/88 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
2- راى شماره 140060302027006874 مورخ 1400/06/15 لیال جعفرى طادى 
فرزند یعقوب بشماره شناسنامه 1234 صادره از اصفهان بشماره ملى 1289449627 
در دو دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 11548 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 165/88 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/10/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19 -
 م الــف: 1246591 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق 

اصفهان /9/225

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

شماره: 140060302006006234- تاریخ: 1400/09/29 - 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 مقــرر/ فوق  العاده در دبیرخانه 
هیأت تشکیل و پرونده کالســه 1400114402006000442 مربوط به تقاضاى 
آقاى/ خانم حسین کارگران خوزانى 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 مســتندات ضمیمه شامل ســند 161792 مورخ 

84/10/13 دفتر 73 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس 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/ خانم حسین کارگران خوزانى به شناسنامه 
شماره 209 کدملى 1141495538 صادره فرزند یداله نسبت 6 دانگ یکباب خانه. 
به مساحت 86,26 مترمربع پالك شماره 223 فرعى از 115 اصلى واقع در اصفهان 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 4 متر دیواریست به پالك 115/223 

شرقا به طول 21/65 متر دیواریست به پالك 115/223 
جنوبًا به طول 4 متر در و دیواریست به شارع 

غربًا به طول 21/50 متر دیواریست به پالك 115/223 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى 
دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور 
سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/10/04- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19- م الف: 1247202 - 
محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى. سید محمود حسینى - عضو 
قضائى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /10/108

اخطار اجرایى 
شماره: 245/93 حل 8 به موجب راى شماره 414 تاریخ 93/10/30 حوزه 8 شوراى 
حل اختالف شهرستان خمینى شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه غالمرضا 
مانیان فرزند نعمت اله به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به انتقال رسمى 
سند یک دســتگاه خودروى پژو روآ به شــماره انتظامى 244 ج 17 به شماره موتور 
12483187644 و شماره شاســى 83304935 در حق محکوم له فرهنگ علیزاده 

خوزانى فرزند حبیب اله اجرایى ضمنًا راى صادره غیابى است. 
ماده 34 قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایى خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. م الف: 

1255117 - شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر /10/166

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

شماره: 140060302006006690- تاریخ: 1400/10/14 - 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 1400114402006001453 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
محمدتقى لطفى فروشانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى 
از......... پالك شــماره 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 شــامل صفحه 429 دفتر 71 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/ خانم محمدتقى لطفى فروشانى به شناسنامه شماره 115 کدملى 
1141489600 صادره فرزند یداله نســبت به 6 دانگ یکباب کارگاه به مســاحت 
17557/15 مترمربع پالك شماره 1187 فرعى از 104 اصلى واقع در اصفهان بخش 

حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس 

در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى 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 ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/10/19- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/11/04- م الف: 
1255265 - 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 /10/167

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

شماره: 140060302006006694 - تاریخ: 1400/10/14 - 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 1400114402006001451 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
محمدتقى لطفى فروشانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى 
از......... پالك شــماره 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 شــامل صفحه 429 دفتر 71 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/ خانم محمدتقى لطفى فروشانى به شناسنامه شماره 115 کدملى 
1141489600 صادره فرزند یداله نســبت به 6 دانگ یکباب کارگاه به مســاحت 
636,24 مترمربع پالك شــماره 1187 فرعى از 104 اصلى واقع در اصفهان بخش 

حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس 

در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى 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 ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/10/19- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/11/04- م الف: 
1255321 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى - محمد کیانى. عضو قضائى 
- سید محمود حسینى. رئیس ثبت اســناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین

 حسن زاده /10/169

رییس اداره بیمارى هاى قابل پیشگیرى با واکسن وزارت 
بهداشت با بیان اینکه در ایران پنج تولیدکننده واکسن 
کرونا، تاییدیه ســازمان غذا و دارو را دریافت کرده اند و 
بزودى واکسن هاى دیگرى هم اضافه خواهند شد گفت: 
به این ترتیب نقطه قوتى در زمینه واکسن براى ماه ها و 

سال هاى آینده خواهیم داشت.
سید محسن زهرایى گفت: واکســن به معناى استفاده 
از بخشى از میکروارگانیســم عامل بیمارى زا به عنوان 
محرك سیســتم ایمنى بدن است که فرد سالم دریافت 
مى کند تا در آینده  همچنان سالم بماند، به این معنا که اگر 
در آینده مواجهه پیدا کرد، قبل از  اینکه میکروارگانیسم 

تکثیر پیدا کند و عالئم بیمارى ظاهر شود، سیستم ایمنى 
بدن جلوى آن را خواهد گرفت. 

وى ادامه داد: در مورد واکســن فرآیند بســیار سخت و 
پیچیده اى اعمال مى شود. قابلیت تولید واکسن به همین 
خاطر در همه کشورها وجود ندارد، در کشورهاى اسالمى 
مى توان گفت عموما ایران و اندونزى این قابلیت را دارند.

زهرایى تصریح کرد: باید به این نکته هم توجه شود که 
اگر واکسن دریافت کردیم نباید خیالمان راحت بوده و در 
تجمعات شرکت کنیم. در صورتى که نسبت به رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى بى توجه باشیم، ممکن است با 

پیک دیگرى مواجه شویم.

شیوع ســویه اومیکرون کرونا و وضعیت متزلزل پاندمى 
کووید-19 در کشور،  همه دانشگاه ها از جمله دانشگاه هاى 
سطح یک کشور را در شرایطى قرار داد که اغلب آنها قصد 
دارند امتحانات پایان ترم دانشجویان در نیمسال جارى را به 

صورت مجازى برگزار کنند.
ترم تحصیلى جارى در شــرایطى آغاز شــد کــه به دلیل 
واکسیناسیون عمومى مردم، امید مى رفت که دانشگاه ها 
حداقل از اواسط ترم براى از ســرگیرى آموزش حضورى 
بازگشــایى شــوند.اما این اتفاق نیفتاد و دالیل متعددى 
سبب شد دانشــگاه ها اعالم کنند هنوز به طور کامل براى 
از سرگیرى آموزش حضورى آماده نیســتند و تنها برخى 

از دانشــجویان به صورت محدود در دانشگاه هاحضور پیدا 
کردند. مسئوالن دانشگاه ها نیز معتقد بودند با توجه به اینکه 
کالس ها مجازى برگزار شده است،  این احتمال وجود دارد 
که امتحانات این ترم نیز مجازى برگزار شود. بنابراین شیوع 
سویه اومیکرون کووید-19، شرایط را به طرز دیگرى رقم زد 
و سبب شد بسیارى از امیدها براى آموزش حضورى دانشگاه 
کمرنگ شود و احتمال برگزارى حضورى امتحانات بسیار 

کاهش یابد.
در این میان دانشگاه هاى برتر کشور نیز رویکردهاى متفاوتى 
را پیش گرفته اند ولى به طــور کلى مى توان گفت تصمیم 

غالب این دانشگاه ها برگزارى مجازى امتحانات است.

5 تولید کننده واکسن کرونا 
در ایران

وضعیت برگزارى امتحانات 
دانشگاه هاى سطح یک کشور 

پرداخت وام مقابله با کرونا
   مهـر | معـاون وزیـر امـور اقتصـادى و دارایى از 
تصویب اعطاى وام 90 میلیون دالرى به ایران در بانک 
جهانى بـراى مقابله با بیمـارى کرونا خبـر داد. فکرى 
با اشـاره به اینکـه ایـن وام از پایین ترین نرخ سـود در 
مقایسه با سایر فاینانس هاى بین المللى برخوردار است، 
اظهار کرد: تمامى نیازهاى دارویى و تجهیزاتى وزارت 
بهداشـت براى مقابله با بیمارى کرونا توسـط سازمان 
بهداشـت جهانى خریـدارى و بـه کشـورمان تحویل 
مى شود و به این ترتیب مشکالت نقل و انتقال بانکى و 

تحریم ها در این خصوص بى اثر خواهد بود.

تفاوت دلتا و اومیکرون
   ایسنا | یک متخصص عفونى کروناویروس ها را 
داراى سویه هاى مختلف دانست و افزود: عالئم بالینى 
همه این سویه مشابه بوده و خیلى قابل تفکیک نیست؛ 
حتى از آنفلوانزا! ایـن متخصص بیمارى هاى عفونى و 
گرمسـیرى،  گفت: در دوران اپیدمى کووید هسـتیم و 
لذا هرگونه عالئم بیمـارى به احتمال زیاد کروناسـت 
و در حال حاضر سـویه اومیکرون آمـده و باید هرگونه 
سرماخوردگى را اومیکرون بدانیم. یعقوبى، با اشاره به 
تفاوت عمده دلتاکرونا و اومیکرون، خاطرنشـان کرد: 
طبق مطالعات به عمـل آمده در کشـورهاى مختلف، 
سـویه اومیکرون با آبریزش بینى و بـدن درد و گلودرد 
بیشتر نمایان مى شود، اما در سویه دلتا شاهد درگیرى 

بیشتر ریه بودیم.

تعداد افراد مبتال به بیمارى کرونا در قاره آفریقا از مرز 10 میلیون نفر گذشت.
دستکم 400 هزار مورد ابتال به کووید 19 ظرف هفت روز گذشته در آفریقا با 

میانگین روزانه 44 هزار و 501 مبتال به ثبت رسید.
آفریقا از زمــان پیدایش همه گیرى کرونــا ظرف چنــد روز اخیر به طور 
بى سابقه اى شــاهد درصد باالیى از موارد ابتال به این بیمارى بوده است و 

شیوع آن طى 29 دسامبر 2021 تا ژانویه 2022 به اوج خود رسید.
موج کنونى کرونا در قاره سیاه که چهارمین موج آن به شمار مى رود، تنها چند 
روز پس از ردیابى سویه اومیکرون براى اولین بار در اواخر نوامبر 2021 در 
بوتسوانا و آفریقاى جنوبى آغاز شد. این در حالى است که اروپا هم اکنون در 

حال ثبت رکوردهاى جدیدى از موارد ابتال به کرونا بسر مى برد.
مقامات بهداشتى در انگلستان 195 هزار و 235 مورد جدید ابتال به ویروس 
کرونا ظرف 24 ساعت گذشته را به ثبت رساندند و همچنین 344 نفر دیگر در 

این کشور جان خود را در اثر ابتال به این بیمارى از دست دادند .
از سوى دیگر همه گیرى کرونا در فرانسه به یک موضوع سیاسى تبدیل شده 
است و این کشور روزانه رکورد جدیدى از افراد مبتال به ویروس کرونا را به 
ثبت رسانده است به گونه اى که در اروپا از این نظر باالترین میزان را به خود 

اختصاص داده است.
مقامات فرانسه سعى دارند تا از انتشار امیکرون جلوگیرى به عمل آورند . این 
در  حالى است که 322 هزار و 252 نفر دیگر در این کشور به این بیمارى مبتال 
شده اند. در همین راستا موسسه علمى روبرت کخ آلمان از افزایش میانگین 

هفتگى ویروس کرونا در این کشور خبر داد.
این در حالى است که " تدروس ادهانوم گبریسوس" مدیر سازمان بهداشت 
جهانى نسبت به وقوع سونامى ابتال به کرونا در سطح گسترده هشدار داد، 
به گونه اى که به گفته وى ســامانه هاى بهداشــت در جهان را سردرگم 

خواهد کرد.
گبریسوس توضیح داد : سویه امیکرون در مقایسه با سویه دلتا در میان افرادى 

که واکسن ویروس کرونا را دریافت کرده اند، تاثیر کمترى دارد.

وى ادامه داد : اما نباید اومیکرون را داراى تاثیر کم دانســت زیرا این سویه 
نیز همانند سویه هاى قبلى افراد مبتال را رهسپار بیمارستان خواهد کرد و در 

نهایت جان آنها را خواهد گرفت.

محققان دریافتند میزان آنتى بادى ها در هنگام زایمان زمانى 
که دوره اولیه واکسیناسیون در ســه ماهه سوم انجام شده 

باشد، بیشتر مى شود.
محققان دانشکده پزشکى ویل کورنل نیویورك همچنین 
دریافتند که اگر واکسیناسیون در اوایل باردارى یا حتى چند 
هفته قبل از باردارى انجام شــده باشد میزان آنتى بادى در 
هنگام زایمان هنوز باال است و احتماًال همچنان محافظت 
کننده اســت و تزریق دوز تقویت کننــده در اواخر باردارى 

مى تواند سطح آنتى بادى را بسیار باالتر ببرد.
مرکز کنترل و پیشــگیرى از بیمارى هــاى ایاالت متحده 
واکسیناســیون کووید 19 را بــراى زنان بــاردار توصیه 
مى کند. مطالعات قبلى نشــان مى دهد کــه کووید 19 در 
زنان باردار شدیدتر اســت و خطر تولد زودرس، مرده زایى 
و ســایر پیامدهاى نامطلوب را براى نوزادانشــان افزایش 

مى دهد.
واکسیناسیون کووید 19 از زنان باردار در برابر نوع شدید این 
بیمارى محافظت مى کند و آنتى بادى هایى را ایجاد مى کند 
که از جفت عبور کرده تا پس از زایمان در خون نوزادشــان 
گردش کنند. مطالعات انجام شــده روى واکسن هاى رایج 
تاکنون هیچ افزایشــى از عوارض جانبى نامطلوب را براى 

مادران یا نوزادانشان پیدا نکرده است.
محققان این مطالعه دریافتند در میان زنان بدون ســابقه 
ابتالء به کوویــد 19 که دو دوز واکســن دریافت کرده اند، 
ســطح آنتى بادى ها در هنگام زایمان پس از واکسیناسیون 
قبل از باردارى یا ســه ماهه اول کمتریــن میزان و پس از 

واکسیناسیون سه ماهه سوم باالترین میزان بوده است.
محققان تاکید مى کنند زنان باردار نباید واکسیناسیون کووید 

19 را تا اواخر باردارى به تأخیر بیندازند.

بهترین زمان تزریق واکسن 
در دوره باردارى

آمار ابتال به کرونا در آفریقا  روى موج کووید-19
از مرز 10 میلیون نفر گذشت
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فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم بتول ســلطانى فرزند حیدر با ارائه یک برگ استشهادیه محلى که 
هویت شهود رســما طى شــماره 12070-1400/09/20 دفترخانه 282 تیران تأیید 
گردیده مدعى مفقود شدن ســند مالکیت 224949 شده است که در صفحه 375 دفتر 
40 ذیل شماره 2673 بر روى پالك ثبتى 3702 فرعى از یک اصلى بخش دوازده ثبت 
اصفهان به نام بتول سلطانى نامبرده فوق صادر گردیده اســت. اینک برابر ماده 120 
اصالحى قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه 
در این آگهى ذکر شده است از تاریخ انتشــار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 

مجلس و اصل آن به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تسلیم 
مى گردد. طى ســند 77072 -70/2/8 دفتر 88 نجف آباد در رهن قرار گرفته اســت.

 م الف: 1256041 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك تیران و کرون - سید محمدحسن 
مصطفوى /10/171

تحدید حدود اختصاصى
چون آقاى على میثمى فرزندمسلم به وکالت آقاى محمدزینلى سرهنگ چه فرزند حسن 
به موجب وکالتنامه رسمى شــماره 3913 مورخه 1390/2/10 در اجراى مقررات ماده 

147 و148 قانون ثبت تقاضاى صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ قسمتى از قطعه 
زمین محصور واقع در محدوده پالك 6508 واقع در کوى محال اردستان یک دهستان 
گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان رانموده وراى شماره 1286 مورخه 1381/4/4 هیئت 
حل اختالف موضوع قانون اصالح مواد 1 و2و3 ماده 147 و 148 قانون ثبت نسبت به 
آن صادر شده اســت و تحدید حدود پالك 6508 اولیه تاکنون به عمل نیامده لذا طبق 
تبصره 4و5 ماده دو قانون مزبور تحدید حدود ششدانگ قسمتى از قطعه زمین محصور 
پالك شماره 13875 مفروز شده از شماره 6508 واقع در کوى محال اردستان یک اصلى 
دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان در روز دوشنبه... مورخه 1400/11/18 از 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمدلذابه موجب این آگهى به کلیه مالکین 

مجاوراخطار مى گرددکه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابنداعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى 
تا 30 روز پذیرفته خواهدشــدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده 
هاى معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایســتى 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایى گواهى تقدیم دادخواست رااخذوبه این 

اداره تسلیم نمایند.
1400 - م الــف: 1256142  /10 نتشــار: یکشــنبه مورخــه 19/ تاریــخ ا
- ذبیــح الــه فدائــى اردســتانى - مدیــر واحــد ثبتــى حــوزه ثبــت ملــک 

اردستان /10/172

آگهى تغییرات
شرکت نوآوران ضیافت اسپادانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 2766 
و شناســه ملــى 10861832635 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1400/02/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : فرح ناز یوســفى با کد ملى 
1091040095 و جعفــر مصدق با کد 
ملى 1090339402 و محمدرضا مصدق 
با کد ملى 1080362800 بعنوان هیات 
مدیره براى مدت دوســال و على شاه 
نظرى با کد ملى 1111198225 بعنوان 
بازرس اصلى و محســن چوپان نژاد به 
شــماره ملى 1090237596 بعنوان 
بازرس على البدل براى مدت یکســال 
مالى انتخاب گردیدنــد. روزنامه نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى نجف آباد 

(1255307)

آگهى تغییرات
شرکت نوآوران ضیافت اسپادانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 2766 و 
شناســه ملــى 10861832635 بــه 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/02/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: جعفر مصدق با گد ملى 1090339402 
بعنوان رئیــس هیات مدیــره و فرح ناز 
یوسفى با کد ملى 1091040095 بعنوان 
نائب رئیس هیات مدیــره و محمد رضا 
مصدق با کد ملى 1080362800 بعنوان 
عضو هیات مدیره وسعید صفرى با کد ملى 
1092228462 بعنوان مدیر عامل براى 
مدت دو سال انتخاب نمودند. کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى 
واوراق عادى با امضاء مدیر عامل یا رئیس 
هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1255308)

آگهى تغییرات
شرکت سازه بنیان اسپادانا سهامى خاص به شماره 
ثبت 26710 و شناســه ملــى 10260474487 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فــوق العــاده مــورخ 1400/08/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : - آقاى فرهــاد برومند به کدملى 
1199962708بسمت مدیرعامل شرکت و عضو 
هیئت مدیره ، آقاى حسن محمدى دهنوى به کدملى 
1290210403 بسمت رئیس هیئت مدیره ، خانم 
فاطمه آقاجانى دهنوى به کدملى 1290317054 
بســمت نایب رئیس هیئت مدیــره ، خانم هاجر 
محمدى دهنوى به کدملى 1271130939 و خانم 
زهرا محمدى دهنوى بــه کدملى 1272175227 
بسمت اعضا اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمى 
و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره 
و با مهر شرکت معتبر است. - آقاى محمد ابراهیم 
نجف آبادى به کدملى 1091486557 و آقاى منصور 
منعمى اهوازى به کدملى 1829377973 بترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1255313)

آگهى تغییرات
شــرکت زرین گســتر پرتیکان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 1296 و 
شناسه ملى 10980226577 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1400/09/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ناهید خانیان با کد ملى 
1091397775 و فاطمــه خزائیلــى با 
کد ملــى 1090992701 و الهه ایوبى 
با کد ملــى 1091332411بعنوان عضو 
اصلى هیــات مدیره براى مدت 2 ســال 
انتخاب شدند.و محمود شــادکام با کد 
ملــى 1091292477بعنــوان بازرس 
اصلــى و آرش رفیعیــان بــه کــد ملى 
1091136491عنوان بازرس على البدل 
براى مدت یکسال مالى انتخاب گردیدند. 
روزنامه نصف جهان جهــت درج آگهى 
هاى شرکت انتخاب شــد اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدن 

(1255314)

آگهى تغییرات
شــرکت زرین گســتر پرتیکان سهامى 
خاص به شماره ثبت 1296 و شناسه ملى 
10980226577 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/09/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ناهید خانیان 
بــا کــد ملــى 1091397775بعنوان 
رئیس هیات مدیره و فاطمــه خزائیلى با 
کد ملى 1090992701بعنــوان نائب 
رئیس هیات مدیره والهه ایوبى با کدملى 
109332411بعنوان عضو هیات مدیره 
ومدیرعامل براى مدت 2 ســال انتخاب 
گردیدند. کلیــه اســناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداسالمى و با امضاء رئیس 
هیات مدیره و مدیر عامــل همراه با مهر 
شــرکت و اوراق عادى باامضا مدیرعامل 
معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى فریدن (1255315)

آگهى تغییرات
 شرکت پویش گیربکس سامان سهامى 
خاص به شماره ثبت 68055 و شناسه ملى 
14010090225 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/10/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :طبق اختیارات 
حاصله تفویض شــده از مجمع عمومى 
فوق العــاده 1400/10/05 در خصوص 
افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت 
تشریفات مقرر اساسنامه و الیحه اصالحى 
قانون تجارت شــماره سرمایه شرکت از 
محل واریز نقدى و از طریق صدور سهام 
جدید طى گواهى بانکى شماره 2449/68 
مــورخ 1400/10/6 بانــک صادرات 
شــعبه میدان آزادى اصفهــان از مبلغ 
1000000 ریال به مبلغ500000000 
ریال افزایش یافت و ماده 4 اساســنامه 
به شرح زیر اصالح شد. سرمایه شرکت 
مبلغ 500000000 ریال نقدى اســت 
که به 50000 سهم 10000 ریالى بانام 
عادى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1255893)
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گوهر یسنا انزانى، روانشناس، با اشاره به تهدیدهاى برخى 
والدین در شب امتحان، براى ترغیب دانش آموزان به درس 
خواندن، گفت: بعضا والدین به منظور ترغیب دانش آموزان 
به درس خوانــدن از جمالت تهدید آمیــزى نظیر «منتظر 
کارنامه ات هســتم»،«واى به حالت اگــر نمره هاى خوبى 
نگیرى» و ... استفاده مى کنند. حال آنکه این تهدیدها نه تنها 
به ترغیب دانش آموزان براى درس خواندن کمکى نمى کند 
بلکه با افزایش ترس و اســترس در آنها منجر به بى تفاوتى 
نسبت به درس خواندن، رویاپردازى و انجام هر کارى به غیر 

از درس خواندن مى شود.

سکینه سادات پاد، حقوقدان، وکیل دادگسترى و فعال حوزه 
خانواده، زنان و کودکان در مورد اذن پدر براى ازدواج دختر 
گفت: این شیطنت است که مى گویید دختر نباید اذن پدر را 
داشته باشد؛ این دختر دوشیزه اى است که تجربه زیست با 
یک جنس مخالف را ندارد؛ در حالى کــه حتى براى انعقاد 
یک قرارداد معمولى مشــورت با یک حقوقــدان توصیه 
مى شود! وى افزود: وقتى دخترى مى خواهد وارد یک رابطه 
قراردادى با یک نفر شــود و اصل بر این است که هیچ گونه 
اطالعات دقیقى از این وضعیت جدید ندارد، پدر او مى تواند 
به جمع بندى هاى الزم برســد و بهتریــن تصمیم را براى 

دخترش بگیرد.

تهدیدهاى شب امتحانى

اذن پدر براى ازدواج

01

به گفته  رئیس جمهور انجام چند شــیفت کار براى خانمى 
که مى خواهد مادر و همسر باشد و حضور در ساعت شبانه 
در کارخانه، قابل قبول نیست. کاهش ساعت کارى و حذف 
شیفت شب براى خانم ها موضوعى است که از دهه  گذشته 
بر سر زبان افتاد و نظرات موافق و مخالفى را به همراه داشت. 
مخالفان معتقدند زنانى که چند شیفت کار مى کنند به درآمد 
آن نیاز دارنــد و به انتخاب خود ایــن کار را انجام مى دهند 
و موافقان هم متفاوت بودن زنان با مــردان را مد نظر قرار 

مى دهند و خطر ابتال به بیمارى را گوشزد مى کنند.

شیفت شب، ممنوع

نرخ بیکارى در تابستان امسال نسبت به بهار گذشته 
افزایشى بوده است و از سوى دیگر درآمد برخى، کفاف 
هزینه هاى جارى آنها را نمى دهد. شرایطى که چهره 
جدیدى از فقر در جامعه نشــان مى دهــد؛ از درمان 

قسطى تا ویلچرفروشى معلوالن.
 داروى نســیه در داروخانــه، اتوبوس خوابى، ویلچر 
فروشى و… همه اینها روى دیگر فقر است که حاال در 
جامعه خود را نشان مى دهد.بر اساس داده هاى مرکز 
آمار ایران، در تابستان امسال نرخ بیکارى جمعیت 15 
ساله و بیش تر 9/6درصد بوده که نسبت به بهار سال 

جارى 8/. واحد افزایش داشته است.
البته درآمد بسیارى از شاغالن نیز کفاف هزینه هاى 
جارى را نمى دهد. حداقل حقوق وزارت کار ســال 
1400، دو میلیون و 655 هزار تومان اســت و قیمت 
کاال و خدمات هم افزایشى است. شرایطى که گذران 
زندگى را براى برخى سخت کرده است. حاال برخى 
حتى هزینه  دارو را قســطى بــه داروخانه پرداخت 

مى کنند.
«صاحب یــک داروخانه قدیمــى در جنوب تهران، 

دفترچه اى را ورق مى زند و 5 صفحه نشانم مى دهد از 
فهرست نسیه بگیرهاى دارو؛ 37 نفر. جلوى اسم هر 
نفر، رقم بدهکارى اش را نوشــته؛ 100 هزار تومان، 
450 هزار تومان، 750 هزار تومان، 4 میلیون و 327 
هزار تومان… . صاحب داروخانه، ساکن همان محل 
است، نســیه بگیرها هم اغلب، ساکن همان محل. 
همه را مى شناسد.» این بخشــى از گزارش روزنامه 
اعتماد است که بر اساس آن برخى به درمان قسطى 

روى آورده اند.
در ادامه این گزارش آمده اســت کــه حتى برخى از 
کارمندان داروخانــه 13 آبان براى کمک به بیماران 
بخشى از حقوق خود را براى کمک به بیماران نیازمند 
مى بخشند. پولى که ممکن اســت بخشى از هزینه 
داروى یکى از بیماران شود یا حتى هزینه رفت وآمد 

آنها!
فقر اما تنها به درمان قســطى ختم نمى شود. هفته 
گذشته نیز تجارت نیوز در گزارشى از اتوبوس خوابى 
و بى آرتــى(BRT) خوابى نوشــت: «12 هزار تا 25 
هزار تومان هزینه یک شب بى آرتى خوابى در تهران 

است. بســیارى به جاى اجاره خانه اینجا مى خوابند. 
البته بى آرتى خوابى چندان هم راحت نیست، حداقل 
تا صبح باید پنج بار اتوبوس  عوض کنند و چند دقیقه 

بین هر بار پیاده و سوار شدن سرما را تحمل کنند.»
بر اساس این گزارش هزینه اجاره مسکن باال رفته و 
برخى شب ها به اتوبوس پناه مى برند تا آنجا بخوابند و 

شب را به صبح برسانند.
اواخــر مهرماه نیــز تجارت نیــوز در گزارشــى از 
ویلچرفروشى معلوالن نوشــت. « مستمرى افراد 
داراى معلولیت که تحت پوشش بهزیستى هستند، 
هر نفر حدود 350 هزار تومان است، آنقدر ناچیز که به 
سختى مى توانند گذران زندگى کنند.»بهروز مروتى، 
مدیر کمپین معلوالن گفته بود: «در دوره کرونا و با 
این تورم افسارگسیخته، شرایط زندگى براى برخى از 
معلوالن آنقدر سخت شده که به ویلچرفروشى روى 
آورده اند.»به نظر مى رسد شرایط اقتصادى حلقه را بر 
خیلى ها تنگ  کرده است. حاال دیگر فقر چهره هاى 
جدیدى از خــود در خیابان هاى شــهرها نشــان

 مى دهد.

از درمان قسطى تا ویلچرفروشى معلوالن، مترو خواب ها و... 

پدیــده آســیب هاى اجتماعى موضوعى اســت که در چهره جدید فقر در جامعه
سال هاى اخیر روند صعودى داشته است و در این میان 
هیچ ارگانى مسئولیت نوجوانان آسیب دیده زیر 18 سال را 

به عهده نمى گیرد.
در میان افراد بى سرپناه که هرکدام تحت شرایطى خاص 
دچار این معضل شــده اند و به دالیل مختلف از رفتن به 
گرم خانه ها امتناع مى کنند و ترجیح مى دهند بدون سقف 
روزگار سپرى کنند، دختران و پسران زیر 18 ساله هم پیدا 
مى شوند که تحت فشار و عوامل غیرقابل تحملى از خانه 

خارج مى شوند اما هیچ سرپناهى ندارند.
به گواه کارشناسان حوزه اجتماعى و روان شناسان، دختران 
جوان و نوجوان بیش از پسران مورد تهدید قرار مى گیرند. 
به گفته یک فعال این حوزه از زمانى که یک دختر از منزل 
خارج مى شــود خطر آســیب هاى اجتماعى او را تهدید 

مى کند و همه این خطرات با اولین شبى که او بدون سرپناه 
به صبح مى رساند کلید مى خورد؛ از دزدیده شدن مدارك 
هویتى گرفته تا آموزش تن فروشى و به دنبال آن اعتیاد به 

مواد مخدر و عضویت در گروه هاى آسیب!
همه این  موارد مى تواند ناشى از این باشد که هیچ سرپناهى 
پذیراى زیر هجده ساله هاى آســیب دیده نیست.  وقتى 
صحبت از ساماندهى و اسکان افراد بى سرپناه مى شود؛ 
وقتى مى گویند بى خانمان ها از رفتن به گرم خانه ها امتناع 
مى کنند قاعدتــا انتظار مى رود که ارگان هاى مســئول 
فکرى به حال این قشــر از جامعه بکند نه آنکه هیچ مقّر 
رسمى پذیراى هجده ساله ها نباشد و همین مى شود که 
این دختــران جوان یا کارتن خواب مى شــوند یا مهمان

 24 ســاعته اتوبوس هــاى شــهرى و در نهایــت نیز 
اتوبوس خواب!

رئیس کل دادگسترى اردبیل گفت: آمار باالى پرونده هاى 
اختالف خانوادگى و طالق در شان جامعه اسالمى نیست 
و در این راستا به دلیل دورى از آموزه هاى دینى و اخالق 
اسالمى زمینه گسترش انحراف و فساد و تباهى نیز وجود 
دارد. حجت االســالم والمسلمین حســین کثیرلو اظهار 
داشــت: یکى از اولویت هاى مهم و اساسى براى کاهش 
اختالف زوجین، موضوع جلوگیرى و پیشگیرى از طالق 

به خصوص با هدف کاهش آسیب هاى اجتماعى است.
وى بیان کرد: استفاده از سبک اهل بیت(ع) و ائمه اطهار(ع) 
براى کاهش آسیب هاى اجتماعى باید جدى گرفته شود چرا 
که سبک زندگانى امامان معصوم(ع) به عنوان یک شیوه 
تربیتى و سبک زندگى است که براى تقویت بنیان و کانون 
خانواده و تغییر سرنوشت جامعه نیازمند ترویج این مهم در 

جامعه امروزى هستیم.
رئیس کل دادگسترى استان اردبیل تصریح کرد: کاهش 
اختالفات زوجین و پیشگیرى از طالق با جدیت در دستور 
کار اســت، چرا که آمار پرونده هاى اختالف خانوادگى و 
طالق در شان جامعه اسالمى نیست و در این راستا به دلیل 
دورى از آموزه هاى دینى و اخالق اسالمى زمینه گسترش 

انحراف و فساد و تباهى نیز وجود دارد.
کثیرلو تصریح کرد: تبیین ویژگى هاى شخصیتى بزرگان 
دینى بــراى موفقیت خانواده ها به ویــژه زوج هاى جوان 
امرى الزم و ضرورى است که به همین منظور دوره هاى 
پیشــگیرى از طالق و مشــاوره هاى روانشناسى براى 
زوج هاى جوان برگزار مى شــود که این موضوع در حال 

حاضر به عنوان اولویت اساسى و مهم مطرح است. 

بار اصلى جبران کمبــود معلم در آمــوزش و پرورش 
بــر دوش معلمــان خریدخدمتى اســت؛ چراکه طرح 
به کارگیرى معلمان خریدخدمتى یا نیروهاى برون سپار 
از ســال 1393 براى تامین معلمان موردنیاز در مناطق 
محروم رقم خورد و این معلمان با وجود مشــکالت در 
زمینه دریافت حقوق، بیمه و امنیت شــغلى در مناطق 
محروم همچنان ســر کالس درس حاضر مى شوند و 

تدریس مى کنند.
به گزارش همشــهرى، براســاس آخرین آمار که سال 

گذشته از ســوى آموزش و پرورش اعالم شد، 21هزار 
و700معلم خریدخدمت در کل کشور تدریس مى کنند که 
بیشتر آنها در شهرستان ها و مناطق روستایى حضور دارند. 
به رسمیت نشــناختن معلم هاى خریدخدمتى از سوى 
آموزش و پرورش دردى اســت که بر جان این دسته از 
معلم ها نشسته است. نداشتن پوشش بیمه اى مناسب، 

مشکل دیگر معلمان خریدخدمتى است.
ناعادالنه بودن شرایط معلم هاى خریدخدمتى موضوعى 
اســت که هرازگاهى پایــش به نطق هــا و تذکرهاى 

نمایندگان مجلس نیز کشــیده مى شود.   حاال هم چند 
روزى اســت که معاون حقوقى و امور مجلس وزارت 
آموزش و پرورش از رایزنى براى حل مشــکالت خرید 
خدمت معلمان خبر داده اســت؛ اتفاقــى که هر چند 
بارقه هاى امید را در دل این دسته از معلمان روشن کرده، 
اما براساس گفته ملک رئیسى بسیارى از این صحبت ها 
در حد همان حرف باقــى مى ماند و تــا زمانى که این 
دستورها و رایزنى ها، مکتوب و ابالغ نشوند، نباید منتظر 

اتفاق خاصى بود.

مصائب
 معلمان 
شرکتى

نوجوانان آسیب دیده زیر 18 سال 
پشت درهاى بسته

آمار باالى پرونده هاى اختالفات خانوادگى 
در شأن جامعه نیست
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جشنواره نقاشــى کودکان و نوجوانان امســال براى اولین بار 
در سطح بین المللى برگزار مى شود که رده سنى 4 تا 18سال 
مى توانند نقاشــى هاى خود را با موضوع «شــهر من؛ شــهر 

زندگى» به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
زهرا کاظمى در این زمینه گفت: این جشــنواره در دو ســال 
گذشته در سطح ملى برگزار شد و امسال نیز در سطح بین المللى 
با هدف ارزیابى نگاه کودکان به شــهر و تقویت حس تعلق و 

هویت شهرى برگزار مى شود. 
مدیر اجرایى برگزارى جشــنواره بین المللى نقاشى کودکان و 
نوجوانان افزود: جشنواره بین المللى نقاشى کودکان ونوجوانان 
دو سال گذشته با عنوان «کمانک» برگزار شد که سال گذشته 
با ارسال 700 اثر به دبیرخانه و داورى 300 اثر، آثار راه یافته به 

مرحله نهایى در کتابى منتشر شد. 
وى با اشاره به اینکه آثار در گروه هاى 4تا6سال، 7تا 12 سال و 
13 تا 18 سال مورد داورى قرار مى گیرد، تصریح کرد: هدف از 
برگزارى این جشنواره دستیابى به نگاه کودکان به شهر است 
تا از دریچه نگاه کودکان بتوانیم هویت شهرى را مورد بررسى 

قرار دهیم. 
کاظمى با تاکید بر تقویت حس تعلق و هویت شهرى از دوران 
کودکى، بیان کرد: نقاشــى بهترین ابزار براي بیان احساسات 
کودکان است و از این طریق مى توان اهمیت شهر را در کودکان 

و نوجوانان نهادینه کرد. 
وى با بیان اینکه کودکان کشــورهاى همســایه و شهرهاى 
خواهرخوانده در این دوره از جشنواره نقاشى کودکان و نوجوان 

شرکت خواهند کرد، ادامه داد: این جشنواره در نیمه دوم دى ماه 
اعالم مى شود و از اول بهمن ماه، کودکان و نوجوانان مى توانند 
آثار خود را به دبیرخانه ارســال کنند که جزئیات آن از طریق 

سایت جشنواره اطالع رسانى خواهد شد. 
مسئول خانه کودك با اشــاره به اینکه هر کودك و نوجوانی 
مجاز به ارسال یک اثر است، ادامه داد: طبق جدول زمان بندى 
شده جشــنواره نقاشــى کودکان و نوجوانان، آثار در نیمه اول 
اسفندماه داورى مى شــود و نتایج داورى تا پایان سال اطالع 

رسانى مى شود. 
وى با اشاره به اینکه "پوپک"، نماد امسال جشنواره بین المللى 
کودکان و نوجوانان اســت، تصریح کرد: "پوپــک" نام دیگر 
هدهد یا شانه به ســر اســت و در ادبیات، داســتان ها و تاریخ 

جهان به ویــژه در ایران جایگاه ویــژه اى دارد و 
کودکان با همذات پندارى بــا این پرنده مى توانند 

احساس تعلق به خانه و کاشانه خود را در نقاشى
  بروز دهند. 

گفتنى اســت؛ عالقه مندان براى کسب 
اطالعات بیشتر از جشــنواره بین المللى 
نقاشى کودکان و نوجوانان مى توانند به 
دبیرخانه جشنواره واقع در خانه کودك 
و نوجــوان اصفهان(بوســتان ملــت، 
حدفاصل سى وسه پل و پل آذر) مراجعه 

کرده و یا با شــماره 36275040 تماس 
حاصل کنند.

تشریح جزئیات جشنواره بین المللى نقاشى کودکان و نوجوانان اصفهان

جشنواره بین المللى نقاشى با «پوپک» مى آید 

مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانى با حضور 
مقام هاى استانى، مدیران و کارکنان شرکت پاالیش نفت اصفهان  

در سالن همایش  این شرکت برگزار شد.
در ابتداى این مراســم  محمدصادق حاجیان رئیس روابط عمومى 

متن پیام مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان را قرائت کرد. در 
بخشى از این پیام آمده است:

«بدون تردید امنیت امروز منطقه و کشور عزیزمان جمهورى اسالمى 
ایران مدیون رشادت ها و ایثارگرى هاى حاج قاسم سلیمانى هاست. 
شهید سردار قاسم سلیمانى یکى از محبوب ترین چهره هاى انقالب 
اسالمى است. این شهید واالمقام هرگز فکرى جز تالش در جهت 
عزت اسالم و مظلومان جهان در ســر نپروراند و  همواره  با نگاهى 
که   تابع  افق نگاه مقام معظم رهبرى بود،  عمر پربرکت خویش  را 
صرف مبارزه با ظالمان کرد. دشمنان  پنداشتند که با شهادت سردار،  
ضربه اى بزرگ به ایران وارد کرده اند. اما بنابر فرمایش مقام معظم 
رهبرى  از این موضوع غافل بودند  که به حول و قوه  الهى کار او و راه 
او متوقف و بسته نخواهد شد چرا که شهید سلیمانى براى دشمنان 

خطرناك تر از «سردار» سلیمانى است.» 
پس ازآن، فرمانده ناحیه مقاومت بســیج شهرستان شاهین شهر و 
میمه به عنوان سخنران  مراســم، با بیان اینکه روحیه انقالبیگرى 
سردار سلیمانى،  نقطه عطف امنیت منطقه و ترس دشمنان از ایشان 
بود اظهار داشت: ما به عنوان پیروان راه شهیدان اسالم و بزرگانى 

همچون حاج قاسم سلیمانى باید با بهره مندى از ظرفیت جوانان، 
نخبگان و دانشمندان، روحیه انقالبى گرى خود و تک تک هموطنان 
عزیزمان  را تقویت کنیم تا فلســفه وجود و حضورمان را  در جهت 
پیشرفت کشور و انجام هر چه بهتر مسئولیت هایى که بر عهده داریم  

به  منصه ظهور برسانیم.
سرهنگ حمیدرضا مجیرى  به شهیدان جمهورى اسالمى در این 
سالها اشاره کرد و تصریح نمود: دشــمنان نخبگان ما را هدف قرار 
داده اند؛ ما براى حفظ این مرز و بوم دانشمندان بزرگوارى  همچون 
شهید فخرى زاده، شــهید  شهریارى و شهید حســین پورها  را از 
دست داده ایم. مزدوران با شناســایى نخبگان به دنبال وارد کردن  
ضربه هاى سنگین به کشورمان هستند؛ در این راستا تنها راه عالج 
مبارزه با دشمنان اسالم، اشــاعه  و حفظ روحیه انقالبى گرى است 
چرا که با تسرى این روحیه در جامعه انشاا... مى توانیم اهداف شوم 

شان را منتفى کنیم.
مزین و معطر نمودن سالن همایش با پرچم سرور و ساالر شهیدان 
امام حسین (ع)، اجراى برنامه تواشیح و مداحى از دیگر برنامه هاى 

این روز بود.

سخنانشان راست، پوشــش آنان میانه روى و راه رفتنشان با تواضعو
موال على (عفروتنى است. مند مى شود.

ى دارد و
 مى توانند 

 نقاشى

ب 
 

س 

بزرگداشت دومین سالگرد 
شهادت سردار سلیمانى در 
شرکت پاالیش نفت اصفهان

امروزه انسان با پیشرفت هایى که در زمینه هاى مختلف 
کرده است، نیازى روزافزون به انرژى پیدا کرده و ازاین 
رو در پى تأمین انرژى مورد نیاز از منابع مختلف تجدید 
پذیر است. درعصر کنونى اساسى ترین مشکلى که در 
تولید انرژى به روش هاى سنتى وجود دارد آلودگى هاى 
زیست محیطى و پایان یافتن منابع این انرژى هاست. 
بنابراین روى آوردن بشر به منابع انرژى جدیدى که هم 
تا حدى پایان ناپذیر باشــند و باعث آلودگى هوا نشوند 

امرى اجتناب ناپذیر است. 
یکى از انرژى هایى که طى 20 سال اخیرمورد توجه بشر 
قرار گرفته انرژى بى پایان خورشید است. خورشید در هر 
ثانیه حدود 1000 ژول انرژى به هر متر مربع از ســطح 
زمین منتقل مى کند که با جمع آورى کردن آن مى توان 
انرژى مورد نیاز براى کارهــاى مختلفى را تأمین کرد. 
انرژى تابشى خورشــید که در هر روز به زمین مى رسد، 
براى برآورده کردن انرژى مورد نیاز یکسال کره زمین 

کافى است.
انرژى خورشیدى به طور مستقیم یا غیر مستقیم مى تواند 
به دیگر اشکال انرژى همانند گرما و الکتریسیته تبدیل 
شــود. براى تبدیل انرژى خورشــیدى به الکتریسیته 
مى توان از اثر فتوولتائیک با اســتفاده از ســلول هاى 

خورشیدى بهره برد.  

سلول خورشیدى Solar cell یا سلول فتوولتائیک  یک 
قطعه الکترونیکى است که به کمک اثر فوتوولتاییک، 
انرژى نور خورشید را مســتقیمًا به الکتریسیته تبدیل 
مى کند. برخى از مزایاى سلول هاى فتوولتائیک شامل  
نامحدود و رایگان بودن،پایین بــودن هزینه کار، ثابت 

بودن، اطمینان باال، نصب سریع و امنیت باالست.
ســلول هاى خورشیدى ســاخته شــده از ویفرهاى 
سیلیکونى، کاربرد بسیارى دارند. سلول هاى خورشیدى 
به تنهایى، براى فراهم کردن توان الزم دســتگاه هاى 
کوچک، مانند آبگرمگن هاى خورشــیدى، المپ ها و 
غیره کاربرد دارد. آرایه هاى فوتوولتاییک، الکتریسیته 
پایدار و تجدیدپذیرى را تولید مى کننــد که عمدتًا در 
موارد عدم وجود شبکه انتقال و توزیع الکتریکى کاربرد 
دارد. براى مثال مى توان به محل هاى دور از دسترس، 
مانند کاوشگرهاى فضایى و ساختمان هاى مخابراتى 
دور از دســترس اشــاره کرد. عالوه بر این استفاده از 
این نوع انرژى امروزه در محل هایى که شــبکه توزیع 
هم موجود اســت، به منظور کمک به کم کردن تکیه 
و فشار بر سوخت هاى فســیلى و دیگر دشوارى هاى 
محیط زیســت و از دیدگاه اقتصادى مرسوم شده و در 

حال گسترش است.
اما مکان هاى مناسب براى نصب سلول هاى خورشیدى 
در منازل تمامى پشت بام ها که داراى جهت مناسب یا 
زاویه و شیب الزم براى اســتفاده کامل ازنور خورشید 
هستند مناســب بوده و مى توانند مکان مناسبى براى 

دریافت انرژى خورشیدى باشند .
با تالش دانشــمندان ابتدا بــراى افزایــش بازدهى  
ســلول هاى خورشــیدى نســل اول (ســیلیکونى)با 
بازدهى هاى 30 درصد تولید شدند که عمًال بهره گیرى 
از این سلول ها متوقف شــد و اکنون محققان درحال 
تحقیقات برایجاد نســل هاى دوم و ســوم سلول هاى 
خورشیدى بر مبناى نانوساختارهستند که عالوه بر دارا 
بودن طول عمر، آالینده نبــودن مواد،پایدارى در برابر 

رطوبت و دما بازدهى باالیى داشته باشند.
پیش بینى مى شود با در نظر گرفتن تمامى شرایطى که 
براى ساخت سلول هاى خورشیدى نانو ساختار مدنظر 
است با تولید این سلول ها بازدهى بیش از70 درصد در 

بحث انرژى را شاهد باشیم. 
البته آنچه اهمیت استفاده از سلول هاى خورشیدى در 
جامعه ایرانى را صد چندان مى کند اقلیم گرم و خشک 
ایران اســت که در تمامى شــهر هاى ایران تابش نور 
خورشید وجود دارد و حتى در برخى استان ها و شهرها 
این تابش به گونه اى است که مى توان از نیرو گاه هاى 
خورشیدى متعدد نیز بهره برد و این مستلزم آن است که 
هم دولت و هم صنایع کشور به میدان آمده و براى تامین 
نیاز هاى خود اقدام به سرمایه گذارى در زمینه تاسیس 
نیروگاه هاى خورشــیدى نمایند . تــا از این منظر هم 
وابستگى و تامین برق از نیرو گاه هاى برق آبى برداشته 
شود و هم اینکه مردم و صنایع در زمستان و تابستان دچار 

کمبود برق نشوند .

نیازاقلیم ایران به نسل  هاى جدید سلول هاى خورشیدى

دفتر نمایندگى اتاق بازرگانى اصفهان در شهرستان هاى 
نجف آباد و تیران و کرون با حضــور رئیس و جمعى از 
اعضاى هیئت نماینــدگان اتاق بازرگانــى اصفهان و 

فعاالن اقتصادى نجف آبــاد و تیران و 
کرون افتتاح شد.

رئیس اتاق بازرگانــى، صنایع، معادن و 
کشاورزى اصفهان در این مراسم گفت: 
براى غلبه بر مشکالت اقتصادى، تعامل 
و هم افزایى بخــش خصوصى با دولت، 
قوه قضائیه، مجلس شــوراى اسالمى و 

دستگاه هاى حاکمیتى گره گشاست.
مسعود گلشیرازى با اشــاره به برگزارى 
یکصد و هشــتمین جلســه شــوراى 
گفت و گوى دولــت و بخش خصوصى 
اصفهان و بررسى مشــکالت ناشى از 

افزایش تعرفه گاز واحدهاى صنعتى، از مصوبات مطلوب 
این جلسه در حوزه گاز مبنى بر تفکیک واحدهاى ریخته 
گرى از فوالدى خبر داد و الزمه یک تصمیم ســازى 

درست را تبیین دقیق  موضوعات و موانع تولید از سوى 
بخش خصوصى عنوان کرد.

وى در ادامه بر نقش کلیدى و موثر تشکل ها، انجمن ها 

و نهادهاى مشورتى دستگاه هاى حاکمیتى در کمک به 
رفع مشکالت فعاالن اقتصادى تاکید کرد و برخوردارى 
ازجایگاه بین المللى را تفاوت بنیــادى اتاق بازرگانى با 

تشکل ها و انجمن هاى ذیل آن عنوان نمود.
 دبیر شــوراى گفت و گوى دولــت و بخش خصوصى 
اصفهان بهره منــدى از خدمات تخصصى ارایه شــده 
در پارلمان بخش خصوصى اصفهان را 
ضامن کاهش مشکالت احتمالى فعاالن 
اقتصادى دانســت و تصریح کرد: اتاق 
بازرگانــى اصفهان برنامــه ایجاد دفاتر 
منطقه اى را به منظــور تمرکززدایى، در 
دوره نهم فعالیت خود در دستور کار قرار 
داد . اتاق اصفهان در دوسال اول فعالیت 
خود، به بازسازى ساز و کارهاى درونى و 
ایجاد ساختار و ســازمان متناسب جهت 
تحقق اتاق نســل ســه پرداخت که راه 
اندازى صندوق قرض الحســنه فعاالن 
اقتصادى عضو اتاق بازرگانى، راه اندازى 
شتاب دهنده هاى صادراتى، تجارت الکترونیک و فروش 
و بازاریابى، راه اندازى سراى رشد و نوآورى، ایجاد کانون 

مشاوران و میزهاى تخصصى و... ازمصادیق آن است.

افتتاح دفتر نمایندگى جدید اتاق بازرگانى اصفهان در 2 شهر

معاون فرهنگى تبلیغى دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان از تشکیل دبیرخانه 
دائمى چهره ماندگار تبلیغى در اصفهان خبر داد.
حجت االسالم حامد اهتمام گفت: در راستاى 
طرح موفق معرفى چهره هاى شاخص و ماندگار 
تبلیغى اصفهان در سال هاى گذشته، دبیرخانه 
دائمى آن با محوریت دفتر تبلیغات اســالمى 

اصفهان تشکیل شد.
وى بیان داشت: تکریم و بزرگداشت چهره هاى 
ماندگار تبلیغ اصفهان در جهت معرفى و در ادامه 
الگوگیرى مبلغان و طالب در راســتاى تبلیغ 

معارف دینى هدف گذارى شده است.
این مقام مسئول افزود: به همین منظور دبیرخانه چهره هاى شاخص و 
ماندگار تبلیغى به میزبانى دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان و با مشارکت 
نهادهاى حوزوى از جمله مرکز مدیریت حــوزه علمیه اصفهان، مرکز 
رسیدگى به امور مساجد، سازمان بســیج طالب و روحانیون، شوراى 

سیاستگذارى ائمه جمعه، سازمان اوقاف و امور خیریه تشکیل و اولین 
جلسه آن با حضور رؤساى این نهادها برگزار شد.

حجت االســالم اهتمام افزود: آئین نامه این 
طرح در معاونت فرهنگى تبلیغى دفتر تبلیغات 
اســالمى اصفهان تدوین و در اولین جلســه 
دبیرخانه چهره هاى شاخص و ماندگار تبلیغى، 
درباره ضوابط، شــرایط و اهــداف آن بحث و 

گفت و گو شد.
معاون فرهنگى تبلیغى دفتر تبلیغات اسالمى 
اصفهان در پایان گفت: در سال هاى گذشته از 
آیت ا... العظمى شیخ حسین مظاهرى، مرحوم 
حجت االسالم و المســلمین شــیخ مهدى مظاهرى، مرحوم حجت 
االسالم والمســلمین حاج شــیخ غالمرضا فیروزیان، مرحوم آیت ا... 
حاج شیخ یدا... رحیمیان دستجردى و مرحوم آیت ا... مهاجر به عنوان 

چهره ماندگار تبلیغ در اصفهان تجلیل شده است.

تشکیل دبیرخانه دائمى چهره ماندگار تبلیغى در اصفهان

  سعید حیدرى /  
کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعى|

فراخوان مناقصه عمومى
شــرکت آب  و فاضالب اســتان اصفهان در نظــر دارد مناقصات ذیــل را از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشــایى پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.   

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

1400/10/15  مى باشد.

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

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

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

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

پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

چاپ دومچاپ دوم

شماره فراخوان سامانه ستاد مبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهردیف
و شماره مناقصه

عملیات آبرسانى مجتمع 19 1
6,629,503,033331,475,0002000001434000039روستا منطقه فالورجان

400-4-213/2

اصالح شبکه توزیع آب 2
5,435,408,084272,000,0002000001434000040روستاى بتلیجه

400-4-217/2

3 
اصالح شبکه توزیع آب در 

سطح روستاهاي شهرستان 
دهاقان

6,276,353,347314,000,0002000001434000041
400-4-218/2

حفاري چاه آب شرب 4
9,978,477,594500,000,0002000001434000042دهستان الي سیاه

400-4-238

تاریخروزساعتعنوان
1400/10/22چهار شنبه13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1400/11/02شنبه13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1400/11/03یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/10/19


