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اردوگاه معتادان متجاهر در 10 استان کشور ایجاد مى شودضرب االجل تعیین تکلیف انبار هاى تملیکىیک فوج ستاره دیگر به «خاتون» پیوستند«اصفهاِن افغانستان» کجاست؟ حذف سرخابى ها از آسیا؟ اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 ژن هاى ایرانى 
درحال کوچ از 

کشورند

سخت گیرى در ادارات کاهش یابد
3

5

دستگیرى کالهبردار 
10 میلیاردى بعد از 

4 ماه فرار

پروفسور داریوش فرهود، پدر علم ژنتیک ایران در مورد 
شرایط دانشجویان امروز و ارتباط آن با پیر شدن جمعیت 
کشور اظهارات قابل تاملى نموده که بخش هایى از آن را 

مى خوانید:پیرى جمعیت را مى توان بحرانى نامید که 
بسیارى از کشورهاى جهان با آن درگیر هستند و ...

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از دستگیرى 
فردى خبر داد که با پرداخت چک هاى بالمحل 
حدود 100 میلیارد ریــال کالهبردارى کرده و 4 

ماه متوارى بود.
ســردار محمدرضا میرحیدرى با اعالم این خبر، 
اظهار کرد: در پى شکایت تعدادى از شهروندان 
کاشانى مبنى بر اینکه فردى با پرداخت چک هاى 
بالمحل از آنها کالهبردارى کرده و متوارى شده 
است، به دلیل حساســیت موضوع، شناسایى و 
دستگیرى این فرد در دستور کار ماموران پلیس 

امنیت عمومى شهرستان کاشان قرار گرفت.
وى افزود: در بررسى هاى صورت گرفته مشخص 

شد فرد مذکور، افرادى ...

بازگشایى زاینده رود در بهمن ماه کذب استبازگشایى زاینده رود در بهمن ماه کذب است
واکنش استاندارى به خبرى که از قول معاون استاندار نقل شده بودواکنش استاندارى به خبرى که از قول معاون استاندار نقل شده بود

3

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان خواستار شد؛

رئیس فدراسیون فوتبال:

باشگاه ذوب آهن بوى اصالت مى دهد
رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت: وقتى به اصفهان آمدم حیفم آمد به 

ذوب آهن نیایم، در و دیوار این باشگاه بوى اصالت مى دهد.
شــهاب الدین عزیزى خادم در دیدار با مدیران باشــگاه ذوب آهن ضمن 
تأیید مشکالت و سختى هاى بى شمار باشگاهدارى در کشور اظهار کرد: 

ذوب آهن همان گونه که در صنعت...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

علت تصادف مرگبار 
محور نائین - اصفهان 

مشخص شد

2کشته در برخورد پراید با پل خیابان امام خمینى(ره)
3

مقصد بعدى مظاهرى مقصد بعدى مظاهرى 
2سپاهان نیست!

3

مدیرکل ثبت احوال استان مدیرکل ثبت احوال استان 
تاکید کرد؛تاکید کرد؛

680680 هزار اصفهانى  هزار اصفهانى 
در انتظار تأمین در انتظار تأمین 
بدنه کارت ملىبدنه کارت ملى

رئیس مرکز خشکسالى و مدیریت رئیس مرکز خشکسالى و مدیریت 
بحران هواشناسى خبر داد؛بحران هواشناسى خبر داد؛

پیش بینىپیش بینى
زمستان پربارشزمستان پربارش

با دمایىبا دمایى
 نرمال نرمال

4

کیومرث پوراحمد: کیومرث پوراحمد: 
افرادى که دنبال افرادى که دنبال 

پنت هاوس هستند در پنت هاوس هستند در 
سینما جوالن مى دهند!

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2414/ش مورخ 1399/11/06 شوراى 
محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 19 قطعه زمین مسکونى واقع در سطح شهر 

را با قیمت کارشناسى و از طریق آگهى مزایده به صورت نقد به فروش برساند. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1400/10/26 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. 

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

آگهى مزایده عمومى 
(نوبت دوم)

چاپ  اول چاپ  اول 

م.الف :1247349سرپرست شهردارى شاهین شهر -کیانوش کیانى 

ى ىو و

بر اســاس اعالم مدیر بنیاد جهانــى MIKE (برترین 
سازمان هاى دانشى نوآور) شرکت فوالد مبارکه موفق 

شد، در جمع برندگان جایزه جهانى MIKE قرار گیرد.
طى نامه رســمى پرفســور W.B.Lee دبیر کل جایزه 
جهانى سازمان هاى دانشى نو آور، فوالد مبارکه موفق 
شد، پس از ارزیابى در 8 محور یکپارچه با پوشش رده هاى 
مختلف ســازمان در 3 حوزه ســاختار، منابع انسانى و 
ارتباطات و بــا تمرکز بر ارزش آفرینى بــراى ذینفعان 
سازمان مبتنى بر 3 مؤلفه دانش، نوآورى و سرمایه فکرى 
و در 4 مرحله ارزیابى بین المللى توسط کمیته بین المللى 
داوران جهانى MIKE در جمع برنــدگان این جایزه در 

سطح جهانى قرار گیرد.
محمد ناظمى هرندى معاون تکنولوژى شرکت فوالد 
مبارکه ضمن تبریک این موفقیت بــه کلیه کارکنان، 
دانش را مهم ترین ســرمایه نامشهود ســازمان ها در 

عصر حاضر دانست و از آن به عنوان یکى از مؤلفه هاى 
مهم در خلق ارزش براى ذینفعان ســازمان ها یاد کرد 
و گفت: فوالد مبارکه پس از طى کردن دوران ســاخت 
و بهره بردارى تا ظرفیت اســمى، هم  اکنون با داشتن 
گنجینه اى گرانبها از دانش این دوران ها خود را متعهد 
به بکارگیرى آن در جهت توسعه صنعتى کشور مى داند.

سیامک شجاعى رئیس سیستم هاى مدیریت کیفیت و 
سرآمدى  نیز با اعالم این که استفاده از الگوهاى معتبر 
مدیریتى در ســطح ملى و جهانى مانند تعالى سازمانى، 
EFQM، MIKE و... همواره از سیاست هاى فوالد مبارکه 

جهت تقویت رویکردهاى ســازمان و شتاب بخشى به 
تحول و بهبود مستمر در ســازمان بوده است، گفت در 
زمینه مدیریت دانش از 10 سال گذشته اقدام به طراحى 
و اجراى رویکردهاى متنوع با الگوبردارى از سازمان هاى 

پیشرو نموده ایم. 

کسب یک جایزه جهانى توسط فوالد مبارکه

مشــتریان بانک آینده که از ســامانه «کیلید» بانک 
آینده استفاده مى کنند براى فعال سازى رمز پویا نیازى 
به مراجعــه حضورى به شــعب و خودپــرداز ندارند و 
مى توانند به صورت غیرحضورى، رمز اول و دوم پویا را 
در بخش وب سامانه «کیلید»، فعال کنند.  هم چنین این 
خدمت در سامانه پیشخوان نیز از طریق بخش «سایر 

خدمات»، منوى فعال سازى رمز پویا در دسترس است.
از مزایاى این خدمت، حذف نیاز به مراجعه مشــترى 
به شعب بانک یا دســتگاه خودپرداز بانک آینده براى 
فعال ســازى رمز پویا و دسترســى بدون محدودیت 
زمان و مکان به خدمات بانکــدارى الکترونیکى بانک 

آینده است.

مشــتریان مى توانند براى دریافت رمــز پویا از طریق 
سامانه ریما یا پیامک اقدام و هر یک از این روش ها را 

بسته به نیاز خود فعال کنند. 
هم چنین، بــراى نصــب ســامانه کیلیــد از طریق 
ســایت کیلیــد مى تــوان ایــن برنامــه را نصــب

 و فعال کرد.

فعال سازى غیرحضورى رمز پویا در سامانه کیلید

در مجمع عمومى انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و سنگ هاى 
قیمتى استان اصفهان که در اتاق بازرگانى برگزار شد، اعضاى هیئت مدیره و بازرسین 

این انجمن انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، مجمع عمومى عادى (به طور فوق العاده) 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و ســنگ هاى قیمتى استان 

اصفهان در اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد.
در ابتداى این نشســت، عملکرد هیئت مدیره این انجمن از فروردین ماه 97 تا آذر ماه 

1400 توسط محسن طالیى مینایى رئیس و مهدى رضایى عضو هیئت مدیره تشریح 
شد. 

امضاء تفاهم نامه همکارى با بخش هاى ذى ربط در راســتاى صدور کارت هاى تردد، 
بازدید از معدن طالى موته با همکارى اتاق بازرگانى اصفهان، تشکیل کمیته طراحان، 
مدل سازان و قالب ســازان انجمن، برگزارى چهار دوره میز توســعه صادرات طال به 
میزبانى اتاق بازرگانى اصفهان، برگزارى دوره هاى آموزشى با همکارى اتاق بازرگانى 
اصفهان، انتقال شبکه فراگیر خوشه طالى استان اصفهان به انجمن با موافقت شرکت 
شهرك هاى صنعتى اســتان اصفهان، شرکت در نمایشــگاه هاى بین المللى ایتالیا و 
هنگ کنگ در سال 2019، ابوظبى 2020 و استانبول 2021 و انتقال میز کشورى طال 

از تهران به اصفهان بخشى از این اقدامات بود.
محسن طالیى مینایى، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال، 
جواهر، نقره و سنگ هاى قیمتى اســتان اصفهان در این مجمع اظهار داشت: در زمان 
تأسیس انجمن، صنعت طال با چالش هایى مانند اخذ مالیات بر ارزش افزوده از اصل طال 
و مشکالت صادرات مواجه بود اما خوشبختانه به اهداف خود دست یافتیم و امیدوارم 

اعضاء جدید هیئت مدیره نیز این اهداف را پیگیرى کنند.
وى افزود: براى انتقال میز کشورى طال به اصفهان چالش بزرگى داشتیم و پس از چند 

ماه پیگیرى از دولت و مجلس شوراى اسالمى این امر نیزمحقق شد.
در پایان این مجمع، پس از راى گیرى، اعضاى اصلى و على البدل هیئت مدیره و بازرس 

اصلى وعلى البدل این انجمن انتخاب شدند.

انتخاب اعضاى هیئت مدیره انجمن طال، جواهر، نقره و سنگ هاى قیمتى 

با بروزرسانى و نصب تجهیزات جدید، پوشش همراه اول در 
شهرستان قمصر افزایش یافت.

به گــزارش روابط عمومى مخابرات منطقــه اصفهان، با 
تالش همکاران مخابرات کاشــان و همکارى کارکنان 

معاونت سیار، سایت BTS  به نام مســجد موسوى ها با 
شــماره کد (1809) در شــهر قمصر نصب و راه اندازى 
شــد و با بهره بردارى از این ســایت، امکان اســتفاده از 
تکنولوژى هاى 2G و 3G براى مشترکین همراه اول در 

این منطقه فراهم گردید.
گفتنى است، این اقدامات تاثیر بسزایى در کاهش نقاط کور 
و افزایش پهناى باند تلفن همراه و در نتیجه ارتقاى سرعت 

و کیفیت اینترنت همراه اول خواهد داشت.

توسعه پوشش همراه اول در قمصر

بستر الزم جهت ذخیره سازى آگلومرات مازاد بر نیاز کوره بلند در مدیریت آگلومراسیون 
ذوب آهن اصفهان  فراهم شد و مورد بهره بردارى قرار گرفت.

مسعود طاهرى معاون تولید مدیریت آگلومراسیون شــرکت با بیان این مطلب گفت: 
در زمان هاى تعمیرات آگلوماشــین ها و یا مواقع خاص جهت حفظ و تداوم تولید کوره 

بلند ها الزم است همیشه مقدارى آگلومرات در کارگاه انبار مواد خام آگلومراسیون آماده 
بارگیرى باشد، در این راستا با وجود مشکالت تامین این محصول، مدیریت خرید مواد 
اولیه همواره و به صورت مســتمر از تولید کنندگان آن در سطح کشور مبادرت به خرید 

نموده است.
وى افزود: با توجه به این که در مقاطع و فواصل زمانى مشــخص تولید آگلومره مازاد 
بر مصرف کوره بلند مى باشد در صورت وجود سیســتمى جهت ذخیره سازى به خرید 

آگلومره نیاز نبوده و صرفه جویى قابل توجهى را حاصل مى شود.
محمد جان نثارى مهندس مکانیک کارگاه پخت نیز گفت: با هدف رفع این مشــکل، 
ذخیره ســازى محصول آگلومره مازاد بر مصرف کوره بلند در بخش پیشــنهاد شد در 
زمان هاى عدم نیاز و عدم پذیرش آگلومرات به جاى توقف خط تولید به ذخیره سازى 

آن اقدام گردد.
وى افزود: در همین راستا به همت پرسنل مکانیک بخش، در قسمت زیرین شیبر موبایل 
شوت آگلوماشین شماره 4 یک راهگاه طراحى و  نصب شــد و به بهره بردارى رسید تا 

محصول مازاد آگلومره به وسیله کامیون به انبار مواد خام منتقل و نگهدارى گردد.

امکان ذخیره سازى آگلومرات در آگلومراسیون ذوب آهن 

با

ذ
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سالروز والدت پیامبر صلح و دوستى حضرت عیسى مسیح (ع) مبارك باد
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آخرین قســط غرامت عراق به کویت بابت حمله سال 
1990 به این کشــور در دوره زمامدارى صدام حسین 
را به مبلــغ 44 میلیــون دالر روز سه شــنبه پرداخت

 شده است.
عراق در دوره صدام حسین به کشور کویت حمله و خاك 
این کشور را در جنگى چند روزه تصرف کرد، پس از آن 
بود که جنگ اول خلیج فارس به رهبرى آمریکا در دوره 
بوش پدر علیه عراق آغاز و در نهایت به قطعنامه سازمان 

ملل در سال 1991 منتهى شد.
بر اســاس قطعنامه ســازمان ملل که در سال 1991 
تصویب شد، عراق به دلیل آسیب هایى که به شرکت ها، 

افراد، نهادهاى دولتــى و دارایى هاى کویت در جریان 
حمله ســال 1990 زده اســت، محکوم بــه پرداخت 
52/4 میلیــارد دالر غرامت به این کشــور شــده بود. 
دولت وقت عــراق از آن زمان 3 درصــد از درآمدهاى 
نفتى خــود را به پرداخت غرامت بــه کویت اختصاص

 داده بود.
بهار امســال دولت عراق از کویت درخواست کرد که 
بخاطر مشــکالت اقتصادى، دریافت بقیه غرامت را به 
تعویق بیاندازد اما کویت قبول نکرد. عراق ناچار شد که 
از بهار امسال بقیه غرامت را به صورت قسطى پرداخت 

کرده و روز سه شنبه آن را تسویه کند.

رئیس مرکز ملى خشکسالى و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسى ضمن اشاره به احتمال مواجهه با زمستانى 
پربارش گفت: انتظار مى رود بارش ها در زمستان امسال 
در حد نرمال و یا فراتر از آن باشد.احد وظیفه خاطرنشان 
کرد: تا روز 30 آذرماه به طور میانگین، کم بارشــى 34 
درصدى در سطح کشور مشاهده شده. دماى کشور نیز 
حدود یک درجه باالتر از مقدار نرمال بود. رئیس مرکز 
ملى خشکسالى و مدیریت بحران سازمان هواشناسى 
ضمن اشــاره به بارش هاى اخیر در برخى نقاط کشور 
گفت: گرچــه بارش هایى که در سیســتم قبلى رخ داد 
اندکى کمبود بارش درکشــور را جبــران کرد اما هنوز 

کم بارشى در بسیارى از استان ها دیده مى شود.
وى ضمن اشاره به احتمال مواجهه با زمستانى پربارش 
در یک چهارم پایانى سال 1400 اضافه کرد: برخالف 
سال گذشــته که ما انتظار تجربه زمســتان کم بارشى 
را داشــتیم و در عمــل نیز بارش کل نصــف بارندگى 
سال هاى گذشــته بود انتظار باالیى داریم تا بارش در 
فصل زمستان و سه ماهه پایانى سال به میزان نرمال و 
حتى باالتر از آن نیز برسد. البته همه این  پیش بینى ها در 
حد احتماالت است و قطعیت ندارد. بین 60 تا 70 درصد 
احتمال دارد که زمستان بارش نرمال یا حتى پربارشى 

پیش رو داشته باشیم.

کویت، آخرین قسط 
غرامتش را از عراق گرفت

پیش بینى زمستان پربارش 
با دمایى نرمال

بنزین گران نمى شود
  خبرگزارى دانشجو | عضو کمیسیون 
انرژى مجلس شوراى اسالمى گفت: موضوع 
افزایش قیمت بنزین به هیــچ وجه در الیحه 
بودجه ســال 1401 مطرح نیســت و شایعات 
پیرامون این موضوع مطلقًا صحت ندارد. هادى 
بیگى نژاد اضافه کرد: دولت به دنبال این است 
که با اجراى پایلوت و آزمایشى طرح اختصاص 
سهمیه بنزین به افراد، نقاط مثبت و منفى آن را 
مورد ارزیابى قرار دهد تا اگر موفقیت آمیز بود، در 
کل کشور اجرایى کند. البته هنوز جزئیات دقیق 
این طرح روشن نیست اما به طور کلى اختصاص 

سهمیه بنزین به افراد، اقدام درستى است.

2 مرحله اى شدن کنکور 
از 1402  

ر    باشگاه خبرنگاران جوان|منصــو
کبگانیان، قائم مقام ستاد راهبرى اجراى نقشه 
جامع علمى کشور درباره اظهار نظرات مجلس 
در زمینه ناقص بودن مصوبه دو مرحله اى شدن 
کنکور گفت: دو مرحله اى شدن برگزارى کنکور 
از سال 1402 به صورت قطعى اجرایى خواهد 
شــد. او افزود: هرگونه آیین نامــه و کمبودى 
در مصوبه دو مرحله اى شــدن کنکور از سال 
1402 وجود دارد باید از سوى شوراى سنجش 
و پذیرش اعالم شود تا شــوراى عالى انقالب 

فرهنگى آن را بررسى کنند.

کاهش مصرف میوه
 در شب یلدا

نایــب رئیــس اول اتحادیــه    انتخاب|
فروشندگان میوه و ســبزى، خاطر نشان کرد: 
میزان خرید میوه در شب یلدا 1400 نسبت به 
سال گذشته که بیمارى کرونا در کشور همه گیر 
شده بود 30 درصد کاهش پیدا کرد و متأسفانه 
مردم اشــتیاقى براى خرید میوه در شب یلدا از 
خود نشان ندادند. اسماعیل مرادیان با بیان اینکه 
میوه افزایش قیمت ملموســى را تجربه نکرده 
است، افزود: قیمت سایر کاال هاى اساسى آنقدر 
در کشور روند صعودى به خود گرفت که خرید 
میوه از سبد خانوار ها حذف شد و بار ها در میدان 
اصلى میوه و تره بار بدون خریدار ماند. به همین 
دلیل سیاستى براى افزایش نرخ میوه اعمال نشد 

و قیمت ها ثابت ماند.

عبور آفریقاى جنوبى از  
اومیکرون

روند شیوع سویه اومیکرون    عصرایران|
ویروس کرونــا در آفریقاى جنوبى که منشــأ 
اولیه این سویه از ویروس اســت، رو به شیب 
نزولى گذاشته است. بر اساس گزارش روزنامه 
«واشنگتن پست آمریکا»، به نظر مى رسد موج 
عظیم شیوع ســویه اومیکرون ویروس کرونا 
در آفریقــاى جنوبى به همان ســرعتى که در 
هفته هاى اولیه پس از اعالم شیوع و شناسایى 
این سویه جدید آغاز شد، در حال فروکش کردن 
است و این خبر خوبى براى جهان نگران از همه 
گیرى ســویه جدید و بسیار مســرى ویروس 

کروناست.

سیب زمینى دیگر چرا؟!
قیمت ســیب زمینى در فصل پاییز    بهار|
افزایــش قابل توجهــى داشــت و از کیلویى 
3000 تومان به 9000 تومان رسیده است. در 
فروشگاه هاى آنالین هم هر کیلو سیب زمینى با 
قیمت بیش از 9000 تومان فروخته مى شود. با 
افزایش قیمت دیگر اقالم خوراکى، تقاضا براى 
خرید سیب زمینى هم بیشتر شده است. اما علت 
افزایش قیمت سیب زمینى چیست؟ گویا هزینه 
تولید و سردخانه ها نسبت به سه ماهه تابستان 
افزایش قابل توجهى پیدا کرده و همین افزایش، 
سبب شده که قیمت سیب زمینى از تابستان تا 

پایان پاییز امسال سه برابر شود.

تهدید آمریکا به ترك مذاکرات 
  انتخاب| مشــاور امنیت ملى کاخ سفید گفت: 
آمریکا و شــرکایش در حال بحــث در مورد جدول 
زمانى براى تداوم دیپلماسى هسته اى با ایران هستند.  
«جیک ســالیوان» تصریح کرد: مذاکرات فعلى با 
تهران ممکن است ظرف چند هفته به پایان برسد. 
وى گفت: ما در انظار عمومــى در خصوص تقویم 
و تاریخ (اقدامات خود) صحبــت نخواهیم کرد، اما 
مى توانم به شما بگویم که در پشت درهاى بسته در 
حال گفتگو درباره جدول هاى زمانى هستیم و زمان 

(چنین ضرب االجلى) طوالنى نیست.

پایین ترین سطح 
مصرف انرژى در اروپا 

مصرف انرژى اولیه در اتحادیه اروپا طى    بهار|
سال 2020 به شدت کاهش یافت و به معادل هزار 
و 236 میلیون ُتن نفت رســید که 5/8 درصد بهتر 
از هدف گذارى صورت گرفته براى ســال گذشــته 
میالدى بود؛ ولــى همچنان 9/6 درصــد بیش از 
هدف تعیین شده براى سال 2030 است. بر پایه این 
گزارش، مصرف انرژى اتحادیه اروپا در سال 2020 
تا حد زیادى تحت تأثیر همه گیرى کرونا بوده است. 
مصرف انرژى در ســال 2006 زمانــى که مصرف 
انرژى اولیه 15/1 درصد باالتر از هدف سال 2020 و 
مصرف انرژى نهایى 9 درصد باالتر از هدف 2020 

بود، به اوج خود رسیده بود.

هیئتى ها 
کارهاى اقتصادى کنند

  شبستان| حجت االسالم علیرضا پناهیان به 
مناسبت ایام فاطمیه در دانشگاه عالمه طباطبایى به 
ســخنرانى پرداخته و گفت: مسجدى ها و هیئتى ها 
باید با تعاون و همکارى یکدیگر کارهاى اقتصادى 
راه اندازى کنند. راه انــدازى تعاونى تولید و مصرف 
طورى کــه مالکیت خصوصــى را انــکار نکند و 
ســرمایه دارى را هم نداشته باشــد رمز و راز نجات 
اقتصاد ما و تربیت نفوس براى حضرت حجت(عج) 

است.

با دست پس مى زند 
با پا پیش مى کشد! 

روزنامه «کیهان» در یادداشتى از    برترین ها|
اظهارات اخیر کارگردان معروف سینما و تلویزیون 
درباره شرایط کشور به شدت انتقاد کرد. این روزنامه 
نوشته است: «بیژن بیرنگ که چند روز پیش ضمن 
ارائه تصویرى سیاه از کشور، بابت امید دادن به مردم 
عذرخواهى کرده بود، در کمال تعجب به تلویزیون 
رفت و در برنامه "چهل تیکــه"، خاطره گویى کرد! 
بیرنگ اولین فردى نیست که؛ نسبت به رسانه ملى 
اصطالحًا "با دست پس مى زند، با پا پیش مى کشد"! 
قبًال نیز بودند هنرمندان یا هنرمندنمایانى که علیه 
رسانه ملى موضع گیرى کردند اما به محض پیشنهاد 

کار، باز هم به سمت تلویزیون دویده اند!»

«ترامپ» بیاید 
من حتماً مى آیم!

«جو بایدن»، رئیس جمهور    جام جم آنالین|
79 ساله آمریکا اعالم کرد، در صورت حضور «دونالد 
ترامپ» در انتخابات ریاست جمهورى 2024 احتمال 
نامزدى او در انتخابات بیشتر خواهد شد. در بخشى از 
این مصاحبه خبرنگار از رئیس جمهور آمریکا سئوال 
کرد: «آیا شما برنامه دارید که براى دور دوم انتخابات 
شرکت کنید؟» جو بایدن در پاســخ به این سئوال 
گفت: «بله اگر در وضعیت سالمتى خوبى که االن از 
آن برخوردارم باشم یک بار دیگر رقابت خواهم کرد. 
خبرنگار سپس سئوال کرد: «و اگر این بدان معنا باشد 
که شاهد رقابت مجدد علیه دونالد ترامپ باشیم؟» 
و جو بایدن اینطور جواب داد: «قطعًا (نامزد خواهم 
شد) چرا من نباید با دونالد ترامپ رقابت نکنم؟ این 
موضوع (نامزدى ترامپ) احتمال نامزدى مرا افزایش 

خواهد داد.»

خبرخوان

باستان شناسان پس از 50 سال کاوش  در شهر سوخته، 
براى نخستین بار موفق به کشف یک لوح حسابدارى 

مربوط به دوران آغاز ایالمى شدند.
ســیدمنصور سیدســجادى، سرپرســت هیئــت 
باستان شناســى شــهر ســوخته درباره این کشــف 
مهم، توضیح داد: کشــف این گونه لوح ها در مناطق 
غربى ایران امرى عادى اســت، اما نکته اینجاســت 
که در شــرقى ترین نقطــه ایران و «دشــت لوت»، 
باستان شناســان تا کنون به چنین کشــف منحصر 

به فردى دست نیافته بودند.
او با بیان اینکه این لوح نشــان از ارتباط جامعه شــهر 
سوخته با مردم آغاز ایالمى دارد، افزود: حسین مرادى، 
باستان شناس و معاون هیئت باستان شناسى در عمق 
4 مترى اتاق شماره 27 منطقه مسکونى محوطه شهر 

سوخته در حین کاوش به این لوح رسید.
سرپرست هیئت باستان شناسى شــهر سوخته درباره 
مشخصات این لوح حســابدارى، گفت: این لوح، 11 
سانتیمتر طول و 7 سانتیمتر عرض دارد و شامل دو گونه 
عالمت است. یکى از عالمت ها خطوطى اند که نشانگر 
نوع کاالى ارسال شده همراه لوح است و دیگرى سلسله 
شکل هاى مستطیلى عمق دار که نشان از تعداد کاالى 

ارسال شده  دارد که فعًال براى ما ناآشناست.
این باستان شــناس مهمترین نکته در ساختار این لوح 
را اثر ُمهر استوانه اى ارســال کننده روى آن دانست و 
افزود: طبق ســاختار این ُمهر، کامًال روشن است که 
مردم در آن دوره از سیستم حسابدارى ده گانى استفاده 

مى کردند، برخالف سومرى ها که سیستم حسابدارى 
آنها بر اساس نظام شصت گانى بوده است.

او با اشــاره به اینکه تا فصل نوزدهــم، در بخش هاى 
خیلى قدیمى تر شهر ســوخته کاوشى نشده بود، بیان 

کرد: در دو فصل گذشته تصمیم گرفتیم در الیه هاى 
عمیق تر کار کنیم که خوشبختانه این تصمیم منجر به 

کشف این لوح باارزش در عمق 4 مترى شد.
باستان شناســان کاوش هــاى فصل نوزدهم شــهر 
سوخته را از اول آذرماه 1400 آغاز کرده اند که اکنون، 
به روزهاى پایانى آن نزدیک شــده انــد. بنا بر اعالم 
پایگاه میراث جهانى شــهر ســوخته، در این فصل از 
کاوش از باستان شناسان ایتالیا و صربستان نیز دعوت

 شده است.
شــهر ســوخته با 5000 ســال پیشــینه تاریخى و 
تمدنى، از مهمترین مناطق شهرنشــینى باستانى در 
فالت ایران اســت که در حــدود 60 کیلومترى زابل 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان قرار دارد و سال 
1393 به عنــوان ســایت فرهنگى در یونســکو ثبت 

جهانى شد.
تا پیش از این نیز، آثار مهمى از شــهر سوخته کشف 
شده که از جمله آنها به جمجمه جراحى شده یک دختر 
13 ساله، چشم مصنوعى زنى حدوداً 28 تا 32 ساله که 
جنس آن ترکیبى از قیر طبیعى و نوعى چربى جانورى 
و ســیم هاى ریز طالیى شــبیه مویرگ هاى چشــم 
است، خط کشى ساخته شــده از چوب آبنوس به طول 
10 ســانتیمتر که تا دقت یک میلیمتر را اندازه گیرى 
مى کند، تخته نــردى از چوب آبنوس بــا 60 مهره و 
جامى ســفالین با طراحى یک بز درحــال حرکت که 
قدیمى تریــن انیمیشــن جهان لقــب دارد، مى توان 

اشاره کرد.

5000 سال پیش 
در ایران حسابدارى رواج داشت

در روزهاى اخیر، خبرى مبنى بر شکایت از برخى بازیگران زن در فضاى 
مجازى منتشر شد که برخى حواشى نیز به دنبال داشت. باتوجه به اینکه 
در رسانه ها اعالم شده بود این شکایت مربوط به طالب قم است، خبرنگار 

خبرگزارى «حوزه» پیگیرى کرد تا با چند و چون ماجرا آشنا شود.
این خبرگزارى نوشته: شــاکیان این پرونده 110 نفر از 14 استان کشور 
شــامل اصفهان، کرمان، مازندران، قم، تهران، خراسان رضوى، چهار 
محال و بختیارى، یــزد، آذربایجان غربى، هرمــزگان، قزوین، فارس، 
مرکزى و البرز هستند. بر اساس مســتندات پرونده از این 110 نفر، 74 

نفرمرد و 36 نفر زن هستند.
این شکایت اختصاص به صنف یا قشــر خاصى ندارد و بررسى ها نشان 

مى دهد که طلبه، دانشــجو، اســتاد، خانه دار، کارمند و اصناف مختلف 
شکایت را امضا کرده اند.

این شکایت از نیوشا ضیغمى، شــبنم مقدمى، بهنوش بختیارى، سحر 
قریشى، فلور نظرى، آزاده صمدى، بهاره رهنما، الناز شاکردوست، الهام 
صالحى، صباکمالى، الهام حمیدى، ریحانه پارســا، سمانه پاکدل و لیندا 

کیانى صورت گرفته است.
مهمترین مواردى که مورد اعتراض شاکیان قرار گرفته عبارت است از: 
جریحه دار کردن عفت و اخالق عمومى، ترغیب افراد به ارتکاب جرائم 

منافى عفت، توهین به مقدسات و تضعیف بنیان خانواده.
تمامى شاکیان اظهار داشته اند متهمان با تصاویرى که از خود در صفحات 

شخصى اینستاگرامشان مى گذارند و همچنین لباس هایى که با آنها در 
معابر و مجالس عمومى حضور پیدا مى کنند، به آنها و خانواده و جامعه اى 
که در آن زندگى مى کنند، ضرر معنوى وارد کرده اند. از جمله این ضررها 
مى توان به مواردى همچون انزوا و کاهش روابط اجتماعى، تحلیل رفتن 
توان عقل، ترویج پرخاشگرى، ایجاد روحیه مقایسه، ترغیب دیدن تصاویر 
و فیلم هاى مبتذل، سســتى ایمان، محروم شدن از شیرینى و لذت انس 
با خدا و... اشــاره کرد. ضمن آنکه نوع پوشش متهمان و وضعیت کشف 
حجاب و نمایان بــودن موها و گردن و لباس هاى بــدن نمایى که افراد 
مذکور مى پوشــند و آرایش غلیظ و زننده آنها عفت عمومى را جریحه 

دار کرده است.

روزنامه «همشهرى» در گزارشى به کسانى که در پایانه هاى مسافربرى 
پایتخت کسب و کارهایى به جز رانندگى اتوبوس دارند پرداخته است. به 
نوشته این روزنامه، یکى از این مشاغل، «دادزنى» است که از قضا درآمده 

ماهانه خوبى هم در پى دارد:  
«اراك... ولوو... حرکــت... یک نفر؟ نبود؟ رفتیم هــا...» کار دادزن ها، 
پرسه زدن در نقاط مختلف پایانه هاى مســافربرى است. گاهى با داد و 
فریاد تبلیغ و بعضى وقت ها با خواهش و التماس مســافران شهرستانى 
را سوار اتوبوس ها مى کنند. اگر تجربه ســفر با اتوبوس هاى مسافربرى 
برون شهرى را داشــته باشید حتمًا با افرادى مواجه شــده اید که با «داد 
زدن» توجه شما را به سمت خود جلب مى کنند. این افراد که تعدادشان 

کم نیســت براى گرفتن مســافر و پرکردن صندلــى اتوبوس ها با هم 
رقابت دارند، اما معموًال به مرزى که بین خودشــان کشیده اند، احترام 
مى گذارند. دادزن ها هم براى خودشان مرتبه و درجه دارند. افراد باسابقه 
و قدیمى، حکم دادزن هاى ارشــد را دارند و تازه کار ها باید زیردســت 
آنها آموزش مســافرگیرى ببیننــد. حقوق و مزد دادزن هــا با هم فرق

 مى کند.
یکى ماهانه ســه میلیون عایدش مى شــود، اما افرادى هم در ماه 10 تا 
15 میلیون تومان درآمد دارند. هر چنــد کار دادزن ها و به قول مدیران 
تعاونى ها، «جارچى ها»، غیرقانونى به نظر مى رســد، اما همچنان بازار 

کارشان داغ داغ است.

یک کشف منحصربه فرد در شرقى ترین نقطه کشور

جزئیاتى از پرونده شکایت از 14 سلبریتى زن  به روایت خبرگزارى «حوزه»

آنها افراد را به ارتکاب جرائم منافى عفت ترغیب مى کنند

به دنبال اظهارات رئیس پیشین کاخ سعدآباد مبنى بر احتمال وقوع انفجارى 
به دلیل وجود لوله هاى پوسیده در این کاخ، مدیرکل موزه ها گفت: در داخل 
هیچیک از موزه هاى کاخ ســعدآباد لولــه گاز وجود نــدارد و هیچ خطرى 

موزه هاى این مجموعه فرهنگى تاریخى را تهدید نمى کند.
چندى پیش با معرفى رئیس جدید کاخ سعدآباد در تهران، مراسمى براى تودیع 
رئیس پیشــین با حضور کارکنان کاخ و معاون میراث فرهنگى کشور برگزار 
شد. در این مراسم کیا پارســا به نکاتى از حضور 50 ماهه خود در این کاخ و 

مشکالتى که با آنها رو به رو بوده است پرداخت. 
پارسا در طول زمان مدیریتش در این کاخ و در سال هاى 96 تا 1400 حدود 11 
نامه به وزارت میراث فرهنگى، شهردارى و نهادهاى دیگر درباره موضوعات 

مرتبط با آب و برق و گاز این مجموعه تاریخى نوشت و هشدار داد.
یکى از این نامه ها خطاب به سازمان آتش نشانى و براى درخواست استقرار 
پایگاه آتش نشانى در مجموعه سعدآباد بود. یکى از مواردى که وى ذکر کرده 
بود، هشــدار درباره یک انفجار بزرگ در کاخ ســعدآباد است. انفجارى که 

مى تواند در پى آتش سوزى لوله هاى گاز فرسوده به وجود آید.
بنا به گفته پارسا، لوله هاى پوسیده گاز کاخ متعلق به قبل از پیروزى انقالب 
اسالمى است و در این مدت بازسازى مهمى براى آنها صورت نگرفته است.

به دنبال اظهارات رئیس پیشین کاخ ســعدآباد، محمدرضا کارگر مدیرکل 
موزه ها گفت: در داخل هیچیک از موزه هاى کاخ سعدآباد لوله گاز وجود ندارد 
و هیچ خطرى موزه هاى این مجموعه فرهنگى تاریخى را تهدید نمى کند.  وى 
معتقد است اظهارات اخیر مدیر پیشین مجموعه فرهنگى تاریخى سعدآباد در 

رابطه با لوله هاى قدیمى آب بوده که نشتى هایى دارد.
کارگر همچنین تأکید کرد: هیچ گونه گزارش کارشناســى مبنى بر فرسوده 
بودن لوله هاى گاز در کاخ سعدآباد نداریم و اظهارات مدیر پیشین کاخ سعدآباد 

برداشت فردى بوده است. 

احتمال انفجار لوله گاز
 درکاخ سعدآباد؟

پس از اتفاقات نهم مارس 2001 و تخریب مجسمه هاى غول پیکر بودا 
در بامیان افغانســتان، برخى قدرت گرفتن مجدد طالبان در این کشوررا  
خطرى بزرگ براى میراث فرهنگى افغانستان عنوان کردند، تا جایى که 
یونسکو و شوراى بین المللى موزه ها (ایکوم) را ملزم به صدور بیانیه هاى 
هشداردهنده کرد؛ اما این در حالى است که حکومت جدید طالبان با نفى 
سیاست هاى حکومت گذشــته، مدعى حفاظت از آثار و بناهاى تاریخى 
شده و در این راستا مقامات طالبان چند روز پیش، از بازگشایى موزه ملى 

افغانستان براى بازدید عموم خبر داده اند.
همچنین  مسئوالن ریاست اطالعات و فرهنگ طالبان اعالم کردند مقبره 
«حکیم ناصر خسرو» را به صورت اساسى و با در نظرداشت قدمت تاریخى 
آن مرمتکارى مى کنند.در همین راســتا «بتول اکبرى» یکى از دختران 
افغانستانى ســاکن در ایران که هنر خوانده و تالش بى وقفه اش معرفى 
تاریخ و فرهنگ افغانستان است مى گوید: متأسفانه خیلى از مردم جهان 

به خصوص کشورهایى که با افغانســتان فرهنگ مشترك دارند با بناها 
و آثار تاریخى افغانستان آشــنایى ندارند، این در حالى است که معمارى 
بسیارى از آثار تاریخى کشور ما با کشورى همچون ایران مشترك است.

به گفته اکبرى، افرادى که به هرات سفر مى کنند جمله مشترکشان این 
است که «احساس کردیم در اصفهان هستیم»، دلیل این امر اشتراك در 
معمارى بناهاى تاریخى است، چرا که تمام این بناها در دوره هاى حکومتى 
یکسان ساخته شده، مثًال هم ایران و هم افغانستان دوره صفویه را درك 
کرده اند اما نقش دوره تیمورى و غزنوى در افغانستان پر رنگ تر است وى 
گفت: شاید بتوان گفت هرات از شــهرهاى افغانستان است که بیشترین 
حجم از بناهاى تاریخى را در خود جاى داده اســت. مــا در این والیت 
«منارجام» را که بزرگ ترین منار جهان اســت و ثبت جهانى یونســکو 
شده داریم اما متأسفانه بیشتر کاشى هاى تاریخى در بدنه این منار ریخته 
و تمامى پله ها و دیوارهاى استنادى اطراف آن هم تخریب شده است. و 
متأســفانه در حال حاضر هیچ بود جه  اى هم در اختیار این اداره نیست تا 

ترمیم منار جام را آغاز کند.

کسب  رزق و روزى از راه «داد زنى» !

«اصفهاِن افغانستان» کجاست؟
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نقاط تاریک را اطالع دهید
مدیـر بهینه سـازى، تعمیـرات و نگهدارى تاسیسـات 
شـهرى شـهردارى با اشـاره به اجراى 114 طـرح در 
اصفهان گفـت: براى اجـراى این طرح هـا 20 میلیارد 
تومان اعتبار در نظر گرفته شـده کـه 47 طرح تاکنون 
به بهره بردارى رسیده است. سید مهدى حسینى افزود: 
با توجه به اینکه یکى از شـاخصه هاى مهـم ایمنى در 
فضا هاى عمومى به ویژه فضاى سبز و پارك ها روشنایى 
است، باید روشنایى این مکان ها به طور مستمر کنترل 
شـده و طبق اسـتاندارد نگهدارى و تعمیر شـود. مدیر 
شهردارى اصفهان از مردم خواست در صورت مشاهده 

نقاط تاریک به سامانه 137 اطالع دهند.

پوشش واکسیناسیون
 70 درصد شد 

70/43 درصد از افراد باالى 12 سال در استان اصفهان 
تاکنون دو دوز واکسن کرونا را تزریق کرده اند. همچنین 
81/63 درصد از افراد باالى 12 سـال در اسـتان تا اول 
دى ماه یک دوز واکسـن کرونـا را تزریـق کرده اند. در 
گروه سـنى 12 تا 18 سـال نیز تاکنـون 80/36درصد 
نوبـت اول و 72/48 درصد نوبت دوم واکسـن کرونا را 

تزریق کرده اند.

فرماندار خوانسار انتخاب شد 
عباسـعلى علیخاصـى به عنـوان فرماندار شهرسـتان 
خوانسـار انتخاب شـد. از سـوابق علیخاصى مى توان 
به دبیر شـوراى شـهر اصفهـان، مدیریـت پروژه هاى 
بازآفرینـى در بافت فرسـوده و تاریخى محالت شـهر 
اصفهان، سوابق مدیریتى در شـوراى نگهبان استان، 
بازرسـى فرمانـدارى اصفهـان و فعالیت هـاى متعدد 

فرهنگى و اجتماعى اشاره کرد.

 اصالح شبکه در خوراسگان 
مدیر امور آبفا منطقه شش اصفهان از عملیات اصالح 
شبکه آب خیابان مقداد خوراسگان به طول 1750 متر 
با هدف جلوگیرى از هدر رفـت آب خبر داد. به گزارش 
روابط عمومى شـرکت آبفا منطقـه 6 اصفهان، خلیلى 
اظهار داشت: فرسوده و قدیمى بودن شبکه توزیع آب در 
بعضى از محله هاى خوراسگان مشکالتى مانندتلفات 

آب، افت فشار و شکستگى هاى مکرر در پى دارد.

بازدید از کارگاه هاى بنیاد 
تعاون زندانیان 

  به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان؛ رسولى رئیس بازرسى شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان به همراه هیئت همراه از کارگاه هاى بنیاد 
تعاون زندانیان اسـتان اصفهان واقع در زندان مرکزى 

اصفهان بازدید به عمل آوردند.

یلداى متفاوت پاکبان ها
مدیـر اداره ارتباطـات و امـور بیـن الملـل شـهردارى 
نجف آباد از برگزارى نخستین دورهمى یلدایى مدیریت 
شهرى نجف آباد به منظور پاسداشت پاکبانان خبر داد. 
مصطفى حیدرى بیان کـرد: در این برنامه کـه با  ویژه 
پاکبان هاى شیفت شب و صبح یلدا، تدارك دیده شده 
بود، حاضرین در فضاى باز براى نخستین بار دورهمى 

یلدایى متفاوتى را تجربه کردند.

اجراى طرح ممیزى در بهاران
طرح ممیزى به منظور ارتقاى سـطح خدمت رسانى و 
تکمیل اطالعات شهرى براى برنامه ریزى هاى مدون 
شهرى در شهر بهاران اجرا شـد. جواد نصرى شهردار 
بهاران با اشاره به اینکه ممیزى امالك یکى از اقدامات 
زیربنایـى و اساسـى و ضرورتـى براى تصمیـم گیرى 
مدیریت شـهرى محسـوب مى شـود گفت: مدیریت 
شـهرى براى برنامه ریـزى و تصمیم گیـرى در حوزه 
مسایل شهرى نیازمند اطالعات دقیق و به روز از شهر 
اسـت و همکارى شـهروندان در اجراى طرح ممیزى 

امالك بسیار ضرورى است.

خبر

مصرف گاز در استان اصفهان در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته 10 درصد بیشتر شده است.

 مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان در جلســه بررســى 
مشکالت گاز رسانى به شرق استان با اشاره به اینکه در 
حال حاضر به طور میانگین روزانه بین 68 تا 72 میلیون 
متر مکعب گاز طبیعى در این استان به مصرف مى رسد، 
تأکید کرد: مردم شرق استان براى تهیه سوخت دوم براى 

موارد احتمالى قطع انتقال گاز، اقدام کنند.
ســید مصطفى علوى به افزایش مصرف گاز در بخش 
خانگى و صنایــع، احتمال کســرى گاز، در زمان پیک 
مصرف اشــاره کردو افزود: اگر همه مردم به خصوص 

شرق استان مصرف بهینه گاز داشــته باشند مى توانیم 
زمستان امسال را بدون قطعى پشت سر بگذاریم.

مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان هم در این 
نشســت گفت: اگر مردم دماى منزلشان را تا یک درجه 
کاهش دهند، به تامین گاز بــراى صنایع و جلوگیرى از 

خاموشى کمک مى کنند.
منصور شیشــه فروش افزود: الزم اســت سیستم هاى 
گرمایشى ادارات و اماکن مذهبى و فرهنگى یک ساعت 
قبل از شروع کار روشــن و یک ســاعت قبل از پایان 
هم خاموش شــود، همچنین در روز هــاى تعطیل باید 

سیستم هاى گرمایشى و روشنایى خاموش بماند.

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: باید 
ادارات در نظام جمهورى اسالمى همانند اسالم، ناب و براى 

جهانیان الگو و نمونه باشند.
آیت ا... سیدیوسف طباطبایى نژاد در دیدار مدیرکل و معاونان 
ثبت احوال استان اصفهان با بیان اینکه باید ادارات در نظام 
جمهورى اسالمى همانند اسالم، ناب و براى جهانیان الگو 
و نمونه باشند اظهار داشت: این الگو بودن باید شامل رعایت 
نظم و ترتیب، احترام به مراجعه کننده، ســرعت در کار و 

نظافت و پاکیزگى ساختمانهاى ادارى باشد.
وى با تاکید بر اینکه باید اقدامات در ادارات متقن و محکم 
انجام شود گفت: هر کسى به هر اندازه اى که حقوق دریافت 

مى کند در قبال خدمت به مردم مسئول است، هر چند که 
تاکید رهبر معظم انقالب و رئیس  جمهــورى بر افزایش 

حقوق افرادى است که دریافتى آنها کم است.
طباطبایى نژاد همچنین با اشاره به اقدامات ارزشمند انجام 
شــده پس از پیروزى انقالب در کشور  افزود: این اقدامات 
که شبیه به معجزه است در تمامى بخش هاى خدماتى از 
جمله گسترش شبکه دسترسى مردم به برق، آب، تلفن و در 

مجموع عدالت اجتماعى در روستاها صورت گرفته است.
وى همچنین خواستار کاهش سخت گیرى در ادارات شد 
و گفت: سخت گیرى، کار غلطى اســت و نباید در ادارات 

صورت گیرد.

سخت گیرى
 در ادارات کاهش یابد

افزایش 10 درصدى مصرف 
گاز در اصفهان

فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى فردى 
خبر داد که با پرداخت چک هاى بالمحل حدود 100 

میلیارد ریال کالهبردارى کرده و 4 ماه متوارى بود.
سردار محمدرضا میرحیدرى با اعالم این خبر، اظهار 
کرد: در پى شکایت تعدادى از شــهروندان کاشانى 
مبنى بر اینکه فردى با پرداخت چک هاى بالمحل از 
آنها کالهبردارى کرده و متوارى شده است، به دلیل 
حساسیت موضوع، شناسایى و دستگیرى این فرد در 
دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومى شهرستان 

کاشان قرار گرفت.
وى افزود: در بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد 
فرد مذکور، افرادى که قصــد فروش خودرو، زمین و 
ملک داشتند را شناسایى کرده و سپس با تنظیم قولنامه 
و پرداخت چک هاى بالمحل، خودرو و ملک را  از آنها 

خریدارى مى کرده است.
فرمانده انتظامى اســتان ادامه داد: فروشندگان پس 
از فرا رسیدن موعد چک خود متوجه بالمحل بودن 
آنها شــده و با توجه به اینکه متهم نشــانى و شماره 

تلفن هاى واهى ارائه کرده بود، شاکیان اثرى از وى 
پیدا نمى کردند.

وى با اشــاره به متوارى بودن 4 ماهه متهم از دست 
شاکیان گفت: با پیگیرى ها و رصدهاى هوشمندانه 
ماموران پلیس امنیت عمومى شهرســتان کاشان، 
مشخص شد فرد مذکور طى این مدت در شهرهاى 

تهران، مشهد و قم مخفى شده است.
این مقام ارشد انتظامى اعالم کرد: سرانجام مخفیگاه 
متهم در شهر قم شناســایى و ماموران با اخذ نیابت 
قضائى به این شهر رفته و با همکارى ماموران پلیس 
امنیت عمومى این شهر در یک عملیات هماهنگ و 
منسجم وى را دستگیر و به شهر کاشان منتقل کردند.

سردار میرحیدرى، براساس تحقیقات صورت گرفته 
و اعترافات به دست آمده از متهم، رقم کالهبردارى 
وى را 100 میلیارد ریال و تعداد شاکیان را 16 نفر اعالم 
کرد و افزود: در این خصوص پرونده تشکیل و این فرد 
کالهبردار براى رسیدگى به فعالیت هاى مجرمانه خود 

تحویل مرجع قضائى شد.

رئیس پلیس راه اســتان اصفهــان گفت: علت 
تصادف محور نائین – اصفهان عدم توانایى راننده 
پژوپارس در کنترل خودرو بود. در این تصادف یک 
دستگاه تریلر و یک دستگاه پژو پارس با یکدیگر 

برخورد کرده اند.
ســرهنگ اصغر زارع با اشــاره بــه حادثه ویژه 
ترافیکى بامداد روز پنجشــنبه در محور نائین – 
اصفهان ورودى تودشک اظهار داشت: این حادثه 
ساعت 10 دقیقه بامداد اتفاق افتاده است. وى با 
بیان اینکه در این حادثه متأســفانه پنج سرنشین 
پژو پارس جان خود را از دســت داده اند، تصریح 
کرد: راننده تریلى نیز دچار مصدومیت شده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان در خصوص علت 
وقوع این حادثه ابراز داشــت: این حادثه به دلیل 
عدم توانایى راننده پژو پــارس در کنترل خودرو 
به علت سرعت باال و انحراف این خودرو به الین 

مخالف اتفاق افتاده است.
در همین حال معاون عملیات امداد و نجات هالل 

احمر استان اصفهان در بیان جزئیات این حادثه 
گفت:  این حادثه ساعت 17 دقیقه بامداد به مرکز 
فرماندهى عملیات هالل احمر اســتان اصفهان 
گزارش شده و  در پى اعالم مرکز EOC به پایگاه 
امداد و نجات جاده اى کوهپایه مبنى بر وقوع این 
حادثه، بالفاصله نجاتگــران این پایگاه به محل 

حادثه اعزام شدند.
داریوش کریمى با اشــاره به اعزام یک دستگاه 
آمبوالنس، یک دستگاه خودروى نجات و 6 نفر 
نیروى امدادى به محل این حادثه ابراز داشــت: 
در این تصادف 6 نفر حادثه دیدند که متأســفانه 
پنج نفر سرنشین پژو پارس شــامل دو مرد و سه 
زن در محل حادثه جان خود را از دســت دادند و 
راننده تریلر نیز در این حادثــه مصدوم و تحویل 

اورژانس شد.
کریمى گفت: عملیات آزاد ســازى تنها مصدوم 
و پنج جسد این حادثه دو ســاعت و 25 دقیقه به 

طول انجامید.

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به نصف 
شدن جمعیت زیر 15 ســال و 2 برابر شدن جمعیت 
ســالمندى گفت: در این راســتا پنج تا هشت سال 
فرصت وجود دارد تا این مشکل رفع شود هرچند که 
نظرســنجى ها در خصوص موانع فرزندآورى بیانگر 

مشکالت اقتصادى و اشتغال است.
حسین غفرانى خاطرنشان کرد: با رویه فعلى در سال 
1425، 30 درصد از جمعیت استان سالمند خواهد بود 
و بر این اساس مجلس شوراى اسالمى در سال گذشته 
طرح فرزندآورى و حمایت از خانواده را با شناسایى 22 

مانع و ایجاد مشوق هایى در این زمینه مطرح کرد.
وى به اقدامات صــورت گرفته دربــاره کارت ملى 
هوشمند اشاره کرد و گفت: تاکنون 98  در صد مردم 
اســتان و به نوعى چهار میلیون و 30 هزار نفر براى 
دریافت این کارت ثبت نام کردند و 680 هزار نفر در 

انتظار تامین بدنه کارت ملى هستند.
غفرانى تصریح کرد: ثبت احــوال براى جلوگیرى از 
اختالل در کار شهروندانى که براى دریافت کارت ملى 
هوشمند اقدام کرده اند اقدام به فعال کردن رسیدهاى 

دریافتى کرده است.

رئیس پلیس راهــور فرماندهى انتظامى اســتان از 
برخورد یک دستگاه سوارى پراید با ستون بتنى زیر 

پل خیابان امام خمینى (ره) شهر اصفهان خبر داد. 
سرهنگ محمدرضا محمدى بیان داشت: ساعت 2 
و 30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه ماموران پلیس راهور 
شهرســتان اصفهان از وقوع یک حادثه رانندگى در 
خیابان امام خمینــى (ره) مطلع و بالفاصله در محل 

حاضر شدند.
وى افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروى سوارى 

پراید حین تردد با ســتون بتنى زیر پل خیابان امام 
خمینى (ره) به شــدت برخورد مى کند که سرنشین 
25 ساله آن در صحنه جان باخته و سرنشین 26 ساله 

دیگر نیز در بیمارستان جان خود را از دست مى دهد.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان با 
بیان اینکه حال عمومى راننده خودرو نیز وخیم گزارش 
شده، گفت: کارشناسان این پلیس علت حادثه را عدم 
کنترل راننده بر وسیله نقلیه ناشى از تخطى از سرعت 

مطمئنه اعالم کردند.

دستگیرى کالهبردار 10 میلیاردى بعد از 4 ماه فرار  

علت تصادف مرگبار 
محور نائین – اصفهان مشخص شد

680 هزار اصفهانى در انتظار تأمین بدنه کارت ملى 

2 کشته در برخورد پراید با پل خیابان امام خمینى(ره)

مشاور استاندار و سرپرســت روابط عمومى و اموربین 
الملل استاندارى اصفهان ضمن تکذیب شایعه بازگشایى 
زاینده رود در بهمن ماه، گفت: هنوز هیچ تصمیمى براى 

زمان بازگشایى زاینده رود گرفته نشده است.
این واکنش در پى انعکاس خبرى در خصوص بازگشایى 
زاینــده رود در بهمن ماه بــه نقل از معــاون عمرانى 

استاندارى اصفهان در یکى از رسانه ها منتشر شد.
احمدرضا ضیایــى با بیــان اینکه جلســات کارگروه 
سازگارى با کم آبى به صورت منظم با حضور مسئوالن 
ذى ربط و نمایندگان صنف کشــاورزان در حال برگزار 
شدن اســت، اظهار داشــت: تاکنون هیچ تصمیمى در 
خصوص زمان بازگشــایى زاینده رود گرفته نشــده و 
شایعات منتشر شــده در این زمینه از اساس ناصواب و 

کذب است.
وى با اشــاره به مصوبات جلســه کارگروه سازگارى با 
کم آبى افزود: طبق مصوبه آخرین جلسه این کارگروه، 

مقرر شد، 265 میلیارد تومان از محل پرداخت خسارت 
حقابه داران توســط صنایع اصفهان پرداخت شود که با 
عنایت به گزارش هاى واصله بخش عمده اى پرداخت 
و مابقى نیز در اســرع وقت پرداخت مى شود. همچنین 
سازمان جهاد کشــاورزى اســتان نیز در حال بررسى 

پرداخت خسارت به کشاورزان غرب استان است.
مشاور استاندار و سرپرســت روابط عمومى و امور بین 
الملل اســتاندارى اصفهان خاطرنشان کرد: تصمیمات 
مربوط به بازگشایى زاینده رود در این کارگروه بر اساس 
آخرین اطالعات احصا شده از وضعیت بارش ها و رعایت 
شاخص میانگین مصرف آب شرب و … با درنظر گرفتن 
خط قرمزهاى جارى، محقق و سپس در خصوص زمان 
و جزئیات رهاســازى آب در رودخانه تصمیمات الزم 

اتخاذ مى شود.
در همین حال معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى 
اصفهان هم گفت: این خبر کذب اســت و متأســفانه 

این موارد کارهاى غیراخالقى اســت که گاهى انجام 
مى پذیرد.

مهران زینلیان گفت: ما مصوبه اى بین کمیته چهارگانه و 
همچنین مصوبه مکتوبى که توسط استاندار و کشاورزان 
کتبًا اعالم شــده داریم.  در بند یک این مصوبه نوشته 
است که هرگونه زمان بازگشــایى با رعایت خط قرمز 
آب شرب اصفهان با پیشــنهاد صنف کشاورزان، جهاد 
کشاورزى، سازمان آب منطقه و تأیید استاندارى اتفاق 

خواهد افتاد که من نیز بر این مصوبه تأکید دارم. 
وى ضمن تأکید بر رد بازگشایى زمان بازگشایى زاینده 
رود در بهمن ماه، خاطر نشــان کرد: شاید ذهنیت این 
اســت که یک زمانى که در گفت وگوهاى غیررسمى 
پس از آذرماه که اکنون رد شده، پیش بینى مى کردند و به 
دلیل آنکه زمان دیگرى که کشاورزان براى کشت خود 
به آب نیاز دارند بهمن ماه است به همین خاطر چنین معنا 

و برداشتى تلقى شده است. 

واکنش استاندارى به خبرى که از قول معاون استاندار نقل شده بود

بازگشایى زاینده رود
 در بهمن ماه کذب است

مسئوالن قضایى استان اصفهان براى تعیین تکلیف 
کاال هاى انبارشــده در اداره کل اموال تملیکى ضرب 

االجل مشخص کردند.
رئیس کل دادگسترى استان در حاشیه بازدید سرزده 
از انبار هاى اداره کل اموال تملیکى با اشاره به شرایط 
بد نگهدارى کاال هاى قاچاق توقیف شده گفت: اطاله 
دادرســى پرونده هاى قاچاق که عمده آن در تعزیرات 
حکومتى است، مهمترین علت رسوب کاال هاى موجود 

در این انبارهاست.
حجت االسالم والمسلمین اسدا... جعفرى افزود: شرایط 
این انبار ها واقعا تاسف آور است و به زودى تصمیمات 

مقتضى در این خصوص گرفته مى شود.
منصور انصارى مدیرکل تعزیرات حکومتى استان هم 
در ارتباط زنده اینترنتى با خبر 20 شبکه اصفهان با اشاره 

به فروش سریع کاال هاى قاچاق فساد پذیر گفت: فروش 
دیگر اموال موجود در انبار هاى سازمان اموال تملیکى 
استان نیازمند طى روند قضایى و صدور حکم است که 

فرآیندى زمانبر است.
مدیرکل تعزیــرات حکومتى اســتان در ارتباط زنده 
اینترنتى با خبر 20 شــبکه اصفهان با اشاره به فروش 
سریع کاال هاى قاچاق فساد پذیر گفت: فروش دیگر 
اموال موجود در انبار هاى سازمان اموال تملیکى استان 
نیازمند طى روند قضایى و صدور حکم اســت که این 

فرآیندى زمانبر است.
منصــور انصارى افــزود: بایــد بــراى جلوگیرى از 
انباشــت کاال هــاى قاچــاق در انبار هاى ســازمان 
اموال تملیکــى اســتان اصفهان قوانیــن جدیدى 

وضع شود.

ضرب االجل تعیین تکلیف انبار هاى تملیکى

مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان گفت: جریمه قطع یک اصله 
درخت در اصفهان معادل 150 هزارتومان اســت که براى ممانعت از قطع اشجار و حفظ 

فضاى سبز بازدارنده و کافى نیست.
مجید عرفان منش گفت: به استناد قانون حفظ و گسترش فضاى سبز و جلوگیرى از قطع 
بى رویه درختان، از میان بردن هر نوع درخت در محدوده قانونى و حریم شهر ها بدون اجازه 

شهردارى ممنوع است.
وى گفت: هر کس به طور عمدى و برخالف مقررات مرتکب از بین بردن درختان مشمول 
این قانون بشود و همچنین مالکان باغ ها که عمدى موجب از بین رفتن درختان مشمول 
این قانون را فراهم کنند، به حبس تا سه سال و پرداخت جزاى نقدى محکوم خواهند شد 
که سازمان پارك ها و فضاى سبز شــهردارى اصفهان به عنوان متولى حفظ و نگهدارى 

عرصه هاى سبز شهر مى تواند نسبت به این موارد شکایت کند.

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان گفت: ما در مورد جریمه قطع 
درختان قیمت پایه را از شوراى شهر اســتعالم مى کنیم، اما قیمت قطع هر اصله درخت 
رقمى معادل 150 هزار تومان است که این رقم بسیار کم و براى برخى راحت قابل پرداخت 
اســت، هرچند ضریب منطقه و موقعیت هم مهم و از 9 تا 20 میلیون تومان هم خسارت 

مصوب مى شود.
وى گفت: دیگر نمى توانیم درختانى همچون چنار هاى خیابان عباس آباد و یا خیابان سپه را 

تولید کنیم، زیرا این گیاهان در شرایط فعلى اصفهان رشد نمى کنند.
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى اصفهان گفت: نوع نگاه به عرصه سبز 
باغبانى و شهر موجب شده است که پارك ها، تفرج گاه هاى محلى، پارك هاى جنگلى با 
محور باغبانى اداره شود و این تعارض در دید موجب شــده است ما وظیفه فضاى سبز را 

فراموش کنیم.

نمى توانیم درختانى مانند چنار هاى خیابان عباس آباد  تولید کنیم
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بازیگر سریال «خوشنام» گفت: متاسفانه امروز نقش 
فروشى در سینما بیداد مى کند.

ساناز سماواتى پیرامون آخرین فعالیت هاى خود در 
عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول بازى در 
سریال «خوشنام» به کارگردانى علیرضا نجف زاده 
هستم، فیلمبردارى این اثر همچنان ادامه دارد و بعید 

مى دانم که پیش از پایان سال به اتمام برسد.  
وى درباره نقش خود در ســریال «خوشنام» اضافه 
کرد: من در این ســریال یکى از نقش هاى مکمل را 
بازى مى کنم، «خوشــنام» اثرى کمدى است که با 
دستمایه هاى اجتماعى ساخته شده است، «خوشنام» 
قصه بسیار جذابى دارد و احتماال مى دهم که از سوى 

مخاطبان با اقبال خوبى روبرو شود.  
وى درباره سایر فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى 
اضافه کرد: عالوه بر سریال خوشنام در سریال نمایش 
خانگى «قصه هزار افسون» ساخته سعید عباسى نیز 
مشغول بازى هستم، این سریال ژانر کودك بوده و 
اکثریت نقش هاى اصلى آن کودکان هستند، در این 
اثر نقشــى کوتاه و مکمل را بازى مى کنم، اما اعتقاد 
دارم که با توجه به شیوه ساخت این اثر، سریال مورد 

رضایت کودکان قرار خواهد گرفت.  
سماواتى درباره حضورش در سینما اذعان کرد: دروغ 
نگویم مدتهاست که هیچ پیشنهاد سینمایى ندارم، 
اصال نمى دانم در سینما چه خبر است و چه کسى چه 

کارى انجام مى دهد، چرا ســال تا ماه یک پیشنهاد 
هم ندارم، البته جریان فقط من نیستم بلکه خیلى از 
دوستانم که سال ها در سینما بودند هم بیکار شده اند.  
وى در همیــن رابطــه ادامه داد: تهیــه کنندگان و 
کارگردان چرا دیگر از نسل ما هیچ بازیگرى انتخاب 
نمى کنند، اینقدر از سینما دور بوده ام که نمى دانم این 
هنر هنوز زنده است یا خیر. یک نفر باید پاسخگو باشد 
که چرا هیچ پیشکسوتى را به ســینما راه نمى دهند 
و مهمتر اینکه چطور همه نقش ها دســت چند نفر 

محدود افتاده است.  
بازیگر ســریال «قصه هزار افســون» درباره رشد 
قارچى حضور خوانندگان در ســینما افزود: شخصا 
مخالف ورود هنرمندان به ســایر عرصه ها نیستم، 
یعنى یک بازیگر مى تواند مجرى خوبى شود یا یک 
خواننده بازیگر خوبى شود، من هیچوقت خط کشى 
نمى کنم که ورود خوانندگان و ... به بازیگرى ممنوع 
است، اما با یک چیز مخالفم و آن اینکه برخى بى هیچ 
آموزش، تخصص و تکنیکى براساس برخى مناسبات 

عجیب و غریب وارد این عرصه مى شوند.  
وى در همین رابطه ادامه داد: متاســفانه امروز نقش 
فروشى در سینما بیداد مى کند، به فالن تهیه کننده 
مى گویم چرا این بازیگر را آوردى، مى گوید سرمایه 
نداشــتم و مجبور شــدم از وى پول گرفته و در اثر 
بازى اش دهم، متاســفانه از وقتى کــه مادیات به 

شکل غلطش وارد سینما شده همه چیز رو به ویرانى 
رفته است، و اگر نه اگر قانون و ضابطه اى بود اتفاقا 
گردش مالى باال به نفع همه اهالى ســینما بود، اما 
امروز ایــن گردش مالــى فقط به جیــب یک عده

 خاص مى رود.  
ســماواتى با نقد شــیوه انتخاب بازیگران در سینما 
اضافه کرد: پیش از این هرکسى را براساس توانایى 
و لیاقت و تجربه براى یک نقش انتخاب مى کردند، 
متاســفانه االن اولویت انتخاب بازیگر این است که 
چقدر فالوور دارند، امروز اینفلوئنســر ها هم بازیگر 
شده اند پس چه انتظارى از ســینما داریم. من براى 
تمام کسانى که این جریان را ساخته و ذائقه مردم را 
تخریب کرده اند متاسفم.   بدبختانه امروز شأن هنر 
زیر سوال رفته، زیرا همه چیز مادى بررسى مى شود، 
همه به دنبال منفعت شــخصى خودشان هستند و 
هیچکس دلش به حال هنر و سینما نمى سوزد. این 
رویه مطمئنــا آینده تاریکــى را در عرصه بازیگرى 

رقم مى زند.  
سماواتى در همین رابطه خاطرنشان کرد: مدت هاست 
که سینما را دنبال نمى کنم، یعنى هیچ اتفاق جذاب 
و عجیبى در سینما رخ نمى دهد که مرا وسوسه کند، 
پیشتر فیلم هایى ســاخته مى شد که مخاطبان صف 
مى کشیدند، اما امروز همه چیز تکرارى و کلیشه اى 

شده است.  

هوشنگ مرادى کرمانى:  
من خود «مجید» هستم

 هوشــنگ مرادى کرمانى در گفتگو با رادیو صبا 
درباره خلق آثار خود توضیح داد.

مــردادى کرمانى در ایــن گفتگو دربــاره نحوه 
ورودش به رادیو توضیح داد: 17 ســاله بودم که 
رادیو کرمان بعد از یک سال تاسیس براى بازیگرى 
و گویندگــى اعالم نیاز کــرد و من بــا توجه به 
فعالیت هاى فرهنگى که داشــتم براى آزمون به 
رادیو رفتم و به دلیل لهجه کرمانى در رادیو کرمان 
پذیرفته نشــدم. اصرار کردم که مى توانم براى 
رادیو نویســندگى کنم ولى در جــواب من گفتند 
«االن نویســنده نمى خواهیم» ولى من نوشتم 
و ثابت کردم که مــى توانم به عنوان نویســنده 
همکار آنها باشم و به این صورت بعد از آن مشغول 

نویسندگى در رادیو شدم.
وى افزود: بعدها به تهران آمدم و نویسنده برنامه 
«خانواده» رادیو ایران شــدم و تمام متن برنامه 

چندساعته را از سالم تا خداحافظى مى نوشتم.
نویســنده کتاب «قصه هاى مجید» درباره این 
داســتان گفت: ســال 53 «قصه هاى مجید» را 
براى «داستان هاى نوروز» به مدیر وقت رادیو به 
این صورت پیشنهاد کردم که داستانى با محوریت 
مشکالت یک پسر یتیم اســت، که او با شنیدن 
محوریت داســتان گفت «این داستان براى شب 
عید ناراحت کننده است و به دنبال داستان شادى 
براى روزهاى نوروز هســتیم». من جواب دادم 
که این داستان را شاد نوشته ام ولى باز هم قبول 
نکردند و در آخر من با سماجتى مثل داستان مجید 
مدیر رادیو را راضى  کردم داستان را بخواند و بعد 
از خواندن داستان نظرش عوض شد و «قصه هاى 
مجید» با داستان لباس عید براى نوروز 53 راهى 

آنتن رادیو شد.
مرادى کرمانى در پاســخ اینکه قبال شــخصیت 
مجید را در واقعیت دیده بود، عنوان کرد: هر روز 
صبح چند بار او را در آینه مى بینم. من خود مجیدم.

این نویســنده درباره داســتان نویســى تشریح 
کرد: هرگز در این دوره 60 ســاله نویسندگى ام 
با سفارش براى کســى ننوشتم. براى نویسندگى 
حتى خودم هم به خودم ســفارش نمى دهم بلکه 
داستان هایى که مى نویسم از اتفاقات زندگى الهام 
مى گیرد و آنچه را که دلم مى گوید، مى نویســم. 
احساس مى کنم دلنشینى و تاثیر گذارى آثارم به 

همین خاطر است.
نویسنده «شــما که غریبه نیســتید» اظهار کرد: 
من معتقدم که سفارشــى نوشــتن خالقیت را از 
نویســنده مى گیرد و به همین دلیل سال ها قبل 
با پیشنهاد سردبیر برنامه، نویسندگى براى رادیو 
را کنار گذاشتم و براى کار به وزارت بهداشت رفتم 
و آنجا کارى متفاوت از نویسندگى انجام مى دادم. 
براى دل خودم شروع به داستان نویسى کردم که 
خدارا شکر هم مورد استقبال مردم دنیا قرار گرفتم 
و تاکنون خیلى از آثار من به زبان هاى مختلف دنیا 

ترجمه شده است.
مــرادى کرمانــى در پایــان خاطرنشــان کرد: 
بــا حساســیتى کــه روى خالقیــت و داشــتن

 داستان هاى نو داشتم در این 60 سال نویسندگى 
فقط 16 کتاب از من چاپ شــده است، چون هرگز 
براى پول ننوشتم و سفارش قبول نکردم. هم اکنون 
هم دو سال است که نویسندگى را کنار گذاشته ام به 

دلیل اینکه مى خواهم تکرارى نباشم.

ساناز سماواتى: 

مدتهاست 
هیچ پیشنهاد سینمایى ندارم

کیومرث پوراحمد کارگردان سینما گفت: من خودم را از سینما نمى دانم و سال هاى متمادى 
است که در این سینما هیچ کارى انجام نداده ام؛ مســئوالن هم سال ها است نسل من و 
مهرجویى و امثال ما را به حســاب نمى آورند و این وزراى ارشاد و روساى جمهور دولت ها 

هستند که باید پاسخ دهند چرا سینما به اینجا رسیده و وضعیت ما چنین شده است!
کارگردان فیلم هاى سینمایى «اتوبوس شــب» و «خواهران غریب» افزود: نسل ما در 
حال دق کردن و مردن است اما مســئوالن دنبال کسانى هستند که به آن ها بله قربان و 
چشــم بگویند و از این رو اصًال ما را نمى بینند و نمى خواهند که ما در این سینما فعالیتى 

داشته باشیم.
وى ادامه داد: آدم هاى بى ربطى که در مناصب مهم فرهنگى مى نشینند باید پاسخگوى 
وضعیت کنونى حوزه فرهنگ و هنر از جمله سینما باشند؛ متأسفانه درد دل ما زیاد است و 

روز به روز هم اوضاع بدتر از بد مى شود.
پوراحمد سپس با بیان اینکه افرادى که دنبال ویال و پول و پنت هاوس هستند و فرهنگ 
برایشان خالى از اهمیت است در سینما جوالن مى دهند تصریح کرد: من شخصًا حاضر 
نیستم تنها به واسطه حضور در سینما اعتبار و حیثیتى که نزد مردم کشورم دارم را نابود کنم 
و با این شرایط دســت به تولید اثرى بزنم که خودم به آن هیچ اعتقادى ندارم و به همین 

علت هم این کار را نمى کنم. 

بازیگر پیشکسوت ســینما، تئاتر و تلویزیون درباره نقشى صحبت کرد که در آن از مردم 
تعداد زیادى سکه و پول دریافت کرده و نقشى که یکى از تماشاچى ها مى خواست روى 

صحنه بیاید و کتکش بزند.
عنایت ا... بخشى بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون که این روزها کمتر در قاب 
سیما و پرده نقره اى سینما دیده مى شــود، در یک برنامه تلویزیونى درباره تجربه اجراى 
تلویزیونى اش گفت: زمانى که مــن در تلویزیون برنامه اجرا مى کــردم هنوز هیچ گونه 
تلویزیون و ضبطــى در کار نبود و تمام برنامه ها زنده پخش مى شــد و در نتیجه اتفاقات 
بامزه اى رخ مى داد. به طور کلى در طول شبانه روز، 6 الى 9 ساعت برنامه تلویزیونى پخش 
مى شد اما همه این برنامه ها به صورت زنده بود که این کار را سخت مى کرد و حتى تئاترها 

هم به صورت زنده روى آنتن مى رفت.
بخشى تصریح کرد: شخصیتم 180 درجه با نقش هایى که بازى مى کنم تفاوت دارد. حدود 
دو سال تئاتر پارس در الله زار دست من بود. نقشى را بازى کردم که در آن از مردم تعداد 
زیادى سکه و پول دریافت کردم و از آن طرف نقشى هم بازى کردم که یکى از تماشاچى ها 

مى خواست روى صحنه بیاید و مرا کتک بزند. 
وى افزود: یک سریال بازى کردم به نام «سایه همسایه» آن جا نقش بزرگ محله را بازى 
مى کردم و از آن جا هرکس به دنبال چنین نقش هایى بود به سراغ من مى آمد. چند وقتى 
است خیلى کار نکرده ام و بیشــتر به خاطر ترس از کرونا بوده است و خانواده و فرزندانم 

نمى گذارند کار کنم.

پوراحمد: 

افرادى که دنبال پنت هاوس هستند
 در سینما جوالن مى دهند!

ناگفته هاى  عنایت  بخشى 
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علت هم این کار را نمى کنم. 

فرهاد آییش و همسرش مائده طهماسبى در یک سریال تلویزیونى که به زودى روى 
آنتن خواهد رفت حضور خواهند داشت.

فرهاد آئیش و مائده طهماسبى که جزو بازیگران پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون اند 
در برنامه تلویزیونى منصور ضابطیان حضور پیدا کردند. 

آئیش در بخشى خطاب به ضابطیان اظهار کرد: شما 20 سال پیش فیلمى درباره مادر من 

ساختى که آبگوشت پخته بود. منصور جان باورت نمى شود هنوز که هنوز هست خیلى ها 
که در خیابان مرا ببینند بیشتر از اینکه از فیلم هاى خودم یاد کنند، به من مى گویند شما 

همانى هستى که مادرت آبگوشت بار گذاشته بود!
ضابطیان در این خصوص گفت: این فیلم باعث شــد تصویر مادرتان همیشه ماندگار 
شود. من و محمد صوفى یار برنامه اى در شبکه یک به اسم «نقره» داشتیم. در «نقره» 
نوســتالژى هاى دهه شــصت را مرور مى کردیم و این برنامه خیلى گرفت. این برنامه 
مستندهایى داشت که براى یکى از قسمت هایش به منزل آقاى آئیش رفتیم و مرحوم 

مادرشان در کاسه هاى گل ِسرخى براى ما آبگوشت پختند. 
آئیش در این زمینه اضافه کرد: ما هنوز آن کاســه ها، آن سفره و خاطره مادرم را داریم. 
طهماسبى نیز درباره آبگوشــت پختن گفت: من آبگوشت نمى پزم و نمى خورم! چون 
اصًال گوشت نمى خورم و گیاهخوارم.  آئیش در پاسخ به سؤال مجرى برنامه که پرسید 

این موضوع مشکلى بین شما ایجاد نمى کند، گفت: نه تا وقتى که یواشکى باشد!
طهماسبى گفت: فعًال در سریالى بازى نمى کنم. سه چهار سریال پشت هم داشتم که 
در یکى از آنها با همسرم همبازى بودم. بعد از مدت ها با فرهاد نقش زن و شوهر بازى 
مى کنیم و قرار است این سریال پخش شود. این سریال «برف آهسته مى بارد» نام دارد.

طهماسبى هم در پایان درباره خنده هاى همسرش گفت: فرهاد گاهى فیلم که مى بیند 
یک دفعه سه دقیقه مى خندد! خنده هاى او تداوم دارد و حتى یک بار من ترسیدم و مجبور 

شدم تلویزیون را خاموش کنم.

نقش «آبگوشت»  در یک خانواده هنرمند!

آنونس نیم فصل دوم ســریال «خاتون» به کارگردانى تینا پاکروان 
یکى از پرستاره ترین مجموعه ها در نمایش خانگى، رونمایى شد.

سریال خاتون اولین ســاخته تینا پاکروان در نمایش خانگى 
است که در نیم فصل اول خود با استقبال بسیارى مواجه 
شد. این سریال با حضور ستارگان سینما و تلویزیون، 
داستانى عاشقانه در بستر تاریخ ایران در دهه 1320 

را روایت مى کند.
انتشار نیم فصل دوم این مجموعه که به دلیل 
شــیوع بیمارى کرونا در میان عوامل سریال 
به تعویق افتاده بــود از روزهاى ابتدایى فصل 
زمستان آغاز شــده و ادامه زندگى خاتون در 

شهر تهران به تصویر کشیده خواهد شد. این سریال از ششم دى ماه 
توسط پلتفرم «نماوا» پخش مى شود.

در سریال خاتون بازیگرانى همچون نگار جواهریان، اشکان خطیبى، 
شــبنم مقدمى، بابک حمیدیان، مهران غفوریــان، مهران مدیرى، 
میرســعید مولویان، رضا بهبودى ، بهناز جعفرى، شاهرخ فروتنیان، 
ســتاره پســیانى، مهتاب ثروتى، عاطفه رضوى و ... به هنرمندى 

پرداختند.
بازیگران جدید ایــن مجموعه مانند رویا نونهالــى، بیژن امکانیان، 
محمدرضا شریفى نیا، ستاره اسکندرى، بانیپال شومن، پیام دهکردى 
و پانته آ پناهى ها نیز در نیم فصل دوم این سریال به جمع بازیگران 

پیوسته اند.

 محمد بحرانى، صداپیشه جناب خان از خاطرات روز هاى دور، حضور در جشنواره 
دانشجویى، بع بع کردنش در نقش گوسفند و معرفى شدنش از سوى مریم سعادت 

به بهرام شاه محمدلو گفت.
او در یک برنامه تلویزیونى گفت: «من از 79 وارد دانشکده هنرهاى زیبا و از 80 

جذب تلویزیون شدم.»  
بحرانى در جواب این که «کى در تو چــه دید؟» توضیح داد: 

«ســرکار خانم مریم ســعادت که تا ابد خودم را به ایشان 
مدیون مى دانم. من در جشــنواره عروسکى دانشجویى، 
چندتایى کار داشتم و اتفاقا اولین آن ها، یک گوسفند بود 
که من به جایش بع بع مى کردم ولى ظاهرا خوب بع بع 
کردم و خانم مریم سعادت مرا به آقاى بهرام شاه محمدلو 

معرفى کردند.»  
او در بخش دیگرى از برنامه گفــت: «من از بچگى در 
مراسم تشتى، قابلمه اى دستم بود و بندرى مى خواندم و 

هنوز هم از همان راه نان مان را درمى آوریم.»  

خاطره بامزه صداپیشه «جناب خان» از 
دوره دانشجویى

فرهاد آییش و همسرش مائده طهماسبىطر ترس از کرونا بوده است و خانواده و فرزندانم 
آنتن خواهد رفت حضور خواهند داشت.

فرهاد آئیش و مائده طهماسبى که جزو باز
برنامه تلویزیونى منصور ضابطیان حض در
آئیش در بخشى خطاب به ضابطیان اظهار

ســریال « آنونسنیم فصل دوم
یکى از پرستاره ترین مجموعه ه
سریال خاتون اولین ســاخ
فصل است که در نیم
شد. این سریال با
داستانى عاشقان
را روایت مى ک

انتشار نیم فص
شــیوع بیم
به تعویق اف
زمستان آغ

اطرات روز هاى دور، حضور در جشنواره 
د و معرفى شدنش از سوى مریم سعادت 
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ه دید؟» توضیح داد: 
 خودم را به ایشان 

کى دانشجویى، 
ک گوسفند بود
بعبع هرا خوب

ام شاه محمدلو 

در من از بچگى
ى مى خواندم و 

م.»  

پیشه «جناب خان» از 
نشجویى

 یک فوج ستاره دیگر به «خاتون» پیوستند



ورزش 05054213 سال هجدهمشنبه  4  دى  ماه   1400

01

به نظر مى رســد بنا بر خبر مهمى که در ساعات اولیه دوم 
دى ماه، از مقر AFC رسیده، تعدد شــکایت هاى مالى از 
استقالل و پرسپولیس، منجر به صدور رأى عدم صالحیت 
این دو باشــگاه براى حضور در لیگ قهرمانان آسیا 2022 
شده و به احتمال بســیار زیاد، این تورنمنت در سال پیش 
رو بدون دو تیم پرطرفدار ایرانى برگزار خواهد شــد. شاید 
حذف از رقابت هاى آسیایى یک تلنگر جدى به مسئوالن 
وزارت ورزش و مدیران دو باشگاه براى ساماندهى نهایى 
وضعیت این دو تیم باشــد که همواره در چنبره مشکالت 
مالى گرفتارند. در صورت حذف سرخابى ها از آسیا، سپاهان، 
گل گهر و فوالد نماینــدگان ایران در فصــل بعدى این 

رقابت ها خواهند بود.

حذف سرخابى ها از آسیا؟

04

مازیار الهامى، کاپیتان اســبق تیم ملى کاراته ایران و دارنده 
چندین نشان مسابقات جهانى و آسیایى این رشته، چند سالى 
است که در مسابقات هنرهاى رزمى ترکیبى (MMA) فعالیت 
مى کند، چهارشنبه اول دى ماه در سازمان UFL۲ روسیه به 
مصاف «خب دییو» فایتر روسى رفت و در راند سوم بازى را 
با اختالف کم به حریف خود واگذار کرد. الهامى پس از جمع 

کردن رکورد دوباره به سازمان ACA باز مى گردد.

شکست کاپیتان اسبق ایران
 در قفس

03

05

باشگاه پرســپولیس براى دریافت ITC «وحدت هنانوف» 
و «منوچهر صفروف»، دو خرید تاجیکســتانى خود با ثبت 
در سیستم TMS، اقدام کرده اســت. ارسال این درخواست 
منوط به ثبت قرارداد به ســازمان لیگ فوتبــال بود که این 
امر روز پنجشنبه با پیگیرى از ســوى امور ورزشى باشگاه، 

به انجام رسید.

دادگاه عالى ورزش که باشــگاه النصر عربســتان شکایت 
خود درباره پرونده پرســپولیس را به آن ارجاع داده تاکنون 
در چند مرحلــه موعد اعالم نظر و رأى خــود را درباره این 
موضوع به تعویق انداخته است. CAS در آخرین اقدام خود 
نیز طى نامه اى به طرفین دعوا اعالم کرد با استفاده از ماده 
59 قوانین ورزشى و اختیارات خود، مهلت براى صدور رأى 
را تا 28 ژانویه 2022 برابر با 8 بهمن 1400 تمدید کرده که 
این تاریخ بعد از انجام قرعه کشــى لیگ قهرمانان 2022 

خواهد بود.

پرسپولیس دنبال
 ITC  تاجیکى ها

تعویق؛ این بار تا 8 بهمن

02

فوتبال عمان به شوك بزرگى وارد شــد. مخلد الرقادى 
بازیکن 29 ســاله تیم مسقط روز گذشــته قبل از بازى با 
الســویق در لیگ برتر فوتبال این کشور دچار حمله قلبى 
شدیدى شد. آمبوالنس این بازیکن جوان را به بیمارستان 
منتقل کرد ولى او طاقت نیاورد و درگذشــت و این بازى 

رسمى به دلیل مرگ این بازیکن لغو شد.

مرگ بازیکن 29 ساله
 در زمین

سردار، بهترین شد
روزنامه «اسپورت اکسپرس» روسیه در یک نظرسنجى، 
«سردار آزمون» را به عنوان بهترین بازیکن سال این کشور 
انتخاب کرد. 16 سرمربى حرفه اى، 16 مدیر ارشد فوتبال، 
16 خبرنگار این روزنامه و همچنین هواداران فوتبال در این 
نظرسنجى شرکت کردند و ستاره ایرانى سن پترزبورگ با 
کسب 139 امتیاز موفق شد عنوان بهترین بازیکن فوتبال 
روســیه در ســال 2021 را از آن خود کند. «کالودینهو» 
بازیکن برزیلى زنیت نیز با اختالف 3 امتیازى در جایگاه دوم 
قرار گرفت و «ویلمار باریــوس» و «آرتم زیوبا» دیگر هم 
تیمى هاى سردار هم به ترتیب با 56 و  39 امتیاز، رتبه هاى 

ششم و هشتم را به خود اختصاص دادند.

عدم حضور رشید مظاهرى در ترکیب تیم فوتبال استقالل 
و خروج نام وى از فهرست بازیکنان این تیم شایعه جدایى 
گلر شناخته شده استقالل در نیم فصل رقابت هاى لیگ برتر 
را بسیار جدى کرد تا در گمانه زنى هاى صورت گرفته احتمال جدى او از 

جمع آبى پوشان پایتخت بیش از پیش قوت بگیرد.
در این میان البته برخى رسانه هاى خبرى از تمایل ویژه پرسپولیس براى 
جذب این بازیکن خبر دادند و مدعى شدند مقصد بعدى رشید به احتمال 
زیاد باشگاه پرسپولیس خواهد بود، اما احتمال حضور مظاهرى در جمع 

سرخپوشان پایتخت چیزى نزدیک به صفر است.
مظاهرى براى جدایى از استقالل نیاز به رضایتنامه مدیران باشگاه دارد؛ 
به همین دلیل نمى تواند باشــگاه بعدى خود را بر اساس میل و سلیقه 
خودش انتخاب کند، از این رو جلب رضایت اســتقالل تأثیر بسزایى در 
سرنوشت او دارد. به همین دلیل گزینه حضور در پرسپولیس براى این 

بازیکن در نقل و انتقاالت زمستانى به کلى منتفى خواهد بود.
از آنجا که باشگاه سپاهان هم از ابتداى فصل نقل و انتقاالت تابستانى به 
شدت عالقه مند به جذب مظاهرى بود، پیش بینى مى شود وى در تیررس 
این باشگاه اصفهانى نیز قرار گیرد، اما شنیده مى شود مدیران استقالل 
براى انتقال مظاهرى به سپاهان نیز با توجه به رقابت نزدیک در جدول 
رده بندى تمایلى چندان ندارند، از این رو احتمال این انتقال هم بســیار 

بعید به نظر مى رسد.
در این میان تنها شــانس باقیمانده مظاهرى باشگاه فوالد خوزستان 

خواهد بود، باشــگاهى که پیش از این نیز قرار بود از مظاهرى به عنوان 
یار قرضى اســتفاده کند، اما توافق دقیقه نودى او با باشــگاه استقالل 
مانع از این انتقال شــد، اما حاال مظاهرى براى اینکه به سکونشــینى 
خود پایان دهد قصــد دارد به تیمى بــرود که بتواند بــه صورت ثابت

 بازى کند.
اما باید دید آیا مدیران باشگاه فوالد توانمندى الزم براى پرداخت مبلغ 
رضایتنامه این بازیکن را دارند یا مانند سپاهانى ها قید جذب این بازیکن را 
خواهند زد و به سراغ گلر دیگرى مى روند تا مشکل خود در درون دروازه 

را مرتفع سازند.
البته براساس قانون نقل و انتقاالت، انتقال مظاهرى از باشگاه استقالل 
به باشگاه دیگر مشروط به توافق میان مظاهرى و مصطفى آجورلو است و 
گرنه این بازیکن یا باشگاه استقالل نمى توانند رأسا براى جدایى و انتقال 

به باشگاه دیگر به تنهایى اقدام کنند.
اما از آنجا که کادرفنى اســتقالل تمایلى به اســتفاده از این دروازه بان 
ندارد و مظاهرى عالقه مند به حضور در تیمى اســت که بتواند در آنجا 
به صورت ثابت بازى کند، ممکن اســت توافــق دو جانبه براى جدایى 
تا پیش از نیم فصل انجام شــود و بالفاصله با اتمــام رقابت هاى لیگ 
بیست و یکم و شــروع نقل و انتقاالت زمســتانى مظاهرى نخستین 
بازیکن جدا شده از اردوى استقالل لقب گیرد، البته مشخص نیست این 
جدایى به صورت موقتى باشــد یا اینکه وى به صورت قطعى از اردوى

 استقاللى ها جدا شود.

مقصد بعدى مظاهرى 
سپاهان نیست!
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عدمحض
و خروج
گلر شناخته
را بسیار جدى کرد تا در

جمع آبى پوشانپایتخت
در این میان البته برخى
جذب این بازیکن خبر
زیاد باشگاه پرسپولیس
سرخپوشان پایتخت چ
مظاهرى براى جدایى
به همین دلیل نمى توا
خودش انتخاب کند، از
سرنوشت او دارد. به ه
بازیکن در نقل و انتقاال
از آنجا که باشگاه سپاه
شدتعالقه مند به جذ
این باشگاه اصفهانى نی
براى انتقال مظاهرى
رده بندى تمایلى چندا
بعید به نظر مى رسد.

شــ در این میان تنها

رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت: وقتى به اصفهان آمدم حیفم آمد به 
ذوب آهن نیایم، در و دیوار این باشگاه بوى اصالت مى دهد.

شهاب الدین عزیزى خادم در دیدار با مدیران باشگاه ذوب آهن ضمن 
تأیید مشکالت و سختى هاى بى شمار باشگاهدارى در کشور اظهار 
کرد: ذوب آهن همان گونه که در صنعت نمایانگر تاریخ صنعت کشور 
است در ورزش نیز تبلور ورزش کشور است. وى افزود: امروز فوتبال 
ما از ملى تا باشگاهى از نبود VAR متضرر مى شوند و این مسئله 

هر چه زودتر باید حل شود ما اقدامات الزم را انجام مى دهیم و 
آموزش هاى داوران نیز باید انجام شود.

رئیس فدراســیون فوتبال در خصوص بروز برخى مشکالت 
قضایى در فوتبال گفت: ارکان قضایى فوتبال به نحو احسن 
انجام وظیفه مى کنند و دخالت در این حوزه تخصص من 

نیست.
وى مارکتینگ را قدرت اصلى باشــگاه ها دانســت و 
اضافه کرد: در زمینه تبلیغات محیطى از همه باشگاه ها 
حمایت مى کنیم و آماده ارائه هر خدمتى دراین زمینه 

هستم.
عزیزى خادم اظهارکرد: حیفم آمد که به اصفهان بیایم 

و باشــگاه ذوب آهن که از در و دیوارش عطر اصالت و انسجام 
برمى خیزد را نبینم و امیدوارم که این باشگاه باریشه، که سابقه درخشان 

نایب قهرمانى لیگ را در پرونده دارد قوى تر از قبل در عرصه ورزش و فوتبال 
حاضر شود

حیفم آمد به   آمدم
دهد.

بآهنضمن
ر کشور اظهار
صنعت کشور
مروز فوتبال
 این مسئله 
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ه سابقه درخشان 
عرصه ورزش و فوتبال

رئیس فدراسیون فوتبال:

باشگاه ذوب آهن 
بوى اصالت مى دهد

دراگان اسکوچیچ، ســرمربى تیم ملى فوتبال کشورمان معتقد 
است ایران پتانســیل این را دارد که در رقابت هاى جام جهانى 
قطر از مرحله گروهى فراتر برود و مى گوید تصور مى کنم ما این 
توانایى را داریم که بهترین تیم آسیایى در این تورنمنت باشیم. 
دراگان اسکوچیچ سرمربى تیم ملى فوتبال کشورمان که براى 
تماشاى دیدار حریفان ایران در انتخابى جام جهانى 2022 قطر 
در تورنمنت جام اعراب فیفا در قطر حضور یافته بود، بامداد جمعه 

12 آذر ماه 1400 به گفتگو با تلویزیون فیفا نشست. 

شــور هیجان فوتبال در ایران را چطور 
توصیف مى کنید، نقشــى کــه فوتبال در 
زندگى روزمره هــر فــرد ایرانى بازى 

مى کند؟
سخت است که بتوانیم توصیف کنیم فوتبال براى ایرانیان 
به چه معناست، اما یک شور و هیجان بسیار بزرگ و یک عشق 
تمام عیار براى این بازى در بین ایرانیان وجود دارد. پیدا کردن 
کلمه براى توصیف آن بسیار دشوار است. فوتبال در ایران عشق 
خالص است. توصیف آن سخت است. فوتبال چیزى است که 
ایرانى ها واقعًا عاشق آن هســتند. نمى دانم پاسخ این سؤال را 
چگونه بدهم. ایرانى ها صبح که از خواب بیدار مى شــوند، به 
فوتبال فکر مى کنند و شب هم با فکر فوتبال به خواب مى روند. 
این را مى توانید از واکنش هاى آنها در شــبکه هاى اجتماعى و 
اینکه چگونه فوتبال را دنبال مى کنند، ببینید. این را مى توانید 
از اســتادیوم هاى مملو از تماشــاگر بفهمید. فوتبال همه چیز 

ایرانى هاست.
وقتى که سرمربى ملوان بندرانزلى و فوالد 
خوزستان بودید، عالقه خود را به هدایت 
تیم ملى فوتبال ایران ابــراز کردید. چه 

چیزهایى از آن روزها به یاد دارید؟

آن پاسخ به رســانه ها کامًال غریزى بود، اما قبل از آن بود که 
فهمیدم دوست دارم ســرمربى تیم ملى ایران شوم، زمانى که 
براى اولین بار به ایران آمدم. من سرمربى النصر عربستان بودم 
و ما در لیگ قهرمانان آسیا بودیم و با استقالل دیدار داشتیم. این 
شور و اشتیاق را از جمعیت حس کردم. 85 هزار نفر در استادیوم 
حضور داشتند و دیدن احساســات و شور و هیجان تماشاگران 

باعث شد بخواهم در آینده سرمربى تیم ملى ایران شوم.
در فاصله چهار بازى به پایان رقابت هاى 
انتخابى جام جهانــى و صعود قریب 
الوقوع ایــران به ایــن رقابت ها، چه 

احساسى دارید؟
رساندن یک ملت بزرگ مثل ایران به جام جهانى، 

براى من خوشایندترین اتفاق و بهترین 
پاداش اســت. تیمى که نماینده یک 

ملت 80 میلیونى است.
بعضــى از بازیکنان 
شما تجربه حضور 
در جام جهانى را 
از سال 2018 در 
روســیه دارند. 
بعضــى از آنها 
ن  یکنــا ز با
پخته اى هستند 
و در اروپا بازى 
مى کننــد. فکر 
تجربه  مى کنید 
حضــور آنها در 
جــام جهانــى 
چگونــه   2018

مى تواند در قطر به شما کمک کند؟
مطمئنًا کمک خواهد کرد و آن بازیکنانى که تجربه حضور در 
جام جهانى را دارند، مى توانند به آنهایى که این تجربه را ندارند، 
کمک کنند. این یک تجربه معنادار اســت که مى تواند کمک 

شایانى به کل تیم کند.
با در نظر گرفتن صعود ایران به جام 
جهانى نظرتان در مورد چشم انداز 
صعود ایران فراتر از مرحله گروهى 
جام جهانى چیست؟ مى دانم هنوز 
قرعه کشى انجام نشده است، اما 

مى خواهم حس کلى شما را بدانم.
فکر مى کنم ایران پتانســیل 
این را دارد که از مرحله 
گروهى فراتــر برود و 
تصــور مى کنم ما این 
توانایــى را داریم که 
بهترین تیم آسیایى 
در ایــن تورنمنت 
باشــیم. ما در حال 
حاضر برترین تیم 
آسیا در رنکینگ 
فیفا هستیم و فکر 
مى کنم بازیکنان 
ما آنقــدر خوب و 
باکیفیت هســتند 
که بتوانند از مرحله 
گروهى رقابت هاى 
جــام جهانى صعود 

کنند.

اسکوچیچ: ایران مى تواند از مرحله گروهى جام جهانى فراتر برود

پایان دوران حضور 
قائدى «هنرمند» در جمع 

سرخ هاى امارات؟!
مهدى قائدى و احمد نوراللهى دو بازیکن ایرانى شــباب 
االهلى در مصاف تیمشان برابر الظفره در مرحله یک چهارم 
نهایى جام حذفى امارات به میدان رفتند. قائدى نســبت 
به بازى گذشته اش که افت داشــت در این بازى دوباره به 
روزهاى اوجش برگشــت و گل پیروزى بخش تیمش را با 
گرفتن پنالتى پایه ریزى کرد و در نهایت با همین تک گل، 

االهلى برنده شد. 
ستاره سابق استقالل به دلیل عملکرد خیره کننده اش در 
این مســابقه جایزه بهترین بازیکن زمین را گرفت. سایت 
«اسپورت ال» لقب «هنرمند» را به باشو آبى ها داد. مهاجم 
ملى پوش ایرانى پیش از این لقب هاى استثنایى و جادوگر را 

از گزارشگران اماراتى گرفته بود.
اما از طرف دیگر باشگاه شباب االهلى امارات به دنبال 
جذب یک مهاجم نوك است و شاید همین نشانه اى 

براى جدایى مهدى قائدى باشد.
شباب االهلى دبى قهرمان فصل گذشته لیگ برتر 
فوتبال امارات در این فصل به همراه مهدى قائدى 
و احمد نوراللهى دو بازیکن ملى پوش کشورمان 

نتایج قابل انتظار را نگرفته است.
طبق اعالم مهدى على مربى ایرانى االصل این 
تیم  نقطه ضعف شباب االهلى در خط حمله است. 
این مربى  پیش از درخشش قائدى در بازى مقابل 
الظفره گفته بود: ما مشکل گلزنى داریم. نیاز به یک 
مهاجم نوك گلزن داریم تا بتوانیم مشکل گل نزدن ما 

در بازى هاى پیش رو حل شود.
مهدى قائدى مهاجم پوششى و به نوعى هافبک تهاجمى 
به شمار مى آید. شــباب االهلى قصد دارد در زمستان یک 
مهاجم خارجى خوب به خدمت بگیــرد تا زوج این بازیکن 
شود. البته مباحثى نیز از احتمال انتقال قرضى بازیکن ایرانى 
به تیمى دیگر و بازگشت ماشاریپوف ازبک به تیم اماراتى 

مطرح شده است.

بعد از آنکه کارلوس کى روش، رضا قوچان نژاد را کشــف کــرد و او را به تیم 
ملى ایران آورد، همیشه شایعه حضور او در لیگ ایران مطرح بوده. همیشه از 
پرسپولیس و استقالل یا تراکتور به عنوان گزینه هاى گوچى نام برده اند اما این 

انتقال تا کنون رنگ حقیقت به خود نگرفته است.
امسال، بعد از اینکه رضا قوچان نژاد از زووله جدا شد و با این تیم قطع همکارى 
کرد، به دنبال دریافت پیشنهادى جدید از لیگ هاى بلژیک و هلند بود اما این 
اتفاق رخ نداد. گوچى هم که براى نخستین فصل -بعد از حدود 14 سال- با 
هیچ باشگاهى به توافق نرسید، ترجیح داد به پیشنهاد تیم هایى از دسته هاى 
پایین تر و درجه چندم فوتبال اروپا پاسخ مثبت ندهد و براى مدتى دور از فوتبال 

باشد. 
در ماه هاى ابتدایى لیگ هاى اروپایى پیش بینى مى شــد قوچان نژاد به عنوان 
سهمیه فیفا و به عنوان بازیکن آزاد با تیمى که در خط حمله مشکل دارد به توافق 
برسد، اما باز هم چنین اتفاقى نیفتاد تا گوچى روزهاى خود را همراه با همسر و 
فرزند خود سپرى کند. همین مسأله باعث شد خیلى ها از خداحافظى قوچان نژاد 
از فوتبال صحبت کنند و اینکه مهاجم سابق تیم ملى ایران در 34سالگى دیگر 

نمى خواهد در مستطیل سبز باشد
با این حال گوچى بعد از انتشــار چنین شــایعه هایى مدعى شد دیگر در اروپا 
بازى نمى کند و شاید اگر پیشنهادى به دستش برسد، راهى لیگ ایران خواهد 
شد. بالفاصله بعد از صحبت هاى قوچان نژاد، گمانه زنى ها درباره تیم آینده او 
آغاز شد. به عنوان نمونه یکى از شــایعه ها حضور او در پرسپولیس بود. شاید 
لینک شدن قوچان نژاد به پرســپولیس یکى از تکرارى ترین شایعات فصول 
نقل وانتقاالت مختلف باشد که هیچگاه به سرخپوش شدن بازیکن سابق تیم 

ملى ایران ختم نشده است. 
پس از اینکه قوچان نژاد اعالم کرد به طور رسمى از فوتبال خداحافظى نکرده 
و همچنین براى بازى در لیگ برتر ایران تمایل نشــان داد، بار دیگر شایعات 

پرسپولیسى شدن این فوتبالیست داغ شد. 
بعد از تکذیب شایعه انتقال قوچان نژاد به پرسپولیس، نام فوالد به عنوان تیم 
بعدى او مطرح شد؛ تیمى که ســرمربى اش نکونام است و کسى نیست که 
از ارتباط نزدیک او و رضا قوچان نژاد خبر نداشته باشد. حمیدرضا گرشاسبى، 
مدیرعامل فوالد یکى، دو هفته قبل در گفتگو با «ایران ورزشى» خبر حضور 
گوچى در این تیم را تکذیب کرد و مدعى شــد نکونام هرگز نام قوچان نژاد را 

به عنوان خرید احتمالى به باشگاه نداده است.
نکونام نیز در پاسخ به این ســؤال که آیا با قوچان نژاد براى آمدن 
به فوالد صحبت کرده یــا نه؟ گفت: «بــا قوچان نژاد صحبتى 
نداشــته ایم. البته زمانى که به فوالد آمدم با او صحبت کردم اما 

گفت فعًال نمى خواهم فوتبال بــازى کنم و ما هم از جذب او 
صرف نظر کردیم.»

نکته اصلى اینجاســت که چرا انتقال گوچى به 
تیم هاى ایرانى قطعى نمى شود؟ یکى از دالیل 
اصلى این موضوع مى تواند توافق بر ســر مبلغ 
قرارداد باشد. وقتى که مهاجمان درجه چندم لیگ 
ایران حاضر به بستن قرارداد ریالى نیستند و با 
تیم ها قرارداد دالرى مى بندند، مطمئنا قوچان 
نژاد که در سنین باال هم یک سر و گردن از 
بیشــتر مهاجمان لیگ باالتر است، با مبلغ 
کمى به تیم هاى ایرانى ملحق نمى شود و 
انتظار رقم  پایینى ندارد. در ســال هاى اخیر 

بعضى بازیکنان لیگ ایران به بســتن قرارداد 
دالرى روى آورده اند که همین هم مى تواند انتظار 
مهاجمان با کیفیتى مانند قوچان نژاد را باال ببرد. از 
طرفى مهاجم اسبق تیم ملى همیشه از تمایلش 

به حضور در لیگ ایــران صحبت کرده و 
حاال باید دید باالخره حضور او در لیگ 

ایران و خداحافظى اش با پیراهن 
باشگاهى ایرانى به حقیقت 

مى پیوندد یا نه.

5س کردم. 85 هزار نفر در استادیوم 
ســات و شور و هیجان تماشاگران 

رمربى تیم ملى ایران شوم.
بازى به پایان رقابت هاى 
و صعود قریب جهانــى

ن به ایــن رقابت ها، چه 
د؟
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شایانى به کل تیمکند.
با در نظر گرفتن صعود ای
جهانى نظرتان در مورد
صعود ایران فراتر از مر
جام جهانى چیست؟ م
انجام نشد قرعه کشى
مى خواهم حس کلى شم
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چرا هیچ تیمى گوچى را نمى خواهد؟

است ایرانپتانس
مرحله گر قطر از
توانایىرا داریم
دراگان اسکوچی
تماشاىدیدار ح
در تورنمنت جام
ماه 400 0 آذر 12

شــ
توصی
زندگ
مى کن
سخت است
ا به چه معناست،
عیار براى ای تمام

کلمه براى توصیف
خالص است. توص
ایرانى ها واقعًا عاش
چگونه بدهم. ایر
فوتبال فکر مى کن
این را مى توانید از
اینکه چگونه فوتب
اســتادیوم هاى از

ایرانى هاست.
وقتى ک
خوزست
تیم ملى
چیزهای

ر ژ ن وچ م ز ر م و
داحتمالىبه باشگاه نداده است.

 پاسخ به این ســؤال که آیا با قوچان نژاد براى آمدن
بت کرده یــا نه؟ گفت: «بــا قوچان نژاد صحبتى

البته زمانى که به فوالد آمدم با او صحبت کردم اما 
ى خواهم فوتبال بــازى کنم و ما هم از جذب او

دیم.»
نجاســت که چرا انتقال گوچى به 
ى قطعى نمى شود؟ یکى از دالیل 
ضوعمى تواند توافق بر ســر مبلغ

قتى که مهاجمان درجه چندملیگ 
 بستن قرارداد ریالى نیستند و با 
الرى مى بندند، مطمئنا قوچان
گردن از ن باال هم یک سر و
مان لیگ باالتر است، با مبلغ

ى ایرانى ملحق نمى شود و 
ى ندارد. در ســال هاى اخیر

نلیگ ایران به بســتنقرارداد 
ده اند که همین هم مى تواند انتظار 
یتى مانند قوچان نژاد را باال ببرد. از 
سبقتیم ملى همیشه از تمایلش

گایــران صحبت کرده و
الخره حضور او در لیگ 

ظى اش با پیراهن
 به حقیقت 
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واکســن که به عنوان مهم ترین ابزار مقابلــه با ویروس 
کرونا شناخته مى شــود، این روزها با همه گیر شدن سویه 
اومیکرون در بیش از 85 کشور دنیا، بیش از گذشته مى تواند 
به عنوان سدى دفاعى در برابر هجمه ویروس عمل کند تا 
جایى که متخصصین تزریق دوز ســوم واکسن را یکى از 
مهمترین عوامل جلوگیرى از ابتال به این سویه خطرناك 

مى دانند.
اولین نکته مهم این است که بدانیم واکسن ایجاد بیمارى 
نمى کند و تنها سیستم ایمنى بدن را فعال مى کند. به این 
ترتیب وقتى دوز اول واکسن تزریق مى شود سیستم ایمنى 

بدن شروع به فعالیت مى کند و آنتى بادى الزم را مى سازد.

در برخى از افراد فعال شــدن سیســتم ایمنى مى تواند با 
عالئمى نظیر تب، قرمزى محل تزریق و ... همراه باشــد. 
بنابراین، در صورتى که ویروس کرونا وارد بدن شود، سیستم 
دفاعى بدن که از قبل آماده شده، ویروس را شناسایى کرده 

و از بین مى برد و از ایجاد بیمارى شدید جلوگیرى مى کند.
همچنین با زدن دوز دوم واکسن، سیستم ایمنى بدن مجددا 
تمرین کرده و ورزیده تر مى شود و براى مدت طوالنى ترى 

ایمن مى شویم.
البته در مورد سویه اومیکرون، تاکید متخصصان بر تزریق 
دوز سوم واکسن کرونا در صورت گذشت سه تا چهارماه از 

تزریق دوز دوم است.

ســازمان غذا و داروى آمریکا در حالى که این کشور با 
بحران افزایش موارد بسترى و مرگ و میر ناشى از سویه 
اومیکرون کرونا در آستانه ســال نو میالدى روبرو شده 
است، نخستین قرص ضد ویروس کرونا را در بحبوحه 

این بحران، براى مصرف خانگى تایید کرد.
تایید قرص پاکسلووید، در حالى صورت گرفت که  مقامات 
بخش سالمت آمریکا در مورد سونامى عفونت هاى جدید  
به دلیل سویه اومیکرون کرونا که مى تواند بیمارستان ها 

را تحت فشار قرار دهد، هشدار مى دهند.
پاکسلووید قرص شــرکت فایزر است که به ادعاى این 
شرکت روشى ســریع تر و ارزان تر براى درمان بیمارى 

کرونا ارائــه مى دهد در حالیکه تمام داروهاى پیشــین 
مقابله با کرونا از طریق تزریق تجویز مى شد.

آسوشیتد پرس مدعى شد که قرص فایزر داراى عوارض 
جانبى خفیف است اما تاثیر آن در درمان کرونا قابل توجه 
اســت و تا 90 درصد از بسترى شــدن و مرگ احتمالى 
بیماران کرونایى که با عالیم شدید این بیمارى مواجه 

هستند، جلوگیرى مى کند.
ســازمان غذا و داروى آمریــکا، قرص فایــزر را براى 
بزرگساالن و کودکان 12 سال به باال که جواب آزمایش 
کروناى آنها مثبت شده و عالئم اولیه شدید دارند، تجویز 

کرده است.

بعد از تزریق واکسن کرونا 
چه اتفاقى در بدن رخ مى دهد؟

تأیید اولین قرص ضدکرونا 
در بحبوحه هجوم اومیکرون

سرعت عجیب تولید مثل 
اومیکرون 

   ایرنـا | محققان دانشگاه هنگ کنگ دریافتند گونه 
اومیکرون در مقایسـه با گونه دلتا با سـرعت بیشـترى 
مسیر تنفسى انسـان را آلوده مى کند؛ اما شدت آلودگى 
ریه توسط آن بسیار کمتر است. بر اساس این تحقیقات 
اومیکـرون 70 برابر سـریع تر از گونه دلتـا و گونه اصلى 
ویروس کرونـا نایژه انسـان را آلـوده و در آن تولید مثل 
مى کند. با وجود این میزان آلودگى ویروسـى ریه توسط 
این گونه بسیار کمتر از گونه اصلى ویروس کرونا است. 
البته شـدت بیمارى تنهـا بر اسـاس میـزان تولید مثل 
ویروس ارزیابى نمى شـود، بلکه واکنش ایمنى بدن نیز 

عامل مهمى است.

کمى هم امیدوار شدیم
   ایسـنا | رئیـس بخـش عفونـى بیمارسـتان 
ولیعصر(عج) بیرجنـد گفت: طبق آزمایشـات خبرهاى 
مسرت بخشى از سویه اومیکرون در جهان منتشر شده 
است که کمى امید را تزریق کرده است. مسعود ضیایى 
اظهار کرد: جدیدا دو خبر در مورد امیکرون منتشـر شـد 
که باعث مسرت بود؛ طبق بررسـى ها از افرادى که دوز 
بوستر یا دوز سوم واکسـن کرونا را تزریق کرده اند نتایج 
مسرت بخشى به دسـت آمد. خبر دوم که شادى بخش 
بوده این اسـت که در میان افرادى که بـه علت ابتال به 
امیکرون در بیمارسـتان بسترى هسـتند، تعداد افرادى 
که ادامه درمانشـان باید در آى سـى یو دنبال شود یک 

سوم موج دلتاست.

آگهى تغییرات
شــرکت گروه بازرگانى ســیوان پخش 
آروشــا شــرکت ســهامى خــاص به 
شــماره ثبت 57096 و شناســه ملى 
14006225264 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/08/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فریبا انصارى 
امین جان به کدملــى 0065289412و 
ســعید انصارى امین جان بــه کدملى 
0080315062و عبــاس انصارى امین 
جان به کدملــى 0065289404 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. هومن وفائى پور 
به کدملى 0057154491 و زهرا موسوى 
نیا پاپکیاده بــه کدملى 2210076064 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
3 روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1247140)

آگهى تغییرات
شــرکت خدمات بیمه اى نواندیشــان 
مهرگان شــرکت ســهامى خــاص به 
شــماره ثبت 20977 و شناســه ملى 
10260418367 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/09/20 
و نامــه شــماره 1400463746 مورخ 
1400/09/23مدیریت امور نمایندگان 
وکارگزاران بیمه آسیاتصمیمات ذیل اتخاذ 
شد :ـ  آقاى محمد حســین شیرانى به 
شــماره ملى 1292311223 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیــره و خانم بهناز 
شیبانى به شماره ملى 1293252621 به 
سمت عضو هیات مدیره و آقاى حمیدرضا 
صفائى به شــماره ملى 1288008678 
به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.ـ  کلیه 
اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1247137)

آگهى تغییرات
شــرکت پترو فرآیند عرفان اژیه سهامى 
خاص به شماره ثبت 65392 و شناسه ملى 
14009382485 به اســتناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/06/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجید طهماسبى 
بلداجى بشماره ملى 6299891203 بعنوان 
رئیس هیئت مدیره و جالل روزخوش بشماره 
ملى 1284775410 بعنــوان مدیر عامل 
شــرکت (خارج از اعضا) و فاطمه رسولى 
گندمانى بشــماره ملــى 6299729007 
بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مهســا 
روزخوش بشــماره ملى 1272217728 
بعنوان عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، ســفته، 
بروات، قراردادها، عقود اســالمى با امضاء 
رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر شرکت 
معتبر مى باشد و همچنین کلیه اوراق عادى 
و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1247136)

روى موج کووید-19

تاسیس
شرکت سهامى خاص ارگ تجارت اسپادانا درتاریخ 1400/09/17 به شماره ثبت 69472 به شناسه ملى 14010576656 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و تولید و ساخت و مونتاژ کلیه قطعات صنعتى و ماشین آالت طراحى تجهیز و راه اندازى 
خطوط تولید قطعات صنعتى. اتوماسیون تامین صادرات و واردات قطعات و تجهیزات و مواد اولیه ماشین آالت و صنایع تبدیلى.واردات تکنولوژى صنایع مادر - انجام 
کلیه امور خرید و فروش و توزیع و تولید آهن آالت، انواع لوله هاى فلزى، پروفیل، میلگرد، ورق هاى گرم ،سرد، گالوانیزه و محصوالت و قطعات فوالدى و فلزى و قطعات 
صنعتى و مصنوعات فلزى و حلب - تهیه و توزیع ، خرید و فروش و بسته بندى و صادرات وواردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - تامین نیروى انسانى متخصص و غیر 
متخصص بطور موقت در راستاى اهداف شرکت – انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، دولتى و غیر دولتى ، شرکت در کلیه مناقصات ، مزایدات و پیمانها با 
ارگان ها و ادارات دولتى و خصوصى در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط - برگزارى نمایشگاه داخلى خارجى و بین المللى- اخذ وام و تسهیالت از 
بانکها و موسسات دولتى و خصوصى وگشایش اعتبارات اسنادى وال سى براى شرکت نزد بانکها صرفا در راستاى تحقق اهداف شرکت - اعطاى شعبه و نمایندگى در 
داخل و خارج از کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله خانه کارگر ، بلوار دانشــجو ، کوچه فرعى 3 شرقى ، پالك 2 ، ساختمان پرشین ، طبقه سوم ، واحد 11 
کدپستى 8319663360 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با 
نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 9596904 مورخ 1400/09/04 نزد بانک ملت شعبه مرکزى شاهین شهر با کد 95968 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى فرشید مومنى کربکندى به شماره ملى 1270649507 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى میثم مومنى کربکندى به شماره ملى 1293340995 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى ابراهیم معینى کربکندى به 
شماره ملى 6609673020 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى معینى کربکندى به شماره ملى 6609934576 به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهدى جزینى به شماره ملى 1141866791 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى سید احمد حسن زاده هفشجانى به شماره 
ملى 1292384409 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1247113)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل بین المللى شایان راه ترابر با مسئولیت محدود به شماره ثبت 59122 و شناسه ملى 10102137909 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/08/25 و نامه 21/60076 مورخ 1400/9/13 اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : علیرضا محمدعلیان عمادى به کدملى 
5110482179 و فاطمه صابرى به کدملى 1285876032خارج از شرکا به عنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدندروزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 

جهت درج اگهى هاى شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1247149)

تاسیس
شرکت سهامى خاص دیده گستر غدیر درتاریخ 1400/09/10 به شماره ثبت 69411 به شناسه ملى 14010557512 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :توسعه دانش فنى و طراحى و پیاده سازى خط تولید محصوالت پیشرفته اپتیکى با دقت 
هاى نانو و آنگستروم و س طوح پیشرفته پراشى، فرنل ، توسعه دانش فنى، پیاده سازى و بهینه سازى پروسه هاى تولید و کنترل کیفیت محصوالت اپتیکى، اپتو 
مکانیکى، اپتو الکترونیکى و اپتو مکاترونیکى ، انتقال تکنولوژى هاى ماشین کارى روز دنیا به واسطه کار با به روز ترین ماشین آالت و تجهیزات تولید و کنترل کیفیت 
محصوالت اپتیکى، اپتو مکانیکى، اپتو الکترونیکى و اپتو مکاترونیکى ، طراحى مهندسى اپتیکى، اپتو مکانیکى، اپتوالکترونیکى و اپتومکاترونیکى ، طراحى ماشین 
آالت و کلیه تجهیزات و ابزارآالت مرتبط با محصوالت اپتیکى، اپتو مکانیکى، اپتو الکترونیکى و اپتو مکاترونیکى ، طراحى و تولید نرم افزارهاى اپتیکى، اپتو مکانیکى، 
اپتو الکترونیکى و اپتو مکاترونیکى ، طراحى کلیه مواد و ادوات مرتبط با محصوالت اپتیکى، اپتو مکانیکى، اپتو الکترونیکى و اپتو مکاترونیکى ، طراح ریزى، راه اندازى 
و مدیریت واحد هاى صنعتى و بازرگانى مرتبط با طراحى، واردات و صادرات، خرید و فروش، ساخت و کنترل کیفى محصوالت محصوالت اپتیکى، اپتو مکانیکى، اپتو 
الکترونیکى و اپتو مکاترونیکى ، خرید و فروش کلیه محصوالت اپتیکى، اپتو مکانیکى، اپتوالکترونیکى و اپتو مکاترونیکى ، خرید و فروش کلیه ماشین آالت و کلیه 
تجهیزات و ابزارآالت مرتبط با محصوالت اپتیکى، اپتو مکانیکى، اپتو الکترونیکى و اپتومکاترونیکى ، خرید و فروش کلیه مواد و ادوات مرتبط با محصوالت اپتیکى، 
اپتو مکانیکى، اپتوالکترونیکى و اپتو مکاترونیکى ، خرید و فروش انواع الیسنس کلیه نرم افزارهاى مرتبط با محصوالت اپتیکى، اپتو مکانیکى، اپتوالکترونیکى و 
اپتومکاترونیکى ،واردات و صادرات کلیه محصوالت اپتیکى، اپتو مکانیکى، اپتوالکترونیکى و اپتومکاترونیکى ،واردات و صادرات کلیه ماشین آالت و کلیه تجهیزات و 
ابزارآالت مرتبط با محصوالت اپتیکى، اپتو مکانیکى، اپتوالکترونیکى و اپتومکاترونیکى ، واردات و صادرات کلیه مواد و ادوات مرتبط با محصوالت اپتیکى، اپتو مکانیکى، 
اپتوالکترونیکى و اپتومکاترونیکى ، ساخت و کنترل کیفیت کلیه محصوالت اپتیکى، اپتو مکانیکى، اپتوالکترونیکى و اپتومکاترونیکى ، ساخت و کنترل کیفیت کلیه ماشین 
آالت و کلیه تجهیزات و ابزارآالت مرتبط با محصوالت اپتیکى، اپتو مکانیکى، اپتوالکترونیکى و اپتومکاترونیکى ، ساخت و کنترل کیفیت کلیه مواد و ادوات مرتبط با 
محصوالت اپتیکى، اپتو مکانیکى، اپتوالکترونیکى و اپتو مکاترونیکى ، انعقاد قراردادهاى همکارى و مشارکت با شرکت هاى داخلى و خارجى در زمینه موضوع فعالیت 
شرکت ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، دریافت وام و تسهیالت مالى و اعتبارى اعم از ارزى و ریالى صرفاً درراستاى تحقق 
اهداف شرکت ، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلى و خارجى ، شرکت در نمایشگاه هاى رایانه اى داخلى و خارجى ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 
. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله شاهد ، خیابان مولوى ، بن بست آراسته[1] ، پالك - 45 ، ساختمان 8 ، طبقه همکف کدپستى 8149643311 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 2003/ 1400/ 134 مورخ 1400/08/29 نزد بانک پارسیان شعبه نوربخش اصفهان با کد 2003 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره 
خانم حمیده نیک نام به شماره ملى 0081626517 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى نیلى احمدآبادى به شماره ملى 1282460358 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سیده مهشید اسماعیلى فر به شماره ملى 1292948337 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهدى پاژه 
به شماره ملى 0013602497 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم سیده شادى آقا بزرگ لواسانى به شماره ملى 0074349260 به سمت بازرس على 
البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1247121)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فیدار سام آیتک درتاریخ 1400/09/21 به شماره ثبت 69506 به شناسه ملى 14010584780 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت هاى در زمینه تهیه ، توزیع ، پخش ، بسته بندى ، خرید و فروش کلیه تجهیزات 
پزشکى ، دارو ، مواد اولیه ، و کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى منجمله تجهیزات پزشکى و دارو و مواد اولیه 
تولید ، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و حق العمل کارى ، تأمین نیروى انسانى موقت مورد نیاز شرکت در سطوح مختلف ، برگزارى و شرکت در نمایشگاه هاى داخلى 
و خارجى بجز نمایشگاه فرهنگى ، هنرى ، اخذ و اعطاى نمایندگى درشرکت هاى معتبر داخلى و خارجى ، تولید ، مونتاژ ، بسته بندى بصورت مستقل یا تحت برچسب 
گذارى کلیه تجهیزات آزمایشگاهى ، دندان پزشکى و پزشکى ، بهداشتى و دارویى اعم از سرمایه اى یا مصرفى اعم از کلیه کاتترهاى پزشکى و تجهیزات یکبار مصرف 
پزشکى در حوزه هاى مختلف عمومى یا تخصصى پزشکى ، اخذ وام و اعتبارات بانکى از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى فقط در راستاى موضوع 
شرکت ، ایجاد شعب و اعطاى نمایندگى داخلى و خارج از کشور ، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و بین المللى ، شرکت در کلیه مناقصات ، پیمانها 
و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان کرارج ، روستا مرغ گچى، محله ندارد ، شهیدبهشتى ، کوچه ((فرعى دوم)) ، بن بست (دانشگاه) 
، پالك 61 ، طبقه همکف کدپستى 8179154162 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 1000 ریالى تعداد 
1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 510209 مورخ 1400/09/15 نزد بانک ملى ایران شعبه خیابان جهاد 
اصفهان با کد 3094 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى محمد باباربیع به شماره ملى 1271047446 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على 
سالمى به شماره ملى 1271278065 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسام خدام باشى امامى به شماره 
ملى 1271476819 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمى با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً و همچنین کلیه نامه هاى ادراى و عادى با امضاء مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره منفرداً 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرســان آقاى اصغر جاللى خرم دشتى به شماره ملى 1270348701 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال خانم نگار آقاسى به شماره ملى 1272819906 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1247117)

رییس شــبکه بیمارى هاى ویروســى ایــران گفت: 
اومیکرون به احتمال زیاد مى تواند سیستم ایمنى بدن 

را شدیدتر از سویه هاى دیگر فریب دهد.
دکتر ســید محمد جزایرى به نگرانى ها در مورد سویه 
جدید اومیکرون اشاره کرد و افزود: در سطح تئورى این 
موضوع مورد تایید قرار گرفته است که این سویه جدید 
مى تواند فریب شدیدتر سیستم ایمنى بدن را به همراه 
داشته باشد اما تایید این موضوع نیاز به تحقیق و پژوهش 

بیشترى دارد.
عضو هیــات علمى دانشــگاه علوم پزشــکى تهران 
خاطرنشان کرد: به دلیل جهش هاى که این سویه جدید 

در قســمت اتصال به گیرنده هاى سلول هاى انسانى 
ایجاد مى کند، احتمال سرایت پذیرى را در اومیکرون 

بیشتر از سایر جهش ها کرده است.
جزایرى یادآور شــد: به علت فرار ویروس اومیکرون از 
سیســتم ایمنى بدن این احتمال وجود دارد افرادى که 
پیش از این مبتال به بیمارى کرونا و دچار عفونت شده 
بودند، باردیگر در معرض ابتال به سویه اومیکرون قرار 

گیرند.
 وى اظهار داشت: نتایج بررسى هاى انجام شده نشان 
مى دهد که واکســن هاى موجود درجات مختلفى از 
مقاومت در برابر ســویه اومیکرون ایجاد مى کنند به 

همین دلیل به مــردم توصیه اکید مى شــود که حتما 
واکسن بزنند. جزایرى در این گفت و گو از 2 نگرانى مهم 
محققان و متخصصان درمورد واریانت هاى کووید 19 از 
جمله سویه اومیکرون خبر داد و گفت: این موضوع سبب 
دلواپسى بسیارى از جمله محققان و صاحب نظران شده 
است. وى مکانیزم هایى که سبب فریب سیستم ایمنى 
بدن مى شوند یا به عبارتى افزایش مقاومت سویه هاى 
جدید در برایر آنتى بادى را اولین نگرانى مهم محققان و 
متخصصان اعالم و تصریح کرد: این مقاومت در شکل 
طبیعى در بدن انسان مى تواند به صورت عود و عفونت 
مجدد یا در شــکلى دیگر به صورت مقاومت در برابر 

واکسن هاى رایج ظهور کند.
عضو هیات علمى دانشــگاه علوم پزشــکى تهران با 
یادآورى اینکه نگرانى دیگر درجات مختلفى از افزایش 
سرایت پذیرى این سویه ها است، افزود: چهار جهش آلفا، 
بتا، گاما و دلتا در ویروس کرونا نسبت به سویه ووهان 
چین سرایت پذیرى بیشترى داشتند به عنوان مثال دلتا از 
نوع قبلى خود آلفا قدرت سرایت پذیرى بیشترى داشت.

جزایرى یادآور شد: برخى از جهش هاى ویروس کرونا 
مانند آلفا مى توانند از تست هاى تشخیصى فرار کنند 
که در ایران از ژن هایى براى شناسایى ویروس استفاده 
مى شــود که بى ارتباط با جهش هاى ویروسى که در 
امر تشــخیص اختالل ایجاد مى کنند، بوده و امکان 

تشخیص صحیح را فراهم مى کنند.
عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى تهران در ادامه 
این گفت و گو تاکید کرد: نتایج بررســى روند بیمارى 
کرونا در 2 سال نشان مى دهد که هر پیکى که در خارج 
از ایران رخ داده، چند هفته بعد گریبانگیر کشور مى شود 
و با ورود سویه اومیکرون احتمال زیاد موج جدیدى در 

کشور به راه مى افتد.
جزایرى افزود: اگر این اســتدالل را بپذیریم که ایران 
هم در امتداد موج همه گیرى این ویروس قرار دارد به 
احتمال زیاد در چند هفته دیگر دچار موج بعدى ناشى از 

جهش هاى اومیکرون  مى شویم.
وى توجه به توصیه هاى بهداشتى را همچنان ضرورى 
دانست و گفت: توصیه محققان و صاحب نظران رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى، مانند استفاده جدى از ماسک 
رعایت فاصلــه گذارى ها و همچنیــن تزریق دزهاى 

یادآورى واکسن است.

با شیوع بیمارى کرونا در کشور، توصیه هاى مختلفى درباره رژیم غذایى، اومیکرون فریبکارتر از سویه هاى دیگر است؟
نوشیدن برخى دمنوش ها، انجام سى تى اسکن سریع و... مطرح شد که 
برخى از آنها نه تنها مبناى کارشناسى و تخصصى نداشتند، بلکه ممکن 
بود به بیماران آسیب هم برساند. بر اساس اعالم دفتر آموزش و ارتقاء 
سالمت وزارت بهداشت،  پنج اشتباه رایج در مورد کرونا در ادامه مطرح 

مى شود:
1- آیا به محض اطالع از مثبت شدن تست کرونا باید اقدام به گرفتن 

سى تى اسکن ریه کنیم؟
باید توجه کرد که در چهار الى پنج روز اول ابتــال به ویروس، هنوز به 
ریه آسیب نرسیده است. در نتیجه سى تى اسکن، ریه ها را سالم نشان 
مى دهد و اطمینان کاذب به شما مى دهد. بنابراین زمان مناسب براى 
انجام سى تى اسکن پنج روز بعد از شــروع عالئم، آن هم با صالحدید 

پزشک است.
2- آیا استفاده از داروهاى آنتى بیوتیک نظیر آزیترومایسین و داکسى 

سایکلین در روزهاى اول بیمارى کرونا سودمند است؟
خیر. این داروها بر ویروس ها بى تاثیر هستند و نباید براى درمان کرونا 

استفاده شوند.
3- آیا تست منفى با وجود داشتن عالئم سرماخوردگى دلیل بر عدم ابتال 

به بیمارى کرونا است؟
تست منفى در بیمارى کرونا دلیل بر عدم ابتال به بیمارى نیست. بنابراین 

رعایت نکات بهداشتى ضرورى است.
4- آیا انجام تست آنتى بادى بعد از بهبودى از بیمارى، مى تواند نشان 

دهد که در برابر بیمارى ایمن هستیم؟
انجام تســت بعد از بهبودى وقتى خود فرد مى داند کرونا داشته است، 

حرف بیشترى براى زدن ندارد.
5- آیا در بیمارى کرونا زیاده روى در نوشیدن دمنوش ها عارضه اى دارد؟

بله مصرف دمنوش و ادویه ها اعم از دارچین، زنجبیل و غیره مانند سایر 
داروها حد و اندازه مشــخص دارد و زیاده روى در مصرف دمنوش ها 

مى تواند باعث آسیب به معده و دستگاه گوارش شود.

5 اشتباه رایج درباره کرونا
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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 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشــار 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 10871- 1400/09/11 هیات چهارم آقــاى غالمرضا زارع به 
شناســنامه شــماره 31 کدملى 1290367523 صادره اصفهان فرزنــد 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 الواســطه از مالک رسمى زهرا ســلیمانى دهنوى مورد ثبت صفحه 479 و 

925 امالك  
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/10/04 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/10/19-
 م الف: 1246789- رئیس منطقه ثبت اســناد و امالك غرب اصفهان - شــهریارى 

10/100/

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشــار 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 امیرمســعود کدخدائى 
الیادرانى به شناسنامه شماره 42434 کدملى 1280313102 صادره اصفهان فرزند یداله 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 195,50 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
2766 فرعى از 18 اصلى واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت ابراهیم صدیقى رنانى طبق سامانه امالك  
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/10/04 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/10/19- 
م الف: 1247264- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى 10/102

فقدان سند مالکیت 
شــماره نامه: 140085602023007386 - تاریخ ارســال نامه: 1400/09/25 - سند 
مالکیت به مقدار بیست و هشت سهم مشــاع از پنجاه و دو سهم ششدانگ خانه سمت 
شــمال به شــماره پالك 4917/3 باقى مانده که پالك 13 فرعى از آن جدا شده است 
واقع در بخش ســه ثبت اصفهان ذیل ثبت 78/117 در صفحه 181 دفتر 126 با شماره 
چاپى 318630 بنام مصطفى تیمورى ثبت و ســند مالکیت آن صادر و تسلیم شد ورثه 
مالک به موجب گواهــى حصر وراثــت 2847-83/06/04 شــعبه 5 دادگاه عمومى 
حقوقى اصفهان به نام هاى رحیمـ  محمد حســینـ  مریمـ  عزتـ  محمد علىـ  پروانه 
توران - همگى تیمورى ضمن درخواست صدور ســند المثنى به شماره 23013995- 
1400/09/25 ارائه دوبرگ استشــهاد شــهود با رمز تصدیق 512617 و شماره یکتا 
1398020153835000552 دفترخانه 173 اصفهان ســند مالکیت المثنى در اجراى 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت و تبصره هاى ذیل آن در شــرف صدور است لذا مراتب 
به اســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1247668- حسین 
زمانى علویجه - سرپرست واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان از طرف 

اکرم خسروى /10/104

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشــار 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 ســوم خانم ثریا براتى به شناسنامه 
شماره 152 کدملى 1091993017 صادره فرزند ابراهیم در ششدانگ 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 انتشــار نوبت اول: 1400/10/04 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/10/19- 
م الف: 1247727- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى 10/105
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رســمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبــت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود تا شــخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشــار 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 اقــدام نمایند و اقدامات ثبت موکــول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور ســند 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 قسمتى از قطعه زمین پالك 11548 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 165/88 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.
2- راى شــماره 140060302027006874 مورخ 1400/06/15 لیال جعفرى طادى 
فرزند یعقوب بشماره شناســنامه 1234 صادره از اصفهان بشماره ملى 1289449627 
در دو دانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمیــن پالك 11548 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 165/88 مترمربع. خریدارى طى ســند رسمى. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/10/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/10/19 -

 م الــف: 1246590 - مهدى صادقــى - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شــرق 
اصفهان /9/224

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

شــماره: 140060302006006234- تاریخ: 1400/09/29 - جلســه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ 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 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 شده و مستندات ضمیمه شامل سند 161792 مورخ 84/10/13 
دفتر 73 و مالحظه نقشه 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 کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. 
لذا مالکیت آقاى/ خانم حســین کارگران خوزانى به شناســنامه شــماره 209 کدملى 
1141495538 صادره فرزند یداله نســبت 6 دانگ یکباب خانه. به مســاحت 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 اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت 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 اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/04- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/19- م الف: 1247191 - 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 /10/107

01

فرمانده انتظامى پایتخت در خصــوص درگیرى مجرمان با 
ماموران پلیس اظهار داشت: مجرمان آنقدر وقیح شده اند که با 
نخستین اقدام به روى مأموران امنیت «سالح » مى کشند، در 
هیچ جاى دنیا اینگونه نیست، در کشور ما هزینه جرم به شدت 
پایین و امروز بدون تعارف به شــدت کمتر شده است. سردار 
حسین رحیمى تصریح کرد: باید با برخى از مجرمان برخورد 
صریح، جدى و قاطع شود، مجرمان اکنون کمتر احساس ترس 

مى کنند که نباید اینگونه باشد.  

مجرمان وقیح شده اند! 

03

کارشناس مســکن گفت: شرایط کیفیت بیشــتر سازه هاى 
ساختمانى در کشور به دالیل فنى، اقتصادى و حقوقى ها خوب 
نیست. مهدى روانشــادنیا درباره معیارهاى سنجش کیفیت 
ساختمان در ایران و جهان گفت: کیفیت ساختمان را مى توان 
با عمر مفید ساختمان ارزیابى کرد و شــرایط کیفیت بیشتر 
سازه هاى ســاختمانى به دالیل فنى، اقتصادى و حقوقى ها 
خوب نیست. وى با بیان اینکه مقیاس سرمایه گذارى در صنعت 
ساختمان سازى، مقیاس بسیار کوچکى است، گفت: میانگین 
متراژى که در شهر تهران براى آن پروانه صادر مى شود 1100 
مترمربع و در کل کشــور کمتر از 600 متربع است که صرفه 
اقتصادى براى استفاده از تکنولوژى هاى جدید، انبوه سازى، 

سرمایه گذارى و ساخت و ساز حرفه اى وجود ندارد.

چرا ساخت وسازها
 کیفیت ندارد؟

02 کمبود 100 قلم دارو
 در کشور

پروفســور داریوش فرهود، پدر علم ژنتیک ایران در مورد شرایط دانشجویان امروز و 
ارتباط آن با پیر شدن جمعیت کشور اظهارات قابل تاملى نموده که بخش هایى از آن 

را مى خوانید:

 پیرى جمعیت را مى توان بحرانى نامید که بسیارى از کشورهاى جهان با آن درگیر 
هستند و زنگ خطر پیرى جمعیت ایران، مدت ها است که به صدا درآمده است. براساس 
گزارش ها، نرخ رشد جمعیت در ســال 99 به 0/6 درصد رسیده و این امر حاکى از آن 
اســت که در حال افول جمعیتى در کشور هستیم. نسبت ســالمندى و سالخوردگى 
جمعیت در 20 سال آینده به حدود 2 برابر مى رســد. با این شرایط مردم و مسئوالن 
قطعًا از بحث جوان سازى و صیانت از جمعیت کشور حمایت مى کنند؛ اما این موضوع 
منافاتى با اهمیت انجام غربالگرى، اطمینان از سالمت جنین و تشخیص احتمال ابتال 
به اختالالتى مانند سندرم داون و در صورت لزوم با تشخیص پزشک متخصص، صدور 

مجوز سقط قانونى ندارد.
 چندى قبل معاون وزیر اعالم کرد که جراحى قلب در ایران درحال از بین رفتن است 
و کسانى که باید دوره هاى فلوشــیپ را بگذرانند، نیستند و به محض پایان تحصیل 
پزشکى،  براى تخصص به خارج از کشور مى روند. شما جلوى این مسئله را بگیرید که 
تمام ژن هاى عالى ایرانى درحال رفتن از ایران هستند. صندلى هاى دانشگاه ها خالى 
هستند. من این مسائل را دنبال مى کنم. همین امسال خیلى از افرادى که قبول شدند 

به دانشگاه نرفتند! چرا ترکیه که در نشیب و 
فراز سیاسى است، باید تبدیل به مرجعى شود 

که مردم کشورمان بروند در آنجا سرمایه گذارى 
کنند و خانه بخرند؟!

 اینکه به ازاى هر فرزند چند میلیون بدهیم، دردى را 
دوا نمى کند. خیلى از کسانى که از کشور رفتند، پول هم 

داشتند. چرا رفتند؟ چرا به چرایى این ماجرا فکر نمى کنیم؟ 
چرا در دانشــگاه قبول مى شــوند ولى نمى روند؟ بنابراین با 

گذاشتن کارهاى تشویقى و چند روز مرخصى (زایمان) بیشتر 
مشکلى حل نمى شود. ســؤال در بحث جمعیتى درست نیست و 

جواب آن هم درست نیست.
 (وقتى از رفتن جوانان صحبت مى کنیم) بحث فرار مغزها نیســت، 

بحث فرار ژن ها اســت. من اگر االن در این سن از مملکت بروم اتفاقى 
نمى افتد، اما وقتــى یک جوان از کشــور مى رود با یــک خارجى ازدواج 

مى کند و بچه او آمریکایى مى شــود، ژن ایرانى را برده اســت. این افرادى 
که مى روند، هوشمندترین افراد کشــور هســتند. آنها هم این افراد را غربال 

مى کنند و بهترین ژن هاى ما را مى گیرند. چرا باید کارى کنیم که این جوانان از 
مملکت بروند؟!

پدر علم ژنتیک ایران:

 ژن هاى ایرانى درحال
 کوچ از کشورند
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دبیر انجمن داروســازان ایران گفت: در حال حاضر با کمبود 
بیش از 100 قلم دارو در کشور مواجه هستیم. جلیل سعیدلو 
اظهار داشــت: کمبود دارو در زمینه داروهاى وارداتى بیشتر 
حس مى شود، اما چون قسمتى از مواد اولیه و مواد مؤثره داروها 
وارداتى است این کمبود به داروهاى تولید داخل هم تعمیم پیدا 
کرده است. سعیدلو افزود: با توجه به استعالمى که از استان هاى 
مختلف گرفتیم، یکسرى از اقالم دارویى واقعًا کم است. وى 
با بیان اینکه همیشه حدود 30 تا 40 قلم دارو کمبود داشته ایم، 
گفت: در حال حاضر به دالیل و علل مختلف رقم کمبود دارویى 

چهره فقر دیگر به کارتن خوابى و زباله گردى محدود نیســت. روى به باالى 100 قلم رسیده است.
دیگر فقر را حاال مى توان در گوشه خیابان ها، اتوبان ها و سرقت از هر 

چیزى که کمترین ارزشى دارد، مشاهده کرد.
یکى مى گوید بخشى از پل هوایى در مسیرى که هر روز از آن رفت و 
آمد دارد، کنده شده و آن یکى از نبود حفاظ هاى آهنى کنار خیابا ها و 
دریچه هاى آب و فاضالب مى گوید. ماجراى همه اینها اما به سرقت 

ختم مى شود.
همین مهرماه بود که معاونت رفاه اجتماعــى وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى پیش بینى کرد جمعیت زیر خط فقر در ایران تا پایان 
سال به 30 میلیون نفر مى رسد. در همین حال حاجى بابایى، رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفت: «حدود 40 میلیون نفر 

دارند.» به عبارتى حدود نیمى در کشــور نیاز به کمک فورى و آنى 
از جمعیت ایران!

همچنان که جمعیت زیر خط فقر در حال گسترش است، گزارش ها 
نیز از افزایش ســرقت حکایت مى کنند. حاال ســرقت هاى خرد از 
دستگیره در، ایفون ساختمان و دریچه فاضالب به سرقت تابلوهاى 

راهنمایى و رانندگى و دوربین هاى ثبت تخلف رسیده است.
حیدر نوروزى، مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان تهران 
در این مورد به تجارت نیوز مى گوید: «ســرقت تابلوها و عالئم در 
خیابان ها و جاده ها نسبت به دو سال گذشته افزایش پیدا کرده است. 
به طور کل این سرقت ها شامل ســرقت تابلوها، عالئم، پایه تابلو، 
گاردریل، پایه گاردریل، سیســتم  روشنایى شامل سیم و کابل هاى 

این سیستم ها و پایه هاى آن، حتى برخى پایه هاى بتنى به دلیل وجود 
آرماتور موجود در آن مى شود.»

او مى گویــد: «دوربین هاى نظارتــى و ثبت تخلــف، کابل هاى 
سیستم هاى دوربین هاى تصویرى و تابلوهاى پیام متغیر، نرده پل ها 

نیز در جاده ها به سرقت مى رود.»
نوروزى با بیان اینکه سرقت نرده پل ها که جان مردم را حفظ مى کند 
نیز در نقاط مختلف مشاهده شده است، ادامه مى دهد: «به طور کل 
سرقت موارد گفته شده بیش از 2 میلیارد تومان در سال به ما خسارت 

وارد کرده است.»
او مى گوید: «این ســرقت ها در اســتان تهران و محدوده کارى ما 

صورت گرفته اما به کل کشور نیز سرایت پیدا کرده است.»

سارقان تابلوهاى راهنمایى و 
گاردریل ها را هم مى دزدند!

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به آغاز ساماندهى 
معتادان متجاهر گفت: اردوگاه معتادان متجاهر در 10 اســتان 

کشور ایجاد مى شود.
سردار اسکندر مؤمنى گفت: در راســتاى ارتقا سالمت جامعه و 
امنیت روانى شهروندان همه معتادان متجاهر کشور در قالب این 

طرح جمع آورى و ساماندهى مى شوند.
وى موادمخدر و روانگردان ها را تهدید کننده سالمت و امنیت 
عمومى جامعه دانســت و افزود: در کشور 2 میلیون و 800 هزار 
نفر به صورت دائمى و یک میلیــون و 600 هزار نفر به صورت 
تفننى مواد مخدر مصرف مى کنند و ضرورت دارد با بهره گیرى 
از ظرفیت همه دستگاه ها باید گام بلندى براى کنترل آسیب هاى 

اجتماعى در جامعه برداشت.

سردار مؤمنى به رشد 50 برابرى کشت مواد مخدر در افغانستان 
اشاره کرد و گفت: با تالش دستگاه هاى کاشف؛ کشفیات مواد 
مخدر در کشور امســال دو برابر شده است و رشد کشفیات مواد 
مخدر صنعتى نیز باید به عنوان یک دغدغــه مهم مورد توجه 

قرار گیرد.
وى خواستار مشارکت خیرین و افراد نیکوکار در امر بهبود معتادان 
و مراقبت پس از خروج شد و گفت: باید به اشتغال معتادان بهبود 
یافته و مشکالت خانواده آنان توجه شود تا چرخه درمان کامل 
شود. دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: آسیب هاى اجتماعى 
تک مؤلفه اى نیست و همه دستگاه ها و نهادها بویژه شهردارى ها 
مى بایست با حساسیت و دغدغه کمک کنند تا از جامعه در مقابل 

این تهدید بزرگ مراقبت جدى ترى شود.

اردوگاه معتادان متجاهر در 10 استان کشور ایجاد مى شود
اگر ســازمان هاى حمایتى نتوانند به خوبى در 
پیشــگیرى از اعتیاد موفق عمل کنند، افراد در 
معرض خطر قطعا وارد این چرخه شده و آلوده به 

مواد مخدر مى شوند.
به گزارش روزنامه «ایــران»، نتایج پژوهش ها 
نشان مى دهد گروه هاى مختلف جامعه در معرض 
این آســیب قرار دارند. پایین آمدن ســن اعتیاد 
و حتى افزایش آمار زنان معتاد نشــان مى دهد 
جنسیت و سن دیگر مانند گذشته فاکتور هاى عبور 
از این آسیب به شمار نمى آیند و باید براى رهایى 
از دام اعتیاد مهارت هاى الزم براى پیشگیرى را 

آموخت و بر تاب آورى اجتماعى افزود.

هرچند به گفتــه متخصصان ایــن حوزه بحث 
پیشگیرى ابعاد وســیعى دارد، اما به گفته معاون 
وزیر ورزش و جوانان «باید پیشــگیرى از اعتیاد 

را آموزش دهیم».
سازمان بهزیســتى یکى از مهم ترین نهاد هاى 
حمایتى اســت که در راســتاى توانمند سازى 
جمعیت تحت پوشش خود اقداماتى انجام داده 

است. 
در این راســتا، یکى از مؤثرتریــن اقداماتى که 
مى توان انجام داد این اســت که شــرکت ها و 
سازمان هاى بزرگ صنعتى و تولیدى براى جذب 
فرزندان ترخیص شــده از بهزیستى به بازار کار 

سهمیه اى درنظر بگیرند. تعداد فرزندان ترخیص 
شده از بهزیستى در هر ســال خیلى زیاد نیست 
و تخصیص تعداد محدود از ســهمیه استخدام 
هر سازمان و دستگاهى مى تواند شرایط زندگى 
طبیعى را براى آن ها فراهم کند. همکارى بانک ها 
و مؤسسات اعتبارى هنگام پرداخت وام نیز یکى 
دیگر از اقدامات مفیدى است که در توانمند سازى 
این گروه بسیار مؤثر است، چون با شرایط فعلى 
مثًال نیاز به ضامن کارمند براى دریافت وام، آن ها 
از دریافت ساده ترین امکانات اجتماعى محروم 
مى شوند. چون فردى که خانواده و قوم و خویشى 

ندارد چطور باید براى خود ضامن بیاورد.

نقشه راه سازمان هاى حمایتى در هزارتوى اعتیاد 
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اجراى طــرح «کالس شــهر» در مــدارس اصفهان با 
برگزارى مراسمى به صورت رسمى آغاز شد.

مسئوالن سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهــان و اداره کل آموزش و پرورش اســتان و جمعى 
از آموزگاران و مدیران مدارس شــهر اصفهان در سالن 
همایش کتابخانــه مرکزى گردهم آمدند تــا در آیینى، 
آغاز رســمى طرح کالس شــهر در مدارس اصفهان را 

جشن بگیرند.
طرح کالس شهر تالشى از ســوى معاونت اجتماعى و 
مشارکت هاى مردمى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شــهردارى اصفهان براى آموزش مباحــث اجتماعى، 
محیط زیست و اخالق شهروندى به دانش آموزان است 
که بــا همراهــى اداره کل آموزش و پرورش اســتان به 
تدوین کتاب هایى در این زمینه منجر شد و پس از اجراى 
آزمایشى، قرار است از این پس در تمام مدارس اصفهان و 

در دو پایه اول و ششم دبستان تدریس شود.
■■■

آیین آغاز رسمى طرح کالس شهر در مدارس اصفهان با 
نمایش کلیپ هایى از مراحل آماده سازى کتاب هاى این 
طرح و همچنین اجراى آن در تعدادى از مدارس اصفهان 
آغاز شد و در ادامه، نمایش بخش هایى از سریال قصه هاى 

مجید خاطرات حاضران در این مراسم را زنده کرد. 
مرتضى حســینى یا همان آقاى حیدرى معلم ریاضى و 
ورزش مجید در این سریال، در ادامه برنامه روى صحنه 
رفت و با همراهى دختران و پسران دانش آموز به اجراى 
یک نمایش کوتاه درباره اهمیت بازیافت پرداخت و در ادامه 
هم حضور محمدعلى میاندار که نقش معلم ســخت گیر 
ریاضى مجیــد را از او به یاد داریم، با همان شــوخ طبعى 
همیشــگى به ایفاى نقش پرداخت تا ایــن دو هنرمند 
پیشکسوت حاضران را به سال هاى پخش آن مجموعه 

دیدنى ببرند.
■■■

در ادامه مجتبى شــاه مرادى، معاون فرهنگى شهردار و 
رئیس ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشــى شهردارى 
اصفهان تداوم اقدامات خوب گذشــته را یکى از اهداف 
مدیران جدید شهردارى اصفهان دانست و اظهار داشت: 

جا دارد از تالش هاى مدیرعامل سابق سازمان و همکاران 
ایشان براى به ثمر نشستن طرح کالس شهر تشکر کنم. 
وى افزود: اگر قرار است اصفهان شهر زندگى باشد این امر 
به دست فرزندان این شهر و دختران و پسران دانش آموز 
رقم مى خورد، چون آنها صاحبان آینده اصفهان هستند که 
قرار است از این میراث گرانقدر پاسدارى کنند و امیدوارم 

اصفهان همچنان بدرخشد.
شاه مرادى با بیان اینکه با تالش هاى اداره توسعه فرهنگ 
شهروندى در ادوار گذشته شــهر اصفهان تبدیل به یک 
کالس درس شد، ادامه داد: با اجراى طرح کالس شهر، 

این بار شهر به داخل کالس برده مى شــود تا با آموزش 
مهارت هایى که در گذشته خأل آنها احساس مى شد، آینده 
بهترى داشته باشیم و شئون گوناگون فرهنگ شهروندى 

را در رفتار تک تک شهروندان ببینیم.

معاون فرهنگى شهردار اصفهان گفت: اگر طرح کالس 
شــهر نتایج و بازخوردهاى خوبى داشــته باشد، عزم ما 
بر تداوم این طرح استوار اســت. این اتفاق بزرگ که در 
کشور بى نظیر اســت مى تواند الگویى براى تمام کشور 
باشد و آمادگى داریم محتواى این طرح و سایر طرح هاى 

شهردارى را در اختیار سایر استان ها نیز قرار دهیم.
وى با اشاره به توجه ویژه به ســه ضلعى خانواده، معلم و 
دانش آموز در این طرح بیان کرد: کتاب هاى طرح کالس 
شهر براى هر سه این ارکان آماده شده و اگر این سه رکن 
به خوبى در کنار هــم قرار گیرند شــاهد اتفاقات خوبى 

خواهیم بود.
■■■

همچنین سعید امامى، معاون اجتماعى و مشارکت هاى 
مردمى ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 

اصفهان با اشاره به تعامل خوب اداره کل آموزش و پرورش 
استان و وزارت آموزش و پرورش براى به ثمر نشستن طرح 
کالس شهر گفت: هم اکنون کتاب هاى این طرح در میان 
دروس رسمى پایه هاى اول و ششم دبستان قرار گرفته که 
جا دارد از همکاران خود در ســازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان و مسئوالن آموزش و پرورش 

استان تشکر کنم. 
وى با اشاره به چاپ 100 هزار جلد کتاب طرح کالس شهر 
براى پایه هاى اول تا ششم دبستان افزود: از این تعداد 70 
هزار جلد کتاب به آموزش و پرورش تحویل داده شــده و 

30 هزار جلد نیز تا روز شنبه تحویل داده خواهد شد تا طرح 
کالس شهر از دى ماه جارى به صورت رسمى در مدارس 

اصفهان آغاز شود.
وى تصریح کرد: اســتمرار این طرح و اجراى آن در سایر 

پایه هاى تحصیلى مستلزم همت جدى اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان براى اجراى درست این طرح و نظارت 
بر اجراى کامل آن در مدارس اســت. سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شــهردارى نیز به حمایت هاى خود از 
اجراى این طرح ادامه خواهد داد و قطعًا در آینده شــاهد 
نتایج ملمــوس اجراى طرح کالس شــهر در اصفهان و 

پایبندى شهروندان به فرهنگ شهروندى خواهیم بود.
■■■

لیال ســادات ابطحى، معاون آمــوزش ابتدایى اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهان نیز در این مراسم با 

اشاره به امضاى تفاهم نامه طرح کالس شهر در تیرماه 98 
میان این اداره کل و ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان گفت: این طرح در راستاى شعار سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنى بر «مدرســه در 

خدمت محله، محله در خدمت مدرسه» اجرا شد.
وى با بیان اینکه شهروندان کوچک شهر باید در رشد آن 
براى داشتن شهر بهتر و امن تر مشــارکت داشته باشند، 
ادامه داد: بایــد مهارت هاى دانش آمــوزان پایه ابتدایى 
را توسعه دهیم تا در آینده شــهروندانى مسئولیت پذیر و 
تأثیرگذار باشند و به شهر خود احساس تعلق داشته و درباره 

حفظ محیط زیست احساس مسئولیت کنند.
ابطحى با اشــاره به آموزش محتواى طرح کالس شهر 
به صورت آزمایشى طى 2 سال افزود: در ادامه این محتوا 
مورد بازنگرى قرار گرفــت و کتاب هاى آن پس از چاپ، 
مورد تأیید سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى وزارت 
آموزش و پرورش قرار گرفت و این محتوا عالوه بر استان 

اصفهان، آماده ارائه به تمام کشور است.
معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهــان ادامه این طرح بــا وجود تغییــر مدیریت ها را 
نشان دهنده همت باال و خوش فکرى مدیران شهردارى 

دانست.
وى با اشاره به رونمایى از کانال کالس شهر در شبکه شاد 
براى تبادل نظر میان معلمان و مدیران خاطرنشان کرد: 
کشورهاى توسعه یافته پیش تر از ما به ارائه آموزش هاى 
شهروندى به شهروندان کوچک خود پرداخته اند اما براى 
ما نیز دیر نیست و امیدوارم در آینده شاهد ثمرات مبارك 

این طرح باشیم. 
گفتنى است؛ در پایان این مراسم زنگ طرح کالس شهر 
نواخته شــد و همچنین کانال کالس شهر در شبکه شاد 
آموزش و پرورش رونمایى و پیام شهردار اصفهان توسط 
مجتبى شاه مرادى معاون فرهنگى شهردار در این کانال 

بارگذارى شد.

به همت سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى و براى آموزش مباحث اجتماعى، محیط زیست و اخالق شهروندى به دانش آموزان رقم خورد

آغاز  رسمى طرح «کالس شهر» در مدارس اصفهان

معاون وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات و مدیرعامل شرکت ملى پست ایران از اضافه 
شدن 400 دستگاه وانت و 40 دستگاه کامیون به ناوگان حمل و ارسال مرسوالت این 

شرکت در سراسر کشور خبر داد.
رمضانعلى ســبحانى فر روز پنجشــنبه در جریان بازدید از زیرساخت ها و مراکز پست 
اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: این اقدام در راستاى نوسازى و بهسازى ناوگان حمل 

و جابه جایى مرسوالت انجام گرفته است. 
وى تصریح کرد: کامیون براى جابه جایى برون شهرى و وانت براى حمل ونقل داخل 

شهرها استفاده مى شود و اکنون مجموع وانت ها به 800 دستگاه رسیده است. 
معاون وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات و مدیرعامل شرکت ملى پست ایران اضافه 
کرد: استفاده از قطار نیز براى توسعه حمل مرسوالت پستى در بین استان ها نیز آغازشده 

تا بتوان حجم مبادالت را افزایش داد. 
سبحانى فر خاطرنشان کرد: اکنون پنج هاب (قطب) منطقه اى در کشور فعال است که 
براى ارسال مرسوالت به دیگر استان ها مورداستفاده قرار مى گیرد که سامانه خودکار و 

مکانیزه دسته بندى (سورتینگ) مرسوالت در آن فعال است. 
وى بابیان اینکه هوشــمند ســازى و افزایش خدمات الکترونیکى از اولویت و اهداف 
شرکت به شمار مى رود اظهار داشت: این امر به شفافیت، خدمات بهینه و فساد زدایى 

منجر خواهد شد. 

مدیرعامل شرکت ملى پست ایران به افزایش هزینه هاى ارسال مرسوالت در سه سال 
اخیر اشــاره کرد و افزود: 125 درصد افزایش هزینه ها در این سال ها نشان مى دهد که 

هزینه ها و تعرفه ها تناسبى با یکدیگر ندارند. 
سبحانى فر با اشاره به اینکه این شرکت با 192 کشــور جهان تبادل پستى دارد گفت: 

روزانه بالغ بر هشت ُتن انواع کاال و مرسوالت به دیگر کشورها ارسال مى شود. 

استفاده از قطار براى توسعه حمل مرسوالت پستى بین استانى

مدیرکل تامین اجتماعى استان اصفهان گفت: طرح بیمه 
فراگیر خانواده ایرانى که به تازگى از سوى سازمان تامین 
اجتماعى ارائه شــده، طرحى براى پوشش بیمه اجتماعى 

همه ایرانیان است.
محســن ریاضى در خصوص طرح بیمــه فراگیر خانواده 
ایرانى، اظهار کرد: بر اســاس این طرح، هــر ایرانى فاقد 
پوشــش بیمه اجتماعى، مى تواند با انعقاد قــرارداد بیمه و 

آغاز بیمه پردازى، از خدمات و حمایت هاى متنوع بیمه اى 
تأمین اجتماعى مانند بازنشستگى، ازکارافتادگى و پرداخت 

مستمرى به بازماندگان واجد شرایط بهره مند شود.
وى افزود: ثبت نام و بیمه پردازى در این طرح، بسیار ساده 
و بدون نیاز به مراجعه حضورى به شــعب این ســازمان 
است و عالقمندان مى توانند همه مراحل انعقاد قرارداد و 
پرداخت حق بیمه را به صورت غیرحضــورى و از طریق 

ســامانه خدمات غیرحضورى تأمین اجتماعى به نشانى 
es.tamin.ir انجام دهند.

مدیرکل تأمین اجتماعى اســتان اصفهان ادامه داد: بیمه 
تأمین اجتماعى دانشجویان یکى از طرح هاى زیرمجموعه 
طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانى است که این امکان را فراهم 
مى آورد که ایام تحصیالت دانشــگاهى، به عنوان سوابق 

مؤثر در بازنشستگى بیمه شدگان لحاظ شود.

ارائه خدمات متنوع بیمه اى با اجراى طرح بیمه فراگیر 

همزمان با هفته پژوهش و با حضور وزیر نیرو از کتاب «اصول بهره بردارى و نگهدارى 
در تصفیه خانه هاى آب» رونمایى شد.

این کتاب را «حسن مهرى» از کارکنان تصفیه خانه آب باباشیخعلى در مدت پنج سال 

تالیف کرده و شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، آن را در هفت فصل، 543 صفحه و 
شمارگان یکهزار نسخه منتشر نموده است.

مولف کتاب «اصول بهره بردارى و نگهدارى در تصفیه خانه هاى آب» اظهار داشت: 
در این کتاب ضمن معرفى واحدهاى فرآیندى تصفیه خانه آب باباشیخعلى اصفهان، 
نکاتى همچون چگونگى روش بهره بردارى، اصول نگهدارى و رعایت نکات ایمنى که 
براى هر تکنسین شــاغل در تصفیه خانه هاى آب مورد نیاز است به تفصیل و همراه با 

عکس بیان شده است.
حسن مهرى با بیان  این که براى تالیف کتاب «اصول بهره بردارى و نگهدارى در تصفیه 
خانه هاى آب» مدت پنج ســال در تمام واحدهاى تصفیه خانه آب اصفهان کار کردم 
گفت: با توجه به این که تجهیزات الکترومکانیکال بسیار زیادى در تصفیه خانه هاى آب 
وجود دارد و متأسفانه دستورالعمل مدونى براى آماده سازى، نگهدارى و تعمیرات وجود 
نداشت تالش کردم در این کتاب به تفصیل درباره شیوه هاى تصفیه آب، دستگاه هاى 

مورد استفاده و روش هاى نگهدارى از آن ها تدوین کنم.
وى گفت: نسخه الکترونیک این کتاب بر روى پایگاه اینترنتى شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان بخش کتاب هاى الکترونیک قابل دریافت است.

رونمایى از کتاب تألیف کارشناس  تصفیه خانه آب باباشیخعلى

شپنا با خرید بلوك 5/4 درصدى شصفها مالکیت خود را در پتروشیمى اصفهان افزایش داد. 
در حال حاضر شرکت پاالیش نفت اصفهان داراى 1/48 درصد سهام پتروشیمى است.

مهدى صرامى معاون اقتصادى و بازرگانى شرکت پاالیش نفت اصفهان در خصوص عرضه 
5/4درصدى سهام پتروشیمى اصفهان از سوى جمعى از سهامداران حقیقى، اظهار داشت:  

شرکت پاالیش نفت اصفهان موفق به خرید این بلوك شد.
وى با بیان اینکه درعرضه بلوك پتروشیمى اصفهان، پاالیش نفت اصفهان براى خرید رقیبى 
نداشت، هدف از ورود پاالیش نفت اصفهان براى خرید این بلوك را سرمایه گذارى شپنا با 

هدف راهبردى و کنترلى اعالم کرد.
معاون اقتصادى و بازرگانى شپنا، درخصوص برنامه هاى پاالیش نفت اصفهان براى شرکت 
شصفها، گفت: تمام تالش پاالیش نفت اصفهان رفع موانع بانکى شرکت پتروشیمى اصفهان 
است. وى ادامه داد: مشکالت بانکى شرکت پتروشیمى اصفهان ناشى از عملکرد سهامداران 
قبلى شرکت بود که تالش داریم تا با برطرف شدن این مشکالت و مسایل، این شرکت به 

جایگاه قبلى خود در بازار سرمایه بازگردد.
صرامى تصریح کرد: بر این اساس از سوى هیئت مدیره و سهامدار شرکت پتروشیمى اصفهان 
اقدامات خوبى در مراجع قضایى صورت گرفته است که با به نتیجه رسیدن هر کدام از این 

اقدامات، شفاف سازى هاى الزم صورت خواهد گرفت.

شرکت پاالیش نفت اصفهان مالکیت خود را در شرکت پتروشیمى افزایش داد

آزمون جامع دانشجویان دوره دکترى دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد با حضور 63 
متقاضى برگزار شد.

سرپرست دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد با حضور در حوزه ها و بازدید از روند 
برگزارى آزمون اظهار کرد: آزمون جامع دانشــجویان دکترى نیمســال نخست سال 
تحصیلى 1401-1400 با حضور 63 دانشجو در گروه علوم انسانى (مدیریت، جغرافیا، 
حسابدارى، تاریخ، تربیت بدنى، ادبیات فارسى، روانشناسى و زبان انگلیسى)، گروه فنى 
مهندسى (برق، کامپیوتر، عمران، مواد، صنایع، معمارى و شهرسازى) و در گروه حقوق 
برگزار شد. فرید نعیمی افزود: این دوره از آزمون در دو بخش کتبى و شفاهى به صورت 
حضورى طبق بخشنامه و دستورالعمل سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسالمى برگزار شد.

وى اضافه کرد: دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد به عنوان یکى از برترین واحدهاى 
دانشگاه آزاد اسالمى کشور، ارتقاى کیفیت در همه ابعاد به ویژه آموزش و پژوهش را یکى 
از اولویت هاى مهم خود قرار داده و تالش مى کند پژوهش هاى تحصیالت تکمیلى به 

سمت مسئله محور، هدفمند و کاربردى سوق داده شود.

برگزارى آزمون جامع دکترا در دانشگاه آزاد نجف آباد

رئیس مرکز آموزش فنى وحرفه اى شهرستان برخوار از 
ارائه دوره هاى آموزشى نوین براى رونق کسب وکار در 

روستاى حبیب آباد خبر داد.
علیرضا ملک پور اظهار کرد: در راســتاى اشــتغالزایى 
ورونق کســب وکار در روستاهاى شهرســتان برخوار، 

جلسه اى با جابرزاده رئیس جهاد کشاورزى شهرستان 
به همراه معاون جهاد کشــاورزى بخــش حبیب آباد 
در دفتر مرکــز آموزش فنــى وحرفه اى شهرســتان

 برگزار شد.
وى گفت: با توجه به پتانســیل ها و امکانات موجود در 

بخش حبیب آباد، مقررگردید دوره  آموزش هاى نوین 
بصورت مشترك در روستاها و بویژه بخش حبیب آباد، 
دوره هاى کشت کار گلخانه اى، گیاهان دارویى، پرورش 
گل هاى زینتى وآپارتمانــى، همچنین پرورش ماهیان 

زینتى انجام پذیرد.

رونق کسب وکار در روستاى حبیب آباد 

بیش از هزار بســته حمایتى معیشتى به همت جمعیت 
هالل احمر اصفهان بین نیازمندان این شهر توزیع شد.

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان با اشاره 
به اینکه این بســته ها شــامل میوه و تنقالت به همراه 
سبد هاى معیشتى است گفت: براى تهیه این بسته ها دو 

میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.
شهریار انصارى افزود: این بســته ها به همت جوانان و 
داوطلبان اصفهانى در راســتاى تحقق اهداف جمعیت، 
ترویج فرهنگ بشردوستى و گسترش همدلى و مهربانى 

در جامعه، بین نیازمندان توزیع شده است.

توزیع 1000 بسته حمایتى بین نیازمندان اصفهانى


