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افزایش زیاد تعداد 
تست هاى مثبت 

اومیکرون در کشور

     

اصغر فرهادى: «قهرمان» ساختم اما  قهرمان نیستممرغ هاى اصفهان آلودگى انگلى ندارندتکلیف «سنجرخان» چه مى شود؟قاچاق پرندگان ایرانى با مجوز! صعود 19 پله اى طالیى پوشان اصفهان در جهان فرهنگاستانفرهنگ ورزش جهان نما

افشاگرى نماینده فالورجان از عملکرد وزیر کار
2

5
تعطیلى مدارس 

راهکار نیست 
فکر اساسى کنید

دبیر کمیته علمى کشورى مقابله با کرونا گفت: 
بر خالف تصور ایجاد شده،  اومیکرون مى تواند 

سنین باال را هم گرفتار کرده و حتى منجر به 
بسترى در آى سى یو و مرگ شود.

دکتر حمیدرضا جماعتى درباره تصور غالب...

معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان با بیان اینکه تعطیلى مدارس 
تأثیرى بر کاهش آلودگى ندارد، گفت: کارگروه 
اضطرار آلودگى هوا براى اســتان اصفهان فکر 

اساسى کند.
آذر کیوان امیــر پور با تأکید بــر اینکه کارگروه 
اضطرار آلودگى هوا براى اســتان اصفهان فکر 
اساسى کند، اظهار داشت: اگر روند کنونى ادامه 
یابد سال آینده که کرونا تمام شود مدارس ما به 

واسطه آلودگى...

خروجى سد زاینده رود تقریبًا خروجى سد زاینده رود تقریبًا 22 برابر ورودى آن است برابر ورودى آن است
حجم آب پشت سد به حجم آب پشت سد به 1313درصد رسیده استدرصد رسیده است
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انتقادات موسوى الرگانى از عبدالملکى درباره انتصابات جدید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى

حدادى فر: تارتار صداقت کافى ندارد
کاپیتان سابق ذوب آهن در واکنش به صحبت هاى تارتار درباره 

ماجراى کنار گذاشــتن این بازیکن از جمع سبزپوشــان 
اصفهانى مى گوید او فقط فرار رو به جلو مى کند و صداقت 

کافى را ندارد.
قاســم حدادى فر درباره شــرایط ذوب آهنى ها در لیگ 

بیست ویکم اظهار کرد: ذوب آهن ...
7
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

انتقاد معاون آموزش و پرورش اصفهان از 
کارگروه اضطرار آلودگى هوا:

اداره کل امور مالیاتى 
استان اصفهان

50 مورد ابتال به «اومیکرون» در اصفهان شناسایى شد
3

5

تصمیم جنجالىتصمیم جنجالى
3 گلر مازاد استقالل گلر مازاد استقالل

6

وزیر بهداشت:وزیر بهداشت:

9090درصد مردم درصد مردم 
یک دوز یک دوز 

واکسن کرونا واکسن کرونا 
زده اندزده اند

استاندار اصفهان:استاندار اصفهان:

روابط با روابط با 
هموطنانهموطنان

ارامنه بر مبناى ارامنه بر مبناى 
دوستى و دوستى و 

برادرى استبرادرى است

4

«من دلم تنگه»
 جدیدترین اثر 

زانیار خسروى منتشر شد
4

ر جدیدترین اثر  ن رر رین ی ج
شزانیار خسروى منتشر شد ش رزانیارخسروىمنتشرشدا روى ر ی شدز وىمنتش ارخ زان

شرکت دامدارى و کشاورزى اصفهان شیر (سهامى خاص) در نظر دارد یک 
دستگاه کشنده اف حمل شیر مدل 1370 به همراه یک تانکر استیل به ظرفیت 
24 تن مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومى به فروش رساند. متقاضیان 
مى توانند از تاریخ 1400/10/25 الى 1400/10/30 از ساعت 8 الى 12 صبح جهت 
بازدید و دریافت اسناد مزایده و ارائه قیمت پیشنهادى به نشانى اصفهان - 
خیابان آبشار دوم - کیلومتر 23 جاده آبشار به طرف زیار - شرکت اصفهان 

شیر مراجعه نمایند.

آگهى مزایده فروش

سعید اشراق- رئیس هیئت مدیره

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

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/11/09
تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/11/10

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

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031

(  داخلی 334  )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی  چاپ  اول چاپ  اول 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان

تاریخ انتشار: 1400/10/22

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

(ریال )

عملیات مدیریت بهره بردارى آب در منطقه 400-4-231/2
11,430,604,300472,918,000جارىفوالدشهر

عملیات مدیریت بهره بردارى و خدمات 400-4-245
10,717,984,494651,539,000جارىمشترکین منطقه بادرود

عملیات بهره بردارى و اپراتورى و نگهدارى 400-4-247
19,197,131,056705,913,000جارىاز ایستگاه هاى پمپاژ و مخازن ستاد

آگهى ابالغ
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در طول دى ماه بارها تصادفات زنجیره اى تیتر خبرها شده 
و حتى برخى شهرها را به عزاى عمومى کشانده است؛ اما 
چرا تاکنون متولیان امر پاسخى قانع کننده در مورد تکرار 

این حوادث نداده اند؟
بزرگ ترین و به نوعى پر تلفات ترین حوادث جاده اى طى 
این مدت در خوزستان به وقوع پیوسته است به طورى که 
طى همین دى ماه تصادف زنجیره اى 50 خودرو و کشته 
شدن پنج نفر و همچنین سانحه تصادف کارگران با 10 

کشته در رسانه ها بیشتر موردتوجه قرار گرفت.
در تصادف زنجیره اى روز دوشنبه در خوزستان انگشت 
تقصیر به سمت خطاى انسانى و مه گرفتگى جاده گرفته 

شد اما به نظر مى رسد قصور متولیان درزمینه عدم مسدود 
کردن محور باید موردبررسى قرار گیرد؛ مشابه این حادثه 
را چند روز قبل تر نیز در خوزستان داشتیم که بازهم علت 

آن «مه گرفتگى» اعالم شد!
در استان کردستان نیز انفجار تانکر سوخت و کشته شدن 
سه نفر پاى مدعى العموم را به میان کشید و در جیرفت نیز 

تصادف زنجیره اى هفت قربانى گرفت.
با این تفاسیر به نظر مى رسد زمان آن رسیده دستگاه هاى 
مرتبط پاسخگویى جدى ترى در مورد حوادث رخ داده طى 
روزهاى اخیر داشته باشند، تصادف هایى که بیشتر از کرونا 

در برخى استان ها جان گرفته است! 

معاون امور اسناد سازمان ثبت اســناد و امالك کشور 
گفت: زمین خوارى، بیشــتر در خصوص امالك دولتى 
پیش مى آید، اگرچه اشخاص حقیقى هم ممکن است از 

این پدیده آسیب ببینند.
مهدى اقبال افــزود: در خصوص زمین خــوارى باید 
نظارت دستگاه هاى متولى زمین و امالك ازجمله وزارت 
راه و شهرســازى، دقیق تر شــود، اگر در این امر اقدام 
پیشگیرانه داشته باشیم بهتر است و باید اسناد مالکیت را 
به صورت رسمى براى امالك صادر کنیم. وى تصریح 
کرد: تاکنون طبق سیاستگذارى هاى صورت گرفته در 
سازمان ثبت اسناد، بالغ بر 125 میلیون هکتار از اراضى 

منابع طبیعى ثبت شده است و چنانچه امالك داراى سند 
رسمى باشد و این امالك داراى سند رسمى کاداسترى 
هم باشد دیگر مورد سوء استفاده قرار نخواهد گرفت. او 
مشکل عمده اسناد ملکى را سند هاى دفترچه اى عنوان 
کرد و افزود: سند هاى منگوله دار یا دفترچه اى در طرح 
کاداستر قرار نگرفته اســت. اقبال گفت: در حال حاضر 
در تمامى دفاتر ثبتى کشور تمامى دفاتر امالك موجود 
اسکن و به صورت الکترونیکى بایگانى شده است. وى 
گفت: در استان هرمزگان از 94 دفترخانه تقریباً 60درصد 
دفاتر اسکن شده اند و در دیگر استان ها هم در دو ماهه 

اخیر این اقدام، ابالغ و کار آغاز شده است.

جوالن «زنجیره اى ها» 
در جاده ها

بیشترین زمین خوارى 
در امالك دولتى است

فرش قرمز جمع شد!
  کافه سینما| یزدان عشیرى، مدیر 
روابط عمومى سازمان سینمایى، گفته طراحى 
دکور، فضاى بصرى و فرش قرمز جشــنواره 
فیلم فجــر در دوره هاى گذشــته، بازنمایى از 
الگوى غرب بود که امسال اصالح شد. به گفته 
عشــیرى، على وزیریان دبیر هنرى چهلمین 
دوره جشنواره فیلم فجر اســت که با مشاوره 
هاى او، فضاى بصرى جشنواره که در دوره هاى 
گذشــته محل الگودهى غلط و ایجاد حواشى 
بوده اســت، تغییر خواهد کــرد و در این دوره 
فرش قرمز وجود ندارد. مشاور رئیس سازمان 
سینمایى هم اعالم کرده «فرش فیروزه اى»، 

جایگزین «فرش قرمز» خواهد شد.

زندگى دوباره براى 6 نفر 
  رکنا| مسئول واحد فراهم آورى اعضاى 
پیوندى دانشــگاه علوم پزشکى مشهد گفت: 
درحیات دوباره شــش هموطن بیمار نیازمند 
به عضو، شــش عضو مرحوم رضا غالمى 22 
ســاله براى پیوند به بیمــاران نیازمند به طور 
رایگان اهدا شــد. دکتر ابراهیم خالقى افزود: 
کلیه هاى زنده یــاد رضا غالمى بــه دو بیمار 
آقا؛ 23ســاله و خانم 45 ساله ساکن مشهد که 
سال ها از نارسایى کلیه رنج مى بردند و با دیالیز 
تحت درمان بودند به صــورت رایگان اهدا و 
پیوند شد. کبد زنده یاد رضا غالمى به آقاى 64 
ساله ساکن مشهد پیوند شد. قرنیه هاى مرحوم 
رضا غالمى براى پیوند به بانک چشم دانشگاه 
علوم پزشکى مشهد و قســمتى از پوست وى 
براى پیوند به بخش سوختگى بیمارستان امام 

رضا(ع) ارسال شد.

رونمایى 
از شىء جنجالى ماه!

انتشــار یک عکس جذاب    خبر آنالین|
مبنى بر اینکه یک «کلبه اسرارآمیز» در کره ماه 
دیده شده باعث گمانه زنى هاى مختلفى در این 
خصوص شد و ستاره شناسان سرانجام معماى 
مشاهده شده در سمت تاریک ماه را حل کردند. 
این شىء که «کلبه اسرارآمیز» نامیده شده بود، 
توسط چندین کاربر رسانه هاى اجتماعى «قصر 
ماه» یا پایگاه بیگانگان نامیده شــد. اما پس از 
هفته ها انتظار مشخص شد کلبه مورد نظر به 

طرز عجیبى تنها یک سنگ بوده است.

مگه مجبورى زن؟! 
  روزنامه اعتماد|مریــم امیرجاللى، 
بازیگر ایرانى، در اینستاگرام صفحه آشپزى راه 
انداخته که با واکنش گســترده کاربران توییتر 
همراه شده است. آنچه مى خوانید منتخبى از این 
توییت هاست: « دیروز مامانم بهم گفت مى خوام 
برات ته چین مرغ بپزم که دوســت دارى. موقع 
ناهار دیدم املت گذاشت جلوم. فکر کنم از مریم 
امیرجاللى آشپزى یاد گرفته»،« مریم امیرجاللى 
پیج آشپزى زده، نه حوصله داره مقدار مواد رو بگه، 
نه درست توضیح میده. وسطشم حوصلش تموم 
میشه. خب مگه مجبورى زن؟»، « حاال باز خوبه 
کالساى آشپزى مریم امیرجاللى مجازیه، وگرنه 
قابلمه رو مى کوبید تو ســرمون »، « هر پست 
آموزش آشپزى مریم امیرجاللى رو که مى بینم، 
استرس دارم یهو کفگیر رو پرت کنه تو قابلمه و 
بگه  اى کارد بخوره تو اون شکمتون، نخواستم 

اصًال غذا بپزین».

یک ویروس جدید
از چین

خبرنــگار آمریکایِى «بن      خبرفورى|
هارنول» اعالم کرد که یک ویروس جدید در 
شیان چین ظاهر شده است. گزارش شده است 
که از گوش، چشم و بینى بیماران مبتال به این 
ویروس خون جارى شده و شهر به طور کامل 

قرنطینه شده است. 

گفتند خاورى را
برنمى گردانیم 

سخنگوى فرماندهى کل انتظامى    رویداد24 |
درباره بازگشت خاورى مدیرعامل فرارى بانک ملى 
ایران و از متهمان اصلى اختالس 3000 میلیاردى در 
سال هاى قبل از کشور کانادا گفت: این فرد را کامًال 
شناســایى کردیم. حتى محل حضور وى نیز مورد 
شناسایى قرار گرفت. برایش اعالن قرمز صادر شد 
و تا مدتى نیز تحت نظر پلیس ایران قرار داشت، اما 
مسئوالن آن کشور به صراحت به ما گفتند که ما این 

فرد را بر نمى گردانیم و تصمیم به استرداد نداریم.

تعبیر خاص «کیهان» 
  برترین ها| «کیهان» بــا انتقاد از کســانى 
که شعار «نه شــرقى نه غربى» را در باره مذاکرات 
با روســیه و چین مطرح مى کنند نوشــت: مدعیان 
اصالحات با ادعاهاى مضحک روسیه را آماج هجمه 
و حمله قرار مى دهند. این جریان حتى در مواجهه با 
شعارهاى انقالب هم همین رویه را در پیش گرفته ، 
حال آنکه در شــعار «نه شــرقى، نه غربى» مراد از 
مفاهیم غرب و شرق؛ جهت هاى جغرافیایى نیست 
بلکه این شعار ناظر بر جهان دو قطبى در آن روزگار 

بوده است.

180میلیون را هم
تأمین مى کنیم

  منیبان|سید رضا اکرمى، عضو جامعه روحانیت 
مبارز، ایران را کشــورى با منابع فراوان دانســت و 
افزود: ظرفیت کشور ما بسیار باالست، از این رو نه 
فقط 80 میلیون، بلکه اگر جمعیت 180 میلیون نفر 
هم شــود، مى تواند آنها را تأمین کند به شرط اینکه 
تک تک مردم جمع شوند، بخش خصوصى و بخش 

تعاونى و دولتى همه به وظیفه خودشان عمل کنند.

عجیب ترین پست قرن! 
حبیب کاشانى، عضو شوراى شهر تهران     ایلنا|
در ابتداى جلسه روز گذشته شوراى شهر پایتخت در 
تذکرى گفت: روز دوشنبه در مرکز ارتباطات و امور 
بین المللى شــهردارى انتصابى انجام شد. نگرانى 
و گالیه من این اســت که این پســت هاى من در 
آوردى خلق الساعه از کجا مى آید که به نظرم باید 
در گینس ثبت شود. وى اضافه کرد: ایشان به خانمى 
که نخواستند کار کنند حکم مشاور با عنوان مشاور در 
طراحى رویدادها و ارتباطات اجتماعى دادند. بپرسید 
آیا در صد سال گذشته چنین پستى وجود داشته؟ آیا 
قرار شده ســفره اى بیاندازیم و همه دور این سفره 

بنشینیم و از آن استفاده کنیم؟

گاف تاریخى سعودى!
«ترکــى  ســرتیپ    همشهرى آنالین|
المالکى»، ســخنگوى ائتالف متجاوز سعودى، با 
لحن افتخار آمیزى گفت: «یک فیلم ویژه و محرمانه 
به دستمان رسیده که نشــان مى دهد بندر الحدیده 
یمن به محل ورود و ذخیره موشــک هاى بالستیک 
ایران تبدیل شده اســت.» اما چند ساعت کافى بود 
تا این دروغ و آبروریزى بزرگ وى بر همگان برمال 
شود؛ زیرا فیلم نمایش داده شــده در واقع برشى از 
یک مســتند آمریکایى در مورد اشغال عراق توسط 

آمریکایى ها در سال2003 است.

اطالعات
60 میلیون نفر را داریم

  تسنیم| معاون وزیر راه و شهرســازى اظهار 
کرد: کارى که وزارت راه و شهرسازى در رابطه با مالیات 
خانه هاى خالى انجام داد مبتنى بر خوداظهارى است، 
اگر خوداظهارى صورت نگیرد دچار مشکل مى شویم و 
چنین اطالعاتى را در کشور به ندرت مى توان پیدا کرد. 
محمود محمودزاده گفت: اطالعات اقامتى 60 میلیون 
نفر از مردم کشور در ســامانه امالك و اسکان وجود 

دارد.

خبرخوان

وزیر کار به دلیــل بى تجربگى خودش، نیرو هاى 
تخصصى را کنار زده و از آنها در پســت هاى معاونت و 
مدیر کلى استفاده نکرده و به جاى آن افرادى سیاسى 
خالى از ذهن و بــدون تجربه را از بیــرون وزارتخانه 

آورده اند و مدیر کرده اند.
نیروهایى که از وزارتخانه آورده اید فقط دو ســال 

طول مى کشد راهروهاى وزارتخانه را یاد بگیرند. آقاى 
وزیر! این راهى که شــما مى روید، پایان خوبى نخواهد 
داشت. شما به دلیل بى تجربگى به همه سهمیه دادید و 
وزارتخانه را مثل غنیمت جنگى بین دوستانتان تقسیم 

کردید.
برخــى از افــرادى که پســت گرفتند، توســط 

سازمان هاى امنیتى رد شــده بودند و نهادهاى امنیتى 
صراحتاً شما را از انتصاب این افراد منع کرده بودند و گفته 
بودند این انتصاب ها به صالح کشور و نظام نیست، به 
همین دلیل هم االن چون نمى توانید برایشــان پست 

بزنید، آمدید براى آنها حکم سرپرست زدید.
آقاى وزیر! شما گفتید من مسئول اشتغال نیستم. 
اگر نیستید پس چهار سال در وزارتخانه مى خواهید چکار 
کنید؟ کجاى دنیا با یک میلیون تومان مى توان شــغل 
ایجاد کرد؟ با یک میلیون تومان ســوپر هم نمى توانید 
بروید. خــود دولت مى گوید براى هر شــغل ثابت یک 
میلیارد تومان نیاز است. اما شما مى گویید یک میلیون. 
شما که بى تجربه بودید، حداقل افراد باتجربه مى آوردید، 
نه اینکه با اینگونــه انتصابات به همه وزارتخانه توهین 

کنید. یعنى در کل وزارتخانــه یک انقالبى اصولگراى 
طرفــدار دولت نبود که شــما دوســتانتان را آوردید و 

برایشان رزومه درست کردید؟ 
همین االن از کمیته امداد، از مرکز پژوهش ها، از 
بهزیستى از مجلس نیرو برده اند به وزارت کار. بیشترین 
انتصابات هم از کمیته امداد است. عزیزانى که 20 سال 
در وزارتخانه کار ســابقه دارند و انتظار کشیدند که یک 
روز مدیرکل شــوند را کنار زدند و آدم هاى بى تجربه را 
آورده اند و گذاشــته اند باالى سر کسى که 30 سال کار 

کرده است. من لیست اسامى این افراد را هم مى گویم.
این وزیر اصًال توییترى اســت. تمام هم و غمش 
این است که در توییتر و اینستاگرام و... چکار کند. اصًال 
کارى به وزارتخانه ندارد. یعنى وزارتخانه روى هواست.

افشاگرى نماینده فالورجان
 از عملکرد وزیر کار 

پژوهشگران از کشف کتیبه اى خبر دادند که پس از خوانش 
آن دریافتند، نام «دادار امهر ســپند» (آفریدگار مقدس) و 

«زرتشت» (پیام آور بزرگ ایرانى) در آن یاد شده است.
از دوره ساسانى، سنگ نوشته هاى متعددى در مرودشت 
به جا مانده که برخى وابسته به شاهان و درباریان و بخشى 
دیگر به وسیله مردم عادى در دل آثار و کوهستان هاى این 

دشت به نگارش درآمده اند. 
ابوالحسن اتابکى، پژوهشــگر آزاد در این باره گفت: یکى 

از کتیبه هاى بى نظیرى که ما اخیراً در حوالى شهر استخر 
و دامنه شرقى کوهســتان نقش رستم کشــف نمودیم، 
کتیبه اى است که پس از خوانش آن دریافتیم، نام «دادار 
امهر سپند» (آفریدگار مقدس) و «زرتشت» (پیام آور بزرگ 

ایرانى) در آن یاد شده است.
او درباره قدمت این اثــر اظهار کرد: ایــن کتیبه مربوط 
به اواخر دوره ساســانى اســت که به خط پهلوى کتابى 
در 6 ســطر به وسیله شــخصى به نام «ماهداد» از اهالى 

شهر اســتخر برروى یک صخره کنده طبیعى به نگارش
 درآمده است.

اتابکى دربــاره اهمیت این کتیبه گفت: هر چند نام اشــو 
زرتشت در میان متون اوستایى و نسخه هاى پهلوى و در 
شعر شاعران به فراوانى یاد شده، اما ما براى نخستین بار، 
نام این پیام آور ایرانى را بروى یک سنگ نوشته مشاهده 

نمودیم که در نوع خود بى نظیر مى نماید.
وى اذعان داشــت: بیش از 25 کتیبه اى که ما کشــف 
نموده ایم موضوعاتى چون اندرزها، کتیبه هاى سنگ گور، 
نجوم، کتیبه هاى مربوط به ساخت و ساز آثار، محیط زیست 

(به زبان استعارى) و... را در بر مى گیرد.

موسوى الرگانى خطاب به عبدالملکى: وزارتخانه را مثل غنیمت جنگى تقسیم کردید

در جلسه کمیسیون اجتماعى مجلس، موســوى الرگانى، نماینده فالورجان، سئواالتى از وزیر کار داشت 
که در نهایت بخاطر آنکه از پاسخ هاى وزیر قانع نشد، قرار شد سئوال به صحن علنى ارجاع شود. پایگاه 
اطالع رسانى «رویداد24» به فایل صوتى این جلسه دست یافته است؛ فایلى که بنا به اظهارات موسوى 
الرگانى نشان مى دهد در وزارت کار چه مى گذرد. خالصه سئوال موسوى الرگانى نماینده فالورجان و عضو 
کمیسیون اقتصادى مجلس از وزیر کار این است که چرا همه انتصابات وزارت کار، خارج از وزارتخانه انجام 

شده است. بخشى از توضیحات موسوى الرگانى را بخوانید:

قاچاق پرندگان از ایران به کشور هاى حاشیه خلیج فارس با کسب مجوز هاى رسمى تبدیل به یک 
تجارت کالن شده است و میراث طبیعى ایران را به تاراج مى برد.

اخیراً مجوز صادرات 850 قطعه پرنده زینتى به کشــور کویت با امضاى رئیس  اداره کل محیط 
زیست استان خوزستان به امضا رسیده است. درحالى که پیش از این هم سابقه داشته و مدیر کل 
حفاظت محیط زیست استان خوزستان در توجیه این رویه گفته است: صدور مجوز براى پرنده هاى 
زینتى مثل «بلبل خرما» که از گونه هاى غیرحمایتى و پرورشى محسوب مى شود، قانونى است. 

اما ناصر عبیات، فعال محیط زیست، در واکنش به این خبر گفت: بلبل خرماهایى که اجازه صادرات 
آن داده شده در روز روشن و بدون هیچ مزاحمتى از طبیعت خوزستان به وسیله قاچاقچیان زنده 

گیرى شده  و پرورشى نیستند و  با مجوز محیط زیست از کشور خارج مى شوند.
ایمان ابراهیمى، پرنده شناس،  نیز در گفتگو با «فارس» در توضیح علت رشد این نوع تجارت در 
ایران گفت: کشورهاى حاشیه خلیج فارس در چند سال اخیر به شدت سیستم نظارت خرید و فروش 
حیوانات را جدى گرفته اند، در حالى که ایران در این سیستم هاى نظارتى عقب مانده است ودر 
این شرایط اگر در محدوده ایران بخواهند گونه قاچاق را به اروپا منتقل کنند، بدون نیاز به هزینه و 
ریسک باال با کسب یک مجوز قانونى از سازمان محیط زیست تحت عنوان، صادرات پرنده زینتى 

سود کالنى به جیب مى زنند.
ابراهیمى با تأکید بر اینکه این رویه در بلند مدت مى تواند کشــور ما را به پاتوق قاچاقیان حیات 
وحش تبدیل کند ابراز کرد: مافیاى قاچاق پرندگان ایران را به یک کریدور قاچاق قانونى پرندگان 
تبدیل کرده اند، تجارتى که ســود دالرى کالنى را براى آنها به ارمغان آورده و آسمان ایران را از 

پرنده خالى مى کند.

خبرى روز دوشــنبه  در فضاى مجازى منتشر شد که 
تعجب کاربران را در پى داشت. خبر از این قرار بود: على 
عسگرى رئیس سابق صداوسیما، به عنوان مدیرعامل 
شرکت صنایع پتروشــیمى خلیج فارس منصوب شد. 
شرکت صنایع پتروشــیمى خلیج فارس بزرگ ترین 
شرکت بازار سهام ایران است که در حال حاضر ارزش 
بازار آن 293 هزار میلیارد تومان است. همین موضوع 
باعث شد این خبر با واکنش منفى و گسترده فعاالن و 

سهامداران بازار سهام مواجه شود.
 در بخشى از این حکم آمده «نظر به سوابق و تجارب 
ارزنده جنابعالى،بدینوسیله به سمت مدیرعامل شرکت 

صنایع پتروشیمى خلیج فارس منصوب مى شوید.»
در این باره رضا زندى، کارشناس حوزه انرژى نوشت:

این هلدینگ، بزرگ ترین شرکت بورسی کشور است، 
15 شرکت تولیدي پتروشیمی و مجموعاً 60 شرکت زیر 

مجموعه دارد و به تنهایی 20 درصد ارز کشور را تأمین می کند.
 هلدینگ پتروشیمی، 8 میلیارد دالر پروژه در حال اجرا و 15میلیارد پروژه مصوب دارد. فروش داخلی و صادراتی سال 2020اش، حدود 8/4 
میلیارد دالر بوده و سى و هشتمین شرکت شیمیایی دنیاست.40 درصد پتروشیمی کشور است و صادرات امسالش به 5 میلیارد دالر می رسد.

سئوال: صالحیت علی عسگري براي این سمت چه بود؟

کشف بى نظیر ثبت «نام زرتشت» روى یک کتیبه

قاچاق پرندگان ایرانى با مجوز!  معجزه «سوابق و تجارب ارزنده» غیر مرتبط!
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بخش خصوصى 
همکارى نمى کند

عبدالرسـول صفـرى، مدیـر کل پدافنـد غیرعامـل 
اسـتاندارى اصفهان مـى گویـد: متأسـفانه على رغم 
آئین نامه ها و دسـتور العمل هایى کـه در حوزه مباحث 
علمى و تئورى پدافند غیرعامل تا کنون تدوین و ابالغ 
شده اسـت اما به دلیل خألهاى قانونى برخى از مراکز، 
البته بیشـتر بخش خصوصى الزامات پدافند غیرعامل 
را در شـریان هاى حیاتـى مراکـز خود به درسـتى اجرا 
نمى کنند براى رفع این مشـکل اخیراً الیحه تشـکیل 
سازمان پدافند غیرعامل کشور تهیه و به مجلس شوراى 
اسالمى ارسال شده که در صورت تصویب، عمده این 

نواقص قانونى برطرف مى شود.

اختالل در صادرات محصوالت 
کشاورزى

رئیـس اتحادیـه تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان 
محصوالت کشاورزى استان اصفهان گفت: زمانى که 
برچسـب بى اعتمادى به محصوالت کشاورزى ایران 
مى خورد، این اتفاق مى توانـد چرخه صادرات را مختل 
کند. احمدرضا همتى درباره مشکل برگشت محصوالت 
صادراتى کشاورزى به کشـور، اظهار کرد: معتقدم که 
تحریم ها و همچنین تهاتر محصوالت کشاورزى بین 
ایران و این کشورها، باعث بى توجهى به استانداردها و 
از دست دادن بازارهاى صادراتى محصوالت کشاورزى 

مى شود.

شرط فعالیت تاکسیرانان 
اصفهانى

مدیرعامل سـازمان مدیریت و نظارت بر تاکسـیرانى 
شـهردارى اصفهان گفت: از هفته آینده شرط فعالیت 
در ناوگان تاکسیرانى داشتن کارت واکسن کرونا خواهد 
بود. هـادى منوچهرى اظهـار کرد: با توجـه به مصوبه 
جدید ستاد پیشگیرى از کروناى کشـور رانندگانى که 
تاکنون اقدام به زدن واکسن نکرده اند ظرف 48 ساعت 
آینده اقدام کنند. وى با بیان اینکه الزام مذکور شـامل 
تمام راننـدگان در بخش هاى تاکسـى زرد، سـرویس 
مدرسه و آژانس هاى تاکسى تلفنى است، افزود: از هفته 
آینده شـرط فعالیت در ناوگان تاکسـى داشـتن کارت 

واکسن کرونا خواهد بود.

کاهش کیفیت هوا تا فردا 
کارشناس اداره کل هواشناسـى استان اصفهان گفت: 
به دلیل پایـدارى جوى تا روز پنج شـنبه شـرایط غبار 
صبحگاهى افزایش غلظت آالینده ها و کاهش کیفیت 
هوا در کالنشهر اصفهان و مناطق صنعتى ادامه خواهد 
داشت. آسـیه آقایى اظهار کرد: نقشه هاى هواشناسى 
بیانگر استقرار دوباره جو پایدار در روزهاى چهارشنبه و 

پنج شنبه(امروز و فردا) بر روى استان است.

کنترل کیفیت آب شرب  
حدود 10 هزار مورد تست کنترل کیفى آب شرب طى 
9 ماهه سال 1400 در آبفا منطقه 4 اصفهان انجام شد. 
به گزارش روابط عمومى آبفاى منطقه 4 اصفهان، این 
اقدام به منظور اطمینان از سـالم و بهداشتى بودن آب 
شرب در دسـتور کار قرار گرفته اسـت. الزم به توضیح 
است اندازه گیرى آب شـرب به صورت کلر باقیمانده، 

کدورت وEc روزانه آزمایش مى شود.

آخرین آمار واکسیناسیون
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در خصوص 
آخرین آمـار واکسیناسـیون کووید 19 بـراى جمعیت 
مـورد هدف اسـتان، اظهـار کـرد: درصد کل پوشـش 
واکسیناسـیون نوبـت اول 84/49 درصـد و نوبت دوم 
72/92 بـراى افراد باالى 12 سـال تـا روز 20 دى ماه 
1400 گزارش شـده اسـت. پژمان عقدك تأکید کرد: 
مجموع درصد پوشش واکسیناسـیون نوبت اول گروه 
نوجوانان 12 تا 18 سـال 81/44 درصد و مجموع آمار 
واکسیناسیون نوبت دوم این گروه سنى 66/41 درصد 

اعالم شده است.

خبر

استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه روابط با هموطنان ارامنه 
بر مبناى دوستى و برادرى است گفت: یکى از مهمترین 
اهداف و مکتبى که همه ادیان دنیا دنبال مى کنند صلح و 

آرامش در سایه وحدت است.
سید رضا مرتضوى روز سه شــنبه در بازدید از کلیساى 
وانک اصفهان و دیدار با اسقف سپیان کاشیان پیشواى 
مذهبى ارامنه اصفهان و جنوب ایران، افزود: آن چیزى 
که ادیان دنبال آن هستند صلح در سایه وحدت و آرامش 
است و ما از اینکه مردم ســایر سرزمین ها در رنج باشند 

ناراحت هستیم.
استاندار اصفهان افزود: شناخت و نگاه ارامنه نسبت به 

مسائل و مشــکالت دنیا جامع و در برابر مسائل ایران و 
عرصه بین المللى ستودنى است.

پیشــواى مذهبى ارامنه اصفهان و جنوب ایران نیز در 
این دیدار با ابراز خرسندى از حضور استاندار اصفهان در 
مکان مذهبى کلیساى وانک گفت: من در مراسم معارفه 
استاندار اصفهان از شــما دعوت کردم که از مجموعه 
کلیســاى وانک اصفهان بازدید کنید و امروز این مهم 

محقق شد.
اسقف سپیان کاشــچیان افزود: فعالیت و مسئولیت در 
استاندارى اصفهان سخت است ولى با همه مشکالت، 

شما به تمام مسائل استان واقف هستید.

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
گفت: تاکنون از بین 250 تســت انجام شده در محدوده 
استان اصفهان 50 بیمار مبتال به «اومیکرون» شناسایى 
شده اند.رضا فدایى اضافه کرد: حدود 20 درصد از تست هاى 
شناسایى «اومیکرون» معموًال مثبت اعالم مى شوند، این 
بخش جدایى ناپذیر از واقعیت است به خصوص اگر امکانات 
تست هاى بسیار بیشترى را داشــتیم و همکاران پزشک 
بیماران را معرفى مى کردند به مراکز نمونه گیرى تشخیصى 
فرستاده مى شــدند به طور یقین آمار واقعى مبتالیان به 
کووید- 19 از جمله «اومیکرون» بسیار بیشتر بود.مسئول 
بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اســتان اصفهان تاکید 

کرد: عالئم ابتــالء به کرونا «اومیکــرون» گلودرد، تب، 
آبریزش بینى، سرفه و عطسه است و اگر همشهریان این 
عالئم را داشتند حتمًا تست کرونا را انجام دهند و احتمال 
دارد توصیه به 10 روز قرنطینه شوند.وى ادامه داد: مطابق 
صالحدید پزشک، بررســى اطرافیان فرد مبتال و کشف 
موارد بى عالمت در بین اطرافیان فرد مبتال و درمان هاى 
استاندارد از نظر علمى انجام مى شود.فدایى تصریح کرد: 
محدودیت هاى اجتماعى براى پیشــگیرى از سویه جدید 
کرونا وابسته به مصوبات ســتاد ملى کرونا دارد و در حال 
حاضر محدودیت هاى جدیدترى اعمال نشده است و فعالیت 

اصناف و مشاغل آزادانه ادامه پیدا مى کند.

50 مورد ابتال به «اومیکرون» 
در اصفهان شناسایى شد

روابط با هموطنان ارامنه بر 
مبناى دوستى و برادرى است

مدیرکل تعزیرات حکومتى اصفهان از صدور حکم 
پرداخت جریمــه بیش از 10 میلیــارد ریالى براى 
متهمان 2 پرونده حمل و مباشرت در قاچاق طال و 

سیگار خبر داد.
منصور انصارى اظهار داشت: در یکى از پرونده ها 
200 کارُتن ســیگار خارجى قاچاق به ارزش حدود 
2 میلیارد ریال که توســط ماموران از یک دستگاه 
تریلر حمل سوخت کشف شده بود به شعبه ششم 
رســیدگى به تخلفات قاچــاق کاال و ارز تعزیرات 

حکومتى اصفهان ارجاع شد.
وى افزود: با توجه به عدم ارائه اسناد و مدارك مثبته 
گمرکى، شــعبه مذکور پس از رسیدگى به پرونده، 
عالوه بر صدور حکم ضبط کاالهاى کشف شده ، 2 
متهم پرونده را به استناد قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز به پرداخت چهــار میلیارد و 250 میلیون ریال 

جریمه نقدى بابت حمل و مباشرت در قاچاق سیگار 
در حق صندوق دولت محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتى اصفهان خاطرنشــان 
کرد: در پرونده دیگرى، مقادیــرى طال به ارزش 
حدود پنج میلیارد ریال توســط مامــوران از یک 
دســتگاه اتوبوس کشف شــده بود به شعبه ویژه 
رســیدگى به تخلفات قاچــاق کاال و ارز تعزیرات 

حکومتى اصفهان ارجاع شد.
 وى اضافه کرد: شــعبه مذکور پس از رسیدگى به 
پرونده، متهم را بدلیل عدم ارائه اســناد و مدارك 
مثبته گمرکى، عالوه بر صدور حکم ضبط کاالهاى 
کشف شده به استناد قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز به پرداخت بیش از پنــج میلیارد و 925 میلیون 
ریال جریمه نقدى بابت حمل و مباشرت در قاچاق 

طال در حق صندوق دولت محکوم کرد.

کارشناس زمین شناسى با اشاره به وقوع زمین لرزه 
2/5ریشترى در مهیار شــهرضا گفت: رخداد این 
زلزله مى تواند زنگ خطرى باشد براى مسئوالن 
که ضمن نگاه جدى تر به مسأله فرونشست زمین، 
برداشت بیش از حد از آبخوان ها را کنترل و متوقف 

کنند.
محســن رفیعى اظهار داشــت: طبق اعالم مرکز 
لرزه نگارى کشور در تاریخ 20 دى ماه 1400 ساعت 
13 و 11 دقیقه زلزله اى با بزرگى 2/5 ریشــتر در 
عمق 8 کیلومترى زمین در منطقه مهیار شهرستان 

شهرضا رخ داده است.
وى با بیان اینکــه وقوع زمیــن لرزه هایى با این 
بزرگى، به طور معمول، اهمیت چندانى نداشــته و 
روزانه چندین زلزله با بزرگى کمتر از 4 ریشــتر در 
کشور رخ مى دهد، افزود: آنچه اهمیت رخداد چنین 
لرزه اى را از سایر زلزله هاى با بزرگى مشابه متمایز 

کرده، محل وقوع آن است.
رفیعى با بیان اینکه دشــت مهیار از دیرباز با توجه 
به برداشت بى رویه از منابع آب زیرزمینى متأثر از 
فرونشست زمین بوده است، گفت: اُفت سطح آب 
زیرزمینى با میانگین ساالنه حدود 80 سانتى متر در 

ســال باعث ایجاد درز و شکاف هاى متعدد در این 
دشــت و همچنین ثبت جابجایى عمودى با نرخ 

بیش از 10 سانتیمتر در سال شده است.
کارشناس زمین شناســى بیان کرد: با پایین رفتن 
سطح آب در الیه هاى آبخوان، منافذ خالى موجود 
در الیه هاى ُرســى بر اثر فشــار الیه هاى باالیى 
کاهش پیدا کرده و باعث نشســت در سطح زمین 

مى شود.
وى  ادامه داد: در زمان وقوع زلزله و با رها شــدن 
امواج از گسل، فشــار دینامیک به الیه هاى خاك 
وارد مى شود، ایجاد این فشــار دینامیک مى تواند 
منجر به تحکیم ســریع تر الیه هاى خالى از آب و 

مستعد فرونشست شود.
رفیعى خاطرنشــان کرد: بر اساس آنچه گفته شد، 
وقوع خرده لرزه هایى با بزرگى مشابه زلزله مهیار 
مى تواند منجر به افزایش نرخ فرونشســت زمین 
شده و بر اهمیت این زلزله بیفزاید، رخداد این زلزله 
مى تواند زنگ خطرى باشــد براى مسؤوالن، که 
ضمن نگاه جدى تر به مســأله فرونشست زمین، 
برداشت بیش از حد از آبخوان ها را کنترل و متوقف 

کنند.

رئیس پلیس راه فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از آشنا نبودن رانندگان با جاده ها به عنوان یکى از 

علت هاى تصادفات رانندگى در استان خبر داد.
ســرهنگ اصغر زارع اظهار کرد: آشنایى نداشتن 
رانندگان با جاده ها یکــى از علت هاى تصادفات 
رانندگى در استان است که این مورد یکى از عوامل 

انسانى مؤثر در تصادفات به شمار مى آید.
وى افزود: با توجه به اینکه 36 درصد از تصادفات 
اســتان نیز مربوط به پالك هاى غیر بومى است، 
بررسى ها نشان مى دهد که یک سوم رانندگان را 
افراد غیر بومى تشکیل مى دهند که آشنایى کاملى 

با جاده هاى استان را ندارند.
رئیس پلیس راه اســتان اصفهان ادامــه داد: این 
رانندگان براى مسیریابى معموًال یا از برنامه هاى 
مسیریاب استفاده مى کنند و یا از افراد محلى پرس 

و جو مى کنند.
وى تاکید کــرد: با توجه به اینکــه برابر آئین نامه 
راهنمایــى و رانندگى، راننــدگان موظفند هنگام 
رانندگى توجه کامل به جلو داشته باشند، بنابراین 
در صورت لزوم باید براى مسیریابى از سرنشینان 
خود کمک بگیرنــد البته به شــرط آنکه موجب 

حواس پرتى راننده نشود.

در مجموعه دادگسترى استان، ماهانه بیش از 250 
پرونده قضایى رسیدگى مى شود.

رئیس کل دادگسترى استان در بازدید از حوزه قضایى 
شهرستان خمینى شهر گفت: به دلیل حجم کار، دو 
سوم اوقات کارکنان در دادگسترى و در منازل و حتى 

در ایام تعطیل صرف رسیدگى به پرونده ها مى شود.
حجت االسالم اســدا... جعفرى رضایتمندى مردم، 
ارتقاى نحوه ارائه خدمات، نحوه نوبت دهى و تکریم 
ارباب رجوع را از اهداف دادگسترى استان عنوان کرد 

و افزود: رسیدگى به پرونده ها در سطح باالیى قرار 
دارد وبا توجه به اینکــه پرونده هاى مختومه بیش 
از پرونده هاى وارده هســتند در مجموع عملکرد ما 

مثبت است.
وى با اشــاره به کمبود هاى جدى در نیروى انسانى 
و تجهیزات و امکانات در حوزه دادگســترى استان 
گفت: در شهرستان خمینى شــهرنیز شاهد کمبود 
نیروى قضایــى و نیروى ادارى این دادگســترى و 

پیگیر آن هستیم.

محکومیت متهمان قاچاق طال و سیگار خارجى
 در اصفهان 

زلزله مهیار، زنگ خطر فرونشست را بیشتر کرد  

مشکلى به نام پالك هاى غیر بومى 

رسیدگى ماهانه به 250 پرونده قضایى
 در دادگسترى اصفهان 

معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان با بیان اینکه تعطیلى مدارس تاثیرى بر کاهش 
آلودگى ندارد، گفت: کارگروه اضطرار آلودگى هوا براى 

استان اصفهان فکر اساسى کند.
آذر کیوان امیر پور با تاکید بر اینکــه کارگروه اضطرار 
آلودگى هوا براى استان اصفهان فکر اساسى کند، اظهار 
داشــت: اگر روند کنونى ادامه یابد سال آینده که کرونا 
تمام شود مدارس ما به واسطه آلودگى هوا هر روز باید 

تعطیل باشد.
او با بیــان اینکه دانش آموزان در شــرایط آلودگى هوا 
فعالیت فیزیکى نباید داشته باشــند، خاطرنشان کرد: 

موضوع تعطیلى مدارس تأثیــرى در آلودگى هوا ندارد، 
اگر بخواهیم مدارس را به دلیــل آلودگى تعطیل کنیم 
از ابتدا تا پایان سال تحصیلى باید تعطیل شود زیرا اگر 
بارندگى نباشد هفته اى سه چهار روز هوا آلوده است و در 

مدارس را باید کًال بست.
معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان درباره علت تعطیل نکــردن مقاطع 
متوسطه اول و دوم در روزهاى اخیر، گفت: هم اکنون 
فصل امتحانات دانش آموزان اســت، کالسى برگزار 
نمى شود و دانش آموزان پس از امتحان به خانه بازمى 
گردند، مدارس خودشان براى امتحانات برنامه ریزى و 

برخى یک روز درمیان امتحان برگزار مى کنند، یک روز 
دانش آموز بــراى امتحان به مدرســه مى رود یک روز 
نه، در حالى که در این شــرایط تعطیل کردن تنها ادامه 

کالس هاى حضورى را با مشکل مواجه مى کند.
امیرپور افــزود: از ایــن رو کارگروه اضطــرار آلودگى 
هوا به این نتیجه رســید که به جــز مهدهاى کودك، 
پیش دبستانى ها و مدارس ابتدایى سایر مقاطع تحصیلى 

تعطیل نشود.
او تصریح کرد: تعطیل کــردن مدارس به دلیل آلودگى 
هوا نه تنها مشــکلى را حل نمى کند بلکه به مشکالت 

تحصیلى دانش آموزان ما مى افزاید.

انتقاد معاون آموزش و پرورش اصفهان از کارگروه اضطرار آلودگى هوا:

تعطیلى مدارس راهکار نیست
 فکر اساسى کنید

هشدار درباره آلودگى انگلى در گوشت مرغ، تیترى جنجالى است که چند روز پس 
از انتشار بارها و بارها در شبکه هاى اجتماعى به اشتراك گذاشته شد و نگرانى هاى 

فراوانى را در بین عموم مردم ایجاد کرد.
مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان درخصوص انتشار این خبر اظهار داشت: در 
حوزه مسائل علمى، یکسرى مقاالت دانشگاهى ارائه مى شود که صرفا علمى بوده 

و آن را نمى توان به تمام جامعه تعمیم داد.
شهرام موحدى با اشاره به نمونه گیرى 50 قطعه طیور بیان کرد: این درحالى است 
که روزانه 20 میلیون قطعه مرغ تنها در استان اصفهان تولید مى شود که این تحقیق 

شامل تمام آنها نمى شود.
وى با اشاره به حضور متخصصان انگل شناســى حیوانات در بخش دامپزشکى و 
نظارت ویژه آنها بر روى انگل هاى مشترك بین انسان و دام تصریح کرد: انتشار 
چنین اخبارى بدون هماهنگى با اداره دامپزشکى و گسترش آن استان و حتى کشور 
عامل مهمى در تشویق اذهان عمومى و سبب میلیاردها تومان ضرر به صنعت دام 

و طیور کشورمى شود.
مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان با اشاره به ضرورت توجه به مسائل بهداشتى 
در تولید و توزیع مرغ و گوشت ســالم گفت: همشهریان اطمینان داشته باشند که 
محصوالت تولید شده در حوزه دامپزشکى سالم بوده و تمامى مرغ هاى عرضه شده 
به بازار کامال بهداشتى تولید و بسته بندى شده و جاى براى نگرانى در مصرف آنها 

وجود ندارد.

 مرغ هاى اصفهان
 آلودگى انگلى ندارند

مدیر سد زاینده رود درباره آخرین وضعیت سد زاینده رود، اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره سد 
زاینده رود 165 میلیون مترمکعب است که با این ذخیره، تنها 13 درصد مخزن سد آب دارد.

سید مجتبى موسوى نایینى  افزود: با بررسى هاى برف سنجى در سرچشمه هاى کوهرنگ، 
شرایط بارش ها حتى نسبت به سال خشک پارسال، مناسب نیست و عمق و تراکم برف نیز 

پایین تر است، همچنین بارش ها نسبت به پارسال کاهش یافته است.
وى به برخى نگرانى ها نسبت به کاهش کیفیت آب سد زاینده رود اشاره کرد و گفت: اگرچه با 
افزایش دماى هوا تبخیر آب افزایش مى یابد، اما با آب شدن ذخیره برفى پشت سد، ورودى 

سد افزایش مى یابد.
موسوى درباره نگرانى ها نسبت به ذخیره فعلى ســد زاینده رود، تاکید کرد: اولویت اکنون 
تامین آب شرب است، البته مشابه شرایط فعلى سد زاینده رود را در سال 95 تجربه کردیم که 

بارش هاى سنگین بهمن ماه جبران بى بارشى ماه هاى قبل را کرد.
وى افزود: در حال حاضر ورودى ســد زاینده رود 7/5 مترمکعب بر ثانیه و خروجى آن 12 

مترمکعب بر ثانیه است.
مدیر سد زاینده رود درباره اینکه چرا ورودى سد زاینده رود با وجود بارش ها همچنان رو به کم 
شدن است، گفت: در مقطعى که بارش ها وجود داشت ورودى سد بیشتر شد، اما با سرماى هوا 
و قطع بارش ها ورودى سد زاینده رود به همان عدد قبلى رسید، البته ورودى سد زاینده رود در 

51 سال اخیر تنها یکسال از این میزان کمتر بوده است.
وى درباره فعالیت نیروگاه سد زاینده رود، توضیح داد: در حال حاضر براى حفظ کیفیت آب، 

نیروگاه سد زاینده رود را همچنان در مدار نگه داشته ایم تا از تراز باالترى تخلیه آب داشته 
باشیم.

موسوى گفت: تا زمانى که تراز نیروگاهى را حفظ مى کنیم در بحث کیفیت آب اصفهان نگرانى 
کمترى داریم، البته اگر حتى نیروگاه نیز از مدار خارج شود، با پایش هایى که مى شود، بر حفظ 
کیفیت آب تاکید داریم و به طور قطع با تداوم بارش ها شرایط سد زاینده رود بهتر خواهد شد.

وى به وضعیت سد زاینده رود اشاره کرد و گفت: به طور قطع با این میزان ذخیره سد زاینده 
رود باید طرح و برنامه خاص و مشــخصى براى احیاى این رودخانه داشته باشیم و اگر هر 
بارگذارى جدیدى در استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى داشته باشیم، باید منابع 

آن از قبل تامین شود.
مدیر سد زاینده رود گفت: در حال حاضر زاینده رود وضعیت شــکننده اى دارد و نباید هیچ 
بارگذارى جدیدى بــر روى آن انجام شــود، همچنین طرح هاى آبخیــزدارى اگر منجر 
به توسعه کشــت شــود، خود نوعى بارگذارى جدید اســت بنابراین باید فکرى به حال

 آن کنیم.

خروجى سد زاینده رود
 تقریباً 2 برابر ورودى آن است
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در حالى که رسانه ها به نقل از محمدحسین لطیفى خبر 
از توقف تصویربردارى سریال «سنجرخان» داده اند، 
رئیس سیماى استان ها اخبار متفاوتى در این باره مى دهد 
از جمله پس تولید سنگین و جلوه هاى ویژه این سریال.

ســریال تلویزیونى «ســنجرخان» با وجود مشکالت 
فراوان چه از حیث شــرایط کرونایى و چه مشــکالت 
بودجه اى، در کردســتان و شــهرهاى همجوارش از 
مرز 80 درصد فیلمبردارى گذشــته است. این در حالى 
است که چندى پیش بخاطر تشدید وضعیت کرونایى 
و برخى از مسائل و مشکالت  دیگر در تعطیلى موقتى 

به سر مى برد.
چندى بعد محمود پاك نیت با نقش حاکم سنندج این 
مجموعه تلویزیونى، اعالم کرد که ســر فیلمبردارى 

هستیم و کار روزهاى پایانى را مى گذراند.
بارها تاریخ هاى متعددى براى پخش این سریال مطرح 
شد و پیگیرى ها نشان مى دهد تشدید کرونا و برخى از 
مشکالت اجازه نداده تا این سریال زودتر آماده پخش 

شود. 
محمدحســین لطیفــى هم به مشــکالت ســریال 
«ســنجرخان» اشــاره کرد و با این عنوان در فضاى 
رسانه اى منتشر شــد که تصویربردارى این مجموعه 

تلویزیونى در روزهاى پایانى متوقف شده است.
او در گفتگویى تأکید کرده بود:  90 درصد تصویربردارى 
ســریال «ســنجرخان» تمام شــده و دعا مى کنیم 

مشکالتش حل شود تا بتوانیم آن را تمام کنیم. 
اما در همین حال ســیدعباس فاطمى رئیس سیماى 
اســتان ها ابراز امیدوارى کرد کــه تصویربردارى این 
مجموعه تا اواسط بهمن ماه به پایان برسد. البته پیش 
از این قرار بود تا آخر دى ماه تصویربردارى این سریال 
تلویزیونى به پایان برسد.  او همچنین درباره زمان پخش 
این سریال گفت: «سنجرخان»  پس تولید سنگینى دارد 
و جلوه هاى ویژه آن بســیار خاص است. سریال در 26 
قسمت تهیه  شده و ان شــاءا... سال 1401 سال پخش 

سریال هاى استانى خواهد بود. 
در این سریال محمود پاك نیت به عنوان حاکم سنندج 
حضور دارد و نام کاراکترش «شریف الدوله» است. احمد 
نجفى به عنوان فرمانده قــواى روس، جلیل فرجاد در 
نقش آیت ا... شریعتمدار (یکى از روحانیون سنى منطقه)، 
پیام دهکردى خلیل خان برادر سنجرخان، على اوسیوند 
پیشکار حاکم ســنندج (آصف دیوان)، فاطمه شکرى 
(ندیمه زن سنجرخان) و حمیدرضا نعیمى (رضا خان) 

در این سریال تلویزیونى حضور دارند.
فرشید گویلى که از بازیگران با افتخار و صاحب سبک 
استان کردستان است، نقش سنجرخان را بازى مى کند. 
هنرمندى از تبار ســنندج و متولد 1354 است؛  او بارها 
روى صحنه تئاتر، سینما و تلویزیون افتخارآفرین بوده 
را از این به بعد به نام کاراکتر «سنجرخان» مى شناسیم. 
به گفته سازندگان ســریال، قرار است به وجوه انسانى، 

خصوصیات اخالقى و ســبک زندگى «سنجرخان»  
پرداخته شــود و این مجموعه جنگى نیســت. چرا که 
«ســنجرخان» پهلوان و انســان به تمام معنایى بوده 
که روابط انســانى اش درام جذاب و قابــل توجهى را 
شــکل مى دهد. به تعبیر حســین جاللى، تهیه کننده 
«سنجرخان»، قرار است روابط انسانى حاکم بر فرهنگ 
ُکردى در این ســریال به تصویر کشیده شود. همگان 
مى دانند ُکردها از جنگ حرف نمى زنند بلکه از عشــق 

و صلح حرف مى زنند. 
پیگیرى ها نشــان مى دهد قرار اســت این سریال در 
شبکه هاى سراسرى تلویزیون روى آنتن برود و شبکه 
یک و 3 سیما خواهان پخش این مجموعه اند و باید دید 
«سنجرخان» چه زمانى و از کدام شبکه تلویزیونى روى 

آنتن خواهد رفت؟
سنجرخان وزیرى، مشهور به ســردار اکرم، در زمانى 
که روس ها مناطق مختلف ایران از جمله کردستان را 
اشغال کرده بودند، با آگاهى از عمق بحران و فشارهاى 
زیاد اشغالگران، ابتدا با فرســتادن نامه هایى به حاکم 
سنندج و کسب اجازه، درخواست اذن جنگ کرد و بعد از 
ناامید شدن از حمایت آنها، در آغاز کار، به جنگ با قشون 
انگلستان برخاست و با شکست انگلیسى ها، راه جنگ 
با روس ها براى او هموارتر شــد. او با اتکا به نیروهاى 
مردمى روستاهاى اطراف سنندج، راهى میدان نبرد با 

روس ها شد.

آخرین خبرها از تولید یکى از سریال هاى متفاوت تلویزیون

تکلیف «سنجرخان» چه مى شود؟
«دردسرهاى شیرین» 
سریال نوروزى شد

تاریخ پخش نسخه  
دیجیتال «مرد عنکبوتى3»

اصغر فرهادى: 
«قهرمان» ساختم
 اما  قهرمان نیستم

سریال تلویزیونى «دردسرهاى شیرین»، محصول 
گروه فیلم و سریال شبکه 5 سیما است قرار است 

نوروز 1401 روى آنتن این شبکه برود.  
سریال «دردســرهاى شــیرین»  با بازى پوریا 
پورســرخ و مریم مؤمن روایتگر قصه زوج جوانى 
اســت که در زندگى با چالش هایى جدى روبه رو 
مى شوند. در کشــاکش این چالش ها حوادث و 
اتفاقاتى دیگر براى آنان رخ مى دهد که گاه زمین 
مى خورند و گاه برمى خیزند اما کســى نمى داند 

سرنوشت براى آنان چه رقم زده...
سریال «دردسرهاى شــیرین» به تهیه کنندگى 
ســید على اکبر محمودى مهریزى و کارگردانى 
سهیل موفق براى پخش در نوروز 1401 از شبکه 

5 سیما در حال تولید است.

تاریخ پخش نسخه  دیجیتال «اسپایدر من: راهى 
به خانه نیست» مشخص شد. نسخه  دیجیتال این 
فیلم که در شــرایط گسترش ســویه  اومیکرون، 
در جایگاه هشــتمین فیلم پرفروش تاریخ سینما 
نشسته و فروش آن ادامه دارد؛ روز نهم اسفند ماه، 

منتشر خواهد شد.
فروش جهانى این فیلم از مــرز 1/5 میلیارد دالر 
عبور کرد تا این فیلم به هشــتمین فیلم پرفروش 

تاریخ سینما تبدیل شود.
«مرد عنکبوتى 3» موفق شــد 33 میلیون دالر 
دیگر در آمریکاى شمالى فروش کند تا با تنها 41 
درصد افت فروش نســبت به هفته  قبل، مجموع 
فروش داخلى این فیلم به بیش از 668/7 میلیون 
دالر برســد. بدین ترتیب این فیلم با پشــت سر 
گذاشــتن فیلم تایتانیک هم اکنون ششمین فیلم 

پرفروش تاریخ آمریکاى شمالى است.
همچنین فیلــم «مرد عنکبوتــى 3» تنها به 10 
میلیون دالر دیگر فروش داخلى براى رسیدن به 
فیلم Avengers نیاز دارد تا به رتبه پنجم صعود 
کند که به نظر مى رســد هفته آینــده به این مهم 

دست پیدا خواهد کرد. 

کارگردان فیلم «قهرمان» در پاســخ به ســئوال 
گاردین که پرســیده  بود، آیا خــود را یک قهرمان 
مى دانید؟ گفت: همیشــه گفته ام چیزى جز یک 

فیلمساز نیستم و نمى خواهم چیز دیگرى باشم.
اصغر فرهادى در گفتگویى مجازى که از فرانســه 
با خبرنگار «گاردین» انجام داد، با اشــاره به اینکه 
شهرت بین المللى همچون یک شمشیر دو لبه است 
گفت: هر چیزى که بگویید و هرکارى که بکنید زیر 

ذره بین است.
فرهادى درباره فیلم جدیدش گفت: این فیلم درباره 
ظهور و سقوط ناگهانى یک نفر است و این چیزى 
است که این روزها اغلب در جامعه مان شاهد آن 
هستند: افرادى که خیلى سریع در مرکز توجه قرار 

مى گیرند و به همان سرعت از آن خارج مى شوند.
فرهادى در بخش دیگرى از این مصاحبه مفصل 
اعتراف کرد فیلم هایش به اندازه دیگر همکارانش 
سیاسى نیستند. بستگى دارد چه فیلمى مى خواهید 
بسازید. اگر سوژه و نحوه روایتتان از لحاظ اجتماعى 
و سیاسى صراحت کمترى داشته باشد، مشکالت 
کمترى ایجاد خواهد شد. تا جایى که بشود با وجود 
محدودیت ها کار مى کنید. البته به اینکه بخواهید 
فیلم هایتان در ایران نمایش داده شــوند یا نه نیز 

بستگى دارد. این همیشه اولویت من بوده است.
خبرنگار «گاردین» در پایان این مصاحبه از فرهادى 
پرســید: آیا خودتان را یک قهرمــان مى دانید؟ و 
فرهادى پاسخ داد: به هیچ عنوان، همیشه گفته ام 
چیزى جز یک فیلمساز نیســتم و نمى خواهم چیز 

دیگرى باشم.

خسرو معتضد تاریخ بیمارى هاى همه گیر حیات بشریت را در «مارستان» روایت مى کند.
مجموعه مستند «مارستان» تولید جدید شبکه مســتند به کارگردانى و تهیه کنندگى علیرضا 

محمدى است که دوشنبه و چهارشنبه ساعت 19:30 از این شبکه پخش مى شود.   
کارگردان و تهیه کننده مجموعه مستند «مارستان» گفت: تاریخچه بیمارى هاى همه گیر از زمان 

خسرو پرویز تا به امروز را از زبان خسرو معتضد روایت کرده ایم.
محمدى درباره این مستند افزود: فراگیرى ویروس کرونا بهانه اى شد تا تاریخچه بیمارى هاى 
همه گیر در تاریخ زندگى انسان را بررسى کنیم. اولین بیمارى همه گیر که در تاریخ ثبت شده است، 
طاعون دوران شیرویه مربوط به زمان خسرو پرویز است و آخرین همه گیرى نیز ویروس کرونا 
است که همه ما با آن آشنا هستیم. این بازه زمانى را در قالب 52 قسمت مستند روایت کرده ایم. 
به عبارت دیگر، در مجموعه مستند «مارستان»، بیمارى هاى همه گیر در مقاطع مختلف تاریخى 

بررسى شده است.
وى ادامه داد: در بررسى اسناد تاریخى، ضمن توجه به شیوع بیمارى هاى همه گیر شیوه برخورد 
با آنها و توسعه طب را نیز روایت کرده ایم. در حقیقت به این سئوال پاسخ دادیم که پیشرفت طب 

چگونه توانسته انسان را براى مقابله با این بیمارى هاى همه گیر مجهز کند.

گیتى معینى، بابت اینکه ناگهان از یک سریال تلویزیونى کنار گذاشته شده و مادر بهاره رهنما 
جاى او بازى کرده، از مهران مدیرى ناراحت است.

گیتى معینى درباره دلخورى اش از مهران مدیرى به یک شبکه اینترنتى گفت: «من هرگز آقاى 
مدیرى را نمى بخشم، من پنج روز تمام در ســرما کار کردم، آبان بود ولى نیاوران هواى بسیار 
سردى داشت. نقش مادر مهران غفوریان را بازى مى کردم. با آن پا درد شدید چند قرص خوردم 

تا کسى حال بد من را نبیند.»
او ادامه داد: «دو سه روز به ما تعطیلى دادند وگفتند با شما تماس مى گیریم، چند روز گذشت دیدم 
کسى تماس نگرفت. یکى از همان بچه ها به من زنگ زد و گفت معینى مى دانى جاى تو، مادر 
بهاره رهنما را گذاشتند؟ از همین جا به آن خانم مى گویم چگونه توانستى جاى من بازى کنى؟ 

و من یک هفته تمام گریه کردم چون تعداد زیادى مســکن مى خوردم تا درد زانویم ســرکار 
مشخص نشود.»

زانیار خسروى خواننده جوان موسیقى پاپ، که عضو گروه «ایهام» 
به همراه مازیار لشنى اســت. جدیدترین اثر خود را با نام «من دلم 

تنگه» منتشر کرد.
قطعه «من دلم تنگه» با صدا زانیار خســروى، آهنگسازى میالد 
بابایى، تنظیم، میکس و مستر، سیروان خسروى و ترانه على ایلیا، 

منتشر شده است.
زانیار خسروى که اوایل سال 1400، نسخه فیزیکى و دیجیتال 
آلبوم «آکوستیک» را منتشر کرده بود، در پیج اینستاگرام خود از 
ممنوع الفعالیتى به دلیل انتشار دابسمش از طرفداران دخترش در 

فضاى مجازى خبر داد.
خســروى در حال حاضر به همراه برادرش، ســیروان خسروى، 
آهنگساز و خواننده، مشغول نقش آفرینى در سریال شبکه نمایش 
خانگى «حرفه اى» به نویسندگى و کارگردانى مصطفى تقى زاده و 

تهیه کنندگى سعید خانى هستند.
سارا بهرامى، سیروان خسروى، ماهور الوند، زانیار خسروى و على 

مصفا از جمله بازیگران این سریال هستند.
«من دلم تنگه»، قطعه جدید زانیار خسروى با فضاى عاشقانه 
اســت . در این قطعه تکه اى از دیالوگ هاى زانیار خسروى در 

سریال «حرفه اى» نیز اجرا شده است.

«من دلم تنگه» 
جدیدترین اثر زانیار خسروى

 منتشر شد

راکتر «سنجرخان» مى شناسیم.
انسانى، است به وجوه ریال، قرار

مردمى روستاهاى اطراف سنندج، راهى میدان نبرد با 
روس ها شد.

ک
گ

گ

ک

«ایهام» که عضو گروه ى پاپ،
ترین اثر خود را با نام«مندلم

 خســروى، آهنگسازى میالد 
وان خسروى و ترانه على ایلیا، 

1، نسخه فیزیکى و دیجیتال 
ود، در پیج اینستاگرام خود از

مش از طرفداران دخترش در 

برادرش، ســیروان خسروى، 
فرینىدر سریال شبکه نمایش
 کارگردانى مصطفى تقى زاده و

ور الوند، زانیارخسروى و على
هستند.

 خسروى با فضاى عاشقانه 
وگ هاى زانیار خسروى در 

ت.

تنگه»  دلم
ىىىىىىىىىىىىىوى ر زانیار خسر

تشر شد

خسرو معتضد، تاریخ 
بیمارى هاى همه گیر را روایت مى کند

گیتى معینى:
 هرگز مهران مدیرى را نمى بخشم

بیوك میرزایى، بازیگر و گوینده باســابقه رادیو و تلویزیون، ضمن تأکید 
بر اینکه تمرکز کارى اش روى رادیو اســت گفت: در ســریال «جشن 

سربرون» حضور داشتم و فیلمبردارى این سریال تمام شده است.
بیوك میرزایى، بازیگر سینما و تلویزیون که آثارى چون «مدار صفر 
درجه»، «مرد دو هزار چهره»، «کاله پهلوى»،«کیمیا» را در کارنامه 
دارد، در خصوص اینکه درحال حاضر در کدام پروژه مشــغول به کار 
است؟ گفت: تمرکزم بیشتر بر رادیو است، در قالب نمایش رادیویى 
و داستان هاى شب و برنامه صبح جمعه و آخرین پروژه اى که در آن 

حضور داشتم «جشن سربرون» بود که دو سه روز پیش تمام شد.
این بازیگر درباره اینکه به طور متوسط در طول هر سال چندماه سرکار 

است اظهار داشــت: در رادیو برنامه ها روتین و مرتب است اما در قالب 
تصویر بستگى به کار دارد به طور مثال براى یک سریال نزدیک سه سال 

مشغول کار بودیم و من همزمان کارهاى دیگر را هم مانند سریال «روزگار 
جوانى» را انجام مى دادم. در حال حاضر در هیــچ کار تصویرى حضور ندارم. 

پیشنهاد شده است اما فعًال فقط مشغول کار در رادیو هستم.
بازیگر سریال «مدار صفر درجه» درخصوص سریال «جشن سربرون» و نقشش 
در این سریال گفت: این سریال یک درام عاشقانه و تاریخى و جزو کارهاى ویژه 
است که آقاى مجتبى راعى آن را کارگردانى کرده اســت. کار پر زحمتى بود و 
هنرپیشه هاى زیادى داشت. من نقش سردارى را بازى مى کنم که از گروهبانى 

و سرهنگى به سردارى مى رســد، یعنى فردى است که براى گرفتن درجه تالش 
مى کند.

بیوك میرزایى:
 تمرکزم روى رادیوست

تلویزیونى در روزهاى پایانى متوقفشده است
0او در گفتگویى تأکید کرده بود:  90 درصد تص
ســریال «ســنجرخان» تمام شــده و دع

ر و ى ىج ى ى ی
 توانستى جاى من بازى کنى؟
خوردم تا درد زانویم ســرکار 

 ضمن تأکید 
ل «جشن

ست.
دار صفر 
 کارنامه 
ل به کار 
دیویى 
ه در آن 

شد.
ه سرکار 

ما در قالب 
ک سه سال 

ریال «روزگار 
یرى حضور ندارم. 

سربرون» و نقشش
 جزو کارهاى ویژه 
کار پر زحمتى بود و 
کنم که از گروهبانى 

 گرفتن درجه تالش 

ست

■■■  

■■■  

فقدان مدارك
برگ ســبز خودرو ســوارى رانا تیپ TU5 مدل 1393 بنزینى به شماره موتور 
160B0074702 و شماره شاسى NAAU01FE3DT950747 به شماره پالك 
53 – 989 س 97 متعلق به فرزانه مستاجران به شماره ملى 0061657573 فرزند 

غالمحسین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى رادین گسترش پارس سهامى خاص به شماره ثبت 38685 و شناسه ملى 10260563021 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه 
حسابرسى پایش پرگاس کاردان به شناسه ملى 14006093996 و خانم ملیحه جبارى به کد ملى 1209967898 
به ترتیب بسمت بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت براى مدت یکســال انتخاب شدند. - تصویب تراز و 
صورتهاى مالى 1398 به تصویب رسید. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1257772)

آگهى انتقالى
شرکت سهامى خاص ســپید پخش صدرا به شناسه ملى 14008135054 و به شــماره ثبت 69474 به موجب 
صورتجلسه مورخ 1400/09/01 محل شرکت سهامى خاص سپید پخش صدرا به شناسه ملى 14008135054 
و به شماره ثبت 1950 ( واحد ثبتى خمینى شهر) به اصفهان به نشانى شرکت :استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله رسالت ، خیابان بسیج ، بن بســت کانون ، پالك 0 ، طبقه همکف و کد پستى 
8187156857 منتقل و تحت شماره 69474به ثبت رسیده و مراتب جهت اطالع عموم آگهى میگردد. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1257780)
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05

شنیده ها حاکى از آن است که فدراســیون فوتبال پس از 
حواشــى و جنجال هاى کمک داور ویدیویى که شــرکت 
هنگ کنگى تأمین کننده آن بود، به دنبــال عقد قراردادى 
سه جانبه با شــرکت روســیه اى براى ورود VAR به ایران 
است و قرار است فدراســیون به  واسطه یکى از اپراتورهاى 
تلفن همراه با این شــرکت روســیه اى وارد قرارداد شود تا 
زیرســاخت هاى ورود VAR فراهم شود. فدراسیون فوتبال 
درصدد اســت به زودى قرارداد خود را نهایى کرده و پس از 
آموزش هاى الزم، لیگ برتر را با VAR برگزار کند، هرچند 
زمان استفاده از آن مشخص نیست و براى به کارگیرى این 
تجهیزات، آموزش هاى الزم باید صورت بگیرد و فیفا نیز در 

این خصوص تأییدیه بدهد.

VAR روسى؛ به زودى؟

02

با قانون جدید AFC الهالل به جاى استفاده از چهار لژیونر مى 
تواند با تمام قوا با هفت لژیونر وارد عرصه رقابت در آسیا شود 
به همین دلیل الهالل بعد از قهرمانى در لیگ قهرمانان آسیا 
2021 شروع به خانه تکانى در لیست هفت لژیونرش کرده و 
شنیده شده که «لوئیس سوارز»، ستاره اروگوئه اى اتلتیکو 
مادرید با باشگاه الهالل قرارداد امضا کرده و در این ماه راهى 
لیگ عربستان مى شود و براى قهرمان آسیا بازى خواهد کرد.  
سران باشگاه الهالل براى دفاع از عنوان قهرمانى خود، عالوه 
بر خانه تکانى در لیست لژیونرها به دنبال سرمربى جدید به 

جاى ژاردیم فرانسوى هستند.

سوارز به الهالل پیوست

04

بارسلونا قرار است امشــب در دیدار حساس نیمه نهایى 
سوپر جام اسپانیا به مصاف رئال مادرید برود. فتح سوپرجام 
یکى از شانس هاى مهم بارسایى ها محسوب مى شود که 
بتوانند به واسطه آن فصل را بدون جام به پایان نرسانند؛ 
اما مثبت شدن تست کروناى فران تورس و پدرى به یک 
دغدغه بزرگ براى ژاوى تبدیل شده بود. حاال خبر رسیده 
که آخرین تست این دو بازیکن منفى شده و مشکلى براى 
همراهى بارسلونا در دیدار امشب مقابل رئال و البته فینال 
احتمالى نخواهند داشــت. این بهترین خبر ممکن براى 
ژاوى محسوب مى شود که عالقه زیادى به هر دو بازیکن 
دارد و قطعًا در صورت آمادگى، آنها در ترکیب اصلى قرار 

خواهند گرفت.

خبر فوق العاده براى ژاوى

01

فدراسیون فوتبال داوران دیدارهاى هفته پایانى دور رفت 
لیگ برتر را مشخص کرد؛ بر این اساس، مصاف ذوب آهن 
در برابر گل گهر سیرجان را امیر عرب براقى سوت خواهد زد 
و محمدرضا ابوالفضلى و مهدى عالیقدر او را در قضاوت این 
دیدار یارى خواهند کرد. همچنین قضاوت دیدار آلومینیوم 
اراك برابر سپاهان به مهدى سیدعلى با کمک هاى سعید 

على نژادیان و فرهاد مروجى واگذار شده است.

معرفى داوران
 بازى اصفهانى ها

03

تیم فوتبال ذوب آهن در هفته پانزدهم و پایانى نیم فصل 
اول لیگ برتر، میزبان گل گهر ســیرجان است و باید روز 
پنج شنبه 23 دى و از ساعت 15 برابر تیم امیر قلعه نویى 
صف آرایى کند؛ بر همین اســاس شاگردان مهدى تارتار 
که با تصمیم کادرفنى روز دوشنبه به استراحت پرداختند، 
از دیروز سه شنبه تمریناتشان را براى مصاف با سربازان 

ژنرال استارت زدند.

گاندوها استارت زدند

کاپیتان ســابق ذوب آهــن در واکنش به 
صحبت هاى تارتار دربــاره ماجراى کنار 
گذاشــتن این بازیکن از جمع سبزپوشان 
اصفهانى مى گوید او فقط فــرار رو به جلو 

مى کند و صداقت کافى را ندارد.
قاسم حدادى فر درباره شرایط ذوب آهنى ها در 
لیگ بیست ویکم اظهار کرد: ذوب آهن نوسانات 
زیادى داشته؛ با وجود این، بازیکنان تیم کیفیت 
خیلى خوبى دارند و مى توانند بهتر از این عمل 
کنند. امیدوارم این اتفاق بیافتد اما به نظر 
من نسبت به گذشــته تغییرات زیادى 

نداشتیم. امیدوارم تفکرى که وجود دارد و قیاس این تیم با تیم دو سال 
پیش برطرف شود. ذوب آهن تیم بزرگى است و همیشه مدعى قهرمانى 

و حاضر در جام باشگاه هاى آسیا بوده است.
کاپیتان سابق ذوب آهن درباره زمان خداحافظى رسمى اش گفت: این 
بحث ها منتفى است و خود باشگاه و مســئوالن در این رابطه صحبت 
مى کنند. همه چیز تمام شده اســت و با این شرایطى که مى بینم دیگر 
راهى براى برگشت وجود ندارد. براى ذوب آهن آرزوى موفقیت مى کنم 
اما بیشتر از من به باشــگاه ذوب آهن صدمه وارد شد چون 30 سال در 
این تیم حضور داشــتم. امیدوارم براى بازیکنان و نسل هاى بعدى این 

اتفاق نیافتد.
او در خصوص صحبت هاى مهدى تارتار در رابطه با ماجراى کنار گذاشتن 

این بازیکن از ذوب آهن گفت: با تمام احترامى که 
براى آقاى تارتار قائل هستم اما او صداقت 
کافى را ندارد و فراموش کرده به من چه 

گفته اســت. او روز اول به من گفت باید 
باشــى و برخى حرف ها زد که نقضش را ثابت 
کرد. در این مقطع درســت نیست بیشتر از این 
صحبت کنم و فقط مى توانــم بگویم تارتار 

گفته هایش را یادش رفته و فقط فرار رو به 
جلو مى کند. این مسئله براى من قابل 

درك نبود و به هر قیمتى نمى توانم 
در یک تیم بمانم.

 با تمام احترامى که 
و صداقت 
ه من چه

 گفت باید 
نقضش را ثابت 
ست بیشتر از این 
 بگویم تارتار 

 فرار رو به 
ن قابل 

وانم

کاپیتان
صحبت
گذاشــ

اصفهانى
مى کندو
قاسم حد
لیگ بیست
زیادى داشته
خیلى خوب
کنند
من

حدادى فر: تارتار صداقت کافى ندارد

سپاهانى ها که این فصل کارت هاى زرد متعدد بى موردى از داوران 
دریافت کردند در حالى فردا در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر 
فوتبال، باید به مصاف آلومینیوم بروند که 6 ستاره این تیم در خطر 

محرومیت از اولین دیدار نیم فصل دوم هستند. 
 مسعود ریگى، گئورگى ولسیانى، فرشاد احمدزاده، امید نورافکن، 
سروش رفیعى و محمدرضا حسینى در صورت دریافت کارت زرد 
در اراك، از دیدار بعدى ســپاهان در هفته شانزدهم مقابل مس 
رفسنجان محروم خواهند شد و باید در جدال برابر آلومینیوم مراقب 

رفتار و حرکاتشان باشند.

خطر بیخ گوش 6 سپاهانى

در شرایطى که شایعه شــده دروازه بان تیم فوتبال 
استقالل با یکى دو بازیکن فوالد معاوضه مى شود 

اما وى تمایلى به این اتفاق ندارد.
هر چه به نیم فصل نزدیک مى شویم شایعه جدایى 
برخى بازیکنان از استقالل بیشتر مى شود. یکى از 
این بازیکنان رشید مظاهرى است که در نیم فصل 
اول تنها در یک دیدار مقابــل ذوب آهن و به 

دلیل مصدومیت حسینى به میدان رفت.
11 هفته خروج از لیســت استقالل باعث 
شده تا شایعاتى پیرامون جدایى مظاهرى 
مطرح شود. مثًال عنوان شده باشگاه استقالل 
حاضر اســت این بازیکن را در ازاى انتقال صالح 
حردانى و یک بازیکن دیگر بــه فوالد منتقل کند 
هر چند  باشگاه استقالل هنوز موضوعى رسمى در 

خصوص این انتقال نداشت  است.
چندى پیش فرهاد مجیدى اعالم کرد به هر ســه 

دروازه بان خود تا پایان فصل نیــاز دارد و هر کدام 
شرایط بهترى داشته باشند براى استقالل به میدان 
مى روند؛ اما طبیعى اســت که مظاهرى از شرایط 
فعلى اش در ایــن تیم ناراضى باشــد. وى تا پایان 
فصل با استقالل قرارداد دارد و او هم موضع رسمى 
در خصوص جدایى از این تیم نگرفته اما مظاهرى 
به هیچ عنوان حاضر نیســت به این شکل از جمع 

آبى پوشان جدا شود. 
دروازه بان تیم فوتبال استقالل تصمیم دارد یا در این 
تیم بماند یا زیر بار معاوضه با بازیکنان باشگاه هاى 
دیگر از جمله فوالد نمــى رود. وى تصمیم دارد به 
مسئوالن باشگاه استقالل اعالم کند در صورتى که 
نیازى به وى ندارند رضایتنامه اش را صادر کنند؛ در 
غیر این صورت او زیر بار معاوضه نمى رود و طبق 
قراردادى که با این باشگاه دارد تا پایان فصل در این 

تیم باقى خواهد ماند.

در تازه ترین رده بندى تیم هاى فوتبال باشگاهى جهان 
طالیى پوشــان اصفهان با یک پله صعــود در جایگاه 
شانزدهم آسیا ایستادند. بر اســاس این رده بندى که از 
سوى سایت «فوتبال دیتابیس» اعالم شده تیم فوتبال 
ســپاهان با 1513 امتیاز بدون تغییر نسبت به رده بندى 
قبلى سومین تیم برتر فوتبال ایران است. شاگردان محرم 
نویدکیا در سطح جهانى در مقایسه با هفته گذشته با 19 

پله صعود در رتبه 262 قرار گرفته اند.
اما تیم فوتبال پرسپولیس که در رتبه نخست باشگاه هاى 
ایران قرار گرفته طبق این رده بندى جدید با 1614 امتیاز 
و بدون تغییر نســبت به رده بندى هفته گذشته در رتبه 
چهارم قاره کهن باقى ماند و با دو پله ســقوط نســبت 
به رده بندى هفته گذشــته در رتبــه 100 جهان جاى

 گرفت.
تیم فوتبال اســتقالل هم با 1547 امتیاز و بدون تغییر 
نســبت به رده بندى هفتــه قبل در رتبــه دوم فوتبال 
باشــگاهى ایران و جایگاه هشــتم آســیا باقى ماند. 
شاگردان فرهاد با یک پله صعود در رتبه 196 جهان قرار 

گرفتند.
در این رده بنــدى تیم هاى تراکتور، فــوالد و گل گهر 
ســیرجان به ترتیب در رتبه هاى چهارم تا ششم فوتبال 

ایران جاى گرفته اند.
پورتو با مهدى طارمى به رتبه 12 ســقوط کرد و زنیت 
سن پترزبورگ با سردار آزمون همچنان در رتبه 53 قرار 
دارد و فاینورد هم با علیرضا جهانبخش به رده 66 سقوط 

کرده است. 

محمدرضا خلعتبرى، وینگر با تجربه سپاهان در خصوص 
برترى این تیم مقابل فوالد در هفته چهاردهم و در مورد 
اینکه گفته مى شود سپاهان در این دیدار خوش شانس 
بود و روى دو شوت توانســت بازى را ببرد گفت: این را 
قبول ندارم و ما خیلى خوب بازى کردیم. فقط همان دو 
موقعیت نبود و توپ هاى خوبى روى دروازه فوالد بردیم 
و مى توانستیم حتى گل هاى بیشترى بزنیم که کم دقت 
بودیم. شوت هایى هم که زدیم تمرین شده بود و اینطور 

نیست که اتفاقى بوده باشد.
خلعتبرى در رابطه با رقابت باالى جدول با اســتقالل و 
پرسپولیس گفت: سپاهان چند فصل است که در کورس 
قهرمانى است و تیم بزرگى مثل ســپاهان همیشه باید 
مدعى باشد. اینکه بتوانیم در پایان فصل جام را باالى سر 
ببریم یا نه بستگى به خودمان دارد و عملکردى که در ادامه 
فصل خواهیم داشت. متأسفانه امتیازاتى از دست دادیم که 
کارمان را سخت کرده است ولى از لحاظ فنى عملکردمان 
در همان دیدارها هم خوب بوده و همه تالشمان را در ادامه 
به کار مى گیریم تا به صدر جدول برســیم و به امید خدا 
روزى که صدرنشین شدیم دیگر این جایگاه را از دست 
نخواهیم داد. در مورد رقابت با استقالل و پرسپولیس هم 
شکست در بازى هاى رو در رو باعث شد عقب بیافتیم؛ در 
حالى که مقابل استقالل و پرسپولیس حقمان شکست نبود 

و اگر نگویم باید پیروز مى شدیم، حداقل استحقاق کسب 
یک تساوى را داشتیم ولى شانس با ما یار نبود.

وى در مورد اینکه در این فصل کمتر به او در ترکیب اصلى 
بازى مى رسد و بیشتر به عنوان یار تعویضى وارد میدان 
مى شود، گفت: به هر حال سرمربى تیم آقاى نویدکیاست 
و ایشان صالح تیم را بهتر مى داند. من نمى گویم از نیمکت 
نشینى ناراحت نیستم و هر بازیکنى دوست دارد فرصت 
بیشترى براى بازى داشته باشد ولى به تصمیم کادرفنى 
احترام مى گذارم و هر چند دقیقه و در هر پستى که به من 
نیاز داشته باشند تالشم را مى کنم تا بهترین عملکرد را 

داشته باشم و براى تیم مفید باشم. 
وینگر سپاهان در رابطه با دو دیدار پیش رو مقابل آلومینیوم 
اراك گفت: آلومینیوم تیم بسیار خوبى است و نتایج این 
فصل نشــان از کیفیت باالى آنها دارد. دیدید که مقابل 
تیم هاى پر مهره و مدعى چطور ظاهر شدند و در 14 هفته 
فقط یک شکست را تجربه کردند. کار سختى مقابل آنها 
در لیگ و جام حذفى داریم ولى دیگر جایى براى امتیاز از 
دست دادن نداریم و در هر دو بازى فقط به یک چیز فکر 
مى کنیم و آنهم پیروزى اســت. اگر هفته آخر نیم فصل 
پیروز شویم و در جام حذفى هم بتوانیم به مرحله بعد صعود 
کنیم اتفاق خیلى خوبى است و یک مسیر سخت را از پیش 

رو برداشتیم.
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وینگر باتجربه سپاهان:

دیگر جایى براى امتیاز از دست دادن نداریم

صعود 19 پله اى طالیى پوشان اصفهان در جهان هافبک ذوب آهن:
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سعى مى کنم چه در 90 دقیقه و چه 10 دقیقه مثمرثمر باشم
ذوب آهن در حالى در چارچــوب هفته چهاردهم 
لیگ برتر به مصاف نســاجى رفت کــه پیش از 
این بازى نــام ســجاد جعفــرى در ترکیب تیم 

مهدى تارتار دیده مى شــد اما در نهایت 
این بازیکن نه تنهــا به عنــوان بازیکن فیکس 
که حتــى بــه عنــوان بازیکــن تعویضى هم 
در بــازى برابر نســاجى بــازى نکــرد. هافبک 
ذوب آهن در خصوص دلیل ایــن اتفاق گفت: به 
صورت اشتباه اســم من در ترکیب قرار گرفت و 
همین مسئله باعث شــد که نتوانم بازى کنم. به 
جاى سجاد دانایى، سجاد جعفرى زده بودند و بعد 
که مى خواستند لیســت را درست کنند از سازمان 
لیگ اعــالم کردند که اگر از لیســت خارج کنیم 
نمى تواند بــازى کند و براى همین نتوانســتم به 

عنوان بازیکن تعویضى هم وارد زمین شوم.
جعفرى در خصوص عملکــرد ذوب آهن در این 
بازى که در نهایت با نتیجه یک  بر صفر به ســود 
نساجى به پایان رسید، عنوان کرد:  تیم حریف روى 
تک موقعیت و روى یک ضربه کرنر گل زدند و بعد 
از آن هم طبیعتاً در فوتبال ایران وقتى یک تیم جلو 
مى افتد دفاعى بازى مى کنــد و بعد از آن تالش 
کردیم اما متأسفانه نتوانستیم به گل برسیم. حتى 
مربى نساجى هم اذعان داشت که ذوب آهن خیلى 
خوب بازى کرد اما فوتبال است و پیش مى آید و ما 

دو هفته بردیم و این هفته نتیجه نگرفتیم. 
جعفرى که فصل گذشته در نفت مسجدسلیمان 
حضور داشت ضمن ابراز رضایت از حضور در ذوب 

آهن بیان کرد: خدا را شکر وضعیت 
خوبى در ذوب آهن دارم و بیشتر بازى 
هاى دور رفت بازى کردم. شــرایط 

خوب است و فقط کمى 

نتایج بد گرفته بودیم 
که دو برد متوالى شرایط 

را بهتر کرد.
بازیکــن ذوب آهن درباره 
بازى هفته آینــده این تیم 
مقابل گل گهر هم عنوان 
کــرد: گل گهر تیــم واقعًا 
خوبى است و 7 امتیازى که 
از این تیم کسر شد باعث شد 

که االن در رتبه هفتم جدول 
قرار بگیرد وگرنه االن در رتبه 
دوم یا ســوم بودند و امیرخان 
هم در فوتبال ایران شــناخته 
شده هســتند و مربى صاحب 

سبکى هستند و بازیکنان خوبى 
هم دارند. بازى ســختى است ولى 

ما هم تیم دست و پا بسته اى نیستیم. 
همانطور که سپاهان را شکست دادیم و 

مقابل تیم هاى مطرح خوب بازى کردیم، 
ان شاءا... در این بازى هم بتوانیم خوب بازى 

کنیم.
جعفرى با بر اینکه حضور یا عــدم حضورش در 
ترکیب اصلى تیم اهمیتى برایش ندارد، ادامه داد: 

اینکه در بازى با ذوب آهن در ترکیب باشم یا 
نه مشخص نیست اما من آماده هستم چه 
از ابتدا در زمین باشم و چه به عنوان بازیکن 
تعویضى وارد زمین شــوم مطیع کادرفنى 
هستم و سعى مى کنم چه در 90 دقیقه 
و چه 10 دقیقه مثمرثمر باشم. 
مهم بــرد تیــم و نتیجه 

گیرى است.
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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 رسمى 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 شــود. در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید 

ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 11165 - 1400/09/16 هیات چهارم آقاى جعفر خوران به شناسنامه 
شماره 946 کدملى 1286657245 صادره فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 132,10 مترمربع از پالك 28 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت مالک رسمى یداله محمدى از سند شماره 36596 مورخ 1347/08/20 

دفترخانه شماره 86 اصفهان  
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/10/07 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/10/22- 

م الف: 1248710- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/117
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راى شماره 140060302027010709 مورخ 1400/09/10 مصطفى جدیدى هفدانى 
فرزند حسن على بشماره شناسنامه 1753 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286904307 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 18 ثبت 
اصفهان به مســاحت 200/81 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/10/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/22 - م الف: 1248943 - مهدى صادقى 

وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /10/119
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى 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 شــود. در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید 

ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 11487 - 1400/09/24 هیات سوم آقاى ناصر صفایى فر به شناسنامه 
شــماره 2384 کدملى 1282956590 صادره اصفهان فرزند محمد حســین در ششدانگ 
یکباب مغازه به مســاحت 46,63 مترمربع پالك شــماره 604 فرعى از 28 اصلى واقع در 
اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غــرب اصفهان ثبت در دفتر امالك به شــماره چاپى 

139820302025006245 تایید
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/10/07 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/10/22- 

م الف: 1248909- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/121
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- راى شماره 140060302027010710 مورخ 1400/09/10 حسین على ساسانى فرزند 
باقر بشماره شناسنامه 8600 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1283787873 در ششدانگ 
یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 67 فرعى از اصلى 15316 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 236/98 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
2- راى شــماره 140060302027010705 مورخ 1400/09/10 وحیــد صدرى فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 1167 صادره از اصفهان بشــماره ملى 1288018940 در 
ششــدانگ یکباب ســاختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 67 فرعى از 
اصلى 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 240 مترمربع. خریدارى طى سند 
رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/10/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/22 - 
م الف: 1248970 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان 

10/123/
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى 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 شــود. در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید 

ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 9972 - 1400/08/20 هیات اول خانم خدیجه تیمورى جروکانى به 
شناسنامه شماره 711 کدملى 1285812859 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 205,53 مترمربع قسمتى از پالك شماره 44 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عبدالرحیم تیمورى جروکانى 
از سند شماره 46703 مورخ 1349/1/16 دفترخانه شماره 29 اصفهان از مورد ثبت صفحه 

243 الى 264 دفتر 238 امالك
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/10/07 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/10/22- 

م الف: 1249117- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/126
تحدید حدود عمومى

آگهى تحدید حدود عمومى سال 1400
پیرو آگهى نوبتى اینک تحدید حدود قسمتى از امالك شهر علویجه 1 اصلى، دهق 4 اصلى، 

واقع در بخش 15 ثبت اصفهان به موجب ماده 14 قانون ثبت به شرح زیر آگهى مى شود. 
بخش 15 ثبت اصفهان 

علویجه یک اصلى و شماره هاى فرعى 
پالك 1760ـ آقاى محمود شفیعى فرزند یداله ششدانگ یک قطعه زمین محصور  به مساحت 

1173/70 مترمربع. 
پالك 2235ـ  خانم فاطمه علیرضایى علویجه فرزند رضا نسبت به 1292/53 سهم مشاع و 
آقاى اصغر علیرضایى علویجه فرزند رضا نسبت به 1278/59 سهم مشاع از 2571/12 سهم 

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 2571/12 مترمربع. 
دهق چهار اصلى و شماره هاى فرعى 

پالك 2641ـ آقاى سید احمد میرمنافى دهقى فرزند سید حسین ششدانگ یک درب باغ به 
مساحت 572/65 مترمربع. 

پالك 4878ـ  آقاى على اکبر هاشمى دهقى فرزند عبداله ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 
1166/35 مترمربع. 

تاریخ تحدید حدود پنج شنبه 1400/11/21
 تحدید حدود پالکهاى مذکور در تاریخ 1400/11/21 به ترتیب از ساعت 8 صبح به بعد در 
محل شروع و انجام خواهد شد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین 
اعالم مى شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند چنانچه که هر یک از 
صاحبان امالك و یا نماینده قانونى آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 
قانون مزبور، ملک آنها با حدود اظهارشــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالك که در موعد مقرر حاضر نبودنــد مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده هاى معترضى ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به این اداره باید با تقدیم دادخواســت به مرجع ذى صالح قضایى گواهى تقدیم را اخذ و به 
این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/10/22 - م الف: 1257214 - نصراله 

علینقیان - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت /10/175
فقدان سند مالکیت

شــماره نامه: 140085602006010383 - تاریخ ارســال نامه: 1400/10/18 - آقاى 
عبدالرحیم حاجى حیدرى ورنوسفادرانى فرزند محمد مهدى به استناد یک برگ استشهادیه 
محلى که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شــده مدعى است یکدانگ مشاع به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانى از ششدانگ پالك شماره 31 باقیمانده فرعى که به پالك 1443 تبدیل 
شده است از 116 اصلى واقع در خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر 157 
صفحه 481 مسبوق به ثبت و سند مى باشد و که در اثر جابجایى مفقود شده است و چون 
درخواست صدور المثنى ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از 
آنچه در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود ســند مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه 
کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 
1256585 - سید امیرحسین حسن زاده - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

از طرف مریم رضایى /10/178
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 140060302006003695- تاریخ: 1400/06/20 

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شــامل مع الواسطه از ابراهیم شیخى و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم فاطمه 
شیخى خوزانى به شناسنامه شماره 321 کدملى 1141458608 صادره فرزند ابراهیم نسبت 
به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 157,50 مترمربع پالك شماره 181 فرعى از 82 اصلى واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

طى گزارش مندرج 
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 اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. آگهى اصالحى مهلت اعتراض یک ماه - م الف: 1255976 
- قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. 

رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /10/179

طبق داده هاى آمارى ســالمت در آمریکا، نوجوانانى که 
سابقه عفونت ویروسى کووید دارند، بیشتر در معرض ابتال 
به دیابت هســتند. یافته هاى اولیه مشــاهده اى هستند و 
محققان خواستار مطالعه بیشتر در مورد ارتباط بین کووید 

و دیابت شده اند.
در بازه زمانى ماه مارس 2020 تا ژوئن 2021، محققان به 
بررسى میزان تشخیص هاى جدید دیابت در افراد زیر 18 
ســال پرداختند و افرادى که عفونت کووید - 19 را تجربه 

کردند و کسانى که تجربه نکردند را مقایسه کردند.
با بررســى یک و نیم میلیون کودك و نوجوان، محققان 
دریافتند که احتمال ابتال به دیابت در بیماران مبتال به کووید 

- 19 در مقایســه با بیماران بدون سابقه ابتال، 166 درصد 
بیشتر است. در بررسى داده اى دیگر، افزایش 30 درصدى 

در تشخیص دیابت به دنبال ابتال به کووید مشاهده شد. 
محققان مى گویند: کووید 19 ممکن است از طریق حمله 
مستقیم به سلول هاى لوزالمعده که گیرنده هاى آنزیم مبدل 
آنژیوتانسین 2 را بیان مى کنند، از طریق افزایش قند خون 
و تغییرات در متابولیســم گلوکز به دلیل عفونت، به دیابت 

منجر شود.
مشخص نیست که آیا شدت ابتال به کووید بر ابتال به دیابت 
تأثیر مى گذارد یا خیر و این که واکسیناســیون تا چه اندازه 

خطر دیابت را کاهش مى دهد.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: واکسیناسیون مردم علیه 
کرونا در جمهورى اســالمى ایران، یک حرکت کامًال 
بى نظیر در دنیا بود و تمام مردم در این امر، مشارکت و 
حمایت کردند. امروز حدود 90 درصد از جمعیت هدف، 
یک دوز و حدود 79 درصد نیز دو دوز واکسن را تزریق 
کرده اند. او گفت: امروز برخى کشــورها در آتش کرونا 
مى ســوزند، اما در ایران، چتر واکسیناسیون، با تالش 
مردم، امداد الهى و کمک هــاى همکاران ما در وزارت 

بهداشت، گسترده شد.
بهرام عین اللهى یادآور شد: تا امروز حدود 308 میلیون 
نفر در دنیــا به کرونا مبتال شــده اند کــه در تاریخ کم 

نظیر اســت و 5/5 میلیون نفر نیز جان خــود را بر اثر 
این بیمارى از دســت داده اند، آن هم در شــرایطى که 
انسان مدعى و مغرور پیشــرفت و تکنولوژى است؛ در 
این شرایط کشــورهاى مختلف فارغ از پیشرفته بودن 
یا نبودن، مبتال به کرونا هســتند، بیشــترین گرفتارى 
هم در آمریکاســت، درحالــى که آمریــکا خودش را 
اَبَرقدرت مى داند، اما بیشترین مبتالیان در آمریکا ثبت

 شده اند. 
عین اللهى گفت: تاکنون پنج مجموعه واکســن ســاز 
در پلتفرم هاى مختلف اقدام به تولید واکســن کرونا با 

استفاده از دانشمندان ایرانى کرده اند.

کرونا باعث ابتال به
 دیابت مى شود؟

90درصد مردم یک دوز 
واکسن کرونا زده اند 

اطالع رسانى در زمینه 
اومیکرون کافى نیست

رئیس رصدخانه اجتماعى کووید 19، بر اطالع رسـانى 
شفاف در پاندمى کرونا تأکید کرد و گفت: اطالع رسانى 

خوبى در زمینه اومیکرون صورت نمى گیرد.
حمیدرضا خانکه با اشاره به چالش هاى اقتصادى کووید 
که دنیا و ما با آنها رو به رو شدیم، تصریح کرد: مطالعات 
نشـان مى دهد که حوزه هـاى مختلفى همچـون حوزه 
حمل و نقـل، هتل هـا، رسـتوران ها و بیمارسـتان ها از 
کووید متأثر شدند و حوزه هایى که کمتر از کووید متأثر 
شـدند، مدیریت عمومى، بـرق، پل و ارتباطات اسـت و 
این در حالى اسـت که هتل ها، خرده فروشى ها و عمده 
فروشى ها وابسته به حاکمیت هسـتند. بیمارستان ها به 
ویژه بیمارستان هاى خصوصى به شدت از کووید متأثر 
شدند، چرا که عمل هاى جراحى و مراجعات بیماران غیر 

واگیر انجام نشده و یا کاهش پیدا کرده است.
وى در مورد نتایج بررسى هاى مربوط به افرادى که شغل 
خود را در اثر شـیوع کرونا از دسـت دادند، گفت: در سال 
گذشته، 23 درصد افراد کًال شغل خود را در اثر کووید از 
دست داده اند که خانم ها و شهرنشینان بیشترین آمار را 
در این جمعیت دارند. وى به چالش هاى اصلى کووید 19 
پرداخت و گفت: یافته هاى علمى در دوران کووید، متضاد 
و متفاوت بودند و رسـانه ها با انعکاس آنهـا، در مواقعى 
باعث شـدند که مردم در سـردرگمى قـرار بگیرند. وى، 
مشکالت شایع روانى و اجتماعى ناشى از کووید را بیان 
کرد و افزود: استرس، ترس، وسواس و دیگر مشکالت 
شایع روانى و اجتماعى ناشى از شرایط کرونایى، احساس 

تنهایى و نبودن تعامالت اجتماعى و خانوادگى است.

تاسیس
شرکت سهامى خاص کاوش کوثر سپاهان درتاریخ 1400/10/13 به شماره ثبت 69748 به شناسه ملى 14010664525 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام پروژه هاى فنى مهندسى وکارهاى عمرانى از قبیل طراحى نظارت واجرا و احداث و نگهدارى ساختمان 
هاى خصوصى و ابنیه عمومى – زیبا سازى شهرى ونگهدارى و توسعه فضاى سبزشهرى – امور پیمانکارى مربوط به احداث و نگهدارى فضاى سبز شهرى – امور تاسیساتى از قبیل احداث ، نگهدارى و بهره بردارى از تاسیسات و خطوط آب و فاضالب ، تولید، توزیع و انتقال نیرو ، شبکه هاى برق و تاسیسات برقى،– امور پیمانکارى مربوط به ساخت 
، توسعه ونگهدارى شبکه گاز رسانى شهرى و شبکه هاى مخابراتى ، کنتور خوانى و توزیع صورتحساب مشترکین ( آب ، برق ، گاز و مخابرات) ارائه خدمات در زمینه آشپزخانه و رستوران و طبخ وتوزیع غذا – حمل و نقل درون شهرى ،تامین خودروى استیجارى – ارائه خدمات مربوط به تایپ وتکثیر و خدمات دفتر فنى-ارائه خدمات و انجام امور فنى 
،کاربردى، توسعه اى و بنیادى ، تخصصى، نظارتى ، پژوهشى، تحقیقاتى ، علمى در زمینه کنترل پروژه ، مدیریت پیمان، مدیریت پروژه - پیمانکارى و ارائه خدمات مشاوره اى در زمینه کنترل پروژه، مدیریت پیمان، مدیریت پروژه - خدمات آموزشى کوتاه مدت – ارائه خدمات ادارى مربوط به دستمزد - خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور جهت شرکت – اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى جهت شرکت و ایجاد بنگاههاى اقتصادى– تامین نیروى انسانى به صورت موقت و متخصص صرفاً 
در راستاى تحقق اهداف شرکت 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 الهیه ، کوچه بوستان3[21] ، کوچه بوستان 21 ، پالك 0 ، طبقه اول کدپستى 8193983632 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 14001016164 مورخ 1400/09/30 نزد بانک صادرات ایران شعبه حکیم شفایى با کد 3236 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هیئت مدیره آقاى غالمحسین محمدى قهساره به شماره ملى 1189811952 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مرضیه سعیدى قهساره به شماره ملى 1189826348 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدمهدى محمدى به شماره ملى 1293259373 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم اعظم حاتمیان 
جزى به شماره ملى 1271073821 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم مهدیه محمدى به شماره ملى 1273080947 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 (1257768)

روى موج کووید-19

دبیر کمیته علمى کشورى مقابله با کرونا گفت: بر 
خالف تصور ایجاد شده،  اومیکرون مى تواند سنین 
باال را هم گرفتار کرده و حتى منجر به بســترى در 

آى سى یو و مرگ شود.
دکتر حمیدرضــا جماعتى درباره تصــور غالب در 
جامعه مبنى بر خفیف بودن اومیکرون، گفت: این 
ساده انگارى است که فکر کنیم اومیکرون خفیف 
اســت و بنابراین همه چیز را رها کنیــم. اکنون در 
بسیارى از کشورها تعداد بسترى هاى ناشى از ابتال 
به اومیکرون به میزان زیادى افزایش یافته و میزان 
مرگ ومیر هم افزایش یافته است. بنابراین باتوجه 
به اینکه اومیکرون سرایت زایى باالیى دارد و تعداد 
افراد زیادى درگیر مى شوند،  همین تعداد زیاد باعث 
مى شود که حتى اگر درصد بسترى شان هم نسبت 
به دلتا کمتر باشد، اما از آنجایى که سرایت زایى بسیار 
زیاد است و تعداد زیادى از افراد گرفتار مى شوند، به 
همین دلیل تعداد بســترى ها مى تواند خیلى بیشتر 

باشد و تعداد مرگ ومیر هم افزایش یابد.
جماعتى تأکیــد کرد: در حال حاضــر در ایران هم 
بسترى ناشى از اومیکرون داشــته ایم. بسیارى از 
بیمارانى که اکنون بسترى شــدند و دارند بررسى 
مى شــوند و حتى در آى سى یو هســتند، مبتال به 

اومیکرون هســتند. بنابراین نباید با ساده انگارى 
فکر کنیم که اومیکرون فقط منجر به یک بیمارى 
خفیف مى شود. شاید یکى از عللى که منجر به بروز 
این ابهام شده، این است که تعداد افرادى که گرفتار 

مى شوند، تعدادى شان در ســنین 20 تا 40 ساله اند 
که ایمنى خوبى دارند و واکســن زدند و شاید خیلى 
عالمت نداشــته باشــند؛ با این حال، مى دانیم که 
اومیکرون مى تواند سنین دیگر را هم گرفتار کرده و 

حتى منجر به بسترى در آى سى یو و خدایى نکرده 
مرگ شود.

جماعتى درباره وضعیت افزایش اومیکرون در کشور 
نیز گفت: طبق گزارش ها تقریبــًا 27 درصد از کل 
تست هایى که در هفته گذشته انجام شده، مربوط 
به اومیکرون بوده است. این افزایش زیاد با توجه به 
اینکه ویروس اومیکرون از نظر ماهیتى سرایت زایى 
بیشترى دارد و ســه برابر دلتا سرایت پذیرى داشته 
و هر یک نفر مبتال به اومیکــرون مى تواند 10 نفر 
را مبتال کند، نشــان مى دهد کــه اهمیت موضوع 
بسیار زیاد اســت. وقتى در عرض یک هفته اینقدر 
افزایش یافته، مى تواند در چند هفته دیگر به پیک 
خودش برسد. باتوجه به اینکه پیش بینى ما این است 
که طى چند هفته آینده احتماًال با پیک اومیکرون 
مواجه باشیم،  بنابراین پیشــنهاد کمیته علمى این 
است که مدارس، دانشگاه ها و مجامع اعم از کنسرت 
و... حداقل تا چند هفته آینده، براى بازگشایى شان 
تعجیل نشــود و بعد از این چند هفته ارزیابى کنیم 
و با این اقدامات، همچنین بــا رعایت پروتکل ها و 
تکمیل واکسیناســیون و تزریق دوز سوم واکسن، 
از ایجاد پیک اومیکرون در کشــور تــا حد زیادى

 پیشگیرى کنیم.

دبیر کمیته علمى کشورى مقابله با کرونا: اومیکرون خفیف نیست

افزایش زیاد تعداد تست هاى مثبت 
اومیکرون در کشور 

انتقال ویروس کرونا از طریق وسایل و بویژه وسایل مشترك در مکان هاى 
عمومى محتمل است؟

متخصص بیمارى هاى عفونى با بیان اینکه ویروس کرونا بر روى سطوح 
مختلف نشسته و ایجاد آلودگى مى کند، گفت: این ویروس زمانى از طریق 
سطوح منتقل مى شود که دست افراد با این سطوح تماس داشته و پس از آن 

دست آلوده با مخاط چشم، بینى و دهان تماس یابد.
سیاوش وزیرى افزود: در همین راستا تا زمانى که دست آلوده به مخاط چشم، 
بینى و دهان تماس پیدا نکند، دست زدن و تماس صرف با سطوح نمى تواند 
موجب انتقال بیمارى شود. این متخصص بیمارى هاى عفونى خاطرنشان 
کرد: این میان عمدتاً وسایلى که مشترك هستند مى توانند خطر بیشترى براى 
انتقال ویروس داشته باشند، وسایلى مانند دستگیره درها، نرده ها وسطوحى 
که در مکان هاى عمومى هستند. وى ادامه داد: بنابراین توصیه مى شود افراد 
پس از تماس دست با وســایلى که در مکان ها و خودروهاى عمومى وجود 
دارد، به طور جد از دست زدن به صورت خود خوددارى کرده و حتمًا دست 
ها را ضدعفونى کنند. وزیرى در خصوص انتقــال ویروس کرونا از طریق 
لباس نیز گفت: امکان انتقال آلودگى از طریق لباس هم وجود دارد و توصیه 
مى شود افراد زمانى که از بیرون به منزل برمى گردند حتمًا لباس هاى خود 
را در محلى جدا قرار دهند. وى تصریح کرد: در خصوص ضدعفونى کردن 
لباس ها هم اگر افراد آنها را 20 دقیقه جلوى نور آفتاب قرار دهند، ویروس هاى 
احتمالى روى لباس از بین خواهند رفت. همچنین شستشوى لباس ها با مواد 
شوینده موجب از بین رفتن ویروس هاى احتمالى بر روى آن خواهد شد. این 
متخصص بیمارى هاى عفونى یادآور شــد: انتقال ویروس از طریق تماس 
دست با وسایل و البسه و سپس تماس دست با مخاط دهان، بینى و چشم 
محتمل است، اما راه اصلى نیست و  تحقیقات صورت گرفته نشان مى دهد که 
در حال حاضر اصلى ترین راه انتقال ویروس از طریق ذرات ریز سرفه و عطسه 
افراد آلوده است. وى افزود: در این ذرات ویروس کرونا توسط ابر حاوى بخار 
احاطه شده و همین امر موجب مى شود که چسبندگى ویروس بیشتر شود و 
اگر این ذرات مدتى در محیط مانده و ابِر اطراف آنها خشک شود قدرت انتقال 

ویروس هم در پى آن کم مى شود.

اومیکرون از سطوح منتقل مى شود؟
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آگهى ابالغ
دراجراى ماده 208قانون مالیاتها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ مى گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصاً یا بوسیله وکیل تام االختیاربه اداره امور مالیاتى مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت 

به استناد تبصره ماده 239 قانون مالیاتهاى مستقیم پرونده امربراى رسیدگى به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

اداره کل امور مالیاتى استان اصفهان

شماره برگکالسهواحد مالیاتىنام ونام خانوادگىردیف
تشخیص

تاریخ برگ
تشخیص

سال
آدرسادارهمنبع مالیاتىاصل مالیاتدرآمد مشمول مالیاتعملکرد

شهرك صنعتى امیرکبیرکاشاناشخاص حقیقى2066142113328651397/04/31139140,000,0006,492,000رضا شرفى1
جاده ابوزیدآبادکاشاناشخاص حقیقى2066142115328601397/04/31139132,000,0004,893,600محسن کیایى2
جاده قمصرکاشاناشخاص حقیقى2066142121332501397/04/31139185,000,00015,483,000آقاى غالمى3
میدان بسیجکاشاناشخاص حقیقى2066142123332641397/04/31139166,000,00011,686,800م جندقیان4
بلوار دارالسالمکاشاناشخاص حقیقى2066142130332691397/04/311391100,000,00018,480,000آقاى افشارى5
ابتداى جاده ابوزیدآبادکاشاناشخاص حقیقى2066142125332591397/04/31139175,000,00013,485,000حمید مشیرى6
میدان بسیجکاشاناشخاص حقیقى2066141390108191396/02/31139039,000,0006,292,200آقاى مرغدارى کاشان7
میدان بسیجکاشاناشخاص حقیقى2066141395428051397/05/2113951,000,000149,850آقاى مرغدارى کاشان8
کاشانکاشاناشخاص حقیقى2066141111252891393/04/26138710,000,0001,498,500هادى ربیع زاده9
بلوار مال صدراکاشاناشخاص حقیقى2066141111226181392/04/04138822,400,0003,356,640هادى ربیع زاده10
بلوار مال صدراکاشاناشخاص حقیقى206614718621399/12/12139470,000,00010,498,500منصور زیارتى نصرآبادى11
خ نطنزباالترازکارخانه یخکاشاناشخاص حقیقى2066141623061399/12/1913945,530,000828,670عباس بیغمى12
خ نطنز کوى باللکاشاناشخاص حقیقى20661453639851400/03/26139442,000,0006,293,700سعید قاسم زاده13
خ نطنز کوى باللکاشاناشخاص حقیقى20661453645111400/03/27139548,000,0007,192,800سعید قاسم زاده14
خ نطنز روبروى کارواش کیمیاکاشاناشخاص حقیقى2066141487311511398/04/20139254,000,0009,289,200احمد خیمه کبود15
خ نطنز بعد از پل کاشاناشخاص حقیقى2066141830284201398/04/11139221,000,0003,146,850حسین محمدى16
خ نطنز بعد از پل کاشاناشخاص حقیقى2066141830240541395/04/31138919,000,0002,847,150حسین محمدى17
میدان بسیجکاشاناشخاص حقیقى2066142492245971398/03/261392172,200,00036,506,950رحمتى18
خ نطنز کوچه حسین پورکاشاناشخاص حقیقى2066142507162311398/02/241392150,000,00030,962,500ابوالفضل سلمانى پور19
خ نطنز کوچه حسین پورکاشاناشخاص حقیقى2066142507162331398/02/241393150,000,00030,962,500ابوالفضل سلمانى پور20
خ نطنز کوچه حسین پورکاشاناشخاص حقیقى2066142507162351398/02/24139424,000,0003,596,400ابوالفضل سلمانى پور21
خ نطنز کوچه معراج 45کاشاناشخاص حقیقى2066142511166091398/02/251392480,000,000125,336,000زهرا اکبرى22
بلوار مالصدرا بعداز خیابان راه آهنکاشاناشخاص حقیقى2066142512278471398/04/09139233,500,0005,193,300بهروز مسگرى23
بلوار مالصدرا بعداز خیابان راه آهنکاشاناشخاص حقیقى2066142512563291398/08/25139341,000,0006,691,800بهروز مسگرى24
بلوار مالصدرا بعداز خیابان راه آهنکاشاناشخاص حقیقى2066142512563311398/08/25139453,000,0007,942,500بهروز مسگرى25
خ نطنزکاشاناشخاص حقیقى2066142521334981398/04/301392115,000,00022,221,250محمدرضا مهین آبادى26
شهرك 22 بهمنکاشاناشخاص حقیقى2066142523237541398/03/221392570,800,000152,068,760حمید کاشانى27
شهرك 22 بهمنکاشاناشخاص حقیقى2066142523237561398/03/221393360,000,00088,892,000حمید کاشانى28
شهرك 22 بهمنکاشاناشخاص حقیقى2066142523237591398/03/2213941,768,000,000366,558,000حمید کاشانى29
بلوار ساحلى خ محسنىکاشاناشخاص حقیقى2066142528245671398/03/261392420,000,000106,874,000صالح امن زاده30
شهرك صنعتى زاگرسکاشاناشخاص حقیقى2066142529237151398/03/221392300,000,00070,910,000حسن اسدپور31
میدان بسیج بلوار شهداکاشاناشخاص حقیقى2066142530245611398/03/261392460,000,000459,540,000حسین ذاکرى32
شهرك 22 بهمنکاشاناشخاص حقیقى2066142532237331398/03/221392264,000,00060,120,800احسان شاه باالیى33
شهرك 22 بهمنکاشاناشخاص حقیقى2066142532237351398/03/221393160,000,00033,460,000احسان شاه باالیى34
شهرك 22 بهمنکاشاناشخاص حقیقى2066142532237381398/03/221394140,000,00020,979,000احسان شاه باالیى35
شهرك 22 بهمنکاشاناشخاص حقیقى2066142532237481398/03/22139568,500,00010,264,720احسان شاه باالیى36
ابتداى جاده قمصرکاشاناشخاص حقیقى2066142533237621398/03/221392240,000,00053,440,000عباس گل آقایى37
ابتداى جاده قمصرکاشاناشخاص حقیقى2066142533237651398/03/221393240,000,00053,440,000عباس گل آقایى38
خ نطنز کوى باللکاشاناشخاص حقیقى2066142534166121398/02/251392150,000,00030,962,500امیرحسین آخوندزاده39
خ نطنز کوى باللکاشاناشخاص حقیقى2066142534166151398/02/251393150,000,00030,962,500امیرحسین آخوندزاده40
خ نطنز کوى باللکاشاناشخاص حقیقى2066142534166191398/02/251394150,000,00030,962,500امیرحسین آخوندزاده41
خ نطنز کوى باللکاشاناشخاص حقیقى2066142534166221398/02/251395150,000,00030,962,500امیرحسین آخوندزاده42
کیلومتر 14 جاده قدیم نطنزکاشاناشخاص حقیقى206614254129801400/03/11139449,000,0007,342,650سید محمد ساداتى43
کیلومتر 14 جاده قدیم نطنزکاشاناشخاص حقیقى206614254129821400/03/11139528,000,0004,195,800سید محمد ساداتى44
جاده قمصرکاشاناشخاص حقیقى2066142550247371398/03/271392102,700,00019,149,320مرتضى مرصعى45
کیلومتر 10 جاده اردستانکاشاناشخاص حقیقى2066142580278451398/04/091392105,000,00019,723,750کامیل رسولى46
جاده قدیم اردستان نیروى اتمىکاشاناشخاص حقیقى2066142582285251398/04/121392216,000,00047,446,000مجتبى رضایى47
خ نطنز بلوار ساحلىکاشاناشخاص حقیقى2066142585202021399/06/311393125,000,00024,718,750حسین شفیعى48
خ نطنز بلوار ساحلىکاشاناشخاص حقیقى2066142585286301398/04/12139278,000,00014,084,400حسین شفیعى49
خ نطنز بلوار ساحلىکاشاناشخاص حقیقى206614258529721400/03/111394130,000,00019,480,500حسین شفیعى50
شهرك صنایع کارگاهىکاشاناشخاص حقیقى2066142587284281398/04/11139235,000,0005,493,000عباس کریمى51
شهرك صنعتى امیرکبیرکاشاناشخاص حقیقى2066142591322411398/04/251392300,000,00070,910,000سعید ریسى52
کیلومتر 5 جاده اردستانکاشاناشخاص حقیقى2066142592322371398/04/25139245,500,0007,590,900سرمدى53
کاشانکاشاناشخاص حقیقى2066142593322441398/04/251392360,000,00088,892,000علیرضا خوانسارى54
خ نطنز انتهاى کوى حسین پورکاشاناشخاص حقیقى2066142598332031398/04/29139245,000,0007,491,000حسنعلى رزاقیان55
خ نطنز انتهاى کوى حسین پورکاشاناشخاص حقیقى2066142599332011398/04/29139266,000,00011,686,800حبیب اله رجب زاده زارع56
خ نطنز انتهاى کوى حسین پورکاشاناشخاص حقیقى2066142600322461398/04/25139224,000,0003,596,400سعید رجب زاده57
خ نطنز کوى سجادیهکاشاناشخاص حقیقى2066142603332111398/04/29139291,500,00016,781,700محمدرضا خرمیان58
بلوار مالصدرا بعداز خیابان راه آهنکاشاناشخاص حقیقى2066142610336581398/04/30139210,500,0001,573,420محمد عبدى59
بلوار امام علىکاشاناشخاص حقیقى2066142643648921398/10/111394420,000,00062,937,000مهدى خوش نویس60
جاده قمصر کوچه آب انبار عابدکاشاناشخاص حقیقى206614265832081400/03/181394271,000,00040,609,350مهدى علیخانى کاشانى61
جاده قمصر کوچه آب انبار عابدکاشاناشخاص حقیقى206614265832101400/03/181395339,500,00050,874,080مهدى علیخانى کاشانى62
کمربندى آهن االت دستمالچىکاشاناشخاص حقیقى2066142708131571399/05/06139335,000,0005,493,000امیرحسین امیریان فر63
جاده نطنزکاشاناشخاص حقیقى2066142733201911399/06/31139367,500,00011,986,500محمدرضا مسعودى بیدگلى64
شهرك صنعتى فتح المبینکاشاناشخاص حقیقى2066142734202871399/06/31139317,500,0002,622,380فتح اله برزگو فرلو65
شهرك صنعتى فتح المبینکاشاناشخاص حقیقى2066142735202271399/06/31139317,500,0002,622,380اکبر ابراهیمى66
شهرك صنعتى فتح المبینکاشاناشخاص حقیقى2066142738202321399/06/31139360,000,00010,488,000محسن قربانى67
شهرك صنعتىکاشاناشخاص حقیقى2066142741201891399/06/31139349,000,0008,290,200صادق معصومیه68
شهرك صنعتىکاشاناشخاص حقیقى206614274132211400/03/18139460,000,0008,991,000صادق معصومیه69
شهرك صنعتىکاشاناشخاص حقیقى206614274132231400/03/18139575,000,00011,238,750صادق معصومیه70
شهرك صنعتىکاشاناشخاص حقیقى2066142747201621399/06/311393408,000,000103,277,600محمدعلى منورى71
شهرك صنعتىکاشاناشخاص حقیقى2066142748201661399/06/311393389,000,00097,583,300محمد آبادانى72
جاده قدیم کاشانکاشاناشخاص حقیقى206614288913131400/02/051394225,000,00033,716,250محمدرضا کلهر73
جاده قدیم کاشانکاشاناشخاص حقیقى206614288913191400/02/05139591,000,00013,636,350محمدرضا کلهر74
میدان بسیج بلوار شهداکاشاناشخاص حقیقى206614289013151400/02/05139470,000,00010,489,500فرهاد رحمانى نمین75
میدان بسیج بلوار شهداکاشاناشخاص حقیقى206614289013181400/02/05139570,000,00010,489,500فرهاد رحمانى نمین76
شهرك صنایع کارگاهىکاشاناشخاص حقیقى206614289118121400/02/191394225,000,00033,716,250احمد فخارى77
شهرك صنایع کارگاهىکاشاناشخاص حقیقى206614289118141400/02/191395173,000,00025,924,050احمد فخارى78
بلوار دارالسالمکاشاناشخاص حقیقى206614290143451400/03/311394420,000,00062,937,000علیرضا نجف خانى79
بلوار دارالسالمکاشاناشخاص حقیقى206614290243471400/03/311394444,000,00066,533,400حجت اطلسى80
شهرك صنعتى فتح المبینکاشاناشخاص حقیقى206614290343491400/03/311394420,000,00062,937,000امیر فالح81
خ نطنز کوچه حسین پورکاشاناشخاص حقیقى206614290444601400/03/311394150,000,00022,477,500عقیل رضایى82
خ نطنز کوچه حسین پورکاشاناشخاص حقیقى206614290445391400/04/021395490,000,00073,916,500عقیل رضایى83

م.الف :   1258733            

مودیان محترم مالیاتى جهت ایجاد تناظر بین دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکى با پرونده مالیاتى خود به درگاه ملى خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتى کشور به آدرس my.tax.gov.ir مراجعه نمایید



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

روز رســتاخیز، روزى اســت کــه خداونــد در آن روز، پیشــینیان 
را و آنــان را، کــه پــس از آنهــا آمده انــد، گــرد مــى آورد  تا به حسابشــان 
برســد و پــاداش اعمالشــان را بدهــد. مــردم در آن روز خاضعانــه 
بــر پــاى ایســتاده انــد و عــرق از چهــره هایشــان بــه دهــان هایشــان 
روان اســت. لرزش زمین مى لرزاندشان . نیکوحال ترین آنها، کسى است که 

براى خود جاى پایى بیابد و براى آسایش خود مکانى فراخ .
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

شهردارى بهاران در نظر دارد به اســتناد بند1 صورتجلسه شــماره 41 مورخ 1400/9/21 
شوراى اسالمى شهر بهاران عملیات اجرایى پروژه تکمیل میدان بقیه اله شهر را با اعتبارى 
معادل 12,000,000,000 ریال از محل اعتبارات سال جارى از طریق آگهى مناقصه و براساس 
نقشه و مشخصات موجود و فهرست بهاى راه و باند، ابنیه،تاسیسات برقى،مکانیک و آبرسانى 

سال 1400 سازمان برنامه و بودجه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
پیمانکاران و شــرکت هاى داراى صالحیت و رتبه بندى از سازمان برنامه و بودجه مى توانند 
به منظور آگاهى از شرایط مناقصه و دریافت و تحویل اســناد مناقصه از تاریخ درج آگهى 
(چهارشنبه 1400/10/15) تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1400/11/03 به واحد مالى 

شهردارى مراجعه نمایند. 
زمان تحویل پیشنهادات: سه شنبه مورخ 1400/11/5 

زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: چهارشنبه مورخ 1400/11/6 
تلفن تماس: 03137254005                                                                  

آگهى مناقصه (نوبت اول) چاپ  دوم چاپ  دوم 

م.الف :   1254750           جواد نصرى - شهردار بهاران

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

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

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

3- زمان دریافت اسناد تجدید مناقصه : از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا ساعت 12 روز شنبه مورخ  
1400/11/02  است.

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

سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه  توسط واحد امور قراردادها تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز  شنبه 
مورخ 1400/11/02 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى 

سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: کمیسیون عالى معامالت درساعت  10 صبح روز یکشنبه 1400/11/03 

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

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

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

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

11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 مى باشد.
www.ioz.ir  :آدرس سایت سازمان

info@ioz.ir :ایمیل سازمان
تلفن سازمان: 32673080- 32673010

مسعود منتظرى - مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

مدت قراردادبرآورد اولیه (ریال)عنوانردیف

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

چاپ  دوم چاپ  دوم 

رئیس پارك علم و فناورى دانشگاه آزاد، این دانشگاه 
را دانشگاهى براى حل مسائل جامعه خواند و گفت: 
بهتر اســت با همکارى دانشگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان، بتوانیم زمینه گسترش رشته هاى متناسب 
با منطقه ســمیرم باالخص حوزه صنعت سیب را در 

دانشگاه سمیرم داشته باشیم.
محمدجــواد صدرى مهر در نشســت مشــترك 
با مســئوالن ادارات و شــرکت هاى دانش بنیان 
شهرستان سمیرم که در دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
ســمیرم و با موضوع صنعت سیب برگزار شد گفت: 
رسالت دانشــگاه آزاد اسالمى حل مســاله است و 
این مقوله خود پیش درآمــدى دارد با عنوان تعریف 
مساله که فرآیندى پیچیده را شــامل مى شود، به 
خصوص اگــر فرآیندى فناورانه و همراه با کســب 
درآمد باشــد که در این صورت، صنعت و دانشگاه 
باید فعال تر وارد عمل شــده و در ابتداى امر و براى 
حل مشکل، باید تعریفى درست و منطقى از مساله 
صورت پذیرد؛ به بیانى دیگــر، گام اول براى درمان 
یک عارضه، شــناخت آن عارضه و پس از آن اقدام 

براى درمان است.
صدرى مهر خاطرنشان کرد: مثال عینى و عملیاتى 
از تعامل صنعت و دانشگاه پیش از این در مناطق و 
استان هاى دیگر اجرایى شده است که  با در کنارهم  
قــرار دادن دانشــگاه و صنعت، بخــش اقتصادى 
واحدهاى دانشــگاهى و شهرستان متبوع در بخش 
فناورانه با تعریف درستى که از حل مسئله داشتند در  
وضعیت خوبى قرار گرفته و چندین شرکت فناورانه 
با محصوالت مورد تقاضاى بازار آن شــهر یا استان 

مشغول به کار شده اند.
وى تصریح کرد: ما  قصد داریم در شهرستان سمیرم 
از مرحله ارائه نظریه و تئورى به مرحله عملیاتى شدن 
علم وارد شویم تا پاسخى فناورانه براى معرفى و در 
دست داشتن بازارهاى داخلى و بین المللى صنعت 

سیب شهرستان سمیرم ارائه کنیم.
رئیس پارك علم و فناورى دانشگاه آزاد اسالمى با 

بیان اینکه اطمینان قلبى دارم که با همت همگانى و 
شناخت مسئله، بعد از دو سال مشکل صنعت سیب در 
این منطقه  و حتى  کشور حل خواهد شد، خاطرنشان 
کرد: آنچه مسلم است اینکه در تجربه اى وسیع تر، 
شاهد پیاده سازى این مدل در مقیاس بین المللى و 

حضور در بازارهاى جهانى خواهیم بود.
صدرى مهر ظرفیت شهرستان سمیرم براى سرمایه 

گذارى در بخش صنعتى ســازى صادرات سیب و 
همچنین گسترش رشــته هاى دانشگاهى را قابل 
توجه دانســت و تصریح کرد: با توجــه به موقعیت 
شهرستان سمیرم، بهتر است با همکارى دانشگاه آزاد 
اسالمى استان اصفهان، بتوانیم زمینه گسترش رشته 
هاى متناســب با این منطقه باالخص حوزه صنعت 

سیب را در دانشگاه سمیرم داشته باشیم.

رئیس پارك علم و فناورى دانشــگاه آزاد اسالمى 
ضمن تاکید بر لزوم تاسیس مدارس مهارت افزایى 
تاکید کرد: تجربه راه اندازى مدارس مهارت افزایى و 
آموزش مهارت و همچنین تشکیل تیم کاشف جهت 
بررسى مســائل به صورت خصوصى ثابت کرده که 
مى تواند در هموار کردن مسیر شناخت و حل مسائل 
مفید واقع شده و نکته قابل توجه این است که حضور 
نماینده صنعت و بازار در این تیم الزم و حیاتى است تا 

بتوان در 6 ماه آینده، شاهد نتایج مفید و موثر باشیم.
در ادامه این جلســه اکبر پیرســتانى، دبیر دبیرخانه 
نظام موضوعات فناورى دنشگاه آزاد اسالمى استان 
اصفهان گفت: با توجه به شناختى که از منطقه و نقاط 
قوت و توان بالقوه شهرستان سمیرم در دست است، 
ظرفیتى ایــده آل براى اجراى طــرح پویش در این 
منطقه وجود دارد و خوشبختانه سهم چشمگیرى از 
آمار 2 هزار و پانصد نفرى مشارکت استانى دانشگاه 
آزاد در طرح پویش استان، به این شهرستان تعلق دارد.

دبیر دبیرخانه نظام موضوعات فناورى دنشگاه آزاد 
اسالمى اســتان اصفهان ضمن دعوت از مسئوالن 
شهرستان سمیرم براى گســترش تعامالت میان 
سازمانى با دانشگاه آزاد استان اصفهان، افزود: به دلیل 
ظرفیت هاى چشــمگیر از جمله رشته کشاورزى و 
بهره مندى از اعضاى هیات علمى تراز اول در استان و 
فضاى آموزشى مناسب، آمادگى الزم براى برگزارى 
کارگاه هاى آموزشى مشترك در زمینه امور باغى و 
زراعى در دانشگاه آزاد  استان اصفهان وجود دارد که 
مى تواند در خصوص آگاه ســازى و حل مشکالت 

بخش کشاورزى کمک شایانى داشته باشد.

رئیس پارك علم و فناورى دانشگاه آزاد خواستار شد:

براى گسترش صنعت سیب در دانشگاه سمیرم 
رشته هاى متناسب ایجاد شود

مدیران بانک قرض الحســنه مهر ایران در دیدار با مدیرعامل و معاونین شرکت 
پاالیش نفت اصفهان راهکارهاى تقویت همکارى هاى دوجانبه را بررسى کردند.
در این نشست صمیمى، محسن قدیرى، مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
با بیان اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران از بانک هاى خوشنام کشور محسوب 
مى شود، بر مراودات دوســویه تأکید کرد و گفت: تالش مدیریت سازمان بر این 
موضوع بوده که با همکارى و اســتفاده از تســهیالت ارزان قیمت بانک قرض 
الحسنه مهر ایران در جهت بهبود معیشت زندگى همکاران حرکت کند و امید است 

تعامالت فیمابین افزایش یابد.
مهدى صرامى، معاون اقتصادى و بازرگانى شــرکت پاالیش نفت اصفهان نیز 
برکات همکارى بانک مهر قرض الحسنه مهر ایران با این شرکت را بسیار مشهود 

توصیف کرد.
همچنین جهانگیر زنگنه، مدیرهماهنگى و توسعه سرمایه هاى انسانى شرکت 
پاالیش نفت اصفهان تجمیع پیمانکاران، ارائه حقوق و همچنین وام به کارکنان را 

نتایج مطلوب همکارى دوطرف دانست.
سیف اللهى، عضو هیئت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز طى سخنانى 
در این نشست صمیمى، ضمن معرفى و تشریح سبد محصوالت و نقش این بانک 
در معیشت مردم بیان داشت: بانک قرض الحســنه مهر ایران با در اختیار داشتن 
کارکنانى متعهد و متخصص خود را به عنوان الگو در سیستم بانکى کشور مطرح 
کرده است و با ترویج ســنت الهى قرض الحسنه ســعى در توانمندسازى و رفع 

مایحتاج ضرورى هموطنان نیازمند دارد.
وى افزود: ارائه تســهیالت قرض الحسنه، سهم بسزایى در بهبود معیشت اقشار 
نیازمند جامعه و اشتغالزایى کشور دارد و در این راستا بسیار خرسندیم عملکردمان، 
رضایت مدیریت و کارکنان شرکت پاالیش نفت اصفهان را به همراه داشته است.

در پایان نشست بر تقویت همکارى هاى فى مابین میان بانک قرض الحسنه مهر 
ایران و شرکت پاالیش نفت اصفهان تأکید شد.

یکى از کارکنان آبفاى اســتان اصفهــان در قالب پویش 
«اهداى دانایى» بخشــى از کتاب هاى شخصى خود را به 

کتابخانه شرکت اهدا کرد.
بهرام یزدى این اقدام فرهنگى را  با هدف کمک به ترویج 
فرهنگ کتاب و کتابخوانى، غنى ســازى و تقویت  منابع 

کتابخانه و همچنین ارتقاى فرهنگ کتابخوانى انجام داد.
وى در مجموع 100 جلد کتاب با موضوعات علمى، مذهبى، 
عمومى، دفاع مقدس و تخصصى در زمینه صنعت آبفا به 

کتابخانه آبفاى استان اصفهان اهدا کرد. 
بهرام یزدى در حال حاضر به عنوان رئیس اداره رسیدگى 
به امور پیمان هــا در معاونت بهره بردارى و توســعه آب  
مشغول به خدمت است. در پویش «اهداى کتاب – اهداى 
دانایى» از همکاران شاغل، بازنشسته و کلیه عالقه مندان 
دعوت شده اســت با هدف گســترش فرهنگ مطالعه و 
غنى سازى کتابخانه شرکت، کتاب هاى بدون استفاده خود 

را به کتابخانه آبفاى استان اصفهان اهدا کنند. 

همکارى بانک
 قرض الحسنه مهر ایران

 با شرکت پاالیش نفت اصفهان

اهداى 100 جلد کتاب به کتابخانه آبفاى اصفهان 

رئیس شورا هاى حل اختالف اســتان اصفهان از آزادى 2 هزار و 19 زندانى با تالش 
شوراى حل اختالف این استان در 9 ماهه ابتدایى سال 1400 خبر داد.

سید محمد موسویان با اشاره به تالش شــوراهاى حل اختالف براى آزادى زندانیان 
اظهار کرد: با تالش شــورا هاى حل اختالف حوزه هاى قضایى استان اصفهان در 9 
ماهه اول امسال 2 هزار و 19 زندانى از زندان آزاد و به آغوش گرم خانواده هاى خود 

بازگشتند.
رئیس شورا هاى حل اختالف استان اصفهان افزود: از این تعداد، پرونده هزار و 291 نفر 
با همت و وساطت شعب شوراى حل اختالف و 728 نفر با تالش و پیگیرى هاى شعب 

ویژه زندان استان اصفهان به مصالحه و در نهایت آزادى زندانى منتهى شده است.
موسویان گفت: امیدواریم با تقویت شعب شوراى حل اختالف استان اصفهان به ویژه 

شعب ویژه زندان، استفاده صحیح از ظرفیت این شعب و همکارى مسئوالن ستاد دیه 
و خیران زمینه آزادى بسیارى از محکومان فراهم شود.

آزادى بیش از 2000 زندانى 


