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رئیس کمیسیون امنیت ملىرئیس کمیسیون امنیت ملى
 و سیاست خارجى مجلس: و سیاست خارجى مجلس:

«توافق موقت»«توافق موقت»
را رد نکرده ایم؛را رد نکرده ایم؛
بررسى مى کنیمبررسى مى کنیم

     

رواج عمل هاى عجیب و غریب زیبایى در میان زنان و حتى مردانبازداشت قاتالن راننده تاکسى در چادگانشباهت سریال هاى ناصرالدین شاهى دردسرساز شدخرید نان کارتى مى شود؟! مربى سپاهان در جمع برترین ها اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سیاست فرزنِد کمتر 
در تفکر خانواده ها 
نهادینه شده است

در زمینه آب اصفهان با کسى رودربایستى نداریم
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اصفهان
 نیازمند برقرارى 
پرواز مستقیم به
  3 کشور است

مدیرکل امور بانوان استاندارى بوشهر گفت: آموزش هاى 
سیاست فرزند کمتر در تفکر خانواده ها نهادینه شده است و 

در حال حاضر براى این ساختار شکنى با مقاومت آنان مواجه 
هستیم. رقیه زنگنه نژاد مجموعه اى از عوامل و تفکرات را از 

علل اصلى کاهش تمایل جوانان به ازدواج دانست...

مدیر کل گمرك استان اصفهان گفت: برقرارى 
پرواز مســتقیم از این خطه به روســیه، کویت و 
عمان به عنوان مقاصد صادراتى ضرورى اســت 
اما هیچگونه برنامه ریــزى در این زمینه انجام 
نشده است. رسول کوهســتانى پزوه افزود: در 
صورت برقرارى پرواز به روسیه مى توان کاالها و 
محصوالت گلخانه اى این استان را به راحتى به 
آن کشــور منتقل کرد. وى با اشاره به پروازهاى 
بین المللى از اصفهان اضافه کرد: در زمان حاضر 

هشت پرواز به نجف...

مدیر عامل آب منطقه اى استان: ساالنه مدیر عامل آب منطقه اى استان: ساالنه 380380 میلیون متر مکعب آب از چاه هاى غیرمجاز برداشت مى شود میلیون متر مکعب آب از چاه هاى غیرمجاز برداشت مى شود
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معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى با اشاره به آخرین سیاستگذارى ها درباره مشکل آب اصفهان:

غفورى به بازى نفت رسید
کاپیتان تیم استقالل تهران که به تازگى پس از هفت هفته به 
میادین بازگشته بود در تمرینات آماده سازى پیش از دیدار 
هفته پانزدهم لیگ برتر دچار آسیب دیدگى شد و از ناحیه 
 MRI دوقلوى پا احساس درد داشت که پس از آزمایش

مشخص شد او مشکلى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اخطار  به 40 اداره 
و واحد صنعتى 
پرمصرف گاز

آسیب هاى اجتماعى زنان سرپرست خانواده در دوران کرونا 
7

ستاره

تیم ملى

3
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امام جمعه اصفهان:امام جمعه اصفهان:

دانشگاه ها در دانشگاه ها در 
زمینه انتخاب زمینه انتخاب 
استادان دقت استادان دقت 
داشته باشندداشته باشند

4

تالش ساعد سهیلى 
براى کسب نخستین سیمرغ 

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  دوم چاپ  دوم 

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

تاریخ انتشار: 1400/10/23

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
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رغ ی ین ب رغى ن

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد موارد زیر را از 
طریق فراخوان عمومى به فروش برساند. 

ـ سه پالك زمین با کاربرى تجارى واقع در بلوار ارم و معلم شهر جدید 
مجلسى (جنب دبستان البرز) 

ـ پالك مسکونى شماره 640 واقع در بلوك 233 اراضى شرق بهارستان 
متقاضیــان براى کســب اطالعــات بیشــتر مى تواننــد از تاریخ 
 www.bonyadmaskan-isf.ir شنبه 1400/10/25 به آدرس اینترنتى

مراجعه نمایند.

تجدید آگهى فراخوان عمومى چاپ اولچاپ اول

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

ازش د د شاه ال ا

ت: آموزش هاى 
دینه شده است و 

قاومت آنان مواجه 
مل و تفکرات را از

دانست...
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2020 هزار حلقه چاه غیرمجاز در اصفهان وجود دارد هزار حلقه چاه غیرمجاز در اصفهان وجود دارد
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رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
درباره مذاکرات وین گفت: دستورالعمل تیم اعزامى ما 
به مذاکرات، یک توافق دائــم و حداکثرى براى منافع 
جمهورى اســالمى اســت اما توافق موقت را هم رد 

نکردیم و بررسى مى کنیم.
وحید جالل زاده در رابطه با مطرح شدن گزینه توافق 
موقت در جریان مذاکرات وین گفــت: از همان دوره 
قبل طرف هاى غربى و حتى آمریکا به ما این پیشنهاد 
را مى دادند که اگر ما نتوانستیم به یک توافق قطعى و 

دائمى برسیم، روى توافق موقت بحث کنیم.
وى افزود: لذا طــرف مقابل به دنبــال توافق موقت 

هم هســت و پیشــنهادات را براى این توافق موقت 
به ما ارائه کرده اســت؛ اما این ایده آل ما نیســت در 
ضمن اینکــه رد هم نکردیــم، داریم این را بررســى 
مى کنیم؛ اما در وهله اول سیاســت و دستورالعمل تیم 
اعزامى ما بــه مذاکرات یک توافق دائــم و حداکثرى 
براى منافع جمهورى اسالمى اســت اما طرف مقابل 
وقتى به جاهاى ســخت مذاکره مى رســد، مى گوید 
اینجا که نمى توانیم بــه نتیجه برســیم، بیایید روى 
توافق موقت صحبت کنیم و مثًال مــا یک مواردى را 
بپذیریم و شــما هم یک مواردى و یک توافق موقت

 حاصل شود.

عبدالعلــى على عســگرى، مدیرعامل جدیــد هلدینگ 
پتروشیمى خلیج فارس پس از نشستى با وزیر نفت، کار خود 

را در بزرگ ترین هلدینگ صنعتى کشور آغاز کرد.
جواد اوجى، وزیر نفت در این نشست ضمن آرزوى موفقیت 
براى على عسگرى گفت: پروژه هاى بزرگى در صنعت نفت 
وجود دارد که افزایش همکارى شرکت صنایع پتروشیمى 
خلیج فارس و صندوق بازنشستگى صنعت نفت در اجراى 
این پروژه ها بسیار مهم و مؤثر خواهد بود. پس از برگزارى 
این نشســت، على عســگرى، فعالیت خــود را به عنوان 
مدیرعامل هلدینگ پتروشــیمى خلیج فــارس آغاز کرد. 
این همه در حالى اســت که رئیس کل سازمان خصوصى 

سازى انتصاب على عسگرى به سمت مدیرعامل هلدینگ 
پتروشیمى خلیج فارس را رد کرد و گفت که این شرکت هنوز 
صورت جلسه اى براى بررسى به سازمان خصوصى سازى 
ارسال نکرده است. حسین قربانزاده اظهارکرد: مطابق قانون، 
صورت جلسات مجامع شرکت هایى که سهام عدالت دارند 
یا در فهرست واگذارى هستند یا واگذار شدند و دوره نظارت 
و اقساط آنها تمام نشــده، از جمله تغییر در اعضاى هیئت 
مدیره حتماً باید به تأیید ســازمان خصوصى سازى برسد. 
وى تصریح کرد: شرکت هلدینگ پتروشیمى خلیج فارس 
هم از جمله این شرکت هاست و هنوز صورتجلسه اى به این 

سازمان ارسال نکرده است.

توافق موقت را رد نکرده ایم 
بررسى مى کنیم

مأموریت عسگرى در هلدینگ 
پتروشیمى قانونى است؟

دستمزد نگارش فیلمنامه 
  صبا| انجمن صنفى فیلمنامه نویســان 
ســینماى ایران در بیانیه اى حداقل دســتمزد 
فیلمنامه نویســان عضو این صنف را در ســال 
1401 اعالم کرد. در این بیانیه حداقل دستمزد 
براى نگارش یک فیلم ســینمایى 200 میلیون 
تومان تعیین و ســفارش شــده تا نویسندگان 
حرفــه اى دو تــا ســه برابر ایــن عــدد را با 
احتســاب اختصاص 5 درصــد از بودجه  فیلم 
از ســفارش دهنده مطالبه کنند. براى نگارش 
فیلمنامه  ســریال هاى تلویزیونى هم مبلغ 50 
میلیون تومان براى هر قســمت به عنوان رقم 
پایه اعالم شده و براى نگارش تله فیلم پیشنهاد 
انجمن صنفى فیلمنامه نویســان مبلغ پایه 100 
میلیون تومان اســت. براى نــگارش فیلمنامه  
سریال هاى رسانه  خانگى هم مبلغ 75 میلیون 
تومان براى هر قســمت به عنوان حداقل رقم 

قرارداد پیشنهاد شده است.

خبر خوب براى 
اینستاگرامى ها  

اینســتاگرام به زودى این    گجت نیوز|
امکان را براى کاربران فراهم خواهد کرد تا جاى 
پست هایشان در صفحه اصلى پیج خود را تغییر 
بدهند، صرف نظر از اینکــه در چه تاریخى آن 
پست را منتشر کرده اند. گفتنى است اینستاگرام 
به زودى تغییراتى را در فید صفحه اصلى کاربران 
ایجاد خواهد کرد. طبق اعــالم مدیرعامل این 
شرکت، طى چند هفته آتى این تغییرات جدید به 
آزمایش گذاشته مى شوند و اگر همه چیز مطابق 
برنامه  جلو برود، این تغییرات تا قبل از پایان نیمه 
اول 2022 رسماً روى این شبکه اجتماعى اعمال 

خواهد شد.

آتش زدن 
خودرو هاى لوکس 

  ایلنا| رئیس پلیــس پیشــگیرى تهران 
بزرگ از دســتگیرى مرد جوانى که خودروهاى 
گرانقیمت را در شمال تهران به آتش مى کشید 
خبر داد و گفت: متهم انگیزه حریق را حسادت 
اعالم کرد. ســرهنگ جلیل موقوفه اى افزود: 
جوانى حدوداً 25 ساله با کاله مشکى و صورت 
پوشیده با ریختن مواد اشتعالزا بر روى خودروهاى 
گرانقیمت آنها را به آتش مى کشید. وى افزود: 
کارشناســان ارزش ریالى خســارت وارده به 
مالباختگان را بیش از 30 میلیــارد ریال اعالم 

کرده اند.

شیرینى خوردن
 هم سخت شد!

روزنامه «اعتماد» در گزارشى از    برترین ها|
افزایش بى سابقه قیمت شیرینى و احتمال تبدیل 
شیرینى به یک کاالى لوکس خبر داده است. در 
بخشى از این گزارش رئیس اتحادیه قنادان تهران 
درباره رشد قیمت شکر و تأثیر آن بر قیمت شیرینی 
گفته است: در حال حاضر کمترین نرخ شیرینی زیر 
60 یا 70 هزار تومان در بازار نیست و شیرینی هایی 
هم که مغز پسته و گردو یا کاکائو در آنها به  کار رفته 

مسلماً قیمت باالتري خواهند داشت.

و باز هم مریم امیرجاللى! 
الله صبورى، بازیگر سینما و    برترین ها|
تلویزیون خاطره اى متفاوت از مریم امیرجاللى، 
بازیگر سینما و تلویزیون که آموزش آشپزى او در 
فضاى مجازى این روزها حســابى وایرال شده 
است را روایت کرد. الله صبورى در توییتر خود 
نوشت: «آنقدر توییت و پست از مریم امیرجاللى 
گذاشتید یاد یه خاطره افتادم. سر سریال "جاده در 
دست تعمیر" همبازى  بودیم. من نورا رو پنج ماهه 
باردار بودم ولى به هیچکس نگفته بودم. وقتى 
مى پرسیدن چرا چاق شدى مى گفتم تیروئیدم 
کم کار شــده. یه بار آروم مریم جون بهم گفت: 

الله، تیروئیدت لگد نمى زنه؟!»

خط فقر یا خط مرگ؟!
عضو هیئــت نمایندگان اتــاق بازرگانى    ایلنا|
تهران در مورد اظهارات معاون وزیر رفاه مبنى بر اینکه 
خط فقر براى یک خانواده چهار نفره 4 میلیون تومان 
است، اظهار کرد: به نظر مى رســد که میزان خط فقر 
بسیار بیشتر از این ارقام باشد. اگر خانواده اى بخواهد 
در طول ماه فقط چند بار گوشت بخورد چند برابر این 
4 میلیون تومان را باید صرف کند. مهراد عباد در ادامه 
اضافه کرد: 4 میلیون تومان براى یک خانواده چهار نفره 
خط فقر نیست بلکه خط مرگ است و اگر در شهرهاى 
بزرگ، خانه نداشته باشند و اجاره نشین باشند، فقط باید 

نان خشک بخورند.

تصویب انتقال آب
 دریاى عمان 

  ایسنا| نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى 
در جلسه علنى دیروز (چهارشــنبه) مجلس گزارش 
کمیســیون عمران در مورد طرح انتقال آب از دریاى 
عمان به استان سیستان و بلوچستان را بررسى کرده و 

ماده واحده این طرح را به تصویب رساندند.

جلسه معاون وزیر با شاخ ها!
دیــدار وحیــد یامین پــور، معاون    برترین ها|
امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانان بــا تعدادى 
از اینفلئونســرهاى اینســتاگرامى با واکنش کاربران 
شبکه هاى اجتماعى همراه شده اســت. به هر حال 
یامین پــور متعلق به طیف فکرى اســت کــه دائمًا 
اینستاگرام و شبکه هاى اجتماعى و هر چه که متعلق 
به آن اســت را تکفیر مى کنند، حاال جلســه گذاشتن 
با «شــاخ هاى اینســتاگرام» خیلى عجیب اســت و 
واکنش   هاى بسیارى داشــته. این دیدار یامین پور با 
اینفلئونسرهاى خبرســاز موجى از انتقادات را در بین 

کاربران شبکه هاى اجتماعى به دنبال داشته است.

دستگیرى
 5000 قاچاقچى میراثى  

فرمانــده یــگان حفاظــت وزارت    ایسنا|
میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى کشور 
از دســتگیرى 5000 قاچاقچى و حفــار غیرمجاز در 
سطح کشور از ابتداى امســال تا کنون خبر داد. سردار 
حسن مهرى اظهار کرد: طى چند سال گذشته بیش از 
5000 دستگاه فلزیاب از حفاران غیر مجاز ضبط شده 
و اقدامات الزم براى تعیین و تکلیف این دســتگاه ها 
انجام شده اســت. وى ادامه داد: در سطح کشور حدود 
200 دستگاه موتوربرق، 300 دستگاه پیکور و کمپرسور 
و همچنین دو دستگاه بیل مکانیکى ضبط شده است 
که براى حفارى هــاى غیر مجاز مورد اســتفاده قرار 

مى گرفتند. 

فروش گوشت مردار ؟!
پیــش  روز    روزنامه آفتاب یزد|چنــد 
مدیرعامل شرکت تعاونى شترمرغداران یزد از واردات 
شترمرغ هاى مریض و عرضه شترمرغ مرده در مراکز 
توزیع فرآورده هاى پروتئینى یزد خبــر داد. در همین 
ارتباط یکى از اعضاى هیئت مدیره شــرکت تعاونى 
شترمرغداران استان یزد اظهار کرد: به دلیل افزایش نرخ 
کرایه حمل و نقل، تراکم شترمرغ ها هنگام جابجایى 
بسیار باال رفته و همین مسئله به تلفات بیشتر منجر شده 
است. طبیعى است که وارد کننده در این حالت هرگز این 
موضوع را اطالع نمى دهد و همانجا اصطالحاً حیوان را 

حالل خواهد کرد. 

بنزین باالخره گران مى شود؟
عبدالعلى رحیمى مظفرى، عضو کمیسیون    ایلنا|
انرژى با بیان اینکه قرار نیســت نرخ بنزین در ســال 
آینده تغییر کند، گفت: اگرچه در حال حاضر شایعاتى 
مبنى بر تغییر قیمت بنزین در فضاى مجازى در حال 
انتشار است اما ذکر این نکته ضرورى است که موضوع 
افزایش قیمت آن در حد پیشــنهاد مطرح شــده که 

مى تواند قبول یا رد شود. 

خبرخوان

برنامه دولت حدف ارز 4200 تومانى است و حاال رئیس 
سازمان برنامه و بودجه از طرحى خبر داده که در آن قرار 
است دولت به مردم «کارت خرید نان» بدهد. طرحى که 

بر اساس آن احتماًال نان دو نرخى مى شود!  
قرار است ارز 4200 تومانى در بودجه سال 1401 حذف 
شود و قرار اســت این ارز فعًال فقط براى واردات گندم و 
دارو پرداخت شود. اما در نهایت برنامه دولت حذف این 

ارز اســت. البته دولت گفته برنامه اى با عنوان «کارت 
نان» دارد تا نان را با قیمت کنونى به دست مردم برساند.

اما کارت نان چیست؟ مسعود میرکاظمى گفته جزئیات 
کارت نان در دولت در حال بررســى است و هنوز نهایى 
نشده؛ اما پیشنهاد اولیه این اســت که ارز ترجیحى نان 
حذف شــود و دولت به مــردم کارت مخصوص خرید 

نان بدهد.

مردم مى توانند با این کارت نان را با قیمت فعلى از نانوا 
بخرند و بعداً دولت مابه التفــاوت قیمت واقعى و قیمت 
یارانه اى نان را به نانوا پرداخت مى کند. به عبارتى در این 
شیوه خرید نان، همان قیمت قبلى نان از کارت نان افراد 
کسر مى شود، ولى به نانوا قیمت جدید پرداخت مى شود.

طرح پرداخت کارت نان، در بانک مرکزى و وزارت اقتصاد 
در حال بررسى اســت و هنوز نهایى نشده اما این طرح 

در همین ابتداى کار ابهامات و ســئواالت زیادى ایجاد 
مى کند. اولین سئوال این است که آیا پرداخت کارت نان 
به معناى تعیین سهمیه مشخص تعداد نان براى هر خانوار 
طى یک ماه است؟ یعنى دولت بر اساس تعداد اعضاى 
خانوار به آنها سهمیه یا کوپن خرید نان مى دهد و مازاد بر 
آن را مردم باید با قیمت آزاد بخرند؟ مانند سهمیه بنزین 
که ماهانه سهمیه مشخصى پرداخت مى شود و مازاد این 

سهمیه، با قیمت آزاد محاسبه مى شود؟
اگر چنین باشد به معناى دو نرخى شدن قیمت نان است 
و بعد از این نان هم مانند بنزین قیمــت آزاد و یارانه اى 

خواهد داشت.
سئوال دیگرى که مطرح مى شود این است که آیا کارت 
خرید نان به صورت نقدى شارژ مى شود و یا مانند کارت 
بنزین است؟ به عبارتى ســئوال این است که آیا امکان 
برداشت نقدى از کارت مخصوص نان وجود دارد و یا نه؟

البته در نشست کمیسیون تلفیق مسئله پرداخت یارانه 
نان هم مطرح شده اســت. احتماًال چنین پیشنهادى به 
این معناست که دولت به جاى پرداخت کارت نان، ماهانه 

مبلغى را به عنوان یارانه نان به مردم بدهد.
این به معناى پرداخت یارانه جدید در اقتصاد ایران است. 
یارانه اى که به نظر مى رســد مبلغ آن بسیار کم است! 
دولت ســاالنه 4000میلیارد تومان یارانه نان پرداخت 
مى کند. یعنى یارانه اى که با کمک آن نان ارزان به دست 
مردم برسد. حاال اگر قرار باشد قیمت نان آزاد شود و دولت 
یارانه آن را به مردم بدهد، به هر نفر ماهانه چقدر یارانه 

نان پرداخت مى شود؟
با احتســاب اعتبار 4000 میلیارد تومانى و جمعیت 84 
میلیون نفرى ایران، ســهم هر فرد از یارانه نان ماهانه 
4000 تومــان مى شــود! معــادل خرید دو عــدد نان 

سنگک!

خرید نان کارتى مى شود؟!

مشهورترین مکان ترکمنستان در سطح بین الملل «دروازه جهنم» 
نام دارد و حاال قربــان «قلى بردى محمــدف»، رئیس جمهور 

ترکمنستان، دستور به بسته شدن این مکان داده است. 
«دروازه جهنم» یک میدان گازى در روستاى «دروازه» است که 
در اوایل دهه 70 میالدى، زمانى که حین حفارى براى اکتشاف گاز 

در شوروى، زمین فرو ریخت به وجود آمد.
دانشمندان این حفره عظیم را روشن کردند تا از پخش شدن گاز 
طبیعى جلوگیرى کنند و از آن زمان تا حاال آتش آن روشــن بوده 
است. اگرچه این دهانه گاز به یکى از جاذبه هاى گردشگرى مهم 
این کشور مبدل شده است، رئیس جمهور ترکمنستان از کابینه اش 

خواسته که راهى براى بستن دروازه جهنم پیدا کنند.
چندین دلیل براى این کار ذکر شده: تأثیرات منفى بر روى سالمتى 
مردمى که در آن حوالى زندگــى مى کنند و هدررفت منابع گازى 
ارزشمند و آسیب هاى محیطى. گاز طبیعى یکى از منابع مهم درآمد 
در این کشور آسیاى مرکزى است. در حال حاضر ضرب العجلى 

براى بستن دروازه یا خاموش کردن آتش عنوان نشده است. 

سردار حاجى زاده فرمانده نیروى هوافضاى سپاه در گفتگویى با روزنامه «کیهان» به بیان جزئیات دیدار چهار سال 
پیش فرماندهان عالى رتبه سپاه با حسن روحانى، رئیس جمهورى سابق پرداخته است.

سردار حاجى زاده مى گوید: در دولت دوم آقاى روحانى جلسه اى با او گرفتیم. سردار جعفرى فرمانده کل سپاه بود. 
حاج قاسم سلیمانى بود. بنده بودم. چند نفرى به آنجا رفتیم. آن جلسه براى چه بود؟ جلسه خیلى صریح و تند بود. 

در آن جلسه حاج قاسم با آقاى روحانى خیلى صریح حرف زد.
سردار حاجى زاده اضافه کرد: اگر یادتان باشد رهبرى صحبتى مى کردند هفته بعد آقاى روحانى موضع مى گرفت، 

سپاه را تخریب مى کرد، هر روز به خودى ها حمله مى کرد.
وى خاطرنشان کرد: در آن جلسه که ما رفتیم پیام جلسه این بود و همه این را گفتیم که آقاى روحانى ما کمک شما 
هستیم. آدم نباید خودزنى کند. ما توان و امکانى داریم مى خواهیم به دولت شما کمک کنیم. براى ما مهم نیست 
کدام دولت باشد هر دولتى باشد وظیفه مى دانیم کمک کنیم. دیدید در بحران هایى که پیش آمد مانند سیل و زلزله 
و مسائل مختلف واقعاً سپاه پاى کار بود. آدم نیروى خودش را نمى زند؛ این چه حرفى است که شما مى زنید! بعد هم 
گفتیم اگر این حرف ها را بزنید براى ما قابل تحمل نیست. شما هر روز مخالفتى مى کنید. دفاع از انقالب و ملت و 

نظام و رهبرى خط قرمز ماست. فکر نکن همیشه مى توانى این حرف را بزنى ما هم سکوت کنیم.
فرمانده نیروى هواى فضاى سپاه گفت: عین جمله حاج قاسم این بود که گفت: آقاى روحانى! مى خواهى مسیر 

احمدى نژاد را بروى؟ تو هم مى خواهى مثل او بشوى؟ مردم به تو رأى داده اند و رئیس جمهور شدى، بیا دست به 
دست هم دهیم کمک کنیم کشور را درست کنیم. براى چه خودزنى مى کنى؟ براى چه هر روز به خودمان حمله 

مى کنى؟ بیا مشکالت را حل کنیم.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانى ایران مى گوید 
امالك ایرانى ها در ترکیه 40 تا 50 درصد زیر قیمت 
واقعى آن به فروش مى رسد. این در حالى است که 
رئیس انجمن انبوه ســازان این ادعا را رد مى کند و 

مى گوید تغییرى در قوانین ترکیه رخ نداده است. 
با وجود نصف شدن ارزش لیر و مشکالت اقتصادى 
ترکیه، ایرانیان دومین خریدار ملک در ترکیه هستند. 
آمارها نشان مى دهد از مرداد سال 99 تا مرداد 1400، 
میزان تقاضاى ایرانیان بــراى خرید خانه در ترکیه 
21 درصد بیشتر شده. اما در همین زمان، معامالت 

مسکن در تهران 40 درصد کمتر شده است!
پیش تر ابوالفضل روغنى، رئیس کمیسیون صنایع 
اتاق ایران ادعاى عجیبى را مطرح کرده و گفته بود: 

براســاس تصمیم دولت ترکیه، ایرانیانى که در این 
کشور ملک یا آپارتمان خریدارى کرده اند حق فروش 
آن را ندارند. مگر اینکه بخواهند آن را به سازمانى که 
دولت ترکیه مشخص کرده بفروشند. این سازمان 
امالك ایرانى ها را با قیمت 40 تا 50 درصد کمتر از 

ارزش روز آن به فروش مى رساند.
این در حالى اســت که نایب رئیــس انجمن انبوه 
سازان اســتان تهران مى گوید: اعمال این قانون 
براى ســرمایه گذاران خارجــى در ترکیه صحت 
ندارد . ایرج رهبــر توضیح داد: چنانچه قرار باشــد 
اردوغان سیاست هاى کشورش که مبنى بر جذب 
سرمایه هاى خارجى را به زودى تغییر دهد منجر به 

فرار سرمایه مى شود. 

حامد قاســمى، یک کارشــناس بازار مسکن، نیز 
مى گوید: تجربه نشان مى دهد کسانى که در ترکیه 
امالك خریده اند مى توانند به افــراد ترك یا اتباع 
بفروشند. برخى با این فضاسازى ها قصد دارند جلوى 
خروج سرمایه از کشــور را بگیرند. این کارشناس 
بازار مسکن بیان کرد: یک ایرانى تنها در شرایطى 
نمى تواند واحد مســکونى خود را تا مدت سه سال 
بفروشد که پاســپورت ترکیه دریافت کرده باشد. 
دولت ترکیه این محدودیت را تا سه سال اعمال کرده 
تا سرمایه گذاران نتوانند از پاسپورت ترکیه براى اقوام 

درجه یک خود سوء استفاده کنند.
قاسمى گفت: برخى ایرانى ها هستند که به محض 
دریافت پاســپورت ترکیه واحد مسکونى خود را به 
شــکل صورى به اقوام نزدیک خود براى دریافت 
پاسپورت ترکیه مى فروشند که دولت ترکیه با اخذ 

این قوانین جلوى این سودجویى را گرفته است.
براساس این گزارش چندى پیش کوچ انبوه سازان 
از ایران به ترکیه و دوبى خبرساز شد. رامین گوران 
اوریمى، دبیر انجمن انبوه ســازان تهران گفته بود: 
نه تنها موقعیت خریداران بلکه موقعیت سازندگان 
هم در ایران تغییر کرده اســت. یعنى ســازندگان 
هم براى ساخت و ســاز و فعالیت هاى اقتصادى به 
ترکیه و دوبى مهاجرت کردند و این مسئله فراگیر 

شده است.

جزئیات دیدار 4 سال پیش فرماندهان عالى رتبه سپاه با حسن روحانى براى نخستین بار منتشر شد

حاج قاسم به روحانى گفت مى خواهى مسیر احمدى نژاد را بروى؟

«دروازه جهنم» 
بسته مى شود!

ایرانى ها نمى توانند امالکشان در ترکیه را بفروشند؟
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پیش فروش 
بلیت قطار بهمن ماه 

مدیر روابـط عمومى و امـور بین الملـل اداره کل راه 
آهـن منطقـه اصفهان گفـت: پیـش فـروش بلیت 
قطار هاى مسـافرى در راه آهن اصفهان براى سـفر 
در مـدت زمان یکـم تا نیمـه بهمن هم اکنـون آغاز 
شـده و تـا تکمیـل ظرفیـت ادامـه دارد. محمدعلى 
قادرى افـزود: فروش بلیت مسـیر تهران- مشـهد، 
تهران- طبس و تهـران- خواف و بالعکـس، هم از 
سـاعت 14 امروز به صورت اینترنتـى و مراکز مجاز 
فروش بلیت قطـار به صـورت حضورى در سراسـر 
کشـور آغاز مى شـود. وى افـزود: متقاضیـان براى 
کسـب اطالعات بیشـتر مى توانند به صورت شبانه 
روزى با سـامانه اطـالع رسـانى راه آهن به شـماره 
5149-021 تمـاس گرفتـه یا بـه پایـگاه اینترنتى

 www.rai.ir مراجعه کنند.

سامانه بارشى 
استان را فرا مى گیرد 

کارشـناس اداره کل هواشناسـى اسـتان اصفهان از 
ورود سـامانه بارشـى به اسـتان از امشـب خبر داد و 
گفت: بارش باران بسـیارى از مناطق به ویژه نواحى 
غرب و جنوب استان را فرا مى گیرد. آسیه آقایى اظهار 
داشت: بارش باران گاهى همراه با رعد و برق و ریزش 
برف در مناطق کوهستانى و سردسیر غرب و جنوب 
استان از پنجشـنبه تا روز شـنبه پیش بینى مى شود. 
کارشـناس مرکز پیش بینـى اداره کل هواشناسـى 
اسـتان اصفهان اضافه کرد: احتمال وزش باد شدید 
و احتمال وقوع طوفان لحظـه اى در مناطق غرب و 

جنوب و از روز شنبه در سراسر استان وجود دارد.

اصالح شبکه فاضالب 
اصالح شـبکه فاضالب فاز اول بلـوار میرزا کوچک 
خان به طول 1150 متر، 90 درصد پیشرفت فیزیکى 
داشته است. به گزارش روابط عمومى آبفاى منطقه 
2 اصفهان، هدف از اصالح شبکه که به روش تونلى 
انجام مى شـود، جلوگیـرى از پس زدگـى و حوادث 
ناشـى از آن اسـت. گفتنى اسـت علیرغم مشکالت 
ترافیکی و حساسـیت محل، با تمهیدات اندیشـیده 

شده این طرح با سرعت پیشرفت کرده است.

کارت واکسن شرط ورود
 به جلسه امتحان نیست

معاون تربیـت بدنـى و سـالمت اداره کل آموزش و 
پرورش اسـتان اصفهان تصریح کرد: داشتن کارت 
واکسـن دانش آموزان براى دادن امتحانات دى ماه 
ضرورى نیسـت، احتمال دارد دانش آموزى به دلیل 
بیمارى زمینه اى و توصیه پزشـکى واکسن کرونا را 
تزریق نکرده باشند، به دانش آموزان توصیه مى شود 
که واکسـن کرونا را تزریـق کنند اما شـرط ورود به 

جلسه امتحانات داشتن کارت واکسن کرونا نیست.

نحوه حذف جرائم 
کرونایى خودرو ها 

رئیس پلیـس راهور اسـتان اصفهان گفـت: مالکان 
خودروهاى داراى مجوز تردد در ایام محدودیت هاى 
کرونایى که مشـمول جریمه شـده اند، به سه روش 
مى توانند مشـمول حـذف جرائم شـوند. سـرهنگ 
محمـدى گفـت: ممکن اسـت شـخصى، حکمى از 
فرمانـدارى گرفتـه باشـد، اما ایـن احکام از سـوى 
اسـتاندارى یا فرماندارى به ما ابالغ نشده و مشمول 
جریمه شده باشد. وى افزود: پرستاران و کادر درمان، 
افـراد داراى احکام قضایـى، خبرنـگاران، بیماران و 
افراد داراى وقت عمل جراحى، افرادى که محل کار 
و ماموریتشان در طرح باشد مى توانند مشمول حذف 
این جرائم شـوند. وى گفت: مالکان خودرو هایى که 
مشمول جریمه شده اند از طریق مراجعه حضورى به 
دفاتر پلیس + 10 و پلیس راهنمایى و رانندگى استان 
و یا مراجعه به هیات هاى رسیدگى ماده 5 این جرائم 

را حذف کنند.

خبر

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان از صدور 
اخطار براى بیــش از 40 اداره و واحــد صنعتى به دلیل 
رعایت نکــردن الگوى مصرف گاز از ابتداى زمســتان 

تاکنون خبر داد.
منصور شیشــه فروش با بیان اینکه 24 تیم از شرکت 
گاز استان مصارف مختلف بخش هاى تجارى، ادارى و 
صنایع را در همه شهرستان ها بررسى و الزامات الگوى 
مصرف را ابالغ مى کنند، اظهار داشت: بیش از 40 اداره 
و واحد صنعتى از ابتداى زمستان تاکنون به دلیل رعایت 

نکردن الزامات الگوى مصرف انرژى اخطار گرفتند.
او با اشــاره به اینکه دســتورالعمل هاى مصرف بهینه 

برق و گاز به همه دستگاه هاى استان اعالم شده است، 
خاطرنشان کرد: آموزش هاى الزم توسط شرکت هاى گاز 
و برق به مدیران انرژى دستگاه هاى اجرایى در تابستان 
امسال ارائه شد که بتوانند الزامات مصرف بهینه انرژى را 

در دستگاه ها اجرا کنند.
مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان افزود: 
کاهش دســتکم 10 درصد مصرف گاز طبیعى در چهار 
ماهه پایانى سال نسبت به مشــابه سال گذشته به همه 
ادارات، بخش هاى فرهنگى، کشاورزى و اصناف ابالغ 
شده و الزم اســت همه این بخش ها و مصارف خانگى 

دماى رفاه 18 تا 21 درجه سانتیگراد را رعایت کنند.

مدیر کل گمرك اســتان اصفهان گفــت : برقرارى پرواز 
مستقیم از این خطه به روســیه، کویت و عمان به عنوان 
مقاصد صادراتى ضرورى است اما هیچگونه برنامه ریزى 
در این زمینه انجام نشــده است.رســول کوهستانى پزوه 
افزود: در صورت برقرارى پرواز به روسیه مى توان کاالها و 
محصوالت گلخانه اى این استان را به راحتى به آن کشور 
منتقل کرد.وى با اشاره به پروازهاى بین المللى از اصفهان 
اضافه کرد: در زمان حاضر هشــت پــرواز به نجف، هفت 
پرواز به ترکمنســتان، 2 پرواز به دوحه و 2 پرواز به دوبى 

انجام مى شود.
کوهســتانى پزوه خاطرنشــان کرد: مقرر شــده بود که 

شــرکت هاى هواپیمایى بیشترى از 2 ســال گذشته در 
اصفهان مستقر شــوند اما هیچ اقدامى در این زمینه انجام 

نشده است.
وى گفت: پرواز به عمان هم باید انجام شود تا زمینه صادرات 

به این کشور هم فراهم شود.
مدیر کل گمرك استان اصفهان افزود: روزانه 200 تن فلفل 
دلمه اى از اصفهان به روسیه صادر مى شد که در زمان حاضر 
با مشکل مواجه شده باید این مشکل با کمک طرف مقابل 
با سرعت برطرف شود در حالى که 70 درصد صادرات این 
محصول به روسیه از استان اصفهان و 30 درصد آن مربوط 

به استان هاى دیگر بوده است.

اصفهان نیازمند برقرارى پرواز 
مستقیم به  3 کشور  است

اخطار  به 40 اداره و 
واحد صنعتى پرمصرف گاز

رئیس اتحادیه فروشــندگان خــودروى اصفهان 
گفت: قرار است براى مالکان خودرو هاى باالى 10 
میلیارد ریالى از اول بهمن پیامک دریافت مالیات 

ارسال شود.
حمیدرضا قندى با بیان اینکه بسیارى از خودرو ها 
قیمت باالیى دارد، اما دلیلى بــر لوکس بودن آن 
نیست گفت: به نظر مى رسد تصویب قانون دریافت 
مالیات از صاحبان این خودرو ها کارشناسى نشده 

باشد.
وى گفت: در این زمینه الزم اســت مشخص شود 
چه خودرو هایى با چه شــرایطى شامل این مالیات 
مى شود، چرا که ممکن است دو خودرو با یک مدل 
و یک قیمت خریدارى شــده باشد، اما بعد از مدتى 

یکى سالم و دیگرى تصادفى شود.
رئیس اتحادیه فروشــندگان خــودروى اصفهان 
گفت: بنابراین باید قانون گــذار به این موارد توجه 
داشته باشــد که معیار مالیات از خودروى لوکس 
چیســت و آیا اگر این خودرو پس از مدت زمانى، به 
دالیلى کاهش نرخ پیدا کرد همچنان شامل مالیات 

مى شود؟
رئیس اتحادیه فروشــندگان خــودروى اصفهان 
گفت: اجراى چنین قوانینى در کشور هایى جوابگو 
است که اغلب مردم، داراى خودرو هاى گران قیمت 
و صفرکیلومتر هســتند. اما اجــراى آن در ایران 
که بیشــتر خودرو ها به حالت مستهلک درآمده اند 

کارشناسى شده نیست.

فرمانده انتظامى شهرستان چادگان گفت: سارقانى 
که با وارد کردن ضربات چاقو به یک راننده تاکسى 
وى را به قتل رساندند، در کمتر از یک ساعت توسط 
نیروهاى گشت فرماندهى انتظامى این شهرستان 

دستگیر شدند.
ولــى اروجى اظهار داشــت: ظهر روز سه شــنبه 
شــهروندى بــا نیــروى انتظامــى تمــاس 
گرفتــه واعــالم مى کند فــردى در ســه راهى 
کوگانــک در بخش چنــارود چــادگان زخمى 

شده است.
وى تصریح کرد: در تماسى به پلیس اعالم مى شود 
فردى با وارد کردن ضربــات چاقو و زخمى کردن 

راننده ماشین را به سرقت برده که با تالش هاى 5 
اکیپ نیروى انتظامى در شهرســتان موفق شدیم 
در کمتر از یک ساعت دو ســارق را که قصد فرار 
به اهواز را داشتند، دستگیر کرده و تحویل مقامات 

قضایى دهیم.
اروجى تصریح کرد: در تحقیقات مشخص شد که 
فرد زخمى شــده یک راننده تاکسى بود و سارقان 
در پوشــش مســافر، در میانه راه با ضربات چاقو 
وى را زخمى کرده اند که فرد زخمى شــده ابتدا به 
بیمارستان بوعلى چادگان انتقال داده شد و  سپس 
به داران انتقال یافت ولى متاسفانه وى بر اثر شدت 

جراحات جان باخت.

مدیــر عامــل آب منطقــه اى اســتان اصفهان 
گفت:دستکم 20 هزار حلقه چاه غیر مجاز در استان 
وجود دارد که از این میــزان حدود 10 هزار و 500 

حلقه متروکه و بدون آبدهى است.
حسن ساســانى روز چهارشــنبه در دومین جلسه 
شوراى اســالمى استان در اســتاندارى اصفهان 
اظهار داشت:ســاالنه نزدیک به 380 میلیون متر 
مکعب آب از چاه هاى غیر مجاز در استان برداشت 

مى شود.
وى ادامه داد: بیش از هشت هزار و 300 حلقه چاه 
غیر مجاز از سال 92 تا کنون در استان پر شده است 

که کار بسیار سختى بوده است.
 وى  اضافه کرد: آبخــوان اصفهان بزرگ و برخوار 
تحت تاثیر مســتقیم رودخانه زاینده رود اســت و 
ورودى این آبخوان از طریق رودخانه تامین مى شود 
و در زمان خشکى رودخانه، برداشت هاى ساالنه در 
دشت برخوار به باالى 450 میلیون متر مکعب از 

منابع آب هاى زیر زمینى برداشت مى رسد و پدیده 
فرونشست را در استان به دنبال دارد.

وى بیان کرد: بیشــترین افت سطح آب هاى زیر 
زمینى در کل دشت هاى استان اصفهان در دشت 
نجف آباد، شامل بخشى از فالورجان، نجف آباد و 

خمینى شهر اتفاق افتاده است.
مدیر عامل آب منطقه اى اســتان اصفهان گفت: 
هدر رفت آب در حوضه زاینده رود وجود ندارد اما در 
زمان بازگشایى آب حد فاصل چم آسمان تا نکوآباد 
در بعضى مواقع 12 متر مکعب بر ثانیه آب از ناپدید 
مى شود که میزان باالیى است که همه این آب ها 

در دشت نجف آباد هدایت مى شود.   
به گفته وى، چاله اى در دشــت نجف آباد ایجاد 
شده  است که هر چه آب را بازگشایى مى کنیم به 
سمت خود مى کشد و به عنوان آب هاى زیر زمینى و 
مصرف براى بخش کشاورزى، صنعت و آشامیدنى 

استفاده مى شود.

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان 
گفت: دانشگاه ها باید در انتخاب استاد دقت جدى 
داشته باشند و استادان خوب، آراسته و باشخصیت 

براى تدریس انتخاب و به کارگیرى کنند.
. سیدیوســف طباطبایى نــژاد روز  . . آیــت ا
چهارشــنبه در دیدار رییس جدید دانشــگاه پیام 
نور استان اصفهان افزود: تشــبه به معلم همیشه 
وجود داشته اســت و بر این اســاس باید استاد و 
معلمانى در مراکز آموزشــى به کارگیرى شــوند 
که بتوانند از لحاظ درســى، فکــرى و فرهنگى 
دانش آمــوزان و دانشــجویان را به خوبى پرورش 

دهند.
وى با تاکید بر اینکه انتخاب اســتاد خوب خیلى 
مهم است گفت: باید سعى شود تا در دانشگاه ها هر 
فردى، بخاطر مسائل مالى پذیرش نشود زیرا یک 

معلم و استاد نقشى باالتر از قاضى در حیطه عدالت 
آموزشى دارد.

امام جمعه اصفهان دانشگاه پیام نور را دانشگاهى 
آرام، کم سر و صدا و بدون حاشیه دانست و گفت: با 
توجه به سابقه این دانشگاه در آموزش هاى مجازى، 
انگیزه بیشترى براى تحصیل در آن نسبت به سایر 

دانشگاه ها وجود دارد.
وى یادآور شد: بیشتر دانشجویان پیام نور هم اهل 
مطالعه هستند و خیلى استادزده نیستند و هم اینکه 
با آزادى کامل به لحاظ شرایط تحصیل و مجازى 
بودن درس مى خوانند و در کنار آن به کار و فعالیت 

نیز مى پردازند.
آیت ا... طباطبایى  نژاد به چند اشکال در دانشگاه  ها 
اشاره کرد و گفت: این اشــکاالت شامل اختالط 
دانشجویان دختر و پسر، وسعت بسیار محیط هاى 
دانشــگاهى و ســهمیه بندى نشــدن رشته هاى 

دانشگاهى بنا بر جنسیت است.  
وى تاکید کرد: بایــد افرادى که در دانشــگاه ها 
تحصیل مى کنند از بین دانش آموزان با اســتعداد 
انتخــاب شــوند و الزمه ایــن مهــم برگزارى 
کنکــور اســت و برداشــتن این آزمــون علمى 
و امــکان ورود براى همــه در دانشــگاه ها کار 

اشتباهى است.

ارسال پیامک مالیاتى براى مالکان خودرو هاى لوکس  

بازداشت قاتالن راننده تاکسى در چادگان

20 هزار حلقه چاه غیرمجاز
 در اصفهان وجود دارد

دانشگاه ها در زمینه
 انتخاب استادان دقت داشته باشند

معاون هماهنگــى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
گفت: مسائل و مشکالتى که در این استان از 30 سال 
پیش تاکنون بوجود آمده اســت در طول ســه ماه حل 

شدنى نیست.
به گزارش ایرنا، مهران زینلیان در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه مسائل این استان را باید بر اساس اولویت بندى حل 
و فصل کنیم اظهار داشت: کمبود آب، فرونشست زمین، 
آلودگى هوا و افزایش بى رویه ریزگردها از جمله مسائل 
این استان است که  حل این مسائل بدون همراهى مردم 

و رسانه ها حل شدنى نیست.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان با 
بیان اینکه امروز همه ما و بویژه رســانه ها نقش مهمى 
و حساســى بر عهده داریم افزود: رسانه ها براى  شفاف 
سازى در جامعه باید همانند گذشته بصورت عاقالنه و 

مسووالنه به موضوعات مختلف بپردازند.
وى با اشاره به اینکه در فضاى هیاهو و غوغاساالرانه، 
فتنه ایجاد مى شود اضافه کرد:  مسووالن باید بصورت 
صریح و شــفاف بر مبناى اصل صداقت پاســخگوى 
سواالت و مطالبات رسانه ها و خبرنگاران باشند تا بتوانیم 

مسائل را حل کنیم.
زینلیان خاطرنشــان کرد: آب بعنوان مسأله اول استان 
اصفهان است و با دولت جدید و استاندار اصفهان به این 
موضوع توجه ویژه دارند؛ بیش از 70 تا 80 درصد وقت 
مدیران اســتان در این دوره به موضوع آب اختصاص 
پیدا کرده است و تاکنون جلسات متعددى در این زمینه 

برگزار شده است.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان با 
بیان اینکه تاکنون چندین جلسه در سطح ملى و استانى 
با حضور نخبگان، مجموعه هاى دانشگاهى و هیات هاى 
اندیشه ورز براى حل مشکل آب اصفهان تشکیل شده 
است افزود: تمام نظرات و راهکارهاى ذینفعان در این 

مسیر گرفته شده است.
وى گفت: آب نه  تنها براى کشاورزان، بلکه براى حیات 
اصفهان از اهمیت خاصى برخوردار است؛ باید به موضوع 
آب اصفهان در کنار سایر مســائل این استان بصورت 

عالمانه پرداخته شود.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان اظهار 
داشت: کاهش حجم مخزن سد زاینده رود بعنوان منبع 
اصلى تامین آب آشــامیدنى مردم اصفهان در شرایط 
کنونى نسبت به 50 سال گذشــته بى سابقه بوده است 
به گونه اى که 73 درصد ســد زاینده رود خالى است و 

بخشى از آن هم آب غیر قابل استفاده است.
زینلیان تاکید کرد: حل مشــکل کشاورزان اصفهانى و 
مطالبه به حق آنها یکى از اولویت هاى استان است اما 
نباید در این فضا دچار تصمیمات هیجانى و پوپولیستى 
شویم ؛ حل مسائل زیســت محیطى استان هم بعنوان 
یکى دیگر از مســائل ایــن خطه از اهمیــت ویژه اى 

برخوردار است که باید بطور خاص به آن پرداخته شود.
وى افزود: حل مســائل بصــورت هیجانــى یکى از 
رویکردهاى گذشته این اســتان بوده و به همین دلیل 
موضوع هاى مختلفى بصورت حل نشــده تشدید شده 

است.
معاون هماهنگى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان با 
اشاره به نقش حیاتى آب زاینده رود در معیشت و اشتغال 
کشاورزان و مردم استان اصفهان افزود: باید براى تامین 
معیشت و رفع مشکالت کشاورزان برنامه ریزى اساسى 

و با رویکردى عالمانه و رو به جلو انجام دهیم.
وى اضافه کرد: اقدامات بسیارى در گذشته انجام شده 
اما در زمان حاضــر هیچ برنامه مدونــى در این زمینه 

وجود ندارد.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: 
منافع استان اصفهان و استان هاى مجاور از جمله چهار 
محال و بختیارى، یزد و خوزستان در بسته راهکارهاى 

احیاى زاینده رود در نظر گرفته شده است.
وى با اشاره به اینکه در این بسته به منافع همه استان ها 
بر اساس تعقل، علم و دانش توجه شده است، بیان کرد: 
همانطورى که در اســتان چهارمحال و بختیارى براى 
تکمیل طرح بن - بروجن به آب نیاز دارند ما هم براى 
احیاى زاینــده رود به آب نیاز داریــم ؛ بطور قطع طرح 
بن- بروجن باید از منبع دیگــرى غیر از حوضه زاینده 

رود تکمیل شود.
وى یادآور شد: بســته راهکارهاى احیاى زاینده رود در 
چهار محور اصلى شــامل کاهش مصارف مجاز، حذف 
مصارف غیر مجاز، تامین منابع آبــى جدید و مدیریت 
کیفیت آب طراحى شده اســت ؛ حیات اصفهان به آب 
وابسته است و امروز دیگر زمان آن نیست که در زمینه 

آب با کسى رودربایستى داشته باشیم.
وى تاکید کرد: خط قرمز ما آب آشامیدنى اصفهان بزرگ 
است و پس از تامین آب شــرب، هر گونه منبعى باید بر 
اساس اسناد حق آبه بران به آنها اختصاص داده شود که 
یکى از مهمترین آنها محیط زیست است و  با هر گونه 
بارگذارى جدید بر حوضه زاینده رود بطور قطع مخالفیم.

وى افزود: صنایــع آب برى که محــل تامین آب آنها 
مشخص نیســت، به آنها اجازه توســعه داده نمى شود 
و صنایع فعال هم باید منابع مصرف آب خود را اصالح 

کنند.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان اظهار 
داشــت: برخى نمایندگان در خصوص مطالبه و دفاع 
از منابع آبى استان هماهنگ هســتند اما برخى از آنها 
اینگونه نیســتند و باید با بانگ و صداى بلند و به دور از 
هرگونه مباحث حاشیه اى و قومیت گرایى از منابع آبى 

استان و احیاى زاینده رود دفاع کنیم.
زینلیان گفت: همه ما در یک کشــتى نشســته ایم و 
باید مســائل و مشــکالت اصفهان در کنار مشکالت 
اســتان هاى دیگر از جمله چهارمحال و بختیارى، یزد، 
خوزســتان حل شــود. وى افزود: افق روشــنى براى 

بازگشایى زاینده رود در پیش نیست.
معاون هماهنگــى امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
گفت: مسووالن دولتى در سفرهاى استانى یک سرى 
قول هایى از جمله تعیین نماینده مقیم در حوضه زاینده 
رود دادند که باید رسانه ها در این زمینه پیگیرى و مطالبه 

الزم را داشته باشند.
وى گفت: بعضى مواقع مسووالن اســتانى نمى توانند 
پاسخ این سواالت را بدهند که باید رسانه ها این موارد را 

از مسووالن کشورى مطالبه و پیگیرى کنند.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى با اشاره به آخرین سیاست گذارى ها 
درباره مشکل آب اصفهان:

در زمینه آب اصفهان با کسى 
رودربایستى نداریم

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانى و مدیر حوادث دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان در ارتباط با شــنیده ها که برخى از 
آمبوالنس ها از انتقال بیمــاران کرونایى خوددارى مى کنند 
گفت: به طور کلى بیماران اورژانســى و بیمارانى که شرایط 
تهدید کننده حیات دارند و هوشــیارى یــا تنفس آنها دچار 
اختالل شــده اســت در اولویت اورژانس 115 هستند، ولى 
صرفا مبتال به کرونا بودن دلیل بر اعزام آمبوالنس 115 و یا 

انتقال بیمار نیست.

فرهاد حیــدرى اضافه کرد: ممکن اســت ایــن افراد فقط 
عالیمى مانند سرماخوردگى داشته باشند که این مورد شرایط 
اورژانسى نیست و نیازى به انتقال اورژانسى توسط واحدهاى 
امدادى وجود ندارد، اما چنانچه بیمار کرونایى عالیمى دال 
بر شــدت بیمارى مانند تنگى نفس را داشــته باشد یا موارد 
دیگرى که با هماهنگى پزشــک اتاق فرمان است، حتما به 
مرکز درمانى منتقل خواهد شــد و قطعا همکاران اورژانس 

کوتاهى نمى کنند.

 شرط انتقال بیماران کرونایى به بیمارستان با آمبوالنس
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همزمان با برگزارى مراسم رونمایى از قسمت نخست مجموعه 
نمایش خانگى «جیران»، مهرداد غفارزاده نویسنده و کارگردان 
مجموعه نمایش خانگى «آهوى من مارال» پرونده شکایت از این 

سریال را به دادسرا مى برد.
در ماه هاى گذشته مهرداد غفارزاده از سازندگان مجموعه نمایش 
خانگى «جیران» به کارگردانى حســن فتحــى و تهیه کنندگى 
اسماعیل عفیفه در مراجع ســینمایى و فرهنگى شکایت کرده و 
علت این شکایت، شباهت ها میان فیلمنامه سریال «جیران» با 

طرح سریال «آهوى من مارال» بوده است.
این اختالف براى اولین بار در اوایل ســال 99 مطرح شده بود و 
طرفین دعوا با پذیرش صالحیت آیفیک (انجمن صنفى شرکت ها 
و موسسات فیلمسازى ایران)، شکایت خود را از طریق این انجمن 
پیگیرى کرده بودند و طبق نظر اعضاى تیم داورى، اســماعیل 
عفیفه تهیه کننده ســریال «جیران» موظف شــد تا یک سال، 
سریال مشابه «جیران» و «آهوى من مارال» را به انتشار نرساند 
و همچنین تمام بخش هاى مشــابه با طرح سریال «آهوى من 

مارال» را از سریال «جیران» حذف کند.
با این حال طى هفته هاى گذشته، مهرداد غفارزاده نویسنده طرح 
«آهوى من مارال» شکایتى با موضوع نقض حقوق مالکانه توسط 
گروه تولید سریال «جیران» به ساترا ارائه کرد و پس از برگزارى 
چند جلسه، هفته گذشته در جلسه اى مشترك در ساترا که با حضور 
مسئوالن این سازمان برگزار شــد، طرفین دعوا توافق کردند که 
طى روزهاى پنجشــنبه 16 و جمعه 17 دى ماه، طى جلساتى به 
تماشاى سریال «جیران» و تطبیق آن با طرح سریال «آهوى من 
مارال» بپردازند تا درباره وجود یا نبود مشــابهت آن ها به صورت 
مشترك توافق کنند، اما على رغم موافقت اولیه، با استنکاف عفیفه 

تهیه کننده سریال «جیران» این جلسات برگزار نشد.
در جلسه هفته گذشــته مشــترك ســاترا، همچنین غفارزاده 
درخواســت کرد که در صورت انجام نشــدن توافق در جلسات 
مشترك یادشده، ســاترا صرفا در صورت درخواست مجدد او، به 

این مساله ورود کند. او در نهایت دوشنبه 20 دى ماه، به علت آن 
که تصمیم گرفت تا این پرونــده را در مراجع قضایى دنبال کند، 
انصراف رسمى خود را از درخواست اعالم نظر ساترا در این پرونده 
اعالم کرد.  بنابراین مى توان انتظار داشت غفارزاده در دادسراى 
فرهنگ و رسانه یا سایر محاکم قضایى مرتبط، براى شکایت از 

سازندگان مجموعه «جیران» اقدام کند.

قسمت اول «جیران» رونمایى شد
ســه شــنبه 21 دى ماه پلتفرم فیلیمو رویدادى را براى افتتاحیه 
رسمى و رسانه اى مجموعه نمایش خانگى جدید خود «جیران»، 
با حضور عوامل، هنرمندان و اهالى رسانه، سینما و تئاتر، منتقدان 

و البته مخاطبان فیلیمو در هتل اسپیناس پاالس برگزار کرد.
در ابتداى مراسم، عوامل سریال از جمله حسن فتحى، اسماعیل 
عفیفه، پریناز ایزدیار، بهرام رادان، امیرحســین فتحى، غالمرضا 
نیک خواه و دیگر عوامل مجموعه روى صحنه حاضر شدند تا از 

زحمات ایشان در ساخت این مجموعه قدردانى شود.
نکته جالب در میان سخنان اغلب عوامل ســریال، یاد کردن از 

کارگردان این مجموعه با لفظ «عالیجناب حسن فتحى» است.
قســمت اول مجموعه نمایش خانگى «جیران» به کارگردانى 
حسن فتحى و تهیه کنندگى اسماعیل عفیفه در این مراسم براى 
حاضران در جلسه اکران شد. در این مراسم بازیگرانى مانند امین 
زندگانى، مهران غفوریان، سیدجواد هاشمى، شبنم قلى خانى هم 

حضور داشتند.
اولین قسمت این مجموعه عاشــقانه فردا جمعه 24 دى ماه، به 

صورت اختصاصى در پلتفرم فیلیمو پخش خواهد شد.
«جیران» شانزدهمین سریال حسن فتحى پس از مجموعه هاى 
موفق و پرمخاطب «شــب دهم»، «مدار صفر درجه» و «میوه 
ممنوعه» و دومین ســریال او در شــبکه نمایش خانگى پس از 
سریال «شهرزاد» است و روایتگر زندگى جیران یکى از همسران 

ناصرالدین شاه است.

شکایت از «جیران» به مراجع قضایى 
همزمان با رونمایى از بخش اول این سریال

شباهت سریال هاى 
ناصرالدین شاهى دردسرساز شد

زیان 100 میلیون دالرى 
«ماتریکس» براى 
برادران «وارنر»

ساخت سرى دوم 
«فى المدت المعلوم»
 با بازیگران جدید 

قسمت جدید فیلم ســینمایى ماتریکس در حالى 
به فروش 100 میلیون دالرى رسیده که تا جبران 

هزینه هاى ساخت و تبلیغات فاصله زیادى دارد.
در حالى که برخى از فیلم هاى چون «مرد عنکبوتى: 
راهى به خانه نیســت»، «ونوم» و «زمانى براى 
مردن نیست» توانســتند در میان بحران جهانى 
ویروس کرونا عملکرد موفقى در گیشه داشته باشند 
اما چهارمین قسمت از فیلم هاى «ماتریکس» با 
عنوان کامل «ماتریکس: رستاخیزها» از قافله عقب 
ماند و از آغاز اکران از ماه دسامبر 2021 تاکنون تنها 

به فروش 100 میلیون دالرى دست یافته است. 
«ماتریکس 4: رســتاخیزها» به کارگردانى «لنا 
واچوفســکى» و با حضور «کیانو ریوز» در نقش 
اصلى با هزینه تولید 190 میلیون دالرى ســاخته 
شده و صرف نظر از هزینه هایى که صرف تبلیغات 
این فیلم شده است هنوز 90 میلیون دالر تا جبران 
هزینه ســاخت فاصله دارد و پیش بینى مى شــود 
حداقل کمپانى برادران وارنر را با زیان 100 میلیون 

دالرى همراه کند. 
قســمت جدیــد «ماتریکس» چنــدان به مذاق 
منتقدان و طرفدارن این مجموعه فیلم نیز خوش 
نیامده و کابران IMDb نیز امتیاز 5/7 از 10 را به این 
فیلم داده اند. عدم موفقیت فیلم جدید «ماتریکس» 
ساخت دنباله هاى سینمایى این مجموعه را نیز با 
خطر رو به رو کرده است و شــاید به این زودى ها 

دیگر شاهد فیلمى در این مجموعه نباشیم.
قســمت اول «ماتریکس» در 31 مارس 1999 
اکران شــد و به خاطــر جلوه هاى ویــژه بصرى 
فوق العاده و جذابیت بــه چهارمین فیلم پرفروش 
سال تبدیل شد. این فیلم در جوایز اسکار نیز موفق 
به کســب چهار جایزه از جمله بهترین جلوه هاى 
ویژه بصرى و تدوین شد. «ماتریکس» که با هزینه 
63 میلیون دالر ساخته شده بود در نهایت به فروش 

463 میلیون دالر در گیشه جهانى دست یافت.
دو دنباله ایــن فیلم با عنوان هــاى «ماتریکس: 
بارگذارى مجدد» و «انقالب هاى ماتریکس» که 
هر دو در سال 2003 اکران شدند گرچه به موفقیت 
قسمت اصلى دست نیافتند اما «کیانو ریوز» بازیگر 
اصلى این فیلم را به یکى از ثروتمندترین بازیگران 

هالیوود بدل کردند.
ســه گانه «ماتریکس» در مجموع به فروشــى 
بالغ بر 1/6میلیارد دالر در گیشــه جهانى دســت

 یافته است.

فیلم سینمایى «فى المدت المعلوم 2» با کارگردان 
و بازیگران جدید در بهمن ماه کلید مى خورد.

نســخه قبلى این فیلــم کمــدى- اجتماعى به 
کارگردانى وحید امیرخانى ساخته شده بود و حاال 
قرار است ســرى دوم این فیلم به کارگردانى رویا 
شریف که پیش تر یکى از دو تهیه کننده «در مدت 

معلوم» بود تولید شود.
طبق اعالم روابط عمومى این فیلم، «فى المدت 
المعلوم 2» با نام فارســى «در مدت معلوم 2» به 
بررسى معضالت جوانان از سن بلوغ تا رسیدن به 
سن ازدواج مى پردازد و در واقع تلنگرى به مراجع 
رسمى و غیررسمى اســت که راه حل مناسب و 
مدونى بر اســاس دین، فرهنگ و نظام براى این 

گروه سنى ترسیم نکرده اند.
در سرى قبلى سبد محســن جاهد و رویا شریف 
تهیه کننه «در مدت معلوم» بودند و طبق گزارش 
روابط عمومــى گویا بخاطر اســتقبال مخاطبان 

تشویق به ساخت قسمت دوم این اثر شده اند.
حضور مهدى سلطانى سروســتانى، امیرحسین 
رستمى، صبا گرگین پور، هولیا دیکن( بازیگر زن 
ترکیه اى) در این فیلم قطعى شده  است و بازیگران 

دیگرى هم به این فیلم اضافه خواهند شد.
در معرفى داســتانى از فیلم آمده اســت: « این 
دختر خارجیه تــو تهران چیــکار مى کنه؟!یعنى 
مشــکالت جووناى ما، برا اونا هم اینقدر مهم و 

جذاب شده؟؟»

21 دى ماه همزمان با رونمایى از جدیدترین تصویر جواد عزتى در فیلم سینمایى «مرد بازنده»، اولین جزییات 
از داستان فیلم تازه محمدحسین مهدویان منتشر شد.

جواد عزتى در فیلم «مرد بازنده»، در نقش فردى جلوى دوربین رفته که به عنوان «مســئول رســیدگى به 
پرونده اى رازآلود» توصیف شده است.

بر این اساس، او در نقش فردى به نام «احمد خسروى» جلوى دوربین رفته است. خسروى در گیرودار زندگى 
شخصى پرمساله اش، مسئول رسیدگى به پرونده اى رازآلود مى شود. پرونده اى که روند کشف آن با شک ها و 

نگرانى هاى احمد درمى آمیزد و زندگى اش را تحت تاثیر قرار مى دهد.
جواد عزتى و سجاد بابایى همچنین با انتشار پستى از نقش پدر و پسرى خود در فیلم «مرد بازنده» به کارگردانى 

محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگى امیر بنان و کامران حجازى خبر دادند.
این فیلم در فهرست 22 اثر حاضر در چهلمین جشنواره فیلم فجر قرار دارد و قرار است در این رویداد سینمایى، 

رونمایى شود.

اولین اطالعات از نقش جواد عزتى
 در «مرد بازنده» 

فیلم ســینمایى «بى رویا» پس از پشت سر گذاشــتن آخرین مراحل فنى و 
پساتولید آماده  نمایش در چهلمین جشنواره  فیلم فجر شد. 

«بى رویا» عنوان نخستین فیلم بلند سینمایى آرین وزیردفترى است. این فیلم 
با فیلمنامه اى به نگارش او و به تهیه کنندگى مشترك سعید سعدى و هومن 

سیدى، در زمستان سال گذشته جلوى دوربین رفته است. فیلم سینمایى 
«بى رویا» اولین تجربه   هومن ســیدى در تهیه کنندگى فیلم بلند 

سینمایى است. 
طناز طباطبایى، صابر ابر و شــادى کرم رودى بازیگران 

اصلى این فیلم سینمایى هستند.
آریــن وزیردفترى که ســابقه  نویســندگى و 
کارگردانى چندین فیلــم کوتاه را در کارنامه  
خود دارد؛ پیشتر براى ســاخت فیلم کوتاه 
«هنوز نه...»، جوایز مختلفى را به دست 
آورده است. همچنین فیلم کوتاه «مثل 
بچه آدم» ساخته   وزیردفترى در بخش 
سینه فونداســیون جشــنواره ى کن، 

جشنواره  هوئسکا اسپانیا و جشنواره  فیلم 
شانگهاى حضور داشته است.

در خالصه داســتان فیلم ســینمایى«بى رویا» 
آمده است: 

مواجهه  رویا با دخترى بى نام ونشان، آغاز اتفاقاتى 
عجیب در زندگى رویا و بابک است... 

جدیدترین خبر از فیلمى با بازى طناز طباطبایى و صابر ابر
فیلم سینم
و بازیگران
نســخه

کارگردانى
قرار است
شریف که
معلوم» بو
طبق اعال
2 2المعلوم
بررسى مع
سن ازدوا
رسمى و
مدونى بر
گروه سنى
در سرى
تهیه کننه
روابط عم
تشویق به
حضور مه
رستمى،

ترکیه اى)
دیگرى ه
در معرفى
دختر خار
مشــکال
جذاب شد

 سر گذاشــتن آخرین مراحل فنى و 
اره  فیلم فجر شد. 

مایى آرینوزیردفترى است. این فیلم
دگى مشترك سعید سعدى و هومن 

وربین رفته است. فیلم سینمایى 
دلند  در تهیه کنندگى فیلم ب

کرم رودى بازیگران

قه  نویســندگى و 
وتاه را در کارنامه  
خت فیلم کوتاه 
فى را به دست 
م کوتاه «مثل 
رى در بخش 
ـنواره ى کن، 

ا و جشنواره  فیلم 
ست.

م ســینمایى«بى رویا» 

ى نام ونشان، آغاز اتفاقاتى
بک است... 

بر بر یىو ب ب ز ى

فیلم ســینمایى «بى
پساتولید آماده  نمایش
«بى رویا» عنوان نخس
با فیلمنامه اى به نگار
سیدى، در زمستان س
«بى رویا» اولین تجر

سینمایى است. 
ططططططططططططنططططنططنطناز طباطبایى،
اصلى این فیل
آریــن وزی
کارگردانى
خود دارد
«هنوز
آورده
بچه آد
سینه ف
جشنو
شانگه
در خال
آمده ا
مواجه
عجیب
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ساعد سهیلى بازیگر جوان سینما که پیشــتر براى ایفاى نقش در سه فیلم «گشت 
ارشاد»، «رخ دیوانه» و «گشت ارشاد 2» نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم 
فجر شده امسال با فیلم سینمایى «شــهرك» راهى چهلمین دوره از این جشنواره 

شده تا بتواند براى نخستین بار این جایزه را به خانه ببرد.
فیلم سینمایى «شهرك» به کارگردانى «على حضرتى» اثرى در رده بندى سینماى 

اجتماعى اســت که براى اولین بار در چهلمین جشــنواره فیلم فجر رونمایى 
مى شــود، این نخســتین حضور حضرتى در مهمترین رویداد ســینمایى

 کشور است. 
على حضرتى که پیش از این کارگردانى فیلم سازهاى ناکوك را بر عهده 
داشت در فیلم جدید خود با بازیگران مطرح عرصه هنر همکارى مى کند.  
ساعد سهیلى و مهتاب ثروتى نقشهاى اصلى فیلم شهرك را بر عهده 
دارند. شاهرخ فروتنیان، کاظم سیاحى و رویا جاویدنیا بازیگران دیگر 

این فیلم مى باشند.
ساعد سهیلى بازیگر جوان سینما و تلویزیون که با فیلم گشت ارشاد 

مشهور شد در ســال هاى اخیر فیلم هاى موفقى را در کارنامه 
هنرى خود تجربه کرده است. اتاق تاریک، ماهورا، گشت ارشاد 
1، 2، 3، 50 کیلو آلبالو، چند متر مکعب عشــق، چارچنگولى و 
متروپل نام برخى از فیلم هایى اســت که ساعد سهیلى در آن ها 

حضور داشته است.
ساعد سهیلى کار هنرى خود را با نقش کوتاهى در فیلم شب برهنه، 
به کارگردانى سعید سهیلى آغاز کرد. ساعد سهیلى فعالیت هنرى 
خود را از سال 1380 آغاز کرده اســت. و نخستین کار حرفه اى 
خود را با بــازى در فیلم تلویزیونى میان مانــدن و رفتن تجربه 

کرد. استعداد او براى نخستین بار توســط جواد عزتى (به عنوان 
بازیگردان) کشف شد. همچنین فیلم بردار پشــت صحنه در برخى از 
کارهاى پدرش بوده است. ساعد سهیلى کارشناسى گرافیک از دانشگاه 

آزاد را دارد.

تالش ساعد سهیلى 
براى کسب نخستین سیمرغ 

س
«ف

و ی
فیلم داد
ساخت
خطر رو
دیگر ش
قســم
اکرانش
فوق العا
سال تبد
به کسـ
ویژه بص
63 میلی
463 می
دو دنبال
بارگذار
هر دو د
قسمت
اصلى ای
هالیوود
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6بالغ بر

 یافته اس

نما که پیشــتر براى ایفاى نقش در سه فیلم «گشت 
2ت ارشاد 2» نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم 
یى «شــهرك» راهى چهلمین دوره از این جشنواره 

ر این جایزه را به خانه ببرد.
ارگردانى «على حضرتى» اثرى در رده بندى سینماى 

ین بار در چهلمین جشــنواره فیلم فجر رونمایى 
ضور حضرتى در مهمترین رویداد ســینمایى

کارگردانى فیلم سازهاى ناکوك را بر عهده 
گران مطرح عرصه هنر همکارى مى کند.  
 نقشهاى اصلى فیلم شهرك را بر عهده
رویا جاویدنیا بازیگران دیگر سیاحى و م

و تلویزیون که با فیلم گشت ارشاد  نما
یر فیلم هاى موفقى را در کارنامه 
 اتاق تاریک، ماهورا، گشت ارشاد 
مکعب عشــق، چارچنگولى و  متر
ى اســت که ساعد سهیلى در آن ها 

با نقش کوتاهى در فیلم شب برهنه، 
کرد. ساعد سهیلى فعالیت هنرى  از
ه اســت. و نخستین کار حرفه اى 
یونى میان مانــدن و رفتن تجربه 

ن بار توســط جواد عزتى (به عنوان 
ین فیلم بردار پشــت صحنه در برخى از 
عد سهیلى کارشناسى گرافیک از دانشگاه 

 ساعد سهیلى 
ب نخستین سیمرغ  به دنبال بررسى سه میلیون رأى مردمى، 8 نفر از شرکت 

کنندگان دور بعدى خنداننده شو به 4 نفر اول پیوستند.
ضبط این برنامه همزمان با مشــخص شدن افراد راه 
یافته به مرحله بعد و با حضور مدیران شــبکه نســیم، 
شرکت کنندگان، داوران و مربیان صورت گرفت و نتایج 

آراى مردمى اعالم شد.
در حاشیه این برنامه، احسانى مدیر شبکه نسیم ضمن 
گفتگو بــا عوامل برنامه، داوران و دســت اندرکاران از 
تالش و دقت تیم تولید براى انتقال هر چه بهتر و موثر 
حال خوب به مــردم قدردانى کرد و اقبال رو به رشــد 
خندوانه در نظر ســنجى هاى اخیر مرکز تحقیقات 
سازمان را موید این اتفاق دانست و بر انتقال تجربه 
و همکارى با چهره هــاى نوظهور این هنر تاکید 

کرد.
رامبد جوان نیز با اشــاره به اهداف ساخت این 
برنامه از شرکت کنندگان خواست تا این صحنه 

را شروع رسمى کار حرفه اى خود بدانند.
گفتنى است؛ از میان 20 شــرکننده برنامه 
خندوانه در طول چهار شــب 4 نفر با راى 
مســتقیم داوران به دور بعــد راه یافتند، و 
4 نفر بــا راى آن هــا از دور رقابت حذف 
شدند. 8 تن از شــرکت کنندگان نیز از 
طریق آراى مردمى بــه دور بعدى راه 
پیدا کردند. بدین ترتیب در دوره دوم 
12 نفر در سومین مسابقه خنداننده 
شو با یکدیگر رقابت خواهند داشت. 
چهره هاى نوظهــورى که در زمینه 
طنز با مشــارکت بیش از 3 میلیون 

نفر در پایان اولین دور انتخاب شدند.  

ادامه «خنداننده شو» با 12 کمدین جدید
به دنبال بررسى سه میلیون
بعدى خندانن کنندگاندور
ضبط این برنامه همزمان
یافته به مرحله بعد و با حض
شرکت کنندگان، داورانو

آراى مردمىاعالم شد.
در حاشیه این برنامه، احس
گفتگو بــا عوامل برنامه،
تالش و دقت تیم تولید بر
حال خوب به مــردم قدر
خندوانه در نظر ســنج
سازمان را موید اینا
و همکارى با چهره

کرد.
رامبد جوان نیز با
برنامه از شرکتک
را شروع رسمى
گفتنى است؛ ا
خندوانه در ط
مســتقیم دا
4 نفر بــا را

8 تن 8شدند.
طریق آر
پیدا کرد
12 نفر
شو با ی
چچهره ه
م طنز با
نفر در پای
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کاپیتان تیم استقالل تهران که به تازگى پس از هفت هفته 
به میادین بازگشــته بود در تمرینات آماده سازى پیش از 
دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر دچار آســیب دیدگى شد و 
از ناحیه دوقلوى پا احساس درد داشت که پس از آزمایش 
MRI مشخص شد او مشــکلى براى بازى امروز ا ندارد. از 

این رو وریا غفورى در جلسه تمرینى دیروز تیمش پیش از 
سفر به مسجد سلیمان شرکت کرد و مشکلى براى همراهى 

این تیم ندارد.

غفورى به بازى نفت رسید

04

سرمربى اســبق تیم ملى فوتبال ایران روزهاى سختى را در 
مصر تجربه مى کند و انتقادها از او باال گرفته و حتى برخى از 
فوتبالدوستان این کشور خواستار جدایى کارلوس کى روش 
شده اند؛ در همین باره، مدیر باشگاه االسکندریه مصر گفته 
«شکست بخشى از فوتبال اســت. به نظر من مسئول این 
شکست کى روش اســت. بازیکنان مصر با ترس و استرس 
بازى کردند. مانوئل ژوزه و وینگادا دو مربى پرتغالى با االهلى 
و الزمالک تاریخ ساز شدند اما کى روش باعث شده تا هویت 
مصر از بین رود. او باید برود.» رضا عبدالعال، ملى پوش سابق 
مصر هم همین نظر را دارد و معتقد اســت اخراج کى روش 
ضرورى اســت و مى گوید: «او باعث شده تا هویت تیم ملى 

مصر از بین رود.»

کى روش هویت ما را از بین برد

03

05

رئیس فدراســیون والیبال در خصوص شایعه حضورش به 
عنوان مدیرعامل در پرســپولیس اظهار کرد: شایعه است؛ 
خودتان مى گویید شایعه و زیاد هم نمى خواهم در این خصوص 
صحبت کنم. محمدرضا داورزنى با بیان اینکه این موضوع 
براى خیلى وقت پیش بود و براى امروز نیســت گفت: بهتر 
است به آن نپردازید. خودم هم تعجب کردم که روز گذشته 
در سایت ها چنین خبرى را زده بودند. معموال در استقالل و 
پرســپولیس هر کس از مدیرعاملى استعفا مى دهد نام هاى 
زیادى براى جانشینى افراد برده مى شود. اصًال و ابداً تمایلى 
براى حضور در فوتبال ندارم. یک بار بــه من گفتند چرا به 

فوتبال نمى آیى که گفتم من زن و بچه ام را دوست دارم.

احمد باغبانباشى، سرمربى تیم فوتســال سپاهان در جمع 
10 مربى برتر فوتسال دنیا قرار گرفت. این انتخاب به نقل 
از سایت فدراسیون جهانى فوتسال انجام شده و این مربى 
توانمند در کنــار مربیانى همچون «لوئیســین آنتونى» از 
آرژانتین، «کاســیانو کلین» از برزیل و «کلینى» از ایتالیا 
به عنوان برترین مربیان فوتســال جهان در ســال 2021 

معرفى شدند.

اصالً و ابداً به 
پرسپولیس نمى آیم!

مربى سپاهان
 در جمع برترین ها
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آخرین رنکینگ ســازمان جهانى فوتبال ساحلى در سال 
2021 (ماه دسامبر) اعالم شــد که بر اساس آن تیم ملى 
فوتبال ساحلى ایران با 998 امتیاز در رده سیزدهم جهان 
قرار دارد. تیم هــاى ملى روســیه (4032 امتیاز)، پرتغال 
(3042 امتیاز)، برزیل (2528 امتیاز)، ژاپن (2405 امتیاز) 
و اسپانیا (2269 امتیاز) در رده هاى اول تا پنجم جهان قرار 
دارند. ایران به علت غیبــت در دو دوره اخیر جام جهانى 
فوتســال، افت محسوســى در این رده بندى داشته و از 

همتایان و قدرت هاى برتر جهان عقب افتاده است.

فوتبال ساحلى
 سیزدهم شد

سپاهان در هفته پانزدهم رقابت هاى لیگ برتر به مصاف تیم آلومینیوم 
اراك خواهد رفت.

هفته پانزدهــم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال جــام خلیج فارس امروز 
پنج شنبه 23 دى ماه با برگزارى 8 دیدار خاتمه مى یابد که در یکى از این 
رقابت ها تیم سپاهان در ورزشگاه امام خمینى(ره) اراك به مصاف تیم 

آلومینیوم خواهد رفت.
فصل جارى رقابت هاى لیگ برتر به واپسین روزهاى خود از دور رفت 
رسیده و ســپاهان در آخرین هفته از نیم فصل نخست باید به مصاف 
آلومینیوم اراك برود. دیدارى حســاس و سرنوشت ساز که نتیجه آن 
عالوه بر 2 تیم، براى تیم هاى استقالل، پرسپولیس و مس رفسنجان نیز 
بسیار حائز اهمیت بوده و پیروزى یکى از 2 تیم مى تواند روى معادالت 

قهرمانى موثر باشد.
سپاهانى ها در شــرایطى آماده مصاف با آلومینیوم مى شوند که هفته 
گذشته مقابل فوالد خوزستان به میدان رفته و با نتیجه 2 بر یک پیروز 
شــدند تا همچنان از جدى ترین مدعیان قهرمانى لیگ به شمار آیند. 
سپاهان در فصل جارى از شرایط بســیار خوبى برخوردار است و از 14 
بازى قبلى خود 9 برد، یک مســاوى و 4 باخت به دســت آورده و 28 

امتیازى است.
در آن سو آلومینیوم اراك که فصل جارى را بسیار خوب شروع کرده بود، 
در هفته هاى اخیر روند نزولى داشته و در 5 بازى آخر خود هیچ بردى به 
دست نیاورده است. آلومینیوم اراك از 14 بازى قبلى خود 5 برد، 8 تساوى 
و یک شکست به دست آورده و 23 امتیاز در رده چهارم جدول ایستاده و 

براى خاتمه دادن به روند ناکامى هایش انگیزه باالیى دارد.
سپاهان این روزها در وضعیت خوبى قرار دارد و تیم نویدکیا به روزهاى 
اوجش بازگشته است. بزرگ ترین ســالح زردپوشان اصفهانى مقابل 
آلومینیوم اراك را باید ثبات تاکتیکى بیشتر، انگیزه بیشتر و قدرت عالى 
بازى خوانى محرم نویدکیا دانست. سپاهانى ها در فاز هجومى اگر در چند 
هفته گذشته اندکى با مشکل مواجه بودند اما بازگشت سجاد شهباززاده 
به پیکان خط حمله و تخصص این مهاجم در زدن ضربات آخر در کنار 
ضعف خط دفاعــى آلومینیوم در عمق خط دفاعى باعث مى شــود تا 
شاگردان نویدکیا برنامه ویژه اى براى گلزنى به اراکى ها داشته باشند. در 
فاز دفاعى اما سپاهانى ها با مشکل مواجه بوده و مدافعان این تیم در روند 
بازى اشتباهات فردى زیادى را مرتکب مى شوند و همین نکته مى تواند 

براى نویدکیا و تیمش دردسرساز شود.
در آن ســو آلومینیوم را مى توان یکى از سرسخت ترین تیم هاى  حال 
حاضر لیگ دانست. حضور ستاره هایى مانند فخرالدینى، آریاکیا، قائد 
رحمتى، شریفات و آقایى دست خطیبى را براى چیدن ترکیب دلخواهش 
باز گذاشته است. آلومینیوم اراك در فاز هجومى عملکرد ضعیفى داشته 
و با زدن 13 گل، در بین سایر مدعیان یکى از ضعیف ترین خط حمله ها 
را دارد. در فاز دفاعى اما آلومینیوم اراك عملکرد بسیار خوبى داشته و با 
7 گل خورده، بعد از استقالل و سپاهان بهترین خط دفاعى لیگ را دارد.

آنچه مسلم است تقابل سپاهان و آلومینیوم اراك قابلیت تبدیل شدن 
به جذاب ترین بازى هفته را دارد؛ با این حال باید منتظر ماند و دید که 

تفکرات کدام مربى پیروز میدان خواهد شد.

ذوب آهن باید در آخرین دیدار خود در نیم فصل نخست، به مصاف 
تیم گل گهر ســیرجان برود. دیدارى سخت و حساس که با توجه 
به شرایط امتیازى و جایگاه 2 تیم در جدول، کسب 3 امتیاز آن از 
اهمیت باالیى برخوردار بوده و نتیجه آن براى تیم هاى آلومینیوم 

اراك، مس رفسنجان، پیکان و فوالد نیز حائز اهمیت است.
ذوبى ها در حالى آماده مصاف با شاگردان قلعه نویى مى شوند که 
هفته گذشته مقابل نساجى شکســت خوردند تا بهترین فرصت 
براى بهبود جایگاه شان را از دست دهند. شــاگردان تارتار از 14 
بازى قبلى خود 5 برد، 2 تساوى و 7 باخت به دست آورده و با 17 
امتیاز در رده دهم جدول جاى گرفته و با توجه به فاصله کم امتیازى 
خود با تیم هاى صنعت نفت آبادان و هوادار، براى حفظ جایگاهش 

چاره اى جز پیروزى در این دیدار ندارد.
در آن سو، تیم گل گهر سیرجان که پس از حکم کمیته انضباطى 
و کسر 7 امتیاز از این تیم، شرایط بدى پیدا کرده بود، در هفته هاى 
اخیر روند خوبش را از سر گرفته و نتایج خوبى به دست آورده است. 
گل گهر هفته گذشته هوادار را با نتیجه یک بر صفر شکست داد تا 

به جمع تیم هاى باالى جدول باز گردد.
گل گهر در 14 بازى قبلى خود 5 برد، 5 تســاوى و 4 شکست به 
دست آورده و با 20 امتیاز در رده هفتم جدول ایستاده است و با توجه 
به نزدیکى امتیازات تیم هاى رده چهــارم تا یازدهم جدول، براى 

حفظ و بهبود جایگاهش مقابل ذوب آهن محکوم به برد است.
ذوب آهن محکوم به شکست دادن گل گهر سیرجان است؛ نتایج 

سینوســى ذوب آهن در فصل جارى باعث شــده که تیم تارتار 
على رغم بازى قابل قبولى که به نمایش مى گذارد، جایگاه خوبى 
در جدول نداشته باشد و براى رسیدن به نیمه باالیى جدول چاره اى 

جز پیروزى و کسب 3 امتیاز کامل در بازى فرد ندارد.
شاگردان تارتار على رغم شکست هفته گذشته، براى بازى امروز 
شــرایط خوبى دارند و نمایش سبزپوشــان در چهار بازى  قبلى  
نشــان دهنده تغییر سبک و سیســتم بازى آنها نسبت به گذشته 
است. ذوبى ها برخالف هفته هاى اول فصل، سعى در ارائه بازى 
واکنش گرایانه اى دارند تا با تجمع باالى هافبک ها در میانه میدان 
و پرسینگ شدید بازیکنان حریف، کنترل توپ و میدان را در دست 
گیرند و مانع شــکل گیرى حمالت تیم مقابل شوند. سبزپوشان 
اصفهانى تالش دارند با عقب نشستن، تیم حریف را به زمین خودى 
کشانده و با بازى تخریبى خط میانى تیم مقابل را از جریان بازى 
خارج و دست به حمالت سریع زده و با استفاده از خألهاى دفاعى 
تیم مقابل موقعیت سازى کنند. برنامه ذوبى ها براى رسیدن به گل، 
استفاده از پاس هاى عمقى، ضربات ایستگاهى، شوت هاى از راه 

دور و ارسال از جناحین است.
با این حال تارتار و تیمش کار ســختى مقابل پیش رو دارند. آنها 
مقابل تیمى به میدان مى روند که در فصل جارى عملکرد خوبى 
داشته و براى رسیدن به نیمه باالیى جدول به 3 امتیاز بازى نیازمند 
است. گل گهر تیمى اســت که از بازیکنان باکیفیت زیادى بهره 

مى گیرد و فوتبال مالکانه و هجومى را به نمایش مى گذارد.

پرونده دور رفت لیگ بیست ویکم امروز بسته مى شود

شاگردان نویدکیا در اندیشه عبور از بازى سختنبرد لشکر تارتار با سربازان ژنرال 

هفته پانزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امروز پنج شنبه 23 دى ماه با برگزارى 8 دیدار خاتمه مى یابد که در یکى از این رقابت ها تیم ذوب آهن در خانه میزبان گل گهر سیرجان خواهد بود و در رقابتى دیگر نیز 
تیم سپاهان اصفهان در ورزشگاه امام خمینى(ره) اراك در برابر تیم آلومینیوم این شهر صف آرایى خواهد کرد و بدین ترتیب پرونده رقابت هاى لیگ بیست و یکم در نیم فصل نخست بسته خواهد شد.

اما نکته قابل توجه اینکه هفته پانزدهم رقابت هاى لیگ برتر در حالى امروز خاتمه مى یابد که لیگ بیست و یکم همانند دو فصل گذشته با پایان یافتن رقابت هاى دور رفت تعطیل نشده و تیم ها باید در هفته  شانزدهم نیز به میدان 
بروند و تازه بعد از برگزارى هفته نخست از دور برگشت تعطیالت نیم فصل فوتبال ایران آغاز خواهد شد.

قهرمانى نیم فصل به اصفهانى ها نمى رسد

باشگاه لیون که براى به خدمت گرفتن سردار آزمون از زنیت 
سن پترزبورگ مصمم است، پیشنهاد جدیدى را به این باشگاه 
روســى ارائه کرده است. بر اســاس گزارش نشریه «اکیپ» 
فرانسه؛ این باشگاه فرانســوى که همچنان نسبت به خدمت 
گرفتن مهاجم ایرانى زنیت امیدوار اســت، پیشنهاد جدیدى 
را به این باشــگاه روسى ارائه کرده اســت که 6 میلیون یورو 
(این رقم شامل پاداش ها هم مى شــود) است.  پیشنهاد قبلى 
زنیت 4,5 میلیون یورو بود. بر اساس این گزارش؛ آزمون 27 
ساله همچنان به دنبال پیوستن به لیون است و تاکنون چندین 

بازى با مدیران این باشگاه فرانسوى صحبت کرده است، اما 
اطرافیان این بازیکن با یوونتوس هم صحبت هایى انجام 

داده اند.  سرمربى لیون هم اخیراً از احتمال به خدمت 
گرفتن سردار ابزار امیدوارى کرده بود.

جان لوکا دى مارتزیو خبرنگار سرشناس ایتالیایى و 
کارشناس نقل وانتقاالت شبکه تلویزیونى «اسکاى اسپورت» 
ایتالیا اخیراً خبر داده بود؛ با مصدومیت فدریکو کیه زا از ناحیه 
رباط صلیبى که فصل براى او تمام شــده است، یوونتوس به 
دنبال تقویت خط حمله خود اســت و اولین نام براى این کار 
سردار آزمون است. طبق ادعاى دى مارتزیو؛ باشگاه زنیت از 
یوونتوس وقت خواسته تا جانشین این مهاجم ایرانى را پیدا کند 
اما یووه و آلگرى آزمون را مى خواهند. این یک انتقال احتمالى 
است، چون یوونتوس مى خواهد عملیات کم هزینه اى انجام 
دهد و آزمون در کنار این یک سهمیه رایگان به عنوان بازیکن 

غیر اتحادیه اروپا به حساب مى آید.
آزمون که این فصل رکورد 10 گل زده و 4 پاس گل را از خود در 
21 بازى براى زنیت به ثبت رسانده، از سال 2019 در عضویت 
این باشگاه است و تاکنون در 104 بازى که با پیراهن این تیم 
روسى به میدان رفته موفق به ثمر رساندن 62 گل و ثبت 23 

پاس گل شده است.

مهدى قائدى، مهاجم سابق استقالل به لطف ارائه بازى هاى خوب براى تیم شباب االهلى امارات مورد 
توجه دو باشگاه مطرح هلند قرار گرفته است.

باشگاه شباب االهلى در مذاکرات اول و دوم به باشگاه سلتیک اعالم کرده مهدى قائدى را تا پایان فصل 
حفظ خواهد کرد و در پایان فصل در مورد فروش او تصمیم خواهد گرفت اما باشگاه اسکاتلندى یک بار 
دیگر به باشگاه اماراتى نامه زده و با باال بردن پیشنهاد مالى خود خواهان در اختیار گرفتن این بازیکن در 
تعطیالت زمستانى شده است. هنوز باشگاه اماراتى پاسخى به درخواست جدید اسکاتلندى ها نداده است.
خبر دیگر در این زمینه اینکه مهدى قائدى مورد توجه دو باشگاه مطرح هلند هم قرار گرفته است؛ آژاکس 
و آیندهوون. دو باشگاه بزرگ فوتبال هلند که معموال بازیکنان جوان را در اختیار مى گیرند و بعد با فروش 

آنها به باشگاه هاى مطرح به سود قابل توجهى دست مى یابند.
هم اکنون علیرضا جهانبش در فوتبال هلند و در تیم فاینورد توپ مى زند. دو باشگاه هلندى تأکید دارند 
که مهدى قائدى را در تعطیالت زمستانى به خدمت بگیرند. مهدى قائدى در ابتداى فصل با تیم شباب 

االهلى قرارداد بست اما عالقه مند است در ادامه مسیر راهى یک تیم مطرح اروپایى شود.
البته تصمیم گیرى در مورد آینده او در حال حاضر که قرارداد دارد با باشگاه اماراتى است و گفته اگر در 
تعطیالت زمستانى به او اجازه خروج ندهند در تیم شباب االهلى به بازى خود با اشتیاق ادامه خواهد داد.

مهاجم جوان تیم ملى فوتبال ایران حضور در زوریا را بهترین دوران فوتبال خود دانست.
اللهیار صیادمنش فصل جارى در تیم زوریا اوکراین درخشید و توانست 7 گل براى تیم در لیگ به ثمر 
برساند. با این حال مدت قرارداد قرضى او به پایان رســید و او به تیم فنرباغچه برگشت. براى نقل و 
انتقاالت زمستانى تیم هال سیتى انگلیس به شدت به دنبال جذب این بازیکن ایرانى است و مذاکراتى 

با تیم فنرباغچه داشته است.
اللهیار صیادمنش، بازیکن ایرانى تیم فوتبال فنرباغچه که تا چنــدى پیش با قراردادى قرضى در 
تیم زوریا لوهانسک اوکراین توپ مى زد، به هال سیتى پیوسته است و این انتقال به زودى نهایى و 
رسمى مى شود. صیادمنش گفت: فکر مى کنم زوریا بهترین مرحله دوران حرفه اى من بوده است. 

دستاوردهاى زیادى حاصل شده و پیشرفت هایى حاصل شده است. همه چیز براى من در این باشگاه 
خوب پیش رفت. وقتى به اینجا آمدم، من اهداف تیمى و اهداف شخصى خودم را داشتم و خوشحالم 

که به آنها رسیدم. این دوران خاطرات بسیار خوشى از خود به یادگار خواهد گذاشت.
 اللهیار صیادمنش ابتدا به استانبول اسپور و ســپس به زوریا لوهانسک رفت. مهاجم ایرانى در زوریا 

لوهانسک عملکرد خوبى داشت ولى بعد از پایان دوران حضور در این تیم راهى ترکیه شد.

پیشنهاد 6 میلیون یورویى 
لیون براى جذب آزمون

ر آزمون از زنیت 
 را به این باشگاه 
 نشریه «اکیپ» 
 نسبت به خدمت 
پیشنهاد جدیدى 
6که 6 میلیون یورو 
ت.  پیشنهاد قبلى 
7رش؛ آزمون 27

 و تاکنون چندین 
 کرده است، اما 

ت هایى انجام 
خدمت 

ایى و 
سکاى اسپورت» 
کو کیه زا از ناحیه 
ست، یوونتوس به

 نام براى این کار 
؛ باشگاه زنیت از 
 ایرانى را پیدا کند 
ک انتقال احتمالى 
م هزینه اى انجام

به عنوان بازیکن 

س گل را از خود در 
201 در عضویت

ا پیراهن این تیم 
ثبت 23 3 گل و 62

ورویى 
زمون ستاره استقاللى در 

مسیر کاپیتان تیم ملى

صیادمنش: زوریا بهترین دوران فوتبال من بود

دهند در تیم شباب االهلى به بازى خود با اشتیاقادامه خواهد داد.

گ به ثمر 
 نقل و
کراتى 

ى در
یى و 
 ست. 

 باشگاه 
شحالم 

 زوریا 

ن بود

ى یم ن پی یر

1

و مر چ نزنو م ى ى ل و
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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 ســاختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 11090- 1400/09/15 هیات چهارم آقاى حسن حاج شریفى به 
شناسنامه شماره 61388 کدملى 1281710903 صادره اصفهان فرزند حسین ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 330,80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 68 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمى از سند شماره 

36094 مورخ 1350/1/21 دفترخانه شماره 65 اصفهان   
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/10/08 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/10/23- 
م الف: 1249747- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/130

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 ســاختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ 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 11897- 1400/10/05 هیات اول آقاى نعمت اله مارانى به شناسنامه 
شــماره 20 کدملى 1290041458 صادره اصفهان فرزند رمضان در ششدانگ یک باب 
ساختمان تجارى مسکونى به مســاحت 104,81 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1163 
فرعى از 16 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت 

صفحه 38 دفتر 729 امالك   
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/10/08 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/10/23- 
م الف: 1249785- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/132

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر 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 بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027009806 مــورخ 1400/08/27 جعفرگیــاه چیــن 
خوراســگانى فرزند براتعلى بشــماره شناســنامه 1641 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1288023693 در ششــدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین 
پالك 56 فرعى از اصلى 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 24 مترمربع. 

خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/10/23- م الف: 1249770 - رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق اصفهان- 

مهدى صادقى وصفى /10/134

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

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

قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 11453- 1400/09/24 هیات ســوم آقاى قدیرعلى بختیارى به 
شناسنامه شــماره 80 کدملى 1289938520 صادره فرزند حسین در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 327/02 مترمربع پالك شــماره 3662 فرعى از 18 اصلى واقع در 
اصفهان بخش حوزه 14 ثبــت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحــه 164 الى 173 دفتر 

478 تأیید 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/10/08 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/10/23- 
م الف: 1249946- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/136

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

یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 9174- 1400/07/29 هیات سوم آقاى ســید مرتضى سید قلعه به 
شناســنامه شــماره 64205 کدملى 1281738506 صادره اصفهان فرزند سید محمد در 
ششدانگ یکباب فروشگاه به مساحت 211,94 مترمربع پالك شــماره 573 فرعى از 12 
اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان ثبت در صفحه 2139 دفتر 

298 تأیید 
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/10/08 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/10/23- 

م الف: 1249975- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/138

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ 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 11656- 1400/09/28 هیات چهارم آقاى اصغر صفرى به شناسنامه 
شماره 714 کدملى 1141209799 صادره خمینى شــهر فرزند اکبر در ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 207,84 مربع از پالك شماره 782 فرعى از 40 اصلى واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک متقاضى طبق سند انتقالى 3591 

مورخ 1400/03/31 دفتر 415 اصفهان 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/10/08 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/10/23- 
م الف: 1250058- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/140

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 ســاختمان 
هاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاریخ 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 11865- 1400/10/05 هیات چهارم خانم وجیهه زیبائى رنانى به 
شناسنامه شماره 0 کدملى 1271484560 صادره اصفهان فرزند امیرحسین در ششدانگ 
یکباب ساختمان در حال ساخت به مساحت 250,74 مترمربع از پالك شماره 3260 فرعى 
از 18 اصلى واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکیت مالک 

رسمى عبدالرحیم بختیارى طبق سند الکترونیکى 139920302025001382 امالك  
ردیف 2ـ راى شماره 11862- 1400/10/05 هیات چهارم خانم وجیهه زیبائى رنانى به 
شناسنامه شماره 0 کدملى 1271484560 صادره فرزند امیرحسین در ششدانگ یکباب 
ساختمان در حال ساخت به مساحت 223,19 مربع از پالك شماره 3260 فرعى از 18 اصلى 
واقع در واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمى 

عبدالرحیم بختیارى طبق سند الکترونیکى 139920302025001382 امالك  
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/10/08 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/10/23- 
م الف: 1249695- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/128

مزایده
شماره: 9900540 - تاریخ: 1400/10/08 - شــعبه دوم اجراى احکام مدنى شوراى حل 
اختالف شهرستان خمینى شهر در پرونده کالسه 9900540 له آقاى علیرضا جهانى پور 
علیه آقاى محمد ابراهیم حاجیان به خواســته مطالبه در نظر دارد یک دستگاه خودروى 
پژو 405 جى ال ایکس به شماره انتظامى 53-458 ى 68 مدل 93 که کارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 1,300,000,000 ریال ارزیابى نموده را از طریق مزایده به فروش رساند 
لذا جلسه مزایده ساعت 11:00 صبح روز چهارشنبه در تاریخ 1400/11/06 در محل شعبه 
دوم اجراى احکام مدنى شــوراهاى حل اختالف شهرستان خمینى  شهر واقع در منظریه، 
بلوار پردیس، ســاختمان دادگســترى، طبقه همکف برگزار میگردد، طالبین مى توانند 5 
روز قبل از روز مزایده به نشانى پارکینگ حجت مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید 
نمایند. خریدار کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید، خریدار مى بایست ده درصد 
قیمت پیشنهادى را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگسترى واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به 
نفع دولت ضبط خواهد شد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده مى بایست 10 درصد بهاى 
مال مورد مزایده را طى چک تضمینى و با در دست داشتن اصل کارت ملى نیم ساعت قبل 
از شروع مزایده به اجراى احکام مدنى شورا مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل 
و به همراه کپى کارت ملى و اصل فیش تحویل اجرا نمایید. م الف: 1257047 - مدیر شعبه 

دوم اجراى احکام مدنى شوراى حل اختالف خمینى شهر /10/180

ابالغ اجرائیه 
شماره پرونده: 139504002003000144/2 - شماره بایگانى پرونده: 9500034 - شماره 
آگهى ابالغیه: 140003802127000004 - بدینوسیله به آقاى حسین ترابى زیارتگاهى 

فرزند علیرضا به شماره شناســنامه 50168 صادره از حوزه چهار اصفهان متولد 1357 که 
طبق آدرس متن سند ساکن: شهرضا خیابان حکیم فرزانه کوچه شهید بهمنى فرعى چهار 
سمت راست پالك 22 که برابر گزارش مامور اداره پســت شهرضا شما در آدرس مذکور 
مورد شناسائى واقع نگردیده اید ابالغ میگردد؛ براســاس سند اجاره شماره 47867 مورخ 
1385/09/07 دفتر اسناد رســمى شماره 60 اصفهان شــما و آقاى عزیز اله تاکى قطعه 
زمینى به مساحت 3000 مترمربع از اراضى ملى پالك ثبتى شماره 295/1 واقع در منطقه 
صنعتى پاتله شهرستان شهرضا را به مدت یک ســال شمسى از سازمان جهاد کشاورزى 
(مدیریت امور اراضى) اجاره نموده اید که با توجه به انقضاء مدت اجاره و بنا به درخواســت 
بستانکار اجرائیه جهت تخلیه و خلع ید مورده اجاره توسط دفترخانه تنظیم کننده سند صادر 
و پرونده تحت شــماره بایگانى 9500320 در اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان تشکیل 
و باستناد مادتین 30 و 31 آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجراء به واحد اجراى 
ثبت اسناد شهرضا نیابت و پرونده تحت شماره بایگانى 9500034 در این اجرا تشکیل و 
در جریان رسیدگى میباشد. لذا به استناد ماده 18 اصالح آئین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
الزم االجراء مراتب یک نوبت در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار چاپ اصفهان جهت 
ابالغ به شما درج و منتشــر میگردد. م الف: 1258710 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرضا - مرتضى قدیرى /10/185

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602008003758 - تاریخ ارســال نامه: 1400/10/21 - نظر به 
اینکه سند مالکیت ششدانگ تمامت یک حبه و یکصد و بیست و یکـ  یکصد و بیست و 
هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکدرب باغ شــماره: 736 فرعى از 2- اصلى که در 
دفتر 410 صفحه 124 بنام احمدرضا ماهر ثبت و سند صادر گردیده و بموجب سند شماره 
171390- 86/1/23 دفتر سه شهرضا به محمد مهدى خدام انتقال گردیده اینک نامبرده 
با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 140021702008016083ـ  1400/10/14 به 
انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 97100- 1400/10/12 
به گواهى دفترخانه شماره 3- شهرضا رسیده است مدعى اســت که سند مالکیت آن به 
علت جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را 
نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1258546- رئیس 

حوزه ثبت ملک شهرضا - مرتضى قدیرى /10/186

فقدان سند مالکیت
آقاى مهدى درویش طالخونچه فرزند احمد با ســتناد دو برگ استشــهادیه محلى که 
هویت و امضاء شــهود رســما گواهى شده مدعى اســت ســند مالکیت خود به شماره 
ى 434851ب95 را کــه به میزان ششــدانگ یک قطعه زمین به شــماره  پالك ثبتى 
301/47145 واقــع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان شــاهین شــهر به شــماره دفتر 
امالك الکترونیک 139620302035009613به نامش ثبت و صادر و تســلیم گردیده 
و به موجب ســند انتقال به شــماره ى 16133 مورخ 1396/06/14 دفتر 435 شاهین 
شــهر به اوانتقال یافته و معامله ى دیگرى هم انجام نشــده  و نحوه گم شدن جابجایى 
اعالم شده ، چون درخواســت صدور ســند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى 
مــاده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد کــه هرکس مدعى انجــام معامله یا وجود 
ســند مزبور نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره 
اعالم و اصل ســند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند بــه ارائه کننده 
مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرســد یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشــود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى تســلیم خواهد شــد . 1258304/

م الف - على جوانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /10/187

یک متخصص بیماریهــاى عفونى گفت: افرادى که به 
کرونا مبتال شده اند باید حداقل شش هفته بعد از شروع 
عالئم بیمارى نســبت به تزریق دوز سوم واکسن کرونا 

اقدام کنند.
دکتر سیاوش وزیرى خاطرنشان کرد: این فاصله زمانى 

براى دوزهاى اول و دوم واکسن کرونا نیز صادق است.
وزیرى با بیان اینکــه این بیماران پــس از بهبودى و 
گذشت شــش هفته، با تزریق واکسن ســطح ایمنى 
باالیى پیدا خواهند کرد، گفت: ایمنى در این دســته از 
بیماران مضاعف است، چرا که هم ایمنى حاصل از ابتال 
را کسب کرده و هم ایمنى حاصل از واکسن در بدن آنها 

ایجاد مى شود.
این متخصــص بیمارى هــاى عفونــى در خصوص 
واکسیناسیون براى افراد مشــکوك به کرونا و افرادى 
که با وجود تست منفى کرونا همچنان عالئم این بیمارى 
را دارند هم گفت: در صورتى که افراد مشکوك به کرونا 
بوده اما تست آنها منفى شده، توصیه مى شود این افراد 
حداقل 10 روز تا دو هفته از تزریق واکسن اجتناب کنند.

وى افزود: در خصوص افرادى که نشــانه هاى بالینى 
مشکوك به کرونا داشته اما تســت نداده اند هم توصیه 
مى شود حداقل دو هفته فاصله پس از بهبودى را براى 

تزریق واکسن رعایت کنند.

رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر وزارت بهداشت 
درباره آخرین وضعیت کرونا در کشــورگفت: با افزایش 
پوشش واکسیناسیون ما شاهد هستیم که موارد بیمارى 
کرونا به شکل چشمگیرى در کشــور کاهش یافته است 
و موارد مرگ ناشــى از این بیمارى به شکل چشمگیرى 
کاهش یافته است و این نکات ما را به آینده امیدوار مى کند 
که اقدامات کنترلى خود را بهتر دنبــال کنیم. از طرفى با 
سویه جدیدى مواجه هستیم که قابلیت انتقال باالیى دارد 

و ما را نگران مى کند. 
محمدمهدى گویا دربــاره آخرین وضعیت تشــخیص 
اومیکرون در کشور گفت: براى تشخیص سویه اومیکرون 

مشکلى نداریم. امکانات تشــخیصى در کلیه استان هاى 
کشــور برقرار اســت، اما حداقل فعال تشــخیص سویه 
اومیکرون به این صورت نیســت کــه هرکس که دلش 
خواست برود و آزمایش شود. بلکه دستورالعملى را وزارت 
بهداشت تهیه کرده و دانشگاه هاى علوم پزشکى بر اساس 

آن دستورالعمل اقدام مى کنند. 
وى درباره گزارش مرگ ناشى از اومیکرون در کشور، گفت: 
تاکنون گزارش مرگ ناشى از اومیکرون در کشور نداشتیم. 
به طور کلى هم آنچه که مشاهده شده موارد مرگ ناشى از 
اومیکرون عمدتا کم و نادر هم بوده حتى در کشورهایى که 

تعداد زیادى مبتال داشتند هم کم بوده است.

افرادى که کرونا گرفته اند، 
کى «دوز سوم» تزریق کنند؟

مرگ ناشى از «اومیکرون» 
در کشور نداریم

نگرانى از کاهش رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشتى

همایـون سـامه یح  نجف آبـادى، عضو کمیسـیون 
بهداشـت مجلـس بـا هشـدار نسـبت بـه کاهش 
رعایـت پروتکل هـاى بهداشـتى و اعمال نشـدن 
محدودیت هـا بـا توجـه بـه چرخـش کرونـاى 
اومیکرون در کشـور اظهـار کرد: بیـش از دو هفته 
است که سـویه اومیکرون به کشور رسیده است اما 
همچنان رعایت پروتکل هاى بهداشتى کمرنگ تر 
مى شـود و محدودیت هـا نیـز اعمال نشـده اسـت 
که این مسـاله نگـران کننده اسـت زیـرا مى تواند 
جمعیـت ابتال به این بیمـارى را روزبـه روز افزایش 

دهد.
این عضـو کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلس 
شـوراى اسـالمى با بیان اینکـه باید از هـر ابزارى 
براى جلوگیـرى از پیک جدید کرونا اسـتفاده کرد، 
گفت:  خطر امیکرون جدى اسـت و نبایـد اجازه داد 
که اومیکرون به سویه غالب در کشور تبدیل شود و 
براى جلوگیرى از ورود به پیک ششم بهتر است که 

هر چه سریعتر محدودیت ها اعمال شود.
وى بـا ابراز نگرانـى از پاییـن آمدن میـزان رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشـتى کرونا گفت:  سه عامل 
استفاده از ماسک، فاصله اجتماعى و واکسیناسیون 
کرونا بهترین عامل براى جلوگیرى از شیوع گسترده 
اومیکرون در کشـور اسـت اما طبق اعـالم وزارت 
بهداشت میزان رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى 
نسـبت به ماه هاى قبل بسـیار کاهش یافته که این 

نگران کننده است.

کمیته تحقیقات و اخالق کوویــد- 19 وزارت 
بهداشــت جزئیات شــدت بیمارى زایى سویه 
اومیکرون کرونا و راه هاى مقابله با آن را تشریح 

کرد.
پیام اصلى این گزاره برگ این اســت که اگرچه 
شدت بیمارى زایى واریانت (سویه) اومیکرون 
کمتر از واریانت هاى قبلى اســت اما با توجه به 
قدرت ســرایت باالى آن، درصد واکسیناسیون 
پایین به ویژه دوز سوم و همچنین رعایت پایین 
پروتکل ها در کشور ما نسبت به سایر کشورها، 
نگرانى ناشــى از افزایش تعداد مــوارد ابتال و 
درنتیجه آن، افزایش تعداد موارد بسترى در پیک 
ششــم همچنان وجود دارد. بنابراین الزم است 
تزریق دوز سوم واکسن ها و رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى در جامعه و محل کار جدى گرفته شود.

ویروس کرونا با کمک پروتئینى به نام اسپایک، 
وارد سلول هاى بدن مى شــود که در نتیجه آن 
بیمارى کوویــد- 19 ایجاد مى شــود. مطابق 
شــواهد موجود حدود 32 جهــش در پروتئین 
اســپایک (پروتئین S) در واریانــت اومیکرون 
مشخص شده است که این عدد تقریبًا دو برابر 
جهش هاى واریانت دلتا به عنوان آخرین واریانت 

نگران کننده است.
این جهش ها ســبب افزایش تجمــع ویروس 
در قســمت فوقانى دســتگاه تنفس نسبت به 
واریانت هاى دیگر شــده است که درنتیجه آن، 

قدرت سرایت ویروس از طریق تماس فرد با فرد 
به حداکثر مقدار خود تا این زمان رسیده است.

دوره نهفتگى اومیکرو حدود 4 تا 5 روزکمتر از دلتا 
است و عالیم بالینى آن شبیه یک سرماخوردگى 
سخت گزارش شــده که پنج عالمت شایع آن 
آبریزش بینى، سردرد، خستگى خفیف تا شدید، 

عطسه و گلو درد است.

همچنین به نظر مى رســد بین 40 تا 80 درصد 
میزان بســترى شــدن در اومیکرون نسبت به 
دلتا کمتر است. اطالعات اخیر نشان داده اند که 
واریانت اومیکرون قابلیت انتقال بیشترى نسبت 
به نوع دلتا دارد. آخرین اطالعات پیگیرى بیماران 
در انگلیس نشــان مى دهد کــه احتمال انتقال 
بیمارى در این واریانت جدید نسبت به واریانت 

دلتا دو برابر است.
نتایج مطالعات در این کشور نشان مى دهد میزان 
حمله ثانویه خانگى براى اومیکرون 21/6 درصد 
است و این در حالى است که عدد متناظر براى دلتا 
برابر 10/7 درصد برآورد شده بود و مطالعه اى که 
در دانمارك انجام شد نشان داد یک نفر از هر پنج 
بیمار شناسایى شده قابل ردیابى یا متصل شدن به 

بیمار قبلى نبودند که خود حاکى از قابلیت انتقال 
باال در موارد بدون عالمت است.

در خصوص شــدت بیمارى زایى نیز همچنان 
اطالعات محدود اســت، اما تا این زمان به نظر 
مى رسد عالیم بالینى در اومیکرون خفیف تر از 

سایر واریانت ها است.
در میان موارد اولیه اومیکرون که تســت مثبت 
داشــته اند حدود 70 درصد عالمت دار و مابقى 
بدون عالمت بودند که میزان بسترى و مرگ در 
آنها بسیار اندك بوده است؛ اما باید توجه داشت 
که وقتى تعداد موارد ابتال افزایش یابد متناسب 
با آن تعداد موارد بســترى و مــرگ نیز افزایش 

خواهد یافت.
داده هاى اولیه حاکى از آن است که میزان بسترى 
شدن در بیمارستان در آفریقاى جنوبى یا انگلیس 
در زمان پیک بیمارى رو به افزایش بوده است، اما 
محققین معتقد هستند این افزایش به دلیل شدت 
بیمارى زایى باال نبوده بلکه به دلیل تعداد باالتر 

موارد بیمارى بوده است.
 نتایج مطالعه اى در آمریکا نشان داد که ابتال به 
واریانت اومیکرون در مقایسه با دلتا در کودکان 
نیز همانند بزرگساالن، به بیمارى با شدت کمترى 

منجر مى شود.
واکسیناســیون با دو دوز از واکسن آسترزنکا و 
سپس دوز تقویتى (یادآور) اثربخشى واکسن را 
علیه واریانت اومیکرون تــا 71/4 درصد و علیه 

واریانت دلتا تا 93/8 درصد افزایش داده است. به 
طورکلى انتظار مى رود واکسن هاى فعلى باعث 
محافظت در برابر بیمارى شدید، بسترى شدن 
در بیمارســتان و مرگ و میر ناشى از عفونت با 

واریانت اومیکرون شوند.
آزمایش هاى PCR که به طور گســترده مورد 
استفاده قرار مى گیرند همچنان براى تشخیص 
عفونت با واریانت اومیکرون هم استفاده مى شوند 
و حساســیت باالیى بــراى تشــخیص دارند. 
همچنین علیرغم ظهور واریانت هاى ویروس، 
هیچ کاهشى در حساسیت تست هاى سریع آنتى 
ژنى تاکنون گزارش نشده است. مطالعات براى 
تعیین اینکه آیا انواع دیگر آزمایش ها مؤثر هستند 

یا خیر ادامه دارد
مؤثرتریــن اقداماتى که افــراد مى توانند براى 
کاهش انتشار ویروس کووید- 19 انجام دهند 

عبارت است از:
حفظ فاصله فیزیکــى حداقل یک و نیم مترى 
از دیگران، اســتفاده از ماســک مناســب، باز 
کردن پنجره ها براى بهبــود تهویه، اجتناب از 
فضاهایى با تهویه ضعیف یا شــلوغ، تمیز نگه 
داشتن دست ها، ســرفه یا عطسه در دستمال 
یا آرنج خمیده و مهم تر از همه دریافت واکسن 
به صورت کامــل (با دوز یــادآور) که در همه 
منابع معتبر علمى دنیا به ویژه سازمان جهانى 

بهداشت ذکر شده است.

وزارت بهداشت بر اساس آخرین داده ها و بررسى ها منتشر کرد؛

جزئیات شدت بیمارى زایى سویه اومیکرون 
روى موج کووید-19
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آگهى تغییرات
شرکت گروه انرژى خورشیدى تفتان سبز صفه سهامى خاص به شماره 
ثبت 62645 و شناســه ملى 14008444344 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/06/01 کلیه اختیارات هیئت مدیره ، قید شده 
در ماده 41 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1259328)

آگهى تغییرات
شرکت داده پردازى نیک آفرین امروز پارسیان شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 47873 و شناسه ملى 10320281659 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق وماده مربوطه در اساسنامه اصالح : ارائه کلیه خدمات 
فناورى اطالعات آى تى و خدمات الکترونیکى مجاز و خدمات سایت فروشگاهى ، اجراى پروژه هاى پژوهشى راه اندازى زنجیره ى بلوك فارغ از هدف ایجاد و 
اداره ى شبکه ى پولى ، فضاى مجازى مجاز با خدمات مدیریت هوشمند،خدمات اینترنت غیرهرمى و نرم افزار و سخت افزار مجاز مشارکت و عقد قرارداد با کلیه 
اشخاص حقوقى و حقیقى ،دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى ،اخذ وام و ضمانت نامه هاو تسهیالت ارز 
و ریالى از کلیه بانک ها و موسسات مالى در داخل و خارج کشور صرفا جهت شرکت ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور مجوز نمیباشد و در صورت لزوم پس 

از اخذ مجوزهاى الزم اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1259323)

آگهى تغییرات
شرکت داوود صنعت سپاهان سهامى خاص به شــماره ثبت 2030 و شناسه 
ملى 10260651718 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/10/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه شرکت به نشانى استان اصفهان ، 
شهرستان فالورجان ، بخش مرکزى ، شهر ابریشم، محله شهرك قدس ، بزرگراه 
سرداراحمدکاظمى ، خیابان قدس ، پالك 0 ، طبقه اول کدپستى 8178918487 
و به مدیریت بهمن جاللى1170317960 افتتاح شد و یک تبصره دیگر به ماده 
3 اساسنامه اضافه شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1259320)

طى دو ماه اخیر اخبــارى مبنى بر به کما رفتن و بعضا 
فوت افراد حین انجام عمل هاى زیبایى به گوش رسید. 
فارغ از میزان قصور پزشکى در بروز این اتفاقات، چرایى 
ولع برخى افراد براى انجام جراحى هاى زیبایى بدون 
وجود ضرورتى براى انجام آن همچنان مورد ســوال 
اســت. به طورى که دامنه این عمل هــاى زیبایى از 
جراحى «بَلَبله گوش» گرفته تا برداشتن چربى پشت 
پلک «ُپفى» و «پیکر تراشى» روز به روز گسترده تر و 
بر مراجعان آن افزوده تر مى شود و به نظر مى رسد در 
این دوئِل «ضرورت» و «ولع»، تفاوتى میان افراد از 

بعد جنسیت و حتى میزان و سطح سواد وجود ندارد.
بر خالف باور عامه که اغلب زنان را طرفداران پر و پا 
قرص خدمات زیبایى به شمار مى آورند، گرایش مردان 
به انجام این عمل هاى زیبایى به ویژه طى سالهاى اخیر 
غیر قابل کتمان است و این را مى توان از تصاویر منتشر 
شده در صفحات همین کلینیک هاى زیبایى و قیاس 

آن با سالهاى قبل به خوبى فهمید.
در برخــى از تصاویر که با نیت تبلیغــات براى جذب 
مشترى و ترغیب افراد از آنها اســتفاده شده، آنچنان 
تفاوت قبل و بعد از عمل فاحش است که براى انجام 
عمل ها وسوسه و در مقابل بعضا ویدئو موجود از انجام 
عمل ها نیز به قدرى دلخراش است که از سپردن تن به 

تیغ جراحى پشیمان مى شوى. 
فارغ از اینکه بخشى از مخاطبان این عمل هاى زیبایى 
به منظور درمان و براى رفع مشــکالت فیزیکى که 
مانعى در ســالمت آنها ایجاد کرده است به انجام این 
عمل ها روى مى آورند، بخشى از مخاطبان و طرفداران 
این جراحى ها بدون داشتن هیچ نقصى و صرفا براى 
ایجاد تنوع در ظاهر و یا افزایش اعتماد به نفس خود زیر 
تیغ جراحى  مى روند و به نوعى مى توان گفت جراحى 
زیبایى جزء جدا ناپذیر سبک زندگى این زنان و مردان 

شده است.
از ســوى دیگر بعضا این عمل ها از روند طبیعى خود 
خارج شده و افراد به جراحى هاى دوباره و چند باره بر 

روى یک عضو بدن خود روى مى آورند.
دکتر تهمینه شــاوردى، عضو هیــات مدیره انجمن 
ایرانى مطالعات زنــان با بیان اینکــه در حال حاضر 
انجام عمل هاى زیبایى به بخشــى از سبک زندگى 
زنان و دختران تبدیل شــده اســت، درباره تاریخچه 
شــدت گرفتن عمل هاى زیبایى در ایران به ایســنا 
گفت: جراحى پالستیک در ایران ابتدا با رینوپالستى 
(جراحى بینى) شروع شد. به طورى که بیشترین میزان 
عمل هاى جراحى زیبایى را به خود اختصاص داده بود 
و در آن زمان روند جراحى هاى زیبایى چندان گسترده 
نبود و این عمل ها از نیمه دهه 80 در ایران به شــدت 

افزایش یافت.
این جامعه شناس، عواملى همچون افزایش اعتماد به 

نفس، زیباتر شدن و مورد توجه قرار گرفتن را از جمله 
علل شدت گرفتن عمل هاى زیبایى دانست و این را هم 
گفت که در عین حال ویژگى هاى فردى نظیر وضعیت 
تاهل فرد، پایگاه اقتصــادى و اجتماعى افراد و میزان 
تحصیالت افراد نیز مى تواند رابطه مثبت و یا منفى با 

این عمل ها داشته باشد.
وى با بیان اینکه عمل هاى زیبایى طى دهه هاى اخیر 
دســتخوش تغییراتى از نظر میزان و همچنین تنوع 
شده اســت، تصریح کرد: تا چند دهه پیش عمل هاى 
زیبایى صرفا مورد اقبال خانم ها بود و محدود به عمل 
بینى مى شد اما به تدریج مردان نیز به انجام عمل هاى 
زیبایى راغب شده و ســایر اعضاى بدن نیز در حوزه 
عمل هاى زیبایى قرار گرفتنــد. عمل هاى زیبایى به 
عنوان بخشى از ســبک زندگى زنان و دختران جوان 
طى دهه هاى اخیر مورد توجــه دختران و زنان جوان 
قرار گرفته است اما گرایش مردان جوان و حتى سالمند 
به انجام عمل هاى زیبایى قابل اعتنا است که به عنوان 

پدیده اى در سراسر جهان به آن پرداخته مى شود.
به گفته این پژوهشــگر حوزه زنان، عمل هایى نظیر 
عمل بینى، سینه، زاویه دار کردن چانه، لیفت گردن، 
گونه گذارى یا پروتز گونه، متقاضیان بیشترى در میان 

زنان و دختران دارد.
شــاوردى تصریح کرد: مردان مسن تر به عمل هایى 
مانند بوتاکس صورت بــراى کاهش چین و چروك و 
یا عمل «بلفاروپالســتى» براى افتادگى پلک چشم 

روى مى آورند که آنها را جوان تر نشان دهد. به عبارتى 
این مردان تمایل دارند جوانى خود را باز یابند و این در 
حالى است که مردان جوان تر بیشتر عمل بینى انجام 

مى دهند.
این جامعه شــناس در ادامه به پژوهش خود با عنوان 
«تاثیر شبکه هاى اجتماعى بر ســبک زندگى زنان و 
دختران با رویکرد آینده پژوهشى» که طى سال گذشته 
و در شش استان تهران، شیراز، اهواز، شهرکرد، همدان، 
کرمان  و از میان شــهرهاى محروم، نیمه برخوردار و 
برخوردار انجام شده اشاره کرد و درباره نتایج آن گفت: 
طى این پژوهش پرســش هایى پیرامون عمل هاى 
زیبایى از زنان و دختران 15 تا 65 سال انجام شد و نتایج 
نشان داد که بیشــتر عمل هاى جراحى خانم ها یعنى 
19/4 درصد در گروه سنى 20 تا 30 سال و 18/5درصد 

در گروه سنى 30 تا 40 سال انجام مى شود.
این جامعه شناس افزود: در عین حال نتایج این پژوهش 
نشــان مى دهد که با افزایش میزان تحصیالت زنان 
اســتفاده از بوتاکس و ژل افزایش مى یابد. همچنین 
استفاده از ژل و بوتاکس در میان زنان متاهل بیشتر از 
مجردین است و این در حالى است که عمل بینى بیشتر 

در میان زنان مجرد انجام مى شود.
دانشیار پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات اجتماعى با 
بیان اینکه گاهى این عمل ها  جنبه بیمار گونه به خود 
مى گیرند و بسیارى از زنان و دخترانى که عمل بینى 
انجام داده اند مجددا به دلیل نارضایتى این کار را تکرار 

مى کنند، گفت: این دسته از افراد به دلیل عدم رضایت 
از چهره خود بــه عمل هاى متعدد دســت مى زنند و 
هیچگاه نیز به رضایت کامل دســت نمى یابند که به 
نظر مى رسد این تفکر به دلیل مشکالت شخصیتى در 

آنها شکل مى گیرد.
شاوردى در بخش دیگر سخنان خود به گزارش انجمن 
بین المللى جراحى پالســتیک (ISAPS)  نیز اشاره و 
درباره رتبه جهانى ایران در این جراحى ها عنوان کرد: 
مطابق با این گزارش باالترین میزان عمل هاى جراحى 
پالســتیک به ترتیب شــامل ایاالت متحده آمریکا، 
برزیل، کره جنوبى و هند است و ایران در این آمار رتبه 
بیســتم را به خود اختصاص داده است. به گونه اى که 
از هر 1000 نفر 6 نفر عمل جراحى انجام مى دهند. با 
این وجود از نظر نوع جراحى، ایران رتبه اول در جراحى 
بینى را به خود اختصاص داده است، در حالى که کره 
جنوبى و ژاپن در عمل جراحى چشم و پلک رتبه اول 

را دارا هستند.
عضو هیات مدیره انجمن ایرانــى مطالعات زنان در 
پایان سخنان خود تاکید کرد: نَفس اینکه چهره طبیعى 
انسان زیبایى بیشترى نسبت به چهره هاى عمل شده 
بدون زیبایــى طبیعى دارد حائز اهمیت اســت و این 
مسئله زمانى شکل پیچیده ترى به خود مى گیرد که 
شاهدیم عمل هاى یکسان، پیکرتراشى ها و چهره و 
اندام افراد به خصوص دختران و زنان را مشابه یکدیگر 

ساخته است.
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 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسالمى 
درباره وضعیت دارویى و مشــکالت مــردم در تامین دارو 
مى گوید: امسال مقدارى با کمبود و مشکل به ویژه در مورد 
داروى بیمارى هاى خاص از جمله بیماران پیوندى و سرطانى 
مواجه بودیم. همایون سامه یح نجف آبادى افزود: درحالى 
که امسال مشکل کمبود دارو احساس مى شد، اما متاسفانه 
مى دیدیم همین داروهایى که با کمبود مواجه هستند در بازار 

آزاد با چندین برابر قیمت پیدا مى شوند.

دکتر علیرضا آقایوسفى، بازرس سازمان نظام روانشناسى و 
مشاوره کشور، درباره تعرفه هاى دالرى که بعضا روانشناسان 
و مشاوران داخل کشور از مراجعان ایرانى مقیم خارج  کشور 
دریافت مى کنند، گفت: با توجه به  اینکه تا این لحظه تعرفه 
مشخصى براى ارائه خدمات مشاوره و روانشناسى در فضاى 
مجازى تصویب نشــده و تنها تعرفه مصوب همان مصوبه 
هیات دولت است، در این رابطه هیچ تمایزى براى خدمات 
حضورى و آنالین اعالم نشــده و از این رو روانشناســان و 
مشــاوران داراى پروانه از این سازمان در داخل از کشور باید 

تعرفه ریالى مصوب شده را از مراجعان دریافت کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشــاره به اینکه 2620 خودرو به 
ناوگان راهور اضافه شد، گفت: متأسفانه هر ساعت دو نفر در 
تصادفات جان خود را از دســت مى دهند و بین 30 تا 35 نفر 
مجروح مى شوند.سردار سید کمال هادیانفر افزود: متأسفانه 
برخالف اینکه در دو سال گذشته کاهش تصادفات فوتى را 
داشتیم، اما امســال افزایش این تصادفات را شاهد بودیم. تا 
امروز 10 درصد از مجروحین قطع نخاع شــده و 11 هزار و 
147 نفر جان خود را از دست داده و 261 هزار نفر نیز مجروح 

و معلول شده اند.

بازار سیاه داروهاى کمیاب

اخذ دستمزد به «دالر»

01

03

علیرضا شــریفى یزدى، روان شــناس اجتماعى درباره 
ولگردى در فضاى مجازى گفت: وقتــى افراد با فضاى 
دیجیتــال درگیر شــوند، فعالیــت خود را بــا وب کاوى 
شــروع مى کنند؛ یعنى هدفمند وارد این فضا مى شوند و 

خواسته هاى خود را دنبال مى کنند.

تماس هاى مشکوك خارجى صرفاً براى ترغیب مشترکان 
به برقرارى تماس با آنها و تحمیل هزینه گزاف برقرارى 
ارتباط بین المللى اســت.موضوع تماس از شــماره  هاى 
خارجى و ناشــناس با مشــترکین تلفن همراه در کشور، 
به خصوص با پیش شماره کشــورهاى کوچک آفریقایى 
چند سالى مى شود که برخى از مشــترکین را با مشکل و 
دردسر روبه رو کرده است. به تازگى نیز تعداد این تماس ها 
افزایش یافته و باعث نگرانى مشــترکین تلفن همراه در 

ایران شده است.

ولگردى مجازى

تک زنگ هاى دردسرساز

آمار مرگ در اثر تصادف

رواج عمل هاى عجیب و غریب زیبایى در میان زنان و حتى مردان

همه شکل هم مى شویم!
این روز هــا و در اثناى خســتگى خانواده ها و 
پس از دوره طوالنى بیمــارى همه گیر کووید 
19 و شــروع زنگ خطر، براى جامعه  زنان به 
خصوص زنان سرپرســت خانوار، معضلى به 
نام نگرش هاى منفى اجتماعى نســبت به زن 
سرپرســت خانواده پر رنگ شــده که نگرانى 
آنها، نسبت به آینده فرزندان و تعداد و تعارض 
نقششان در جامعه را بیشــتر و بیشتر کرده و 
گاه هویت سرپرستى شــان هم دســتخوش 
بى مهرى هایى شده که مغایر با فرامین اسالمى 

است.
فقر و فقدان پیوند هــاى اجتماعى و در  نتیجه، 
تجربه آنها از فشــار و عــدم دریافت حمایت 
مناســب، چــه از نوع رســمى و چــه از نوع 
غیررسمى، این زنان و فرزندانشان را در معرض 
آســیب قرار مى  دهد و این آسیب ها تهدیدى 
براى زنان سرپرست خانوار به حساب مى آیند، 
چرا که شرایط و زمینه هاى مناسب به ویژه در 
بستر اقتصادى و محیطى که زنان سرپرست 
خانوار در آن احســاس امنیت اجتماعى داشته 
باشند، به چشم نمى خورد و قانون هاى مغفول 
مانده حوزه زنان سرپرست خانوار، همچنان در 
بستر ماده و تبصره هاى بى اساس، رنگ و بوى 

خود را از دست مى دهند.
همین مشکالت و موانعى که در دنیاى بیرون 
بر سر راه سرپرستى زنان به وجود آمده، باعث 
مى شــود تا زنان سرپرســت خانوار به عنوان 
قشرى آسیب پذیر شناخته شــده و در تمامى 
زمینه هــا حمایت هاى اجتماعــى کمترى را 
دریافت مى کنند. آمار ها حکایــت از آن دارد 
که حــدود 14 درصد از خانوار هــاى ایرانى را 
زنان سرپرست خانوار تشکیل مى دهد و در این 
میان زنانى با مدارج تحصیلى باال هم به چشم 
مى خورند و البته زنانى با مســائل و مشکالت 
اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى عدیده و حال 
در پى شناخت آسیب هاى درونى و بیرونى شان 
این سؤال مطرح مى شود که کدام گام و قانون 
را براى توانمند ســازى زنان سرپرست خانوار 
برداشته ایم؟ و برایشان که هم پدرند و هم مادر، 
هم کارمند هستند و هم کارگر، هم فرزندند و 

هم آسیب پذیر، به واقع چه کرده ایم؟
مگر نه آنکه هر کدام به دنبال پناهگاهى براى 
امنیت اجتماعى و روانى خود بوده ایم؟ حاال که 
در کوره راه غفلت از این زنان خسته جان، گام 
برداشته ایم، حداقل دستى باشیم بر آرامششان 
نه آتشى بر جان نحیفشان! و این یعنى حمایت 
همه جانبه  دولــت، نهاد هاى خصوصى و همه 
آحاد مردم. تا حدى که کمک رســانى به آنها 
چیزى فراتر از کمک هاى مالى را در بر مى گیرد 
کــه توانمندســازى و مهارت آمــوزى زنان 
سرپرست خانوار، یکى از مهم ترین بخش هاى 

آن است.
حمایت هایى که دولت بــر پایه قوانین بودجه 
سالیانه از زنان سرپرســت خانوار دارد، بسیار 
ناچیز و اندك اســت و همیــن عاملى براى 
اشتغال اجبارى براى آنان مى شود. دولت باید 
متناسب با نیاز این زنان و مشــاغل مورد نیاز 
جامعــه، مهارت هاى شــغلى الزم را به وجود 
آورده و از دســتگاه هاى متولى، ویژه (وزارت 
تعاون کار و رفاه اجتماعى و بهزیستى و کمیته 
امداد- ریاســت جمهــورى و معاونت زنان و 
خانواده) به عنوان پشتیبانان این قشر آسیب پذیر 
بخواهد تا روند بهبود و تسهیل شغل و امنیت 
اجتماعى شان را تأمین نموده و نگاه ویژه  خود 
را معطوف این عزیزان بدارند، که نکند در تند 
باد حوادث، کمر خم کرده و از زندگى دســت 

بکشند.

آسیب هاى اجتماعى 
زنان 

سرپرست خانواده در 
دوران کرونا 

مدیرکل امور بانوان اســتاندارى بوشــهر گفت: 
آموزش هاى سیاست فرزند کمتر در تفکر خانواده ها 
نهادینه شده است و در حال حاضر براى این ساختار 

شکنى با مقاومت آنان مواجه هستیم.
رقیه زنگنه نژاد مجموعه اى از عوامل و تفکرات 
را از علل اصلى کاهش تمایــل جوانان به ازدواج 
دانست و تأکید کرد: رویکرد به ازدواج اشکال پیدا 
کرده است، نگاهى که نســل جوان ما به ازدواج 

دارد، یک نگاه فرهنگى نیست.
زنگنه نژاد ادامه داد: اگر نگاه به ازدواج این چنین 
باشد که امرى براى ایجاد آرامش، مودت و رحمت 
اســت، اهمیت مســائل اقتصادى در امر ازدواج 

کاهش مى یابد.
وى تصریح کرد: فرهنگ سازى و معرفى نمونه ها 
و الگوهایى از ازدواج هاى موفق و آســان و در 
عین حال اقدامات اقتصادى، بسیار مى تواند در 

امر ازدواج جوانان مؤثر و موجب تسریع 
آن شود.

مدیــرکل امــور بانوان 

استاندارى بوشهر، مادران را محور خانواده عنوان 
کرد و گفت: مادران احیاکننده فرهنگ هاى ازدواج 
آسان در جامعه هســتند؛ اگر بخواهیم جنبش و 
حرکتى را در خانواده ها ایجاد کنیم باید مادران را 
همراه کنیم زیرا محوریت خانواده با مادر است و در 
این زمینه توانایى هاى 
قابــل توجهى 

دارند.

سیاست فرزندِ کمتر 
روزنامه «همشهرى» با سردار علیرضا لطفى، رئیس در تفکر خانواده ها نهادینه شده است

پلیس آگاهى تهران گفتگو کرده  که در آن اطالعات 
مهمى از وضعیت سرقت ها در پایتخت ارائه شده 

است. بخشى از اظهارات سردار لطفى را بخوانید.
  از مجمــوع ســرقت هاى تهــران، 54 درصد 
سرقت هاى خرد بوده است مثل ســرقت لوازم و 
قطعات و محتویات خودرو، کیف قاپى و جیب برى 
و انبارى زنى که معتادان متجاهر تأثیر زیادى روى 
این ها دارند. 90 درصد سرقت قاپ زنى هاى ما در 
موبایل خالصه مى شود. همچنین 3 جرم در تهران 
افزایش نسبى داشته، سرقت از منزل، موتورسیکلت 
و کیف قاپى و موبایل قاپــى. ما اوال یک گله مندى 
داریم، متأسفانه برخى شهروندان به دالیل مختلف 
خانه را به بانک تبدیل کرده اند، سارقان وقتى براى 
سرقت منزل هجوم مى آورند، مقدار قابل توجهى 
طال، سکه، ارز از خانه ها خارج مى کنند. این یعنى 
مردم ما متأســفانه با وجود هشدار هایى که پلیس 
داده که خانه اصال محل امنى براى نگهدارى این 
قبیل چیز ها نیســت، انبوه اقالم قیمتى را در خانه 
نگهدارى مى کنند. شهروند مى آید اینجا مى گوید 

مثال چند میلیارد طال از خانه من برده اند. آخر مگه 
شما طالفروشى هستى؟! یا دیگرى مى گوید فالن 

قدر ارز از خانه من برده اند، مگر صرافى هستى؟!  
  درباره سرقت موبایل چند اتفاق افتاده. افزایش 
قیمت موبایل بر میزان ســرقت آن تأثیر عجیبى 
گذاشــته اســت. برند خاصى از موبایل هست که 
قیمت آن تا 50 میلیون در بازار رسیده که سارقان 
به آن گرایش پیدا کرده اند. از ســویى مردم موقع 
استفاده از آن دقت نمى کنند. از طرفى ما در حوزه 
موتورســیکلت به هم ریختگى خاصى داریم. مثال 
موتور هاى بدون پالك یا پالك مخدوش در شهر 
زیاد است که در ســرقت موبایل تأثیر دارند و باید 
برخى دســتگاه ها براى کنترل آن کمک کنند. در 
واقع با موتورسیکلت هم ســرقت مى کنند و هم 

وسیله اى است که به راحتى سرقت مى شود.
  یک مشــکلى هم مــا پیرامون ســنین پایین 
در موبایل قاپى داریم؛ ســارقان حرفــه اى بعضا 
گرایش پیــدا کرده اند کــه از افراد زیر 18 ســال 
براى موبایل قاپى سوءاســتفاده مى کنند. این هم 

مشکالتى براى خودش درست کرده است. 

موبایل قاپى به زیر 18 سال رسیده است

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود سپنتا نیکى طب جى درتاریخ 1400/10/15 به شــماره ثبت 69777 به شناسه ملى 14010670091 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات پزشکى 
و بیمارستانى و آرایشى و بهداشتى و دارویى و کلیه ملزومات وابسته به آن پس از کسب مجوز از معاونت بهداشت و درمان و آموزش پزشکى -اخذ وام 
و تسهیالت از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت -اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى -شرکت 
در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى -واردات محصوالت رفع آالینده هاى زیست محیطى ونصب 
سیستم بوزدایى مربوط به رفع آالینده هاى زیست محیطى 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 بهار آزادى ، خیابان چهار باغ باال ، بن بست ناز [26] ، 
پالك 39 ، طبقه همکف کدپستى 8173998773 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقاى امین آقائى ملک آبادى به شماره ملى 1160088268 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى نوید قانعى به شماره ملى 4723714243 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى امین آقائى ملک آبادى به شماره ملى 1160088268 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود آقاى نوید قانعى به شماره ملى 4723714243 به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 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 (1259314)

ش تمایــل جوانان به ازدواج
ویکرد به ازدواج اشکال پیدا 
ه نســل جوان ما به ازدواج 

ى نیست.
گر نگاه به ازدواج این چنین 
جاد آرامش، مودت و رحمت 
ـائل اقتصادى در امر ازدواج 

نگ سازى و معرفى نمونه ها 
هاى موفق و آســان و در 
صادى، بسیار مى تواند در

ثر و موجب تسریع 

وان 

توانایىهاى این زمینه
قابــل توجهى 

دارند.

قطعاتو
و انبارى
این ها دا
موبایلخ
افزایشن
و کیف قا
داریم، مت
خانه را به
سرقت م
طال، سک
مردم ما
داده که
قبیل چی

نگهدارى

   سیده مرجان دبیرى / پژوهشگر 
و فعال حوزه زنان و خانواده |



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

به نیکى ها امر کن و خود نیکوکار باش و با دست و زبان، بدى ها را 
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نشست هم اندیشى بیستمین نمایشگاه بین المللى 
تجهیزات و تأسیسات سرمایشى و گرمایشى اصفهان 
در حالى برگزار شــد که قرار است این نمایشگاه در 
روزهاى یازدهــم تا پانزدهم بهمن مــاه و با حضور 
حداقل 110 برند و شــرکت معتبر از سراسر کشور 

برپا شود.
نمایشــگاه تجهیزات و تأسیســات سرمایشــى 
و گرمایشــى اصفهــان یکــى از باکیفیت تریــن 
نمایشگاه هاى این استان در حوزه زیرساختى به شمار 
مى رود که به صورت ســاالنه، برندهاى معتبرى از 

سراسر کشور را در کنار یکدیگر جمع مى کند.
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نمایشگاه بین المللى 
اصفهان در نشست هم اندیشى برپایى این نمایشگاه 
گفت: نمایشــگاه بین المللى اصفهان در این دوره از 
نمایشــگاه تالش مى کند براى شرکت هاى حاضر 
شرایطى فراهم آورد که به بازارهاى جدید دست پیدا 

کنند و با فراغ بال بیشترى به توسعه بازار بپردازند.
علیرضا مرتضــوى با تأکید بر اینکــه تالش براى 
حضور شرکت هاى معتبر از اصلى ترین اولویت هاى 
برپایى نمایشگاه است، افزود: کیفیت یک نمایشگاه با 
مساحت آن نمایشگاه سنجیده نمى شود، بلکه اصل، 
بر حضور برندهاى مطرح و با کیفیت اســت. در این 
راستا، تاکید داریم که حضور شرکت هاى دانش بنیان 

بر کیفیت نمایشگاه ها مى افزاید.
وى با بیان اینکه حضور هیئت هاى تجارى از داخل 
و خارج کشور در نمایشــگاه موضوع بسیار مهمى 
اســت، ادامه داد: بازرگانان همواره شرایط رونق و 
توسعه کسب وکار را فراهم مى کنند، بنابراین حضور 

آنها در نمایشگاه، یک موضوع بسیار مهم محسوب 
مى شــود؛ همچنین از تمامى ســفیران کشورهاى 
مختلف حاضر در جمهورى اســالمى ایران دعوت 
کرده ایم از این نمایشگاه بازدید کنند. این موضوع به 
توسعه بازار شرکت هاى حاضر در کشورهاى مختلف 

کمک مى کند.
مدیرعامــل شــرکت تعاونى کارکنان نمایشــگاه 
بین المللى اصفهان که برگزارى بیستمین نمایشگاه 

تجهیزات و تأسیسات سرمایشــى و گرمایشى را بر 
عهده دارد نیز در این نشست، گفت: در این نمایشگاه 
110 شرکت از استان هاى اصفهان، تهران، خراسان 
رضوى، فارس، آذربایجان شــرقى، البرز، همدان و 

چهارمحال و بختیارى حضور خواهند داشت.
احمد سعادت ادامه داد: این نمایشــگاه در 16 هزار 
مترمربع فضاى نمایشگاهى برپا مى شود و 74 درصد 
شرکت هاى حاضر در آن تولیدکننده و 24 درصد نیز 

شرکت بازرگانى هستند؛ همچنین 25 درصد فضاى 
بیستمین نمایشگاه تجهیزات و تأسیسات سرمایشى 
و گرمایشى به شرکت هایى واگذار شده که در دو دوره 

گذشته نمایشگاه حضور نداشته اند.
به گفته وى، متقاضیــان زیادى بــراى حضور در 
این نمایشــگاه اعالم آمادگى کرده اند که به دلیل 
محدودیت فضا امکان حضور آنها در نمایشگاه فراهم 

نشده است.

روزهاى یازدهم تا پانزدهم بهمن ماه در قالب یک نمایشگاه بین المللى؛

110 برند معتبر تأسیسات سرمایشى و 
گرمایشى در اصفهان گرد هم مى آیند

با اجراى طرح مهندسى معکوس، دستگاه پمپ سرباره (کف گیر 
و چربى گیــر) تصفیه خانه هاى آب و فاضالب در آبفاى اســتان 

اصفهان ساخته شد. 
این دستگاه را احمد محمد شــریفى از پژوهشگران شرکت آب و 

فاضالب استان اصفهان در مدت سه ماه طراحى و ساخته است. 
این پژوهشگر جوان هدف از ساخت پمپ ســرباره را جمع آورى 
مشــتقات نفتى و چربى رودخانه ها و همچنین کف تشکیل شده 
در تصفیه خانه هاى آب و فاضالب عنــوان کرد و گفت: اگر در اثر 
حادثه اى مواد نفتى یا مشتقات آن وارد آب رودخانه ها شود مى توان 
با استفاده از این پمپ، مشتقات نفتى، چربى ها و تفاله هاى موجود در 
آب را جدا کرد.  وى افزود: پمپ سرباره همچنین مى تواند برگ هاى 

گیاهان و تمام ذرات معلق روى آب را نیز جمع آورى کند.

محمد شریفى مزیت این پمپ نســبت به نمونه مشابه خارجى را 
قیمت مناســب آن اعالم کرد و گفت:  هم اکنون قیمت مشــابه 
خارجى این کاال 4400 یورو  است اما این کاالى ایرانى را مى توان 
به مبلغ 35 میلیون تومان تولید و عرضه کرد، ضمن این که قابلیت 
تغییر جنس و تعداد گوى هاى شناور آن نسبت به محلى که قرار 

است مورد استفاده قرار بگیرد نیز وجود دارد. 
وى با بیان این که مواد شیمیایى و شوینده هاى موجود در مبادى 
ورودى آب به تصفیه خانه ها، قبل از فیلتراسیون و بر روى سطح آب 
ایجاد کف مى کند که موجب کثیف شدن دیواره فیلترها و افزایش 
عملیات شست و شوى فیلترها مى شود گفت: با استفاده از پمپ 
سرباره مى توان از شست و شوى بیش از حد فیلترها که موجب هدر 

رفت آب و مصرف زیاد برق مى شود، جلوگیرى کرد. 

نشست تعاملى ارتقاء سواد مخابراتى اصحاب رسانه استان 
اصفهان با حضــور جمعى از مســئولین مخابرات منطقه 
اصفهان و اصحاب رســانه اســتان در مجتمع فرهنگى 
مطبوعاتى اصفهان برگزار شــد. فرشــته صبائى رئیس 
روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهــان گفت: هدف از 

این جلسه آشنایى ضمنى اصحاب رســانه و مطبوعات با 
مفاهیم اولیه مخابراتى در بخش هاى مختلف ثابت، سیار و 
سرویس هاى باند پهن است که مى تواند نقش مهمى در 
ارتقاء سطح دانش این عزیزان در مواجهه با مفاهیم عرصه 
ارتباطات داشته باشد. گفتنى است در این جلسه حمیدرضا 

عسگرى رئیس اداره بازاریابى و امور مشتریان، بهنام میرزا 
رئیس اداره امور مشتریان ارتباطات سیار، شاهین ملک زاده 
رئیس اداره فروش خانگى تلفن ثابــت، هادى عطار زاده 
رئیس اداره خدمات پس از فروش و امیر کالنتر رئیس اداره 

فروش خانگى به ایراد سخن پرداختند.

طراحى و ساخت پمپ سرباره در آبفاى استان اصفهان

برگزارى نشست ارتقاى سواد مخابراتى اصحاب رسانه در اصفهان

محمدعلى احمدى فرماندار اصفهان در ارتباط تصویرى با دهیاران شهرستان، عنوان کرد: 
این ارتباط تصویرى آغازگر ارتباطات و تعامالت دوسویه فرماندارى با دهیاران شهرستان 

است که انشاء ا... این روند را با قوت و به طور مستمر ادامه خواهیم داد.
به گزارش روابط عمومى فرماندارى اصفهان، فرماندار اصفهان با اشــاره به آمار باالى 
فوتى هاى ناشى از ابتال به کرونا در ماه هاى گذشته، خاطرنشان کرد: بحمد ا... با تدابیر 
و پیگیرى هاى انجام شده توسط مراکز بهداشــت 1 و 2 و نظارت و کنترل دقیق روند 
واکسیناسیون، امروز شاهد کاهش چشمگیر آمار فوتى ها و مبتالیان به کرونا در سطح 
شهرستان هستیم. احمدى افزود: با همت و تالش دستگاه هاى ذى مدخل بیش از 86 
درصد از جمعیت باالى 12 سال شهرستان واکسینه شدند که این رقم در مقایسه با دیگر 

کشورها، رقم خوبى است.
وى بر لزوم تزریق دوز سوم واکسن کرونا تأکید کرد و گفت: دهیاران باید مردم را براى 

تکمیل مراحل واکسیناسیون باالخص تزریق دوز سوم واکسن تشویق و ترغیب کنند.
فرماندار اصفهان با اشاره به مصرف بى رویه برق و گاز، تصریح کرد: اصراف در فرهنگ 
دینى ما جایگاهى ندارد و دهیاران با کارو تالش مضاعف بستر را براى کاهش مصرف 

برق و گاز در روستاها فراهم سازند.

آغازگر تعامالت دوسویه 
فرماندارى اصفهان با دهیاران 

فیلمخانه حوزه هنرى اصفهان و دفتر تخصصى سینماى شهردارى 
اصفهان فیلم مســتند «چیزهایى که زمان با خود برد» را اکران و 

نقد وبررسى مى کند.
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى اســتان اصفهان، مســتند 
«چیزهایى که زمان با خود برد» به کارگردانى فرهاد بردبار اثرى 
است در خصوص محمد حافظ اصفهانى مشهور به محمد حافظ 
مخترع، مهندس و مخترع اصفهانى، ساخته شده است، وى در اواخر 
سده 9 و نیمه نخست سده 10 هجرى قمرى مى زیست و در هرات 
و سمرقند در شمار مالزمان سلطان احمد گورکان از حکمرانان دوره 

تیمورى در ایران بود.

تهیه کننده، نویســنده و کارگردان این فیلم فرهاد بردبار است و 
مشــاوران علمى این  پروژه دکتر پرویز محبى و دکتر هانیه بیک 
هستند، امیر امان زاده تصویربردارى این اثر را برعهده داشته است و 
گوینده این فیلم نیز شهرام درخشان و صدابردار سعید بهرامى است.
تدوینگر این فیلم فرهاد بردبار است و انیمیشــن دو بعدى آن را 
سعید عبد یزدان و انیمیشن ســه بعدى را احسان ایزدى برعهده 

داشته است.
فیلم مستند «چیزهایى که زمان با خود برد» در ساعت 18 امروز 
پنجشنبه 23 دى ماه در سینما سوره حوزه هنرى استان اصفهان 

واقع در خیابان آمادگاه به نمایش درمى آید.

نمایش و تحلیل فیلم مستند «چیزهایى که زمان با خود برد»

مدیر امور برق شهرستان نایین گفت: هم اکنون 35 نیروگاه 
خورشیدى با ظرفیت هزار و 155کیلو وات در این منطقه 
فعالیت دارد کــه 98 کیلو وات از ایــن ظرفیت متعلق به 

مولدهاى خانگى است.
اسماعیل محمدى نصیرى افزود: از ابتداى امسال تاکنون 
پنج نیروگاه خورشــیدى به ظرفیت 58 کیلووات در نایین 

راه اندازى شده است و قرار است تا پایان امسال 41 نیروگاه 
با ظرفیت حدود هزار و 400 کیلووات به همراه نیروگاه یک 
مگاواتى به بهره بردارى رسید و همچنین  از ابتداى طرح 
خرید تضمینى برق تولیدى از نیروگاه هاى خورشــیدى 
در این شهرســتان بیش از 6 هزار مگاوات ساعت برق از 

مشترکان خریدارى شده است.
وى بیان کرد: هزینه زیرساخت براى تولیدهر یک کیلو وات 
در نیروگاه خورشیدى حدود 18 میلیون تومان هزینه دارد و 
نیروگاه یک مگاواتى توسط سرمایه گذار بخش خصوصى 

با  18 میلیارد تومان سرمایه گذارى در حال انجام است.
نصیرى بابیان اینکه بیش از 60 نفر متقاضى احداث نیروگاه 
خورشیدى در نایین هستند، افزود: نیروگاه هاى خورشیدى 
خانگى در شهرستان ماهانه به طور میانگین 2 میلیون تومان 

براى مردم درآمد دارد.
وى خاطرنشان کرد: اســتفاده از انرژى خورشیدى براى 
تأمین برق خانه ها، چند سالى است در دستور کار قرارگرفته 
و به گفته مسووالن امسال 180 مگاوات ساعت برق از این 

طریق تولیدشده است.
نصیرى اظهار داشت: شهرســتان نایین با دارا بودن اقلیم  
کویرى شــاهد تعداد روزهاى آفتابى زیادى در طول سال 
اســت؛ ظرفیتى که مى تواند به توسعه اســتفاده از انرژى 

خورشیدى  منجر شود.
مدیر امور برق شهرستان نایین افزود: استفاده از ظرفیت 
نیروگاه هاى خورشیدى عالوه بر پاك ماندن محیط زیست 
از هدر رفت سوخت هاى فسیلى به عنوان یک منبع مهم 

تولید انرژى خدادادى جلوگیرى مى شود.

35 نیروگاه برق خورشیدى  در نایین دایر است

110 باالبر در مراکز انتقال نفت و مرکز منطقه بازرســى و 
تست عملکردى استاتیک و دینامیک شد.

بازرس فنى شــرکت خطوط لوله و مخابرات ایران منطقه 
اصفهان گفت: با حضور کارشناسان این واحد و همکارى 
واحد ترابرى، HSE و عملیات مراکز انتقال نفت بازرسى 
و تست هاى عملکردى استاتیک و دینامیک جرثقیل هاى 
متحرك و ثابت، لیفتــراك، باالبر هاى نفرى مراکز انتقال 

نفت و مرکز منطقه اجرا شد.
یوسف هالکویى با بیان اینکه این بازرسى با همکارى واحد 
بازرسى فنى منطقه خوزستان اجرا شــد افزود: بازرسى ها 
و تست هاى مطابق با اســتاندارد هاى جهانى براى صدور 
گواهینامه است. منطقه اصفهان به لحاظ استراتژیک بودن 
و گستره فعالیت داراى باالترین تعداد باالبر در مناطق 12 
گانه شــرکت اســت. منطقه خطوط لوله و مخابرات نفت 

اصفهان یکــى از مناطق 12 گانه شــرکت خطوط لوله و 
مخابرات نفت ایران است که با بهره گیرى از 18 دستگاه 
توربوپمپ سولزر با قدرتى معادل 300هزار اسب بخار ،روزانه 
بیش از نیم میلیون بشکه نفت خام را از امیدیه خوزستان با 
طى مسیر 400کیلو متر به اصفهان منتقل مى کند که عالوه 
بر تامین خوراك پاالیشــگاه اصفهان،بخشى از خوراك

 پاالیشگاه هاى تهران و تبریز را نیز تامین مى کند.

بازرسى استاتیک و دینامیک باالبر هاى منطقه اصفهان


