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خشونت، آموختنى استواردات، بازار سیب زمینى را آرام مى کندبازگشت على ضیا به تلویزیون پس از یک سالاعالم تعداد افراد مستأجر در کشور هنوز سپاهان را در مثلث قهرمانى مى بینم اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ضرورت نظارت 
سواد رسانه اى 

در بین کودکان
 و نوجوانان

افزایش کیف زنى و جیب برى در اصفهان
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جلوه جدید
 باغ گل ها در 

نوروز

رئیس پلیس فتا استان یزد اظهار کرد: پررنگ شدن نقش 
و حضور فضاى مجازى در این روزهاى بیمارى کرونا، 

ضرورت نظارت و آموزش سواد رسانه اى را در بین کودکان و 
نوجوانان دوچندان کرده است. سرهنگ مرتضى ابوطالبى در 

دیدار با سرپرست اداره کل بهزیستى استان ...

مدیــر عامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شــهردارى اصفهان گفت: با توجه به رسیدن به 
فصل سرد سال، ُگل فصل در باغ گل ها نداریم، 
اما شهروندان در فصل بهار و تابستان، گونه هاى 
قابل توجهى از گل هــاى ایران و جهان را در باغ 

گل ها خواهند دید.
مجیــد عرفان منش افــزود: در حــال حاضر، 
گونه هاى مختلف گیاهى را در باغ گل ها مى توان 
مشاهده مى کرد که از آن جمله مى توان به تنها 
درخت سکویا در کشور و درختان بلوط اشاره کرد.
وى به وجــود دو گلخانه گیاهان گرمســیرِى 

استوایى و گلخانه...

آمار 10 ماهه نیروى انتظامى استان نشان مى دهد؛ 

کار سخت «میالد» براى رسیدن به ترکیب اصلى طالیى ها

چالش «جهانى» در سپاهان سخت  تر
 از ذوب آهن

میالد جهانى ســرانجام پس از یک و نیم فصل حضــور در ذوب آهن و 
زمزمه هاى زیادى که درباره جدایى او شنیده مى شد، به تیم همشهرى 
پیوست. طى یکى دو سال اخیر همواره خبرهاى زیادى پیرامون جدایى 

میالد جهانى هافبک مهاجم ذوب آهن وجود داشت...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

درهاى نمایشگاه 
لوازم خانگى 

اصفهان گشوده شد

افتتاح بزرگ ترین سفره خانه استان در آران و بیدگل
همزمان با ایام ا... دهه فجر صورت گرفت؛
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اخراج «ویلموتس» اخراج «ویلموتس» 
در مراکش بازهم در مراکش بازهم 

قوت گرفتقوت گرفت
عضو شوراى شهر:عضو شوراى شهر:

کمبودکمبود
500500 دستگاه  دستگاه 
اتوبوس دراتوبوس در
شهر اصفهانشهر اصفهان
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استاندار:استاندار:

اصفهان نمونه اصفهان نمونه 
موفق زندگى موفق زندگى 
مسالمت آمیز مسالمت آمیز 
پیروان ادیانپیروان ادیان

استاست
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ساعد سهیلى:ساعد سهیلى:

جشنواره را با سیمرغ جشنواره را با سیمرغ 
دوست دارم 
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بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت هدهد ارزش آفرین پیشرو سهامى خاص به شماره ثبت : 66922 و 
شناسه ملى: 14009784079 دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده راس ساعت 
18 مورخ  1400/12/4 و  مجمع عمومى فوق العاده شرکت که راس ساعت 19 مورخ 1400/12/4 روز چهارشنبه 
به آدرس : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزي ، شــهر اصفهان، محله رکن الدوله غربی ، 
بزرگراه شهید صیاد شیرازي ، خیابان 22 بهمن ، پالك 11 ، ساختمان مجموعه اداره هاي غدیر ، طبقه منفی 1

کد پستى: 8158713192  تشکیل مى گردد حضور بهم رسانند.
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (ساعت 18 مورخ 1400/12/4)

دستور جلسه 
- انتخاب و تعیین سمت اعضاى اصلى هیأت مدیره

-  انتخاب بازرسان
- تعیین دارندگان حق امضا

مجمع عمومى فوق العاده (ساعت 19 مورخ 1400/12/4)
دستور جلسه : 

- افزایش سرمایه

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده و 
مجمع عمومى فوق العاده شرکت هدهد ارزش آفرین پیشرو سهامى 

خاص به شماره ثبت 66922  و شناسه ملى 14009784079

هیأت مدیره شرکت

انتصاب بجا و شایسته جنابعالى به سمت مدیر عامل محترم شرکت 
پاالیش نفت اصفهان که نشان از تجارب و سوابق گرانبهاى شما در 
عرصه خدمتگزارى به مردم و نظام مقدس جمهورى اسالمى دارد 
را تبریک و تهنیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان، عزت ، توفیق 
و تداوم خدمت همراه با سربلندى در جهت ارتقاى صنعت کشور 

عزیز  اسالمى مان را مسئلت مى نماییم.

جناب آقاى دکتر محسن قدیرى

روابط عمومى مدیریت شعب استان اصفهان

فرا رسیدن 22 بهمن،سالروز پیروزى انقالب اسالمى گرامى باد

راهپیمایى راهپیمایى 2222 بهمن در اصفهان  بهمن در اصفهان 
موتورى  و خودرویى برگزار مى شودموتورى  و خودرویى برگزار مى شود

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات استان:رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات استان:
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در روز هاى گذشته یک پایگاه خبرى میزان مبتالیان 
روزانه کرونا در ایران را بیــش از دو میلیون نفر اعالم 
کرد. در همین حال برخى دیگر ایــن آمار را بین 400 
تا 800 هزار نفر در روز مى دانند. این در حالى است که 
آمار هاى روزانه وزارت بهداشت تعداد مبتالیان جدید را 

روزانه بین 30 تا 40 هزار نفر اعالم مى کند.
مســعود مردانى، عضو کمیته علمى ســتاد ملى کرونا 
در یک گفتگوى تلویزیونى اظهار کــرد: «با توجه به 
فراگیرى بیمارى و قدرت ســرایت باالى آن باید آمار 
اعالمى را در خوشــبینانه ترین حالت 4 تا 5 برابر و در 

بدبینانه ترین حالت ممکن 10 برابر کرد.»

در هفته هاى اول مشــاهده اومیکرون در کشــور هم 
برخى از مقامات وزارت بهداشت از جمله جعفر جندقى 
رئیس مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت 
گفته بود که به دلیل عدم امکان اخذ تست اومیکرون 
از تمامى افــراد، باید تعداد مبتالیــان قطعى را ضرب 
در 60 کرد تا تخمینــى از میزان مبتالیــان واقعى را

 به دست آورد. 
فارغ از درســتى یا نادرســتى این معادله براى تعداد 
مبتالیان روزانه، آنچه قطعى مى نماید این اســت که 
تعداد مبتالیــان روزانه بیش از عدد هاى اعالم شــده 

توسط وزارت بهداشت است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونى هاى عمرانى گفت: با وجود 
آنکه 10 درصد بیش از تعداد خانوارهاى ایرانى َمسکن 
داریم، اما به دلیل مشــکل در عرضه و تقاضاى مسکن

 7 میلیون ایرانى همچنان مستأجر هستند.
خشایار باقرپور گفت: با ساخت 4 میلیون واحد مسکونى 
توســط دولت آرامش نســبى در بازار مســکن حاکم 
مى شود، اما باید همزمان با ســاخت این واحدها، براى 
تقاضاى مسکن ســال هاى قبل که به 6 میلیون واحد 
مسکونى مى رسید برنامه ریزى شود و اقدامات اجرایى 
آن صورت گیرد. او مى گوید: تنها راه خروج بازار مسکن 
از رکود تورمى موجــود اجراى «قانــون جهش تولید 

مسکن» است. از ســوى دیگر استفاده از ظرفیت هاى 
بخش هاى غیردولتى و تحریک بخش تولید با تضمین 
سود معقول براى سازندگان مسکن اهمیت ویژه اى دارد 
و تنها با این راهکارها مى توان به خروج بازار مسکن از 

رکود و تورم موجود امیدوار بود.
مســکن، طبق آخرین آمارهاى بانــک مرکزى امروز 
با افزایش بیش از 40 درصدى قیمت مواجه شــده که 
بسیارى از کارشناسان علت آن را کاهش تولید مسکن 
و همچنین تبدیل شــدن آن به کاالى ســرمایه اى به 
دلیل تحریک تقاضا از جانب سیســتم بانکى و تزریق 

تسهیالت به بخش خرید به جاى تولید مى دانند.

آمار واقعى مبتالیان 
اومیکرون چند نفر است؟

اعالم تعداد افراد مستأجر
 در کشور

یک گونى برنج 
یک میلیون! 

  خبرآنالین|فردى که براى خرید برنج به 
بازار مراجعه کرده بود، مى گوید: یک روز سلطان 
ســکه، یک روز ســلطان ارز و حاال هم به نظر 
مى رسد سلطان برنج پیدا شده است. دیگر برنج 
ایرانى نمى شود خورد. یک هفته قبل یک گونى 
برنج خریدم 890 هزار تومان و حاال این هفته شده 
یک میلیون تومان. فرد دیگرى عنوان مى کند: 
اصًال برنج 95 هزار تومان نه، 50 هزار تومان شود. 
مگر 50 هزار تومان ارزان است؛ آن هم من که در 
ماه 4 میلیون تومان حقوق مى گیرم و یک گونى 

برنج را باید 500 هزار تومان بخرم.

افشاگرى اطالعات
  روزنامه اطالعات|دولــت بــا ارز آزاد 
برنج را هر کیلو 13 هزار تومــان وارد مى کند اما 
آن را به همراه مباشر خود شرکت بازرگانى دولتى 
ایران حدود 170 درصد گران تر در داخل کشور 
مى فروشد. سئوال بزرگ این است که آیا دولت 
به عنوان بزرگ تاجر، مســئول بخش بزرگى از 
گرانى غذاست؟ امید که وزارت جهاد کشاورزى 
و شــرکت بازرگانى دولتى، شفاف به این سئوال 

پاسخ گویند.

«قهرمان»
 به اسکار نمى رسد

  مووى مگ| لیست نهایى نامزدهاى 
بهترین فیلم خارجى در اسکار 2022 اعالم شد. 
در این لیســت «قهرمان» به کارگردانى اصغر 
فرهادى غایب اســت و به این ترتیب، اثر جدید 
فرهادى از راهیابى به مرحله نهایى اسکار بهترین 

فیلم خارجى باز ماند. 

قیمت پراید ریخت
  خبرفورى|خودروهاى پراید با ثبات قیمت 
روزانه بازار شد. قیمت پراید صفر SE 151 مدل 
99 طى چند روز گذشته 4 میلیون ارزان شد و در 
رنج 169 میلیون خریدوفروش شــد. پراید وانت 
صفر مدل 1400 نیز در همیــن محدود زمانى با 
کاهش ســه میلیونى حوالى 179میلیون تومان  
ارزش گذارى شد. طبق مشاهدات از قیمت امروز 
پراید، معامله کنندگان قیمت پراید صفر 99 مدل 
SE 131  را حوالى 172 میلیــون تومان اعالم 
کردند که نسبت به معامالت یک شنبه دو میلیون 

ارزان شده است.

هر ایرانى
 105 برگ اسکناس

  روزنامه جام جم|آخرین آمارى که از 
تعداد اسکناس در گردش کشور وجود دارد مربوط 
به دو سال پیش است که عدد هشت میلیارد و 709 
میلیون برگ را نشان مى دهد. پس مى توان اکنون 
فرض کرد این میزان بــه بیش از 9 میلیارد برگ 
رسیده اســت. یعنى اگر جمعیت کشور را حدود 
85میلیون نفر در نظر بگیریم به ازاى هر ایرانى 

تقریباً 105برگ اسکناس وجود دارد. 

چین رکورد شکست 
چیــن بــراى برگــزارى    خبرورزشى|
المپیک زمســتانى 2022 پکن صدها کشاورز 
و خانواده هایشــان را جابه جا کرد تا فقط یکى از 
پرهزینه ترین عملیات  برف ســازى را در تاریخ 
بازى هاى دنیا رقم بزند. وقتى کمیته بین المللى 
المپیک تصمیم مى گیرد بازى هاى زمستانى را 
در جایى برگزار کند که برف، یعنى مهمترین ماده 
مورد نیاز براى برگزارى این بازى ها را ندارد چنین 
اتفاقاتى رخ مى دهد. بــه عالوه، پکن و کوه هاى 
اطرافش بــه مقدار کافى آب نداشــتند که حتى 
برف مصنوعى بســازند. این اولین بارى اســت 
که بازى هاى المپیک زمســتانى کامًال با برف 

مصنوعى انجام مى شود. 

رونمایى از موشک خیبرشکن 
موشــک راهبردى دوربرد و نقطه زن    ایسنا|
«خیبرشکن» ســپاه با حضور سرلشکر محمد باقرى 

رئیس ستاد کل نیروهاى مسلح رونمایى شد. موشک 
راهبردى خیبرشکن از نسل سوم موشک هاى دوربرد 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى است و چابکى و سرعت 
فوق العــاده در اصابت اهداف در برد و شــعاع 1450 

کیلومترى از توانمندى هاى این موشک است. 

تکذیب نگارش نامه به رهبرى 
یک منبع مطلع اخبار    همشهرى آنالین|
منتشر شده در برخى از کانال هاى خبرى  در مورد نامه 
وزیر امور خارجه کشورمان به مقام معظم رهبرى در 
خصوص مذاکرات وین و دیگر ادعاهاى مطرح شده 
در این خبر را تکذیب کرد.  الزم به ذکر است در فضاى 
مجازى خبرى منتشر شد مبنى بر اینکه امیرعبداللهیان 
در خصوص مذاکــرات وین نامه اى بــه مقام معظم 
رهبرى نوشته و از برخى سنگ اندازى ها در روند این 

مذاکرات گالیه کرده است.

 سید حسن به استقبال نرفت
  اقتصاد نیوز|محمود احمدى نــژاد، رئیس 
جمهور دولت هاى نهم و دهم، صبح روز چهارشــنبه 
درحالى براى تجدید بیعت با آرمان هاى انقالب به مرقد 
مطهر امام خمینى(ره) رفت که سید حسن خمینى به 

استقبال او نرفت.

شرط آمریکا و شرط نازى ها 
سعید جلیلى، مذاکره کننده ارشد ایران    انتخاب|
در دوره ریاست جمهورى محمود احمدى نژاد در توییتر 
نوشت: اینکه آمریکا که امروز در موضع شکست است 
بخواهد براى ما شرط بگذارد، همانقدر مضحک است 
که آلمان نازى در پایان جنگ جهانى دوم که شکست 
خورده بود براى رقبایش شرط مى گذاشت و مى گفت 

باید بیایید گفتگو کنید!

منتظر مى مانیم
  روزنامه جمهورى اسالمى|

خبرگزارى ها گزارش دادنــد دولت در نامه اى خطاب 
به مجلس شوراى اسالمى که امضاى رئیسى را پاى 
خود دارد، 16 الیحه دولــت دوازدهم ازجمله الیحه 
همسان سازى حقوق بازنشستگان را پس گرفته است. 
مثل کسى که به چاه افتاده است و دستش از زمین و 
زمان کوتاه است، منتظر مى مانیم تا ببینیم الیحه دولت 
انقالبى چه انقالبى در ســفره و زندگى بازنشستگان 

ایجاد مى کند. ناامیدمان نخواهند کرد آیا؟

درخواست ایران از مالزى
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با توجه به    ایلنا|
دغدغه کشور ایران در حوزه روغن پالم نظارت هاى 
پیش از صادرات در مورد این محصول تشــدید شود. 
بهرام دارایى در دیدار با وزیر کشاورزى کشور مالزى با 
تأکید بر چالش هاى 10 سال اخیر در بحث روغن پالم، 
خاطرنشان کرد: افت و خیزهاى بسیارى مربوط به این 
حوزه بین دو کشور وجود داشته اســت، در مورد این 
تجارت از دولت  مالزى مى خواهیم که به این موضوع 
توجه ویژه داشته باشد، چراکه یکى از دغدغه هاى ما 

کنترل صادرات این فرآورده است.

مراحل نهایى مذاکرات وین 
  ایسنا| جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجى 
اتحادیه اروپا که اخیراً به آمریکا سفر کرده بود، درباره 
پیشرفت مذاکرت وین گفت: نمى دانم یک هفته، دو 
هفته یا سه هفته طول خواهد کشــید اما مطمئنًا در 
آخرین مراحل مذاکره هستیم. بورل گفت: رسیدن به 
یک توافق در زمینه لغو تحریم ها و بازگرداندن اقدامات 
هسته اى ایران به حالت قبل، مهمترین مسئله است. او 
ابراز امیدوارى کرد که گشایشى صورت مى گیرد چون 

دو طرف از خود آمادگى نشان داده اند. 

خبرخوان

رئیس جامعه تورگردانان ایران در خصوص مشکالت موجود در مسیر جذب 
گردشگران روس گفت: دولت ها مســئول فراهم کردن زمینه رفت و آمد و 
وضع قوانین و مقررات حضور گردشگران هستند. گردشگران در واقع همان 
مردم جامعه هستند. اکنون نیز وقتى اسم از گردشگران روس برده مى شود 
باید بگوییم این مردم روسیه هستند که باید به ایران سفر کنند. این در حالى 
است که مردم روســیه ایران را نمى شناسند و خیلى عالقه مند نیستند که به 

ایران سفر کنند.
ابراهیم پورفرج ادامه داد: اکنون مرزها به روى گردشــگران باز شده و تعداد 
زیادى تور از اروپا براى فروردین و اردیبهشــت ماه تقاضاى سفر به ایران را 
دارند و تعداد آنها خیلى بیشتر از گردشگران روس است چراکه مردم روسیه، 
ایران را نمى شناسند. وقتى توراپراتورهاى روس را به ایران آوردیم، عنوان 
کردند که تازه فهمیده اند ایران کجاســت، چه جاذبه هایــى دارد و عنوان 
مى کردند که چه کشــور زیبایى دارید و اینکه چرا خودتان را در کشــور ما 
معرفى نمى کنید. نباید فراموش کرد که ایران در نمایشگاه هاى گردشگرى 
روســیه حضور پررنگى ندارد ضمن آنکه معرفى خاصى از جاذبه هاى ایران 
در رسانه هاى روسیه انجام نمى شود و آن اندازه که ما در اخبارمان نام روسیه 
را مى شنویم، مردم روسیه نام ایران را نمى شنوند. ما باید بتوانیم برنامه هایى 

براى گنجاندن نام ایران در زندگى عادى روس ها پیدا کنیم.
به گفته پورفرج، جذب گردشگران روس و فتح بازار روسیه بیش از بازار چین 
براى ایران زمان خواهد برد چراکه روس ها هیچ شناختى از ایران ندارند ضمن 
آنکه تقاضاى گردشگران روس در خصوص سفر و عالقه مندى هاى آنها تا 
حدودى با گردشگران چینى و سایر گردشگران اروپایى متفاوت است و باید 
شرایط مطلوبى را براى آنها فراهم کنیم. البته تمام گردشگران روس به دنبال 

آنچه در تصورات ماست، نیستند. 
او افزود: اگر برجام به نتیجه برسد شاهد ســیل عظیمى از ورود گردشگران 
به ایران خواهیم بود؛ همانطور که در دوره هاى گذشته، زمانى که برجام به 
امضاء رسید شاهد چنین اتفاقى بودیم که در هتل ها جا نبود. هرچند ارتباطات 
دولت هاى ما با چین و روسیه خوب است و اگر برجام هم به نتیجه نرسد، باز 
هم ممکن است بتوانیم گردشگران چینى و روس را جذب کنیم اما نمى توان 
روى این قضیه هم حساب زیادى باز کرد. مردم این دو کشور شناخت آنچنانى 
نسبت به ایران ندارند و اگر در اخبارهاى جهانى در خصوص ایران خبرهاى بد 

بشنوند بر روى تصمیم گیریشان تأثیر بد خواهد گذاشت.
به گفته رئیس جامعه تورگردانان، عمومًا چینى ها با اهداف تجارى به ایران 
سفر مى کنند و در کنار آن به گشــت و گذار هم مى پردازند. ما نیاز داریم تا 

چینى هایى را جذب کنیم که با هدف گردشگرى به ایران مى آیند. در خصوص 
جذب گردشگران روس نیز باید تالش کنیم تا مردم روسیه به ایران عالقه مند 

شــوند و این عالقه مندى جز با حضور فعال و پررنگ ایران در نمایشگاه ها، 
رسانه ها و شبکه هاى محلى روسیه محقق نخواهد شد.

رئیس جامعه تورگردانان ایران با اشاره به لزوم برنامه ریزى براى جذب گردشگر از کشور بزرگ همسایه:

مردم روسیه هیچ شناختى از ایران ندارند 

پلیس ایتالیا جسد یک زن 70 ساله را دو سال پس از مرگش درحالى که خشکیده بر صندلى و پشت میزش 
نشسته بود، پیدا کرد.

جسد «مارینال برتا» که هیچ خویشاوند زنده اى نداشت در خانه اش در نزدیکى دریاچه کومو در شمال ایتالیا 
پیدا شده است.

مأموران پلیس ایتالیا زمانى با جسد مارینال برتا مواجه شدند که براى رعایت جوانب احتیاط در هوایى طوفانى 
به خانه او سر زدند. درختان خانه این زن 70 ساله که معلوم بود مدتهاست به حال خود رها شده اند در آن روز و 

به دلیل وزش باد شدید نزدیک بود که از ریشه کنده شوند.
بر اساس گزارش رسانه هاى ایتالیایى، همسایگان این زن سالمند حداقل دو سال و نیم بود که او را ندیده بودند. 

«النا بونتى»، وزیر خانواده ایتالیا در واکنش به این اتفاق در صفحه فیس بوك خود نوشت: آنچه براى مارینال 
برتا، تنها و فراموش شده در کومو اتفاق افتاد، وجدان ما را آزار مى دهد. او در ادامه نوشت: ما به عنوان جامعه اى 

که مى خواهیم متحد بمانیم، وظیفه داریم زندگى او را به یاد بیاوریم. هیچکس را نباید تنها گذاشت.
همچنین «ماسیمو گراملینى»، سر مقاله نویس کوریره دال سرا، پرفروش ترین روزنامه ایتالیا هم در صفحه 
اول آن نوشت: برتا نماد تنهایى بود. گراملینى نوشــت: هنوز خاطرات خانواده هاى پر از هیاهو و پر از قوم و 
خویش جامعه دهقانى ایتالیا براى بسیارى از ما زنده است. اما اکنون، خانواده مدرن تقلیل یافته است... آدم ها 

در تنهایى مى میرند. بدتر از همه این است که ما تقریباً تنها زندگى مى کنیم.
به نوشته روزنامه «گاردین»، همسایه هاى برتا که از سپتامبر 2019 او را ندیده بودند، گمان مى کردند که او 
با شروع همه گیرى ویروس کرونا که در سال 2020 شمال ایتالیا را درگیر کرد، از آنجا نقل مکان کرده است.
پلیس ایتالیا در خانه و محل هیچ چیز و نشــانه اى که داللت بر جرم و جنایت و قتل عمدى داشــته باشد

 پیدا نکرد.

فرزند آیت ا... طالقانى گفت: مدتى است که شاهد خراب شــدن و ترك برداشتن دیوارهاى خانه آیت ا... طالقانى در 
تهران هستیم؛ با وجود این، مبلغ بودجه اى که براى خانه آقاى طالقانى در نظر گرفته شده بود به دستور شهردار تهران 

لغو شده است.
مهدى طالقانى گفت: ظاهراً قرار بر این بوده که بودجه اى براى ترمیم منزل آیت ا... طالقانى اختصاص داده شود و به 
طورى کلى فقط خانه موزه باشد و براى کتابخانه آن خانه کنارى گرفته شود ولى نه تنها بودجه مقرر شده را براى ترمیم 

خانه به کار نبردند بلکه متأ سفانه به طور کلى این قضیه پس از روى کار آمدن آقاى زاکانى کنسل شد.
طالقانى تصریح کرد: البته آقاى حق شناس در شوراى شهر قبلى تالش بسیارى کرد تا کتابخانه را از خانه موزه جدا کند 

و منزل کنارى را براى کتابخانه آن خریدارى کند اما ظاهراً ایشان نیز نتوانستد این کار را انجام دهند.
وى افزود: ما هیچ کار خاصى براى ترمیم منزل نمى توانیم انجام دهیم، زیرا کامًال در اختیار شهردارى است، هرچند 
هنگام انعقاد قرارداد با شهردارى قید شده بود که نظارت بر چگونگى عملکرد بر منزل مرحوم طالقانى با خانواده ایشان 

باشد.
وى توضیح داد: آنگونه که بنده اطالع دارم مبلغ بودجه اى که براى خانه آقاى طالقانى در نظر گرفته شده بود، حدود 
یک میلیارد تومان بوده که گویا پس از روى کار آمدن آقاى زاکانى بودجه این خانه و همچنین خانه موزه آقاى چمران 

به دستور ایشان لغو شده است.

بعضى از مردم درباره  مردگان معتقدند آنها به آسمان ها رفته اند. 
حاال یک کسب و کار فضایى در آمریکا به نام که مورد تأیید ناسا 
هم هست همین کار را مى کند. این شرکت، خاکستر کسانى که 
از دنیا رفته و جنازه شان سوزانده شده را به فضا مى برد و براساس 
میزان بودجه پرداختى و نوع درخواست نزدیکانش خاکسترشان 

را در فضا پخش مى کند.

میانگین هزینه پرداختى براى فرستادن خاکستر هر مرده به فضا 
2500 دالر است. شما از طریق خدمات این شرکت مى توانید 
خاکستر مرده خودتان را به فضا بفرستید و آن را دوباره به زمین 
برگردانید یا آن را در اعماق کهکشان رها کنید یا اینکه بخواهید 
کارى کنند که دور مدار زمین بچرخد. شعار این شرکت این است: 
«رؤیاى شما را براى بودن در میان ستارگان برآورده مى کنیم.»

دادســتان عمومــى و انقــالب شــهریار از بازداشــت 
شــهردار اســبق باغســتان شــهریار بــه اتهــام اختالس، 
ارتشــاء و تصــرف غیرقانونــى در امــوال دولتى خبــر داد و 

گفت: احتمال بازداشت افراد دیگر در این پرونده وجود دارد.
حمید عسگرى پور اظهارکرد: این فرد توسط سربازان گمنام امام 

زمان(عج) در وزارت اطالعات دستگیر شده است.
دادستان عمومى و انقالب شهریار با بیان اینکه این فرد پیش از 
این شهردار شهرهاى مختلف بوده است، افزود: این فرد در حال 

حاضر شهردار نیست و سابقاً شهردار بوده است.
وى با بیان اینکه پرونده در حال تکمیل مراحل مقدماتى است، 
تصریح کرد: براى این فرد قرار بازداشــت صادر شــده است و 

احتمال بازداشت افراد دیگر وجود دارد. 
به گزارش «فارس»، شهر باغستان با جمعیتى بالغ بر 72 هزار 
نفر( سرشمارى سال 1395) در شرق شهرستان شهریار قرار دارد.

خانه آیت ا... طالقانى در حال تخریب است

ایتالیا در ُبهت کشف جسد خشک شده
 پیرزن 70 ساله

یک شهردار اسبق بازداشت شد 

دوست دارید نزدیکانتان در فضا دفن شوند؟! 
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مشکلى در تأمین روغن نیست
مدیرکل غله وخدمات بازرگانى اسـتان اصفهان گفت: 
روغن مورد نیـاز ماهانه اسـتان اصفهان حـدود 7500 
تن اسـت و با وجود تامین نیاز این کاالى اساسـى هیچ 
گونه کمبود روغن در بازار نیسـت. محسن ضیایى این 
خبر را در کارگروه تخصصى توزیع شـکر و برنج استان 
اصفهان، اعالم کرد و گفت: روغن مورد نیاز حوزه صنف 
وصنعت همچون تولیـد کنندگان پولکـى ونبات، گز و 
شیرینى براى تولید محصول تامین است و از این بابت 

مشکلى نداریم.

برگزارى راهپیمایى 22 بهمن 
در سده لنجان

سـتادبرگزارى نمازجمعه شهرسـده لنجان، مسیرهاى 
راهپیمایى روز 22 بهمن را اعالم کرد. این ستاد ضمن 
دعوت از عموم مردم براى حضور در این مراسم، خواستار 
رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى شد. بنا بر این گزارش،  
شـروع مراسـم، 11صبح از خیابـان اسـتقالل، مقابل 
دفترامام جمعه این شهر بوده و مسیرراهپیمائى سالگرد 
پیروزى انقالب اسـالمى هم خیابان استقالل، خیابان 
امام خمینـى (ره)، مسـجداعظم، میعـادگاه نمازجمعه 
اسـت. نمازعبادى سیاسـى  جمعه این هفته 22 بهمن 
ماه 1400 در شهر سـده لنجان توسـط امام جمعه این 
شهر  حجه االسالم والمسلمین صادقى اقامه خواهد شد 
و سخنران قبل ازخطبه ها نیز حجه االسالم والمسلمین 
صیام پورمسـئول نمایندگى ولـى فقیه درسـپاه ناحیه 

لنجان است.

شستشوى مخازن ذخیره و 
پمپاژ آب 

تمامی مخازن ذخیره وپمپاژ آب فوالد شـهر شستشـو 
وضدعفونی شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـى آبفاى 
فوالدشـهر، در ایـن عملیـات 10 روزه، مخـازن 
ایستگاه هاي پمپاژ مرحله یک، مرحله دو، مرحله سه و 
مسکن مهر با حجم 17 هزار متر مکعب و مخازن ذخیره 
مسـکن مهر و مرحله دو بـا حجم 30 هـزار متر مکعب 

ضدعفونى و شست و شو شد. 

جذب 700 نفر در قوه قضاییه 
آزمون استخدامى قوه قضاییه براى جذب 9600 نفر در 
دستگاه قضایى، توسط معاونت آموزش جهاددانشگاهى، 
همزمان با سراسر کشور در اصفهان برگزار مى شود و قرار 
است بیش از 700 اصفهانى در این آزمون پذیرش شوند. 
مهدى ژیانپور، رئیس جهاد دانشـگاهى واحد اصفهان 
گفت: ثبت نام براى شرکت در این آزمون از 19 بهمن ماه 

آغاز شده و تا 28 بهمن ادامه دارد.

احداث مجتمع فرهنگى در 
شهرك رسالت

مدیـر منطقه 2 شـهردارى اصفهـان از اتمـام عملیات 
احداث مجتمع فرهنگى واقع در شـهرك رسـالت خبر 
داد و گفت: این پروژه با صرف اعتبارى بالغ بر 58 میلیارد 
ریال احداث شده اسـت. محمد صیرفى نژاد از پیشرفت 
100 درصدى مجتمع فرهنگى رسالت خبر داد و افزود: 
این پروژه با زیربنایى حدود 400 مترمربع در دو طبقه و با 
صرف اعتبارى بالغ بر 58 میلیارد ریال احداث شده است.

پیشتازى اصفهان در بخش 
صنعت و معدن

معـاون وزیر صنعـت معدن تجـارت و رئیس سـازمان 
گسـترش و نوسـازى صنایع (ایدرو) در آئیـن تکریم و 
معارفه مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت اسـتان 
گفت: اصفهان از استان هاى شاخص در بخش صادرات 
است که با وجود صنایع فوالد، قطعه سازى لوازم خانگى 
و نسـاجى، در ردیف اسـتان هاى برتر کشـور قرار دارد. 
محسن صالحى نیا افزود: با وجود این ظرفیت ها، دولت 
جدید درصدد ایجـاد زمینه هـاى ارتقاء جایگاه اسـتان 
اصفهان در حوزه صنعت و بهبود بهره ورى تامین منابع 
مالى و سـرمایه در گردش بـه روش هاى نویـن در این 

استان است.

خبر

مدیر عامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: با توجه به رسیدن به فصل سرد سال، ُگل 
فصل در باغ گل ها نداریم، اما شهروندان در فصل بهار و 
تابستان، گونه هاى قابل توجهى از گل هاى ایران و جهان 

را در باغ گل ها خواهند دید.
مجید عرفان منش افــزود: در حال حاضــر، گونه هاى 
مختلف گیاهى را در باغ گل ها مى توان مشاهده مى کرد 
که از آن جمله مى توان به تنها درخت سکویا در کشور و 

درختان بلوط اشاره کرد.
وى به وجود دو گلخانه گیاهان گرمســیرِى استوایى و 
گلخانه کاکتوس در این باغ اشــاره کرد و گفت: گلخانه 

گیاهان گرمسیرى، از نوع ســازه هاى ژئودزیک است و 
حدود 700 متر مربع مساحت دارد و انواع گل ها و گیاهان 

مناطق استوایى و گرمسیرى در آن هست.
عرفان منش گفــت: با توجه به هواى ســرد فعلى، این 
گلخانه، اوقات فراغت خوبى را براى شهروندان فراهم 
مى کند و جنبه آموزشى براى دانش آموزان و دانشجویان 

دانشگاهى دارد.
وى به ساماندهى گونه هاى گیاهى و بازیابى مجدد پارك 
صخره اى موجود در باغ گل ها اشاره و ابراز امیدوارى کرد 
این طرح تا پایان سال تکمیل شود و در عید نوروز شاهد 

جلوه جدیدى از این پارك باشیم.

همزمان با ایام ا... دهه فجر، بزرگ ترین سفره خانه استان در 
شهرستان آران و بیدگل به بهره بردارى رسید.

رئیس اداره میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى 
شهرستان آران و بیدگل گفت: طرح بزرگ مجموعه هتل 
صحرا شامل هتل، سفره خانه و سالن پذیرایى در زمینى به 
مساحت 10هزار مترمربع و بیش از 20هزار مترمربع زیربنا با 
سرمایه گذارى بیش از 730 میلیارد ریال در حال اجرا است.

سیدحســین چاکرى بادى افزود: در مرحله اول این طرح، 
سفره خانه سنتى آن که در زمینى به مساحت هزار و 250 
مترمربع و زیربناى دو هــزار مترمربع و در دو طبقه با بیش 
از 150میلیارد ریال هزینه و ایجاد اشتغال مستقیم 65 نفر 

است، به بهره بردارى رسید.
وى گفت: این ســفره خانه، بزرگ ترین سفره خانه سنتى 
استان اصفهان بوده که عالوه بر ارایه سرویس هاى غذایى 
متنوع، اجراى موسیقى بومى و محلى و استفاده از معمارى 
سنتى و بومى منطقه، جلوه خاصى به این مکان تفریحى و 
گردشگرى بخشیده که مى تواند مورد توجه هر گردشگرى 

قرار گیرد.
رئیــس اداره میراث فرهنگــى آران و بیــدگل افزود: این 
سفره خانه سنتى با استفاده از مدرن ترین امکانات پخت و 
ســرو غذا، قابلیت پذیرایى از بیش از هزار نفر را به صورت 

همزمان دارد.

افتتاح بزرگ ترین سفره خانه 
استان در آران و بیدگل

جلوه جدید باغ گل ها 
در نوروز

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: کشفیات مواد الکلى 
در استان طى 10 ماهه امسال 25درصد رشد داشته است.

ســردار محمد رضا میرحیدرى در یک نشست مطبوعاتى 
در جمع خبرنگاران در پاســخ به ســئوال «نصف جهان» 
مبنى بر اینکه میزان دســتگیرى ها مربوط به ساقى ها و 
تولید کنندگان و میزان کشــفیات مشروبات الکلى طى ده 
ماه ابتداى سال چقدر بوده اســت، تصریح کرد: کشفیات 
مواد الکلى در استان رشــد 25 درصدى را نشان مى دهد 
و کشــف تعداد تولیدکنندگان این مشروبات نیز 23 درصد 

رشد داشته است.
وى در ادامه گفت: از ابتداى فروردین امسال تا پایان 30 دى 
ماه میزان تماس هایى که با 110 گرفته شده سه میلیون و 

569 هزار و 175 مورد بوده است.
فرمانده ناجا اصفهان با اشــاره به اینکه بــه طور میانگین 
مى توان گفت چهار هزار و 441 تماس در روز با 110 گرفته 
شده است از رسانه ها خواست که وظایف 110 را تشریح کنند 
به این خاطر که 21 موارد تماس با این سامانه غیرفوریتى 

بوده است و مردم باید از این لحاظ مجاب شوند.
سردار میرحیدرى ادامه داد: از مجموع تماس ها با 110، 16 
درصد مرتبط با ترافیــک و تصادفات، 20درصد درگیرى و 
نزاع ،یک درصد اقتصادى، یک درصد در حوزه سایبرى، سه 
درصد در ارتباط با مواد مخدر، 9 درصد مزاحمت، 11درصد 

سرقت و 38 درصد سایر موارد بوده است.
وى همچنین با اشاره به آمار مربوط به جرایم در ده ماهه سال 
جارى از کاهش 42 درصدى جرایم خشن طى این 10 ماه 

در استان خبر داد.
سردار میرحیدرى افزود: 86 درصد این جرایم کشف شده 
است که نســبت به مشابه سال گذشته رشــد 8 درصدى 
کشفیات جرایم خشن را نشــان مى دهد. فرمانده انتظامى 
استان با اعالم اینکه سرقت به عنف نیز کاهش 48 درصدى 
را نشان مى دهد، تصریح کرد: سرقت هاى تحت پوشش 

مأموران نیز 56 درصد با کاهش روبه رو بوده است.
وى در رابطه با میزان قتل هاى انجام شده طى این ده ماه 

از کاهش 7 درصدى و کشف 98 درصدى قتل ها خبر داد.
سردار میرحیدرى ادامه داد: میزان سرقت در سطح استان 5 

درصد کاهش داشته است و طى این ده ماه سرقت منزل 28 
درصد، احشام 20 درصد، اتومبیل 17 درصد، موتورسیکلت 
16 درصد، کیف قاپى 16 درصــد، داخل خودرو 19 درصد، 
قطعات خودرو 25 درصد و مغازه 31 درصد کاهش داشــته 
است.  وى گفت: کل سرقت هاى کشــف به وقوع نیز 56 

درصد بوده است. 
ســردار میرحیدرى همچنین از افزایش 29 درصدى کیف 
زنى و جیب برى خبر داد و تصریح کرد: در زمینه ســرقت 
پالك اتومبیل نیز با افزایش 4 درصدى روبه رو بودیم و باید 
این نکته را به مردم متذکر شویم که ماشین هایشان را در 
مکان هاى دور افتاده و مکان هایى که رفت و آمد کمترى 
دارد پارك نکنند به این علت که این ســرقت ها منجر به 

جرایم سنگین مى شود.
فرمانده ناجا اصفهان با اشاره به اینکه طى این ده ماه سرقت 
اماکن نیز 4 درصد رشد داشته است، بیان کرد: در این حوزه 
باید دو کار انجام شود؛ اول ساماندهى افرادى که ضایعاتى 
هســتند و دوم همراهى شــهردارى در ارتباط با ضوابط 
ساختمان هایى که در حال احداث است تا کمتر شاهد این 

نوع سرقت ها باشیم.
سردار میرحیدرى با اشاره به اینکه تغییراتى که در کشورهاى 
همسایه ایجاد شده قاچاق و واردات مواد مخدر به کشور را 
با کاهش 12 درصدى روبرو کرده است، گفت: دستگیرى 

قاچاقچیان مواد مخدر 5 درصد افزایش داشته است.
وى ادامه داد: دراین ده ماهه، 40 تن و 761 کیلو و 746 گرم 
مواد مخدر کشف کردیم که اعم از 32 تن تریاك، یک تن 
مرفین، 243 کیلو هرویین، 5 تن حشیش و مابقى مواد مخدر 

صنعتى بوده است.
سردارمیرحیدرى در ارتباط با دستگیرى معتادان نیز گفت: در 
این رابطه نیز با افزایش 46 درصدى دستگیرى ها و افزایش 

11 درصدى برخورد با خرده فروشان روبه رو بوده ایم.
فرمانده نیروى انتظامى استان اصفهان با اشاره به افزایش 
22 درصدى باندهاى منهدم شده نیز بیان کرد: 10 درصد 
کشفیات ســالح هاى جنگى و زیر یک درصد سالح هاى 

شکارى در استان افزایش داشته است.
وى در رابطه با حوزه قاچاق کاال نیز اظهار داشت: در زمینه 

کشفیات مربوط به سوخت 136 درصد افزایش داشته ایم.

ســردار میرحیدرى از افزایش 77 درصــدى ارزش ریالى 
کشــفیات قاچاق در اســتان خبر داد و اظهار داشت: تعداد 
پرونده هاى قاچاق طى این مدت رشد 45 درصدى داشته و 
این در حالى است که در سال 1400 تأکید ما بیشتر در زمینه 
قاچاقچیان کالن بوده که در این راستا پرونده هاى باالى 
500 میلیون رشد 79 درصدى و باالى 100 میلیون رشد 47 

درصدى را نشان مى دهد.
وى گفت: در همین رابطه پرونده هاى باالى 10 میلیون،

 8 درصد کاهش داشته است. 
فرمانده ناجا اصفهان ادامه داد: تعداد خودروهاى حمل قاچاق 
توقیف شده در استان در سال جارى 22 درصد افزایش داشته 
است و مهمترین مشکل ما شوتى هایى هستند که امنیت 
محورها را تحت تأثیر قرار مى دهند و به همین خاطر طرحى 
مشترك را براى برخورد با این مسئله برنامه ریزى کرده ایم.

سردار میرحیدرى همچنین از تشدید برخورد و اعمال جرائم 
سنگینى براى تولید، توزیع و فروش مواد محترقه در پایان 
سال خبر داد و گفت:کسانى که در این زمینه فعالیت مى کنند 
به عنوان معاونت در بروز حادثه به مقامات قضایى معرفى 
مى شوند و هم فروشندگان و هم تولید کنندگان شامل این 

موضوع مى شوند.
■■■

سرهنگ محمدرضا محمدى، رئیس پلیس راهور فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به اینکه 
70 درصد سفرهاى بین شهرى در استان اصفهان عبورى 
است بیان کرد: اصفهان دومین استان از لحاظ میزان تردد در 

کشور به شمار مى رود.
وى ادامه داد: هم اکنون 232 نقطه حادثه خیز در استان داریم 
که مکرراً باعث تصادف مى شود اما به این دلیل که میزان 
اعتبارات در این رابطه با کمبود مواجه اســت و پشتیبانى 
ناچیزى مى شود منجر به تحمیل خسارت به مردم مى شود.

ســرهنگ محمدى در ادامه از کاهش 8 درصدى متوفیان 
تصادفات درون شهرى خبر داد و گفت: در زمینه تصادفات 

جرحى نیز با 8 درصد کاهش مواجه بوده ایم.
وى با اعالم اینکه 15 درصد تعداد تصادفات درون شهرى 
ما افزایش داشته است، بیان کرد: در زمینه فوتى هاى برون 

شهرى نیز با افزایش روبه رو بوده ایم. 

آمار 10ماهه نیروى انتظامى استان نشان مى دهد؛ 

افزایش کیف زنى و جیب برى
 در اصفهان

نصف جهان عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: 
هم اکنون اتوبوس هاى فعال در شــهر اصفهان تنها 
حدود 700 دستگاه است در حالى که در شرایط عادى 

باید حداقل 1200 اتوبوس در شهر اصفهان تردد کنند.
محمد رضا فالح، رئیس کمیســیون هوشمندسازى و 
حمل و نقل شوراى اسالمى شــهر اصفهان افزود: در 
گذشته دولت ردیفى را براى هزینه هاى تعمیر و خرید 
اتوبوس اختصاص مى داد ولى متأسفانه اکنون از جانب 
دولت به سازمان اتوبوسرانى کمکى نشده و این باعث 

نارضایتى مردم شده است .
وى در رابطه با اتوبوس هاى فرسوده و نیاز به تعمیرات 
آنها تصریح کرد: در اداره ناوگان حمل و نقل عمومى سه 
ضلع شهردارى ها، مردم و دولت باید همراهى کنند ولى 
اکنون این بار بر روى دوش مردم و شــهردارى افتاده 
است به این خاطر که اعتبارات شــهردارى نیز کفاف 
نمى دهد و ما در تعمیر یک قطعــه 5 میلیون تومانى 
هم مانده ایم و برخــى از اتوبوس ها بــه همین دلیل 

خوابیده اند و فعالیتى ندارند.

کمبود 500 دستگاه اتوبوس در شهر اصفهان 

مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان از صدور 
سند بستر رودخانه زاینده رود به مساحت 345 هکتار 
در اســتان اصفهان باهدف تثبیت مالکیت دولت و 

همچنین جلوگیرى از تصرفات غیرمجاز خبر داد.
حسن ساســانى اظهار کرد: آب منطقه اى اصفهان 
با هدف صیانــت از منابع آبــى و جلوگیرى از تعدى 
اشــخاص به اراضى دولتــى و بســتر رودخانه ها، 
پیگیرى هــاى الزم را انجام و موفق به اخذ ســند 
مالکیت اراضى بستر رودخانه زاینده رود در محدوده 
واحد ثبتى شــرق اصفهان و محــدوده پل دنارت تا 

باغ گلها شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى اصفهان افزود: پیش  
از این هم با تالش و پیگیرى هاى صورت گرفته، سند 
بستر رودخانه زاینده رود در محدوده واحد ثبتى جنوب 
حدفاصل آبشار تا حدود نیروگاه درچه با متراژ حدود 
239/14 هکتار، به همت دفتر مهندســى رودخانه و 

رهنمودهاى مدیر دفتر حقوقى شرکت محقق شد.
حریم و بســتر حدود 340 کیلومتر از طول رودخانه 
زاینده رود در استان اصفهان قرار دارد که براى بیش 
از 345 هکتار از مساحت آن سند رسمى مالکیت به نام 
دولت جمهورى اسالمى و به نمایندگى شرکت آب 

منطقه اى اصفهان صادر شده است.

صدور سند براى 345 هکتار از بستر زاینده رود

نایب رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان 
گفت: به طورقطع مجوز واردات ســیب زمینى باعث 
کنترل قیمت آن در بازار مى شود و اگر مجوز واردات 
این محصول صادر شود و کولبران بتوانند به راحتى و 
بدون ســختگیرى این محصول را وارد کشور کنند، 
حداقل نیاز سیب زمینى جنوب ایران برطرف مى شود

محمدصادق ریاحى با اشاره به دالیل افزایش قیمت 
سیب زمینى در بازار، اظهار کرد: در ماه هاى مهر و آبان 
و در زمان برداشت ســیب زمینى، شاهد صادرات این 
محصول به برخى کشورهاى اطراف همچون عراق، 

افغانستان و ... بودیم.
وى با بیان اینکه کم آبى نیز باعث کم شدن سطح زیر 
کشت سیب زمینى در کشور شد، افزود: از سوى دیگر 
بخشى از همین میزان ســیب زمینى با سلف خرى، 
موجب انحصار در بازار شــده اند، همچنین تعداد 30 
نفر کشاورز َقَدر در کشــور که عالوه برکشت، توان 

انباردارى و ذخیره ســازى این محصول را داشتند، بر 
کمبود ســیب زمینى در بازار دامن زدند. همین تعداد 
کشــاورز زمانى که متوجه خأل در بازار مى شــوند، با 

پیش بینى، کنترل بازار را در دست مى گیرند.
نایب رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار اصفهان 
گفت: به پیشنهاد رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار 
تهران، اگر مجوز واردات سیب زمینى از پاکستان صادر 
شود، مى توان این محصول را با قیمت 8 هزار تومان 
در بازار عرضه کرد، این درحالى است که اکنون قیمت 
ســیب زمینى نو در میدان میوه و تره بار اصفهان بین 
11500 تا 12 هزار تومان است که باید درب مغازه 14 

تا 15 هزار تومان عرضه شود.
ریاحى تأکید کرد: در حال حاضر ســیب زمینى نو به 
فراوانى در بازار وجود دارد و افزایش قیمت مربوط به 
این مدل است و سیب زمینى هاى کهنه حدود 2 هزار 

تومان در بازار ارزان تر عرضه مى شود.

واردات، بازار سیب زمینى را آرام مى کند

استاندار اصفهان گفت: این اســتان نمونه موفقى از 
زندگى مســالمت آمیز و برابر پیروان ادیان الهى در 
کنار یکدیگر است به گونه اى که هموطنان زرتشتى، 
کلیمى، ارامنه و مسلمان در اصفهان زندگى همراه با 

برادرى و برابرى دارند.
ســید رضا مرتضوى در دیدار با شمارى از پیشوایان 
ادیان توحیدى در محل تاالر اشرف اصفهان افزود:  
این زندگى خوب نشانگر یک حرکت موفق جمعى به 

شمار مى رود که زیر چتر جمهورى اسالمى و انقالب 
محقق شده است.

استاندار اصفهان ادامه داد: انقالب اسالمى برگرفته از 
معارف الهى بود و پیروان ادیان مختلف را به یکدیگر 

نزدیک کرد.
در این نشست پیشــوایان ادیان توحیدى زرتشتى، 
کلیمــى و ارامنــه بــه بیــان دیدگاه هــاى خود

 پرداختند.

اصفهان نمونه موفق 
زندگى مسالمت آمیز پیروان ادیان است

مامــوران انتظامى عامل آتش زدن دِر مســجد امام 
سجاد(ع) خیابان آتشگاه اصفهان را شامگاه سه شنبه 
دستگیر کردند. ظهر دوشــنبه گذشته فردى اقدام به 
آتش زدن در و پرده مسجد امام ســجاد (ع) واقع در 

خیابان آتشگاه اصفهان کرد واز محل متوارى شد.
در همین رابطه حجت االسالم والمسلمین سید محمد 
صادق ابطحى مدیر اجرایى مرکز رســیدگى به امور 

مساجد استان اصفهان شامگاه سه شنبه از دستگیرى 
فرد متعرض به مسجد امام سجاد علیه السالم خبر داد 
و گفت: پس از بازجویى هــاى نیروى انتظامى از این 
فرد، انگیزه هاى او از این اقدام مشــخص شده و به 

اطالع خواهد رسید.
کلیپى از هنگام خاموش کردن آتش این مسجد توسط 

مردم در شبکه هاى اجتماعى منتشر شده بود.

عامل آتش زدن درِ مسجد امام سجاد(ع)  دستگیر شد
بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگى اصفهان با میزبانى 
از برند هاى مطرح فعال در حوزه لوازم خانگى در اصفهان به 

روى عالقه مندان گشوده شد.
، در این رویداد اقتصادى در فضاى نمایشگاهى به مساحت 
16 هزار مترمربع 84 شرکت فعال از استان هاى اصفهان، 
تهران، البرز، آذربایجان شرقى، اردبیل، خوزستان و خراسان 
رضوى در حوزه لوازم خانگى گرد هم جمع شده تا مخاطبان 

نمایشگاه با جدیدترین کاال ها و محصوالت این بخش آشنا 
شــوند. لوازم برقى بزرگ و کوچک مانند یخچال، فریزر، 
ماشین لباسشویى، ماشین ظرفشویى، چرخ گوشت، چرخ 
خیاطى، آبمیوه گیرى، ظروف چینى، ظروف آشپزخانه از 
جمله محصوالت و کاال هایى است که در این نمایشگاه در 

معرض دید قرار گرفته است.
معرفى هر چه بهتر و بیشتر تولیدکنندگان داخلى، کسب 

درآمد هاى ارزى بیشتر، توسعه صادرات غیرنفتى و همچنین 
توسعه بازار داخلى صنعت لوازم خانگى از مهمترین اهداف 
برگزارى بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگى اصفهان 

به شمار مى رود.
این نمایشــگاه  از ســاعت 13 تا 20 تــا 23 بهمن ماه در 
نمایشــگاه بین المللى اصفهان واقع در کمربندى شرق، 

روبروى منطقه روشن دشت دایر است.

درهاى نمایشگاه لوازم خانگى اصفهان گشوده شد

دریا قدرتى پور
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نیکى کریمى بازیگر فیلم هاى  ”برج مینو“ و ”بوى پیراهن یوسف“ درباره تجربه اش در ” دسته دختران ” گفت: آنچه بیش از همه 
براى من جذابیت داشت، یک فیلمنامه جدید بود چون حتى اگر من پیش از این، "برج مینو“ و ”بوى پیراهن یوسف“ را کار کردم، آن 

فیلم ها در پس زمینه اش جنگ بود ولى "دسته دختران" براى من یک کشمکش جدید بود.
این بازیگر و کارگردان سینماى ایران ادامه داد: من مى توانستم در "دسته دختران" کارهاى فیزیکى را خیلى ملموس انجام بدهم اما 
خارج از این موارد، آنچه براى من مهم تر بود، قصه بود. مادرى فرزندانش را در موشک باران هاى جنگ از دست مى دهد و به خط 

مقدم جنگ مى رود تا بمیرد. این قصه برایم از لحاظ درماتیک خیلى مهم بود.
این بازیگر که نقش« یگانه کمایى» را در "دسته دختران" بازى کرده است، خاطرنشان کرد: نمى توان گفت که یگانه کمایى فرمانده 

است. زنانى به او مى پیوندند که هر کدام قصه خود را دارند.
نیکى کریمى همچنین درباره کارکترش در فیلم «دسته دختران» خاطرنشان کرد: این خانم افسرده و غمگین است و بچه هایش را 
از دست داده و کارگردان تاکید داشت که "یگانه“ ( با بازى نیکى کریمى) از همه باید واکنش هایش کمتر باشد، با نگاه هایى خیره و 

خسته و تنها انگیزه اش براى اینکه بخواهد بجنگد، کشته شدن بچه هایش است.
او درباره لهجه اش در فیلم "دسته دختران" خاطرنشان کرد: خانم قیدى به شدت تاکید داشت که یگانه کمایى تهران درس خوانده  
و در جنوب معلم شده و در حقیقت یکى از اشخاصى هست که خیلى محلى صحبت نمى کند و ایشان تأکید داشتند که با لهجه غلیظ 
جنوبى صحبت نکنم. کارگردان  در تمرینات مى گفت که هر کســى میزانى از لهجه را باید داشته باشه و در مورد نقش یگانه تاکید 
داشت که به طور ملموسى باید مشخص باشد که این شخص با لهجه صحبت نمى کند و فقط یکسرى کلمات را با لهجه مى گوید. 
خودم من به عنوان بازیگر نگران بودم و به خانم قیدى مى گفتم که بهتر نیســت لهجه همه یک دست باشد؟ و او گفت نه من دلم 

مى خواهد که هر کدام تان به یک ترتیبى لهجه داشته باشید و لهجه ها یکدست نباشد و روى این موضوع تاکید داشت.
نیکى کریمى همچنین درباره حادثه اى که سر صحنه این فیلم برایش پیش آمد یادآور شد: بعد از یک ماه از فیلمبردارى 

"دسته دختران" سانحه اى برایم پیش آمد که هم جمجمه ام شکست و هم مهره گردنم آسیب دید، اما آنقدر به کار 
عالقه داشتم که هر روز تفنگ چند کیلویى را بلند مى کردم و سر فیلمبردارى مى رفتم.

این بازیگر و کارگردان در پایان گفت: من به خانم قیدى تبریک مى گویم، این جور فیلم ها تولیدشان سخت 
است و تصمیم گیرى براى اینکه چنین فیلمى بسازى کار دشوارى است و همچنین باید به همه گروه بازیگران 

فیلم که تجربه دشوارى را آزمودند، هم تبریک گفت.

نیکى کریمى: 

«دسته دختران» براى من 
کشمکش جدیدى بود

خاطره جالب آناهیتا درگاهى 
از جواد عزتى

چرا مصطفى زمانى در 
«بدون قرار قبلى» بازى کرد 

آخرین سریال 
عزت ا... مهرآوران 

باالخره به پخش رسید

آناهیتا درگاهى مى گوید جواد عزتى بسیار صبور و بسیار خوش اخالق 
است و ابراز امیدوارى مى کند که او نتیجه زحماتش را ببیند. 

بازیگر فیلم سینمایى «مرد بازنده» در گفت وگو با فریدون جیرانى در 
برنامه اى اینترنتى از تجربه همبازى شدن با جواد عزتى گفت. 

آناهیتا درگاهى با اشاره به این که حضور در «مرد بازنده» اولین تجربه 
همبازى شدن با جواد عزتى را برایش رقم زد، گفت: «او بسیار صبور 
است و نمونه اش این که پنج ساعت زیر دست گریمور مى نشست. من 
یک بار به او گفتم ریش هایت را برنداشــته اى و او گفت من امشب با 
ریشم مى خوابم. یعنى این گریم آن قدر سنگین بود که گاهى اوقات 
ته ریش هایش را نگه مى داشت. گریم او از ســاعت چهار و نیم، پنج 
صبح شروع مى شد و من مى دیدم که بسیار صبور و بسیار خوش اخالق 
است. او انسانى بسیار درست و بازیگرى بسیار خوب است و امیدوارم 

نتیجه زحماتش را ببیند.» 
فیلم سینمایى «مرد بازنده» به کارگردانى محمدحسین مهدویان یکى 

از فیلم هایى بود که در چهلمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. 
مهدویان فیلمنامه «مرد بازنده» را با همکارى حسین حسنى و ابراهیم 
امینى نوشته است و امیر بنان و کامران حجازى فر به صورت مشترك 
تهیه کنندگى آن را برعهده دارند. جواد عزتى و رعنا آزادى ور نقش هاى 
اصلى «مرد بازنده» را بازى مى کنند و بابک کریمى، آناهیتا درگاهى، 
مهدى زمین پرداز، امیرحسین هاشمى، شبنم قربانى و سجاد بابایى از 

دیگر بازیگران این فیلم هستند.

مصطفى زمانى بازیگر فیلم «بدون قرار قبلى» به کارگردانى بهروز 
شعیبى درباره انتخاب این نقش گفت: در دوران کرونا سعى کردم کمتر 
کار کنم اما آقاى شعیبى پیشنهاد دادند و من دیدم بیشتر بخش هاى 

فیلم در خارج از کشور است و این از لحاظ ایمنى مورد پسندم بود. 
وى افزود: پروژه در ابتدا خیلى براى من بازیگر راضى کننده نبود چون 

نقش کوتاه بازى کردن خیلى سخت است. 
زمانى در ادامه گفت: احســاس کردم متولیان پروژه بیشــتر مایلند 
بازیگرى این نقش را بازى کند کــه بتواند این نقش مذهبى را درك 
کند. بازیگران معمــوال نقش هاى مذهبى را به صــورت فرم بازى 
مى کنند اما من چون با نقش مذهبى وارد ســینما شدم حس کردم 

مى توانم این نقش را درست از آب درآورم. 
این بازیگر در پایان با بیان این که شعیبى در مقام کارگردان عملکرد 
خوبى داشت، گفت: اساسا بازیگر کارگردانم و وقتى خوب مى توانم 

بازى کنم که کارگردان خوب باشد.

کمدى جدید تلویزیون با نام «خودخواسته» از شنبه 23 بهمن در حالى 
روانه آنتن شبکه یک سیما خواهد شد که تازه ترین اثر کارگردان «نابرده 

رنج» است.
سریال جدید شبکه یک سیما، قصه اى کمدى - معمایى دارد که از دل 
ماجرایى 70 ســاله با موقعیت کمیک روایت مى شود. «خودخواسته» 
آخرین بازى مرحوم عزت ا... مهرآوران در تلویزیون است که قبل از 

ابتال به کرونا، در آن ایفاى نقش کرده بود. 
محور کمدى ماجرایى "خودخواسته" خیلى شبیه به "نابرده رنج" 
است؛ چرا که در بســتر دیگرى کاراکترهاى اصلى داستان در 
جستجوى گنج اند و البته اینجا در موقعیت و بستر اجتماعى 
به روز روایت مى شــود و کاراکترها، امروزى اند و ماجرا هم 
کامًال در این روزها روایت مى شود. نقش اصلى سریال را 
محمد صدیقى مهر بازى مى  کند که کار تصویرى داشته 

است اما بیشتر او را روى صحنه تئاتر دیده ایم.
 سریال 30 یا 31 قســمتى، به روایت تاریخى در 2 برهه 
زمانى مى پردازد؛ داستان از سال 1320 شروع مى شود و ادامه 
آن به سال 1390 مى رسد. در ابتداى این سریال جوانى روایتى از 
70 سال پیش را بیان مى کند. این سریال داستان خاصى دارد که گروه 
نویسندگان حدود 5 سال براى نگارش آن زمان گذاشتند و هنرمندان 
آن ثریا قاسمى، علیرضا آرا، حسین پاکدل، باربد بابایى، سهیال گلستانى، 
محمد صدیقى مهر، محمد نادرى، عزت ا... مهرآوران، رضا کریمى، 
اسماعیل محرابى، علیرضا استادى، ایمان صفا، پیام احمدى نیا، محیا 
دهقانى، پادینا کیانى، آتش تقى پور، بهزاد رحیم خانى، سعیده عرب 

و صبا گرگین پور هستند.

حامد کمیلى با بازى در نمایش «دکتر نون» به کارگردانى هادى مرزبان روى صحنه مى رود.
این بازیگر که پیش از این با بازى در نمایش هاى «شوایک، سرباز ســاده دل» و «ریچارد سوم» به 
کارگردانى حمیدرضا نعیمــى، حضور در تاالر وحدت را تجربه کرده بود، ایــن بار با بازى در نمایش 

«دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» در تاالر اصلى مجموعه تئاتر شهر روى صحنه 
خواهد رفت.

کمیلى در این نمایش نقش «دکتر نون» را بازى خواهد کرد. 
پیش از این قرار بود فرهاد آییش این نقش را ایفا کند ولى به دلیل تداخل اجراى این تئاتر با یکى 
از پروژه هاى تصویرى اش و با وجود تمایلى که براى بازى در این نمایش داشــت، این همکارى 
میسر نشد و ســرانجام نقش دکتر نون که بازى در آن براى هر بازیگرى مى تواند وسوسه برانگیز 

باشد، به حامد کمیلى رسید.
مرزبان که این روزها مشغول تمرین این نمایش اســت، با ابراز رضایت از بازى حامد کمیلى در این 
نمایش  مى گوید: حامد بازیگر بسیار باهوشى است و به خوبى از عهده بازى در این نقش بر مى آید. او 

عالوه بر این بسیار متعهد است و خوشبختانه تمرین مان با او به خوبى پیش مى رود.
قرار است این نمایش فروردین سال 1401 در تاالر اصلى مجموعه تئاتر شهر روى صحنه برود.

در این اثر نمایشى، صدرالدین زاهد، بازیگر باسابقه تئاتر در نقش دکتر محمد مصدق روى صحنه خواهد رفت.
نمایش «دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» که بر اساس داستانى از همین نام از شهرام رحیمیان 

اجرا مى شود، بسترى عاشقانه و سیاسى دارد.

«دکتر نون» به حامد کمیلى رسید

یلم برایش پیش آمد یادآور شد: بعد از یک ماه از فیلمبردارى 
م شکست و هم مهره گردنم آسیب دید، اما آنقدر به کار 

م و سر فیلمبردارى مى رفتم.
ها تولیدشانسخت  بریک مى گویم، این جور فیلم
شوارى است و همچنین باید به همه گروه بازیگران 

آخ
عزت
باالخره
ب تلویزیون کمدى جدید
روانه آنتن شبکه یک سی

رنج» است.
سریال جدید شبکه یک
0ماجرایى70 ســاله با م
آخرین بازى مرحوم
ابتال به کرونا، در آن
محور کمدى ماج
است؛ چرا که د
جستجوى گن
به روز روایت
کامًال در این
محمد صد
است اما بیش
 سریال30
زمانى مى پرد
0آن به سال 1390
70 سال پیش را بیانم
5 سا 5نویسندگان حدود
آن ثریا قاسمى، علیرض
م محمد صدیقى مهر،
اسماعیل محرابى، ع
دهقانى، پادینا کیانى
وصبا گرگین پور هس

زبان روى صحنه مى رود.
«ریچارد سوم» به  ســاده دل» و
بود، ایــن بار با بازى در نمایش 

جموعه تئاتر شهر روى صحنه 

اخل اجراى این تئاتر با یکى 
ایش داشــت، این همکارى 
گرى مى تواند وسوسه برانگیز 

ضایت از بازى حامد کمیلى در این 
ده بازى در این نقش بر مى آید. او 

ى پیش مى رود.
ئاتر شهر روى صحنه برود.

ر محمد مصدق روى صحنه خواهد رفت.
 داستانى از همین نام از شهرام رحیمیان 

کمیلى رسید

سیدعلى ضیاء، مجرى و تهیه کننده برنامه «فرمول یک» شبکه یک سیما، از بازگشت این برنامه 
به آنتن تلویزیون خبر داد.

او فاصله زمانى 22 اسفند ماه تا زمان تحویل سال 1401 خورشیدى را به عنوان زمان پخش سرى 
جدید این برنامه اعالم کرد.

اگرچه ضیا از پخش «فرمول یک» بعد از تعطیالت نوروزى اظهار بى اطالعى کرد، اما بعید به نظر 
مى رسد که بازگشت این برنامه فقط براى یک هفته به تصویب رسیده باشد و مى توان در بهار سال 

1401 نیز برنامه سیدعلى ضیا را روى آنتن شبکه یک سیما دید.
ضیا مهمان «خندوانه» بود و خبر بازگشت «فرمول یک» را در این برنامه مطرح کرد.

بر این اســاس، این مجرى پس از حدود یک سال غیبت، به آنتن ســیما بازخواهد گشت. اجراى 
ویژه برنامه هاى مناسبتى شبکه یک سیما که پیشتر به عهده ضیا بود، در این مدت به نیما کرمى و 

زینب زارع سپرده شده بود.
در ماه هاى گذشــته و غیبت ادامه دار برنامه هاى ضیا در تلویزیون و همچنین برنامه ســازى او در 
بستر اینترنت، شایعه اى درباره ممنوع الفعالیتى وى شنیده مى شــد که هیچ گاه تایید نشد. برنامه 
اینستاگرامى «با ضیا» دو هفته است که پخش نمى شــود و تاکنون تاریخ جدیدى براى بازگشت 

احتمالى این برنامه اینترنتى اعالم نشده است.
ســیدعلى ضیا بیش از یک دهه اســت که در تلویزیون فعالیت مى کنــد و در این مدت، مجرى 

برنامه هایى چون «نیمروز»، «ویتامین 3»، «بعضیا» و «فرمول یک» بوده است.

ساعد سهیلى در نشست رسانه اى فیلم سینمایى «شهرك» به تعریف و تمجید از بازى برادرش سینا 
مهراد در فیلم «شادروان» پرداخت.

ساعد سهیلى گفت: وقتى فیلمنامه را خواندم دچار تردید شدم، نه به خاطر اینکه قرار بود نقش سختى را 
با یک کاراکتر درونى و با کمترین میزان واکنش بازى کنم، بلکه به این خاطر که فکر مى کردم این فیلم 
چطور با مخاطب ارتباط برقرار مى کند؟ من با کارگردان هاى زیادى کار کردم ولى آقاى حضرتى از آن 
دست فیلمسازانى بود که به فیلمنامه مسلط بود و خدا را شکر که از چیزى که دیدم راضى هستم. فکر 

مى کنم مى تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند. 
سهیلى که در این فیلم نقش کسى را داشت که عالقه مند به بازیگرى است و براى تست به یک پروژه 
وارد مى شود، درباره اینکه آیا پیش از شروع کار خودش به عنوان بازیگر در سینما تست داده بود با صرفا 
به واسطه اینکه پسر  سهیلى است پذیرفته مى شد؟ گفت: بله بارها تست دادم و اولین فیلمى که تستم 
پذیرفته شده تله فیلمى به نام« میان ماندن و رفتن» به کارگردانى بهروز شعیبى بود. در آنجا جواد عزتى از 
من تست گرفت و وقتى کار به تست لباس و گریم رسید تازه متوجه شد که پدرم سعید سهیلى است. در آن 
زمان اختالف نظرى میان او و بهروز شعیبى وجود داشت اما خوشبختانه پذیرفته شدم و جایزه هم گرفتم.
سهیلى درباره اینکه آیا فکر مى کند بتواند امسال جایزه بازیگرى بگیرد؟ گفت: من معموال از همکارانم 
که در جشنواره فیلم دارند یاد میگیرم و امسال هم چند بازى درخشان دیدم. اما چه با کاندیدا شدن، چه با 
سیمرغ یا بدون آن، من یک هدف و یک مسیر طوالنى دارم و آن را ادامه مى دهم، با این حال شکى نیست 

که این جشنواره را با سیمرغ یا کاندیداتورى دوست دارم.
او در پاسخ به اینکه آیا دوئل میان او و برادرش سینا مهراد که در فیلم شادروان بازى کرده در اختتامیه 
برنده خواهد داشت، بیان کرد: فکر مى کنم، سینا هم همین اعتقاد را داشته باشد که جشنواره فقط سیمرغ 
نیست. البته من بازى سینا را دیدم و خیلى شگفت زده شدم چون به هر حال برادریم و با هم بزرگ شدیم 

و چیزى که روى پرده از او دیدم اصال سینا نبود.

روح ا... زمانى پیرامون حضورش در فیلم سینمایى «موقعیت مهدى» گفت: در ابتدا لطف خداوند و در 
درجه دوم لطف محمد عسکرى باعث شد تا بعد از انتخاب در فیلم سینمایى «خورشید» براى این فیلم 

هم انتخاب شوم.
این بازیگر نوجوان سینما درباره ایفاى نقشــى متفاوت از فیلم «خورشید» اضافه کرد: من بازیگر تازه 
واردى در سینما هستم و طبیعتا هر اتفاقى برایم تجربه بوده و تازگى دارد، ژانر این دو فیلم با هم از زمین 
تا آسمان تفاوت دارد، فیلم «موقعیت مهدى» برایم لحظات و اتفاقات بسیار تازه اى داشت و هرچه بود 

برایم یک دنیا آموزش و درس بود. 
وى درباره کاراکتر خود در فیلم «موقعیت مهدى» اضافه کرد: من نقش یک جانباز واقعى را ایفا کردم، در 
فیلم موقعیت مهدى من نقش جانباز خسرو مالزاده را بازى کردم که همچنان در قید حیات است، البته 

هنوز قسمت نشده تا بتوانم از نزدیک وى را ببینم.
زمانى درباره احتمال دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر تاکید کرد: براى من و براى هر بازیگرى 
این یک آرزو است، مگر مى شود از گرفتن سیمرغ خوشحال نشد، طبیعتا اگر نامزد شوم و یا در نهایت 

سیمرغ را ببرم براى من یک اتفاق بزرگ خواهد بود. 
وى پروژه موقعیت مهدى را یک شانس بزرگ در زندگى خود خواند.

بازگشت على ضیاء
 به تلویزیون پس از یکسال

ساعد سهیلى:
جشنواره را با سیمرغ دوست دارم 

روح ا... زمانى: 
«موقعیت مهدى» برایم یک دنیا آموزش  بود
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است. «فرمول یک» بوده 3برنامه هایى چون «نیمروز»، «ویتامین3»، «بعضیا» و
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یک پیشکسوت فوتبال مى گوید سپاهانى ها اگر بتوانند در بازى هاى رو در رو 
مقابل رقیبان شان پیروز شوند، هنوز شانس بازگشت به صدرجدول را دارند.

رسول کربکندى در گفت وگو با ایسنا درباره خریدهاى جدید سپاهانى ها اظهار 
کرد: یکى از نیازهاى سپاهان خرید یک دروازه بان بود که جذب مظاهرى خرید 
خوبى بود. البته او مدتى است بازى نکرده و باید در این فاصله خودش را برساند. 
میالد جهانى بازیکنى است که یک سبک بازى را خیلى خوب بازى مى کند و باید 
ببینیم برنامه تاکتیکى دوم و سوم سپاهان چه خواهد بود. سپاهانى ها نباید یک 
نواخت فوتبال بازى کنند و اگر این کار را انجام دهند حریفان خیلى خوب مى آیند 

فضاها را  از آن ها مى گیرند. 
او ادامه داد: به نظر من اگر مى توانستند یک مهاجم خوب سر زن هم جذب کنند، 

برنامه بازى بلند را هم در دستور کار قرار مى دادند. هر چند سپاهان مهاجمان 
سر زن دارد اما بیش تر روى زمین بازى مى کند و نیاز دارد برنامه دیگرى 

را هم در تاکتیک ها بگنجاند. برخى تیم ها با تجمع، بازى را روى 
سپاهان مى بندند و به همین دلیل شاگردان نویدکیا به مشکل 

مى خورند. میالد جهانى خیلى خوب سانتر مى کند و باید 
ببینیم چگونه از او استفاده مى شود. شاید ارسال هاى 

او بتواند به سپاهانى ها کمک کند و زمان نشان 
مى دهد خرید خوبى است یا خیر.

این پیشکسوت فوتبال درباره نیم فصل دوم 
لیگ برتر گفت: من هنوز سپاهان را در مثلث 
قهرمانى مى بینم و به نظــرم 6 امتیاز قابل 
جبران است اما به شرطى که در بازى رو در 

رو بتواند رقیبانش را شکست دهد. به نظر من باتوجه به مهره هایى که دارند، اگر 
تنوع تاکتیکى سپاهانى ها بیش تر شود، هنوز این شانس را مى توان براى آن ها 

قائل بود که بتوانند امتیازها را جبران کنند و به صدرجدول برگردند.
او هم چنین درباره عملکــرد ذوب آهن در فصل نقل و انتقــاالت گفت: تمام 
بازیکنانى که ذوب آهن جذب کرده با نظر مهدى تارتار بوده اســت و 
خیلى از بازیکنانى که از دست دادند، بازیکنان خوبى بودند. 
البته تارتار به میالد جهانى اعتقاد نداشــت و چندان او را 
بازى نداد. ذوب آهن اکنون بازیکنى که اثرگذار باشد و بتواند 
کمک کند را ندارد اما بازیکنانش دوندگى زیادى دارند. با این 
حال به نظر من تیم قدرتمندى ندارند و هیچ بهانه اى 
را نمى توان پذیرفت چــون تیم را خود آقاى 

تارتار بسته است.
کربکندى در پایان اضافه کرد: این تیم 
خطر سقوط را حس نمى کند و در مقابل 
تیمى نیست که بتواند سهمیه بگیرد. 
یعنى یک تیم متوسط است و در نیم 
فصل دوم کار سخت ترى دارد. البته 
نسبت به سال گذشته ذوب آهن خیال 
آســوده ترى دارد امــا فکر نمى کنم 
مقامى بهتر از هشــتم تا دهم کسب 

کند.

میالد جهانى ســرانجام پس از یک و نیم فصل 
حضور در ذوب آهن و زمزمه هاى زیادى که درباره 
جدایى او شنیده مى شد، به تیم همشهرى پیوست.

طى یکى دو ســال اخیر همواره خبرهاى زیادى 
پیرامون جدایى میالد جهانــى هافبک مهاجم 
ذوب آهن وجود داشت. این بازیکن سال گذشته 
در مقطعى به حضور در اســتقالل بسیار نزدیک 
بود و سپاهانى ها نیز شرایط او را زیر نظر داشتند 
و در شروع فصل جدید هم با پیشنهاداتى مواجه 
شده بود، اما با توجه به قرارداد دو ساله اى که در 
ابتداى لیگ بیستم با سبزپوشان اصفهانى منعقد 
کرده بود، در اردوى سبزپوشان اصفهانى ماند تا 
بخشى از پروژه بازسازى ذوب آهن توسط مهدى 

تارتار باشد.
با این حال شــرایط در دوران حضور تارتار براى 
میالد جهانى خوب پیش نرفت و او اگرچه دو بار 
موفق به گلزنى شد و یکى از زیباترین گل هاى 

نیم فصل اول مسابقات را در جریان پیروزى 2 بر 
صفر مقابل فجرشهیدسپاسى شیراز به ثمر رساند، 
اما تنها هشت مرتبه در ترکیب اصلى به میدان آمد 
و چهار مرتبه نیز به عنوان ذخیره در لیگ بیست و 
یکم براى ذوب آهن بازى کرد تا احتمال جدایى 
اش در پنجره زمستانى قوت بگیرد و در نهایت هم 

این اتفاق رخ داد.
از تراکتور و فوالد به عنوان تیم هایى یاد مى شد که 
میالد جهانى براى معاوضه بازیکن به آنها ارتباط 
داده مى شــد، اما دقایقى پس از پایان دیدار معوقه 
پیکان و استقالل در مرحله یک هشتم نهایى جام 
حذفى این هافبک مهاجم اسبق تیم فوتبال صنعت 
نفت، به عنوان دومین خرید سپاهان معرفى شد تا بار 
دیگر مانند دوران حضور در آبادان با پیراهن طالیى 

در میادین دیده شود.
حاال اما جهانى با چالش دیگرى براى رســیدن 
به ترکیب اصلى مواجه شــده است. این بازیکن 

اگرچه به عنوان جانشــین محمدرضا خلعتبرى 
به اردوى سپاهان راه یافته است، اما کار سختى 
براى رسیدن به ترکیب اصلى دارد و براى حضور 
در پست وینگر چپ باید با فرشاد احمدزاده رقابت 
کند که اگر نگوییم بهتریــن، که یکى از بهترین 
بازیکنان تیم محرم نویدکیــا در نیم فصل اول 

مسابقات بوده است.
نویدکیا بــا اضافه شــدن میــالد جهانى، حاال 
عالوه بر اینکه در پســت شماره 9 تیمش، سجاد 
شهباززاده و شــهریار مغانلو را در اختیار دارد، در 
پست وینگر راست نیز محمدرضا حسینى و رضا 
میرزایى در اختیار اوســت و در نهایت در پســت 
وینگر چپ باید از بین احمــدزاده و جهانى یکى 
را انتخاب کنــد تا این مربى جوان کار ســختى 
براى آرایش تیمش در 14 بــازى باقیمانده لیگ 
و همینطــور رقابت هاى مرحلــه گروهى لیگ 

قهرمانان آسیا داشته باشد.

کار سخت «میالد» براى رسیدن به ترکیب اصلى طالیى ها 

چالش «جهانى» در سپاهان 
سخت  تر از ذوب آهن

رسول کربکندى: 

هنوز سپاهان را در مثلث قهرمانى مى بینم 

تیم ملى ایران به جز مسائل غیر مترقبه مانند مصدومیت و ابتال به کرونا، از هم اکنون سه بازیکن تاثیرگذار خود را در 
دیدار حیثیتى برابر کره جنوبى ندارد.

تیم ملى فوتبال ایران در نوروز 1401 دو دیدار باقى مانده از مرحله نهایى انتخابى جام جهانى را مقابل تیم هاى ملى 
کره جنوبى و لبنان برگزار خواهد کرد. این دو دیدار در شرایطى برگزار مى شوند که ایران صعود خود را از دو هفته قبل 
به جام جهانى مسجل کرده و نتایج این بازى تاثیرى در سرنوشت کنونى ایران ندارد اما نمى توان از اهمیت پیروزى در 

این دو بازى چشم پوشى کرد.
شاگردان اسکوچیچ در حالى در سئول به مصاف کره جنوبى مى روند که برنده این بازى به احتمال بسیار زیاد صدرنشین 
گروه A انتخابى جام جهانى در قاره آسیا خواهد بود که براى دو تیم از اهمیت باالیى برخوردار است. به همین دلیل، به 

احتمال بسیار باالیى با ترکیب هاى اصلى خود پاى به زمین مسابقه مى گذارند.
این اتفاق در شرایطى است که اسکوچیچ از هم اکنون سه بازیکن تاثیرگذار خود را براى این دیدار در اختیار ندارد. صادق 
محرمى (به علت اخراج مقابل امارات)، سعید عزت اللهى (به علت دو اخطاره شدن) و محمدحسین کنعانى زادگان (به 

علت مسائل اخالقى) در این دیدار غایب هستند و اسکوچیچ باید به سراغ نفرات جدیدى در ترکیب تیمش برود.
عالوه بر این موضوع، در اردوى اخیر تیم ملى، حدود شش بازیکن به ویروس کرونا مبتال شدند که در نهایت اسکوچیچ 
دست به ترکیب تیمش زد و شاید در این دیدار هم عالوه بر محرومیت هاى قطعى، برخى مصدومیت ها و همینطور ابتال 

به کرونا گریبان او و تیمش را بگیرد.
اهمیت دیگر این بازى در رنکینگ جهانى است که تیم اســکوچیچ را در صورت پیروزى مى تواند از رتبه بیستم فیفا، 
باالتر ببرد و به همین اندازه، شکست در این دیدار هم به منزله سقوط در آخرین رده بندى منتهى به قرعه کشى جام 

جهانى خواهد بود.
دیدار رفت ایران و کره جنوبى در مهر 1400 با تساوى یک بر یک دو تیم در ورزشگاه خالى از تماشاگر آزادى منتهى شد.
تیم ملى بعد از دیدار با کره جنوبى در چهارم فروردین، در آخرین بازى خود در نهم فروردین در تهران میزبان لبنان است 
و بعد از این دیدار، آماده قرعه کشى جام جهانى در دوازدهم فروردین مى شود تا رقباى خود را در جام جهانى 2022 قطر 

شناسایى کند و براى حضور در این رقابت ها آماده شود.

3 غایب تأ ثیرگذار تیم ملى ایران مقابل کره جنوبى

المپیک زمستانى پکن از 15 بهمن آغاز شده و تا اول اسفند 
ادامه دارد. مقام هاى چینى در میان افرادى که روز گذشته 
براى شرکت در المپیک زمستانى وارد پکن شدند 5 مورد 
مشکوك به ابتال به ویروس کرونا را مورد شناسایى قرار 
دادند؛ اما معاون کمیته سازماندهى کنترل بیمارى کرونا در 
این رقابت ها گفت: «هیچ موردى از ابتال به این ویروس 
در منطقه قرنطینه شــده المپیک زمستانى در 24 ساعت 
منتهى به روز چهارشنبه ثبت نشد. در مورد ورزشکارانى که 
مبتال به ویروس شدند هم به نظر مى رسد که در زمان سفر 
به چین حامل این ویروس بودنــد. در واقع آنها در دهکده 

المپیک کرونایى نشدند.» 

منچستریونایتد در چارچوب رقابت هاى لیگ برتر انگلیس 
در مصاف با برنلى به تســاوى یک بر یک رســید تا یک 
نتیجه ناامیدکننده دیگر را به نمایش گذارد. در این بازى 
کریســتیانو رونالدو از روى نیمکــت کار را آغاز کرد و در 
دقیقه 68 جانشین کاوانى شد تا براى گلزنى تالش کند. او 
اما دوباره ناکام ماند تا یک آمار منفى براى خود به یادگار 
بگذارد. رونالدو در 5 بازى گذشته خود نتوانسته گلى به ثمر 
رساند که این یک رکورد منفى و کم نظیر براى او محسوب 
مى شود. رونالدو 12 سال پیش بود که نتوانست در 5 بازى 

متوالى گلزنى کند. 

المپیِک بى کرونا

تکرار رکورد
 12 ساله رونالدو

02

حسام پورهاشــم، مدافع 25 ساله تیم شــهر خودرو که 
قراردادش را با این باشگاه فســخ کرد، در راه پیوستن به 
ذوب آهن قرار دارد. مهدى تارتار روى این بازیکن براى 
تقویت خط دفاع خود نظر دارد و باید دید توافق الزم براى 

این انتقال صورت خواهد گرفت یا نه.

یک مدافع 
در تیررس گاندوها

01

03

بایرلورکوزن در ابتداى هفته در دیدار حساس بوندس لیگا 
مقابل دورتموند نمایشــى عالى از خود به ثبت رساند و به 
پیروزى پرگل 5 بر 2 رسید اما ستاره ایرانى لورکوزن هنوز 
نتوانسته به لیســت بازیکنان این تیم آلمانى اضافه شود. 
ســرمربى لورکوزن در خصوص زمان بازى آزمون گفت: 
آسیب دیدگى رباط باعث شده تا ســردار نگران شود و به 
همین دلیل نیازمند درمان است. نمى توانم بگویم چه زمان 
آماده خواهد شد ولى تا آن موقع براى او صبر خواهیم کرد 
تا آزمون به شرایط خوبى برسد. سه تا چهار هفته دیگر به 
نظر تمرینات آزمون طول مى کشد تا به جمع ما اضافه شود. 

عزیزبک آمانوف، ملى پوش ازبکســتانى براى مذاکرات 
پایانى و عقد قرارداد رسمى با باشگاه استقالل، وارد تهران 
شد. این بازیکن که سابقه عضویت در تیم هاى ملى امید 
و بزرگساالن ازبکستان را در کارنامه دارد، قابلیت بازى در 
پســت هاى تهاجمى از جمله هافبک و وینگر  و همچنین 
مهاجم نوك را داشــته به زودى قراردادى 2 و نیم ساله با 

استقالل به امضا خواهد رساند. 

آزمون جدید سردار

آمانوف وارد تهران شد
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با کسب سومین تساوى متوالى، شایعه اخراج مارك ویلموتس سرمربى تیم رجا کازابالنکا مراکش بازهم قوت گرفت.
تیم فوتبال رج ا کازابالنکا در هفته شانزدهم لیگ فوتبال مراکش روز شنبه گذشته برابر حریف خود با نتیجه تساوى یک 

- یک متوقف شد. این تساوى باعث شد تا انتقادات از عملکرد مارك ویلموتس سرمربى بلژیکى تیم رجا باال بگیرد.
رجا بعد از باخت به االهلى مصر در فینال لیگ قهرمانان آفریقا، در سه بازى داخلى در لیگ مراکش به تساوى یک 
- یک رسیده و 6 امتیاز حساس را از دست داده است. این تیم در حال حاضر با 30 امتیاز بعد از تیم وداد (36 امتیاز) در 

رده دوم جدول رده بندى قرار دارد.
در این شرایط بعضى از رسانه هاى مراکش از نارضایتى هواداران رجا از نتایج ویلموتس خبر داده اند. «رجا اینساید» که 
یکى از رسانه هاى نزدیک به باشگاه مراکشى است، مدعى شد بازى این تیم مقابل امازولو در مسابقات لیگ قهرمانان 

آفریقا آخرین فرصت ویلموتس است و باخت و حتى تساوى احتماًال منجر به برکنارى این مربى بلژیکى خواهد شد.
این رسانه همچنین از «حسین عموته» که سابقه کار در تیم السد قطر را هم دارد به عنوان یکى از گزینه هاى جانشینى 

ویلموتس یاد کرده است.
بعد از باخت رجا به االهلى مصر هم یک موج منفى علیه ویلموتس شکل گرفته و احتمال اخراج ویلموتس باال رفته 
بود اما این مربى در مصاحبه اى گفت که خبر اخراج او صحت ندارد و از مشکل بعضى از رسانه ها با مدیریت باشگاه به 

عنوان انتشار چنین خبرهایى یاد کرده بود.
ویلموتس پیش از این سرمربى تیم ملى ایران بود اما بعد از حدود 6 ماه قراردادش را فسخ و براى گرفتن غرامت به 

فیفا شکایت کرد.

اخراج 
«ویلموتس» در 
مراکش بازهم 
قوت گرفت

اختالف یزدانى و کنعانى علنى شد
مدافع ملى پوش اســتقالل پس از اعالم محرومیت 
دو جلســه اى کنعانى زادگان و جریمه 100 میلیون 
تومانــى اش، به صــورت علنــى بــه اختالفش با 

همبازى اش در تیم ملى اشاره کرد.
داستان از جایى شروع شد که بعد از انتشار فایل صوتى 
محمدحســین کنعانى زادگان – که با عنوان ماجراى 
جنجالى اتوبوس تیم ملى شــناخته مى شــود – این 
بحث از طرف کنعانى زادگان و یا دوســتان رسانه اى 
و غیررسانه اى اش مطرح شــد که انتشار این فایل 
صوتى کار یکى از رقباى او یا بهتر بگوییم ســیاوش 
یزدانى بوده که خواسته با این کار جاى رقیبش را در 

تیم ملى بگیرد!
مدافع استقالل در پایان بازى با پیکان، به طور مفصل 
درباره این موضوع صحبت و اعالم کرد که هیچوقت 
کنعانى زادگان را نخواهد بخشــید چرا که همبازى او 

در تیم ملى، حرکت ناجوانمردانــه اى در قبال مدافع 
اســتقالل انجام داده و آبرو و شــرف این بازیکن را 
زیر ســئوال برده و به همین دلیل، یزدانى هیچوقت 

کنعانى زادگان را نخواهد بخشید.
یزدانى گفته اســت: «دوســت نــدارم خــودم را با 
کنعانى زادگان مقایسه کنم اما او کار ناجوانمردانه اى 
کرد و به خودش هم ایــن موضوع را گفتم. هیچوقت 
او را نمى بخشم و او هیچوقت رفیق من نبود و نخواهد 
بود. کنعانى زادگان با آبروى من بازى کرد و کار خودش 
را توسط خودش و دوستانش گردن من انداخت و باز 
هم مى گویم هیچ وقت او را نمى بخشم و هیچ رفاقتى 
هم با او ندارم. اشکال ندارد از هوادار پرسپولیس فحش 

بخورم اما سر این ماجرا به شرف من توهین شد.»
به نظر مى رسد این ماجرا همچنان ادامه دار باشد و باید 

منتظر واکنش کنعانى زادگان ماند.

ر ر و ن ز رو ر
زى نکرده و باید در این فاصله خودش را برساند. 
ک سبک بازى را خیلى خوب بازى مى کند و باید 
وم سپاهان چه خواهد بود. سپاهانى ها نباید یک 
ن کار را انجام دهند حریفان خیلى خوب مى آیند 

نستند یک مهاجم خوب سر زن هم جذب کنند، 
کار قرار مى دادند. هر چند سپاهان مهاجمان 

ن بازىمى کند و نیاز دارد برنامه دیگرى
خى تیم ها با تجمع، بازى را روى 

ل شاگرداننویدکیا به مشکل 
خوب سانتر مى کند و باید

ود. شاید ارسال هاى
ند و زمان نشان 

.
نیم فصل دوم 
ن را در مثلث 
6 امتیاز قابل 
 بازى رو در 

ل ر ن و ر ر ر ن مچ و
ن بازیکنانى که ذوب آهن جذب کرده با
خیلى از بازیکنانى که از دست
البته تارتار به میالد جهانى
بازى نداد. ذوب آهن اکنون
کمک کند را ندارد اما بازیکنا
حال به نظر من تیم ق
را نمى توان پذ
تارتار بسته
کربکندى
خطر سق
تیمى
یعنى
فصل
نسبت
آســو
مقامى

کند.
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ند، اگر 
 آن ها 

: تمام 
ــت و 
بودند. 
ن او را 
 بتواند 
 با این 

2و بعد از این دیدار، آماده قرعه کشى جام جهانى در دوازدهم فروردین مى شود تا رقباى خود را در جام جهانى2022 قطر
شناسایى کند وبراى حضور در این رقابت ها آماده شود.

اخراج 
«ویلموتس» در 
مراکش بازهم 
قوت گرفت

مدیر تصفیه : محمد سلمانیان

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

سپرى شدن مهلت مقرر،هیچ گونه ادعایى پذیرفته نخواهد شد.

آگهى دعوت از بستانکاران شرکت مهندسین مشاور طراحان 
زنده رود پارسیان با مسئولیت محدود(درحال تصفیه)

به شماره ثبت 55299 و شناسه ملى 14005466110(نوبت اول)
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 4824مورخه 1400/09/23آقاى حامد محمودى فرزند مرتضى ششــدانگ 
یکبابخانه  نیمه ســاز  به مســاحت 154/55 مترمربع قســمتى از پالك 539 اصلى واقع 
در قطعــه3 بخش 11 حوزه ثبــت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/06 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/11/21 -

 1265154/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /11/112

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره 4764 و 4763 مورخه 1400/09/20  آقاى مهدى کریمى فرزند عبداهللا نسبت 
به سه دانگ مشاع و خانم مرضیه کریمى فرزند عبداهللا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 161/85 مترمربع قسمتى از پالك 450 اصلى واقع در قطعه5 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت 
اول:  1400/11/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/21 - 1265885/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /11/118  

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

راى شــماره 140060302026012266 مورخ 1400/09/16 هیات سه خانم آسیه زارعى 
شمس آبادى به شناسنامه شماره 1388 کدملى 1283962985 صادره از اصفهان فرزند رضا 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 28,31 مترمربع از پالك 13900 اصلى 
واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادى و 

استشهادیه محلى مع الواسطه از مالکیت اسداله طوطیان واگذار گردید. 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز آگهى مى  شــود در 
صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند 

مى  تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهى بــه مدت دو ماه اعتــراض خود را بــه اداره ثبت 
شــمال اصفهان واقع در اصفهــان میدان الله ابتــداى خیابان پروین جنب بــازار گیاهان 
دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایــى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صــورت انقضاى 
مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقــررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/11/06 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/21 -

 م الف: 1265881 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /11/120

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

شــماره: 140060302006003793- تاریخ: 1400/06/22 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000860 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم زهرا اعالیى مبنى بر صدور سند 
مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 322 و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به 
ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به 
مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 
بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم زهرا اعالیى به شناسنامه شماره 243 
کدملى 1140984020 صادره فرزند حسن نسبت به 6 دانگ یکباب انبار به مساحت 627,55 
مترمربع پالك شماره 19 فرعى از 157 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 322 و مالحظه نقشه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت 
به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت 
به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال 
منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم حسین طاهرى ورنوسفادرانى به 
شناسنامه شماره 124 کدملى 1140955454 صادره فرزند غالمعلى نسبت به 6 دانگ یکباب 
انبار به مساحت 545,48 مترمربع پالك شماره 19 فرعى از 157 اصلى واقع در اصفهان بخش 

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

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/06- تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 1400/11/21- م الف: 1265972 - رئیس اداره راه و شهرســازى- سعید حاج 
احمدى. عضو قضائى - مجتبى پور على. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى 

ملک زاده /11/122

آگهى تبصره 1 – ماده 105 – آئین نامه قانون ثبت
شماره نامه: 140085602006011230 - تاریخ ارســال نامه: 1400/11/12 - بر اساس 
تقاضاى اصغر مختارى مبنى بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانى دوازده حبه و دوازده بیســت و سوم 
حبه مشاع از 72 حبه ششــدانگ مورد ثبت در دفتر 102 صفحه 67 و 88 مربوط به پالك 4 
فرعى از 157 اصلى واقع در خمینى شــهر بخش چهارده ثبت اصفهان واقع در خمینى شهر 
بخش چهارده ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به فاطمعپه آق بابایى شش 9109 
همسر حسینعلى فرهادى سدهى که در اجراى تبصره یک ماده 105 اصالحى آئین نامه قانون 
ثبت طبق نظر کارشناسى رسمى دادگسترى ارزش ملک مبلغ 22500000 ریال (بیست و دو 
میلیون و پانصد هزار تومان) تقویم و در حساب سپرده اشخاصبه ثبت اسناد به کد رهگیرى 
693433 تودیع گردیده است لذا با توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط 
یک مرتبه در روزنامه آگهى مى شود تا ذینغع در صورتى که مدعى تضییع حقى باشد از تاریخ 
انتشار این آگهى به مدت 30 روز به مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهى طرح دعوى را به 
اداره مذکور تسلیم نماید بدیهى است در صورت عدم ارائه گواهى طرح دعوى سند مالکیت 
متقاضى بدون استثناء ثمنیه اعیانى صادر و تسلیم خواهد شد. م الف: 1274391 - اداره ثبت 

اسناد و امالك حوزه ثبت ملک خمینى شهر /11/203

مزایده
شــماره پرونده: 0002636 – تاریــخ: 1400/11/17 – اجراى احکام مدنى دادگســترى 
شهرستان خمینى شهر در پرونده کالسه 0002636 له خانم فهیمه صمیمى علیه آقاى جواد 
آقاداوودى به خواســته مطالبه مهریه به میزان 300 عدد سکه بهار آزادى در نظر دارد اموال 
محکوم علیه شامل: 1. یک دستگاه خودروى وانت مزدا 2000 آبى رنگ مدل 1388 به شماره 
انتظامى 436 ل 38 ایران 53 متوقف در پارکینگ حجت خمینى شهر، که کارشناس رسمى 
دادگســترى ارزش آن را 1700000000 ریال ارزیابى نموده است 2. یک دستگاه خودروى 
وانت مزدا 1600 زرد رنگ مدل 1363 به شــماره انتظامى 271 ص 92 ایران 13 متوقف در 
پارکینگ مرکزى خمینى شهر که کارشناس رسمى دادگسترى 150000000 ریال ارزیابى 
نموده است 3. یک دستگاه خودروى سوارى پژو پارس ایکس یو وى سفید رنگ مدل 1394 
به شماره انتظامى 985 ل 28 ایران 53 متوقف در پارکینگ مرکزى خمینى شهر که کارشناس 
رسمى دادگسترى 1900000000 ریال ارزیابى نموده را از طریق مزایده به فروش برساند، 
لذا جلسه مزایده در تاریخ دوشنبه 1400/12/09 ساعت 9 صبح در محل اجراى احکام مدنى 
دادگسترى شهرستان خمینى شــهر برگزار میگردد. طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده به 
نشــانى هاى فوق مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کســى است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار میبایست ده درصد قیمت پیشنهادى را فى المجلس 
و مابقى را ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حســاب دادگسترى واریز نماید در غیر این صورت 
ده درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد شایان ذکر است 
اجراى احکام مدنى تکلیفى در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده 
میبایست 10 درصد بهاى مال را طى یک فقره چک تضمین شده در وجه اجراى احکام مدنى 
دادگسترى آماده و با در دست داشــتن اصل و کپى چک و اصل کارت ملى نیم ساعت قبل 
از شــروع مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به 

همراه کپى کارت ملى و اصل فیش سپرده شده تحویل اجرا نمایند. م الف: 1274577 – مدیر 
و دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان خمینى شهر – على حسن زاده /11/204

اخطار اجرایى
محکوم علیه علیرضا کریم زاده   مجهول المکان و محکوم له على عرب بیگى فرزند رحیم به 
وکالت الهام خجندى نشانى شاهین شهر خ فردوسى فرعى 6 شرقى پ 1 جنوبى 86 محکوم 
به  به موجب راى شماره 355 تاریخ 1400/9/17 حوزه 6 حقوقى شوراى حل اختالف شهر 
ستان شاهین شهر ( گز) محکوم علیه محکوم اســت به 1 – پرداخت مبلغ یکصدو بیست و 
هشت میلیون ریال بابت اصل خواســته 2 – پرداخت مبلغ یک میلیون و نهصد و چهل هزار 
ریال بابت هزینه دادرســى 3 – پرداخت حق الوکاله وکیل 4 – پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید هریک از چک ها 99/6/30 – 6/30/ 99 – 99/5/30 تا زمان پرداخت در 
حق محکوم له 5 – پرداخت مبلغ 6/400/000 ریال نیم عشر اجرایى در حق صندوق دولت  
ماده 34 قانون اجراى احکام همین که اجراییه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که خود را 
قادر به اجراى مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحا اعالم نماید   1275370/م الف.  غالم رضا شکوهى  

-  قاضى شعبه 6  حقوقى شوراى حل اختالف گز /11/205

فقدان سند مالکیت
حمیدرضا اسدى پور احد از وراث نصراله با تسلیم دو برگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن 
سند مالکیت به شــماره چاپى 190561 ه 91 به میزان  16 سهم مشــاع از 72 سهم پالك 
440/236 در بخش 16 ثبتى اصفهان در دفتر امالك 882 ص 197 به نامش صادر و تسلیم 
گردیده رهن و بازداشت ندارد و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایى از بین رفته 
چون درخواست صدور المثنى گردیده، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب 
آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود ســند مزبور نزد خود باشــد از تاریخ 
انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد 
یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد 
شد . 1275441/م الف - على جوانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /11/206

فقدان سند مالکیت
حسنعلى پارسائى مهر با تسلیم دو برگ استشــهاد شهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت به 
شماره سند 728801 میزان ششدانگ پالك 301/29327 واقع در بخش 16 ثبتى اصفهان 
در دفتر 331 ص 332 به نامش صادر و تسلیم گردیده بدون بازداشت و رهن و اظهار داشته 
که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایى از بین رفته چون درخواست صدور سند المثنى گردیده 
طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این 
اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 1275508/م الف - على جوانى – مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر 11/207

گروه داروسازى آمریکایى فایزر پس از کسب ده ها میلیارد 
دالر سود از فروش واکســن کووید-19، در سال جارى 
میالدى نیز به فکر کســب درآمد 54 میلیارد دالرى از 
محل فروش این واکسن است؛ واکسنى که با همکارى 

شرکت بیون تک آن را تولید کرده است.
تارنماى روزنامه فرانســوى لو فیگارو با انتشار این خبر، 
افزود: این شرکت داروســازى با فروش 36/8 میلیارد 
دالرى واکســن علیه کووید در سال 2021، شاهد سود 
خالص ســاالنه بیش از 2 برابر و معادل 22 میلیارد دالر 

بود.
شرکت فایزر درحالى  به رقم هاى میلیارد دالرى براى 

فروش واکســن در ســال جارى میالدى فکر مى کند 
که دغدغه هاى عالــى ترین نهادهاى بیــن المللى از 
جمله سازمان جهانى بهداشت مبنى بر ضرورت توزیع 
عادالنه واکسن بین جوامع فقیر و غنى جهان، همچنان 
پابرجاســت و توصیه هاى موکد این نهادها براى قرار 
گرفتن واکسن کافى در اختیار ملت هاى فقیرتر، عمال 

راه به جایى نبرده است.
این روزنامه فرانسوى در گزارش دیگرى با اشاره به تولید 
و توزیع قرص هاى فایزر بــراى مقابله با کووید-19 که 
در دسترس شهروندان اروپایى قرار گرفته است، از منع 

مصرف این قرص براى برخى افراد خبر داد.

کارشناســان حیات وحش در آمریکا در یک بررسى جدید 
از ابتالى یک گوزن به ســویه اومیکــرون کروناویروس 

خبر دادند.
این گوزن دم سفید از اولین حیوانات غیراهلِى آلوده به سویه 
اومیکرون در نیویورك است. اکنون کروناویروس در تعدادى 

گوزن در 15 ایالت آمریکا شناسایى شده است.
تحقیقات نشان مى دهد که گوزن ، ویروس را از انسان گرفته 
و سپس آن را به گوزن هاى دیگر منتقل مى کند و هنوز هیچ 
مدرکى مبنى بر انتقال مجدد آن از این حیوانات به انســان 
وجود ندارد. به گفته محققان آمریکایى، این گونه از گوزن دم 
سفید حامل سویه بسیار قابل انتقال کروناویروس موسوم به 

اومیکرون است که اولین بار در حیوانات گزارش شده است.
این یافته ها تایید کننده شواهد فزاینده اى است که نشان 
مى دهد گوزن دم سفید به راحتى به ویروس آلوده مى شود 
و تشدید کننده این نگرانى است که گوزن هایى که به طور 
گســترده در سراســر ایاالت متحده پراکنده هستند و در 
نزدیکى انسان زندگى مى کنند، مى توانند به مخزن انتقال 

ویروس و منبع بالقوه سویه هاى جدید تبدیل شوند.
به گزارش نیویورك تایمز، محققان پیش از این نیز گزارش 
کرده بودند که کروناویروس اواخر سال 2020 در تعدادى 
گوزن در ایالت آیووا و اوایل سال 2021 هم در بخش هایى 

از اوهایو شایع شده است.

فایزر باز هم به دنبال 
سود میلیارد دالرى؟

شناسایى گوزن آلوده به 
اومیکرون در آمریکا

ابتالى 120 مادر باردار 
   ایسـنا | مدیر گروه سـالمت، جمعیـت، خانواده و 
مدارس معاونت بهداشتى دانشکده علوم پزشکى ساوه با 
اشاره به شناسایى 146 مادر مبتال و مشکوك به بیمارى 
کووید 19 در ساوه و زرندیه گفت: تست کروناى 85 مادر 
باردار ساوجى مثبت شده اسـت. رقیه خّرم اظهارکرد: از 
253 مادر باردار مشـکوك و مبتال به کرونا 67 نفر اصال 

واکسن دریافت نکردند.

ابتالى 350 پرستار به کرونا  
   ایسـنا |سرپرسـت معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشـکى جندى شـاپور اهـواز از ابتـالى 350 پرسـتار 
خوزسـتانى به کرونا خبر داد. دکتر حبیـب حى بر اظهار 
کـرد: از ابتـالى کادر درمـان بـه کرونا وحشـت داریم. 
سعى کرده ایم تا پرستاران اتاق هاى عمل به چرخه ارائه 

خدمات به کرونا افزوده شوند.

حمله کرونا به کودکان جیرفت
   مهـر | معـاون فنـى مرکز بهداشـت شهرسـتان 
جیرفـت گفـت: بیـش از 20 درصـد بیمـاران کرونایى 
بسترى در بیمارسـتان هاى این شهرستان کودکان زیر 
13 سال هستند. اصغر سلیمانى اظهار داشت: با توجه به 
اینکه کودکان درصد زیادى از جمعیت کشور را تشکیل 
مى دهند واکسیناسیون آنها تأثیر بسـیار زیادى در قطع 

زنجیره انتقال کرونا دارد.

روى موج کووید-19

چند روز قبل بود که یکى از اعضاى کمیته علمى 
کشــورى کووید 19، گفــت که افــراد مبتال به 
اومیکرون تا 5 روز در قرنطینه بمانند کافى است، 
اما حاال گفته مى شود تا 25 روز باید خانه نشین بود.

با شیوع سویه اومیکرون در کشور و افزایش موارد 
ابتالء، یکى از ســواالتى که در این روزها بر ســر 
زبان ها افتاده اســت، مدت زمان قرنطینه بیماران 
است. در پیک هاى قبلى و البته در دوران شیوع دلتا، 
گفته مى شــد حداقل مدت زمان قرنطینه بیماران 
کرونایى، سه هفته اســت و در این مدت احتمال 
ناقل بودن بیمــار وجــود دارد. از همین رو، اغلب 

بیمــاران در قرنطینه خانگى، به همان ســه هفته 
بسنده مى کردند.

حاال که سویه اومیکرون از راه رسیده است، دوباره 
موضوع قرنطینه خانگى بیماران بر سر زبان افتاده 
است. به طورى که برخى از متخصصین پزشکى، 
مدت 5 روز را کافى دانســته اند. در حالى که برخى 

نیز، 25 روز قرنطینه خانگى را مطرح مى کنند.
مسعود مردانى عضو کمیته علمى کشورى کووید 
19، با عنــوان ایــن مطلب که ســازمان جهانى 
بهداشت، مدت قرنطینه اومیکرون را 5 روز اعالم 
کرده است، گفت: افراد مبتال بعد از گذشت 5 روز، 

مى توانند با زدن 2 ماسک از قرنطینه خارج شوند و 
به امور روزمره بپردازند.

اما، بعد از این اظهار نظر بود کــه نظرات دیگرى 
مطرح شــد، مبنى بر اینکه مدت زمــان قرنطینه 
خانگى اومیکرون، باید حداقل 10 تا 15 روز باشد. در 
همین حال، یکى از پزشکان متخصص نیز از مدت 
زمان 25 روزه براى قرنطینه خانگى نام برده است.

حسین کیوانى استاد ویروس شناسى دانشگاه علوم 
پزشــکى ایران، اظهار کرد: اگر کسى اومیکرون 
بگیرد حداقل تا 6 ماه مبتال به اومیکرون نمى شود 
اما ممکن است به سویه هاى دیگر مبتال شود. وى 

گفت: بیمار اومیکرون تا 25 روز مى تواند ناقل باشد. 
این بیمار، 7 تا 10 روز پس از ابتالء نیاز به استراحت 
دارد اما احتمال انتقال 3 تا 4 هفتــه پس از ابتالء 

وجود دارد.
کیوانى اظهار کرد: 2 تا 5 روز قبــل از بروز عالئم 
اومیکرون به این ویروس مبتال شــدیم باید حتمًا 
فاصله با افراد رعایت شــود و اســتفاده از ماسک 

ضرورى است. 
در همین حــال آمیتیــس رمضانى مدیــر گروه 
تحقیقات بالینى انستیتو پاستور ایران، با عنوان این 
مطلب که به نظر مى رسد زمان 10 روزه براى دوران 
قرنطینه مناسب باشد و افراد در صورت رفع کامل 
عالئم بیمارى مى توانند از قرنطینه خارج شــوند، 
گفت: دوره پنهان اومیکرون نسبت به سویه هاى 
قبلى کمتر است البته در برخى افراد این دوره پنهان، 

به یک الى دو روز هم مى رسد.
وى با بیان اینکه افراد مبتال به اومیکرون باید تا از 
بین رفتن عالئم، خود را قرنطینه کنند، افزود: دوران 
قرنطینه براى همه بیماران واکســن زده یا نزده، 
تفاوتى ندارد و همه بیمــاران باید تا 10 روز خود را 

قرنطینه کنند.
این فوق تخصص عفونى ادامه داد: کشــورهاى 
مختلف زمان هاى متفاوتى را براى دوران قرنطینه 
در نظر گرفتند یعنى در آمریکا 5 روز و در انگلیس 
7 روز دوره قرنطینه، اعالم شــده است اما به نظر 
مى رســد زمــان 10 روزه بــراى دوران قرنطینه 
مناسب تر باشد و افراد در صورت رفع کامل عالئم 

بیمارى، مى توانند از قرنطینه خارج شوند.

باالخره قرنطینه اومیکرون چند روز است؟
عضو کمیته ملى واکسن کرونا با اشاره به آخرین اخبار پیرامون تولید 
واکسن هاى ایرانى کرونا، گفت: زیرساخت تولید واکسن و هر آنچه 
که نیاز داریم در کشور به وجود آمده است و ما به تکنولوژى ساخت 
انواع واکسن ها دست یافتیم؛ بنابراین مى توان گفت از همین امسال 

هم نیازى به واردات واکسن وجود ندارد.
دکتر مصطفى قانعى درباره دو واکســن جدیدى که کمیته علمى 
کرونا پیش تر درباره ورود آنها به فــاز مطالعات بالینى توضیحاتى 
داده بود، گفت: منظور دو واکسن MRNA شرکت رناپ و واکسن 
 MRNA کشته شده  یا غیرفعال شرکت اسوه است. در مورد واکسن
فاز پیش بالینى به اتمام رسیده و منتظر مجوز براى آغاز کارآزمایى 
بالینى است. واکسن اسوه نیز مجوز ورود به فاز بالینى را اخذ کرده 

است.
وى ادامه داد: همچنین واکســن نورا هم فاز سوم مطالعات بالینى 
خود را به اتمام رســانده و منتظر مجوز ورود به بازار عمومى است. 
تصور مى کنیم دو واکســن شــرکت هاى رناپ و اســوه از حدود 

اردیبهشت ماه سال آتى به چرخه مصرف عمومى برسد.
وى افزود: در حال حاضر هر 3 این واکسنها ساخته شده و تنها اجازه 
دارند به عنوان بوستر دز مصرف شوند؛ زیرا جمعیت زیادى از کشور 
واکسینه شده اند. معموال براى فاز اول مطالعات بالینى کار با حدود 

40 یا 50 نفر آغاز مى شود.
قانعى همچنین گفت: واکســن کووایران برکــت اعالم کرد که 
توانسته است با ســویه امیکرون هم نوعى از واکسن را ارائه دهد 
ولى هنوز مجوز اســتفاده براى آن صادر نشده است. واکسن هاى 
پروتئینى پاستوکووك، اسپایکوژن و کووپارس همچنان به شیوه 
سابق موجود هستند. دز استنشاقى واکسن کووپارس نیز در انتظار 
اخذ مجوز براى ورود به واکسیناسیون است که با این اتفاق ایران 

جزو کشورهایى خواهد بود که واکسن استنشاقى هم دارد.

2 واکسن جدید ایرانى در 
انتظار کارآزمایى بالینى

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى باران ساز سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 21731 و شناســه ملى 10260425715 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روح انگیز برومند به شماره ملى 1819382214 به سمت رئیس هیأت مدیره ، ریحانه السادات موسوى زاده 
مجرد با شماره ملى 1285027523 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ، آقاى منوچهر کبیرى با شماره ملى 1199715581 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیأت مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى ثابت مدیر عامل و یکى از دو نفر اعضاى هیأت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیر عامل مجرى مصوبات هیأت مدیره نیز خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1275712)

آگهى تغییرات
شرکت پارسا نگین هیوا سهامى خاص به شماره ثبت 43621 و شناســه ملى 10260614839 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/10/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :حسین زکى زاده به شماره ملى 1283565331 و سعید زکى زاده به شماره ملى 1290942382 
و مجتبى زکى زاده به شماره ملى 1287328571 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. ایمان صفرزاده زفره به شماره 
ملى 1282736752 به سمت بازرس اصلى -زهرا فالحتیان به شماره ملى 1288277180به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1275713)
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مدیرکل دفتر امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى مرکزى 
اظهار کرد: جهاددانشگاهى به عنوان یک دستگاه اجرایى 
و دانشگاهى و همچنین با توجه به توانایى هاى شاخصى 
که در کارنامه چندساله فعالیت خود دارد مى تواند در ارائه 
راهکارهاى علمى براى حل آســیب هاى اجتماعى نقش 
آفرین باشــد. محمدرضا جعفرى گفت: با بیان اینکه در 
حوزه هاى فرهنگى و اجتماعى از ظرفیت جوانان صاحب 
ایده و عالقه مند باید استفاده شود، افزود: ما در همه حوزه ها 
به دستگاه هاى تأثیرگذار و داراى ایده هاى جدید و خالق 
نیاز داریم. مرکز نوآورى و شــتابدهى جوانان مى تواند با 
نگاه تحول آفرینى در حوزه هاى مختلف از جمله آموزش 
و پرورش، تبلیغات اسالمى، مسائل اجتماعى و فرهنگى 

نقش پررنگى داشته باشد.

نقش جهاددانشگاهى
 در برطرف کردن آسیب ها

آگهى تغییرات
شــرکت مهندسى باران ســاز سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 21731 
و شناســه ملــى 10260425715 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/10/30 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : روح انگیز 
برومند به شماره ملى 1819382214 و 
ریحانه السادات موســوى زاده مجرد به 
شــماره ملى 1285027523 و منوچهر 
کبیرى به شماره ملى 1199715581 به 
سمت اعضاى اصلى هیأت مدیره شرکت 
براى مدت دو ســال انتخــاب گردیدند. 
محمدرضا محمودى رنانى به شماره ملى 
1290590397 به سمت بازرس اصلى 
و لیال اشترك با کد ملى 1112107241 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال 
انتخاب گردیدنــد. روزنامه نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1275719)

آگهى تغییرات
شــرکت آذین آهن آرســین شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 69329 و شناسه ملى 
14010532124 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: 
ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : ساخت و تولید ، تامین ، 
مونتاژ و برشکارى آهن آالت ، طراحى ،تهیه ، ساخت ، نصب ، تست و راه اندازى خطوط تولید ، مکانیک 
، برق و سیاالت ، انجام کلیه امورمجاز بازرگانى و صنعتى اعم از خرید و فروش ، صادرات و واردات 
کلیه کاالهاى مجاز ، تعمیر و نگه دارى کلیه قطعات ، ماشین آالت ، تجهیزات و لوازم کلیه شرکت ها 
، کارخانجات ، ادارات ، سازمان ها و موسسات دولتى و خصوصى ، بخش هاى صنعتى ( تمامیه رشته 
ها ) ، معدن ، کشاورزى، راه و شهر سازى ، انجام عملیات ساختمانى و راهسازى ، خدمات و اجرا در 
زمینه ساختمانهاى مسکونى ، ادارى ، صنعتى و انجام کلیه خدمات آنها -کلیه خدمات و تاسیسات 
ساختمانى اعم از سیم کشى برق ساختمان و تاسیسات – انجام عملیات شهرسازى و جاده سازى 
و آسفالت ریزى معابر و لکه گیرى و ترمیم انها ، کانال سازى ، پل سازى ، انجا پروژه هاى ساختمان 
سازى ، معمارى و عمرانى – خدمات نقشه کشى و طراحى صنعتى – کلیه فعالیتهاى مرتبط با ساخت و 
اجراى سازه هاى فوالدى و بتنى – محوطه سازى شهرى و پارك ها ، جدول کارى ، رنگ آمیزى جدول 
، تاسیس واحدهاى تولیدى ، صنعتى ، کشاورزى ، تامین نیروى انسانى موقت و غیر موقت مورد نیاز 
شرکت ها سازمانها ، ادارات و نهادها ، شرکت در نمایشگاه ها- اخذ تسهیالت از بانکهاى دولتى و 
خصوصى جهت تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات و مزایدات شرکتها و نهادهاى خصوصى 
دولتى – خدمات فنى مهندسى و رایانه اى – ایجاد نمایندگى هاى داخلى و خارجى – تهیه ، تولید و 
توزیع هرگونه معامالت مجازى خارجى و داخلى – تاسیس شرکت و مشارکت اشخاص حقیقى و 
حقوقى – اجرا ، تعمیر و نگه دارى سیستم هاى روشــنایى معابر ، پارك ها و ساختمان هاى ادارى و 
مسکونى – برش انواع محصوالت فلزى و تولید در زمینه مصنوعات فلزى و تولید پروفیل و قطعات 
فلزى.در صورت لزوم پس از کســب مجوز از مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1274627)

تاسیس
شرکت سهامى خاص زرین ستبر پایا درتاریخ 1400/11/18 به شماره ثبت 3788 به شناسه ملى 14010768198 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :موضوع فعالیت: مشاوره، طراحى، نظارت فنى و اجراى کلیه پروژه هاى ساختمانى، 
راهسازى ، بزرگراه- راه اصلى- فرعى روستا ها –ساختمانهاى مسکونى- ادارى- صنعتى- خدماتى- مذهبى- اجراى آسفالت-ساختمان سازى تولید و 
انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها ، شبکه هاى برق ، آبرسانى و شبکه جمع آورى انتقال آب و فاضالب تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز و برق و فاضالب)
تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب و فاضالب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقى) ، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس، در زمینه هاى 
نوسازى و ابنیه، طراحى و نظارت و اجرا در زمینه اتوماسیون هاى صنعتى ادارى و ساخت پل هاى بزرگ بتنى و فلزى و تونل، محوطه سازى و تاسیسات شهرى 
و احداث خطوط لوله نفت، گاز، آب و فاضالب و کشاورزى و ایجاد و حفظ فضاى سبز، سد و بند و نقشه بردارى زمینى و هوائى، سازه هاى دریایى، تصفیه خانه 
ها و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سر چاهى، تهیه و تولید و توزیع بسته بندى، فرآورى، پخش و فروش کلیه محصوالت و فرآورده هاى صنایع غذایى و 
بهداشتى، و بازرسى کاال و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره کیفى استاندارد، کارخانجات و صنایع اعم از مواد اولیه، نیمه ساخته و ساخته شده تولیدى- تامین 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز سرمایه گذارى در زمینه تولید ارائه خدمات نظافت و تمیز کارى شهرى ادارى و مسکونى، زهکش، صنعتى ، مجتمع مسکونى، 
فضاى خارجى ساختمان ، آبخیزدارى،خرید و فروش، تولید و توزیع،صادرات و واردات کلیه کاال هاى مجاز بازرگانى،شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى بجز نمایشگاهاى هنرى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى،انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى،صرفا در جهت موضوع شرکت. اخذ 
و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى،در جهت موضوع شرکت. اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى 
موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات . مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش فوالدشهر ، شهر فوالدشهر، محله 
آ3 ، کوچه گذرشهیدمالمیر [پارکینگ4] ، کوچه پارکینگ 3 ، پالك 29 ، طبقه اول کدپستى 8491835379 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
92239 مورخ 1400/08/20 نزد بانک بانک ملت شعبه فوالدشهر با کد 92239 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره آقاى قاسم خلیلى به شماره ملى 1159897931 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى مهرداد خاشه به شماره ملى 1160211345 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امید موالئى به شماره ملى 3255320089 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على خلیلى به شماره 
ملى 6219842693 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان خانم زهرا جاللى به شماره ملى 1160338590 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم درنا احمدى فخر به شماره ملى 2280061600 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (1275732)

آگهى تغییرات
شرکت آراد تجارت افق مهر سهامى خاص به شماره ثبت 66343 و شناسه ملى 14009636962 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ثبت موضوع فعالیت بشرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد: خرید و فروش لوازم خانگى و خرید وفروش ،صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى در 
داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى در کلیه زمینه هاى فعالیت شرکت، اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالى و اخذ ضمانت 
نامه بانکى و اعتبارى در خصوص تحقق اهداف شرکت و ضمانت اشخاص حقیقى وحقوقى . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط و ماده اساسنامه 

به شرح فوق اصالح مى گردد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1275726)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى محور ســازه پارتاك سهامى خاص به شــماره ثبت 59436 و شناسه 
ملى 14007179654 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/10/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فاطمه براتى به شماره ملى 1130347583 و جالل 
براتى به شماره ملى 1290743150 و محمدحسین براتى به شماره ملى 1159784817 به 
سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1274629)
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دادستان کل کشــور در دیدار با دادســتان کل جمهورى 
تاجیکستان گفت: متأســفانه کشور افغانســتان یکى از 
تولیدکنندگان مــواد مخدر اســت و ایــن همجوارى و 
همسایگى باعث شده بخش زیادى از مواد مخدر به ایران 
وارد و به کشــور هاى دیگر از جمله کشــور هاى اروپایى 
ترانزیت شود. خرداد امســال رئیس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر ناجا گفته بود طبق آن چیزى که سازمان ملل اعالم 
مى کند 35 درصد مواد مخدر تولیدى در افغانستان، براى 

ترانزیت و مصرف وارد ایران مى شود.

افغانستان، کانون ترانزیت
 مواد مخدر

جامعه شناس خانواده و استاد دانشگاه معتقد است: نشراخبار و 
تصاویر خشونت آمیز از حوادث و وقایع ناگوار در جامعه توسط 
رسانه هاى جمعى و فضاى مجازى سبب الگوبردارى مردم از 

رفتارهاى خشن و تشدید خشونت خانگى مى شود.
امید على احمدى با اشــاره به قتل زن 17 ســاله در اهواز بنابر 
دالیل ناموسى اظهار داشت: قتل هاى خانوادگى، همسرکشى 
و قتل هاى اصطالحا ناموسى باید به عنوان یک پدیده یا مساله 

اجتماعى نگریسته شود.
وى تصریح کرد: یک رفتار ناهنجار بــا خروج از حد متعادل از 
دالیل و زمینه هاى اجتماعى برخوردار است. بنابراین به منظور 
ریشه یابى و چگونگى کاهش و رفع مساله، باید واقعه به عنوان 

یک پدیده یا رویداد اجتماعى بررسى شود.
على احمدى افزود: این مسائل همچنین با خواست جمعى جامعه 
براى کاهش و رفع آسیب و جلوگیرى از تکرار واقعه همراه است 

و بر این اساس یک مساله اجتماعى به شمار مى رود.
این استاد دانشگاه در خصوص علل این خشونت عنوان کرد: 
علل بروز یک پدیده اجتماعى در سه سطح خرد، میانه و کالن 
باید بررسى شود. از منظر نخست (کالن) باید گفت، در جامعه 

ایران یک برخورد بین سنت و مدرنیته شکل گرفته است.

وى توضیح داد: جامعه ایران بعضــى از خصائص یک جامعه 
مدرن همچون عقالنیت، فردگرایى، پیدایش نهادهاى نوین، 
آموزش و پرورش و برخى مظاهر مدرنیته نظیر افسون زدایى، 
تقدس زدایى از خانواده و... را گرفته و در مقابل برخى خصائص 
جامعه سنتى مانند ناموس پرستى را حفظ کرده و این دو بعد گاه 

در مقابل یکدیگر قرار مى گیرند.
على احمدى ادامه داد: جامعه مدرن بــا جهان خارج در ارتباط 
است، از نهاد آموزش و پرورش و رسانه بهره مى گیرد. در این 
جامعه زنان و دختران با اســتفاده از رسانه هاى جمعى، فضاى 
مجازى و... آزادى در انتخاب همسر و همدم را در کشورهاى 
متعدد مشاهده کرده و این مولفه را به عنوان یک نیاز، حقوق 

فردى و انسانى تلقى مى کنند.
وى افزود: بنابراین خواستار انتخاب آزادانه و داوطلبانه بوده و 
از طرف دیگر به دلیل وجود مکانیزم هاى جامعه ســنتى براى 
کنترل اجتماعى، خانــواده و نوامیس (به باور برخى اقشــار) 

خشونت بروز مى کند.
این استاد جامعه شناسى یادآور شــد: در جامعه سنتى، مردان 
وظیفه حراست از خانواده را برعهده داشته و این امر جزو نظام ها، 
هنجارها و ارزش هاى اجتماعى محسوب مى شود. در حقیقت، 

در بعد ســنتى این الزامات به دلیل فرایندهاى قومیت گرایانه، 
محلى گرایانه و هویت طلبانه محلى از بین نرفته و گاه تشدید 

نیز شده است.
وى توضیح داد: در این الزامات، شخص هویت یابى خویش را به 
هویت هاى قومى، ایلى و طایفه اى گرده زده و به منظور کسب 
هویت و جایگاه در طایفه مربوطه براساس موازین قومى - ایلى 

عمل مى کند.
وى تاکید کرد: به منظور پیشگیرى از این خشونت، آموزش و 
پرورش باید موازین ملى و جهانى حقوق بشر را جایگزین برخى 
قوانین و ضوابط قومى و ایلى و طایفه اى کند. مداراى اجتماعى، 
مهارت کنترل خشم، احترام به قواعد اجتماعى جامعه و تبعیت 

از تصمیمات نهادها و مراجع قانون گذار را تعلیم دهد.
على احمدى همچنین با اشاره به ابعاد خرد و میانه اضافه کرد: 
در بعد میانه باید گفت، خشــونت آموختنى اســت و بنابراین 
مطابق با نظریه هاى اجتماعى، در ارکان ها مختلف ســاختار 
اجتماعى، خانواده، والدین، طایفه و قوم این خشونت آموزش 
داده شده اســت. گاه قشــرى که باید کنترل خشم را آموزش 
دهد، خود دست به خشونت مى زند و طبیعتا رفتار خشونت آمیز

 رواج مى یابد.

واکاوى دلیل جنایت ناموسى اخیر در اهواز توسط یک جامعه شناس

کارشناس عالى ترافیک و تصادفات در مورد چرایى افزایش رانندگى افراد خشونت، آموختنى است
بدون گواهینامه، گفت: متاسفانه در دو سال اخیر به علت کرونا افراد براى 
اینکه فرزندانشان با حمل و نقل عمومى تردد نکنند، خودرو شخصى را 
بدون توجه به نداشتن گواهینامه در اختیار آنها قرار مى دهند و اصال متوجه 

عواقب بعد از آن نیستند.
سرهنگ جمال بذرافشــان  افزود: گاهى دیده شده کودك و نوجوان به 
رانندگى عالقه دارند و خانواده ها به ویژه پدر در جاده ها و مســیر هاى 
خلوت بچه را پشت فرمان مى نشــاند که باعث مى شود حوادث تلخى 
مانند تصادف خودرو در جاده تفرش رخ داده و خانواده هایى عزادار شوند.

به گفته این کارشناس عالى ترافیک و تصادفات، اگر در تصادفى فردى 
فاقد گواهینامه رانندگى باشــد و در اثر برخورد فردى کشته شود، پلیس 

موظف است پرونده را به دادسرا و مرجع قضایى ارسال کند.
بذرافشان با هشــدار نسبت به افزایش اســتفاده از خودرو بدون داشتن 
گواهینامه، گفت: خانواده ها باید بدانند چه عواقبــى در انتظار آن ها در 
صورت تصادف بدون داشــتن گواهینامه اســت و جان فرزاندن خود و 

دیگران را به خطر نیاندازند.

معرفى رانندگان مقصر 
فاقد گواهینامه به مرجع قضایى

رئیس پلیس فتا استان یزد اظهار کرد: پررنگ شدن نقش و حضور فضاى 
مجازى در این روزهاى بیمارى کرونا، ضرورت نظارت و آموزش سواد 

رسانه اى را در بین کودکان و نوجوانان دوچندان کرده است.
سرهنگ مرتضى ابوطالبى در دیدار با سرپرست اداره کل بهزیستى استان 
یزد با اشاره به شیوع مجدد ویروس کرونا و الزام به استفاده از آموزش هاى 
آنالین، گفت: فضاى مجازى در کنار امکانات و قابلیت ها، آسیب هایى 
هم براى عموم مردم و على الخصوص قشر آسیب پذیر جامعه به دنبال 

داشته است.
وى ادامه داد: جامعه هدف تحت حمایت بهزیستى نسبت به این تهدیدها 
آسیب پذیرتر هستند که باید آگاهى و شــناخت آن ها از ماهیت رسانه و 

ابزارهاى نوین افزایش یابد.
رئیس پلیس فتا استان خاطرنشــان کرد: با افزایش تعامل دو دستگاه 
درزمینه آموزش آســیب هاى فضاى مجازى و تهیه محتواى مناسب، 
مى توان با کمک مددکاران حوزه بهزیستى، در کاهش تهدیدات فضاى 

مذکور گام برداشت.
دکتر «رضا اُبهت» سرپرست اداره کل بهزیستى استان نیز در این نشست 
گفت: آسیب هاى اجتماعى جدیدى به دنبال استفاده از فضاهاى مجازى 
در جامعه بروز کرده است که میزان سواد رسانه اى کاربران، در کاهش و 

یا افزایش آن تأثیر دارد.
وى افزود: با توجه به گستردگى اســتفاده روزافزون مردم از این رسانه 
تعاملى و از سویى افزایش آسیب هاى اجتماعى نوپدید فضاى مجازى، 
سواد رسانه اى مى تواند نقش مؤثرى در کاهش این نوع آسیب ها داشته 

باشد.

ضرورت نظارت سواد رسانه اى 
در بین کودکان و نوجوانان

معاون اجتماعى و فرهنگ ترافیک پلیس راهــور گفت: افرادى که 
خودرو را در اختیار افراد زیر 18 ســال و فاقد گواهینامه قرار دهند، به 
عنوان «معاون در جرم رانندگى بدون پروانه» در محاکم قضایى تعقیب 

و مجازات مى شوند.
سرهنگ عین اله جهانى اظهار داشت: بر اساس قانون مجازات اسالمى 
در بخش تعزیرات ماده 723، اگر فردى بــدون گواهینامه رانندگى، 

مبادرت به رانندگى کند عالوه بر اینکه خود فرد متهم بوده و مجازات 
مى شــود، افرادى هم که خودرو را در اختیار فرد فاقد گواهینامه قرار 
مى دهند نیز به عنوان معاون در جرم رانندگى بدون پروانه در محاکم 
قضایى تعقیب و مجازات مى  شوند بنابراین اینگونه نباشد که سوئیچ 
خودرو را به طور مثال در اختیار فردى صغیر قرار دهیم که گواهینامه 

ندارد.
سرهنگ جهانى اظهارداشت: البته زمانى نیز رابطه َسببى و نسبى بین 
این افراد برقرار نیســت و فقط فردى خودرو را در اختیار راننده بدون 

گواهینامه قرار داده و شخص فاقد گواهینامه، حتى بزرگسال باشد.
معاون اجتماعى و فرهنگ ترافیک پلیس راهور گفت: والدین نیز در 

صورت قرار دادن خودرو به فرزندانشان به واسطه مسئولیت هاى قانونى 
که در قبال فرزندان خود دارند، مسئول خواهند بود و باید در محاکم 

قضایى پاسخگو باشند.
وى در پاسخ به این سوال که آیا فرد زیر 18 سال در صورت رانندگى و 
بروز حوادث جرحى و فوتى مقصر شناخته مى شود، گفت: بله؛ اینگونه 
افراد به دادسراى اطفال معرفى مى شوند و در آنجا به پرونده رسیدگى 
مى شــود حتى مواردى، افراد یادشــده، بعضًا به نگهدارى در مراکز 

مخصوص مراقبتى و نگهدارى افراد زیر 18 سال محکوم شدند؛ 
این مراکز شمایل زندان ندارد اما به نوعى زندان براى آنها 

محسوب مى شود.

مجازات افرادى که خودرو را در 
اختیار افراد زیر 18 سال قرار دهند

به واسطه مسئولیت هاى قانونى 
ل خواهند بود و باید در محاکم 

8ر 18 سال در صورت رانندگى و 
خته مى شود، گفت: بله؛ اینگونه 
وند و در آنجا به پرونده رسیدگى
ده، بعضًا به نگهدارى در مراکز

8ر 18 سال محکوم شدند؛ 
عى زندان براى آنها 
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مدیرکل امور زنان و خانواده استاندارى لرستان گفت: 
نخستین اولویت در کاهش آسیب هاى اجتماعى زنان 
اشتغال آن ها اســت تا بتوانند بر مبناى توانمندى هایى 
که دارنــد و با حمایت هایــى که از آن ها مى شــود به 
شغلى پایدار برسند. فریبا ولى پورى اظهار کرد: ارتباط 
مستقیمى بین فقر و آســیب هاى اجتماعى وجود دارد، 
بنا بر آمارهاى موجود بین طالق، خودکشى و ابتال به 
بیمارى هاى روحى و روانى با میزان فقر ارتباط مستقیم 
وجود دارد. ولى پــورى اضافه کرد: در شــرایط فعلى 
زنان بدسرپرست فقط در موارد بســیار حاد به صورت 
موقت مــورد حمایت هاى کوتاه مــدت نهایت 18 ماه 

قرار مى گیرند.

اهمیت اشتغال زنان 
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رییس شــوراى هماهنگــى تبلیغات اســتان اصفهان 
خاطر نشان کرد: براســاس نظر خواهى از کارشناسان 
بهداشتى و با توجه با اوج گیرى دوباره کرونا این شورا بنا 
را براى برگزارى مراسم 22 بهمن بر راهپیمایى موتورى 

وخودرویى گذاشته است.
محمد على احمدى شــامگه در  نشســت برنامه ریزى 
برنامه هاى مربوط به روز 22 بهمن با مسووالن مربوطه 

اظهار داشــت: براى برگزارى راهپیمایــى 22 بهمن از 
کارشناسان و متخصصان امر نظرخواهى و تحلیل شده 
که در صورت برگزارى یا عدم برگزارى  مراسم در ایام 22 
بهمن  و بعد از آن  به اوج شیوع اومیکرون خواهیم رسید 
البته به دلیل واکسیناسیون آسیب ها و بسترى ها کمتر شده 
است؛ بنابراین تاکنون شوراى هماهنگى تبیلغات اسالمى  

راهپیمایى خودرویى و موتورى را اعالم کرده است.

وى افزود: برنامه هاى دهه فجر بــه دلیل کرونا تعطیل 
نمى شود و سیاســت دولت هم بر تعطیل کردن به دلیل 
کرونا نیست بلکه براى هر فعالیتى شیوه نامه اى اجرایى 
منحصر بفرد بر اساس دستورالعملهاى بهداشتى تعیین 

مى شود. 
احمدى گفت: حرکت راهپیمایى از ساعت 9 تا 11 است 
و بعد از آن مردم به نماز جمعه در مصال ملحق مى شوند 

و از سویى دیگر تا زمان راهپیمایى ، ایستگاه هاى فرعى 
موجود در سطح شــهر براى تزئین ماشــین ها و سقف 

نویسى، اقدام مى کنند.
رییس شوراى هماهنگى تبلیغات استان اصفهان تاکید 
کرد: صوت هاى سیار و ثابت و سایر لوازم جانبى باید تامین 
شود و مجوزهاى آن هماهنگى خواهد شد و پخش گل از 

طریق بالگرد نیز انجام مى شود.
رییس شوراى هماهنگى تبلیغات استان اصفهان خاطر 
نشان کرد: امروزه شاهد هســتیم که دست همکارى به 
دست یکدیگر داده ایم و روحیه انقالبى حاکم شده است و 

از این روحیه باید قدردانى کرد.
وى با بیان اینکه همچنان کم و کاســتى ها وجود دارد، 
گفت: الزم است اطالع رسانى از فعالیت هاى نهادهاى 
مختلف در خصوص دهه فجر بیشتر انجام شود ؛ برخى از 
نهادها از فرصت خدمت رسانى ویژه به مردم  در این ایام 
و فراهم بودن بستر مناسب جهت مالقات هاى مردمى 
اســتفاده نکردند و برخى دیگر  از نهادها  این اقدام را در 
جاى جاى  استان رواج دادند ولى برخى از مدیران ادارات 

حتى به آذین بندى در  ایام دهه فجر همت نکردند.
احمدى ادامه داد: در راستاى «نماها»خوب کار شده اما 
در حوزه «نواها» همچنان جــاى کار وجود دارد و براى 

روزهاى آینده باید براى آن بیشتر تالش کنیم.
رییس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســتان اصفهان و 
فرماندار شهرستان اصفهان گفت: شب 22 بهمن بانگ 
تکبیر از بلندگوهاى مساجد منطقه به منطقه پخش  و نور 
افشانى عالوه بر مناطق شهرى در پل خواجو ساعت 9 

شب انجام مى شود.

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات استان:

راهپیمایى 22 بهمن در اصفهان موتورى  و 
خودرویى برگزار مى شود

شهردارى چرمهین با امضاى تفاهم نامه به شبکه 
شهرهاى همکار گردشگرى ایران پیوست.

شــهاب ثابت راسخ شــهردار چرمهین با بیان این 
مطلب افزود: در پانزدهمین نمایشگاه گردشگرى 

تهران شبکه شهرهاى همکار گردشگرى 
ایران با حضور وزیر کشور و رئیس سازمان 
شهرداریهاى کشور ، معاون گردشگرى 
وزارت میــراث فرهنگى ، گردشــگرى 
و صنایع دستى و شــهرداران شهرهاى 
فعال گردشگرى زیر نظر اداره کل توسعه 
گردشگرى داخلى وزارت میراث فرهنگى 
، گردشگرى و صنایع دســتى با اهداف 
زیر و با دبیرى دکتر ناصر مشهدى زاده 

دهاقانى تشکیل شد.
شبکه شهرهاى همکار گردشگرى ایران متشکل 
از شهرهاى فعال گردشگرى و با حضور و موافقت 
شــهرداران مربوطــه و زیر نظر اداره کل توســعه 
گردشــگرى داخلــى (وزارت میــراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنایع دســتى) با اهداف زیر پایه 

گذارى شد:
فراهــم کــردن بســترهاى تعامــل و همکارى 
گردشگرى. تبادل دانش، تجارب و یافته ها در زمینه 
برنامه ها، طرح ها و زیرســاخت هاى گردشگرى. 

تعامل و تبادل گردشــگرى با ســایر کشورها در 
چارچوب طرح هاى خواهر خواندگى و ... طراحى و 
ایجاد سایت و تولید محتواى مشترك مجازى و چاپى 
در زمینه گردشگرى. ارتقاى آموزش گردشگرى و 

توسعه سفرهاى گردشگرى.

پیوستن شهردارى چرمهین به شبکه 
شهرهاى همکار گردشگرى

طى مراسمى با حضور مدیرعامل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان مرکز مشــاوره طب اسالمى و سنتى 
ایران ویژه همکاران این شرکت، در محل شهرك 

شهید محمد منتظرى افتتاح شد.
این مرکز با بهره گیرى از بهترین ســامانه هاى در 
دسترس و به منظور ارائه خدمات حضورى در کنار 
درمان هاى طــب رایج، با هــدف افزایش کیفیت 
زندگى، کاهش شــدت بیمــارى و کاهش طول 
بیمارى بر اساس آموزه هاى طب سنتى ایران توسط 

پزشکان مجرب، آغاز به کار کرد.
گفتنى است مرکز مشــاوره طب اسالمى و سنتى 
ایران، در تمام روزهاى هفته، آماده ارائه خدمات به 

همکاران است.

مرکز مشاوره طب اسالمى و سنتى ایران افتتاح شد

رئیس مرکز آموزش علمى-کاربردى سیتى سنتر اصفهان 
از برگزارى نخستین مرحله جشنواره گردشگرى سالمت 

خبر داد.
احسان مشگالنى در خصوص جشــنواره گردشگرى 
سالمت اظهار کرد: این جشنواره با مشارکت نهادهاى 
مختلف از جمله شهرك سالمت استان و دانشگاه علمى-

کاربردى سیتى سنتر استان اصفهان  روز  سه شنبه نوزدهم 
بهمن ماه  برگزار  شد. استان اصفهان در حوزه گردشگرى 
سالمت عملکرد خوبى نداشته و متأســفانه با در اختیار 
داشتن پزشکان بسیار مجرب و امکانات بین المللى براى 
اسکان و درمان گردشگران خارجى در جایگاه متناسب 

قرار ندارد. باید در این زمینه فعالیت هاى بیشترى انجام 
شود به همین علت این موضوع براى برگزارى جشنواره 

انتخاب شد.
وى با اشاره به اینکه جشنواره گردشگرى سالمت در دو 
بخش برگزار شد، گفت: دانشــجویان فعال این حوزه از 
چند ماه گذشته در حال ایده پردازى هستند؛ حدود 10 ایده 
جدید براى جشنواره ارسال شده و ایده هایى از کشورهاى 
خارجى مانند آلمان، عمان و امارات مطرح شده که جزو 
این 10 ایده است که پس از داورى به بهترین ها جوایزى 

تعلق مى گیرد.
رئیس مرکز آموزش علمى-کاربردى سیتى سنتر استان 

اصفهان گفت: شهرك سالمت اســتان اصفهان، ستاد 
مرکزى دانشگاه جامع استان اصفهان و دانشگاه جامع 
علمى-کاربردى سیتى ســنتر که وابســته به دانشگاه 
علوم پزشکى استان اصفهان اســت، حامیان جشنواره 
گردشگرى سالمت هستند. مشــگالنى تصریح کرد: 
مرحله بعدى جشنواره بیشتر در زمینه هاى هنرى فعال 
است. عالقه مندان مى توانند در حوزه هاى عکاسى، فیلم، 
اینفوگرافیک، مقاله، کتاب، گردشــگرى، هتل دارى و 
گردشگرى حوزه سالمت ایده ها و تولیدات هنرى خود را 
ارائه کنند. بخش دوم جشنواره اواخر اردیبهشت ماه 1401 

مصادف با هفته اصفهان برگزار مى شود.

اصفهان، میزبان نخستین مرحله جشنواره گردشگرى سالمت

شهردارى  گرگاب  به استناد مجوز شــوراى اسالمى شهر در نظر دارد 
بهره بردارى از مجموعه ورزشى شــهداى گرگاب را از طریق  برگزارى 
مزایده عمومى به اشخاص حقیقى یا حقوقى واجد شرایط واگذار نماید لذا 
از متقاضیان واجد شرایط دعوت میگردد جهت کسب اطالعات بیشتر و 
شرکت در مزایده همه روزه تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه 1400/12/03 
 www.setadiran.ir پیشنهادهاى خود را در سامانه ستاد به آدرس

مراجعه نمایند .
شماره تماس شهردارى :03145754545

 www.gorgab.ir : سایت شهردارى
روح ا... شاه رجبیان - شهردار گرگاب 

آگهى تجدید مزایده عمومى

م.الف :1276107

نوبت اول نوبت اول 

نمایشگاه عکس شهرى "یادها و خاطره ها" به مناسبت دهه 
فجر در بوستان هنر اصفهان تا امروز برپاست.

به گــزارش اداره ارتباطات ســازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان، این نمایشگاه عکس شهرى 
شامل تصاویرى ماندگار از روزهاى پیروزى انقالب اسالمى 
در بهمن سال 1357 است که در قالب بنر در معرض دید 

عموم قرار گرفته است.

"یادها و خاطره ها" روزهاى به یادماندنى از تظاهرات مردم 
این شهر علیه رژیم پهلوى، جشــن و شادى مردم در روز 
بازگشــت امام راحل به میهن و پیروزى انقالب اسالمى 

را در قالب تصاویرى به یادماندنى به تصویر کشیده است.
معاون فرهنگى شــهردار اصفهان دربــاره برگزارى این 
نمایشــگاه گفت: هدف از برپایى این نمایشگاه یادآورى 
صحنه هایى است که پدران و مادران ما در خلق آن حضور 

داشتند و در ذهنشان به یادگار مانده است.
مجتبى شــاه مرادى افزود: این عکس هــا وراى ارزش 
رویدادى، یادآور پیروزى انقالب اسالمى است و از ارزش 

تاریخى باالیى نیز برخوردار هستند.
گفتنى است؛ نمایشگاه عکس شهرى "یادها و خاطره ها" به 
همت مرکز اصفهان شناسى و خانه ملل تا امروز 21 بهمن 

ماه در خیابان استاندارى نبش بوستان هنر برپاست.

نمایش روزهاى پیروزى انقالب در نمایشگاه «یادها و خاطره ها»

 فراخوان مناقصه عمومى 
شــرکت آب  و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.   
  

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

مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/11/23  مى باشد.

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

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

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

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

نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

چاپ اولچاپ اول

مبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهمدت
 شماره فراخوان

 سامانه ستاد و شماره
مناقصه

4
ماه

 عملیات لوله گذارى
 و اجراى خط انتقال

 فاضالب  محله آشجرد
  منطقه فریدن

 (یک مرحله اى با ارزیابى
فشرده )

10،298،140،913515,000,0002000001434000068
400-4-296

تاریخروزساعتعنوان
1400/11/27چهار شنبه13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1400/12/07شنبه13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1400/12/08یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه :  نصف جهان 
تاریخ انتشار:1400/11/21


