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سیگار کشیدن؛ ژست روشنفکرى دختران جواناصفهان در این هفته بارش ندارد«جناب عالى» سریال نوروزى  شبکه 3 مى شود؟ یک جشنواره و یک عالمه «دکتر»! اللهیار استقالل را پولدار مى کند اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

واکسن هاى 
ایرانى چند درصد 

اثربخشى دارد؟

اصفهان، رتبه دوم ابتال به اومیکرون در کشور
3

5
11 نیروگاه در 
مدار قرار ندارند

نتایج یک بررسى که اخیراً درباره مقایسه اثربخشى  واکسن ها 
در ایران توسط محققان دانشگاه 

علوم پزشکى شیراز صورت گرفته بیانگر آن است، 
اجراى  طرح واکسیناسیون شامل همه گزینه هاى واکسن 

موجود در ایران با کاهش قابل توجهى...

سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان گفت: 
اگرچه ظرفیت تولید برق نیروگاه شــهید محمد 
منتظرى حدود 1600 مگاوات اســت، اما اکنون 
چهار واحد آن با ظرفیت 75 درصدى از سوخت 
مازوت اســتفاده مى کنند و گاز این صنعت قطع 
است و نیروگاه اصفهان نیز هنوز مصرف مازوت 

ندارد.
محمدرضا نوحى درباره وضعیت استفاده مازوت 
در نیروگاه هاى اصفهان، اظهــار کرد: با برودت 
هوا، مصرف گاز در کشور با رکورد زنى بى سابقه، 

افزایش یافت.
وى افزود: با توجه به...

ارکیده، رکورددار قیمت در اصفهان ارکیده، رکورددار قیمت در اصفهان 
افزایش افزایش 2020 درصدى قیمت گل در بازار درصدى قیمت گل در بازار
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آمار مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت نشان مى دهد 

تارتار: برخى  بازیکنانم 
کارایى الزم را ندارند

سرمربى ذوب آهن گفت: برخى از بازیکنانم نتوانستند کارایى الزم را 
داشته باشند. در نیم فصل سعى مى کنیم تغییرات الزم را ایجاد کنیم 

تا شرایط بهتر شود.
مهدى تارتار درباره عملکرد تیمش در نیم فصل اول لیگ برتر اظهار 

کرد: به دلیل اینکه ذوب آهن در ...
8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

به دلیل افزایش مصرف گاز در استان اصفهان 
و عدم گازرسانى به برخى صنایع؛

عدم تأمین مواد اولیه 
ذوب آهن یعنى 

خسارات 
چند هزار میلیاردى

مراقب باشیم احیاى گاوخونى  دیر نشود 
معاون محیط زیست طبیعى و تنوع زیستى حفاظت محیط زیست استان:  

3

5

سپاهان هنوز شانس سپاهان هنوز شانس 
قهرمانى داردقهرمانى دارد

فرکى:فرکى:

امام جمعه اصفهان:امام جمعه اصفهان:

تبلیغ اسالم تبلیغ اسالم 
باید در جهت باید در جهت 

تبیین احکام تبیین احکام 
دین باشددین باشد

2

3

عضو کمیسیون امنیت ملى عضو کمیسیون امنیت ملى 
و سیاست خارجى مجلس و سیاست خارجى مجلس 

پاسخ مى دهد؛پاسخ مى دهد؛

«بایدن» به «بایدن» به 
دنبال حضور در دنبال حضور در 

مذاکرات وین مذاکرات وین 
است؟است؟
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حامد بهداد حامد بهداد 
غایب بزرگ جشنواره 

فیلم فجر 40

شهردارى اژیه به استناد مصوبه شماره 107 شوراى اسالمى شهر اژیه، در نظر دارد تعداد چهار پالك زمین با 
کاربرى مسکونى متعلق به خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومى به فروش برساند؛ لذا متقاضیان 
مى توانند از تاریخ 1400/11/07 لغایت پایان روز 1400/11/16، پیشنهادات خود را به شهردارى اژیه تحویل و 

رسید دریافت نمایند. 
* ضمناً سایر اطالعات و شرح جزئیات مربوط به معامله، در اسناد مزایده مندرج است. 

آدرس: اصفهان، شهر اژیه، بلوار بسیج، شهردارى اژیه،       کدپستى: 83781-36177
تلفن: 6-03146502745                                        نمابر:      03146503200

سیدعلى فاطمى - شهردار اژیه

آگهى مزایده عمومى مرحله اول

م.الف: 1262549 

چاپ دومچاپ دوم

قیمت پایه هر 
مترمربع(ریال)

متراژ پالك 
ردیفشماره پالكکاربرىموقعیت پالك(مترمربع)

4011مسکونىشهرك فاطمیه مجموعه مسکن مهر7,100,000171
4022مسکونىشهرك فاطمیه مجموعه مسکن مهر7,100,000171
4033مسکونىشهرك فاطمیه مجموعه مسکن مهر7,000,000162
4094مسکونىشهرك فاطمیه مجموعه مسکن مهر6,500,000162

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد ارائه خدمات خودروي سواري 
با راننده را ، از طریق مناقصه عمومی به افراد واجد شرایط حقوقی و حقیقی واگذار نماید. لذا 
متقاضیان می توانند از تاریخ درج  این آگهی به مدت 10 روز کاري جهت دریافت اسناد مناقصه 

به سایت www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند.
1- ارائه فیش واریزي در وجه دانشــگاه به مبلغ 000 / 000 / 10 ریال به حساب بانک صادرات 
به شماره شبا IR970190000000115860566002 بنام دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 

(خوراسگان)
2- واریز فیش بانکی به مبلغ 000 / 500 ریال به حســاب بانک صادرات به شــماره شــبا 
IR970190000000115860566002 بنام دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)  

بابت خرید اسناد مناقصه
3- کلیه کسورات قانونی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

4- دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.
5- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهى مناقصه عمومى(نوبت دوم)

روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان

بدینوسیله به اطالع میرساند این شهردارى در نظر دارد با عنایت به نامه شماره 
20/32/84936 مورخ 1400/10/04 مدیرکل محترم دفتر امور شهر استاندارى 
اصفهان مبنى بر عملیات آسفالت نمودن خیابان هاى خاکى، لکه گیرى و روکش 
آسفالت خیابان امام خمینى را به میزان خرید 1000 تن آسفالت با اعتبار بالغ بر 
7,000,000,000 ریال طبق شــرایط مندرج در آگهى مناقصه شماره 1400/4541 
مورخ 1400/10/26 از طریق مناقصه و واگذارى به پیمانکاران طبق شرایط قرارداد 
خصوصى اقدام نماید. لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت به عمل مى آید جهت 
اخذ آگهى و تحویل به دبیرخانه حداکثر تا مورخ 1400/11/10 به شهردارى زیار 

مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهى مناقصه با برنده استعالم میباشد. 

سید رسول داودى -شهردار زیار

آگهى مناقصه نوبت دوم 

م.الف: 1264225
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رغایب بزرگ جشنواره و ج غایب بزرگ جشنوارهیببزر
4040444040 مفیلم جرررفجفجر جرللم فجری م رفیلم فجیی لفیلمم فجف فیلم فجرف

به استناد بند 3 مصوبات جلسه 8 مورخ 1400/08/18 و بند 3 جلسه 9 شوراى محترم 
اسالمى شهر حسن آباد، شهردارى حســن آباد در نظر دارد نسبت به فروش 7 پالك 
تجارى در خیابان پژوهش و 12 پالك کارگاهى در مجموعه کارگاهى شهر واقع در بلوار 
شهردارى اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده مذکور دعوت 
مى شود حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 1400/11/21 و جهت کسب 
اطالعات بیشتر و اخذ مدارك و شرایط شرکت در مزایده به واحد حراست این شهردارى 

مراجعه نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد. 
آدرس: شهر حسن آباد جرقویه علیاءـ  بلوار شهردارىـ  شهردارى حسن آباد. 

تلفن هاى تماس: 46533110-031ـ  09139653133 و 09139667472 
نمابر: 031-46532985

مسعود جمشیدى -شهردار حسن آباد 

آگهى مزایده نوبت دوم 
 فروش پالك هاى تجارى و کارگاهى شهردارى حسن آباد

م.الف:1267577      

چاپ اولچاپ اول
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وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیــان اینکه دولت نباید 
بنگاهدارى کند، گفت که سهام دولت در دو شرکت سایپا 

و ایران خودرو به صورت بلوکى واگذار مى شود.
ســید رضا فاطمى امین گفــت: وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مایل نیســت که بنگاهدارى کنــد ما معتقدیم 
نباید دولت بنگاهدارى داشــته باشــد و در همین راستا 
هم برنامه هایمان را پیش مى بریم. وى ادامه داد: سهام 
شرکت ایران خودرو بدین ترتیب است که 8 درصد سهام 
براى بانک هاى صادرات، تجــارت و ملت، 5/7 درصد 
سازمان گسترش و نوسازى، 27 شرکت شرکت کروز، 3 
درصد صندوق بازنشستگى، 5 درصد آتیه صبا و 25 درصد 

خود سهامداران هســتند.وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اضافه کرد: مجمع شــرکت ایران خودرو مردادماه سال 
1399 برگزار شد که در زمان تشکیل مجمع بانک هاى 
صادرات و ملت سهامدار نبودند تشکیل جلسه مجمع به 
صورت قانونى بود که اگر خدشــه اى به آن وارد مى شد 
سازمان بازرســى به آن ورود پیدا مى کرد.وى ادامه داد: 
درباره شرکت ســایپا همین روند است؛ 17 درصد سهام 
براى سازمان گسترش و نوســازى، 15/6 براى صندوق 
بازنشستگى و فوالد، 40 درصد هم خود سهامدارى است 
که پدیده نادرستى است در شرکت سایپا هم مجمع ترکیبى 

انتخاب و مدیرعامل و هیئت مدیره تعیین شدند.

نماینده مردم ورامین و عضو کمیســیون امنیت ملى و 
سیاست خارجى مجلس در رابطه با رویکرد آمریکا در این 
دور از مذاکرات و نگاه به برجام گفت: اختالف نظرهاى 
زیادى در درون حاکمیت آمریکا نسبت به برجام وجود 
دارد و گاهى هم مواضع متناقض نسبت به سیاست هاى 
ترامپ و بایدن را شــاهدیم. موضع گیرى هاى آمریکا 
نسبت به برجام بیشتر جنبه سیاســى دارد و جناح هاى 
مخالف دولت در درون آمریــکا تالش مى کنند با طرح 

موضوعات مختلف حریف خود را ضعیف وانمود کنند.
حسین نوش آبادى با اشاره به پیش رو بودن انتخابات 
مجلس آمریکا تصریح کرد: بــا توجه به آنکه انتخابات 

مجلس آمریکا در پیش است، بایدن بنا دارد تا به گونه اى 
القا کند که نقــش مثبتى را در مذاکــرات دارد. رئیس 
جمهور کنونى آمریکا مخالفان سرســختى در مجلس 

سنا و مجلس نمایندگان آمریکا دارد.
وى گفت: بایدن به دنبال نزدیک شدن به ایران و حضور 
در حلقه برجام و پیوســتن به توافق بیــن المللى براى 
جبران برخى اشــتباهات ترامپ اســت، در واقع بایدن 
مى خواهد براى انتخابات آتى این کشــور امتیاز کسب 
کند.وى افزود: بایدن على رغم فشــارها مصمم است 
تا شــرایطى را فراهم کند که در جلســات وین حضور 

داشته باشند.

سهام دولت در ایران خودرو 
و سایپا واگذار مى شود

«بایدن» به دنبال حضور
 در مذاکرات وین است؟

آنفلوآنزا قربانى گرفت
مدیــر گــروه پیشــگیرى از    ایسنا|
بیمارى هاى واگیر دانشگاه علوم پزشکى تبریز 
گفت: یک کودك 12ســاله  در تبریز که مبتال 
به آنفلوآنزا بود، به دلیل تشدید وضعیتش در اثر 
داشتن بیمارى زمینه اى فوت کرده است. دکتر 
سیمین خیاط زاده اظهار کرد: تاکنون بالغ بر 140 

مورد نمونه آنفلوآنزا مثبت گزارش شده است.

4 استان کم خون
سخنگوى ســازمان انتقال خون    ایسنا|
ایران با اشاره به وضعیت اهداى خون در کشور 
گفت: در استان هاى سیستان و بلوچستان،   تهران، 
 هرمزگان و خوزستان نیاز به مراجعه مردم براى 
اهداى خون بیش از سایر استان هاى کشور است. 

خیِر بارندگى
  ایسنا|معــاون میراث فرهنگى هرمزگان 
از کشف سنگ قبر 300 ســاله در میناب پس از 
بارندگى هاى اخیر خبر داد. عباس نوروزى گفت: 
این سنگ قبر دریکى از روستاهاى میناب نمایان 
شده اســت. وى افزود: سنگ قبر یادشده توسط 
مردم محلى کشف و از طریق شوراى روستا به 
پلیس امنیت تحویل و بعــدازآن در اختیار اداره 

میراث فرهنگى میناب قرارگرفته است.

طوفان در «نسیم»
حمید شــاه آبادى معاون ســیما در    ایلنا|
حکمى محمدرضا خوشرو را به عنوان سرپرست 
شبکه «نسیم» منصوب کرد. وى در این حکم 
خطاب به خوشــرو تأکید کرده است: براى رشد 

کیفى و محتوایى برنامه ها اهتمام داشته باشید. 

فروش میلیاردى کتاب
على رمضانى، رئیس دومین نمایشگاه    ایلنا|
مجازى کتاب تهران و مدیرعامل خانه کتاب و 
ادبیات ایران گفت: از روز سوم بهمن ماه خرید از 
سایت نمایشگاه مجازى کتاب تهران شروع شد 
و تا صبح چهارم بهمن  124 هزار نســخه کتاب 
به مبلغ بیش از هشــت میلیارد و 700 میلیون 
تومان از سوى مردم خریدارى شده که رقم قابل 

توجهى است.

ماالریا از ایران رفت
  تسنیم|«تدروس آدهانــوم»، مدیرکل 
سازمان جهانى بهداشت گفت: چین و السالوادور 
در ســال گذشــته توســط WHO به عنوان 
کشورهاى «عارى از ماالریا» تأیید شدند و ایران 
هم سه ســال متوالى بوده که هیچ مورد بومى 

ماالریا را ثبت نکرده است.

فرسوده ها
رئیس پلیــس راهور خاطرنشــان    مهر|
کرد: 32 درصد از کل وســایل نقلیه در کشــور 
فرسوده است و 80 درصد موتورسیکلت ها فرسوده 
هستند. سردار ســید کمال هادیانفر یادآور شد: 
آن چیزى کــه به صورت اســقاط اکنون انجام 
مى شود صورى است نه واقعى، این اسقاط  واقعى 
نیست و روند درســتى ندارد و تنها حواله باطل 

مى شود.

آبادان، برزیلته!
  روزنامه همشهرى| «آگوئیا نتو» 
ســفیر برزیل در تهران درباره احتمال همگروه 
شــدن ایران و برزیل در جام جهانى قطر گفت: 
فقط دوســت دارم ایران و برزیل در دیدار پایانى 
جام جهانى (فینال) به هم بخورند.  سفیر برزیل 
شعار معروف تماشاگران آبادانى را تکرار کرد و به 

زبان فارسى گفت: «آبادان  ، برزیلته.»

هر چیز به جاى خود 
  ایرنا|وزیر امور خارجه ضمن پاسخ به برخى حاشیه 
سازى ها درباره سفر رئیس جمهور به روسیه تأکید کرد: 
به صراحت اعالم مى کنیم که در روابط خارجى هم با 
شرق و هم با غرب کار مى کنیم. اما در حوزه استقالل، 
سیاست نه شرقى نه غربى با قدرت در جاى خودش به 

درستى قرار دارد.

شمخانى شرط گذاشت 
على شمخانى، دبیر شوراى عالى امنیت    ایسنا|
ملى در توییتى نوشت: تا کنون ارتباط با هیئت آمریکایى 
حاضر در وین با مبادله نوشتار غیر رسمى انجام شده و 
نیازى به بیش از این نیز نبوده و نخواهد بود. این روش 
ارتباطى تنها زمانى با روش هاى دیگر جایگزین مى شود 
که توافق خوب در دسترس باشد. حسین امیرعبداللهیان 
روز دوشنبه گفت: اگر به مرحله اى برسیم که رسیدن به 
یک توافق خوب با تضمین باال الزمه اش این باشد که 
سطحى از گفتگوها را با آمریکایى ها داشته باشیم این 

را هم نادیده نخواهیم گرفت.

شایعه عجیب 
طى روز هاى گذشته شایعات مختلفى    فارس|
در خصوص زندانى، جاسوســى و حتى اعــدام امیر 
فرزاد اسماعیلى، فرمانده سابق قرارگاه پدافند هوایى 
خاتم االنبیاء (ص) در فضاى مجازى منتشر شده است. 
اما پیگیرى ها حاکى از آن اســت که هیچیک از این 
شایعات صحت ندارد و امیر اسماعیلى در سمت دستیار و 
مشاور فرمانده کل ارتش مشغول به فعالیت است. پیش 
تر شایعه کرده بودند که دلیل جابه جایى وى از پدافند 
هوایى، حضور جنگنده هاى اف-35 اسرائیلى در آسمان 
ایران و عدم رهگیرى آنها از سوى قرارگاه پدافند هوایى 

بوده است که تکذیب شد.

خوش آمدید به قبرستان! 
  برترین ها| انتشــار تصویرى از حاشیه حضور 
نماینده لنگرود در مجلس در آرامســتان این شــهر 
براى بازدید میدانى خبرســاز شده. در تصویرى که در 
شبکه هاى اجتماعى دست به دست مى شود با نصب 
یک بنر عجیب و غریب بــراى ورود آقاى نماینده به 
قبرستان از وى استقبال شــده و مقدم او براى ورود به 

قبرستان گرامى داشته شده است!

آخرین وضعیت 2 پرونده 
  پانا|ســخنگوى قوه قضاییه در پاسخ به سئوالى 
درباره آخرین وضعیت پرونده هاى مهدى هاشــمى و 
محمدعلى نجفى اظهار کــرد: این دو فرد محکومیت 
قطعى دارند و در این راستا در زندان به سر مى برند. البته 
همچون سایر زندانیان مشمول مرخصى مى شوند اما 
تاکنون مشمول آزادى مشروط یا تعلیق مجازات قرار 

نگرفتند.

یک میلیون شکایت از روحانى!
  خبرفورى|نماینده تهران در مجلس با انتقاد 
از حســن روحانى و مسئول دانســتن او در بسیارى از 
مشکالت کشور، مدعى شد: «نزدیک به یک میلیون 
شکایت از روحانى شده است!» مصطفى میرسلیم گفت: 
خیلى از صاحبان ویالهاى لواسان وابسته به دولت قبل 
هستند! چطورى به این مال و منال رسیدند. با حقوق 

یک وزیر چه مى شود کرد؟

به زودى مى بینید 
سخنگوى دولت گفت: سفر رئیس جمهور به    ایلنا|
روسیه پربار بود و با حفظ احترام متقابل صورت گرفت. 
على بهادرى جهرمى در نشســت خبرى هفتگى خود 
با اصحاب رســانه با بیان اینکه محور سفر موضوعات 
اقتصادى بود، گفت: مســائل فرهنگــى، اقتصادى، 
سیاســى و نظامى هم در این ســفر مطرح شد. حوزه 
توافقات بســیار گســترده بود و توافقاتى هم همانجا 
صورت گرفت و مردم به زودى آثار این سفر را مشاهده 

خواهند کرد.

خبرخوان

اولین مأموریت توریســتى ناســا به ایســتگاه فضایى 
بین المللى (ISS) که قرار بود اواخر فوریه انجام شود به 
اواخر ماه مارس موکول شد. سه فضانورد تازه کار در این 
سفر به این ایستگاه فضایى مى روند. این سفر یک هفته 

به طول مى انجامد.
کمپانى آکسیوم اســپیس به عنوان سازمان دهنده این 
ســفر اعالم کرد که آمادگى هاى بیشترى براى انجام 
این سفر الزم است. تیم مأموریتى روز 31 مارس را براى 
آن مناسب دانسته است. این ســفر یک هفته به طول 
مى انجامد و اعضاى آن «مارك پتى»، سرمایه گذار و 
خّیر؛ «لرى کانر»، کار آفرین و «ایتان استیب»، خلبان 
سابق نیروى هوایى هستند. فرمانده مأموریت فضانورد 

سابق، «مایکل لوپز آلگریا» خواهد بود.
در این مأموریت که Ax-1 نام دارد، موشک فالکون 9 
اسپیس ایکس براى فرستادن سرنشینان به فضا استفاده 
مى شود. فضاپیماى Crew Dragon نیز سرنشینان را به 

ایستگاه فضایى بین المللى برده و برمى گرداند.
این مأموریت بخشى از برنامه هاى ناسا و همتاى روسى 
آن روسکاســموس به منظور تجارى کردن ISS براى 
جمع آورى پول و قابل دســترس تر کــردن فضا براى 
شهروندان، البته شهروندان بســیار ثروتمند است. این 
اولین بارى است که ناســا بر یک مأموریت توریستى 
فضایى نظارت مى کند. اما روسکاسموس سال هاست 

در حال انجام این کار است.
آخرین مأموریت فضایى این کمپانى در ماه دسامبر بود 
که فضاپیماى سایوز دو مســافر ژاپنى را به ISS برده و 

پس از 12 روز به زمین بازگرداند. اولین شهروندى که 
توانست به ایستگاه فضایى بین المللى سفر کند «دنیس 
تیتو» بود. وى با پرداخت 20 میلیون دالر توانســت در 

سال 2001 با فضاپیماى سایوز به این سفر برود.
اسپیس ایکس نیز در این نوع سفرها فضانوردهاى تازه 
کار را به فضا فرستاده است. اما با این تفاوت که آنها در 

ایستگاه فضایى مستقر نمى شوند. براى مثال سپتامبر 
گذشته چهار شهروند به مدار زمین رفتند و سه روز را در 

یکى از فضاپیماهاى Crew Dragon گذراندند.

سفر به فضا چند؟!

محمود احمــدى نــژاد در تــازه ترین 
اظهاراتش درباره مســائل سیاسى کشور 
ضمن انتقاد از عقد قرارداد 25 ســاله بین 
ایران و چین در جمع برخى فعالن سیاسى 
قزوین گفت: آمده اند یک قرارداد با چین 
بســته اند که آن را دیگر به مجلس هم 
نمى برند کــه بخواهنــد 20 دقیقه اى 
تصویب کنند! و فاجعه بــار اینکه وقتى 
مى گوییم چــرا محتواى آن را منتشــر 
نمى کنید؟ شــما دارید 25 ســال تعهد 
مى دهید، جســته و گریختــه خبرهایى 
بیرون مى آید که فالن جزیره را مى خواهند بدهند، فالنجا را مــى خواهند بدهند و مى خواهند نیروى 

نظامى وارد ایران کنند که همه اش خالف قانون اساسى است.
مى گویند طرف چینى گفته متن آن منتشر نشود! گفتیم به او چه ربطى دارد؟ حق ملت ایران است. فردا 
طرف چینى مى گوید این کار هم نشود، آن کار هم نشــود! مگر آنها حاکم بر کشور هستند؟! مى گویند 
آمریکایى ها مى فهمند و خرابکارى مى کنند! یعنى آمریکایى ها خبر ندارند؟! اصًال چین بدون رضایت 

آمریکا مى آید با ما قرارداد مى بندد؟! اینها سئوال است. فقط ملت نباید بدانند!

ســاخت ســریال هاى مناسبتى 
براى ماه رمضــان، از مدتى پیش 
در برخى کشورهاى مسلمان آغاز 
شده است. کشورهاى عرب زبان 
هر ساله چندین ســریال را براى 
ماه رمضان تولید مى کنند و در این 
میان معموًال کشور مصر بیشترین 
تولید را در زمینه سریال ســازى 
دارد. طبق گــزارش «المیادین»، 
مصر امسال 23 سریال را براى ماه 

رمضان تدارك دیده است.
تولیدکنندگان مصرى گفته اند که 

با وجود شیوع سویه جدید کرونا،  تولید سریال هاى مناسبتى ماه رمضان با سرعت خوبى در حال پیشرفت 
است. یکى از ویژگى هاى سریال هاى مصر براى ماه رمضان پیش رو، حضور پررنگ و قابل توجه زنان 

در این سریال هاست.
مصر سال گذشته نیز 30 ســریال را براى ماه رمضان تولید کرده و ســوریه نیز با 25 سریال رمضانى به 

رقابت با مصر پرداخته بود.

یک جوینده گنج آماتور موفق شد با جستجو در یک زمین زراعى واقع در «دوون» یکى از قدیمى ترین سکه هاى 
طالى انگلستان را کشف کند. این کاوش نخستین کاوش این فرد پس از گذشت 10 سال بوده است.

این اکتشاف در سپتامبر سال گذشته روى دارد و در وهله اول این مرد از کمیاب بودن این سکه تاریخى مطلع 
نبود. به گفته کارشناسان تنها هشت مورد مشابه از این سکه تاکنون کشف شده است.

حاال قرار است این سکه به زودى در یک حراجى به مزایده گذاشته شود و انتظار مى رود ارزش آن به حدود نیم 
میلیون پوند برسد.

این سکه از جنس طالست و بر روى آن تصویر «شاه هنرى سوم» نقش بسته است. گمان مى رود این سکه در 
سال 1257 میالدى ضرب شده باشد. این نخستین بارى اســت که این نوع سکه طالى کوچک در 260 سال 

اخیر کشف شده است. تقریبًا اغلب سکه هاى مشابهى که کشف شده اند در موزه ها به نمایش گذاشته شده اند.
کارشناسان معتقدند این سکه براى نخستین بار چهره یک پادشاه انگلستان را به تصویر کشیده است. در سمت 

دیگر این سکه تاریخى نیز صلیب و گل هاى رز دیده مى شود.
پس از اینکه کاشف این سکه، تصویرى از آن را در فیسبوك منتشر کرد با توجه به اطالعات یک متخصص از 

میزان اهمیت و ارزش آن مطلع شد.

جشــنواره فیلم فجر بــا برگزارى 
10 نشســت تخصصى، انبوهى از 
کارشناسان را دور هم جمع مى کند 
که اغلب آنهــا در یک مســئله با 
یکدیگر وجه اشــتراك دارند و این 

مسئله «دکتر بودن» آنهاست!
در خبر اعالمى از سوى ستاد خبرى 
جشنواره درخصوص برگزارى 10 
نشست تخصصى چهلمین جشنواره 
فیلم فجر اعالم شده برخى اسامى 
مشاهده مى شود که با عنوان کلى 

مدرس دانشگاه، پژوهشگر فلسفه، مدیر فرهنگى و... معرفى شــده اند اما جستجو در فضاى مجازى اطالعات 
قابل تأملى که حکایت از اعتبار و تناسب این افراد با رویدادى مهم مانند فیلم فجر داشته باشد را نشان نمى دهد و 

عجیب تر اینکه اغلب این اسامى و حتى مدیر برگزارى این رویدادها با عبارت دکتر مزین شده اند.
در این فهرست دکترها نیز همه جور فردى مشاهده مى شود. از فیلمنامه نویس یک سریال تلویزیونى که به دلیل 
ضعف ساختارى دوسال امکان پخش نداشته تا تهیه کننده یک اثر سینمایى بسیار ضعیف و همچنین مدیر یکى 

از دفاتر صدا و سیما در خارج از کشور که قرار است درباره سینماى راهبردى سخن بگوید.
تقسیم کار صورت گرفته هم اینگونه است که این دکترها قرار است درباره مسائل تئورى صحبت کنند و صحبت 
درباره مسائل فنى و تکنیکى که سواد و تخصص خاصى نیاز دارد، به غیردکترهایى نظیر محمود کالرى، کامران 
سحرخیز،على لقمانى،مجید میرفخرایى،ایرج رامین فر و... سپرده شده است. اما اینکه در جشنواره اى ُپرهیاهو 
برگزارى نشست هایى با موضوع رنگ در سینماى امروز ایران، واکاوى آموزش عالى در رشته سینما، قهرمان گرایى 
در سینماى ایران،تعامل تدوینگر و کارگردان در شکل گیرى داستان، طراحى فیلم؛ کلیدى براى درك بهتر فیلم 
و... تا چه اندازه با اقبال مواجه خواهد شد نکته مهمى است زیرا چنین رخدادهایى در میان هیاهوى جشنواره گم 
خواهد شد و اساسًا این قبیل نشست ها در حوصله برگزارى جشــنواره اى مانند فجر نیست و باید در فضایى آرام 

برگزار شود.

احمدى نژاد: 
 مگر چینى ها حاکم بر ایران هستند؟

آغاز ساخت سریال هاى رمضانى
 در  کشورهاى اسالمى

جوینده گنج آماتور
 یک شبه ره صدساله رفت!

یک جشنواره و یک عالمه «دکتر»!



استاناستان 03034240 سال هجدهمچهارشنبه  6 بهمن  ماه   1400

کاهش کم سابقه ورود آب به 
سد زاینده رود

مدیر بهره بردارى و نگهدارى سـدها و نیروگاه هاى 
شرکت آب منطقه اى اصفهان گفت: میانگین ورودى 
به سد زاینده رود از ابتداى سال آبى جارى(مهر 1400) 
تاکنون 97/6 میلیون متر مکعب درثانیه بوده است که 
در 50 سال اخیر رقم کم سابقه اى محسوب مى شود. 
سـید مجتبى موسـوى افزود: تنها یک سـال بدتر از 
امسال از حیث میزان ورودى آب به سد گزارش شده 
که مربوط به سـال آبى 97-96 بـا 85/4 میلیون متر 
مکعب است و دیگر سال ها مقدار ورودى بیشتر بود. 
وى ادامه داد: میزان ورودى به مخزن از ابتداى پاییز 
تاکنون در مقایسه با دوره زمانى مشابه سال قبل 37 

و نسبت به متوسط بلند مدت 54 درصد کاهش دارد.

344 اصفهانى 
دچار گازگرفتگى شدند

رئیس روابط عمومـى مرکز اورژانـس و فوریت هاى 
پزشکى اسـتان اصفهان گفت: از ابتداى سال جارى 
344 نفر در اسـتان اصفهـان دچار مسـمومیت با گاز 
مونوکسـیدکربن شـدند که از این تعداد 26 نفر جان 
باختند. عباس عابدى با اشـاره به تعداد افراد مسموم 
بـا گاز مونوکسـیدکربن و تعـداد فوتى هاى ناشـى از 
مسـمومیت با گاز CO، اظهار کـرد: از ابتداى سـال 
جـارى تاکنـون 344 نفـر در اسـتان اصفهـان دچار 
مسـمومیت با گاز مونوکسـیدکربن شـدند که از این 
تعداد 26 نفر جان باختند. وى افزود: در آخرین حوادث، 
دو نفر در شهرستان شهرضا به علت اشکال در مسیر 
خروجى بخـارى گازسـوز، دچار مسـمومیت بـا گاز 
مونوکسیدکربن (CO) شدند که منجر به جان باختن 

یک جوان 25 ساله شد.

توقیف 40 دستگاه
 اتوبوس متخلف 

از ابتداى سـال جارى تاکنون، 40 دسـتگاه اتوبوس 
مسـافربرى در اسـتان اصفهـان به علت ارتـکاب به 
تخلفات توقیف شـدند. رئیس پلیـس راه فرماندهى 
انتظامى استان گفت: در این مدت همچنین 75 هزار 
و 306 فقره تخلف شامل نداشتن گواهینامه، استفاده 
از تلفن همراه در حین رانندگى، سرعت و سبقت غیر 
مجاز، حمـل بار تجـارى و قاچـاق، نبسـتن کمربند 
ایمنى و نقص فنى خودرو ثبت شـده است. سرهنگ 
اصغر زارع افزود: مسافران اتوبوس هاى بین شهرى 
مى توانند از طریق شـماره پیامک 110120 تخلفات 
رانندگان اتوبوس ها را گزارش کنند تا در اولین پاسگاه 

پلیس راه با متخلفان برخورد قانونى صورت گیرد.

شستشوي 400 هزار متر
 شبکه فاضالب 

بیش از 400 هزار متر شستشوى شبکه فاضالب در 9 
ماهه سال جارى، در سطح آبفاى منطقه دو اصفهان 
شستشو شد. به گزارش روابط عمومی آبفاي منطقه 
2 اصفهان، عملیات با هدف نگهداري شبکه فاضالب 
و به منظور جلوگیري از گرفتگی ورفع انسـداد شبکه 
فاضـالب در منطقه با تخلیـه منهولها ، وشستشـوبا 
دسـتگاه واتر جت وتانکر شستشـوي صورت گرفته 
است. همچنین در اقدامى دیگر در این مدت، بیش از 
1200 دریچه هاي فاضالب با هدف رسیدگی سریع 
به حوادث و پیشـگیري از به وجود آمـدن اختالل در 

تردد وسایل نقلیه همسطح سازى شد.

150 پنل خورشیدى
 افتتاح مى شود 

سـرهنگ حسـن عجمـى رئیـس سـازمان بسـیج 
سـازندگى اسـتان اصفهان خاطرنشـان کـرد: مقرر 
شـده که در دهـه فجـر نیـز 150 پنـل خورشـیدى 
بـراى همراهـى در صنعـت بـرق کشـور و کمک به 
معیشت مردم استان اصفهان مورد بهره بردارى قرار 
گیرد. ایـن پنل   ها، پنل هـاى پشـت بامى 5 کیلو وات 

ساعتى است.

خبر

نماینده ولى فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان گفت: 
تبلیغ اسالم نباید فقط معطوف به نمادهاى ظاهرى باشد 
بلکه الزم است بر اساس تبیین احکام دین و به صورت 

عملى انجام شود.
آیت ا... ســید یوســف طباطبایى نژاد در مراسم معارفه 
مدیرکل تبلیغات اسالمى استان اصفهان که در مدرسه 
شهید چمران اصفهان برگزار شد، با اشاره به مسئله تبلیغ 
اظهارداشت: تبلیغ اسالم فقط شــعر یا مطلبى در قالب 
نمادهاى ظاهرى نیســت بلکه همه مبلغان باید احکام 

دین خدا را براى مردم بطور عملى تبیین و تفهیم کنند.
امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه دشمن با تبلیغ هاى 

سوء خود قصد فریب مردم را دارد، اظهار داشت: عالمان 
دینى با توجه به زمان و دوره خود باید آموزش ببینند، یاد 
بگیرند و یاد دهند و تبلیغ را با فهم به مستمع تبیین کنند 

تا اثر کند.
وى با تاکید بر اینکه کار مبلغ دین بســیار سخت است، 
گفت: هر چه علم، فهم و دانش انســان بیشتر شود کار 

مبلغ هم بهتر مى شود.
آیت ا... طباطبایــى نژاد به بیانات رهبــر انقالب درباره 
اصفهان اشاره و خاطرنشان کرد: ایشــان فرمودند که 
اصفهانى ها از خود کم مى گذارند اما از اسالم و تالش 

براى دین کم نمى گذارند.

سرپرســت مرکز روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت 
بهداشــت با اعالم آخرین آمار موارد شناســایى شده 
ابتال به اومیکرون در کشــور، گفت: بیشــترین موارد 
ابتال بــه اومیکرون تا کنــون مربوط به چهار اســتان 
بوده است. محمد هاشمى در صفحه توییتر خود نوشت: 
« بیشــترین موارد ابتال در چهارم بهمن ماه مربوط به 
ایالم با 85، اصفهان 53، ارومیه 35 و گیالن با 34 مورد 

مثبت بود.»
در همین حال، بر اســاس اعالم دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان از روز دوشــنبه ســوم بهمن ماه تا روز پنجم 
بهمن ماه یک هــزار و 531 بیمار مشــکوك به کرونا 

به مراکز درمانى تحت پوشــش این دانشــگاه مراجعه 
کرده اند که از این تعداد 471 بیمــار مبتال به کرونا در 
اصفهان شناسایى شده اســت و در این بازه زمانى 74 
نفر در مراکز درمانى بســترى شده اند. تا این بازه زمانى 
264 بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانى تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکى اصفهان بســترى بودند که 47 
بیمار در بخــش مراقبت هاى ویژه تحــت درمان قرار 

گرفته اند.
کل موارد فوت شده ناشى از کرونا اعم از فوت قطعى و 
مشکوك به این بیمارى طى این مدت یک نفر بوده که 

مشکوك به کرونا بوده است.

اصفهان، رتبه دوم ابتال 
به اومیکرون در کشور

تبلیغ اسالم باید در جهت 
تبیین احکام دین باشد

نصف جهان  طرح هــاى بالتکلیف انتقال آب طى 
ســال هاى اخیر و همچنین خشکسالى ها موجب 
شــده که تاالب 47 هــزار هکتــارى گاوخونى با 

مشکالت جدى روبه رو شود. 
معاون محیط زیســت طبیعى و تنوع زیستى اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در رابطه 
با وضعیت تاالب گاوخونى و ذخایــر ژنتیکى این 
تاالب اظهار داشت: این تاالب در سال هایى که آب 
در زاینده رود جارى بود پذیراى 20 هزار پرنده که 

شامل 137 گونه مختلف بودند، مى شد. 
حسین اکبرى افزود: با رصدى که داشتیم متأسفانه 
با خشکسالى هاى اخیر متوجه شدیم که شمار این 

پرندگان کاهش یافته است و با خشک شدن تاالب 
این رقم کمتر هم خواهد شــد. وى ادامه داد: 98 
درصد تاالب گاوخونى خشک شده و این موضوع 
به زیستگاه پرندگان آبزى و خشکى زى و همچنین 
آبزیان رودخانه و تاالب خسارات بسیار زیادى وارد 
کرده است. معاون محیط زیســت طبیعى و تنوع 
زیستى اداره کل حفاظت محیط زیست استان گفت: 
مطالبه حقابه گاوخونى یک مطالبه عمومى و حق 
الناس است به این علت که اگر گاوخونى به همین 
شــکل با محدودیت منابع آبى مواجه شود روزى 
خواهد رسید که دیگر دیر شــده و دیگر امیدى به 

احیاى آن نیست.

مدیر روابط عمومى ســازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانى شــهردارى اصفهان گفت: یک راننده 
تاکسى یک فقره چک به ارزش 103 میلیون تومان 
که در خودروى خود پیدا کــرده بود را به صاحبش 

بازگرداند.
على وطنخواه اظهار کرد: «اصغر کریمى» راننده 
تاکســى گردشــى با پیدا کردن یک فقره چک به 
ارزش 103 میلیون تومان در خودرو خود، به سازمان 
تاکســیرانى مراجعه کرد و پــس از تأیید صاحب 

حساب از بانک مورد نظر، به صاحبش بازگرداند.
وى، امانت دار بودن را یکى از مهم ترین خصوصیات 

رانندگان تاکســى دانســت و افزود: به دنبال این 
اقدام شایسته و به منظور ارج نهادن این عمل خیر، 
سازمان تاکســیرانى اصفهان از این راننده تاکسى 

تقدیر کرد.
مدیر روابــط عمومى ســازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکســیرانى شــهردارى اصفهان تصریح کرد: 
از ابتداى ســال جــارى تاکنون 18 مــورد اقالم 
مختلف همچون گوشى تلفن همراه، سند مالکیت 
خودرو یا منــزل و طالى جامانده در تاکســى که 
توسط راننده پیدا شــده، به صاحبانش بازگردانده 

شده است.

مدیرکل هواشناسى اصفهان گفت: 86/9 درصد از 
مساحت استان درگیر خشکسالى و فقط 13/1 درصد 

از آن واجد شرایط نُرمال تا َترسالى است.
حمیدرضا خورشیدى با اشاره به تحلیل دوره 10 ساله 
تا پایان آذر 1400 افزود: درجه هاى خفیف تا بسیار 
شدید خشکسالى بلندمدت (هیدرولوژیک) در بسیارى 

از مناطق استان اصفهان وجود دارد.
وى ادامه داد: مساحت مناطق درگیر خشکسالى در 
استان در مقایسه با ماه گذشته به میزان یک درصد 

افزایش داشته است.
مدیرکل هواشناسى استان اصفهان اظهار داشت: از 
مجموع 86/9 درصد از مساحت درگیر خشکسالى 
استان 18/8درصد خشکســالى خفیف، 21 درصد 
خشکسالى متوسط، 18/4درصد خشکسالى شدید و 

28/7 درصد خشکسالى بسیار شدید دارد.  
وى اضافه کرد: تحلیل شــاخص " استاندارد بارش، 

تبخیر و تعرق " (SPEI) در دوره 10 ساله تا پایان آذر 
امسال بیانگر آن است که درجه هاى خفیف تا بسیار 
شدید خشکسالى بلندمدت بسیارى از مناطق حوضه 
تاالب گاوخونى را فرا گرفته است به گونه اى که 88/1 
درصد از آن درگیر خشکسالى بوده و فقط 11/8درصد 
از مساحت این حوضه شــرایط نُرمال و 0/2 درصد 

شرایط ترسالى دارد.
مدیرکل هواشناســى اســتان اصفهــان، میزان 
خشکسالى در زیر حوضه هاى بن - سامان، بویین 
– داران، چهل خانه، چادگان، دامنه، لنجانات، مهیار 
شمالى، نجف آباد و یان چشمه را در  مجموع  100 

درصد اعالم کرد.
وى گفت: درصد خشکســالى تا پایــان آذر 1400 
در شهرســتان هاى برخــوار، بویین میاندشــت، 
خمینى شهر، خوانسار، دهاقان، فریدن، فالورجان، 

لنجان و مبارکه 100 درصد بوده است.

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان درباره نزدیک شــدن مــوج ناپایدارى به 
اســتان خبر داد و گفت: از روز چهارشــنبه (امروز) 
افزایش ابر و در نیمه غربى و جنوب اســتان بارش 
برف و باران در ساعات شــب آغاز مى شود و در روز 
پنج شــنبه و با شــدت کمتر در دیگر مناطق ادامه 

خواهد داشت.
آســیه آقایى درباره وضعیت بارش در شهر اصفهان 
نیز افزود: مدل هاى هواشناسى نشان مى دهد که با 

ورود این ســامانه ناپایدار، انتظار بارش زیادى براى 
شهر اصفهان وجود ندارد، ممکن است شاهد بارش 
پراکنده در شهر باشــیم اما وزش باد در اواخر هفته، 

پدیده غالب خواهد بود.
 وى گفت: وضعیت جوى اســتان در روز پنج شنبه 
را وزش باد نسبتًا شدید تا شدید و در مناطق شرقى 
همراه با گرد و خاك محلى پیش بینى کرد و گفت: 
دماى هوا در بیشتر مناطق اســتان، یک تا دو درجه 

سانتى گراد افزایش مى یابد.

مراقب باشیم احیاى گاوخونى دیر نشود 

تقدیر از راننده تاکسى امانت دار

0/2 درصد استان اصفهان شرایط ترسالى دارد 

اصفهان در این هفته بارش ندارد 

رئیس اتحادیه گل فروشان استان اصفهان  گفت: قیمت 
گل و گیاه در استان اصفهان نسبت به سال گذشته 20 

درصد افزایش پیدا کرده است.
جعفر دالل باشــى اظهار کرد: وضعیت بازار گل و گیاه 
امسال نسبت به سال گذشته، به علت سرماى زیاد، تورم 
باال و سوخت رسانى کمتر به گلخانه مطلوب نبود و بازار 

گل تفاوت چندانى با سال گذشته نداشت.
رئیس اتحادیه گل فروشان استان اصفهان  افزود: رشد  
20 درصدى قیمت گل و گیاه  در برابر تورم باالیى که به 
وجود آمده، بسیار ناچیز است و اگر بیش تر نشده صرفا 

براى این است که  مردم  توانایى خرید داشته باشند.
وى در پاســخ به این ســوال که آیا به مناسبت هاى 
بهمن ماه قیمت گل و گیاه نســبت به ماه هاى گذشته 

افزایش داشــته یا خیر، تصریح کرد: خیر به مناســبت 
بهمن ماه و برنامه هاى ویژه اى که وجود دارد، بجز گل 
رز، هیچ محصول دیگرى گران تر نشــده است، حتى  
با وجود اینکه در فصل زمســتان امســال سرماى هوا 
شدید تر بود و بعضى از گلخانه ها دچار یخ زدگى شدند 
اما به علت اینکه قدرت خرید مردم پایین آمده افزایش 

قیمت نداشتیم.
دالل باشى  در خصوص استقبال مردم از بازار گل و گیاه 
ابراز داشت: استقبال مردم براى خرید گل و گیاه کمتر 
شده است، در حال حاضر از میان گل و گیاه هاى موجود 
در بازار، شــاخه گل ارکیده باالترین قیمت را در اختیار  
دارد که با قیمت هر شــاخه 60 هزار تومان به فروش 
مى رسد، البته گل ارکیده صرفًا براى مراسم هاى خاص 

و جشن ها استفاده مى شود و  گلى نیست که هر کس 
راغب به خریدن یک دسته گل آن باشد.

وى بیان کرد:  همچنین  قیمت شاخه گل رز ساده از 30 
هزار  تومان شروع مى شود تا شاخه اى 60 هزار تومان 
گل هاى رز جاویدان که در دراز مدت ماندگارى باالیى 

دارند، است.
رئیس اتحادیه گل فروشــان اســتان اصفهان اعالم 
کرد:  اکنون در بازار کمبود گل و گیاه اســت، چرا که 
تولید نسبت به گذشــته کمتر و به موازات آن خریدار 
هم کمتر شده است، همچون ســال گذشته مشترى 
نداریم، مردم بیشــتر راغب شــدن براى جشــن ها و 
مناســبت ها کاالهاى اساســى مورد نیاز خودشان را 

خریدارى کنند.

افزایش 20 درصدى قیمت گل در بازار

ارکیده، رکورددار قیمت در اصفهان 

رئیس کمیسیون فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شوراى شهر اصفهان گفت: مراکز تفریحى و باغ هاى بانوان اصفهان 
نیاز به بازنگرى مجدد دارد تا بتوانیم گام هاى ویژه اى در زمینه فرهنگى، تفریحى و ورزشى براى بانوان و با حفظ 

شئونات اسالمى برداریم.
حجت االسالم منوچهر مهروى پور اظهار کرد: باید در خصوص مباحث فرهنگى، تفریحى و ورزشى بانوان گام هاى 
جدى برداشته شود، اگرچه درگذشته اقداماتى انجام شده، اما نیاز به بررسى مجدد دارد، به ویژه براى ارتقاى سرانه ها، 

ازجمله سرانه هاى فرهنگى، تفریحى و ورزشى ویژه بانوان.
وى با اشاره به تأکید شوراى ششم بر خانواده و شهر دوســتدار خانواده تصریح کرد: از گذشته مراکز تفریحى و 
باغ هاى بانوان در اصفهان داشته ایم که امروز نیاز به بازنگرى مجدد دارد تا بتوانیم گام هاى ویژه اى براى بانوان در 
زمینه هاى فرهنگى، تفریحى و ورزشى با حفظ شئونات اسالمى برداریم و شاهد اتفاقات خوبى در شهر اصفهان 

باشیم.

سخنگوى صنعت برق استان اصفهان گفت: اگرچه 
ظرفیت تولیــد برق نیروگاه شــهید محمد منتظرى 
حدود 1600 مگاوات اســت، اما اکنــون چهار واحد 
آن با ظرفیت 75 درصدى از سوخت مازوت استفاده 
مى کننــد و گاز این صنعــت قطع اســت و نیروگاه 

اصفهان نیز هنوز مصرف مازوت ندارد.
محمدرضا نوحــى درباره وضعیت اســتفاده مازوت 
در نیروگاه هاى اصفهان، اظهــار کرد: با برودت هوا، 
مصرف گاز در کشور با رکورد زنى بى سابقه، افزایش 

یافت.
وى افزود: با توجه به اینکه اولویــت تحویل گاز در 
زمستان بخش خانگى است، این شــرکت اقدام به 
مدیریــت گاز بخش صنعت و به دنبــال آن کاهش 

تحویل گاز نیروگاه ها در سطح کشور کرد.
سخنگوى صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه در 
پى کاهش تأمین گاز نیروگاه ها به طبع میزان تولید 
برق این صنعت نیز کاهش یافته است، گفت: با توجه 
به اینکه اولویت توانیر نیز تأمین برق مردم اســت، 
در این شرایط شــوراى امنیت ملى کشور دستور داد 
تا نیروگاه هایى که امکان استفاده از سوخت مازوت 
دارند به دلیل کمبود گاز، از مازوت اســتفاده کنند تا 

برق موردنیاز مردم را تأمین کنند.
وى با اشاره به اینکه اکنون در سطح کشور 17 نیروگاه 
با سوخت مازوت کار مى کنند، توضیح داد: در اصفهان 
تنها نیروگاه شــهید محمد منتظرى سوخت مازوت 

مصرف مى کند.
نوحى افــزود: ظرفیت تولید برق نیــروگاه منتظرى 
حدود 1600 مگاوات اســت، اما اکنــون چهار واحد 
آن با ظرفیت 75 درصدى از سوخت مازوت استفاده 

مى کنند و گاز این صنعت قطع است.
سخنگوى صنعت برق استان اصفهان به واحدهاى 
نیروگاهى اصفهان که به دلیل کمبــود گاز در مدار 
نبودند اشاره کرد و گفت: واحدهاى 1، 3 و 4 نیروگاه 
شــهید منتظرى، واحدهاى 2 و 5 نیروگاه اصفهان، 
واحد یک نیروگاه زواره و واحد 1 و 5 نیروگاه جنوب 
اصفهان بــه دلیل محدودیــت گاز و همچنین واحد 
یک و 3 نیــروگاه کارون چهار به دلیــل کم آبى در 

مدار نیستند.
وى درباره میزان مصرف مازوت در نیروگاه اصفهان 
نیز، تأکید کرد: این نیروگاه فعًال مصرف مازوت ندارد.

نوحى درباره گالیه معاون اســتاندار نسبت به عدم 
تجهیز فیلتر در مشــعل هاى مازوت ســوز نیروگاه 

منتظرى، گفت: تا جایى که مطلع هستیم، این نیروگاه 
مجهز به فیلتر است، از سوى دیگر استفاده از مازوت 
در زمستان امسال براساس تصمیم شوراى امنیت ملى 
گرفته شد، در حالیکه تا سال هاى گذشته مشعل هاى 

مازوت سوز این نیروگاه ها پلمب بود.
وى تأکید کرد: استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها 
به دلیل برودت شــدید هوا و مصرف بیش  از حد گاز 
کشور مطابق تصمیم شوراى عالى امنیت کشور گرفته 
شد تا نیروگاه هایى که امکان استفاده از مازوت دارند 
به دلیل کمبود گاز، از سوخت دوم استفاده کنند تا در 

زمستان مردم درگیر خاموشى نشوند.
نوحى اضافه کرد: باوجودى کــه نیروگاه منتظرى از 
مازوت براى تولید برق استفاده مى کند، اما برخى از 
صنایع استان با محدودیت و کاهش بار مواجه هستند 
و در حال حاضر تمــام صنایع فوالد اصفهان از جمله 
فوالد مبارکه و ذوب آهن و همچنین صنایع سیمان با 

محدودیت استفاده از برق در زمستان مواجه هستند.
وى تصریــح کــرد: اگر مصــرف بــرق صنایع در 
زمســتان امســال را مدیریت نمى کردیم، مردم در 
زمســتان همانند تابســتان بــا خاموشــى مواجه

 مى شدند.

11 نیروگاه در مدار قرار ندارند 

 باغ هاى بانوان اصفهان 
نیاز به بازنگرى دارد
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امیر على نبویان، هنرمندى که اهالى تئاتر او را با نمایش هایى 
مثل «تناسخ 3تا 35 تومن» که روى صحنه برده، اهالى رادیو 
او را با برنامه «رادیو هفت»، طرفداران کتاب او را با «قصه هاى 
امیرعلى» و بینندگان تلویزیون این هنرمند را با اجراهاى متنوع 
تلویزیونى به خاطر مى آورند. هنرمندى که این روزها فصل سوم 
برنامه «خنداننده شو» را اجرا مى کند و به زودى هم قرار است 
یک نمایش را روى صحنه ببرد. «خبرآنالین» به بهانه اجراى 

امیرعلى نبویان در «خندوانه»، به گفت وگو با او پرداخته است.
فکر مى کنید، راه اندازى«خنداننده شــو» 
به بازگشت مخاطبان خندوانه کمک کرد؟

من خودم جزو مخاطب هاى همیشــگى «خندوانه» هستم و 
به دلیل اینکه، خودم را بخشــى از «خندوانه» مى دانم، شــاید 
قضاوتى که انجام مى دهم خیلى منصفانه نباشد اما باید به تیم 
سازنده برنامه اى که با تماشــاگر داخل استودیو سرپا است حق 
بدهیم. تماشاگر اســت که انرژى برنامه را باال نگه مى دارد، در 
شرایط کرونایى که تماشاگران باید با فاصله بیش تر مى نشستند، 
تعدادشان کم تر بود، واکسیناســیون به صورت گسترده انجام 
نشــده بود و همه نگران بودند، طبیعى بود که ســطح انرژى 
برنامه کاهش پیدا کند. هرقدر هم که رامبد و تیم سازنده جلوى 
دوربین و پشت دوربین تالش کنند، بازهم خواسته اى که ما از 
«خندوانه» داشتیم نمى توانست به صورت 100 درصد برآورده 
شــود. بنابراین انتقادها از فصل هفتم «خندوانه»، اگرچه به جا 
بود اما با در نظر نگرفتن چنین مسائلى انجام مى شد. حاال شرایط 
بهتر شده، تماشــاگران واکسینه شــدند، ماسک هاى خاصى 
طراحى شده است. البته این را هم فراموش نکنیم که «خنداننده 

شو» قرار بود در فصل قبلى اجرا شــود و بخاطر کرونا به فصل 
هشتم افتاد، یعنى برنامه ریزى تیم سازنده به هم ریخت.

باتوجه به حواشــى و بازخوردها، به نظر 
مى رسد که چند فصل ابتدایى برنامه، نسبت 
به فصل هاى آخر، کیفیت ضعیف ترى داشته 
و با اســتقبال عمومى کم ترى مواجه شده 

است. موافق این موضوع هستید؟
شما زمانى مى توانید این مقایسه را انجام دهید که یک برنامه 
از فصل یک را پخش کنید و با یک قســمت از فصل هشــت 
مقایســه کنید و درباره آن نظر دهید. البته بــا یک برنامه هم 
نمى توان مقایسه انجام داد، به صورت رندم این کار باید انجام 
شود. در این صورت به شما قول مى دهم این برنامه هاى اخیر، 
برنامه هاى قسمت اول را مى بََرد. موضوع تازگى هم به درستى 
مطرح مى شود، اما تالش تیم سازنده واقعا قابل ستایش است 
تا با بازى هاى متنوع این تازگى را به برنامه تزریق کند. تا کنون 
بیش از 800 قسمت از برنامه «خندوانه» ساخته شده است، خب 
یک برنامه چند مهمان مى تواند دعوت کند؟ ســازنده چاره اى 
جز اینکه مهمان ها را دوباره جلوى دوربین بیاورد، ندارد. ممکن 
است این تکرار گاهى در ذوق مخاطب بزند اما ناگزیر است که 
این موضوع را بپذیرد. چون این برنامه قشــرهاى مختلفى از 
مهمانان را دعوت کرده است. نمى توانم بگویم با صحبت هاى 
شما مخالفم، اما از طرفى هم تالش تیم سازنده را نگاه مى کنم 
و مى بینم که همه توانشــان را روى تولیــد محتواى با کیفیت 

گذاشته اند.
شما برنامه «جوکر» را دیدید؟

بله دیدم.
فکر مى کنید فصل هشــتم «خندوانه» در 
خنداندن مــردم موفق تر بــوده یا برنامه 
«جوکر»؟ هرچند که قالب هاى نمایش این 
دواثر متفاوت اســت اما از لحاظ کیفیتى، 

کدام یک عملکرد بهترى داشته است؟
من فکر مى کنم یک نظر سنجى بهتر بتواند تکلیف این موضوع 
را مشخص کند. اما یک چیز را باید در نظر داشته باشید، اینکه 
توفیق یک برنامه، در تداوم آن اســت و اگر قضاوت به صورت 
مقطعى انجام شــود، منصفانه و فنى نیســت. شاید فرضا شما 
بتوانید «خندوانه» را با فصل هاى اولیه«دورهمى» که به شکل 
دیگر اجرا مى شــد مقایســه کنید. من «جوکر» را مى بینم، از 
طرفدارنش هم هستم اما به نظرم این قضاوت، عادالنه نیست. 
براى حضور در برنامه«جوکر» دوســتان به من محبت کردند 
و من را به برنامه دعوت کردند، اما جنــس من، جنس حضور 
در برنامه«جوکر» نیســت چون این موضــوع را درباره خودم 
مى دانم. اگر در برنامه «جوکر» شــرکت مى کــردم، تبدیل به 
یک آدم نُُنر و نچسب مى شدم و از چشم مردم مى افتادم. درباره 
برنامه«خندوانه» هم همین است، من حاالحاالها نمى توانم به 
این موضوع فکر کنم که به عنوان اســتندآپ کمدین دربرنامه 
حاضر شــوم. بخاطر اینکه جنس کمدى و طنزى که من دارم، 

متناسب با «خندوانه» و «جوکر» نیست.
قرار بود جاى سیامک انصارى باشید؟

خیر، اصال. دوســتان لطف داشــتند و به عنوان مهمان از من 
دعوت کردند. 

مجرى «خنداننده شو»:

اگر به برنامه «جوکر» مى رفتم 
از چشم مردم مى افتادم!

«اسپایدرمن: راهى به خانه نیست» با فروشى 
که این هفته در ســینما هاى جهان کرد و با 
رساندن آمار فروشش به 1/69 میلیارد دالر در 
باکس آفیس جهانى ششمین فیلم پرفروش 

تاریخ شد.
هر چند ایــن رقم بدون محاســبه نرخ تورم 
است، اما این فیلم موفق شــد تا با پشت سر 
گذاشتن «دنیاى ژوراسیک» و «شیر شاه» 

این جایگاه را کسب کند.
با این حال عبور از جایگاه ششــم باید براى 
«اسپایدرمن» سخت تر باشــد، زیرا 5 فیلم 
باقى مانده که شامل «آواتار»، «انتقام جویان: 

پایان بازى»، «تایتانیک»، «جنگ ستارگان: نیرو برمى خیزد» و «انتقام جویان: جنگ بى نهایت» است هر یک بیش از 2 میلیارد 
دالر فروخته اند و رسیدن به این مرز براى «مردعنکبوتى» مى تواند غیرواقعى باشد.

این فیلم ابرقهرمانى که تام هالند در نقش مرد عنکبوتى ظاهر شده است، تاکنون 721 میلیون دالر در سینما هاى آمریکا و 970  
میلیون دالر در دیگر نقاط جهان فروش کرده است.

مجموعه کمدى «جناب عالى» ســاخته عادل 
تبریزى احتماًال عید نوروز ســر از تلویزیون یا 

یکى از پلتفرم ها درخواهد آورد.
این مجموعه تامینى احتماًال اولین سریالى باشد 
که در بستِر نمایشى «تلوبیون» یا فیلم گردى و 
یا در دیگر پلتفرم هاى نمایش خانگى پخش شود 
یا از شبکه سه سیما روى آنتن برود. البته هنوز 
زمان دقیق پخش و شبکه پخش کننده مشخص 
نشده و در صورت تدوین نهایى و بازبینى حتمًا 
سازندگان و دست اندرکاران امر به زمان و بستِر 

پخش خواهند رسید و مشخص خواهد شد که این کمدى نمایشى سر از تلویزیون درخواهد آورد یا پلتفرم؟
این مجموعه تلویزیونى یک طنز جذاب و دلچسب اســت که البته فضاى اجتماعى و انتقادى هم دارد. «جناب عالى» سریالى 

کمدى - اجتماعى است که قرار است با نگاهى طنز به نقد سیستم  ادارى کشور و مانع تراشى هاى بر سر انجام کارها بپردازد.
در این سریال پربازیگر، امیرحسین رستمى، حسین سلیمانى، بیژن بنفشه خواه، میرطاهر مظلومى، مهوش وقارى، گیتى معینى، 
رضا بنفشه خواه، سروش طاهرى، بلور کساییان، ایمان اسماعیل پور، محمد الهى، کیوان صباغ، رضا سخایى، میثم سجادى، امیر 

محاسبتى، جواد سلطانى، مصطفى پروین، ایمان راد وبا حضور بیتا سحرخیز و هنرمندى منوچهر آذرى، ایفاى نقش مى کنند.

حامد بهداد یکى از چهره هاى سرشــناس غایب 
در چهلمین جشنواره فیلم فجر است. بهداد بدون 
شک یکى از پرافتخارترین بازیگران این رویداد 
سینمایى محسوب مى شــود که امسال با وجود 
بازى در دو فیلم با بدشانســى نتوانست حضور 
در چهلمین رویداد بزرگ ســینمایى کشــور را 

لمس کند.  
این بازیگر سینما امسال در فیلم سینمایى «پیر 
پسر» به کارگردانى اکتاى براهنى به ایفاى نقش 
پرداخت، فیلمى که فیلمبردارى آن پایان یافت و در 
نهایت نتوانست به جشنواره فیلم فجر راه پیدا کند. 
همچنین بهداد در فیلم سینمایى «باب مارلى» 
به کارگردانى داوود خیــام به ایفاى نقش خواهد 
پرداخت، در ایــن فیلم بهداد با حمیــد فرخ نژاد 
همبازى شده است، هنوز هیچ خبر موثقى نسبت 
مراحل ساخت این فیلم سینمایى در دست نیست. 
در کنار بهداد دیگر بازیگر مطرح ســالهاى اخیر 
سینماى کشور، نوید محمدزاده نیز در جشنواره 
فیلم فجــر چهلم حضور ندارد تا ایــن دو بازیگر 
براى دستیابى به سیمرغى دیگر حداقل یکسال 

صبر کنند.

«اسپایدرمن» ششمین فیلم
 پرفروش تاریخ سینما شد

«جناب عالى» سریال نوروزى
 شبکه 3 مى شود؟ 

حامد بهداد
 غایب بزرگ 

جشنواره 
فیلم فجر 40

خص خواهد شد که این کمدى نمایشى سر از تلویزیون درخواهد آور
ک طنز جذاب و دلچسب اســت که البته فضاى اجتماعى و انتقادى
که قرار است با نگاهى طنز به نقد سیستم  ادارى کشور و مانع تراشى ه
مظلو بنفشه خواه، میرطاهر در این سریال پربازیگر، امیرحسین رستمى، حسین سلیمانى، بیژن
رضا بنفشه خواه، سروش طاهرى، بلور کساییان، ایمان اسماعیل پور، محمد الهى، کیوان صباغ
محاسبتى، جواد سلطانى، مصطفى پروین، ایمان راد وبا حضور بیتا سحرخیز و هنرمندى منوچه

حامد به
در چهلم
شک یک
سینمایى
بازى در
در چهلم
لمس کن
این بازی
پسر» به
پرداخت
نهایت نت
همچنین
به کارگر
پرداخت
همبازى
مراحل س
ب در کنار
سینماى
فیلم فج
براى دس
صبر کنن

لئوناردو دى کاپریو از زمره ستارگان سینما است که خیلى دیر به حق 
خود رسید و براى «از گور برخاسته» و پس از چند نامزدى توانست 
جایزه اســکار بگیرد. وقتى نامش را به عنوان برنده خواندند، سالن 

مراسم اسکار یکپارچه ایستاد و او را تشویق کرد. 
کودك ستاره دیروز و ســتاره امروز دنیاى ســینما در این سال ها 
براى نقش هاى متفاوتى نامزد شد و یا حتى گاهى مورد توجه راى 
دهندگان هم قرار نگرفت. اما بى مهرى هاى اسکار ید طوالیى دارد و 
حرف امروز و دیروز نیست. چه بسا فیلم ها و بازیگرانى که با مجسمه 
طالیى روانه خانه شــدند اما گذر زمان نامى از آنها را براى حافظه 
جمعى باقى نگذاشته است! مسلما جک در «تایتانیک» هیچ وقت 
فراموش نمى شود اما دى کاپریو براى این فیلم حتى نامزد اسکار 
هم نشد. در ادامه نقش آفرینى هاى برتر دى کاپریو ر ا برمى شمریم :

1-جوردن بلفورد، گرگ وال استریت، نامزد اسکار شد اما جایزه به 
متیو مک کانهى براى مشتریان باشگاه داالس رسید.

2-هوارد هیوز، هوانورد، نامزد اسکار شد، اما جایزه به جیمى فاکس 
براى رى رسید، سهم دى کاپریو جایزه گلدن گلوب بود.

3-آرنى گریب، چه کسى گیلبرت گریپ را خورد؟  نامزد جایزه اسکار 
شد، برنده اسکار تامى لى جونز براى فرار بود.

4-بیلى کاستیگان، رفتگان، نامزد جایزه اسکار نشد، برنده اسکار: 
فارست ویتاکر براى «آخرین پادشاه اسکاتلند.

5-جک داوسن، تایتانیک، نامزد اسکار نشــد، برنده اسکار:جک 
نیکلسون براى «بهترین شکل ممکن».

6-هیو گلس،از گور برخاسته، نامزد اسکار و برنده شد.
7-فرانک ابگنیل، اگر مى تونى من رو بگیر،نامزد اسکار نشد، آدرین 

براودى براى پیانیست جایزه را گرفت.
8-کالوین کندى، جانگوى از بندرسته، نامزد اسکار نشد، کریستف 

والتس براى همین فیلم اسکار گرفت.
9-دنى آرچر،الماس خونین، نامزد اسکار شد، فارست ویتاکر براى 

آخرین پادشاه اسکاتلند برنده شد.
10-تدى دانیلز،شاتر آیلند، نامزد اســکار نشد، برنده اسکار:کالین 

فرت (گفتار پادشاه).
نکته:الماس خونین و رفتگان در یک ســال بــه نمایش عمومى 

درآمدند.

بدشانسى هاى
 «لئوناردو دى کاپریو» در اسکار

ى ى ی و ن ر ر به
شما برنامه «جوکر» راطراحى شده است. البته این را هم فراموش نکنیم که «خنداننده 

مشخ و رسید پخش خواهند رسید و مشخپخشخواهند
این مجموعه تلویزیونى یک
کمدى - اجتماعى است که

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

شماره: 140060302006003793- تاریخ: 1400/06/22 - جلسه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رســمى 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 شــده و مستندات ضمیمه شامل ســند 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 شــماره 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 شــده و مستندات ضمیمه شامل ســند 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 نسبت به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/11/06- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/21- م الف: 1265975 - رئیس اداره راه و شهرسازى- سعید 
حاج احمدى. عضو قضائــى - مجتبى پور على. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شــهر - مرتضى ملک زاده 

11/121/
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سردار آزمون رابطه بسیار صمیمى با «صفا هادى»، بازیکن 
سرشــناس عراقى دارد. هر دو بازیکن سابقه حضور در لیگ 
روسیه را دارند و به نظر مى رسد که این باعث نزدیکى زیاد آنها 
شده است. سردار به مناسبت ازدواج صفا هادى پستى را براى 
او نوشت و به این بازیکن عراقى تبریک گفت که این مورد 
توجه سایت اسپورت عراق قرار گرفت. جالب اینکه صفا هادى 
در فهرست عراق براى دیدار حساس با ایران قرار نگرفت و 

آزمون هم این بازى را بخاطر ابتال به کرونا از دست داد.

ادموند اختر، پیشکســوت اســتقالل درباره حضورش در 
این تیم گفت: «اگر یادتان باشــد همه براى دعوت شدن 
به تیم ملى باید حتما در اســتقالل و پرسپولیس مى بودند 
اما من به جرات مى گویــم از آرارات به تیم ملى رفتم و به 
عنوان بازیکن تیم ملى به استقالل  آمدم نه اینکه از ویترین 
اســتقالل به تیم ملى بروم. قراردادى که من با استقالل 
بســتم در ســال 74 مبلغ دو میلیون و 400 هزار بود که 
همه اش را هم گرفتم و مبلغ خوبى  بود. اینکه بخواهیم آن 
زمان را با امروز مقایسه  کنیم نمى شود. چون االن ارزش 
پول از بین رفته اما زمان ما پول ارزش داشت و مى دادند اما 

االن پول ها ارزش ندارد و هیچ نمى توانى بخرى.»

پیام ستاره به ستاره

«اختر»، متفاوت از ستاره ها

03

باشگاه سپاهان در تدارك تقویت این تیم براى نیم فصل دوم 
مسابقات لیگ برتر اســت و مذاکرات با باشگاه هاى مختلف 
براى جذب بازیکنان مد نظر را آغاز کرده اســت. سپاهانى ها 
در اولین اقدام نامه رسمى به باشگاه گل گهر براى جذب سعید 
صادقى ارسال کرده و منتظر پاسخ باشگاه سیرجانى هستند. 
این بازیکن در نیم فصل اول یکى از مهره هاى تأثیرگذار گل گهر 
بود. صادقى بازیکنى است که بعد از درخواست سنگین پیکان از 
پرسپولیس براى جذب کوشکى مورد توجه سرخپوشان پایتخت 

هم قرار گرفته است.

سپاهان به دنبال 
ستاره گل گهر

02

04

در جدیدترین خبرها درباره پیشنهاد باشگاه سلتیک به شباب 
االهلى دوبى براى جذب مهدى قائــدى، وینگر ملى پوش 
کشورمان شنیده شــده که غول فوتبال اسکاتلند پیشنهاد 
خود را براى جذب ستاره ایرانى شــباب کاهش داده است. 
ســلتیک براى به خدمت در آوردن قائدى 3,5 میلیون پوند 
به باشگاه شــباب االهلى پیشنهاد داده اســت؛ در حالى که 
رسانه هاى اماراتى از پیشنهاد  4/5 میلیون یورو یا 4 میلیون 
پوندى براى جذب این بازیکن خبر داده بودند. به نظر مى رسد 
باشگاه سلتیک براى جذب ستاره ایرانى مبلغ اولیه پیشنهادى 

اش را کاهش داده است.

تیم ملى کامرون که میزبان جام ملت هاى آفریقاست در دیدار 
مرحله یک هشــتم این رقابت ها به مصاف کومور رفته و با 
نتیجه 1-2 برابر این تیم به پیروزى رسید؛ با این حال، شرایط 
در بیرون از ورزشگاه محل برگزارى این بازى رو به وخامت 
رفت و درگیرى هایى ایجاد شــد که نتایج خوبى را به دنبال 
نداشت. این درگیرى زمانى رخ داد که جمعیت موفق به حضور 
در ورزشگاه و تماشاى این بازى از نزدیک نشدند. حداقل شش 
نفر در این درگیرى ها کشته شدند و ممکن است تعداد کشته ها 

از این هم باالتر باشد.

تغییر موضع سلتیک

6 کشته براى 
تماشاى فوتبال

سرمربى ذوب آهن گفت: برخى از بازیکنانم نتوانستند کارایى الزم را 
داشته باشند. در نیم فصل سعى مى کنیم تغییرات الزم را ایجاد کنیم 

تا شرایط بهتر شود.
مهدى تارتار درباره عملکرد تیمش در نیم فصل اول لیگ برتر اظهار 
کرد: به دلیل اینکه ذوب آهن در یکى دو فصل گذشته شرایط خوبى 
نداشته و همین دلیل کار سختى داشتیم. سعى کردیم تغییرات زیادى 
ایجاد کنیم و این تغییرات به دلیل این بود که ذهنیت تیم نسبت به 
فصل هاى گذشته تغییر کند. تا حدودى شرایط بهتر شد اما هنوز به 
آن چیزى که مى خواستیم نرسیدیم. انتظارم نسبت به جایگاهى که 

داریم خیلى بیشتر بود.
او ادامه داد: اکنــون هم در نیم فصل هســتیم و برخى از بازیکنان 

نتوانستند کارایى الزم را داشته باشند و شاید بتوانیم این بازیکنان را 
تعویض و در بازار نقل و انتقاالت بازیکن جذب کنیم تا شرایط بهتر 
شود. سال گذشته هم در نیم فصل چنین شرایطى را با پیکان داشتیم 
و بعد از تغییراتى که داشتیم نیم فصل دوم خیلى بهتر شدیم و در پایان 
فصل را خوب تمام کردیم. مى دانیم خیلى ســخت است اما داریم 

تالش مى کنیم و باشگاه هم به دنبال جذب بازیکن است.
سرمربى ذوب آهن با بیان این که باید از هیات مدیره و افرادى که دارند 
تالش مى کنند تا بازیکنان مدنظر را جذب کنیم، تشکر کنم، عنوان 
کرد: مى دانم جذب بازیکنانى که با باشگاه هاى دیگر قرارداد دارند 
بسیار سخت است اما تالش مى کنیم شرایط را بهتر کنیم. ما براى 
سال اول باید سعى کنیم آن شخصیت از دست رفته را به ذوب آهن 

برگردانیم و براى سال هاى بعد شرایط بهترى را دنبال کنیم. مهم 
این است که ذهنیت بازیکنان تغییر کند و هدف من واقعاً همین بوده 

است. تا حدودى هم نسبت به سال گذشته بهتر بودیم.
وى درباره حمایت تمام قد باشگاه ذوب آهن از او براى ادامه کارش 
گفت: هیات مدیره پا بــه پاى ما دارد تمام ســختى ها را تحمل 
مى کند. همه  ما در یک کشتى هستیم و مى خواهیم با کسب نتایج 
خوب دل هواداران را شاد کنیم. هواداران ذوب آهن در این سال ها 
بسیار سختى کشیدند و هدف من این است که با تیمم نتیجه بگیرم 
و روزهاى خوب ذوب آهن برگردد. دوست داریم هواداران با دل 
شاد به ورزشگاه برگردند و خوشحالى را در دل آن ها ببینیم چون 

مالکان اصلى این باشگاه هستند.

ل کنیم. مهم 
اً همین بوده

امه کارش
 را تحمل 
سب نتایج

ین سال ها 
جه بگیرم 
ران با دل
نیمچون

تارتار: برخى  بازیکنانم  کارایى الزم را ندارند

مربى اسبق سپاهان معتقد اســت این تیم هنوز توانایى 
بازگشت به مسابقات را دارد و یکى از سه تیمى است که 

شانس قهرمانى در لیگ برتر را دارد.
حسین فرکى در خصوص شکست سپاهان مقابل مس 
رفسنجان در هفته شانزدهم لیگ برتر و اعتراض شدید 
هواداران این تیم به وضعیت موجــود و کادرفنى اظهار 
داشت: در مورد سپاهان باید بگویم که با توجه به شرایط 
هواداران حق دارند از نتایج کســب شده ناراضى باشند. 
به هر حال هم تیمى بــا توجه به شــرایط و امکانات و 
زیرساخت و مدیریت و داشته هایش یک سطح انتظارى 
ایجاد مى کند و وقتى آن سطح انتظار برآورده نشود این 
نارضایتى ها ایجاد مى شــود و من حــق را به هواداران 

سپاهان مى دهم.
وى در مــورد اینکه در حال حاضر بــراى بهبود اوضاع 
ســپاهان باید چکار کرد، گفت: به نظر من هنوز اتفاق 
خیلى بدى در خصوص سپاهان رخ نداده که بگوییم این 
تیم دیگر شانس قهرمانى ندارد و اگر نگاه کنید آنها هنوز 
در کورس هستند و یکى از سه تیمى هستند که شانس 
قهرمانى دارند. سپاهان توانایى بازگشت به مسابقات را 

دارد و هنوز یک نیم فصل باقى مانده است و نباید از االن 
همه چیز را از دست رفته ببینند.

سرمربى اسبق سپاهان که با این تیم سابقه قهرمانى در 
لیگ برتر را هم دارد در مورد اینکه شاگرد سابقش محرم 
نویدکیا در این یکســال و نیم سرمربیگرى چه سطحى 
از توانایى را از خودش نشــان داده؟ گفــت: من در مورد 
اشخاص نمى خواهم صحبت کنم ولى یک موج جدیدى 
از سرمربیان جوان وارد فوتبال شدند که در حال آزمون و 
خطا هستند و تجربه کسب مى کنند و رفتار جامعه فوتبال 
با اینها آینده فوتبال ایران را ترســیم خواهد کرد. اینکه 
بخواهیم یک مربى را بیش از حد بزرگ کنیم و باال ببریم 
کار اشتباهى است و به او ضربه زدیم و اگرهم بخواهیم 
بى دلیل دست به تخریب کسى بزنیم و او را ناتوان جلوه 
دهیم هم اشتباه دیگرى است و باید در مسیر اعتدال در 

خصوص هرکسى اظهار نظر شود.
فرکى در مورد وضعیت حال حاضر استقالل و پرسپولیس 
در لیگ هم عنوان کرد: به هر حال این دو تیم شــرایط 
خوبى دارند و مدعیان اصلى قهرمانى هستند و از این بابت 
خوشحالم چرا که به قول معروف هر زمان حال این دو تیم 
خوب باشد حال فوتبال ایران خوب است چرا که هواداران 
میلیونى دارند و انتظار از آنها باالست. به نظرم هر دو تیم 
خوب عمل کردند و شانس یکسانى براى قهرمانى دارند 
و ضلع ســوم این رقابت هم همانطور که گفتم سپاهان 
است و به نظرم قهرمان لیگ از بین یکى از این سه تیم 

خواهد بود.
وى در مورد فهرســت جدید تیم ملى و دو دیدار پیش رو 
اظهار داشت: فهرســت تیم ملى را دیدم و تقریبًا همان 
چیزى بود که انتظار مى رفت و خیلى جاى شک و شبهه 
در آن وجود ندارد و من خودم به عنوان کسى که فوتبال 
ایران را دنبال مى کنم از این فهرســت راضى هســتم. 
مهم ترین اتفاق در این فهرست بازگشت مهدى طارمى 
بود و خدا را شکر که مشکل ایجاد شده طوالنى تر از این 
نشد و با مدیریت اطرافیان این سوء تفاهم برطرف شد تا از 
حضور یکى از بهترین بازیکنان مان محروم نشویم چرا که 
در گذشته تجربه تلخى از این اختالفات میان سرمربى و 
بازیکنان مطرح داشتیم. در مورد دو بازى پیش رو هم به 
نظرم خیلى جاى نگرانى نیست و ما نشان دادیم توانایى 
بردن حریفان در این مرحله را داریم و به امید خدا در بازى 

با عراق جشن صعود خواهیم گرفت. 
مربى ســابق تیم ملى در مورد دعوت دوباره از کنعانى 
زادگان و انتقادهاى صــورت گرفته توضیح داد: در مورد 
کنعانى زادگان من هنوز از صحت و سالمت فایل صوتى 
منتشر شده مطمئن نیستم و براى همین نظرى نمى دهم. 
به نظرم تا این موضوع به صورت کامل بررســى نشده و 
توضیحات بازیکن را نشنیده ایم نمى توانیم قضاوت کنیم 

و براى همین نظرى نمى دهم.

پیشکســوت تیم فوتبال ســپاهان گفت: مدیران 
باشــگاه  هاى ســپاهان و ذوب آهــن نباید 
تغییراتــى در کادر فنــى بدهند. محرم 
نویدکیا و مهدى تارتــار جزو مربیان 
خوب فوتبال ایران هستند. مسئوالن 

هر دو باشگاه باید صبور باشند.
حسین چرخابى درباره عملکرد این 
فصل تیم فوتبال ســپاهان اظهار 
کــرد: آن نتایجى که امســال در 
مورد سپاهان انتظار داشتیم با جذب 
بازیکنان خوب کشور و کادر فنى قوى 

برآورده نشده است.
وى افزود: در فوتبال شانس وجود ندارد؛ همانطور 
که کادرفنى سپاهان در پایان هر بازى اذعان مى کنند 
که موقعیت هاى زیادى را از دست مى دهند. بر همین 
اســاس بازیکنان تهاجمى و خط حمله نمى توانند 
آخرین ضربه را به خوبى بزنند. در نتیجه باید کادرفنى 
تغییراتى را در سیستم فنى بدهد و با مرور تاکتیک ها 
در تمرینات براى عملکرد بسیار مناسب در هر بازى، 

موقعیت هایى را که ایجاد شده، تبدیل به گل کنند.

 پیشکســوت فوتبال اصفهان در مورد وضعیت تیم 
ذوب آهن، گفت: هــر چقدر پول بدهیــد همانقدر 
آش مى خوریــد! ذوب آهــن اصًال در حــد فوتبال 
باشــگاهى ایران پول خرج نمى کند و باشــگاهى 
نیســت که در ســال هاى اخیر بودجه زیادى براى 
فوتبال ســرمایه گذارى کند. مربیانى هم که به این 
تیم مى آیند با بودجه کمى که این باشگاه در اختیار 
آنها مى گذارد، چند بازیکــن از لیگ یک و دو جذب 
مى کنند و چندیــن فصل براى این تیــم به میدان 
مى روند. باشــگاه ذوب آهن هیچ گاه براى قهرمانى 
در لیگ برتر فوتبال ایران بسته نمى شود که به نظرم 

این کار اشتباه است.
چرخابى در پایان خاطرنشان کرد: مدیران باشگاه  هاى 
سپاهان و ذوب آهن نباید تغییراتى در کادر فنى بدهند. 
محرم نویدکیا و مهدى تارتار جزو  مربیان خوب فوتبال 
ایران هستند. باید اعضاى فنى هر یک از تیم ها جمع 
شوند و با هم فکرى ببینند که کجاى کار اشتباه بوده 
و براى رفع مشکل تالش کنند. همچنین مسئوالن 
هر دو باشگاه باید صبور باشند و باز هم به کادر فنى 

سپاهان و ذوب آهن فرصت بدهند.
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کســوت اســتقالل درباره حضورش در 
یادتان باشــد همه براى دعوتشدن گر

در اســتقالل و پرسپولیس مى بودند  حتما
مى گویــم از آرارات به تیم ملى رفتم و به 
م ملى به استقالل  آمدم نه اینکه از ویترین 
م ملى بروم. قراردادىکه من با استقالل

400 هزار بود که  دو میلیون و 4ل74 مبلغ
رفتم و مبلغ خوبى  بود. اینکه بخواهیم آن 
مقایسه  کنیم نمى شود. چون االن ارزش

ما زمان ما پول ارزش داشت و مى دادند اما 
شندارد و هیچ نمى توانى بخرى.»

متفاوت از ستاره ها

شاى این بازى از نزدیک نشدند. حداقل شش 
ى ها کشته شدند و ممکن است تعداد کشته ها 

شد.
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سپاهان هنوز شانس قهرمانى دارد
فرکى:

باید به کادر فنى 
سپاهان و ذوب آهن 
فرصت داد

چرخابى:

رســانه ترکیه اى از امضاى قرارداد مهاجم ایرانى فنرباغچه با هال ســیتى طى 
روزهاى آینده خبر داد.

ســایت «فوتومچ» ترکیه خبر داد خبرهاى خوبى به باشــگاه فنرباغچه جدا از 
تقویت هایى که مى خواهد در نقل و انتقاالت زمستانى انجام دهد، رسیده است.

اللهیار صیادمنش مهاجم ایرانى قرار است خزانه فنرباغچه را پر کند. باشگاه هال 
سیتى انگلیس روز شمارى مى کند تا اللهیار صیاد منش را جذب و به ترکیب خود 

اضافه کند.
طبق گزارش هاى رسیده تیم انگلیسى بابت این انتقال 5 میلیون یورو به فنرباغچه 
پرداخت مى کند و از فروش بعدى این بازیکن سهمى خواهد داشت. انتظار مى رود 

این انتقال تا چند روز آینده تکمیل شود.
صیادمنش در سال 2019 از استقالل با مبلغ 750 هزار یورو با قراردادى 5 ساله 
به فنرباغچه پیوســت. بندى در قرارداد این بازیکن 17 ساله در آن زمان بود که 
باشگاه ترکیه اى در صورت فروش این بازیکن در آینده 20 درصد از مبلغ فروش 

را باید به استقاللى ها بدهد. 
در صورت انتقال نهایى صیادمنش به هال سیتى از 5 میلیون یورو، یک میلیون 

یورو(بیش از 30 میلیارد تومان) به باشگاه استقالل خواهد رسید.

نشــریه «اســپورت 1» آلمــان در گزارشــى 
به معرفى ســردار آزمون ســتاره ایرانــى تازه 
وارد بایرلورکــوزن پرداخت. آزمــون چند روز 
پیش قراردادى پنج ســاله با تیــم آلمانى امضا 
کرد تــا از فصــل جدیــد در بوندســلیگا توپ 

بزند.
نشریه معتبر آلمانى در این گزارش نوشت: باشگاه 
بایرلورکــوزن اولین خرید تابســتانى خود را در 

زمستان انجام داد. ســردار آزمون مهاجم ایرانى 
زنیت روســیه بازیکن جدید لورکوزن است که 

از تابستان براى این تیم به میدان خواهد رفت.
عقاب گنبد، شموشــک گرگان، اتکا گرگان این 
اسامى تیم هایى است که آزمون در دوره جوانان 
براى آنها بازى کرده و بایــد از اول تیرماه براى 

بایرلورکوزن بازى کند.
هر کس فکر مى کند که مدیریت لورکوزن یک 
اســتعداد و اعجوبه جوان را در وســعت اروپاى 
شــرقى یا خاورمیانه شــکار کــرده، حداقل در 
مورد سن بازیکن اشــتباه مى کند. چون آزمون 
به عنوان یــک مهاجم ملى پوش و کارکشــته 

وارد رقابــت هــاى بوندســلیگا 
مى شود.

این بازیکن ایرانــى تاکنون 39 
گل در 60 بــازى براى تیم ملى 

کشورش به ثمر رسانده و آمار قابل 
توجهى براى باشگاه فعلى خود زنیت 

سن پترزبورگ ثبت کرده 
است. این بازیکن 27 

ســاله در 104 بازى 
با قهرمان روسیه 

85 گل به ثمر 
و  رســانده 

ارزش این 
یکــن  ز با

طبق ســایت ترانفســر مارکت 25 میلیون یورو 
تخمین زده شده و او ارزشمندترین بازیکن لیگ 

برتر روسیه به شمار مى آید.
بازیکن ایرانى بــه زودى بــراى لورکوزن وارد 
میدان مى شود. او در سال 2013 به روبین کازان 
و روستوف نقل مکان کرد، قبل از اینکه در سن 
پترزبورگ عملکردى درخشان داشته باشد و به 
بازیکنى در کالس بین المللى تبدیل شود. او در 
آنجا سه بار متوالى قهرمان لیگ روسیه و حتى در 

سال 2020 آقاى گل لیگ شد.
قرارداد مهاجم ایرانى تابســتان 2022 به پایان 
مى رسد، بنابراین آزمون از فصل جدید به صورت 

رایگان به باشگاه بایرلورکوزن منتقل مى شود.
مدیران لورکوزن با هوشمندى تمام موفق 
شدند رقباى توانمندى مثل لیون، میالن، 
نیوکاســل، برنلى و  یوونتوس را براى 
جذب سردار آزمون کنار بزنند و استارتى 
طوفانى در نقل و انتقاالت 

زمستانى داشتند.

شکار مهاجم با تجربه ایرانى در کالس جهانى

اللهیار استقالل را 
پولدار مى کند

نشریه قطرى به جنجال تست کروناى تیم ملى عراق 
قبل از بازى با ایران پرداخت.

تیم ملى فوتبال کشورمان پنج شنبه در هفتمین بازى 
خود در مســابقات انتخابى جام جهانى 2022 قطر در 

ورزشگاه آزادى میزبان عراق است.
کاروان تیم ملى عراق به محض ورود به تهران تست 
کرونا داد و از مثبت شدن تست 5 عضو کاروان مطلع 
شد. عراقى ها به تســت ک رونایشان در پایتخت ایران 
اعتراض کردند و دوباره در آزمایشــگاه هاى تهران 
تست دادند و این بار تست یاسر قاسم و مناف یونس 
دو بازیکن کرونایى منفى شد. به همین خاطر خواستار 
تست مجدد از سوى فدراسیون ایران شدند و اعتراض 

خود را به AFC اعالم کردند.
در همین رابطه نشریه «استاد الدوحه» قطر به جنجال 

کرونایى کاروان عراق در تهران واکنش نشــان داد و 
نوشت: تست هایى که تیم ملى عراق قبل از بازى ایران 
در مسابقات انتخابى جام جهانى داد، نشان از ابتالى 

چند بازیکن عراق به کرونا دارد.
کاروان تیم ملى عراق در تهران خواهان تست مجدد 
شدند چون تست کرونایشــان قبل از پرواز به تهران 
منفى بود ولى بعد از چند ســاعت تستشان در تهران 

مثبت شده است.
شاگردان اســکوچیچ اکنون با 16 امتیاز صدرنشین 
گروه اول انتخابــى جام جهانى 2022 هســتند و در 

به برد دارند تا صعودشان بازى پنج شــنبه نیاز 
به جــام جهانى 

قطعى شوند.

واکنش رسانه قطرى به 
جنجال کرونایى حریف ایران

ل ســیتى طى 

نرباغچه جدا از 
، رسیده است.
ند. باشگاه هال

 به ترکیب خود 

رو به فنرباغچه 
. انتظار مى رود 

5اردادى5 ساله 
ن زمان بود که 
 از مبلغ فروش 

و، یک میلیون

بوندســلیگا ــت هــاى

9ن ایرانــى تاکنون 39
 بــازى براىتیم ملى

ه ثمر رسانده و آمار قابل 
ى باشگاه فعلى خود زنیت 

رگ ثبت کرده 
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باشگاه بایرلورکوزن منتقل مى شود. رایگان به
مدیران لورکوزن با هوشمندى تمام موفق
شدند رقباى توانمندى مثل لیون، میالن،
نیوکاســل، برنلى و  یوونتوس را براى
جذب سردار آزمون کنار بزنند و استارتى
انتقاالت طوفانى در نقل و

زمستانى داشتند.
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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 باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم 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 ساز  به مساحت 154/55 مترمربع قســمتى از پالك 539 اصلى واقع در 
قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/11/06 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/11/21 - 1265153/  
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /11/111

فقدان سند مالکیت
آقاى مرتضى خوشینانى به پیوست 2 برگ  استشهادیه مصدق که امضاى شهود رسما 
گواهى گردیده که مدعى است سند مالکیت:  سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین به 
مساحت 265 متر مربع به شماره 1092 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 2840 اصلى 
واقع در بخش 3 حوزه ثبتى آران و بیدگل که بنام مرتضى خوشینانى در صفحه 227 دفتر 
73 ذیل شماره 16402 ثبت و سند مالکیت دفترچه اى به شماره 0123245 الف 87 صادر 
و تسلیم گردیده است سپس برابر صورتجلســه تفکیکى 13947 مورخ 1388/12/2 به 
دو قطعه تفکیک که جهت آن 3831 فرعى و 4419 فرعى از 2840 اصلى منظور گردیده 
است که در اثر جابه جایى مفقود و تاکنون پیدا نگردیده است و اینک درخواست صدور سند 
مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مى باشد از تاریخ انتشــار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى واصل نگردد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنى سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضى 

تسلیم خواهد شد. م الف: 1263756 - رییس ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل- حامد 
فکریان /11/115

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602023008335 - تاریخ ارسال نامه: 1400/10/29 - سند مالکیت 
ششــدانگ آپارتمان 2273/41 و انبارى قطعه هفتم و پارکینگ قطعه چهارم واقع در بخش 
1 ثبت اصفهان با شماره چاپى 397818الف/90 برگى بنام خانم میترا میردامادى در صفحه 
360 دفتر 239 امالك سابقه ثبت و سند داشته که طى سند شماره 5222 مورخ 1390/08/09 
دفترخانه 261 اصفهان به نامبرده انتقال شده است مالک ضمن درخواست صدور سند المثنى 
بشماره 14003026189 مورخ 1400/10/15 با ارائه دو برگ استشهاد شهود با رمز تصدیق 
433350 و شــماره یکتا 140002157160000170 دفترخانه 116 اصفهان سند مالکیت 
المثنى در اجراى ماده 120 آئین نامه قانون ثبت و تبصره هاى ذیل آن در شرف صدور است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
میشود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1266008- حسین زمانى علویجه - سرپرست واحد ثبتى اداره 

ثبت اسناد و امالك مرکزى اصفهان از طرف اعظم امینى آبچوئیه /11/116

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 باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم 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 - 1265883/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /11/117  

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

راى شماره 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 مساحت 28,31 مترمربع از پالك 13900 اصلى 
واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادى و 

استشهادیه محلى مع الواسطه از مالکیت اسداله طوطیان واگذار گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى 
است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/21 -

 م الف: 1266435 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /11/119

مزایده
اجراى احــکام مدنــى دادگســترى شهرســتان خمینــى شــهر در پرونده کالســه 
9900980، 0001984، 0001914، 0001825 لــه آقایان محمــود قائدى، محمدرضا 
نورانى، احســان نــورى، مهــدى حقیقــى علیه آقــاى مرتضــى کرمى به خواســته 
مبلــغ 4200000000 ریال در حــق محکوم لــه و مبلغ 210000000 ریــال بابت حق 
االجرا در نظــر دارد که یک دســتگاه موتور هیدرولیکــى فک پاراتن بنزینــى با مارك

 Berand mete rurs type3288c   no:E8066178 و دو دستگاه فک پاراتن 
با مارك لوکاس فرانســه به ارزش 3900000000 ریال. که کارشناس رسمى دادگسترى 
ارزش مجموع آن را معادل 5800000000 ارزیابى نموده را از طریق مزایده به فروش برساند 

لذا جلسه مزایده در تاریخ یکشــنبه 1400/11/24 ساعت 12 در محل اجراى احکام مدنى 
دادگسترى شهرستان خمینى  شــهر برگزار مى گردد طالبین مى توانند 5 روز قبل از مزایده 
با آقاى عباس کاظمى با شماره تلفن 09929506108 مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک 
بازدید نمایند. خریدار کسى است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار مى بایست ده 
درصد قیمت پیشنهادى را فى المجلس و مابقى را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب 
سپرده دادگسترى واریز نماید. در غیر اینصورت 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 مى بایســت ده درصد بهاى مال را طى یک فقره چک 
تضمین شده در وجه اجراى احکام مدنى دادگسترى آماده و با در دست داشتن اصل و کپى 
چک و اصل کارت ملى نیم ساعت قبل از شــروع مزایده به اجراى احکام مدنى مراجعه و 
درخواســت شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اصل فیش سپرده 
تحویل اجرا نمایند. م الف: 1264988 – دادورز اجراى احکام مدنى دادگسترى شهرستان 

خمینى شهر – على حسن زاده /11/114

دبیر کمیته علمى کشورى مقابله با کرونا گفت: باتوجه 
به روند افزاینده تعداد موارد مثبــت مبتال به اومیکرون 
در سراسر کشــور به نظر مى رســد که نزدیک به پیک 

اومیکرون باشیم.
حمیدرضا جماعتى اظهار داشت: در جلسه کمیته علمى 
براى پیشگیرى از موج سنگین کرونا، بحث و بررسى هاى 
زیادى شد. یکى از توصیه ها این بود که استفاده از ماسک 
در تمامى مجامع، سازمانها، ادارات، دانشگاهها و تمامى 
محل هاى تجمع مسقف، الزامى شود و از ماسک هاى 
استاندارد استفاده شــود؛ چراکه ماسک هاى پارچه اى، 
کارایى چندانى ندارند و ماسک هاى استاندارد و سه الیه 

براى افراد عادى، مورد تایید است.
وى افزود: در مطالعات نشان داده شــده که استفاده از 
ماسک حدود 30 درصد مى تواند در پیشگیرى از ابتال به 

اومیکرون موثر باشد.
دبیر کمیته علمى کشــورى کرونا تاکید کرد: باتوجه به 
مطالعاتى که در مورد اثرات واکسیناســیون انجام شده، 
توصیه کمیته علمى این اســت که مردم ســریعا نوبت 
سوم واکسن کرونا را تزریق کنند؛ چراکه تزریق ُدز سوم، 
مى تواند بیش از 80 درصد از بسترى شدن در بیمارستانها 
پیشگیرى کند. همچنین واکسیناسیون کارکنان سازمانها 

و ادارات دولتى، باید الزامى شود.

نتایج یک بررسى که اخیرا درباره مقایسه اثربخشى  واکسن ها 
در ایران توسط محققان دانشگاه علوم پزشکى شیراز صورت 
گرفته بیانگر آن است، اجراى  طرح واکسیناسیون شامل همه 
گزینه هاى واکسن موجود در ایران با کاهش قابل توجهى 
در ابتال به کووید-19، بسترى شدن در بیمارستان و مرگ 

مرتبط با کووید-19 همراه بود.
در این پژوهش بیش از 3 میلیون 628 هزار نفر از ساکنان 
جنوب ایران که همه افراد شامل گروه سنى باالى 18 سال 
بودند، تحت بررسى قرار گرفتند و داده هاى به دست آمده 
از آن نشان داد، دریافت واکســن به میزان قابل توجهى در 
کاهش آمار مرگ و بســترى تاثیر گذار بوده است.  در همه 

گروه هاى سنى واکسینه شــده با دو دز، به طور کلى میزان 
مرگ و میر، 85درصد کاهش یافته است.

طبق این بررسى، تاثیر واکسن برکت در «پیشگیرى از ابتال» 
با 87/1 درصد اثربخشى، بیشتر از دیگر واکسن ها بوده است. 
این عدد براى سینوفارم 79/9 درصد، براى آسترازنکا 84/4 
درصد و براى اسپوتنیک 7/ 74 درصد است. در «پیشگیرى 
از بسترى»، اثربخشى برکت 86/4 درصد، آسترازنکا 81/5 
درصد، سینوفارم 71/9 درصد و اســپوتنیک 67/5 درصد  
بوده است. در «پیشگیرى از مرگ ناشى از کرونا»، اثربخشى 
برکت 98/3 درصد، اســپوتنیک 100درصد، آســترازنکا 

91/8درصد و و سینوفارم 86/1 درصد بوده است.

نزدیک 
به پیک اومیکرون هستیم

واکسن هاى ایرانى چند درصد 
اثربخشى دارد؟

احتمال بازگشت محدودیتها 
   ایســنا |  وزیر کشــور تاکید کرد: اگر شهروندان 
پروتکل هاى بهداشــتى را رعایت نکنند و اومیکرون 
شــدت پیدا کند، بى تردید محدودیت ها باز مى گردد. 
احمد وحیدى افزود: از همه شــهروندان درخواســت 
مى کنیم به شــدت مراقبتهاى بهداشتى را  مورد توجه 
قرار دهند. وزیر کشــور در پاسخ به سوالى در خصوص 
بازگشت محدودیتها گفت: اگر تعداد شهرهاى نارنجى 
و قرمز در کشور بیشتر شود بى تردید محدودیت ها باز 
خواهد گشت. فعال یک شهر نارنجى داریم که اگر رعایت 
نشود و اومیکرون شدت پیدا کند محدودیتها برمى گردد 
لذا رعایت دقیق پروتکل ها باید به گونه اى باشد که نیاز به 

بازگشت محدودیت هاى سابق نداشته باشیم.

آغاز واکسیناسیون کودکان 
   ایسـنا | سرپرسـت مرکز روابط عمومى و اطالع 
رسـانى وزارت بهداشـت گفـت: واکسیناسـیون بـراى 
کودکان آغاز شد. محمد هاشـمى درباره واکسیناسیون 
گروه سنى 9 تا 12 سال علیه کرونا، گفت: پیرو جلسات 
فنى و تخصصى، گروه سـنى 9 تا 12 سـال در سراسـر 
کشور از سه شنبه پنجم بهمن ماه به همراه والدین خود 
با مراجعه به مراکز واکسیناسیون، واکسینه شوند.وى با 
بیان اینکه واکسیناسیون این گروه سنى تنها با رضایت 
والدین انجام مى شـود، تصریح کرد: طبـق پروتکل ها، 
واکسن هاى مناسب گروه سنى 9 تا 12 سال، سینوفارم و 

پاستوکووك بوده که در دو نوبت تزریق مى شود.

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى رادین افزار پایا با مسئولیت محدود به شماره ثبت 42908 و شناســه ملى 10260607476 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1400/10/04 محمد یزدیان پور بشماره ملى 1271494078 با پرداخت 500000 ریال به صندوق شرکت وارد شرکت و در ردیف 
شرکاى شرکت محسوب گردید . سرمایه شــرکت از مبلغ 1000000 ریال نقدى به 1500000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح زیر 
اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 1500000 ریال نقدى است که تماما به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت . لیست شرکاى 
شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش : مجید یزدیان پور دارنده 500000 ریال سهم الشرکه - حمید یزدیان پور دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه - محمد یزدیان پور دارنده 500000 ریال سهم الشــرکه . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1264054)

آگهى تغییرات
شرکت شیوا امواج آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 19473 و شناسه ملى 10260403602 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مورخ 1400/06/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على سعادتفربه شــماره ملى 1189772396 به سمت رییس هیات مدیره و مدیرعامل و على اصغر 
سعادتفربه شماره ملى 1189814315 به سمت عضو اصلى هیات مدیره و سروش سعادتفر به شــماره ملى 1292698721 به سمت عضو اصلى 
هیات مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمى با امضاء 
مدیرعامل آقاى على سعادتفرهمراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1264072)

تاسیس
شرکت سهامى خاص صنایع ماشین سازان مطلب درتاریخ 1400/10/28 به شماره ثبت 2665 به شناسه ملى 14010707303 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :1) ارائه کلیه فعالیت هاى طراحى ، تهیه ، تولید ، ساخت ، مونتاژ ، تجهیز و راه اندازى خطوط 
تولید کارخانجات صنعتى در زمینه دستگاههاى برش و سایش انواع فلزات و غیر فلزات )واردات تکنولوژى و صنایع مادر و ماشین االت و تجهیزات تولیدى و صنعتى ) 
انجام کلیه فعالیت هاى تجارى و بازرگانى اعم از تهیه و تولید و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ) خرید و فروش ، تهیه و توزیع و پخش و بسته بندى کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى ) شرکت در مناقصات و مزایدات ، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى 
، شرکت در نمایشگاههاى بین المللى تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج از کشور ) ایجاد شعب و دفاتر نمایندگى در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج 
کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، 
بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله خوشاب ، خیابان حکیم فرزانه ، کوچه شماره 23 ، پالك 19 ، طبقه همکف کدپستى 8415789317 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 5 سهم 2000000 ریالى تعداد 5 ســهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 1022 مورخ 1400/10/19 نزد بانک ملت شعبه امیر کبیر با کد 92353 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره 
آقاى رسول مطلب به شماره ملى 1271788438 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مرضیه مطلب به شماره 
ملى 1273066936 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى صادق مطلب به شماره ملى 1291871209 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 مدیر 
عامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محسن شیخ غفور به شماره ملى 0076028471 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مهدى سلیمانى راد به شماره ملى 1287353290 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1264318)

روى موج کووید-19

یک اپیدمیولوژیســت ضمن تشریح وضعیت 
بروز کرونا در کشور، تاکید کرد: در صورت وقوع 
پیک ششم، قله آن در مرگ و میر و بسترى به 
اندازه پیک پنجم نخواهد بود اما این احتمال 
وجود دارد که رکورد ابتال به کرونا در کشــور 

زده شود.
دکتر حمید سورى گفت: على رغم اینکه تغییر 
چشــمگیرى در تعداد موارد مرگ یا بسترى 
ناشى از کرونا نداریم، ولى روند افزایشى ابتال 
به اومیکرون مشهود اســت؛ به شکلى که بر 
اســاس یک تحقیق میدانى کوچک صورت 
گرفته، مشخص شد 60 درصد کسانى که به 
مراکز بهداشتى  مراجعه کردند و تست مثبت 
داشتند، به اومیکرون مبتال بودند و در جمعیت 
عمومى هم از نمونه هاى گرفته شده بین 3 تا 
5 درصد اومیکرون مثبت بوده اند که حاکى از 

روند افزایشى ابتال به این سویه است.
وى افزود: اومیکرون در کشور ما هم در گردش 
است؛ هرچند که نسبت به کشورهاى اروپایى 
تاخیر داشــته اما در کل به نظر مى رسد روند 
افزایشى در کشــور ما هم آغاز شده است، اما 
سرعت گسترش آن بستگى به مدیریت اپیدمى 

و رفتار مردم در تعامالت و تجمعات دارد.
او ادامه داد: چون نظــام مراقبت فعال وجود 
ندارد و از افرادى که به مراکز بهداشتى درمانى 

مراجعه مى کنند تست مى گیریم، در نتیجه بین 
آنها موارد مثبت اومیکرون شناسایى مى شود؛ 
این در حالیست که خیلى از موارد ممکن است 
بدون عالمت بوده یا تنها عالئم خفیف شبیه 
به آنفلوآنزا داشته باشند و در اطراف ما حضور 
داشته باشــند. وقتى مى توان برآورد منطقى 
از وضعیت اومیکرون داشــته باشیم که تعداد 
تست ها و تست هاى تعیین کننده اومیکرون 

را افزایش دهیم تا بتوانیم برآورد منطقى داشته 
باشیم. ما نه به شــکل تصادفى نمونه گیرى 
مى کنیم و نه از همه  افراد تســت مى گیریم؛ 
در نتیجه تصویرى که از وضعیت این واریانت 

داریم چندان کامل نیست و ناقص است.
این اپیدمیولوژیست درباره پیش بینى از شرایط 
کرونا در روزهاى آتى، اظهار کرد: وقوع پیک 
ششم در سطح کشورى ممکن است دیر یا زود 

داشته باشد ولى به شکل استانى و منطقه اى به 
نظر مى رسد اکنون هم شاهد روندى افزایشى 
هســتیم. روند ابتال به اومیکــرون در حال 
گسترش است و ســرعت افزایش آن وابسته 

به اقداماتى است که انجام مى گیرد.
وى افزود: در صورت وقوع پیک ششم، قله آن 
در مرگ و میر و بســترى به اندازه پیک پنجم 
نخواهد بود، اما در مورد تعداد ابتال ممکن است 

قله پیک ششم فراتر از قله پیک پنجم با سویه 
دلتا باشد و این احتمال وجود دارد که در آینده 

رکورد ابتال به کرونا در کشور زده شود.
 سورى با اشاره به رنگ بندى کرونایى استان ها 
و اینکه اساس معیار آن اشتباه بوده است، ادامه 
داد: رنگ بندى پیشین بر اساس موارد بسترى 
بود که نمى توانست ســطح خطر در جوامع را 
معین کند. براى تعیین سطح خطر باید سایر 
متغیرها هم تعیین شوند و در مدل اپیدمیولوژى 
بگنجانیم. آنچه که اکنــون مى توان در رنگ 
بندى به حساب آورد به نظر بنده موارد ابتال به 
اومیکرون است؛ به این صورت که هر نقطه اى 
روند ابتال بیشــتر بود خطر را بیشتر مى توان 

حس کرد.
وى با اشاره به صحبت هایى درباره بازگشایى 
حضورى مــدارس و دانشــگاه ها، بیان کرد: 
بازگشت به شرایط عادى ناگزیر است اما اینکه 
با چه مکانیسمى این بازگشت صورت گیرد و 
امکانات فعلى براى مراقبت از وضعیت اهمیت 
دارد. نمى توان نگاه صفر و صدى داشت، باید با 
داشتن یک نظام مراقبت فعال که مرتبا افراد را 
پایش مى کند با توجه به شرایط از کل یا بخشى 
از ظرفیت بازگشایى ها اســتفاده کرد تا بتوان 
قضاوت کرد که بازگشــایى یا عدم بازگشایى 

مدارس منطقى است یا خیر.

احتمال شکستن رکورد مبتالیان کرونا 
سازمان جهانى بهداشت (WHO) اعالم کرده با «اومیکرون»

اســت که تا ماه مارس ســال جارى احتماًال 60 
درصد مردم اروپا به گونه اومیکرون ویروس کرونا 
آلوده خواهند شد. نتایج پژوهش هاى انجام شده 
نیز نشــان مى دهد که گونه اومیکرون ویروس 
کرونا با وجــود میزان انتقال پذیرى بســیار باال، 
خطر ابتال به نوع شدید بیمارى، بسترى شدن در 
بیمارستان و مرگ و میر ناشــى از آن را افزایش 

نمى دهد.
به گفته متخصصان، زمانى که موج کنونى گونه 
اومیکرون ویروس کرونا سرتاســر اروپا را درگیر 
کرد و سپس آرام گرفت، به لطف واکسیناسیون و 
با توجه به ایمنى که مردم به دلیل ابتال به بیمارى 
کووید 19 به دســت آورده اند و به دلیل کاهش 
ابتالءى فصلى، یک ایمنى جمعى براى چند هفته 

یا چند ماه حاصل مى شود.
محققان اعــالم کرده اند که بــه صورت قطعى 
نمى توان گفت که کووید 19 وارد یک دوره بومى 
مى شــود؛ زیرا ویروس کرونا و گونه هاى جدید 
آن بارها ما را شــگفت زده کرده اســت و باید در 
این زمینه بســیار محتاط باشیم. ازآنجاکه شدت 
بیمارى ناشــى از گونه اومیکرون ویروس کرونا 
کمتر از گونه دلتا است، بیمارى کووید 19 ناشى 
از اومیکرون در حال تبدیل شدن به یک بیمارى 

قابل کنترل مانند آنفلوآنزاى فصلى است.

سویه اومیکرون پایان 
همه گیرى کرونا را 
سرعت مى بخشد؟

آگهى تغییرات 
شرکت سام کوشش شهرکرد شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 63149 و شناسه 
ملى 10680061123 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/10/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حدیث قلى پور هفشجانى به شماره 
ملى 4610741105به سمت بازرس اصلى و صدیقه کیوانى هفشجانى به شماره ملى 
4622603349به سمت بازرس على البدل براى مدت یک 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 (1266092)

آگهى تغییرات 
شرکت آزمایشــگاه کنترل موادغذایى ابن سینااصفهان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 27367 و شناسه ملى 10260480891 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1400/10/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شرکت به 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مهرآباد، 
کوچه نشاط[32-5] ، خیابان سلمان فارسى ، پالك 273 ، پالك قدیمى 21 ، طبقه 
همکف کدپستى 8158984941 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1266098)
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سال هاست که تب زیباتر جلوه دادن چهره و گاهى اندام و 
پیکر موجب شده که اعمال زیبایى افزایش یابد، تا جایى که 
به اذعان کارشناسان ایرانیان در انجام برخى اعمال زیبایى 
از جمله زیبایى بینى در صدر قرار دارند. اما مشکل آنجایى 
شروع مى شود که برخى افراد بخصوص جوانان و باز هم 
به ویژه دختران جوان بعد از مدتى از عمل زیبایى که انجام 
داده اند راضى نیستند و دست به اعمال متعدد و حتى پیکر 
تراشى مى زنند و در صورت دامن زدن به تب زیبابى نه تنها 
نارضایتى از ظاهر براى این افراد افزایش مى یابد، به بیان 
دیگر جراحى براى جراحى را چاره کار مى پندارند و به قول 
معروف خود را مى کوبند و دوباره از نو مى سازند و حتى در 

این صورت هم باز ناراضى هستند.

دامن زدن به تب زیبایى

تاسیس
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى مهر مس سازان نوین کاوش درتاریخ 1400/11/03 به شماره ثبت 69943 به شناسه ملى 14010719464 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه 
فعالیت نمیباشد : انجام خدمات مهندسى مشاور در زمینه مطالعه ، طراحى و نظارت بر اجراى انواع پروژه هاى پایگاه اطالعات جغرافیایى و سنجش از دور ( جى 
آى اس و آر اس ) انجام خدمات مهندسى در زمینه اجرا نقشه بردارى ( برداشت ، پیاده سازى ، تفکیک اراضى ) انجام خدمات مهندسى پیمان ساختمان - انجام 
کلیه امور ابنیه شهرى و راه و ساختمان انجام خدمات مهندسى جى پى اس و پهپاد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سیچان ، کوچه درخشان ، بن بست درخشان 
، پالك 54 ، طبقه دوم کدپستى 8173753714 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 5,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 5000 ریالى 
تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 1750000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1219 مورخ 1400/10/21 نزد بانک ملى شعبه چهار راه نظر 
اصفهان با کد 3111 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى حمید عسگرى به شماره ملى 1272395723 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا صالحى سیچانى به شماره ملى 1272496813 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
محمدرضا بقولى زاده به شماره ملى 1272904458 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى ابوالفضل مؤذن کوهانستانى به شماره ملى 1272244415 به 
سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى سعید نریمانى به شماره ملى 1272338411 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1266094)

آگهى تغییرات
شــرکت همیاران عرصه کوهساران ســهامى خاص به شماره ثبت 1845 و شناســه ملى 14007723903 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/09/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - محمدرضــا صفار به کدملى1141294273 
، علیرضا پورشــریعت به کدملى1819429865 و ســیف اله صفار خوزانى به کدملى 1140352458 بســمت اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - حســین زه تاب خوزانى به کدملى 1141487608 و حمید یزدانــى خوزانى به کدملى 
1141119961 بترتیب بسمت بازرس اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1264331)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بهین ابنیه شایگان درتاریخ 1400/10/29 به شماره ثبت 69914 به شناسه ملى 14010709698 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :امور پیمانکارى مربوط به انجام امور نظارت و خدمات طراحى در امور ساختمان 
سازى - معمارى - شهر سازى - سازه - تاسیسات برقى - تاسیسات مکانیکى - نقشه بردارى - مهندسى ترافیک - راه سازى - نظارت و اجرا ، تعمیر، بازسازى 
و ساخت ساختمانها و ابنیه عمومى اعم از چوبى، آجرى، سنگى، بتنى و فلزى، سازه هاى ساختمانى، محوطه هاى کوچک، دیوار کشى، اجراى پیاده رو ها، فضاى 
سبز، زهکشى، سدسازى، راهسازى (بزرگراه، آزاد راه ها، راه هاى ریلى، باند فرودگاه، تونل ها و پل ها). آسفالت کارى، پل سازى - ساخت و نصب مبلمان شهرى، 
آبنما، نهر سازى، جدول کشى، خط کشى معابر و کلیه امور ترافیکى - تونل سازى و خاکریزى و خاکبردارى - امور پیمانکارى مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو 
اعم از نیروگاه ها، شبکه هاى برق و تاسیسات برقى، پســت هاى توزیع و الکترونیک عام و خاص - تولید، پست، انتقال و توزیع نیرو - امور پیمانکارى مربوط 
به شبکه گازرسانى شهرى، تأسیسات مکانیکى و هیدرومکانیکى سدها، سیستم هاى سردکننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و 
فاضالب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه هاى آب و فاضالب کوچک، وسایل انتقال (آسانسور و پله برقى و باالبر) - سیستمهاى خبر و هشدار 
دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم هاى ارتباطى، شبکه هاى رایانه اى ساختمان، ماسه پاشى(سندبالست) حفاظت کاتودى، 
پوشش(الینینگ) و ایستگاههاى پمپاژ آب و فاضالب کوچک - تزئینات داخلى و خارجى ساختمان ، طراحى و نصب دکوراسیون و غرفه آرایى- شرکت در مناقصات 
و مزایدات دولتى و خصوصى گشایش اعتبارات و ال سى براى شرکت نزد بانکها و اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه بانکها و موسسات مالى و 
اعتبارى داخل و خارج از کشور صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - تامین نیروى انسانى موقت و متخصص صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - عقد قرارداد 
با ارگان هاى دولتى و خصوصى - اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور - شرکت در نمایشگاه و برگزارى نمایشگاه هاى داخلى و خارجى (بجز 
فرهنگى و هنرى) - صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله سروستان ، خیابان شهیدرضا خراسانى ، خیابان هفت تیر ، پالك 
104 ، طبقه همکف کدپستى 8199919743 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,200,000 ریال نقدى منقسم به 120 سهم 10000 ریالى تعداد 
120 سهم آن با نام عادى مبلغ 420000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1233 مورخ 1400/10/23 نزد بانک ملى ایران شعبه چهار راه نظر 
اصفهان با کد 3111 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى امیرحسین الهى به شماره ملى 1271969661 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى داود سوى زاده به شماره ملى 1292052457 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى داود دلشاد 
به شماره ملى 1292770597 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
متفقاً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم پوراندخت یزدانیان نجف آبادى به شماره ملى 1090909640 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم طاهره گلبان به شماره ملى 1284483886 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 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1264335)

آگهى تغییرات 
شــرکت تعاونى نســاجى مهربافت دهق بشــماره ثبــت 1061 و شناســه ملى 
10260164785 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/06/30 و نامه 
شماره4317 مورخ1400/08/15 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان نجف 
آباد : مرکز اصلى شرکت از واحد ثبتى نجف آباد به واحد ثبتى اصفهان بنشانى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله شهرك کاوه ، 
کوچه شبنم ، بلوار پرستار ، پالك 105 ، طبقه اول - کدپستى8196937681 انتقال 
یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1264071)

آگهى تغییرات 
شرکت جاوید جم پارس گلدیس شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 52372 
و شناسه ملى 14004209973 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/10/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به نشانى 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله خواجو 
، خیابان شهداى خواجو ، خیابان بن یاس [8] ، پالك - 77 ، ساختمان افرا ، طبقه 
دوم کدپستى 8153743937 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1266089)

در شرایط کنونى تنوع آسیب هاى اجتماعى در کشور 
بسیار باال اســت و یکى از انواع آسیب هاى اجتماعى 

گرایش زنان و دختران به سیگار کشیدن است.
به گزارش ایمنا، در چند سال قبل سیگار کشیدن زنان و 
دختران یک تابو در اجتماع بود و اگر بود در محلى خلوت 
و دور از چشم اغیار بود، اما امروز اگر شما در مکان هاى 
عمومى دقت کنید، شاهد دختران سیگارکشى هستید 
که با جســارت تمام در مکان هاى عمومى مشــغول 

کشیدن سیگار هستند.
مصرف ســیگار معضل جدیدى است که به ویژه زنان 
جوان را به خود مبتال کرده است و بیم آن مى رود رواج 
گسترده این ماده دخانى این قشر از جامعه را با مشکالت 

جدى مواجه سازد.
افراد معموًال دالیلى مانند توصیه دوســتان و آشنایان 
به مصرف ســیگار، بیکارى، ناراحتى روانى، تنهایى، 
خســتگى و دیدن نمایش سیگار کشــیدن بازیگران 
در فیلم ها را براى سیگار کشــیدن خود ذکر مى کنند، 
دختران جوان براى جلوگیرى از افزایش وزن و نشان 
دادن خود به عنوان افرادى مســتقل و جذاب، سیگار 
مى کشــند. همچنین بســیارى از زنان، استرس را به 
عنوان یکى از دالیل سیگار کشیدن خود بیان مى کنند.

سیگار کشیدن زنان جوان، تحت تأثیر عواملى اجتماعى 
و نیز به مدد تبلیغات هوشمندانه شرکت هاى دخانیاتى 
و البته در غیــاب اقدامات فرهنگــى و جهت گرایانه 
مسئوالن امر، کم کم به سمتى مى رود که نه تنها زشتى 
خود را از دست مى دهد، که به نوعى ژست روشنفکرى، 
مد اجتماعى و کالس اجتماعى بدل مى شود و بیم آن 

مى رود که در آینده اى نه چندان دور این نابهنجارى به 
عنوان یک هنجار در جامعه پذیرفته مى شود.

نتایج پژوهش هــاى مختلف حاکى از آن اســت که 
مصرف سیگار در بین زنان و دختران در پایتخت داراى 
عللى اجتماعى است که متغیرهایى مانند هنجارشکنى، 

رهایى از فشــار عصبى، تبعیت از مد و سیگارى بودن 
همسر بر آن مؤثر است. از آنجا که استعمال دخانیات 
مانند سیگار و قلیان زمینه را براى روى آوردن افراد به 
ویژه نسل جوان به مواد مخدر فراهم مى آورد، مصرف 
قلیان و ســیگار را مى توان زنگ خطرى براى گرایش 

زنان به مواد افیونى قلمداد کرد. 
شواهد حاکى از آن است که نگاه منفى به پدیده «زنان 
و دختران ســیگارى» به تدریج در حال رنگ باختن 
اســت؛ به طورى که این روزها دیدن دختران سیگار 
به دســت در کافى شــاپ هاى دود گرفته، پارك ها و 

ماشــین هاى مدل باال چندان عجیب نیست و شاید 
مانند ایام قدیم مشــاهده چنیــن صحنه هایى دیگر 
چشــم ها را به خود خیره نکند. حال سوال این است؛ 
آیا قبح اجتماعى و فرهنگى سیگار کشیدن دختران در 

جامعه امروزى از بین رفته است؟
به گفته مسئوالن حدود سه درصد زنان ایرانى سیگارى 
هستند، آمارى که بى تردید طى سال هاى اخیر به ویژه 
در جوان ترها فزونى یافته است. کارشناسان در حالى 
خطر افزایش مصرف سیگار در دختران بویژه دختران 
دبیرستانى و دانشجو را گوشزد مى کنند که «قلیان» به 
تهدیدى جدى تر بدل شده و آمار مصرف آن نیز بسیار 
بیشتر از سیگار اســت؛ به طورى که بر اساس اعالم 
جمعیت مبارزه با دخانیات مصــرف قلیان در دختران 
از افزایش 10 درصدى برخــوردار بوده که البته عمده 
مصرف باز هم در دختــران جوان تر یعنــى دختران 

دانشجو و دبیرستانى است.
این افزایش مصرف در شــرایطى است که خانواده ها 
نسبت به قلیان کشــیدن دختران شان چندان حساس 
نیســتند و چه بســا کــه در جمع هــاى خانوادگى و 
تفرج گاه ها، دور یکدیگر جمع شــده و نعنا و ســیب و 
دوسیب است که دست به دســت مى چرخد و تعارف 
مى شــود و متأســفانه امروز قلیان به عنــوان نوعى 
تشریفات ویژه جاى خود را در خانواده ها باز کرده است.

استعمال دخانیاتى مثل سیگار، قلیان عوارض بسیارى 
را هم در مردان و هم در زنان ایجاد مى کند اما بعضى از 
این بیمارى ها در زنان، سریع تر و در سنین پایین تر ایجاد 

مى شود یا شایع تر است.
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آرش نورآقایــى، فعال حــوزه گردشــگرى گفت: تصور 
مسئولین از توسعه گردشــگرى صرفًا گسترش خدمات 
هتلینگ و حمل و نقل و... بوده است، در حالى که همواره 
از نمایش و تأکیــد بر جنبه هاى فرهنگــى و معنوى آثار 
فرهنگــى و تاریخى که در واقع ریشــه هاى تمدن ایران 

اسالمى است غافل مانده ایم.

غفلت از تاریخ

04

محمود علیگو، سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعى 
سازمان بهزیستى کشــور گفت: بى توجهى هاى کوچک و 
مستمر به سالمندان، مى تواند آسیب بزرگى به روح و روان آنها 
وارد مى کند. براساس آمارهاى موجود، اکنون هشت میلیون 
و 400 هزار نفر سالمند در کشور وجود دارند. طبق آمار وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکى نیز 10 درصد از جمعیت 
کشور را سالمندان تشکیل مى دهند و این آمار در 2 تا 3 دهه 

آینده به 25 درصد مى رسد. 

آسیب دیدگى سالمندان

سیگار کشیدن؛ ژست روشنفکرى دختران جوان

مشاور امور زنان در وزارت آموزش و پرورش از 
تالش این وزارتخانه براى ثبت نام دانش آموزان 

بدون شناسنامه در مدارس خبر داد.
زهرا پناهى روا درباره مذاکره براى دانش آموزان 
ایرانى که بى شناسنامه هستند و همچنین دانش 
آموزان اتباع که به علت نداشتن مدارك هویتى 
از تحصیل بازمانده اند، گفت: چند دستگاه اجرایى 
مثل وزارت کشور و سازمان ثبت احوال و... باید 

به این حوزه وارد شــوند. رسیدگى 
و توجه بــه این دانش آمــوزان در 
دست اقدام است و ان شاا... در آینده 
نزدیک این پیگیرى ها براى دانش 
آموزان بى شناسنامه مثمرثمر باشد. 
وى اظهار داشــت: وزارت کشــور 
برنامه اى پیش بینى کرده که براى 
دانش آموزانى کــه مهاجرند یک 
کد صادر کند و بر اساس این کد ما 
آن ها را در مــدارس ثبت نام کنیم؛ 
یعنى هیچ دانش آموزى نداریم که 
کد داشته باشد و ثبت نامش نکرده 

باشیم. همه دانش آموزان در سراسر کشور تحت 
پوشش قرار مى گیرند؛ البته دانش آموزانى که 
مهاجر باشند، فقط وزارت کشور باید کد مربوطه 

را به ما بدهد. 
مشــاور امور زنان در وزارت آموزش و پرورش 
در پاســخ به این ســوال که نظر شــما درباره 
دســتورالعمل ادامه تحصیل دانش آموز دختِر 
متاهل در مدارس روزانه چیســت؟ گفت: این 
دستور العمل براى این اســت که مانعى براى 
تحصیل دانــش آموزانى کــه در اواخر دوران 

تحصیل خود هستند، ایجاد نکنیم این برنامه در 
نظر گرفته شده است. براى اینکه وقتى کسى 
ازدواج مى کند مشکلى متوجه او نباشد و بتوانند 
ادامه تحصیل دهند این شرایط را فراهم کردیم. 
پناهى روا در ادامه گفــت: در آیین نامه اجرایى 
مدارس آورده شــده که مدیران براى ثبت نام 
این گونه دانش آموزان دست شــان باز باشد؛ 
ولى با توجه به شرایط خاصى که دانش آموزان 

متاهل دارند حتما باید مالحظات را داشته باشند. 
مالحظات دربــاره ظاهر دانش آمــوز و اینکه 
خانواده هــا در این زمینه همراهــى کنند باید 
رعایت شود تا این دانش آموزان هم بتوانند ادامه 

تحصیل بدهند. 
وى در پاسخ به این سوال که آیا این رویه باعث 
افزایش ازدواج در سنین پایین نمى شود؟ گفت: 
خیر، این مساله ارتباطى ندارد. کودك همسرى 
فرق مى کند با این که دانش آموزى در سن 18 

سالگى بخواهد ازدواج کند. 

رئیس سازمان بهزیســتى، گفت: 80 هزار خانوار پشت 
نوبت دریافت خدمات مســتمر و غیر مستمر در سازمان 

بهزیستى قرار دارند.
على محمد قادرى گفت: ســازمان بهزیستى براساس 
قانون تامین نیازهاى زنان خودسرپرســت و سرپرست 
خانوار حمایت هاى اجتماعى و مداخالت به هنگام و در 
دسترس را به عنوان مددکارى اجتماعى ارائه کرده است 
تا ضمن توانمندسازى آن ها، اهدافى مانند ارتقاء، سالمت 

و توسعه اجتماعى را محقق کند.

قادرى ادامــه داد: در حال حاضر 247 هــزار خانوار زن 
سرپرست و نیازمند وجود دارد که با احتساب بعد خانوار 
معادل 581 هزار نفر مى باشد در سراسر کشور جمعیتى 
معادل 8 درصد از جمعیت خانوارهاى زن سرپرست است. 
این تعداد 29/5 درصد به دلیل فوت سرپرســت، 26/4 
درصد به دلیل طالق و 26/7 درصد به دلیل از کارافتادگى 
سرپرســت و 15/4 درصد به دلیل اعتیاد زندانى بودند و 
سایر موارد تحت پوشش سازمان بهزیستى و 2 درصد نیز 

دختران مجرد خود سرپرست هستند.

رئیس ســازمان بهزیســتى ادامه داد: علیرغم اقدامات 
توانمندسازى و خروج سالیانه تعدادى از زنان سرپرست 
خانوار به دلیل افزایش روز افزون این آمار در حال حاضر 
80 هزار خانوار پشــت نوبت دریافت خدمات مستمر و 
غیر مستمر در سازمان بهزیســتى قرار دارند همچنین 
تعداد بیش از 43 هزار زن سرپرست خانوار شهرى تحت 
پوشش بیمه هاى تامین اجتماعى این نهاد قرار دارند که 
به دلیل مشکالت حمایتى و کمبود اعتبار در این حوزه نیز 

پشت نوبتى وجود دارد.

80 هزار خانوار، پشت نوبت دریافت خدمات 

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: احداث 10 اردوگاه 
معتادان متجاهر در اســتان هاى کشور براى ساماندهى 
معتادان در دســتور کار بوده که تاکنون در خراســان، 

اصفهان، قم، همدان و لرستان راه اندازى شده است.
اسکندر مومنى اظهارداشت: آسیب هاى اجتماعى و رفع 
آنها همواره از دغدغه هاى مقام معظم رهبرى بوده که بر 

حل آنها تاکید ویژه دارند.
مومنى با اشاره به فعالیت ســتاد مبارزه با مواد مخدر در 
کاهش آســیب هاى اجتماعى گفت: این ستاد در چهار 
حوزه مقابله، پیشگیرى، درمان و توانمندسازى فعالیت 
مى کند و هر چهار حوزه را همسو با یکدیگر پیش مى برد.

وى با بیان اینکه ساماندهى معتادان متجاهر نیز با عنوان 
یکى از مهم ترین آسیب هاى اجتماعى همواره مورد توجه 
و دغدغه مسئوالن امر بوده است، گفت: این ساماندهى 
اولویت کوتاه مدت ستاد است چراکه  نباید معتادانى که 

خانواده یشان آنها را رها کردند در سطح شهر رها باشند.
دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه دولت 
باید این معتادان را ســاماندهى کند، افزود: احداث 10 
اردوگاه معتادان متجاهر در اســتان هاى کشور براى 
ساماندهى معتادان در دســتور کار بوده که تاکنون در 
خراسان، اصفهان، قم، همدان و لرســتان راه اندازى 

شده است.

10 اردوگاه براى معتادان متجاهر احداث مى شود

تالش براى ثبت نام کودکان بى شناسنامه 
در مدارس
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مژگان ناقل، روانشناس خیانت زوجین به یکدیگر در فضاى 
مجازى را از جمله مشکالت عصر مدرن دانست و گفت: تصور 
غلطى است که با چک کردن دائمى گوشى همسر مى توان 
از خیانت او در فضاى مجــازى جلوگیرى کرد چراکه چنین 
رفتارهاى کنترل گرایانه تنها اثر مخرب خواهد داشت و زوجین 
باید به جاى این رفتارهاى کنترل گرایانه خالء هاى موجود در 
رابطه خود را شناسایى و پر کنند.وى افزود: بعضا افراد احساس 
مى کنند در فضاى مجازى ایمن تر هستند و مى توانند احساس 
تنهایى که در رابطه اصلى با همسر خود دارند را با پناه بردن به 

فضاى مجازى و رابطه فرا زناشویى پر کنند.

خیانت از «گوشى» 
نمى گذرد
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سه نفر از بانوان آبفاى استان اصفهان حائز عناوین برتر در بخش هاى امور بانوان و خانواده، 
پژوهش و مادر نمونه در صنعت آب و برق شدند.

در برنامه بزرگداشت والدت حضرت فاطمه زهرا(س) و مقام زن و روز مادر که به صورت 
ویدئو کنفرانس با حضور وزیر نیرو و همچنین معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده 
برگزار شد، از اعظم السادات مرتضوى مشــاور امور بانوان آبفاى استان اصفهان به دلیل 
تشکیل نخستین کمیته امور بانوان در صنعت آبفا به عنوان مشاور برتر در بخش امور بانوان 

و خانواده صنعت آب و فاضالب کشور تقدیر شد.
همچنین سعیده ســعیدى، مدیر دفتر توســعه پایدار با تالیف چهار جلد کتاب به عنوان 
پژوهشگر برتر صنعت آب و فاضالب کشور و نســیمه بارانى، رئیس بهره بردارى آبفاى 
منطقه 3 شــهر اصفهان به عنوان مادر نمونه معرفى شدند. گفتنى است وزیر نیرو در این 
جلســه با بیان این که بالغ بر 15 درصد کارکنان وزارت نیرو را بانوان تشکیل مى دهند، 
گفت: 18 درصد کل بانوان وزارت نیرو جزء مدیران رده عالى هستند که باید در پایان دولت 
سیزدهم از رشد قابل توجهى برخوردار شوند. على اکبر محرابیان گفت: در وزارت نیرو باید 
شوراها و تشکل هاى بانوان در زمینه هاى مختلف علمى، پژوهشى و خیریه جدى تر گرفته 
شوند تا مشکالت مرتبط با این موضوع از طریق هم افزایى برطرف گردد. شایان ذکر است 

در پایان این آئین، از کتاب «زیست بوم مدیریتى بانوان» رونمایى شد.

درخشش بانوان آبفاى استان اصفهان 
در صنعت آب و برق

محمدجعفر صالحى گفت: مصوبه اختصاص سهمیه یک میلیون 
و هفتصد و پنجاه هزار تنى ســنگ آهن به ذوب آهن اصفهان 
متاسفانه عملیاتى نشد و ما همچنان در تالش براى احیاى یک 
مصوبه حیاتى هســتیم که البته این تالش ها تاکنون نتیجه اى 

نداده است.
معاون خرید شــرکت ذوب آهن افزود: ذوب آهن اصفهان سهم 
10 درصدى از تولید فوالد کشور دارد و به عنوان نخستین شرکت 
فوالدى، نقش بزرگى در صنعتى شدن کشور داشته است اما با این 

وجود، از هیچ سهمیه مواد اولیه اى برخوردار نیست.
صالحى اظهار داشــت: از چند ماه پیش به دنبال عدم فعالیت دو 
معدن سنگ آهن چاه گز و ققنوس یک و نرسیدن بار سنگ آهن 
به ذوب آهن، موجودى مواد اولیه به شــدت بحرانى شده و تداوم 

آن در تولید محصوالت این صنعت مشکالتى ایجاد خواهد کرد.
وى با بیان این که به دنبال رفع مشکل از هر مسیر و با هر مسئولى 
به گفت وگو نشستیم اما تاکنون به نتیجه نرسیده ایم، گفت: هم 
اکنون با یک رکود مواجهیم، نه حمل و نقل بارى داریم، واگن ها 
خالى اســت و خریدى در بازار صورت نمى گیرد و وضعیت بازار 

فروش خوبى نداریم.

صالحى با اشاره به این که بهمن ماه سال گذشته از طریق بورس 
قادر به خرید مواد اولیه شدیم، ادامه داد: هم اکنون از گندله و نرمه 
گندله براى تولید اســتفاده مى کنیم و ذخایر سنگ آهن و زغال 

سنگ در حال اتمام است.
معاون خرید شــرکت تصریح کــرد: در صورتى که مــواد اولیه 
تامین نشــود و مجبور به تعطیلى کوره بلند شویم خسارات چند 
هزار میلیاردى براى ذوب آهن و بحران هاى اجتماعى جدى در 
پى خواهد داشت که به جز اصفهان، پنج استان از جمله کرمان، 
خراسان جنوبى، سمنان، گلستان و مازندران که تامین کننده زغال 
سنگ ذوب آهن هستند نیز تعطیل شده و باعث بیکارى 17 هزار 

فرد شاغل در معادن زغال سنگ مى شویم.
معاون خرید شــرکت گفت: امروز تصمیم گیران و سیاستگذاران 
روش کوره بلند را براى ســاخت فوالد قبول ندارند و به استفاده از 
گندله، کنسانتره و آهن اسفنجى توصیه مى کنند این در حالى است 
که در روش کوره بلند ما نه تنها از گاز یارانه اى استفاده نمى کنیم 
بلکه با ســوزاندن کک و بازگشــت گاز فرآیندى به نیروگاه، برق 
مصرفى مورد نیاز را تولید مى کنیم. به عبارت دیگر، در روش غیر 
کوره بلند، عمال گاز و برق یارانه اى را به جاى فوالد صادر مى کنیم .

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان هشدار داد؛

عدم تأمین مواد اولیه ذوب آهن یعنى خسارات 
چند هزار میلیاردى

به همت داوطلبان نیکوکار اصفهانى دو پایگاه امداد و نجات جاده اى تجهیز شد.
معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: به همت 3 نفر از خیران 
داوطلب شهرستان هاى شــاهین شــهر و تیران و کرون، طرح هاى کمک به تجهیز 

پایگاه هاى امداد و نجات جاده اى تقى آباد و مورچه خورت اجرا شده است.
محمدنوید متقى افزود: این دو طرح به ارزش تقریبى 80 میلیون ریال و شامل اهداء یک 
دستگاه ساکشن و اهداء یک دستگاه دوچرخه و سرویس مبلمان بوده که با هدف تجهیز 
پایگاه هاى امداد و نجات جاده اى و رفاه حال امدادگران و نجاتگران پایگاه اجرا شده است.

کمک به تجهیز 2 پایگاه امداد و نجات جاده اى 

بانک ایران زمین در دوازدهمیــن دوره جایزه ملى مدیریت مالى 
ایران، موفق به دریافت تندیس این مراسم شد.

به گزارش روابط عمومى بانک ایران زمین، دوازدهمین دوره جایزه 
ملى مدیریت مالى ایران، روز سه شنبه 28 دى سال 1400 با حضور 

جمعى از مسؤوالن کشورى، مدیران شرکت ها و اساتید دانشگاه 
در سالن اجالس سران، برگزار شد که در این مراسم مجید رضى 
زاده معاون مالى و پشتیبانى این بانک به عنوان نماینده این بانک 
تندیس بلورین دوازدهمین دوره جایزه ملى مدیریت مالى ایران را 
دریافت کرد. جایزه ملى مدیریت مالى ایران که از سال 1389 هر 
ساله برگزار مى شود، بسترساز بهبود و ارتقاى سطح مدیریت مالى و 

اقتصادى در شرکت ها و سازمان هاى شرکت کننده است.
حمایت مدیریت مالى حرفه اى در مسیر دستیابى به جایگاه واقعى 

در شرکت ها و سازمان ها، تشویق و ترغیب شرکت ها براى انجام 
خودارزیابى و شناخت نقاط قوت و ضعف و زمینه هاى بهبود، ایجاد 
فضاى رقابتى مناسب و حرفه اى شرکت ها و سازمان هاى ایرانى، 
تعریف راهبردى از مدیریت مالى و اقتصادى ســازمان در جهت 
دستیابى به اهداف اســتراتژیک، معرفى و قدردانى از شرکت ها و 
سازمان هاى برتر در حوزه مالى و اقتصادى، فراهم کردن امکان 
تبادل تجربیات موفق مدیران مالى از جمله اهداف برگزارى این 

جایزه عنوان شده است.

دریافت جایزه ملى توسط 
بانک ایران زمین


