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پیش ثبت نام اربعین متوقف شدتزریق دوز دوم واکسن فرهنگیان تا هفته آیندهآناهیتا درگاهى در بیمارستان بسترى شدعلت مهاجرت نخبگان چیست؟ تارتار: نیاز به یک  خانه تکانى اساسى داشتیم ورزشاستانفرهنگ جهان نما

ریشه  اصلى احتکار 
و تقلب در بازار 
دارو و واکسن

شیوه بازگشایى مدارس در اصفهان
3
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درختان سپه
 جان سالم 

به در مى برند؟

در هفته هاى اخیر با شیوع و مرگ ومیر سهمگین ترین موج 
همه گیرى کرونا در کشور، اخبار حوزه بهداشت و درمان 
با حساسیت بیشترى دنبال مى شود؛ در این میان آنچه 
تأســف و حیرت همگان را برانگیخته، سوءاســتفاده 

معدودى انسان نما از شرایط است که دارو احتکار...

دهم اردیبهشت ماه سال جارى بود که حسین کارگر، 
شهردار منطقه 3 اصفهان، از اجراى طرح پیاده راه سازى 
خیابان سپه خبر داد و هنوز یک ماه از شروع این عملیات 
نگذشــته بود که یکى از درختان نارون 40 ســاله این 
خیابان، در اوج سبزى و سالمت سقوط کرد و بر زمین 
افتاد. با علم به وجود معضل ریشه هاى سطحى درختان 
در این خیابان اما عملیات پیاده راه ســازى، همچنان 
ادامه پیدا کرد تا جایى که  امروز، دو سوى خیابان سپه، 
کانال هایى براى عبور لوله هاى ســیاه کنده شده و این 
کانال ها فاصله بسیار کمى تا تنه درختان دارد. محمد 
فیض، مدیرعامل سازمان نوسازى و بهسازى شهردارى 

اصفهان...

پیشرفت زیرسازى راه آهن اصفهان- شهرکرد از نیمه گذشتپیشرفت زیرسازى راه آهن اصفهان- شهرکرد از نیمه گذشت
این پروژه این پروژه 9292 کیلومترى دسترسى مرکز استان چهارمحال و بختیارى به شبکه ریلى را از طریق استان اصفهان میسر مى سازد کیلومترى دسترسى مرکز استان چهارمحال و بختیارى به شبکه ریلى را از طریق استان اصفهان میسر مى سازد
3

مدیرکل آموزش  و پرورش استان تبیین کرد

شیمبا به استقالل افتخار کرد؛ 
با فوالد بست!

لوسیانو پریرا ملقب به شیمبا پس از دریافت پیشنهاد استقالل گفته بود از 
این پیشنهاد احساس غرور مى کند. پریرا که از پایان فصل فوتبالى گذشته 
و بعد از دیدار فینال جام حذفى بین استقالل و فوالد به گزینه اصلى حضور در تیم 
آبى تهران و بازى در نوك خط حمله این تیم به جاى شــیخ دیاباته تبدیل شده بود 

سرانجام تصمیم خود براى ادامه حضور در تیم فوالد را عملى کرد...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

خشکسالى بى سابقه 
کاشان در

 50 سال گذشته

وزیر بهداشت: دانشگاه ها باید باز شوند
2

 اسامى تعاونى هاى برتر ملى، برتر استانى و شایسته تقدیر استانى- سال 1400  

ستاد گرامیداشت هفته تعاو ن استان اصفهان 

تعاونى هاى برترملى و شایسته تقدیر ملى استان اصفهان در شانزدهمین جشنواره تعاونى هاى برتر
افتخار گرایش نام شهرستان  نام کامل شرکت تعاونى ردیف

تعاونى برتر ملى  صنعتى اصفهان کیا پلیمر آروند 1
تعاونى شایسته تقدیر ملى خدمات اصفهان بهداشتى درمانى نسیم سالمت سپاهان 2

شرکت هاى تعاونى برتر استان اصفهان - سال 1400
گرایش شهرستان نام شرکت تعاونى/ اتحادیه ردیف

صنعتى  اصفهان کیا پلیمر آروند 1

خدمات اصفهان بهداشتى درمانى نسیم سالمت سپاهان 2

اتحادیه تأمین نیاز مصرف 
کنندگان اصفهان اتحادیه بازرگانى شرکت هاى تعاونى مصرف فرهنگیان استان 

اصفهان 3

تأمین نیاز مصرف کنندگان اصفهان مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان 4

فرش دستباف شاهین شهر اطلس کاران بدیع 5

توسعه وعمران گلپایگان توسعه وعمران  شهرستان گلپایگان 6

اعتبار اصفهان اعتبار کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
اصفهان 7

دهیارى نجف آباد روستایى دهیاریهاى  بخش مرکزى نجف آباد  8

توسعه روستایى اصفهان فراگیر وحدت روستایى ورتون 9

اتحادیه توزیعى اصفهان اتحادیه شرکت هاى تعاونى دهیارى هاى استان اصفهان 10

تأمین نیاز تولید کنندگان نجف آباد درب و پنجره سازان نجف آباد 11

شرکت هاى تعاونى شایسته تقدیر استان اصفهان
گرایش نام شهرستان  نام کامل تعاونى ردیف
صنعتى گلپایگان لوله گستر گلپایگان 1

تامین نیاز مصرف کنندگان شاهین شهر مصرف کارگران هسا 2
کشاورزى اصفهان رهسازان طبیعت صفاهان 3
حمل ونقل شهرضا سواریهاى خود راننده کرایه امین شهرضا 4
معدنى نظنز معدنى سنگ گرانیت شفق 5
مسکن اصفهان مسکن فرهنگیان ناحیه پنج آموزش و پرورش اصفهان 6
بانوان کاشان بانوان گل یاس کبود کاشان(چند منظوره) 7
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مدیرکل تعاون، کار و مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى استان:رفاه اجتماعى استان:

5252 طرح  طرح 
تعاونى در تعاونى در 

استان اصفهان استان اصفهان 
افتتاح مى شودافتتاح مى شود

3

2

شهردار  اسبق تهران:شهردار  اسبق تهران:

کسى در کسى در 
پایتختپایتخت

20002000 سند  سند 
مالکیتمالکیت  

آپارتمان داردآپارتمان دارد

انتقاد جهانگیر الماسىانتقاد جهانگیر الماسى
 از «مافیا»بازى

نموج
مان 
چه
ده

2

4
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تجربیات گرانبهاى جوان اول سپاهان تجربیات گرانبهاى جوان اول سپاهان 
از اردوى تیم ملىاز اردوى تیم ملى

س تاره مى شود...س تاره مى شود...

و بعد از
آبى تهران
تص سرانجام

جهان نما
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وزیر بهداشت برگزارى کالس هاى آموزشى دانشگاه ها 
به شــکل مجازى را کافى ندانســت و گفت: باید براى 
وضعیت بهتــر تحصیلى و تربیتى دانشــجویان برنامه 
ریزى کنیم، در هر صورت باید دانشگاه ها باز شود؛ این 
احتمال را مى دهیم تا اواسط مهرماه سال جارى بازگشایى 
دانشگاه ها را به شــکل ترکیبى و بر اساس وضعیت هر 
دانشگاه داشته باشیم. بهرام عین اللهى «بومى گزینى» 
را هدف اصلى خود در حوزه جذب دانشجو عنوان کرد و 
گفت: بومى گزینى در گذشته به نحو احسن انجام شد و 
باید بار دیگر دنبال شود. به عنوان مثال زمانى که در همه 
دانشگاه هاى علوم پزشکى، دانشکده پرستارى وجود دارد، 

لزومى ندارد دانشجوى آن شهر از یک دانشگاه در مکان 
زندگى خود به دانشگاهى دیگر برود. این کار کمک خواهد 
کرد تا بار حوزه رفاهى و دانشجویى دانشگاه ها در مواردى 

مانند خوابگاه و تغذیه کم شود.
وى با بیان اینکه کالس هاى درس حتماً تشکیل خواهد 
شد اما تعداد فراگیران نســبت به وضعیت هر دانشگاه 
متفاوت اســت و به صورت ترکیبى خواهــد بود، اظهار 
کرد: در دانشگاه هاى علوم پزشکى، در حوزه دستیارى 
و تحصیالت تکمیلى مشکلى براى حضور دانشجو وجود 
ندارد و تنها در حوزه دانشــجویى باید برنامه ریزى الزم 

صورت بگیرد.

همزمان با اعالم موافقت دولت عراق براى حضور 30 
هزار زائر ایرانى در مراسم اربعین، پیش ثبت نام اربعین 
متوقف شد. بنا براعالم کمیته اعزام ستاد مرکزى اربعین 

قرار بود پیش ثبت نام از امروز آغاز شود.
سازمان حج و زیارت که از سوى ستاد اربعین، مسئولیت 
اعزام زائران را به عهده دارد، در اطالعیه تازه اى اعالم 
کرد: «با توجه به اخبار واصله در خصوص تصمیم دولت 
عراق مبنى بر تخصیص ســهمیه 30 هزار نفرى براى 
جمهورى اســالمى ایران به منظور شرکت در مراسم 
اربعین و صرفًا تعیین مرز هوایى براى اعزام و ضرورت 
لزوم آگاهى از جزئیات و شــرایط مدنظر کشــور عراق 

و نحوه اعزام مشتاقان، مقرر شــد که ثبت نام «فعًال» 
متوقف شــود تا تصمیم طرف عراقى در ستاد مرکزى 
اربعین، بررسى و در خصوص آن تصمیم گیرى و اعالم 
شود.»کمیته اعزام ســتاد مرکزى اربعین پیش از آنکه 
تصمیم دولت عراق درباره اربعین اعالم شود، اطالعیه 
داده بود که پیش ثبت نام از زئرانى که دو دوز واکســن 
کرونا را تزریق کرده اند از روز دوشنبه (15 شهریورماه) 
آغاز  مى شود.عراق عالوه بر سهمیه 30 هزار نفرى که 
براى ایران تعیین کرده، ورود به این کشور را «فعًال» به 
دریافت ویزاى قطعى و معتبر و سفر از طریق مرزهاى 

هوایى، مشروط کرده است.

وزیر بهداشت: 
دانشگاه ها باید باز شوند

پیش ثبت نام
 اربعین متوقف شد

زنگ خطرقطع برق در 
زمستان 

بررســى ها نشــان مى دهد به دلیل    ایرنا|
افزایش مصرف گاز خانگى در زمستان و کاهش 
گازرســانى به نیروگاه ها و صنایع، حتى با وجود 
تعهد 50 میلیون مترمکعبى تخصیص ســوخت 
مایع، زمستان امسال کمبود 50 میلیون مترمکعبى 
سوخت نیروگاه ها قابل پیش بینى است. کمبود 
گاز در زمستان بســیار جدى است. در سال هاى 
گذشته نیز اگرچه دیگر قطعى گاز بخش خانگى 
به ویژه در اســتان هاى شــمالى اتفاق نیافتاد اما 
نیروگاه ها با کاهش گازرسانى در زمستان دست به 
گریبان بودند. این موضوع در کنار پایین بودن بازده 
نیروگاه هاى کشور، زنگ خطرى براى قطعى برق 

در زمستان است.

واکنش یک قاضى به 
سرقت موبایلش 

  ایرنا| قاضى هشترودى به جاى شکایت از 
سارق موبایلش براى او گوشى موبایل خرید تا بار 
دیگر نشان دهد که پیشگیرى بهتر از درمان است. 
این قاضى شاغل در شعبه 102 دادگاه کیفرى 2 
شهرستان میانه روز دوشنبه افزود: اظهار ندامت 
این سارق جوان موجب شد تا فرصتى دیگر براى 
زندگى سالم وى فراهم شود. «حسن رجبى» با 
بیان اینکه وى با 17 ســال سن گویا نیاز مبرم به 
تلفن همراه داشــت، ابراز امیدوارى کرد که این 
اقدام درس عبرتى براى این جوان باشــد و براى 

همیشه از جرم دورى کند.

مشموالن طرح برق رایگان
سخنگوى    خبرگزارى صداوسیما|
صنعت برق گفت: از ابتداى شــروع فصل گرما 
در خرداد ماه تاکنون 10 میلیون مشــترك برق 
مشــمول طرح برق رایگان شــده اند. مصطفى 
رجبى مشهدى با اشاره به اینکه این گروه کمتر از 
الگوى مصرف، برق مصرف کرده اند گفت: 4/2 
میلیون مشترك نیز در این مدت مصرف برق بیش 
از الگوى مصرف داشتند که این گروه مشترکین 

پرمصرف محسوب مى شوند.

کاهش شدید تیراژ کتاب 
تا سه چهار دهه    روزنامه همشهرى|
پیش تیراژ کتاب ها به 5000 نسخه هم مى رسید 
اما اکنون تیراژ به شدت افت پیدا کرده و به 300 تا 
500 نسخه رسیده است. محمد عزیزى، مدیر نشر 
«روزگار» با بیان این مطلب گفت: «در گذشــته 
باوجود اینکه جمعیت کشــور کمتر بــود و افراد 
سواد کمترى داشتند، اما هم تعداد کتابخوان ها و 
هم تیراژ کتاب ها باال و بیشتر از امروز بود. اکنون 
اگرچه بیشــتر افراد تحصیلکرده و دانشــگاهى 
هستند و جمعیت هم افزایش یافته، اما برعکس 
تیراژ کتاب ها به شدت افت دارد و کمتر شده است. 

توزیع 100 هزار ُتن برنج
مدیرعامل شرکت بازرگانى دولتى    تابناك|
گفت: از امروز توزیع قریب به 100 هزار ُتن برنج 
تایلندى، هندى و پاکســتانى در کشور در سطح 
فروشگاه هاى زنجیره اى، تعاونى هاى مصرف و 

اتحادیه ها آغاز مى شود.

تأثیر کرونا 
روى لوازم التحریر 

  تسنیم| رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
تحریر و نوشت افزار تهران از کاهش 70 درصدى 
مصرف نوشت افزار در کشور با شیوع کرونا خبر 
داد و گفت: براى رونق بازار لوازم التحریر نیاز به 
بازگشایى مدارس و دانشگاه ها باهم است. موسى 
فرزانیان افزود: بازار لوازم التحریر و نوشت افزار در 
دو سال اخیر به دلیل کرونا و بسته شدن فیزیکى 

مدارس حال و روز خوبى ندارد و در رکود است.

طالبان 
از ایران دعوت کرد

در حالى که ایران حمالت در پنجشیر     فارس|
را شدیداً محکوم کرده، «الجزیره» به نقل از مقامات 
طالبان گزارش داد این گروه از ترکیه، ایران، چین، 
روســیه، پاکســتان و قطر براى حضور در مراسم 
اعالم دولــت جدید دعوت کرده اســت. یک منبع 
طالبان به خبرگزارى «الجزیره» گفت که این گروه 
مقدمات اعالم دولت جدید را تکمیل کرده اســت. 
قرار بود دولت جدیــد افغانســتان روز جمعه هفته 
گذشته اعالم شــود، اما به دالیل نامعلوم به تأخیر

 افتاد.

عراق، همچنان میانجى
  ایسنا| وزیر خارجه عراق بر ادامه تالش هاى 
کشــورش براى نزدیک کردن رویکردهاى ایران و 
عربستان تأکید کرد. «فؤاد حســین» گفت: عراق 
اکنون سیاســت انتقال از مرحله جنــگ به مرحله 
گفتگو را درپیش گرفته اســت تا نقش حقیقى خود 
را در نزدیک کــردن رویکرد طــرف هاى مختلف 
منطقه اى مانند عربستان و ایران و یا طرف هاى بین 

المللى مانند ایران و آمریکا ایفا کند.

حال «احمد مسعود»
خوب است

  دیده بان ایران| «احمد مسعود»، رهبر جبهه 
ملى مقاومت پنجشیر که اخبار ضدو نقیضى درباره 
ســالمت او مخابره مى شــد در توییتر خود نوشت: 
«من در امنیت هســتم، نگران نباشید.» خبرهاى 
رسیده حاکى از این اســت که طالبان توانسته است 
که بخشى از دره پنجشیر را تصرف کند. او همچنین 
با هشتگ نجات پنجشیر و مقاومت پنجشیر بدون 
تأیید یا تکذیب ســقوط این اســتان توییتى منتشر 

کرد.

آملى هنوز رئیس است 
   اعتماد آنالین| عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام مى گوید که استعفاى آملى الریجانى 
از شــوراى نگهبان ارتباطى با ریاســت ایشان بر 
مجمع تشخیص نداشــته و بحثى در مورد استعفاى 
او از این مجمع طرح نشــده اســت. مجید انصارى 
ارتباط اســتعفاى آملى الریجانــى از عضویت در 
شــوراى نگهبان و ریاســت او بر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام را رد کرد و این دو موضوع را بى ارتباط

 شمرد.

چه شود!
گزارشــات حاکى از این اســت که     تابناك|
تولید هواپیماى مسافربرى مشترك چین و روسیه 
توسط مهندسان این دو کشــور در چین آغاز شده 
است. این هواپیماى پهن پیکر ســى 929 نام دارد 
رقیب هواپیماى بوئینگ 787 دریم الینر مى باشــد. 
روزنامه «جیفنگ دیلى»، که روزنامه رسمى حزب 
کمونیست چین است، اولین رســانه اى بود که این 

خبر را منتشر کرد.

بانک مرکزى 
نمى داند...

   مهر| حجت االسالم محمدحسین حسین زاده 
بحرینى، نماینده مردم مشــهد و عضو کمیســیون 
اقتصادى مجلس و نماینده طراح «اصالح ســاختار 
بانک مرکــزى»، در صفحه شــخصى خــود در 
فضاى مجازى نوشــت: «بانک مرکــزى نمى داند 
در بانک ها چه مى گذرد؛ مــا در طرح بانکدارى این 
خأل را ُپر کردیم تا چشــم بانک مرکزى باز شــود 
و بداند کــه در بانک ها چه مى گــذرد. دولت قبلى 
صراحتــًا آن را نمى خواســت. دولــت جدیــد اگر 
واقعًا مى خواهــد کارهاى جدى انجــام دهد باید با 
اصالحات مدنظر خــودش از این طرح اســتقبال 

کند.»

خبرخوان

بر اساس جدیدترین آمارهاى رصدخانه مهاجرت ایران، 
37 درصد از دارندگان مدال در المپیادهاى دانش آموزى، 
در بازه زمانى 80 تا 91 مهاجــرت کرده اند. 25 درصد 
از مشــموالن بنیاد نخبگان و 15 درصــد از رتبه هاى 
زیر هــزار کنکور سراســرى مقیم کشــورهاى دیگر 
هستند. آنها از بهتر شــدن وضعیت کشور ناامید بودند. 
چمدان هایشان را بستند و مهاجرت از کشور را انتخاب 

کردند.
خروج سرمایه هاى انسانى از کشــور با همین چند آمار 

قابل توجه مى شــود. بر اســاس جدیدترین آمارهاى 
رصدخانه مهاجرت ایــران از تعداد 2765 نفر دارندگان 
مدال المپیاد دانش آموزى در بازه زمانى 80 تا 91 بیش 
از هزار نفر مقیم خارج هستند. همچنین حدود هزار نفر 
از آنها نیز سابقه خروج دارند. تنها 122 نفر از مهاجران 

بازگشتند.
همچنین بیــش از 5600 نفر تعداد مشــموالن بنیاد 
نخبگان طى بازه زمانى 80 تا 94 هســتند. از این تعداد 
نیز حدود 1500 نفر مقیم خارج هستند. حدود 1500 نفر 

نیز ســابقه خروج دارند. اما تنها حــدود 200 نفر از آنها 
برگشــتند. در همین بازه زمانى از تعداد حدود 54 هزار 
نفر از رتبه هاى زیر هزار کنکور سراسرى، بیش از هشت 
هزار نفر مهاجــرت کردند. حدود 1500 نفــر از آنها به 
کشور بازگشتند. به عبارتى بسیارى از نخبگان شرایط 

کشور  را مناسب کار و زندگى ندانستند.
پیش از این هم صندوق بین المللى پول گزارشــى داد 
که بر اساس آن ایران با صدور ساالنه 150 تا 180 هزار 
نخبه به لحاظ مهاجرت نخبگان، در میان 91 کشور در 

حال توســعه رتبه اول را داشت. سال گذشته نیز محمد 
وحیدى، نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس گفته بود: «در بین 98 کشورى که نخبگان خود 
را با مهاجرت از دست مى دهند، ایران جزو کشور هاى با 

باالترین آمار ها قرار دارد.»
تعداد دانشجویان ایرانى در خارج از کشور طى سال هاى 
2000 تا 2018 افزایشى 2/3 برابرى داشته است. اما از 
تعداد حدود 56 هزار دانشــجو، تعداد ایرانیان بازگشتى 
در طرح همکارى با متخصصان و دانشــمندان ایرانى 
غیرمقیم تا فروردین 1400 تنها حدود دو هزار نفر بوده.

آمریکا، ترکیه، آلمــان، ایتالیا و کانادا بــه عنوان پنج 
مقصد اصلى دانشــجویان ایرانى در دنیا هستند. البته 
طى ســال  هاى اخیر با افزایــش هزینه هاى مهاجرت 
دانشــجویى، مهاجرت آنها به کشورهاى همسایه مثل 

ترکیه و ارمنستان بیشتر شده است.
به نظر مى رسد ناامیدى از اقتصاد کشور در کنار دالیل 
دیگر، انگیزه مهاجرت از ایران را بیشتر کرده است. در 
سال 2020 رتبه مهاجرفرستى ایران 54 از 232 کشور 
و براى دانشجو فرســتى در رتبه 19 از 241 قرار دارد. 
همچنین در سال 2020 رتبه پناهنده فرستى ایران 22 

از 194 بوده است!
براســاس پیمایش هــاى رصدخانه مهاجــرت ایران، 
مهاجرت هاى اقتصادى مهمترین نوع و کانال مهاجرت 
ایرانیان است. همچنین بسیارى از مهاجرت هایى که از 
سایر کانال هاى تحصیلى یا پناهجویى نیز انجام مى شود 

انگیزه هاى اقتصادى دارد.
با همه این تفاســیر به نظر مى رســد باتوجه وضعیت 
اقتصــادى کشــور، همچنیــن بى نتیجــه مانــدن 
مذاکرات برجامى و دســت آخر زمزمه محدود شــدن 
فضاى اینترنتى کشور احتماًال شــاهد موج مهاجرتى

 جدید باشیم.

موج مهاجرت دانشجویان و نخبگان از کشور 

 علت مهاجرت نخبگان چیست؟

کالهبرداران 80 میلیارد تومانى از یک گروه تلگرامى در شهرســتان 
الهیجان دستگیر شدند. ســردار عزیزا... ملکى گفت: در پى دریافت 
چند فقره پرونده قضایى مبنى بر کالهبردارى فردى در قالب فروش 
لوازم و قطعات خودرو، بررسى موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
او افزود: با تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهى الهیجان مشخص شد 
یک خانم با جلب اعتماد مردم و ایجاد یک گروه تلگرامى خود را نماینده 
یکى از شرکت هاى معروف خودروسازى معرفى و با وعده فروش لوازم 

و قطعات خودرو، مبالغ زیادى از مردم کالهبردارى کرده است.
فرمانده انتظامى گیالن با اشاره به متوارى بودن و تحت تعقیب قرار 
گرفتن این کالهبردار اظهار کرد: مأموران آگاهى با تالش شبانه روزى 

و اقدامات فنى و اطالعاتى محل اختفاى این متهم را در شهر الهیجان 
شناسایى و پس از هماهنگى قضایى در عملیاتى غافلگیرانه این فرد را 
دستگیر کردند. سردار ملکى به اعتراف متهم 44 ساله پس از مواجهه با 
ادله و مستندات به کالهبردارى 800 میلیارد ریالى با همدستى مردى 
48 ساله اشاره کرد و گفت: مالباختگان در قبال خرید قطعات خودرو 
وجوه خود را قبل از دریافت لوازم به حســاب متهم اصلى این پرونده 
واریز مى کردند. او با بیان اینکه در ادامه تحقیقات، همدست این متهم 
دستگیر و هر دو نفر با تشکیل پرونده به مرجع قضایى معرفى شدند، 
تصریح کرد: این پرونده با 50 شاکى در حال رسیدگى است و تحقیقات 

براى شناسایى سایر مالباختگان ادامه دارد. 

جنبش طالبان دانشجویان دختر دانشــگاه هاى افغانستان را ملزم به 
پوشــیدن چادر یا عباى مشکى و پوشــاندن صورت هایشان با برقع 
کرده اســت.روزنامه «تایمز آور ایندیا» با انتشــار بیانیــه طالبان در 
آستانه بازگشایى دانشگاه هاى افغانستان آورده است: طالبان گفته اند 

دانشجویان دختر باید چادر مشکى بپوشند و نقاب بزنند.
 کالس هایشان هم نباید مختلط باشــند. طالبان به دانشجویان دختر 
ثبت نام کرده در این دانشگاه ها دستور دادند که کالس هاى درس را 
پنج  دقیقه قبل از دانشجویان پسر ترك کنند و در سالن هاى دانشگاه 

منتظر باشند تا آنها ســاختمان را ترك کنند. طبق دستور طالبان، از 
دانشگاه ها خواســته مى شود اســتادان زن را براى دانشجویان دختر 
استخدام کنند و تالش کنند اساتید مسن مرد را بعد از تحقیق درباره 

اخالق مثبت و پسندیده آنها استخدام کنند.
طبق گفته یک استاد دانشگاه که خواست نامش فاش نشود، سیستم 
طالبان درخصوص کالس هاى غیرمختلط با مشــکل روبه رو خواهد 
شد زیرا تعداد کافى استاد زن یا کالس درس براى جدا کردن زنان از 

مردان وجود ندارد.

عضو شوراى  عالى سازمان نظام پرستارى گفت: وقتى یک پرستار را پس از پنج سال 
گذراندن طرح به عنوان نیروى 89 روزه استخدام مى کنیم و ساعتى 15 هزار تومان 
به او مى دهیم و آنقدر به صورت موقت نگهش مى داریم که از ســن استخدامش 
مى گذرد، اگر پیشنهاد بهترى از یک کشور دیگر دریافت کند که تمام امکانات را در 

اختیار او قرار بدهند، حتمًا مى پذیرد و مى رود.
یوسف رحیمى در مورد افزایش مهاجرت پرستاران در ایام کرونا اظهار کرد: اخیراً 
پرستاران تمایل بیشترى نسبت به قبل براى مهاجرت پیدا کرده اند و از ما اطالعات 
و راهنمایى مى خواهند. وى ادامه داد: در حال حاضر به دلیل کمبود نیروى پرستارى 
که در کل دنیا وجود دارد، شرایط مهاجرت بسیار راحت تر از قبل شده است. براى 
مثال قبًال یکى از شرایط مهم مهاجرت، داشتن نمره باالى مدرك زبان بود اما حتى 
برخى کشورها، شرط دانستن زبان انگلیسى را هم برداشته اند و  شرایط مهاجرت 
به برخى کشورها مثل کشورهاى حوزه خلیج فارس یا اسکاندیناوى و استرالیا و ... 

همراه با آموزش زبان به صورت یکجا در اختیار افراد قرار مى گیرد.
رحیمى گفت: پرستاران ایرانى در رنکینگ جهانى جایگاه پانزدهم را دارند. این یعنى 
پرستاران ما مى توانند تمام استانداردهاى الزم را به راحتى پشت سر بگذارند و از هر 

کشورى پذیرش دریافت کنند.
رحیمى گفــت: از زمان شــروع کرونا تاکنون آمــار مهاجرت در بین پرســتاران 
به شــدت افزایــش پیدا کــرده اســت. ایــن افزایش آمــار در شهرســتان ها 
زیاد نیســت اما در اســتان هاى بزرگ و به ویژه شــهر تهران، به دلیل ارتباط با 
شــرکت هاى مهاجرتــى، بــه خصــوص پرســتاران بیمارســتان هاى تأمین 
اجتماعــى، به دلیل مشــکالت اقتصادى و حمایتى به شــدت دنبــال مهاجرت 

هستند.

پرستاران مى خواهند بروند 

افزایش عجیب و غریب 
قیمت گیاهان دارویى  

کسى در پایتخت2000سند مالکیت آپارتمان دارد

کالهبردارى 80 میلیارد تومانى یک گروه تلگرامى 

دانشجویان دختر باید چادر مشکى بپوشند و نقاب بزنند

کاهش بارش هاى امسال و به تبع افت تولید گیاهان دارویى، موجب شده است تا 
قیمت این محصوالت با افزایش محسوسى در بازار همراه باشد. جالب اینکه این 
قیمت ها براى کسانى که زیاد از این گیاهان استفاده نمى کنند مى تواند تعجب آور 

باشد.
بر این اساس گل سرخ دارویى هر کیلو 363 هزارتومان ، غنچه گل سرخ    315 هزار 
تومان، گل گاوزبان 596هزار تومان، جعفرى وشــنبلیله خشک 135هزار تومان، 
آویشن 680 هزار تومان، عناب 73 هزار تومان ، بهار نارنج 360 هزار تومان، چاى 
کوهى 390 هزار تومان، گل بابونه 410 هزار تومان، گل محمدى غنچه 510 هزار 
تومان، برگ گل محمدى 410 هزار تومان، گل ختمى زرد 460 هزار تومان، پونه 
200 هزار تومان، گلپر 140 هزار تومان، بادرنجبویه و شــوید خشــک 133 هزار 
تومان، کاکوتى 225 هزار تومان، به لیمو 395 هزار تومان و پنیرك 540 هزار تومان  

فروخته مى شود.

شهردار اسبق تهران گفت: قیمت زمین در شمال تهران طى چهار دهه 
بیش از 60 هزار برابر شده است و با وجود شهرفروشى و تخریب چهره 
شهر با ساختمان سازى که مشــکالت زیست محیطى نیز براى شهر 

ایجاد کرد، همچنان مشکل مسکن حل نشده است.
ملک مدنى با موضوع اینکه آیا ساخت یک میلیون مسکن در یکسال 
امکانپذیر است؟ گفت: عجیب است که قیمت زمین 2500 سال طول 
کشید تا در منطقه اى مثل نیاوران به دو هزار تومان برسد اما در طول 

چهار دهه این قیمت بیش از 60 هزار برابر شده است.
او با طرح این پرسش که چرا کاالى مورد نیاز خانوار تبدیل به کاالى 
سرمایه اى شده است؟ گفت: طبیعى است براى رفع این مشکل باید 
سیاســت هاى اقتصادى تغییر کند، چرا باید شــهرها به محلى براى 
خانه هاى خالى تبدیل شوند؟ در همین تهران کسى هست که 2000 
سند آپارتمان در دست دارد، طبیعى اســت با تغییر سیاست اقتصادى 

باید بخش مهمى از مشکل رابرطرف کرد.
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چاقى 31 درصدى دانش آموزان
لیالسـادات ابطحى معاون آموزش ابتدایـى اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان تاکید کرد: متأسفانه 
در کرونا کم تحرکى کودکان و نوجوانان استان منجر به 
چاقى و افزایش وزن آنها شده است، قبًال شاهد اضافه 
وزن حدود هفت درصد کودکان و نوجوانان بودیم و در 
حال حاضر این آمار به 31 درصد در استان رسیده است 
و این اتفاق زنگ خطرى براى حوزه سالمت کودکان 
و نوجوانان است، از سوى دیگر افت شدید علمى را در 

پایه هاى اول و دوم به مرور زمان شاهد خواهیم بود.

اعطاى تسهیالت وام 
مشاغل خانگى 

براى حمایت از هنرمندان اصفهانى در قالب مشـاغل 
خانگـى 77 میلیارد تومـان تسـهیالت وام پیش بینى 
شده اسـت. مدیرکل فرهنگ وارشاد اسـالمى استان 
اصفهان ساماندهى و حمایت از مشاغل خانگى اهالى 
فرهنگ و هنـر را از طرح هاى مطلوب دولت در سـال 
89 معرفى کـرد و گفـت: خانواده ها برخـوردار از هنر، 
حرفه و مهارت هـاى که از فعالیت خـارج از خانه براى 
این افراد امکان پذیر نیست با حمایت دولت مى توانند 
از تسهیالت وام مشاغل خانگى بهره مند شوند. حجت 
االسالم رمضانعلى معتمدى گفت: هنرمندان مى توانند 
 براى دریافت وام مشـاغل خانگى در سـامانه  مشاغل 

ثبت نام کنند.

عملیات آسفالت ادامه دارد
سرپرسـت شـهردارى اصفهـان گفـت: آسـفالت 
خیابان هاى شـهر هـم پیوسـته در حال انجام اسـت، 
کار شـهردارى تعطیل بردار نیسـت و همـه  واحدهاى 
شـهردارى در تمـام زمینه هـا فعاالنه در حـال تالش 
هستند. علیرضا بوژمهرانى در اینستاگرام خود نوشت: 
از پروژه به اتمام رسـیده  میدان شـهداى هسته اى در 
بلوار ارغوانیه و تعریض بلوار روشـن دشـت در منطقه 
4 بازدید کـردم. همچنیـن بازدیدى از ایسـتگاههاى 
آتش نشـانى در حال احداث در مناطق 1 و 14 داشتم. 
کار آسـفالت خیابان هاى شـهر هـم پیوسـته در حال 

انجام است.

صادرات خربزه گرگاب 
مدیر جهاد کشاورزى شهرسـتان شاهین شهر و میمه 
گفـت: خربزه گـرگاب عـالوه بـر مصـرف داخلى به 
کشـور هاى حـوزه خلیج فـارس نیـز صادر مى شـود. 
مصطفى عباسـى اظهار داشـت: نرخ برداشـت خربزه 
گـرگاب 35 تـن در هکتار اسـت و عـالوه بر اسـتان 
اصفهان در سـاوه، تهران، البـرز، اراك، قـم و مناطق 

شمالى نیز کشت مى شود. 

شستشوى
 8000 متر شبکه فاضالب

درمـرداد ماه سـال جاري، 8 هـزار و455متراز شـبکه 
فاضالب درسطح منطقه پنج شستشو شد. به گزارش 
روابط عمومی آبفا منطقه 5، هدف از انجام این عملیات 
که توسـط پیمانکاروتحت نظارت اداره توسعه و بهره  
برداري شـبکه فاضـالب این منطقه صـورت گرفت، 
جلوگیري از پس زدگـی و گرفتگـی وهمچنین روان 
سازي شـبکه هاي فاضالب اسـت. همچنین تاپایان 
مرداد ماه سال جاري سم پاشی21 هزار و 978منهول 
از شبکه هاي فاضالب در محدوده این منطقه انجام و 

26 درچه منهول همسطح سازى شد.

مهار حادثه شبکه آب 
حادثـه شـبکه آب خـط آبرسـانى قطـر 250 میلیمتر 
ایرانیـت اتوبان شـهید چمران مهار شـد. بـه گزارش 
روابط عمومى آبفاى منطقـه 4 اصفهان، پس از اعالم 
گزارشـات، گروهى از حوادث منطقه به محل اعزام و 
مشخص شدکه نشست زمین و نشـتى آب مربوط به 
لوله خط آبرسانى قطر 250 میلیمتر ایرانیت است. الزم 
به توضیح اسـت که در مهار این حادثه با نصب کلمپ 
قطر 250 میلیمتـرى، بدون قطعى آب اقدام شـد و در 

پایان ترانشه مذکور با خاك مناسب پر شد.

خبر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: 
همزمان با هفته تعاون 52 طرح و پــروژه تعاونى در این 

استان به بهره بردارى مى رسد.
کامران کالنى افــزود: این پروژه ها کــه در بخش هاى 
صنعتى، مسکن، کشاورزى و صنایع دستى اجراشده است 
به صورت متمرکز همزمان با  268  طرح تعاونى در کشور 
به بهره بردارى مى رسد. وى بیان کرد: آیین بهره بردارى 
از طرح هاى تعاونى استان اصفهان همزمان با تجلیل از 18 
تعاونى برتر اســتانى که 2 باب آن نیز صاحب افتخار ملى 
هستند به صورت ویدئوکنفرانس و به میزبانى شهرستان 

نجف آباد برگزار مى شود.

کالنى با بیان اینکه بیش از 6 هزار و 700 تعاونى در استان 
اصفهان ثبت شده که نیمى از آن فعال است، تصریح کرد: 
بیش از سه میلیون و 400 هزار نفر عضو این تشکل هاى 
اقتصادى هســتند که بیش از 2 میلیون و 600 هزار نفر 
آنها درتعاونى هاى ســهام عدالت و 771 هزار نفر در دیگر 

شرکت ها عضویت دارند.
وى با اشاره به اینکه پنج درصد از تعاونى هاى فعال کشور 
در این استان مستقر هستند، خاطرنشان کرد: شرکت هاى 

تعاونى اصفهان 54 هزار فرصت شغلى ایجاد کرده اند.
13 تا 19 شــهریورماه به نام هفته تعاون نامگذارى شده 

است.

دهم اردیبهشت ماه ســال جارى بود که حسین کارگر، 
شهردار منطقه سه اصفهان، از اجراى طرح پیاده راه سازى 
خیابان سپه خبر داد و هنوز یک ماه از شروع این عملیات 
نگذشته بود که یکى از درختان نارون 40 سالۀ این خیابان، 

در اوج سبزى و سالمت سقوط کرد و بر زمین افتاد.
با علم به وجود معضل ریشه هاى سطحى درختان در این 
خیابان اما عملیات پیاده راه سازى، همچنان ادامه پیدا کرد 
تا جایى که  امروز، دو سوى خیابان سپه، کانال هایى براى 
عبور لوله هاى سیاه کنده شده و این کانال ها فاصلۀ بسیار 

کمى تا تنۀ درختان دارد.
محمد فیض، مدیرعامل سازمان نوســازى و بهسازى 

شهردارى اصفهان در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا درباره 
چرایى حفر کانال در نزدیکى تنه درختــان این خیابان 
مى گوید: این کانال ها را اداره برق حفر کرده تا تأسیسات 
الزم را پیش از سنگ فرش شدن از زیر خیابان عبور دهد و 
سازمان نوسازى بهسازى شهردارى اصفهان در ایجاد آن 

دخالتى نداشته است.
فروغ مرتضایى نژاد، مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهردارى اصفهان نیز درباره آنچه در خیابان سپه در 
حال رخ دادن است اطمینان مى دهد که یکى از معاونان 
این ســازمان از خیابان ســپه بازدید خواهد داشت تا از 

نزدیک، وضعیت درختان را رصد کند.

درختان سپه 
جان سالم به در مى برند؟

52 طرح تعاونى در استان 
اصفهان افتتاح مى شود

معاون تربیت بدنى و ســالمت اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان گفت: تاکنــون تزریق دوز اول 
واکسن کرونا براى بیش از 53 هزار نفر از فرهنگیان 
استان انجام شده است و پیش بینى مى شود تزریق 

دز دوم تا هفته آینده پایان یابد.
واکسیناسیون معلمان بر اساس تفاهمنامه  وزارت 
بهداشت با آموزش و پرورش از اوائل مرداد امسال 

آغاز شد.
آذر کیــوان امیرپور افزود: تزریق دز دوم واکســن 
به فرهنگیان از هفته گذشــته آغاز شد اما به دلیل 

محدودیت موجودى واکسن، این کار در کالنشهر 
اصفهان براى چنــد روز متوقف و از یکشــنبه با 
رسیدن محموله هاى جدید و برنامه ریزى صورت 

گرفته از سر گرفته شد.
 امیرپور با اشاره به اینکه در زمان حاضر واکسن هاى 
ســینوفارم، اســترازنکا و کوو ایران برکت براى 
واکسیناســیون فرهنگیــان در اصفهــان موجود 
است، اضافه کرد: به حدود 80 درصد از فرهنگیان 
دریافت کننده واکســن، ســینوفارم تزریق شده 

است.

مدیرکل پزشــکى قانونى اســتان اصفهان گفت: 
در چهار ماهه نخست ســال جارى 6 نفر به دلیل 
مسمومیت با قرص برنج در اســتان جان خود را از 

دست دادند.
على ســلیمانپور با اشــاره به اینکه در چهار ماهه 
امسال پنج مرد و یک زن بر اثر مسمومیت با قرص 
برنج جان خود را از دست دادند، اظهار کرد: در مدت 
مشابه سال گذشته دو نفر بر اثر مسمومیت با قرص 

برنج در استان جان خود را از دست دادند.
وى افزود: تعداد افراد فوت شده بر اثر مسمومیت با 
قرص برنج در تیر ماه امسال نیز سه نفر بود، درحالى 

که در تیرماه سال گذشته یک نفر بر اثر مسمومیت 
با قرص برنج جان خود را از دست داد.

مدیرکل پزشکى قانونى اســتان با تاکید بر اینکه 
قرص برنج ترکیب خطرناکى از فســفیدها است 
که براى جلوگیرى از آفت زدگى برنج انبار شــده 
و یا دفع آفات سایر غالت انبار شده و جلوگیرى از 
کپک زدگى آنها استفاده مى شود، توضیح داد: بر اثر 
تماس این ماده با رطوبت، گاز خطرناك فسفین آزاد 
مى شود که علت اصلى سمى بودن این ماده است و 
هرچه ترکیبات قرص برنج تازه تر باشد گاز بیشترى 

آزاد مى کند و خطرناك تر است.

راننده گرفتار در خودرو کامیون واژگون شــده در 
اتوبان شهید خرازى اصفهان نجات یافت.

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: با اعالم این حادثه به 
مرکز فرماندهى ســازمان آتش نشــانى، ماموران 

ایستگاه شماره 2 به محل حادثه اعزام شدند.
فرهاد کاوه آهنگران افزود: با تالش ماموران آتش 
نشانى محل حادثه ایمن و خودروى واژگون شده 
حامل ماسه به کنار جاده منتقل و راننده محبوس در 

کامیون رهاسازى شد.

باغ وحش فلــزى با اســتفاده از ضایعات فلزى در 
شهرضا ایجاد شد.

شهردار شهرضا گفت: این در خاورمیانه  منحصر به 
فرد است و جوانان خوش ذوق شهرضایى آن را با 

ضایعات فلزات ساخته اند.
  حبیــب قاســمى افزود: بــراى ســاخت این باغ 
وحش فلــزى در باغ موزه شــهردارى شــهرضا 
با اعتبارى بیــش از 6 میلیارد ریال هزینه شــده

 است.
وى گفت: در طراحى این باغ وحــش از ضایعات 
فلــزات با هدف شــناخت شــهروندان بــه ویژه 
دانش آموزان  به جانواران و اهمیت محیط زیست 

استفاده شد.

خشکســالى بى سابقه کاشــان در 50 ســال گذشته 
چهار هزار میلیارد ریال به محصوالت کشــاورزى این 

شهرستان خسارت وارد کرده است.
مدیر جهاد کشاورزى کاشان، مهمترین عامل خسارت 
به کشــاورزان را کاهش بارندگى ها دانســت و گفت: 
خشکســالى هاى پى در پى تولید انــواع محصوالت 
کشــاورزى و باغى را در این شهرستان حدود 40 هزار 
تن کمتر کرده اســت. رضا مظلومى، وســعت مزارع و 
باغ هاى این شهرســتان را 13 هزار هکتار بیان کرد و 
گفت: براى آبیارى این مزارع و باغ ها از منابع آبى قنوات 

استفاده مى شود. 
وى میانگین بارندگى سال زراعى جارى را 65 میلى متر 
اعالم کردو افزود: این میزان بارندگى 50 درصد کمتر 

از سال گذشته است.

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى اســتان از 
دستگیرى لیدر و 5 عضو یک شرکت هرمى خارجى  

در عملیات ویژه و ضربتى کارآگاهان خبر داد.
سرهنگ حســین ترکیان با اعالم این خبر، اظهار 
کرد: کارآگاهان پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان در اجراى مرحله سوم طرح مبارزه با 
شرکت هاى هرمى و بازاریابى شبکه اى غیر مجاز 
دریافتند فردى در شــهر اصفهان اقــدام به عضو 

گیرى براى یک شرکت هرمى خارجى مى کند.
وى افزود: بالفاصله کارآگاهان وارد عمل شــده و 
با انجام یکســرى اقدامات خاص پلیسى، یکى از 

لیدرهاى اصلى شــرکت هرمى را شناسایى و طى 
هماهنگى با مقام قضائى دســتگیر کردند. متهم 
در تحقیقات صورت گرفته عنوان کرد چندین نفر 
را وارد شــرکت کرده و بابت این کار مبالغى را به 
عنوان سود و پورسانت از شــرکت مذکور دریافت 

کرده است.
سرهنگ ترکیان خاطرنشان کرد: با اعترافات متهم، 
پنج نفر از اعضاى این شرکت دستگیر و پس از انجام 
تحقیقات و جمع آورى اســناد و مدارك با تشکیل 
پرونده براى انجام اقدامــات قانونى تحویل مرجع 

قضائى شدند.  

تزریق دوز دوم واکسن فرهنگیان تا هفته آینده 

مسمومیت با قرص برنج 
جان 6 اصفهانى را گرفت

رهاسازى راننده از کامیون واژگون شده  

ایجاد باغ وحش فلزى در شهرضا

خشکسالى بى سابقه کاشان در 50 سال گذشته

پیشرفت زیرسازى راه آهن اصفهان- شهرکرد از نیمه گذشت

دستگیرى لیدر و 5 عضو 
یک شرکت هرمى خارجى  

مدیرکل آموزش  و پرورش استان اصفهان گفت: بر اساس 
تصمیم ســتاد ملى کرونا بازگشــایى مدارس به صورت 
تدریجى و آرام  آرام از آبان ماه آغاز مى شــود که به صورت 

ترکیب آموزش حضورى و مجازى خواهد بود.
محمد اعتدادى با اشــاره به بازگشــایى نمادین مدارس 
در اول مهرماه اظهار داشــت: دغدغه بازگشایى مدارس 
براى خانواده ها و دانش آموزان وجــود دارد، دانش آموزان 
در طى 18 ماه گذشته در منزل مورد آموزش قرار گرفته اند 
که به نوعى براى آنها خستگى به همراه داشته است و آنها 
عالقه مند هستند در مدرسه حاضر شوند و در کنار آموزش 
حضورى، مهارت هاى اجتماعى را نیز بیاموزند؛ اما باید به 
این نکته نیز توجه داشت که تأمین سالمت دانش آموزان، 
معلمین و خانواده ها بر فعالیت هاى آموزشى تقدم ذاتى دارد.
 مدیرکل آموزش  و پرورش استان اصفهان افزود: امسال 
در اولین روز مهرماه مراسم بازگشایى مدارس به صورت 

نمادین با حضور کادر مدارس انجام مى شود اما آموزش ها 
و تدریس در فضاى مجازى خواهد بود، بر اساس تصمیم 
ستاد ملى کرونا بازگشایى مدارس به صورت تدریجى و آرام  
آرام از آبان ماه آغاز مى شود که به صورت ترکیبى حضورى 

و مجازى خواهد بود. 
وى خاطرنشان کرد: بازگشایى مدارس در استان اصفهان 
منطبق بر نظر ســتاد ملى کرونا خواهد بود و باید منتظر 
تصمیم نهایى این ستاد براى بازگشــایى 100 درصدى 
مدارس باشیم، ضمن اینکه در 18 ماه گذشته پیشرفت هاى 
خوبى در خصوص زیرساخت داشته ایم که ارتقاء سرعت 
شبکه شاد، تولید محتواى آموزشى توسط معلمین، برگزارى 

جشنواره هاى گوناگون تنها بخشى از آنها بود.
اعتدادى با اشاره به عدم اخذ شهریه توسط مدارس دولتى، 
تصریح کرد: اگر مدرســه دولتى از خانواده اى هزینه اخذ 
کند، خانواده مى تواند به صــورت اینترنتى یا حضورى به 

واحد بازرسى و شکایات اداره کل آموزش  و پرورش استان 
شکایت خود را ارسال کند، همچنین هیچ اجبارى براى تهیه 
فرم مدارس نداریم و فقط در پایه هاى ورودى اول دبستان، 
هفتم و دهم متوسطه بحث تهیه فرم مدارس وجود دارد که 

آن هم اجبارى نیست.
 مدیرکل آموزش  و پرورش اســتان اصفهان با اشــاره به 
تغییرات محســوس در کیفیت تحصیــل دانش آموزان 
در سراســر دنیا تاکید کرد: تقدم تعلیم  و تربیت حضورى 
بر روش هاى غیرحضورى در برنامه هــاى ما وجود دارد 
به خصوص اینکه در پایــه اول و دوم دبســتان آموزش 
حضورى بسیار مهم اســت، البته شــیوه نامه سراسرى 
بازگشایى مدارس که در آن طریقه حضور دانش آموزان در 
پایه هاى مختلف در مدارس مشخص شده در روزهاى آتى 
به مدارس ابالغ خواهد شد که شوراى مدرسه در خصوص 

چگونگى اجراى آن تصمیم گیرى خواهد کرد.

مدیرکل آموزش  و پرورش استان تبیین کرد

شیوه بازگشایى مدارس در اصفهان

مجرى پروژه راه آهن اصفهان- شــهرکرد گفت: طى 
ماه هاى گذشــته روند اجرایى پروژه راه آهن اصفهان- 
شهرکرد ســرعت قابل توجهى گرفته و با فعالیت تمام 
کارگاه ها و اســتفاده از ظرفیت هاى موجود، اکنون در 
بخش زیرسازى بیش از 55 درصد پیشرفت کرده است.

علیرضا صلواتــى درباره پــروژه راه آهــن اصفهان- 
شــهرکرد، اظهار کرد: پروژه احداث راه آهن اصفهان- 
شهرکرد از پروژه هاى اقتصاد مقاومتى مجموعه شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهاى حمل و نقلى کشور است که 
به طول 92 کیلومتر دسترسى مرکز استان چهارمحال 
و بختیارى به شبکه سراســرى ریلى را از طریق استان 

اصفهان میسر مى کند.
وى با تشــریح این پروژه، گفت: راه آهــن اصفهان- 
شهرکرد از ایستگاه حسن آباد شهر مبارکه آغاز و با طى 
21 کیلومتر به ایســتگاه کاریز و پس از آن به ایستگاه 

سفیددشت مى رسد که این ایستگاه، در ابتداى ورود به 
استان چهارمحال وبختیارى، در نیمه راه یعنى کیلومتر 
46 پروژه و در شــهرك صنعتى سفیددشت واقع شده و 
مطابق برنامه ریزى ها خط آهن اصفهان- اهواز که در 
آینده اى نزدیک پروژه آن آغاز خواهد شد از این ایستگاه 

جدا خواهد شد.
مجرى پروژه راه آهن اصفهان- شهرکرد ادامه داد: پس 
از ایستگاه سفیددشت، در کیلومتر 72 ایستگاه فرخ شهر 
را داریم که کنار منطقه ویژه اقتصادى شــهرکرد واقع 
خواهد شد و در آخر نیز در کیلومتر 90 ایستگاه راه آهن 

شهرکرد را خواهیم داشت.
 وى به برخى جزئیات پروژه راه آهن شهرکرد- اصفهان 
اشاره کرد و افزود: این پروژه به دلیل اختالف ارتفاع مبدأ 
تا مقصد، مشخصه هایى دارد که از مناطق کوهستانى 
و نیمه کوهســتانى مى گذرد و به همین دلیل داراى 15 
رشته تونل با طول تقریبا 6 کیلومتر است که 14 تونل آن 
کامال فعال بوده و عملیات دو تونل نیز به اتمام رسیده 
است، همچنین این پروژه شــامل 4 پل بزرگ به طول 
نزدیک به 3 کیلومتر اســت که عملیات همه پل ها در 

حال انجام است.
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فقر و ندارى همیشه همراه «مجید» هوشنگ مرادى کرمانى بوده است، اما این 
ندارى فقط در قصه هایش او را اذیت نکرده و در دنیاى واقعى نیز دست از سر او 
برنداشته است؛ حاال نبود کاغذ باعث شــده براى مدتى «قصه هاى مجید» در 

کتابفروشى ها نباشد.
همیشه نزدیک تولد افراد که مى شود، اطرافیان به این فکر مى کنند که چطور 
آدم ها را خوشحال کنند اما این اتفاق براى آغاز 78 سالگى هوشنگ مرادى کرمانى 
(متولد 16 شهریور 1323) نیفتاد و او به نحو دیگرى غافلگیر شد. در پى گپ وگفتى 
که با ناشر او (صالح رامسرى، مدیر نشر معین) داشتیم، گله اش از نبود و گرانى 
کاغذ بود و بحث به این موضوع کشیده شد که «قصه هاى مجید» تمام شده اما 
کاغذ براى چاپ جدید نیست. این جمله ها یعنى ممکن است «قصه هاى مجید» 
مدتى در بازار نباشد و اگر هم ناشر تصمیم به چاپ با کاغذ آزاد بگیرد با افزایش 

قیمت همراه باشد و خانواده ها و کودکان کمترى بتوانند این کتاب را بخرند.
«مجید» یکى از معروف ترین شخصیت هاى کاغذى ایرانى در دوره معاصر است؛ 
در مقام مقایسه شاید  شخصیتى مانند اولیور تویست و هرى پاتر. اولین داستان هاى 
مجید در سال 1349 در مجالت منتشر شد و سال ها قصه هایش در رادیو پخش 
شد. بعد هم به صورت یک مجموعه پنج جلدى در سال 1358 منتشر شد. در سال 
1364 این کتاب برنده جایزه «کتاب سال جمهورى اسالمى ایران» شد. کیومرث 
پوراحمد در سال 1369 مجموعه تلویزیونى اى را بر مبناى همین کتاب ساخت 
و «مجید» و «بى بى» اش از دل کتاب بیرون آمدند و وارد دنیاى تصویر شدند. 
شهرت «قصه هاى مجید» از نویسنده و کیومرث پوراحمد هم فراتر رفته و زمانى 

که نویسنده اش در قید حیات است به یک کتاب کالسیک تبدیل شده است.
 حدود 50 سال از انتشار اولین داستان هاى مجید مى گذرد اما این کتاب ماجراهاى 

تمام نشدنى اى دارد، گاه اتفاقات خوشایندى برایش پیش مى آید و گاه هم با او 
نامهربانى مى شود؛ مثال ترجمه شده و به عنوان یک فرد ایرانى به کشور دیگرى 
سفر مى کند و یا براى اجراى نمایش روى سن مى رود، گاه لباس جدیدى مى پوشد 
و در قالب جدید مثال کتاب صوتى عرضه مى شود و گاه هم در  ماجراهایش دست 
مى برند و مى خواهند عوضش کنند. حاال هم در ایــن روزگار  کرونایى که بذر 
ناامیدى را مى پراکند، نبود کاغذ باعث شده تا این کتاب که شخصیت اصلى اش 
همواره امیدوار و در تالش است، براى مدتى از ویترین کتابفروشى ها غایب شود. 
هوشنگ مرادى کرمانى درباره این موضوع به ایسنا مى گوید: من حرفى براى 
گفتن درباره این اتفاق ندارم. به عنوان نویسنده دوست دارم این کتاب منتشر شود 
اما زمانى که نمى شود، خود ناشر این را مى داند و البته تا حاال این اتفاق نیفتاده 
است. این کتاب 700 صفحه است و فکر مى کنم گران دربیاید. نمى دانم از چه 
زمانى هم چاپ نشده زیرا کارى به این مســئله ندارم، خود ناشر چاپ و پخش 
مى کند و بعد به من خبر مى دهد. از این ماجرا هم خبر نداشتم، البته ناشر به من 

تلویحا درباره این  ماجرا گفته بود.
 او در ادامه با بیان این که این مسئله بیشتر مسئله ناشر است تا نویسنده، مى افزاید: 
درست است که مسئله من هم هست زیرا از این راه زندگى مى کنم و کرایه خانه 
مى دهم. دوست دارم که مردم این کتاب را داشته باشند زیرا معروف ترین کتاب 
من است و بیشتر از کتاب هاى دیگر خوانده مى شود. از نظر موقعیت مالى این اتفاق 

برایم خوب نیست. اما باید فکر کنیم چه مى شود کرد.
این نویسنده درباره این کتاب و اهمیت آن مى گوید: این کتاب طنز، همه کس خوان 
است، حتى بزرگساالن نیز آن را مى خوانند و تجدید خاطره مى کنند. «قصه هاى 
مجید» در دل مردم جا باز کرده، جایزه هاى متعدد برده، به زبان هاى دیگر ترجمه 

شده و به کشورهاى مختلف سفر کرده است. دو سه تا از داستان هاى این کتاب 
در کتاب هاى درسى بچه ها آمده اســت، حتى به کتاب درسى بچه هاى هلند و 
صربستان هم راه پیدا کرده است. کتاب «قصه هاى مجید» در کنار «ماهى  سیاه 
کوچولو» و «قصه هاى خوب براى بچه هاى خوب» جزء سه  چهار کتاب  کودك 
معروف ایرانى است. این کتاب از جمله کتاب هایى است که دوام بیشترى آورده 
است؛ اصوال کتاب ها هرکدام زمانى دارند، زمانى گل مى کنند و خوانده  مى شوند 
و درباره شان بحث مى شود، اگر سریال تلویزیونى هم شوند، تمام مى شوند و مردم 
به تدریج فراموش مى کنند اما این کتاب همیشگى است، حداقل بیش از 40 سال 

است که دوام آورده.
او در ادامه یادآور مى شود: مجید وارد حافظه جمعى  مردم ایران و موقعیت هاى 
زبانى شده است. مجید به شدت ایرانى است و موقعیت ایرانى دارد. مجید از نظر 
شهرت از من نویســنده اش و  کیومرث پوراحمد به عنوان کارگردان سریالش، 
جلو زده است. زمانى که «پروین دخت یزدانیان» مریض بود، در داروخانه براى 
تهیه دارو مى گفتند «بى بى مجید»  مریض شده  و دارو مى خواهد. این طور وارد 
زندگى مردم  ایران شد. واقعیت این اســت که کتاب مطرحى است و نمى تواند 

غیبت داشته باشد.
این نویسنده خاطرنشان مى کند: مجید تنها شخصیت کاغذى معاصر است که 
او را هم در روستا مى شناسند و هم در شهر، از زمانى که «قصه هاى مجید» چاپ 
شده، چهار نسل عوض شده اما این کتاب همچنان سرپاست. اخیرا یک جمله 
در کتاب درسى به داســتان مجید اضافه کردند و دیدید چه جنجالى شد، شما 
چند کتاب را مى شناسید که اگر چنین  کارى با آن بکنند، همه درباره اش حرف 
بزنند؟ مجید مى تواند الگوى جامعه باشد؛ زمانى براى مجید حرف درآورده  بودند 
که مجید دروغ گو است و مذهبى نیســت، در مدرسه و در خانه دروغ مى گوید و 
نمى گذاشتند وارد مدارس شود. مرحوم جعفر عالقه مندان (رئیس سازمان پژوهش 
و برنامه ریزى آموزشى و معاون آموزش متوسطه در وزارت آموزش و پرورش، 
درگذشته به ســال 1383) من را دعوت کرد و گفت ما 18 میلیون مجید در این 
کشور داریم، یکى در مدرسه دروغ مى گوید یکى در خانه. مجید کارهاى زشت و 
ناباب نمى کرد.  قرار بود کانون «قصه هاى مجید» را چاپ کند، سفارش مى داد 
دو سه قصه را بردارید زیرا مجید براى دختر همسایه نامه مى نویسد و مى خواهد 

عکسش را به دختر همسایه بدهد! همه این ها را مى گفتند.
مرادى کرمانى با اشاره به ترجمه هاى متعدد از این کتاب و ساخت فیلم موفقى 
از آن گفت: در سال 1353 قصه هاى مجید از رادیو ایران پخش مى شد، به مدت  
پنج سال تمام روزهاى پنجشنبه. مردم ول نمى کردند و با نامه و تماس درخواست 
مى کردند، زیرا انگار یک نفر آینه اى مقابل آن ها قرار داده بود که این شما هستید. 
من به عنوان نوجوان ایرانى فقیر و بى کس و تنها هستم و لباس درست و حسابى 
ندارم، درس خوان نیستم و ایرادهاى دیگر اما من به هیچ عنوان از پا درنمى آیم و 
مى مانم. مجید مى تواند الگویى براى بچه ها باشد که امید به آینده داشته باشند، 
از سختى ها و تلخى ها نترسند و تالش کنند با چنگ و دندان باال بروند، ناله نکنند 
که ندارند، بروند و فکر کنند که باید چه کارى انجام دهند که وضعیت بهتر شود. 
این خیلى مهم است. مجید یک داستان با پایان خوش ندارد و این طور نیست به 
چیزى برسد؛ مجید به هیچ جا نمى رسد اما هرگز از  پا نمى نشیند و دانش آموزان ما 

به شدت نیازمند این حس هستند.

هوشنگ مرادى کرمانى از «داستان هاى مجید» مى گوید که در کتابفروشى ها غایب است!

مجید به  جایى نمى رسد اما از  پا نمى  نشیند

مهران رسام تهیه کننده مجموعه 90 قسمتى شبکه سالمت از ساخت فصل دوم "منم دوستت دارم" در خارج از 
تهران و حضور بازیگران جدید خبر داد.مجموعه نمایشى "منم دوستت دارم" براى اولین بار ایام عید نوروز به شبکه 
سالمت آمد. سریالى که در هر قسمت، 5 دقیقه چالش هاى روزمره خانواده ها را روایت مى کرد. امیرحسین صدیق، 
نگار عابدى، مسعود فروتن، عرفان برزین و ترنم کاظمى بازیگران این مجموعه نمایشى  بودند.  قرار است این 
مجموعه با حضورِ این بازیگران قدیمى و اضافه شدن چند هنرمند جدید، فضایى جدید را براى مخاطبان عالقه مند 
به سبک زندگى رقم بزند. مهران رسام درباره ساخت فصل دوم این مجموعه تلویزیونى که قرار است در 90 قسمت 
ساخته شود توضیحاتى به خبرنگار تسنیم داد و گفت: "منم دوستت دارم2" سفارش شبکه سالمت است و منتظر 
جلسه برآوردیم. اما قرار است 7 دقیقه اى ساخته شود و خیلى دلمان مى خواهد در شهرستان کار کنیم. بازیگران جدید 
خواهد داشت، چون طرِح جدید ما به فضاى گسترده ترى از هنرمندان نیاز دارد. او تأکید کرد: نگاهى متفاوت به روابط 
خانوادگى خواهیم داشت، ضمن اینکه عمده داستان ما به سمِت جمعیت، فرزندآورى و ازدواج خواهد رفت. سعى 
داریم با ارائه راهکارهایى مبتنى بر علوم روانشناسى به حل چالش هاى روزمره و در نتیجه تقویت روابط اعضاى 
خانواده کمک کنیم. رسام درباره حضور بازیگران قدیمى سریال، گفت: ما تمام تالش مان حفظ بازیگران قدیمى 
سریال است و حضور بازیگران جدید به واسطه گسترده تر شدن موضوعات سریال و فضاى جدیدى که مخاطب 
خواهد دید. البته مجید پرکار به عنوان کارگردان حتماً حضور دارند و ناگفته نماند که شکِل سریال باید تغییر کند. 
رویکرد ما مسائل خانواده و راه حل ها و مهارت آموزى هایى است که بسیارى براى زندگى بهتر، به دنبال آن سبک 
و روش ها مى روند. این سریال همان نکاتى را مطرح مى  کند که افراد مى توانند در زندگى شخصى شان به دنبالش 
بگردند. تهیه کننده این مجموعه تلویزیونى به زمان کلید خوردن "منم دوستت دارم2" و زمان پخش این سریال از 
شبکه سالمت اشاره کرد و افزود: در تالشیم هرچه سریع تر به شهرستان برویم و کار در مهرماه کلید بخورد. وگرنه 
نمى توانیم به شهرستان برویم و مجبوریم دوباره در تهران فیلمبردارى کنیم. درباره زمان پخش هم باید بگویم 
که خود شبکه سالمت دوست دارد سریال به آنتِن پاییز برســد و تالش مان را مى کنیم که برسانیم اگر هم نشد 

براى زمستان روى آنتن مى رود و 
عید نوروز را هم پوشش 

خواهد داد. 
 

بازیگر سریال «هم ســایه» گفت: در مجموعه تلویزیونى «هم سایه» نقش یک افغان را بازى کردم و برایم 
بسیار جذاب بود که با لهجه جدید و ملیت جدید ایفاى نقش کنم. براى رسیدن به این نقش جستجوى زیادى 

انجام دادم و مدت ها روى لهجه کار کردم.
فرید سجادى حسینى درباره حضور خود در سریال «هم سایه» اظهار کرد: سال 1388، مجموعه تلویزیونى با 
عنوان «بانو» ساخته بودم که محمدحسین غضنفرى کارگردان «هم سایه» این سریال را تدوین کرده بود و 
از همان سال آشنایى و دوستى ما رقم خورد و به همین خاطر پس از دعوت وى براى حضور در سریال «هم 

سایه» این پیشنهاد را قبول کردم.
وى در همین راستا ابراز کرد: من به عنوان کارگردان به کاستى هاى سریال «بانو» واقف بودم و کار درخشان 
محمدحسین غضنفرى به نوعى نجات دهنده این مجموعه بود و از آن سال کار بزرگ او در خاطرم مانده است. 
پیش از شروع مجموعه تلویزیونى «هم سایه»، شنیدم که غضنفرى تله فیلمى ساخته است و ایمان داشتم که 
او به خوبى مى تواند از پس کار بربیاید. خوشحالم به این کار دعوت شدم و همکارى جدیدى را تجربه مى کنیم. 

در این مجموعه تلویزیونى به سرعت با هم مچ شدیم و زبان هنرى یکدیگر را پیدا کردیم.
سجادى حسینى پیرامون چگونگى ارتباط با نقش خود در سریال «هم سایه» ابراز کرد: براى رسیدن به این 
نقش جستجوى زیادى انجام دادم و مدت ها روى لهجه کار کردم. با کمک یکى از دوستان که مسئول لهجه 
بازیگران بود توانستم به گویش صحیح افغان در نقشم برسم. هر نقش قاعدتا باید براى بازآفرینى جذابیت هایى 

داشته باشد که کاراکتر ها در سریال «هم سایه» این ویژگى ها را داشتند.

با انجام فیلمبردارى بخش هاى کمپ انگلیســى ها و چاه حفارى نفت، گروه تولید سریال «جشن سربرون» 
هفته آینده در شهرك غزالى مستقر مى شوند.حسن نجاریان تهیه کننده سریال «جشن سربرون» با اعالم خبر 
فوق اظهار کرد: گروه هم اینک مشغول فیلمبردارى بخش هاى کمپ انگلیسى ها و حفارى چاه نفت هستند و 
با استقرار در شهرك غزالى بخش هاى کنسولگرى انگلیس، خانه قوام، بیمارستان مرسلین، خانه حاج آقا ضیا، 
انجمن محمدیه و بازار و کوچه هاى شــیراز فیلمبردارى مى شود.وى ادامه داد: مریم موسویان بازیگر جوانى 
که به گروه بازیگران پیوست، با سریال «جشن سربرون» به ســینما و تلویزیون معرفى مى شود. وى نقش 
جهان پسند دختر بهادر (حسین محجوب) و الله اسکندرى (بى بى کتا) را بازى مى کند که بازى اش در سریال 
رو به اتمام است.ایرج عاشــورى فیلمبردارى این مجموعه را عهده دار است که عالوه بر بخش هاى ایالتى، 
سکانس هاى برف و بوران را به تصویر کشیده که کار بسیار دشوارى است. مراحل فنى سریال در حال انجام 
است؛  تدوین توسط حسین زندباف در حال انجام است و صداگذارى و موسیقى به ترتیب به عهده آرش قاسمى 
و فرید سعادتمند است.حسین محجوب، محمود پاك نیت، نادر فالح، الله اسکندرى، فرخ نعمتى، قاسم زارع، 
داریوش کاردان، میرطاهر مظلومى، رامین ناصرنصیر، مهدى فقیه، مرحوم کریم اکبرى مبارکه، سهیال رضوى، 

صدرالدین حجازى، بیوك میرزایى و ... در این مجموعه تلویزیونى بازى دارند.

فصل دوم سریال 
«منم دوستت دارم» ساخته مى شود

سجادى حسینى: 
نقش یک مرد افغان را 

در سریال «هم سایه» بازى مى کنم

«جشن سربرون»
 به کنسولگرى انگلیس و خانه قوام مى رسد

جهانگیر الماســى، بازیگر ســینما و تلویزیون در انتقــاد از حضور چهره 
اى هنــرى در برنامــه «مافیا» که در شــبکه نمایش خانگــى تولید مى 
شــود گفت: بازى «مافیا» از ده ها سال پیش و از پشــت صحنه تئاتر آغاز 
شده اســت. برخى بازیگران تئاتر بعد از اتمام کار ســر صحنه مى ماندند 
و ســاعت ها مافیا بازى مى کردند. بــازى «مافیا» چــه دردى از جوان ما 

درمان مى کند؟
این بازیگر پرکار دهه هاى 60 و 70 ســینما و تلویزیون کشــور با اشــاره 
به این تولید  شــبکه نمایش خانگى اظهار داشــت: کســى نیست بگوید 
بازى «مافیا» چه دردى از جــوان ما درمان مى کند؟ با ایــن برنامه دارند 
به ظواهر و چهره و قیافه اصالت مى بخشــند. آیا ایــن مافیا براى امروز و 
دیروز است؟ نه، از ده ها سال پیش و از پشــت صحنه تئاتر آغاز شده است. 
برخى بازیگران تئاتر بعد از اتمام کار سر صحنه مى ماندند و ساعت ها مافیا 
بازى مى کردند. این بازى همه اش کالهبــردارى و دروغ و کلک و نیرنگ

 است. 

بابک حمیدیان و آناهیتا درگاهى که به کرونا مبتال شده اند به دلیل درگیرى 
ریه تحت درمان قرار دارند و فعال فقط حمیدیان از ییمارســتان مرخص 

شده است.
اشــکان خطیبى در گفتگویى درباره وضعیت آناهیتــا درگاهى که اخیرا 
سریال شــبکه نمایش خانگى «مى خواهم زنده بمانم» با بازى او پخش 
شــد بیان کرد: پس از چند روزى که در خانه تحــت درمان بود درگیرى 
ریه او تشدید شــد و چاره اى جز بسترى شدن در بیمارســتان نبود و در

 بیمارستان است. 
او با بیان اینکه درگیرى ریه همســرش در مدت چنــد روز به 30 درصد 
رســیده اســت، گفت که آناهیتا درگاهى فعال زیر دستگاه اکسیژن است 
و باید منتظر ماند تا مشخص شــود چه زمانى بدون دســتگاه مى تواند 
تنفس کند.خطیبى درباره اینکه آیا از احوال بابک حمیدیان هم اطالعى 
دارد؟ گفت: بابک هم تقریبا تا حدى درگیرى ویروس با ریه اش را داشته و 

به بیمارستان مراجعه کرد، اما دارو گرفته و بسترى نیست.

گروه تولید سریال مناسبتى «نجال 2» به کارگردانى خیرا... تقیانى پور 
و تهیه کنندگى سعید سعدى در حال حاضر در لوکیشنى واقع در جنوب 

تهران مشغول تصویربردارى هستند. 
تا نیمــه مهر مــاه تولیــد در تهــران ادامه پیــدا مى کنــد و پس از 
آن گروه براى ادامه کار عازم جنوب کشــور و ســپس کشــور عراق 

خواهند شد.
از میان بازیگران حضور ایوب آقاخانى در پروژه قطعى شده و قرار است 
در فواصل کار چندین بازیگر دیگر نیز به سریال اضافه شوند. همچنین با 
توجه به حضور سارا رسول زاده در پروژه اى دیگر، محیا دهقانى در فصل 

دوم جایگزین این بازیگر شده است.
به گفته سعید سعدى، این سریال براى پخش در سال آینده از شبکه سوم 
سیما آماده خواهد شد. فصل دوم «نجال» که در 30 قسمت تولید خواهد 
شد، به بازگشــت کاراکتر هاى قصه از کربال و حوادثى که در این مسیر 

برایشان رقم مى خورد مى پردازد.

مدتى است که نه کار مى کند و نه تمایلى به مصاحبه و 
حرف زدن با خبرنگارها دارد. شاید کرونا و این روزهاى 
تلخ و از دست دادن عزیزان، دلیل این همه سکوت و بى 
عالقگى حتى براى یک احوالپرسى ساده باشد از سوى 
صداى ماندگارى که شــنیدنش حتى براى لحظه اى 

مخاطب را سر ذوق مى آورد.
منوچهر اســماعیلى چندان اهل مصاحبه نیســت، او 
هیچگاه اهل مصاحبه نبوده است و حاال مدت هاست 
که این هنرمند در خانه اش استراحت مى کند و سر کار 
هم نمى رود. خبرنگار خبرگزارى ایسنا براى جویا شدن 
حال این دوبلور برجســته تالش مى کنــد با او تماس 

بگیرد و این ماحصل تالش اوست:

«با منزلش تماس مــى گیریم تا چند کلمــه اى با او 
صحبت کنیم. همسرش تلفن را جواب مى دهد. بعد از 
شنیدن درخواستمان از ما مى خواهد منتظر بمانیم، و بعد 
از گذشت چند ثانیه، پاسخ این است: «ببخشید مى گوید 
تمایلى به صحبت نــدارم.» و در ادامه دیالوگ هایى از 
توصیف شرایط و شرح حال این روزهاى استاد، بینمان 
رد و بدل مى شود که بر حسب امانتدارى از انتشار آنها 

منصرف مى شویم.»
منوچهر اسماعیلى هشتم فروردین ماه سال 1318 در 
کرمانشاه متولد شد. او کار دوبله را از سال 1336 با رل 
گویى در نقش هاى کوتاه آغاز کرد و از ســال 1342 
مدیریت دوبله بســیارى از فیلم هــاى بزرگ جهان 

را برعهده داشــته است. این دوبلور باســابقه و مطرح 
کشورمان همچون ناصر طهماسب به صحبت کردن 
به جاى چند شخصیت در یک فیلم با صداهاى متنوع و 

به اصطالح تیپ گویى شهرت دارد.
اسماعیلى در فیلم «هزار دستان» مرحوم على حاتمى 
به جاى شخصیت شــعبان (محمدعلى کشاورز)، رضا 
تفنگچى (جمشید مشایخى) و همچنین به جاى صداى 
عزت ا... انتظامى و جمشــید الیق نیــز صحبت کرده 
است. او پسرعمه زهره شــکوفنده، دیگر دوبلور مطرح 

کشورمان است.
منوچهر اســماعیلى در طول این ســال ها، مدیریت 
ارشد دوبالژ بیش از 200 فیلم سینمایى، تلویزیونى و 
ســریالى و همچنین برنامه هاى رادیویى را انجام داده 
است. او به جاى بســیارى از بازیگران ایرانى و خارجى 

صحبت کرده اســت که از جمله آثار ماندگار او در مقام 
گوینده فیلم و سریال هاى خارجى مى توان به «محمد 
رسول ا...» در نقش آنتونى کویین، «پاپیون» در نقش 
اســتیومک کوئین، «دروازه هاى پاریس» به جاى پیر 
براسور، «انتقام جویان»، «بابا لنگ  دراز»،  «مرد هزار 
چهره»، «یوزپلنگ»، «قانون»، «سمندر»، «شیوع» و 

...اشاره داشت.
از جمله آثار ایرانى که اســماعیلى در آن ها نقش گفته 
و یا مدیر دوبالژى شــان را برعهده داشــته، مى توان 
به «خاك»، «قیصــر»، «هزاردســتان»، «پهلوانان 
نمــى میرنــد»، «دزد عروســک هــا»، «دایى جان 
ناپلئون»، «حســن کچل»، «ناخدا خورشید»، «امام 
على(ع)»، «مادر»، «دکل»، «کاراگاه» و «بایکوت»

 اشاره داشت.

سکوت یک صداى ماندگار

پاییز برســد و تالش مان را مى کنیم که برسانیم اگر هم نشد که خود شبکه سالمت دوست دارد سریال به آنتِن
براى زمستان روى آنتن مى رود و

عید نوروز را هم پوشش 
خواهد داد. 

 خواهد 
ن مسیر 
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حمد 
قش 
ى پیر 
هزار 
ع» و 

گفته 
توان 
انان 
جان 
امام 
ت»

انتقاد جهانگیر الماسى
 از «مافیا»بازى

آناهیتا درگاهى 
در بیمارستان بسترى شد

ایوب آقاخانى 
در فصل دوم سریال«نجال» 
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سرمربى تیم فوتبال ذوب آهن از شرایط تیمش در پنجره تابستانى و خریدهایى که انجام 
شده ابراز رضایت کرد.

مهدى تارتار در خصوص شــرایط و وضعیت تیم فوتبال ذوب آهن گفت: همه تیم ها 
در خواب بودند که ما توانستیم یک برنامه نقل و انتقاالت خوب اجرا کنیم. خوشبختانه 
توانستیم بازیکنان خوب لیگ یک را جذب کنیم و در حال حاضر تیم ما تلفیقى از بازیکنان 

جوان و با انگیزه و بازیکنان با تجربه و بادانش اســت. براى موفقیت ذوب آهن شبانه 
روز تالش مى کنیم و امیدواریم که ذوب آهــن به روز هاى خوب خود بازگردد؛ 

زیرا ذوب آهن یک تیم ریشه دار و پر افتخار و تیمى است که شخصیت دارد. 
هواداران و پیشکسوتان باید کمى صبور باشند.

او سپس با اشاره به بودجه باشگاه براى ورود به مسابقات اضافه کرد: شاید از نظر 
بودجه دچار کمبود باشیم، اما ذوب آهن داراى زیرساخت  ها، نرم افزار و نیروى 
انسانى خوب وکامل است. من از جذب بازیکنان راضى هستم هرچند در برخى 
پست ها بدلیل کمبود بودجه نتوانستیم بازیکنان مد نظر را جذب کنیم و آنها به 
باشگاههاى صنعتى با بودجه هاى باال رفتند امادر کل از جذب بازیکنان راضى 
هستم و از کمیته نقل و انتقاالت باشگاه تشکر مى کنم. من وتیم همراهم هرجا 

رفتیم ثبات داشته است.
بخش بعدى صحبت هاى تارتار در رابطه با تغییرات گسترده ذوب آهن براى 
شــروع فصل جدید بود و در اینباره توضیح داد: ما تیمى هستیم که تغییرات 

گسترده اى داشته ایم اما نیاز بود یک خانه تکانى اساسى انجام بشود. 13  
بازیکن جدید جذب کرده ایم که نیاز به هماهنگى دارند. انشــاا... همراه با 
یک قرعه خوب امیدواریم نتایج خوبى بگیریم. سعى کردیم بازیکنانى را 
جذب کنیم که بتوانند در چند پست راحت بازى کنند. باید تا زمان داریم با 

جدیت کار کنیم.
تارتار سپس با اشاره به اینکه کار تیم ذوب آهن تقریبا در پنجره تابستانى 
تمام شده است، اضافه کرد: نقل و انتقاالت ما 98 درصد تمام شده است. 
سهمیه خودمان را در لیگ برتر و لیگ زیر 23 سال جذب کرده ایم. خروجى 
بازیکنان دیگر بستگى به خود بازیکنان دارد. من یک کادر فنى بسیار قوى 
در کنار خود دارم که نقش اصلى در موفقیت تیم دارند و با تمام توان براى 

موفقیت ذوب آهن مى جنگیم.
او در مورد تیم هاى پایه ذوب اهن نیز صحبت کرده و در این مورد بیان 
کرده اســت: در خصوص تیم هاى پایه و بازیکنان پایه هم در روز اول 
حضورم در اصفهان در تمرینات تیم امید حضور یافتم و ســپس دو روز  
تیم هاى جوانان و امید  را در تمرینات تیم و یک مسابقه دوستانه  مورد 
بررسى قرار دادم. بازیکنى اگر توان حضور در لیگ برتر را داشته باشد 
حتما از وى استفاده خواهیم کرد. من هیچ شغلى غیر از فوتبال ندارم و 

همه تمرکزمان هم روى فوتبال و موفقیت تیم ذوب آهن است. 
بخش پایانى صحبت هاى تارتار در رابطه با چرایى خرید بازیکنان جدید 
بود و در این مورد گفت: به اتفاق همکارانم آنالیز خوبى از تیم ذوب آهن 
داشتیم وتوانستیم مشکالت تیم را در برخى پست ها بخصوص در خط 

دفاع و ستون فقرات تیم شناسایى کنیم و سعى کردیم ساختار دفاعى 
تیم و برخى پست هاى دیگر را ترمیم کنیم بازیکنان 

ماهم موثر و پر تالش هستند.

تارتار: نیاز به یک 
خانه تکانى اساسى داشتیم

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان با سرکنسول کشور روسیه 
دیدار کرد.

مجتبى فریدونى، مدیرعامل  باشگاه ذوب آهن اصفهان با حضور 
در کنسول گرى روسیه در اصفهان با سرکنسول این کشور دیدار 

و گفتگو کرد.
در این دیدار طرفین پیرامون تعامالت هر چه بهتر در آینده، تبادل 
نظر کردند. پیروز میرحیدرى وکیل باشگاه ذوب آهن  نیز در این 

دیدار مدیرعامل باشگاه را همراهى کرد.

مهرداد قنبرى، مدافع فصل گذشته ذوب آهن اصفهان که به تازگى 
از این تیم جدا شده است، با عقد قراردادى به عضویت خیبر خرم آباد 

در آمد.
قنبرى پس از مذاکراتى که با مسئوالن باشگاه دسته یکى خیبر داشت 

به توافق رسید و قراردادش را امضا کرد.
وى ســابقه بازى در تیم هایــى همچون 
گسترش فوالد، پدیده مشهد و شهردارى 

تبریز را در کارنامه دارد.

تیم فوتبال پدیده نخستین جلسه تمرینى خود را با حضور سرمربى 
جدید این تیم محمدرضا مهاجرى برگزار کرد.

در این تمرین که در غیاب مالک و با حضور مدیرعامل تیم و برخى 
مسئولین استانى برگزار شد، مهاجرى سه دستیار خود را معرفى کرد. 

به این ترتیب هادى عقیلى مدافع اسبق سپاهان و ملى پوش کشورمان 
به عنوان مربى، ســیروس ســنگچولى سنگربان اســبق تیم هاى 
سیاه جامگان، پیام و فجرسپاسى و سرمربى فصل قبل «مهاجرنوین» 
در لیگ دسته سوم به عنوان مربى دروازه بانان و عماد مهاجرى مربى 
بدنساز سابق مس رفسنجان و تراکتورسازى که سابقه همکارى با 
مهاجرى در نساجى مازندران، سیاه جامگان و پدیده را داشته به عنوان 

مربى بدنساز معرفى شدند.
به گفته مهاجرى یک مربى دیگر نیز به همــراه آنالیزور به نیمکت 

نماینده مشهد در لیگ برتر اضافه خواهند شد.

آغاز همکارى ذوب آهن و 
 روسیه 

مدافع ذوب آهن به 
خیبر خرم آباد پیوست

مدافع اسبق سپاهان 
روى نیمکت پدیده

هافبــک جوان تیم ســپاهان در حــال اندوختن 
تجربیاتى گرانبها از اردوى تیم ملى است.

یاسین سلمانى، هافبک 19 ساله تیم سپاهان پس 
از اینکه به دلیل شــیوع ویروس کرونا و لغو جام 
جهانى جوانان، یک شانس بزرگ را از دست داد، با 
دعوت به تیم ملى بزرگساالن در مسیر جدیدى قرار 
گرفت که نهایت آن مى تواند به نقطه عطف دوران 

حرفه اى او در بهترین زمان ممکن بیانجامد.
سلمانى در حالى به تیم ملى دعوت شد که با 
حضور ستاره هاى سرشناس، ترافیک شدیدى 
را در خط هافبک شاهد هستیم؛ همین موضوع 
شــانس بازى او را کاهش داده اما 4 گل و 4 پاس 
گل در فصل باشگاهى گذشته آمارى بود که او به 
جاى گذاشت تا هر لحظه امکان این که اسکوچیچ 
در شــرایط حســاس او را به میدان بفرستد وجود 

داشته باشد.
او که در پســت هافبک دفاعى میل زیادى به 
گلزنى و بازیســازى دارد در اندیشــه تبدیل 
شــدن به بازیکنى ملــى در بهترین کیفیت 
ممکن است و به خوبى از شرایط خوبى که 
در اختیارش قرار گرفته مطلع است. سلمانى 
چند روز پیش در مــورد حضورش در اردو 
گفته بود: امیدوارم در کنار این ســتاره ها 
تجربه بیشترى به دست بیاورم و اعتماد 
به نفســم باالتر برود؛ از آقاى  اسکوچیچ 
بابت اعتمادش ممنون هستم و از باشگاه 
سپاهان و آقاى نویدکیا نیز تشکر مى کنم.

این یک فرصت طالیى است تا هافبک 
جوان سپاهانى ها از ستاره ها بیاموزد و 
رفته رفته خودش تبدیل به ستاره اى 
شــود که آرزویش را 

دارد.

مدافع تیم فوتبال ســپاهان تاکید کرد که آنها در فصل 
گذشته لیاقت گرفتن حداقل یک جام را داشتند.

محمدرضا مهدى زاده در ارتباط با فصلى که ســپاهان 
پشــت سرگذاشــت گفت: ما در لیگ برتــر از لحاظ 
نتیجه گیرى فوق العاده کار کردیم و 65 امتیاز گرفتیم اما 
متاسفانه این عملکرد فوق العاده منجر به قهرمانى نشد 
و در جام حذفى هم نتوانستیم قهرمان شویم. البته این 
چیزى از ارزش هاى سپاهان کم نمى کند چون ما نتایج 
خیلى خوبى گرفتیم و این در حالیســت که نویدکیا هم 
اولین سال سرمربیگریش را پشت سر مى گذاشت. تیم ما 
واقعا لیاقت گرفتن حداقل یک جام را داشت ولى به آن 

چیزى که لیاقتش را داشتیم نرسیدیم.
مهدى زاده در ارتباط با تمدید قراردادش با سپاهان آن هم 
در شرایطى که بحث جداى ایش از این تیم مطرح شده 
بود عنوان کرد: من در ابتدا مذاکراتى را با سپاهان انجام 
دادم که به نتیجه خاصى نرســیدیم ولى بعد از چند روز 
دوباره صحبت کردیم و حتى با آقاى نویدکیا هم حرف 
زدم و خوشبختانه قراردادم را تمدید کردم. مسئله خاصى 
هم وجود نداشت و واقعیت این است که دوست داشتم در 
سپاهان بمانم و حاال خوشحالم که دوباره پیراهن این تیم 

را برتن خواهم کرد. 
وى با اشاره به عملکرد خوب ســپاهان در فصل نقل و 
انتقاالت و اینکه آیا آنها مى توانند قهرمانى در لیگ برتر 

را تجربه کنند تصریح کرد: خوشبختانه بازیکنان خوبى 
به تیم ما اضافه شدند و البته باشگاه قرارداد اکثر بازیکنان 
را تمدید کرد. سپاهان یک تیم فوق العاده است و مطمئنا 
در فصل آینده هدف ما چیزى جز قهرمان شدن نخواهد 
بود. از طرفى باید از حمایت هواداران هم تشــکر کنم و 
تمام هدف ما این است که فصل آینده با قهرمانى در لیگ 
آنها را خوشحال کنیم و در آسیا و جام حذفى هم بهترین 

عملکرد را داشته باشیم.

شهریار مغانلو مهاجم فصل گذشته پرسپولیس با انتشار 
پستى با هواداران این تیم صحبت کرده است.

انتقال شهریار مغانلو به ســپاهان که پس از پیوستن به 
پرسپولیس در نیم فصل لیگ بیستم عملکرد بسیار خوبى 
داشت و یکى از مهره هاى کلیدى این تیم در رقابت هاى 
لیگ قهرمانان آســیا و همینطور رقابت هاى لیگ برتر 
بود، یکى از جنجالى ترین انتقاالت سال هاى اخیر فوتبال 

ایران بود و حواشى زیادى به همراه داشت.
این مهاجم که در مینى کمــپ تیم ملى نیز 
حضور داشت و در فهرســت نهایى جایى 
پیدا نکرد، حاال با انتشــار پستى با خطاب 
قرار دادن هواداران پرســپولیس نوشــته 
اســت:«حرف هاى زیادى پشت سرم زده 
شد و قضاوت هاى ناجوانمردانه؛ سکوت  
کردم و باز هم سکوت مى کنم اما جواب 
براى همه آن ها خواهم داشت که باز هم 

به وقتش ....»
شهریار مغانلو در شــرایطى در نیم 

فصل لیگ بیســتم بــه صورت 
قرضى از ســانتاکالراى پرتغال 

به پرسپولیس پیوست که در پایان 
فصل آنطور که باشــگاه ســپاهان ادعا 

مى کند بدون پرداخت مبلغى در ازاى انتقال محمد محبى 
به این باشــگاه پرتغالى، به جمع طالیى 

پوشان اصفهانى اضافه شده است.

مهدى زاده:

سپاهان لیاقت گرفتن یک جام را داشت

 سکوت کردم 
و باز هم 
سکوت 
مى کنم

تجربیات گرانبهاى جوان اول سپاهان از 
اردوى تیم ملى

س تاره مى شود...

ستاره پرتغالى تیم فوتبال منچســتریونایتد، نه تنها از 
جنبه ورزشــى بلکه از نظر مالى هم از بازگشت به این 

تیم سود مى برد.
نشریه «ســوله 24 اوره»، یکى از نشــریات اقتصادى 
معروف ایتالیا در گزارشــى نوشته اســت که زمانبندى 
کریســتیانو رونالدو براى ترك یوونتوس و بازگشت به 
منچستریونایتد، او را شامل معافیت مالى مى کند که 
باعث مى شــود میلیون ها یورو از درآمدش را ذخیره 

کند.
رونالدو که یک ســال دیگر با یوونتوس قرارداد 
داشــت، با وجود انجام یک بازى براى این تیم 
در فصل جدید، به تیم سابقش برگشت و اکنون 
مشخص شــده اســت که این جابجایى براى او 

منافعى زیادى دارد.

رونالدو ســال 2018 که از رئال مادریــد به یوونتوس 
پیوســت، از یک مصوبه دولت جنتیلونى بهره مند شد 
که به موجب آن پرداخت مالیات بردرآمد خارجى هاى 
مقیم ایتالیا از منابع خارجى از جمله تمام قراردادهاى 
اسپانسرى را به تنها 100 هزار یورو در سال محدود 
مى کرد. با این حال ظاهراً معافیت هاى مالیاتى براى 
درآمدهاى خارجى رونالدو در انگلیس حتى بیشتر از 

ایتالیا است. 
طبق مصوبه دولت انگلیس موسوم به «ساکنین فاقد 

اقامت دائمى» رونالدو تا 7 سال مجبور نیست هیچ 
مالیاتى بابت درآمدهاى خارجى اش بپردازد. این 
مصوبه مشمول افرادى مى شــود که در بریتانیا 
زندگى و کار مى کنند اما طبق قوانین بریتانیا خانه 

دائمى آنها در کشورى دیگر است.

سود هنگفت رونالدو از پیوستن به 
منچستریونایتد

لوســیانو پریرا ملقب به شــیمبا پس از دریافت پیشــنهاد 
استقالل گفته بود از این پیشنهاد احساس غرور مى کند.

پریرا که از پایان فصل فوتبالى گذشته و بعد از دیدار فینال جام حذفى بین 
استقالل و فوالد به گزینه اصلى حضور در تیم آبى تهران و بازى در نوك خط 
حمله این تیم به جاى شیخ دیاباته تبدیل شده بود سرانجام تصمیم خود براى 

ادامه حضور در تیم فوالد را عملى کرد.
جالب اینجاســت که این بازیکن چهارشنبه سوم شــهریور ماه در صحبتى که با 
رسانه ها داشت درباره اینکه موضوع حضورش در استقالل مطرح شده و پیشنهادى 
از این تیم دریافت کرده گفته بود: «استقالل یکى از تیم هاى بزرگ و پرطرفدار 

فوتبال ایران است و این پیشنهاد باعث افتخار و غرور من مى شود.»

پریرا که در فصل گذشــته در طول مســابقات تنها توانســت 5 گل براى این تیم 
خوزستانى به ثمر برساند ترجیح داده در همان تیم بماند و احتماًال فوتبالش را در فوالد 
خوزستان به پایان برساند. این بازیکن که اولین بار با عضویت در تیم فوالد به ایران و 
لیگ برتر ما آمد پس از دو فصل بازى براى این تیم در لیگ هاى دوازدهم و سیزدهم 

به ترتیب در تیم هاى سپاهان، ماشین سازى و صنعت نفت  بازى کرد و از ابتداى 
فصل هجدهم دوباره به تیم فوالد پیوست و ظاهرا مى خواهد ششمین فصل 

حضورش در این تیم را هم تجربه کند. 
این بازیکن 37 ساله که در لیگ پیش رو 38 ساله هم مى شود در لیگ هجدهم با 

به ثمر رساندن 16 گل مشترکا همراه با کى روش استنلى به عنوان آقاى گلى لیگ 
برتر دست پیدا کرده بود.

شیمبا به استقالل افتخار کرد؛ با فوالد بست!

98 درصد کارمان تمام شده است؛ 

ابستانى و خریدهایى که انجام 

ذوبآهن گفت: همه تیم ها 
ت خوب اجرا کنیم. خوشبختانه 
 حاضر تیم ما تلفیقى از بازیکنان 

ى موفقیت ذوب آهن شبانه 
ى خوب خود بازگردد؛ 

ت که شخصیت دارد. 

شاید ازنظر ضافه کرد:
ها، نرم افزار و نیروى 
ستم هرچند در برخى 
ا جذب کنیم و آنها به 
جذب بازیکنان راضى 
ن وتیم همراهم هرجا 

رده ذوب آهن براى 
هستیم که تغییرات 

3ى انجام بشود. 13
نشــاا... همراه با

دیم بازیکنانى را 
د تا زمان داریم با 

 پنجره تابستانى 
 تمام شده است. 
رده ایم. خروجى 
 فنى بسیار قوى 
تمام توان براى

 این مورد بیان 
هم در روز اول 
ســپس دو روز  
دوستانه  مورد 
را داشته باشد 
وتبال ندارم و

 ست. 
یکنان جدید 
یمذوبآهن
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به توافق رسید و قراردادش را امضا کرد.
وى ســابقه بازى در تیم هایــى همچون 
گسترش فوالد، پدیده مشهد و شهردارى 

تبریز را در کارنامه دارد.

لوســ
استقالل گفته بو
پریرا که از پایان فص
استقالل و فوالد به گز
حمله اینتیم به جاى ش
ر ادامه حضور در تیم فوالد
ب جالب اینجاســت که این
رسانه ها داشت درباره اینکه
از این تیم دریافت کرده گ
فوتبال ایران است و این

هافبــک جوان تیم ســپاهان در حــالا
تجربیاتى گرانبها از اردوى تیم ملى است.
9یاسین سلمانى، هافبک 19 ساله تیم سپاه
از اینکه به دلیل شــیوع ویروسکرونا و

جهانى جوانان، یک شانس بزرگ را از دست
دعوت به تیم ملى بزرگساالن در مسیر جدی

گرفت که نهایت آن مى تواند به نقطه عطف
حرفه اى او در بهترین زمان ممکن بیانجا
سلمانى در حالى به تیم ملى دعوتش
حضور ستاره هاى سرشناس، ترافیک
را در خط هافبک شاهد هستیم؛ همین
4 گلو 4شــانس بازى او را کاهش داده اما
گل در فصل باشگاهى گذشته آمارى بود
جاى گذاشت تا هر لحظه امکان این که اس
در شــرایط حســاس او را به میدان بفرس

داشته باشد.
او که در پســت هافبک دفاعى میل ز
گلزنى و بازیســازى دارد در اندیشــ
شــدن به بازیکنى ملــى در بهترین
ممکن است و به خوبى از شرایط خ
اختیارش قرار گرفته مطلع است. در
چند روز پیش در مــورد حضورش
گفته بود: امیدوارم در کنار این سـ
تجربه بیشترى به دست بیاورم
به نفســم باالتر برود؛ از آقاى  اس
ا بابت اعتمادش ممنون هستم و
سپاهان و آقاى نویدکیا نیز تشکر
این یک فرصت طالیى است تا
جوان سپاهانى ها از ستاره ها بی
رفته رفته خودش تبدیل به س
شــود که آرز

دارد.

ى از ســانتاکالراى پرتغال 
سپولیس پیوست که در پایان
ل آنطور که باشــگاه ســپاهان
ند بدون پرداخت مبلغى در ازاى
ن باشــگاه پرتغالى، به جمع ط

ن اصفهانى اضافه شده است.

تجربیات گرانبهاى جوان اول سپ
اردوى ت

س تاره مى شو

8ســال 2018 که از رئال مادریــد به یوونتوس 
بهره مند شد  ت، از یک مصوبه دولت جنتیلونى
جب آن پرداخت مالیات بردرآمد خارجى هاى 
لیا از منابع خارجى از جمله تمام قراردادهاى 
ى را به تنها 100 هزار یورو در سال محدود 
با این حال ظاهراً معافیت هاى مالیاتى براى 
ى خارجى رونالدو در انگلیس حتى بیشتر از 

ت. 
صوبه دولت انگلیس موسوم به «ساکنین فاقد 

7ئمى» رونالدو تا 7 سال مجبور نیست هیچ 
ابت درآمدهاى خارجى اش بپردازد. این 
شمول افرادى مى شــود که در بریتانیا 
 کار مى کنند اما طبق قوانین بریتانیا خانه 

ها در کشورى دیگر است.
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است. کرده
پس از پیوستن به  که
 عملکرد بسیار خوبى 
ن تیم در رقابت هاى 
قابت هاى لیگ برتر 
سالهاى اخیر فوتبال
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طالیى
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آگهى فقدان پرونده ثبتى
در صفحه 128 دفتر 72 امالك ششدانگ پالك 1995 فرعى واقع در دهق 4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى مراد کالنترى دهقى فرزند 
محمد على سابقه ثبت و ســند مالکیت دارد . با توجه به فقدان اظهارنامه مذکور و 
سوابق آن ، با اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مکاتبه گردید و برابر بند 
332 و 333 مجموعه بخشنامه هاى ثبتى و کد 33 – 01 سیستم عملیات ثبت اسناد 
و امالك ، ضمن مکاتبه با مراجع ذیربط ، نسبت به جمع آورى مدارك و مستندات 
اقدام و مشخص گردید نسبت به سند فوق الذکر هیچ گونه نقل و انتقاالتى صورت 
نگرفته است و همچنان به نام مراد کالنترى دهقى فرزند محمد على سابقه ثبت و 
سند مالکیت دارد . لذا بدین وسیله از تاریخ انتشار این آگهى هرکس یا اشخاصى اعم 
از حقیقى یا حقوقى ادعاى مالکیت یا هرگونه ادعاى دیگرى نسبت به پالك مذکور 
دارند ظرف مدت 90 روز با در دست داشتن مدارك مستند مالکیت به اداره ثبت اسناد 
و امالك مهردشت مراجعه نمایند در غیر اینصورت عملیات تشکیل پرونده المثنى 
و ادامه عملیات ثبتى ، به نفع اشخاص ذیحق و ذى ســمت انجام مى پذیرد. تاریخ 
انتشار: سه شــنبه  1400/06/16 -1183070/ م الف - اداره  ثبت اسناد و امالك 

مهردشت - محمد على ناظمى /6/192

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر 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 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2530 مورخه 1400/5/21 آقاى قربانعلى اســماعیل زاده سودجانى 
فرزند جمعه نسبت به ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 185/37مترمربع مجزى 
شده از پالك شماره 743 اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان 
- متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/16 - 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31 - 1185828 / م الف - حجت اله کاظم زاده 

اردستانى - سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد /6/198

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر 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 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 2700 مورخه 1400/06/06خانم صدیقه بدیهیان نجف آبادى فرزند 
یداله نسبت به ششــدانگ قســمتى از  یکبابخانه  به مســاحت 123/60مترمربع 
مجزى شده از پالك شماره 3568  فرعى از 391 اصلى واقع در بخش 9  حوزه ثبت 

ملک اصفهان - متقاضى مورد تقاضا را به موجب قولنامه عادى از مالک رســمى 
غالمحسین جمشیدیان به صورت مع الواسطه خریدارى نموده است. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/06/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31 - 1185845 / م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 

آباد /6/200

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

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

به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027005483 مــورخ 1400/05/06 رقیه محمدى 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 8 صادره از خمین بشماره ملى 0559676832 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 8448 فرعى از 
اصلى 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186/10 مترمربع. خریدارى 
طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/06/16 - م الف: 1178708 - مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /5/355

آگهى مفاد آراء هیأت «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى» مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك زواره
آگهى مفاد آراء «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى» که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالك زواره صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله ى 15 
روز از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشار و محلى آگهى مى شود و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهى ، رأى هیئت باحضور نماینده شوراى اسالمى روستا در محل الصاق مى 
گردد تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ انتشار 
اولین آگهى و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالك زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده 
و گواهى تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند. در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه اســت. در صورتى که اعتراض در 
مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل را ارائه نکند ، اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت مى نماید. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1- رأى شــماره 140060302021000040 مــورخ 1400/04/16 - آقاى امیر 
ســالمه زاده زواره فرزند حســن بشــماره ملى 1189939576 تمامت ششدانگ 
یکبابخانه احداثى برروى قســمتى از پالك 2338 فرعى واقــع در زواره 16 اصلى 

دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان بمســاحت 200 متر مربع مالک رسمى 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/16 - م 
الف: 1177187 - خیراله عصارى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک زواره /5/350

(به دلیل شــرایط اضطرار ناشــى از کرونا و تعطیلى؛ تاریخ چاپ آگهــى از تاریخ 
1400/05/25 به تاریخ 1400/06/01 تغییر یافته است)

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

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

به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027000004 مــورخ 1400/01/07 آیت اله ناظم 
شــهرضا فرزند خسرو بشــماره شناســنامه 541 صادره از شــهرضا بشماره ملى 
1199025631 در ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 3 و 2 و 1 فرعى از اصلى 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 79/90 
مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رســمى حسن صغیرزاده 
دارکى فرزند رضا. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/06/16 - م الف: 1178637 - مهــدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /5/353

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر 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 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 1864 و 1865 مورخــه 1400/04/08 آقــاى محمــد رضا حاجى 
اسماعیلى نجف آبادى فرزند محمد حسین نســبت به سه دانگ مشاع و خانم زهرا 
حاجى اســماعیلى نجف آبادى فرزند عبداله  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 196/10مترمربع مجزى شده از پالك شماره 1233  اصلى 
واقع در قطعه 10 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى از طریق انتقال 
قطعى مالک رسمى  مشــاعى مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/06/01- 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/06/16 - 1177502 / م الــف - حجت اله کاظم 
زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین

 میرعباسى /5/364

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

راى شــماره 139960302026023496 مــورخ 1399/11/15 هیــات دو 
خانم ســتاره جاللى به شناســنامه و کدملــى 5100008301 صــادره اصفهان 
فرزند محمد على بصورت ششــدانگ یک بــاب خانه به مســاحت 61 مترمربع 
از پــالك شــماره 78 فرعــى از 14915 اصلــى واقــع در اصفهــان بخــش 
5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان کــه خود متقاضى مالک رســمى

 میباشد
لذا به منظور اطــالع 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 انتشــار 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 تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/01 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/06/16 
- م الف: 1178681 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

5/357/

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا مشخصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى 

تقدیم نمایند 
راى اصالحى شماره 1923مورخه1400/04/10 پیرو راى شماره 1108 مورخه 
1400/02/26 خانم اشرف عنایتى نجف آبادى فرزند مرتضى نسبت به ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 128/04مترمربع مجزى شده از پالك شماره 358   واقع 
در قطعه 7 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى از طریق انتقال قطعى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/01 - تاریخ 
انتشــار نوبت دوم: 1400/06/16 - 1177516 / م الف - حجت اله کاظم زاده 
اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین 

میرعباسى /5/362

آگهى تغییرات
شرکت ســاختمانى نقش جهان دقیق 
سهامى خاص به شــماره ثبت 20531 
و شناســه ملــى 10260413932 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/05/18 طبــق اختیــار حاصله 
تفویض شــده از مجمــع عمومى فوق 
العاده 16/ 05/ 1400 سرمایه شرکت 
از محل واریــز نقدى و باالبــردن مبلغ 
اســمى ســهام از مبلغ 100000000 
ریال بــه مبلــغ 1000000000 ریال 
افزایش یافــت که تماما طــى گواهى 
 1 4 0 0 2 0 0 / 2 / 1 0 6 3 5 ه ر شــما
مورخ1400/05/17 بانک اقتصاد نوین 
شعبه بزرگمهر اصفهان پرداخت گردید 
و ماده5اساسنامه به شرح زیر اصالح شد 
: سرمایه شرکت 1000000000 ریال 
نقدى است که به 100 سهم 10000000 
ریالى با نام عادى منقســم شده وتماما 
پرداخت شده است اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1185710)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى ســاختمانى خدماتى 
ارغوان جى پارســیان ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 37591 و شناسه ملى 
10260551633 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
مــورخ 1400/05/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: - علیرضــا آجودانیان به 
شــماره ملى 1289166341، ســاغر 
آجودانیان به شماره ملى 1290453160 
و ســاقى آجودانیــان به شــماره ملى 
1290453152به سمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. - شــاهین مومنى به شــماره 
ملى 1285965205 به ســمت بازرس 
اصلى و شــهاب ربانى به شــماره ملى 
1290852006 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
- روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1185708) 

آگهى تغییرات
شرکت پرواز پژوه جوان سهامى خاص 
به شــماره ثبت 67128 و شناسه ملى 
14009843080 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1400/05/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - آقــاى حســین بیدرام 
گرگابى به شماره ملى 5110659771 
، خانــم مریم بیــدرام به شــماره ملى 
1270168312 و آقاى حســین بیدرام 
گرگابى به شماره ملى 5110688745 
به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند. - آقاى 
یوســف شــاه نظرى گرگابى به شماره 
ملى 5110754071 به ســمت بازرس 
اصلى و آقاى حامد اکبرى نیســیانى به 
شــماره ملى 1292408464 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یکســال 
انتخاب گردیدند. - روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1185706)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى نگین دانش پارتاك درتاریخ 1400/06/04 به شماره ثبت 68566 به شناسه ملى 14010225425 ثبت و امضا 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه خدمات عمومى شامل تنظیفات اماکن 
و معابر خصوصىـ  عمومىـ  ادارىـ  خانگىـ  بیمارستان- تامین نیروى انسانى به طور موقت . حمل و نقل درون شهرى .طراحى ، تامین و ساخت کلیه 
سیستم ها و تجهیزات مکانیکى،خرید و فروش کلیه کاال هاى مجاز داخلى و خارجى،صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى،خرید و فروش ماشین 
آالت مربوط صنعتى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و 
حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع 
شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد) 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 خواجو ، خیابان شریف واقفى ، بن بست شهزاد[21]-بن فرعى سوم ، 
پالك - 5 ، طبقه همکف کدپستى 8153964481 ســرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم
 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 5356420163 مورخ 1400/05/11 
نزد بانک تجارت شعبه شهرك علمى وتحقیقاتى اصفهان با کد 56420 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى امیر حسین مدح خانى اصفهانى 
به شماره ملى 1270933477 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نگین برومند به شماره ملى 1270954229 و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد امین شیران به شماره ملى 1271044714 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
خانم طاهره معروف شهره نیک کار به شماره ملى 1283602865 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم فریبا نیک کار اصفهانى به شماره 
ملى 1287781047 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 (1185555)

آگهى تغییرات
شرکت پرواز پژوه جوان سهامى خاص به شماره ثبت 67128 و شناسه ملى 14009843080 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/05/02 آقاى حسین بیدرام گرگابى به کدملى 
5110688745 به سمت رئیس هیات مدیره ، خانم مریم بیدرام به کدملى 1270168312 به سمت نایب رئیس هیات مدیره ، آقاى حسین بیدرام گرگابى به کدملى 5110659771 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1185707)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آرمینا تجارت اسپادانا درتاریخ 1400/06/03 به شماره ثبت 68562 به شناسه ملى 14010223495 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: خرید و فروش و 
تولید و توزیع و پخش لوازم بهداشتى و مواد غذایى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص 
کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و 
تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت 
در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى 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 سرتاوه ، خیابان 
صغیراصفهانى ، کوچه میر هندى[12] ، پالك - 22 ، طبقه همکف کدپستى 8155889693 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره 601400609545 مورخ 
1400/05/19 نزد بانک رفاه کارگران شعبه سروش با کد 284 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم عاطفه ذوالفقارى 
فر به شماره ملى 1271994542 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زهراسادات بدخشیان به شماره ملى 1280936673 و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى احمد ذوالفقارى فر به شماره ملى 1286599512 و 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 رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم طاهره جمشیدیان به شماره ملى 1286701597 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 سال آقاى رضا دادنجانیان به شماره ملى 1286898242 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 (1185709)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود پویش پیشداد ثمین درتاریخ 1400/06/13 به شماره ثبت 68630 به شناسه ملى 14010244326 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشد : خرید و فروش و تولید و توزیع و پخش انواع مواد غذایى و بهداشتى و خرید و فروش انواع لوازم خانگى و الکترونیکى و ابزار آالت پیچ و لوله و لوازم جانبى 
و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى 
خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى 
و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى 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 شیخ اشراق ، کوچه اتحاد[3]، 
کوچه شهر آرا[1] ، پالك 1 ، طبقه پنجم ، واحد 20 کدپستى 8193616151 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه صمدیان به شماره ملى 0049833431 دارنده 990000 ریال سهم الشرکه آقاى مهدى صمدیان فر به شماره ملى 
1293102318 دارنده 10000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه صمدیان به شماره ملى 0049833431 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى مهدى صمدیان فر به شماره ملى 1293102318 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1185712)

آگهى تغییرات
شرکت یکتا گداز پارسیان سهامى خاص به شماره ثبت 62483 و شناسه ملى 14008368414 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - علیرضا ذاکرى به کدملى 1288721730 ، محمد هادى ذاکرى به کدملى 1293229768 ، حامد ذاکرى به کدملى 1293306371 
و افسانه فقیه حبیب آّبادى به کدملى 1282660276 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - پرویز فقیه به کدملى 4322000754 و مینا فرهان پور به کدملى 1293348899 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 استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1185547)

فقدان مدارك
برگ سبز خودرو ســوارى پژو تیپ  405GLX-XU7 مدل 
1392 بنزینى به شماره موتور 124K0173714    و شماره 
شاســى NAAM01CA9DH403136 به شماره پالك 
ایران 67 – 158 ج 27 متعلق به زهرا على پورســعیدآبادى 
به شماره ملى 3050105712 فرزند رضا مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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با شروع تغییرات و عزل و نصب ها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، 
شــاید اعضاى کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد بیش از همه، در 
انتظار تحول در حوزه خود هســتند. یعنى همان کسانى که به صورت 
داوطلبانه و خودجوش در زمان انتخابات ریاست جمهورى براى موفقیت 
«ابراهیم رئیسى» تالش کردند و بعد از آن نیز هر کدام در استان خود، به 
رایزنى با نمایندگان مجلس پرداختند تا بستر رأى آورى «محمد مهدى 
اسماعیلى» را فراهم ســازند؛ پیگیرى هاى خالصانه اى که در هر دو 
نوبت با تالش هاى گسترده اى براى مصادره آن توسط برخى مسئولین 
ستاد دولتى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد کشور مواجه شد تا این 
اقدامات را به نام خود ثبت نموده و مانع از برکنارى مدیر ارشد این ستاد 

شده و وضعیت ساختار مذکور به همین شیوه فعلى، ثابت و باقى بماند.
به طور کلى رایزنى ها براى تثبیت «حبیب رضــا ارزانى» در منصب 
ریاست این ستاد، طى چند روز گذشته در حد چشمگیرى افزایش یافته و 
افراد مختلفى به خود مأموریت داده اند(!) تا تمام تالششان را براى حفظ 

صدارت او به کار گیرند.    
این در حالى است که عملکرد ستاد مذکور در طول 4 سال گذشته به هیچ 
وجه قابل توجه نبوده و به جرأت مى تــوان این مدت را دوره رکود این 
مجموعه دانست. دوره اى که تقریباً در بسیارى از بخش ها با فعالیت و 
خالقیت خاصى همراه نبود و با روزمره گى کم نظیرى سپرى شده است.
«حبیب رضا ارزانى» وقتى در ســال 1396 به عنوان رئیس و مشاور 
وزیر، این ســتاد را تحویل گرفت، با 24 هزار کانون فرهنگى هنرى در 
سطح مســاجد مواجه بود که عالوه بر این، باید مطابق با برنامه ششم 
توسعه کشــور، در کلیه مساجد شهري و روســتاهاي باالي هزار نفر 
جمعیت، کانون فرهنگی و هنري تأســیس مى کرد و به نوعى باید در 
سال 1400، تعداد این مراکز به حداقل پنجاه هزار مرکز مى رسید. این 
در حالى است که طى 4 سال گذشته، تنها دو هزار کانون جدید راه اندازى 
شد و تعداد آنها به 26 هزار کانون رسید و بسیارى حتى در صحت این 
عدد نیز با شک و تردید مواجه هستند. حال اگر همین 26 هزار کانون را 
واقعى و قطعى تصور کنیم، علت عدم دستیابى به اهداف تعیین شده از 

عمده ترین سئواالتى است که باید پاسخ مناسب داشته باشد.
از نظر عملکرد محتوایى و برنامه محور نیز، ستاد مذکور هرگز نتوانست در 
حد و اندازه هاى خود ظاهر شده و حرف دندان گیرى براى گفتن داشته 
باشد. البته این مورد را باید از امورى که با مشارکت و راهبرى سایر مراکز 
فرهنگى اجرا شده، مستثنى دانســت. چه بسا موتور محرکه این قبیل 
اقدامات مانند گرامیداشت دهه کرامت و... در مراکزى دیگر قرار داشت 

و باید به نام آنها ثبت و ارزیابى شود.
در اصل رئیس ســتاد کانون هاى فرهنگى هنرى کشور با سرگردانى 
خاصى در طول 4 سال گذشته، بیشتر به دنبال اقدامات نمایشى بود تا 
اجراى برنامه هاى فاخر و مؤثر. چنانکه با توجه به بودجه عظیمى که در 
اختیار این ستاد قرار داشت، نمى توان تأثیر چندانى را در عرصه مساجد 
شــاهد بود و به جبران آن، اقدامات خودجوش کانون ها که به صورت 
داوطلبانه و کامًال مردمى ســاماندهى و اجرا مى شــدند را به نام خود 
ثبت و در گزارش هاى آمارى ارائه کرده و مى کند. حال آنکه این قبیل 
کانون ها مسیر خود را پیدا نموده و با آگاهى خاصى در حرکت هستند 
و تنها به حمایت مادى و معنوى نیاز دارنــد تا بارور بمانند؛ ولى این امر 
مهم طى دوره گذشته، در کمترین میزان ممکن مورد توجه قرار گرفت.

در این راستا کافى اســت بین هزینه هاى جارى، تشریفاتى و تبلیغاتى 
این ستاد با میزان کمک هاى ارائه شده به کانون ها مقایسه اى مختصر 
و اجمالى صورت گیرد تا عمق فاجعه مشــخص شود؛ چنانکه مخارج 
اســکان، تجهیز مکان، اختصاص خودرو و تأمین هزینه تردد، اقالم 

خوراکى و حقوق و مزایاى قابل توجه یکى از معاونین ستاد مذکور طى 
«یک ماه»، چندین برابر مساعدت مالى است که در طول «یکسال» به 

برخى از کانون ها پرداخت شده است.   
از ســوى دیگر، در طول بیش از یکسالى که از شــیوع ویروس کرونا 
مى گذرد، اجراى برنامه هاى مختلف در ســازمان ها و ســاختارهاى 
فرهنگى به فعالیت و ارائه برنامه در فضاى مجازى متمرکز شده و همین 
پدیده فرصت مناسبى بود تا از آن براى افزایش تعامالت با کانون هاى 
فرهنگى مورد استفاده قرار گرفته و ارتباط با مسئولین و اعضاى آن، وجه 
عینى پیدا کند؛ ولى ظاهراً تنها چیزى که در این ســتاد مورد توجه قرار 
نداشت، همصحبتى و همراهى با مسئولین و اعضاى کانون ها بود که از 

بى توجهى هاى جارى گالیه و اعتراض فراوان دارند.
ستاد هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد مى توانست از 
فرصت دورکارى ناشى از شیوع ویروس کرونا براى برگزارى دوره هاى 
آموزشى به صورت مجازى اســتفاده کند در حالى که متأسفانه یکى از 
موارد مغفول در فعالیت هاى سال هاى اخیر این ستاد، آموزش و افزایش 

توانمندى اعضاى کانون ها بوده است.
 در حوزه کتابخوانى و توسعه کتابخانه هاى مساجد به عنوان پیشخوان 
فعالیت هاى کانونى که از جمله وظایف ســتاد هماهنگى کانون هاى 
فرهنگى هنرى مساجد به شــمار مى رود، همین بس که به یادداشت 
خبرگزارى «فارس» اشاره نماییم که تحت عنوان «زوال کتابخانه هاى 
مســاجد در دولت دوازدهم» آورده است: «به ســبب حذف اداره کل 
کتابخانه ها از چارت ســتاد، عدم حمایت مالى و معنوى از برنامه هاى 
کتابخانه ها، حذف بیمه کتابداران، حذف مجوزها و سرانه، عدم تزریق 
کتاب و تجهیزات کتابخانه اى، عدم پشتیبانى از نرم افزارهاى کتابخانه اى 
و... نزول فاحشى در آمار مشاهده مى شود که حتى براساس آمار مندرج 
در سایت بچه هاى مسجد که اطالعات داده شده درباره کتابخانه ها را 
در آن نمى توان به قطعیت درست دانست، نسبت به دوره قبل 37 درصد 

کاهش را نشان مى دهد.»
در حوزه ارتباطــات بین المللى نیــز که از جمله وظایف مهم ســتاد 
کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد به شمار مى رود، ضعف مفرط و رکود 

خاصى را شاهد هستیم. به صورتى که تقریباً هیچگونه اقدام خاصى در 
این راستا صورت نگرفته و معلوم نیست چرا در شرایط خاص کشور در 
عرصه جهانى، این حوزه مورد غفلت، کوتاهى و عدم توجه مسئولین ستاد 

کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد قرار داشته است.
به وضوح شــاهدیم که این واحد نیز همسان با برخى حوزه هاى دیگر 
با «گزارش سازى» همراه شده، چنانکه مســئول آن، که از کمترین 
ســواد و تجربه در حوزه بین الملل برخوردار است، در مصاحبه با پایگاه 
خبرى تحت سرپرستى خود(!) مى گوید: «درصدد هستیم افراد موفق
 کانون هاى مساجد به کشورهاى اسالمى سفر کرده و با مساجد موفق 
آنها آشنا شوند و این الگوى موفق را بومى سازى کنند.» در صورتى که 
معموًال در عرصه فرهنگى، هدف از اعزام افــراد موفق و نخبگان به 
سایر کشورها باید بر این اساس قرار داشــته باشد که فرهنگ ایران را 
و توانمندى هاى جارى در کشور را به ســایرین عرضه نموده و زمینه 

الگوبردارى سایرین را از تجارب خود فراهم کنیم.
وى همچنین در مصاحبه با خود(!) اجراى پویش عکس «سفره جهانى 
غدیر» در فضاى مجازى را به عنوان یکى دیگر از اقدامات ویژه ستاد 
در حوزه بین الملل مطرح مى کند، در حالى که این پویش به ابتکار یک 
کانون مسجدى در کرمانشاه صورت گرفته و صفحه اینستاگرامى این 

کانون تنها 226 دنبال کننده داخلى دارد.
در مجموع و پس از این مقدمه که تنها شــرح مختصرى از عملکرد 
بســیار ضعیف، ناتوانى و ناکارآمدى رئیس فعلى ســتاد هماهنگى 
کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد در طول 4 سال گذشته را روایت 
مى کند، مشــخص نیســت که دلیل تــالش و رایزنــى برخى 
بــراى ابقا و تــداوم فعالیــت وى بر کدام خــرد و اصول اســتوار 
اســت؟ کســانى که روحیه خدمت و ساده زیســتى مدیران قبلى 
و به خصــوص حجت االســالم و المســلمین «حمیدرضا ارباب 
سلیمانى» را شــاهد بوده اند و مشــورت پذیرى، خالقیت، ثبات 
نظــر و تعامالت داخلــى و بیرونى آنــان را تجربه کــرده اند، چرا 
مى خواهند همچنان سرنوشت ستاد متعلق به بچه هاى مسجدى 
را به سمتى هدایت کنند که وضعیتى به مراتب بدتر از امروز داشته 

باشند؟
با این توصیف شاید بهترین رویداد براى کانون هاى فرهنگى هنرى 
مساجد، تنها مى تواند تغییر سریع رئیس ستاد دولتى آن باشد، به گونه اى 
که این تغییر در صدر عزل و نصب هاى زیر مجموعه وزارت ارشاد قرار 

گرفته و سرآغاز تحول در فرهنگ و هنر کشور قلمداد شود.

کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد در انتظار تحول
ایرج ناظمى

شکاف هاى عمیق ســطح زمین یا گودال هاى وسیعى 
که یک باره زیر پاى مردم را در شهرها و روستاها خالى 
مى کنند، نشــانه هایى از پدیده فرونشست زمین است. 
فرونشســت ها اکنون به یک تهدید محیط زیســتى، 

اجتماعى و اقتصادى در دنیا تبدیل شده است.
بر اساس نتایج مقاله «نقشه  تهدید جهانى فرونشست» 
که اوایل ســال جارى میالدى در مجله ساینس منتشر 
شــده، 19 درصد از جمعیت جهــان در مناطقى زندگى 
مى کنند که در معرض فرونشست قرار دارند. همچنین 
12 درصد از تولید ناخالص داخلى جهان که حدوداً برابر 

با 8/17  هزار میلیارد دالر اســت در مناطق مستعد بروز 
فرونشست، تولید مى شود.

فرونشست نه تنها تهدید مســتقیمى براى جان و مال 
انسان هاست، بلکه آســیب هاى ناشى از سیل را تشدید 
مى کند و حتى مى تواند منجر به از دســت دادن دائمى 
زمین با  کاربرى هاى گوناگون، آسیب به زیرساخت ها و 

ساختمان ها و نیز آسیب به محیط زیست شود.
پدیده فرونشســت زمین مساله یک کشــور یا منطقه 
خاص نیست بلکه در همه قاره ها مناطقى وجود دارد که 
مستعد فرونشست هستند. آمریکاى شمالى، آسیا، اروپا 

و جنوب اســترالیا نمونه هاى بارز مناطق درگیر با پدیده 
فرونشست هستند.

گزارش هایى که درباره خسارت هاى این پدیده منتشر 
شده، نشــان مى دهد پیامدهاى اقتصادى فرونشست 
تنها حدس و گمان نیست. به عنوان مثال با وجود پدیده 
فرونشست، خطر سیل در شهرهاى ساحلى جهان تا سال 

2050 به ساالنه 635 میلیارد دالر خواهد رسید.
پیامدهاى اقتصادى فرونشست را مى توان در دو دسته 
مستقیم و غیرمستقیم بررسى کرد. زیرساخت هاى حیاتى 
مانند مدیریت آب، حمل ونقل، انرژى و ارتباطات در اثر 
فرونشست آسیب مى بینند و این فقط یکى از پیامدهاى 

مستقیم فرونشست است.
آسیب و تخریب ســاختمان هاى مسکونى و کارخانه ها 
نیز دیگر پیامد مستقیم فرونشست در اقتصاد است. این 
آسیب ها، هزینه تعمیر، مهاجرت و نااطمینانى را بر اقتصاد 
تحمیل مى کند. سایر پیامدهاى مستقیم فرونشست را 
مى توان تأثیر مخرب آن بر محیط زیســت، سایت هاى 
فرهنگى-تاریخى و همچنین آســیب هایى دانست که 

به دلیل کاهش عملکرد رخ مى دهد.
از ســوى دیگر، پیامدهاى غیرمســتقیم فرونشســت 
نیز مى تواند اقتصــاد را تحت تأثیر قــرار دهد. افزایش 
خطر سیل، کاهش تولید کشــاورزى و بروز چالش هاى 
اجتماعى و بهداشــت و درمــان، از جمله آنهاســت. 
براســاس برآوردهاى انجام شــده 77.7 میلیارد دالر 
از تولید ناخالــص داخلى کشــورمان در معرض خطر 

فرونشست قرار دارد.

جهان درگیر فرونشست زمین است
بحران کم آبى درجهان به حدى جدى اســت که حتى 
بسیارى از کشورهاى قاره اروپا که از آن به عنوان «قاره 
سبز» هم یاد مى شود، طى دو دهه اخیر با آن درگیر بوده 
و هســتند. اما نکته مهم در رابطه با این کشورها نحوه 
«مدیریت» منابع آبى اســت که علیرغــم باقى ماندن 
تهدید، مشکل کمبود آب را مرتفع کرده است. در ایران 
نیز وضعیت به حدى از جدیت نزدیک شده که مسووالن 
و روســاى جمهورى نیز بارها بر آن تاکید داشته و نحوه 
مدیریت منابع آبى را در مرتفع کردن مشکل خشکسالى 

ضرورى دانسته اند. 
اگر نگوییم که ایران کشورى بسیار خشک بوده، اما کاربرد 
اصطالح نیمه خشــک و نیمه بیابانى براى کشور رایج و 
قابل قبول است. باید توجه داشت که این وضعیت مربوط 
به حداقل دو دهه قبل است که بسیارى از رودخانه  ها و 
تاالب  هاى کشور به این حد از بحران نرسیده و خشک 
نشده بود. به هر تقدیر وضعیت آب در ایران که هنوز هم 
براى بسیارى جدى گرفته نمى شود ناشى از «تصورات 
ذهنى عمومى» است که از ســال  هاى قبل در فرهنگ 

ایران جا افتاده بود.
وضعیت اقلیمى و آبى ایران به گونه اى است که ایرانیان 
در طول سال هاى متمادى مشکل قحطى و خشکسالى را 
تجربه کرده و با آن آشنا هستند اما بعد از هربار خشکسالى 
گشایش  هایى حاصل شده و منابع از دست رفته را جبران 
مى نمود. این تصور ذهنى موجب شده تا خشکسالى  هاى 
اخیر و کمبود منابع آبى هم با همان تصورات اشتباه گرفته 
شــود. غافل از این که بحران کنونى ناشــى از تغییرات 
اقلیمى پایدار است که ممکن اســت وضعیت طبیعى و 
جغرافیایى کشور را براى همیشه تغییر دهد، کمااین که 

شواهد آن نیز کامال هویداست.
در قرن هاى قبل خبرى از ســدهاى دایمى نبود و منابع 
آب با شــرایط جغرافیایى منطبق بــوده، نحوه مدیریت 

آب در مناطق خشــک فالت مرکزى نظیر یزد، کرمان، 
خراسان، اصفهان و ...با استفاده از شیوه سنتى قنات بوده 
است. مضاف بر این که جمعیت هم متناسب با منابع آبى 
گســترش مى یافت که به نوعى حاصل تعامل متعادل 

انسان با محیط بوده است.
علیرغم طبیعت خشک ایران و وجود بیابان ها و کویرهاى 
بزرگ در کشور، منابع آبى در هر شرایطى در دسترس بوده 
که هرچند مشقت  هاى خاص خود را داشته اما هیچ گاه 
به مانند بیابان خشــک و بى آب و علفى مانند صحراى 
«عربستان» نبوده است. در حواشى بیابان  ها و کویر هاى 
ایران، غالبا کوهستان  هاى مرتفع قرار دارند که با توجه به 
عرض جغرافیایى، به عنوان منابع تولید کننده آب شیرین 
محسوب مى شوند که یا از طریق قنات و یا در برخى موارد 
وجود رودخانه هاى آب شیرین دایمى، در دسترس بوده اند. 
وجود رودخانه آب شیرین «شهداد» در حاشیه کویر لوت، 

رودخانه «جاجرود» و «حبله رود» در حاشیه شمالى دشت 
کویر، کوهستان «البرز» در شمال دشت کویر، «کرکس» 
و «شــیرکوه» در جنوب نطنز و یزد و در حاشیه غربى و 
سلسله جبال «هزار و الله زار» و «جبال بارز» در استان 
کرمان در حاشیه جنوبى و ارتفاعات شرقى کشور در حاشیه 
شرقى دو کویر ایران همگى از جمله مواردى هستند که 
وضعیت اقلیمى ایران را نسبت به سایر بیابان هاى جهان 

به میزان زیادى متمایز کرده است.   
اما همین وضعیت نسبتا مساعد در کشور طى سال هاى 
اخیر با بهره بردارى غیر اصولى از منابع آبى و برداشــت 
بى رویه معادن ســنگ کوهســتان، در مرز بحران قرار 
گرفته و با وجود ترسالى  هاى مکرر به جبران منابع آبى 
نمى انجامد، چرا که عمال منابع تولید کننده آب شیرین 
در کشور مورد دست درازى ســودجویان قرار گرفته و با 

مدیریت نادرست نابود شده است.

بحران آبى، مدیریت نادرست آب 

در هفته هاى اخیر با شیوع و مرگ ومیر سهمگین ترین موج همه گیرى کرونا در کشور، 
اخبار حوزه بهداشت و درمان با حساسیت بیشترى دنبال مى شــود؛ در این میان آنچه 
تاسف و حیرت همگان را برانگیخته، سوءاستفاده معدودى انسان نما از شرایط است که 
دارو احتکار مى کنند؛ بازار سیاه ایجاد کرده؛ داروى تقلبى مى فروشند و حتى وارد عرصه 
واکسن تقلبى کرونا هم شده اند؛ به تعبیر رئیس دستگاه قضا، به سالمت مردم «خیانت» 

مى کنند و از درماندگى بیماران و خانواده هایشان حداکثر بهره را مى برند.
در این روزها تقریبا روزى نیســت که خبر جدیدى از این خیانت و بازار سیاه دارو منتشر 
نشود؛ در آخرین مورد فردى که خود را پرستار معرفى مى کرد، سوداى کسب سود از تزریق 

آب مقطر به جاى واکسن واقعى داشته است!
کارشناسان و محققان اجتماعى و اقتصادى، ریشه ها و زمینه هاى مختلفى را براى این 
وضعیت برمى شمارند که یکى از آنها نبود نظارت دقیق و کارشناسى است؛ موضوع ضعف 
نظارت و فقدان کنترل هوشمند مدت هاست که در حوزه سالمت و بهداشت کشور مطرح 

است و با همه گیرى کرونا جنبه هاى جدید و حاد آن آشکار شده است.
به نظر مى رســد نخســتین و حیاتى ترین اقدام موثر و فوریتى براى مقابله با این رویه، 
راه اندازى سیستم هوشــمند و آنالین رصد دارو و واکسن است؛ از مبدا ورود به کشور یا 

تولید تا تزریق یا مصرف نهایى توسط مردم و بیماران.
باید توجه داشت گســتره بزرگ سرزمینى ایران به حدى اســت که شیوه هاى سنتى و 
ناکارآمد نظارت و پایش به هیچ وجه اثر مطلوبى ندارد و تنها راهکار مورد قبول کارشناسان 
و تجربه دیگر جوامع، استفاده از سامانه هاى الکترونیکى است که یک فرآورده بهداشتى را 

از تولید یا ورود تا مصرف نهایى، پیگیرى و ثبت کند.

با اینکه دولت ســیزدهم تا کنون موضوع گیرى رسمى 
درباره یارانه هاى نقدى و یارانه معیشت نداشته، اما با توجه 
به اظهارنظرهاى دوران تبلیغات انتخاباتى و نیز رویکرد 
پیشین اعضاى کابینه، به نظر مى رسد دولت جدید در پى 
ایجاد تغییراتى در کم و کیف پرداخت یارانه نقدى و یارانه 
معیشتى باشد.  یک کارشناس مسائل اقتصادى بر این باور 
است که افزایش یارانه نقدى و حمایت از معیشت خانوار 

بدون دو پیش نیاز، امکان پذیر نخواهد بود.
وحید شــقاقى شــهرى اقتصاددان و عضو هیات علمى 
دانشگاه خوارزمى در این رابطه گفت: افزایش مبلغ یارانه 

نقدى نیازمند داشتن تصویرى روشن از نظام یارانه کشور 
اســت. اکنون ما هیچ تصویرى از نظام یارانه اى کشور 
نداریم و این موضوع نه تنها در رابطه با یارانه هاى نقدى 
بلکه در رابطه با انواع یارانه هایى که به کاالهاى مختلف و 

مانند آن پرداخت مى کنیم نیز صادق است.
وى افزود: نظام یارانه اى کشور هرگز پاالیش و بررسى 
نشــده و آخرین داده ها و اطالعات پرداخــت یارانه نیز 
در ایران در دســترس نیســت؛ این در حالى اســت که 
براى تصمیم گیرى در رابطه بــا افزایش یا عدم افزایش 
یارانه هاى نقدى بایــد بدانیم که به طــور دقیق، به چه 

بخش هایى یارانه پرداخت مى شود و اثربخشى آن را نیز 
بررسى و تحلیل کنیم.

شقاقى شهرى، پیش نیاز دوم افزایش یارانه هاى نقدى را 
نظام آمارى دقیق و راستى آزمایى شده بیان کرد و گفت: 
در کنار پاالیش، آسیب شناسى و بررسى نظام و یارانه اى 
کشور نیازمند دسترسى به بانک اطالعاتى از یارانه بگیران 
هستیم. این بانک اطالعاتى مى تواند نشان دهد که یارانه 
به چه کسانى داده شــده و آیا این افراد مستحق دریافت 
آن بوده اند یا خیر. بنابراین ما به یک نظام آمارى دقیق و 

راستى آزمایى شده نیازمندیم.

ریشه  اصلى احتکار و تقلب در بازار دارو و واکسن

چالش هاى تغییر در پرداخت یارانه ها



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

ستوده کســى اســت  که از گذرگاه دنیاى زودگذر به نیکنامى گذرد 
و خوشــبخت کســى اســت  که توشــه ســراى آخرت پیش فرستد و 
از خــوف خــدا بــه اعمــال نیکــو شــتابد و در آن روزها کــه مهلتش 
داده اند، از پاى ننشیند و در طلب خشنودى خداوند رغبت نشان دهد و 
در گریز از خشم او چاالکى ورزد. امروز که در دنیاست در اندیشه 
فــرداى قیامــت باشــد و پیــش از آنکــه رخــت از ایــن جهان بکشــد، 

موال على (ع)احوال آخرتش را به عیان بنگرد. 
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 -  نشانی کارفرما : اصفهان- کیلومتر20 جاده  مبارکه  بروجن -  شــهر جدید  مجلسی - بلوار ارم  شرکت عمران 
مجلسی              تلفن:03152472733                           دورنگار52472214-031                             کد پستی86316-45775       

 WWW.majlesi.ntdc.ir :سایت شرکت عمران مجلسی 

آگهى فراخوان تجدید مناقصه عمومى

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره فراخوان 
مدت قرارداد

مبلغ ضمانتنامه
 شرکت در 

مناقصه(ریال)
شرایط

2000001397000016
  نگهدارى تاسیسات  شهر 

جدید مجلسى و ساختمانهاى 
شرکت عمران مجلسى 

000ر000ر560ر22
 مدت قرارداد: یکسال

000ر000ر130ر1
بصورت ضمانتنامه 

بانکى

تائید صالحیت 
از اداره کار و 

امور اجتماعی با 
کدفعالیتی مرتبط

نوبت دوم

شناسه آگهى:1185563

شهرداري کرکوند باستناد مجوز شماره 82-1400 مورخ 1400/4/1 شوراى 
محترم اسالمى درنظر دارد یکدســتگاه خودرو سوارى سمند دوگانه سوز 
مدل1389  را ازطریق آگهى مزایده عمومى به فروش برســاند.لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت مى گردد جهت بازدید و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت 

ادارى مورخ 1400/4/7  به دبیرخانه شهردارى مراجعه نمایند.
(هزینه آگهی برعهده برنده مزایده  می باشد.)

آدرس: شهرستان مبارکه ، شهر کرکوند ، شهرداري کرکوند
تلفاکس: 03152382626

آگهی مزایده

م.الف :1186128محمود کفعمى- شهردار کرکوند 

نوبت اول

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان در نظر دارد به استناد بند 1 مورخ 
1400/4/07 شوراى ســازمان حمل و نقل جمعى شهردارى هاى شهرستان 
لنجان نسبت به واگذارى خطوط حمل و نقل مسافربرى داخلى شهرستان 
(واحد شهرى) از طریق مناقصه اقدام نماید. متقاضیان جهت بازدید و دریافت 
اسناد مى توانند از تاریخ نشر آگهى به سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان 
لنجان واقع در زرین شــهرـ  بلوار جانبازانـ  جنب پلیس راهور مراجعه و 
پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى مورخ 1400/07/03 به دبیرخانه 
سازمان تحویل نمایند و یا با شماره 03152236973 داخلى 1 تماس حاصل 
فرمایند. الزم به ذکر است سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد 

مناقصه مندرج مى باشد. 

آگهى مناقصه عمومى (تجدید)

سازمان حمل و نقل جمعى شهرستان لنجان

نوبت اول

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت ریف ایرانـ  سهامى خاص دعوت مى شود 
در جلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده که رأس ساعت 09:00 صبح مورخه 
1400/06/28 روز یک شنبه به آدرس پل فلزى بوستان سعدى جنب بانک کشاورزى به 

کدپستى 8175656771 تشکیل مى گردد حضور بهم رسانید. 
دســتور جلســه: مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده ســاعت 09:00 صبح 

مورخه 1400/06/28
ـ انتخاب مدیران 

ـ انتخاب بازرسان 
ـ انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

آگهى دعوت شرکت ریف ایران
سهامى خاص شماره ثبت 12385 شناسه ملى 

10720135832

هیئت مدیره شرکت

تابستان 1400 یکى از سخت ترین تابستان ها از نظر تامین و توزیع آب بین مشترکین بود که 
آبفاى استان اصفهان با سربلندى از این آزمون بیرون آمد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان که به صورت مجازى در بیست و هفتمین 

نشست کمیته رصد و پایش تنش آبى کشور ســخن مى گفت افزود: از ابتداى تنش آبى در 
خرداد ماه سال جارى تاکنون با استفاده از 5740 دستگاه تانکر سیار نزدیک به 61 میلیون و 

600 هزار لیتر آب بین شهروندان و روستاییان تحت پوشش، توزیع شده است. 
هاشم امینى افزود: شرایط تامین آب پایدار در تابستان امسال به قدرى سخت بود که مجبور 
شدیم نه فقط در روستاها بلکه در قلب کالن شهر اصفهان نیز به صورت سیار آب توزیع کنیم 
تا رضایت شهروندان حاصل شود.  وى با اشاره به این که هم اکنون آب مورد نیاز جمعیتى 
بالغ بر شش میلیون نفر در استان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى از سد زاینده رود 
تامین مى شود گفت: برآوردها نشان مى دهد ذخیره آب دریاچه سد زاینده رود به 250 میلیون 
مترمکعب رسیده است و به همین دلیل مدیریت مصرف بهینه آب، باید همچنان سرلوحه همه 
کارها باشد.  مدیر عامل آبفاى استان اصفهان یکى دیگر از مشکالت تامین آب شرب پایدار 
را قطع برق چاه ها و تاسیسات آبرسانى در طول تابستان عنوان کرد و گفت: براى حل این 
مشکل و قطع وابستگى به سامانه هاى برقابى، تالش این شرکت بر تقویت دیزل ژنراتورها 

و تولید برق مورد نیاز، متمرکز شده است. 

تأمین آب شرب پایدار مشترکین در شرایط بسیار دشوار

بیش ازیک کیلومتر شبکه فشــار ضعیف در برق منطقه 2 
شرکت توزیع برق اصفهان در خیابان رباط اول ابتداى خیابان 

کساره تبدیل به کابل خود نگهدار شد.
داریــوش باروتى مدیــر بــرق منطقه 2 شــرکت توزیع 
برق اصفهان گفــت: رفــاه اجتماعــى و رضایت مندى 
مردم از مهمترین اولویــت هاى این امور بوده اســت و با 

برنامه ریزى هاى هدفمند این رسالت محقق شد به طورى 
که با اجراى این پروژه رفع نوســان ولتاژ مشترکین در این 
منطقه صورت گرفته است. وى به دیگر شاخص هاى این 
پروژه اشــاره کرد و گفت: در این پروژه یک دستگاه ترانس 
250 کیلو ولت آمپر که در مرکز ثقل بار نصب شد و موجب شد 
که مشترکین امکان استفاده از برق با کیفیت را بیش از پیش 

پیدا کنند. باروتى تاکید کرد :بهبود کیفیت توان و زیبا سازى 
مبلمان شهرى ،کاهش وقوع خاموشــى هاى ناخواسته از 
دیگر اهداف اجرایى شدن این پروژه بوده است که در صورت 
خاموشى با نقاط مانور ایجاد شده و تاسیسات برق مشترکین 
در اسرع وقت از مسیر دیگر برق دار مى شود. گفتنى است: 

هزینه این پروژه بالغ بر 450 میلیون تومان است.

بهره مندى مشترکین از ایجاد زیر ساخت هاى پایداربرق

لوله 22 اینچ ورودى رلیف هاى مرکز انتقال نفت شماره 2 
مارون ایمن سازى شد.

با تالش کارشناسان واحد تعمیرات خط منطقه اصفهان 
ایمن سازى لوله 22 اینچ ورودى رلیف هاى مرکز انتقال 
نفت شــهید بدیع صنایع رامهرمز (شــماره 2 مارونـ  

اصفهان) انجام شد.
رئیس واحد تعمیرات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 

ایرانـ  منطقه اصفهان گفت: در پى اعالم نشــتى، سه 
نقطه از لوله 22 اینچ رلیف هاى ورودى مرکز به صورت 

موقت رفع نشتى و ایمن سازى شد.
غالمرضا گودرزى افزود: با توجه به اهمیت این مســیر 
و احتمال وجود خوردگى هاى دیگر ، قرار شــد عملیات 
خاکبردارى کامل لوله انجام شــود تا پس از آماده سازى 

لوله جدید، برنامه توقف و تعویض لوله اجرا شود.

ایمن سازى لوله مرکز انتقال نفت شماره 2 مارون

دهیارى کفران در نظر دارد طبق مصوبه شــماره 155 مورخ 1400/04/31عملیات آسفالت در معابر سطح روستاى 
کفران به مبلغ اولیه حدود 9,236,740,892ریال( نه میلیاردو دویست و سى و شش میلیون وهفتصد و چهل هزارو 
هشتصدونود و دو ریال) را از طریق انجام مناقصه و عقد قرارداد به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ،لذا از شرکت ها 
و پیمانکاران واجد شرایط دعوت می گردد، اسناد مربوطه را از دفتر فنى  فرماندارى شهرستان ورزنه(آقاى خاکى نهاد) 

تحویل گرفته و پس از تکمیل آن حداکثر تا تاریخ1400/06/31 تحویل حراست فرماندارى شهرستان ورزنه نمایند.
موضوع مناقصه:

1. موضوع اصلى عملیات آســفالت ریزى  معابر کوچه هاى پست بانک تا پشت ورزشــگاه سالن شهداى کفران  و
کوچه هاى فرعى  در روستاى کفران

2. تامین  مصالح برعهده برنده مناقصه و مدت انجام کار 90روز مى باشــد. شرکت ها و پیمانکاران به واحد حراست 
فرماندارى شهرستان ورزنه مراجعه وپس از واریز مبلغ500/000 ریال به حساب ملى دهیارى103776910002 اسناد 

مناقصه را خریدارى نمایند.
3.  ارائه ضمانت نامه بانکى(یا رسید واریز نقدى به شماره حساب 103776910002 بانک ملى شعبه ورزنه  به نام دهیارى 

کفران  برابر پنج درصد (5٪)مبلغ اولیه جهت شرکت در مناقصه توسط پیمانکار مى باشد).
4. نظارت بر حسن انجام تعهدات پیمانکار بر عهده دفتر فنى دهیارى و بخشدارى مى باشد.

5. دهیارى در قبول یا رد هرکدام از پیشنهادات مختار است.
6. کمیسیون معامالت در بخشدارى و با حضور مسئولین مربوطه تشکیل مى گردد. 

7. برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد باید 10٪ مبلغ کل پیمان را به عنوان ضمانت نامه بانکى یا سپرده نقدى به شماره 
حساب 103776910002بنام دهیارى کفران واریز و رسید نقدى را تحویل دهیارى نماید.

8. سپرده نفرات اول ،دوم وسوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در دهیارى باقى مى ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ 
کتبى دهیارى ظرف مدت یک هفته از تنظیم قرارداد خوددارى نماید سپرده او به نفع دهیارى ضبط و قرارداد با نفردوم 
منعقد و چنانچه نفر دوم و سوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آن ها به نفع دهیارى ضبط مى گردد.

9. کلیه کسورات قانونى برعهده پیمانکار مى باشد.
10. مطالبات پیمانکار متناسب با پیشرفت کار براساس صورت وضعیت و تأیید ناظر و پس از کسر کسورات مربوطه 

قابل پرداخت مى باشد.
11. در سایر موارد طبق شرایط عمومى پیمان رفتار خواهد شد.

12. هزینه چاپ آگهى در روزنامه بر عهده برنده مناقصه مى باشد.
13. ده درصد از مبلغ کل صورت وضعیت به مدت یکسال (دوره تضمین) نزد دهیارى باقى خواهد ماند.

14. ارائه رزومه کارى الزامى است.
15. ارزیابى کیفى و نظارت بر مدیریت پروژه اجرایى ،توسط کارشناسان فنى مورد تایید قرار گیرد. 

آگهى مناقصه

م.الف :م.الف :11867761186776دهیارى کفراندهیارى کفران

نوبت اول


