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بهترین روش محبت کردن به همسرثبت باغ فین کاشان 86 ساله شدرضا رویگرى: 2 سال اخیر مثل کابوس گذشتچرا آجیل شب یلدا گران شده است؟ سپاهان مدل جدید، موفق تر از فصل گذشته سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دالیل
آب ریزش

 بینى

ساز زدن در چهارباغ مجوز مى خواهد
3

5

تعدادى از 
دستگیرشدگان 
حوادث اخیر 
آزاد شدند

یکى از بیمارى ها و حساسیت هایى که ممکن است شما را 
در طول روز کالفه و ناراحت کند، حساسیت سیسنوس ها و 
آب ریزش بینى است. عموماً تصور مى شود دلیل این اتفاق 

محدود به سرماخوردگى مى شود، اما این یک تصور غلط است. 
آب ریزش بینى دالیل مختلفى دارد...

رئیس کل دادگســترى اســتان اصفهان گفت: 
تعدادى از دستگیرشــدگان حوادث پنج آذر در 
اصفهان که تحــت قرار وثیقه بودنــد با معرفى 
وکیل و یا وثیقه گذار از روز یک شنبه آزاد شدند.

حجت االسالم والمسلمین اسدا... جعفرى عصر 
روز یک شــنبه در جمع خبرنگاران در اصفهان 
افزود: عده اى هم که در بازداشت موقت بودند به 

اعتراض آنها رسیدگى شد...

فعالیت فعالیت 1717 کارخانه فوالد در استان یزد! کارخانه فوالد در استان یزد!
برخالف اصول محیط زیستى، توسعه صنایع آب بر در استان هاى فالت مرکزى در برخالف اصول محیط زیستى، توسعه صنایع آب بر در استان هاى فالت مرکزى در 

چهار دهه گذشته در حال افزایش بوده  استچهار دهه گذشته در حال افزایش بوده  است
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مدیرکل ارشاد اصفهان: موسیقى خیابانى در قانون پیش بینى نشده و بر این اساس اجراى این نوع موسیقى خالف قانون است

خنده روى لبان گلر سپاهان خشکید
سنگربان شماره یک سپاهان بعد از سه کلین شیت متوالى، مقابل گل گهر روز بسیار 
سختى را پشت سر گذاشت. بعد از آن که روى شوت دیدنى سجاد دانایى در دربى 
اصفهان در هفته چهارم، کریستوفر کنت ســنگربان اتریشى سپاهان تسلیم شده 
بود و شمار کلین شیت هاى متوالى او روى عدد 3 باقى ماند، مجدداً شماره یک این 
فصل طالیى پوشان اصفهانى توانست روند کلین شیت هاى خود را از سر بگیرد و 

مقابل تراکتور، فجرسپاسى و نساجى مازندران ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رئیس کل دادگسترى استان اصفهان 
خبر داد؛

امروز، موعد ارائه 
اولین گزارش از 

پیگیرى  براى احیاى 
زاینده رود

برخورد پلیس اصفهان با موتورسیکلت هاى دودزا 
3

مهاجم ذوب آهن:مهاجم ذوب آهن:

هر هفته از داورى ها هر هفته از داورى ها 
2ضرر مى بینیم
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نماینده تهران در مجلس:نماینده تهران در مجلس:

در اصفهان ناجا در اصفهان ناجا 
دست به اسلحهدست به اسلحه

نبردنبرد

سخنگوى وزارت خارجه خبر داد؛سخنگوى وزارت خارجه خبر داد؛

ایجاد خط ارتباط ایجاد خط ارتباط 
مستقیم بین ایران و مستقیم بین ایران و 

طالبانطالبان
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خشایار راد: خشایار راد: 

براى بازى در براى بازى در 
«خانه به دوش»کمترین «خانه به دوش»کمترین 

بدینوســیله از خانم پروانه شــایق بروجنى فرزند اسماعیل 
مستخدم رسمى آموزش و پرورش به شــماره 61033901 به 
شماره پرسنلى 27072957 درخواست مى گردد،حداکثر ظرف 
مدت 30 روز جهت دریافت نســخه رأى قطعى هیئت تجدید 
نظر رسیدگى به تخلفات ادارى به شماره رأى 1400/55 مورخ 
1400/7/25 به امور ادارى آموزش و پرورش شهرســتان هرند 

مراجعه نمایند.

آگهـى

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هرند

شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به خرید 12000 تن آسفالت گرم 
با دانه بندى 0 تا 19 میلیمتر جهت آسفالت معابر سطح شهر از کارخانه داران واجد 

شرایط از طریق برگزارى مناقصه عمومى اقدام نماید. 
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شــهردارى: روز چهارشنبه مورخ 

 1400/9/24
گشایش پاکات: روز پنج شنبه مورخ 1400/9/25

محل دریافت اسناد: دولت آبادـ  بلوار طالقانى 
 www.dolatabadcity.ir پایگاه اینترنتى 

تلفن: 031-45822010 
 www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

آگهى مناقصه عمومى

م.الف:1233180محمدحسن یارى- شهردار دولت آباد 

نوبت دوم نوبت دوم 

شهردارى بهاران در نظر دارد به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 9 مورخ 1400/06/13 
شوراى اسالمى شهر بهاران عملیات اجرایى پروژه تکمیل ساختمان شهردارى را با 
اعتبارى معادل 16,300,000,000 ریال از محل اعتبارات ســال جارى از طریق آگهى 
مناقصه و براساس نقشه و مشخصات موجود و فهرست بهاى ابنیه سال 1400 سازمان 

برنامه و بودجه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
پیمانکاران و شرکت هاى داراى صالحیت و رتبه بندى از ســازمان برنامه و بودجه 
مى توانند به منظور آگاهى از شرایط مناقصه و دریافت و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ 
درج آگهى (سه شنبه 1400/09/09) تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/09/27 

به واحد مالى شهردارى مراجعه نمایند. 
زمان تحویل پیشنهادات: دوشنبه مورخ 1400/09/29

زمان بازگشایى پاکت پیشنهادات: سه شنبه مورخ 1400/09/30 
تلفن تماس: 03137254005

 آگهى مناقصه (نوبت دوم)

م.الف:1233195جواد نصرى - شهردار بهاران

چاپ دومچاپ دوم

بدینوســیله از کلیه بازنشستگان تأمین اجتماعى شهرســتان تیران و کرون دعوت مى شود با 
همراه داشتن کارت عضویت رأس ساعت 8/30 صبح روز پنج شنبه 1400/10/09 در محل مسجد 

سیدالشهدا(ع) واقع در تیران، میدان معلم حضور بهم رسانید. 
موضوع جلسه: 

1ـ گزارش هیئت مدیره 
2ـ انتخابات هیئت مدیره و بازرسان

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى نوبت اول

هیئت مدیره کارگران بازنشسته شهرستان تیران و کرون 
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بدینوسیله شــهردارى دســتگرد برخوار درنظردارد نســبت به آســفالت جاده بهشــت عباس اقدام نماید لذا 
شرکت کنندگان در مناقصه مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد عمران و واحد مالى شهردارى تا آخر وقت 

ادارى مورخ 1400/10/04 مراجعه وتا تاریخ 1400/10/05 نسبت به تحویل اسناد مناقصه به واحد حراست اقدام نمایند.

آگهى مناقصه

 م.الف :1236620اصغر رحیمى -شهردار دستگرد

چاپ اولچاپ اول

مبلغ اعتبارشرحردیف

20/000/000/000 ریالآسفالت جاده بهشت عباس از محل اعتبارات شهردارى به مبلغ1
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خ
سنگربا
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اصفها
ش بود و
فصل
مقابل
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رئیس کل سازمان خصوصى سازى از انجام بزرگ ترین 
مزایده تاریخ در سازمان خصوصى خبرداد.

 حســین قربان زاده در مورد بزرگ ترین مزایده ســازمان 
خصوصى سازى اظهار کرد: دغدغه هایى درباره خصوصى 
سازى پاالیشگاه شازند اســتان مرکزى مطرح شده که 
بحق است و حتماً باید مورد مالحظه قرار گیرد، اما باید دو 
موضوع را از هم تفکیک کرد. موضوع اول تبدیل به سهامى 
عام شدن و پذیرش در بورس که حتماً باید اتفاق مى افتاد. 
معاون وزیر اقتصادى و دارایى ادامه داد، توجه کنیم بورسى 
شدن شرکت هاى دولتى یعنى زیر ذره بین رفتن و شفاف 
شدن آنهاســت و همه باید از این موضوع استقبال کنیم، 

خوشبختانه درباره پاالیشگاه شازند هم این اتفاق افتاده و 
این شرکت در شرف درج نماد است، اما موضوع مدیریت 
و دغدغه هاى مربوط به کارایى و بهره ورى شرکت نکته 
درســتى اســت که فعًال فقط تا ســقف 10 درصد سهام 
شرکت عرضه اولیه خواهد شــد و از این منظر حاکمیت 
شرکتى پاالیشگاه صدمه نخواهد دید.البته تکالیف قانون

 بودجه اى مبنى بر واگذارى سهام به سازمان و صندوق ها 
باعث شده تا این موضوع نگرانى ایجاد کند.

رئیس کل سازمان خصوصى ســازى این را هم گفت که 
همچنان بیش از 75 درصد سهام پاالیشــگاه، در اختیار 

دولت باقى خواهد ماند.

سخنگوى وزارت خارجه گفت: خط ارتباط مستقیم بین 
ایران و هیئت حاکمه سرپرستى طالبان ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزارى صدا و سیما، سعید خطیب زاده روز 
دوشنبه در نشســت خبرى هفتگى با خبرنگاران درباره 
اوضاع افغانستان و حوادث اخیر در مرز ایران و افغانستان 
و همچنین وضعیت مردم افغانســتان افــزود: آنچه در 
مرز هاى ما رخ داد یک اتفاقى بود که ناشى از عدم آشنایى 

مرزبانان هیئت حاکمه سرپرستى طالبان بود.
وى ادامه داد: در مرز مشترك با افغانستان در برخى نقاط 
دیوار ها و موانعى براى جلوگیرى از ورود قاچاقچیان به 
ایران داریم که برخى از این موانع و دیوار ها چند صد متر 

داخل خاك ایران کشیده شده اند و نیرو هاى طالبان که 
مرزبانى را انجــام مى دادند با نقطه صفر مرزى ناآشــنا 
بودند و بر اساس این ســوءتفاهم به برخى اتباع ایران 
آتش گشــودند که نیرو هاى مرزبانى ما مجبور به پاسخ 

شدند.
خطیب زاده افزود: بعد از ایــن حوادث دو طرف در ایران 
و افغانستان تالش کردند، این موضوع به نقطه اى براى 

فهم بیشتر بیانجامد.
سخنگوى وزارت خارجه گفت: در بین دو طرف خطوط 
ارتباطى مستقیمى را گذاشــتیم که اگر مواردى از این 

دست بود، صحبت کنند.

بزرگ ترین مزایده 
تاریخ  ایران در پیش است

ایجاد خط ارتباط مستقیم 
بین ایران و طالبان

حداقل حقوق سال آینده 
  فارس| براساس پیش بینى هاى صورت 
گرفته در الیحه بودجه سال 1401، حداقل بگیران 
دولتى از 3/5 میلیون تومان به 4/5 میلیون تومان 
افزایش مى یابد. معافیت مالیاتى حقوق براى سال 
آینده نیز 5 میلیون تومان پیش بینى شده است. 
طبق بخشــنامه بودجه و تصمیمات گرفته شده 
متوسط افزایش کارمندان در الیحه بودجه سال 
1401 بالغ بر 10 درصد پیش بینى شــده است. 
به عبارت دیگر حداقل بگیران 29 درصد افزایش 

حقوق را تجربه مى کنند. 

جان باختن 120 معلم 
در تهران

مدیــرکل آمــوزش و    دیده بان ایران|
پرورش شــهر تهران درباره میزان ابتال و میزان 
فوت معلمان در استان تهران بخاطر شیوع کرونا 
بیان کرد: آمار معلمانى که از ابتداى کرونا تا امروز بر 
اثر کرونا فوت کرده  اند حدود 120 نفر مى شود. این 
آمار مربوط به دو سال اخیر است و این نشان دهنده 
توان، ایثار و تالش معلمان اســت که نگذاشتند 

آموزش تعطیل شود.

عذرخواهى آقاى خواننده 
  برترین ها| برگزارى کنسرت «هوروش 
بند» در کیش با حواشى همراه بوده است. در این 
کنسرت پخش بیش از حد آهنگ هاى این گروه 
به صورت پلى بک بدون اجــراى خود خواننده و 
لب زدن هاى مداوم او باعث رسوایى بزرگى شد. 
اما پس از آن ویدیویى دیگر منتشر شد که نشان 
مى داد خواننده این گروه از حاضران در کنسرت 
عذرخواهى مى کند و اجراى «پلى بک» را ناشى از 
اشتباه اعضاى گروه مى داند و پس از آن به اجراى 

زنده همان آهنگ مى پردازد.

سر ناسازگارى با عیارى
کیانوش عیارى   روزنامه همشهرى|

 خبر از پخش سریال «87متر» بعد از پایان اربعین 
داده بود، اما با گذشت بیش از دو ماه از اربعین خبرى 
از نمایش این سریال در تلویزیون نیست؛ تلویزیونى 
که با آمدن پیمان جبلــى در انتظار تغییرات جدید 
اســت و باید دید جبلى که حاال نظارت مستقیم 
روى سریال هاى در حال تولید دارد، چه تصمیمى 
براى پخش «87متر» کیانــوش عیارى خواهد 
گرفــت. در هفته دوم آذرماه پخش ســریال هاى 
جدید در شبکه هاى اصلى تلویزیون دیده مى شود و 
شبکه هایى چون نسیم و... مثل همیشه سریال هاى 

تکرارى روى آنتن دارند.

206 بیش از 5 میلیون 
گران شد

رئیــس اتحادیه نمایشــگاهداران    ایلنا|
خودرو تهران گفت: نوسان قیمت ارز در روز هاى 
اخیر باعث رکود در بازار خودرو شده و تقریباً خرید و 
فروشى در این بازار انجام نمى شود.سعید مؤتمنى 
با بیــان اینکه اکنون قیمــت خودروهاى داخلى 
و خارجى در بازار افزایش یافته اســت، گفت: در 
روزهاى اخیر قیمت پرایــد و کوئیک حدود 2 تا 
3 میلیون تومان و قیمــت 206 و 207 دنده اى و 
اتومات بین 5 تا 6 میلیون تومــان افزایش یافته 

است.

ثروتمندها بیشتر 
نان مى خورند!

داده هاى مرکز   روزنامه همشهرى|
آمار نشــان مى دهد یک خانوار فقیــر ایرانى در 
نقاط شهرى در سال گذشــته 666هزار تومان و 
یک خانوار روستایى 451هزار تومان بابت خرید 
و مصرف نان هزینــه کرده اند؛ درحالى که دهک 
ثروتمند شــهرى ایران یک میلیون و 111هزار 
تومان و در نقاط روســتایى هــم یک میلیون و 
191هزار تومان براى خرید نان هزینه کرده است.

در اصفهان، ناجا 
دست به اسلحه نبرد

اســماعیل کوثرى، نماینده تهران درباره    ایلنا|
نحوه برخورد با تجمع کنندگان اصفهانى گفت: نیروى 
انتظامى بسیار صبورانه با معترضین برخورد کرد. حتى به 
مردم مدام مى گفت فریب دیگران را نخورند و تذکر هم 
مى دادند. اما افراد دیگرى هستند که مى خواهند زمینه را 
آماده کنند و بگویند که نظام این کار را کرده است. نیروى 
انتظامى که اسلحه ندارد، پس اینها از کجا مى آید؟ اینها 
از جایى مى آید که ضدانقالب دارد هدایت مى کند و اینها 
را هم دستگیرشان مى کنند. اینها چیزى نیست که خیال 

کنند کسى کارى به کارشان ندارد.

مخالفت با واکسن 
سخیف است

  ایرنا| نماینــده ولى فقیه در خراســان رضوى 
گفت: اینکه یــک عده راه بیافتند و هشــتک مقابله با 
واکسیناسیون کرونا درست کنند غیرعقالنى، سخیف 
و نابخردانه است. آیت ا... سید احمد علم الهدى افزود: 
در زمان قدیم که وبا و طاعون بود اگر کســى مى گفت 
وسیله اى فراهم شــده که مى توان جلوى بیمارى را 
گرفت حتى آن مردم قرون وسطایى استقبال مى کردند 
حاال در این قرن علم و دانش عده اى پیدا شــده اند و 
مى گویند در برابر تهاجم کرونــا کارى نکنیم و حالت 

دفاعى هم نداشته باشیم.

بدهى  روحانى به رئیسى رسید
مجتبــى  حجت االســالم    اعتمادآنالین|
ذوالنورى عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست گفت: 
در دولت روحانى شاهد چاپ پول بدون پشتوانه بودیم و 
عالوه بر این، اوراق قرضه هم به فروش مى رفت که این 
دو اقدام باعث شد بودجه دولت هاى بعد از دولت روحانى 
هم پیش خور شود و نقدینگى افزایش یابد، اما در دولت 
رئیسى نه تنها این مسئله کنترل شد، بلکه در حال حاضر 
دولت سیزدهم ماهانه بین 10 تا 12 هزار میلیارد تومان 
از دیون و بدهى هاى دولت روحانى را پرداخت و تسویه 

مى کند. 

جذب پزشکان ایرانى 
در امارات 

سخنگوى کمیســیون بهداشت و درمان    رکنا|
مجلس شــوراى اســالمى گفت: ماهى 350 میلیون 
تومان امارات به پزشــکان ایرانى پیشنهاد مى دهد تا 
قطب سالمت در منطقه شوند و پزشــکان را از ایران 
تأمین مى کنند و بدون امتحان زبان بچه هاى پرستارى 
و پزشکى ایرانى را جذب مى کنند. زهرا شیخى ادامه داد: 
امارات زندگى لوکس و ماشین لندکروز به من پیشنهاد 
دادند که یک کلینیک در تخصص خــودم راه اندازى 
کنم و من، چون فرزند شهید هستم در مملکت خودم 
مانده ام، اما بروید ببینید چند نفر از رتبه هاى زیر 100 

پزشکى همدوره هاى من در ایران ماندند.

حضور مقام امنیتى امارات 
در تهران

  انتخاب| «شــیخ طحنون بن زاید»، مشــاور 
امنیت ملى امارات متحده عربى صبح دوشنبه 15 آذر 
1400 با دریابان على شمخانى دبیر شوراى عالى امنیت 
ملى ایران دیدار و گفتگو کرد. شیخ طحنون بن زاید که 
به دعوت رسمى على شــمخانى به تهران سفر کرده، 
قرار اســت با برخى مقامات بلند پایه ایران هم دیدار و 

گفتگو کند. 

وقت تسویه حساب با 
احمد ى نژاد!

  برترین ها| حســین ا...کرم «دبیر شــوراى 
حزب ا...»، طى سخنانى در حاشیه نشستى در شهرستان 
شهررى گفت: دوره پنج ساله عضویت احمدى نژاد در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسفند ماه امسال 
به پایان مى رسد و از اینجا به بعد تسویه حساب ما با وى 

شروع مى شود!

خبرخوان

معاون بهداشت وزارت بهداشــت با اعالم اجراى طرح 
محدودیت هاى هوشمند کرونا از روز 15 آذرماه، درعین 

حال شرایط حضور در اماکن تجمعى را تشریح کرد.
دکتر کمال حیدرى در گفتگو با «ایســنا»، گفت: شرط 
ورود به اماکن تجمعى با این الزام همراه است که افراد 
واکسینه شده باشند تا در کنار هم کمترین احتمال انتقال 
ویروس وجود داشته باشــد و راه بعدى اجازه حضور در 
مراکز تجمعى، داشتن تســت PCR منفى است تا افراد 
مطمئن باشند که یا سیســتم ایمنى آنها متعاقب تزریق 

واکسن قوى است و یا با انجام تست مطمئن شوند ناقل 
ویروس نیستند.

او با اشاره به اینکه ممانعت از حضور افراد واکسن نزده و یا 
بدون تست منفى PCR در ذیل طرح محدودیت هوشمند 
کرونا است، اظهار کرد: طرح محدودیت هوشمند کرونا 
قرار بود از ابتداى آذرماه اجرایى شــود ولى از آنجاکه به 
دنبال پوشش 70 درصدى واکسیناسیون بودیم، طرح دو 
بار به تعویق افتاد تا اینکه به پوشش منطقى رسیدیم و از 

نیمه آذر (امروز 15 آذر) اجرایى خواهد شد.

تحلیل ها درباره این دور از مذاکــرات وین را مى توان 
دو دســته بدبینانه و محافظه کارانه کــرد. گروه اول 
مى گوید «خودمان را با مذاکرات ســرکار نگذاریم و به 
دنبال پلن هــاى دیگر برویم» و گــروه دوم هرچند به 
آینده گفتگوها خوشبین نیست اما نمى خواهد شکست 

مذاکرات را نیز بپذیرد.
محمد غرضى درباره ارزیابــى مذاکرات وین گفت: دو 
بى اعتماد رو به روى هم نشســته انــد و باالجبار باید 
مذاکره کنند ولى اهداف هر کدام متفاوت است. ایران 
مى گوید آنها باید تحریم ها را بردارند، آنها هم مسائلى 
مثل بمب اتمى را مطرح مى کنند بنابراین بین طرفین 

مذاکره خیلى فاصله وجود دارد.
وى افزود: در پایان مذاکره دو طرف از هم خداحافظى 
نمى کنند ولــى مى گویند «مــى خواهیــم برویم با 
پایتخت هاى مان صحبت کنیم». معتقدم کار به نتیجه 

نرسیده است.
این فعال سیاســى اظهار کــرد: مذاکــرات به جایى 
نمــى رســد، دو بى اعتمــاد وقتــى رو بــه روى هم 
براى مذاکره قرار مــى گیرند، به نتیجه نمى رســند. 
معتقدم با به نتیجه نرســیدن مذاکــرات، هیچ اتفاقى 
نمى افتد.  باید حکومت مشــکل گرانــى داخل را حل 
کند چون مشکل گرانى داخلى ناشــى از رانت خوارى 

است.
غرضى تأکید کرد: 3 کیلو کاغذ روزنامه در آمریکا یک 
دالر است اما در ایران یک کیلو کاغذ روزنامه یک دالر 
اســت. در همه زمینه ها قیمت ها در ایران گران تر از 
آمریکاست. اینها هم ناشى از رانت خوارى است. دولت 
باید توانایى این را داشته باشد که بتواند رانت خوارى را 
به حداقل برســاند آن وقت گرانى هم مقدارى کمرش 

مى شکند.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران در خصوص علت 
افزایش قیمت آجیل و خشکبار در آستانه شب یلدا، گفت: 
افزایش قیمت آجیل و خشکبار مربوط به این بازه زمانى 
نیست بلکه افزایش قیمت از تیر و مردادماه به وجود آمده 
و در حال حاضر که به شب یلدا نزدیک شده ایم قیمت ها 

نسبت به تیر و مردادماه تغییرى نکرده است.
 مصطفى احمدى افزود: دلیل گرانى آجیل و خشکبار این 
است که مقدار تولید در تمامى اجناس آجیل و خشکبار 
نسبت به سال گذشته 60 درصد کاهش پیداکرده و دلیل 
آن نیز خشکســالى و تنش آبى بوده همچنین در انواع 

تخمه جات نیز کاهش تولید صورت گرفته است.
احمدى بیان کرد: کاهش تولید آجیل و خشکبار متأسفانه 
با یک سرى ســوء مدیریت ها همراه شد بدین صورت 
که به دلیل تولیــد تخمه جات در داخل کشــور، مانع 
ثبت سفارش شدند که این مســئله به بازار شوك وارد 

کرد.

 رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفت: باید جنس 
وارد کشــور مى شــد تا قیمت ها را براى مصرف کننده 
متعادل کند ولى ثبت سفارش ها متوقف شده بنابراین در 
تمامى اجناس آجیل و خشکبار در تیر و مردادماه جهش 

قیمت صورت گرفته است.
وى گفت: همچنیــن تجار کشــورهاى هم جوار مثل 
پاکســتان، امارات، عراق و افغانســتان به راحتى وارد 
کشور مى شوند و در باغ ها و سر زمین جنس را از کشاورز 
خریدارى مى کنند و چون تفاوت ریــال و ارزى که به 
کشــاورز پرداخت مى شود خیلى زیاد اســت؛ بنابراین 
کشاورز مایل اســت محصول خود را به تجار همسایه 
بفروشــد بنابراین تولید کم و صــادرات بى رویه و نبود 

واردات باعث افزایش قیمت شده است.
احمدى خاطرنشــان کرد: به جز مواردى که مطرح شد 
یک سرى واســطه ها نیز وجود دارند که باعث گران تر 

شدن مى شوند.

درحالى که رئیس دانشــگاه علوم پزشکى اهواز از صدور 
روادید براى اتباع آفریقایى توسط پلیس گذرنامه بندر امام 
خمینى(ره) به استان خبر داده است، رئیس HSE اداره کل 
بنادر و دریانوردى خوزستان این موضوع را تکذیب مى کند.
فرهاد ابول نژدیان، رئیس دانشــگاه علوم پزشکى اهواز 
در جلسه ستاد اســتانى مدیریت کرونا گفته بود: به دنبال 
گسترش ســویه اومیکرون کرونا مراقبت هاى مرزى در 

خوزستان تشدید شده است.
به گفته وى در حالى که قرار بود به اتباع کشورهاى هند، 
پاکســتان و آفریقاى جنوبى حتى در صورت منفى بودن 

تست کرونا اجازه ورود به اســتان داده نشود ولى پلیس 
گذرنامه بندرامام خمینى(ره) براى این اتباع روادید صادر 
کرده و اجازه خروج از کشتى و ورود به شهر را به آنها داده 

است.
این در حالى است که طبق اظهارات سیاوش خدابخشى 
رئیس مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE اداره کل 
بنادر و دریانوردى خوزستان اجازه خروج از کشتى و ورود 
به شهر به هیچیک از اتباع خارجى حتى در صورت منفى 
بودن تست کرونا داده نمى شود و مطلب فوق را تکذیب 

کرد.

تیم ملى هندبال ایران در رقابت هاى جام جهانى مقابل 
نروژ با نتیجه 41 بر 9 شکست خورد اما فاطمه خلیلى، 
گلر تیم به عنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد 
و این موضوع توجه بسیارى از کاربران فضاى مجازى 

را به خود جلب کرد.
تیم ملى هندبال زنان ایران در دقایق نخست دیدارش 
مقابل نروژ از این تیم پیشــى گرفت که فدراســیون 
جهانى در گزارش خود این اتفــاق را مایه افتخار ایران 

عنوان کرد.
فدراسیون جهانى هندبال در این خصوص نوشت:  تیم 
ملى هندبال زنان ایران که براى اولین بار به مسابقات 
جهانى راه پیدا کرده در چهار دقیقه ابتدایى بازى مقابل 
نروژ، واقعًا رؤیایى بازى کرد. ملى پوشــان ایران مقابل 
یکى از پرافتخارترین تیم هاى تاریخ که چندین بار موفق 
به مقام قهرمانى شده اســت، پیش افتادند که این فقط 

یک رؤیا براى آنها بود.
در ادامه این رقابت یک بازى عالى دیگر از فاطمه خلیلى  

دروازه بان تیم ملى ارائــه و او در پایان بازى نیز بهترین 
بازیکن این دیدار شد. خلیلى توانســت تأثیر خوبى در 
روند تیم ملى ایران داشــته باشــد. او در بازى نخست 
ایران مقابل رومانى نیز یک بازى فوق العاده به نمایش 
گذاشت و 18 شوت حریف را متوقف کرد.  نروژ در پایان 
بازى مقابل جمهورى اســالمى ایران با نتیجه 41 بر 9 
پیروز شد که یکى از بزرگ ترین بردهاى تاریخ خود را 
ثبت کرد. با وجود شکســت 41 بر 9 ایران اما منحنى 
یادگیرى ایران  سریع و بسیار ارزشمند بوده است. آنها 
در این بازى 9 گل زدند، در دقایق پایانى بازى را رهبرى 
و حتى در شروع، بازى را خوب شروع کرده و جلو بودند. 
فاطمــه خلیلى به عنــوان بهترین بازیکــن دیدار تیم 
ملى هندبال ایران و نــروژ در رقابت هــاى قهرمانى 
جهان معرفى شــد. اشــک هاى دروازه بان ایران به 
همراه تشویق تماشــاگران و بازیکنان نروژ (قهرمان 
جهان و المپیــک) لحظــه زیبایى را در ســالن خلق 

کرد.

آغاز اجراى محدودیت هاى هوشمند 

غرضى: مذاکرات برجامى به جایى نمى رسد

چرا آجیل شب یلدا گران شده است؟ ماجراى ورود اتباع آفریقایى به ایران چیست؟

درخشش دختر ایرانى 
به رغم شکست سنگین از قهرمان جهان

چرا «کارخانه هاى آب بــر فوالد» در    تسنیم|
کشورمان در اســتان هاى خشــکى مانند یزد و اصفهان 
راه اندازى شده اند؟! به طور نمونه فقط در استان کم آب یزد، 

17 کارخانه تولید فوالد مشغول به فعالیت است!
برخالف اصول محیط زیستى، توســعه صنایع آب بر در 
اســتان هاى فالت مرکزى در چهار دهه گذشته در حال 
افزایش بوده  اســت و حدود 80 درصــد از صنایع فوالد 
کشورمان در استان هاى یزد و اصفهان قرار گرفته است که 
هر دو استان با بحران شدید کم آبى و خشکسالى مواجه اند!

با وجود محرز بودن مشــکل کم آبى در استان یزد و آب بر 
بودن صنایع فوالد،17 کارخانه تولید فوالد در این استان 
مشــغول فعالیت هســتند و این در حالى است که بخش 
زیادى از منابع آبى استان یزد به وسیله پروژه هاى انتقال 

آب تأمین مى شود.
هر ساله بیش از 60 میلیون متر مکعب آب از حوضه آبخیز 
زاینده رود به یزد منتقل مى شود که ظاهراً بخش عمده اى از 

این آب براى توسعه صنایع آب  بر فوالد است.
با توجه به اینکه براى تولید هر تن فوالد به طور متوســط 
حدود 28 متر مکعب  آب نیاز است واضح است که بخش 
زیادى از مشکل کمبود آب در استان هاى یزد و اصفهان 
مربوط به توسعه صنایع فوالد و ذوب آهن در این استان  هاى 
کم آب است؛ حال این سئوال مطرح است که با وجود بحران 
کمبود آب و خشکســالى در اســتان هاى واقع در فالت 
مرکزى کشور، دلیل اصرار براى توسعه این صنایع آب بر در 
این استان ها و اولویت دادن مصرف آب در صنایع به جاى 

شرب و کشاورزى چه بوده است؟

فعالیت 17 کارخانه فوالد در استان یزد!
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پیشکسوت تعزیه
 اصفهان درگذشت 

حسـینعلى مؤمـن زاده پیشکسـوت تعزیـه اصفهان 
درگذشـت. در پى درگذشـت این هنرمنـد، محمود 
شالویى سرپرست معاونت امور هنرى وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى در پیامى براى درگذشت مومن زاده 
نوشـته اسـت: حسـینعلى مومن زاده همـواره براى 
شناسایى، حفظ و معرفى اصالت هاى تعزیه و آسیب 
شناسى درباره تعزیه بویژه در استان اصفهان فعالیت 
کـرد و آموزش تعزیه بر اسـاس اصـول و قواعد و در 
تداوم تاریخ فرهنگى و اجتماعى از دغدغه هاى زنده 

یاد مومن زاده بود.

عامل تصادف 
در خور و بیابانک 

ورود شترهاى سرگردان در جاده ها و رعایت نکردن 
قوانین و مقـررات راهنمایى و رانندگـى از مهمترین 
عوامل تصـادف در جاده هاى خور و بیابانک اسـت. 
عباس نظـام االسـالمى فرمانـدار خوروبیابانک در 
شـوراى هماهنگى ترافیک این شهرستان خواستار 
اسـتقرار اورژانـس هوایـى، یـک طرفـه کـردن 
جاده هاى شهرسـتان ، افزایش دوربین هاى پایش 
تصویرى و تجهیز و افزایش مجموعه نجات حوادث 

جاده اى شد.

سربازان باید 
کارت واکسن داشته باشند

معاون وظیفـه عمومـى فرماندهى انتظامى اسـتان 
اصفهان ارائه کارت واکسن براى پذیرش مشموالن 
خدمت مقدس سربازى را ضرورى دانست. سرهنگ 
مهـرداد پناهپوریان اظهـار کرد: ارائـه کارت تزریق 
دو دوز کامل واکسـن کرونا براى پذیـرش در مراکز 
آموزش نیروهاى مسـلح اجبارى است . وى تصریح 
کرد: در صورت عدم واکسیناسیون، مسئولیت اعزام 
نشدن مشموالن فاقد کارت واکسن و یا عدم پذیرش 
در مراکـز آمـوزش، متوجه خـود مشـموالن بوده و 

موجب غیبت و اضافه خدمت آن ها مى شود.

تعویض 
شیرآب700 گیربکسی 

شـیرآب 700 گیربکسـی خیابـان امـام خمینی(ره) 
به دلیل فرسـودگى تعویض شـد. به گـزارش روابط 
عمومی آب وفاضالب منطقه5 ، بدین منظور یک سر 
خط بسته شد و اطالع رسـانی کمبود آب و یا قطعی 
شهرك قدس نیز انجام شـد. این عملیات در ساعت 
7 صبح هشتم آذر به اتمام رسید وخط مذکور در مدار 

بهره برداري قرار گرفت.

دستگیري سارق مسلح 
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر بیان داشت: 
در پـی وقوع چندین فقره سـرقت خـودرو و پالك و 
متعاقب آن سـرقت منزل ، شناسـایى و دسـتگیرى 
عامل یا عوامل این سـرقت ها در دستور کارآگاهان 
پلیس آگاهی شهرستان شاهین شـهر قرار گرفت و 
یک نفر در ارتباط با این سـرقت ها شناسـایى و پس 
از هماهنگى هاى الزم دسـتگیر شد. سرهنگ علی 
صادقی ادامه داد: این سـارق هنگام دستگیرى یک 
قبضه سالح وینچستر به همراه 10 گلوله و یک جفت 
پالك مسـروقه خودرو و یک پالك موتورسـیکلت 

همراه داشته است.

افزایش خدمات
 اورژانس هوایى 

سـرهنگ خلبان سـتاد بهرام نظرى فرمانـده پایگاه 
چهارم هوانیروز ارتش جمهورى اسـالمى مستقر در 
اصفهان با اشاره به گسترش خدمات اورژانس هوایى 
این پایگاه در 2 اسـتان فارس و مرکـزى، گفت: زیر 
سـاخت هاى الزم براى گسترش خدمات پروازى در 

مراکز جدید در دست اقدام است.

خبر

باغ فین کاشان که پانزدهم آذرماه 1314 به عنوان یکى 
از باغ هاى ایرانى به ثبت ملى رســید یکى از زیباترین 
باغ هاى ایرانى در فهرســت جهانى یونسکو نیز بشمار 

مى رود.
آنچه که در این باغ بیش از همه به چشم مى آید حضور 
آب و درخت است که توانســته اند در کنار بناهاى این 
مجموعه به عنوان عناصر ثابت معمارى، فضایى زیبایى 

را به وجود بیاورند.
 از جمله ارکان مهمى که در طراحى این باغ به کار رفته 
حفظ تقارن اســت که از اهمیت ویژه اى در آن زمان 
برخوردار بوده امــا به تدریج با دخالت شــاهان حاکم 

بر این شــهر از میزان آن کم شده اســت. بیش ترین 
میزان عــدم تقارن در ایــن باغ نیز در زمــان صفویه

 به وجود آمد.
نام این باغ در گذشــته باغ شــاه نیز بوده اســت که 
دلیــل آن معناى کلمه  شــاه به معناى بــزرگ بوده و 
همچنین اشاره اى به مســاحت زیاد این باغ نیز داشته 
اســت، اما در حال حاضر این باغ به فین مشهور است 
و دلیــل آن قرار گرفتــن آن در منطقه فین کاشــان 
اســت. کلمه فین کــه از کلمــه فینه گرفته شــده و 
فینه نام کاله هایى بــوده که مردم این ناحیه بر ســر 

مى گذاشتند.

رییس کل دادگسترى اســتان اصفهان گفت: تعدادى از 
دستگیرشدگان حوادث پنج آذر در اصفهان که تحت قرار 
وثیقه بودند با معرفى وکیل و یا وثیقه گذار از روز یکشنبه آزاد 
شدند.حجت االسالم والمسلمین اسدا... جعفرى عصر روز 
یکشنبه در جمع خبرنگاران در اصفهان افزود: عده اى هم 

که در بازداشت موقت بودند به اعتراض آنها رسیدگى شد.
وى با تاکید بر اینکه با دستگیرشــدگان حوادث پنجم آذر 
برابر با قانون و مقررات بــدون هیچ گونه افراط و تفریطى 
برخورد مى شود، اظهار داشــت: براى رسیدگى به جرایم 
این دستگیرشدگان شعبه ویژه اى در دادسراى مرکز استان 
تشکیل شده است. رییس  کل دادگسترى استان اصفهان با 

بیان اینکه برخى از دستگیرشدگان از محرکان اصلى بودند، 
گفت: آنهایى که اعتراضشان در دادگاه پذیرفته نشد کماکان 

در قرار بازداشت به سر مى برند.
وى تاکیــد کــرد: همــه مراحل رســیدگى بــه جرایم 

دستگیرشدگان طبق قانون پیگیرى مى شود. 
حجت االسالم جعفرى افزود: در پنجم آذر عده اى فرصت 
طلب از مطالبه به حق کشاورزان سوءاستفاده کرده و در این 
بستر به موج سوارى پرداختند و در زمین دشمن و معاندان 

نظام بازى کردند که حساب آنها با کشاورزان جداست.
وى خاطرنشان کرد: مطالبات به حق کشاورزان از مجارى 

قانونى پیگیرى مى شود.

تعدادى از دستگیرشدگان 
حوادث اخیر آزاد شدند

ثبت باغ فین کاشان
 86 ساله شد

سخنگوى شوراى اسالمى اردستان گفت: شوراى 
شهر اردستان پس از 100 روز از شروع فعالیت خود 
هنوز درگیر حواشــى بیرون است و تاکنون چندبار 

دچار تغییرات اعضا شده است.
معین مهدانیان با اشــاره به حاشیه هایى که براى 
انتخاب شــهردار به شوراى شــهر اردستان وارد 
شد، افزود: باید به بهبود کیفیت زندگى شهروندان 
توجه داشته باشــیم تا مردم شــهر اردستان طعم 
شــیرین خدمت مدیریت شــهرى را بچشــند و 
در این مســیر همه اعضاى شــوراى شهر متعهد 

شــدند از شــهردار منتخب جهت خدمت به مردم 
حمایت کنند.

سخنگوى شوراى اسالمى شــهر اردستان با بیان 
اینکه متاسفانه بخش هاى مختلف ادارى شهردارى 
اردستان بسیار قدیمى و فرسوده است و بسیارى از 
قســمت ها هنوز وجود ندارد، تصریح کرد: اصالح 
ساختار ادارى و تشکیالتى شهردارى اردستان باید 
به دقت و جدیت انجام شود و نباید حالت فرمالیته 
به خود گرفته و صرفًا براى پاسخگویى به مطالبات 

شورا انجام شود.

فرماندار اصفهان در جلسه مشترك ستاد هاى مقابله 
با بیمارى آنفلوانزاى فــوق حاد پرندگان و مقابله با 
کروناى شهرستان آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان را 
داراى ابعاد مختلف اقتصادى و اجتماعى دانست و 
گفت: شیوع بیمارى آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان از 
ابعاد مختلف اقتصادى و اجتماعى حائز اهمیت است 
و نه تنها تولیدکنندگان و نگهدارندگان طیور بلکه 
آحاد جامعه را دستخوش مشکالت فراوان مى کند.

محمدعلى احمدى بر ضرورت توجیه صاحبان مراکز 
پرورش طیور و دهیاران، تأکید کرد و افزود: شبکه 
دامپزشکى نسبت به برگزارى کالس هاى آموزشى 

در این خصوص اقدام کند.
وى تأکید کرد: الزم است براى جلوگیرى از شیوع 
بیمارى آنفلوانــزاى فوق حاد پرنــدگان، بر نحوه 
فعالیت مغازه هــاى پرنده فروشــى نظارت دقیق 

مى شود.

همزمان با سراسر کشور، ســامانه یکپارچه سازى 
خرید و فروش آرد براى مصارف نانوایى ها، صنف و 

صنعت در استان اصفهان از پایان آذر فعال مى شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانى اســتان اصفهان، 
هدف از فعالیت این سامانه اینترنتى را صرفه جویى 
در هزینه ها، افزایش سرعت در فرآیند خرید و ارائه 
خدمت بهتر به نانوایــان و همچنین دیگر مصارف 
بیان کرد و افزود: براى تحقق این مهم شرکت مادر 
تخصصى بازرگانى دولتى ایــران اقدام به تجمیع و 

یکپارچه سازى سامانه خرید و فروش آرد در کشور 
کرده است.

محسن ضیائى افزود: خرید و فروش آرد در این سامانه 
از ماه هاى گذشته به صورت آزمایشى و در چند مرحله 

در برخى از استان هاى کشور عملیاتى شده است.
وى گفت: با فعال شــدن این ســامانه از پایان آذر 
نانوایان مى توانند براى سفارش سهمیه خود به این 
 https://gflour.banksepah.ir سامانه به نشانى

مراجعه کننند. 

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان برخورد قانونى با موتورسیکلت هاى 

دودزا را در دستور کار جدى این پلیس عنوان کرد.
محمدرضا محمدى اظهار داشــت: موتورسیکلت 
هاى دودزا 6 برابر بیشــتر از خودروها آلودگى ایجاد 
مى کنند و از طرفى گاز منوکسید کربنى که از اگزوز 

موتورسیکلت ها خارج مى شود هم خطرناك است.
وى در خصــوص برخورد مامــوران پلیس راهور با 
موتورسیکلت هاى دودزا گفت: برخورد با این گونه 
موتورسیکلت ها در دســتور کار جدى پلیس راهور 
است و قطعًا اگر توســط ماموران مشاهده شوند با 

راکبان آنها برخورد قانونى صورت مى گیرد.
محمدى تصریح کرد: در 8 ماهه ســال جارى یک 
هزار و 163 دستگاه موتورسیکلت به علت تخلفات 
گوناگون همچون ایجاد آلودگى صوتى، حرکت به 
صورت خالف جهت، عبور از چراغ قرمز، نداشــتن 
پالك، نداشتن گواهینامه و عدم استفاده راکبان از 
کاله ایمنى بوده و بخشــى ازاین موتورسیکلت ها 

هم به علت دودزا بودن توقیف و به پارکینگ منتقل 
شدند.

رئیس پلیس راهــور فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان گفت: تعداد زیادى از موتورســیکلت هایى 
که در ســطح شــهرها تــردد مى کنند در ســن 
فرســودگى قرار دارند و هیچ اقدامى براى اسقاط و 
جایگزینى آنها با موتورســیکلت هاى جدید صورت 

نگرفته است.
رئیس پلیس راهــور فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان افزود: در حال حاضر استان اصفهان یکى 
از استان هایى است که بیشترین تردد موتورسیکلت 
را در هسته مرکزى شهرها دارد و با تولید و جایگزین 
کردن موتورســیکلت هاى بنزینى با برقى مى توان 
تاثیر بســیار  زیادى در کاهش آلودگى هوا، آلودگى 
صوتى و دیگر آسیب هایى که این وسیله نقلیه دارد 
ایجاد کرد ضمن اینکه مى توان جلوى جان باختگان 
راکبان این وســیله نقلیه که به دلیل ســرعت زیاد 

صورت مى گیرد را هم گرفت.

شوراى شهر اردستان درگیر حواشى بیرونى است

لزوم کنترل مغازه هاى پرنده فروشى

خرید و فروش اینترنتى آرد از پایان آذر در اصفهان

برخورد پلیس اصفهان با موتورسیکلت هاى دودزا 

آرمان کیانى
اجراى موســیقى هاى خیابانى در اصفهان و به ویژه در 
گذر فرهنگى چهارباغ عباســى چند روزى است که در 
این شهر چالش هایى را ایجاد کرده است. این موضوع 
گزارش بخش خبرى 20 سیماى مرکز اصفهان هم بود 
که خبرنگار تلویزیون در گــزارش خودش به گفتگو با 
جوانانى پرداخت که در گذرچهارباغ به ساز زدن مشغول 

هستند.
هنرمندان یکى از این گروه هاى موسیقى به تلویزیون 
اصفهان گفتند کــه هدف آنها از ســاز زدن در خیابان 
القاى حس شــادى به مردمى است که از این گذر عبور 

مى کنند.
اما در این ارتباط حجت االســالم رمضانعلى معتمدى، 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان در 
ارتباط تلفنى با بخش خبرى 20 سیماى مرکز اصفهان، 
از رســانه در انعکاس فعالیت این گــروه هنرى در گذر 
فرهنگى چهاربــاغ قدردانى و بر شناســنامه دار کردن 
گروه هاى هنرى تاکید کرد وگفت: این گروه ها الزامى 

است در قالب هاى مختلف مجوز دریافت کنند تا بتوانند 
به فعالیت هاى هنرى خود در شهر اصفهان ادامه دهند.

معتمدى همچنین در گفتگــو با خبرگزارى مهر اجراى 
موســیقى خیابانى را خالف قانون اعالم کرده و گفت: 
قانون براى موســیقى ضوابط، دســتورالعمل و قوانین 
خاصى دارد مبنى بر اینکه اجراى موسیقى حتمًا باید با 
گروه هاى شناسنامه دار و ثبت شده باشد و این گروه در 

محل مشخص اجرا داشته باشند.
وى افــزود: اجراى موســیقى صحنه اى و یــا اجرا در 
سفره خانه ها توســط قانون گذار پیش بینى شده است، 
تئاتر خیابانى نیز توسط قانون گذار پیش بینى شده است 
اما موسیقى خیابانى در قانون پیش بینى نشده است و بر 
این اساس اجراى این نوع موسیقى خالف قانون است.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان 
موسیقى خیابانى را پدیده نوظهورى دانست که باید براى 
ساماندهى آن برنامه ریزى داشته باشیم، ادامه داد: اگر 
بخواهیم بدون تصویب قانون و ساماندهى شده اجراى 
موسیقى خیابانى را داشته باشیم در هر کوچه و خیابانى 

امکان این امر براى همه فراهم مى شود و از این رو براى 
نظارت آن دچار مشکل خواهیم شد.

وى اضافه کرد: در حال حاضر که بحث این نوع موسیقى 
در اصفهان و چند شهر دیگر باز شده است و رسانه ملى 
نیز به این موضوع پرداخته است، در حال مکاتبه با دفتر 
موسیقى وزارت فرهنگ و ارشــاد هستیم که این دفتر 

در زمینه این نوع موسیقى براى ما تعیین تکلیف کند.
حجت االســالم معتمدى ابراز داشــت: در حال حاضر 
اجراى موســیقى خیابانى خالف قانون است، در حال 
حاضر شاهد اجراى این امر هستیم و از آنجایى که این 
افراد قصد کسب درآمد دارند باید ثبت شده باشند، البته 
ما مى دانیم که این افراد هنرمند هستند و براى ارتقاى 
هنر تالش مى کنند اما باید در چارچوب قانون قرار گیرند 

و مجوز الزم براى فعالیت خود را داشته باشند.
وى در خصوص تعیین فضایى براى اجراى موسیقى هاى 
خیابانى در اصفهان نیز ابراز داشــت: تا در زمینه صدور 
مجوز براى این گروه ها براى ما تعیین تکلیف نشده است 

نمى توانیم در این زمینه تصمیم گیرى کنیم.

مدیرکل ارشاد اصفهان: موسیقى خیابانى در قانون پیش بینى نشده است و بر این 
اساس اجراى این نوع موسیقى خالف قانون است

ساز زدن در چهارباغ 
مجوز مى خواهد

معاون تربیت بدنى و سالمت آموزش و پرورش استان اصفهان از تعطیلى دو هفته اى 
کالس هاى درس حضورى در صورت ابتالى دانش آموز به کرونا خبر داد.

آذر کیوان امیرپور در خصوص واکسیناســیون کرونا براى دانش آموزان در اســتان 
اصفهان اظهار داشت: طبق آمار کشورى وزارت خانه پوشش باالى 90 درصد را نشان 

مى دهد که آمار بسیار خوبى تلقى مى شود.
وى در خصوص ایجاد محدودیت براى دانش آموزان واکسن نزده ابراز داشت: ما فعًال 
محدودیت براى حضور در مدرسه نداریم، این رویه تا وقتى ادامه دارد که دستورالعمل 

جدید براى محدودیت هاى هوشمند از سمت وزارت ابالغ شود.
 وى در خصوص ابتالى چند دانش آموز بــه کرونا تصریح کرد: هــر دانش آموز با 

کوچک ترین عالئم بیمارى از حضور در مدرسه منع مى شود.
امیرپور ادامه داد: اگر فرد مبتال یا مشکوك در مدرسه حاضر شود و بیمارى آن محرز 
شود آن کالس به مدت دو هفته به طور کامل تعطیل و آموزش ها به صورت مجازى 

انجام خواهد شد.
وى اضافه کرد: تعطیلى دو هفته اى کالس ها در چند مورد در ابتداى بازگشایى مدارس 
متوسطه دوم انجام شد که با این مداخله از سرایت ویروس به سایر کادر مدرسه و دانش 

آموزان جلوگیرى شد.
معاون تربیت بدنى و ســالمت آموزش و پرورش اســتان اصفهان تاکید کرد: هنوز 
آموزش ها به طور کامل حضورى نشده است، زیرا ما همچنان سقف ظرفیت 15 نفرى 
کالس را داریم که موجب مى شود بسیارى از کالس ها به صورت دو نوبت برگزار شود.
وى خاطر نشان کرد: از خانواده دانش آموزان درخواست داریم اگر خودشان یا دانش 

آموز هنوز واکسن نزده براى سالمتى جامعه و خانواده هر چه زودتر اقدام کنند.

پس از گذشته دوهفته از توافق بین کشاورزان و استاندارى اصفهان، امروز نخستین 
گزارش از پیگیرى هاى صورت گرفته در کمیته احیــاى زاینده رود به اطالع عموم 

خواهد رسید.
مسئوالن استان و کشاورزان صبح امروز سه شــنبه در نشستى مشترك، نخستین 
گزارش از پیگیرى هاى صورت گرفته در کمیته احیاى زاینده رود را به اطالع عموم 

خواهند رساند.
بر اساس توافق صورت گرفته بین کشــاورزان و اســتاندارى مقرر شد که نماینده 
کشاورزان و سازمان جهاد کشــاورزى پس از بررسى هاى میدانى، زمان بازگشایى و 
رهاسازى آب - با رعایت خط قرمز آب شــرب - را تعیین و اعالم کنند و کمیته اى 
متشکل از کشاورزان، استاندارى، شــرکت آب منطقه اى و سازمان جهاد کشاورزى 
نیز آن دسته از درخواست هاى نه گانه کشــاورزان که در حیطه وظایف و اختیارات 

دستگاه هاى اجرایى استان است را مدیریت و عملیاتى کنند.
همچنین مقرر شد که مسئوالن هر 15 روز یک بار گزارش پیشرفت امور را از طریق 

صدا و سیما و دیگر رسانه ها به اطالع عموم برسانند.
کشــاورزان شــرق و غرب اصفهان در پیگیرى هاى مطالبات آبى خود به خشکى 
زاینده رود و تاالب گاوخونى، فرونشست زمین و عدم اجراى مصوبات مربوط به احیاى 
زاینده رود مدتى در بستر خشــک زاینده رود به صورت مسالمت آمیز چادر هایى برپا 
کردند که با میانجى گرى آیت ا... سید ابوالحسن مهدوى منجر به انعقاد توافقنامه اى 
چهار بندى براى حل مشکالت آب اصفهان بین نمایندگان صنف کشاورزى، شوراى 
میرآب ها، آب بران، استاندارى، اداره کل اطالعات استان و مجمع رهروان امر به معروف 

و نهى از منکر استان شد.

کالس دانش آموزان مبتال به کرونا
 2 هفته تعطیل مى شود

امروز، موعد ارائه اولین گزارش از 
پیگیرى  براى احیاى زاینده رود
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مجید مجیدى کارگردان فیلم هاى مطرح سینماى ایران به عنوان 
مهمان ویژه چهارمین دوره جشنواره بین المللى فیلم کوتاه «دوستى 

هالل احمر استانبول» با حضور در ســینما اطلس ترکیه تجربیات 
خود در زمینه فیلمسازى را با سینماگران، دانشجویان و عالقه مندان 

ترکیه اى و خارجى سینما به اشتراك گذاشت.
مجیدى در ارتباط با نحوه ورود خود به سینما گفت: ورود من به این 
عرصه بسیار دراماتیک و زیبا بود. در مرکزى بودم که بچه ها در آنجا 
بازى مى کردند و گاهى هنرهاى تجسمى و تئاتر برگزار مى شد. من 
همیشه صداهاى عجیبى را از سال تئاتر مى شنیدم و کنجکاو بودم 
که پشت دیوار چه چیزى مى گذرد. به این ترتیب با تئاتر وارد عرصه 

هنرى شدم و در این رشته تحصیل کردم.
کارگردان فیلم «بچه هاى آســمان» با بیان اینکــه «به بازیگرى 
احترام مى گذارم ولى دوستش نداشتم، فقط دوست داشتم که وارد 
فضاى سینما بشوم» گفت: به این دلیل در حین بازیگرى در کمتر 
از یک دهه فیلم هاى کوتاه نیز مى ساختم. هدف من همواره تبدیل 

شدن به یک کارگردان خوب بود.
مجیدى اهمیت و توجه به انســان را موضــوع اصلى فیلم هایش 
دانست و بیان کرد: انسان دوســت دارد تجربه هاى جدیدى را رقم 
بزند. ایده هاى زیادى براى فیلمسازى دارم که دوست دارم به عرصه 
ظهور برسد. ما همیشــه در واقع یک مسیر را ادامه مى دهیم که آن 
توجه به انسان و اهمیت به انسان است. انسان ابعاد بسیار زیبایى دارد 

که باید به آن پرداخته شود.
کارگردان فیلم هاى «محمد رســول ا...» و «بید مجنون» با بیان 
اینکه نسبت به انتقال تجربیات به نسل هاى آینده احساس مسئولیت 
داریم، افزود: سئواالتى در مورد انســان دارم که در پى یافتن پاسخ 

به آن ها هستم.
این کارگردان با اشاره به دشوارى هایى که در زمینه ساخت فیلم ها 
تاکنون با آنها مواجه شده است، گفت: تصور انسان ها این است که 
امکانات زیادى بود که توانستیم این فیلم ها را بسازیم ولى واقعیت 
این است که از صفر شــروع کردیم. براى هر فیلم جنگیدیم. براى 

«بچه هاى آسمان» دو ســال تالش کردم چون تهیه کنندگان رد 
مى کردند، اما من به تالش ادامه دادم.

وى تاکید کرد: جدا از ایده ها و نگاه هایى که نســل جوان براى هر 
کارى دارد، باید مبارزه کنند.

کارگردان فیلم «رنگ خدا» در رابطه با اینکه آثار انســان ها از خود 
آن ها فراتر مى رود، گفت: براى خــودم لذت بخش ترین بخش کار 
ایده اى است که به آن مى رســم. ایده مانند یک جوانه است که از 
زمین رویش پیدا مى کند که نیاز به نگهدارى دارد. این ایده در پس 
ذهن شــما زایش پیدا کرده و پس از یک روندى، اکران مى شود و 
فراتر از شما مى رود. مثًال «بچه هاى آسمان» در همه جاى جهان 

اکران شده، اما من هنوز به آن مناطق نرفتم.
مجیدى با بیان اینکه وقتى شــما ایده اى دارید، تحقیقات میدانى 
خیلى به شــما کمک خواهد کرد تا به وجوه آن ایده بپردازید، بیان 
کرد: ایده از چهار مرحله الهام، تخیل، عالم محسوســات و عقالنى 
عبور مى کند. اگر این چهار عنصر از آن مراحل به خوبى عبور کرده 

باشد بدانید که فیلمنامه خوبى از آن تولید خواهد شد.
این کارگردان گفــت: اصوًال همه فکر مى کننــد که بهترین قصه 
دنیا را داشته و اســیر این احساسات مى شــوند. باید بدانیم چگونه 
از آن عبور کنیــم و بدانیم که تا چه حدى واقعى اســت؛ من وقتى 
به این حس مى رسم، از انســان هایى از طیف هاى مختلف تعدادى 
را انتخاب مى کنم و با زبان قصــه آن را تعریف مى کنم. اگر قصه را 
خوب تعریف کرده و تاثیــر آن را بتوانید ببینید مى توانید بفهمید که 
تقریبًا در مســیر درســتى قرار دارید. فیلمنامه خوب به این معنى 
اســت که بیش از نیمى از این مســیر عبور کرده باشــیم البته در 
بخش اجرا هم بسیار مهم اســت. اما عکس آن شما را به موفقیت 

نخواهد رساند.

مجید مجیدى:
 براى هر فیلمم مى جنگم

سید جواد هاشمى : 
علیرغم میل باطنى ام
 «شهر گربه ها» را 

تغییر دادم

خسرو خسروشاهى: 
على حاتمى مى گفت
 فیلم در اتاق دوبله 
ساخته مى شود

کارگردان فیلم «شهر گربه ها» زیر بار حواشى و 
علیرغم میل باطنى  خود، در ایــن فیلم تغییراتى 

ایجاد کرد.
،ســید جواد هاشــمى بازیگر و کارگردان سینما، 
درباره حواشــى اخیر اکران فیلم سینمایى «شهر 
گربه ها» گفت: براى همه فیلم هاى ســینمایى 
پروانــه نمایش صادر مى شــود؛ آن هم توســط 
گروهى که تمام حساسیت هاى جامعه را مى دانند 
و مبتنى بر آن مجوز اکــران مى دهند. براى فیلم 
«شــهر گربه ها» هــم به همین صــورت بود و 

مجوزپروانه نمایش صادر شد.
او بیان کرد: اما جوانى کم تجربه بدون اینکه تمامى 
زوایا را در نظر بگیرد، حواشى براى فیلم به وجود 
آورد تا گروه صادرکننده پروانه نمایش بترسند. این 
کار درستى نیست. آن جوان که اسمش را نمى دانم 
و نمى خواهم بدانــم، در «فارس من» امضا جمع 
کرده اســت و مردمى که فیلم را ندیده اند «شهر 
گربه ها» را قضاوت و متن اعتراضى را امضا کردند.

هاشمى با تأکید بر احترام به عواطف و احساسات 
بخشى از مردم که امضا کردند، گفت: علیرغم میل 
باطنى ام، بخش هایى از فیلم «شــهر گربه ها» را 
تغییر دادم و صرفًا به دلیل احترام به نظر آن بخش 
از مردم این کار را انجــام دادم. با وجود اینکه این 
کار برایم بسیار هزینه بر و ســخت بود اما به نظر 
آن ها احترام گذاشــتم. امیدوارم آن ها هم به من 

احترام بگذارند. 
این کارگردان همچنین در بخشى از صحبت هاى 
خود به هجمه هاى وارده به خود از ســوى برخى 
اشاره کرد و گفت: این هجمه ها نه هجوم به شهر 
گربه ها که هجمه به شخص جواد هاشمى است؛ 
وگرنه بارها در بسیارى از فیلم هاى سینمایى دیگر 

شاهد حرکات موزون بوده ایم.

خسرو خسروشــاهى گوینده و دوبلور پیشکسوت 
که صداى جاودانه اش در آثار ایرانى و خارجى، در 
حافظه شــنیدارى مردم ماندگار شده، تجربه چند 
همکارى با زنده یاد على حاتمى را داشــته است. 
روزنامه خراسان به مناسبت ســالروز درگذشت 
على حاتمى، با خسرو خسروشاهى گفت وگو کرده  

که بخشى از اظهارات او را مى خوانید.
  یکــى از کارگردان هایى که اصــال با صداى 
ســر صحنه میانه خوبى نداشــتند، آقاى حاتمى 
بودند. ایشــان مى گفتند فیلم من دوباره در اتاق 
دوبله و موقع صدابردارى ســاخته مى شــود. خدا 
رحمت شان کند، حتى وقتى بیمار و مشغول ساخت 
فیلم «تختى» بودند، به دلیل این که من واسطه اى 
بودم تا با کسى که در زندگى آقاى تختى نقش هایى  
داشت و با او آشنا بود، ارتباط برقرار کنند، با ایشان 
دیدارى داشــتم، فکر مى کرد که اگر عمرى باقى 
باشد «دلشدگان» را دوباره صدا بردارى کند، چون 
معتقد بود بازیگران مثال آقاى جالل مقدم، آقاى 
اکبر عبدى و آقاى فرامرز صدیقى صداهاى قابل 
توجهى ندارند و مى شود دوبله و صدا بردارى مجدد 
کرد. ایشــان تجربیات خیلى خاصى با بچه هاى 
گوینده داشتند و اکثر فیلم هایشان را صدا بردارى 
کردند. دو، ســه نفر هســتند که کارگردان هاى 
مولف اند و گفتن دیالوگ هایشــان تقریبا مشکل 
است. آقاى کیمیایى، آقاى حاتمى و آقاى تقوایى.

  ســر فیلم «مادر» در صحبت هایــى که با هم 
درباره شــخصیت «جالل الدین» بــا بازى آقاى 
تارخ که به جاى او حرف مى زدم داشــتیم، ایشان 
با نشــانى هایى که مى داد خودشــان را براى من 
تجسم مى کردند و من حس مى کردم نقش آقاى 
تارخ به نوعى خود آقاى على حاتمى است. خیلى 
آرام و با طمأنینه حرف مــى زد و فرمى که براى 
بازى گرفتن از بازیگرش انتخاب کرده بود، این ها 
خاطرات ماندگارى هســتند که از شعور و دانش 
این انسان سرچشــمه مى گیرد. بر آن چه ساخته 
بود، احاطه کامل داشــت و مى دانست چه ساخته 
و چه مى خواهد. فیلم را به مدیــر دوبالژ محول 
نمى کرد که تو بیا فیلم من را صــدا بردارى کن، 
بعد برود بنشــیند خانه! نه، تک تک گویندگان را 
مى شــناخت، با همه ما انس داشت و با بعضى ها 

رفت وآمد داشت.

خشایار راد با حضور در برنامه «چهل تیکه» از بازى در ســریال «خانه به دوش» و 
همکارى با رضا عطاران گفت. این ســریال در سال 1383 تولید و پخش شد. در این 

سریال نقش خشایار راد به یادماندنى است.
خشایار راد درباره بازى در این سریال گفت: سریال «خانه به دوش» نقطه عطفى در 
کار من بود. جالب اینکه کمترین دستمزد مالى را در این سریال داشتم؛ اما بیشترین 
بازخورد را برایم داشت. لوالیى در یکى از سکانس ها به من گفت؛ خشایار جان کارت 
درست شد، با این سریال دیده مى شوى و از این به بعد دستمزدت هم بیشتر مى شود.

راد در ســریال «متهم گریخت» به کارگردانى رضا عطاران هــم ایفاى نقش کرد. 
این سریال تولید سال 1384 است و خشایار راد در این سریال با سیروس گرجستانى 

هم بازى بود.
راد صحبت هایش را با یادى از سیروس گرجستانى ادامه داد: با سیروس گرجستانى 
در یکى از سکانس هاى فیلم در حیاط صحنه دعوایى بود. در این صحنه شلوار یکى از 
دوستان پاره شد. صداى پاره شدن شلوارش آنقدر زیاد بود که صحنه را کات کردند و 

همه از خنده پخش زمین شدند.
وى ادامه داد: سرفیلمبردارى هر کسى شــرح وظایفى دارد. اگر کسى به کسى زور 
مى گفت یا کســى را محاکمه مى کرد که چــرا دیر آمدى یا چرا فــالن کار را انجام 
ندادى، سیروس گرجستانى اولین کســى بود که اعتراض مى کرد که چرا به این آدم 

گیر مى دهید.
اگر کسى براى پولش اعتراض مى کرد، اولین نفر سیروس گرجستانى بود که کار را نگه 
مى داشت و مى گفت تا پول آن شخص را ندهید، جلوى دوربین نمى روم. اگر وعده  
یک هفته بعد را مى دادند، سیروس مى گفت پس من پول این شخص را مى دهم 

شما یک هفته بعد پول را به من بدهید.
این بازیگر درباره تاثیر تئاتر در بازیگرى اش گفت: من چندین ســال تئاتر کار 
کرده ام. مجموعه اى از آنچه در تئاتر یاد گرفتــم را در آثار رضا عطاران به کار 
بردم. عطاران دست بازیگر را باز مى گذاشت. یکى از دالیل موفقیت کارهاى 

رضا عطاران همین امر بود. 
خشایار راد درباره جایزه اى که در جشــنواره تئاتر فجر در سال براى کسب مقام 
نخست بهترین بازیگر نقش اول مرد به خاطر بازى در نمایش «جزیره اسرار آمیز» 
1372دریافت کرد گفت: این جایزه بازیگرى نقطه عطف کار من بود. آقاى عطاران به 
واسطه همین جایزه با من آشنا شد و بعدها من را براى بازى در برنامه ها و سریال هایش 

دعوت کرد.

خشایار راد: 

براى بازى در «خانه به دوش» 
کمترین دستمزد را گرفتم
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خشایار راد: 

براى بازى در «خانه به دوش» 
کمترین دستمزد را گرفتم

ســریال «مگه تموم عمر چند تا بهاره» به کارگردانى 
ســروش صحت به صورت انحصارى در پلتفرم فیلیمو 

منتشر خواهد شد.
ایــن مجموعــه بــه کارگردانى ســروش صحت و 

تهیه کنندگى محمدرضا تخت کشیان که پیش از 
این «عتیقه ها» نام داشت و با این نام، از سازمان 
سینمایى پروانه ساخت گرفته بود، به تازگى به 

«مگه تموم عمر چند تا بهاره» تغییر نام داده 
اســت. این مجموعه در آستانه پخش قرار 
دارد و قسمت نخســت آن اواخر آذرماه یا 

اوایل دى ماه به انتشار مى رسد.
گفته مى شود برخى بازیگران آثار سابق سروش 
صحت مانند على مصفا و کاظم ســیاحى، از 
بازیگران اصلى «مگه تموم عمر چند تا بهاره» 

خواهند بود.
نکته جالب، شباهت نام این ســریال با فیلم 
سینمایى «جهان با من برقص» است که تنها 
تجربه صحت در کارگردانى ســینما به شمار 
مى آید. این فیلم اولین تجربه همکارى صحت 

و تخت کشیان در مقام کارگردان و تهیه کننده 
بوده است. 

محمدرضــا تخت کشــیان که در ســال جارى، 
مجموعه «زخم کارى» را در پلتفرم فیلیمو داشت، 
از تهیه کنندگان پرکار این روزهاى نمایش خانگى 

است که این روزها مینى سریال «روز بلوا» را در حال 
انتشار در نماوا دارد و قرار است «ســرخ سفید» را نیز 

براى نماوا تهیه کند.

نام سریال سروش 
صحت تغییر کرد

رامین ناصر نصیر در گفت وگو با میزان درباره آخرین فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول بازى 
در آخرین قسمت هاى سریال تلویزیونى «جشن سربرون» به کارگردانى «مجتبى راعى» هستم، این سریال سرانجام 

پس از سه سال فیلمبردارى آخرین روز هاى خود را پشت سر مى گذارد.
وى درباره احتمال موفقیت سریال «جشن سربرون» اضافه کرد: از نظر من این سریال از لحاظ فیلمنامه و کارگردانى 
بسیار سطح باالیى دارد، راعى براى کارگردانى اثر وسواس باالیى داشت و با وجود اینکه پروژه سه سال طول کشید، اما 

در تمامى این مدت به هیچ وجه از ظرافت و دقتش نسبت به اثر کم نشد.
بازیگر سریال «جشن سربرون» در همین رابطه تاکید کرد: این سریال درباره دوران مشروطه و اثرى جدى است، شاید این 
روز ها به دلیل مشکالت فراوانى که به واسطه کرونا در دو سال پیش داشته ایم مخاطب بیشتر به سمت آثار کمدى و روحیه 

بخش برود که طبیعى است، اما امیدوارم این سریال در زمان پخش خود با بازخورد خوبى از سوى مخاطبان روبرو شود.
وى درباره سایر فعالیت هاى خود ادامه داد: عالوه بر سریال فوق اکثریت زمانم را درگیر بازى در مجموعه «کلبه 
عمو پورنگ» بودم، اثرى کامال موفق که به شدت از حضور در آن احساس خوبى داشتم، فیلمبردارى بخش 

من نزدیک به هشت ماه طول کشید و به تازگى به اتمام رسیده است.  
بازیگر مجموعه «بچه محل» درباره حواشى به وجود آمده درباره مجموعه «کلبه عمو پورنگ» افزود: 
متاسفانه یکى از رسانه ها که من اسم آن رسانه را هم نمى دانم طى این مدت علیه این برنامه شروع به هجمه 
سازى کرد، این حواشى آن هم در برابر مجموعه اى که براى شخص من موفقیت  آمیزترین و تاثیرگذارترین کار 

در کارنامه ام بوده مسخره است.  
وى در همین رابطه ادامه داد: بى اغراق هیچ کارى در زندگى ام به اندازه مجموعه «کلبه عموپورنگ» بازخورد مثبت نداشته 
است، من تعجب مى کنم که وقتى اثرى مجوز صدا و سیما را دارد باید درگیر این حواشى شود، آن هم مجموعه اى که نه تنها 
کودکان بلکه بزرگساالن را جذب کرده است. برخى مى خواهند جلوى یک اثر موفق سنگ انداخته و به آن ضربه بزنند، 
در حال حاضر وضعیت سینما و تولیدات کودك خوب نیست، پس چرا باید در برابر معدود آثار موفق اینگونه صف بکشیم.  
ناصرنصیر افزود: من سالهاســت بازى مى کنم، تمامى اعضاى گروه «کلبه عموپورنگ» حرفه اى هستند و بعد از این 

همه سال مى دانند که چه کارى براى کودکان خوب و چه کارى بد است پس نیاز نیست برخى کاسه داغ تر از آش شوند.
وى درباره فعالیت هاى ســینمایى خود اضافه کرد: طى دو سال گذشته در آثار مختلف ســینمایى بازى کردم که هنوز 
هیچکدام به چرخه اکران نرســیده اند، اما تا آنجا که مى دانم فیلم سینمایى «کارائیب» ســاخته بهزاد فراهانى براى 
حضور در چهلمین دوره از جشــنواره فیلم فجر آماده مى شــود. پس مى توانم امیدوار باشــم که در جشــنواره امسال

 حضور داشته باشم.  

رامین ناصرنصیر: 

حاشیه ساختن براى 
«کلبه عمو پورنگ» مسخره است!

رامین ناصر نصیر در گفت وگو با میزان درباره آخرین فعالیت هاىخ
در آخرین قسمت هاى سریال تلویزیونى «جشن سربرون» به ک
پس از سه سال فیلمبردارى آخرین روز هاى خود را پشت سر مى
وى درباره احتمال موفقیت سریال «جشن سربرون» اضافه کر
بسیار سطح باالیى دارد، راعى براى کارگردانى اثر وسواس باالی
در تمامى این مدت به هیچ وجه از ظرافت ودقتش نسبت به اثر ک
بازیگر سریال «جشن سربرون» در همین رابطه تاکید کرد: این س

روز ها به دلیل مشکالت فراوانى که به واسطه کرونا در دو سال پیش
بخش برود که طبیعى است، اما امیدوارم این سریال در زمان پخ
وى درباره سایر فعالیت هاى خود ادامه داد: عالوه بر سری
عمو پورنگ» بودم، اثرى کامال موفق که به شدتا
من نزدیک به هشت ماه طول کشید و به تازگى ب
بازیگر مجموعه «بچه محل» درباره حواشى به
متاسفانه یکى از رسانه ها که من اسم آن رسانه را هم
سازى کرد، این حواشى آن هم در برابر مجموعه اى که بر

در کارنامه ام بوده مسخره است. 
وى در همین رابطه ادامه داد: بى اغراق هیچ کارى در زندگى ام بها
است، من تعجب مى کنم که وقتى اثرى مجوز صدا و سیما را داردب
کودکان بلکه بزرگساالن را جذب کرده است. برخى مى خواهند
در حال حاضر وضعیت سینما و تولیدات کودك خوب نیست، پس
ناصرنصیر افزود: من سالهاســت بازى مى کنم، تمامى اعضاى
همه سال مى دانند که چه کارى براى کودکان خوب و چه کارى
وى درباره فعالیت هاى ســینمایى خود اضافه کرد: طى دو سال
هیچکدام به چرخه اکران نرســیده اند، اما تا آنجا که مى دانم ف
حضور در چهلمین دوره از جشــنواره فیلم فجر آماده مى شــود

 حضور داشته باشم.  

رامین ناصرنصیر: 

حاشیه ساختن براى 
«کلبه عمو پورنگ» مس

 رضا رویگرى پیرامون آخرین وضعیت جسمانى خود 
گفت: وضعیت من تغییر چندانى نکرده اســت، شاید 
گاهى خوب و گاهى بد باشم اما دیگر با این وضعیت 
کنار آمدم زیرا با درمــان مکرر مى توان تا جایى امید 
داشت و نباید انتظار زیادى را پیش روى خود گذاشت. 
وى در همین راســتا ادامه داد: البته امید من به خدا 
است، همچنان فیزیوتراپى و درمان را انجام مى دهم، 
در کل وضعیت جسمى ثابتى دارم ولى آنچه بیش از 

آن گاها آزارم میدهد اوضاع روحى من است. 
بازیگر فیلم ســینمایى «اجاره نشــین ها» در همین 
رابطه افزود: قبل از کرونا وضعیت پیشنهادات به من 
کم بود، شاید همه فکر مى کردند که کال از کار افتاده 

ام، شاید نتوانم برخى حرکات را انجام دهم اما هنوز هم قدرت بازیگرى دارم و درست نیست که فراموش شوم. 
وى دوران کرونا را کابوس وار خواند و ادامه داد: دوران کرونا همچون یک کابوس گذشــت، از سویى کاهش 
تولیدات سینما و تلویزیون و به تبع آن کاهش پیشنهادات و از سویى در خانه ماندن و هر روز رعایت کردن انسان 

را دیوانه مى کند. 
رویگرى در همین رابطه تاکید کرد: البته اگر از انصاف نگذریم در این مدت دو ســال کرونا تماســهاى زیادى 
داشتم، دوستان یاد مى کردند و هواى مرا داشتند اما وقتى مى دانستم که کال وضعیت کار براى همه خراب است

 نمى توانستم از آنها انتظارى داشته باشم. 
وى با اشاره به پیشنهاد بازى در سریال جزیره افزود: پیشتر هم اشاره کردم که براى بازى در این سریال پیشنهاد 

داشتم، از آن زمان تا امروز هنوز هیچ تماسى با من گرفته نشده و به گمانم از همکارى با من پیشمان شده اند.
بازیگر فیلم «دل شکسته» با اشاره به آخرین فعالیت ســینمایى خود اضافه کرد: به زودى جلوى دوربین فیلم 
سینمایى «شادوران» خواهم رفت، اثرى به کارگردانى حسین نمازى که براى حضور در جشنواره فیلم فجر آماده 
مى شود. خوشحالم که بار دیگر در این جشنواره حضور دارم زیرا جشــنواره فیلم فجر همواره براى هنرمندان 

حس و حال خوبى دارد. 
رویگرى با اشــاره به وضعیــت هنرمندان پیشکســوت خاطرنشــان کرد: یک نفــر عکســى را از فرامرز 
صدیقى منتشــر کرده که وضعیتش خراب اســت، با من هم همین کار را کردند، این حــرکات به هیچ وجه 
حمایت نیست، بلکه باعث حواشــى بیشتر مى شــود، اگر به فکر هنرمندان پیشکسوت هســتید به آنها کار 
بدهید، ما نیازمند ترحم و کمک مالى نیســتیم، شــما کار بدهید تــا خودمان بتوانیم هزینه هــاى زندگى را 

تامین کنیم.

رضا رویگرى: 2 سال اخیر مثل کابوس گذشت

فیلم ها را بسازیم ولى واقعیت 
براى هر فیلم جنگیدیم. براى 

بخش اجرا هم بسیار مهم اســت. اما عکس آن شما را به موفقیت 
نخواهد رساند.

خسرو خس
حاتمى على
در ات  فیلم
ساخته م

باطنى ام، بخش هایى از ف
تغییر دادم و صرفًا به دلیل
مردم این کار را انجــام از
و کار برایم بسیار هزینه بر
آن ها احترام گذاشــتم. ام

احترام بگذارند. 
اینکارگردان همچنین در
خود به هجمه هاى وارده
گفت: این هج اشاره کرد و
شخ گربه ها که هجمه به
ف وگرنه بارها در بسیارى از
شاهد حرکات موزون بوده

خسرو خسروشــاهى گوی
که صداى جاودانه اش در
م حافظه شــنیدارى مردم
همکارى با زنده یاد علىح
روزنامه خراسان به مناس
على حاتمى، با خسرو خس
اظهاراتاو ر که بخشى از
ییکــى از کارگردان ها
ســر صحنه میانه خوبى

ســریال «مگه تموم عمر چند تا بهاره» به کارگردانى
ســروش صحت به صورت انحصارى در پلتفرم فیلیمو 

منتشر خواهد شد.
ایــن مجموعــه بــه کارگردانى ســروش صحت و

تهیه کنندگى محمدرضا تخت کشیان که پیش از 
این«عتیقه ها» نام داشت و با این نام، از سازمان
سینمایى پروانه ساخت گرفته بود، به تازگى به 

«مگه تموم عمر چند تا بهاره» تغییر نام داده 
اســت. این مجموعه در آستانه پخش قرار 
دارد و قسمت نخســت آن اواخر آذرماه یا 

اوایل دى ماه به انتشار مى رسد.
گفته مى شود برخى بازیگران آثار سابق سروش 
صحت مانند على مصفا و کاظم ســیاحى، از 
بازیگران اصلى «مگه تموم عمر چند تا بهاره» 

خواهند بود.
نکته جالب، شباهت نام این ســریال با فیلم 
سینمایى «جهان با من برقص» است که تنها 
تجربه صحت در کارگردانى ســینما به شمار 
مى آید. این فیلم اولین تجربه همکارى صحت 

تخت کشیان در مقام کارگردان و تهیه کننده  و
بوده است. 

محمدرضــا تخت کشــیان که در ســال جارى، 
پلتفرم فیلیمو داشت،  کارى» را در مجموعه «زخم
از تهیه کنندگان پرکار این روزهاى نمایش خانگى 

است که این روزها مینى سریال «روز بلوا» را در حال 
انتشار در نماوا دارد و قرار است «ســرخ سفید» را نیز 

براى نماوا تهیه کند.

نام سریال سروش 
صحت تغییر کرد
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در چند ماه اخیر مسئوالن باشگاه سپاهان چند بار به یاسین 
سلمانى پیشنهاد دادند تا قراردادش را با این باشگاه تمدید 
کند که این موضوع با مخالفت مهاجم زردپوشــان مواجه 
شده؛ گویا این بازیکن ملى پوش ســپاهان تمایلى براى 
ماندن در اصفهان نــدارد و مدیربرنامه هاى او نیز از همین 
االن در حال رایزنى با چند باشگاه اروپایى است تا شرایط 

انتقال سلمانى به اروپا در پایان فصل را فراهم کند

سلمانى از سپاهان مى رود؟

01

04

 چندى پیش بعد از مدتها بى خبرى از رضا قوچان نژاد در فوتبال 
اروپا، شایعه شد که بازیکن اســبق تیم ملى ایران از فوتبال 
خداحافظى کرده؛ اما حاال گوچى  با تکذیب این خبر گفته خبر 
درست تر این است که از فوتبال بازى کردن در اروپا خداحافظى 
کرده ام اما از فوتبال نه. هدفم این است که بازى در لیگ ایران 
را هم تجربه کنم و یک روز به امید خدا به ایران بیایم. البته فعًال 
چیزى مشخص نیست. همه چیز به اوضاع کووید-19 بستگى 
دارد و اینکه در آینده چه اتفاقاتى ممکن است رخ بدهد. من 
هیچ وقت رسماً از طرف خودم خداحافظى نکرده ام و نخواهم 

کرد تا در فوتبال ایران هم بازى کنم.

خداحافظى نکردم و نمى کنم

4

03

05

تیم ملى فوتبال ایران در حالى روز هفتم بهمن  در ورزشــگاه 
آزادى در مرحله مقدماتى جام جهانــى 2022 میزبان عراق 
خواهد بود که رئیس فیفا نیز این بازى را از نزدیک تماشا خواهد 
کرد و البته حضورش در این بازى که مى تواند صعود ایران به 
جام جهانى را نیز قطعى کند، مســتلزم شرایط خاصى از نظر 
میزبانى فدراسیون فوتبال است. دبیرکل فدراسیون فوتبال 
در این خصوص گفته جدا از اتفاقات خوبى که در زمان حضور 
اینفانتینو در ایران مى افتد، دو موضوع خیلى مهم است؛ حضور 
تماشاگران و بانوان در ورزشگاه و اساسنامه  فدراسیون فوتبال 

که باید آن را نهایى کرده باشیم.

پس از شکست سنگین ذوب آهن برابر مس رفسنجان در 
فوالدشهر سرمربى ذوبى ها شاهد مطرح شدن درخواست 
عجیبى از سوى یکى از خبرنگاران حاضر در نشست خبرى 
بود که از مهدى تارتار خواســت تیمش را در بازى بعدى با 
پیراهن ســفید راهى میدان کند، چون ذوب آهن در هشت 
هفته گذشــته با این رنگ نتایج بهترى کسب کرده است. 
سرمربى ذوب آهن اما در شــرایطى که از مطرح شدن این 
خواسته تعجب کرده بود، به آن با یک جمله پاسخ داد: من 

اعتقادى به این مسائل ندارم.

صعود به جام جهانى 
با زنان

پیراهن سفید خوش یمن!

02

تیم فوتبال ذوب آهن در هفته هشتم لیگ برتر به مصاف 
مس رفســنجان رفت که با نتیجه 3 بر صفــر از این تیم 
شکســت خورد و با توجه به روند سینوســى این تیم در 
هفته هاى گذشته هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه ذوب 
آهن، 5 درصد از قرار داد کلیه کادر فنــى و بازیکنان این 
تیم کســر شــد. باید دید باوجود این جریمه هیئت مدیره 
باشگاه ذوب آهن شاگردان مهدى تارتار در ادامه لیگ چه 

عملکردى خواهند داشت.

ذوبى ها جریمه شدند

 تیم فوتبال مس رفسنجان از سه مسابقه برابر ذوب آهن 
به سه پیروزى دست پیدا کرده است.

یکى از سه دیدار روز دوم هفته هشتم رقابت هاى لیگ 
برتر در ورزشگاه فوالدشهر برگزار شد و شاگردان محمد 
ربیعى موفق شدند با نتیجه سنگین سه بر صفر ذوب آهن 
را در خانه شکست دهند تا در جدول رده بندى صعود معنى 
دارى را تجربه کنند و باالتر از استقالل به دلیل تفاضل 

گل بهتر با 14 امتیاز رتبه پنجم را در اختیار بگیرند.
دیدار برابر ذوب آهن البته براى مس رفسنجان که پس از 
18 سال فعالیت در لیگ بیستم به لیگ برتر رسید، تاکنون 
خوش یمن بوده و آنها موفق شده اند از سه مصاف برابر 

این تیم به سه پیروزى با محمد ربیعى دست پیدا کنند.
اولین پیروزى این تیم در هفته هاى واپســین نیم فصل 
لیگ بیستم به دســت آمد که مس موفق شد با نتیجه 3 
بر 1 ذوب آهنى که رحمان رضایــى را اخراج کرده بود و 
با دستیارش به رفسنجان رفته بود، شکست دهد. در نیم 
فصل دوم هم اگرچه ذوبى ها با مجتبى حســینى براى 
ماندن در لیگ به شدت نیاز به ســه امتیاز بازى داشتند 
ولى این شاگردان ربیعى بودند که با یک گل سبزپوشان 
اصفهانى را شکست دادند و موجبات پایان دوباره حسینى 

در ذوب آهن را فراهم کردند.

3 برترى طى 3 مسابقه

مس، گربه سیاه گاندوهامس، گربه سیاه گاندوها

باشگاه ذوب آهن با انتشار بیانیه اى نسبت به قضاوت داور 
بازى با مس رفسنجان معترض شد.

تیم ذوب آهن در هفته هشتم لیگ برتر در نتیجه اى دور از 
انتظار بازى را با سه گل به حریف رفسنجانى خود واگذار 
کرد. در این مســابقه کوپال ناظمى داور مسابقه در برخى 
صحنه ها پر اشتباه ظاهر شــد و قضاوت خوبى نداشت. به 
اعتقاد برخى کارشناسان این داور یک پنالتى قطعى را براى 
گاندوها نگرفت و در همین خصوص صداى اعتراض تیم 

ذوب آهن را باال برد.
ســاعاتى پس از این دیدار باشــگاه ذوب آهن با انتشــار

 بیانیه اى نسبت به قضاوت این داور شدیداً معترض شد. در 
این بیانیه آمده است:

على رغم همــه فریادها و درخواســت هایى که در فصل 
گذشــته نســبت به نحوه قضاوت دیدارهاى ذوب آهن 
نمودیم و با 16 امتیاز از دســت رفته، هواداران عزیز و ما 

زجرها کشیدیم ظاهراً آنچه به جایى نرسد فریاد است!
این دایره اشتباهات را ســِر باز ایستادن نیست، مشکالت 
داورى در هشــتمین هفته لیگ گویــى تمامیت فوتبال 
اصفهان را نشانه گرفته اســت، اغماض فاحش در دیدار 
ذوب آهن و مس رفسنجان بر خطاى آشکار پنالتى بازیکن 

مس رفســنجان بر روى بازیکن ذوب آهن و خطایى که 
منجر به پاس گل، تیم مس قبل از گل سوم گردید به راحتى 
روال بازى را عوض نمــود. این را ما نمى گوییم بلکه همه 
کارشناسان داورى میگویند. چه کسى پاسخگویى زحمات 

و هزینه هاى باشگاه هاست.
چرا کمک داورى که از صبح به علت بیمارى در بیمارستان 
بوده اســت باید در قضاوت دیدار نقش آفرینى کند. چرا 
داور چهارم به جاى کمک بــه روند صحیح داورى، نقش 
ناظم مدرسه را ایفا مى کند و ده ها چراى دیگر، که ظاهراً 

پاسخگویى ندارد.

سنگربان شماره یک سپاهان بعد از سه کلین شیت متوالى، مقابل گل 
گهر روز بسیار سختى را پشت سر گذاشت.

بعد از آن که روى شــوت دیدنى ســجاد دانایى در دربى اصفهان در 
هفته چهارم، کریســتوفر کنت ســنگربان اتریشى ســپاهان تسلیم 
شده بود و شــمار کلین شــیت هاى متوالى او روى عدد 3 باقى ماند، 
مجدداً شــماره یک ایــن فصل طالیى پوشــان اصفهانى توانســت 
رونــد کلین شــیت هاى خــود را از ســر بگیــرد و مقابــل تراکتور، 
فجرسپاســى و نســاجى مازندران ســه بازى دروازه اش را بسته نگه 
داشت؛ آمارى که باعث شد تا کنت با 6 با بسته نگه داشتن دروازه اش 
به تنهایى در صدر جدول بیشــترین کلین شیت کنندگان لیگ 
بیست و یکم قرار بگیرد و سپاهان نیز در کنار آلومینیوم اراك 
با یک گل خورده بهترین خط دفاعى را داشته باشد، اما مقابل 
گل گهر شرایط متفاوت از آنچه تصور مى شد رقم خورد و خیلى 

زود گلر اتریشى سپاهان مغلوب گل گهرى ها شد.
در دوئل جذاب و پرگل گل گهر و ســپاهان و در شرایطى که 
شــش بار توپ از خط دروازه ها عبور کرد، چهــار گل وارد 
دروازه سپاهان و کنت شد، تا این دروازه بان روز بسیار 
سخت و تلخى را به همراه سایر بازیکنان تیمش در 
ورزشگاه قاسم سلیمانى سیرجان تجربه کرده باشد.

سپاهان در هفته نهم رقابت هاى لیگ برتر در خانه 
از صنعت نفت آبــادان پذیرایى مى کند و کنت که 
پس از هفت مسابقه و دریافت یک گل، در مسابقه 
هشتم 4 بار گل خورد، امیدوار است بار دیگر برگردد 
به روندى که در شش مسابقه لیگ بیس ت و یکم از 
او شاهد بوده ایم و با بسته نگه داشتن دروازه اش 
90 دقیقه را به 
پایان برده 

است.

شاگردان محرم نویدکیا در فصل جدید لیگ 
برتر فوتبال، آمار بهترى  نسبت به فصل گذشته 

ثبت کرده اند.
شکست 4 بر 2 سپاهان مقابل گل گهر باعث 
شد از عملکرد تیم محرم نویدکیا در هفته هاى 
اخیر انتقاد شود. حسین چرخابى، پیشکسوت 
فوتبال اصفهان نیــز از عملکرد خط دفاعى و 
ســبک بازى این تیم انتقاد کرد و عنوان کرد 
که تیم نویدکیا باید مشــکالت خط دفاعش 
را برطرف کند. ســپاهانى ها با این شکست 
همچنان باالنشــین جدول رده بندى لیگ 
برتر هستند و با 16 امتیاز، هم امتیاز با گل گهر 

صدرنشین در رده دوم حضور دارند.
با وجود برخى انتقادات اما اگر نگاهى به آمارها 
داشته باشیم، ســپاهانى ها در فصل گذشته با 
وجود اینکه توانستند 65 امتیاز در پایان لیگ 
کسب کنند اما تا هفته هشتم 10 امتیاز از دست 

دادند و 8 گل خورده را در کارنامه خود داشتند. 
سپاهان مدل جدید تا هفته هشتم رقابت هاى 
لیگ برتر تنها پنج گل خورده داشته که چهار 
گل از این پنج گل هم در یک بازى بوده است.

شاگردان محرم نویدکیا تا این هفته از رقابت ها 
دو  امتیاز نسبت به فصل گذشته بیشتر کسب 
کرده اند و در خط حمله 12 گل به ثمر رسانده اند 
و به همراه گل گهر بیشترین گل زده را دارند. 
از نگاه آمارى طالیى پوشان نسبت به فصل 

گذشته پیشرفت قابل توجهى داشته اند.
باتوجه به شــرایط رو به رشد ســپاهانى ها، 
پیش بینى مى شود که آن ها همچنان مدعى 
قهرمانى باشند. البته این نکته قابل ذکر است 
که سپاهانى ها هنوز با تیم هایى مثل استقالل 
و پرسپولیس بازى نکرده اند و باتوجه به کیفیت 
خوب برخى دیگر از تیم هــاى لیگ، ممکن 

است در این مسیر دچار لغزش شوند.

ر شش مسابقه لیگ بیس ت و یکم از
 ایم و با بسته نگه داشتن دروازه اش
90 دقیقه را به
پایان برده

است.

وینگر ســرعتى ســپاهان در فرصت کوتاهى که به دست آورد، 
مثمرثمر بود و سازنده یکى از گل هاى تیمش شد.

سپاهان در شرایطى در سیرجان با شکستى 4 گله مغلوب گل گهر 
شد که در روز کم فروغ مهاجمان طالیى پوش، جور آن ها را دانیال 
اسماعیلى فر پیش تاخته کشید و توانست هر دو گل تیمش را بزند، 

هر چند که درخشش او نیز مانع شکست سپاهان نشد.
بعد از آن که اسماعیلى فر نخستین گل خود را به ثمر رساند و نتیجه 
بازى 3-1 به سود گل گهر در جریان بود، محرم نویدکیا تصمیم به 
انجام تعویضى تهاجمى گرفت و محمدرضا خلعتبرى باتجربه را به 

جاى یاسین سلمانى جوان به میدان فرستاد تا شاید با تزریق تجربه، 
خلعتبرى بتواند ورق بازى را به سود سپاهان بازگرداند.

با حضور این وینگر ســرعتى و کهنه کار ســپاهانى ها، خط حمله 
طالیى پوشــان جان تازه اى گرفت و آن ها حمالت مداومى روى 
دروازه گل گهر داشتند که درخشش فروزان مانع کم کردن اختالف 
شد؛ اما سرانجام روى یک توپ برگشتى و ضدحمله، در شرایطى 
دانیال اســماعیلى فر باز هم گلزنى کرد که محمدرضا خلعتبرى 

سازنده آن بود.
پس از گل دوم دانیال بار دیگر به عدد دو رســید ولى در ثانیه هاى 

باقیمانده دیگر فرصتى براى جبران دو گل باقى نمانده بود تا طالیى 
پوشان اصفهانى دومین شکست فصل را برخالف انتظارات خیلى 

زود در پایان هفته هشتم تجربه کرده باشند.
خلعتبرى فصل گذشته در برخى بازى ها نظیر دیدار برگشت 
برابر ماشین سازى با تجربه مثال زدنى و تبحرى که دارد، موفق 
شد به تیمش براى کسب سه امتیاز کمک کند و محرم نویدکیا 

امیدوار است این بازیکن با تجربه در فصل جدید هم 
بتواند چنین نقشى را در راه قهرمانى تیمش 

ایفا کند.

خلعت برى، همچنان تأثیرگذار

داشت؛ آمارى که باعث شد تا کنت
به تنهایى در صدر جدول بیش
بیست و یکم قرار بگیرد و

با یک گل خورده بهترینخ
آ گل گهر شرایط متفاوت از
زود گلر اتریشى سپاهان م
در دوئل جذابو پرگل گل
از خط در شــش بار توپ
دروازه سپاهان و ک
سخت و تلخى ر
ورزشگاه قاسم

سپاهان در هفته
از صنعت نفتآ
پس از هفت مس
4هشتم 4 بار گل
که ند به روندى که ده

ا او شاهد بوده

خنده روى لبان گلر سپاهان 
خشکید

سپاهان مدل جدید، موفق تر از فصل گذشته

اعتراض ذوب آهن به قضاوت کوپال ناظمى

مهاجم ذوب آهن گفت: هر هفته از داورى ها ضرر مى بینیم. شــاید با آمدن 
سیستم VAR شاهد این مشکالت نباشیم و ممکن است برخى صحنه ها را 

که داور ندیده این سیستم به روند کار کمک کند.
عارف رستمى پس از شکســت ذوب آهن برابر مس رفسنجان اظهار کرد: 
بازى پایایى را از دو تیم شــاهد بودیم. از داورى متضرر شــدیم. دو صحنه 
کامًال مشکوك اتفاق افتاد. یکى از صحنه ها خطاى روى خودم در محوطه 
جریمه بود. صد در صد آن صحنه پنالتى بود و مى توانستیم بازى را به تساوى 
بکشانیم. در واقع مى توانست روند بازى به کل تغییر کند. اما داور خطاها را 

نمى گرفت و گل سوم مس هم خطا را ندید و ضد حمله خوردیم.
وى ادامه داد: دو یا سه هفته پیش نیز شاهد همین نا داورى ها بوده ایم و در 
دیدار فوالد بازیکن حریف در دقایق ابتدایى اخراج نشد. هر هفته از داورى ها 
ضرر مى بینیم. شاید با آمدن سیســتم VAR شاهد این مشکالت نباشیم و 

ممکن اســت برخى صحنه ها را که داور ندیده این سیستم به روند 
کار کمک کند.

مهاجم ذوب آهن تصریح کرد: کل تیم ها زحمت مى کشــند و 
ممکن است با یک سوت اشــتباه از سوى داور متضرر شوند. در 
خصوص خودمان چند هفته است از این مورد ضربه مى خوریم 

و باید راهى را برایش پیدا کنند. 
وى در خصوص بازى و نتیجه 3 بر صفر افزود: اختالف دو 

تیم در بازى سه گل نبود. تیم مس در ضد حمالت به ما 
آسیب زد. فکر مى کنم به این دلیل که در دقایق ابتدایى 
گل خوردیم جلو آمدیم و نتوانستیم به خوبى کار کنیم 
اما در کل اگر آن پنالتى گرفته مى شد روند بازى تغییر 

مى کرد.

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن گفت: ما یک هفته 
زحمت مى کشــیم؛ اما داوران با یک تصمیم 

اشتباه آبروى مان را مى برند.
مسعود ابراهیم زاده مدافع تیم فوتبال ذوب آهن 
پس از شکست سنگین مقابل مس رفسنجان 
اظهار کرد: پنالتى مس درست بود؛ اما همان 
صحنــه روى مهاجم مــا در محوطه حریف 
که خطــاى 100 درصدى بود اعالم نشــد، 
درحالى که آن پنالتى مى توانست جریان بازى 
را عوض کند، داور ضعیف بود و تیم ما را عصبى 
کرد، صحنه هاى زیادى بود کــه با تصمیم 
اشتباه داور همراه شد. حتى از جایگاه ویژه نیز 
صداى برخورد پاى مدافع مس به بازیکن ما 

شنیده شد اما داور آن را ندید.
وى با اعتراض و گالیه نسبت به تصمیمات 

و اشــتباهات داور افزود: نمى دانــم داور چرا 
امروز اینگونه سوت زد و خودمان هم تعجب 
کرده ایم، مردم اصفهان فوتبال را مى فهمند اما 
این بازى به گونه اى نبود که سه گل دریافت 

کنیم.
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن با اشاره به دیگر 
بازى هاى ایــن هفته و اشــتباهات داورى 
خاطرنشــان کرد: بازى ســپاهان و گل گهر 

نیز مى گویند چند پنالتى براى ســپاهان 
نگرفتند، در بازى دربى نیز همین اتفاق 
رخ داد، داوران جریــان بــازى را تغییر 

مى دهند.
ابراهیم زاده با تأکید بــر اینکه داوران 
با آبروى تیم ها بــازى مى کنند، اظهار 

کرد: مــا یک هفته تمریــن و آنالیز 

مى کنیم، اما تالشمان را با یک اشتباه داور به 
 باد مى دهد، خب بخاطر این اشتباهات و چنین 
نتایجى آبروى مان مى رود، ما نباید ســه گل 
مى خوردیم، اگر هم حرف بزنیم ما را جریمه و 

محروم مى کنند. 
وى در پایــان گفت: در این چهار ســال که 
اینجا بوده ام داستان همیشــه همین بوده و 
مربیان بخاطر همین اشــتباهات 
برکنار شده اند، لطفًا چاره اى 

بیاندیشید.

مهاجم ذوب آهن:

هر هفته از داورى ها ضرر مى بینیم

مدافع ذوب آهن:

داوران با آبروى ما 
بازى مى کنند
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فقدان سند مالکیت
آقاى سید رسول میرزا بزرگ اشنى  فرزند سید حسن به وکالت از طرف سید حسن میرزا بزرگ 
اشنى فرزند سید رضا ،  باستناد دو برگ استشهاد محلى که تحت شماره 18858 - 1400/05/15 
به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده اســت ، مدعى است که سند مالکیت یکدانگ مشاع از 
ششدانگ پالك شماره 62 فرعى واقع در اشن 9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که درصفحه 
70 دفتر 22 امالك ذیل ثبت 52824  بنام آقاى اسماعیل حقیقى اشنى  فرزند عبدالکریم صادر 
و تسلیم شده و بعدا بموجب ســند قطعى 25492- 1349/05/25 دفترخانه 8372 نجف آباد 
به سید حسن نامبرده انتقال شده ، مى باشد .  نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى  

مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله 
(غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/09/16، 1234733/م 

الف- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت  - نصراهللا علینقیان /9/184

آگهى موضوع تبصره 3 ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت
آقاى مجتبى کریمى حســین آبادى   فرزند على ( احدى از وراث على کریمى حســین 
آبادى طى وارده شــماره 3654-1400/08/16 اعالم نموده که سند مالکیت ششدانگ 
پالك شماره 63/376 واقع در حسین آباد بخش 12 بخش اصفهان متعلق به موروث او 
آقاى / بانو على کریمى حســین آبادى نزد محمد کریمى حسین آبادى ( احدى از وراث ) 
مى باشــد.   چون در مورخه 1400/08/30 اخطار به نامبرده شده و سند را تسلیم ننموده 
مراتب بدســتور آگهى موضوع تبصره3 ذیل ماده 120 آیین نامــه قانون ثبت آگهى مى 
شود که دارنده سند مالکیت مذکور از تاریخ انتشــار این گواهى ظرف مدت ده روز سند 

نامبرده را تسلیم نمایدو یا آنکه  مجوز قانونى نگاهداشتن آنرا ظرف مدت مرقوم به اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد اعالم مى نماید ، در صورت انقضاء مدت و عدم 
وصول اعتراض موجه ، نسبت به صدور ســند مالکیت وراث / وراث که بموجب گواهى 
حصروراثــت شــماره 140009390006738561 - 1400/07/26 و گواهــى دارایى 
شــماره 18865 مورخ 1400/08/13  وراث / وراث مرحوم آقــاى / خانم على کریمى 
حسین آبادى  شناخته شــده اند طبق مقررات اقدام خواهد شــد. تاریخ انتشار  سه شنبه 
1400/09/16  م الف - 1234743 سرپرســت اداره ثبت اســناد و امالك مهردشت  -

 نصراهللا علینقیان /9/183

مهدى آقا جعفرى  ســفیر ایران در آفریقاى جنوبى با 
اشاره به شــیوع اُمیکرون « گونه جدید کرونا» در این 
کشور آفریقایى در صفحه اینستاگرام خود در این ارتباط  

نوشت:
« حدود 10 روزى هست که در آفریقاى جنوبى  سویه 
یا گونه جدید کرونا به نام اُمیکرون شناسایى شده. تعداد 
مبتالیان به کرونا در آفریقاى جنوبــى در این مدت از  
کمتر از  500 نفر  در روز ،    به بیش از 16 هزار نفر رسید. 

خوشبختانه تعداد فوتى ها محدود و 21 نفر بود. 
نکته مهم  و کلیدى در اُمیکرون این اســت که بیشتر
 بچه ها را هدف قــرار داده. بچه هایى که یا واکســن 

نزده اند یا فقط یــک دوز زده اند. البتــه بزرگترها را که 
هر دو دوز واکسن راهم زده اند، مبتال کرده.  این نوع از 
کرونا بیشتر عالئم خفیف دارد و کمتر به بسترى شدن 
در بیمارستان منجر مى شــود ولى در عین حال اعالم 
شد کودکان  زیر پنج ســال هم در بیمارستان بسترى

 شده اند. 
سه نفر از فرزندان اعضاى ســفارت هم  مبتال شدند. به 
احتمال زیاد از مدرســه گرفته اند. خدا رو شکر مشکل 
تنفســى و درگیرى ریه ندارند. اُمیکرون فعال در بیشتر 
از 40 کشــور جهان چرخیده و در همسایگى ایران هم 

مشاهده شده است . 

محققان معتقدند هنوز نمى توان پاسخ قاطعى براى این 
پرســش که آیا تزریق دز یادآور براى واکسن کووید 19 
هر 6 ماه ضرورى است، یافت. شیوع ویروس کووید 19 
براى همه ما یک تجربه جدید است و با توجه به وضعیت 
شیوع آن در جهان عجیب نیست که تزریق واکسن در 

دوره هاى زمانى مشخص ضرورت یابد.
بســیارى از متخصصان تزریق دز یادآور واکسن کووید 
19 را به تمام افراد بالغ واکســینه شده، توصیه مى کنند. 
به اعتقاد متخصصان با توجه به این که پادتن حاصل از 
واکسن در طول چندماه در بدن کاهش مى یابد، تزریق 
دزهاى یادآور ضرورى اســت. دزهاى یادآور از طریق 

تقویت ایمنى ایجاد شده توســط اولین دزهاى واکسن 
کووید 19، عمــل مى کنند و در صــورت ابتال، موجب 
کاهش عالیم بیمارى و مانع بســترى شدن شخص در 

بیمارستان مى شوند. 
اما سوالى که مطرح مى شود این است که آیا باید دزهاى 
یادآور در فواصل زمانى مشــخص مانند دوره هاى یک 
ساله یا 6 ماهه تزریق شوند، یا تزریق یک دز یادآور کافى 
است. واقعیت این است که هنوز نمى توان پاسخ قاطعى 
براى این پرسش یافت. شیوع ویروس کووید 19 براى 
همه ما یک تجربه جدید است و عجیب نیست که تزریق 

واکسن در دوره هاى زمانى مشخص ضرورت یابد.

اومیکرون به بچه ها 
نزدیک تر است

تزریق دوز یادآور  
هر 6 ماه ضرورى است؟

فراخوان  دوز سوم 
  ایسنا | رئیس اداره بیمارى هاى قابل پیشگیرى با 
واکسن وزارت بهداشت گفت: همه افراد باالى 40 سالى 
که در نوبت اول و دوم یکى از واکسـن هاى سـینوفارم، 
برکت و بهارات را تزریق کرده باشند و 3 ماه از تزریق دز 
دوم گذشته باشد نوبت سوم را تزریق کنند. دکتر محسن 
زهرایى اظهـار کرد: افراد باالى 60 سـالى که واکسـن 
اسپوتنیک و یا آسـترازنکا تزریق کرده باشند و شش ماه 
از نوبت دوم شان گذشته باشد، مشـمول برنامه دریافت 

واکسن یادآور مى شوند.

شناسایى راحت اومیکرون
  ایرنا | رییس بخش عفونى بیمارستان لقمان حکیم با 
بیان اینکه تست هاى موجود کرونا سویه اومیکرون را به 
راحتى شناسایى مى کند، گفت: تست کروناى افرادى که 
به سویه اومیکرون مبتال هستند هیچ تفاوتى با گونه هاى 

دیگر کرونا ندارد و قابل شناسایى است. 

چند نفر واکسن زده اند؟
  پانـا | مجموع واکسن هاى تزریق شـده در کشور تا 
روز یکشنبه به 107 میلیون و 531 هزار و 771 ُدز رسید. 
تااین روز 58 میلیـون و 94 هزار و 169 نفـر ُدز اول، 48 
میلیون و 149 هـزار و 791 نفـر ُدز دوم و یک میلیون و 
287 هزار و 811 نفر نیز ُدز سـوم واکسن کرونا را تزریق

 کرده اند.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات
شرکت کوه ســنگ کاوه سهامى خاص 
به شــماره ثبت 14436 و شناسه ملى 
10260354350 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مورخ 1400/07/24 حســینعلى امینى 
بشــماره ملى 1288450621 و بهنام 
هوایى بشــماره ملى 1286903432 
و الهــام هاشــمى بشــماره ملــى 
1092277692 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . زهرا ستارى دهکردى بشماره 
ملــى1289522316 و خدیجه ملک 
زاده بشــماره ملــى 1091013284 
بترتیب بسمت بازرســان على البدل و 
اصلى شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شــدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیهاى شرکت تعیین گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1235075)

آگهى تغییرات
شرکت پسران تالشــگر کویر جى شرکت سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 2143 و شناســه ملى 
14006936245 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/08/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : غالمحسین نصوحى به 
شماره ملى 5419432374 و هادى فخرى فخرآبادى 
به شــماره ملــى 5410177983و مجتبى فخرى 
فخرآبادى به شماره ملى 5410046226به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى مبارکه (1235046)

آگهى تغییرات
شــرکت نور آوران نیــرو بهینه گلپا ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 65666 و شناســه ملى 
14009459070 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : موارد زیر به موضوع شرکت الحاق 
و ماده مربوطه در اساســنامه اصــالح گردید:در 
صورت لزوم پس از کســب مجوز هــاى الزم: 
طراحى،اجرا،نسب و راه اندازى تجهیزات،واردات و 
صادرات و تولید انواع مواد دارویى طب سنتى و اقالم 
مختلف دارویى و تجهیزات پزشکى. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1235057)

آگهى تغییرات
شرکت پسران تالشگر کویر جى شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 2143 و شناسه ملى 14006936245 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مجتبى فخرى فخرآبادى 
به شــماره ملى 5410046226 به سمت مدیر عامل و 
عضو هیات مدیره و غالمحسین نصوحى به شماره ملى 
5419432374 به ســمت رئیس هیات مدیره و هادى 
فخرى فخرآبادى به شماره ملى 5410177983به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب وکلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى مبارکه (1235059)

آگهى تغییرات
شرکت کوه سنگ کاوه سهامى خاص به شماره ثبت 
14436 و شناسه ملى 10260354350 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1400/07/24 
بهنام هوایى بشــماره ملى1286903432 بعنوان 
رئیس هیــات مدیره - الهام هاشــمى بشــماره 
ملى1092277692 بسمت نایب رئیس هیات مدیره 
- حسینعلى امینى بشماره ملى1288450621بعنوان 
مدیرعامل براى مدت دو ســال انتخاب شدند . کلیه 
اوراق و اســناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاى 
مدیرعامل و با مهر شــرکت معتبر است . مدیر عامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1235065)

تاسیس
شرکت سهامى خاص عیار فوالد سپاهان درتاریخ 1400/09/08 به شماره ثبت 69385 به شناسه ملى 14010550350 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 : صادرات و واردات انواع آهن آالت و صنایع وابسته- صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - خرید و فروش ، تولید وتهیه و توزیع کلیه 
کاالهاى مجاز بازرگانى - مشارکت در امر تولید کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى - تولید و ساخت و نصب تجهیزات و سازه هاى سبک و سنگین فلزى - تولید 
لوله و پروفیل آهنى و انجام کارهاى دیگر فلزى و صنعتى - فرم دهى انواع ورق آالت سرد و رنگى - ترخیص کاال از گمرکات کشور - کلیه عملیات مرتبط 
با فعالیتهاى معدنى اعم از اکتشــاف ( به جز بهره بردارى از معادن نفت و گاز و پتروشیمى ) ، حفارى ، استخراج (به جز بهره بردارى از معادن نفت و گاز و 
پتروشیمى ) ، طراحى ، تجهیز ، زهکشى و بهره بردارى معادن و فرآورى انواع کانى هاى معادن زیرزمینى و روباز (به جز معادن نفت و گاز ) - خرید و فروش 
کلیه کانى هاى معدنى و فرآورى هاى مربوطه اعم از سنگ آهن ، سنگ تزئینى ساختمانى ،کنسانتره ، گندله ، آهن اسفنجى - سرمایه گزارى با اشخاص 
حقیقى و حقوقى و ارگانهاى دولتى و خصوصى در راستاى اهداف شرکت -تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیر متخصص جهت ارگانهاى دولتى و 
خصوصى - اخذ وام و اعتبار از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا جهت شرکت - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى 
- شرکت در کلیه نمایشگاه هاى داخلى و بین المللى به صورت تخصصى و عمومى - اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور - برنامه ریزى 
و انجام کلیه امور مربوط به حمل و نقل ریلى و دریایى - پیمانکارى و انجام عملیات مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبى ، آجرى ، سنگى ، فلزى 
، بتنى و نظایر آن - طراحى ، محاسبه ، نظارت و اجرا مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه 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 سعادت آباد ، کوچه شهید 
اسکندر سرکوب[19] ، خیابان چهار باغ باال ، پالك 0 ، ساختمان پارك ، طبقه سوم کدپستى 8163895557 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 140696 مورخ 1400/09/01 نزد بانک ملى شعبه فلکه فیض اصفهان با کد 3016 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان 
سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم اختر سلیمیان به شــماره ملى 0491056745 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى امیرپیام بیگى به شماره ملى 1280370513 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى امیرپارسا بیگى به شماره ملى 
1285170970 به سمت نایب 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 اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى على آرین نمازى به شــماره ملى 1288010559 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى على 
اکبر جعفرى به شماره ملى 5659612172 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1235760)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود فروز آب صفه درتاریخ 1400/09/09 به شماره ثبت 69398 به شناسه ملى 14010553897 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و نظارت بر اجرا و اجراى کلیه امور مهندسى به شرح ذیل : پروژه هاى تاسیسات آب و 
فاضالب، تصفیه خانه هاى آب، تصفیه خانه هاى فاضالب، طراحى و اجراى پیش تصفیه فاضالب صنعتى، شبکه هاى جمع آورى فاضالب، شبکه هاى توزیع آب، خطوط 
انتقال آب و فاضالب و ابنیه مرتبط، تاسیسات آبگیر و ایستگاه هاى پمپاژ، شبکه هاى آبیارى و زهکشى، مخازن آب، منابع آب، آبرسانى و کنترل آب هاى سطحى و زیر 
زمینى، سازه هاى صنعتى، فعالیت بهره بردارى و نگهدارى فنى از تصفیه خانه هاى فاضالب، فعالیت بهره بردارى و نگهدارى فنى از تصفیه خانه هاى آب، تهیه و طراحى 
و مشاوره جهت تجهیزات، ماشین آالت، ادوات و فناورى هاى مورد نیاز شرکت از داخل و یا خارج کشور مربوط به صنعت آب و فاضالب و سایر موارد مندرج در موضوع 
شرکت، خدمات آموزش نیروى انسانى موقت مرتبط با موضوع شرکت، مشــاوره در زمینه اصالح و ارتقاء سیستم هاى پیش تصفیه آب و فاضالب، خود کنترلى و خود 
اظهارى بهداشتى و ایمنى آب و بهداشت محیط 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 سعادت آباد ، کوچه شهیدمحمدنایب زاده ، کوچه سعدى ، پالك - 26 ، طبقه همکف کدپستى 
8163944851 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشــرکه هر یک از شرکا خانم فاطمه جعفرى به شماره ملى 
1271530384 دارنده 5500000 ریال سهم الشرکه آقاى محمد دالل باشى اصفهانى به شماره ملى 1293012076 دارنده 4500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت 
مدیره خانم فاطمه جعفرى به شماره ملى 1271530384 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى محمد دالل باشى اصفهانى به شماره ملى 1293012076 
به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 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 (1235056)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فنى و مهندسى و بازرگانى رایکا صنعت سپاهان درتاریخ 1400/09/11 به شماره ثبت 5156 به شناسه ملى 14010560276 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ساخت نانومواد مورد نیاز صنایع نوین و انرژى هاى پاك-پوشش دهى 
قطعات فلزى و غیر فلزى به منظور بهبود خواص مکانیکى، فیزیکى و شمیایى بومى سازى محلول هاى آبى و آلى چهت پوشش دهى سطوح- تجارى سازى محصوالت 
دانش بنیان-واردات مواد اولیه، فراورى و صادرات محصوالت ثانویه- مهندسى معکوس و ساخت قطعات فلزى و پلیمرى براى صنایع پتروشیمى ، خودرو سازى درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر 
نجف آباد، محله ویالشهر ، بلوار آیت اله سعیدى ، خیابان 116[شهیدان دانش] ، پالك 4 ، طبقه همکف کدپستى 8581895441 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 ســهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 53637071 مورخ 1400/08/26 نزد بانک تجارت شعبه شهرك صنعتى منظریه با کد 56410 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد 
اعضا هیئت مدیره خانم فرانک خبازیان به شماره ملى 0071485880 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى حسینى نجف آبادى به شماره ملى 
1091407061 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 1 سال خانم آرزو حسینى نجف آبادى به شماره ملى 1092222553 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى سیاوش خبازیان به شماره ملى 4219722106 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم شمسیه باستانى به شماره ملى 1090224524 به سمت بازرس على البدل 
به مدت 1 سال خانم طیبه عزیزاللهى نجف آبادى به شماره ملى 1090949235 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1235442)

مسوول آزمایشــگاه مرجع کشــورى کووید 19 انستیتو 
پاستور ایران گفت: زدن واکســن کرونا نباید عامل ساده 
انگارى هموطنان شود و همه باید از عادى انگارى به شدت 

پرهیز کنیم.
مصطفى صالحى وزیرى افزود: تزریق واکســن همراه با 
رعایت دقیق پروتکل هاى بهداشتى، از مردم به خوبى در 
برابر ویروس کرونا از جمله اومیکرون محافظت مى کند. 
مردم همچنان باید از ماسک استفاده کنند و با رعایت فاصله 

گذارى اجتماعى، از تجمعات و دورهمى ها پرهیز کنند.
ویروس شناسى پزشــکى ادامه داد: رعایت پروتکل هاى 
بهداشــتى و تزریق واکســن همزمان از ابتال به بیمارى 
پیشگیرى مى کند و بســترى، ابتال به نوع شدید و مرگ 

ناشى از کرونا را کاهش مى دهد.
صالحى اظهار داشت: افزایش مجدد مبتالیان به بیمارى 
کرونا در اروپا، این موضوع را تایید مى کند که مردم در کنار 
زدن واکسن، باید شیوه نامه هاى بهداشتى را رعایت کنند تا 

از بروز موج هاى جدید بیمارى جلوگیرى شود.
وى، کاهش شــدت بیمارى، میــزان بســترى و تعداد 
مرگ و میر را از مهمترین شــاخصه هاى واکســن هاى 
کرونا بیان کــرد و از مردم تقاضا کرد که در اســرع وقت

 واکسن بزنند.
صالحى ادامه داد: واکسن مانند کمربند ایمنى در خودروها 
عمل مى کند، هرچند جلوى تصادف را نمى تواند بگیرد، 
اما سرنشــینان را در مقابل تصادف محافظت و جان آنان 
را حفظ مى کند به همین دلیل به مردم توصیه مى شــود 

واکسن دریافت کنند.
وى با طرح این ســوال که آیا واکسن به تنهایى مى تواند 
با پاندمى کرونا مقابلــه کند؟ گفت: فقط زدن واکســن 

نمى تواند بــا پاندمى کرونــا مقابله کنــد و در کنار آن، 
شیوه نامه هاى بهداشتى از جمله استفاده از ماسک و فاصله 

گذارى اجتماعى باید رعایت شود.
صالحى افزود: با واکسینه شدن بیش از 80 درصد جمعیت 
هدف ایمنى نسبى در جامعه فراهم مى شود و در این شرایط 
به تدریج مى توان محدودیت هــاى کرونایى را در جامعه 

کاهش داد.

وى با تاکید بر اینکه افراد واکسن زده ممکن است مبتال به 
کرونا شوند، عنوان کرد: واکسن تا حدى از انتشار ویروس 

کرونا جلوگیرى مى کند.
مسوول آزمایشگاه مرجع کشورى کووید 19 انستیتو پاستور 
ایران افزود: این موضوع اشتباه است که فکر کنیم بعد از 

تزریق واکسن به بیمارى کرونا مبتال نمى شویم.
وى ادامه داد: کسانى که 2 دز واکســن مى زنند حدود 6 

ماه ایمنى مناســب دارند و پس از این مدت سطح ایمنى 
کاهش مى یابد.

صالحى تاکید کرد: هرچند پس از ابتال به بیمارى کرونا، 
ایمنى نسبى فراهم مى شود، اما پس از مدتى سطح ایمنى 
در این افــراد کاهش پیدا مى کند و فرد ممکن اســت در 
معرض ابتال قرار گیرد. افراد باید از خود محافظت کنند تا 

دوباره گرفتار این بیمارى نشوند.

تزریق واکسن کرونا نباید باعث عادى انگارى شود
یک متخصــص ژاپنى مى گوید: نســخه 
اُمیکرون ویروس کرونا احتماال از نسخه اى 
جهش ژنتیکى کرده است که با نسخه هاى 

آلفا و دلتاى آن فرق دارد.
یک تیم تخصصى به سرپرستى "کوساکى 
کنجیرو"، استاد دانشکده پزشکى دانشگاه 
"کیئو"، داده هاى ژنتیکى ویروس کرونا را 
که از سراسر جهان گزارش شده اند، تجزیه و 
تحلیل کرده است. این تیم تخصصى، منشاء 
تغییرات و تاثیرات نسخه هاى ویروس کرونا 

را بررسى مى کند.
اســتاد کوســاکى مى گوید که نمى تواند 
با اطمینــان منشــاء جغرافیایى نســخه 
امیکرون این ویــروس را تعییــن کند اما 
احتمال دارد مکانى باشــد که در آن تجزیه 
و تحلیــل کامل ژنــوم این نســخه انجام

 نگرفته است.
او اضافه مى کند که احتمال دارد امیکرون از 
طریق جهش هاى مکرر ژنتیکى نسخه اى 
ایجاد شده باشد که با نسخه هاى آلفا و دلتا 

فرق دارد.
به گزارش شبکه ملى رادیو و تلویزیون ژاپن،  
او در ادامه مى گوید: نسخه امیکرون براى 
اولین بار توسط یک پژوهشکده در آفریقاى 
جنوبى گزارش شــد امــا داده هایى که در 
دست است نشان مى دهد این نسخه از قبل 

در حال گسترش در اروپا بوده است.

دلتا منشأ
 اومیکرون نیست
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چرا دچار خشکى دهان
 مى شویم؟

خشکى دهان یا اگزوستوما، به شرایطى اشاره دارد که در آن غدد بزاقى دهان، 
بزاق کافى براى مرطوب نگه داشتن دهان نمى سازند. این عارضه اغلب به دلیل 
عوارض دارویى یا افزایش سن یا در نتیجه رادیودرمانى سرطان به وجود مى آید.
هنگامى که غدد بزاقى، بزاق کافى براى مرطوب نگه  داشتن دهان نمى سازند، 
این عارضه ایجاد مى شــود. این غدد ممکن است به دالیل زیر به درستى کار 

نکنند:
داروها، افزایش سن، درمان سرطان، آسیب عصبى، مصرف مواد مخدر و الکل، 
کم آبى بدن، اضطراب و خشکى دهان، خروپف، دیابت، برفک دهان، اختالالت 

خودایمنى و بیمارى آلزایمر.

بالیى که عصبانیت سرتان مى آورد 
بر اساس یک بررسى جهانى جدید روى افرادى که ســکته کرده اند مشخص شد از هر 
یازده مورد سکته، یک مورد در عرض یک ساعت پس از عصبانیت فرد رخ داده و از هر 20 

مورد نیز یک سکته پس از انجام فعالیت شدید بدنى گزارش شده است.
محققان دانشگاه ملى ایرلند، در بررسى هاى خود دریافتند مواردى مانند عصبانیت شدید 
یا داشتن فعالیت بدنى زیاد مى تواند براى بیمارانى که تجربه پشت سر گذاشتن سکته را 

دارند بسیار خطرناك بوده و باعث بروز مجدد این عارضه شود.
در حالى که بیشــتر مطالعات قبلى بر روى عوامل خطرزاى طوالنى مدت سکته مغزى 
مانند چاقى یا سبک زندگى کم تحرك متمرکز شده  اند، این پروژه به بررسى عوامل حادى 
که ممکن است سکته را درست قبل از وقوع آن پیش بینى کرده یا حتى باعث شروع آن 
شود، پرداخت. پیشگیرى از ســکته، یک اولویت براى پزشکان است و متاسفانه با وجود 

پیشرفت  هاى زیاد، پیش  بینى زمان وقوع سکته همچنان دشوار است. 
پروفسور اندرو اسمیت، محقق ارشد، و استاد اپیدمیولوژى بالینى و مدیر مرکز تحقیقات 
بالینى گالوى، در این رابطه گفت: مطالعه ما با هدف بررسى قرار گرفتن در معرض شرایط 
حادى است که ممکن است به عنوان محرك بروز سکته عمل کند. بر این اساس به طور 
قطع مى توان گفت که خطر سکته به مدت یک ساعت پس از عصبانیت شدید، افزایش 

مى یابد.
در این پژوهــش، محققان بیشــتر روى بیمارانى تمرکز کردند که دچار ســکته مغزى 
ایسکمیک شده بودند که شــایع ترین نوع سکته مغزى محسوب مى شود. سکته مغزى 
ایسکمیک زمانى اتفاق مى افتد که یک لخته خون، شریان هاى منتهى به مغز را مسدود 

یا باریک کند.
 این تیم همچنین بیماران سکته مغزى از انواع خونریزى داخل مغزى را که کمتر شایع 

اما بسیار خطرناك بوده و خونریزى بافت مغز را نشان مى دهد، تجزیه و تحلیل کردند.
پروفسور اســمیت در ادامه توضیحات خود مى افزاید: ما در تحقیقات خود به دو محرك 
مجزا نگاه کردیم. تحقیقات ما نشان داد که خشم یا ناراحتى عاطفى با افزایش تقریبًا سى 
درصدى خطر سکته در طول یک ساعت پس از این شــرایط مرتبط است. این خطر در 
صورتى که فرد بیمار سابقه افسردگى نداشته باشد محاسبه شده و عواملى مانند افسردگى 

در افزایش خطر سکته دخیل هستند.
از سوى دیگر ما طى بررســى هاى خود دریافتیم که خطر سکته پس از عصبانیت براى 
کسانى که سطح تحصیالت پایین ترى دارند، بیشتر بوده و همچنین فعالیت بدنى سنگین 
با افزایش تقریبًا 60 درصدى خطر خونریزى داخلى مغز در طول یک ساعت همراه است. 
البته این موضوع در زنان شدیدتر بوده و هر چقدر فرد بیمار چاق تر باشد، خطر سکته در 

وى بیشتر مى شود.
پژوهشگران همچنین دریافتند که قرار گرفتن در معرض هر دو محرك خشم و فعالیت 

بدنى سنگین منجر به افزایش خطر بیشتر جهت سکته مغزى نخواهد شد.
دکتر میشــل کاناوان از اعضاى این تیم تحقیقاتى درباره موضوع فوق گفت: پیام ما این 
است که مردم در تمام سنین به سالمت روحى و جسمى خود توجه کنند. در این میان براى 
برخى از افراد به خصوص اگر در معرض خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى عروقى هستند، 
مهم است که از فعالیت بدنى ســنگین اجتناب کرده و در عین حال با داشتن یک سبک 

زندگى سالم ، ورزش منظم را در برنامه روزانه خود بگنجانند.
 نویســندگان این مطالعه خاطرنشــان مى کنند که یــک دوره کوتــاه از فعالیت بدنى 
ســنگین، مانند حمل یک جســم ســنگین از پله ها، با فعالیت بدنــى و ورزش منظم 

متفاوت است.

اینکــه طــول دوره درمان شــما به عنوان کســى که 
دندان هاى نامرتبى دارید، چقدر است، به عوامل مختلفى 
بستگى دارد. اما باید بدانید که میانگین مدت زمان درمان 
شما 1/5 تا 2 سال خواهد بود. حداقل مدت درمان نزدیک 
1 سال است و حداکثر نیز ممکن است به بیش از 4 سال 

برسد. 
اولین عامل مهمــى که بر روى مدت زمان ارتودنســى 
دندان تاثیر مــى گــذارد، انتخاب نوع و شــیوه درمان 
اســت. اینکه بیمار با چه تجهیزات، دستگاه ها یا ابزارى 
دندان هایش مرتب مى شوند. آیا بیمار نیازمند ارتودنسى 
ثابت است یا ارتودنسى متحرك؟ آیا دستگاه ارتودنسى 
نامرئى نیاز دارد یا ارتودنسى مرئى؟ اگر طرح درمان بیمار 
شامل استفاده از دســتگاه هاى ثابت باشد نشان دهنده 
این است که بیمار مشکل متوســط تا جدى دارد و تنها 
با دســتگاه هاى ارتودنســى ثابت درمان مى شود. و این 
یعنى مدت زمان ارتودنسى دندان براى بیمار بیشتر از 1 

سال خواهد بود. اما اگر بیمار مشکل کم تا متوسط داشته 
باشد یعنى با ارتودنسى نامرئى و طى مدت زمان کوتاهى 

درمان خواهد شد.
شکى نیســت که مداخالت ارتودنســى و دندانپزشکى 
در کودکى، مى تواند از بروز بســیارى مشکالت یا بدتر 
شدنشان در آینده جلوگیرى کند. به همین جهت است که 
دندانپزشکان همگى بر روى اهمیت دندانپزشکى اطفال 
و کودکان تاکید مى کنند. در ســن کودکى، درمان هاى 
ارتودنســى با موفقیت و در مدت زمان کمترى به اتمام 
مى رسند. زیرا ســاختار اســتخوان و دندان کودکان در 
حال رشد بوده و این رشد مى تواند به خوبى با کمک یک 
متخصص ارتودنسى هدایت شود. این یعنى متخصص 
براى نظم دهى به دندان ها و فک تالش موثرترى انجام 
مى دهد و کار راحتترى دارد. بــه همین دلیل مدت زمان 
ارتودنسى کودکان کمتر است و هزینه درمانشان نیز به 
مراتب کمتر از هزینه ارتودنسى دندان بزرگساالن است. 

اما بزرگساالنى که استخوان فکشان دیگر از رشد ایستاده 
و تمام دندان هاى دائمى شان از لثه بیرون زده، با توجه به 
سفت و سخت بودن استخوان مدت زمان بیشترى براى 

درمان نیاز دارند.
بیشــتر افراد جامعه (مخصوصًا ما ایرانى ها) از مشکالت 
و ناهنجارى هــاى فکى رنج مى برنــد. یعنى به صورت 
مادرزادى و ژنتیکى با نامناســب بودن موقعیت فک ها و 
دندان ها روبرو هستیم که البته این در دست و کنترل ما 
نیست که شاکى باشیم. افرادى که شدت ناهنجارى شان 
کم باشــد (مثال تنها بین دندان هایشــان فاصله وجود 
داشته باشد) مى توانند تا 1 سال و حتى کمتر از آن فاصله 
بین دندان ها را با ارتودنســى از بین ببرند. اما افرادى که 
ناهنجارى شدید فکى دارند و براى مثال جلو یا عقب بودن 
فکى را تجربه مى کنند براى درمان به بیش از 2 سال زمان 
نیاز دارند. بنابراین هرچه شــدت ناهنجارى بیشتر باشد 

مدت زمان ارتودنسى نیز افزایش مى یابد.

دندان هاى نامرتبى دارید، چقدر است، به عوامل
بستگى دارد. اما باید بدانید که میانگین مدت ز
2 سال خواهد بود. حداقل مدت درم 2 تا 5شما 1/5
1 سال است و حداکثر نیز ممکن است به بیش

برسد. 
روىمدت زمان ار اولین عامل مهمــى که بر
دندان تاثیر مــى گــذارد، انتخاب نوع و شــ
اســت. اینکه بیمار با چه تجهیزات، دستگاه ه
دندان هایش مرتب مى شوند. آیا بیمار نیازمند
ثابت است یا ارتودنسى متحرك؟ آیا دستگاه
نامرئى نیاز دارد یا ارتودنسى مرئى؟ اگر طرح د
شامل استفاده از دســتگاه هاى ثابت باشد نش
این است که بیمار مشکل متوســط تا جدى
با دســتگاه هاى ارتودنســى ثابت درمان مى
براى بیمار یعنىمدت زمان ارتودنسى دندان

حداقل زمان درمان ارتودنسى 
چقدر است؟

نتایج یک مطالعه جدید نشان مى دهد آلودگى هوا مى تواند 
بر جنســیت نوزادان در یک منطقه خاص متولد مى شوند، 

تأثیر بگذارد.
بررســى بیش از 6 میلیون تولد در آمریکا و سوئد نشان داد 
 PCB مناطقى که ســطوح باالیى «بى فنیل پلى کلر» یا
در هوا و آب خود دارند تعداد نوزادان پســر متولد شده بیشتر 
از مناطقى است که مقادیر کمترى از این آالینده ها در آب و 

هواى آنجا وجود دارد.
مطالعات نشــان مى دهند، پى ســى بى ها زمانى به عنوان 
خنک کننده در وسایل الکتریکى اســتفاده مى شدند، قبل از 
اینکه تحقیقات اثرات آن ها را بر سالمت انسان نشان دهد، 

با این وجود آن ها هنوز اغلب در محیط ها یافت مى شوند.
این محققــان گفتند: به طور مشــابه، در مناطقى که میزان 
باالى آلومینیوم در هوا وجود دارد که به طور معمول مناطقى 
است که این فلز در آنجا پردازش مى شود، میزان تولد نوزادان 
پسر در مقایســه با نوزادان دختر افزایش یافت. این موضوع 
همچنین براى مناطقى با آلودگى بیشــتر کروم، آرسنیک و 

جیوه در آب صدق مى کرد.
این در حالى است که سطوح باالى ســرب و آهن در خاك 
که در بســیارى از مناطق با ســابقه فعالیت صنایع سنگین 
یافت مى شود، اثر معکوس داشــت و باعث افزایش میزان 
تولد نوزادان دختر مى شد. در همین حال، به گفته محققان، 
روند هاى آب و هوایى هیچ تاثیرى بــر میزان تولد براى هر 

دو جنس نداشت.
تحقیقات نشان مى دهد از نظر تاریخى، نسبت تولد نوزادان 
پسر به نوزاد دختر، یا نسبت جنسى در هنگام تولد، در طول 
زمان در نوسان بوده است. به گفته رزتسکى و همکارانش، از 
نظر بیولوژیکى، نسبت موالید دو جنس مى تواند تحت تأثیر 
عوامل هورمونى باشــد که به طور خاص جنین هاى دختر یا 

پسر را در دوران باردارى تعیین مى کند. 
مطالعات گذشته نشان داده اند که آالینده ها، تغییرات آب وهوا 
و اســترس روانى که مادران باردار تجربه مى کنند، احتماًال 
نسبت جنسى را در بدو تولد تغییر مى دهد، اما این نتایج قطعى 
نبوده اند. این داده ها همچنین نشان دادند که فصل ها، دماى 
محیط، میزان جرم و جنایت خشــونت آمیز و میزان بیکارى 

والدین هیچ تأثیرى بر نسبت جنسیت در بدو تولد نداشتند.

آلودگى هوا بر جنسیت 
نوزادان تأثیر مى گذارد

یکى از بیمارى ها و حساسیت هایى که ممکن است شما را در طول روز 
کالفه و ناراحت کند، حساسیت سیسنوس ها و آب ریزش بینى است. 
عموما تصور مى شود دلیل این اتفاق محدود به سرماخوردگى مى شود، 

اما این یک تصور غلط است. آب ریزش بینى دالیل مختلفى دارد.

1. عفونت سینوس، نشانه: تب داشتن
یکى از رایج ترین دالیــل آب ریزش بینى عفونت یا حساس شــدن 
ســینوس هاى شماســت. به این ترتیب که اگر تب دارید و به دلیل 
خستگى نمى توانید از جایتان بلند شوید، سرفه، خلط یا ترشحات غلیظ 
زرد یا سبز رنگ دارید ممکن است دچار عفونت سینوسى شده باشید. در 
این حالت خلط گلو هم ممکن است داشته باشید. براى درمان این نوع 
حساسیت یکى از بهترین راه ها استفاده از آنتى بیوتیک است که حتما 
باید پزشک آن را براى شــما تجویز کند، پس به پزشک مراجعه کنید. 
یکى از درمان هاى خانگى هم اســتفاده از سرم آب نمک با آب ولرم و 

شست وشو بینى با آن است.

2. سرماخوردگى، متهم همیشگى
سرماخوردگى هم از جمله شایع ترین دالیل آب ریزش بینى است که 
عالیم مشهودى دارد. گرفتگى بدن، گلو درد، عطسه کرد و آب ریزش 
چشم و... عالئمى هستند که نشان مى دهند شما دچار سرماخوردگى 
شده اید و ویروس ســرماخوردگى وارد بینى و بدن شما شده. در این 
حالت بدن وارد فرآیند مقابله با این ویروس مى شود و یکى از عوارض 
آن آب ریزش بینى اســت. در نظر داشــته باشــید که رنگ موکوس 
سرماخوردگى شفاف است و حالت آن آبکى اســت و اگر سبز تیره یا 
زرد رنگ باشد نشان مى دهد سیسنوس ها نیز درگیر عفونت شده اند. 
درمان سرماخوردگى استراحت و آب رسانى به بدن است و البته استفاده 
از داروهاى رایج در سرماخوردگى تحت نظر پزشک است. در این مورد 
هم شست وشوى بینى و دهان با اســتفاده از سرم آب نمک مى تواند 

بسیار موثر باشد.

3. آلرژى یک متهم فصلى
اگر احساس مى کنید بدن شما در مقابل حساسیت هاى فصلى واکنش 
نشان مى دهد، یک بار براى همیشــه با مشورت و نظر یک پزشک با 
دالیل و راه هاى مقابله با آن آشنا شــوید. وقتى شما در معرض مواد 
محرك قرار مى گیرید ممکن است بینى شما تحریک شود، خصوصا 
زمانى که بدن شما نیز به حساسیت هاى فصلى حساس باشد. به طور 
معمول قرار گرفتن در معرض ماده آلرژن باعــث خارش بینى، تورم 

داخل بینى و عطسه هاى زیاد و تولید موکوس آبکى زیادى شود.
براى درمان آبریزش بینى بر اثر آلرژى راه هاى مرسومى وجود دارد که 
یکى از مهم ترین آن ها آنتى هیستامین ها هستند که باعث توقف پاسخ 
بدن به هیستامین ها که عوامل آلرژى زا هستند مى شود. اسپرى هاى 
استروئیدى بینى هم مى توانند به کاهش التهاب بینى و کم شدن ترشح 
موکوس کمک کنند. اگر آلرژى شما به خاطر گرده است سعى کنید از 
آن ها دورى کنید. فرش ها را زود به زود جارو برقى بکشید، چون گرد 

و خاك زیادى دارند.
دور نگه داشتن حیوانات خانگى از اتاق خواب هم مى تواند آلرژن ها را 
محدود کند. اگر بیش از یک هفته آبریزش بینى داشتید و متوجه غلیظ 
شدن آن ها یا زرد و سبز رنگ شدنشان شدید به پزشک مراجعه کنید. 

گاهى اوقات آلرژى مى تواند منجر به عفونت سینوس شود.

4. گریه کردن زیاد و مصرف غذاهاى تند
در برخى موارد نیز گریه کردن طوالنى باعث مى شود قطره هاى اشک 
به دریچه هاى سینوسى شما برود و باعث تحریک  آن ها شود. در مورد 
دیگر نیز مصرف غذاهاى تند مى تواند زمینه ساز ریزش آب بینى شود.

داروها، افزایش سن، درمان سرطان، آسیب عصبى، مصرف مواد مخدر و الکل،
کم آبى بدن، اضطراب و خشکى دهان، خروپف، دیابت، برفک دهان، اختالالت

خودایمنى و بیمارى آلزایمر.

دالیل آب ریزش بینى

روانشناس خانواده گفت:در بحث محبت خانم ها بیشتر کالمى 
و شنیدارى هستند و دوست دارند که در کنار عمل، با واژه ها 
محبت همسرش را بشنوند؛ اما مردها دیدارى هستند و وقتى 
مى بینند که همسرشــان به خانواده و آنهــا اهمیت مى دهد 

مى فهمند که آنها را دوست دارند.
سیما فردوسى در برنامه «صبح پارسى» شبکه جام جم گفت: 
بخش بزرگى از رفتارهاى انسان از اکتساب به دست مى آید. 
ممکن است بین خانواده مشکالتى وجود داشته باشد. اساس 
خلقت بر تفاوت ها گذاشته شده و همه انسانها باهم متفاوت اند.

این روانشــناس تصریح کرد:باید درجه این تفاوتها کم شود 

و شباهت بیشتر شــود اما نمى توان همه این تفاوتها را از بین 
برد؛حتى گاهى این تفاوتها خوب هم هســت که زن و مرد را 

مکمل هم مى کند.
فردوسى متذکر شد: به طور کلى جنس زن و مرد باهم تفاوت 
دارد و روانشناسى زن و مرد هم باهم متفاوت است و این هنر 
است که این دو موجود پر تفاوت در کنار هم زندگى خوبى را 

بسازند و به تفاهم برسند.
وى ادامه داد: کسى که مى خواهد با کسى که از فرهنگ، زبان 
و آداب رسوم دیگر است ازدواج کند باید آن فرهنگ را مطالعه 
کند و تفاوت هــاى آن را درك کند و از دیگران بپرســد باید 

مهارت هاى ارتباطى او قوى باشد.
فردوسى ابراز داشت: بســیارى از مسائل جهان شمول است 
مثل محبت کردن و احتــرام که بین همــه خانمها و آقایان 
مشترك است. نکته دیگر این است که این اطالعات و آگاهى 
که کسب کرده ایم باید وقتى خودمان را جزو خانواده یک فرد 
قرار دهیم و از رفتارهــاى خانواده طرف مقابل پیروى کرده و 

به هم احترام بگذاریم.
 این روانشناس تصریح کرد: بهتر این است که مسائل زوجین به 
خانواده ها منتقل نشود؛ چون به خاطر حس پدر و مادرانه ممکن 
است سوگیرى داشته و حتى علم مشاوره دادن را هم نداشته 
باشند و احساســى برخورد کنند؛ در حالى که مشاور بر اساس 

علم و دانش راهکارها را بررسى مى کند.
فردوسى توصیه کرد: در روابط بین همسران نباید مقایسه با 
دیگران داشته باشیم و از شــخص به عنوان شخص مقایسه 
شــونده اســتفاده نکنیم ولى باید به دنبال این باشــیم که 
همسرمان را خوشحال کنیم و لحظات خوبى را براى او بسازیم 
و هر زوج براى دیگرى از یکدیگر در این زمینه سبقت بگیرند.

وى اضافه کرد: تقســیم کار هم موضوع مهمى است؛ زوجین 
باید مهارت ارتباطى قوى داشته باشــند همدیگر را بپذیرند، 
دوست داشــته باشــند، محبت و مشــورت کنند، خانواده ها 
را در مســائل و مشکالتشــان دخالــت ندهنــد و کارهایى 
که فضایــى شــاد را در خانواده بــراى خودو فرزندانشــان

 فراهم کنند.

بهترین روش محبت کردن به همسر

فوق تخصص قرنیه گفت:  در سنین جوانى و میانسالى بیشتر 
بیمارى هاى ضعف چشــم شــامل دوربینى، نزدیک بینى و 
آستیگماتیسم اســت که شــایعه بوده و درمان  جایگزین، 

عینک است.
سیدمحمد قریشى درباره «شایع ترین بیمارى هاى چشم»، 
اظهار داشــت:در ســنین مختلف مى توان این بیمارى ها را 
تقسیم کرد. در نوزادان بیمارانى هستند که مادرزادى بوده و 

ممکن است بیمارى جنبه ارثى داشته یا نداشته باشد.
وى افزود:در افراد جوان ممکن است قوز قرنیه ایجاد شود و 
عوارض ضربه، تروما و آسیب چشم در همه افراد شایع بوده 
اما در کودکان و کسانى که شــغل خطرناك دارند عوارض 

بیشترى دارد.
این فوق تخصص قرنیه یادآور شد: بهترین راه درمان آسیب 
چشم پیشگیرى است. در ســنین جوانى و میانسالى بیشتر 
بیمارى هاى ضعف چشــم شــامل دوربینى، نزدیک بینى و 
آستیگماتیسم است که شایع بوده و درمان  جایگزین، عینک 

است. 
قریشى تصریح کرد: در سنین باال بیمارى هاى مربوط به سن 
ایجاد مى شود که آب مروارید یکى از شایع ترین بیمارى ها در 
افراد مسن است؛همچنین آب سیاه و بیمارى استحاله شبکیه 

نیز در این سنین زیاد مى شود.

شایع ترین بیمارى هاى
 چشمى جوانان

■■■
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مدیرکل امور عشایر اصفهان گفت: عشایر استان در سالجارى 
با تحویل پنج هزار راس گوسفند به وزن 138 ُتن به شرکت 
پشتیبانى امور دام استان، بیشترین میزان تحویل دام سبک در 

میان عشایر کشور را داشتند.
ُمختار اسفندیارى گفت: زمان مناسب خریدارى دام از عشایر 
اصفهان از ابتداى فروردین تا اواخر مرداد اســت و امسال با 
توجه به عملیاتى شدن دیرهنگام دستورالعمل خرید دام مازاد 
عشایر استان، در شرایطى که خرید 45 هزار رأس دام سبک 
براى امور عشــایر اصفهان برنامه ریزى شده بود این سازمان 
تنها توانست پنج هزار رأس گوسفند به شرکت پشتیبانى امور 

دام تحویل دهد.
وى افزود: پس از تابستان دام هاى بارور عشایر اصفهانى به 
دلیل رشد جنین آن ها، قابلیت ارسال به کشتارگاه را ندارند و 
با توجه به این شرایط و زمان ابالغ خرید دام عشایر، تحویل 
بیش از پنج هزار رأس دام مازاد توسط عشایر اُستان به شرکت 

پشتیبانى امور دام کشور امکان پذیر نبود.
 مدیرکل امور عشایر اصفهان  ادامه داد: زمان مناسب خرید دام 
از عشایر در استان ها و مناطق مختلف کشور متفاوت است و 
امسال بسیارى از استان ها نتوانستند دامى از عشایر خریدارى 
کنند. وى تأکید کرد: با توجه به طول مســیر هزار کیلومترى 
کوچ عشایر استان، بیش از 99 درصد دام هاى عشایر استان از 
نوع سبک هستند و عشایر اصفهان بندرت و در تعداد بسیار کم 

و تنها براى مصارف شخصى، اقدام به پرورش گاو مى کنند.
مدیرکل امور عشایر اصفهان گفت: عشایر این منطقه با تأمین 
28 درصد گوشت قرمز مصرفى استان، نقش بسزایى در تأمین 

پروتئین کشور دارند و مولدترین تولیدکنندگان گوشت هستند.
وى تأکید کــرد: میزان تولیــد لبنیات عشــایر بختیارى و 
قشقایى استان، هفت هزار تن اســت و آنان جزو بزرگ ترین 
تولیدکنندگان محصوالت لبنى در اصفهان هستند و عشایر 

اصفهان یک میلیون رأس دام دارند. 

 اسفندیارى یادآورى کرد: در استان اصفهان حدود 55 هزار 
عشــایر در قالب 11 هزار خانوار زندگى مى کنند که هرچند 
جمعیت کمى دارند ولى از تولیدکنندگان مهم و جزو مولدترین 

اقشار جامعه محسوب مى شوند.
وى تصریح کرد: عشایر بختیارى و قشقایى در استان حضور 

ندارند و ایل بختیارى به مناطق قشــالقى خوزستان و ایل 
قشقایى به استان هاى گرمســیر فارس، بوشهر و ُکهکیلویه 
بویر اَحمد کوچ کرده اند؛ عرب جرقویه  نیز که در فصل ییالق 
در اســتان چهارمحال و بختیارى بودند، در شــرق اصفهان 

استقرار دارند.

عشایر اصفهان 138 تُن دام زنده تحویل دادند 

بیش از 2800  تن لوله مستعمل در شــرکت خطوط لوله 
منطقه اصفهان به فروش رسید.

مسئول سفارشات کاالى شــرکت خطوط لوله و مخابرات 

نفت ایرانـ  منطقه اصفهان گفت: این لوله هاى 30 اینچ به 
متراژ 18 هزار و 900 متر مخصوص طرح تعویض خط لوله 
انتقال نفت خام بین مراکز انتقال نفت شماره 2 و 3 طراحى و 

به برنده مزایده تحویل داده شد.
محمد صادقى افزود: فرایند واگذارى با بارگیرى، وزن کشى 
و انتقال لوله هاى مورد نظر با 209 ســرویس حمل با تریلر 
اجرا شد. منطقه خطوط لوله و مخابرات نفت اصفهان یکى 

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

و تبریز را نیز تامین مى کند.

تحویل 2800 ُتن لوله مستعمل 
به برنده مزایده دراصفهان

مدیرعامل  شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: 
این شرکت که پس از پیروزى انقالب اسالمى و 
در دهه فجر 1358  به دست متخصصان داخلى 
راه اندازى شد  و در همان زمان  به خاطر به روز  
بودن تجهیزاتش  به پاالیشگاه طالیى ملقب شده 
بود،  در حال حاضر  با ظرفیت اسمى  روزانه  حدود  

370000 بشکه در حال فعالیت است. 
مرتضى ابراهیمى  بــا بیان اینکه پاالیشــگاه  
هیچگونه برنامــه اى بــراى افزایش ظرفیت 
خوراك ندارد، بلکه بیشتر به سمت ارتقاء کیفیت 
محصوالت حرکت مى کند و در این مســیر  با 
احداث واحدهاى جدید و به روز به دنبال کاهش 
خوراك خود است افزود:  در بخش ارتقاء کیفى 

محصوالت، پروژهاى زیادى تعریف شــده که 
به برخى از اهــداف خود در این زمینه دســت 
یافته  ایم: براى نخســتین بــار در تاریخ صنعت 
پاالیش نفت ایران  و بــا حمایت از متخصصان 
ایرانى موفق شــدیم  بــه دانش فنــى و تولید 
استراتژیک ترین کاتالیست تولید بنزین دست پیدا 
کنیم که نتیجه آن بومى شدن کاتالیست بنزین 
واحد ایزومریزاسیون پاالیشگاه اصفهان بود و در 
نهایت سال 94، موفق به  بهره بردارى از مجتمع 
بنزین سازى شدیم؛ به طورى که  در حال حاضر 
12 میلیــون لیتر بنزین در روز  طبق اســتاندارد 
بین المللى یورو 5 تولید شده  و ازطریق شرکت 
پخش  نیاز 16 استان را تأمین مى شود. گازوئیل 
تولیدى روزانه پاالیشگاه، بالغ بر  20 میلیون لیتر 
است که در جهت حفظ محیط زیست و کاهش 
آالیندگى ها، حــدود 4 میلیون لیتــر آن  طبق 
استاندارد بین المللى  یورو 5  و ویژه اتوبوسرانى  
تولید مى  شود. ان شــاا...  از ســال آینده نیز  با 
راه اندازى واحــد تصفیه گازوئیــل  تولید این 

محصول به طور کامل،  یورو 5 خواهد شد.

برنامه هاى شرکت پاالیش نفت اصفهان در 
زمینه ارتقاى محصوالت

هجدهمین نمایشگاه بین المللى ایران متافو با 
حضور مهدى صادقى نیارکى معاون امور صنایع 
وزارت صمت در محل دائمى نمایشــگاه هاى 

تهران افتتاح شد.
مهدى صادقــى نیارکى در آییــن افتتاحیه این 
نمایشگاه گفت: تولید ریل در ذوب آهن اصفهان 
افتخار جمهورى اسالمى ایران است و محصول 
داراى ارزش افــزوده باال به شــمار مى رود که 
این شــرکت از دو ســال پیش با ورود به تولید 
این محصول گامى موثر در راستاى خودکفایى 

برداشته اســت . وى افزود : عنوان سیاست گذار 
در راستاى حمایت از تولید نسبت به تدوین نظام 
تعرفه اى اقدام کرده ایم تا با محقق شــدن این 
موضوع سهم خودمان را بیش از پیش در حمایت 

از تولید داخل ایفا کرده باشیم.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد:وزارت صمت 
تامین زنجیره تولید از معدن تا محصول نهایى در 
دســت اقدام دارد تا تولید کنندگان فوالد کشور 
بدون دغدغه به تولید محصوالت داراى ارزش 

افزوده باال بپردازند.

تولید ریل در ذوب آهن افتخار است

نیروگاه اصفهان با کمک از فناورى گامى بزرگ جهت 
صرفه جویى در مصرف آب برداشت.

مدیرعامل شرکت تولید نیروى برق اصفهان در بیان این 
خبر گفت: طرح موضوع رفع مشــکل محدودیت تولید 
نیروگاه اصفهان و همچنین صرفه جویى در مصرف آب 
به علت کاهش نزوالت آســمانى، این طرح در دهه 90 
مطرح شد. عالوه بر ارائه طرح هاى مختلف تحقیقاتى 
توسط دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتى، پس از بررسى 
طرح هاى ارائه شده توسط صاحب نظران از شرکت هاى  
مادر تخصصى، توانیر، آب منطقه اى، آبفا، محیط زیست، 

استاندارى، دانشگاه ها و مشاوران، طرح ها از نظر فنى و 
اقتصادى آنالیز شد و در نهایت راه حل پیشنهادى کارگاه 
مهندســى ارزش مبنى بر احداث تصفیه خانه فاضالب 
در نیروگاه اصفهان با ظرفیت محدود و اصالح سیستم 
خنک کننده براى دو  واحد بخارى320 مگاواتى تایید و 

تصمیم به انجام آن شد. 
سعید محســنى افزود: از میان طرح هاى مختلفى که 
به جاى برج خنک کننده تر بکار برده مى شود سیستم 
خنک کننده هلر یا سیســتم ACC و یا سیستم ترکیبى 
هیبرید (متشکل از برج هاى خشک و تر) را مى توان نام 

برد. با توجه به اینکه فشار بخار توربین L.P  براى شرایط 
برج تر طراحى شده است تبدیل آن به سیستم هاى کامًال 
خشک که شرایط متفاوتى براى بخار خروجى از توربین  
L.P دارد و با توجه به هزینه باال، انجام آن امکان پذیر 

نبود. لذا سیســتم هیبریدى که ترکیبى از برج خشک و 
برج تر مى باشد انتخاب گردید.

وى در ادامه گفت: با اجــراى این طرح به طور میانگین 
حدود 85 درصد  در مصرف آب ســالیانه صرفه جویى 
مى شود که معادل مصرف آب شرب یک شهرك صد 

هزار نفرى مى باشد.

رفع محدودیت تولید نیروگاه اصفهان و صرفه جویى در مصرف آب 

با حضور نماینده  اصفهان در مجلس شــوراى اســالمى،  
راهکارهاى تامین منابع مالى اجراى تاسیســات فاضالب 

شهر قهجاورستان بررسى شد.
مهدى طغیانى در این جلسه بر اجراى تاسیسات فاضالب 
شهر قهجاورســتان تاکید و بیان کرد: با توجه به موقعیت 
توپوگرافى زمین در ایــن منطقه کــه آب در بافت زمین 
نفوذ نمى کند، اجراى تاسیسات فاضالب به منظور حفظ 

محیط زیست و کاهش آالینده هاى زیست محیطى بسیار  
ضرورى است. وى افزود: باید راه هاى تامین منابع مالى این 
طرح به خوبى بررسى شود تا اجراى آن در کوتاه ترین زمان 
ممکن عملیاتى گردد.   نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شوراى اسالمى اعالم کرد: مشارکت بخش خصوصى در 
اجراى این طرح راهکارى بسیار مناسب است، هر چند که 
دســتگاه ها و مردم نیز باید همکارى الزم را در ســرعت 

بخشیدن به آن انجام دهند.     طغیانى استفاده از پساب در 
صنعت را ضرورى دانست و گفت: باید زمینه هاى استفاده 
از پساب در صنعت بیش از پیش در استان فراهم شود تا با 

فرایند بازچرخانى آب بتوان بر مشکالت کم آبى غلبه کرد.
در ادامه این نشست مدیرعامل آبفاى استان اصفهان با بیان 
این که تا کنون 5 کیلومتر از 47 کیلومتر شبکه جمع آورى 
فاضالب شهر قهجاورستان اجرا شــده است گفت: براى 
اجراى 42 کیلومتر شبکه جمع آورى  فاضالب باقى مانده، 
خط انتقال به تصفیه خانه فاضالب شرق و احداث ایستگاه 

پمپاژ به 1800 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. 
هاشــم امینى افزود: انتظار مى رود با مشــارکت بخش 
خصوصى و همکارى مسئوالن امر، اعتبار مورد نیاز براى 
اجراى این طرح در آینده نزدیک فراهم شــود، هر چند که 
آبفاى استان اصفهان تدابیر الزم براى عملیاتى شدن این 

پروژه را در دستور کار قرار داده است.
مدیرعامل آبفاى اســتان اصفهان اعالم کــرد: با اجراى 
این طرح در هر ثانیه 22 لیتر پساب به تصفیه خانه منتقل

 مى شود که پیش بینى مى شود این میزان تا سال 1425 به 
38 لیتر در ثانیه افزایش یابد.

تکمیل شبکه فاضالب قهجاورستان به 1800 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش روابط عمومى فرماندارى اصفهان، محمدعلى 
احمدى فرماندار اصفهان در نشستى با دهیاران و اعضاى 
شوراهاى اسالمى روســتاهاى دهستان قهاب واقع در 
بخش مرکزى اصفهان، با اشاره به اهمیت بررسى و رفع 
مسائل و مشکالت روستاها، عنوان کرد: اهم مشکالت 
روستاها در حوزه بنیاد مسکن، راه و شهرسازى، حمل و 
نقل جاده اى، توزیع برق و جهاد کشاورزى است که باید 
با همکارى و همراهى  مسئوالن ذى ربط و کار و تالش 

جهادگونه مرتفع گردد.
فرماندار اصفهان تصریح کرد: بنیاد مسکن نسبت به تهیه 
ضوابط و مقررات تفکیک زمین هاى مســکونى داخل 

طرح هادى روستا اقدام و ظرف مدت یک ماه، اقدامات 
مقتضى در دهیارى صورت پذیرد. احمدى افزود: طرح 
هادى روستاها بازنگرى و اقدامات الزم پیرامون اصالح 

آنها انجام گردد.
وى تأکید کرد: دهیارى ها و شوراهاى اسالمى روستاها 
نســبت به نصب اطالعیه و یا بنــر درخصوص خرید و 
فروش در محدوده روســتا با مراجعه به دهیارى و عدم 
خرید و فروش خارج از محــدوده و تصرف غیرقانونى 

اراضى اقدام گردد.
فرماندار اصفهان اظهار داشت: طرح ساماندهى و ایمنى 
جاده مزرعه گورت ظرف مدت یــک ماه آینده، آماده و 

مصوبات استانى و شهرستانى آن پیگیرى گردد .احمدى 
اذعان داشت: مشکالتى درخصوص حمل و نقل عمومى 
در روستاهاى بخش مرکزى وجود دارد که انشاء ا... در 
آینده با پیگیرى و همکارى بین بخشــى درصدد رفع 

آنها هستیم.
وى درخصوص روشنایى جاده حتم آباد به جالدران نیز 
افزود: دهیارى هر دو روستا با پیگیرى طرحى مشترك 
و مراجعه به شــرکت توزیع برق، نسبت به رفع مشکل 
روشنایى جاده حتم آباد به جالدران اقدام نمایند .فرماندار 
اصفهان تأکید کرد: گزارش مصوبات اتخاذ شده در این 

نشست باید به صورت هفتگى به فرماندارى ارائه گردد.

مشکالت روستاها باید مرتفع شود

شهردارى گوگد به استناد مصوبه شماره 15 مورخه 1400/09/07  شوراى محترم اسالمى شــهر و نظرات هیات کارشناسان به شماره 
1400/102/د و 1400/103/د   مورخ  1400/9/9 در نظر دارد جهت آزاد سازى امالك واقع در طرح احداثى خیابان حافظ تعدادى ازامالك 
(کارگاهى و مسکونى ) خود را طبق جدول و شرائط ذیل از طریق مزایده عمومى واگذار نماید متقاضیان محترم میتوانند پیشنهادات 

خود را تا تاریخ 1400/10/01  به واحد حراست شهردارى ارائه ورسیددریافت نمایند.

1-واریز مبلغ 5 درصد کل مزایده  به حساب سیباى شماره 0107391071003 نزد بانک ملى شعبه گوگد بابت سپرده شرکت در  مزایده 
الزامى مى باشد.

2-محل و مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکت: متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت 14 روز چهار شنبه مورخ 1400/10/1 نسبت به دریافت 
اسناد مزایده و تحویل آن به دبیرخانه شهردارى اقدام نمایند.

3-کمیسیون عالى معامالت براى امر فوق راس ساعت 12 روز  پنج شنبه مورخ 1400/10/2 در محل شهردارى برگزار و برنده مزایده اعالم 
مى گردد.

4-به پیشنهادات مبهم، مخدوش ، مشروط و فاقد ســپرده و خارج از موعد مقرر و یا نداشتن هر یک از شرائط مزایده  ترتیب اثر داده 
نخواهد شد. 

5-شهردارى در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

6-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.
7-هزینه درج آگهى و .... بعهده برنده مزایده مى باشد.

*متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطاعات  بیشتر و سایر شرایط با واحد شهرسازى شهردارى یا با تماس با تلفنهاى 57330020 
الى 22 اطالعات بیشترکسب نمایند*

آگهى مزایده نوبت  اول فروش
 زمین هاى کارگاهى و  مسکونى

م.الف:1236677حسین على محمدى رزوه - شهردار گوگد

چاپ اولچاپ اول

آدرس جمع کل مبلغ پایه
هر متر مربع (ریال) کاربرى مساحت

متر مربع
شماره
پالك ردیف

گوگد خیابان امام خمینى (ره) انتهاى کوچه شهید بقائى 3/360/000/000 16/800/000 مسکونى 200 A005 1
گوگد خیابان امام خمینى (ره) انتهاى کوچه شهید بقائى 3/360/000/000 16/800/000 مسکونى 200 A006 2
گوگد خیابان امام خمینى (ره) انتهاى کوچه شهید بقائى 3/360/000/000 16/800/000 مسکونى 200 A007 3
گوگد خیابان امام خمینى (ره) انتهاى کوچه شهید بقائى 3/360/000/000 16/800/000 مسکونى 200 A008 4
گوگد خیابان امام خمینى (ره) انتهاى کوچه شهید بقائى 3/040/000/000 15/200/000 مسکونى 200 A0010 5
گوگد خیابان امام خمینى (ره) انتهاى کوچه شهید بقائى 3/040/000/000 15/200/000 مسکونى 200 A0011 6
گوگد خیابان امام خمینى (ره) انتهاى کوچه شهید بقائى 3/040/000/000 15/200/000 مسکونى 200 A0012 7
گوگد خیابان امام خمینى (ره) انتهاى کوچه شهید بقائى 3/040/000/000 15/200/000 مسکونى 200 A0013 8
کمربندى سردار شهید سلیمانى جنب فروشگاه کوثر 7/533/440/000 16/000/000 کارگاهى 470/84 A007 9

گوگدکمربندى سردار شهید سلیمانى جنب فروشگاه کوثر 8/851/800/000 15/000/000 کارگاهى 590/12 A008 10
گوگدکمربندى سردار شهید سلیمانى جنب فروشگاه کوثر 6/516/300/000 15/000/000 کارگاهى 434/42 A0011 11
گوگدکمربندى سردار شهید سلیمانى جنب فروشگاه کوثر 13/028/925/000 17/500/000 کارگاهى 744/51 A0013 12
گوگدکمربندى سردار شهید سلیمانى جنب فروشگاه کوثر 11/539/675/000 17/500/000 کارگاهى  659/41 A014 13

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه پیام نوردر مقطع کارشناسى در ترم بهمن آغاز شد.
رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان گفت: متقاضیان ثبت نام و انتخاب رشته بدون آزمون 
(بر اساس سوابق تحصیلى) در مقطع کارشناسى، ورودى بهمن ماه سال 1400 به صورت 
  www.sanjesh.org :اینترنتى از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانى
براى ثبت نام خود اقدام کنند. محمد رضا جاللى افزود: بر اساس اطالعیه سازمان سنجش 
آموزش کشــور، دفترچه راهنماى ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش متقاضیان، همزمان با 
شروع ثبت نام از طریق این سایت قابل مشاهده و در دسترس است. وى گفت: متقاضیان 
براى دریافت اطالعات بیشتر میتوانند به پورتال دانشگاه پیام نور استان اصفهان به نشانى:

 www.isfahan.pnu.ac.ir مراجعه کنند.

آغاز ثبت نام بدون آزمون دانشگاه پیام نور


