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شاهدانى که اجاره اى هستند معلمان در برخى مدارس اصفهان تدریس نکردندپارساپیروزفر چگونه وارد سینما شدهند، کیوى ایران را تائید نکرد فرشاد همه کار کرد جز گلزنى! اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اسارت 
در دام 

تلفن همراه

بحران بزرگ آب، زیر زمین است نه روى زمین
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اوج گیرى آلودگى 
هواى اصفهان در 
روزهاى سه شنبه و 

چهارشنبه

علیرضا شریفى یزدى، روانشناس اجتماعى با اشاره به شیوع پدیده 
«فابینگ» (وابستگى شدید به تلفن همراه و سایر ابزارهاى ارتباطى 

هنگام حضور در جمع دوستان و خانواده)، گفت: این روزها در جمع هاى 
خانوادگى و مهمانى ها شاهد هستیم افراد زمانى را به تلفن همراه خود 

اختصاص مى دهند، به این معنا که این افراد به صورت فیزیکى...

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان با اعالم اینکه از روز دوشنبه شرایط براى 
افزایش غلظت آالینده ها و کاهش کیفیت هوا در 
مناطق مرکزى و صنعتى استان مهیا است، گفت: 
آلودگى هوا در روزهاى سه شنبه و چهارشنبه این 

هفته به اوج مى رسد.
آسیه آقایى اظهار کرد: نقشــه هاى هواشناسى 
بیانگر استقرار جوى نســبتًا پایدار تا اواخر هفته 
بر روى استان است. بر این اساس طى این مدت 

وضعیت جوى در بیشتر ...

گرانى عجیب آجیل در بازار اصفهانگرانى عجیب آجیل در بازار اصفهان
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار مى گوید در آستانه شب یلدا قیمت سه پاکت کوچک آجیل دست کم دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار مى گوید در آستانه شب یلدا قیمت سه پاکت کوچک آجیل دست کم 500500 هزار تومان مى شود هزار تومان مى شود
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افت سطح آب زیرزمینى حوضه زاینده رود، بیشتر از ارتفاع منارجنبان!

گلر ذوب آهن:

گلى که خوردم را هیچ 
دروازه بانى نمى توانست بگیرد

گلر ذوب آهن در مورد گلى که در دیدار با نفت مسجد سلیمان 
دریافت کرد، گفت: من فکر مى کنــم هیچ دروازه بانى 
نمى توانســت این توپ را دریافت کند و هرکسى هم 

جاى من بود گل مى خورد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

خشونت هاى خانگى؛ 
بیشترین امدادخواهى 
از 123 در اصفهان

600 سرى جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد 
اصفهان اهدا شد

8

نویدکیا به پشتوانه ریگى نویدکیا به پشتوانه ریگى 
2در «آزادى» در «آزادى» 
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رییس کل دادگسترى استان خبر داد؛رییس کل دادگسترى استان خبر داد؛

حمایت دستگاهحمایت دستگاه
 قضایى از   قضایى از  

سرمایه گذارىسرمایه گذارى
 در اصفهان در اصفهان

رئیس جمهور:رئیس جمهور:

واکسیناسیونواکسیناسیون
 را با جدیت  را با جدیت 

پیگیرىپیگیرى
 مى کنیم مى کنیم

خاطره جالب خاطره جالب 
پروانه معصومى از برنده 
شدنش در جشنواره فجر
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جرشدنش در جشنواره فجر ر و رج فش ا ش ش رهفجرش شنو شدنش در جشنواره فجرشدشدر
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به مناســبت ســالروز میالد باســعادت حضرت 
زینب کبرى (س) و روز پرســتار آیین جشنى با 
حضور منصور یــزدى زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان، خدامراد صالحى فرماندار شهرســتان 
لنجان، کوروش اسفندمند مدیر حوزه مدیرعامل 
و تعامــالت منطقه اى، علیرضــا آجدانى رییس 
بیمارستان شــهید مطهرى و جمعى از مسئولین 
و پرستاران این مرکز درمانى در سالن اجتماعات 

بیمارستان شهید مطهرى برگزار شد.
منصور یزدى زاده در این آیین جشــن با تبریک 
روز پرستار و زنده نگه داشتن یاد مرحومه مهدى 
پور از تالشــگران عرصه ســالمت بیمارستان 
شــهید مطهرى گفــت: پرســتارى، حرفه اى 

سراسر مســئولیت اســت که با زندگى مردم در 
سخت ترین شرایط ارتباط مستقیم دارد. بیماران 
با امید به بهبودى وارد بیمارســتان مى شوند و با 
تالش شبانه روزى پرستاران به واقع ایثارگر، ایام را 
مى گذرانند. وى افزود: در دو سال گذشته به دلیل 
شیوع گســترده ویروس کرونا، پرستاران در کل 
کشور مقاومت و از خودگذشتگى داشتند و با نثار 
جان خودشان در جبهه ســالمت از هیچ تالشى 

فروگذارى نکردند.
شایان ذکر است این آیین جشــن با برنامه هاى 
فرهنگى و هنرى و تجلیل از جمعى از پرستاران 
به نمایندگى از کادر پرســتارى بیمارستان شهید 

مطهرى همراه بود.

برگزارى آیین جشن روز پرستار در بیمارستان شهید مطهرى 
روز چهارشنبه 17 آذر ماه امور برق شهرســتان فالورجان به عنوان دومین شهرستان 

پایلوت جهت نصب سیستم جامع مالى انتخاب شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان، فریدونى مدیر امور مالى 
ستاد به همراه علیرضایى کارشناس مســئول تدارکات و لطفى از شرکت محاسبان با 
حضور در امور برق فالورجان اقدام به نصب و راه اندازى سیســتم جامع مالى جدید به 
عنوان پایلوت  جهت همکاران اداره مالى این امور نمودند. در ادامه نیز آموزش الزم در 
خصوص چگونگى اســتفاده از این نرم افزار به همکاران اداره مالى داده شد.  در پایان 
نرم افزار دپو براى انبار نصب و راه اندازى گردید و در خصوص استفاده از آموزش هاى 

الزم داده شد.

پایلوت نصب سیستم جامع مالى در امور برق فالورجان

صبح روز چهارشنبه 17 آذرماه، بر اساس برنامه سالیانه برگزارى رزمایش ها و همچنین 
الزامات پدافند شیمیایى، رزمایش رفع انتشار گاز آمونیاك از تانکر سیار در منطقه نفتى 

شمال غرب اصفهان با مدیریت شرکت پاالیش نفت اصفهان انجام شد.
مسئول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شــرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: این 
رزمایش که با اعالم شــرایط اضطرارى و نواختن آژیر در پاالیشگاه آغاز شد، به دنبال 
هماهنگى هاى انجام شده و شناسایى توانمندى هاى موجود منطقه، در سطح دو و با 
همکارى صنایع نفتى واقع در شــمال غرب اصفهان همچون پاالیشگاه، پتروشیمى، 
خطوط لوله و مخابرات، پخش فرآورده هاى نفتى، نیروگاه شهید منتظرى، نفت سپاهان، 

نفت جى و منطقه 2 عملیات گاز استان به اجرا درآمد.
رحمان طهماسبى گفت: خوشبختانه به دلیل برنامه ریزى و طراحى سناریوى  مطلوب 
و همچنین انجام اقدامات الزم و مناســب در مناطق خطر و احتیاط( که پس از بررسى 
محیطى، اندازه گیرى ها، خروجــى برخى نرم افزار هاى تخصصى و ... شناســایى و 

مشخص شده بود)، رزمایش با موفقیت پایان یافت.
وى ادامه داد: پس از اتمام رزمایش، مصاحبه تصویرى در کنترل حراست توسط جانشین 
دوم مدیر شرایط اضطرارى پاالیشگاه انجام شد. همچنین به منظور بررسى نقاط قابل 

بهبود و قوت رزمایش و تجزیه و تحلیل اقدامات صــورت گرفته، اعضاى واکنش در 
شرایط اضطرارى پاالیشــگاه، نمایندگان صنایع منطقه نفتى شمال غرب اصفهان و 
همچنین نمایندگان استاندارى، در نشست مدیریت شرایط اضطرارى و پدافند غیرعامل 

حضور یافتند.

برگزارى رزمایش رفع انتشار گاز آمونیاك با مدیریت شرکت پاالیش نفت

با تکیه بر دانش تخصصى و توانمندى هاى داخلى، گرید HX۲۲۰YD موردنیاز صنایع 
خودروسازى کشور در شرکت فوالد مبارکه طراحى و تولید شد.

مدیر متالورژى و روش هاى تولید شــرکت فــوالد مبارکه از طراحــى و تولید گرید 

HX۲۲۰YD خبر داد و اظهار کرد: طراحى و تولید محصوالت جدید از اهداف استراتژیک 
فوالد مبارکه است.

علیرضا مولوى زاده با بیان اینکه در حوزه هاى مختلف، ازجمله صنایع خودروسازى با 
تعامل گسترده با مشتریان و نواحى تولید و پشتیبانى، طراحى محصوالت جدید محقق 
مى شوند، افزود: گرید HX۲۲۰YD از گریدهاى شکل پذیر و مستحکم محسوب مى شود 

که براساس استاندارد EN۱۰۳۴۶ و نیاز خودروسازان طراحى و تولید شده است.
وى گفت: با توجه به تولیــد موفقیت آمیز این محصــول و دریافت ویژگى هاى مورد 
انتظار مشتریان امکان جذب ســفارش هاى دیگر مشتریان با این گرید وجود دارد که 
الزم است از همکارى واحدهاى متالورژى و روش هاى تولید، فوالدسازى، نوردگرم، 
نورد ســرد، شــرکت ورق خودرو و همچنین واحدهاى برنامه ریزى، فروش، کنترل 
کیفى، آزمایشگاه و سایر واحدهاى پشــتیبان و نیز حمایت هاى معاون بهره بردارى

 قدردانى کنیم.

طراحى و تولید گرید موردنیاز صنایع خودروسازى در فوالد مبارکه
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جلسه افتتاحیه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در مدیریت پشتیبانى بانک ایران زمین با 
حضور مدیرعامل و جمعى از مدیران این بانک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى بانک ایران زمین، در این جلسه، عبدالمجید پورسعید با اشاره به 
بحث استاندارد سازى امور اجرایى در بانک ها گفت: صنعت بانکدارى در سال هاى اخیر 
پوست اندازى کرده است و در دنیاى رقابتى امروز، انتظارات از بانک ها متفاوت از گذشته 

است، بنابراین تمامى امور در همه بخش ها باید با کیفیت و در نهایت دقت اجرا شود.
وى بخش پشتیبانى بانک را یکى از حوزه هاى مهم بانک دانست و افزود: استقرار سیستم 
مدیریت کیفیت در این بخش مى تواند در اجراى امور مطابق با استاندارد و بهبود عملکرد 

این حوزه موثر باشد.
پورسعید با تاکید بر به نتیجه رسیدن امور محوله گفت: همکاران نباید تنها به وظایف خود 

اکتفا کنند و باید در جهت به نتیجه رساندن پروژه ها و امور، پیگیر و کوشا باشند.
در ادامه مجید رضى زاده معاون مالى و پشــتیبانى بانک ایران زمین، توضیحاتى را در 
خصوص نحوه اخذ گواهى مدیریت کیفیت در مدیریت پشتیبانى ارائه کرد و افزود: دریافت 
سیستم مدیریت کیفیت تنها بخشى از کار است و در واقع این سیستم باید در بطن گروه 

استقرار یابد و مولفه هاى آن جزو فرهنگ سازمانى قرار بگیرد.
در این جلسه همچنین داود فصیحى مدیر امور پشتیبانى و مهندسى ضمن ابراز خرسندى 

از عملکرد کارکنان حوزه پشتیبانى اظهار داشت: استقرار مدیریت کیفیت سبب خواهد شد 
عملکرد گروه مطابق با استانداردهاى مورد قبول انجام گیرد و کارایى و بازدهى اقدامات 

انجام شده را افزایش خواهد داد.
فصیحــى بــا تاکید بر اجــراى صحیــح سیســتم مدیریــت کیفیت از همــکاران 
خواســت با اجــراى صحیح دســتورالعمل هــاى این سیســتم آن را بــه فرهنگ

 سازمانى تبدیل کنند.

راه اندازى سیستم مدیریت کیفیت در بانک ایران زمین

رئیس شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان در خصوص 
توسعه فناورى در شهرستان هاى استان اصفهان و لزوم 

اعتماد به صنایع و شرکت هاى فناور داخلى براى انجام 
فناورى هاى کلیدى توضیحاتى ارائه داد.

جعفــر قیصــرى در خصــوص توســعه فنــاورى در 
شهرستان هاى استان اصفهان، اظهار کرد: در سال هاى 
گذشته برنامه اى براى توسعه فناورى در شهرستان هاى 
استان داشتیم و در شهرستان هاى استان با هماهنگى و 
همکارى نهادهاى محلى از جمله فرماندارى، دانشگاه 
پیام نور و نمایندگان آن شهرســتان ها مراکز فناورى و 
شــکوفایى ایجاد شــد تا تمام خدمات فناورى را در آن 

شهرستان ارائه دهد.
وى ادامه داد: فوالدشــهر، آران و بیــدگل، نجف آباد، 
گلپایگان و ســمیرم از جمله شهرستان هایى هستند که 
مراکز فناورى و شکوفایى در آن ایجاد شده است و آمادگى 
ایجاد این مرکز را در سایر شهرستان هاى استان اصفهان 
داریم. در بین مراکز فناورى و شکوفایى مرکز گلپایگان 

رشد بسیار خوبى داشته است.
رئیس شــهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان خاطرنشان 
کرد: در کاشــان پارك مشترك بین شــهرك علمى و 
تحقیقاتى اصفهان و دانشگاه کاشان ایجاد شده و در حال 
حاضر حدود 32 شرکت در آن مستقر و فعالیت هاى خوبى 
را نیز انجام مى دهند. در گلپایگان نیز ظرفیت محلى خوبى 

وجود دارد و پیشرفت هاى زیادى داشتند.
وى با اشــاره به لزوم و اهمیت حمایت استاندار از ایجاد 
مراکز فناورى و شــکوفایى در شهرســتان هاى استان 
اصفهان، تصریح کرد: اگر حمایت هــاى الزم از مراکز 
فناورى و شکوفایى انجام شود، قطعاً شاهد پیشرفت هاى 
خوبى خواهیم بود. همچنین هماهنگى هاى الزم براى 
توسعه مراکز توسط شهرك علمى و تحقیقاتى اصفهان 
انجام شده است و براى پیشرفت روند فعالیت ها حمایت 

استاندار ضرورى است.

اهمیت توسعه فناورى در شهرستان هاى استان اصفهان
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رئیس کانون بازنشستگان ســازمان تأمین تهران درباره 
رقم عیدى امسال بازنشستگان گفت: هنوز براى تعیین 
تکلیف رقم عیدى بازنشستگان هیچ اقدامى انجام نشده 
است و پارسال بازنشستگان به اندازه حقوق یک ماه عیدى 
دریافت کردند. على دهقان کیا با اشاره به اینکه پیشنهادى 
براى افزایش عیدى بازنشســتگان نشــده است، افزود: 
در این خصوص پیگیرى هایــى دارد صورت مى گیرد که 
بازنشستگان هم باید مثل شاغالن عیدى دریافت کنند.
وى عنوان کرد: در حال حاضر شــاغالن حداقل دو ماه و 
حداکثر سه ماه حداقل دستمزد عیدى دریافت مى کنند، 
اما وقتى افراد بازنشسته مى شــوند، به یک باره همه این 

ارقام افت پیــدا مى کند و فقط یک مــاه عیدى پرداخت 
مى کنند. دهقان کیا متذکر شد: البته پارسال به اندازه یک 
ماه حداقل حقوق عیدى پرداخت شد و سال هاى ماقبل 
آن، کمتر از این بود. در هر صورت افزایش عیدى کارگران 
پیگیرى مى شود و منتظر هستیم که ببینیم دولت در این 
خصوص چه خواهد کرد. وى در خصوص میزان افزایش 
حقوق سال آینده بازنشستگان نیز گفت: افزایش حقوق 
مربوط به شوراى عالى کار است. طبق ماده 111 قانون کار 
که حداقل بگیران هستند، ارتباط پیدا مى کند به تصمیمى 
که در شــوراى عالى کار گرفته مى شود که تاکنون هیچ 

تصمیمى در رابطه با حداقل دستمزد نگرفته است.

رئیس جمهور با اشاره به اجراى نظام مدیریت هوشمند 
کرونا، گفت: اجراى دقیق ایــن طرح نیازمند همکارى 
همه بخش هــاى دولتى و عمومى اســت. اجراى این 
طرح زحمت مردم و مســئوالن براى نظارت بر اجراى 
شیوه نامه هاى بهداشتى و صیانت از جان مردم را کمتر 
مى کند و دقت را باال مى برد.آیت ا... سید ابراهیم رئیسى 
صبح شنبه در جلسه ستاد ملى مقابله با کرونا از خدمات 
و زحمات پرســتاران به ویژه در دوران شــیوع بیمارى 
کرونا قدردانــى کرد و گفت: در قدردانى از پرســتاران 
نباید به تشکر لفظى بسنده کرد و باید پرداخت مطالبات 
و معوقات پرســتاران را به عنوان یک مسئولیت قانونى 

دولت پیگیرى کنیم.رئیس جمهور اظهار کرد: دولت با 
جدیت واکسیناســیون عمومى را به منظور صیانت از 
سالمتى و جان شهروندان پیگیرى خواهد کرد. در مورد 
واکسیناسیون کودکان زیر 12 ســال نیز باید با مطالعه 
علمى، نتایج واکسیناسیون در کشــورهاى دیگر را به 

شکل دقیق بررسى کنیم.
رئیسى درباره بازگشــایى مدارس گفت: این اختیار به 
مدیران اســتانى داده شده اســت که به شکل موردى 
و مقطعى وضعیت مدارس را بررســى کننــد و اگر در 
منطقه اى شــرایط خاصى پیش آمد صیانــت از جان 

دانش آموزان را در اولویت قرار دهند.

بازنشستگان
چقدر عیدى مى گیرند؟ 

واکسیناسیون را با جدیت 
پیگیرى مى کنیم

شاید اومیکرون آمده باشد
دکتر حمید سورى، اپیدمیولوژیست    ایسنا|
با بیان اینکه احتماًال واریانت اومیکرون ویروس 
کرونا داخل کشور ما هم هســت، گفت: از آنجا 
که نظام پایش واریانت ها را در کشــور نداریم، 
نمى توانیم مستندى مبنى بر وجود یا عدم حضور 
این واریانت در کشــور ارائه دهیم؛ البته این در 
شرایطى اســت که ما داریم بازگشت به شرایط 

عادى را تسهیل مى کنیم.

آرشیوهاى دیده نشده 
  ایسنا| مدیر شــبکه مســتند مى گوید، 
دریایى از فیلم هاى آرشیوى دیده نشده در کشور 
و در صداوسیما وجود دارد. محسن یزدى اظهار 
کرد: تصویرهاى آرشیوى ســازمان خیلى زیاد 
است و هنوز گوشــه اى از آنها را هم ندیده ایم. 
منتها آرشــیو به جهت هزینه خیلى باالیى که 
دارد، نیاز به زیرساختى دارد. این زیر ساخت وجود 
دارد اما باید کامل شود، هزینه بردار است و زمان 

زیادى هم مى خواهد. 

هیچ شهرى قرمز نیست
  خبرآنالین|تعداد شهرستان هاى کرونایى 
قرمز کشــور به صفر رسید. براســاس آخرین 
تغییرات در نقشه رنگبندى شهرستان هاى کشور 
که از 20 آذر اعمال مى شود؛ با عبور از خیز پنجم 
کرونا، تعداد شهرستان هاى قرمز مجدداً به صفر 
رسید. 321 شهرســتان در وضعیت آبى ، 119 

شهرستان زرد ، 8 شهرستان نارنجى هستند.

200دارو کمیاب شد! 
تخصیــص نیافتن    روزنامه خراسان|
ارز 4200 تومانــى واردات دارو و مواد اولیه دارو 
در نیمه دوم امســال، شــرایط نگران کننده اى 
ایجاد کرده است. آنطور که نایب رئیس انجمن 
داروســازان مى گوید، این روزها فهرست اقالم 

دارویى کمیاب و نایاب به 200 قلم رسیده است.

این بار نوبت عزتى شد
  باشگاه خبرنگاران جوان|در برنامه 
سینمایى «هفت»، مسعود فراستى در نقد سریال 
نمایش خانگى «زخــم کارى» گفت: من جواد 
عزتى را در کمدى بیش و کم دوست داشتم؛ اما 
عزتى امروز را نمى شناســم. عزتى که در «زخم 
کارى» و حتى در «ماجراى نیمروز» در نقشــى 
جدى بازى کرد را نمى توانم بپذیرم؛ چرا که در این 
نقش ها هم عکس العمل هایش کمدى است. او 
در «زخم کارى» از همسرش سیلى مى خورد، اما 
بُهت عزتى در آن صحنه کامًال کمدى است و نه 
درام و تراژیک. جواد عزتى نتوانست و به نظر من 

نمى تواند بدمِن یک فیلم بشود. 

همسر مشایخى درگذشت
  ایسنا| گیتى رئوفى، معلم بازنشســته و 
همسر جمشید مشایخى صبح روز 20 آذر ماه در 
یکى از بیمارستان هاى تهران درگذشت. او که 
چند ماه قبل به همراه فرزندش نادر مشایخى به 
کرونا مبتال شده بود، از این بیمارى بهبود یافت 
اما در چند هفته اخیر بــه دلیل عوارض کرونا در 

بیمارستان بسترى شد. 

هر سه شنبه تا پایان سال
مدیرعامل ســایپا اعالم کرد که    تسنیم|
در راستاى تحقق برنامه هاى وزیر صنعت براى 
کنترل قیمت ها در بازار خودرو، این خودروســاز 
تا پایان سال 1400 هر هفته سه شنبه یک طرح 
عرضه محصوالت خواهد داشــت. ســیدجواد 
ســلیمانى در خصوص خودروهایــى که در این 
طرح هاى فروش عرضه خواهند شد نیز تشریح 
کرد: تقریبًا تمامى محصوالت گروه خودروسازى 
سایپا در این طرح هاى فروش عرضه خواهند شد.

گناه یکى از موانع
 نزول باران است 

نمــاز طلب بــاران بــه امامت    آفتاب  نیوز|
آیت ا.. ســید ابوالحســن مهدوى عضــو خبرگان 
رهبرى روز جمعه در اصفهان برگزار شد. مهدوى در 
خطبه هاى پس از نماز، گنــاه را یکى از موانع نزول 
باران عنوان کــرد و گفت: ما وظیفــه داریم با دلى 
شکسته استغفار کنیم؛ بلکه خداوند، باران رحمتش 
را بر ما نازل کند. وى بر اســتقامت و صبر در مقابل 
سختى ها و دشوارى ها تأکید کرد و گفت: البته ما هم 
نیاز به استغفار داریم و هم استقامت، در شرایط کنونى 
وظیفه مردم در مقابل تهدیدها و تحریم ها بســیار 

سنگین است و ایستادگى و مقاومت ضرورى است.

پیشنهاد عجیب نماینده اراك  
محمدحسن آصفرى، نماینده اراك    برترین ها|
در مجلس، براى حل مشــکل زیان مردم در بورس 
یک راهکار ارائه کرد. وى در این باره نوشــت:  اگر 
قوه قضاییه 50 نفر از آن دانه درشــت هایى را که در 
بورس باالى صد میلیارد تومان سود کردند و یک ماه 
قبل از ریزش بورس سرمایه هاى خود را از آن خارج 
نمودند را احضار کند و فقط 60 درصد از سودى را که 
با سوء اســتفاده به جیب زده اند را برگرداند، مشکل 
مردمى که زندگى خود را فروختند و به بورس آوردند 

حل مى شو د.

 تبریک به 
خبرنگار تحریم شده

اسامى ســه ایرانى به فهرست جدید    ایسنا|
تحریم هاى انگلیس اضافه شــده که در بین آنها نام 
على رضوانى، خبرنگار صداوســیما و  مجرى بخش 
«بدون تعــارف» اخبار 20:30 به چشــم مى خورد. 
پیمان جبلى، رئیس سازمان صداوسیما با «تبریک» 
قرار گرفتن نام رضوانى در کنار بازپرس دادسراى اوین 
و رئیس سابق این زندان در فهرست تحریم شده هاى 
جدید انگلیس، در نامه اى خطاب به على رضوانى، به 

او تبریک گفته است.

400نفر ببریم! 
سخنگوى هیئت رئیسه مجلس درباره    فرارو|
اعضاى هیئت ایرانى حاضر در مذاکرات وین گفت: 
به جاى 40 نفر 400 نفر کارشــناس ببریم که یک 
توافق خوب داشته باشیم که تمام وجوه را داشته باشد 
به نفع کشور است. اتفاق خوبى که در مذاکرات این 
دوره افتاد این بود که کارشناسان متعددى رفتند. دوره 
قبلى مذاکره کردیم و تعهداتى را پذیرفتیم اما مسئله 

اقتصاد مردم تغییرى نکرد. 

ضرب و تقسیم کنید،
 مى فهمید

سید حسین نقوى حسینى،    دیده بان ایران|
سخنگوى کمیسیون ویژه برجام در مجلس نهم  در 
پاسخ به انتقادها درباره هزینه هاى سفر تیم مذاکره 
کننده فعلى گفت: منتقدان یک محاسبه ساده کنند 
و تعداد روزهایى که تیم آقــاى ظریف به مذاکرات 
مى رفت و مثل تعطیالت در محل مذاکرات مستقر 
مى شدند در تعداد سفرها ضرب کنند تا مشخص شود 
هزینه زیاد سفرهاى خارجى براى مذاکرات در کدام 

دو دولت بیشتر  مى شود.

کشور با اتوکشیده ها
اداره نمى شود 

  خبرگزارى حوزه|غالمعلى حدادعادل، عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ورود 
نیروهاى جهادى براى اداره کشور مایه امید مردم شده 
و کلید فتح و زمینه ساز برکت است، گفت: کشور در 
شرایطى نیست که بخواهد با نیروهاى اتوکشیده اداره 
شود. وى  اظهار کرد: نعمت زندگى در دوران انقالب 
اسالمى، توفیق بزرگى است که باید قدر آن را دانست.

خبرخوان

بر اساس برآوردهاى صورت گرفته در سال آبى گذشته بیشتر از 65 درصد از 
آب مصرفى در همه بخش هاى کشاورزى، صنایع و شرب از منابع آب هاى 
زیرزمینى تأمین شــده و تنها 35 درصد از آب مورد استفاده کشور از محل 

آب هاى سطحى و سدهاى کشور تأمین مى شود.
توجه به این آمار بیانگر آن است که کمبود آب مشــاهده شده در سدها و 
رودخانه هاى کشور در بهترین حالت تنها 35 درصد از بحران آب در کشور 
هســتند و بیش از 65 درصد دیگر از ابعاد بحــران آب در ایران باید در زیر 

زمین جستجو شود.
در همین راستا بنابر به روز ترین آمار شــرکت مدیریت منابع آب ایران در 
حوضه آبریز زاینده رود، به طور متوسط در سال آبى 1361-1360 اگر در 
سطح حوضه آبریز زاینده رود چاه به عمق 3/7 متر حفر مى شد، مى توانستید 
به آب رسیده و از این مایع حیات استفاده کنید. به بیان علمى تر، سطح آب در 
آب خوان هاى زیرزمینى مستقر حوضه آبریز زاینده رود در 39 سال گذشته 

به طور متوسط تنها 3/7 متر از سطح زمین فاصله داشته است.
تداوم روند برداشت آب بى رویه از منابع آب زیرزمینى در طول این 39 سال 
از سال 1360 تا کنون سبب شده تا براى رســیدن به آب در حوضه آبریز 
زاینده رود، چاهى به عمق حداقل 21/9 متر مورد نیاز باشد. به عبارت دیگر، 
سطح ایستابى آبخوان هاى حوضه آبریز زاینده رود مطابق به روزترین آمار 
موجود در این ســال ها نزدیک به 18/2 پایین  رفته و حجم قابل توجهى از 

ظرفیت ذخیره آب در این خاك مناطق مذکور تخریب شده است.
براى درك صحیح از ابعاد افت ســطح آب هاى زیرزمینى در حوضه آبریز 
زاینده رود، بهتر اســت بدانیم، ارتفاع اثر تاریخــى منارجنبان در اصفهان 
نزدیک به 17/5 متر است و در طول 39 سال گذشته سطح آب در سفره هاى 
آب زیرزمینى حوضه آبریز زاینده رود نزدیک به یک متر بیشتر از کل ارتفاع 

منارجنبان پایین رفته است.
عالوه بر میزان افت تراز آب زیرزمینى، استناد به آمار تغییرات تجمعى حجم 
آب سفره هاى زیرزمینى حوضه آبریز زاینده رود مى تواند ابعاد بحران در این 
منطقه را نمایان کند. در همین راستا بر اساس اطالعات شرکت مدیریت 
منابع آب ایران، در سال آبى 1361-1360، سفره هاى آب زیرزمینى مستقر 
در حوضه آبریز زاینده رود تنها 33 میلیون متر مکعب ناترازى داشته است.

در طول 39 ســال گذشــته و بنابر آخرین آمار موجود حجم آب موجود در 
آب خوان هاى حوضه آبریز زاینده رود با افت بى سابقه مواجه شده و 8 میلیارد 
و 270 میلیون متر مکعب کسرى آب را به ثبت رسانده است. به استناد این 
آمار میزان ناترازى آب در منابع زیرزمینى حوضه آبریز زاینده رود در طول 

39 سال گذشته بیشتر از 250 برابر شده است.
توجه به آمار بحران آب در زیرزمین این مســئله را روشن مى کند که ابعاد 
خشکسالى در منابع زیرزمینى بســیار فراتر از منابع آب هاى سطحى است 
و بى توجهى به این منابع مى تواند مســئله بحران آب مرکز کشور را بسیار 

پیچیده تر از گذشته کند.
یکى از دالیل پیچیدگى بحران آب در زیر زمین نسبت به منابع سطحى آن 

است که شرایط بارندگى در یکسال خشکسالى مى تواند منابع آب سطحى را 
تقویت کرده و حتى از میزان گذشته نیز بهتر کند اما بهبود شرایط بارش پس 
از یک دوره خشکســالى لزومًا به معناى افزایش میزان آب هاى زیرزمینى

 نیست.
علت این مسئله به ســاختار ذخیره آب در زیر زمین باز مى گردد، جایى که 
حفرات ریز و درشــت در اعماق ســنگ و خاك امکان ذخیره آب را ایجاد 
مى کند. بر این مبنا در شرایطى که زمینه خشکسالى براى سال هاى طوالنى 
ایجاد شده و ســطح آب زیرزمینى افت کند، تنش موجود در پیکره خاك و 
همچنین بارهاى ســطحى زمینه تخریب این حفرات را فراهم کرده و به 
اصطالح رایج زمین نشست پیدا مى کند. در ادامه این فرایند مخرب، خاك 
نشست کرده دیگر امکان ذخیره آب را از دست داده و یکسال پر بارش دیگر 

نمى تواند این منابع آب را احیا نماید.
بر این اساس به اســتناد مقاله منتشر شــده در فصلنامه علمى پژوهشى 
پژوهشــکده حفاظت خاك و آبخیزدارى، میزان فرونشست ثبت شده در 
دشت مهیار به عنوان یکى از دشــت هاى پایین دست حوضه آبریز زاینده 

رود، در هر سال معادل 18 سانتیمتر برآورد مى شود.
در طول 39 سال گذشته روند نزولى کاهش میزان آب ذخیره شده در منابع 
زیرزمینى تنها در چهار مقطع در 11 سال روند صعودى به خود گرفته است و 
در بهترین حالت سال آبى 1372-1371 نسبت به سال آبى 1370-1371 

با افزایش 1/1 مترى مواجه شده است.
در ســال آبى 1398-1397 نیز با وجود اینکه میزان بارندگى بى سابقه در 
طول 50 سال اخیر اتفاق افتاد اما ســطح آب هاى زیرزمینى تنها یک متر 
اضافه شده و میزان ناترازى نیز فقط به اندازه 667 میلیون متر مکعب اضافه 
شد. با توجه به موارد ذکر شده طبیعتًا برداشت آب از منابع زیرزمینى باید با 

وسواس بسیار بیشترى از منابع آب سطحى همراه شود.
این در حالى است که ابتدایى ترین موارد مرتبط با ثبت دقیق میزان برداشت 
آب زیرزمینى در کشور وجود ندارد و تأسیسات شخصى غیرمجاز برداشت 
آب زیرزمینى در سراســر ایران سبب شــده تا هیچ برآورد تقریبًا دقیقى از 
الفباى مدیریت منابع آب زیرزمینى یعنى آمار برداشــت آب وجود نداشته 

باشد.

بحران بزرگ آب، زیر زمین است نه روى زمین

افشاگرى رسمى بعد از 12 سال

على دایى با دستور احمدى نژاد از تیم ملى اخراج شد
سخنگوى سابق سازمان تربیت بدنى به صورت رسمى 
اعالم کرد که برکنارى على دایى از ســرمربیگرى تیم 
ملى ایران در فروردین 1388 و بعد از باخت به عربستان 

با دستور نهاد ریاست جمهورى بوده است.
این برکنارى در حالى رخ داد کــه هنوز تیم ایران براى 
صعود به جام جهانى شانس داشت اما با برکنارى دایى 
و حضور افشین قطبى، تیم ملى در نهایت از راهیابى به 
جام جهانى آفریقاى جنوبى بازماند و ناکامى بزرگى را 

تجربه کرد.
دایى بارهــا بعــد از آن اتفــاق اعالم کــرده بود که 
برکنــارى اش ارتباطى با فدراســیون فوتبــال ندارد 
و نهادهاى باالتر از فدراســیون تصمیم بــه اخراج او 
گرفته اند.  با این حال دیروز شــنبه محمد آخوندى که 
در آن زمان ســخنگوى ســازمان تربیت بدنى بود به 
صورت رسمى درباره اخراج على دایى افشاگرى و آن را 
تصمیم نهاد ریاست جمهورى و شخص رئیس جمهور 

(محمود احمدى نژاد) عنوان کرد.
آخونــدى در این خصوص گفت: ایــن تصمیم در نهاد 
ریاســت جمهورى گرفته و اعالم شــد. با من تماس 

گرفتند که خبــر را اعالم کنم اما گفتم مســئولیتش با 
افراد دیگر و فدراســیون فوتبال اســت. وى افزود: ما 
از اعالم خبــر برکنارى دایى در ســازمان تربیت بدنى 

امتناع کردیم.
سخنگوى پیشــین ســازمان تربیت بدنى که با برنامه 
«ســالم صبح بخیر» گفتگو مى کــرد، در ادامه درباره 
اینکه آیا شخص رئیس جمهور این تصمیم را گرفته بود؟ 
گفت: چیزى که من به صورت غیر رسمى مى دانم بله 
ایشان این تصمیم را گرفت؛ ولى به صورت رسمى نهاد 
ریاست جمهورى تصمیم گیرى کرد به علت فشار افکار 
عمومى، اطرافیان مجموعه را به این نتیجه رساندند که 

على دایى نباشد.
آخوندى همچنین درباره اینکه گفته مى شــد برکنارى 
على دایى بخاطــر این بود که وى اجــازه نداد محمود 
احمدى نژاد بین دو نیمه بازى ایران و عربســتان وارد 
رختکن شود، اظهار کرد: اطالعى در این خصوص ندارم.

سخنگوى پیشین سازمان تربیت بدنى گفت: آن تغییر 
(برکنارى دایى) اشتباه بود. اگر دایى در تیم ملى مى ماند 

به جام جهانى مى رفتیم.

افت سطح آب زیرزمینى حوضه زاینده رود، بیشتر از ارتفاع منارجنبان!

رئیس اتحادیه بار فروشــان با تأیید خبر تأیید نشــدن 
استاندارد کیوى تولید شده ایران از سوى هند، گفت: از 
سال جارى دیگر برخى از کشــورهاى هدف صادراتى 
به اخذ تأییده ســازمان حفظ نباتات ایــران براى ورود 
محصوالت کشاورزى کفایت نمى کنند و ایران باید بنا 

به کیفیت و استانداردهاى آنها تولید کند.
مصطفى دارایى نژاد خاطر نشان کرد: این کشورها بنا به 
استاندارهاى خود محصوالت کشاورزى را وارد مى کند 
و بنا به این اســتانداردها کیوى ایران با استانداردهاى 
هند مطابقت نــدارد. وى افزود:  از خرداد ســال جارى 
بخشنامه اى از کشــورهاى صادراتى به دست ما رسیده 

که مبنى بر آن میزان سم و کود در محصوالت کشاورزى 
مشخص است. کشــورهاى عمان، قطر، هند، روسیه، 
امارات متحده عربى و پاکستان بنا به دستورالعمل هاى 

جدید خواهان محصوالت کشاورزى ما خواهند بود.
وى در ادامه گفت: اگر وزارت جهاد کشاورزى به خصوص 
ســازمان حفظ نباتات در این زمینه با جدیت ورود نکند 
تردید نداشته باشید که بازارهاى صادراتى خود را  از دست 
مى دهیم و بر همگان مشخص است که چه آسیبى به 
بدنه اقتصادى کشور خواهد خورد. برخى از کشورهاى 
همسایه از جمله ترکیه منتظر این است که ما بازارهاى 
خود را  از دست بدهیم و آنها این بازارها را تصاحب کنند. 

این فعــال اقتصادى با اشــاره به مرجوع شــدن فلفل 
دلمه اى هاى ایران از روســیه در هفته گذشــته گفت: 
روسیه دیگر بارهاى آلوده را مرجوع نخواهد کرد و آنها 

را معدوم مى کند.
دارایى نژاد تصریح کرد: دقت در نبود ســموم فقط نباید 
محدود به محصوالت صادراتى باشد این دقت با کیفیت 
محصوالتى که در داخل کشور نیز استفاده شده لحاظ شود 
چراکه ایرانیان نیز مستحق خوردن نیترات و دیگر سموم 

باقیمانده در محصوالت کشاورزى نیستند. 

هند، کیوى ایران را تأیید نکرد

همه دیده اید؛ طى یک دو روز گذشــته کلیپى از یک    نامه نیوز |
دوربین مخفى متفاوت – اگر نگوییم عجیب – در فضاى مجازى منتشر 
شده و دست به دست مى شود. آن هم در صفحات اینستاگرامى که عمومًا 

براى انتشار فیلم و اخبار پول مى گیرند. 
آنچه کلیپ مذکور را مورد توجه و متفاوت مى کند اما محتواست. قبًال هم 
کلى دوربین مخفى در محیط تاکسى ساخته شــده و مایه شوخى و خنده 
شده بود، این بار اما فرق دارد. این بار مسافر تاکسى از رادیویى که در حال 
پخش خبر است یک خبر خاص و شوکه کننده مى شنود. هلیکوپتر یا به قول 

خودشان بالگرد آقاى رئیسى سقوط و او فوت کرده است! سازنده این دوربین 
مخفى در واقع خواست واکنش ها به شنیدن این خبر را ثبت کند و طبق آن 
ویدیویى که منتشر شده، مردم عموماً از ته قلب ناراحت مى شوند. حتى گریه 

مى کنند. او را آخرین امید خود دانسته و افسوس مى خورند. 
اما سازنده این دوربین مخفى کیســت؟ آیا هر مستندساز و کارگردانى این 
اختیار را دارد که با خبر فوت شــخص دوم مملکت واکنش مردم را ثبت و 
منتشر کند؟ نکته قابل توجه دوم اما این است که گروه سازنده این دوربین 
مخفى با چه هدفى اقدام به این کار کرده است؟ آیا سازندگان ویدیوى مذکور 

دنبال نمایش محبوبیت آقاى رئیســى – بخوانید ساخت محبوبیت براى 
او – بوده اند؟! در این صورت باید پرسید که چرا زود آن هشت سال دوران 
محمود احمدى نژاد و تالش هاى عجیب و غربیب حامیانش براى افزایش 
محبوبیت رئیس جمهور را فراموش کرده اید؟ این نمایش سفارشى شما را 
یاد آن کودك دو ساله آمریکایى که در آغوش مادرش احمدى نژاد را محمود 

صدا مى کرد، نمى اندازد؟ 
سئوال مهمتر و جدى تر که قطعًا پاسخ آن نزد جامعه شناسان و کارشناسان 
اســت، اینکه آیا با این کارها به عصبانیت مردمى که کمرشــان زیر فشار 
اقتصادى خم شده و انتظار دارند مسئوالن به جاى این کارها، فکر به حال 

مشکالت آنان کنند، دامن زده نمى شود. 

فیلمنامه نویس سقوط هلیکوپتر رئیسى کیست؟
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پیامک جریمه
 دیر ارسال مى شود

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان گفت: 
طرح زوج و فرد در هسـته مرکزى کالنشهر اصفهان 
در حال اجرا اسـت اما متأسـفانه به علت آنکه پیامک 
لحظه اى براى افراد ارسـال نمى شود شـاهد ترافیک 
در این قسمت از شـهر هستیم. سـرهنگ محمدرضا 
محمدى اظهار کرد: طرح زوج و فرد در هسته مرکزى 
کالنشـهر اصفهان در حال اجرا اسـت اما متأسفانه به 
علت آنکه پیامک لحظه اى براى افراد ارسال نمى شود 
شاهد ترافیک در هسته شهر هستیم. وى افزود: چنانچه 
زیرسـاخت ها فراهم شـود باید به محض ورود پالك 
غیرمجـاز به هسـته مرکزى شـهر پیامـک لحظه اى 

ارسال شود تا شهروندان متوجه این موضوع شوند .

فاجعه آبى در زواره 
بخشدار زواره از توابع اردستان گفت: برداشت بى رویه 
از آبخوان دشت کویر طى 35 سال گذشته موجب شده 
سطح آب زیر زمینى در این بخش 23 متر پایین برود. 
ابوالفضل مختارزاده افزود: بر پایه اطالعات موجود از 
چاه هاى نشان در منطقه، بر اثر حفر چاه هاى کشاورزى 
و برداشت بى رویه آب از سـال 1364 تا 1399، با افت 
23 مترى سـطح آب هاى زیرزمینى مواجه شده این و 
این موضوع، فرونشست زمین را به همراه داشته است.

بارش شهابى را رصد کنید
مرتضى بارونـى، مدرس و عضو مرکـز آموزش نجوم 
ادیب اصفهـان گفت: بـارش شـهابى "جوزایـى " در 
شامگاه 22 و 23 آذر جارى به اوج خود مى رسد و بهتر 
اسـت که عالقه مندان، این پدیده نجومـى را خارج از 
شهرها و به دور از آلودگى نورى و هوا رصد کنند. بارش 
شـهابى هنگام عبور سـیاره زمین از میان تـوده اى از 
سنگ ها و ذرات در آسمان رخ مى دهد که در این مواقع 
تعداد زیادى شهاب در جو زمین مى سوزد و در آسمان 

قابل مشاهده است.

نواختن زنگ آب در 
فریدونشهر 

زنگ آب در آموزشگاه ابتدایى شهر برف انبار با حضور 
مدیر امور آب و فاضالب منطقه فریدونشهر و مسئوالن 
آموزش و پرورش شهرستان نواخته شد. این همایش 
به همت آبفاى منطقه فریدونشهر و همکارى مدیریت 
آموزش و پرورش شهرسـتان و مسـئولین آموزشگاه 
شرف با حضور دانش آموزان دبسـتان شهر برف انبار 
برگزار شد. در این همایش، زنگ آب توسط مدیر امور 
آبفا منطقه فریدونشهر و با همراهى مسئوالن آموزش 
و پرورش این شهرستان نواخته شد. یبلوئى مدیر امور 
آبفا منطقه در این مراسـم بیان داشـت: دانش آموزان 
نقش بـه سـزایى در مدیریت مصـرف بهینـه آب ایفا 

مى کنند.

تعویض 403 فقره 
کنتورفرسوده 

عملیات تعویـض 403 فقره کنتور فرسـوده در منطقه 
چهار اصفهـان انجام شـد. به گـزارش قسـمت بهره 
بردارى و توسعه شـبکه آب منطقه اقدام فوق با هدف 
کاهش آب بـدون درآمد و رضایتمندى مشـترکین در 

دستورکار قرارگرفت.

دستگیرى 37 متخلف
 صید و شکار 

فرمانده یگان حفاظت محیط زیسـت استان اصفهان 
گفت: در آبان ماه سـال جارى 37 نفر متخلف شـکار و 
صید در قالب 18 پرونده توسـط محیط بانان دسـتگیر 
شـدند. مرتضـى جمشـیدیان در رابطـه با آمار شـکار 
غیرمجـاز حیات وحش؛ الشـه یـک رأس مـاده آهو، 
چهـار رأس قـوچ و 58 پرنده در ماه گذشـته کشـف و 
ضبط شـد. 9 پرنده زنده گیرى شـده و 78 مورد حیات 
وحش نگهدارى و خرید و فروش شده نیز از متخلفان 

کشف و ضبط شد.

خبر

نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهــان گفت: دغدغه 
همه ما حل مشــکل آب است و البته شــرایط اقلیمى 
و آب و هوایــى هــم به تشــدید بحــران آب کمک

 کرده است.
آیت ا... سیدیوســف طباطبایى نژاد در دیدار مسئولین و 
نخبگان بسیج دانشجویى اســتان اصفهان گفت: من 
در اکثر جلسات مربوط به آب شــرکت کردم و از زمان 
نمایندگى مجلس پیگیر مســائل مرتبط با آب اصفهان 
بودم اما برخى پروژه هاى انتقــال آب با تعلل دولت ها 
و استانداران به سرانجام نرســید. آب جزو انفال است، 
مدیریت انفال با دولت بوده و باید بر اساس عدالت این 

آب توزیع شود و همه به میزان نیاز از آن بهره ببرند.
وى با تاکید بر تســریع در اجراى پروژه هاى انتقال آب 
به اصفهان افزود: پروژه هاى مرتبــط با آب باید کامال 
کارشناسى و دقیق باشــد و تمام جنبه هاى آن در نظر 
گرفته شود. میزان نیاز آب شــرب اصفهان 11,5 متر 
مکعب است که تمام استان اصفهان را پوشش مى دهد 
و نســبت به قبل از انقالب یکى از پیشرفت ها در حوزه 

آب بوده است.
آیت ا... طباطبایى نژاد تصریح کرد: بســیج دانشجویى 
وظیفه دارد در این زمینه و زمینه هاى دیگر روشنگرى 

کند.

رییس کل دادگســترى اســتان اصفهان گفت: دستگاه 
قضایى اســتان، نقش نظارتى اجرایى و حمایتى خود را 
به منظور بهبود وضعیت ســرمایه گذارى، تولید، اشتغال، 
صنعت، معدن، گردشگرى کشاورزى و تسهیل در اجراى 
سیاست هاى ستاد اقتصاد مقاومتى قوه قضاییه به درستى 
ایفا خواهد کرد.حجت االسالم والمسلمین اسدا... جعفرى 
افزود: توجه به مســائل، مشــکالت و چالش هاى مسیر 
رونق تولید و اشتغال و صنایع در صدر اولویت هاى دستگاه 
قضایى استان است و دادگسترى در حمایت همه جانبه از 
تولیدکنندگان، فعاالن و مجاهدان عرصه اقتصاد مقاومتى 

در این استان بزرگ صنعتى پیشگام خواهد بود.

وى اقتصاد مقاومتى را نیازمند گفتمان سازى و تبدیل آن 
به فرهنگ دانست و بیان داشت: در حوزه اقتصاد مقاومتى 
سیاست گذارى ها، برنامه ها و مشوق هاى قانونى برگرفته 
از منویات رهبر معظم انقالب در این حوزه به عنوان نقشه 
راه ترسیم شده که نوع نگاه متفاوت به آن باعث شده است 

که به توفیق الزم نرسیم.
حجت االسالم جعفرى تصریح کرد: امروز قوه قضاییه با 
تشکیل ستاد پیگیرى اجراى سیاست هاى اقتصاد مقاومتى، 
خود را مکلف به همراهى با دولت به عنوان متولى اصلى و 
نیز همدلى و تعامل با سایر دستگاه ها مى داند تا آفت ها و 

موانع موجود بر سر راه پیشرفت کشور را  مرتفع کند.

حمایت دستگاه قضایى از  
سرمایه گذارى در اصفهان

آیت ا... طباطبایى نژاد: دغدغه 
همه ما حل مشکل آب است 

هفته گذشته در شبکه هاى اجتماعى فیلمى از کشتار 
دام هاى باردار در یکى از کشــتارگاه هاى اصفهان 
منتشــر که به گفته صداى فردى کــه در این فیلم 
صحبت مى کند، این دام هاى آبســتن در کشتارگاه 
فساران کشته شده اند. اما مدیرکل دامپزشکى استان 
اصفهان با تکذیب کلیپ اخیر کشتار دام هاى آبستن 
که گفته شده مربوط به کشتارگاه فساران است گفت: 
این کلیپ مربوط به کشتارگاه فساران نیست و متعلق 

به یک دامدارى سنتى است.
شــهرام موحدى توضیح داد: فردى که این کلیپ را 
منتشر کرده است، دام هاى آبســتن خود را به روش 
غیرمجاز در دامدارى خود ذبح کرده و این کلیپ مربوط 
به کشتارگاه فساران نیســت و گویا این فرد توسط 
پلیس فتا شناسایى شــده و به نوعى قصد تشویش 

اذهان عمومى داشته است.
وى با تأکید بر اینکه هر کلیپى کــه صداگذارى بر 
روى آن شده، بعضًا درست نیست، افزود: جنین هاى 
دام که در این کلیپ بر روى یک دیوارى قرار گرفته 
بود، مربوط به یک دامدارى سنتى است که خود فرد 
با تخلف بهداشتى و به صورت غیرمجاز اقدام به ذبح 

دام هاى آبستن خود کرده است.
مدیرکل دامپزشکى اســتان اصفهان با بیان اینکه 
براساس قوانین موجود کشــتار دام هاى آبستن در 
کشتارگاه ها ممنوع اســت، تصریح کرد: فردى که 
صاحب دام اســت، باید براساس تعهدى که مى دهد 
اعالم کند دامى که قرار است کشــتار شود، آبستن 
نیست و در صورتى که دام آبستن باشد اگر به مراجع 
قضایى ارجاع داده شــود، خود شخص باید پاسخگو 

باشد.
وى با اشــاره به اینکه زمانى که دام زایمان مى کند، 
حدود 50 درصد گوسفندها ماده و 50 درصد نر است 
و این گونه نیست که تمام دام هاى کشتار شده، ماده 
باشد، گفت: در هر دوره اى تعدادى دام ماده که دوره 
بارورى آنها تمام شــده و دیگر آبستن نیستند و یا از 
لحاظ اقتصادى مقرون به صرفه نیستند، براى کشتار 

به کشتارگاه عرضه مى شوند.
موحدى افــزود: اینکه تصور مى شــود تعدادى دام 
ماده براى کشتار به کشتارگاه وارد مى شوند و آبستن 
هستند، این گونه نیست و عدم کشتار آنها و تعهد نسبت 

به این موضوع بر عهده خود دامدار است. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
تشکل هاى صنفى معلمان در سراسر کشور اعالم 
کردند که به دلیل مباحث معیشتى، مسائل کارى، 
رتبه بندى و وعده هایى که به آن ها داده شــده و 
هنوز محقق نشده اســت روزهاى شنبه(دیروز) و 
یکشــنبه(امروز) تدریســى در کالس هاى درس 
ندارند و در تعدادى از مدارس اصفهان هم معلمان 
براى محقق شــدن رتبه بنــدى در کالس درس 

حضور پیدا نکردند.
محمد اعتــدادى اضافه کرد: قرار اســت موضوع 
رتبه بندى معلمان در مجلس شوراى اسالمى مطرح 
شود و تصمیم تشکل هاى صنفى معلمان مبنى بر 

عدم تدریس به دلیل همین موضوع است.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان تاکید 

کرد: همه معلمان این درخواست را دارند و با مصوب 
شــدن قانون رتبه بندى معلمان افزایش حقوق و 

مزایاى دیگرى براى آن ها اعمال مى شود.
اعتدادى خاطرنشــان کرد: معلمان براى مباحث 
معیشتى، مســائل کارى، رتبه بندى و وعده هایى 
که به آن ها داده شــده و هنوز محقق نشده است 
معترض هســتند و در قالب تشــکل هاى صنفى 
در سراسر کشــور نوع اعتراض را به صورت عدم 
تدریــس در کالس درس امــروز و فردا نشــان

 مى دهند.
وى تصریح کرد: معلمان تنهــا در برخى مدارس 
اصفهان در اعتراض به پــاره اى از تصمیمات در 
خصوص وضعیت معیشــت فرهنگیان روز شنبه 

تدریس نداشتند.

کارشــناس پیش بینى اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان با اعالم اینکه از روز دوشــنبه شرایط براى 
افزایش غلظت آالینده ها و کاهــش کیفیت هوا در 
مناطق مرکزى و صنعتى اســتان مهیا است، گفت: 
آلودگى هوا در روزهاى سه شــنبه و چهارشنبه این 

هفته به اوج مى رسد.
آسیه آقایى اظهار کرد: نقشه هاى هواشناسى بیانگر 
استقرار جوى نسبتاً پایدار تا اواخر هفته بر روى استان 
است. بر این اساس طى این مدت وضعیت جوى در 
بیشتر مناطق استان به صورت صاف تا قسمتى ابرى، 

گاهى وزش باد پیش بینى مى شود.
وى با اعالم اینکه از روز دوشنبه شرایط براى افزایش 

غلظت آالینده ها و کاهش کیفیــت هوا در مناطق 
مرکزى و صنعتى استان مهیا است، گفت: دماى هوا در 
بیشتر مناطق استان تغییر محسوسى نخواهد داشت.

وى گفت: این روزها به ویژه در ســاعات اولیه صبح 
شرایط افزایش آالیندگى ها را داریم، اما از روز دوشنبه 
شرایط تشدید مى شود و هشــدار هواشناسى صادر 

کرده ایم.
آقایى با بیان اینکه بعید اســت این هفته بارشى در 
اصفهان داشته باشیم، خاطرنشان کرد: آلودگى هوا 
در روزهاى سه شنبه و چهارشــنبه این هفته به اوج 
مى رسد و در برخى ساعات به وضعیت قرمز و ناسالم 

براى عموم مى رسد.

رئیس اداره منابع آب شهرضا گفت: یک حلقه چاه 
غیرمجاز کشاورزى به عمق 150 متر در اراضى مهیار 
در کف یک اتاق و در زیر سرامیک  هاى فرش شده، 
توسط گروه گشت و بازرسى اداره منابع آب شهرضا 

شناسایى و مسدود شد.
محسن رفیعى با بیان اینکه پرونده هاى بسیارى در 
زمینه حفر چاه هاى غیرمجاز در دادگسترى مطرح 
است، افزود: در راســتاى برخورد با متخلفان حفر 
چاه هاى غیرمجاز با اخذ دستور قضایى از دادستان 
شهرستان شهرضا و همکارى نیروى انتظامى یک 
حلقه چاه غیرمجاز کشاورزى به عمق 150 متر در 
اراضى مهیار توسط گروه گشت و بازرسى اداره منابع 
آب شهرضا شناسایى شد و منصوبات تخلیه و چاه 

مسدود شد.
وى با بیان اینکه این چاه در کف یک اتاق و در زیر 
ســرامیک  هاى فرش شده قرار داشــت، ادامه داد: 
اقدامات الزم به منظور شناسایى این چاه مدت ها در 
دستور کار این اداره بوده اما به دلیل اختفاى حرفه اى 

چاه توسط مالک شناسایى آن میسر نشده بود.
رفیعى با بیان اینکه با توجه به برداشت هاى بى رویه 

از منابع آب زیرزمینى، سطح آب زیرزمینى در اکثر 
مناطق شهرستان شهرضا دچار افت شدیدى شده 
اســت، گفت: با توجه به قرارگیرى چاه مذکور در 
دشت مهیار و نیاز به حفارى عمیق تر و صرف هزینه 
بیشــتر براى حفر چاه در این منطقه نسبت به سایر 

نقاط شهرستان، شناسایى این چاه بسیار مهم بود.
رئیس اداره منابع آب شهرضا عنوان کرد: در دشت 
مهیار شمالى که قســمت اعظم آن در شهرستان 
شهرضا قرار دارد به دلیل برداشت بى رویه از منابع 
آب زیرزمینى، طى 40 سال گذشته سطح ایستابى 
به طور متوسط ساالنه 1/1 متر و در کل بالغ بر 43 

متر اُفت داشته است.
رئیس اداره منابع آب شــهرضا با اشــاره به اینکه 
100 حلقه چاه غیرمجاز در محاکم قضایى در حال 
پیگیرى است و تا آخر ســال 40 حلقه چاه دیگر پر 
و مسدود مى شــود، عنوان کرد: دیوارکشى باغات 
و واگذارى انشــعاب برق سبب شــده که چاه هاى 
غیرمجاز در باغ هــا افزایش پیدا کنــد، 80 درصد 
چاه هاى غیرمجاز شناسایى شــده در باغات بوده 

است.

تکذیب کشتار دام هاى آبستن در کشتارگاه فساران

معلمان در برخى مدارس اصفهان تدریس نکردند

اوج گیرى آلودگى هواى اصفهان
 در روزهاى سه شنبه و چهارشنبه

چاه مخفى 150 مترى کشف شد

دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با اعتقاد بر اینکه 
فعاالن بــازار از گرانى انواع تخمــه و آجیل حیرت زده 
هستند، گفت: قیمت آجیل شب یلدا نسبت به سال گذشته 

بین 30 تا 40درصد گران شده است.
علیرضا حمصیان با اشاره به دالیل افزایش قیمت آجیل 
شب یلدا، اظهار کرد: امسال شرایط جوى خاص هر فصل 
همچون ســرمازدگى و گرمازدگى موجب از بین رفتن 
برخى اقالم آجیل از جمله پسته شده است. وى افزود: از 
سوى دیگر سطح زیر کشت اقالم آجیل همچون پسته 
نسبت به سال گذشته کمتر شده، همچنین صادرات برخى 

اقالم این محصول موجب افزایش قیمت آن شده است.
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان به افزایش بى رویه 
و عجیب قیمت تخمه در بازار اشاره کرد و گفت: فعاالن 
بازار از گرانى انــواع تخمه حیرت زده هســتند، چراکه 
گرانى ها عرفى دارد، اما گرانى اقــالم مختلف آجیل از 

جمله تخمه اکنون از عرف خارج شده است.
وى با اشــاره به افزایش عجیب تخمه هندوانه در بازار، 
توضیح داد: درحالى که ســال گذشــته هر کیلو تخمه 
هندوانه بین 25 تا 30 هزار تومان بود، امسال قیمت این 

محصول به بیش از 120 هزار تومان رسیده است.
حمصیان اضافه کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلو تخمه 

ژاپنى بین 150 تا 210 هزار تومان، تخمه کدو بین 110 تا 
180 هزار تومان، تخمه هندوانه حدود 150 هزار تومان و 

تخمه گل آفتاب بین 60 تا 80 هزار تومان است. 
وى تصریح کرد: در مجموع قیمت آجیل شب یلدا نسبت 
به ســال گذشــته بین 30 تا 40درصد گران شده است، 
البته برخى اقالم آجیل بیــش از این عدد افزایش قیمت 

داشته است.
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان با اعتقاد بر اینکه 
امروز به نوعى هیچ کــس نمى تواند مانع برخى افزایش 
قیمت ها شود، گفت: برخى اقالم وارداتى آجیل متأثر از 

افزایش نرخ ارز است.
وى با اشاره به قیمت انواع آجیل در بازار اصفهان، اظهار 
کرد: قیمت انواع پسته در بازار اصفهان بین 250 تا 400 
هزار تومان، فندق بین 200 تا 350 هزار تومان، مغز بادام 
بین 300 تا 400 هزار تومان، بادام هندى بین 350 تا 460 
هزار تومان، نخودچى دو آتیشه بین 60 تا 80 هزار تومان، 
کشمش سبز بین 90 تا 120 هزار تومان، انجیر بین 120 
تا 350 هزار تومان و در مجمــوع قیمت یک کیلو آجیل 
شــب یلدا بین 230 تا 330 هزار تومان است، همچنین 
قیمت هر کیلو برنجک بین 40 تا 50 هزار تومان و شکوفه 

حدود 60 هزار تومان است.

حمصیان تاکید کرد: درحالى که نزدیک شب یلدا هستیم 
اما فروشــندگان آجیل، هیچ عکس العملى از مردم براى 
خرید ندیده اند، البته احتمال مى رود چند روز مانده به شب 
یلدا، خریدهاى مردم بیشتر شــود که در واکنش به آن، 

قیمت ها دوباره سیر صعودى به خود مى گیرند.
وى گفت: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، افراد کمتر 
نسبت به خرید اقالم مختلف آجیل شب یلدا تمایل دارند، 
چراکه قیمت ســه پاکت کوچک آجیل دست کم 500 
هزار تومان است که افراد مایلند این هزینه را براى خرید 

کاالهاى ضرورى تر منزل صرف کنند.
وى درباره افزایش قیمت نخودچى و کشمش در قیاس 
با پارسال گفت: قیمت هر کیلو نخودچى در سال گذشته، 
30 الى 40 هزار تومان بوده، ولى امسال به 80 هزار تومان 
رسیده است؛ نخود از محصوالت صادراتى است و به تبع 
آن، نخودچى که از مشتقات آن است، افزایش قیمت پیدا 
کرده است. قیمت کشــمش نیز در مقایسه با یک سال 

گذشته، 40 هزار تومان افزایش یافته است.
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان افزود: در شرایط 
اقتصادى فعلى اگر مردم ناچار به خرید آجیل شــب یلدا 
براى عروس و دامادهــاى خود باشــند، وارد این بازار 

مى شوند.  

گرانى عجیب 
آجیل در بازار اصفهان

کارشناس مســئول اورژانس اجتماعى استان اصفهان بیشــترین موارد امداد خواهى 
از اورژانس اجتماعى در ســال جارى را خشــونت هاى خانگى از قبیل همسر آزارى و 

کودك آزارى اعالم کرد.
عباس توفیقى زواره بابیان اینکه خط 123 اورژانس اجتماعى به عنوان یک خط همیشه 
در دسترس به صورت شبانه روزى فعال است، گفت: کارشناسان روانشناس و آموزش دیده 
که دوره هاى مختلفى در حوزه مداخالت روانى و اجتماعى دیده اند پاسخگوى شهروندان 
هستند و در مواردى مثل کودك آزارى، همسرآزارى، سالمندآزارى، خشونت هاى خانگى 

مثل خشونت مرد علیه زن و موارد خودکشى آماده مداخله هستند.

کارشناس مسئول اورژانس اجتماعى استان اصفهان با اشاره به همه گیرى کرونا و تبعات 
اجتماعى آن، گفت: بیشــترین موارد امداد خواهى از اورژانس اجتماعى در سال جارى، 

خشونت هاى خانگى از قبیل همسر آزارى و کودك آزارى بوده است.
توفیقى زواره با بیان اینکه آشنایى مردم با اورژانس اجتماعى هرسال بیشتر شده است، 
افزود: در خوش بینانه ترین حالــت مى توان گفت حدود 70 درصــد از مردم با اورژانس 

اجتماعى و خدمات آن آشنا هستند و در موارد لزوم با خط 123 تماس مى گیرند.
وى بابیان اینکه مردم در هر ساعتى از شــبانه روز مى توانند با خط 123 تماس بگیرند، 
تصریح کرد: تمام تماس ها در کل استان به صورت متمرکز به مرکز اصفهان وصل مى شود، 
سوپروایزر شیفت تماس را ثبت و به آن کال شهرستان هایى که فرد تماس گرفته، براى 
مداخله اطالع رسانى مى کند. کسانى که با آسیب هاى اجتماعى و خشونت مواجه مى شوند 
و یا در همسایگى خود با این موارد مواجه مى شوند مى توانند با خط 123 تماس بگیرند و 

همکاران ما مداخله مى کنند.
وى با اعالم اینکه در استان اصفهان 16 آمبوالنس ســیار اورژانس اجتماعى داریم که 
سهم شهر اصفهان 4 اورژانس مستقر در منطقه عاشق آباد، بهارستان و دو پایگاه خیابان 
مصلى است، گفت: قبًال رسالت اورژانس اجتماعى اطالع رسانى و آگاه سازى بود و یکى از 
ابزارها این بود که آمبوالنس هاى اورژانس اجتماعى در معابر پرتردد و محله هاى آسیب 
خیز مستقر شود، اآلن با توجه به درخواست ها و مطالباتى که وجود دارد فرصت این کار 

وجود ندارد.

خشونت هاى خانگى؛ 
بیشترین امدادخواهى از 123 در اصفهان 

دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار مى گوید در آستانه شب یلدا 
قیمت سه پاکت کوچک آجیل دست کم 500 هزار تومان مى شود
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اصغر فرهادى کــه از امیدهاى اصلى اســکار 2022 در 
بخش هاى بهترین فیلم بین المللــى، بهترین فیلمنامه و 
بهترین کارگردان است، از روزهاى تولید «قهرمان» و تاثیر 
همه گیرى ویروس کرونا بر این پروژه سینمایى مى گوید. 
استیو پاند، خبرنگار وبگاه آمریکایى درپ همزمان با آغاز 
فصل جوایز ســینمایى پاى صحبت هاى اصغر فرهادى 
نشســته که امســال با «قهرمان» نماینده ایران در نود و 

چهارمین دوره مراسم اهداى جوایز اسکار است. 

پس از پایان «همه مى دانند» در اسپانیا، 
براى ســاختن «قهرمان» بــه ایران 
بازگشــتید. این یک تصمیم و اقدام 

آگاهانه بود؟
بله. کامال مطمئن بــودم که براى فیلم بعــدى به ایران 
بازمى گردم. راستش را بخواهید، دوست دارم در ایران فیلم 
بســازم. من آنجا به دنیا آمده ام و احساس مى کنم بر همه 
چیز بیشتر نظارت و مدیریت دارم. وقتى بیرون از ایران کار 

مى کنم، همه چیز برایم شبیه تجربه کردن است.
داستان «قهرمان» را از مدت ها پیش در 

ذهن داشتید؟
یک نماى کلى از آن در ذهنم بود اما دو سال پیش درست 
پس از پایان کار «همه مى دانند» شروع کردم به فکر کردن 
به اینکه خیلى جدى بر اساس آن فیلم بسازم. با همه گیرى 
کرونا نوشتن فیلمنامه خیلى طول کشید و روند پیش تولید 
بارها متوقف شد. هر چند در نهایت به سود ما شد. تمرین ها 
را بیشتر کردیم وقت زیادتر براى نوشتن داشتیم. البته در 
جریان تولید اوضاع کرونا بســیار خطرناك شده بود و من 
نگران بودم که ســر بازیگران و عوامل چه بالیى مى آید. 
وقتى کار به پایان رســید و به تصاویر نگاه مى کردم، دیدم 

همه در پس زمینه ماسک دارند. ماسک را از چهره 350 نفر 
حذف کردیم و االن که فیلم را مى بینید هیچ نشــانه اى از 

کرونا در آن نیست.
داســتان در روند نگارش فیلمنامه و 

تمرین ها تغییر کرد؟
در تمرین ها نه خیلى اما در جریان نوشتن و کار روى متن، 
بارها و بارها داستان را عوض کردیم. «قهرمان» برخالف 
«جدایى» و «فروشنده» داســتانى بسیار ساده و کم تنش 
دارد و به همین دلیل ناچار بودیم روى آن کار کنیم تا درام 
برجسته تر شود. هر چه پیش تر مى رویم و بیشتر مى دانیم، 
شرایط پیچیده تر مى شــود و آنچه این نوع فیلم ساختن را 
ســخت تر مى کند، وجود یک قانون است؛ اینکه همه چیز 
باید واقعى به نظر برسد. من مى خواستم همه چیز درست 
عین زندگى باشــد و خب این بسیار ســخت تر از واقعگرا 

بودن است.
براى ســاختن فیلمى درســت عین 
زندگــى، بزرگ ترین چالش شــما 

چیست؟
بزرگ ترین چالش این است که خودت را در موقعیتى قرار 
بدهى که به آن قانون زندگــى مى گویى. یعنى باید خیلى 
کار کنى اما دیده نشوى. همه چیز باید نامرئى باشد. انگار 
دیالوگ ها را ننوشته اند و بازیگران دارند بداهه مى گویند. 
ســاختار فیلم هم باید پنهان باشــد که کارى است بسیار 
سخت. اگر بخواهى فیلمى بسازى که شبیه زندگى نباشد، 
کار آسان است. در واقع این شخصیت اصلى فیلم است که 
نشان مى دهد با کدام گونه فیلم روبه روییم. وقتى شخصیت 
ساده است، فیلم هم ساده از کار درمى آید اما در عین حال 
من نمى خواستم روایت نحیف باشد و یک داستان چندالیه 

مى خواستم.

شــما معموال زیاد تمرین مى کنید. آیا 
تمرین ها در «قهرمــان» طوالنى تر از 

معمول بود؟
قرار گذاشته بودیم پس از دو ماه تمرین کار را شروع کنیم 
اما به دلیل همه گیرى ویروس کرونــا، تمرین هاى ما 10 
ماه طول کشــید. هر چند تمرین ها محــدود به فیلمنامه 
نبود و ما به پیشینه شخصیت ها هم مى پرداختیم. ما تمام 
داستان هاى گذشته را مرور کردیم و به همین دلیل وقتى 
فیلم کلید خورد، همه شــخصیت ها مى دانستند از کجا به 

این نقطه رسیده اند.
پــس بازیگران هم در مرور پیشــینه 

شخصیت ها مشارکت داشتند؟
بلــه و یکى از دالیل اشــتیاق بازیگران بــراى حضور در 
«قهرمان»، هیجان موجود در جلسه هاى تمرین بود. چنان 
همه با عالقه کار مى کردند که اگر کسى در را باز مى کرد و 
وارد اتاق تمرین ما مى شد، فکر مى کرد داریم نمایش اجرا 
مى کنیم. کسى کاغذ در دست نداشت و گاهى من به بچه ها 

مى گفتم: «خب، حاال تو رحیم باش و تو بهرام.»
به مرحله اى رســیدید که با خودتان 
بگویید «تمرین بس است، برویم براى 

کار؟»
(خنده) کسى هرگز به این مرحله نمى رسد. وقتى تمرین ها 
تمام شد و آماده شــدیم براى فیلمبردارى به شهر شیراز 
برویم، برخى بازیگران از من پرســیدند آیا واقعا مطمئن 
هســتم که آماده ایم. لذت فیلم ســاختن براى من وقتى 
نیست که کار به پایان رسیده و فیلم براى نمایش آماده شده 
است. وقتى 40 تا 50 نفر دور و بر من هستند و دارند تمام 
تالش شان را مى کنند تا بهترین کارشان را ارائه دهند، این 

بزرگ ترین و شادترین لحظه من در زندگى است.

روایت فرهادى از زدودن نشانه هاى کرونا در «قهرمان»

ماسک را  از چهره
 350 نفر حذف کردیم 

حضور  «استالونه» 
در اولین مجموعه 
تلویزیونى مهمش 

خاطره جالب 
پروانه معصومى از برنده 
شدنش در جشنواره فجر

«گیل دخت» مهمان زمستانه تلویزیون

سیلوستر استالونه در مجموعه «کانزاس سیتى» 
به کارگردانى تایلر شریدان ایفاى نقش خواهد کرد 
که براى شبکه پارامونت پالس به تولید مى رسد. 

استالونه قرار است تهیه کننده سریال نیز باشد.
این اولین مجموعه تلویزیونى مهم استالونه است که 
در چندین سریال کالسیک مانند «داستان پلیس» 
و «کوجک» در دهه 70 و اخیراً در سریال هایى مانند 

«این ما هستیم » مهمان بوده است.
«کانزاس سیتى» شــریدان را که با سریال هایى 
مانند یلوســتون، شهردار کینگســتاون و 1883 
شهرت دارد با ترنس وینتر، نویسنده سوپرانوها و 
خالق امپراتورى بورد واك کنارهم قرار داده است.

«کانزاس ســیتى» یک تبهکار ایتالیایى شــهر 
نیویورك با بازى اســتالونه را دنبــال مى کند که 
مجبور به نقل مکان به غیر پیش بینى ترین منطقه 
- کانزاس ســیتى، میسورى مى شــود. داستان 
در زمان معاصر اتفاق مى افتد و «ســال» اوباش 
افســانه اى (اســتالونه) با وظیفه شگفت انگیزى 
مواجه مى شود که خانواده مافیایى ایتالیایى خود 
را در شهر مدرن کانزاس سیتى دوباره راه اندازى 
کند. سال در آنجا با شخصیت هاى غافلگیرکننده 

و نامطمئنى روبرو مى شود.

پروانه معصومــى برنده لوح زریــن بازیگر نقش 
اول زن از ســومین دوره جشــنواره فیلم فجر به 
خاطر فیلم  «گل هاى داوودى» ســاخته رسول 
صدرعاملى در مورد خاطراتش از آن دوره جشنواره 
گفت: زمان اختتامیه دوره ســوم جشنواره من سر 
صحنه فیلمبردارى فیلم «چمدان» به کارگردانى 
زنده یاد «جالل مقدم» و از برنده شدن خودم خبر 

نداشتم.
وى افزود: با وجود این که در ســال 63 چیزى به 
عنوان فضاى مجازى نبود اما این شــایعه پخش 
شده بود که من به دالیلى قصد حضور در مراسم 
اختتامیه را ندارم، در حالى که همه مى دانستند من 

مشغول بازى در فیلم «چمدان» هستم.
معصومــى ادامــه داد: مــن در آن روزها بى خبر 
سرصحنه مشــغول بازى در فیلم بودم و یک روز 
صبح زود، زنده یاد استاد انتظامى که در آن فیلم با 
ایشان هم بازى بودم، در اتاق محل اقامت من را 
زد و گفت دخترم به تو تبریک مى گویم که برنده 

جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره شده اى... 
معصومى که در دور ششــم جشــنواره هم براى 
دومین بار براى فیلم «جهیزیه براى رباب» ساخته 
زنده یاد «سیامک شــایقى» و «شکوه زندگى» 
ساخته حسن محمدزاده لوح زرین جشنواره ششم 
را گرفته بود، کسب این جایزه را هم غافلگیرکننده 
خواند و درباره آن گفت: شب اهداى جوایز همراه 
با «رخشان بنى اعتماد» و «جهانگیر کوثرى» در 
سینما مشغول دیدن فیلم «شــاید وقتى دیگر» 
ســاخته «بهرام بیضایى» بودیم که بحث جایزه 
گرفتن یا نگرفتن من مطرح شد و خانم بنى اعتماد 
گفت چون یک بار جایزه گرفتــى، احتماال دیگر 
جایزه نمى گیرى... من بعد از شــنیدن این حرف 
بلند شدم و از ســینما به ســمت محل برگزارى 
مراســم اختتامیه رفتم که ناباورانه دوباره برنده

 جایزه شدم.

سریال «گیلدخت» قرار اســت به زودى و به صورت همزمان از 
یکى از شبکه هاى سراسرى سیما و شبکه آى فیلم پخش شود.

«گیل دخت» عنوان سریال  تاریخى  است که تولید آن از سال 98 
در سکوت خبرى و به کارگردانى مجید اسماعیلى و تهیه کنندگى 
محمدرضا شفیعى آغاز شده و پس از گذشت 24 ماه، تصویربردارى 
این سریال در آبان سال جارى به پایان رسید و قرار است بزودى 
و بصورت همزمان از یکى از شبکه هاى سراسرى سیما و شبکه 

آى فیلم پخش شود.

فیلمنامه این سریال را مجید آســودگان به سفارش مرکز فیلم و 
سریال معاونت برون مرزى سازمان صدا و سیما نوشته و نگارش 
آن حدود 5 سال زمان برده است. در خالصه داستان این سریال 
آمده است: حکایت گلنار و اســماعیل که در میان هیاهو و مهلکه 
قجرى تارو پود دلشون با مهر و محبت هم بافته مى شود  قصه و 
غصه عاشق و معشوقیه که اگه صد دلیل براى رفتن داشته باشند 

یه بهونه براى موندن پیدا مى کنن و... 
از جمله بازیگران نام آشــنایى که ســریال گیل دخت را ایفاى 

نقش مى کنند مى توان به: ســعید راد، میترا رفیع، رضا اکبرپور، 
یاســمین معاوى، ســعید چنگیزیان، شــقایق فراهانى، پریوش 
نظریه، رامتین خداپناهى، ثریا قاسمى، محمود پاك نیت، حبیب 
دهقان نسب، فخرالدین صدیق شــریف، فریبا متخصص، صالح 
میرزاآقایى، نفیســه روشــن، حمید ابراهیمى، محمد فیلى، رویا 
جاویدنیا، مجید ســعیدى، زیبــا بنماران، فریــده دریامج، امین 
میرى، یوســف صفرى بختیارى، بهزاد محسنى، مرتضى نجفى

 اشاره کرد.

تصور اینکه کنار نیکى کریمى بایستى و تو بیشتر به چشم بیایى جالب است، این 
اتفاقى است که هفته گذشته براى پارسا پیروزفر افتاد؛ در سینما کورورش تهران او 

کنار نیکى کریمى و نوید محمدزاده ایستاد و توجه ها را به خود جلب کرد.
پارساپیروزفر اولین چشم آبى سینماى ایران در دهه 70 هست اما مسیر وسواس 
گونه و سختى که پیموده او را به یک بازیگر خاص، خیلى خیلى خاص بدل کرده 

است.
این حرف هاى محمد رضا شــریفى نیا را بخوانید که مى گوید پارسا را به سینما 
معرفى کرده است: « من به داریوش مهرجویى معرفى کردم.ا و را براى نقش زائر و 
فرهاد جم را براى نقش نامزد پرى در نظر داشتم. پارسا دانشجوى رشته نقاشى بود. 
چهره او براى نقش زائر فیلم پرى خیلى مناسب بود. البته قبل از پرى هم براى یک 
فیلم از او تست گرفته بودیم.  قرار بود در فیلم «روز واقعه» به جاى «علیرضا شجاع 
نورى» بازى کند اما موسسه فارابى اصرار داشت از یک بازیگر معروف براى فیلمش 
استفاده کند.پارسا هم آن زمان هنوز معروف نبود و قسمت نشد در فیلم بازى کند. 
فیلم هاى زیادى به پارسا پیروزفر پیشنهاد مى شــد اما او دوست نداشت در آنها 
بازى کند.  بعد از فیلم «پرى» پارسا پیروزفر به دنبال عالقمندى هایش رفت و در 
فیلم هایى که دوست داشــت بازى کرد. دوباره یکدیگر را مالقات کردیم. با او 
صحبت کردم که کمى از انتظاراتش کم کند. به هر حال یک بازیگر خوب اگر در 
یک فیلم متوسط هم بازى کند مى تواند سطح کلى فیلم را ارتقا بدهد. به او گفتم 
بد نیست کار در بدنه سینما را هم تجربه کند.  قبل از آن اگر پیشنهاد ویژه اى براى 
بازى در فیلم هایى که دوست داشت وجود نداشــت، نقاشى مى کرد و مجسمه 
مى ساخت. البته االن هم همینطور است.پارسا خیلى آدم فعال و پرتالش و اهل 
مطالعه است اما به هر حال در یک دوره اى بعد از صحبتى که با هم کردیم در چند 
فیلم که مربوط به بدنه سینما بود هم بازى کرد. فیلم هایى مثل «نقاب»، «دخترى 
به نام تندر» و… بعد هم در «زن زیادى»، «مهمان مامان»، «اشک سرما» بازى 
کرد که چند جایزه هم براى آنها گرفت.آن زمان دوران پرکارى پارسا پیروزفر بود 
تا اینکه با  او براى نقش «فرید» در سریال «کاله پهلوى» صحبت کردم. همان 

نقشى که «امیر على دانایى» آن را بازى کرد. حتى قرارداد هم بستیم.»

پارسا پیروزفر 
چگونه وارد سینما شد 

■■■

■■■

مدیرعامل موسسه اى که محمدعلى اینانلو بنیانگذار آن بود، مرگ «آرش اینانلو» 
را تراژدى و ضایعه اى تلخ براى محیط زیست و جامعه مدافع طبیعت مى داند که در 

سکوت و خاموشى اتفاق افتاد.
آرش اینانلو، مستندساز و فیلم بردار یکشنبه گذشته در آلمه پارك جنگل گلستان، 
بر اثر گازگرفتگى در داخل خودرو، جانش را از دست داد. او فرزند ارشد و فیلمبردار 
مستندهاى مرحوم محمدعلى اینانلو بود. آرش اینانلو همچنین مسؤول حفظ و نشر 
آثار پدرش بود. محمدعلى اینانلو،  روزنامه نگار، مستندساز و بنیانگذار طبیعتگردى 

علمى بود که 12 دى ماه سال 1394 بر اثر سکته قلبى درگذشت.
مسعود جامسون، مدیرعامل مؤسسه طبیعت که محمدعلى اینانلو بنیانگذار آن بود 
گفت:آرش اینانلو براى ساخت مستندى به جنگل هاى گلستان رفته بود که در میان 
راه اتومبلیش دچار نقص فنى مى شود، دینام ماشین از کار مى افتد و درحالى که تنها 
بوده تصمیم مى گیرد شب را داخل اتومبیلش بگذراند تا روشن شدن هوا از دیگران 
کمک بگیرد. هرچند محیط بان هایى که آخرین بار او را دیده اند مى گویند آرش را 
به محیط بانى دعوت کرده بودند، اما چون دینام ماشین از کار افتاده بود و درها قفل 
نمى شد و تجهیزات زیادى هم داخل اتومبیل بود، ترجیح مى دهد شب را همان جا 
سپرى کند. به خاطر شدت سرما از گاز پیک نیک براى تولید گرما استفاده مى کند. 
ظاهراً بر اثر خستگى زیاد خوابش مى برد و چون دینام ماشین خراب بوده، امکان 
پایین آوردن شیشه پنجره هم نبوده است که متاسفانه این اتفاق تلخ رخ مى دهد. 
وگرنه بعید است براى آرش اینانلو با آن همه تجربه و مهارت چنین اتفاقى رخ دهد.

او اضافه کرد: شاید شنیده باشید افراد حرفه اى زیادى بر اثر حادثه هایى این چنین 
جان خود را از دست داده اند. حتى آقاى محمدعلى اینانلو هم سال 1394 در یک 
برنامه تلویزیونى تعریف کرده بود زمانى که در کوالك گرفتار شــده دچار اتفاق 
مشابهى شده بود. البته ایشان یک همراه داشــته و دیگران به موقع آن ها را پیدا 
مى کنند و نجات مى دهند. اگر تجربه سفر در طبیعت را داشته باشید مى دانید که 
گاهى بر اثر خستگى، سرماى هوا، گرفتارى در مکانى سخت و نبود هم صحبت 
تصمیم هایى گرفته مى شود که خارج از اراده است و این بدشانسى ما بود که آدمى 

فوق العاده و متبحر در شناخت حیات وحش و یک مستندساز را از دست دادیم.
او همچنین یادآور شد: آرش اینانلو سال ها با پدرش سفر کرد و به گواه همراهانش 
کسى بود که با چشم بسته گوشه گوشه پارك ملى توران را تشخیص مى داد. با 
این همه، او در سکوت و مظلومانه به خاك سپرده شد. مزار او در کنار مادرش در 
بهشت زهرا اســت. آرش اینانلو را محیط بان ها یکشنبه 14 آذرماه در آلمه پارك 

گلستان پیدا کردند .  

روایتى از مرگ آرش اینانلو
 در طبیعت
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امید نورافکن با ابراز خوشــحالى از برترى سپاهان مقابل 
صنعت نفت گفت که بعد از باخــت مقابل گل گهر از نظر 
روحى روانى شــرایطمان خوب نبود. نیمه اول فوق العاده 
ظاهر شــدیم و موقعیت هاى زیادى داشتیم. در نیمه دوم 
هم موقعیت هاى خوبى ایجــاد کردیم. این براى ما خیلى 
مهم بود که پیش از بازى حساس با استقالل 3 امتیاز بازى 
با نفت را کسب کنیم که چنین هم شــد و با برد راهى این 

مسابقه مى شویم.

استقبال از استقالل

01

04

04

مهدى تارتار پس از تســاوى ذوب آهــن در دیدار برابر نفت 
مسجد سلیمان گفت که قبل از اینکه در مورد بازى صحبت 
کند، مى خواهد در مورد هــواداران و لیدرهاى با معرفت تیم 
فوتبال نفت مسجد سلیمان صحبت کند و افزود: درست است 
که بودنشان در ورزشــگاه به نفع تیم ما نبود، اما وقتى آنها را 
دیدم، اســتقبال کردند و امیدوارم روزى برسد که هواداران 
دوباره به استادیوم ها بیایند. مخصوصاً هواداران این شهر که 
تیمشان را عاشقانه دوست دارند. واقعًا وقتى دیدمشان خیلى 
خوشحال شدم و هیچ اعتراضى هم به ناظر نداشتیم. دوست 

داشتیم هوادارها باشند تا بازى جذاب تر بشود.

سرمربى سپاهان با بیان اینکه من نه بخاطر پول اینجا هستم 
و نه دنبال شــهرتم، گفت: من مى خواهم کارم را بکنم، دلم 
مى خواهد بازیکنانــم کار هجومى انجــام بدهند، از باختن 
نمى ترسم و مشکلى با آن ندارم ولى مخالف 100 در صد نتایج 
0-0 هستم. محرم نویدکیا تأکید کرد: این دیدگاه خیلى خوب 
است که بازیکنانم شجاع شــده اند و دلشان مى خواهد همه 
بازى ها را ببرند. در سیستم من باخت وجود دارد؛ ولى مساوى 
0-0 حالم را به هم مى زند. 4 گل از گل گهر خوردن مرا اذیت 
نمى کند و اگر هم کســى را اذیت مى کند، یک نفر دیگر را 

بیاورند که کار من را انجام بدهند.

دیدن هواداران خوشحالم کرد

صفر صفر حالم را به هم مى زند

05

صادق ورمزیار، پیشکسوت اســتقالل در مورد بازى بعدى 
این تیم مقابل سپاهان خاطرنشان کرد که استقاللى ها کار 
سختى برابر سپاهان دارند و باید حتمًا در برابر این تیم پیروز 
میدان شوند تا بتوانند در کورس قهرمانى بمانند و از سایر رقبا 
عقب نمانند. رقابت نزدیکى بین تیم ها برقرار است، در حال 
حاضر استقالل در جایگاه چهارم قرار دارد و باید در بازى بعد 
تمام تالش خود را به کار گیرد که جایگاه خود را ارتقا دهد و 
در کورس قهرمانى قرار گیرد. سپاهان تیم خطرناکى است، 
سپاهان با پیروزى مقابل صنعت نفت با شرایط روحى خوبى 
به تهران براى مصاف با استقالل مى آید که به جذاب تر شدن 

این دیدار کمک مى کند.

سپاهان تیم خطرناکى است

02

وریــا غفــورى و آرش رضاوند بــه دلیــل مصدومیت 
نمى توانند براى استقالل به میدان بروند. این دو بازیکن 
به بازى بعدى آبى پوشان برابر سپاهان هم نخواهند رسید 
و در غیاب آنها کادر فنى اســتقالل مجبور است از نفرات 

جایگزین استفاده کند.

2 غایب آبى ها
 برابر سپاهان

04

4

جایگزین استفاده کند.

نگاهــى به ســبک بــازى ذوب آهن مقابــل نفت  
مسجدســلیمان مشــخص مى  کند 2 چالش بزرگ 
مهدى تارتار براى بازگرداندن تیمش به لیگ، ایجاد 
آهنگ تاکتیکى مناســب و رفع مشــکل گلزنى این 

تیم است.
ذوب آهن مقابل نفت مسجدســلیمان تن به تساوى 
دیگرى داد تا روند سینوســى نتایج این تیم همچنان 
ادامه داشته باشد و طلســم نبردن هاى این تیم وارد 
چهارمین هفته متوالى خود شود. این دیدار در شرایطى 
برگزار شــد که فاصله 4 امتیازى دو تیم، حساسیت 
باالیى به آن بخشــیده بود و از طرف دیگر نزدیکى 
امتیازات تیم هاى نیمه پایین جدول باعث شــده بود 
نتیجه این مسابقه براى تیم هاى نساجى، فجر سپاسى، 

تراکتور و صنعت نفت نیز حائز اهمیت باشد.
ذوبى ها در حالى به مصاف نفت مسجدسلیمان رفته 
بودند که در 3 بازى قبلى خود هیچ بردى نداشته و تنها 
2 شکست و یک تساوى کســب کرده بودند و براى 
پایان بخشیدن به طلسم ناکامى هاى خود و بازگشت 

به لیگ به 3 امتیاز این دیدار نیاز مبرمى داشتند. 
 سبزپوشــان اصفهانى با این نتیجه، 11 امتیازى شده 
و با توجه به نتایج سایر بازى ها همچنان در رده نهم 
جدول باقى ماندند؛ در آن سو نفت مسجدسلیمان نیز 
7 امتیازى شــده و با یک پله صعود در رده سیزدهم 

جدول ایستاد.
ذوب آهن در فصل جارى على رغم بازى هاى خوبى 
که به نمایش مى گذارد، در نتیجه گیرى ضعیف عمل 
کرده و همچنان متزلزل نشان مى دهد. نگاهى به چند 
بازى گذشته این تیم گویاى این واقعیت است که تیم 
تارتار با وجود برخوردارى از بازیکنان باکیفیت، هنوز 
به پختگى تاکتیکى الزم نرسیده و روند حرکتى این 
تیم در طول بازى ضرب آهنگ مناسبى ندارد. ذوبى ها 
در بیشــتر بازى هایى که به نمایش گذاشــته اند، از 

دوندگى خوبــى برخوردار بوده و بــه خوبى نیز توپ 
را در زمین به گردش درمى آورند و بــا ارائه فوتبالى 
هجومى، موقعیت هاى گلزنــى متعددى را هم خلق 
مى کنند اما فقدان انسجام تیمى و تاکتیکى مناسب در 
کنار بى دقتى مهاجمان در زدن ضربات نهایى، باعث 
شــده حمالت این تیم داراى آهنگ مناسبى نباشد و 

موقعیت هاى ایجاد شده نیز به راحتى از دست برود.
در واقع مى توان گفت ضعف اصلى شــاگردان تارتار 
در چند هفته گذشته، ناتوانى در حفظ ریتم تاکتیکى 
خود در طول 90 دقیقه است و همین مسئله باعث شده 

سبزپوشــان اصفهانى با وجود برترى در بسیارى از 
مولفه هاى فوتبالى نتوانند بازى خود را به حریف دیکته 
کنند و نتیجه الزم را به دست آورند. نگاهى به سبک 
بازى ذوب آهن مقابل نفت  مسجدسلیمان مشخص 
مى  کند 2 چالش بزرگ تارتار براى بازگرداندن تیمش 
به لیگ ایجاد آهنگ تاکتیکى مناسب و رفع مشکل 

گلزنى تیمش است.
تارتار پس از شکســت تلخ هفته گذشته، در ترکیب 
تیمش دست به تغییرات گسترده اى زد و سبزپوشان 
اصفهانى با 5 تغییر نســبت به بازى قبل راهى میدان 

شــدند. تارتار عالوه بر ترکیــب، تاکتیک ذوب آهن 
را نیز تغییر داد و سبزپوشــان ذوبى هــا مقابل نفت با 
آرایش 2-1-4-3 به میدان رفتند. سرمربى ذوب آهن 
با انتخاب این تاکتیک به دنبــال کاهش فاصله بین 

خطوط و مستحکم کردن کمربند میانى تیمش بود.
ذوبى ها در مقابل نفت مسجدسلیمان رو به ارائه یک 
بازى واکنش گرایانه آورده و ترجیح داده بودند با واگذار 
کردن مالکیت توپ به حریف، کنترل فضاهاى بازى را 
در دست گرفته و با پرس شدید خط میانى و حمله نفت، 
هافبک هاى تیم مقابــل را از جریان بازى خارج کنند 

و در ضدحمالت به گل برســند. با این حال شاگردان 
تارتار در نیمه نخست در اجراى برنامه هاى تاکتیکى و 
وظایف خود سردرگم عمل کرده و انسجام تیمى الزم 
را نداشتند و همین مسئله باعث شد دروازه این تیم به 

راحتى باز شود.
با این حال ذوبى ها تغییر تاکتیک بــه موقعى داده و 
تعویض هاى تارتار باعث شد روند حرکت ذوب آهن 
بهبود چشم گیرى پیدا کند. حضور رستمى در نیمه دوم، 
خأل به وجود آمده بین خط میانى و حمله ذوب آهن را 
کاهش داده و ضرب آهنگ حرکتــى تیم را در زمان 
حمله بهبود بخشید. شاگردان تارتار در نیمه دوم رو به 
ارسال از جناحین، نفوذهاى عمقى، استفاده از ضربات 
ایستگاهى و شــوت هاى از راه دور آورده بودند و در 

نهایت نیز به گل تساوى رسیدند.
شاگردان تارتار در بیشتر پارامترهاى فوتبالى از جمله 
مالکیت توپ، تعداد و دقت پاس عملکرد ضعیف ترى 
نسبت به بازیکنان نفت مسجدسلیمان داشتند اما در 
خلق موقعیت  هاى خطرناك بهتر ظاهر شدند و امید به 
گل باالترى داشتند؛ آمار بازى نشان مى دهد بازیکنان 
ذوب آهن روز گذشته 11 بار اقدام به شوت زنى کرده اند 
که از این تعداد 5 شــوت آنها درون چارچوب بود اما 
بى دقتى در زدن ضربات نهایى مانع از گلزنى بیشــتر 
ذوبى ها شد. در حالى که شاگردان کمالوند 10 مرتبه 
به سمت دروازه ذوب آهن شوت زدند که از این تعداد 
3 شــوت آنها درون چارچوب بود و یک گل به دست 

آوردند.
در مجموع مى توان نمایش ذوب آهن را در این دیدار 
به 2 بخش متضاد تقسیم کرد؛ شاگردان تارتار در نیمه 
نخست از نظر تاکتیکى سردرگم بودند و انسجام تیمى 
و تاکتیکى الزم را نداشتند اما در نیمه دوم ضرب آهنگ 
حرکتى ذوبى ها بهبود پیدا کــرده و بازى هجومى و 

خوبى را به نمایش گذاشتند.

از ایجاد تاکتیک مناسب تا رفع مشکل مهاجمان گاندوها

چالش هاى بزرگ سرمربى ذوب آهن

گلر ذوب آهن در مورد گلى که در دیدار با نفت مسجد 
ســلیمان دریافت کرد، گفت: من فکر مى کنم هیچ 
دروازه بانى نمى توانســت این توپ را دریافت کند و 

هرکسى هم جاى من بود گل مى خورد.
پارسا جعفرى در مورد حضورش در ترکیب ذوب آهن 
در این دیدار گفت: از کادرفنى ممنونم که به من اعتماد 
کردند و امیدوارم از عملکردم راضى بوده باشند. من 
خودم روحیه ام به شکلى اســت که همیشه خودم را 
آماده نگه مى دارم تا فرصتى به دســت بیاورم و از آن 
اســتفاده کنم ولى اینکه از قبل به من براى این بازى 
آماده باش داده باشند اینطور نبود و کًال در تیم ما این 
روش وجود دارد که همه بازیکنان باید خودشــان را 
آماده بازى نگه دارند ولى تا قبل از اعالم ترکیب کسى 
نمى داند فیکس است یا نه. به هر حال از اعتماد آقاى 

تارتار ممنونم.
گلر ذوب آهن در رابطه با اینکه در حضور شهاب گردان 
و حبیب فرعباسى به او بازى رسید، توضیح داد: حضور 
در کنار دو گلر خوب برایم اتفاق خوبى است و خود من 
هم رقابت را دوســت دارم و وقتى به ذوب آهن آمدم 
براى نیمکت نشــینى نبود و اتفاقًا از رقابت استقبال 
مى کنم. این را هم بگویم که ما در کنار رقابت، رفیق 
هم هستیم و همه ما یک هدف داریم آن هم موفقیت 

و سربلندى ذوب آهن است.
جعفرى در مورد عملکردش در این دیدار و گلى 

که دریافت کرد، گفت: در مورد عملکردم 
کادرفنى باید نظر بدهند ولى خودم فکر 
مى کنم به عنوان اولین بازى عملکرد 
بدى نداشتم و ســعى کردم به تیمم 

کمک کنم. گلى که خوردم هم توپ خیلى تیز و قدرتى 
به سمت دروازه آمد و در بین راه هم روى سر بازیکن 
نفت ساییده شــد و یک مقدار تغییر 
زاویه داد و به ســمت تیر مخالف 
حرکت کرد و من فکر مى کنم هیچ 
دروازه بانى نمى توانست این توپ را 
دریافت کند و هرکسى هم جاى من 

بود گل مى خورد. 
وى در مورد 

اینکه فکر مى کند حضــورش در ترکیب اصلى تداوم 
داشته باشــد یا نه، توضیح داد: این دیگر تشخیصش 
با کادرفنى اســت که چه بازیکنى به میــدان برود. 
اگر بار دیگر به من فرصت داده شــود همه تالشــم 
را مى کنم تــا از دروازه محافظت کنــم و اگر هم در 
ترکیب اصلــى نبودم بــراى تیــم آرزوى موفقیت

 دارم.
گلر ذوب آهن در مورد دیدار با هوادار خاطرنشان کرد: 
هوادار تیم خوبى است و فوتبال خوبى ارائه مى دهند و 
کیفیت این تیم را این هفته مقابل پرسپولیس دیدیم 
و اصًال نباید آنها را به چشم یک تیم تازه لیگ برترى 
شــده نگاه کرد و دســتکم گرفت. به هر حال در این 
بازى میزبان هستیم و امیدوارم بتوانیم 3 امتیاز را در 

اصفهان نگه داریم.

 آهن در رابطه با اینکه در حضور شهاب گردان 
رعباسى به او بازى رسید، توضیح داد: حضور 
و گلر خوب برایم اتفاق خوبى است و خود من 
ت را دوســت دارم و وقتى به ذوب آهن آمدم 
کت نشــینى نبود و اتفاقًا از رقابت استقبال 
رقابت، رفیق بگویم که ما در کنار ین را هم
م و همه ما یک هدف داریم آن هم موفقیت

ى ذوبآهناست.
ر مورد عملکردش در این دیدار و گلى 

عملکردم ت کرد، گفت: در مورد
فکر  باید نظر بدهند ولى خودم
ه عنوان اولین بازى عملکرد 
شتم و ســعى کردم به تیمم

به سمت دروازه آمد و در بین راه هم روى سر بازیکن 
نفت ساییده شــد و یک مقدار تغییر 
زاویه داد و به ســمت تیر مخالف 
حرکت کرد و من فکر مى کنم هیچ 
دروازه بانى نمى توانست این توپ را 
دریافت کند وهرکسى هم جاى من

بودگل مى خورد. 
وىدر مورد
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گلر ذوب آهن:

گلى که خوردم را 
هیچ دروازه بانى 
نمى توانست بگیرد

هافبک طالیى پوشان اصفهان در بازى مقابل برزیلى هاى آبادان روز عجیبى را پشت سر 
گذاشت و هر چه زد به در بسته خورد.

در روزى که سپاهان براى جبران شکست سنگین مقابل گل گهر، نمایشى طوفانى مقابل 
صنعت نفت داشت، فرشــاد احمدزاده یکى از چهره هاى شــاخص برنامه هاى تهاجمى 
تیمش به حساب مى آمد؛ او در همان نیمه اول با قرار گرفتن در متن اکثر حمالت تیمش، 

موقعیت هاى گلزنى خوبى هم به دست آورد که هیچ کدام به گل منجر نشد.
سپاهانى ها در دقایق ابتدایى نیمه اول دو موقعیت بسیار خوب روى ضربات ایستگاهى 
داشتند که هر دو موقعیت را احمد گوهرى به زیبایى مهار کرد؛ روى ریباند این دو 
توپ فرشاد احمدزاده مى توانست سپاهان را به گل برساند اما ضربات او در هر دو 

مورد راهى اوت شد تا هافبک سپاهانى ها با حسرت کار خود را ادامه دهد.
احمدزاده البته بدشــانس هم بود که نامش در لیست گلزنان سپاهان در نیمه اول 
ثبت نشد؛ او از هر راهى که فکرش را بکنید براى گلزنى استفاده و دو شوت در چهارچوب 
خطرناك را روانه دروازه حریف کرد که هر دو را گوهرى به زیبایى راهى کرنر کرد. هافبک 
سپاهان یک بار در داخل محوطه جریمه با یک شوت کات دار پاى راست، پاس زیباى مغانلو 
را روانه دروازه کرد که دروازه بان حریف آن را مهار کرد؛ او یک بار هم بعد از یک حرکت در 
عرض کوتاه با پاى چپ از پشت محوطه جریمه دروازه را نشانه گرفت که گوهرى بازهم 

توپ را راهى کرنر کرد.

طلسم وینگر سپاهانى ها در نیمه دوم هم ادامه یافت و احمدزاده در دقیقه 65 در حالى که 
همه چیز براى گلزنى اش آماده شــده بود، بازهم با واکنش دیدنى گوهرى از گلزنى ناکام 
ماند. ضربه او در دهانه دروازه را دروازه بان نفت با پا راهى کرنر کرد و تنها چند دقیقه بعد روى 
ارسال کرنر سمت راست، فرشاد با ضربه سر توپ را به تیر دروازه حریف زد تا خودش هم از 

این اتفاق حیران بماند!
 بازى تیم هاى سپاهان و صنعت نفت در نهایت با برترى یک بر صفر شاگردان نویدکیا به 
پایان رسید و فرشاد احمدزاده، چهره ویژه این بازى در کنار یاسر سلمانى بود که یک گل زد 

و یک بار هم تیر را لرزاند.

هافبک دفاعى طالیى پوشــان اصفهانى توانسته همان عملکردى را 
ارائه کند که محرم نویدکیا انتظارش را داشت.

مانند استقالل لیگ بیستم، در ترکیب سپاهان لیگ بیست و یکم هم 
یک بازیکن در حالتى بى جانشین قرار گرفته و انتخاب ثابت محرم 
نویدکیا براى همه دیدارهاست؛ مســعود ریگى. هافبک دفاعى 
جنگنده و مستحکم طالیى پوشــان که در ابتداى لیگ بیست و 

یکم از استقالل به سپاهان پیوست.
ریگى در میانه زمین، هم به خوبى در بازپس گیرى توپ عمل 

مى کند و اختیار عمل را از هافبک هــاى رقیب براى خلق 
موقعیت مى گیرد و هم این که در فاز تهاجمى با پاس هاى 

کلیدى خوب خود، گره گشــاى حمالت اســت و 
مى تواند به خط حمله تیم هم کمک کند.

مســعود ریگى کــه در تمامــى 9 دیدار 
عملکردى این فصل ســپاهان به میدان رفته و 
انجام کم نوســان و موفق را گذرانده، حاال  مهیــاى 
سپاهان در هفته دهم یک دیدار خاطره انگیز و مهم مى شود. 
و بدون تردید رویارویى باید در تهران به مصاف استقالل برود 

با همبازیان سابق، چالش جدى براى مسعود ریگى خواهد بود؛ استقالل 
در میانه میدان مهره هایى چون مهــدى مهدى پور، زیبر نیک نفس و 
روزبه چشمى را دارد و بدون تردید نبرد ریگى با هافبک هاى میانى 

استقالل، یکى از جذابیت هاى دوئل بزرگ هفته دهم خواهد بود.
محرم نویدکیا در آخرین مصاحبه مفصل خود پیش از شروع لیگ از 
اینکه استقالل به سادگى مسعود ریگى را از دست داده، ابراز تعجب 
کرد و حاال بازگشت دوباره این هافبک سیستانى خوش فکر به 

ورزشگاه آزادى و رودررو شدن با فرهاد مجیدى، از دیگر اتفاقات 
جالب توجه است که مى تواند سه شــنبه در بازى استقالل و 

سپاهان رخ بدهد.
مســعود ریگى و شــهریار مغانلو دو خرید پر سر و صداى 

سپاهان در پنجره تابســتانى بودند و حاال ریگى تا چند 
روز دیگر مقابل تیم ســابق خود بازى 

خواهد کرد.

هافبک طالی
گذاشت و هر
در روزى کهس
صنعت نفتد
تیمش به ح
موقعیت
سپاهان
داشت
توپ
مور
احمد
ثبت نشد؛ او
خطرناك را ر
سپاهان یک
را روانه درواز
عرض کوتاه
راه توپرا

هانى توانسته همان عملکردى را 
ا داشت.

 سپاهان لیگ بیست و یکم هم 
 گرفته و انتخاب ثابت محرم
ـعود ریگى. هافبک دفاعى 
که در ابتداى لیگ بیست و

 بازپس گیرى توپ عمل 
ـاى رقیب براى خلق 

هاجمى با پاس هاى 
الت اســت و

ند.
دیدار 

عملکردى و 
انجام  مهیــاى 
سپاهان در هفته دهم 

و بدون تردید رویارویى  
مسعود ریگى خواهد بود؛ استقالل 
دى مهدى پور، زیبر نیک نفس و 
رد ریگى با هافبک هاى میانى 

زرگ هفته دهم خواهد بود.
صل خود پیش از شروع لیگ از 
ى را از دست داده، ابراز تعجب 
ک سیستانى خوش فکر به
 مجیدى، از دیگراتفاقات 
نبه در بازى استقالل و 

 خرید پر سر و صداى
حاال ریگى تا چند

ى 

نویدکیا به پشتوانه ریگى 
در «آزادى» 

فرشاد همه کار کرد جز گلزنى!

هافبک باتجربه سپاهان گفت: براى تیمى که مى خواهد 
قهرمان شود فرقى ندارد که با چه تیمى بازى کند.

جالل الدین على محمدى در مورد پیروزى سپاهان 
مقابل صنعت نفت گفت: بــازى خیلى خوبى بود و 
مى توانســتیم روى موقعیت هاى زیادى که 
ایجاد کردیم، گل هاى بیشترى هم بزنیم. 
ولى بازهم خدا را شــکر 3 امتیاز را 
گرفتیم که اولویت اولمان 

جورهایــى باخت بود و یک 
جبران کردیم.هفته گذشــته را هم 

هافبک ســپاهان در رابطه با تقابل حســاس هفته دهم 
با اســتقالل گفت: بازى با اســتقالل همیشه سخت بوده 
مخصوصا در این مقطع که هر دو تیم در کورس هستند و 
بازى در تهران برگزار مى شود. براى تیمى که مى خواهد 

قهرمان شود فرقى ندارد که با چه تیمى بازى کند. 
على محمدى در پایان خاطرنشان کرد: ما به عنوان مدعى 
قهرمانى باید در تمامى بازى ها به دنبال 3 امتیاز باشــیم. 
امسال تعداد تیم هاى مدعى بیشتر است. تیم هاى باالى 
جدول چهار پنج بازى سخت دارند که اگر در آنها نتایج خوبى 

بگیرند شانس خود را باالتر خواهند برد.

توپ را راهى کرنر کرد.

هافبک باتجربه سپاهان گفت: براىت
قهرمان شود فرقى ندارد که با چه تی
جالل الدین على محمدى در مور
مقابل صنعت نفت گفت: بــازى
موقعی روى مى توانســتیم
ایجاد کردیم،گل هاى
ولى بازهم خدا ر
گرفتیم

جبود و یک 
هفته گذشــته را هم 

على محمدى:

در همه بازى ها به دنبال برد هستیم
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006005645- تاریخ: 1400/09/02 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1293 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم ثریا عزیزى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت 
به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مستندات ضمیمه شــامل صفحه 101 دفتر 9 ابراهیم 
طاهرى و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 
به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم ثریا عزیزى به شناسنامه شماره 15188 کدملى 3308971887 صادره 
فرزند احمد نسبت به 6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى به مساحت 285,52 مترمربع پالك 
شماره 192 فرعى از 141 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 10/68 متر دیوار به گذر 

شرقا به طول 20/65 متر به دیوار باقیمانده 
جنوبا به طول 11/96 متر به دیوار پالك مجاور 141/193

غربا به طول 20/65 متر دیوار به گذر 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/06- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/09/21- م الف: 1229213 - سید امیر حسین حسن زاده - رئیس 
ثبت اسناد و امالك خمینى شهر.  سید محمود حسینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم 

مقام رئیس اداره راه و شهرسازى /9/108

مفاد آرا 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شماره 140060302177000349 مورخه 1400/07/27 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم شهربانو 
قندهارى علویجه فرزند حیدر بشماره شناسنامه 7  نجف آباد و شماره ملى 1092023097  
در ششدانگ یکباب خانه  قســمتى از پالك 3374  فرعى واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مساحت 178/21 مترمربع انتقالى از مالک رسمى محمد قندهارى و 

معصومه قندهارى محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره140060302177000197  مورخه 1400/06/04 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على 
رحیمى فرزند محمود بشماره شناسنامه 5  بوئین و میاندشت  و شماره ملى 6219809270  
در ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 513  فرعى واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 117 مترمربع انتقالى از مالک رسمى عبدالحسین ابراهیمى و 

عباس ابراهیمى محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره 140060302177000327 مورخه 1400/07/20 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على 
کریمى علویجه   فرزند احمد بشماره شناسنامه 39   نجف آباد و شماره ملى 1091884439  

در ششدانگ یک درب باغ ششدانگ  پالك 1228 فرعى واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 
15 ثبت اصفهان به مســاحت 1070/91 مترمربع انتقالى از مالک رسمى صنمبر صادقى 

محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى 
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و 
در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: 
شنبه 1400/09/06 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: یکشنبه 1400/09/21 - 1227917 / م 

الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان /9/111

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
آراى شــماره 3307 و 3308 مورخ 1400/07/07 آقاى احمد میرزاخانى فرزند یداله سه 
دانگ مشاع و خانم فرشته فاضل فرزند محمد تقى سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 175/15 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1251  اصلى واقع در قطعه10 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/09/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/21 - 1229107 / م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین 

میر عباسى /9/113

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

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

قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شــماره 0191- 1400/08/26 هیات اول خانم صدیقه حاج رستم هندى 
به شناسنامه شماره 32808 کدملى 1282256998 صادره اصفهان فرزند محمود در 10 
و دو هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240,50 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 67 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت محمد بیات از سند شماره 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه 

شماره 6 اصفهان 
ردیف 2- راى شــماره 10192- 1400/08/26 هیات اول آقاى محمد حاج رستم هندى 
به شناسنامه شماره 1325 کدملى 1285840550 صادره اصفهان فرزند محمود در 20 و 
چهار هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240,50 

مترمربع قسمتى از پالك شــماره 67 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت محمد بیات از سند شماره 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه 

شماره 6 اصفهان 
ردیف 3- راى شماره 10190- 1400/08/26 هیات اول آقاى احسان حاج رستم هندى 
به شناسنامه شماره 8847 کدملى 1292617101 صادره اصفهان فرزند محمود در 20 و 
چهار هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240,50 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 67 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت محمد بیات از سند شماره 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه 

شماره 6 اصفهان 
ردیف 4- راى شماره 10189- 1400/08/26 هیات اول آقاى على حاج رستم هندى به 
شناسنامه شــماره 48448 کدملى 1282406213 صادره اصفهان فرزند محمود در 20 و 
چهار هفتم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 240,50 
مترمربع قسمتى از پالك شــماره 67 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت محمد بیات از سند شماره 6897 مورخ 1313/11/16 دفترخانه 

شماره 6 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/21- م الف: 

1229915- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /9/115

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

شماره: 140060302006005686- تاریخ: 1400/09/03 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالســه 1399114402006002951 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم حمیدرضا پیمانى 
فروشانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 1019 و 10190 و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى به متقاضى داشته و 
تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفــات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
حمیدرضا پیمانى فروشانى به شناسنامه شــماره 1130108910 کدملى 1130108910 
صادره فرزند محمد باقر نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه دو طبقه مساحت 
123,57 مترمربع پالك شماره 229 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال. به طول 11/92 متر درب و دیوار به کوچه 

شرقا. به طول 10/90 متر دیوار به دیوار پالك 72/7167 
جنوبا به طول 11/32 متر دیوار به دیوار پالك 72/229 
غربا به طول 10/65 متر دیوار به دیوار پالك 72/5860

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 

مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید.
توضیحات: ارســال به ملک بــراى برســى 1400/08/29 - تاریخ انتشــار نوبت اول: 
1400/09/06- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/21- م الف: 1230167 - ســید 
محمود حسینى - عضو قضائى. محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى. سید 

امیرحسین حسن زاده  - رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /9/118

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 3257 مــورخ 1400/07/04 آقــاى محمــد بهمــن پور نجــف آبادى 
فرزنــد حســن ششــدانگ یکبابخانــه  بــه مســاحت 121/12 مترمربع قســمتى از 
پالك شــماره 99  اصلى واقــع در قطعه10 نجف آبــاد واقع در  بخــش 11 حوزه ثبت 
ملــک اصفهــان - متقاضــى مالک رســمى  مشــاعى مــى باشــد. تاریخ انتشــار 
- 1400 /09 نتشــار نوبــت دوم: 21/ 1400 - تاریــخ ا /09 نوبــت اول: 06/

 1229428 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 
نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى 9/120

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

شماره: 140060302006005687- تاریخ: 1400/09/03 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1399114402006002952 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم زهرا پیمانى فروشانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره فرعى از 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شــامل ثبت سند 10191 و 10190 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفــات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
زهرا پیمانى فروشانى به شناسنامه شماره 1130337073 کدملى 1130337073 صادره 
فرزند حسنعلى نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه دو طبقه به مساحت 123,57 
مترمربع پالك شــماره 229 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال. به طول 11/92 متر درب و دیوار به کوچه 

شرقا. به طول 10/90 متر دیوار به دیوار پالك 72/7167 
جنوبا. به طول 11/32 متر دیوار به دیوار پالك 72/229
غربا به طول 10/65 متر دیوار به دیوار پالك 72/5860

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر 
مــى دارد اداره ثبت اســناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نســبت 
به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضــى مذکور اقــدام نماید. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1400/09/06- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/21- م الف: 
1230177 - محمــد کیانى - قائــم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى. ســید محمود 
حســینى - عضو قضائى. ســید امیرحسین حســن زاده  - رئیس ثبت اســناد و امالك

 خمینى شهر /9/123 

آگهى تغییرات
شرکت صنعت گســتر نخستین سپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 13637 
و شناســه ملــى 10260346514 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1400/08/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : شــرکت محیا سان بشناسه 
ملــى 10101563840 بــا نمایندگى 
سیدمحمد موســوى درچه بشماره ملى 
1141854686 بعنوان مدیرعامل و عضو 
هیات مدیره و عبداله فوالدپور بشماره ملى 
4170842431 به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره و مهرداد ملک پور بشــماره 
ملــى 1287896111 بســمت رئیس 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شــرکت با امضاء رئیــس و نایب رئیس 
هیات مدیره متنفقا و اوراق عادى و ادارى 
با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1238930)

آگهى تغییرات
شرکت صنعت گستر نخستین سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 13637 
و شناسه ملى 10260346514 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/08/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهرداد ملک 
پور به کدملى 1287896111 و عبداله فوالدپور به کدملى 4170842431 
شرکت محیا سان به شناسه ملى 10101563840 بعنوان اعضاى اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1238923)

آگهى تغییرات
شرکت صنعت گستر نخستین سپاهان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
13637 و شناسه ملى 10260346514 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/08/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : محل شرکت در واحد 
ثبتى اصفهان به آدرس استان اصفهان 
، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شهر اصفهان، محله شــیخ اشراق ، 
کوچه (شــهردارى) ، کوچه اتحاد[5] ، 
پالك 30 ، طبقه اول ، واحد 2 کدپستى 
8193615437 تغییــر یافــت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل 
بر 64 مــاده و 11 تبصــره تصویب و 
جایگزین اساسنامه قبلى گردیده است. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1238931)

آگهى تغییرات
شرکت درپوش سازان پویا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 63477 و شناســه ملى 
14008749713 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1400/08/13 تصمیمــات ذیــل 
اتخاذ شد : حســین پور قاسم به کدملى 
1287112307 وفرشــته ســلطانى نیا به 
کدملــى 1272069699 و مهرى مجبورى 
اصفهانى به کدملــى 1284604039 براى 
مدت دو سال به سمت اعضاى اصلى هیات 
مدیره انتخاب گردیدند. حسابرسى امین 
تدبیر بصیر به شناسه ملى 10103512680 
و مهدى گنجى به کدملى 1189370360 
بترتیب به سمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهــت درج اگهى هاى شــرکت انتخاب 
گردید./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1238932)

تاسیس
شرکت سهامى خاص انوش تجهیز نقش جهان درتاریخ 1400/09/14 به شماره ثبت 69425 به شناســه ملى 14010565971 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع 
فعالیت : تولید انواع الستیک هاى صنعتى به شرح زیر : - تولید الستیک جهت روکش نمودن انواع غلطک هاى صنعتى در اندازه هاى مختلف به منظور اســتفاده در صنایع و کارخانجات و استفاده از روشهاى موجود صنعت الستیک کشور و به 
دست آوردن چگونگى مواد و تکنولوژى پیشرفته دیگر کشورهاى جهان - تولید انواع قطعات الستیکى صنعتى جهت استفاده در کارخانجات و صنایع مطابق با استاندارد هاى موجود واستفاده از اطالعات و روشهاى تکنولوژیک پیشرفته دیگر 
کشورهاى جهان - ساخت انواع نوارهاى نقاله در عرض هاى مختلف جهت استفاده در کارخانجات صنایع ، صنایع ساختمانى ، صنایع کشاورزى و صنعت حمل و نقل مطابق با استانداردهاى موجود و استفاده از اطالعات و روش هاى تکنولوژیک 
پیشرفته دیگر کشورهاى جهان - انجام فعالیت هاى تحقیقاتى به منظور بدست آوردن روش هاى مناسب و فرمول ساخت مخلوط الستیک خام مناسب جهت فعالیت هاى بند 1و 2 و 3 تهیه مواد اولیه ( نوارهاى الستیک ) - تهیه طرح و مشاوره 
وانجام کلیه عملیات پیمانکارى مربوط به روکش نمودن مخازن و مجارى عبور مایعات و سطوح بیرونى اجسام و پایه هاى قابل نصب در زمین و شناور و داخل آب به منظور مقاوم نمودن آنها در مقابل انواع خورندگى با استفاده از روش هاى موجود 
مطابق با استاندارد ودیگر روش هاى مناسب تر موجود در کشور هاى جهان جهت استفاده در صنایع و کارخانجات کشور ، صنایع دفاع کشور ، صنایع بندرى و کشتیرانى ، صنایع ابنیه و تاسیساتى و راهسازى مطالعه ، تهیه طرح ، مشاوره طرح 
و نظارت تاسیسات و کارخانجات الستیکى و پیمانکارى در کلیه امور مربوط به آنها اقدامات و عملیات الزم در خصوص بدست آوردن فرمول مواد الستیک هاى مخصوص صنعتى جهت استفاده در شرکت و یا فروش آن به دیگر صنایع الستیکى 
صادرات و واردات وسایل و تجهیزات و قطعات و ماشین آالت و مواد اولیه صرفا در راستاى تحقق اهداف شرکت شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى - اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى 
تحقق اهداف شرکت - تامین نیروى انسانى موقت و متخصص صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى - اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور - شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و 
خارجى - صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله امیر کبیر ، خیابان امیرکبیر ، خیابان امام رضا ، پالك - 26.1 ، طبقه همکف کدپستى 8195983781 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 25,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 2500 سهم 10000000 ریالى تعداد 2500 
سهم آن با نام عادى مبلغ 8750000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 92320157 مورخ 1400/09/01 نزد بانک ملت شعبه خیابان توحید اصفهان با کد 92320 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى 
باشد اعضا هیئت مدیره آقاى فرهاد فکار اصفهانى به شماره ملى 1271209969 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم زینب بقولى زاده به شماره ملى 1285039076 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
میثم فکار اصفهانى به شماره ملى 1286072875 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفرداً و همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ریحانه 
مروج االحکامى به شماره ملى 1272232298 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم ریحانه صبرى به شماره ملى 1292479647 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 

تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1238955)

آگهى تغییرات
شــرکت میراب اصفهان شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 2098 و شناسه ملى 
10260429626 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/09/01 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : علیرضا اســماعیلى به شماره ملى 
1290951251 و محســن اسماعیلى 
به شــماره ملى 1289281602 و محمد 
اسماعیلى به شماره ملى 1288002289 
به ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخــاب گردیدند فاطمه 
سرورى نیا به شماره ملى 1841877956 
به سمت بازرس اصلى و ام البنین مختارى 
حسن آبادى به شماره ملى 1289754721 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک ســال انتخاب گردیدندروزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا 

(1238936)

آگهى تغییرات
شرکت سامانه راهکار دلفین اسپادانا 
سهامى خاص به شماره ثبت 65034 
و شناســه ملــى 14009262549 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1400/07/19 فاطمه جمالى 
شــماره ملى1293489468 بسمت 
رئیس هیات مدیــره - محمدمهدى 
شیران بشماره ملى2297867964 
بعنوان مدیــر عامل و نایــب رئیس 
هیات مدیره - وحید ســهرابلو شماره 
ملى3782456009 بســمت عضو 
هیات مدیره براى بقیه مدت دو ســال 
تاتاریخ1402/05/06 انتخاب شدند 
. کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات 
شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضاى 
مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است 
. مدیر عامل مجــرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1238946)

آگهى تغییرات
شرکت درپوش سازان پویا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 63477 و شناسه ملى 
14008749713 به استناد صورتجلسه 
هیئــت مدیــره مــورخ 1400/08/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حســین 
پور قاسم بشــماره ملى 1287112307 
بعنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره 
و مهرى مجبورى اصفهانى بشماره ملى 
1284604039 بســمت رئیــس هیات 
مدیره و فرشته سلطانى نیا بشماره ملى 
1272069699 بسمت نائب رئیس هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل یا 
رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر 
است . ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1238954)

آگهى تغییرات
شرکت میراب اصفهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 2098 و شناسه 
ملى 10260429626 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/09/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا اسماعیلى به شماره ملى 1290951251 به 
سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آقاى محسن اسماعیلى به شماره ملى 
1289281602 به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمد اسماعیلى به شماره 
ملى 1288002289 به ســمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شــرکت با با امضاء رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1238924)
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علیرضا شریفى یزدى، روانشــناس اجتماعى با اشاره به 
شیوع پدیده «فابینگ» (وابســتگى شدید به تلفن همراه 
و ســایر ابزارهاى ارتباطى هنگام حضور در جمع دوستان 
و خانواده)، گفــت: این روزها در جمع هــاى خانوادگى و 
مهمانى ها شاهد هستیم افراد زمانى را به تلفن همراه خود 
اختصاص مى دهند، به این معنا کــه این افراد به صورت 
فیزیکى در جمع نشســته اند اما  کارى بــه کار یکدیگر 
ندارند و دائمًا توجهشان به گوشــى، تب لت و... است. در 
این میان کرونا در کنار بسیارى دیگر از عوامل منجر شد 
«فابینگ» در جامعه به شدت گسترش پیدا کند و به نظر 
مى رسد تا مدت ها پس از دوران پسا کرونا نیز با این پدیده 

روبه رو باشیم.

اسارت 
در دام تلفن همراه

03

ابوترابى، نماینده   مردم نجف آباد و تیران در مجلس گفت: 
با توجه به مهاجرتى که اخیراً پزشکان به کشورهاى دیگر 
داشــتند، از طرف دیگر نیز جمعیت پیر کشور نیز در حال 
افزایش است؛ ما در چند سال آینده قطعًا دچار یک بحران 
شدید در زمینه   کمبود پزشک خواهیم شد. این بحران بسیار 
شــدیدتر از بحرانى خواهد بود که ما در تابستان امسال بر 
اثر عدم پیش بینى مســئولین در زمینه    کمبود برق با آن 
مواجه شدیم. چون تربیت یک پزشک حداقل 7 تا 10 سال 
طول  مى کشــد، بنابراین، اگر از االن به فکر نباشیم قطعًا 
در 10 یا 15 ســال آینده درگیر یک بحران شدید خواهیم

 شد.

بحران کمبود پزشک

05

جدیدترین آمار منتشر شده درباره وضعیت تولید و قاچاق 
سیگار در سال 1400 نیز نشان مى دهد در نیمه اول امسال 
بیش از 28 میلیارد و 700 میلیون نخ ســیگار تولید شده 
که نســبت به تولید بیش از 25 میلیارد نخ در مدت مشابه 
سال قبل، 14 درصد افزایش داشــته است. همچنین در 
حال حاضر 24 واحد تولید ســیگار فعال هستند که نشان 
مى دهد دو واحد به تولیدکنندگان اضافه شده است. در پى 
این افزایش تولید و با توجه به اینکه میزان مصرف شش 
ماهه ســیگار 32 میلیارد و 500 میلیون نخ برآورد شــده 
و همچنین توقف واردات رسمى ســیگار از سال 1397، 
برآورد قاچاق ســیگار هم با 46 درصــد کاهش، از هفت 
میلیارد و 450 میلیون نخ ســیگار در شش ماهه اول سال 
قبل به چهار میلیارد و 50 میلیون نخ سیگار در مدت مشابه 

امسال رسیده است.

افزایش تولید سیگار

02

04

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: احیاى 
مدارس تخریبى و نیازمند بازســازى، باید بررسى شود. 
خزعلى اضافه کرد: مدارس تخریبى باید احیا و آنها که نیاز 
به بازسازى دارند باید بررسى شود تا دانش آموزان با امنیت 

بیشترى تحصیل کنند.

ســخنگوى ســازمان ثبت احوال کشــور گفت: بررسى 
والدت هاى مرتبه اول ثبت شــده در6 ماه نخست سال 
1400برحسب گروه ســنى مادران نشــان مى دهد که 
بیشترین ســهم والدت هاى مرتبه اول (فرزند اول) ثبت 
شــده با 27.2 درصد مربــوط به مادران 20 تا 24 ســاله 

است.

احیاى مدارس تخریبى

مادران 20 ساله

شــهادت یکى از ادلــه اثبات دعوا اســت که این 
روز ها به بستر درآمد زایى براى افراد سودجو تبدیل 

شده است.
نزدیک مجتمع هــاى قضایى و شــوراهاى حل 
اختالف دیــده مى شــوند، احتماال گوشــه اى 
ایستاده اند یا مشــغول پخش کارت وکال هستند، 
الزم نیست براى شناختنشان تالش زیادى کنید اگر 
با چهره کمى مضطرب از کنارشان بگذرید خودشان 
جویاى احوالتان مى شــوند تا از کلیات پرونده تان 
سردربیاورند و ببینند شــما مى توانید یک مشترى 

خوب باشید یا خیر.
شاهدان اجاره اى که قیمتشان با توجه به اهمیت 
دعواى شــما تعیین مى شــود. از 500 هزارتومان 
گرفته تا 10 درصد زمینى که قرار است با شهادت 
دروغ به یکى از اصحاب دعوا برسد!  بى توجه به این 
که حق با چه کسى است با یک تماس کارچاق کن! 
یا دالل شاهد سر و کله شان پیدا مى شوند. اکثرشان 
هم حرفه اى انــد، از جزئیات پرونــده اطالع پیدا 
مى کنند و مفاد شــهادت را بارها مرور مى کنند تا 
نکند اشتباه و سهوى دستشــان را براى قاضى رو 

کند. آمــوزش مى بینند و بعد شــهادت مى دهند، 
شماره ثنا هم دارند. هر چند وقت یک بار نیز مرجع 
قضایى اى را که در آن شــها ت مى دهند عوض 

مى کنند تا شناخته نشوند.
هنگامى که 2 یا چند نفر در مسئله حقوقى به مشکل 
بر مى خورند یا دعوایى کیفرى مطرح مى شود هر 
کدام از طرفین دعوا ادعایى مى کنند و این جا است 
که قاضى براى تشــخیص حق و ناحق به قوانین، 
مســتندات، ادله ، دالیل، امارات ، اصول و قواعد 

فقهى و حقوقى متوسل مى شود.
در دعاوى، افراد براى ایــن که ادعاى مجرم بودن 
دیگرى یا بى گناهى خود ... را اثبات کنند باید ادله 
و دالیل محکمى داشته باشند. مطابق قانون یکى 
ازاین دالیل شهادت شاهد است و دلیل نیز چیزى 

است که براى اثبات دعوا به آن استناد  مى کنند.
البته این مسئله که ممکن اســت شهادت دروغ و 
شاهد متقلب باشد تا حدى در قانون پیش بینى شده 
و براى شهادت دروغ نیز مجازات هایى در نظر گرفته 
شده است. از طرفى براى این که فرد در مقام شاهد 
ظاهر شود نیز شرایطى در نظر گرفته شده است و 

دادگاه باید صالحیت شاهدان را ازحیث دارا بودن 
ویژگى هایى مانند عدالت و ذى نفع نبودن در دعوا 
را بررسى کنند. همچنین دادگاه باید مفاد شهادت ها 
را با هم مطابقت دهد و با مستندات موجود بسنجد تا 
صحت شهادت فرد مشخص شود اما با وجود تمامى 
این تمهیدات همانگونه که امروز شاهدش هستیم 
گوشه و کنار هر مجتمع قضایى پر است از افرادى که 
مى شود شهادتشان را با پول خرید و خدا مى داند تا 
همین لحظه چه حق هایى بنا به گواهى دروغ این 

افراد نا حق شده است.
امین امینى زارع، وکیل پایه یک دادگسترى در این 
باره مى گوید: زمانى که تقاضا نسبت به چیزى زیاد 
باشد ارزش آن چیز افزایش پیدا مى کند، زمانى که 
مردم براى اثبات دعوا یا انعقاد قرارداد نیازمند شاهد 
هستند یا با شهادت شــاهد به راحتى مى توانند از 
پرداخت دین دیگرى شانه خالى کنند قیمت شاهد ها 

نیز افزایش پیدا مى کند!
او بیان کرد: براى حل این مسئله باید مشکل را به 
طورقانونى حل کنیم و مقرراتى که بستر این جرم را 

فراهم کرده است را از ریشه خشک کنیم.

پدیده اى درآمدزا که از بطن سودجویى متولد شده است

شاهدانى که اجاره اى هستند 

توانایى«نه» گفتــن و تعیین هدف مناســب، یکى از 
اصلى ترین مهارت هایى اســت که جوانــان باید به آن 

مجهز باشند.
انسان ها در روز با پیشنهاد هاى مختلفى روبه هستند که 
اگر نتوانند در مواقع مناسب پیشنهاد هایى را که باید رد 
کنند با مشکالت زیادى، برخورد خواهند کرد. این موضوع 
براى جوانان بسیار مهمتر از بقیه افراد است. تعیین درست 
اهداف بسیار مى تواند زندگى افراد را در جریان مناسب 
قراردهد. زندگى ما تحت تاثیر اهــداف و انتخاب هاى 
ما است که اوج اهمیت این انتخاب ها و اهداف در سنین 

جوانى است.
گاهى اوقات افراد با گفتن یک کلمه نه مى توانند خود را  از 

خطرات و اتفاقاتى منفى که در پى دارد دور کنند.
ابراهیمى مقدم روانشناس در مورد توانایى «نه» گفتن 
اظهار کرد: زندگى کردن فقط زنده بودن نیســت بلکه 
هنر زندگى کردن است و یکى از این هنر ها توانایى«نه» 
گفتن اســت. اگر ما نتوانیم در مواقعى که الزم است، به 
درستى«نه»  بگوییم مجبور مى شویم زیر بار تعهداتى 

برویم که تمایل و توانایى آنرا نداریم.
ابراهیمى مقدم گفت: بسیارى از ما در دوران هاى مختلفى 
از زندگى با پیشــنهاد هایى روبه رو شده ایم که با گفتن 
یک کلمه نه، مى توانیم از خــود مراقبت کنیم و یا قبول 
کردن آن پیشــنهاد، وارد مسیرى شــویم که مى تواند 
جریان زندگى ما را به سمتى نا معلوم هدایت کند. براى 
نه گفتن فرد باید توانایى هایى را کسب کند و در خانواده 

نیز آموزش داده شود.
وى ادامه داد: دوستان با تایید کردن و یا مخالفت کردن، 
احساسات روانى خوب و یا ناخوشایند را مى توانند در افراد 
ایجاد کنند. در خیلى از مواقع ما شاهد هستیم که زمانى که 
جرم و جنایت و یا اعتیاد اتفاق مى افتاد، وجود یک دوست 
ناباب را مى توانیم در کنار آن شاهد باشیم و هنگامى که 
موفقیتى هم اتفاق مى افتد نقش دوستانى که این فرد را 
تشویق کرده اند در آن پررنگ است. کسانى که اخالق را 

سرلوحه خود قرار مى دهند دوستان خوبى هستند.
 این روانشناس گفت: ما باید در زندگى بتوانیم به شکلى 
به بعضى از درخواست ها جواب منفى بدهیم که هم طرف 
درخواست کننده رنجیده نشود و هم طبق خواسته اى که 
درست است رفتار کنیم .ما باید یاد بگیریم که با آرامش، 
نرم خویى واقتدار کار هایى که نباید انجام بدهیم را بتوانیم 

به راحتى نه بگوییم و دچار عذاب وجدان هم نشویم.
ابراهیمى مقــدم گفت: افراد اگــر در زندگى خود هدف 
نداشته باشــند یک حالت آشــفتگى دارند. این هدف 
ممکن است که ازیک سفر شروع شــود. اگر شما قصد 

سفر داشته باشید و همه وسایل را آماده کنید، 
اما ندانیــد که کجا مى روید، ممکن اســت 

که ساعت ها معطل شــوید و افکارتان 
درگیر باشــد و زمان وانرژى را از دست 

دهید. افراد در هنگامى که زمان و انرژى را 
ازدست مى دهند، احساس بسیار بدى را تجربه 

چالش هاى اجتماعى در ایران به مرحله بحران رسیده مى کنند.
است. روزگارى شاهد رفتارهاى غیر طبیعى در میان 
کودکان بودیم. رفتارهایى که به ســادگى از 
کنار آن عبور کردیم و امروز همان رفتارها 
به بحران هاى پیچیــده و چند الیه در 
خانواده ها تبدیل شده که شاید بتوان 
تحت عنوان یک بحران از آن یاد کرد. 
بحران هایى که بدون شک در آینده نه 
چندان دور هستى خانواده ها را تحت تاثیر 

خود قرار خواهد داد.
بر اســاس آمارى که اخیرا منتشــر شــده، 
خشــونت هاى کالمــى و رفتــارى در بین 
کودکان زیر 15 ســال افزایشــى به مراتب 
بیشــتر از روند  طبیعى آن نسبت به گذشته و 
ســال هاى به دور از کرونا داشته است.  ابعاد 
این خشــونت هاى کالمــى و رفتارى در 
اندازه اى است که براى اثبات آن حتى نیاز 
به آمارهاى رسمى نیست. اگر به خانواده ها  
و شــرایط آنها نگاهى بیندازیم خود به 
وجود این پرخاشــگرى ها در کالم و 
رفتار کودکان مهر تاییــد خواهیم زد.  
علیرضا عابدین،  متخصص روانشناسى 
بالینى در ارتباط با این ســطح از تغییر 
رفتار در کودکان گفت: رفتار 

کودکان محصول فرافکنى هاى محیطى و خصوصا 
رفتار والدین آنهاســت. جامعه ایران بسیار تند خو و 
عصبانى است. علت این تندخویى را نیز نمى توان در  
یک دهه گذشته دنبال کرد. بسیارى از این مولفه ها 
ریشه صد ساله دارند. به هر تقدیر تحت تاثیر  محیط، 
جامعه ایران اینگونه از آب درآمده است. جامعه ایران 
البته جامعه اى خانواده محور است و به صورت سنتى 
این خصیصه را دنبال مى کند. البته همین جامعه براى 

حق و حقوق کودکان نیز حدى قائل نیست.
وى ادامه داد: امــروز در فضاى خانــواده عمدا و یا 
ســهوا لباس هایى را به تن کودکان مــى کنند تا 
به نوعى توازن خانواده را نگاه دارنــد. یکى از بچه 
ها تســامحا بچه اى بد، دیگرى دلقــک خانواده و 
کودك دیگر قهرمان مى شــود تــا همه در خدمت 
خانواده، هرچند بیمار گونه باشند. همه این موارد هم 
نقش هایى هســتند که کودکان نیز با آن هماهنگ 
ســازى مى کنند و امر براى آنها مشتبه مى شود که 
اصالت وجود آنها همین نقش هاست در حالى که در 

عالم واقع این گونه نیست. 
این متخصص روانشناسى بالینى تاکید کرد: وقتى 
خانواده ها کودك محور نیست آن کودك به ابزارى 
در دست خانواده تبدیل مى شود تا نقش هاى خاصى 
بازى کند و در نتیجه رفتارهاى مختلفى را تحت تاثیر 

آن نقش از خود بروز مى دهد.

رئیس کل سازمان نظام پزشــکى با تاکید بر لزوم 
افزایش ظرفیت رشته هاى پزشکى متناسب با توان 
آموزشى دانشگاه ها، گفت: افزایش بى رویه ظرفیت، 
کیفیت آموزش پزشکى را پایین مى آورد و از طرفى 
الزاما افزایــش ظرفیت ضامن افزایش دسترســى 

نخواهد بود.
محمد رئیس زاده گفت: حدودا 130 هزار پزشــک 
فعال در کشور داریم. حدودا 15 هزار پزشک عمومى 
در کشور داریم که فعال نیستند و کار طبابت نمى کنند 

و شاید حدود30 هزار پزشــک عمومى داریم که در 
چرخه ارائه خدمات مورد نیاز درمانى کشــور فعال 
نیستند و در چرخه نظام ارجاع و پزشک خانواده هم 

نیستند و مثال کارهاى زیبایى و... انجام مى دهند. 
او درباره علت فعال نبودن پزشکان عمومى در فیلد 
کارى خود، تاکید کرد: با وضعیت موجود انجام کار 
پزشکى برایشان به صرفه نیست. وقتى تعرفه بسیار 
پایینى براى پزشک عمومى در نظر گرفتیم، مطب 

پزشک سر پا نمى ماند و این دلیل اقتصادى دارد.

یک روانشناس مشکالت و اشتباهات جوانان در 
دوران نامزدى را بررسى کرد.

فاطمه کوهپایه زاده گفت: به دلیل عالقه شدید 
به نامزدمان و یا، چون هنوز با وى کامًال راحت 
نیســتیم از اختالفات بزرگى مانند تفاوت هاى 
فکرى، فرهنگــى، رفتار هاى نادرســت و... به 

سادگى مى گذریم یا نمى گوییم.
وى با تأکید بر اشتباه بودن حساسیت بیش از حد 
زوجین بر هم بیان کرد: طرفین نگاهى رؤیایى 
به رابطه شــان دارند و تصور مى کنند که رابطه 
کامل، رابطه اى اســت که هیچ تعارضى در آن 

وجود نداشته باشد.
کوهپایه زاده افزود: آشنایى به تنهایى براى حل 
مسائل کافى نیست تنها درصورتى که از همین 
اآلن و در دوره نامزدى، شیوه هاى حل تعارض 
را با نامزدتان تمرین کنید مى توانید به داشــتن 
یک زندگى مشترك موفقیت آمیز امیدوار باشید.

وى ایجاد تغییر را یکى دیگر از مشکالت رابطه 

دانســت و گفت: تغییر دادن رفتار فى نفســه 
کار بدى نیســت، اما اگر قصد ما این باشد که 
فقط در دوران آشــنایى ایــن کار را انجام داده 
و بعــد از ازدواج بــه روال خــود برگردیم یا به 
عبارتى نقش بازى کنیم اشتباه بزرگى مرتکب 

شده ایم.
 این روانشــناس ژنتیک و عــادات رفتارى را 
زیربناى شخصیتى فرد دانســته و انتظار تغییر 
در کوتاه مدت را از آفات رابطه نامزدى برشمرده 
و گفت: بســیارى از نظر ها و عقاید خود را ابراز 
نمى کنیم یا به خاطر خوشــنود کردن نامزدمان 
با کار یا نظرى موافقت میکنیم که به آن اعتقاد 

قلبى نداریم.
وى تفکر آنکه عالقه پــس از ازدواج ایجاد 
مى شود را تفکرى نادرست خوانده و گفت: 
همانطور که تنها با عالقه نمى توان تفاهم 
ایجاد کرد، تنها با تفاهــم نیز نمى توان 

انتظار عالقه و جذابیت داشت.

جوانان باید به دو سالح نه گفتن 
و تعیین هدف مجهز باشند

قتل دختران توســط پدران نه تنها خانواده بلکه اجتماع را دچار التهاب مى کند و 
مسئولیتى نیز بر عهده جامعه مى گذارد.

پدر و پسر، دختر خانواده را کشته بودند و جسدش را در باغچه خانه دفن کرده بودند 
تا اینکه دامادخانواده راز را فاش کرد.

پدر وقتى در دادگاه کیفرى اســتان در جایگاه دفاع قرار گرفت حرف هایى زد که 
نوشتن را برایمان دشــوار کرد: «آقاى قاضى من یک کارمند آبرومند مخابرات 
بودم، زندگى مان آرام بود تا دختر از خونه فرارى شد، هر دفعه به بدبختى پیدایش 
مى کردیم، یا باردار بود یا بدنش از شدت کتک کبود؛ مى آوردیمش خانه، چند روز 
بود بعد دوباره فرار مى کرد؛ دخترم بود دوستش داشتم؛ اما امان از این همسایه و 
آشــنا، زخم زبان مى زدند آقاى قاضى! باهاش حرف مى زدم، قول مى داد خوب 
بشــه،، اما بعد یکهو یک نفر زخم زبان مــى زد، داغون مى شــد و مى رفت، ما 
خانواده اش بودیم بخشیده بودیمش، اما مردم نمى بخشیدند و ولش نمى کردند، به 

خدا کشتمش تا دهن مردم بسته بشه، شما بودید چکار مى کردید؟» 
و ما خبرنگار ها آن روز مانده بودیم چه بنویسیم؟ قاتل که بود؟ آن پدر یا ما مردم 

دهن دریده؟
قاضى خوشنام دادگاه اطفال بود، هفده هجده سال قبل پرونده اى داشت مربوط به 
یک دختر فرارى از یک خانواده ثروتمند و معتبر، دختر در چرخه فرار و دستگیرى 
افتاده بود، 13یا 14 پرونده فرار و دستگیرى. آقاى قاضى، پرونده آخرین دستگیرى 
دخترك را خواند، مى توانست مثل تمام قضات قبلى، خیلى راحت بفرستدش کانون 
اصالح و تربیت، این بار، اما آقاى قاضى به جاى حکم حبس، دستور انجام تست 

روانشناسى داد، روشى که شاید در آن سال ها عجیب به نظر مى رسید، نتیجه، اما 
عجیب تر بود، دختر به یک بیمارى روانى مبتال بود، آنوقت دختر مجبور بود دایم 

فرار کند.
مدتى بعد وقتى با آقاى قاضى مصاحبه مى گرفتم، با خوشحالى مى گفت که دختر 
حاال تحت نظر روانشناس است و خدا را شکر هنوز که از خانه فرار نکرده است؛ و 
من همیشه فکر مى کنم که چه تعداد از این دختران فرارى با انجام همین یک تست 
ساده یا بررسى هاى دیگر مى توانستند به جاى کشته شدن و... در کنار خانواده شان 
باشند. باور کنید مى شد رومینا، شیما و ده ها دخترك دیگر هم بعد از فرار زنده بمانند 

اگر مشکل اصلى آنها شناخته مى شد.

قاتل دختران فرارى ما هستیم یا جانیانى که معروف مى شوند؟

یاد بگیریم که با آرامش، 
اید انجام بدهیم را بتوانیم 

ب وجدان هم نشویم.
گــر در زندگى خود هدف 
ــفتگى دارند. این هدف 
شما قصد  اگر وع شــود.

 را آماده کنید، 
مکن اســت 

 افکارتان 
ا از دست 

ن و انرژى را 
ر بدى را تجربه

چالش هاى اجتماعى درا
است. روزگارى شاهد رف
کودکان بودیم. رف
کنار آنعبور ک
به بحران ها
خانواده ها

تحت عنوان
بحرانهایى
چندان دور هس
خود قرار خواهد
بر اســاس آمارى
خشــونت هاى کال
زیر 15 س 5کودکان
بیشــتر از روند  ط
ســال هاى به دو
این خشــونت ه
اندازه اى است
به آمارهاى رس
و شــرایط آ
وجود این پر
رفتار کودکا
علیرضا عابد
بالینىدر ار

آموزشى دانشگاه ها، گفت: افزایش بى رویه ظرفیت، 
کیفیت آموزش پزشکى را پایین مى آورد و از طرفى 
افزایش دسترســى الزاما افزایــش ظرفیت ضامن

نخواهد بود.
محمد رئیس زاده گفت: حدودا 130 هزار پزشــک 
5فعال در کشور داریم. حدودا 15 هزار پزشک عمومى 
در کشور داریم که فعال نیستند و کار طبابت نمى کنند 

نیستند و در چرخه نظام
نیستند و مثال کارهاى زی
او درباره علت فعال نبود
کارى خود، تاکید کرد: ب
پزشکى برایشان به صرف
پایینى براى پزشک عمو
ا پزشک سر پا نمى ماند و

 رفتار فى نفســه 
صد ما این باشد که 
ن کار را انجام داده 
ــود برگردیم یا به 
باه بزرگى مرتکب 

ــادات رفتارى را 
ــته و انتظار تغییر 
ه نامزدى برشمرده 
 عقاید خود را ابراز 
ود کردن نامزدمان 
که به آن اعتقاد  م

ز ازدواج ایجاد 
وانده و گفت: 
ى توان تفاهم
ز نمى توان 

.

جامعه ایران بسیار تند خو و عصبانى است

30 هزار پزشک عمومى عمل زیبایى انجام مى دهند! 

اشتباهات دختران و پسران در دوران نامزدى
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همزمان با فرارسیدن میالد حضرت زینب (س) 
درمراســمى که در مجتمع شیخ بهایى نجف آباد 
و به همت کمیته امداد امام خمینى (ره) اســتان 
اصفهان، با حضور مدیر کل کمیته امداد اســتان 
اصفهان، معاون اجتماعى اســتاندارى اصفهان، 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان، مدیرعامل گروه 
صنعتى انتخــاب و تعدادى از صنــوف و خیرین 
اصفهان برگزار شــده بود، به شکل نمادین 600 
سرى جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته 

امداد اهدا شد.
این اقدام با حمایت شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
گروه صنعتى انتخاب و با همراهــى نیکوکاران 

استان انجام شد.
در این مراســم قائم مقام رئیس کمیته امداد امام 
خمینى(ره) با اشــاره به اینکه عمل خیران جهاد 
در راه خداســت، با قدردانى از خیران و مؤسسات 
نیکوکارى در کمک به خانواده هاى نیازمند، اظهار 
کرد: اگر کمیته امداد به وظایف قانونى اش عمل 
مى کند به برکت خیر و احسانى است که خّیران با 

وظیفه شناسى انجام مى دهند.
مصطفى خاکسار ادامه داد: اگر کسانى که به آنها 
کمک مى کنیم، کمک ما را قبول کنند ما منتشان 
را مى کشیم و این یک توفیق الهى براى کارمندان 

کمیته امداد محسوب مى شود.
وى افزود: کشور ما داراى غنایم و ذخایر و داراى 
ظرفیت هاى غنى و نیروى انسانى توانمندى است 
که حفظ و ارتقــاى این ظرفیت عظیــم نیازمند 
همکارى همه دســتگاه ها و افراد دلسوز است و 
اگر اکنون به این شکل از لحاظ معیشتى مشکل 
داریم به این علت است که تحریم هاى ظالمانه 
علیه کشور ما وضع شده و البته ما هم جلوى این

 تحریم ها ایستاده ایم.

خاکســار در ادامه ســخنانش به راه اندازى طرح 
جمع آورى صدقــات از طریق کد QR اشــاره 
کرد و افزود:  جذب صدقات از گذشــته تاکنون به 
روش هاى سنتى انجام مى شــد ولى با توجه به 
توســعه ابزارهاى جدید، به کارگیرى روش هاى 
الکترونیکى در جذب کمک هاى مردمى، به عنوان 

یک ضرورت در نظر گرفته شد.
خاکسار با بیان اینکه طرح جمع آورى صدقات از 
طریق کد QR به صورت سراسرى اجرا مى شود، 
اضافه کــرد: از جمله اهداف اجــراى این طرح، 
سهولت دسترســى و افزایش جذب کمک هاى 
مردمى در بستر روش هاى نوین الکترونیکى بوده 
و در این روش تمامى مشترکان صندوق صدقات و 
نیکوکاران مى توانند با داشتن کد QR اختصاصى 
خود و با استفاده از گوشــى تلفن همراه به  آسانى 

صدقه پرداخت کنند. 
وى گفت: ما معتقدیم نوع و شیوه تهیه کاال براى 
جهیزیه مهم است و هر چقدر خیران آورده داشته 
باشــند کمیته امداد هم کمک مى کند تا این سیر 

مستمر تأمین شود.
قائم مقام رئیس کمیته امدادامام خمینى (ره) درباره 
آمار تعداد جهیزیه هاى اهدایى به نوعروسان تحت 
پوشش تصریح کرد: آمار جهیزیه از دست ما خارج 
است، زیرا تعداد زیادى از گردونه خارج و تعدادى 
وارد مى شود، اما تأمین جهیزیه در استان ها در حال 

انجام است.

  کمیته امداد 100 هزار نفر حامى دارد
در ادامه این آیین، کریم زارع مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینى (ره) استان اصفهان نیز گفت: بسیارى 
از شــرکت هاى بزرگ و خیران در پى مسئولیت 

اجتماعى، از افرادکم بضاعت حمایت مى کنند.
وى گفت: هم اینک هزار و 200 نو عروس در نوبت 

دریافت جهیزیه داریم که امروز 600 سرى جهیزیه 
با ارزشى بیش از 18 میلیارد تومان به نوعروسان 

تحت پوشش کمیته امداد اهدا شد.
وى در بخشى دیگراز صحبت هاى خود با اشاره به 
اینکه بیش از پنج هزار و 400 فرزند خانواده کمیته 
امداد تحت حمایت یکى از شــرکت هاى تولیدى 
قرارگرفته اند، گفت: ایــن مجموعه بیش از چند 
میلیارد تومان به صورت مستقیم به این فرزندان 
تحت پوشش و نیز تهیه مایحتاج خانواده کمک 

کرده است.
زارع گفت: یکى از خیران در ســال گذشته بیش 
از یک هزار و 500 تبلت به دانش آموزان خانواده 
امداد اهدا کرد که این موضوع باعث شد هیچکدام 
از دانش آموزان به این خاطر ترك تحصیل نکنند.

وى با اشــاره به اینکــه هیئت مدیره شــرکت 
پاالیش نفت در سال گذشته همواره یار و یاور ما 
بوده اند و در سال هاى گذشته همواره براى ایفاى 
مسئولیت هاى اجتماعى خود در کنار کمیته امداد 
بوده اســت تصریح کرد: هدف مــا ترویج خیر و 
شفافیت در زمینه اى اســت که مردم نیات خیر را 
به دست نیازمند واقعى برسانند و امیدواریم با طرح 

QR این امکان پدید آید. 
 زارع اضافه کــرد: در مجموعه کمیته امداد اکنون 
حدود 100 هزار نفر حامى وجود دارد که از جمله آن 
مى توان به شرکت هاى بزرگ و خّیر اشاره کرد که 
در راستاى عمل به مسئولیت اجتماعى خود در این 
راه خیر قدم برمى دارند، با حضور اقشار مختلف مردم 
در صنوف مختلف اصفهان در کنار کمیته امداد، این 

مجموعه توانست در کمک به مددجویان به خوبى 
ایفاى نقش کند. وى همچنیــن از رونمایى طرح 
QR کمیته امداد خبر داد و تصریح کرد: براى ترویج 
امور خیر و فرهنگ در جامعه و ایجاد بســترى که 
مردم بتوانند صدقات خود را به راحتى به نیازمندان 
برسانند این امکان فراهم شــده تا مردم به راحتى 
با اســتفاده از این کد به هر میزان که تمایل دارند، 

صدقات خود را به حساب کمیته امداد واریز کنند.

  10هــزار خیریــه داریم کــه جنبه 
بین المللى دارند 

در ادامه، سجاد، مدیرکل امور اجتماعى استاندارى 
اصفهان نیز با اشاره به مقوله ازدواج و توصیه دین و 
بزرگان گفت: این حرکت مبناى حرکت فرهنگى 

است و در فرهنگ ما مسئله ازدواج به گونه اى است 
که خانم ها با لباس سفید به خانه بخت مى روند و با 
لباس سفید به دیار باقى رخت بر مى بندند و در تمام 

مسیر زندگى با همسر خود همراه هستند. 
ســجاد ادامه داد: بیش از صدها میلیــارد تومان 
کمک هاى نقدى درزمینه مبارزه با پاندمى کووید 
19 هزینه شده اســت و ما بیش از ده هزار خیریه 
داریم که جنبه بین المللى دارند و بر اساس فضاى 
دیپلماسى شتابنده و بر اساس عرق مذهبى و دینى 
دارند کمک مى کنند. وى افــزود: هیچ جامعه و 
نظامى بدون داشــتن فرهنگ دوام، قوام، مانایى 
و پویایى نخواهد داشت و آنها که مبناى فرهنگى 
ندارند در مسیر حرکت رو به جلو دچار موانعى مى 
شوند، اما فرهنگ ما بر اساس قانون اساسى و قرآن 
که کتاب انسان سازى براى زندگى اجتماعى است 

مسیر حرکت را مشخص کرده است.

  توسعه اشــتغال بزرگ ترین صدقه 
است

در این مراســم دیانى، مدیرعامل گروه صنعتى 
انتخاب (اســنوا) نیز که یکى از خیرین محسوب 
مى شد گفت: در قبال وظایفى که امروز در جامعه 
اسالمى که زیر پرچم اهل بیت(ع) قرار گرفته، ما 
نیز مســئولیت هایى داریم و گرچه اکنون فاصله 
زیادى با انجــام وظایفمان داریم امــا تا آنجا که 

توانسته ایم گام هاى بلندترى برداشته ایم.
وى افزود: فاصله طبقاتى در حال افزایش اســت 
و این شرایط نباید حاکم بر اکثریت باشد و در این 
راستا فقط توزیع کمک ها نیست بلکه اگر اشتغال 
صحیح براى افــراد نیازمند درنظر گرفته شــود، 

موجب مباهات است.
مدیرعامل گروه صنعتــى انتخاب گفت: هر چه 
اشــتغال را افزایش دهیم بزرگ ترین صدقه را 

به نســل جوان داده ایم؛ بنابراین، این موضوع 
در دســتور کار کمیته امداد امام خمینى (ره) هم 
هست و منت مى کشیم که بتوانیم کمکى کنیم 

پذیرفته شود.
وى افزود:اگر توانستیم قدمى برداریم جز با اراده 
خدا نیســت و بزرگ ترین ســرمایه ما توکل بر 

خداست تا خدا از فضل خودش ما را غنى کند.
دیانى ادامه داد: این محصوالت ساده است، اما از 
لحاظ کیفیت بسیار با دوام است و تضمین دارد و 
مسیر ازدواج جوان ها با نگاه این دولت بسترش هر 

روز بازتر و فراهم تر مى شود.
مدیرعامل گروه صنعتى انتخاب گفت: به واسطه 
فداکارى و جانفشانى شهید قاسم سلیمانى گروه 
صنعتى انتخاب تصمیم گرفت قدمى در راه ایشان 
بردارد، در پى این اتفاق تصمیم گرفته شد سبدى 
از لوازم خانگى براى اقشار کم درآمد در این گروه 
تولید شــود، این محصوالت کیفیت و دوام کافى 

داشته و در عین حال ساده است.

  شــرکت پاالیش نفت کمک رسان 
مردم است 

در این مراسم همچنین محمد صادق حاجیان، مدیر 
روابط عمومى پاالیشگاه اصفهان هم با اشاره به 
اینکه شرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان یکى 
از بزرگ ترین پاالیشــگاه هاى کشور20 درصد 
از سوخت مورد نیاز کشــور را تولید مى کند بیان 
داشــت: تمام بنزین تولیدى این پاالیشگاه طبق 

استانداردهاى جهانى است.
وى افزود: این شــرکت در فرصت هاى مختلف 
کمک رسانى به جامعه را ســرلوحه کار خود قرار 
داده و اکنون نیز کارکنان این شــرکت عالوه بر 
تأمین ســوخت در زمینه هــاى مختلف به مردم 

کمک رسانى مى کنند.

در مراسمى با حضور مسئوالن کمیته امداد امام خمینى (ره) و خّیران؛

600 سرى جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد اصفهان اهدا شد

رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان اصفهان گفت: 
همزمان با روز جهانى داوطلب و با هدف خدمت رسانى و 
ارتقاء سطح سالمت خانواده ها ، کاروان سالمت جمعیت 
هالل احمر اصفهان به محالت محروم و کم برخوردار 

ناصرخسرو و امیرالمومنین ملک شهر اعزام شدند.
به گــزارش روابط عمومى جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان، شــهریار انصارى طادى  افزود: به همت خانه 
هالل ملک شهر و  هماهنگى صورت گرفته با شهردارى 

منطقه 12 به مناســبت هفته داوطلب کاروان سالمت 
جمعیت هالل احمر اصفهــان با هدف کمک به بیماران 
نیازمند و ارتقاء سطح سالمت خانواده ها به محالت محروم 
و کم برخوردار ناصرخسرو و امیرالمومنین ملک شهر اعزام 

و در فرهنگسراى امیر المومنین استقرار یافت .
انصارى طادى با اشاره به بهره مندى  407 نفر از ساکنین 
این منطقه از خدمات رایگان پزشکى و پیراپزشکى این 
کاروان تصریح کرد: 101 نفر توسط پزشکان داوطلب، 

ویزیت رایگان شده و 50 نفر نیز از خدمات دندانپزشکى 
استفاده کردند .

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان در ادامه 
گفت : 160 نفر از بانوان توسط پزشکان متخصص زنان 
و کارشناسان مامایى ویزیت شــده و خدمات دریافت 
کردند همچنین 28 نفر از خدمات شنوایى سنجى بهرمند 
شدند و از  68 نفر توسط کارشناسان ارتوپدى فنى ، تست 

صافى کف پا و انحراف ستون فقرات گرفته شد.

اعزام کاروان سالمت هالل احمر به محالت کم برخوردار ملک شهر

آبفاى استان اصفهان نخستین فراخوان تجربه نگارى 
بانوان در مدیریت مصرف آب را منتشر کرد.  

رئیس خانه فرهنگ آب آبفاى استان اصفهان محوریت 
این فراخوان را «اهمیت مشــارکت بانــوان در اصالح 
الگوى مصرف آب» عنوان کرد و گفــت : زنان داراى 
نقش کلیدى در انتقال فرهنــگ و الگوى فرزندان خود 
هستند و در نقش هاى اجتماعى نیز مى توانند به عنوان 

یک الگو رفتار کنند. 
زهره تشــیعى در خصوص اهمیت ثبــت تجربه گفت: 
دانش ناشی از تجربیات، نقشــى آشنا در ذهن به وجود  
می آورد که با استفاده از آن ها می توان بین آنچه اکنون 
در حال شکل گرفتن اســت و آنچه قبًال اتفاق افتاده، 

ارتباط برقرار کرد.
وى گفت: گاهى اوقات حتى یک تجربه کوچک نتایج 
بزرگى به دنبال دارد و هدف این است که این تجربیات 

در خصوص مدیریت مصرف آب در اختیار همگان قرار 
گیرد.    

دبیر «پویش بانوى آب» مهلت ارسال آثار را 15 دى ماه 
سال جارى عنوان کرد و گفت: بانوان مى توانند تجربیات 
خود با موضوع هاى «بانوان، اجتماع، مدیریت مصرف»، 
«بانوان، خانواده، مدیریت مصرف»، «بانوان، مشاغل، 
مدیریت مصرف آب»، «بانوان، مدیــران و آموزگاران 
آب» به صورت فایل word یا pdf در فضاى مجازى 

به شماره 09380952405 ارسال کنند. 
تشــیعى افزود: پس از داورى تجربیات ارسال شده، در 
هفته نخست بهمن ماه و همزمان با هفته گرامیداشت 
مقام زن، در یک برنامه کارگاهى از تجربیات برتر تقدیر 

به عمل خواهد آمد. 
گفتنى است در آثار ارسالى ذکر کامل مشخصات فرستنده 
از قبیل نام و نام خانوادگى، شماره تماس و نشانى دقیق 

پستى ضرورى است، همچنین عالقه مندان مى توانند 
براى کسب اطالعات بیشتر با دبیرخانه «پویش بانوى 
آب» به شماره تلفن 32204014-031 تماس حاصل 

کنند. 

انتشار نخستین فراخوان تجربه نگارى بانوان در مدیریت مصرف آب

ســومین جایزه سراســرى نمایش نامه نویسى کمدى 
«خندستان» در فضایى شــاد و مهیج  با حضور برخى 
چهره هاى شاخص هنرى عرصه تئاتر کشور و مدیران 

و مسئولین شهرى در سالن اصلى تاالر 
هنر اصفهان برپا شــد و هیئت داوران 
بخش هاى مختلف این رویداد با معرفى 
برگزیدگان به کار جشنواره پایان دادند.

على قاســم زاده شــهردار اصفهان با 
حضور در این برنامه بــا بیان اینکه در 
نگاه بزرگان حوزه فلسفه و روانشناسى 
رنج و سختى جزء زندگى انسان است و 
گریزى از آن نیســت، گفت: آنچه که 
مى تواند زندگى را براى انســان راحت 
کند این است که به خودى خود منشاء 
رنج دیگران نشود و دیگر اینکه کمک 

کند تا دیگران شاد و خوشحال باشند.
وى فعالیت هنرمندان عرصه کمدى و طنز را از حیث دوم 
ارزشمند تلقى کرد و افزود: استفاده از طنز و شوخ طبعى 

کمک مى کند تا جامعه بهتر زندگى کند و کار شما از این 
حیث ارزشمند اســت که خالق زیبایى، آرامش و نشاط 
هستید و به مردم کمک مى کنید تا راحت تر مشکالت 

را تحمل کنند. همچنین طنز ابزارى مناســب براى نقد 
کاستى ها و مشکالت جامعه است.

وى خاطرنشان کرد: راه حل اساسى در حوزه هاى فلسفه، 
روانشناســى و فرهنگ دینى انتخاب یک معنا و جهان 
بینى درست براى زندگى اســت که انسان را از درون به 

سوى شادى سوق دهد.
در ادامه مهدى تمیزى معاون فرهنگى 
هنرى ســازمان فرهنگــى اجتماعى 
ورزشى شــهردارى اصفهان به کلیات 
جشنواره خندستان پرداخت و تصریح 
کرد: اصفهان شــهرى معروف به طنز 
و شیرین سخنى است و این ویژگى از 
گذشــته بین مردم اصفهان بوده است، 
از این رو معاونت فرهنگى شــهردارى 
اصفهان برآن شــد تا بر همین اساس، 
یک جشــنواره با موضوع نمایش نامه 
نویســى کمدى با عنوان با مســماى 
«خندســتان»، براى شــهر اصفهان 

برگزار کند که امسال سومین دوره این جشنواره، درحال 
اجرا است.

شوخ طبعى کمک مى کند تا جامعه بهتر زندگى کند 

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان درنظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده 
عمومى بفروش برساند . 

- 10 پالك مسکونى واقع در روستاى ازان شهرستان شاهین شهر و میمه
- 2 واحد تجارى واقع در روستاى اصفهانک شهرستان اصفهان
- 1 واحد تجارى واقع در روستاى کبوتر آباد شهرستان اصفهان

- 3 واحد تجارى واقع در قهجاورستان شهرستان اصفهان
- 4 واحد تجارى واقع در شهر هرند 

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ یکشنبه  1400/9/21  به آدرس 
اینترنتى   www.bonyadmaskan-isf.ir   مراجعه نمایند .

آگهى مزایده عمومى چاپ  دوم چاپ  دوم 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

اداره کل راه وشهرسازى استان اصفهان در نظر دارد پروژه  زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ، بدینوسیله 
از شرکتهاي داراي صالحیت و رتبه بندي با رعایت ظرفیت کاري دعوت می گردد براى دریافت اسناد مناقصه تا روز 
یکشنبه مورخ 1400/09/28 به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

مهلت تحویل پاکت هاى پیشنهاد تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ  09/ 1400/10
گشایش پاکت هاى الف-ب-ج، ساعت 10 روز  شنبه مورخ  1400/10/11

نشانى:  اصفهان  ـ  خیابان سعادت آباد تلفن:  6681068 3- 031

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره 1400/13/ن  و تجدید مناقصه عمومى

 شماره 1400/07/ن

مبلغ ضمانتنامه شرکت مبلغ برآورد ( ریال )موضوع پروژهشماره مناقصهردیف
در مناقصه (ریال)

صالحیت و یا رتبه 
مورد نیاز

عملیات عمرانی تقاطع غیر 11400/07
5 راه وترابرى27,013,717,9071,351,000,000همسطح چرمهین - زمان آباد

21400/13
تکمیل عملیات اجرایى تقاطع 
غیرهمسطح ورودى مسکن 
مهر نایین (ساخت سپتیک)

5 راه وترابرى 5,047,493,194253,000,000

اداره ارتباطات و اطالع رسانى  اداره کل  راه و شهرسازى استان اصفهان
م.الف:1239059

چاپ  دوم چاپ  دوم 


