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جوالن روانشناسان تقلبى در فضاى مجازىزن اصفهانى با گنج دوره اشکانیان دستگیر شدماجراى آشنایى بازیگر فرانسوى با مهران مدیرىفداکارى جوان کم شنوا جان پیرمرد اصفهانى را نجات داد پیشرفت 6 رتبه اى ذوب آهن با تارتار اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دختران
9/5 دقیقه 

پسران
3/3 دقیقه

کشف 33 دستگاه ماینر از یک منزل در اصفهان
3
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ابتالى
200 دانش آموز 

کاشان وآران 
وبیدگلى به کرونا 

زهره سادات الجوردى، عضو کمیسیون فرهنگى مجلس شوراى 
اسالمى درباره سرانه کتابخوانى در نوجوانان به تفکیک دختر و 

پسر گفت:  آمار مرتبط با سرانه کتابخوانى در کشور بخش مهمى از 
نوجوانان پایین تر از 18 سال را در برنمى گیرد لذا آمار مطالعه نوجوانان 

عمدتاً بر اساس مطالعات آزاد سنجیده مى شود که در تحقیق سال...

200 دانش آموز در شهرســتان کاشان و آران و 
بیدگل در کمتر از دو ماه به کرونا مبتال شده اند.

سخنگوى ستاد کروناى دانشگاه علوم پزشکى 
کاشان، بازه زمانى ابتالى این تعداد دانش آموز 
را از آبان تا بیستم آذر امسال اعالم و گفت: 159 
نفر از این دانش آموزان از شهرستان کاشان و 41 

دانش آموز از آران و بیدگل هستند.
مهدى دالورى همچنین افــزود: از ابتداى مهر 

امسال تا بیستم آذر 59 ...

مرگ و میر منتسب به آلودگى مرگ و میر منتسب به آلودگى 
هواى اصفهان هواى اصفهان 33 برابر شد برابر شد

طى سال هاى طى سال هاى 9797 تا  تا 9999؛؛
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فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان خبر داد؛

آمار برتر محرم برابر فرهاد
نگاهى به جدول گلزنان دیدارهاى استقالل و سپاهان، نشان از برترى 

سرمربى اصفهانى ها دارد.
در جدول گلزنان برتر تقابل هاى اســتقالل و سپاهان، لئون 
استپانیان، رسول خطیبى و سید مهدى سید صالحى با شش 
گل زده در صدر قرار دارند. جالب اینکه سید صالحى پنج گل 

براى زرد پوشان اصفهانى و یک گل...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

در کمتر از دو ماه رخ داده است؛

بررسى بودجه 
شهردارى اصفهان با 
محوریت آب و هوا

نگاه دانشگاه جامع علمى کاربردى به توسعه، توسعه کیفى است
رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان:
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ستاره جنجالى ستاره جنجالى 
به استقالل رسید

3
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رئیس کمیته اقتصادى کمیسیون رئیس کمیته اقتصادى کمیسیون 
برنامه  مجلس مطرح کرد؛برنامه  مجلس مطرح کرد؛

شرط مجلسشرط مجلس
 براى افزایش براى افزایش

 سن بازنشستگى سن بازنشستگى

شهردار اصفهان تاکید کرد؛شهردار اصفهان تاکید کرد؛

دل زدگىدل زدگى
ساکنانساکنان

کالنشهرها از کالنشهرها از 
شهرنشینىشهرنشینى

دلخورى کارگردان سریال «آئینه» دلخورى کارگردان سریال «آئینه» 
از عبارت «کنار گذاشته شدن»از عبارت «کنار گذاشته شدن»
غالمحسین لطفى: غالمحسین لطفى: 

ما هنوز مى توانیم کار کنیم
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آگهى مناقصه
سازمان عمران زاینده رود به استناد آیین نامه معامالت سازمان و مصوبه مورخ 1400/9/13 هیأت 
مدیره محترم در نظر دارد امور مربوط به خدمات شهرى دهکده  زاینده رود مطابق حد و حدود 
مشخص شده واقع در دهکده فرهنگى تفریحى زاینده رود بر اساس صرفه و صالح سازمان از 

طریق مناقصه عمومى واگذار نماید.
1-موضوع مناقصه: نظافت ، رفت  و روب و حمل زباله دهکده زاینده رود

2-محل دریافت اســناد مناقصه : دفتر امور قراردادهاى سازمان: اصفهان، خیابان 22 بهمن، 
مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان ادارى است.

3- زمان دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ  نشر آگهى در روزنامه تا ساعت 12 روز شنبه مورخ  
1400/10/11  است.

1-3- پیشــنهاد دهندگان براى دریافت اسناد، نقشه و مشــخصات مبلغ 1,000,000 ریال به     
حساب شماره 0105526752002 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را به 

امور مالى سازمان ارائه تا اسناد، نقشه و مشخصات مربوطه تحویل گردد.
4-تسلیم پیشنهادها: پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان ساعت اداري روز  
شنبه مورخ 1400/10/11 به آدرس: اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجموعه ادارى امیرکبیر، ساختمان 

ادارى سازمان به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند. 
5- تاریخ گشایش پیشــنهادها: کمیسیون عالى معامالت درســاعت  10 صبح روز یکشنبه 

1400/10/12 جهت گشایش پیشنهادها در محل دفتر مدیر عامل سازمان تشکیل مى شود.
6- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه  مذکور معادل 5٪ درصد قیمت کل مى باشد که باید  به 
حساب شماره 0108615001000 نزد بانک ملى شعبه غدیر اصفهان واریز و فیش مربوطه را طبق 

دستورالعمل داخل پاکت (الف) اسناد مزایده قرار دهند.
7- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کم تر از میزان مقرر، چک 

شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه  پیشنهادها مختار است.

9- سایر  اطالعات و جزییات در  اسناد مناقصه مندرج است.
10- هزینه آگهى به عهده برنده مناقصه است. 

11-این آگهى تابع قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتى مصوب دیماه 1337 
مى باشد.

www.ioz.ir  :آدرس سایت سازمان
info@ioz.ir :ایمیل سازمان

تلفن سازمان: 32673080- 32673010

مدت قراردادبرآورد اولیه (ریال)عنوانردیف

یکسال12/396/496/000نظافت، رفت و روب  و حمل زباله1

مسعود منتظرى- مدیر عامل سازمان عمران زاینده رود

نوبت اولنوبت اول

زمین دامدارى- در کوى دامداران چادگان در محیطى امن با زیر ساخت هاى مورد نیاز دامپرورى، شبکه آب و شبکه برق 
آماده بهره برداریست و گازرسانى در حال انجام است.

زمین گلخانه در مجتمع گلخانه اى شهرستان چادگان با تمام تاسیسات مورد نیاز جهت احداث و بهره بردارى از گلخانه، 
اعم از شبکه آب کشاورزى، آب شرب، شبکه برق، شبکه گاز در مجاورت پالك هاى گلخانه اى قابل بهره برداریست.

متقاضیان میتوانند با شماره هاى زیر تماس حاصل نمایند یا با در دست داشتن 
مدارك شناسایى به دفتر شرکت واقع در : شهر چادگان - بلوار خرمشهر - نبش 

چهارراه ولیعصر - ساختمان نگین - طبقه اول واحد 2 مراجعه نمایند.
شماره تماس: 031-5772-7277                0913-463-2543 

متعهدیم بهترین شرایط براى تولیدات دامى و گیاهى را در این شهرك ها ارائه نماییم.

شـرکـت تـعـاونى توسـعه و عمـران شـهـرسـتان چادگان
 در نظـر دارد  تـعداد محدودى از قطعات شهرك کوى دامداران (ویژه احداث واحد هاى 

دامپرورى یا پروار بندى بره) با متراژ هاى تا 1000 مترمربع را  به فروش برساند.
همچنین این شرکت در نظر دارد تعداد محدودى از پالك هاى ویژه احـداث گلخانه در 
مجتمع گلخانه اى این تعاونى با مساحت هاى بیش از 2000  مترمربع را به فروش برساند.

نچادگان

آگهى 
فروش

یمما هنوز مى توانیم کار کنیم ر یم و ى ما هنوز مى توانیم کار کنیموز
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در جلسه ستاد هماهنگى اقتصادى دولت که یک شنبه 
شب به ریاست سید ابراهیم رئیسى رئیس جمهور برگزار 
شد موضوعات مهم اقتصادى کشور مورد بررسى و تبادل 
نظر قرار گرفت. در این جلسه گزارش هاى جداگانه اى 
درباره وضعیت خــوب و قابل قبول ذخایــر کاالهاى 
اساسى و دارو در کشــور از جمله در بنادر و کشتى هاى 
تجارى در حال ورود به کشور که حاصل تمهیدات الزم 
از جمله تخصیص به هنگام ارز مورد نیاز است ارائه شد. 
رئیس جمهور با اشاره به لزوم تسریع در ترخیص و توزیع 
کاالهاى اساسى تأکید کرد: ذخایر کافى غذاى مردم که 
به مرحله اطمینان بخشى رسیده است باید همواره مورد 

توجه باشد و همین مسیر ادامه یابد.
رئیسى از حمایت هاى بیشتر دولت از تأمین داروى مورد 
نیاز بیماران به عنوان اقدامى مستمر و ضرورى یاد کرد و 
از مسئوالن دست اندرکار از جمله وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکى و بانک مرکزى خواست در سریع ترین 
زمان ممکن از تقویت ذخایر دارویى کشــور پشتیبانى 
کنند چرا که صیانت از جان و تأمین نیازمندى هاى مردم 

همواره از دغدغه هاى دولت است.
در این جلســه همچنین گزارشــى از وضع منابع مالى 
صندوق توســعه ملى ارائه و مقرر شد از منابع موجود در 

جهت تأمین نیازهاى بخش تولید استفاده شود.

رئیس کمیتــه اقتصادى کمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاسبات مجلس با اشاره به پیشــنهاد دولت در الیحه 
1401 براى افزایش سن بازنشستگى به دو سال و مبنا قرار 
گرفتن کسور بیمه اى سه سال آخر براى محاسبه مستمرى 
بازنشســتگى، گفت: تنها پس از بررســى استدالل ها و 
آمار هاى دولت و اثبات قابل اتکا بودن آنها، با این پیشنهاد 
موافقت مى کنیم. جعفرى قادرى گفت: باید توجه داشته 
باشــیم که به علت افزایش «ســن امید به زندگى» در 
ایران، پرداختى هاى صندوق هاى بازنشســتگى افزایش 
یافته اســت. کشورهاى پیشــرفته، در این زمان ها، سن 
بازنشستگى را افزایش مى دهند تا تعادل و توازنى را بین 

ورودى و خروجى صندوق ها ایجاد کنند. وى افزود: بنابراین 
اگر استدالل و آمار دولت محکم باشــد، این پیشنهاد به 
صندوق هاى بازنشســتگى کمک مى کنــد اما اگر قابل 
اتکا نباشــد، تصمیمى متفاوت از دولت مى گیریم.عضو 
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به 
این پرسش که اگر افزایش سن بازنشستگى مورد پذیرش 
شاغالن واقع نشود و به آن انتقاد شود، مجلس بر چه اساس 
تصمیم مى گیرد، گفت: البته همــه مخالف این تصمیم 
نیستند و امروز خیلى ها به ما مراجعه مى کنند و درخواست 
افزایش ســال هاى خدمت خود را مطــرح مى کنند. آنها 

مى خواهند که محدودیت هاى زمان اشتغال را برداریم.

ذخایر کافى غذاى مردم 
همواره مورد توجه باشد

شرط مجلس براى افزایش 
سن بازنشستگى

اومیکرون به ترکیه رسید
   ایرنا| وزیر بهداشــت ترکیه از ثبت شش 
مورد از نخستین موارد ابتال به اومیکرون در این 
کشــور خبر داد که یک نفر از آنان در استانبول 
و موارد دیگر در ازمیر شناســایى شــده است. 
«فخرالدین کوجا» در جریــان مذاکرات بودجه 
در پارلمان افزود: این موارد نیازى به بســترى 
شدن در بیمارســتان ندارند؛ عالیم بیمارى در 
مبتالیان خیلى خفیف بوده و هیچ مشکلى ندارند. 
او جزئیات بیشــترى در مورد نحوه کشف سویه 

جدید ویروس کرونا در ترکیه ارائه نکرد.

پنت هاوس الهیه، گران تر از 
خانه «ایالن  ماسک»!

در بازار ملک    روزنامه همشهرى|
چند روزى است که کاشــف به عمل آمده یک 
پنت هــاوس در منطقه الهیه تهــران به قیمتى 
معادل 15 میلیون دالر آمریکا قیمتگذارى شده 
است. «ایالن ماســک»، کارآفرین و بنیانگذار 
تسال، اســپیس ایکس، همین چند هفته پیش 
خانــه اش را در لس آنجلس فروخت. ایشــان 
ابتدا روى قیمت چهار میلیــون و 500هزار دالر 
پافشارى کرد اما خریدارى پیدا نشد و در نهایت با 
دریافت سه میلیون و 900هزار دالر کلید را در ماه 
اوت 2019 تحویل داد. 15 میلیون دالر نه، کمتر از 
چهار میلیون دالر. فقط با یک حساب سرانگشتى 
مى توان به این نتیجه رسید که صاحب یک خانه 
180مترى در مرکز پایتخــت مى تواند خانه اى 

بزرگ تر در شیکاگو یا داالس آمریکا بخرد.

 چرا استاندارد مانع نشد؟
  ایسنا|در روزهاى اخیر اخبارى از بازگشت 
محصوالت کشــاورزى صادراتى منتشر شده 
است. براى مثال در هفته هاى گذشته محموله 
سیب زمینى ایران از ازبکســتان، فلفل ایران از 
روســیه و کیوى از هند برگشت خورده که علت 
اصلى آنها ســموم و آفات کشاورزى بوده است. 
مدیــرکل ارزیابى کیفیت کاالهــاى صادراتى 
و وارداتى در پاسخ به چرایى اســتاندارد نبودن 
کاالهــاى صادراتى، اظهار کــرد: محصوالت 
کشاورزى مشمول مقررات اســتاندارد اجبارى 
نیست و سازمان ملى اســتاندارد نظارتى بر آنها 

ندارد.

صدور گواهى صورى 
آزمایش کرونا 

در حالى کــه گواهى     جام جم آنالین|
صورى آزمایش کرونا براى زائران عتبات تا یک 
میلیون تومان هزینه داشــته است، سازمان حج 
و زیارت این اقدام برخــى کاروان هاى عتبات را 
تخلف اعالم کــرد و از برخورد بــا کاروان هاى 
متخلف خبــر داد. زائران بســیارى بدون انجام 
آزمایش کرونا و فقط با داشتن برگه جوابیه منفى 
PCR وارد کشور شدند و براى این برگه آزمایش 

هم تا یک میلیون تومان هزینه کردند تا جایى که 
به گفته یکى از زائران هنگام بازگشت به کشور 
برخى کاروان ها از زائران یک میلیون تومان طلب 

کردند و هیچ آزمایشى هم نگرفتند. 

در انتظار نوروز پر سفر
  تسنیم|محمدحســین ایمانى خوشخو، 
رئیس انجمن علمى مطالعات گردشگرى ضمن 
اشــاره به تجربه چنین شــرایطى در تعطیالت 
نوروزى سال هاى گذشته تصریح کرد: پیش بینى 
ما این است که در تعطیالت نوروز پیش ِرو با توجه 
به نیاز مبرم آحاد جامعه در جهت تلطیف شرایط 
روحــى و روانى خود با توجه بــه اضطراب هاى 
اجتماعى شکل گرفته ناشى از همه گیرى کرونا 
در طول دو سال گذشته و عدم امکان انجام سفر، 
شاهد افزایش بیشتر تقاضاى سفر نسبت به ایام 
نوروز پیش از آغاز همه گیــرى کرونا به مقاصد 

مختلف گردشگرى کشور باشیم.

نمى توانند هیچ غلطى بکنند 
  تسنیم| سردار ســرتیپ پاســدار امیرعلى 
حاجــى زاده فرمانده نیروى هوافضاى ســپاه گفت: 
غربى ها به این نتیجه رســیده اند که در حوزه نظامى 
و امنیتى نمى توانند هیچ غلطــى بکنند و روش هاى 
ضربه زدنشان نیز متفاوت با گذشته است. آنها به دنبال 
القاى این تفکر هستند که حاکمیت دینى نمى تواند 

پاسخگوى نیاز مردم باشد و کشور را اداره کند.

وزارتخانه  مشمول توجه خاص! 
بیشــترین درصد تغییــر بودجه    تجارت نیوز|
نسبت به سال 1400 مربوط به وزارت ارتباطات است. 
بودجه وزارت ارتباطات حدود 14 هزار میلیارد تومان 
شده که نسبت به بودجه 1400 افزایش 134 درصدى 
داشته است. بودجه وزارت آموزش و پرورش هم 14 
درصد نسبت به سال 1400 افزایش داشته  که به نظر 
مى رســد تمرکز دولت روى وزارتخانه هاى دیگر از 

جمله وزارت ارتباطات بوده است.

خروج از کشور خیلى گران شد!
عوارض خروج از کشــور براى    اقتصادنیوز|
سال 1401 به طور چشمگیرى افزایش پیدا کرده است. 
دولت در الیحه بودجه سال آینده، هزار و پانصد میلیارد 
تومان درآمد از محل عوارض خروج از کشور پیش بینى 
کرده است. در حالى که این مبلغ در بودجه سال جارى 
تنها حدود 110 میلیارد تومان بوده است این رقم براى 
خروج هر فرد 400 هزار تومان بود که به رقم 5 میلیون 

و  200 هزار تومان  افزایش خواهد یافت!

از ایران برو! 
بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقى    برترین ها|
در پیامى توییترى نسبت به افزایش نرخ عوارض خروج 
از کشور واکنش نشان داد. این خبرنگار حوزه موسیقى 
نوشت: «دیدن تو یک ماه 120 میلیارد تومان بخاطر 
فقط بلیت  کنسرت از کشور خارج شده، عوارض خروج 
از کشور رو تو طرح بودجه سال آینده کردن 5 میلیون 
و خرده اى (تومان)! هر کى کنسرت هم مى خواد باید 

از ایران بره!»

فشار معیشتى بر کارمندان
  روزنامه ایران| افزایش حــدود 73 درصدى 
درآمد هاى مالیاتى و گمرکى، فشار هاى رکودى را بر 
اقتصاد افزایش خواهد داد، مگر آنکه مبتنى بر پایه هاى 
مالیاتى جدید یا جلوگیرى از فرار مالیاتى باشد. کاهش 
افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کمتر بودن 
آن از نرخ تورم، نه تنها فشار معیشتى بر کارمندان دولت 
را افزایش مى دهد بلکه اثر ثانویه اى بر گردش مالى 
بخش خصوصى نیز مى گذارد؛ مگر آنکه این کاهش 
بیشــتر متوجه حقوق هاى باال بوده و از هزینه هاى 

لوکس یا وارداتى بکاهد.

کرونا بگیرید، جایزه بگیرید!
یکى از شهرهاى چین اعالم    اعتمادآنالین |
کرد افرادى که حاضر شوند داوطلبانه ابتالى خود به 
کرونا را اعالم کنند جایزه دریافت مى کنند. مسئوالن 
شهر هاربین خبر دادند به هر فردى که داوطلبانه ابتال 
به کرونــا را اطالع دهــد 1500 دالر جایزه پرداخت 
مى کنند. به گفته مسئوالن این شــهر چینى، اقدام 
مذکور مى تواند به آنها در جلوگیرى از شــیوع مجدد 

ویروس کرونا کمک کند.

نشست برجام بدون ایران 
اعضاى گروه چهار به عالوه یک و اتحادیه    ایرنا|
اروپا و ایاالت متحده آمریکا، یک شنبه شب درباره روند 
مذاکرات وین تشکیل جلسه دادند. شرکت کنندگان 
در این جلسه که بدون حضور ایران برگزار شد درباره 
آخرین وضعیت گفتگوها بحــث و تبادل نظر کردند. 
«میخائیل اولیانوف» مذاکره کننده ارشد روسیه پیش از 
این دیدار به خبرنگاران گفت: این قبیل جلسات مکمل 

هستند و از پیشرفت کار اطمینان حاصل مى کنند.

خبرخوان

«والدیمیــر پوتین»، رئیــس جمهور روســیه در مورد 
مشکالت خود پس از فروپاشــى اتحاد جماهیر شوروى 
در سال 1991 گفته و مدعى شده که براى افزایش درآمد 
خود مجبور بوده مسافرکشــى کند. مشکالت اقتصادى 
که پس از سقوط شوروى رخ داد، بسیارى از روس ها را با 
مشکالت مالى مواجه کرده و آنها را به سمت روش هاى 
جدید و گاه عجیب براى کســب درآمد بیشتر سوق داد. 
پوتین نیز از فروپاشــى اتحاد جماهیر شوروى به عنوان 
سقوط روسیه تاریخى یاد مى کند. همین صحبت هاى 
رئیس جمهور روسیه باعث شده که بسیارى او را در آستانه 
حمله به اوکراین و الحاق آن به روسیه بدانند زیرا  اوکراین 

در گذشته عضو اتحاد جماهیر شوروى بوده است. 
صحبت هاى پوتین در مورد شــغل دومــش به عنوان 
راننده تاکسى در یک فیلم مستند مطرح شده است. وى 
با اشاره به اینکه غربى ها فکر مى کردند روسیه نیز دیر یا 
زود دچار فروپاشى و انشقاق خواهد شد، مى گوید:«این 
یک فروپاشى روســیه تاریخى تحت نام اتحاد جماهیر 

شوروى بود.» 
از قبل نیز همه مى دانستند که پوتین فروپاشى شوروى را 
یک تراژدى مى داند اما صحبت هایش در مورد مشکالت 
شــخصى اش در آن دوران کامًال تازه است. وى در این 
باره گفته است: «گاهى اوقات مجبور بودم پول بیشترى 
دربیاورم. منظورم پول بیشــتر از طریق خودرو است، به 
عنوان یک راننده شخصى. راستش را بخواهید صحبت 
کردن در موردش خوشایند نیســت اما شوربختانه این 

اتفاق افتاده است.»
در آن دوران، تاکســى به ندرت در روسیه وجود داشت و 

به همین دلیل بسیارى از افرادى که خودروى شخصى 
داشتند، غریبه ها را سوار مى کردند تا کمى درآمد اضافه 
داشته باشــند. برخى حتى از خودروهاى ادارى و محل 
کارشــان مانند آمبوالنس ها به عنوان تاکسى استفاده 

مى کردند. پوتین از نیروها و جاسوســان سابق سرویس 
امنیتى شوروى موســوم به کا گ ب بوده است. با وجود 
این، در اوایل دهه 1990، رئیس جمهور کنونى روسیه در 
دفتر «آناتولى سوباچک»، شهردار وقت سنت پترزبورگ 

کار مى کــرد. او مى گوید که پس از کودتاى آگوســت 
1991 علیه میخائیل گورباچف، رئیس جمهور وقت اتحاد 
جماهیر شوروى که به فروپاشى این اتحادیه منجر شد، از 

کا گ ب بیرون آمده است.

«پوتین» مسافرکشى مى کرده است!
نمایش چهره اى دیگر از رئیس جمهور روسیه در مستندى که اخیراً پخش شده است

دبیر شوراى عالى انقالب فرهنگى با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان قصدى براى خارج کردن 
دانشگاه آزاد از زیرنظام وزارت علوم نداریم، گفت: با توجه به اینکه منابع مالى این دانشگاه 
از طریق شهریه پرداختى دانشجویان تأمین مى شود و بودجه اى از دولت دریافت نمى کند 

بنابراین قوانین و مقرراتشان در برخى از زمینه ها باید مختص خود دانشگاه باشد.
سعید رضا عاملى خاطر نشان کرد: دانشــگاه آزاد درخواست دارد در کنار ظرفیت آموزش 
عالى کشور دیده شود و با توجه به اینکه نزدیک 35 درصد ظرفیت آموزش عالى ما در این 
دانشگاه قرار دارد؛ لذا دانشجویان و اعضاى هیئت علمى این دانشگاه باید جایگاه مناسبى 

داشته باشند.
وى در پایان یادآور شد: با توجه به اینکه منابع مالى دانشگاه آزاد از طریق شهریه پرداختى 
دانشجویان تأمین مى شود و این دانشــگاه بودجه اى از دولت دریافت نمى کند. بنابراین 

طبیعى است که قوانین و مقرراتشان در برخى از زمینه ها مختص خود دانشگاه باشد.

بعد از شیوع ویروس کرونا برخى شرکت ها ســراغ ساختن واکسن رفتند و در این مسیر 
موفقیت هایى هم کسب کردند از جمله کشور روسیه که قرار بود طى قراردادى چندین 

میلیون دوز واکسن تحویل ایران دهد، اما آنها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.
علیرضا رئیسى، معاون وزارت بهداشت در دولت حسن روحانى دراین باره گفت: «قرار 
شد کشور روسیه واکسن اسپوتنیک به ما بدهد، یک قرارداد خوبى هم با آنها بسته بودیم، 
چیزى حدود 10 الى 12 میلیون دوز واکسن قرارداد داشتیم. براساس پیش بینى ها قرار شد 
پایان سال 99 چیزى حدود یکى دو میلیون دوز واکسن به ما بدهند، از طرفى توافق شد 
اردیبهشت 1400 واکسن بیشترى به دست ما برسانند و همینطور به تدریج واکسن ها وارد 
ایران شود.  اما سال 1400 که اوج واکسیناسیون در دنیا بود تأخیرى در اجراى تعهد روسیه 
اتفاق افتاد و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، دلیل اش این بود که آنها همزمان با 
کشورهاى دیگر قرارداد بسته بود اما میزان تولید واکسنشــان زیاد نبود، یعنى فراتر از 

میزان تولیدشان با کشورها قرارداد داشتند.»

پســر جوان اصفهانى با فداکارى در صحنه تصادف جان یــک پیرمرد را 
نجات داد.

چند روزى است کلیپ 8 ثانیه اى سوختن یک پراید در اصفهان در فضاى 
مجازى دست به دست مى شود. خودروى پراید در جریان یک تصادف دچار 

آتش سوزى شده و راننده در خودرو محبوس شده بود.
همان موقع جوانى کم شنوا که در تصادف خودرویش آسیب دیده بود، به دل 
آتش زد تا او را نجات دهد و شاید اگر فداکارى این پسر جوان نبود حاال راننده 

پراید جان خود را از دست داده بود.
مادر «رامین» در گفتگو بــا «رکنا» جزئیات این تصادف را اینطور شــرح 
داد:«پنج شنبه ساعت 7 صبح پســرم در حال رانندگى بود که یک تاکسى 

براى سوار کردن مسافر روى ترمز زد. همین باعث شد خودرو پراید که پشت 
سر این تاکسى بود ترمز کرده و یکدفعه ماشین پسرم با پراید برخورد کرد. 
پسر من کم شنواست اما چون از سمعک استفاده مى کند صداى نشتى گاز را 
شنیده بود و سریع از ماشین پیاده شد تا به راننده خودروى پراید کمک کند. 
اما درب کنار راننده قفل شده بود. رامین به سرعت از پشت ماشین دویده بود 
تا در کنار کمک راننده را باز کند که همان موقع خودرو آتش گرفت. پسرم 
راننده را که یک مرد حدوداً 70 ساله بود را از در سمت شاگرد پیاده کرد اما هر 

دو دچار سوختگى شدند.»
دست و صورت رامین 25 ساله دچار سوختگى شــده اما حال عمومى او و 

راننده پراید خوب است.

ماجراى رشوه علنى به داور فوتبال در یکى از شهرستان ها آن هم 
توسط رئیس هیئت فوتبال علنى و افشــا شده است؛ اما با گذشت 
بیش از یکســال هنوز کمیتــه اخالق یا ارکان دیگر فدراســیون 

برخوردى با این فساد نداشته اند.
ماجرا این بوده که یکى از داوران سرشــناس فوتبال ایران ســال 
گذشته وقتى براى قضاوت یک بازى حساس لیگ برترى به یکى 
از شهرستان ها سفر مى کند، ساعتى پس از اقامت در هتل، رئیس 
هیئت فوتبال آن شــهر با کیفى که صنایع دستى داخل آن بوده به 
دیدارش مى آید. رئیس هیئت فوتبال بعد از صحبت هاى مقدماتى 
به این داور مى گوید ما توقع نداریم شــما به نفع تیم شهر ما سوت 
بزنید، همینقدر که علیه تیم ما سوت نزنید کافى است. داور ابتدا با 
لحن تندى جواب این شخص را مى دهد و از او مى خواهد از اتاق 
بیرون برود چون در غیر این صورت موضــوع را به ناظر و نماینده 
فدراسیون گزارش مى کند و ســپس وقتى این فرد از اتاق او خارج 

مى شود، بسته را باز مى کند و در کمال تعجب مى بیند کنار صنایع 
دستى یک سکه طال هم جاسازى شده است.

این داور بالفاصله با ناظر و نماینده فدراسیون تماس مى گیرد و از 
آنها مى خواهد این رشوه را صورت جلسه کنند که آنها رئیس هیئت 
فوتبال را صدا مى زنند و این شخص در حضور نماینده فدراسیون 
و ناظر بازى از داور بابت این رفتار عذرخواهى مى کند و مى گوید 
منظورى نداشــته؛ ولى داور بازى به این حرف بسنده نمى کند و 
نامه اى براى فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ مى نویسد و اعالم 

مى کند رئیس هیئت فوتبال قصد داشته به او رشوه بدهد. 
گویا از فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ به این داور مى گویند 
موضوع را جایى بازگو نکند و آنها خودشان پیگیر موضوع هستند اما 
گفته مى شود با گذشت یکسال و چند ماه از این اتفاق، هنوز همان 
رئیس هیئت در منصب خود باقى مانده و به نامه داور رســیدگى 

نشده است.

معاون فنى مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشــت درباره 
شــیوه اجراى طرح محدودیت هوشــمند کرونا در فروشگاه هاى 
زنجیره اى توضیح داد: در تمام کشورهاى دنیا که طرح هایى مشابه 
را اجرا مى کننــد، ورود افراد به مراکزى از جمله فروشــگاه هاى 
زنجیره اى، با اســتفاده از گیت هاى مخصوص کنترل مى شود. 
ما نیز در همین زمینه از اتاق اصناف ایران درخواست کرده ایم که 
گیت هاى موجود در فروشــگاه هاى زنجیره اى را به بارکدخوان 
مجهز کند تا افراد بتوانند با نشان دادن QR-Code کارت واکسن 
کروناى خود، از گیت هایى که در فروشــگاه هاى زنجیره اى قرار 

داده خواهد شد، عبور کنند.
محسن فرهادى ادامه داد: در چنین شرایطى دیگر نیازى نیست که 
کارت واکسن کرونا توسط افرادى به عنوان نگهبان بررسى شود، 
بلکه بررسى داشتن یا نداشتن کارت واکســن کرونا توسط افراد 

 QR-Code مختلف توسط گیت ها انجام مى شود و افراد مى توانند
مربوط به کارت واکسن کروناى خود را یا روى کاغذ پرینت بگیرند 
و همراه خود داشته باشند یا آن را روى تلفن همراه خود ذخیره کنند 
و هنگام عبور از گیت، آن را به بارکدخوان هایى که در گیت ها قرار 

داده خواهد شد، نشان دهند.
وى با تأکید بر اینکــه از حدود چهار هفته دیگر اجراى فاز ســوم 
طرح محدودیت هوشــمند کرونا آغاز مى شــود، گفــت: در این 
فاز تمام فروشــگاه هاى زنجیــره اى، میادین میــوه و تره بار و 
پاســاژهاى تجارى بــه گیت هایــى مجهز خواهند شــد که در 
آنهــا بارکدخــوان هایــى بــراى بررســى QR-Code کارت 
واکســن کروناى افراد مختلف وجــود خواهد داشــت و به این 
ترتیــب از ورود افرادى که کارت واکســن ندارند، بــه این مراکز 

جلوگیرى مى شود.

فداکارى جوان کم شنوا جان پیرمرد اصفهانى را نجات داد 

دانشگاه آزاد از زیرنظام وزارت علوم
 خارج نمى شود 

علت بدعهدى روس ها
 در تحویل واکسن 

سکه بگیر، به ضرر ما سوت نزن! 

واکسن نزده ها به فروشگاه هاى زنجیره اى نروند 
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هوا تا پنج شنبه ناسالم است
اداره کل هواشناسـى اصفهان اعالم کـرد: از اوایل روز 
دوشـنبه تا اوایل روز پنج شـنبه غبار آلودگى، افزایش 
غلظت آالینده ها و کاهش دید و کیفیت هوا در کالنشهر 
اصفهان و مناطق صنعتى پدیده غالب شـهر اصفهان 
خواهد بود. بر این اساس، افزایش شاخص کیفیت هوا 
درحد ناسالم براى گروه هاى حساس و رشد آن تا ناسالم 

براى تمام گروه ها پیش بینى مى شود.

بازار فرش سنتى در کما
خرید، فروش و صادرات فرش سنتى اصفهان در رکود 
کامل است. رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف 
اصفهان، تولید ساالنه فرش دسـتباف را دراین استان 
400 هزار مترمربع بیان کرد و گفت: نبود بازار صادراتى 
و گرانى مواد اولیه گره بر تاروپود صنعت فرش سـنتى 
اصفهان انداختـه و منجر به سـقوط رتبـه اصفهان به 
جایگاه پنجم در کشور شـده است. محمود دایى افزود: 
بسیارى از حجره ها و فروشگاه هاى فرش سنتى تعطیل 

شده و فروشندگان آن تغییر شغل داده اند.

آخرین وضعیت بیکارى 
امیررضا نقش، معـاون اقتصادى اسـتاندارى اصفهان 
گفت: نرخ بیکارى شهرسـتان اصفهـان 13/4 درصد 
است که بدون احتساب کشاورزى است که رقم بسیار 
باالیى شمرده مى شود. این در حالى است که متوسط 
کشورى 12 درصد و برخى شهرستان ها بیکارى شش 

درصد را دارند.

ترافیک 10 کیلومترى 
واژگونى کامیون ولوو در محور میمه به دلیجان منجر 
به ترافیک 10 کیلومترى شد. رئیس هالل احمر بخش 
میمه گفـت: در ایـن حادثه که سـاعت 22 یک شـنبه 
شـب در 10 کیلومترى گردنـه قرقچى میمـه رخ داد، 
تنها مصدوم این حادثه پس از رهاسازى به بیمارستان 
منتقل شـد. محمـد جواد نـوروزى افـزود: ایـن حادثه 
ترافیک 10 کیلومترى را در جاده اصفهان به تهران به 

دنبال داشته است.

باند سرقت خودرو 
گرفتار در دام پلیس

باند سرقت خودرو در استان هاى اصفهان و چهار محال 
و بختیارى در دام ماموران پلیس آگاهى گرفتار شدند. 
رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
گفت: این سارقان خودرو هاى با ضریب امنیتى پایین را 
در استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى  سرقت 

و به  سرقت 30 دستگاه خودرو اعتراف کردند. 

افزایش پایدارى برق
 در سمیرم  

پسـت 230 کیلوولت شهرسـتان سـمیرم آمـاده بهره 
بردارى شد. مدیر عامل برق منطقه اى اصفهان، میزان 
اعتبار اجـراى این طرح برق رسـانى را در مدت شـش 
سال بیش از 750 میلیارد تومان بیان کرد و گفت: ادامه 
اجراى این طرح به طول 80 کیلومتر از شهرضا تا سمیرم 
نیز در حال احداث است. رسول موسى رضایى افزود: با 
بهره بردارى از این پسـت جدید در دهـه فجر پایدارى 
برق در شهرستان سمیرم تا 90 درصد افزایش مى یابد.

اراضى کشاورزى
 هویت دار شوند

مهرداد مرادمند رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان 
اصفهان با بیان اینکه درحال حاضر اراضى کشـاورزى 
هویت دار نیست، تصریح کرد: معموًال اراضى کشاورزى 
با یک نشسـت و برخاسـت و کاغذ فروخته مى شـود، 
درحالى که تهیه کاداستر اراضى کشاورزى و هویت دار 
کـردن آنها بـا سـند را انجـام نداده ایم که ایـن دالیل 
متعـددى دارد، اما یکـى از دالیل این اسـت که قانون 
را سـخت گیرانه کرده ایم، آن هم بـدون اینکه از مردم 

نظر بخواهیم.

خبر

شهردار اصفهان با بیان اینکه ســاکنان کالنشهرها در 
آســتانه دل زدگى از شهرنشــینى قرار دارند، گفت: در 
چارچوب ضوابط قانونى آماده خدمتگزارى به روستاییان 
هســتیم.على قاســم زاده گفت: به عنوان یک مشاور و 
یک فرهنگى معتقدم میلى در شهرنشینان براى گریز از 
شهرهاى پر دود و پر ازدحام و بازگشت به سرزمین هاى 
بکر ایجاد شده که این اتفاق فرصتى براى روستاها فراهم 
کرده است، البته این موضوع خسارت هایى را به همراه 
خواهد داشــت.وى تصریح کرد: در هر پدیده مى توان 
هستى، چیستى و کیستى پدیده را مورد توجه قرار داد و 
روستاها نیز نباید شخصیت خود را گم کنند چرا که قرار 

است شهرها به سمت این مناطق اصیل متمایل شوند.
قاســم زاده اظهار کرد: روســتاها باید روســتا بمانند تا 
همچنان جذاب باشند؛ مفهوم این سخن عدم بهره مندى 
روســتاها از خدمات نیســت بلکه تمام خدمات شهر را 
باید در مقیاسى تعریف شده، به روستاها ارائه و به حفظ 
هویت و شخصیت روستاها توجه کنیم.وى تاکید کرد: در 
چارچوب ضوابط قانونى آماده خدمتگزارى به روستاییان 
هستیم، زیرا جذاب شدن روستاها کمک شایانى به شهرها 
خواهد کرد.شــهردار اصفهان گفت: تأمین هزینه هاى 
حمل ونقلى در شهر براى افزایش و نوسازى ناوگان یکى 

از دغدغه هاى مهم مدیریت شهرى اصفهان است.

مدیر بازرسى و نظارت اصناف استان اصفهان در خصوص 
شــکایت هاى مردمى از صنوف مختلف اظهار کرد: اگر 
بخواهیم به صــورت قطعى بگوییم مردم بیشــتر از کدام 
صنوف رضایت  یا نارضایتى دارند، امکان پذیر نیست، چرا 
که به فرض مثال یک صنف در اصفهان نزدیک به 4000 
واحد صنفى دارد و صنفى دیگر  مجموعا 200 عضو دارد، 
قاعدتا در صنفى که مراجعه بیشــترى وجود  داشته باشد 
ممکن است نارضایتى هاى بیشترى اتفاق بیافتد، به همین 
علت در این موضوع نمیتوانیم به طــور قطعى رضایت یا 
نارضایتى مردم را اعالم کنیم.جواد محمدى فشارکى افزود: 
اما در شهر اصفهان بیشترین شکایت هاى مردمى مربوط 

به واحد هاى صنفى خرده فروشان میوه  است، همچنین  
این واحدهاى صنفى بیشــترین تخلفات  را دارا اســت  و 
پرونده هاى قضایى هم به صورت چشــمگیر  دارد، طبق 
اعالم تعزیرات حکومتى باالترین آمار تخلفات در اصفهان 

متعلق به واحد هاى خرده فروش میوه است.
وى تصریح کرد: بیشترین شکایات مردم درباره گرانفروشى، 
کم فروشــى، تقلب، عدم درج قیمت و برخورد نامناسب با 
مشترى بوده است. اگر شکایات مردمى نباشد واحد بازرسى 
نمى تواند به نتیجه دلخواه برســد، حضور مردم به عنوان 
بازرســان افتخارى مى تواند به ما در رسیدگى به تخلفات 

کمک کند.

اصفهانى ها از کدام صنوف 
بیشتر شکایت دارند؟

دل زدگى ساکنان کالنشهرها 
از شهرنشینى

بیش از 122 کیلوگرم حشیش از دو دستگاه موتور 
ســیکلت ســنگین در منطقه کویرى شرق استان 

کشف و توقیف شد.
سرپرســت معاونت عملیــات فرماندهى انتظامى 
اســتان گفت: ماموران واحد رزمى یگان تکاورى 
فرماندهى انتظامى استان حین گشت زنى در منطقه 
کویرى شرق استان به 2 دســتگاه موتورسیکلت 
ســنگین و تیزرو که در این منطقــه در حال تردد 
بودند مشکوك شدند و به آنان دستور ایست دادند، 
اما موتورســواران بدون توجه با ســرعت اقدام به 

فرار کردند.
ســرهنگ محمد دالوند افزود: با فــرار متهمان، 
ماموران به تعقیب آنان پرداختند و موتورســواران 
که به بن بست رســیده بودند گونى همراه خود را 
بر زمین انداختند و با اســتفاده از ناهموارى منطقه 

متوارى شدند.
وى با بیان اینکــه تالش براى دســتگیرى این 
قاچاقچیان ادامه دارد گفت: در بازرسى از گونى به 
جا مانده از متهمان 122 کیلو و 140 گرم حشیش 

کشف شد.

200 دانش آموز در شهرستان کاشان و آران و بیدگل 
در کمتر از دو ماه به کرونا مبتال شده اند.

سخنگوى ستاد کروناى دانشــگاه علوم پزشکى 
کاشان، بازه زمانى ابتالى این تعداد دانش آموز را 
از آبان تا بیستم آذر امسال اعالم و گفت: 159 نفر از 
این دانش آموزان از شهرستان کاشان و 41 دانش 

آموز از آران و بیدگل هستند.

مهــدى دالورى همچنین افــزود: از ابتداى مهر 
امسال تا بیستم آذر 59 کودك زیر 12 سال به دلیل 
ابتال به ویروس کرونا در بیمارســتان هاى ریفرال 

دانشگاه علوم پزشکى کاشان بسترى شده اند.
وى گفت: در این میزان ابتال، تعداد دانش آموزان 
مشــکوك به کرونا بیشــتر از آمار قطعى کرونا در 

کودکان اعالم شده است.

13 سکه عتیقه متعلق به دوره اشکانیان به ارزش 260 
میلیارد ریال کشف و یک نفر قاچاقچى در این رابطه 

دستگیر شد.
فرمانده انتظامى شهرستان خمینى شهردر این زمینه 
گفت: در پى کسب خبرى مبنى بر خرید و فروش اشیاء 
عتیقه توسط یک قاچاقچى عتیقه ، موضوع در دستور 

کار پلیس امنیت عمومى این فرماندهى قرار گرفت.
ســرهنگ غالمرضا براتى افزود: ماموران انتظامى 

با انجام یکســرى اقدامات تخصصــى و اطالعاتى 
توانستند یک زن را در این رابطه شناسایى و پس از 
هماهنگى هاى الزم طى عملیاتى غافلگیرانه او را در 

منزل اش دستگیر کردند.
فرمانده انتظامى شهرســتان خمینى شهر گفت: در 
بازرسى از منزل این زن  13 سکه عتیقه با روکش طال  
کشف شد که کارشناسان مربوطه قدمت آنها را متعلق 

به دوره اشکانیان اعالم کردند.

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از کشف 33 
دســتگاه ماینر قاچاق به ارزش 13 میلیــارد ریال در 

بازرسى از یک منزل مسکونى خبر داد.
سرهنگ حمیدرضا اکبرى فرمانده انتظامى شهرستان 
اصفهان گفت: پس از دریافت اخبارى مبنى بر نگهدارى 
چندین دستگاه ماینر در یک منزل مسکونى خالى از 
سکنه، بررسى موضوع در دستور کار مأموران انتظامى 

شهرستان اصفهان قرار گرفت.
وى گفــت: پــس از هماهنگى هــاى الزم و 

اطمینــان از صحت موضــوع گروهــى از مأموران 
وارد عمــل شــدند و در بازرســى از منــزل مذکور 
33 دســتگاه ماینر قاچاق و لوازم مربوطه را کشــف 

کردند.
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه 
کارشناسان مربوطه، ارزش دستگاه هاى کشف شده را 
13 میلیارد ریال اعالم کرده اند گفت: در این رابطه یک 
نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائى 

تحویل داده شد.

کاهش نزوالت جوى که معموًال در ارتفاعاتى نظیر 
پیست اسکى فریدونشــهر به صورت برف است، 
سبب شده تا این محیط ورزشــى-تفریحى هنوز 
آمادگى بازگشایى را نداشته باشــد که البته پیش 
بینى مى شود طى دو هفته آینده با بارش هاى پیش 
رو این مشکل تا حدى رفع شود و مرکز ورزش هاى 
زمستانى اســتان اصفهان میزبان مسافران برف 

شود.
پیســت اســکى فریدونشــهر مهمتریــن جاذبه 
گردشگرى زمستانى در اســتان اصفهان است که 
از حدود 20 ســال پیش مورد توجه عالقمندان به 
طبیعت برفى قرار گرفته و از حدود 15 ســال پیش 
زیرساخت هاى ورزش اسکى در این پیست مستقر 
شده و با وجود مشــکالت مالى، ادارى و غیره گاه 

تند و گاه آهسته در مسیر رشد حرکت کرده است.
متأثر از تغییــرات اقلیمى و خشکســالى حاکم بر 
منطقه، اکنون چند سالى است الگو و میزان بارش 
در این شهرســتان تغییر کرده و دیگــر خبرى از 
بارش هاى مستمر و ســنگین برف یک دهه قبل 
نیست و به ویژه در سال هاى اخیر بازه زمانى بهره 
بردارى از این پیســت در فصل پاییز و زمســتان 

کاهش محسوسى داشته است.
به عنوان مثال در حالى که در ســال هاى گذشته 
معموًال در این زمان یعنى اواخر آذرماه، پیســت از 

برف مطلوبى براى ورزش اسکى برخوردار بود اما 
امسال هنوز برف چندانى در فریدونشهر نباریده و 
امکان اســکى کردن در پیست اسکى فریدونشهر 

وجود ندارد.
اما پیش بینى ها نشــان مى دهد ظــرف دو هفته 
آینده شهرســتان فریدونشهر شــاهد بارش برف 
بوده و مى تــوان امیــد داشــت از دو هفته دیگر 
پیســت اســکى این شهرســتان بــرف مطلوب 
براى بازگشــایى را داشته باشــد و فعالیت خود را

 آغاز کند.
رئیس هیأت اسکى اســتان اصفهان در این رابطه 
با اشاره به این که پیش بینى مى شود با بارش هاى 
هفته آینده فعالیت پیســت در ســال جارى از سر 
گرفته شــود گفت: در بُعد ورزش هاى زمســتانى 
در صورت بازگشایى پیســت فریدونشهر، برنامه 
برگزارى مسابقات استانى و انتخابى اسکى در هر 
دو رشته آلپاین و اسنوبورد، آموزش و استعدادیابى 
ورزشــکاران جدید را در نظر گرفته ایم و امیدواریم 
بتوانیم از این فرصت خــدادادى نهایت بهره را در 

جهت رشد استعدادهاى ورزشى استان ببریم.
محمود یسلیانى تصریح کرد: در سطح کشورى نیز 
تالش خواهیم کرد امسال مسابقه یکى از رده هاى 
سنى کشورى را نیز برعهده گرفته و در این پیست 

برگزار کنیم.

کشف محموله حشیش در عمق کویر

ابتالى200 دانش آموز کاشان
 وآران وبیدگلى به کرونا 

زن اصفهانى 
با گنج دوره اشکانیان دستگیر شد

کشف 33 دستگاه
 ماینر از یک منزل در اصفهان

مهمترین چالش
 پیست اسکى فریدونشهر در این روزها

معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى و رییس مرکز 
بهداشــت اصفهان گفت: تحقیقات نشان مى دهد که 
میزان مرگ و میر منتسب به آلودگى هوا در اصفهان در 

سال هاى 97 تا 99 حدود سه برابر شده است.
محمد مهــدى امین در جلســه کارگــروه اجتماعى، 
فرهنگى، زنان و خانواده در سالن اجتماعات استاندارى 
اصفهان افزود: مرگ و میر منتسب به آلودگى هوا  بین 
افراد باالى 30 سال در اصفهان در سال 97 حدود 11/43 

درصد بود که در سال 99 این میزان، سه برابر شد.
وى با اشاره به تاثیر انواع آلودگى ها بر سالمتى انسان 
اظهار داشــت: در دهه اخیر به تحقیقات در این زمینه 
بسیار توجه شده است بطوریکه یک تحقیق در دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان درباره تاثیر آالینده ها بر روى 
دانش آموزان نشــان مــى دهد که غلظــت برخى از

 آالینده ها مانند "بنزن“ در میان آنها از کشورهایى مانند 
چین کمتر اما از بســیارى از کشــورهاى توسعه یافته، 

باالتر است.
امین با بیان اینکه اصفهان در زمینه انواع ســرطان در 
کشور وضعیت خوبى ندارد و بطور معمول در رتبه هاى 
دوم تا پنجم است، تصریح کرد: از سال هاى 93 تا 97 هر 
سال حدود 500 مورد ثبت مورد جدید ابتال به سرطان 

در استان داشتیم.
وى با اشاره به سند ملى و استانى پیشگیرى از بیمارى هاى 
غیر واگیر که یکى از علت هاى آن، آلودگى زیست محیطى 
است، اضافه کرد: عوامل تشدید کننده و بیرونى این بیمارى 
ها مانند مزمن تنفسى در ســال هاى اخیر نه تنها کاهش 
یافته بلکه بیشتر هم شده است بطوریکه امسال در شهر 

اصفهان، هیچ روزى هواى پاك نداشتیم.
رییس مرکز بهداشــت اصفهان با بیــان اینکه در پنج 
سال گذشته جلسه هاى بسیارى با حضور دستگاه هاى 
اجرایى مربوطه در این زمینه و براى کاهش مواجهه با 
عوامل بیرونى و تشــدید کننده بیمارى هاى غیر واگیر 

داشتیم، تصریح کرد: ما برنامه و هماهنگى در این زمینه 
داریم اما بنظر مى آید به دلیل اینکه هنوز عامل تاثیرگذار 
یعنى محیط زیست در اولویت نیست، این فعالیت ها نیز 

بى اثر مى ماند.
■■■

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان نیز در 
این جلسه گفت: 11 شهرك و چهار ناحیه صنعتى از 70 
مجموعه در استان در شــعاع 50 کیلومترى کالنشهر 
اصفهان مســتقر اســت که حدود 80 درصــد صنایع 

شهرك هاى صنعتى را در خود دارد.
ایرج حشمتى با بیان اینکه 60 درصد آهن و فوالد، 25 
درصد فراورده هاى نفتى و 60 درصد آجر کشور در استان 
اصفهان تولید مى شــود و این آمار نشان دهنده حجم 
فعالیت صنایع در این خطه است، افزود: در 2 دهه گذشته 
اشتباهات بسیار استراتژیک (راهبردى) در استان انجام 

شده که مصداق صریح توسعه ناپایدار است.
وى با اشــاره به 483 هکتار واحد کارگاهى غیر مجاز 
که در ادوار گذشته در اصفهان ایجاد شده است، اظهار 
داشت: این واحدها در 20 تا 30 گذشته تا کنون فعالیت 

داشتند و هنوز تعیین تکلیف نشدند.
حشــمتى با بیان اینکه اصفهان در مقایســه با ســایر 
کالنشــهرها، کمترین میزان بــارش را دارد، تصریح 
کرد: شرایط جغرافیایى و اقلیمى اصفهان در مقایسه با 
سایر کالنشهرها بسیار بدتر است بطوریکه این شهر در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و سال 98 به ترتیب 
با 51 و 98 درصد افزایش آلودگى هوا مواجه شده است.

وى با اشاره به اینکه برخى از کالنشهرهاى کشورمان 
امسال بیش از یکصد روز هواى پاك داشتند درحالیکه 
اصفهان، هیچ روزى هواى پاك نداشــت، اضافه کرد: 
مسووالن برخى از این شهرها عنوان مى کنند که چرا 
در اصفهان از مازوت استفاده نمى شود درحالیکه باید به 
آنها آگاهى داد که شرایط اصفهان با سایر کالنشهرها، 

بسیار متفاوت است.
وى به مفادى از قانون هواى پاك اشاره و اضافه کرد: به 
عنوان مثال بر اساس این قانون، همه سوخت ها از سال 
1400 باید استاندارد ملى داشته باشند، از سال 96 به بعد 
هیچ پیک موتورى غیر برقى نباید مجوز مى گرفت و از 
سال 99 هیچ پیک موتورى کاربراتورى نباید فعالیت مى 
کرد و حال امروز باید دید که چقــدر از این مفاد قانونى 

اجرا شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اصفهــان همچنین 
با بیان اینکه در 6 ماه نخست ســال 53 درصد غلظت 
آالینده هاى هــوا مربوط به حمل و نقــل و 12 درصد 
مربوط به صنعت اســت، گفت: در 6 ماه دوم سال، 33 
درصد آالینــده ها مربوط به حمل و نقــل و 37 درصد 

مربوط به صنعت است.
وى با اشاره به تردد زیاد کامیون ها در اصفهان بمنظور 
حمل و نقل به واحدهاى صنعتى، افزود: عده اى انتقاد 
مى کنند که چرا در اصفهان شب ها، هوا آلوده تر است 
و در پاســخ به آنها باید گفت که شــب ها اتفاق هاى 
بسیارى مى افتد که در ید کنترل ما نیست زیرا سامانه 
پایش متمرکز نداریم که کــدام کارخانه، فیلترش را در 

شب ها، باز مى کند.
حشــمتى با بیان اینکه در برخى شــب ها، پسماندها و 
ضایعات کشاورزى را مى ســوزانند، تاکید کرد: نظارت 
بر همه اینها با اداره کل حفاظت محیط زیست است اما 
این نکته را در نظر بگیرید که کل اعتبارات این مجموعه 
چهار میلیارد تومان است که در سال جارى 350 میلیون 
تومان براى اجراى این تکالیف در نظر گرفته شده و با 

این اعتبارات چه انتظارى مى توان داشت.
همچنین به گفته حشــمتى، یکى از مناطق شهردارى 
اصفهان برق تابلوى نمایشــگر آلودگى هوا در میدان 
بزرگمهر اصفهان را بدلیل اینکه خواهان جدا شدن کنتور 

برق آن است، قطع کرده است.

طى سال هاى 97 تا 99؛

مرگ و میر منتسب به 
آلودگى هواى اصفهان 3 برابر شد

از مهمترین وظایف کمیسیون حقوقى و گردشگرى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
بررسى بودجه، اصالح بودجه، متمم بودجه و تفریغ بودجه ساالنه شهردارى و مؤسسات 
وابسته به شهردارى است. عباس حاج رسولى ها رئیس این کمیسیون درباره مهمترین 

شاخصه هاى بودجه سال 1401 شهردارى این شهر توضیحاتى داده که مى خوانید:
*نحوه اصلى کار این است که همیشه شورا منشــورى را تهیه مى کند و شهردارى 
طبق سیاســت گذارى هاى منشــور شــوراى شــهر بودجه خود را در بخش هاى 
مختلف تدوین و تقدیم شــورا مى کند که امیدواریم بتوانیم قبل از 22بهمن بودجه 
سال جدید را به تصویب برسانیم تا شــهروندان بدانند ســال آینده چه اتفاقاتى در 

شهر مى افتد.
مهم ترین مسائل مورد نظر در بررسى بودجه مشکالت آب و آلودگى هوا است 

که هردو مورد در حال حاضر به عنوان بحرانى ترین مشکالت شهر به شمار مى روند.
در مبحث آب دستگاه هاى اجرایى دیگر نیز باید دخالت داشته باشند تا هرچه 
سریع تر این مشکل حل شود و به دنبال آن در پى خروج آب از سد زاینده رود، گاوخونى 

باید سهمیه خود را از آب بگیرد تا دوباره خشک نشود و آلودگى هاى آن تکرار نشود.
براى کاهش آلودگى هواى شــهر نیز انتظار مى رود شهروندان در این شرایط 
نامطلوب هوا کمتر از وسایل نقلیه شخصى استفاده کنند و تا حد امکان از منازل خود به 
غیر از موارد ضرورى خارج نشوند؛ البته کاهش عمر ناوگان اتوبوسرانى و خرید حداقل 
300 دستگاه جدید براى این ناوگان که بودجه سنگینى را نیز در پى خواهد داشت، یکى 

از راه حل هاى مناسب براى جلوگیرى از آلودگى مضاعف هواست.
جهت تقویت و افزایش خطوط مترو به دلیل هزینه هاى سنگین باید 50 درصد 
از آن را دولت و شهروندان به عنوان عوارض خروج از شهر و مالیاتى که مى پردازند، 

سهیم باشند.
در سال آینده 13هزار میلیارد تومان بودجه سازمانى و شهردارى خواهیم داشت 
چرا که حجم زیادى از اقدامات قرار اســت اتفاق بیفتد و چه بهتر که در مالقات هاى 
مردمى نیازهاى واقعى شــهروندان توســط خود اعضاى شــوراى شهر شناسایى

 و بررسى شود.

بررسى بودجه شهردارى اصفهان با محوریت آب و هوا
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غالمحسین لطفى هنرمند پیشکسوت کشورمان سال هاست در قاب تلویزیون دیده 
نمى شود. لطفى متولد 23 آبان 1328 است. «دلیران تنگستان»، «بایرام»، «ساختمان 
پزشــکان»، «خانه به دوش»، «پژمان»، «معراجى ها»، «بچه هاى نسبتا بد» و ... 
از جمله کارهاى تلویزیونى این هنرمند اســت. لطفى عالوه بر بازیگرى، کارگردانى 
تئاتر و تلویزیون را نیز تجربه اســت. وى کارگردانى سریال قدیمى «آئینه» را براى 

تلویزیون انجام داده است.

آقاى لطفى خیلى وقت است در تلویزیون نیستید؛ چرا؟ هنوز 
در شهر قزوین سکونت دارید؟

بله، هنوز در قزوین زندگى مى کنم. اینکه آدم ها پیدایشــان نیســت البد یک عده 
نمى خواهند که آدم پیدایش باشــد، وگرنه هنرپیشه یا کارگردان همیشه باید فعالیت 
داشته باشد. من زمانى روزى سه فیلم سینمایى بازى مى کردم و همه منتظرم بودند، 

اینکه االن نیستم خواسته من نیست.
مدتى است برخى از هنرمندان تلویزیون به حاشیه کشیده 
شده اند و دیگر حضور ندارند؛ شــما نظرتان در این زمینه 

چیست؟
الزم مى دانم اول این توضیح را بدهم که من شــب ها که صفحه شخصى ام را چک 
مى کنم، صفحه اى به نام هنرپیشــه هایى که کنار گذاشته شده اند، تشکیل شده که 
در آن اسم من هم هست، من مى خواهم بگویم آقا، خانم یا موسسه اى که عکس هاى 
ما را مى گذارید، شــما کامًال اشتباه مى کنید، ما را کنار نگذاشــته اند، ما خودمان کار 
نمى کنیم. هنرمندى مثل آقاى کاویانى بنده خدا بیمار است و نمى تواند کار کند یا شاید 
هم اصًال به ایشان مراجعه نمى کنید که کار کند، چرا مى گویید به ما توجه نمى شود؟! 
خیر، آدم هایى که قرار است به ما توجه کنند، به صراحت مى گویم که انگشت کوچک 
دست من هم نمى شوند، چه به لحاظ شخصیتى، کارى، فکرى و بقیه مسائل؛ بنابراین 
آنها بلد نیستند مرا کنار بگذارند نه اینکه نمى خواهند. اصًال کنار بگذارند، برایم اهمیتى 

ندارد. من خودم نمى خواهم کار کنم چون شرایط، شرایط خوبى نیست.
چرا مانند گذشــته تمایل چندانى به کار کــردن ندارید؟ به 

شرایط تلویزیون برمى گردد یا یک نگاه شخصى است؟
نه دســتمزد خوب مى دهند و نه نقش هاى خوبــى براى ما وجــود دارد. من جزو 
هنرپیشه هایى هستم که تا نقشم را دوست نداشته باشم، به هر قیمتى قبول نمى کنم 
و اقدام به بازى نمى کنم. حتى اگر بگویند دقیقه اى 100 میلیارد مى دهیم اما نقشى 
که تکست (متن) ندارى را بازى کن، اگر از گرسنگى بمیرم هم این کار را نمى کنم و 
هرگز قبول نمى کنم. آنجا که عکس هاى ما را مى گذارند و از ما به عنوان هنرمندان 

کنار گذاشته شده یاد مى کنند، از ما اجازه نگرفته اند و من مى توانم از آنها شکایت کنم. 
افرادى مثل آقاى الماسى و آقاى کاویانى هم اسمشان مثل من در آن صفحه هست. 
مردم هم آگاهى ندارند، نگاه مى کنند و دلشان به حال ما مى سوزد و فکر مى کنند ما 
بدبختیم و یک عده ما را کنار گذاشته اند و ما طرد شده ایم. خیر، ما نه بدبخت هستیم 
و نه کســى مى تواند ما را کنار بگذارد. هیچکس حق ندارد مــا را کنار بگذارد، اینکه 
مى گویند ما کنار گذاشــته شــده ایم به روحیه آدم ها برمى خورد. این کارها درست 
نیست. مثال شبکه اى مثل آى فیلم چطور پربیننده ترین شبکه ایرانى مى شود؟ چون 
ســریال هاى قدیمى امثال ما هنرمندان را پخش مى کند و به خاطر همین است که 

بهترین شبکه شناخته مى شود.
شما دقیقا چند سال است که براى تلویزیون کار نکرده اید، 

آیا هنوز پیشنهادهایى به شما مى شود؟
پنج، شش سال است که براى تلویزیون کار نکرده ام. بله هنوز به من پیشنهاد مى شود، 
حتى در همین یک سال گذشته شاید بگویم حداقل 20 پیشنهاد از سوى تهیه کننده و 
کارگردان هاى مختلف داشتم اما یا از داستان خوشم نمى آید یا نقش و اینکه اکثرا از 
من نقش کوتاه مى خواهند! من دیگر نقش کوتاه بازى نمى کنم. دیگر از من گذشت. 
من 70 سالم را رد کرده ام، براى چه باید نقش 10 دقیقه اى در یک سریال 20 قسمتى 
بازى کنم؟! آن زمان که نقش هاى کوتاه را بازى مى کردم مى خواستم بگویم براى 
من هنرمند نقش کوتاه و بلند فرقى ندارد اما دیگر بس است. قرار نیست همان طور در 
نقش هاى کوتاه بمانیم. من در سریالى مثل «خانه به دوش» یکى از نقش هاى اصلى 
داستان بودم، االن بیایم نقش 5 دقیقه اى بازى کنم که چه اتفاقى بیفتد؟ دوم اینکه 

هنوز دستمزدهاى 30 سال پیش را به من پیشنهاد مى دهند! چرا؟ 
اگر شرایط آن طور که مى خواهید بشود، باز هم به تلویزیون 

برمى گردید؟
بله، حتما مى آیم. مردم به من لطف دارند، نقش و کار خوب باشد، چرا نیایم. متاسفانه 
دیگر پشت صحنه ها هم خوب نیست و مِن هنرمند آزار مى بینم. من مدت هاست از 
پشت صحنه کارها لذت نمى برم. یکسرى افراد غریبه بى ادب و بال نسبت بعضى از 
دوستان، الت و لوت آمده اند که مال این کار نیستند و من هنرمند اصال از کارم لذت 
نمى برم. آن زمانى که من روزى دو فیلم بازى مى کردم شــب قبل از فیلمبردارى از 
شدت خوشحالى خواب نداشتم اما االن معذرت مى خواهم حالم بهم مى خورد که فردا 
مى خواهم سر فیلمبردارى بروم، چرا باید اینطور باشد؟ یکسرى اتفاقات پشت صحنه 
افتاده که من هنرمند زده شده ام. تماشاچى از من هنرمند توقع دارد زمانى که ظاهر 
مى شوم کارى بهتر از کار قبلى ام ارائه بدهم، من همیشه در کارهایم سعى کردم بهتر 

از قبلم باشم؛ البته شاید موفق نبودم اما سعى خودم را کرده ام.

دلخورى کارگردان سریال «آئینه» از عبارت «کنار گذاشته شدن»

غالمحسین لطفى: 
ما هنوز مى توانیم کار کنیم

احتمال حضور «تام 
هاردى» در «ماتریکس4»

«تام هنکس»، بازیگر
 سریال «وسترن» شد

ممکن است تام هاردى، ستاره سرى فیلم هاى «ونوم» 
نقش کوتاهى در «ماتریکس: رستاخیز» داشته باشد.

قبًال مشخص شده بود که دنباله فیلم اخیر تام هاردى 
در سانفرانسیسکو فیلمبردارى مى شود؛ یعنى زمانى که 
صحنه هایى از فیلم «ماتریکس: رستاخیز» نیز در همین 

شهر ضبط مى شد.
در واقع، این همزمانى به تالقى میان ستاره هاى این دو 
اثر منجر شد و همانطور که یکى از بازیگران «ماتریکس: 
رســتاخیز» عنوان کرده، بازدید یــک روزه هاردى از 

صحنه فیلمبردارى این فیلم ماندگار شده است.
جسیکا هنویک، ســتاره فیلم «ماتریکس: رستاخیز» 
عنوان کرده است: همزمان با فیلم «ونوم 2»، ما هم در 
سانفرانسیسکو مشغول ضبط بودیم که من با تام هاردى 
آشنا شــدم و من و تام هاردى در پشت صحنه یکى از 
صحنه ها در حال دویدن هستیم و خیلى مشتاقم ببینم 

که این قسمت کار شده یا نه؟
به نظر مى رسد که این روند در حال افزایشى شدن است 
که ستارگان سرشناس با تولیدات پرفروش کنار مى روند 

و در بخش هاى کوتاهى از آثار بزرگتر ظاهر مى شوند.
در سه گانه دنباله جنگ ستارگان، سلبریتى هاى بزرگى به 
ایفاى نقش هاى متفاوتى مى پردازند. این مالقات ونوم 
و ماتریکس قبًال یک داستان بوده است و اکران هر دو 
فیلم را در سال جارى پل کرده است و حاال طرفداران به 

تماشاى آن نزدیک تر خواهند شد.

«تام هنکس»، بازیگر سرشناس سینما در یک سریال 
وسترن نقش آفرینى کرده است.

حضور تام هنکس در پیش درآمد سریال «یلواستون» 
ســاخته تیلور شــریدان یکــى از غافلگیرى هاى این 

سریال است.
«1883» کــه از پارامونــت پالس پخش مى شــود 
پیش درآمدى بر سریال «یلواستون» است. در این پیش 
درآمد تام هنکس به عنوان بازیگر مهمان در نقش یک 

ژنرال ظاهر شده است.
«نبرد آنتیتام» در ســال 1862 یکــى از درگیرى هاى 
خونین جنگ داخلى آمریکا بود که بیش از 23 هزار کشته 
به جاى گذاشت. در این اپیزود تام هنکس در نقش ژنرال 

سه ستاره جورج مید بازى کرده است.
تیلور شریدان گفته اســت چندین غافلگیرى دیگر در 
اپیزودهاى این سریال دارد و بازیگران نامدار دیگرى در 

خالل آن مشاهده خواهند شد.
اپیزود دوم سریال «1883» که تام هنکس در آن حضور 

دارد هفته آینده پخش خواهد شد.
تام هنکس چندى پیش در «اخبار جهان» در همکارى 
با پل گرینگراس در فیلمى از دوران پس از جنگ داخلى 
آمریکا بازى کرده بود. هنکس در سکانس «1883» که 
در تگزاس فیلمبردارى شــد در یکى از روزهاى اواخر 

سپتامبر جلوى دوربین رفت.

تهیه کننده «جشن سربرون» از پایان بیش از 90 درصد از تصویربردارى این 
سریال تاریخى خبر داد.

حسن نجاریان اعالم کرد: حدود 97 درصد از کل کار تصویربردارى شده است 
و تا 15 روز آینده «جشن ســربرون» کال به پایان مى رسد. اکنون گروه تولید 

همچنان در شهرك غزالى مشغول ضبط بخش هاى پایانى قصه هستند.
وى گفت: در حال حاضر بازیگرانى چون داریوش کاردان، میرطاهر مظلومى، 
فرخ نعمتى، قاسم زارع و جواد قامتى مقابل دوربین «جشن سربرون» ایفاى 
نقش دارند. همچنین بازى الله اسکندرى اخیرا در پروژه کامال به پایان رسید.

تهیه کننده «جشن سربرون» درباره زمان پخش سریال توضیح داد: احتمال 
خیلى قوى به خاطر نوع کار، این مجموعه از شبکه یک سیما به روى آنتن برود 
اما هنوز قطعى نشده اســت. زمان پخش پروژه هم احتماال بعد از ماه مبارك 
رمضان 1401 خواهد بود و فکر نمى کنیم تا پایان امســال در جدول پخش 

قرار بگیرد.
 به گزارش ایسنا، سریال «جشــن ســربرون» به کارگردانى مجتبى راعى 
محصول سیمافیلم اســت که روزهاى پایانى تولیدش را مى گذراند. حسین 
محجوب، محمود پاك نیت، داریوش کاردان، فرخ نعمتى، الله اســکندرى، 
قاسم زارع، سهیال رضوى، میرطاهر مظلومى، بیوك میرزایى، مرحوم کریم 
اکبرى مبارکه، مهدى فقیه، نادر فالح و ... از بازیگران این مجموعه تاریخى 

هستند.

«جشن سربرون» رو به اتمام است

مرجانه گلچین:
 غم از دست دادن مادرم مرا نابود کرد

 بازیگر فرانسوى گفت: اولین تجربه ایفاى نقش در سریال هاى ایرانى را با افتخار 
با مهران مدیرى از کارگردان هاى بنام ایران آغاز و به عنوان سرآشــپز در نقش 

کوتاهى در سریال دراکوال ایفاى نقش کردم.
فرانسوا اوزوات ملقب به فرانسوا حسین (بازیگر فرانسوى) با بیان اینکه هنرمندان 
زیادى هستند که باید با داستان هاى خوب و کاراکترهاى جدید دیده شوند، گفت:

الزم است مسیر پیشرفت براى این هنرمندان باز تا در جهان مطرح شوند. من 
خیلى خوشحالم که شاهد پیشرفت کشــورى هستم که در آن زندگى مى کنم. 
وقتى در کشورم فرانسه جشــنواره ایرانیان و رتبه و جایزه گرفتن فیلم هایى که 
در ایران ســاخته شــده را مى بینم، لذت میبرم و براى مردم عزیز ایران زمین 

خوشحالم.
اوزوات افزود: تجربه کارى خود در تلویزیون ایران را با مســابقه دست پخت به 
عنوان سرداور شروع کردم و من قبل از اینکه یک بازیگر باشم یک سرآشپزم و 30 

سال عمر خود را در حرفه و صنعت رستوران و آشپزخانه گذرانده ام.
وى درباره آشــنایى اش با مهران مدیرى هم گفت: با معرفى یکى از دوستانم 

که در مسابقه دست پخت با هم همکارى داشــتیم، اولین تجربه ایفاى نقش در 
سریال هاى ایرانى را با افتخار با مهران مدیرى از کارگردان هاى بنام ایران آغاز 
و به عنوان سرآشپز در نقش کوتاهى در سریال دراکوال ایفاى نقش کردم. پس از 
آن پیشنهادهاى زیادى براى بازیگرى داشتم که به خاطر مشغله کارى فرصت 
زیادى براى این کار نداشتم، ولى به پیشنهاد یکسرى از دوستان کارگردان بزرگ 
ایران از جمله سیروس مقدم در ســریال جزیره در نقش سرمایه گذار و شریک 
تجارى و جواد افشار در ســریال گاندو در نقش ژنرال سایمون (ژنرال انگلیسى) 
پاسخ مثبت داده و ایفاى نقش کردم. بهترین نقش و پیشنهادى که آن را دوست 
داشتم، «گیلعاد» در سریال تلویزیونى ســرجوخه به کارگردانى احمد معظمى و 

تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى بود.
اوزوات تصریح کرد: فیلم ایرانى نمى بینم، به جز فیلم هایى که خودم در آنها بازى 
داشتم. چون زبان فارسى را متوجه نمى شــوم ولى فیلم هاى ایرانى که به زبان 

انگلیسى ترجمه شده باشند را گاه مى بینم.
وى گفت:  حرفه آشپزى از من یک بازیگر ساخته است. همیشه به آشپزهاى جوان 

و هنرجوهایم مى گویم یک شف باید شیمیدان خوبى باشد تا بداند چه موادى را 
با هم مخلوط کند و برعکس. باید نقاش خوبى باشد تا بشقاب هاى زیبا و چشم 
نوازى را طراحى کند. باید زیســت شناس و خیاط خوبى باشــد تا بداند چگونه 

برش هاى میوه و سبزیجات را به خوبى انجام دهد.

بازیگر سریال «زوج یا فرد» گفت: سال بى نهایت بدى را پشت سر گذاشتم، 
همانطور که همه مى دانید مادرم را طى امسال از دست دادم، تا پیش از فوت 
وى درگیر بیمارى او و خودم بودم و بعد از آن هم که ناراحتى و غم از دســت 

دادن وى نابودم کرد.
مرجانه گلچین پیرامون فعالیت هاى خــود در عرصه بازیگرى گفت: در حال 
حاضر مشغول بازى در ســریال «آنتن» به کارگردانى سید ابراهیم عامریان 
هستم، اثرى که نزدیک به یک ماه و نیم است فیلمبردارى خود را آغاز کرده و 

براى پخش طى سال آینده آماده مى شود. 
وى در همین راســتا ادامه داد: نمى توانم اطالعات زیادى از سریال «آنتن» 
بدهم زیرا از من خواسته شــده تا پیرامون این مجموعه فعال صحبتى نکنم 
اما در همین حد که در این اثر نقشــى کمدى و متفاوت را بازى مى کنم که 
رگه هایى تازه از بازیگرى مــن در آن وجود دارد. این ســریال یک کمدى 

اجتماعى است که مشکالت دانشگاه و دانشجوها را بیان مى کند. 
بازیگر سریال «سه دونگ سه دونگ» درباره سایر فعالیت هاى خود در عرصه 
بازیگرى افزود: همزمان با همین سریال سه پیشنهاد خوب تلویزیونى داشتم 
که حتى یکى از آنها به قرارداد رسیده منتها به دالیلى کلید خوردن فیلمبردارى 
آن به تعویق افتاده اســت، طبیعتا همزمان یا بعد از ســریال «آنتن» به آن 

مجموعه وصل خواهم شد. 
وى دلیل دورى خود از ســینما را اینگونه توصیف کرد: طى سالهاى گذشته 
پیشنهادات سینمایى متفاوتى داشته ام منتها پیشنهادات تلویزیونى به حدى 
جذاب بوده که اکثرا کار براى رسانه ملى را قبول کرده ام، طبیعتا در وجه اول 
فیلمنامه و کارگردان این آثار تلویزیونى باعث شده اند تا راغب باشم فعال در 

تلویزیون فعالیت داشته باشم. 
گلچین در همین رابطه ادامه داد: فعالیت سینمایى من کم نبوده است، سالها 
در آثار متفاوتى بازى کردم اما بعد از این همه کار ترجیح مى دهم با یک نقش 
جدى و تاثیرگذار به سینما برگردم، اگر قرار باشد نقش هاى کوتاه و بى اهمیت 
را بازى کنم دوست دارم همچنان در تلویزیون بمانم، من همیشه منتظر سینما 
خواهم ماند زیرا کار در این مدیوم بسیار جذاب است اما با هر نقشى هم حاضر 

به بازگشت به آن نیستم. 
 وى در همین رابطه اضافه کرد: از ســویى غم و مشکالت شخصى داشتم و 
از سویى کرونا همچنان تعداد زیادى از عزیزان و هموطنان ما را مى گرفت، 
امسال شاهد بودیم که تعداد زیادى از هنرمندان هم به دلیل کرونا از بین ما 

رفتند، به همین خاطر مى گویم که سال بدى براى من و همه ما بود. 
این بازیگر سینما با اشاره به مشکالت عدیده معیشتى بازیگران پیشکسوت در 
دوران کرونا افزود: بازیگران ما در این شرایط به شدت غم نان دارند، آنها در این 
شرایط باید به فکر کرایه عقب افتاده خانه هایشان باشند و اگر نه که بازیگران 
سلبریتى شاید امروز بیکار باشــند اما چندین فیلم در نوبت اکران داشته و به 

سرعت با آغاز فصل تولید سر کار مى روند. 

ماجراى آشنایى بازیگر فرانسوى با مهران مدیرى
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01

باشگاه منچستریونایتد اعالم کرد که تعداد کمى از بازیکنان 
و کادر فنى تیم پــس از برد مقابل نوریچ بــه کرونا مبتال 
شده  اند و به همین علت پروتکل ها به صورت دقیق اجرایى 
خواهد شد. منچستریونایتد سه شنبه مهمان برنتفورد و یاران 
سامان قدوس است؛ ولى به دلیل  وضعیت کرونایى  برخى از 
هم تیمى هاى کریستیانو رونالدو دیدار منچستر با برنتفورد 
در هاله اى از ابهام قرار گرفته و هنوز مشخص نیست که آیا 

این بازى برگزار مى شود یا خیر.

قدوس- رونالدو لغو مى شود؟

01

04

على اصغر مومنى در هفته ششم رقابت هاى لیگ برتر دیدار 
حساس پرسپولیس - صنعت نفت در ورزشگاه آزادى را سوت 
زده بود و قضاوت او حسابى جنجال ساز شد. قضاوت پر اشتباه 
این داور که از سوى کارشناســان داورى هم تأیید و منجر به 
دورى سه هفته اى او از قضاوت شــد اما حاال مؤمنى پس از 
کمتر از یک ماه دورى از بازى ها بازگشته و نام او در بین اسامى 
داوران هفته دهم رقابت هاى لیگ برتر دیده مى شود. این داور 
جنجالى این هفته بازى فجر شهید سپاسى شیراز مقابل مس 

رفسنجان را سوت مى زند.

 بازگشت داور جنجالى

03

05

علیرضا بیرانوند که در دیدار بواویشتا و اسپورتینگ یک نیمه 
ســتاره بى چون و چراى زمین بود، در بیــن دو نیمه بخاطر 
مصدومیت تعویض شد ولى حاال مشخص شده مصدومیتش 
جدى نیست و خیلى زود مى تواند تیمش را همراهى کند. گلر 
تیم ملى ایران درباره آخرین وضعیت مصدومیتش مى گوید: 
«قبل از بازى هم در ناحیه چهار سر ران احساس درد مى کردم 
که با فیزیوتراپى دردم کم شــد. در بازى هم بخاطر ضربات 
شروع مجدد و پرش ها و استارت ها متأسفانه درد پایم دوباره 
زیاد شد. بین دو نیمه تصمیم این شد بازى نکنم. فکر نمى کنم 
چیز خاصى باشد و سه چهار روز دیگر نیاز به فیزیوتراپى دارم.»

کریستین هورنر، مدیر تیم فرمول یک ردبول، وعده ارسال 
رایگان نوشــیدنى این شــرکت به نیکوالس لطیفى را داد. 
نیکوالس لطیفى در جریان رقابت نهایى فرمول یک قهرمانى 
جهان با موانع کنار زمین برخورد کرد و ورود خودروى ایمنى 
به زمین مسابقه شرایط را به طول کلى به سود ورستاپن تغییر 
داد. این اتفاق در حالى رخ داد که همیلتون علیرغم فرسوده 
بودن الستیک ماشینش توانسته بود از ورستاپن فاصله بگیرد 
اما پس از خروج خودروى ایمنى از زمین، این راننده هلندى بود 
که توانست از شرایط بهتر خودرویش استفاده کرده و به عنوان 

نفر اول از خط پایان عبور کند.

خبر خوب درباره على بیرو

یک ایرانى ردبول را 
قهرمان کرد

02

علیرضا نیکبخت واحدى، بازیکن پیشین تیم فوتبال استقالل 
درباره دیدار روز سه شنبه این تیم با سپاهان در هفته دهم لیگ 
برتر فوتبال، گفت: همیشه بازى هاى این دو تیم جذاب و زیبا 
بوده، به خصوص وقتى که هر دو در کورس قهرمانى باشند. 
هر دو تیم از مربیانى ســود مى برند که جوان هستند و فکر 
کنم این بازى تقابل دو تفکر جدید در فوتبال ایران است که 

مى خواهند داشته هاى شان را در زمین ارائه کنند.

تقابل 2 تفکر جدید

04

تیم فوتبال سپاهان اصفهان در هفته دهم رقابت هاى 
لیگ برتر به مصاف تیم فوتبال استقالل مى رود.

هفته دهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج 
فارس امروز سه شــنبه 23 آذر ماه با برگزارى یک 
دیدار آغاز مى شود که بر همین اساس تیم سپاهان 
اصفهان در ورزشگاه آزادى تهران به مصاف استقالل 

خواهد رفت.
سپاهان در دومین مصاف با مدعیان قهرمانى باید به 
مصاف استقالل برود؛ دوئلى حساس و نفس گیر که با 
توجه به فاصله 2 امتیازى سپاهان و استقالل و جایگاه 
آنها در جدول، کسب پیروزى و 3 امتیاز آن براى هر 
2 تیم از اهمیت باالیى برخــوردار بوده و واجب تر از 
نان شب اســت. از طرف دیگر فاصله بسیار نزدیک 
امتیازات تیم هاى رده نخست تا ششم جدول باعث 
شــده نتیجه این دیدار عالوه بر 2 تیم برگزارکننده، 
براى تیم هاى گل گهر سیرجان، آلومینیوم اراك، مس 
رفسنجان و پرسپولیس تهران نیز حائز اهمیت بوده 
و در تعیین مسیر معادالت قهرمانى نیم فصل نقش 

ویژه اى ایفا کند.
رقابت سپاهان و استقالل همواره از جذابیت باالیى 
برخوردار اســت و این بازى نیز با توجه به نزدیکى 
امتیازات و جایــگاه 2 تیم در جدول، از حساســیت 
ویژه اى برخوردار شــده و هر 2 تیم از انگیزه باالیى 
براى پیروزى و کسب 3 امتیاز این دیدار بهره مى برند. 
سپاهان 19 امتیازى است و تنها به دلیل تفاضل گل 
کمتر نسبت به گل گهر در رده دوم جدول ایستاده و 
قصد ندارد شانس خود را براى رسیدن به صدر جدول 

با از دست دادن امتیاز کم کند.

آبى پوشــان تهران نیز که در هفته هاى گذشته در 
نتیجه گیرى موفق نبودند و با کسب 5 تساوى پیاپى 
شرایط ســختى را تجربه مى کردند، هفته گذشته با 
پیروزى مقابل پیکان، خود را از میانه جدول جدا کرده 
و به جمع تیم هاى باالنشــین رساندند. استقاللى ها 
که مى دانند در صورت شکست ســپاهان عالوه بر 
کم شدن فاصله خود با صدر، با توجه به نتیجه بازى 
تیم هاى گل گهــر و آلومینیوم مقابل رقباى شــان، 
شانس صعود به صدر جدول را دارند از انگیزه باالیى 

براى پیروزى برخوردار هستند.
ســپاهانى ها در حالى به مصاف اســتقالل مى روند 
که هفته گذشــته با تک گل یاسین سلمانى صنعت 
نفت را شکست دادند تا شکست تلخ مقابل گل گهر 
را فراموش کرده و بــا روحیه مضاعفى آماده پیکار با 
مجیدى و شاگردانش شوند. سپاهان از 9 بازى قبلى 
خود 6 پیروزى، یک تســاوى و 2 شکست به دست 
آورده و با 19 امتیاز در رده دوم جدول ایستاده اند. در 
آن سو استقاللى ها از 9 بازى قبلى خود هیچ شکستى 
نداشته و با کسب 4 برد و 5 تساوى 17 امتیازى بوده و 

در رده چهارم جدول قرار دارند.
سپاهان در هفته هاى گذشته نشــان داده است که 
در فاز تهاجمــى بهترین تیم لیگ تا بــه این جاى 
فصل اســت. زردپوشــان اصفهانى در هــر بازى 
موقعیت سازى هاى زیادى انجام داده و فرصت هاى 
گلزنى پر تعدادى را خلق مى کنند و با میانگین 1,6گل 
زده در هر بازى، بعد از گل گهــر بهترین خط حمله 
لیگ را در اختیار دارند. ســپاهان براى بازى بزرگ 
فردا در شرایط آرمانى قرار داشته و آمادگى مطلوبى 

دارد. بزرگ ترین ســالح زردپوشان اصفهانى مقابل 
استقالل را باید ثبات تاکتیکى بیشتر، انگیزه بیشتر و 
قدرت عالى بازى خوانى نویدکیا دانست. از طرف دیگر 
بازگشت رفیعى به تمرینات سپاهان در کنار درخشش 
احمدزاده و سلمانى و آمادگى حسینى، شهباززاده و 
مغانلو دست نویدکیا را براى چیدن ترکیب دلخواه خود 
باز گذاشته است. در فاز دفاعى سپاهانى ها از شرایط 
بسیار خوبى بهره مند بوده و در طى هفته هاى گذشته 

نشان داده اند به راحتى گل نمى خورند.
در آن سو اســتقالل را مى توان یکى از پرمهره ترین 
تیم هاى حال حاضر لیگ دانست. حضور ستاره هایى 
مانند یامگا، ژستد، مطهرى ، مهدى پور و نیک نفس 
دســت مجیدى را براى چیدن ترکیب دلخواه خود 
باز گذاشته است. نکته مثبت استقالل در چند بازى 
اخیر، بهره گیرى از نیروى جوانــى بازیکنانى مانند 
سلمانى و حسین زاده در ترکیب اصلى است که نیروى 
دوچندانى به این تیم تزریق کرده است. استقالل در 
فاز هجومى تیم جوان و زهردارى اســت که تالش 
مى کند با اســتفاده از نفوذ از جناحین، شوت هاى از 
راه دور، پاس هاى عمقــى و حرکات ترکیبى به گل 
برسد. در فاز دفاعى اما اســتقالل با غیبت غفورى 
دچار مشکل شده و از طرف دیگر، اشتباهات عجیب 
و غریب مدافعان این تیم مى تواند فرصت مناسبى در 

اختیار سپاهانى ها قرار دهد.
آنچه که مسلم است تقابل سپاهان و استقالل قابلیت 
تبدیل شدن به جذاب ترین بازى هفته را دارد با این 
حال باید منتظر ماند و دید کــه تفکرات کدام مربى 

پیروز میدان خواهد شد.

فینال بزرگ نیم فصل

نگاهى به جدول گلزنان دیدارهاى اســتقالل و 
سپاهان، نشان از برترى سرمربى اصفهانى ها دارد.

در جدول گلزنــان برتر تقابل هاى اســتقالل و 
سپاهان، لئون استپانیان، رســول خطیبى و سید 
مهدى سید صالحى با شش گل زده در صدر قرار 
دارند. جالب اینکه ســید صالحــى پنج گل براى 
زرد پوشان اصفهانى و یک گل براى آبى پوشان 
تهرانى به ثمر رسانده است تا تنها بازیکنى باشد 

که براى هر دو تیم در این مسابقه گل زده باشد.
ســیدامین موســوى، محرم نویدکیا و غالمرضا 
عنایتى پنــج گل زده اند. زنده یاد غالمحســین 

مظلومى و یدا... اکبرى چهار گل و فرهاد مجیدى، 
هادى عقیلى، ادموند بزیــک و محمد نوازى هم 
مردان چهار گله این مســابقه هستند که این آمار 
نشان مى دهد نویدکیا گل هاى بیشترى نسبت به 
مجیدى در این دیدار به ثمر رسانده است. این در 
حالى است که مجیدى مهاجم بود ولى نویدکیا در 

پست هافبک بازى مى کرد.
نکته دیگرى که در این لیســت مى توان دید این 
اســت که همه این گلزنان از فوتبال خداحافظى 
کرده اند و از بازیکنان فعلى کسى در جمع گلزنان 

برتر این بازى نیست.

تیم ذوب آهن با هدایت مهــدى تارتار، 4 امتیاز 
بیشتر از فصل گذشته کسب کرده است.

ذوب آهــن در حالى بــه مصاف هــوادار خواهد 
رفت که پس از تســاوى خارج از خانه مقابل نفت 
مسجدسلیمان، به دنبال پیروزى مقابل تیم تازه 
لیگ برترى شــده تهرانى خواهد بود؛ تیمى که 
هفته گذشته توانست پرسپولیس را متوقف کند. 
ذوب آهن در صورت پیروزى مقابل هوادار فرصت 
این را خواهد داشت که به نیمه باالى جدول برسد.
نکته جالب درباره سبزپوشان اصفهانى این است 

که شاگردان تارتار در فصل جارى 4 امتیاز بیشتر 
نسبت به فصل گذشته کسب کرده اند. آنها فصل 
گذشــته در این مقطع با 7 امتیاز در رتبه پانزدهم 
قرار داشتند اما حاال در جایگاه نهم جدول حضور 

دارند. 
این در حالى است که ذوب آهن این فصل توانست 
شــهرآورد اصفهان را نیز پس از سالها با پیروزى 
پشت سر بگذارد و حاال باید دید در دو بازى متوالى 
مقابل تیمهاى تهرانى هوادار و پرســپولیس چه 

خواهد کرد.

سرمربى تیم فوتبال پورتو از نیمکت نشینى عجیب 
مهدى طارمى پرده برداشت.

بامداد دوشنبه در چارچوب رقابت هاى لیگ پرتغال، 
تیم فوتبال پورتو مقابل براگا به برترى یک بر صفر 
رسید. در این مسابقه مهدى طارمى براى اولین بار 
در این فصل از حضور در ترکیب اصلى بازماند و در 

دقیقه 69 وارد میدان شد.
سرجیو کونسیسائو در این خصوص گفت: تاکتیک 
تیم ما نسبت به قبل فرق داشت و مى خواستیم با 
بازیکنانى متفاوت ایده و استراتژى جدیدى 
را در زمین پیاده کنیم. چیزى 
کــه از طارمــى 

مى خواســتیم این بود که به 

تیم اضافه شــود و قدرت ترکیب را بــاال ببرد. به 
همین دلیل در میانه بازى او را به زمین فرستادیم.

وى ادامه داد: با این کار مى خواســتم به او شوك 
بدهم؟ نه. این طبیعى اســت که در هر بازى یک 
مربى اســتراتژى هاى متفاوتى دارد و مى خواهد 
از تاکتیک هــاى متفاوت اســتفاده کند. به نظرم 
11 نفرى کــه در این مســابقه در ترکیب اصلى 
قرار گرفتند به این ایده مى خوردند. داشــتن آنها 
روى نیمکت همیشــه برایم اتفاق بزرگى است و 
آنها مى توانند کمک بزرگى به تیم با ورودشــان 

به ثبت رسانند. 
پورتو با این پیروزى به صدر جدول رسید و به دلیل 
تفاضل گل بیشتر در رده نخست قرار گرفت. پورتو 
با 38 امتیاز،  اسپورتینگ با 38 امتیاز و بنفیکا با 34 

امتیاز در رده هاى اول تا سوم قرار گرفتند.

صیادمنش آخرین بازى خــود براى زوریا را 
انجام داد و به ترکیه بازگشت.

یکشنبه شــب آخرین بازى سال 2021 
براى زوریا برگزار شد و این تیم توانست 
با گلزنى اللهیار صیادمنش به تساوى 

یک بر یک دست یابد.
صیادمنــش که به 
آمــار عالى 50 
بــازى در 

یــن  ا
رسید،  تیم 

آخرین مســابقه 
خــود را براى تیــم اوکراینى 

انجام داد تا پس از این مســابقه 

به ترکیه بازگردد.
صیادمنش با قراردادى یکسال و نیمه از فنرباغچه 
به صورت قرضى راهى زوریا شد و حاال این مدت 
قرارداد به پایان رسیده اســت. البته در این مدت 
زوریا بســیار تالش کرد که او را در تیم حفظ کند 
ولى این اتفاق رخ نداد. هنوز هم شــاید این تیم 
بخواهد در تابستان بعدى صیادمنش را به اوکراین 

بازگرداند ولى این اتفاق هنوز رخ نداده است.
صیادمنش جزو ستاره هاى این فصل زوریا بود و 
توانست در 15 بازى ، آمار 6 گل و 4 پاس گل را از 

خود به جاى بگذارد. 
سایت ترانسفرمارکت ارزش این ستاره 20 
ساله کشــورمان را 2 میلیون یورو تخمین 

زده است.

بدون شک مســعود ریگى چهره ویژه بازى اســتقالل و سپاهان 
خواهد بود.

مســعود ریگى در حالى براى اولین بار بعد از جدایى از استقالل 
روبروى تیم ســابقش قرار خواهد گرفت که هنوز دلیل اصلى 
جدایى او از از این تیم مشــخص نشده اســت. مدیران سابق 
اســتقالل معتقد بودند درخواســت مالى باالى او از این تیم 

باعث شــده که ادامه همکارى طرفین منتفى شود. ناصر 
فریادشیران معاون سابق باشگاه استقالل در یک برنامه 
تلویزیونى مدعى شد که ریگى درخواستى 15 تا 20 میلیارد 
تومانى داشته که ریگى خیلى زود این مساله را تکذیب کرد!
هم اعالم کرد که دو طرف دیگر احمد مددى مدیرعامل سابق باشگاه استقالل 
که حاضر بــوده قرارداد جلســه با مدیر برنامه هاى این بازیکن داشته و در حالى 
درصد افزایش دهد، اما رقم او را بر اســاس مدل جدید قراردادهاى این باشگاه، 700 

سپاهان رفت.پیشنهادى اســتقالل، چشــم این بازیکن را نگرفت و او به 
تنها واکنش ریگى به حواشــى مربوط به جدایى اش از استقالل، انتشار یک استورى در اوایل 
شهریور بود که در بخشى از آن نوشته بود: خدا شــاهده من هیچ مبلغ نجومى و زیادى رو که 

شایعه شده به باشگاه پیشــنهاد نکردم. من فقط توقع احترام بیشترى داشتم. بعد از دو سال که 
متأسفانه برخورد خوبى با من صورت نگرفت.

آخرین نفرى که درباره جدایى ریگى از اســتقالل و حضور این بازیکن در سپاهان صحبت کرد، محرم 
نویدکیا بود که چند ماه قبل در مصاحبه اى، از مدیران استقالل بابت از دست دادن ریگى، انتقاد کرد و گفت: 
با تمام احترامى که براى اســتقالل قائلم، خیلى راحت مسعود را از دست دادند. مسعود خیلى فوتبالیست 

براى همین فکر با کیفیتى است. من اجازه نمى دهم یک چنین بازیکنى به راحتى از تیمم جدا شود. 
مى کنم یک ذره معمولى دربــاره ریگى مدیریت کردنــد و باید در مورد 

بازیکنان طراز اولشان سخت گیرانه تر مدیریت مى کردند.
 حال باید دید ریگى در اولین بازگشتش به ورزشگاه آزادى و بازى مقابل 

تیم سابقش چه خواهد کرد و چه نمایشى خواهد داشت.

آمار برتر محرم برابر فرهاد

پیشرفت 6 رتبه اى ذوب آهن با تارتار

چرا ستاره ایرانى پورتو نیمکت نشین شد؟

ستاره تیم ملى به ترکیه برگشت

ط حمله 
ى بزرگ 
 مطلوبى 

تبدیل شدن به جذاب ترین بازى هفته را دارد با این 
باید منتظر ماند و دید کــه تفکرات کدام مربى  حال

سرمربى تیم فوتبال پورتو از نیمکت نشینى عجیب پیروز میدان خواهد شد.
مهدى طارمىپرده برداشت.

بامداد دوشنبه در چارچوب رقابت هاى لیگ پرتغال، 
تیمفوتبال پورتو مقابل براگا بهبرترى یک برصفر

رسید. در این مسابقه مهدى طارمى براى اولین بار 
در این فصل از حضور در ترکیب اصلى بازماند و در 

9دقیقه 69 وارد میدان شد.
سرجیو کونسیسائو در این خصوص گفت: تاکتیک 
تیم ما نسبت به قبل فرق داشت و مى خواستیم با 
بازیکنانى متفاوت ایده و استراتژى جدیدى 
را در زمین پیاده کنیم. چیزى
کــه از طارمــى

مى خواســتیم این بود که به

تیم اضافه شــو
م همین دلیل در
وى ادامه داد: با
بدهم؟ نه. اینط
مربى اســتراتژ
از تاکتیک هــا
11 نفرى کــه
ا قرار گرفتند به
روى نیمکت ه
آنها مى توانند ک
به ثبت رسانند. 
پورتو با این پیرو
تفاضل گل بیش
8با 38 امتیاز،  اسپ
امتیاز در رده هاى

صیادمنش آخرین بازى خــود براى زوریا را 
انجام داد و به ترکیه بازگشت.

1یکشنبهشــب آخرین بازىسال2021
براى زوریا برگزار شد و این تیم توانست 
با گلزنى اللهیار صیادمنش به تساوى

یک بر یک دست یابد.
صیادمنــش که به 
آمــار عالى 50

بــازى در 
یــن  ا

رسید،  تیم 
آخرین مســابقه 

خــود را براى تیــم اوکراینى 
انجام داد تا پساز این مســابقه

به ترکیه بازگرد
صیادمنش با قر
به صورت قرض
قرارداد به پایان
زوریا بســیار تال
ولى این اتفاق
بخواهد در تابس
بازگرداند ولى ای
صیادمنش جزو
5توانست در 15
خود به جاى
سایت تر
ساله کش
زده است.

ســتقالل و سپاهان 

جدایى از استقالل 
هنوز دلیل اصلى 
. مدیران سابق 
ى او از این تیم 

 شود. ناصر 
یک برنامه 
200 میلیارد 
کذیب کرد!
هم اعالم کرد که دو ه استقالل 
حاضر بــوده قرارداد  و در حالى که
درصد افزایش دهد، اما رقم 0شگاه، 700

سپاهان رفت.گرفت و او به 
ى اش از استقالل، انتشار یک استورى در اوایل 
شــاهده من هیچ مبلغ نجومى و زیادى رو که 

ط توقع احترام بیشترى داشتم. بعد از دو سال که 

الل و حضور این بازیکن در سپاهان صحبت کرد، محرم 
یران استقالل بابت از دست دادن ریگى، انتقاد کرد و گفت: 
ى راحت مسعود را از دست دادند. مسعود خیلى فوتبالیست 

براى همین فکر بازیکنى به راحتى از تیمم جدا شود. 
ت کردنــد و باید در مورد 

مى کردند.
گاه آزادى و بازى مقابل 

 داشت.

ستاره تیم ملى به ترکیه

ستاره جنجالى 
به استقالل رسید

ملى پوش ایرانى دینامو زاگــرب در جریان 
برترى تیمــش مقابل اســالون بلوپو جزو 

فهرست نبود.
در آخرین مســابقه هفته نوزدهم لیگ یک 
کرواسى، تیم فوتبال دیناموزاگرب که صادق 
محرمى را در لیست بازیکنان خود نداشت، به 

مصاف تیم ر ده نُهمى اسالون بلوپو رفت.
یاران محرمى که طى دو دیدار داخلى اخیرشان 
در لیگ یک و جام حذفى کرواسى شکست 
خورده بودند، بعد از برترى در مســابقه قبلى 
لیگ اروپا،  از سد اسالون بلوپو عبور کردند و 

به روند ناکامى هایشان پایان دادند.
تیم دینامو زاگرب با کسب پیروزى 3 بر صفر 
در مسابقه مقابل اســالون بلوپو 34 امتیازى 
شــد و با تفاضل گل بهتر نسبت به هایدوك 
اسپلیت و با دو بازى کمتر نسبت به اوسى یک 
صدرنشین و ریه کا رده دومى، در جایگاه سوم 

جدول لیگ یک کرواسى قرار گرفت. 
صادق محرمى، ملى پوش ایرانى دینامو زاگرب 
که در این فصل هفت بار در لیگ یک کرواسى 
به میدان رفته و یک پــاس گل داده، همانند 
دیدار اخیرشان در لیگ اروپا که مقابل وستهم 
تا پایان نیمکت نشین بود، برابر اسالون بلوپو 

هم جزو لیست دیده نمى شد.

پیروزى دینامو 
زاگرب بدون 

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

شماره: 140060302006005673 - تاریخ: 1400/09/03
1- با توجه به تقاضاى ارائه شده و مســتندات ضمیمه شامل دفتر 257 صفحه 350 احمد 
خانى 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 بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى / خانم 
عباس حسن زاده احمد آبادى به شناسنامه شماره 40 کد ملى 1141615101 صادره فرزند 
حسین نسبت به 6 دانگ یکباب کارگاه به مســاحت 351,92 متر مربع پالك شماره 228 

فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تایید و راى خود 
را با حدود ذیل صادر مینماید.

2- با توجه به تقاضاى ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 18646 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 بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى / خانم علیرضا زمانى 
به شناسنامه شماره 47250 کد ملى 1280358858 صادره فرزند احمد نسبت به 6 دانگ 
یکباب کارگاه به مساحت 103,75 متر مربع پالك شماره 1579 فرعى از 99 اصلى واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تایید و راى خود را با حدود ذیل صادر مینماید.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/08 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/23 - م الف: 
1230562 - امیر حسین حسن زاده - ریاست اداره ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /9/139

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 قانــون 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 داشته باشــند 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 رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شــماره 3252مورخه 1400/07/04 آقاى عبدالحســین پیرعلــى فرزند غالمرضا 
ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 15 / 108 مترمربع قســمتى از پالك شماره 1196   
اصلى واقــع در قطعه10 نجــف آباد واقــع در بخش 11 حــوزه ثبت ملــک اصفهان - 
متقاضى مالک رســمى  مشــاعى مى باشــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/09/08 
- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/23 - م الــف: 1230530 - حجــت اله کاظم 
زاده اردســتانى -سرپرســت واحــد ثبتــى حوزه ثبــت ملک نجــف آبــاد - از طرف

 آفرین میر عباسى /9/137

محققان با اســتفاده از هوش مصنوعى ابــزار جدیدى ابداع
 کرده اند که قادر است با سرعت بیشتر و دقت باالتر از تجهیزات 

فعلى، جهش هاى جدید ویروس کرونا را پیش بینى کند.
محققان دانشــگاه کپنهاگ دانمارك با همکارى شرکت 
Evaxion این ابزار را ابداع کرده انــد. این ابزار یک مدل 

کامپیوترى است که از الگوریتم هاى هوش مصنوعى براى 
تشخیص و کنارهم قراردادن پروتئین هاى ویروس به منظور 
ساخت واکسن هاى جدید استفاده مى کند. براى اثرگذارى 
واکسن الزم است بدن در مواجهه با آن پادتن هاى ویروس را 
تولید کند. این اتفاق زمانى رخ مى دهد که بدن پروتئین هاى 
خطرناك مانند پروتئین اسپایک ویروس کرونا را شناسایى 

مى کند. این ابزار با اســتفاده از هوش مصنوعى قادر است 
اجزایى از پروتئین ویروسى را که قابلیت تحریک واکنش 
ایمنى بدن را دارند، طبقه بندى کنــد و آن ها را به گونه اى 
کنارهم قرار دهد که براى ساخت واکسن هاى جدید کاربرد 
داشته باشــند. این ابزار از اطالعات موجود در زنجیره هاى 
اسیدهاى آمینو که سنگ بناى پروتئین ها هستند، ساختار و 
رفتار پروتئین هاى مختلف را پیش بینى مى کند. این قابلیت 
امکان ســاخت ابرپروتئین هاى جدید را در اختیار محققان 
قرار مى دهد که امکان واکنش مناســب در برابر ویروس 
را در سیستم ایمنى بدن انســان با حداقل عوارض جانبى  

فراهم مى کند.

دبیر کمیته علمى کشــورى مقابله با کرونا با بیان اینکه 
آخرین مطالعات در خصوص کووید -19 مربوط به سویه 
دلتا است و در مورد جهش اومیکرون باید منتظر رسیدن 
اطالعات جدید باشیم گفت: اما پیشنهاد ما این است که 
دز بوستر واکسن کرونا به افراد باالتر از 18 سال تزریق 
شود که این اقدام نیز بر اساس پروتکل وزارت بهداشت 

به شکل الیه الیه از سنین باال آغاز شده است.
دکتر حمیدرضــا جماعتى در خصــوص احتمال تغییر 
پروتکل هــاى درمانى کوویــد19 با توجــه به جهش 
اومیکرون، تصریح کرد: بایــد اطالعات کافى پیرامون 
اومیکرون به دست آید تا بعد ببینیم الزم است داروهاى 

درمانى تغییر کند یا خیر.
او درباره برخى اظهارات در دنیا مبنى بر تزریق دز چهار 
واکســن کرونا و تصمیم هاى احتمالى ایــران در این 
خصوص گفت: فعال چنین تصمیمــى نداریم؛ چون در 
حال تزریق دز بوســتر هستیم. بســته به رفتار ویروس 
تصمیم گیرى ما تغییر مى کند. اگر سویه ها به سمتى بروند 
که تضعیف شوند ممکن اســت نیاز به تزریق دز چهارم 
نباشد؛ اما اگر ویروس به همین شکل فعلى باشد، ممکن 
است نیاز به تولید واکسن هایى با پلتفرم جدید باشد و حتى 
ممکن است الزم باشــد هر چند ماه یکبار بر اساس نوع 

واکسنى که تزریق مى شود، واکسیناسیون تکرار شود.

پیش بینى جهش هاى جدید با 
هوش مصنوعى

برنامه اى براى دوز چهارم 
واکسن نیست  

ابتالى16 دانش آموز بوشهرى 
   ایسنا | معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
بوشـهر گفـت: از آغـاز بازگشـایى مـدارس تاکنون 
16 دانش آمـوز ایـن اسـتان به کرونـا مبتال شـدند. 
دکتر عبدالمحمـد خواجه ئیـان اظهار کـرد: پنج نفر 
از ایـن دانش آمـوزان هـر دو دوز واکسـن کرونـا را 
تزریق کرده بودند و چهار دانش آمـوز مقطع ابتدایى 
مجـوز دریافت واکسـن نداشـتند و یـک دانش آموز 
یک نوبت واکسـن تزریـق کرده بـود. شـش نفر از 
دانش آموزان مبتال شـده به کرونا واکسـن را تزریق

 نکرده بودند.

ضعف واکسن آسترازنکا 
   ایسـنا | نتایج گـزارش جدیـد انگلسـتان در آخر 
هفته گذشته نشان داد که 2 دوز واکسن آسترازنکا بعد از 
100 روز هیچ محافظتى در برابر سویه اومیکرون ایجاد 
نمى کند. بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، از مردم 
بریتانیا خواسـته براى کمک به مهار موج رو به افزایش 
سویه جدید، واکسن تقویت کننده دریافت کنند. بر اساس 
این گزارش فاش شده از دولت بریتانیا مشخص تزریق 
دوز تقویت کننده احتماال ضرورى تر از گذشته خواهد بود. 
اثربخشـى فایزر نیز که بیش از 70 درصد بود، در مقابل 
اومیکرون به 30 درصد کاهش یافته اسـت. با این حال 
تزریق دوز تقویت کننده واکسن فایزر کارایى واکسن را 
تا 75 درصد افزایش مى دهد و ممکن اسـت دلیلى باشد 
که جانسون به شـدت براى تزریق واکسن هاى تقویتى 

تالش مى کند.

آگهى تغییرات
شرکت کشاورزى مرغداران شهرضا و حومه شرکت تعاونى به شماره ثبت 179 و شناسه ملى 10260045932 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/07/27 و نامــه شــماره 205/3/184/779/231 - 
1400/08/24 اداره تعاون روستائى شهرستان شهرضا تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ضرغام نجفى بشماره ملى 
1289288860 را به سمت رئیس هیئت مدیره و حیدرعلى شاهپیرى ولندانى بشماره ملى 1199567310 را به 
سمت نائب رئیس و امیر مقصودى بشماره ملى5129879287 را به سمت منشى هیئت مدیره و محمود کاظمى 
بشماره ملى 1199640093 بسمت مدیرعامل شرکتبراى مدت سه سال انتخاب گردیند. کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره ( آقاى ضرغام نجفى ) و مدیرعامل ( محمود کاظمى ) توأم با 
مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس ( آقاى حیدرعلى شاهپیرى ) انجام پذیرد و سایر 
مکاتبات ادارى فقط با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است . کلیه اعضاء هیئت مدیره تصویب نمودند که 
کلیه اختیارات مندرج در ماده 49 اساسنامه مربوط به طرح دعاوى در دادگاه ها و مراجع قانونى را به آقاى محمود 
کاظمى اسفه به سمت مدیرعامل شرکت تفویض گردد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا (1239003)

آگهى تغییرات
شرکت ســپهر آزمون مهر آیین شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 68167 
و شناســه ملــى 14010121482 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/08/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- خانم مهرى فدائى خواه تهرانى به شماره 
ملى 1940178118 بعنوان رئیس هیئت 
مدیره و آقاى مهدى فدائى خواه تهرانى به 
شماره ملى 1289230463 بعنوان مدیر 
عامل و خانم هاجر جعفریــان صدیق به 
شماره ملى 1270940805 بعنوان نائب 
رئیس هیئت مدیره شرکت براى مدت دو 
سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى بــا امضاء مدیرعامل 
منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1238976)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ثمین عمران آروین درتاریخ 1400/09/15 به شماره ثبت 5162 به شناسه 
ملى 14010569580 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه پروژه هاى عمرانى -شرکت درمناقصات-انجام کلیه 
پروژه هاى تاسیساتى اعم از آب -گاز-برق وفاضالب درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان 
نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر نجف آباد، محله ولى عصر ، کوچه شهیدمحمدعلى مهدیه[7] ، بن 
بست شهیدان محسن و مجتبى فاضل ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8517768136 سرمایه 
شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 113 مورخ 1400/09/02 نزد بانک ملى شعبه بازار نجف آباد با کد 3217 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمد مهدى معینى به شماره 
ملى 1091442428 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 2 سال خانم آذر خدارحمى به شماره ملى 4689979881 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى شعیب محجوب به شماره ملى 
6549505356 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى باامضاءمدیرعامل ورئیس هیات مدیره مشترکاهمراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاءمدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرسان خانم الهام موحدى نجف آبادى به 
شماره ملى 1091392961 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى بهروز قائدى باردهء به 
شماره ملى 1287190006 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 اســناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1239162)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى مهشبنم سپاهان شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 23380 و 
شناسه ملى 10260441972 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/04/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: مهران یزدانى زازرانى به شــماره ملى 
1292905050 ، محمدتقى عموشاهى به 
شماره ملى 1140181173 و هدا حسین 
رضا به شــماره ملى 1292938463به 
سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند . داود رجبى به 
شماره 1171044135 به سمت بازرس 
اصلى و مهرنوش رضایى به شــماره ملى 
1290572461 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند 
. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1238978)

آگهى تغییرات
شــرکت حمل و نقل ناصردهق سهامى 
خاص به شماره ثبت 492 و شناسه ملى 
10260100385 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/09/01 و نامه 
شــماره 21/57993 مورخ 1400/9/6 
اداره حمــل و نقــل جــاده اى اصفهان 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : ابراهیم 
آقابابائى شماره ملى 1092032754 به 
سمت رئیس هیات مدیره -ناصر آقابابائى 
شــماره ملى 1091980586به سمت 
مدیرعامــل و عضو هیــات مدیره -على 
آقابابائى شــماره ملى 1091981620 
به ســمت نایب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. تمامى اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادهاى تعهدآور و استفاده 
از حســابهاى جارى و ثابت در بانکها با 
امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و 
در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس هیات 
مدیره متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1238987)

آگهى تغییرات
شرکت کشاورزى مرغداران شــهرضا و حومه به 
شماره ثبت 179 و شناسه ملى 10260045932 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العــاده مورخ 1400/07/21 و نامه شــماره 
205/3/184/779/233 - 1400/08/24 اداره 
تعاون روستائى شهرستان شــهرضا تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ضرغــام نجفى بشــماره ملى 
1289288860 حیدرعلــى شــاهپیرى ولندانى 
بشــماره ملى 1199567310 امیــر مقصودى 
بشماره ملى 5129879287 محمد غالمى بشماره 
ملى 1199352799 جواد نصیرپور بشــماره ملى 
1198926287 بســمت اعضــاى اصلى هیات 
مدیره و اتحادیه شــرکتهاى تعاونى روســتائى 
شهرضا بشناســه ملى 10260013542 و جمال 
خراجى بشــماره ملى 1199644048 بســمت 
اعضاى علــى البدل هیات مدیره براى مدت ســه 
سال انتخاب گردیدند. محمد على قربانى بشماره 
ملى5129845838 بسمت بازرس اصلى و مرتضى 
صحفى بشماره ملى1199502871 بسمت بازرس 
على البدل براى مدت یکسال انتخاب گردیدند. تراز 
مالى ســال هاى 1397 و 1398 و 1399 تصویب 
شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

شهرضا (1239002)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى صنعتى آسان پالستیک اردستان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
216 و شناسه ملى 10260053648 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/02/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد برومند به کد ملى 0022637230 
بسمت مدیر عامل و شکوه برومند به کد ملى 0062400411 بسمت رئیس هیئت 
مدیره و کمال برومند به کد ملى 0919876293 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره 
تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات 
،قراردادها و عقود اســالمى با امضاء محمد برومند و شکوه برومند منفردا همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اردستان (1239008)

آگهى تغییرات
شرکت پادیر بتون پارسیان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 40396 و شناسه ملى 
10260580752 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/08/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سهیال مدیحى به شماره ملى 1285114701 و 
شهناز بابائى به شماره ملى 1287760864 و مهرى آمیغ به شماره ملى 1817874225 به 
سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. مازیار على جانى رنانى 
به شماره ملى 1288135092به سمت بازرس اصلى و الهه صفرى دهکردى به شماره ملى 
4623391116 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1239160)

روى موج کووید-19

بسیارى از کشورهاى آسیایى از ترس موج جدیدى از موارد 
ویروس کرونا مانند موارد ناشى از سویه دلتا، مرزهاى خود 
را به روى مســافران خارجى مى بندند و کسب وکارهایى 
که به گردشگرى متکى است، اکنون به بازدیدکنندگان 

محلى امیدوارند.
آسیا و اقیانوســیه تنها منطقه اى در جهان است که هنوز 
سفرهاى هوایى منظم بین المللى را از سر نگرفته و مهم تر 
از همه فقدان گردشگران چینى بر اقتصاد این منطقه تاثیر 

گذاشته است.
با این وجود ژاپــن تصمیم گرفته هیچ ریســکى نکند و 
مقامات محلى به خطوط هوایى گفته اند که رزرو پروازهاى 
ورودى را تا پایان دســامبر متوقف مى کنند اما در نهایت 
از این تصمیم عقب نشــینى کردند اما سقف تعداد 3500 

ورودى روزانه از خارج را تعیین کردند.
پس از ابتالى بیش از 20 هزار مورد جدید در طول تابستان 
فومیو کیشیدا، نخست وزیر جدید ژاپن، اقدامات موثرى را 
براى محافظت از مردم انجــام داد. حتى با وجود این که 
حدود 80 درصد اکنون به  طور کامل واکسینه شده اند(2 دوز 
واکسن) و سرایت هاى جدید به  تازگى حدود صدها نفر در 
روز و تنها با سه مورد مرتبط به سویه اومیکرون بوده است.
این اقدامات تاثیر مخربى بر گردشــگرى محلى داشته و 
تعداد بازدیدکنندگان از 32 میلیون در سال 2019 به چهار 

میلیون در سال گذشته کاهش یافته است.
در نظــر برخى از ناظــران با وجود مشــکالت مرتبط با 
کمبود گردشــگران خارجى، ژاپن ممکن است بیاموزد 
که بدون درآمد گردشــگرى زندگى کنــد. البته در مورد 
دیگر کشورهاى آسیایى و خطوط هوایى فعال در منطقه 

چنین نیست. 
در تالش براى مقابله با یک بحران جدید، سنگاپور پس 
 (VLT)از ایجاد خطوط سفر ویژه براى افراد واکسینه شده
براى بازدیدکنندگان از سایر کشورهاى آسیایى مرزهاى 
خود را بــاز نگه مى دارد. هر چند اعمــال محدودیت ها و 
قرنطینه هاى جدید در کشورهاى همسایه در پى کشف 
اُمیکرون امیدها را براى بهبود در دولت شــهر سنگاپور 

نیز از بین مى برد.
در ســال 2019، 17 درصد از گردشگرانى که به فرودگاه 

بین المللى چانگى ســنگاپور آمدند، از چین 13 درصد، از 
اندونزى، هشــت درصد از هند و هفت درصد از استرالیا 

بودند.
فقدان گردشــگران چینــى بزرگترین مشــکل براى 
اقتصادهاى آسیاى جنوب شــرقى و فراتر از آن است. در 
سال 2019 بازدیدکنندگان چینى حدود 260 میلیارد دالر 

در خارج از کشور هزینه کرده اند.
در ویتنام جایى که بیمارى همه گیــر باعث تعطیلى 95 
درصد از مشاغل مرتبط با گردشــگرى شد، چینى ها 32 

درصد از کل بازدیدکنندگان خارجى را تشکیل مى دادند.
در جزیره ججو(کره جنوبى)، همان مقصد ساحلى محبوبى 
که چینى ها مى توانســتند بدون ویزا در آن حضور یایند، 
تعداد گردشگران از بیش از یک میلیون نفر در سال 2019 
به 103 هزار نفر در سال 2020 رسید. بین ژانویه تا سپتامبر 

سال جارى تنها 5000 نفر از این جزیره دیدن کردند.
براى کشــورهایى که موفــق به مهار تعداد ســرایت ها 
مى شــوند، به  نظر مى رســد کــه تنها راه  حــل کنونى 

گردشگرى داخلى باشد.

اومیکرون گردشگرى آسیا را تهدید مى کند

محققان بیمارستان عمومى ماساچوست مى گویند: 
ممکن است پاســخ آنتى بادى بیمار به زمانى از روز 
که واکســن کووید دریافت مى کند، بستگى داشته 
باشد. عالوه بر این نتایج تحقیق آنان نشان مى دهد 

دریافت واکسن در بعد از ظهر بهتر از صبح است.
نتایج مطالعات نشان مى دهد زمان استفاده تفاوت 
زیادى در تاثیرگذارى برخى از داروها و واکســن ها 
ایجــاد مى کند. حتى برخــى از بیمارى هــا مانند 
بیمارى هاى ریوى نیز عالئم شدیدترى در ساعات 

مختلف روز نشان مى دهد.
تحقیق پیشین بر روى مردان مســن که واکسن 
آنفلوآنزاى ســاالنه دریافت کرده بودند، انجام و بر 
اساس آن مشخص شد اگر بیماران صبح واکسن را 
دریافت مى کردند، سطح آنتى بادى باالترى داشتند.

نتایــج کارآزمایى هــاى دیگــر نیــز نشــان داد 
شــیمى درمانى در ســاعات معینى از روز منجر به 
هدف قرار دادن موثرتر سلول هاى سرطانى مى شود؛ 
در حالى که آسیب سمى به سلول هاى سالم را نیز 
محدود مى کند. حال واکسیناسیون کووید نتایجى 
کامال بر عکس نتایج تحقیق واکســن آنفلوآنزا را 

نشان مى دهد.

صبح واکسن بزنیم یا 
بعدازظهر؟
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آگهى تغییرات
شــرکت پادیر بتون پارسیان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 40396 و شناسه ملى 
10260580752 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیره مورخ 1400/08/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ســهیال مدیحى به شماره 
ملى 1285114701 به ســمت رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل و شــهناز بابائى به شماره 
ملى 1287760864 به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره و مهــرى آمیغ به شــماره ملى 
1817874225به ســمت عضو هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضا رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1239158)

آگهى تغییرات
شرکت معدنى کیمیا گســتر شهرضا سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2124 و شناســه ملى 
14004538105 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/05/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
موسسه حسابرسى آذرین حساب (حسابدران 
رسمى) به شناسه ملى10100602370ومهتا 
مرتضوى به کدملى 1288929463بترتیب 
بسمت بازرســان اصلى و على البدل شرکت 
براى یکســال انتخاب شــدند. روزنامه کثیر 
االنتشــار نصف جهــان جهــت درج اگهى 
هاى شــرکت انتخاب گردید. ترازنامه سال 
مالى 99 بــه تصویب رســید. اداره کل ثبت 
اســناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى شهرضا 

(1241043)
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هنوز سهمیه ارزى شــش ماه دوم ســال براى تأمین دارو 
تخصیص داده نشده و این در حالى است که باید سهمیه نیمه 
دوم سال از دو ماه قبل از آن تخصیص شده باشند. به گفته 
دکتر سید حیدر محمدى، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو متأســفانه اکنون سه ماه از شش ماه دوم 
سال گذشته و هنوز این موضوع بالتکلیف است. قطعاً هنگامى 
که ارز اقالم دارویى با تأخیر تخصیص پیدا کند، ناخودآگاه با 
کمبود مواجه مى شویم؛ چرا که تأمین ارز ارتباط مستقیمى با 

تأمین دارو دارد.

زهره سادات الجوردى، عضو کمیسیون فرهنگى مجلس 
شوراى اسالمى درباره ســرانه کتابخوانى در نوجوانان به 
تفکیک دختر و پسر گفت:  آمار مرتبط با سرانه کتابخوانى 
در کشور بخش مهمى از نوجوانان پایین تر از 18 سال را در 
برنمى گیرد لذا آمار مطالعه نوجوانان عمدتاً بر اساس مطالعات 
آزاد سنجیده مى شود که در تحقیق سال 1399، سهم مطالعه 
هر دانش آموز 5/5 دقیقه در شبانه روز به دست آمده است به 
طورى که دختران 9/5 دقیقه و پسران 3/3 دقیقه در روز کتاب 

غیردرسى مى خوانند.

طبق نظریات روانشناسان به کارگیرى کودکان در پیج هاى 
اینستاگرامى موجب بروز آســیب هاى روحى به کودکان 
مى شود. سعید ستوده پارســا وکیل دادگسترى با اشاره به 
این موضوع مى گوید: استفاده از کودك در این پیج ها جنبه 
اقتصادى داشته باشد مى شــود عنوان کودك کار را به این 
کودکان اطالق کرد. وى بیان کرد: استفاده از کودکان در این 
پیج ها ممنوع است و از آنجایى که این عمل جنبه عمومى 
دارد دادستان مى تواند براى برخورد با این پیج ها رأسًا وارد 
عمل شود. البته قانون مشــخصى که جرم انگارى دقیقى 
نسبت به این موض وع ارائه داده باشــد نداریم، اما مقررات 
موجود نیز اگر به درستى لحاظ شود مى تواند قدم مثبتى براى 

حفاظت از کودکان در برابر این آسیب باشد.

تأخیر ارز، کمبود دارو

دختران 9/5 دقیقه 
پسران 3/3 دقیقه

کودکان کار اینستاگرامى
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رسانه هاى اجتماعى همانطور که به تدریج حوزه نفوذ خود را 
در بخش هاى گوناگون زندگى اجتماعى انسان ها گسترش 
داده اند، در مراحل مختلف مراسم عروسى مدرن، از ابتداى 
آشنایى تا پایانى ترین لحظات ماه عسل نیز نفوذ کرده اند. از 
همین جهت است که صاحبان کسب و کارهاى متنوعى که 
به شکلى مستقیم یا غیر مستقیم با کاالها و خدمات ازدواج 
و مراسم عروسى مرتبط  اند روز به روز با تنوع بخشیدن به 
مناسک این امر اجتماعى سعى در گسترش بهره بردارى هاى 
اقتصادى خود دارند. حمیدرضا بیژنى، جامعه شناس در این 
رابطه گفت: این صاحبان کسب و کار مهمترین کنشگران 
صنعت ازدواج هســتند، آنها در بســتر همین رسانه هاى 
اجتماعى و با ارائه انواع روایت هاى دیجیتال در قالب هاى 
گوناگون فیلم و عکس، زوج هاى جــوان را براى خریدن 
رؤیاهایى که به آنها ارائه مى شود ترغیب مى کنند؛ رؤیاهایى 
که مصرف هرچه بیشــتر آنها به مثابه سهم داشتن هرچه 

بیشتر از کیک خوشبختى بازنمایى مى شود.

خرید خوشبختى

04

مدیر کل متوسطه نظرى آموزش و پرورش در واکنش به 
ادامه تحصیل دانش آموزان دختر متأهل گفت: طبق آیین 
نامه ابالغ شده از سوى شــوراى عالى آموزش و پرورش، 
دانش آموزان دخترى که حین تحصیل متأهل شــده اند، 

مى توانند در مدارس روزانه ادامه تحصیل دهند.

ازدواج حین تحصیل

جوالن روانشناس نماها در فضاى مجازى ساالنه آمار 
میزان مراجعات به متخصصین روان شناسى را با یک 

افزایش چشمگیر رو به رو کرده است.
چند سالى مى شود که برخى افراد با نام روان شناس، 
اما با ماهیت روان شــناس نمــا وارد چرخه درمانى 
سالمت روان کشور شده اند، افراد سوءاستفاده گر و 
کالهبردارى که از مشکالت مردم جامعه با فن بیان 
خوب و انجام برخى روش ها براى جذب دنبال کننده 
به نفع جیب خود تغذیه مى کنند، افراد متقلبى که نوك 
پیکان هدفشــان به روى جامعه و قشر آسیب دیده 
است، به طورى که مى توان گفت آنها از هرحربه اى 

براى پیشبرد منفعت خود بهره مى برند.

افرادى که کارشــان با شــدت گیرى ویروس کرونا 
بیشتر شــد و دوران کرونا و با ارتباط گیرى در فضاى 
مجازى تعداد این متخلفان را روزانــه افزایش داد و 
به یکباره باال برد، افــرادى که هیچگونه تحصیالت 
حرفه اى روانشناسى ندارند و تنها با این اسم و با ارائه 
مطالبى که هیچ پایه علمى ندارند و تنها با یک فن بیان 
خوب مى توان آنها را انتقال داد قصد تلکه کردن جیب 

مردم را دارند.
رئیس سازمان نظام روان شناســى و مشاوره کشور 
درباره روان شناس نماها و افزایش تعداد آن ها گفت: 
برخى افراد ســودجو با نام روان شــناس واقعى اما با 
باطنى خالف بر این اسم قصد درمان سالمت روان 

افراد جامعه را دارند، افرادیکه خود در صفحات مجازى 
مشکالت مردم را احصا کرده و با یک فن بیان خوب 
نسخه روان شناســى عجیب و غریب براى بیماران 
مى پیچند که البته هیچ کدام از این مشــاوره ها جنبه 
علمى و درمانى ندارد و افراد جامعه نباید به صحبت آنها 
اعتماد کنند. محمد حاتمى ادامه داد:  فعالیت نزدیک 
به بیش از 5 هزار روان شناس نما یا افرادیکه در فضاى 
مجازى خود را با عنوان روان شــناس معرفى کرده 
اما هیچ گونه پروانه و یا مجوز از ســازمان نظام روان 

شناسى و مشاوره کشور نداشته اند محرز شده است.
حاتمى ادامه داد: در حال حاضر اســامى 7 هزار روان 
شناس مورد تائید سازمان نظام روان شناسى و مشاوره 

کشور در سایت سازمان نظام روان شناسى و مشاوره 
کشور ثبت شده است، همچنین نزدیک به 33 هزار نفر 
به صورت کارآموز و کارورز عضو سازمان نظام روان 
شناسى و مشاوره کشور هســتند که تعداد این افراد 
با روان شناسان مورد تائید این ســازمان به 40 هزار 

نفر مى رسد.
او خبرداد: آمار دقیقى از تعداد روان شــناس نماها در 
کشور وجود ندارد، اما براساس دنبال کننده هاى این 
افراد در صفحات مجازى مى توان گفت آمار این افراد 
حتى از روان شناسان واقعى و داراى تائید صالحیت 
سازمان باالتر است، افرادیکه هیچ گونه مدرك روان 
شناسى و مشــاوره از آنها در هیچ یک از دانشگاه ها 

ثبت نشده و طبق بررســى ها اغلب این افراد داراى 
رشته هایى نظیر: مکانیک، علوم تجربى هستند و در 
مقطع دیپلم تحصیل کرده اند و تا به امروز حدود 450 
پرونده تخلف توسط ســازمان نظام روان شناسى و 

مشاوره کشور احصا شده است.
او در پاسخ به اینکه تعرفه روان شناسان براى 45 دقیقه 
مشاوره در کشور به چه صورت است، بیان کرد: سازمان 
نظام و روان شناسى و مشاوره کشور طبق مصوبه هیات 
دولت براى 45 دقیقه مشاوره براى روان شناسانى با 
مدرك کارشناسى ارشد 140 هزار تومان و براى روان 
شناســانى با مدرك دکترى 187 هزار تومان در نظر 

گرفته است.

جوالن روانشناسان تقلبى 
در فضاى مجازى

فاطمه شعرباف کارشناس مسائل خانواده درباره 
چرایى چالش هاى پیش رو براى فرهنگســازى 
در حوزه فرزندآورى، اظهار کرد: در دهه هفتاد که 
شعار کم شــدن فرزندآورى داده شد، سیاست آن 
زمان این بود که زنان شــاغل شوند و این شاغل 
شدن زنان باعث شود تا فرزندآورى کاهش یابد و 

با اشتغال زنان این اتفاق هم افتاد.
وى با اشاره به اینکه اشــتغال زنان و تحصیالت 
عالى باعث شــد زنان کمتر به فکر فرزندآورى در 
آن دوران باشند، ادامه داد: اوایل انقالب، به دلیل 
شروع جنگ بانوان را تشویق به فرزندآورى کردند 
و شور و شــوق اول انقالب براى افزایش نسل، 
باعث افزایش جمعیت و فرزندآورى زیاد شده بود.

شعرباف افزود: بعد از آن در دهه هفتاد به دلیل اینکه 
فشــار جنگ از بین رفته بود، ادبیات توسعه پیش 
افتاد، بحث فرزند کمتر مطرح شد و ساختارهاى 
جامعه با مســئله فرزند کمتر همخوانى مى کرد و 
مردم آمادگى الزم را براى پذیرش آن داشــتند. 

صدا و ســیما، مجالت و در کل همه رسانه ها نیز 
در این زمینه همراه بودند و تبلیغات گسترده اى در 
آن زمان براى کاهش فرزندآورى صورت گرفت و 
حتى روى جعبه شیرینى و یا قوطى کبریت تبلیغات 

کاهش فرزندآورى را شاهد بودیم.
این کارشناس مسائل خانواده تصریح کرد: تبلیغات 
در زمینه کم شدن تعداد فرزندان زیاد شد تا اینکه 
جامعه فرهنــگ فرزند بیش از دوتــا را پس زد و 
اینطور جا افتاده بود افرادى که بیشتر از دو فرزند 

دارند کالس و فرهنگ ندارند.
وى با بیان اینکه در دهه هفتاد مردم درحال انتخاب 
سبک زندگى جدیدى بودند و آن فرهنگسازى ها 
جواب داد اضافه کرد: درحال حاضر مردم ســبک 
زندگى خودشــان را انتخاب کردند و سال هاست 
با این ســبک زندگى عادت کرده انــد از طرفى 
مشــکالت اقتصادى هم وجــود دارد. همچنین 
عالوه بر مشکالت اقتصادى ما از لحاظ فرهنگى 
هم دچار مشکل شده ایم دیگر انگیزه معنوى که 
در دهه هاى گذشته براى بحث فرزندآورى وجود 
داشت را شاهد نیستیم و جامعه ما در وادى افتاده 

است که تغییرات را سخت مى پذیرد.
شــعرباف بیان کرد: جامعه براى اینکه به سمت 
افزایش فرزندآورى حرکت کند باید ارزش افزوده 
را احســاس کند اما اگر دولت و مردم با یکدیگر 
همراهى داشته باشند محقق مى شود درحال حاضر 
جامعه اگر همراهى نمى کند به این دلیل اســت 
که خطر بحران جمعیت را احســاس نکرده است 
و درك نکرده که جامعه درحال حرکت به سمت 
سالمندى اســت و از لحاظ امنیتى هم حتى دچار 

مشکل مى شویم.

مدیرکل دفتر حقوقى و اموال ستاد مبارزه با مواد مخدر بر لزوم تکمیل چرخه 
کامل درمان تاکید کرد و گفت: مراقبت هاى بعد از خروج معتادان بهبود یافته 
از  جمله موارد چرخه فرآیند است که باید به صورت جدى مورد توجه قرار گیرد 

تا این افراد پس از نگهدارى رها نشوند و چرخه درمان کامل صورت گیرد.
محمد ترحمى با بیان اینکه اعتیاد، معلول مجموعه عواملى است که افراد را 
به سمت آن سوق مى دهد، در مورد این عوامل اظهار داشت: استعمار جهانى، 
شبکه هاى فرا ملى مواد مخدر و گسترش بازار به منظور به دام انداختن جوانان، 

از جمله عوامل بحث اعتیاد است.
 وى بر لزوم اصالح برخى قوانین در حوزه مبارزه با اعتیاد تاکید و خاطرنشان 

کرد: جمع آورى، اهتمام و مسئولیت پذیرى در بحث مراکز ماده 16 و همچنین 
نگهدارى و بهبودى معتادان متجاهر به خوبــى صورت مى گیرد اما چرخه 

فرآیند با نواقصى روبروست که باید اصالح شود.
ترحمى بر لزوم تکمیل چرخه کامل درمان تاکید کرد و ادامه داد: مراقبت هاى 
بعد از خروج معتادان بهبود یافته از  جمله موارد چرخه فرآیند است که باید به 
صورت جدى مورد توجه قرار گیرد تا این افراد پس از نگهدارى رها نشوند و 

چرخه درمان کامل صورت گیرد.
وى تصریح کرد: پیگیرى خواهیم کرد تا تقویت خوبى در بحث مقابله با اعتیاد 

و مراکز ماده 16، صورت گیرد.

 24میلیون نفر حاشیه نشین؛ رقمى که مسئوالن حوزه شهرى 
از آن مى گویند. رقمى که کرونا دست به دست اجاره بها داده تا 

در سه سالى که گذشت طبقه متوسط هم به آن اضافه شود.
به گزارش روزنامه شهروند، شرایط اقتصادى، باال رفتن اجاره بها 
و… باعث شــده اند طبقه متوســط به کوچ به مناطق حاشیه و 
شهرك هاى پیرامون بیندیشند. البته در این میان کرونا به این 
مساله دامن زده است. همه گیرى که بسیارى از خانوارها را با 
بیکارى و کاهش درآمد دست به گریبان کرده است. شرایطى که 
بخشى از قشر متوسط را راهى جنوب، و شرق شهر کرده است. 

اگرچه گروهى هم به مناطق ارزان تر و حتى بافت هاى فرسوده 
کوچ کرده اند. واقعیت تلخى که بارها به شکل زندگى اجاره اى 

در پشت بام ها و … خود را به رخ کشیده است.
آمارها روایتگر این مساله اند که حدود 19میلیون نفر از ایرانیان 
در سه هزار منطقه حاشیه  سکونت داشتند؛ آمار مربوط به سال 
97 اســت اما امروز بعد از دوسال همزمان با وقوع بحران هاى 
مالى و اقتصادى در کشور، فقط یک ســوم جمعیت تهران در 
حاشیه اند و دور نیست فرزندان قشر متوسط هم حاشیه نشین 

شوند.

رانده شدگان به حاشیهضرورت تکمیل چرخه درمان اعتیاد در ایران

نمودار جمعیتى؛ از دهه 60 تا کنون 
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بدینوسیله شــهردارى دســتگرد برخوار درنظردارد نســبت به آســفالت جاده بهشــت عباس اقدام نماید لذا 
شرکت کنندگان در مناقصه مى توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد عمران و واحد مالى شهردارى تا آخر وقت 

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

آگهى مناقصه

 م.الف :1236620اصغر رحیمى -شهردار دستگرد

چاپ دومچاپ دوم

مبلغ اعتبارشرحردیف

20/000/000/000 ریالآسفالت جاده بهشت عباس از محل اعتبارات شهردارى به مبلغ1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آگهى مزایده نوبت  اول فروش
 زمین هاى کارگاهى و  مسکونى

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

چاپ دومچاپ دوم

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

متر مربع
شماره
پالك ردیف

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

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

رئیس دانشــگاه جامع علمى کاربردى اســتان 
اصفهان در نشســت خبرى که با حضور جمعى 
از رؤساى مراکز آموزشى این دانشگاه برگزار شد 
با بیان اینکه دانشــگاه جامع علمى کاربردى به 
عنوان یکى از ارکان توسعه آموزش هاى مهارتى 
در کشور مشغول فعالیت است، اظهار کرد: با توجه 
به نقش مهارت آموزى و توسعه مهارت ها یکى 
از وظایف ملى، دینى و انســانى ما این است که 
کمک کنیم و آموزش هــاى الزم را به جوانانى 
که قرار اســت آینده سازان کشــور باشند ارائه 
دهیم تا مهارت کسب کنند و بر اساس آن بتوانند 
شغلى مناسب و در شأن خود و متناسب با توان و 

رشته شان به دست بیاورند. 
دکتــر بهــزاد رضایــى در خصوص ثبــت نام 
دانشجویان در این دانشــگاه در سال تحصیلى 
جارى نیز گفت: پذیرش دانشــجو در دانشــگاه 
علمى کاربردى، در مهر ماه امسال نسبت به سال 
گذشته مناسب بوده و نسبت به سایر زیرگروه ها 
نیز پذیرش خوبى داشــتیم. وى افزود: با وجود 
اینکه تعداد مراکز آموزشى ما از 26 مرکز امسال 
به 21 مرکز کاهش یافته اســت امــا با ثبت نام 
11 هزار و 400 دانشــجو در مهر ماه آمار تعداد 
دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه جامع علمى 
کاربردى استان اصفهان با سال گذشته یکسان 
بوده است. رضایى با اشــاره به پذیرش دانشجو 
براى ترم بهمن ماه دانشگاه علمى کاربردى در 
استان اصفهان اعالم کرد: این دانشگاه براى ترم 
بهمن ماه در 256 کد رشته محل در حوزه هاى 
مختلف صنعت، هنر و حوزه، خدمات اجتماعى، 

حقوق و... دانشجو مى پذیرد.
 رئیس دانشــگاه جامع علمى کاربردى اســتان 

اصفهان با اشــاره بــه ایجاد مراکز نــوآورى و 
شــتاب دهنده ها در این دانشــگاه خاطرنشان 
کرد: یکى از سیاست هاى دانشگاه جامع علمى 
کاربردى این است که نگاه این دانشگاه به توسعه، 
توسعه کیفى است و حتى اگر نیاز به توسعه کّمى 
هم داشته باشیم، توســعه کّمى کیفى را مد نظر 

قرار مى دهیم.
رضایى با اشــاره به یکى دیگر از سیاست هاى 
دانشگاه جامع علمى کاربردى توضیح داد: بحث 
پیش بینى براى رشــته هاى نوظهور و نیازهاى 
شــغلى که در آینده با آنها رو به رو مى شویم نیز 
از جمله سیاست هاى این دانشگاه است، چرا که 
کشورهایى که توانستند این کار را انجام دهند بر 
بحران ها فائق آمدند و ما هم باید پیش از وقوع 
بحران ها براى رویارویى با آنها پیش بینى کنیم 

و تدابیرى خاص بیاندیشیم. 
رئیس دانشــگاه جامع علمى کاربردى اســتان 
اصفهــان عنوان کــرد: شــکل پژوهــش در 
دانشــگاه هاى مادر بــا دانشــگاه جامع علمى 
کاربردى متفاوت اســت. در دانشگاه جامع علمى 
کاربردى هدف ما از فعالیت هاى پژوهشى، توسعه 
فعالیت هاى کاربردى در حوزه هاى مختلف است. 
رضایى با بیان اینکه ما در حــوزه هاى مختلف 
صنعت در شوراى مهارت استان جلسات متعددى 
با اصناف، اتاق بازرگانى، صمت و مجموعه هاى 
مختلف؛ چه خصوصى و چه دولتى در حوزه هاى 
مختلف صنایع دستى، گردشگرى، هنر، صنعت، 
کشاورزى و... برگزار کردیم، تصریح کرد: در این 
جلسات از آنها خواسته شــد که نیازهاى شغلى 
خود را بیان کنند و عنوان کنند چه نیرویى با چه 
تخصصى و چه آموزشى نیاز دارند و سعى کردیم 
براســاس آن برنامه پنج ســاله تدوین شود که 

حوزه هاى مختلف شــغلى در آن دیده شود. وى 
اضافه کرد: البته این برنامه کامل نخواهد بود و 
اشکاالتى دارد که در مسیر اجرا باید اصالح شود 
و ُحسن یک برنامه خوب این است که بتوان آن را 

مدام تغییر داد و اصالح کرد. 
رئیس دانشــگاه جامع علمى کاربردى اســتان 
اصفهان ادامه داد: در این دانشــگاه رشته ها بر 
اساس نیازهاى کوتاه مدت است و بر این اساس 
مى توان در سالى که  نیاز به شغلى هست رشته 
مربوط به آن را ارائه کــرد و در مواقعى که دیگر 
آن شــغل، نیاِز بازار کار نیست رشته مربوطه نیز 

لغو مى شود.

تدوین 4 سرفصل در حوزه رمزارزها 
معاون علمى دانشــگاه جامع علمــى کاربردى 
اســتان اصفهان نیز در این نشست خبرى با بیان 
اینکه در پذیرش مهرماه ســال تحصیلى جارى 
حدود 5 درصد کل پذیرش دانشــگاه هاى جامع 
علمى کاربردى در سطح کشور مربوط به استان 
اصفهان بود، گفت: تفاوتى که پذیرش بهمن ماه 
با مهر ماه دارد این است که عالوه بر رشته هایى 
که مراکز آموزشى این دانشگاه در مهرماه داشتند 
هر مرکز سه رشته اى که سنوات قبل آنها را ارائه 
کرده بود اما در مهرماه جزو رشته هاى آنها نبود را 
در بهمن مى توانست در این رشته ها اقدام به جذب 

دانشجو کند.
غالمرضا مالکــى عنوان کرد: بــا افتخار عرض 
مى کنم که ما در مراکــز آموزش علمى کاربردى 
دانشــجوهایى داریم که حداقل یک یا دو مدرك 
تحصیلى از حوزه آموزش نظرى دارند و به این جمع 
بندى رسیده اند که آموزش هاى مهارتى دانشگاه 
علمى کاربردى مى تواند براى آنها کارگشا باشد. 
وى افزود: االن کارشناس ارشد فیزیک، در دانشگاه 
علمى کاربردى در رشته خیاطى تحصیل مى کند 
و این بیانگر این اســت که اگر به کیفیت آموزش 
در مراکز توجه شــود که مى شود، دانشگاه علمى 
کاربردى همچنان متقاضیان و مخاطبان خاص 

خودش را دارد.
مالکى با بیــان اینکه علیرغم اینکــه ما در تمام 
زیرنظام ها با کاهش تعداد دانشجو مواجه بودیم 
اما در مجموعه دانشگاه علمى کاربردى شاهد این 
افت نبودیم، خاطرنشان کرد: تعداد مراکز دانشگاه 
علمى کاربردى استان اصفهان نسبت به دوره قبل 
چهار یا پنج مرکز کاهش پیدا کرده بود؛ منتهى به 
لحاظ کّمى آمار پذیرش دانشجو در دانشگاه هاى 
علمى کاربردى در ســطح استان اصفهان با سال 

گذشته یکسان بود.
معاون علمى دانشگاه جامع علمى کاربردى استان 
اصفهان در خصوص فعالیت هاى پژوهشى این 
دانشگاه در هفته پژوهش نیز با توضیح اینکه جنس 
فعالیت هاى پژوهشــى در دانشــگاه هاى جامع 
علمى کاربردى با سایر حوزه ها تفاوت دارد، گفت: 
فعالیت هاى پژوهشى که در سطح دانشگاه علمى 
کاربردى انجام مى شود عمدتًا در راستاى تقویت 
گفتمان مهارت آموزى است. وى در همین رابطه 
افزود: مراکز آموزشى ما عمدتاً وابسته به یک مرکز 
خصوصى هستند که معموًال فعالیت هاى پژوهشى 
متناسب با شرایطى که آن مراکز خصوصى دارند، 

تعریف مى شوند.

پذیرش دانشجو در 256 کدرشته 
محل

در ادامه این نشست خبرى رئیس اداره گسترش 
و برنامه ریزى دانشــگاه جامــع علمى کاربردى 
اســتان اصفهان نیز با بیان اینکه ما براى تکمیل 
ظرفیــت مهر مــاه براى نیم ســال دوم ســال 
تحصیلى1401-1400 در  256 کد رشته محل 
پذیرش دانشجو خواهیم داشت، اظهار کرد: از این 
تعداد، 159 کد رشته محل در مقطع کاردانى و 97 

کد رشته محل در کارشناسى ناپیوسته خواهد بود.
مجید وفادار با اشــاره به اینکه این پذیرش ها در 
چهار گروه آموزشــى صنعت، مدیریت و خدمات 
اجتماعى، فرهنگ و هنر و کشاورزى انجام خواهد 
شد، گفت: متقاضیان مى توانند به سایت سازمان 
سنجش مراجعه کنند و بر اساس سوابق تحصیلى 
و برخى از شرایط که براى بعضى از رشته ها وجود 

دارد، ثبت نام کنند.
وى افزود: نکتــه اى که باید به آن توجه شــود 
این است که دانشــگاه جامع علمى کاربردى در 
کنار دوره هاى بلندمــدت، دوره هاى تکمیلى یا 
کوتاه مدت یا تکمیل بین سطوح را براى افرادى 
که دانش پایــه اى دارند درنظر گرفتــه، که به 
دوره هایى گفته مى شــود که از بین 4 ساعت تا 
480 ساعت در نوسان است. وفادار با بیان اینکه 
حوزه هاى مختلف در این حــوزه ها قابل ارجاع 
خواهد بود و این دوره ها خیلى انعطاف پذیر بوده و 
براساس نیاز بازار کار تنظیم مى شوند، عنوان کرد: 
در حال حاضر دانشگاه جامع علمى کاربردى در این 
مورد دوره رمز ارزها و بالك چین ها را جزو برنامه 
دارد که ان شاء ا... به زودى اولین دوره کوتاه مدت 
در این حوزه اجرا خواهد شد و در حوزه مربوط به 
لوازم خانگى هم دوره اى در قالب دوره کوتاه مدت 

خواهیم داشت.
وفادار در خصوص رشته هاى منحصر به دانشگاه 
جامع علمى کاربردى استان اصفهان گفت: با توجه 
به اینکه بزرگ ترین ســایت آموزشى بالگرد در 
شهر اصفهان است، رشته هاى تخصصى در این 
صنعت (رشــته صنعت بالگرد) جــزو حوزه هاى 
مختص استان اصفهان است و رشته گز و شیرینى 
و شکالت در حوزه صنایع غذایى  نیز اختصاصاً در 

این استان ارائه مى شود.

رئیس دانشگاه جامع علمى کاربردى استان اصفهان:

نگاه دانشگاه جامع علمى کاربردى به توسعه، توسعه کیفى است 
مرضیه غفاریان

مدیر دفتر مهندسى شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 
گفت: تعمیرات اساسى واحد دوم 320 مگاواتى بخارى 

نیروگاه اصفهان آغاز شد.
سید حســن فرزام مهر با تاکید بر اینکه با پایان یافتن 
تعمیرات اساســى این واحد بخــارى، 320 مگاوات به 
ظرفیت تولید برق شبکه سراسرى افزوده مى شود، اضافه 
کرد: با اجراى برنامه هاى تعمیراتى عالوه بر صیانت از 
واحدهاى نیروگاه، افزایش بهــره ورى و تامین انرژى 

الکتریکى پایدار هم رقم خواهد خورد.
وى ادامه داد: در این دوره از  تعمیرات اقدامات متعددى 
همچون تعویض پره هاي متحرك ردیف آخر دو طرف 
توربین فشار ضعیف، تعویض هیتر شماره 7B، تعویض 
فالکسیبل هاي خراب مسیر بخار زیرکش هیتر شماره 
1و2، تعویض کلیه لوله هاي کندانسور واحد پنج توربین 
ساید و اجراي مسیر آبگیري کندانسور از طریق فیلینگ 
پمپ انجام خواهد شــد. فرزام مهر اضافه کرد: تعویض 

فالکسیبل هاى لوله آب در گردش خنک کن ورودي به 
کندانسور، تمیز کردن داخل لوله هاى کلیه مبدل هاى 
حرارتى شامل کندانســور، کولرهاى هیدروژن ژنراتور، 
کولرهاى آب اســتاتور، کولرهاى سیل، کولرهاى کلوز 
ســیکل و کولرهاى روغن، تعویض دو عدد از لوله هاي 
رایزرهاى برج خنک کن از جنس فایبرگالس از دیگر 
اقداماتى اســت که در مدت زمان تعمیرات اساسى این 

واحد در دستور کار قرار مى گیرد.

آغاز تعمیرات اساسى واحد دوم 320 مگاواتى بخار نیروگاه اصفهان

فراخوان دریافت مقاله با موضوع وسواس در مصرف آب در قالب «پویش بانوى آب» از 
سوى آبفاى استان اصفهان منتشر شد.  

کارشناس مسئول ارتباط با رسانه آبفاى استان اصفهان گفت: وسواس شست و شو یکى 
از شایع ترین اختالل هاى وسواسى است که عالوه بر آزار فرد وسواسى و خانواده اش، 

سرانه مصرف آب شرب آن خانوار را نیز به شدت افزایش مى دهد. 
مهسا آستانه تولید محتواى علمى را یکى از رویکردهاى آبفاى استان اصفهان عنوان 
کرد و افزود: هدف از این فراخوان به دست آوردن داده هاى علمى براى مشترکینى است 

که به وسواس در مصرف آب مبتال هستند.  
وى گفت: افراد متخصص و دانشــجویان رشته هاى روان شناســى، روان پزشکى و 
جامعه شناسى مى توانند در محورهاى «انواع وسواس در مصرف آب»، «روش هاى 
درمان وســواس در مصرف آب»، « نحوه گفت و گو، مذاکره و اقنــاع افراد مبتال به 
وسواس در مصرف آب»، «وسواس در مصرف آب و ویروس کرونا»، «مدیریت رفتار 
و کاهش مصرف آب»، «نقش افکار ناکارآمد و خطاهاى شناختى در مصرف زیاد آب» 

مقاله هاى خود را ارسال کنند. 
آستانه مهلت زمان ارسال آثار را 15 دى ماه سال جارى عنوان کرد و گفت: مقاالت توسط 
افراد متخصص داورى مى شود و در همایش علمى که هفته نخست بهمن ماه و همزمان 

با هفته گرامیداشت مقام زن برگزار خواهد شد، از مقاالت برتر تقدیر به عمل مى آید. 

گفتنى اســت عالقه مندان مى توانند مقاالت خود را به صورت فایل word یا pdf  در 
فضاى مجازى به شماره 09380952405 همراه با مشخصات کامل از قبیل نام و نام 
خانوادگى، شــماره تماس و نشانى دقیق پستى، ارســال کنند؛ همچنین براى کسب 
اطالعات در خصوص نحوه نگارش مقاله به آدرس https://b۲n.ir/f۱۹۷۰۷ مراجعه 
کرده و با دبیرخانه «پویش بانوى آب» به شماره تلفن 32204014-031 تماس حاصل 

کنند. 

فراخوان نگارش مقاله با موضوع «وسواس در مصرف آب» 

در شــرکت توزیع برق اصفهان ســال هاســت که مدیر عامل این شــرکت شنونده 
درد دل هاى معلوالن بوده و عالوه بر تقدیر از آنها، ایمان، اراده،پشتکار و تالش را ارج 

نهاده و در جلسه اى صمیمى به دنبال برطرف نمودن مشکالت آنها بوده است. 
حمید رضا پیر پیران مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت : معلوالن فرصت هاى 
خود را غنیمت شمرده و استعدادهاى خّالق خود را رشد داده و آن را نه تنها براى منافع 
خود، بلکه براى غنى سازى جامعه بکارمى گیرند. وى در ادامه افزود: در این جمع آنچه در 
این سال ها مسلم بوده تالش و پشتکار شما عزیزان مى باشد که در کار و شغل خود هیچ 
نقصانى را به جاى نگذاشته اید و همانند انسان هاى دیگر براى تعالى و ارتقاى سازمان 

تالش کرده اید که این جاى بسى تقدیر و تشکر را دارد.
وى تصریح کرد: شرکت توزیع برق اصفهان به عنوان یک شرکت خدمت رسان براى 
مردم باید توجه ویژه اى به انتظارات مشــترکین ومتقاضیان داشته باشد و مشکالت 
احتمالى ادارى را از پیش پاى مردم بردارند و در ایجاد ساختارها ى مناسب و زیر بنایى 

شرکت کارهاى ماندگارى انجام دهد.

پیر پیران تصریح کرد: در کنار اقدامات مانــدگار ما باید ذهنیت خوب براى مردم ایجاد 
کنیم شاید نتوانیم تمام خواسته هاى مشترکین را جامه عمل بپوشانیم ولى مى توانیم با 
روى گشاده و راهنمایى هاى مفید خاطره اى خوب را براى آنها ایجاد کنیم به عبارتى هر 

کسى در جایگاه خودش مى تواند خاطره خوب ایجاد کند.

معلولین شرکت توزیع برق اصفهان تقدیر شدند


