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کاهش سن استفاده از مواد مخدر استقبال اصفهانى ها از نمایشگاه مجازى کتابوقتى از نخندیدن هاى «جوکر» مى خندید! سکه 450 هزار تومان گران شد استقالل برنده جنگ کلین شیت با سپاهان اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

از هر 3 نفر،
 یک نفر مایل

 به مهاجرت است

در انتقال آب اصفهان به یزد قانون اجرا نشد
3

5

کرونا 
جان دندانپزشک 
اصفهانى را گرفت

موضوع مهاجرت همواره یکى از دغدغه هاى 
مسئوالن و تصمیم  سازان کشور بوده است و البته در 

این میان مهاجرت نخبگان از اهمیت بیشترى برخوردار 
است. مرکز افکارسنجى کیو، در آذرماه 1400 خورشیدى، نخستین 

نظرسنجى ملى «تمایل به مهاجرت» را با هدف بررسى میزان تمایل...

دکتر محمود آرچین، دندانپزشک اصفهانى بر اثر 
ابتال به کرونا آسمانى شد.

هومن آرچین، پسر مرحوم دکتر محمود آرچین در 
گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: پدرم 69 سال داشت، 
اما بســیار فعال بود و در حرفه خود متبحر و جزو 

پیشکسوتان دندانپزشکى اصفهان بود.
وى با اشاره به اینکه دکتر آرچین سه هفته پیش 
به کرونا مبتال شد، گفت: نمى توان به طور دقیق 
گفت پدرم چطور مبتال شد، اما به احتمال زیاد در 
مطب مبتال شــد، در صورتى که دو دوز واکسن 
کرونا را تزریــق کرده بود و نوبت ســوم تزریق 

واکسن او رسیده بود...

غلظت باالى آالینده ها در بدن اصفهانى هاغلظت باالى آالینده ها در بدن اصفهانى ها
معاون دانشگاه علوم پزشکى با تأکید بر افزایش آمار مرگ ومیر منتسب به آلودگى هوا در استان هشدار داد؛معاون دانشگاه علوم پزشکى با تأکید بر افزایش آمار مرگ ومیر منتسب به آلودگى هوا در استان هشدار داد؛
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نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى مطرح کرد؛

نویدکیا بازى را باخت اما قافیه را نه!
پیشکسوت فوتبال اصفهان در واکنش به احتمال افزایش انتقادات از سپاهان 
به دلیل نتایج اخیر این تیم و شکســت برابر استقالل مى گوید کسانى که 
فوتبال را مى شناسند، مى دانند که سپاهان زیبا بازى مى کند، محرم نویدکیا 
بازى را باخت اما قافیه را نه. حســین چرخابى درباره شکست یک بر صفر 
سپاهان مقابل استقالل اظهار کرد: بازى سرعت کمى داشت و دو تیم کند 

و آهسته کار مى کردند و تعداد خطاهاى بازى...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نیروگاه هاى
 اصفهان مازوت سوز

 نمى شوند

کرونا پارتى؛ جشن دلتنگى
جشن هایى که این روزها بدون مرز و قانون برگزار مى شود

7

سلتیک به دنبال قائدى سلتیک به دنبال قائدى 
2در زمستان

2

عضو کمیته علمى کشورى عضو کمیته علمى کشورى 
کرونا مطرح کرد؛کرونا مطرح کرد؛

رد پاى سویه رد پاى سویه 
اومیکروناومیکرون
 در ایران! در ایران!

معاون مرکز سالمت محیط و معاون مرکز سالمت محیط و 
کار وزارت بهداشت:کار وزارت بهداشت:

کرونا مدرسهکرونا مدرسه
 را تعطیل را تعطیل
 نمى کند نمى کند

علیرضا مهران:
همزمان
 در  سریال
 حض ور دارم

4

1- دستگاه مناقصه گزار : اداره کل نوسازي مدارس استان اصفهان 
2- موضوع مناقصه : خرید تجهیزات به شرح جدول ذیل :

3- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه :
اصفهان - خیابان باغ گلدسته - مقابل درب شرقی بازار هنر - واحد پشتیبانى طرحها اداره کل نوسازي مدارس استان اصفهان (تلفن تماس2- 32222091)

4- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه :
الف )مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 7 روز از انتشار آگهی از تاریخ 1400/09/24 لغایت ساعت 19  مورخ 1400/10/02  و بصورت الکترونیکى از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) www.setadiran.ir  می باشد.
ب )مهلت بارگذارى اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت و ارسال پاکت الف و زونکن ارزیابى کیفى تا پایان وقت اداري مورخ 1400/10/21  می باشد .
ج )زمان گشایش پاکت الف و ب ، ساعت 8:30 صبح روز دو شنبه مورخ 1400/10/27 در محل سالن اجتماعات اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان مى باشد .

5-نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه : الف) سپرده (واریز به حساب IR 780100004061030607670085 به نام تمرکز وجوه سپرده نوسازي مدارس استان 
اصفهان بانک مرکزى) ب) ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع کارفرما به مدت 3 ماه  

6- مدت اعتبار پیشنهادها : یک ماه پس از گشایش پیشنهادهاى مالى مى باشد.
ضمناً متن این فراخوان در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir وiets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزارى مناقصه اعم از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائى پاکات ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اى
 شماره  21870 مورخ 1400/09/22

م.الف:1243438اداره کل نوسازى مدارس استان اصفهان 

چاپ  دوم چاپ  دوم 

موضوعردیف
 مناقصه

شماره مناقصه سامانه نوع تضمینتعداد
ستاد

مبلغ تضمین 
(ریال)

نوبت 
مناقصه

دوم20000040380000351/500/000/000ضمانتنامه/سپرده900تبلت دانش آموزى1

اداره کل راه وشهرسازى استان اصفهان در نظر دارد پروژه  زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار 
نماید ، بدینوسیله از شرکتهاي داراي صالحیت و رتبه بندي با رعایت ظرفیت کاري دعوت می گردد 
براى دریافت اسناد مناقصه تا روز شنبه مورخ 1400/10/04 به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به 

نشانى http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

مهلت تحویل پاکت هاى پیشنهاد تا پایان وقت ادارى روز چهارشنبه مورخ  15/ 1400/10
گشایش پاکتهاى الف-ب-ج ، ساعت 10 روز  شنبه مورخ  1400/10/18

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

آگهى تجدید مناقصه عمومى
 یک مرحله اى  شماره 1400/08/ن

م.الف:1244235

چاپ  اول چاپ  اول 

شماره ردیف
مبلغ ضمانتنامه شرکت مبلغ برآورد ( ریال )موضوع پروژهمناقصه

در مناقصه (ریال)
صالحیت و یا 
رتبه مورد نیاز

11400/08
احداث تقاطع 

غیرهمسطح سه 
راهى سد - چادگان

5 راه101,149,584,2065,100,000,000

اداره ارتباطات و اطالع رسانى  اداره کل  راه و شهرسازى استان اصفهان
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نننززمستانررزدر ستانننرزم در زمستاند

یریر
همهههههههم
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میزانتمایل هدفبررس
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 البته در
ى برخوردار 

 خورشیدى، نخستین 
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با حضور معاونان و برخى از کارکنان،  نشست همکارى 
معنوى آبفاى اســتان اصفهان با انجمن مددکارى امام 

زمان (عج) اصفهان برگزار شد.
مدیرعامل انجمن مــددکارى امام زمان (عج) اصفهان 
با بیان این که بیش از نیم قــرن  از فعالیت این انجمن 

در اصفهان مى گذرد اعالم کرد: در سال 1349 انجمن 
مددکارى امام زمان (عج)  در اصفهان تاســیس شد و 
با سابقه اى بیش از پنجاه ســال یکى از قدیمى ترین 

خیریه هاى کشور است.
على محمد ســهرابى گفت: وجدان آگاه و بیدار جمعى 
از خیراندیشان جامعه مذهبى اصفهان آنان را بر امرى 
خطیر راهنمایى کرد تا دست به کارى زنند که اگر پدرى 
به هر جهت و به هر صورت دســتش از دنیا کوتاه شد 
و پشــتوانه مادى و اقتصادى براى زن و فرزندان خود 

نداشت، نیازشان در حد توان بر آورده شود.
وى با اشاره به این که انجمن مددکارى امام زمان (عج) 
اصفهان تاکنون 15400 خانواده را تحت پوشش قرار داده 
است گفت: همدردي با یتیم و کوشش در زدودن آالم و 

رنج هاي او عبادتی پر شکوه و خدمتی سازنده است.
سهرابى خواســتار همکارى معنوى کارکنان آبفا با این 
خیریه در اجراى طرح معین ایتام شــد و اظهار کرد: از 
کارکنان آبفا درخواست مى شــود با مهربانى و لطف در 
کنار یتیمان باشند و طراوت و زیبایی زندگی را در خدمت 

به آنان جستجو کنند.
مدیرعامل انجمن مددکارى امام زمان (عج)  اصفهان 
اعالم کرد: در حال حاضر این خیریه تامین اجاره و مرمت 
مســکن، هزینه تحصیل، درمان، پوشــاك،کاالهاى 
اساســى، ازدواج وسیمســونى، برگزارى کالس هاى 
آموزشى و ایجاد اشتغال براى ایتام را در دستور کار دارد. 
در پایان این نشست داوطلبان براى همکارى در اجراى 

«طرح معین ایتام» ثبت نام کردند. 

همکارى معنوى کارکنان آبفا با انجمن مددکارى امام زمان (عج) 

به گزارش روابط عمومى امور برق شهرستان فریدونشهر، 
طى بارش برف و وقوع پدیده رعد وبرق در این شهرستان، 
ایستگاه پمپاژآب شماره 2 چشمه لنگان دچار حادثه واز مدار 
خارج شــد. درپى این اتفاق بالفاصله اکیپ هاى عملیاتى 

برق وآبفا شهرستان به محل اعزام شده وبا بررسى وبازدید 
ازپست هاى توزیع برق وانتقال آب متوجه سوختگى ترانس 
دوم پمپاژ آب شده وبا توجه به موقعیت جغرافیایى سخت و 
همچنین بارش سنگین برف ورعدوبرق شدیدگروههاى 

عملیاتى آب وبرق به محل مورد نظــر رفته ودر کمترین 
زمان ممکن با توجه به حســاس بودن انتقال آب به سطح 
شهر وروستاهاى اطراف، ترانس مورد نظر تعویض وبرقدار 

گردید.

بازگشت ایستگاه پمپاژآب فریدونشهر به مدار

رئیس باشگاه پژوهشــگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد 
اســالمى واحد نجف آباد گفت: غرفه سالمت به مناسبت 
هفته ملى دیابت توسط انجمن علمى دانشجویان پزشکى 

این واحد دانشگاهى برگزار شد.
ایمان صادق خانى اظهار کرد: انجمن علمى پزشکى دانشگاه 
آزاد اسالمى واحد نجف آباد با همکارى آستان قدس رضوى 
اصفهان به مناسبت هفته دیابت به برپایى غرفه سالمت 
به مدت سه روز در سالن گلســتان شهداى شهر اصفهان 

اقدام کرد.
وى افزود: خدمات ارائه شده در این غرفه در راستاى بهبود 
سالمت و سبک زندگى مردم شامل اندازه گیرى فشار خون، 
آگاهى بخشــى جمعیتى، اندازه گیرى قند خون تصادفى 

براى تعیین میزان گلوکز خون افراد و اطالع رسانى، پخش 
بروشور و توصیه هاى پزشکى در رابطه با مصارف غذایى 
سالم و وعده هاى غذایى بود. در این غرفه قند و فشار خون 
مراجعه کنندگان اندازه گیرى و حدود 200 بروشور بین مردم 

پخش شد.
رئیس باشــگاه پژوهشــگران جوان و نخبگان دانشگاه 
آزاد اســالمى واحد نجف آباد اضافه کرد: داده هاى حاصل 
شامل سن، جنســیت، قند خون و فشــارخون جمع آورى 
شــد که مى توان از آنها در راستاى سرشــمارى و تعیین 
کیفیت سالمتى بخشــى از خانواده هاى ســاکن استان 
اصفهان استفاده کرد و منبع داده اى مناسبى براى استفاده 
در برنامه ریزى هاى شبکه سالمت استان و دانشجویان و 

ارگان هاى مرتبط با این حیطه خواهد بود.
دکترصادق خانى گفت: این غرفه بستر مناسبى براى تمرین 
همکارى بین دانشجویان، ارتقاى ارتباط بین آنان و مردم و 

آشنایى با اصول سالمتى فراهم کرد. 

برپایى غرفه سالمت دانشجویان واحدنجف آباد در اصفهان

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان در 
خصوص وضعیت امدادرسانى جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان در حوادث هفته گذشته، اظهار کرد: پوشش امدادى 
47 حادثه در هفته قبلى انجام شده است و 134 آسیب دیده 
ناشــى از حادثه در این مدت از خدمات امدادى هالل احمر 
استان اصفهان بهره مند شدند و حوادث جاده اى با 27 حادثه 

همچنان بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.
داریوش کریمى در مورد حوادث تحت پوشش این جمعیت 

از روز شنبه 13 تا جمعه 19 آذرماه، اضافه کرد: در این بازه 
زمانى 27 حادثه جاده اى، شش خدمات حضورى، 6 حادثه 
شــهرى، 6 حادثه صنعتى و کارگاهى، یک حادثه برف و 
کوالك و یک حادثه کوهستان به وسیله نیروهاى امدادى 

جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شد.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان، 
خاطرنشان کرد: در امدادرســانى به حوادث رخ داده نجات 
یافتگان 39 نفر بودند که از این تعداد 26 نفر به بیمارستان ها 

منتقل شــدند و 13 نفر خدمات درمانى ســرپایى دریافت 
کردند.

کریمى تصریح کرد: 146 نفر نیــروى عملیاتى نجاتگر و 
امدادگر این جمعیت در قالب 58 تیم عملیاتى با به کارگیرى 
44 دستگاه خودروى امدادى و همراه داشتن تجهیزات الزم 
امدادى در عملیات هاى یاد شده فعالیت داشته اند و در این 
مدت 12 مورد عملیات رهاسازى به وسیله نیروهاى جمعیت 

هالل احمر استان انجام شده است.

امدادرسانى به 134 آسیب دیده در هفته سوم آذرماه
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قاچاق دام به کشــور هاى همســایه همــواره یکى از 
اصلى ترین مشــکالت صنعت دام در کشور بوده است 
که این روز ها این پدیده در تجارت ایــران و عراق به 
شدت به چشم مى خورد؛ به گفته رئیس اتحادیه گوشت 
گوسفندى، دام زنده از سمت پیرانشهر به کشور عراق 

قاچاق مى شود.
قاچاق دام در کشور در حالى صورت مى گیرد که پرورش 
دهنــدگان دام از نهاده هــاى تولیدى کــه از ارز هاى 
دولتى تأمین مى شــود دام هاى خود را تغذیه مى کنند 
و نهاده هاى تولید 70 درصد هزینه هاى تولید را شامل 
مى شود و قاچاق دام به کشــور هاى همسایه به معناى 

خروج ارز 80 میلیون نفر به خارج از کشور است. قاچاق 
دام در کشور در حالى شــدت گرفته است که اختالف 
قیمت فروش دام در داخل کشــور و در خارج از کشور 
چشمگیر است و دالالن از فروش دام در خارج از کشور 
سود خوبى به جیب مى زنند و در این بین، اما دامداران 
نیز در اینجا منتفع نیســتند و دالالن هستند که کسب 

درآمد مى کنند.
بــه گفتــه رئیــس اتحادیه گوشــت گوســفندى 
کشــور هاى عربــى بــره مــاده مولــد را از مــا 
خریــدارى مى کننــد چراکه گوشــت آن خوشــمزه 

و زودپز است.

کارشــناس بیمارى هــاى منتقله از «آئــدس» اداره 
بیمارى هاى قابل انتقال از ناقلین وزارت بهداشت درباره 
مشاهده پشــه «آئدس» در استان هرمزگان گفت: این 
پشــه مى تواند ناقل برخى بیمارى هاى ویروسى باشد. 
درحال حاضر بیمارى هایى که براى ما مهم است و دنیا 
هم نگران آنهاســت بیمارى زیکا، تب دانگى و چیکن 
گونیاســت؛ البته تب دانگى به علت مرگ و میرى که 
دارد مهمتر از دو بیمارى دیگر اســت. دکتر عبدالرضا 
میراولیایى دربــاره اینکه آیا اطالعاتى از اینکه پشــه 
آئدس صید شــده در اســتان هرمزگان،  از کدام مبدأ و 
چگونه وارد ایران شده اســت وجود دارد یا خیر؟ بیان 

کرد: هنوز اطالعات دقیقى نداریــم؛ ولى مى دانیم که 
چون این پشه بومى کشور ما نیست، قطعًا از طریق جابه 
جایى ها و تبادالت کاالیى ممکن است وارد شده باشد. 
او افزود: طبق بررسى هاى تیم هاى ما پشه آئدس فقط 
در دو شهرستان بندر لنگه و بندرعباس صید شده است 
و تیم هاى مراقبتى در اســتان هاى همجوار و مرزى با 
بررسى هاى زیادى که انجام دادند، این پشه را در هیچ 
نقطه دیگرى از کشــور یافت نکردند. خوشــبختانه بر 
اساس نظام مراقبتى دقیقى که طراحى کردیم تا افراد 
مبتال به بیمارى دانگ یا چیکن گونیا را پیدا کنیم تاکنون 
هیچ مورد ابتالى انسانى در این دو شهرستان نداشته ایم.

قاچاق گوشت  به عراق 
شدت گرفت

پشه دردسرساز االن کجاى 
کشور اتراق کرده؟!

سکه450 هزار تومان
 گران شد

قیمت هر قطعه ســکه تمام    خبر آنالین|
بهار آزادى دیروز با رشــدى بیش از 450 هزار 
تومان به میانه کانال 13 میلیون تومان نزدیک 
شد. قیمت هر مثقال طال نیز با افزایش نزدیک 
به 80 هزار تومانى،  بــه 5 میلیون و 637 هزار 
تومان رســیده و هر گرم طالى 18 عیار نیز با 
افزایش 26 هزار تومانــى،  یک میلیون و 301 
هزار تومــان قیمت خورده اســت. قیمت هر 
ســکه امامى با افزایش نزدیک به 400 هزار 
تومانــى، به 13میلیــون و 436 هــزار تومان 

رسیده است.

5/200/000 نه؛ 520/000 !
  عصر ایران| عضــو کمیســیون برنامه 
و بودجه مجلس شوراى اســالمى با تکذیب 
خبر افزیــش نرخ عوارض خروج از کشــور به 
مبلغ 5 میلیون و 200 هزار تومان گفت: دولت 
برنامه اى براى افرایش میزان عوارض خروج 
از کشور ندارد و چنانچه هم بخواهد این رقم را 
افزایش دهد مطابق قانون این افزایش حداکثر 
با توجه به نــرخ تورم عدد 520 هــزار تومان 
خواهد رسید. محمد رضا دشتى اردکانى خاطر 
نشــان کرد: با توجه به اینکه سال گذشته فقط 
10 هزار نفر از کشور خارج شدند؛ بنابراین، خبر 
به غلط و بر اساس میزان پیش بینى رقم بودجه 

بر اساس خروج مسافران اعالم شده بود.

کرونا، مدرسه را 
تعطیل نمى کند

معاون فنى مرکز سالمت محیط و    رکنا|
کار وزارت بهداشت با اشاره به اینکه وضعیت 
شــیوع بیمارى کرونا روند نزولى دارد، گفت: 
از این پس شــاهد تعطیلى مدارس نخواهیم 
بود بلکه در صورت شــیوع بیمارى آموزش ها 
غیرحضورى خواهد بود. محســن فرهادى با 
بیان اینکه تعطیلى کامل حوزه هاى آموزشــى 
را نخواهیــم داشــت گفــت: ممکن اســت 
یک کالس یــک گروه آموزشــى به صورت 
غیرحضورى برگزار شود اما تعطیلى نخواهیم 
داشــت. وى  گفت: در برخى از شهرها شاهد 
طغیان نقطــه اى بیمارى بوده ایــم در همین 
راستا بازرســى بهداشــتى از مدارس تشدید

 خواهد شد.

4/5 درصد مقابل
 اومیکرون مقاومند 

براساس آمارهاى رســمى وزارت    رکنا|
بهداشت، تا بیست و چهارم آذر 1400 تنها 4/4 
درصد ایرانیان باالى 12سال دوز سوم واکسن 
کرونا را دریافت کرده اند. یعنى در شرایطى که 
شاهد شیوع گسترده سویه اومیکرون در سراسر 
جهان هستیم و این سویه به بیخ گوش ایران و 
همسایگانى از جمله ترکیه، امارات و عمان رسیده 
است، تا امروز کمتر از سه میلیون ایرانى دوز سوم 
واکسن کرونا را دریافت کرده اند و با دریافت این 
دوز، بدن آنها تا حد زیادى در برابر سویه خطرناك 

جدید کرونا مقاوم شده است.

آلوده ترین شهر کشور 
رئیس گروه سالمت هوا و تغییر    ایسنا|
اقلیم وزارت بهداشــت درباره آلوده ترین شهر 
کشور گفت: در ســال 1399 آلوده ترین شهر 
کشور شــهر زابل بوده که غلظت ذرات معلق 
کمتــر از 2/5 میکــرون آن، تقریبــًا 12برابر 
رهنمود سازمان جهانى بهداشت بوده که ناشى 
از طوفان هــاى گردوغبــار در آن منطقه بوده 
است. عباس شاهسونى گفت: بیشترین میزان 
مرگ منتســب به آلودگى هوا هــم مربوط به 
تهران بوده است؛ چراکه هرچه جمعیت بیشتر 
باشد، طبعًا مرگ منتســب به آلودگى هوا هم 

بیشتر است.

تجمع بى در و پیکر 
برگزار نکنید

  روزنامه کیهان|اینکه معلمان، بازنشستگان، 
کارگران، کشــاورزان و گروه هاى اجتماعى مشــابه، 
با مشــکالت اقتصادى دســت به  گریبانند، بر کسى 
پوشیده نیســت. عیبى هم ندارد، بلکه بجا و مبتنى بر 
حق هم هست که دغدغه ها و مشــکالت خود را به 
گوش مسئوالن برسانند.. . اما آیا تنها راه طرح مطالبات 
و مشــکالت، تجمعات بى در و پیکر خیابانى است که 
هیچکس مسئولیت راه اندازى و اتفاقات متن و حاشیه 
آن را به عهده نمى گیرد، یا روش هاى مدنى تر، مفیدتر 
و کم هزینه تر هم وجود دارد؟ مســئولیت انحراف این 
تجمعات و موج سوارى دشــمنان کلیت ملت ایران با 

کیست؟ 

گوشه و کنایه روس ها
 به ایرانى ها 

مذاکره کننده ارشد مسکو در توییتى از    انتخاب|
جلسه غیررسمى هیئت هاى روسیه و چین با آمریکا 
در وین خبر داد. «اولیانوف» با انتشــار عکسى از این 
جلسه نوشت: همانطور که مى بینید روس ها در کنار 
آمریکایى ها نشسته اند؛ اما هیچ پیامد سیاسى ندارد. 
اولیانوف همچنین در توییت دیگرى نوشته بود: آقاى 
باقرى کنى درست مى گوید. دیپلماسى یک خیابان دو 
طرفه است. همه شرکت کنندگان در مذاکرات وین باید 
این را در نظر داشته باشند. البته من این حرف ها را اول 

از همه به خودم مى گویم. 

خواهان توافق فراگیر هستیم
   ایسنا| «فیصل بــن فرحان»، وزیــر خارجه 
عربستان در حاشیه نشست کشورهاى عربى در ریاض 
گفت: ما خواهان توافق هسته اى بلندمدت و فراگیر با 
ایران هســتیم و امیدواریم که مذاکرات موفقیت آمیز 
باشــد. بن فرحان گفت: ما خواهان روابــط عادى با 
ایران هستیم و این مسئله به خود ایران بستگى دارد. 
وى همچنین گفت که موضع ایران در مذاکرات وین 

نگران کننده است.

ناسا وارد خورشید شد
ناســا مى گوید کاوشــگر خورشیدى    دیجیاتو|
«پارکر» به دستاوردى تاریخى دســت یافته، چرا که 
توانسته به عنوان یک ساخته دســت بشر براى اولین 
بار از داخل اتمسفر خارجى خورشید عبور کند. سازمان 
فضایى آمریکا در اطالعیه اى مى گوید این کاوشگر در 
حین عبور از تاج خورشید حرارت و تابش بسیار زیادى 
را تحمل کــرده و اطالعات خیلى زیادى به دســت

 آورده است.

ایران تاکسى هاى سنگال
 را نو مى کند

شــرکت ایــران    خبرگزارى صداوسیما|
خودرو قراردادى براى فروش 2000 دستگاه تاکسى 
سمند با سنگال منعقد کرد. مراســم امضاى قرارداد 
مربوط به فروش 2000 دستگاه تاکسى، در داکار برگزار 
شد. در این مراسم همچنین کلید 48 دستگاه تاکسى 
براى استفاده در فرودگاه جدید داکار، تحویل مقامات 

سنگالى شد.

حقوق 80 میلیونى نمى گیریم 
   ایسنا|نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى در 
پاســخ به تذکر نماینده اراك در مورد احتمال دریافتى 
80 میلیونى مجلسى ها گفت: کسى در مجلس حقوق 
80 میلیونى نمى گیرد. محمدحسن آصفرى در جلسه 
علنى دیروز (چهارشنبه) مجلس گفت: امروز فیش هاى 
حقوق نجومى از مجلس صادر شــده اســت، فیش 
حقوقى 80 میلیون تومانى متعلق به کیســت؟ على 
نیکزاد که اداره جلســه را برعهده داشــت در پاسخ به 
این تذکر شفاهى گفت: کســى در مجلس حقوق 80 
میلیونى نمى گیــرد. حقوق نماینــدگان مجلس زیر

 20 میلیون تومان است.

خبرخوان

مگنوس کارلسن نروژى که چند روز قبل براى بار پنجم 
به مقام قهرمانى جهان دست یافت، انگیزه اى جز روبه رو 

شدن با فیروز در فینال آتى قهرمانى جهان ندارد.
چند روز پس از قهرمانى کارلسن در فینال قهرمانى جهان 
که در شهر دوبى با پیروزى بر نپومنیشى روسى به دست 
آمد و کارلسن را براى بار پنجم به قهرمانى جهان رساند، 

کارلسن در مطلبى که روزنامه مارکاى اسپانیا از آن پرده 
برداشته سخنى عجیب به زبان آورده است.

کارلسن 31 ساله گفته اســت شاید رقابت هاى قهرمانى 
جهان در دوبى آخرین رقابت او باشــد و اگر فیروزجا در 
دوره بعدى به فینال رقابت ها نرسد انگیزه اى براى دفاع 
از عنوان قهرمانى اش براى بار ششم ندارد و شاید اصًال از 

عنوانش دفاع نکند.
کارلسن که در هشت سال گذشــته قهرمان جهان بوده 
است با بیان این مطلب گفته است بى صبرانه منتظر فرا 
رسیدن کریسمس براى شــرکت در رقابت هاى سریع و 
برق آساى قهرمانى جهان هســتم ولى اعتراف مى کنم 
رقابت هاى شطرنج کالســیک قهرمانى جهان در دوبى 

براى من زیاد لــذت بخش نبود و بعضــًا در میان همین 
رقابت ها به مسابقات قهرمانى سریع و برق آساى جهانى 

(شاید رویارویى با فیروزجا) فکر مى کردم.
کارلســن دراظهار نظرى عجیب گفته است تنها انگیزه او 
براى دفاع از عنوان قهرمانى جهانش رویارویى دوجانبه اش 

با نابغه ایرانى جهان شطرنج علیرضا فیروزجاست.
فیروزجا که در ماه گذشته با قهرمانى در گرندپرى سوئیس 
جواز حضور بین هشت نفر انتخابى  قهرمانى جهان براى 
رویارویى با کارلسن را کسب کرد و در ادامه با درخشش کم 
نظیر در جام ملتهاى اروپا برروى میز یک فرانسه به رنک 
دوم جهان رسید و موفق شد رکورد کارلسن را در 18سال و 
پنج ماهگى بشکند و جوان ترین نفر تاریخ در عبور از درجه 
2800 شود به گمان خیلى از کارشناسان بزرگ شطرنج 
جهان تنها رقیب جدى کارلسن در آینده است. رقیبى که 
انگیزه کارلسن است و او از حاال خودش را براى رقابت با 
او آماده مى کند و در سخنى غیر قابل باور گفته است اگر 
فیروزجا نفر منتخب فینال 8نفر برتر جهان برابر او نباشد، 
شاید به پشت میز مســابقه براى دفاع از عنوان قهرمانى 

جهان نیاید و بعید است از عنوان قهرمانى اش دفاع کند.
باید منتظر ماند تــا نبــرد تاریخى که خیلى هــا آن را 
پیش بینى مى کنند به وقــوع بپیوندد، رویارویى قهرمان 
هشــت ســاله اخیر جهان و نابغه ایرانى دنیاى شطرنج، 
رقابتى که مى توانــد تمام نگاه هــا را در دنیا هفته ها به 
دنبال داشته باشــد. مانند روزهایى که فیشر و اسپاسکى 
در ریکیاویک ایسلند  در جنگ تفکر برتر آمریکا و روسیه  
به دوئل پرداختند و یا نبرد افسانه اى کاسپاروف و کارپف 
که تمام روســیه و جهان را در دهه 80 به خود مشــغول 

کرده بود.

این، نبرد قرن خواهد شد
قهرمان نروژى شطرنج جهان مى گوید تنها انگیزه اش براى دفاع

 از عنوان قهرمانى، رویارویى با نابغه شطرنج ایران است

عضو کمیته علمى کشورى کرونا با تأکید بر گزارش 
موارد مشــکوك ابتال به ســویه اومیکرون در سطح 
کشور گفت: شواهد نشان مى دهد که احتماًال سویه 
اومیکرون وارد کشورمان شده است؛ ولى مسئوالن 
بهداشتى کشــور متوجه ورود این سویه نشده اند. در 
همین راستا یکى از اساتید ریه کشور به من اطالع داد 
که در یکى از بیمارستان هاى خصوصى ایران، فردى 
به کرونا مبتال شده و نوع درگیرى او به گونه اى است 
که بسیار به سویه اومیکرون شــبیه است. این مورد 
 ICU فردى است در تهران که هم اکنون در بخش
بسترى شده است و همکاران او نیز پزشک بوده اند و 
اخیراً مسافرت خارجى داشته اند. عالیم بالینى این فرد 
نیز به شدت شبیه اومیکرون اســت، اما باید از لحاظ 
آزمایشگاهى بررسى شود تا ما مطمئن شویم که این 

فرد به اومیکرون مبتالست یا خیر.
دکتر محمدرضا هاشــمیان ادامه داد: زمانى هم که 
کروناى انگلیسى در جهان شــیوع پیدا کرد، پیش از 

آنکه این ویروس در ایران شایع شود، ما عالیمى را در 
برخى بیماران بسترى در ICU مشاهده کردیم که 
نشان دهنده شیوع کروناى انگلیسى در کشورمان بود. 
یعنى حدود یک ماه و نیم قبل از اینکه حضور کروناى 
انگلیسى در ایران تأیید شود، ما در ICUهاى کشور 

متوجه حضور کروناى انگلیسى شده بودیم.
وى افزود: کروناى هندى نیز از سیستان و بلوچستان 
وارد کشور شد و متأســفانه عدم قرنطینه مناسب این 
استان منجر به شیوع گسترده کروناى هندى یا همان 
سویه دلتا در کشورمان شد و به همین دلیل شاهد بروز 
موج پنجم کرونا در ایران بودیم که مرگ و میر بسیار 

باالیى را به جا گذاشت.
 هاشــمیان ادامه داد: نکته اصلى این است که مراکز 
اندکى در ایران وجود دارند که مى توانند جهش هاى 
مختلف کرونا را به طور دقیق شناسایى کنند و به همین 
دلیل، بعید نیست موارد مشــکوکى که اخیراً گزارش 

شده است، به اومیکرون مبتال شده باشند.

ظاهراً واردات خودرو فقط در ایران ممنوع نیســت. 
اخیراً سوریه هم واردات هر مدل خودروى سوارى از 
جمله بنز و بى ام و را به کشور خود ممنوع کرده است. 
اما به نظر مى رسد ایران براى صادرات خودروهاى 

ایرانى به سوریه برنامه تازه اى دارد.
اما چرا ســوریه واردات خــودرو را ممنــوع کرده 
اســت؟ محمدرضا نجفى منش، رئیــس انجمن 
قطعه ســازان مى گوید: توقــف واردات خودرو به 
ســوریه به معناى این نیســت که این کشور با ما 
مشــکل دارد بلکه این کشــور جنــگ زده و فقیر 
اســت و ارزى براى خرج کــردن و کاالیى براى

 تهاتر ندارد.
نجفى منش گفــت: فعالیت ســایپا و ایران خودرو 
در سوریه متوقف شده اســت. ما هم نمى توانیم به 
این کشور خودرو صادر کنیم چون این کشور توان 
پرداخت پول آن را ندارد. طبق قانون هر کاالیى که 
صادر مى شود باید ارز آن را به کشور برگردانیم. حاال 

علماى قم دارند همفکرى مى کنند که راهى براى 
این موضوع پیدا کنند.

نجفى منش تأکید کرد: باید راهکارى پیدا کنیم که 
معامالت به جاى دالر با لیر سوریه انجام شود. مثًال 
اگر زائرى قرار است به این کشــور برود، به جاى 
دالر، لیر ببرد و موقــع واردات کاال هم کاال را با لیر 

وارد کنیم.
در عین حال فــرزاد پیلتن، مدیــر کل دفتر عربى 
و آفریقاى ســازمان توســعه تجــارت گفت: به 
دلیل مشــکالت ارزى واردات قطعــه و خودرو به 
ســوریه ممنوع شــده اســت. نه تنها خودروهاى 
ایرانى بلکــه واردات بنز و بى ام و هم به ســوریه

 ممنوع شد.
پیش تر نیز عــراق خودروهاى ایرانــى را به دلیل 
کیفیت به کشــور خود نپذیرفت؛ بــا این حال، در 
سایت هاى خودروسازى عراق پراید و پژو همچنان 

تولید مى شود.

رد پاى سویه اومیکرون در ایران!  همفکرى علماى قم براى صادرات خودرو به سوریه

وزارت کشاورزى هند درنامه اى به سازمان حفظ نباتات ایران اعالم کرد به دلیل 
مشاهده مکرر آفت در محموله هاى کیوى، واردات این محصول از ایران موقتًا 

تعلیق مى شود.
چند هفته قبل هم اعالم شد که محموله اى از فلفل هاى صادراتى ایران که به 
روسیه ارسال شده، برگشــت خورده و روس ها اعالم کرده اند که این محصول 
ایرانى گواهینامه باقیمانده سموم کشاورزى ندارد و از این رو امکان ورود آن به 
خاك روسیه فراهم نیست. در ماه هاى گذشته خبر برگشت خوردن سیب زمینى 
ایران از ازبکســتان و هندوانه ایران از برخى کشورهاى حاشیه خلیج فارس نیز 
منتشر شده بود که به نظر مى رسد ریشه در عدم مدیریت صحیح فرایند سمپاشى 

به محصوالت دارد.

اما وزارت کشاورزى هند اعالم کرد صادرات کیوى ایران به هند با استانداردهاى 
تعریف شــده مطابقتى ندارد. در این نامه که 16 آذر  ارســال شده، تأکید شده 
است: بارها وجود آفت قرنطینه اى شپشک ســفید و غیر قرنطینه اى شپشک  
قرمز در محموله هاى کیوى وارداتى از ایران مشــاهده شده است که منطبق با 
استانداردهاى تعریف شده نیست و وجود چنین آفتى در محموله ها تهدیدى بر 
امنیت زیستى کشور هند به حساب مى آید و طبق مقررات این کشور باید برخورد 

شود.
در این نامه آمده اســت: نامه هاى قبلى هم نشــان مى دهــد از آوریل 2019 
تاکنون در 13 محموله آفت قرنطینه اى شپشک ســفید و در دو محموله آفت 
غیر قرنطینه اى شپشک قرمز مشاهده شده اما درباره علت هاى آن پاسخى از 

ایران دریافت نکرده ایم؛ عالوه بر این از اکتبر 2021 تاکنون هند در  24 محموله 
کیوى ایران آفت هاى قرنطینه اى و غیر قرنطینه اى مشاهده کرده است.

ماجراى کیوى هاى برگشت خورده از گمرك 
در همین حال سخنگوى گمرك ایران گفت: محموله 20 تنى کیوى که قرار بود 
به امارات صادر شود گواهى قرنطینه را از مبدأ دریافت نکرده بود و با توجه به اینکه 
تأییدیه قرنطینه اى وجود نداشت گمرك مانع صادرات شده و محموله به امارات 

صادر نشده است.
روح ا... لطیفى گفت: این محموله از گمرك شهید باهنر استان هرمزگان به واسطه 
عدم اخذ گواهى قرنطینه برگشت خورده و از صادرات آن جلوگیرى شده است و 
هر زمانى که براى این محموله تأییدیه هاى اولیه و گواهى قرنطینه صادر و مجاز 

شناخته شود امکان صادرات آن فراهم مى شود. 

هند هم واردات کیوى از ایران را تعلیق کرد 

معاونت پیشگیرى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى 
شهردارى تهران گفت: ساختمان پالسکو جدید که ساخته 
شده در حال بهره بردارى و آغاز به کار است، اما متأسفانه 

هنوز از آتش نشانى تأییدیه دریافت نکرده است!
کامران عبدولى گفت: برابر بازدیدى که کارشناسان آتش 
نشانى طى هفته اخیر انجام دادند هیچگونه از سیستم ها 

هنوز به تأیید ما نرسیده است. 
عبدولى گفت:  طى آخرین بازدید نواقص را اعالم کردیم 

و گفتیم که باید ســریعًا سیســتم هــا را از نظر مباحث 
محاسباتى و تأسیســات به تأییدیه آتش نشانى برسانند 

اما هنوز اقدامى صورت نگرفته است. 
وى در خصوص اینکه چند چالش اصلى در ســاختمان 
پالســکو قدیمى منجر به حادثه شــد و آیا این موارد در 
ســاختمان جدید رفع شــده اســت یا خیر؟ گفت: قطعًا 
پالسکوى جدید باید با پالســکوى قدیم متفاوت باشد؛ 
البته چون همچنان آتش نشانى نظرى در خصوص ایمنى 

ساختمان جدید نداده است نمى توان با صراحت گفت که 
در اجرا چه اتفاقى افتاده است.

وى ادامه داد: پالسکوى قدیم ساختمانى قدیمى بود که 
حتى پلکانى براى دسترسى نیروهاى آتش نشانى یا فرار 
نداشت. ساختمان قدیمى براى کاربرى ادارى تعریف شده 
بود اما به مرور زمان به کارگاه و کاربرى غیر از آن ظرفیت 
معمارى تغییــر داده بود. این تاب آورى ســاختمان را به 
شدت کاهش داده بود. متأسفانه آن ساختمان حتى یک 
راه خروج نداشت و راه خروج دوم و پله هاى اضطرارى نیز 

در نما وجود نداشت. 

پالسکوى جدید هم مثل پالسکوى قدیم است!
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قول پیگیرى نظافت
 خطوط راه آهن

 بر نحوه نظافت و رنگ آمیزى بخش هاى مستهلک 
خط راه آهن اصفهان- بندرعباس از این پس با دقت 
بیشتر نظارت مى شود. مدیرکل روابط عمومى و امور 
بین الملل شرکت راه آهن گفت: با پیگیرى هاى صورت 
گرفته نظافـت و رنگ آمیزى بخش هاى مسـتهلک 
خط راه آهـن اصفهـان- بندرعبـاس از ایـن پس به 
موقع صورت مى پذیرد. بـرات ا... صمـدى راد افزود: 
شـهروندان مطمئن باشـند که کوپه ها در هر سفر در 

چند نوبت ضد عفونى مى شوند.

زوج و فرد از درب منازل 
رییس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان گفت: 
بدلیل تشـدید آلودگى هوا، طرح ترافیکـى زوج و فرد 
روز پنجشنبه (امروز) هم در کالنشهر اصفهان اجرا و 
مدارس تعطیل مى شود. سرهنگ  محمدرضا محمدى 
افزود: براساس مصوبه کار گروه شرایط اضطرار آلودگى 
هوا و به دلیل پایدارى و تشدید آالیندگى ها در روزهاى 
اخیر در شهر اصفهان، طرح زوج و فرد در روزهاى 24 
و 25 آذر از درب منازل و از ساعت 8 صبح تا 9 شب در 

کالنشهر اصفهان اجرا مى شود.

اصالح شبکه آب 
عملیات اصالح شبکه آب روسـتاى خلیلى در منطقه 
بویین میاندشـت بـه پایان رسـید. به گـزارش روابط 
عمومى آّبفاى بویین و میاندشت، این عملیات با توجه 
به شکستگى هاى مکرر لوله هاى آب در این روستا به 
علت قدمت و فرسودگى شبکه آب که باعث افزایش 
هدر رفت آب شده بود در دستور کار قرار گرفت. گفتنى 
اسـت که این طرح به طول 1000متر و با اسـتفاده از 
لوله هـاى پلى اتیلـن 63 تا90 میلیمتر و با مشـارکت 

دهیارى روستاى خلیلى انجام شد.

همایش «آب مایه حیات»
 در زواره

نخستین همایش منطقه اى «آب مایه حیات» امروز 
25 آذر ماه جارى، در شهر کویرى زواره برگزار مى شود. 
این همایش با هدف انعکاس وضعیت کاهش سـطح 
آب هاى زیرزمینى و فرونشست زمین، میزان مصرف 
آب در بخش کشاورزى و چالش ها و اقدامات صورت 
گرفته در زمینه تامین آب شرب همزمان با روز پژوهش 
برگزار مى  گردد. در این همایش یک روزه بیش از 100 
نفر از مسئوالن، کارشناسان، نخبگان و استادان حوزه 
آب کشور حضور دارند تا با توجه به تداوم خشکسالى ها 
و چالش کم آبى، راهکارهاى برون رفت از این بحران 

را بررسى کنند.

آغاز فعالیت 
جمعه بازار بعثت 

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهى مشاغل شهرى 
شـهردارى اصفهان از بازگشـایى جمعه بازار بعثت از 
جمعه این هفته خبر داد. امیرحسـین ماه آورپور اظهار 
کرد: با توجه به شـرایط کرونایى به دلیل حجم باالى 
تردد و تجمع، جمعه بازار بعثت تعطیل شده بود، اما با 
بهبود شرایط از روز جمعه 26 آذرماه بار دیگر این بازار با 
رعایت حداکثرى پروتکل هاى بهداشتى فعال مى شود. 

آغاز مرحله دوم
 طرح شهداى سالمت   

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى اصفهان 
گفـت: مرحلـه دوم طـرح شـهداى سـالمت از روز 
چهارشـنبه (دیروز) با تمرکز بـر گسـتره جغرافیایى، 
چینش و تعداد محل واکسیناسیون کرونا در استان اجرا 
مى شود. محمد رضا جان نثارى در ستاد استانى مقابله 
با کرونا در اسـتاندارى اصفهان افزود: طرح شـهداى 
سالمت تمام نشـده اسـت و مرحله اول این طرح روز 
سه شـنبه به پایان رسـید و از چهارشـنبه وارد مرحله 

دوم شدیم. 

خبر

دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان گفت: اینکه نرخ 
آجیل تا پایان ســال، تغییرات محسوســى داشته باشد 
بستگى به قیمت دالر دارد. هر چند با کاهش نرخ ارز، افت 
قیمت این محصول در کوتاه مدت امکان پذیر نیست زیرا 
معموًال کاهش قیمت ها در هر بازارى نسبت به افزایش 
آن کندتر انجام مى گیرد.علیرضا حمصیان اظهار کرد: با 
نزدیک شــدن به پایان آذرماه، هنوز این بازار گرم نشده 
ولى ممکن اســت در یکى دو شــب پایانى ماه شرایط 
تغییر کند.وى افزود: گرانى دالر و کمبود تولید به عالوه 
افزایش هزینه هاى تولید باعث گران تر شدن آجیل و در 

نتیجه کاهش قدرت خرید مردم شده است.

دبیر اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهــان توضیح داد: 
قیمت اقالم وارداتى ارتباط مســتقیمى با نرخ دالر دارد 
اما محصول ایرانى به غیــر از تأثیرپذیرى از دالر، تحت 

تأثیر کم آبى، کاهش تولید و افزایش هزینه ها نیز است.
به گفته حمصیان به این ترتیب اســت که آجیل داخلى 
افزایش قیمت بیشترى را نســبت به آجیل خارجى پیدا 

کرده است.
وى خاطر نشان کرد: همواره در این زمان از سال به دلیل 
تقاضاهاى کشــورهاى خارجى و افزایش صادرات، با 
کمبود محصول روبه رو مى شویم و قیمت آجیل، گران تر 

از مابقى ایام سال مى شود.

سخنگوى صنعت برق استان اصفهان گفت: با وجود این 
مشکل، برنامه اى براى استفاده نیروگاه ها از مازوت نیست.

محمدرضا نوحى اظهار کرد: اصفهــان داراى دو نیروگاه 
شهید محمد منتظرى و اسالم آباد است که قابلیت استفاده 
از سوخت مازوت را دارند؛ مخازن مازوت این نیروگاه هاى 
اصفهان سال 93 به دلیل اســتفاده از مازوت پلمب شد و 
تاکنون هم قسمت مازوت سوزى این دو نیروگاه از حالت 

پلمب خارج نشده است.
وى افزود: دو سال قبل نیروگاه شهید منتظرى به مدت سه 
روز با مجوزهاى الزم توانست از مازوت استفاده کند و پس از 
اتمام سه روز دوباره قسمت مازوت سوزى آن پلمب شد که 

تاکنون هم گشوده نشده است.
سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان گفت: با توجه به 
سرمایى که در نیمه دوم هر سال وجود دارد و افزایش مصرف 
گاز خانگى معموًال صنایع و نیروگاه ها با کمبود گاز مواجه 
مى شوند، اما به دلیل تأثیرگذارى شدید مازوت بر کیفیت 

هوا، مجوز استفاده از این ماده صادر نمى شود.
نوحى تاکید کرد: در همین شــرایط کمبود نیز اولویت بر 
تأمین گاز مصارف خانگى و ممانعت از خاموشــى در این 
بخش است، با وجود این مشکل، برنامه اى هم براى استفاده 
نیروگاه ها از مازوت نیست و قطعاً در صورت چنین اقدامى، 

نیروگاه ها پلمب خواهند شد.

نیروگاه هاى اصفهان
مازوت سوز نمى شوند

قیمت آجیل
 به نرخ دالر بستگى دارد

کارشناس پیش بینى هواشناســى استان اصفهان 
با تاکید بر اینکه در کالنشــهر اصفهان و مناطق 
صنعتى تا روز پنجشــنبه (امروز)  شــرایط براى 
افزایش غلظــت آالینده ها و کاهــش کیفیت هوا 
مهیا اســت، افزود: پیش بینى مى شود با ورود موج 
بارشــى از روز جمعه در مناطق غرب و جنوبى و از 
روز شنبه در سایر مناطق استان شاهد بارش باران

 باشیم.
على عسگریان با تاکید بر اینکه وجود ابر در آسمان 
کالنشهر اصفهان تا روز جمعه تداوم دارد اما بارشى 

وجود ندارد، گفت: ســامانه اى که طى هفته آینده 
در سطح اســتان وجود خواهد داشت، بیشتر غرب 
و جنوب استان را تحت تأثیر قرار مى دهد و میزان 
بارش در طول هفته خوب اســت اما بارش براى 
مناطق مرکزى و شرقى استان به صورت پراکنده و 

کم و در طول هفته است.
با بیان اینکه دماى هوا یک تا ســه درجه کاهش 
خواهد داشت، افزود: امید مى رود با ورود این سامانه، 
آلودگى هواى کالنشهر اصفهان از روز شنبه به بعد 

کاهش پیدا کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان 
در خصوص روند برگزارى این نمایشــگاه اظهار 
داشت: این اولین نمایشگاه مجازى کتاب اصفهان 
و پانزدهمین نمایشگاه کتاب استان است که از روز 
20 آذر ماه و با حضور اســتاندار و مسئوالن استانى 

افتتاح شد.
حجت االسالم والمسلمین رمضانعلى معتمدى با 
اشاره به استقبال مردم اســتان از برپایى نمایشگاه 
مجازى کتاب افزود: تا کنون 2 هزار سفارش ثبت 

شده که شــامل 8 هزار و 500 جلد کتاب به ارزش 
حدود 450 میلیون تومان است. 4 هزار بسته از این 
کتاب ها از طریق پست و 450 بسته توسط ناشران 

ارسال شده است.
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان 
اصفهان بیــان کرد: تــا کنون یک هــزار و 500 
نفر از یارانه نمایشــگاه اســتفاده کردنــد و همه 
آحاد جامعه شــهرى و روســتایى مى توانند از آن

 بهره ببرند.

مسابقات روباتیک دانشــگاه صنعتی اصفهان به 
همت دانشکده مهندســی برق وکامپیوتر دانشگاه 
صنعتی اصفهان از روز سه شنبه 23 آذرماه به مدت 

سه روز در این دانشگاه آغاز به کار کرد.
سید پدرام محسنی با اشاره به آغاز مسابقات رباتیک 
دانشــگاه صنعتی اصفهان، گفت: این رقابت آغاز 
یک حرکت مؤثر براي تبدیل شــدن این رقابت به 

برند رباتیک درکشور است.
وى ادامه داد: برگزاري ایــن رقابت فرصتی براي 
دانشــجویان و دانش آموزان سراسر کشور است تا 
عالوه بر این که در انجام کار عملی توانمندي خود را 
محک بزنند، با ایده هاي برتر در عرصه رباتیک آشنا 

و زمینه جذب نخبگان به صنعت نیز فراهم شود.

عضو کمیته دانشجویی مسابقات رباتیک دانشگاه 
صنعتى اصفهان با بیان این که ایــن رقابت ها در 
ســه بخش مقدماتی ویژه دانش آموزان، پیشرفته 
ویژه دانشــجویان، مجازي و حرفه اي برگزار می 
شود افزود: 30 تیم از سراسرکشور براي شرکت در

 لیگ هاي مختلف حضور دارند و طی ســه روز با 
یکدیگر رقابت می کنند.

گفتنی اســت در ایــن لیــگ حرفــه اي ، 7تیم 
شرکت کننده از دانشــگاه هاي صنعتی اصفهان، 
تبریز، ســهند تبریز، دبیرســتان شــهیده اژه اي 
اصفهان و صنعتی شــریف با چالــش هایی روبرو 
می شوند که ربات هاي خود را براساس آن طراحی

 می نمایند.

امیرحســین بانکى پور، نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شوراى اســالمى درباره طرح انتقال آب 

زاینده رود به یزد گفت:
اصل طرح انتقال آب زاینده رود بــه یزد، در زمان 
آقاى هاشــمى مطرح و تأیید و زمان آقاى خاتمى 
اجرایى شده است، البته در همان قانون ذکر شده 
منابعى بــه زاینده رود اختصاص داده شــده و آب 
از همان منابع به یزد انتقال یابد، متأســفانه بدون 
اختصاص آن منابع انتقال انجام شد، قرار نبوده آب 
از اصفهان به یزد فرستاده شود، بنابراین قانون در 

این رابطه اجرا نشده است.
شــفافیت یکى از مطالبات ما بوده کــه وزیر هم 
با آن موافقت کرده اســت، آنچه باید اتفاق بیفتد 
شــفاف اســت، اما آنچه اکنون رخ مى دهد هنوز 

شفاف و مشخص نیست آبى که به یزد انتقال داده 
مى شود به چه میزان به شرب و یا صنعت اختصاص

 مى یابد.
از وزیر نیرو خواســته شــد مشــخص کنند آب 
زاینده رود از مبدا تا مقصد صرف چه مى شود. برخى 
نمى خواهند شفافیت باشد البته عالوه بر این عدالت 
نیز باید اجرایى شــود. اگر میــزان آب زاینده رود 
کاهش یابد باید آب موجود به طور مســاوى بین 

همه مصرف کنندگان تقسیم شود.
همــه معتقدند خشکســالى کنونى در 40 ســال 
گذشته بى سابقه بوده است، اما صنعت، کشاورزان، 
باالدست و پایین دست همه باید به یک میزان از 
آب موجود منتفع شود، همچنین دولت پذیرفت و 

حقابه کشاورزان را پرداخت کرد.

با تالش نیرو هاى امدادرســان یک مصدوم و جسد 
یک نفر از کارگران از زیر آوار شــرکت زرین قارچ 
در گردنه ذوب آهن به ســمت فوالد شــهر بیرون 

کشیده شد.
 مســئول روابط عمومى مرکز فوریت هاى پزشکى 
اســتان اصفهان گفت: پس از یک ساعت از اعالم 
امدادخواهى مصدومان این حادثه به اورژانس 115، 
نیرو هاى امدادرسان موفق شدند یک کارگر مصدوم 
شده 30 ساله و جسد کارگرى 20 ساله را از زیر آوار 

خارج کنند.
عباس عابدى، تعداد کارگران مشغول به کار در این 
واحد را هفت نفر بیان کرد و افزود: حال عمومى پنج 
کارگر رضایت بخش است و کارگر مصدوم شده براى 

مداوا به بیمارستان شهداى لنجان منتقل شد.
مهدى کریمى رئیس اداره کار، رفاه واموراجتماعى 
شهرســتان لنجان گفت: این حادثه مــرگ بار در 
اثــر ریزش قفســه هاى حامــل کود کمپوســت

 رخ داده است.

کاهش آلودگى هوا از اواخر شنبه

استقبال اصفهانى ها از نمایشگاه مجازى کتاب

برگزارى مسابقات روباتیک در دانشگاه صنعتی 

در انتقال آب اصفهان به یزد قانون اجرا نشد

یک فوتى در ریزش آوار شرکت تولید قارچ

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره 
به باال بودن غلظت آالینده ها در بــدن اصفهانى ها بر 
اساس نتایج پایش انسانى آالینده هاى زیست محیطى، 
گفت: طى سال هاى 96 تا 99 آمار مرگ ومیر منتسب به 
آلودگى هوا در استان اصفهان تقریبًا دو برابر شده است.

 محمدمهدى امین در گفت وگو با ایســنابا اعالم اینکه 
در ســال هاى 96 تا 99 به جاى اینکه غلظت شاخص
 PM 2/5 کاهــش پیدا کند به حــدود 30 تا 35 درصد 
افزایش پیدا کــرد، گفت: آمار مرگ ومیر منتســب به 
آلودگى هوا در استان اصفهان طى این سه سال تقریبًا 

دو برابر شده است.
رئیس مرکز بهداشت استان، شــاخص آلودگى هوا را 
محور اصلى تصمیم گیرى ها در کمیته اضطرار آلودگى 
هوا عنوان و تصریح کرد: اگر شــاخص آلودگى هوا زیر 
150 باشد توصیه هاى بهداشتى به مردم براى کاهش 
خروج از منزل و تردد در ســطح شهر داده مى شود، اگر 
شاخص بین 150 تا 200 باشد تصمیم به تعطیلى مدارس 
و برخى فعالیت ها گرفته مى شــود و اگر شاخص باالى 
200 باشــد تعطیلى کارخانه ها و محدودیت هاى شدید 

اعمال مى شود.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان در مورد 
تأثیر تعطیلى مدارس در کاهش آلودگى هوا، اظهار کرد: 
در کمیته اضطــرار آلودگى هــوا، آموزش وپرورش نیز 

حضور دارد، ضمن اینکه به دلیل شرایط کرونا خودبه خود 
حضور دانش آموزان در مدارس محدود است، بنابراین 
تردد دانش آموزان آن قدر زیاد نیست که تأثیر زیادى در 

افزایش آلودگى هوا داشته باشد.
امین با یــادآورى اینکه مردم و برخى مســئوالن فکر 
مى کنند چون نیروگاه هــا گاز مصرف مى کنند آلودگى 
ندارند، گفت: ایــن واحدها آلودگى دارند اما به شــکل 
دیگرى است، چون میزان ســوخت مصرفى آن ها باال 
اســت تناژ آالینده اى که تولید مى کند نیز باال اســت، 
بنابراین پیشنهاد شده کارخانه ها یا نیروگاه هاى بزرگ 
براى نصب سیستم هاى تصفیه هوا برنامه ریزى کنند و 
طى یک برنامه زمان بندى شــده کارخانه ها متوسط و 

کوچک نیز این کار را انجام دهند.
رئیس مرکز بهداشــتى اســتان اصفهان خاطرنشان 
کرد: صنایع مى توانند با نصب سیستم هاى تصفیه این 
آالینده ها را کنترل کنند، اما متأســفانه این اتفاق کمتر 
مى افتد، اگرچه بیشــتر کارخانه ها توان اقتصادى دارند 
اما متأســفانه کمتر حاضر مى شوند براى نصب فیلترها 

هزینه کنند.
وى با تأکید بــر اینکه تعطیلى همیشــه راهکار مقابله 
با آلودگى هوا نیســت، تصریح کرد: همان طور که دنیا 
در این زمینه کار کردند ما هم باید وارد عمل شــویم، 
بسیارى از کشورهاى اروپایى و آسیایى هرسال برنامه اى 

براى کاهش غلظت ذرات معلق و سایر آالینده ها مثل 
اکسیدهاى گوگرد و نیتروژن و حتى آالینده هاى نوپدید 
مثل آالینده هاى آلى دارند که در ایــران و اصفهان یا 
اندازه گیرى نمى شــود و یا خیلى محــدود اندازه گیرى 
مى شــود، مثل بنزن که در اثر ســوخت بنزین یا سایر 
ترکیبات وارد هوا مى شود و یک ســرطان زاى قطعى 
در دنیا محسوب مى شود و یا ترکیبات پلى کربن ها که 
از سوخت اگزوز یا کارخانه ها تولید مى شود و در هواى 

شهرها وجود دارد.
وى بابیان اینکه در مقایســه با کشورهاى توسعه یافته 
غلظت آالینده ها در بدن افراد جامعه ما بسیار باال است، 
گفت: غلظت آالینده ها در بدن مردم ما نسبت به برخى 
از کشورهاى همســایه کمتر اســت، اما در مقایسه با 
کشورهاى توسعه یافته اروپایى و آسیایى باال است که 

نشانه خوبى نیست.
رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان بابیان اینکه نتایج 
این تحقیقات به  طور قطع اثــرات آالیندگى را بر بدن 
انسان نشــان مى دهند، گفت: آالیندگى هوا منجر به 
بیمارى هایى مثل ســرطان ها، بیمارى هاى غیر واگیر 
مثل دیابت و بیمارى هاى قلبى عروقى و تنفسى و چاقى 
مى شود که مقاالت آن چاپ شده و به اطالع مسئوالن 
رسانده شده اســت و امیدواریم در تصمیم گیرى هاى 

کالن تأثیرگذار باشد.

معاون دانشگاه علوم پزشکى با تأکید بر افزایش آمار مرگ ومیر منتسب
 به آلودگى هوا در استان هشدار داد؛

غلظت باالى آالینده ها 
در بدن اصفهانى ها

دکتر محمود آرچین، دندانپزشک اصفهانى بر اثر ابتال به کرونا آسمانى شد.

هومن آرچین، پســر مرحوم دکتر محمود آرچین در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: 
پدرم 69 سال داشت، اما بسیار فعال بود و در حرفه خود متبحر و جزو پیشکسوتان 

دندانپزشکى اصفهان بود.
وى با اشاره به اینکه دکتر آرچین سه هفته پیش به کرونا مبتال شد، گفت: نمى توان 
به طور دقیق گفت پدرم چطور مبتال شد، اما به احتمال زیاد در مطب مبتال شد، در 
صورتى که دو دوز واکسن کرونا را تزریق کرده بود و نوبت سوم تزریق واکسن او 
رسیده بود که به کرونا مبتال شد. پسر مرحوم آرچین خاطرنشان کرد: پدرم به جز 

باغ شخصى خودش و مطب هیچ جایى نمى رفت.
آرچین به درگیرى 50 درصدى ریه هاى پدرش بر اثر ابتال به کرونا اشاره و تصریح 
کرد: پدرم بعد از ابتال به کرونا زیر نظر پزشک بود و پزشک تشخیص داد به دلیل 
افت سطح اکسیژن بهتر است چند روزى در بیمارستان بسترى شود، با این وجود 

درگیرى شدیدى نداشت و با پاى خودش به بیمارستان رفت.
وى با بیان اینکه روز ششم، درگیرى ریه هاى پدرم به 90 درصد رسید و روز هفتم 
افت شدید اکسیژن پیدا کرد، افزود: در دو سال و نیمى که از شیوع کرونا مى گذرد 
پدرم با کرونا درگیر نشــده بود، ضمن اینکه هیچ بیمارى زمینه اى نداشت، هیچ 
دارویى مصرف نمى کرد و به سالمتش اهمیت زیادى مى داد، به دلیل همین هنوز 

در شوك هستیم.

کرونا، جان دندانپزشک اصفهانى را گرفت
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به گزارش خبرنگار ســینمایى خبرگــزارى فارس، 
ســیدجواد هاشــمى را بیشــتر به عنوان بازیگرى 
مى شناســیم که نقش هاى مثبت ایفا مى کند و در 
تجربه هاى بسیارى نیز به شــهادت رسیده است. او 
که این روزها فیلم سینمایى شهر گربه ها را روى پرده 
سینماها دارد، هم زمان بازیگر فیلم منصور نیز هست 

و در این فیلم ایفاگر یک نقش منفى است!

آقــاى هاشــمى! در صحبت هاى 
اولیه اى که با ســیاوش سرمدى و 
کیومرث مرادى داشتید، روى چه 
نکاتى به عنوان دلیل انتخاب شما 
براى این نقش تأکید داشتند؟ این 
شخصیت چگونه براى شما تعریف 

شده بود؟
کیومرث مرادى با من درباره نقش صحبت کرد و به 
من توضیح داد تنها شخصیتى که در داستان بر خالف 
جهت آب شنا مى کند همانى است که من قرار است 
بازى کنم. پاسخ دادم بازى کردن در این نقش قدرى 
خطرناك است، مگر اینکه ســناریو را بخوانم و ببینم 
شخصیت تا چه حد روى کلیت درام اثرگذار است و من 
چقدر توانایى ایفاى این نقش نزدیک به منفى را دارم؛ 
خدایى نکرده طورى نباشد که مورد انتقاد شدید قرار 
بگیرم. فیلمنامه را خواندم و به شدت کل فیلم را دوست 
داشتم. متوجه شدم او شــخصیت دلسوزى است که 
خطا مى کند. این وجهى است که در مدیریت کشور 
ما فراوان دیده مى شود، بسیارى از مدیران ما از روى 
دلسوزى دچار خطا و اشتباه مى شوند. به همین دلیل 

کار را پذیرفتم و با اینکه مجموعا سه چهار سکانس هم 
بازى نداشتم، نقش ام پررنگ و جذاب بود و سایه آن در 

تمام فیلمنامه دیده مى شد.
یک تجربه جدیــد و البته مقبول 
در بــازى در نقش هــاى منفى یا 
خاکسترى؛ آیا این به معناى تغییر 
مسیر بازیگرى سید جواد هاشمى 
است و یا تک مضراب هایى مقطعى 
براى نشان دادن توانایى هاى دیده 

نشده او؟
اگر قرار باشــد گاهى اوقــات در جذابیت هاى حرفه 
بازیگرى خودى نشــان بدهم، باید نقش هاى متنوع 
بازى کنم. البته مسلما کماکان اگر قرار باشد بین نقش 
مثبت و منفى دســت به انتخاب بزنم، باز هم مثبت را 
انتخاب خواهم کرد، چون دیدگاه مردم نسبت به من 
اینگونه است و نقش هاى منفى که تار و پود شخصیت 
سیدجواد هاشــمى را بهم بریزد، قبول نمى کنم اما 
نقش هاى ایــن چنینى آن چنان منفى نیســتند که 
بازى شــان نکنم. حرف شــما درســت است، من 
تک مضراب هــاى مقطعى را در جنــس انتخاب در 

نقش هاى مختلف مى نوازم.
تا پیش از پیوستن به این پروژه، با 
فضاى کلى فیلم (دورانى که جنگ 
تحمیلى به روزهاى سخت تحریم 
ادوات و تجهیزات رســیده بود) و 
شخصیت شهید ســتارى چقدر 

آشنایى داشتید؟
من کامال درباره دوره ســختى هــاى دفاع مقدس 

مطالعه داشــتم اما اطالعاتم درباره شهید ستارى کم 
بود و با خوانــدن فیلمنامه نه به عنــوان بازیگر این 
فیلم بلکه به عنوان تماشــاگر «منصــور» جذابیت 
عجیبى بــراى من ایجاد شــد و تمایل داشــتم این 
شــخصیت را بشناســم، اتفاقى که برایم جذاب و به 

یاد ماندنى بود.
با شرایط فعلى، میزان استقبال از 
فیلم «منصــور» را چگونه ارزیابى 

مى کنید؟
این فیلم زمان بدى اکران شده اما چاره اى هم نیست. 
فیلم «شهر گربه ها»ى من هم در همین زمان اکران 
شده و باید با شرایط سخت پیش برویم. شاید فیلمهایى 
که اکنون اکران مى شــود قربانى بازگشــت عادت 
سینما رفتن مردم مى شــوند. با این حال فیلم فروش 
خوبى داشته و مردم از آن استقبال کرده اند و یکى از 
دالیل این موفقیت تبلیغات تلویزیونى است که من از 
تلویزیون بابت این همه تیــزرى که براى «منصور» 
رفته تشــکر مى کنم. درباره فیلم خودم هم منتقدم! 
مطمئن بودم اگر فیلم را براى تبلیغ تلویزیونى بدهم 
شاهد تبلیغات آنچنانى نخواهم بود و پخش تیزرهایم 
با واقعیت فیلم متفاوت خواهد بود. بضاعت «منصور» 
از نظر داشتن سلبریتى اندك است اما محتواى جذابى 
دارد و همین االن اگر کسى به من زنگ بزند و بگوید 
بین «منصور» و «شهر گربه ها» مى خواهم یکى را 
براى تماشا در سینما انتخاب کنم، قطعا به او منصور را 
توصیه مى کنم، با اینکه فیلم خودم به فروش احتیاج 
دارد اما منصور فیلم بسیار شــریفى است و مردم باید 

حتما آن را ببینند.

سیدجواد هاشمى: 

بین «منصور» و فیلم خودم
«منصور» را توصیه مى کنم

دست و دلبازى «تام کروز»
 براى عوامل فیلم 

«مأموریت غیرممکن»

علیرضا  مهران:
همزمان در 3 سریال

 حض ور دارم

اینطور که گفته مى شــود تام کروز براى عوامل فیلم «مأموریت: غیر 
ممکن 7» با جت شــخصى اش 300 کیک کریسمس از لس آنجلس 

به لندن فرستاده است.
بر اساس گزارش ها، این کیک ها به خواست کروز، که ثروت او 450 
میلیون پوند تخمین زده شده، با طى مسافتى 8851 کیلومترى از فراز 
اقیانوس اطلس، به دست عوامل جدیدترین قسمت از مجموعه فیلم 

«عملیات: غیر ممکن» رسیدند.
کیک باندت شکالت سفید و نارگیل «قنادى دوآن» در محله ى وودلند 
هیلزِ  لس آنجلس که 38 پوند قیمت دارد، به «کیک تام کروز» معروف 
شده است. این لقب را سلبریتى هایى داده اند که شانس هدیه گرفتن 

این کیک از سوى تام کروز را داشته اند.
منبعى به نشــریه ســان گفته: «تام دلش مى خواســت به مناسبت 
کریسمس به تیم مأموریت غیر ممکن یک خوراکى هدیه دهد و به این 
نتیجه رسید که چیزى جز کیک هاى قنادى محبوبش در لس آنجلس 
نمى تواند باشد. او با قنادى هماهنگ کرد که 300 تا کیک به صورت 
اختصاصى درست کنند و بعدش آنها را با جت شخصى اش به انگلیس 
فرستادند. درست است که این کار زیاده روى است، ولى تام آدم بسیار 
دست و دلبازى است و دلش مى خواست براى همکارانش در این فیلم 

یک کار ویژه انجام دهد.»
اگر شایعات درست باشد، کروز 11 هزار و 400 پوند تنها براى کیک ها 
خرج کرده است که البته باید هزینه ارسال آن ها با جت شخصى اش را 

هم به این مبلغ اضافه کرد.
کروز  هر ساله به مناسبت ســال نوى میالدى، به دوستان و همکاران 
هالیوودى خود و خبرنگاران، از کیک قنادى محبوبش در لس آنجلس 

هدیه مى دهد.

علیرضا مهران پیرامون فعالیت هاى خــود در عرصه بازیگرى گفت: 
روز هاى بسیار شلوغى را پشت ســر مى گذارم و هم اکنون به صورت 
همزمان درگیر سه اثر مهم هستم، آثارى که از لحاظ محتوا و فضاسازى 
در اتمســفر هاى مختلفى ساخته شــده و براى من تجربه هاى خوبى 

محسوب مى شوند.
وى در همین راســتا ادامه داد: در حال حاضر مشغول بازى در سریال 
«خاتون» به کارگردانى تینا پاکروان، ســریال «ســلمان فارسى» به 
کارگردانى داوود میرباقرى و همچنین ســریال «راز هاى ناتمام» به 

کارگردانى امین امانى هستم. 
این بازیگر سینما و تئاتر درباره حضورش در سریال «سلمان فارسى» 
افزود: نقشم در سریال «سلمان فارسى» بسیار شیرین است، نه مى توان 
آن را نقشى منفى و نه نقشــى مثبت قلمداد کرد، خوشحالم که در این 
پروژه حضور دارم، زیرا در کارنامه کارى خود چنین نقشى را کم داشتم.  
وى درباره کیفیت سریال «سلمان فارسى» ادامه داد: به نظر من هرکس 
جز داوود میرباقرى پاى این کار بود اثر به این شگفت انگیزى نمى شد، 
مطمئن باشید که «سلمان فارسى» از جمله آثار ماندگار تاریخ سریال 
سازى ایران خواهد شد، این سریال از آن دست آثارى است که سال ها 

در مورد آن حرف مى زنند و جاى این را دارد که سال ها پخش شود.
وى درباره حضورش در ســریال «خاتون» افزود: اتفاقا در ســریال 
«خاتون» هم نقشى کامال متفاوت دارم، تینا پاکروان کارگردان آگاهى 
است و اگر اثرى تاریخى مى ســازد با زوایاى کامل آن آشنا است، به 
نظرم موفقیت خاتون در پخش نشان دهنده این است که اثر به درستى 
ساخته شده و مى تواند ادامه روشــنى داشته باشد. من در بخش دوم از 
فصل یکم ســریال خاتون حضور دارم و امیدوارم مخاطب با نقشــم 

ارتباط برقرار کند.  
بازیگر سریال «راز هاى ناتمام» در مورد حضور در این پروژه اضافه کرد: 
این سومین سریال تاریخى است که در آن بازى کرده ام، این اثر درامى 
تاریخى در بستر تاریخ معاصر است که روایت جذاب و خیره کننده اى 
دارد، به احتمال فراوان سریال تا یک ماه آینده روى آنتن مى رود و پیش 

بینى مى کنم که جزو آثار پرمخاطب سیما باشد.  
وى با اشاره به پیوستن به سریال «حکم رشد» افزود: این روز ها عالوه 
بر سه سریال فوق همکارى با پروژه سریالى «حکم رشد» به کارگردانى 
حسن لفافیان را نیز آغاز کرده ام، این سریال مضمونى جالب دارد، نگاه 
کارگردان و نویسنده اثر همچون تمامى آثارى تلویزیونى نیست، این اثر 
سال آینده پخش مى شود، اما این نوید را مى دهم که مخاطبان سریالى 

کامال متفاوت را از تلویزیون تماشا مى کنند.   

ســریال «جوکر» یک مجموعه تلویزیونى 
اجتماعى و خانوادگى ایرانى در ژانر واقع نما 
یا رئالیتى شو است که در قالب رقابت واقعى 
بین چند سلبریتى است. برنده رقابت کسى 

است که نخندد!
این سریال پر از خنده و قهقهه به کارگردانى 
احسان علیخانى و سیدحامد میرفتاحى ساخته 
شده  است و تهیه کنندگى آن را امیرحسین 
بزرگ زادگان و محســن نجفــى بر عهده 

داشته اند.
پخش سریال جوکر از 6 آذر 1400 در شبکه 
نمایش خانگى شــروع شــد. در فصل اول 
این سریال، بازیگران محبوب و ستاره هاى 
دوست داشتنى دنیاى ســینما و تلویزیون 
شرکت کردند؛ امین حیایى، سام درخشانى، 
امیرمهدى ژوله، بیژن بنفشــه خواه، هومن 
حاجى عبداللهــى، امیر کاظمى، ســهیل 
مستجابیان و غالمرضا نیکخواه از بازیگران 

سرى اول این مجموعه هستند.
سریال جوکر از همان قسمت اول تا کنون 
که 3 قسمت از آن گذشته است، در دل همه 
نشسته و با استقبال باالیى از سوى بینندگان 
مواجه شد. این سریال را مى توانید هر شنبه 
ســاعت 8 صبح در شــبکه نمایش خانگى 

فیلیمو تماشا کنید.
 «جوکــر» فضایى متفــاوت و کمدى دارد 
و در قالب بازى جــذاب و مفرحى طراحى 

شده است که کاراکترهاى آن خوِد خودشان 
هستند نه در لباس بازیگر.

داســتان جوکر از این قرار است : تعدادى از 
چهره هاى مشهور هنرى ، ورزشى ، اجتماعى 
و غیره 6 ساعت فرصت دارند تا در یک اتاق 
در بسته براى  خنداندن یکدیگر رقابت کنند. 
خب، تا این جاى کار که مشکلى نیست! اما 
چالش اصلى این جاست که نه باید خودشان 
بخندند و نه آنهایى که در واقع باید بخندند! 
هر بازیگر فقط در زمان جوکرتایم خودش 

مى تواند بخندد.
جوکر تایم زمانى است که یک بازیگر با زدن 

زنگ اعالم مى کند که قصد اجراى برنامه، 
نمایش یا استندآپ یا هر حقه دیگرى دارد و 
مى خواهد سعى کند به هر قیمتى که شده 
یکى از رقبایش را بخنداند. در این زمان است 
که مى تواند هر چقدر دلــش مى خواهد با 
خیال راحت و بدون گرفتن کارت زرد اخطار 
و کارت قرمز اخراج قاه قاه بخندد. کسى که 
جوکر تایــم مى گیرد روى ســن مى رود و 
همه رقبا اجرایش را تماشا مى کنند. البته ، 

مجبورند سعى کنند نخندند!
در جوکر، هر کسى که بخندد، بار اول کارت 
زرد دریافت مى کند و بار دوم با دریافت کارت 

قرمز از بازى اخراج مى شود.
مجرى و داور این برنامه سیامک انصارى، 
بازیگر موفق و محبوب سینما و تلویزیون، 
اســت. او از اتاق کنتــرل بــا 36 دوربین 
مداربسته، که در جاى جاى اتاق کار گذاشته 
شــده اند، بازى را با دقت تماشا مى کند. در 
واقع، اوســت که تعیین مى کند چه کسى 
خندیده است و باید کارت بگیرد. البته، تنها 
کسى است که با خیال راحت، خارج از بازى 
و استودیو مى تواند از خنده روده بر شود! مثل 

ما و شما در خانه.
اما کسى که کارت قرمز  مى گیرد و از بازى 
خارج مى شود، مى  تواند به بازى بازگردد اما 
این بار در نقش زامبى و باید تالش زیادى از 
خود نشان دهد تا بتواند نفر آخرى که همه را 

از بازى بیرون کرده است بخنداند.
این برنامه با الگوبردارى از نمونه هاى موفق 
خارجى ساخته شده اما حضور کمدین هاى 
ایرانى بــر جذابیت و دل نشــین بودن این 

سریال افزوده است.
اگر دوست دارید در این روزهاى پردغدغه و 
کسالت بار کرونایى کمى از ته دل بخندید، 
توصیــه مى کنیــم حتما ســریال جوکر را 
دورهمى و در کنار دوســتان و خانواده تان 
تماشــا کنید. شــک نکنید با تماشاى این 
سریال، کمى حال دلتان خوب مى شود و از 
بى حوصلگى و افسردگى نجات پیدا مى کنید.

بازگشت رضا داوود نژاد
 به تلویزیون

مجموعه تلویزیونى «بعد از آزادى» به زودى از شــبکه یک سیما روى آنتن 
مى رود.

 طبق اعالم روابط عمومى شبکه یک، این سریال محصول جدیدى از گروه فیلم 
و سریال شبکه یک است که از شنبه 27 آذر پخش خواهد شد.

سریال 34 قسمتى بعد از آزادى روایتگر زندگى جوانى است به نام عارف که در 
یک کارگاه شراکت دارد، اما دچار مشکالتى مى شود و ناچار است براى اثبات 

خود تالش کند ....
اصغر همت، رضا داوود نژاد، اندیشــه فوالدوند، مرتضى اسماعیل کاشى، سام 
کبودوند، المیرا دهقانى، رویا جاویدنیا، حسین باشه آهنگر، آزاده مهدیزاده، الناز 
اسماعیلى، زنده یاد ارشا اقدسى، شهریار فرد، خسرو شهراز، قاسم زارع و امید 

روحانى از بازیگران این سریال هستند.
سریال «پس از آزادى» به کارگردانى محمدعلى باشه آهنگر و تهیه کنندگى 

سعید سعدى از 27 آذر هر شب ساعت 22 و 15 دقیقه روى آنتن مى رود.

در برنامه خندوانه جواد انصافى درباره نمایش هاى سیاه بازى گفت.
سال هاست جواد انصافى را در سنت نمایش هاى سیاه بازى مى بینیم. انصافى 
همراه با امیر پارسا، اواخر دهه 60، در سلســله نمایش هاى تلویزیونى عبدلى 
و اوســتا تیپ هاى باورپذیرى را بازى کردند و بازى هاى خوبشان، مخاطبان 
فراوانى را پاى تلویزیون نشــاند. هنوز هم که هنوز است با وجود گذشت ربع 
قرن از پخش مجموعه تلویزیونى یاد شــده، خیلى ها جواد انصافى را به عنوان 

عبدلى مى شناسند.
اما در برنامه خندوانه جواد انصافى در گفتگویى کوتاه گفت: 70 ساله هستم و 
حدود 50 سال اســت که کار نمایش انجام مى دهم و تمام تالش من این بوده 
نمایش اصیل ایرانى وشــادى آور تخته حوضى و رو حوضــى را تا آنجایى که 

ممکن است زنده نگه دارم.
وى ادامه داد: سیاه بازى تنها نمایشــى که زمان و مکان ندارد و بازیگر دوست 
دارد با مردم ارتباط برقرار کند. در خیابان مردم خیلى راحت من را با نام عبدلى 
صدا مى کردند و خیلى خوشحال بودند. اوایل همسرم ناراحت مى شد که من را 
در خیابان صدا مى کردند! در پروازى بودم مهمان داران خواستند بخوانم براى 

آن ها خواندم بعد خلبان صداى من را شنید و گفت: پس ما چى!

تاریخ اکران دهمین قســمت از مجموعه سینمایى «ســریع و خشمگین» به 
تعویق افتاد.

جدیدترین قسمت مجموعه «سریع و خشــمگین» پیش از رسیدن به مقصد 
نهایى اش کمى در مسیر دچار انحراف مى شود. طبق اعالم یونیورسال، دهمین 
قسمت مجموعه سینمایى «ســریع و خشــمگین» روز 19 مى 2023 راهى 
سینماها مى شود. این تاریخ یک ماه دیرتر از تاریخ از پیش برنامه ریزى شده این 

فیلم یعنى 7 آوریل 2023 است.
آخرین قسمت مجموعه «سریع و خشمگین» تا به امروز توانست 726 میلیون 
دالر در سراسر جهان فروش داشته باشــد. این رقم فروش با وجود کم بودن 
نسبت به قسمت هاى قبلى به دلیل بحران کرونا یک عدد چشمگیر به حساب 

مى آید.
جاستین لین کارگردان نهمین فیلم این مجموعه سینمایى و همینطور کارگردان 
چندین قسمت دیگر این مجموعه ســینمایى براى کارگردانى قسمت دهم به 

این فیلم برمى گردد.
در قسمت دهم، وین دیزل، سانگ کانگ، ناتالى امانوئل و میشل رودریگز دوباره 

به فیلم برخواهند گشت.
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اصغر همت، رضا داوود نژاد، اندیشــه فوالدوند، مرتضى اسماعیل کاشى، سام 
کبودوند، المیرا دهقانى، رویا جاویدنیا، حسین باشه آهنگر، آزاده مهدیزاده، الناز 
اسماعیلى، زنده یاد ارشا اقدسى، شهریار فرد، خسرو شهراز، قاسم زارع و امید 

روحانىاز بازیگراناینسریال هستند.
سریال «پس از آزادى» به کارگردانى محمدعلى باشه آهنگر و تهیه کنندگى 

5 و 15 دقیقه روى آنتن مى رود. 2 آذر هر شب ساعت 22 7سعید سعدى از 27

خاطره بازیگر نمایش هاى 
سیاه بازى از اجرا در هواپیما 

تغییر تاریخ اکران قسمت بعدى 
«سریع و خشمگین»

بد نیست دیدن رئالیتى شوى جدید شبکه نمایش خانگى را امتحان کنید 

وقتى از نخندیدن هاى «جوکر» مى خندید!
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در ادامه ســریال هاى نظرســنجى ســایت AFC براى 
انتخاب بهترین لژیونر آسیایى شــاغل در اروپا طى هفته 
گذشته، سردار آزمون مهاجم ایرانى زنیت به همراه اللهیار 
صیادمنش بازیکن زوریا با یکدیگر به رقابت مى پردازند. 
این نظرسنجى شامل یک دوره هفت روزه از 7 تا 13 دسامبر 
بوده که شامل لیگ هاى داخلى و همچنین مسابقات لیگ 
قهرمانان اروپا مردان و زنان است که با درخشش بازیکنان 
آسیایى در کشورهاى مختلف همراه بوده است. دو ستاره 
تیم ملى ایران بــراى پیروزى در این نظرســنجى باید با 
بازیکنانى نظیر هوانگ یوى جو ستاره کره اى بوردو فرانسه 

و تاکهیرو تومیاسو بازیکن آرسنال انگلیس رقابت کنند.

صیادمنش رقیب سردار شد

04

عبدالصمد مرفاوى معتقد است استقالل نسبت به سال هاى 
گذشته شروع بسیار خوبى داشته و توانسته امتیازات الزم را 
کسب کند و شخصیت قهرمانى این تیم زنده شده است. این 
پیشکســوت آبى ها مى گوید که در بازى هایى که استقالل 
به تساوى هاى پیاپى رســید دو نکته وجود داشته؛ اول اینکه 
اســتقالل نباختن را آموخته و در این بازى ها حداقل امتیاز 
را دشــت کرده و دومین نکته هم حفظ استقالل در کورس 
قهرمانى بود. بردى که جلوى سپاهان به دست آمد باعث شد 

آبى پوشان به صدر نزدیک تر شوند. 

استقالل نباختن را  آموخته

03

05

گروه تحقیقاتى CIES که بررســى و انتشار آمار مختلف در 
حوزه فوتبال مى پردازد، در جدیدترین مقاله خود اسامى50 
بازیکن و 50 دروازه بان برتر جهــان را از لحاظ تعداد بازى 
براى تیم هاى باشگاهى شــان منتشــر کرده که نام مهدى 
طارمى با امتیاز 85/5 در رتبه چهل و ششم این رده بندى به 
چشــم مى خورد. «داوید آالبا» با امتیاز 108 در رده اول این 
لیست قرار گرفته، او 5116 دقیقه بازى براى رئال مادرید از 
اول ژانویه تا اول دسامبر 2021 بازى کرده که در نوع خودش 

آمارى بى نظیر به شمار مى رود.

هافبک جوان سپاهان پس از شکست تیمش برابر استقالل 
مدعى شد که آبى پوشان مقابل آنها هیچ حرفى براى گفتن 
نداشتند و  در کل به نظر او  ســپاهان در بازى هایى تن به 
شکســت داده که مســتحق باخت نبوده. یاسین سلمانى 
معتقد اســت که موقعیت هاى آنها گل نمى شــود و تأکید 
مى کند: باید این مشکل را برطرف کنیم. امیدوارم هفته به 
هفته بهتر شویم. دیدید که استقالل هیچ چیزى نتوانست 

بگوید. تالش کردیم ببریم اما نشد.

طارمى در بین برترین ها

کنایه سلمانى به استقالل

02

فصل جدید رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا در سال 2022، 
اسفند ماه امســال از مرحله پلى آف آغاز مى شود و مرحله 
گروهى این رقابت ها فروردین سال 1401 برگزار خواهد 
شد. گویا قرار است قرعه کشى این رقابت ها در تاریخ 13 
ژانویه (23 دى ماه) در کوآالالمپور و در مقر کنفدراسیون 

فوتبال آسیا به صورت آنالین برگزار شود.

قرعه کشى: آنالین

01

04

پیشکسوت فوتبال اصفهان در واکنش به احتمال افزایش انتقادات از سپاهان به دلیل نتایج اخیر این تیم و شکست برابر استقالل 
مى گوید کسانى که فوتبال را مى شناسند، مى دانند که سپاهان زیبا بازى مى کند، محرم نویدکیا بازى را باخت اما قافیه را نه.

حسین چرخابى درباره شکست یک بر صفر سپاهان مقابل استقالل اظهار کرد: بازى سرعت کمى داشت و دو تیم 
کند و آهسته کار مى کردند و تعداد خطاهاى بازى از استانداردها خیلى باالتر بود. مشخص بود که هر دو تیم 
مى خواستند تیم مقابل کار نکند. سپاهان از دقیقه 27 به بعد خوب کار کرد و موقعیت هاى خوبى داشت. یاسین 
سلمانى ستاره این بازى بود اما چند موقعیت را هم از دست داد. مهاجمان سپاهان هم در این بازى آنقدر کند 

بازى مى کردند که به راحتى موقعیت ها را از دست مى دادند.
او ادامه داد: سپاهانى ها حمله مى کردند اما در مقابل استقالل از فرصت استفاده کرد و توانست از اشتباه 
همیشگى سپاهان استفاده کند. سلمانى بین سه مدافع سپاهان گلزنى کرد و این سه مدافع جلوى سلمانى 
را نگرفتند و او به راحتى ضربه اش را زد. دروازه بان سپاهان هم جاى گیرى خوبى نداشت و با وجود اینکه 
در این بازى خوب کار کرد اما روى گل اشتباه کرد. در نیمه دوم هم مشخص بود که استقالل مى خواهد 
دفاع کند و به ضد حمالت دل ببندد. در نیمه دوم ســپاهانى، تیمى که  من انتظار داشتم نبود اما 70 

درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت که متاسفانه مثل همیشه روى ضربات آخر خوب عمل نکرد.
این پیشکسوت فوتبال اصفهان درباره احتمال افزایش هجمه ها روى سپاهان به دلیل نتایج این تیم 
گفت: اگر این شرایط بر سپاهان حاکم شود متأســف مى شوم و اصًال قبول ندارم که سپاهان بد کار 
کرده است. کسانى که فوتبال را مى شناسند، مى دانند که سپاهان زیبا بازى مى کند. محرم نویدکیا 
بازى را باخت اما قافیه را نه. اگر سپاهان در نیمه دوم ســرعت بازى را بیشتر مى کرد، شاید نتیجه 

دلخواه را مى گرفت.
او اضافه کرد: تیم نویدکیا در این دیدار خوب بازى کرد اما کنــد بودن بازى تاثیرگذار بود و باتوجه به 
تعویض هاى مجیدى مشخص بود که اســتقالل به دنبال دفاع کردن بود. سپاهانى ها کارى را که باید، 
انجام دادند اما این که از اطراف بخواهند هجمه وارد کنند یعنى دارند کورکورانه به فوتبال نگاه مى کنند. سپاهان 

در این بازى شکست خورد اما واقعا شایسته بازى کرد.   

نویدکیا بازى را باخت 
اما قافیه را نه!

ســرمربى اســتقالل بعد از پایان بازى به سمت 
همتایش در ســپاهان رفت و به او خسته نباشید 

گفت.
اســتقالل در هفته دهم لیگ برتر موفق شد برد 
ارزشمندى را مقابل سپاهان به دست بیاورد. این 
بازى در شرایطى انجام شد که فرهاد مجیدى و 
محرم نوید کیا براى دومین بــار در طول دوران 
سرمربیگرى شان روبه روى یکدیگر قرار گرفته 

بودند.
نیم فصل دوم لیگ برتر بیســتم اولین و آخرین 
بارى بود که مجیدى و نویدکیا باهم دیدار کردند 
که آن بازى را سپاهان با نتیجه 2 بر یک به سود 

خود خاتمه داده بود.
در بازى روز سه شــنبه که دومین تقابل رسمى 

مجیدى و نویدکیا به عنوان سرمربى بود، سرمربى 
آبى ها انگیزه زیادى داشت که انتقام شکست سال 
پیش را بگیرد و همین اتفاق هم رخ داد. استقالل با 
مجیدى 3 امتیاز این دیدار را گرفت تا سرمربى اش 

با محرم نویدکیا در تعداد برد برابر شود.
البته دیدار فرهاد و محــرم در نهایت احترام و 

رفاقت رقــم خورد؛ ایــن دو مربى جوان که 
اول بازى هم خوش و بش گرمى داشــتند، 
در پایان مسابقه نیز با یکدیگر دست دادند. 

فرهاد مجیــدى بعد از بازى به ســمت 
نویدکیا رفت و به او خسته نباشید گفت. 
نویدکیا نیــز این برد را بــه همتایش در 

اســتقالل تبریک گفت تا برادرى شان را 
نشان بدهند.

فرهاد- محرم؛ انتقام با طعم برادرى

مسعود ریگى قبل از شــروع بازى با استقالل به شایعات چند ماه قبل 
پایان داد.

هافبک سابق استقالل روز ســه شنبه با پیراهن ســپاهان مقابل 
آبى هاى پایتخت قرار گرفت. مسعود ریگى که دو فصل در استقالل 
حضور داشت و بازى هاى خوبى را براى آبى پوشان انجام داد، در نقل 
و انتقاالت تابستانى این تیم را به مقصد سپاهان ترك کرد و امسال 

یکى از نفرات مؤثر طالیى پوشان بوده است.
 درباره ریگى در فصل نقل و انتقاالت حواشى زیادى به وجود آمد؛ این 
هافبک باتجربه که مد نظر فرهاد مجیدى براى فصل جدید هم قرار 
داشت، با احمد مددى مدیرعامل سابق استقالل دچار اختالف شد. در 

آن زمان مددى اعالم کرد ریگى مبلغ قرارداد باالیى را درخواست کرده و 
مجیدى نیز از او خواسته تا قید تمدید را با این بازیکن بزند.

آن زمان ریگى به تکذیب ماجرا پرداخت و شایعه اختالف او با فرهاد مجیدى 
هم مطرح شد. حاال با گذشت چند ماه از آن روزها عصر سه شنبه مسعود ریگى 

با رفتن به سمت مجیدى به شایعات پایان داد.
ریگى  قبل از شروع بازى به سمت نیمکت اســتقالل رفت و با فرهاد مجیدى 
سرمربى آبى ها خوش و بش گرمى داشت تا نشان بدهد اختالفى با او ندارد و به 

شایعات مطرح شده پایان بدهد.

ریگى و خط بطالن روى
 شایعات اول فصل

مهاجم ســپاهان مدعى است تیمش مدعى اصلى جام اســت و در بازى با 
استقالل نیز شایسته برد بودند.

سجاد شهباززاده که سابقه حضور در استقالل را نیز در کارنامه دارد و یکى 
از بازیکنان پر سر و صداى نقل و انتقاالت با توجه به عنوان آقاى گلى فصل 
گذشته اش محسوب مى شد، در تقابل دوباره با آبى پوشان نتوانست برنده از 

زمین خارج شود.
مهاجم طالیى پوشان اما مدعى است که سپاهان قطعًا در این فصل مدعى 
اصلى دستیابى به جام خواهد بود: حتمًا سپاهان مى تواند قهرمان شود. فکر 
مى کنم استقالل در بازى هاى قبلى خود خیلى خوب کار کرده بود ولى مقابل 
ما هیچ کارى نتوانســت کند. نمى خواهم آنها را زیر سوال ببرم و آنها برنده 
بازى هستند. حاکم بازى 100 درصد ما بودیم و فوتبال خوبى بازى کردیم و 

اصال جاى نگرانى براى آینده نیست.

شهباززاده: استقالل مقابل ما 
کارى نتوانست بکند

اســتقالل با پیروزى مقابل ســپاهان به تنهایى در رده دوم بیشــترین 
کلین شیت در این فصل قرار گرفت.

بعد از آلومینیوم که با 8 کلین شیت در 9 هفته ابتدایى لیگ صاحب بهترین 
خط دفاعى است، استقالل و سپاهان با 7 کلین شیت در رده دوم قرار داشتند 
البته تعداد گل هاى خورده دو تیم قابل قیاس با یکدیگر نبود واستقالل در 
9 هفته گذشته فقط 2 گل خورده بود اما سپاهان تا قبل از بازى با آبى ها، 
5 بار دروازه اش باز شــده بود که در این بازى تعداد گل هاى دریافتى این 

تیم به عدد 6 رسید.

دو گل خورده استقالل مربوط به بازى با فجر سپاسى و دیدار با صنعت نفت 
مى شد و سپاهان تا قبل از بازى روز سه شنبه، یک گل از ذوب آهن خورده 
بود و در بازى با گل گهر هم شاگردان امیر قلعه نویى، چهار بار دروازه تیم 

کریستوفر کنت را باز کردند.
سپاهان در حالى بازنده دیدار با استقالل شــد که با یک امتیاز از دیدار با
 آبى ها هم مى توانست به صدر جدول برســد؛ اما محرم نویدکیا بعد از دو 
برد متوالى مقابل آبى ها، این بار از استقالل شکست خورد تا سومین باخت 

فصلش را تجربه کند.

باشگاه ســلتیک اســکاتلند خواهان به خدمت گرفتن 
مهدى قائدى در زمستان شده است.

 مهدى قائدى در تابستان از استقالل جدا شد تا 
پیراهن االهلى را بر تن کند. او تاکنون موفق 
بــه زدن 3 گل با پیراهن ایــن تیم اماراتى 
شده اســت. او عملکرد خوبى در این کشور 
داشته است و  کارشناس اماراتى به ستایش از 
مهدى قائدى پرداختند و او را جزو بازیکنان 
خارجى خوب شــاغل در لیگ این کشــور 

دانستند.
باشگاه سلتیک که در این فصل عملکرد خوبى در فصل 
نقل و انتقاالت نداشته است، در پلى آف لیگ قهرمانان 
نیز شروع ضعیفى داشت و به همین دلیل خیلى زود در 
مرحله پلى آف حذف شد. این تیم با حضور آنژه پوستج 
اوغلو، سرمربى سابق تیم ملى فوتبال استرالیا به دنبال 
تقویت خود براى ادامه فصل است و به همین علت روى 
مهدى قائدى دست گذاشته اســت و خواهان جذب این 

بازیکن شده است.
 کوتاه قامت با 167 سانتیمتر قد، اما یک استعداد بزرگ. این 
بازیکن 22 ساله شگفت انگیز که هشت بازى ملى هم براى 
تیم ملى ایران در کارنامه دارد، فصل قبل در جدول بهترین 
گلسازان لیگ برتر ایران جزو بهترین ها بود و مى تواند تحرك 
را به خط حمله این تیم اضافه کند و باعث شود روند گلزنى در تیم 

اسکاتلندى تغییر کند.
باید دید بازیکن ایرانى در فصل زمســتان چه تصمیمى خواهد 
گرفت و حاضر به رفتن به فوتبال اروپا است یا در شباب االهلى 

باقى خواهد ماند.
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مرحله پلى آف
اوغلو، سرمربى
تقویت خود برا
مهدى قائدى د
بازیکن شده است
7 کوتاه قامت با 67
2بازیکن 22 سالهش
در تیم ملى ایران
گلسازان لیگ برتر ای
را به خط حمله این تیم
اسکاتلندى تغییر کند.
باید دید بازیکن ایرانى
گرفت و حاضر به رفتن

باقى خواهد ماند.

سلتیک به دنبال قائدى در 
زمستان

استقالل 
برنده جنگ 

کلین شیت با 
سپاهان

مدافع اسبق تیم فوتبال سپاهان گفت: ترس و استرس 
باخت به گل گهر در ســاق پاى بازیکنان سپاهان وجود 

داشت و عدم فداکارى هم چاشنى این مسئله شد.
فرشید طالبى افزود: استقالل نتیجه ممکن را گرفت و 
سپاهان علیرغم موقعیت هایى که داشت در رسیدن به 
گل دچار مشکل شد. استرس در ساق هاى بازیکنان این 
تیم هنگام زدن ضربات آخر مشخص بود. این اتفاق بعد 
از بازى گل گهر افتاد. در بازى با نفت آبادان من تعجب 
مى کردم که چرا موقعیت هاى ســپاهان تبدیل به گل 
نمى شود. با این حال انصافًا ســپاهان فوتبال خوبى را 
مقابل استقالل به نمایش گذاشــت و آمار این مسئله را 
تایید مى کند. در طرف مقابل هم استقالل جنگید و نتیجه 

را به نفع خودش رقم زد.
کارشــناس فوتبال با اشــاره به شرایط 

سپاهان تصریح کرد: طى این دو سال 
به خوبى دیدیم؛ در تیم محرم بازیکن 

مى داند که مربى از او چه مى خواهد 
ولى فقط یک مســئله در این مدت 

دست از سر سپاهان برنداشته، این تیم 
در انتقال بازى از فاز هجومى به 

دفاع کند عمل مى کند. 
در نیم فصل اول 

ســال گذشته 
هم این مشکل 
وجود داشت 
امــا در نیم 
فصــل دوم 

برطرف شد.
وى افزود: آن دســته از بازیکنان ســپاهان که باید کار 
دفاعى کنند، ناخواسته در فاز دفاعى محو بازى مى شوند 
و این مسئله به ســپاهان ضربه مى زند. تیمى که در فاز 

هجومى عملکــرد خیلى خوبى 
دارد، باید در ســاختار دفاعى هم 
هوشیارتر باشد. استقالل به این 
نکته رسیده است. این تیم روى 
ســانتر از جناحین و با اســتفاده 
از ضربه ســر به گل رســید. در 
بازى هــاى قبلــى هــم از این 
روش خیلى خوب استفاده کرد. 
اســتقالل با حداقل موقعیت به 
گل رسید و این براى سپاهان 

خوب نیست.
طالبــى گفت: ســپاهان 

فوتبال تاکتیکى خیلى خوبى را به نمایش مى گذارد 
اما در ضربات آخر دچار مشــکل مى شــود. شاید 
بسیارى بگویند، این مشکل از ضعف فنى بازیکنان 
است، اما من معتقدم فقط بحث روحى و روانى 
آنها است.  بازیکنان این تیم کیفیت 
باالیى دارند اما حس مى کنم 
هنوز ترس و استرس باخت 
به گل گهر در ساق پاى 
آن ها وجود دارد. اصًال 
نمى توانیــم بگوییــم 
بازیکنــان ســپاهان 

کیفیت پایینى دارنــد. ضمن اینکه ســپاهان کارهاى 
هجومى، ترکیبى و تاکتیکى را فوق العاده انجام مى دهند 
اما فداکارى باید در این تیم بیشتر باشد تا در جلوى زمین 
توپ ها وارد دروازه شوند. تعجیل براى گل زدن باید به 

حداقل برســد و از طرفى این تیم باید در دفاع نیز مانند 
کارهاى هجومى با ســاختار خوبــى کار کند. با اینحال 

مطمئنم که قطعا شرایط سپاهان این طور نمى ماند.
طالبى گفت: از نظر نتیجه ممکن است بگویند سپاهان 
بازى را باخت اما واقعا اگر ایــن تیم در زدن ضربات آخر 
مشکل نداشــت،  نتیجه را واگذار نمى کرد. همانطور که 
گفتم ترس در پاى بازیکنان ایــن تیم وجود دارد و عدم 
فداکارى هم چاشنى این مسئله مى شــود. سپاهان به 
شدت به روانشناسى قوى نیاز دارد. چون بازیکنانش از 
بعد تکنیکى هیچ مشکلى ندارند اما از بعد روحى و روانى 

باید به آنها رسیدگى شود.

فرشید طالبى:

استرس باخت به گل گهر در سپاهانى ها وجود داشت

و ل م ل ر ر ى
را به نفع خودش رقم زد.

کارشــناس فوتبال با اشــاره به شرایط 
سپاهان تصریح کرد: طى این دو سال 
ه خوبى دیدیم؛ در تیم محرم بازیکن 

مى داند که مربى از او چه مى خواهد 
ولى فقط یک مســئله در این مدت 

دست از سر سپاهان برنداشته، این تیم 
انتقال بازى از فاز هجومى به  در

دفاع کند عمل مى کند. 
در نیم فصل اول 

ســال گذشته 
هم این مشکل 
وجود داشت
مــا در نیم 
دوم فصــل

ر و ى روش
اســتقالل با حداقل موقعیت به 
گل رسید و این براى سپاهان 

خوب نیست.
طالبــى گفت: ســپاهان 

ب فوتبال تاکتیکى خیلى خوبى را
در ضربات آخر دچار مشــکل اما
بسیارى بگویند، این مشکل از ض
است، اما منمعتقدم فقط بح
آنها است.  بازیکن
باالیى دارند
هنوز ترس
به گل
آن ها
نمى ت
بازیک

پیشکسوت فوتبال اصفهاندر واکن
مى گوید کسانى که فوتبال را م
حسین چرخابى دربار
کند و آهسته کار
مى خواستند تیم
سلمانى ستار
بازى مى کرد
او ادامه داد
همیشگى
را نگرفتند
در این باز
دفاع کند
درصد م
این پیش
ا گفت:
کرده اس
بازى ر
دلخواه
او اضافه

تعویض هاى
انجام دادند اما این
در این بازى شکس

یزه زیادى داشت که انتقام شکست سال 
یرد و همین اتفاق هم رخ داد. استقالل با 
 امتیاز این دیدار را گرفت تا سرمربى اش 

یدکیا در تعداد برد برابر شود.
 فرهاد و محــرم در نهایت احترام و 

ــمخورد؛ ایــن دو مربى جوان که 
همخوش و بش گرمى داشــتند، 
سابقه نیز با یکدیگر دست دادند. 

یــدى بعد از بازى به ســمت
ت و به او خسته نباشید گفت.
ــز این برد را بــه همتایش در

ل تبریک گفت تا برادرى شان را 
ند.
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فرهاد مجیدى 
 با او ندارد و به 

0بازى هستند. حاکم بازى 100 درصد ما بودیم و فوتبال خوبى بازى کردیم و 
اصال جاى نگرانى براى آینده نیست.
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فقدان سند مالکیت
اقاى مرتضى جاودان مهر به عنوان نماینده بانک سپه (بانک مهر اقتصاد سابق) برابر نامه 
114/1400 مورخ 1400,9,6 به پیوســت 2 برگ  استشهادیه مصدق که امضاى شهود 
رسما گواهى گردیده که مدعى است ســند مالکیت: چهار ممیز سى و یک صدم دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به شماره 1459 فرعى از 2640 اصلى واقع در بخش سه 
حوزه ثبتى آران و بیدگل که ذیل دفتر الکترونیکى به شماره 139720302017001067 
بنام بانک مهر اقتصاد ثبت و ســند مالکیت تک برگى بشماره 365887  صادر و تسلیم 
گردیده است. که در اثر جابه جایى مفقود و تاکنون پیدا نگردیده است و اینک درخواست 
صدور ســند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک مــاده 120 اصالحى آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نســبت به ملک مذکور یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مزبور صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 1239167 - رییس ثبت اسناد و امالك آران و 

بیدگل- حامد فکریان /9/197

فقدان سند مالکیت
اقاى مرتضى جاودان مهر به عنوان نماینده بانک سپه (بانک مهر اقتصاد سابق) برابر نامه 
114/1400 مورخ 1400,9,6 به پیوســت 2 برگ  استشهادیه مصدق که امضاى شهود 
رسما گواهى گردیده که مدعى است سند مالکیت: ششدانگ خانه بشماره 10  فرعى از 
277 اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبتى آران و بیدگل که ذیل دفتر الکترونیکى به شماره 
139620302017005267 بنام بانک مهر اقتصاد ثبت و سند مالکیت تک برگى بشماره 
364412  صادر و تسلیم گردیده که در اثر جابه جایى مفقود و تاکنون پیدا نگردیده است و 
اینک درخواست صدور سند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحى 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
یا وجود سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مزبور صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شــد. م الف: 1239166 - رییس ثبت اسناد و 

امالك آران و بیدگل- حامد فکریان /9/198
                                                                                                                                
فقدان سند مالکیت

اقاى مرتضى جاودان مهر به عنوان نماینده بانک سپه (بانک مهر اقتصاد سابق) برابر نامه 
114/1400 مورخ 1400,9,6 به پیوســت 2 برگ  استشهادیه مصدق که امضاى شهود 
رسما گواهى گردیده که مدعى است سند مالکیت: یک ممیز صد و بیست و نه هزارم دانگ 
مشاع از ششدانگ قطعه زمین به شماره 1048 فرعى از 2875 اصلى واقع در بخش سه 
حوزه ثبتى آران و بیدگل که ذیل دفتر الکترونیکى به شماره 139620302017005366 
بنام بانک مهر اقتصاد ثبت و ســند مالکیت تک برگى بشماره 364411  صادر و تسلیم 
گردیده است. که در اثر جابه جایى مفقود و تاکنون پیدا نگردیده است و اینک درخواست 
صدور ســند مالکیت المثنى نموده لذا طبق تبصره یک مــاده 120 اصالحى آیین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى تا هرکس مدعى انجام معامله نســبت به ملک مذکور یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار این آگهى لغایت ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مزبور صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شــد. م الف: 1239165 - رییس ثبت اسناد و امالك آران و 

بیدگل- حامد فکریان /9/199

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

شماره: 140060302006005726- تاریخ: 1400/09/03 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001173 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مهدى کمالى اندانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره فرعى از 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شــامل ثبت در صفحه 392 و 386 و 
389 و 124 دفتر 512 و 523) و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مهدى کمالى اندانى به شناســنامه شــماره 2346 کدملى 
1141332442 صادره فرزند محمود نسبت به 1/5 دانگ مشاع از 6 دانگ ساختمان تجارى 
به مساحت 55,17 مترمربع پالك شماره 512 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 

حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/09/25- م الف: 1231406 - محمد کیانى - قائم مقام رئیس اداره 
راه و شهرسازى. سید محمود حسینى - عضو قضائى. سید امیرحسین حسن زاده - رئیس 

ثبت اسناد و امالك خمینى شهر /9/147

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

شــماره: 140060302006005721- تاریخ: 1400/09/03 - جلســه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل و پرونده کالســه 1400114402006001105 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
على اصغر عمادى اندانى مبنى بر صدور ســند مالکیت نســبت به ششدانگ/ قسمتى 
از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه بــه تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه شــامل ســند 38842 مورخ 
1400/01/23 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت 
ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت 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 کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم على اصغر عمادى اندانى به شناســنامه شــماره 
35811 کدملى 1282285505 صادره فرزند ابراهیم نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ 
یکباب خانه به مساحت 61,90 مترمربع پالك شماره 347 فرعى از 105 اصلى واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى 

نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25- م الف: 1230878 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /9/151

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

شماره: 140060302006005719- تاریخ: 1400/09/03 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001171 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمد کمالى اندانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 392 و 386 و 
389 و 124 دفتر 523 و 512 و ســند 8821 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 
بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم محمد کمالى اندانى به شناسنامه 
شماره 2959 کدملى 1141232286 صادره فرزند محمود نسبت به 1/5 دانگ مشاع از 6 
دانگ یکباب ساختمان تجارى مسکونى به مساحت 55,17 مترمربع پالك شماره 512 
فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25- م الف: 1231393 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /9/153

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

شــماره: 140060302006005725- تاریخ: 1400/09/03 - جلســه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل و پرونده کالســه 1400114402006001148 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
محمد کمالى اندانى مبنى بر صدور ســند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... 
پالك شــماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 40848 مورخ 91/09/29 
و ســند 34720 مورخ 90/5/09 و ســند 3424 مورخ 87/07/27 و سند 21065 مورخ 
87/01/25 و ثبت در صفحه 203 دفتر 412 و صفحه 206 دفتر 412 و مالحظه نقشــه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم محمد 
کمالى اندانى به شناسنامه شــماره 2959 کدملى 1141232286 صادره فرزند محمود 
نسبت به 6 دانگ یکباب زمین داراى اعیانى. به مساحت 635,29 مترمربع پالك شماره 
277 و 372 و 371 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى 

شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25- م الف: 1231384 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /9/155

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

شــماره: 140060302006005724- تاریخ: 1400/09/03 - جلســه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل و پرونده کالســه 1400114402006001159 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
مهدى کمالى اندانى مبنى بر صدور ســند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... 
پالك شــماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 40848 مورخ 91/09/29  
و سند 34720 مورخ 90/05/09 دفتر 139 و سند 3424 مورخ 87/07/27 و سند 21065 
مورخ 87/10/25 و صفحه 206 دفتر 412 و صفحه 203 دفتر 412 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 رسمى به متقاضى داشته و تصرفات 

متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مهدى 
کمالى اندانى به شناسنامه شــماره 2346 کدملى 1141332442 صادره فرزند محمود 
زمین داراى حد اعیانى به مســاحت 634,02 مترمربع پالك شماره 277 و 372 و 371 
فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده  .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25- م الف: 1231369 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /9/157

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

شــماره: 140060302006005722- تاریخ: 1400/09/03 - جلســه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل و پرونده کالســه 1400114402006001155 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
روح اله کمالى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 40848 مورخ 91/09/29 
دفتر 139 و سند 34720 مورخ 90/05/09 دفتر 139 و سند 3424 مورخ 87/07/27 دفتر 
139 و سند 21065 مورخ 87/10/25 دفتر 139 و صفحه 203 دفتر 412 و صفحه 206 
دفتر 412 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 
به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم روح اله کمالى به شناسنامه شماره 24961 کدملى 1140241257 
صادره فرزند محمود نسبت به 6 دانگ یکباب کارخانه به مساحت 627,73 مترمربع پالك 
شــماره 277 و 372 و 371 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک 

خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25- م الف: 1231375 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /9/159

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

شــماره: 140060302006005723- تاریخ: 1400/09/03 - جلســه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل و پرونده کالســه 1400114402006001152 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
محمود کمالى اندانى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... 
پالك شــماره فرعى از اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 40848 مورخ 91/09/29 
و سند 34720 مورخ 90/05/09 و ســند 3424 مورخ 87/07/27 و سند 21065 مورخ 
87/10/25 و صفحه 203 دفتر 412 و صفحه 206 دفتر 412 و مالحظه نقشــه ملک و 
گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت 
از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم محمود 
کمالى اندانى به شناسنامه شــماره 90 کدملى 1141493128 صادره فرزند رضا نسبت 
به 6 دانگ یکباب کارخانه به مساحت 639,17 مترمربع پالك شماره 277 و 372 و 371 
فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود 

را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25- م الف: 1231355 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /9/161

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

شــماره: 140060302006005718- تاریخ: 1400/09/03 - جلســه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل و پرونده کالســه 1400114402006001172 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
روح اله کمالى مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 392 دفتر 523 
و 512 و صفحه 386 و 389 و 124 و 392 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد 
تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد 
تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع 

بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم روح اله کمالى به شناسنامه شماره 
24961 کدملى 1140241257 صادره فرزند محمود نسبت به 3 دانگ ساختمان تجارى 
مسکونى به مساحت 55,17 مترمربع پالك شــماره 512 فرعى از 111 اصلى واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى 

نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/25- م الف: 1231350 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /9/163

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

شماره: 140060302006005720- تاریخ: 1400/09/03 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001104 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم بتول رحیمى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 38842 مورخ 1400/01/23 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضــى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
بتول رحیمى به شناسنامه شماره 177 کدملى 1141613751 صادره فرزند حسن نسبت به 3 
دانگ یکباب خانه به مساحت 61,90 مترمربع پالك شماره 347 فرعى از 105 اصلى واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

طى گزارش کارشناس
در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر 
مى دارد اداره ثبت اســناد و امــالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نســبت 
به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضــى مذکور اقــدام نماید. تاریخ 
انتشــار نوبــت اول: 1400/09/10- تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/25- م الف: 
1231410 - محمــد کیانى - قائم مقــام رئیس اداره راه و شهرســازى. ســید محمود 
حســینى - عضو قضائى. سید امیرحســین حســن زاده - رئیس ثبت اســناد و امالك

 خمینى شهر /9/149

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

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

اصالحى 
ردیف 1ـ راى شماره 10724- 1400/09/08 هیات سوم چهار و نیم حبه مشاع از هفتاد و 
دو حبه ششدانگ یکباب ساختمان صحیح میباشد که در راى شماره 9139- 1400/07/28 
هیات سوم خانم طاهره جوادى به شناسنامه شماره 1476 کدملى 1283432331 صادره 
فرزند هادى نسبت به یک سهم مشاع از شانزدهم سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 488,68 مترمربع پالك شماره 379 فرعى از 15 اصلى بخش حوزه 
14 ثبت ملک غرب اصفهان ســهم االرث از هادى بیابانکى گورتانى سند 67635 مورخ 

1348/3/12 دفترخانه هفت اصفهان و سهم االرث از صغراجوادى آمده است
ردیف 2- راى شماره 10720- 1400/09/08 هیات سوم چهار و نیم حبه مشاع از هفتاد و 
دو حبه ششدانگ یکباب ساختمان صحیح میباشد که در راى شماره 9142- 1400/07/28 
هیات سوم خانم فاطمه بیابانکى گورتانى به شناسنامه شماره 24 کدملى 1290037167 
صادره فرزند هادى نسبت به یک سهم مشاع از شانزدهم سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 488,68 مترمربع پالك شماره 379 فرعى از 15 اصلى بخش 
حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان سهم االرث از هادى بیابانکى گورتانى سند 67635 مورخ 

1348/3/12 دفترخانه هفت اصفهان و سهم االرث از صغراجوادى آمده است
ردیف 3- راى شماره 10722- 1400/09/08 هیات سوم چهار و نیم حبه مشاع از هفتاد و 
دو حبه ششدانگ یکباب ساختمان صحیح میباشد که در راى شماره 9145- 1400/07/28 
هیات سوم خانم ایران بیابانکى گورتانى به شناسنامه شماره 1475 کدملى 1283432323 
صادره فرزند هادى نسبت به یک سهم مشاع از شانزدهم سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 488,68 مترمربع پالك شماره 379 فرعى از 15 اصلى بخش 
حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان سهم االرث از هادى بیابانکى گورتانى سند 67635 مورخ 

1348/3/12 دفترخانه هفت اصفهان و سهم االرثه از صغراجوادى آمده است. 
ردیف4- راى شماره 10721- 1400/09/08 هیات سوم چهار و نیم حبه مشاع از هفتاد و 
دو حبه ششدانگ یکباب ساختمان صحیح میباشد که در راى شماره 9143- 1400/7/28 
هیات سوم خانم بیگم بیابانکى گورتانى به شناســنامه شماره 28 کدملى 1289916683 
صادره فرزند هادى نسبت به یک سهم مشاع از شانزدهم سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 488,68 مترمربع پالك شماره 379 فرعى از 15 اصلى بخش 
حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان سهم االرث از هادى بیابانکى گورتانى سند 67635 مورخ 

1348/3/12 دفترخانه هفت اصفهان و سهم االرث از صغراجوادى آمده است. 
ردیف 5- راى شماره 10723- 1400/09/08 هیات سوم نه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ یکباب ساختمان صحیح است که در راى شماره 9149- 1400/07/28 هیات 
سوم آقاى اکبر بیابانکى گورتانى به شناسنامه شماره 41716 کدملى 1280305894 صادره 
اصفهان فرزند هادى نسبت به دو سهم مشاع از شانزدهم سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به استثنا بهاى ثمنیه اعیانى آن به مساحت 488,68 مترمربع پالك شماره 
379 فرعى از 15 اصلــى بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان ســهم االرث از هادى 

بیابانکى گورتانى سند 67635 مورخ 1348/3/12 دفترخانه هفت اصفهان آمده است. 
ردیف 6- راى شماره 10719- 1400/09/08 هیات سوم نه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ یکباب ساختمان صحیح میباشد که در راى شماره 9148- 1400/07/28 هیات 
سوم آقاى عباس بیابانکى گورتانى به شناسنامه شماره 18 کدملى 1289961050 صادره 
فرزند هادى نسبت به دو سهم مشاع از شانزدهم سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 488,68 مترمربع پالك شماره 379 فرعى از 15 اصلى بخش حوزه 
14 ثبت ملک غرب اصفهان ســهم االرث از هادى بیابانکى گورتانى ســند 67635 مورخ 

1348/3/12 دفترخانه هفت اصفهان و سهم االرث از صغراجوادى آمده است. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/10 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/09/25- م الف: 

1233658- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /9/166
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تاسیس
شرکت تعاونى کشت و دام بال دانه درتاریخ 1400/09/21 به شماره ثبت 1730 به شناسه ملى 14010585396 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و اجراى طرح و اداره واحد تولیدى در زمینه تولید محصوالت کشاورزى و دامدارى 
با استفاده از سرمایه و نیروى کار و مهارت اعضا و فروش محصوالت تولیدى. تبصره 1: شرکت مى تواند براى اجراى طرح مصوب و موارد مندرج در باال، با 
رعایت مقررات و اساسنامه و قراردادهاى منعقده، از سرمایه و ذخائر موجود، اعتبارات سرمایه گذارى هاى بخش دولتى، عمومى، تعاونى، بانک ها و اشخاص 
حقیقى و حقوقى دیگر، هدایاى نقدى و جنسى افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیالت بانکى نماید. تبصره 2: در صورتیکه از طریق 
ارگان دولتى و یا عمومى ذیربط، ضوابط و مقرراتى در زمینه، نوع و نحوه کار و اشتغال، وسائل، تجهیزات، تأسیسات و اماکن مورد نیاز فعالیت قانونى شرکت و 
سایر موارد مربوط وضع شده باشد، شرکت مکلف به رعایت آنهاست. تبصره 3: شرکت مى تواند مصالح، وسائل، تجهیزات، ماشین آالت، تأسیسات، انبارها 
و کارگاهها و دیگر نیازمندیهاى خود را به طریق مقتضى و مقرون به صرفه تأمین نموده و در جهت تحقق اهداف شرکت در مؤسسات تولیدى، تعاونى و دیگر 
نهادهاى اقتصادى سرمایه گذارى کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و مؤسسات دولتى و غیردولتى نماید. تبصره 4: در صورتیکه براى انجام هریک از 
فعالیتهاى موضوع تعاونى، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصالح قانونى باشد تعاونى مکلف به اخذ آن است. تبصره 5: شرکت مى تواند با توجه به نوع فعالیت، با 
رعایت مقررات اقدام به صدور تولیدات خود به خارج از کشور نماید و یا نیازمندیهاى خود را از خارج تأمین نماید. همچنین با برگزارى نمایشگاه و یا شرکت در 
نمایشگاههاى داخلى و بین المللى، ایجاد دفاتر نمایندگى و شعب در داخل و خارج کشور تولیدات خود را عرضه نماید. تبصره 6: شرکت مکلف است در جهت 
ارتقاء دانش و مهارتهاى فنى و شغلى اعضاى خود با دستگاهها و مؤسسات ذیربط همکارى نموده و موجبات شرکت هیأت مدیره، مدیرعامل، بازرس و دیگر 
اعضا را در دوره هاى آموزشى و تخصصى مربوطه فراهم نماید. به موجب مجوز از اداره کل وزارت کار و امور اجتماعى برابر با شماره مجوز 255666 در تاریخ 
1400/08/24در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان گلپایگان ، 
بخش مرکزى ، شهر گلشهر، محله گلپایگانى ، میثاق ، کوچه (حافظ) ، کوچه ((ایوب جمالى)) ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8784153820 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 33,000,000 ریال نقدى اولین مدیران آقاى یوسف توکلى به شماره ملى 1219597708 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 3 سال و به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال آقاى مهدى جمالى به شماره ملى 1219750980 به سمت 
عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى مجید جمالى به شماره ملى 1219775851 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى مظاهر جمالى به شماره ملى 1219952486 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 3 سال و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى حسنعلى توکلى به شماره ملى 6229762447 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد تعهد آور بانکى از قبیل چک، سفته، برات، و اوراق بهادار پس از تصویب هیات مدیره با امضاى آقاى یوسف توکلى وآقاى مظاهر جمالى و مهر 
شرکت و در غیاب رییس هیات مدیره آقاى مجید جمالى حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادى با امضاى آقاى یوسف توکلى و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى براتعلى جمالى به شماره ملى 1218867191 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى حسین 
جمالى به شماره ملى 1219615560 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال بموجب مجوز شماره 255666 مورخ 1400/08/24 وزارت کار و امور اجتماعى 

تاسیس گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى گلپایگان (1241537)

تاسیس
شرکت سهامى خاص پیمایش راه پارتاك درتاریخ 1400/09/17 به شماره ثبت 69466 به شناسه ملى 14010575163 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و واردات و صادرات، اعتبار اسنادى و تسهیالت و اعتبارات 
ریالى و ارزى ضمانتنامه ها و حوالجات و فایناس و ریفایناس نزد بانک ها و موسسات مالى و شرکت هاى داخلى و خارجى صرفا جهت شرکت، انتقال تکنولوژى 
از خارج به داخل کشور، طراحى و مهندسى و خرید و اجرا و نصب کلیه پروژه هاى تاسیســاتى و ساختمانى و ابنیه، طراحى و مهندسى و خرید و نصب و اجرا 
پروژه هاى تاسیساتى و ابنیه و راه و داخلى ساختمان ها اعم از هر نوع ســازه بکار رفته در آن، طراحى و خرید و اجرا و جدول بندى پیاده رو و محوطه سازى و 
فضاهاى سبز در داخل و خارج از کشور، زمین شناسى و ژئوفیزیک داخل و خارج از کشور، امکان سنجى و محاسبات فنى و مهندسى و اقتصادى و اجرا پروژه 
هاى پایین دستى ابنیه و تاسیسات زیر بنایى اسکله ها، ارائه خدمات فنى و مدیریت پروژه هاى مهندسى، اخذ کارت بازرگانى صرفا جهت شرکت، ترخیص 
کاال از گمرکات داخلى و خارجى و بین المللى، گشایش حساب صرفا جهت شرکت، خرید و ساخت و نصب تدارکات و تامین تجهیزات مهندسى و پتروشیمى 
خارج از کشور، مطالعه و طراحى و مهندسى و خرید و اجرا و نگهدارى از کلیه پروژه هاى انفورماتیک و آى تى و پایگاه داده ها و سرور ها و انرژى هاى نوین در 
داخل و خارج از کشور، بازاریابى غیرشبکه اى و غیرهرمى، داللى و حق العمل کارى، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى در داخل و خارج از 
کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى، انجام و طراحى و محاسبه سد سازى، طراحى و محاسبه و نظارت فنى و اجراى کلیه پروژه هاى عمرانى اعم از فلزى 
و بتنى ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند و سد سازى و تاسیسات مربوطه، نقشه بردارى و تسطیح اراضى و گود بردارى و تزریق سیمان و شمع کوبى و 
شمع ریزى سدهاى خاکى بتنى و تاسیسات برقى و مکانیکى ساختمان ها و کارخانجات صنعتى و نیروگاه ها، تولید و انتقال نیرو، ارائه خدمات فنى و پشتیبانى و 
طراحى و نگهدارى فنى و نظارت فنى در امر پروژه هاى تاسیسات برقى و مکانیکى و الکتریکى، طراحى و اجرا انواع دکل هاى ثابت و متحرك، خرید و فروش و 
واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى از کلیه بانک هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله سپاهان شهر ، بلوك 331 ، بلوار توحید غربى ، خیابان منجم ، پالك - 23 ، طبقه اول کدپستى 8179989393 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 114002173010 مورخ 1400/09/09 نزد بانک سپه شعبه توحید سپاهان شهر با کد 1503059 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى 
على رحیمى به شماره ملى 1289215995 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نادره نورى به شماره 
ملى 1292448954 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حیدر رحیمى به شماره ملى 1818628651 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى 
عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حسن رضائى گشنیگانى به شماره 
ملى 6339909906 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم نسرین شفیعى به شماره ملى 6609955700 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1241257)

آگهى تغییرات
شرکت تولیدى گز الله نصف جهان شرکت با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 51335 و شناسه ملى 10260699728 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/09/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * مهدى قاسمى دستگردى به شماره ملى 6339432948 به سمت رئیس هیئت مدیره ، محسن 
قاسمى دستگردى به شماره ملى 1287312233 به سمت مدیر عامل شرکت ، محمد قاسمى دستگردى به شماره ملى 1282405527 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره و سمیرا رضایت به شماره ملى 1271873710 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اسناد و 
مدارك و اوراق بهاء دار با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1241542)

آگهى تغییرات
شرکت پویا صادرات نقش جهان ســهامى خاص به شماره ثبت 748 و شناسه 
ملى 10260594691 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/09/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : على چترایى به کدملى 
1091551308 و حسن چترایى به کدملى 5499321876 و میترا احمدى به 
کدملى 1971369160 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند.روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (1241104)

آگهى تغییرات
شرکت پویا صادرات نقش جهان ســهامى خاص به شماره ثبت 748 و شناسه 
ملى 10260594691 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/09/07 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على چترایى1091551308 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیت مدیره و میترا احمدى 1971369160 به سمت رئیس هیات مدیره و 
حسن چترایى5499321876 به سمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (1241105)

آگهى تغییرات
شرکت راجین کابل پارسیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 40922 و شناسه ملى 10260586344 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/09/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * مى گل اجل لوئیان به کدملى 0441427881 با دریافت مبلغ 4080000000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر 
هیچ حق و حقوقى و سمتى در شرکت ندارد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 68000000000 ریال به مبلغ 63920000000 ریال کاهش یافت ماده4اصالحى:سرمایه 
شرکت مبلغ 63920000000 ریال نقدى است که تماماً به صورت نقد پرداخت و در اختیارمدیرعامل شرکت قرار گرفت. * شرکا و میزان سهم الشرکه هریک به شرح 
ذیل مى باشد : هادى اجل لوئیان به شماره ملى 1288272741 دارنده 13940000000 ریال سهم الشرکه مسعود رضا اجل لوئیان به شماره ملى 1283611082دارنده 
16660000000 ریال سهم الشرکه على اکبر اجل لوئیان به شماره ملى 1286267471دارنده 11560000000 ریال سهم الشرکه زهرا اجل لوئیان به شماره ملى 
1288189567دارنده 6800000000 ریال سهم الشرکه زینت سمبلستان به شماره ملى 1282214403دارنده 10200000000 ریال سهم الشرکه محمد مهدى 
اجل لوئیان به شماره ملى 0067219748 دارنده 840000000 ریال سهم الشرکه حسین اجل لوئیان به شــماره ملى 4723030891 دارنده 840000000 ریال 
سهم الشرکه مصطفى اجل لوئیان به شماره ملى 0067429173 دارنده 840000000 ریال ســهم الشرکه فاطمه اجل لوئیان به شماره ملى 0016450736 دارنده 
840000000 ریال سهم الشرکه احمد اجل لوئیان به شماره ملى 1281582832دارنده 1400000000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1241535)

آگهى تغییرات
شرکت مبین فوالد راوند خاورمیانه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 6740 و شناسه ملى 14008962723 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت از واحد ثبتى کاشان به واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ نگار - آئینه خانه ، خیابان 
چهار باغ باال ، کوچه باغ نگار [3] ، پالك - 9 ، طبقه همکف کدپستى 8163663691 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى کاشان (1241262)

01

03

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى فرماندار شبستر گفت: 
میانگین سنى استفاده از مواد مخدر کاهش یافته و به نوجوانان 
رسیده است. حسن سلیمى گفت: آموزش مقدمه پیشگیرى 
است بنابراین باید با تهیه و تدوین برنامه هاى آموزشى نسبت 
به آگاهى بخشى به اقشــار مختلف مردم ازجمله مدارس و 
خانواده ها سیاستگذارى هاى الزم صورت گیرد. وى با بیان 
اینکه عوامل اجتماعى وابســته به فقر جامعه، در وابستگى 
انسان به مواد افیونى مؤثر است، یادآور شد: میزان بروز اعتیاد 

در گروه هاى پایین اجتماعى باالتر است.

کاهش سن استفاده
 از مواد مخدر 

کارخانه تولید مدرك
کارشناس مرکز رشد دانشــگاه امام صادق(ع) بیان کرد:  با 
تصویب طرح «ساماندهى نظام سنجش و پذیرش کنکور 
در مقطع کارشناسى» دو اشکال عمده به وجود آمده است و 
دانشگاه به علت عدم مسئولیت در تعیین شایستگى هاى الزم 
براى جذب دانشجویان، نسبت به خروجى هاى دانشگاه نیز 
مسئولیتى قبول نمى کند و به این ترتیب، به نهادى منفعل و 
مسئولیت گریز تبدیل شده است که تنها کارکرد آن، کارخانه 

تولید مدرك است.

03 زمستان سرد روابط

نگار اصغرى پور، دانشیار روانشناسى بالینى با تأکید بر اینکه 
استفاده از تلفن همراه و شبکه هاى مجازى جایگزین روابط 
حضورى مردم شــده، گفت: اســتفاده نامتعارف از فضاى 
مجازى اوضاع ارتباطات اجتماعى را پیچیده کرده و سبب 

دورى خانواده ها از یکدیگر شده است.

حومه شــهر و حاشیه هایش با باغ هاى پنهان که میزبان 
جوانان شده است. بیشــتر خانواده ها از وجودشان خبر 
ندارند و نمى دانند که جوان هایشان در این پارتى هاى 
شبانه شرکت مى کننــد. تفریحاتى که به فاجعه تبدیل 

مى شود.
شــرکت کنندگان متفاوتند؛ کســانى که قید همه چیز 
را زده اند؛ خیلى هایشــان یک بار یا دو بــار کرونا گرفته 
اند و ترس زیادى از مبتال شــدن ندارنــد. بعضى ها هم 
دلشان به آنتى بادى هایشان خوش است. میهمان ها دو 
دسته اند، یا معرفى شده اند و یا میزبان دعوتشان کرده. 
قیمت ورودى ها هم یکســان نیست و بســــتگى به 
پک هایى دارد که براى جلوگیرى از کرونا تهیه شــــده 
اســــت؛ گران ترینشان بین 700 تا 800 هزار تومان و 
ارزان ترینشان 250 تا 300 هزار تومان ورودى دارد. بسته 
به جیب شرکت کنندگان و اینکه تا چه حد به سالمتیشان 
اهمیت مى دهند. پک ها، از گرفتن درجه اکسیژن و تب 
شروع مى شود و به گرفتن تست، ختم. از یکى دو روز قبل 
تا روز میهمانى . بماند که نه پزشکى هست و نه پرستارى. 
این مراسم فرمالیته تنها و تنها براى اطمینان خاطر کسانى 
است که کمى وسواسى تر از بقیه هستند. تجارتى مرگ 

بار در روزهایى که خیلى ها توان زندگى با کرونا را ندارند.
فرار از مشــکالت، تنهایى، شــادى و بهانه هاى دیگر 
دالیلى شــده که پارتى ها رونق پیدا کنند. پارتى هایى، 
بدون مرز و قانون. قانونى که حداقل براى کسانى که یک 
بار صابون کرونا، به تنشان خورده و یا از مرگ جسته اند، 
چندان محلى از اعراب ندارد تا جایى که ترس از مرگ هم 
نمى تواند جلویشان را بگیرد. با این حال، کرونا هنوز هم 
تجربه مبارزه با مرگ و زندگى براى بســیارى از افرادى 

است که با اکراه به میهمانى آمده اند. 
رعنا دو دهه از زندگیش را سپرى کرده و از دو سال پیش 
اهل این میهمانى ها بوده، او حدود یکسالى است که به 
قول خودش به هیچ میهمانى نرفته، اما نتوانسته از دست 

کرونا دربرود و به نوع ســختى از کرونا مبتال شده و یک 
ماهى با آن دســت و پنجه نرم کرده تا حاال که باالخره 
توانسته به حالت عادى برگردد. او حاال تجربه هراس از 
مرگ را دارد، اما ماندن در خانه هم برایش غیرممکن شده 
است. چندتایى از دوستانش هم به همین شکل بوده اند. 
کروناى ضعیفى گرفته اند و خیالشان راحت شده است، اما 
بودن در خانه و سپرى کردن ماه ها براى آنها کابوس شده 
و این میهمانى هاى شبانه برایشان سوپاپ اطمینانى شده 
است که روانشان را نجات دهد. گرچه با انواع استرس ها 

دست به یقه شده اند، اما به قول خودشان «بى خیال».
«بى خیالــى» بیمارى کــه این روزها خطرنــاك تر از 
کروناست. این را محمود طالبى مى گوید. روانپزشکى که 
معتقد است: «بى خیالى عارضه ها و آسیب هاى زیادى را 

به جامعه وارد مى کند.»

به نظر این متخصص، بى خیالى نمى تواند درمان دردهاى 
روحى ناشــى از کرونا باشــد:« اینکه ما تبدیل به قاتلى 
خاموش شــویم و هر جا که دلمان مى خواهد برویم، از 
نقص هاى فرهنگى ما ناشى مى شود، متاسفانه جامعه 
ما بیشتر از آنکه اقتصادى یا سیاسى باشد، فرهنگى است 
و تا نگاه ما به فرهنگ اصالح نشــود، نمى توان انتظار 

معجزه داشت.»
اما آنهایى که بى خیالند، شــادى کردن را حق خودشان 
مى دانند. بسیارى از جوانانى که این روزها تن به هر چیزى 
مى دهند تا شاد باشند و براى ماجراجویى هم که شــده 
ســــعى مى کنند این جشــن هــــا را تجربه کننــد. 
جالب اینجاســت که این اتفاقات زیرپوستى، در غفلت 
مســئوالن فرهنگى رخ مى دهد، آنهایى کــه همیشــه 
خــــوب حــرف مــــى زنند و تیترهــــاى خوبى به 

رسانه ها مى دهند. تیترهایى که باعث نمى شود، جوانان 
بى خیال پارتى ها شوند. محمود طالبى، این روزها مراجعان 
زیادى بخاطــر کرونا دارد. از بیمارى وســواس گرفته تا 
ترس ها و توهمى که بعد از گرفتار شدن به این ویروس 
نامرئى خطرنــاك، بیمارانش را مبتال به انواع و اقســام 
مشــکالت روحى کرده است. افســردگى و اضطراب
 دو کلمه اى اســت که این پزشک متخصص زیاد آنها را 
به کار مى برد. کلماتى که دست از سر بسیارى از بیماران 
نجات یافته از کرونا برنمى دارد. در کنار این موضوعات نیاز 
به شادى و میهمانى و دیدن دوستان دور و نزدیک، تضادى 
نامتناسب را ایجاد کرده است. به نظر دکتر طالبى تا زمانى 
که کرونا هست این ترس ها هم هست؛ گرچه خیلى ها 
دل به دریا مى زنند و در پارتى ها و میهمانى ها بدون محابا 
شرکت مى کنند. پارتى رفتن هایى که جز بیمارى و شادى 

ناچیز موقتى، چیز دیگرى را عاید شرکت کنندگانش نمى 
کند. هشدارها هم خیلى وقت است خاصیتشان را از دست 
داده اند تا پارتى ها زیر پوست شهر، مخفیانه و پنهانى و به 
دور از قانون مثل قارچ رشد کنند؛ پنهان از دیدها و بدون 
مرز و مقررات که تنها با یک تب گرفتن ســاده، افراد را 

مجاب مى کند که به کرونا مبتال نمى شوند.
حاال شهر، بزرگ و کوچک نمى شناسد؛ در اکثر مناطق 
حاشیه اى، در طول هفته، خانه هایى هستند که میزبان 
میهمانى هاى ممنوعه شده اند و قرنطینه و فاصله هاى 

اجتماعى را به سخره گرفته اند.
این در حالى اســت که با وجود کاهش آمار مرگ و میر 
ناشى از کرونا، همچنان آمار رسمى جانباختگان کرونا، 

در ایران باالست.
دکتر طالبى، از دالیل روان شــناختى این موضوع یعنى 
کم توجهى بخشــى از جامعه به هشدارها و توصیه هاى 
مرتبط با کرونا را مبتال شــدن آنها به بى حسى عاطفى و 
دور شدن از فرهنگ جمعى مى داند؛ موضوعى که سبب 
شده احساس مسئولیت این عده در قبال دیگران کمرنگ 
شود: «مفهومى به نام اثر تماشاگر داریم، به این معنى که 
مردم مسئولیت رعایت و شرایط کرونا را به دیگران محول 
مى کنند، در واقع داســتان این اســت که هر چه جمعى 
بزرگ تر باشد، ازبار روانى و هزینه کمک کردن کم مى 
شود و تک تک افراد کمک کردن خودشان را از رفتار بقیه 
گروه استنباط مى کنند. در کنار این مسئله، اگر تبلیغات در 
رابطه با یک موضوع خاص، از حد بگذرد، تأثیرات معکوس 
دارد، به ویژه اینکه در فضاى مجازى تبلیغات وسیع، سبب 
سردرگمى مردم مى شود، در حالى که ما نیازمند اطالع 
رسانى به صورت واحد از طریق مسئوالن و رسانه هاى 
قابل اعتماد هستیم. وقتى نظرات متناقضى از مسئوالن در 
مورد راه هاى مقابله وجود داشته باشد، مردم این موضوع را 
جدى نمى گیرند و روال عادى را دنبال مى کنند، بنابراین 
ما به شدت نیازمند یک سخن واحد و وحدت کلمه از طرف 

تمامى گروه هاى مرجع اجتماعى هستیم.»

جشن هایى که این روزها بدون مرز و قانون برگزار مى شود

کرونا پارتى؛ جشن دلتنگى

موضوع مهاجرت همواره یکى از دغدغه هاى مسئوالن و تصمیم  
سازان کشــور بوده اســت و البته در این میان مهاجرت نخبگان از 

اهمیت بیشترى برخوردار  است.
مرکز افکارســنجى کیو، در آذرماه 1400 
خورشیدى، نخستین نظرسنجى ملى «تمایل 
به مهاجرت» را با هدف بررسى میزان تمایل به مهاجرت 
و نیز مهم ترین انگیزه هاى آن در دستور کار قرار داد. بر اساس 
پیمایش وضعیت اجتماعى فرهنگى و اخالقى جامعه ایران، 
تمایل به مهاجرت در سال 95 برابر با 29/8درصد بوده است. 
به عبارتى 29/8 درصد از افراد در آن ســال بیان کرده اند که مایلند 

مهاجرت کنندکه اکنون بر اساس پیمایش کیو در آذرماه 1400، این 
نسبت به بیش از 33 درصد رسیده است.

یافته هاى این نظرسنجى نشــان داد، یک ســوم از پاسخگویان 
در صورت فراهم بودن شــرایط مایل اند به صــورت موقت یا دایم 
مهاجرت کنند. به عبارتى از هر 3 ایرانى ، یک نفر مایل به مهاجرت 
بوده اســت.  به عبارتى  تمایل بــه مهاجرت در ایــران  33 درصد 

مى باشد.
تمایل به مهاجرت در بین ساکنان تهران46 درصد، مراکز استان 41 
درصد، در شهرستان ها 28 درصد و جالب اینکه تمایل به مهاجرت 
در روستاها 29 درصد مى باشد.  براساس نتایج این نظر سنجى افراد 

با تحصیالت دانشگاهى و باالى دیپلم 47 درصد  و دیپلم و کمتر 26 
درصد تمایل به مهاجرت دارند. همچنین  جوانان (افراد زیر 30سال) 
با 43 درصد  و افراد باالى 30 سال 29 درصد تمایل به مهاجرت دارند 
به طورى که تقریبا از هر 2 نفر جوان زیر 30 سال، یک نفر مایل به 
مهاجرت اســت.  همچنین مردان با 37 درصد  بیشتر از  زنان با 30 
درصد  متمایل به مهاجرت هســتند .عالوه بر این، مهاجرت همراه 
با خانواده ( 67 درصد)  و به صورت دایم (83درصد) ، مطلوب ترین 
الگوى مهاجرت در بین کسانى است که مایل به مهاجرت بوده اند. در 
مقابل یک سوم از کسانى که اعالم کرده اند مایل به مهاجرت هستند، 

مهاجرت موقت را ترجیح مى دهند.

ندار شبستر گفت: 
یافته و به نوجوانان

 مقدمه پیشگیرى 
ى آموزشى نسبت 
م ازجمله مدارس و 
ت گیرد. وىبا بیان

امعه، در وابستگى 
: میزان بروز اعتیاد 

جشنها

سازان کشــور بوده اســ

خو
به مهاجرت»
و نیز مهم ترین انگ
پیمایش وضعیت
تمایل به مهاجرت
8به عبارتى 29/8 درصد از

از هر 3 نفر، یک نفر 
مایل به مهاجرت است

دریا قدرتى پور



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى مؤمنــان! هر کس تجــاوزى را بنگرد و شــاهد دعوت به 
منکرى باشــد و در دل آن را انــکار کند خــود را از آلودگى 
ســالم داشــته اســت و هر کــس بــا زبــان آن را انــکار کند 
پــاداش داده خواهد شــد و از اولى برتر اســت و آنکس که با 
شمشیر به انکار برخیزد تا کالم خدا بلند و گفتار ستمگران 
پســت گردد، او راه رســتگارى را یافته و نور یقین در دلش 

موال على (ع)تابیده.
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هنرمندان سوزن دوزى و رودوزى اصفهان در نمایشگاه 
«سفیران نصف جهان» که به همت سازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان برگزار شد، بخشى 

از انواع گوناگون این هنر اصیل را به نمایش گذاشتند.
شاید بیشتر ما با شنیدن نام ســوزن دوزى در سال هاى 
اخیر به یاد هنر دســت زنان بلوچ و زنــان خطه جنوب 
بیفتیم اما سوزن دوزى و رودوزى هاى سنتى در همین 
اصفهان خودمان ریشــه درازى دارد و آن طور که زنان 
هنرمند اصفهانى مى گویند 17 نوع سوزن دوزى توسط 
مادربزرگ ها و مادران ما در اصفهان انجام مى شده که 

آنها تالش دارند بار دیگر آنها را ترویج دهند.
بخشى از این هنر اصیل و زیبا به همت مرکز تخصصى 
بانوان آفتاب وابســته به ســازمان فرهنگى، اجتماعى 
و ورزشى شــهردارى اصفهان در نمایشگاه «سفیران 
نصف جهان» و در قالب مدرســه استاد شــاگردى در 

انگورستان ملک برپا شد.
در این نمایشــگاه آثارى از مینا نصیرى، ناهید معقولى، 
آفاق امیریان و مژگان همایون نژاد از پیشاگامان دوخت و 
ترویج انواع سوزن دوزى هاى ایرانى به همراه شاگردان 

آنها به نمایش درآمد.
در حاشیه این نمایشگاه از پرچمى که توسط یکى از زنان 
هنرمند اصفهانى رودوزى شده رونمایى شد. این پرچم 
قرار اســت در بارگاه امامزاده هالل ابن على(ع) کاشان 

مورد استفاده قرار گیرد.
■■■

شادى فضلى، مدیرکل امور بانوان و خانواده استاندارى 
اصفهان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه سفیران نصف جهان 
صنایع دستى را میراث فرهنگى ملموس کشورمان دانست 
و اظهار داشت: صنایع دســتى یکى از مهم ترین عوامل 
رشد تولید ناخالص ملى کشورمان محسوب مى شود و 

در کنار صنعت گردشگرى، مى تواند موجب ایجاد اشتغال 
پایدار شود. زنان هنرمند حاضر در این نمایشگاه نیز تأکید 
داشتند به واسطه این تولیدات، بانوان بسیارى صاحب 
اشتغال پایدار شده و خانواده هاى زیادى موفق به کسب 

درآمد شده اند.
وى ادامه داد: بیــش از نیمى از انواع صنایع دســتى در 
کشــورمان توســط هنرمندان زن تولید مى شود. شهر 
اصفهان نیز همواره مهد هنرهاى زیبا و پایتخت فرهنگى 
صنایع دســتى در قرن هاى متمادى بوده اســت. ذوق، 
هنر و پشــتکار هنرمندان اصفهانى به گونه اى است که 
تولیدات دست  ساز آنها مورد اقبال گردشگران داخلى و 

خارجى است.
فضلى از شــهردار، اعضاى شــوراى اســالمى شهر 
اصفهان و سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
درخواست کرد از طرح ایجاد مدرسه استاد شاگردى که 
حدود 3 سال پیش در شوراى مهارت استان مصوب شد 
حمایت کنند تا به مرحله اجرا برســد و همچنین مکانى 
به برپایى نمایشــگاه هاى دائمى و فصلى براى نمایش 

دست سازه هاى زنان هنرمند اصفهانى اختصاص دهند.
■■■

همچنین فرزانه کالهدوزان، عضو کمیسیون فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــوراى اسالمى شهر اصفهان این 
شهر را خاســتگاه و منزلگاه هنرمندان دانست و اظهار 
داشت: روش آموزشى استاد شاگردى یکى از روش هاى 
بســیار موثر براى انتقال هنر میان نســل ها و پایدارى 
رشته هاى هنرى اســت که مى تواند در سایر رشته ها و 

مشاغل نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وى افزود: با توجه به افزایش فارغ التحصیالن دانشگاهى 
که گاهى از مهارت متناســب با رشــته تحصیلى خود 

برخوردار نیستند، نیاز است این روش در تمام دانشگاه هاى 
کشور ترویج شــود. روش استاد شــاگردى در پیشینه 
فرهنگى و هنرى کشور و شهرمان وجود دارد و جاى خالى 
این روش که نوعى رابطه تربیتى میان استاد و هنرآموز 
نیز در آن وجود دارد در آموزش و پرورش و آموزش عالى 

ما احساس مى شود.
کالهدوزان زنان را پیشگام و تمدن ساز دانست و تأکید 
کرد برپایى نمایشگاه سفیران نصف جهان مى تواند آغازى 
براى برداشــتن گام هاى بزرگ تر براى معرفى و ترویج 
هنرهاى فاخر و همچنین بــروز خالقیت در هنرهاى 

جدید باشد.
■■■

رســول میرباقرى، رئیس کمیسیون عمران، معمارى و 
شهرسازى شوراى اسالمى شــهر اصفهان نیز در این 
مراسم با تبریک والدت حضرت زینب(س) بیان کرد: 
تمام عالم هستى باید به ایستادگى همراه با صالبت آن 

حضرت در مقابل دیکتاتور زمانه خود افتخار کند.
وى با اشــاره به پیش رو بودن زنان در هنرهاى ظریف 
اضافه کرد: پرداختن به استعدادها و توانمندى هاى زنان 
از جمله دغدغه هاى مهم ما در شــوراى اسالمى شهر 
اصفهان اســت که امیدوارم بتوانیم با ایجاد تسهیالتى 
از هنر زنان هنرمند اصفهان و ظرفیت هاى آنها حمایت 

کنیم.
■■■

در ادامه مجتبى شــاه مرادى، معاون فرهنگى شهردار و 
رئیس ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه هنر ایران زمین مدیون مردان و زنان 
بسیارى بوده، گفت: برخى از این هنرها مانند فرش بافى 
سبقه بیشترى در میان بانوان کشورمان دارد که آکنده از 

هنر است و دختران و زنان این ســرزمین هنوز با بافت 
فرش هنرآفرینى مى کنند. یکــى دیگر از این هنرهاى 

فاخر نیز، رودوزى و سوزن دوزى است. 
وى با بیان اینکه رودوزى صرفًا هنــرى تزئینى نبوده 
و کامًال کاربردى بوده، بیان کــرد: امروزه به دنبال این 
هستیم که هنر و صنایع دستى را کاربردى کنیم در حالى 
که این امر در گذشــته وجود داشــته و رودوزى یکى از 

تجلیات بارز مصرف هنر بوده است.
شــاه مرادى آمیختگى با کاربرد در زندگى را وجه تمایز 
هنرهاى اصیل و هنرهاى امروزى دانست و خاطرنشان 
کرد: زنان ایرانى همواره تمایل داشته و دارند که همه چیز 
در محل زیست آنها زیبا باشد. اگر قرار است اصفهان شهر 
زندگى باشد، این هنرها باید همچنان در زندگى ما جارى 
باشد و اگر فرزندان ما در معرض این هنرها قرار گیرند، 
دیگر پاى آنها در مواجهه با هر پدیده جدیدى نمى لغزد و 

ذائقه آنها تغییر نمى کند.
معاون فرهنگى شــهردار اصفهان بــا تمجید از تالش 
بانوان هنرمند اصفهانى براى ترویج هنر رودوزى، ابراز 
امیدوارى کرد چشمان همه ما به تماشاى این آثار فاخر 

عادت کند.

■■■
همچنین لیال لندى اصفهانــى، رئیس دفتر تخصصى 
بانوان آفتاب وابسته به سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى 
شهردارى اصفهان گفت: اصفهان مهد هنر و پایتخت 
فرهنگ ایران است و با اینکه رودوزى هاى اصفهان در 
گذشته حرف اول را در کشور مى زده، این هنر کم کم به 
فراموشى سپرده شده است اما با برگزارى این نمایشگاه 

تالش کردیم این هنر بار دیگر ترویج داده شود.
وى افزود: درخواست پیشکســوتان این هنر اختصاص 
مکانى ثابت براى رســاندن هنرجویان خود به اشــتغال 
پایدار و برگزارى نمایشگاه هاى فصلى و دائمى است چون 
متأسفانه برخى دست ســازه هاى موجود در بازارچه ها از 
کیفیت خوبى برخوردار نیستند و هنرجویان نیز به اشتغال 
پایدار نمى رســند. لندى پرداختن به هنــر را از راه هاى 
پیشگیرى از افسردگى دانســت و گفت: در کنار پیگیرى 
راه اندازى مدرســه استاد شــاگردى، امیدوارم به همت 
شــهردارى اصفهان، دفتر امور بانوان استاندارى، کمیته 
بانوان شوراى اسالمى شهر و اداره کل میراث فرهنگى، 
صنایع دستى و گردشگرى مکانى به نمایشگاه دائمى این 

آثار اختصاص یابد.

نمایش گوشه اى از یک هنر اصیل به همت سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 

هنر سوزن دوزى، پتانسیل پنهان اصفهان


