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سمى که صداوسیما به خورد مردم مى دهدهواى استان تا اواخر وقت دوشنبه بارانى استکتایون ریاحى: از «زلیخا» بسیار آموختمکنیا در الهیجان چاى تولید مى کند؟! گل مغانلو در نظرسنجى AFC چهارم شد اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خطر «اومیکرون» 
و پرهیز از 

دورهمى هاى 
یلدایى 

شوك روسیه به کشاورزان دهاقانى
3
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6000 هکتار فضاى 
سبز اصفهان در 
معرض نابودى

دبیر کمیته اپیدمیولوژى و پژوهش کمیته علمى کشورى 
مقابله با کووید19، ضمن تشریح وضعیت بیمارى در 
کشور، گفت: همچنان مطالعات نشان مى دهند که 

واکسیناسیون با واکسن هایى که در اختیار داریم، براى 
سویه اومیکرون هم اثرگذارى خوبى داشته است...

مدیــر عامل ســازمان پارك ها و فضاى ســبز 
شــهردارى اصفهان گفت: ســهم فضاى سبز 
شــهر از کل حوضه آبخیز زاینده رود تنها یک 

درصد است.
مجیــد عرفان منش ادامه داد: علــى رغم اینکه 
اصفهان اکنون آلوده ترین شــهر ایران به شمار 
مى رود، اما تاکنون هیچ گونه اقدام جدى در این 
زمینه انجام نشــده این در حالى اســت که تنها 
فضاى سبز شهر مى تواند اکسیژن تولید و کربن 
را جذب کند و حافظ محیط زیست شهرمان باشد.
وى اظهار کرد: شش هزار هکتار فضاى سبز شهر 

اصفهان در معرض...

کیسه  خرید شب یلداى مردم کوچک شده استکیسه  خرید شب یلداى مردم کوچک شده است
اشاره رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروش شهرستان اصفهان به گرانى در بازار و قدرت خرید پایین مردم؛اشاره رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزى فروش شهرستان اصفهان به گرانى در بازار و قدرت خرید پایین مردم؛
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مدیر جهاد کشاورزى شهرستان دهاقان مى گوید وقتى کشور روسیه محصول فلفل این شهرستان را برگشت داد
 به شدت منجر به غافلگیرى گلخانه داران دهاقانى شد

آزمون، بهترین لژیونر شد
ســایت AFC چنــد روز پیش یک 
نظرســنجى بــه راه انداختــه بود 
تا بهتریــن لژیونر هفته قاره کهــن را معرفى کند. ســردار آزمون با 
درخشــش به همراه زنیت مقابل چلســى در لیگ قهرمانان اروپا و 
اللهیار صیادمنش با درخشش با زوریا در لیست نامزدها قرار داشتند. 

روزگذشته این نظرسنجى به پایان رسید و...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

62 میلیارد ریال 
پرونده قاچاق کاال 
در استان اصفهان 

تشکیل شد

نفرات برتر جشنواره ملى ترویج نجوم ادیب معرفى شدند
در مراسمى با حضور معاون فرهنگى شهردار و رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان؛
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لک در بازى لک در بازى 
با ذوب آهنبا ذوب آهن
 محروم نیست

2

3

نماینده اصفهان در مجلس توضیح دادنماینده اصفهان در مجلس توضیح داد

ابهام در ابهام در 
اختصاصاختصاص

 ردیف بودجه ردیف بودجه
 به طرح به طرح

 بن-بروجن بن-بروجن

وزیر ارتباطات:وزیر ارتباطات:

سرعت اینترنت سرعت اینترنت 
حق الناسحق الناس

 است است

محمد شیرى: اخالق ها محمد شیرى: اخالق ها 
برره اى شده است!

44

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان درنظر دارد تعداد پنج پالك 
مسکونى واقع در بلوکهاى 233و234 شهر جدید بهارستان را از طریق 

فراخوان عمومى بفروش برساند . 
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشــتر مى توانند از تاریخ سه شنبه  
   www.bonyadmaskan-isf.ir   1400/9/30  به آدرس اینترنتــى

مراجعه نمایند . 

  

تجدید آگهى
 فراخوان عمومى

چاپ  اول چاپ  اول 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان درنظر دارد سه پالك زمین 
با کاربرى تجارى واقع در بلوار ارم و معلم شــهر جدید مجلسى (جنب 

دبستان البرز) را از طریق فراخوان عمومى به فروش برساند . 
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشــتر مى توانند از تاریخ سه شنبه  
   www.bonyadmaskan-isf.ir   1400/9/30  به آدرس اینترنتــى

مراجعه نمایند .

  

تجدید آگهى
 فراخوان  عمومى

چاپ  اول چاپ  اول 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

ا ا

ى

ى

5

نیستمرروم محر  محروم نیستتوم نیسترر

آزمون، بهتر

تا بهتریــن لژیونر هفته قاره کهـ
درخشــش به همراه زنیت مقابل
اللهیار صیادمنش با درخشش با

روزگذشته این نظرسنجى به پایان

للللللللللللللللللل
ال
ن

شرکت قند اصفهان (سهامى عام)درنظر دارد نسبت به فروش اقالم ذیل از طریق مزایده عمومى اقدام نماید 
متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند جهت بازدید از اقالم ضایعاتى و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهى به 
مدت 10 روز کارى در ساعات ادارى به محل شرکت واقع درخیابان جى شرقى، سه راه ارغوانیه واحد فروش مراجعه 

نمایند.
آخرین مهلت تحویل پاکات و پیشنهادات قیمت، پایان وقت ادارى  مورخ 10/14/ 1400 در محل دبیرخانه شرکت قند 

اصفهان مى باشد .
تاریخ گشایش پاکات : روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15

شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر 11-35210810 - 031 داخلى 351 آقاى گلنارى ساعت 8 صبح لغایت 12 ظهر

آگهى مزایده  عمومى
 فروش ضایعات و اقالم مازاد   متعلق به شرکت قند اصفهان

      شرکت قند اصفهان ( سهامى عام )

مقدارشرحردیفمقدارشرحردیف

1 تنلوله مسى ضایعاتى1504 تنضایعات آهن آالت1

5 تنکابل روکش دار مسى ضایعاتى15 تنضایعات استیل 316 نگیر2

25 تنالکتروموتور ضایعاتى 16 تنضایعات چدن3

شرکت قند اصفهان (سهامى عام)درنظر دارد نسبت به فروش اقالم ذیل از طریق مزایده عمومى اقدام نماید 
متقاضیان شرکت در مزایده میتوانند جهت بازدید از خودرو هاى سوارى، وانت  و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 
انتشار آگهى به مدت 10 روز کارى در ساعات ادارى به محل شرکت واقع درخیابان جى شرقى، سه راه ارغوانیه 

واحد فروش مراجعه نمایند. 
آخرین مهلت تحویل پاکات و پیشنهادات قیمت پایان وقت ادارى،  مورخ 10/14/ 1400 در محل دبیرخانه شرکت 

قند اصفهان مى باشد . 
تاریخ گشایش پاکات روز چهارشنبه مورخ 1400/10/15

شماره هاى تماس جهت اطالعات بیشتر 11-35210810 - 031 داخلى 351 آقاى گلنارى ساعت 8 صبح لغایت 
12 ظهر

تعدادشرحردیف
4 دستگاهخودرو سوارى سمند سورن 1
2 دستگاهوانت پیکان 2
1دستگاهوانت مزدا  تک کابین3

آگهى مزایده  عمومى
  فروش اقالم مازاد(خودرو هاى سوارى و وانت) بر نیاز متعلق به شرکت قند اصفهان 

      شرکت قند اصفهان ( سهامى عام )



0202جهان نماجهان نما 4208یک شنبه  28 آذر  ماه   1400 سال هجدهم

نایب رئیس انجمن داروســازان ایران با اشاره به حذف 
سراسرى نسخ کاغذى در راســتاى اجراى طرح نسخه 
الکترونیک از ابتداى دى ماه گفــت: طبق آمار بیمه ها، 
میزان مشارکت پزشکان در نسخه نویسى الکترونیک به 
60 تا 80 درصد رسیده، با این آمار هم 200 تا 300 هزار 
عدد از نسخ ،کاغذى است و با حذف نسخه کاغذى، قاعدتًا 
همین تعداد بیمار از اول دى در داروخانه ها ســرگردان 

خواهند بود.
ســید على فاطمى افزود: همچنین بسیارى از پزشکان 
که بسیارى از آنها از پزشکان مطرح هستند، از آنجایى 
که نیازى به قرارداد با ســازمان هاى بیمه ندارند، زیر بار 

این طرح نرفتند و تعداد آنها در آمار ســازمان هاى بیمه 
لحاظ نشده اســت. او تأکید کرد: در عین حال باید توجه 
کرد که در حال حاضر بسیارى از بیماران براى دریافت 
ویزیت پزشکان متخصص و فوق تخصص از شهرهاى 
کوچک به مراکز استان مراجعه مى کنند که بر اساس آمار 
سازمان هاى بیمه، کمترین مشارکت را در طرح نسخه 
الکترونیک دارند. با این شرایط تکلیف مراجعه آنها از اول 
دى به داروخانه ها چیست؟ آیا مى توانیم بیمار شهرستانى 
را مجدداً به پزشــک برگردانیم؟ آیا پزشک حاضر است 
نسخه را الکترونیک کند؟ اگر نکرد باید نسخه کاغذى را 

آزاد در داروخانه بپیچیم؟

در حالى کــه طى چند مــاه اخیر «کندى» ســرعت 
اینترنت هاى تلفن ثابت براى کاربران و کســب وکارها 
مشــکل آفرین بوده، وزیر ارتباطات در نشست خبرى 
دیروز شنبه خود گفت: سرعت اینترنت حق الناس است.

عیســى زارع پور در بخش دیگرى از صبحت هاى خود 
براى حل این مشکل گفته که دستور داده تا این موضوع 
به طور ویژه پیگیرى شــود. او عنوان کرد: در کشور ما 

فشار بر شبکه موبایل است که ظرفیت آن را نداریم.
چند روز قبل معاون فنى شــرکت ارتباطات زیرساخت 
از کاهش 430 گیگابیتى ظرفیت پهناى باند بین الملل 
شــرکت ارتباطات زیرســاخت به علت قطع فیبر خبر 

داد، حاال وزیــر ارتباطات عنوان مى کنــد 20 ترابیت 
بر ظرفیت شــبکه زیر ساخت در ســال 1401 اضافه 
مى شود. او با اشــاره به وضعیت اینترنت ایران در بین 
کشورهاى دیگر گفت: در اینترنت ثابت وضعیت بسیار 
نامناسبى داریم، در بین 180 کشور رتبه 142 را داریم، 
همه متخصصین مى دانند که این وضعیت یک شبه به 
وجود نیامده است. براســاس الیحه بودجه سال آینده،  
بودجه وزارت ارتباطات از پنج هزار و 97 میلیارد تومان 
به 13 هزار میلیارد و 988 میلیون تومان افزایش یافته و 
بیشترین درصد تغییر نسبت به سال گذشته را در میان 

وزارتخانه ها، به خود اختصاص داده است.

خطر سرگردانى 300 هزار 
بیمار در داروخانه ها 

سرعت اینترنت
 حق الناس است

زندگى با 4 میلیون مهاجر  
دبیر اتــاق بازرگانى تهــران اظهار    ایلنا |
کرد:  به طور رســمى چهار میلیــون مهاجر در 
ایران زندگى مى کنند با اینکه ایران یک درصد 
از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده اما دو 
درصد از مهاجران دنیا در ایران هستند. نزدیکى 
فرهنگى هم کمک کرده تــا هضم فرهنگى – 

اجتماعى مهاجران در کشور کار آسان ترى شود.

دخل و خرج 
«علیصدر» نمى خواند  

  ایسنا| مدیر عامل شــرکت ســیاحتى 
علیصدر با اشاره به اینکه علیصدر در طول سال 
100 روز کارى دارد، گفــت: در ایام همه گیرى 
کرونا دخل و خرج علیصدر با هــم نمى خواند. 
على محمد عنایتى اکمل یادآور شد: به کارکنان 
شرکت سیاحتى علیصدر باید ماهانه حدود یک 
میلیارد و 400 میلیون تومان حقوق پرداخت شود.

اسباب بازى هاى کپى
مدیرکل ســرگرمى هاى سازنده     ایسنا|
و بازى هــاى رایانه اى کانون پــرورش فکرى 
کــودکان و نوجوانان گفت: بیــش از 80درصد 
محصوالت و اســباب بازى هاى موجود در بازار 
از نمونه هاى خارجى کپى بردارى شده اســت. 
از میان خیل ایــن نمونه ها، برخــى با تغییرات 
30 درصدى توانســته اند تا از شوراى نظارت بر 
اسباب بازى مجوز بگیرند اما همچنان بیشتر این 

اسباب بازى ها بدون مجوز عرضه مى شوند.

اینستاگرام چندکاربر دارد؟ 
  ستاره ها| با وجــودى که شــرکت متا 
(فیسبوك سابق) در شرایط فعلى عالقه اى به انتشار 
آمار تعداد کاربران فعال خود ندارد، اما به گفته منابع 
آگاه،  تعداد کاربران اینستاگرام به دو میلیارد کاربر 
فعال ماهانه رسیده است. سال 2018 در آن مقطع 

زمانى این پلتفرم یک میلیارد کاربر فعال داشت.

من بهتاش واقعى ام!
  ایسنا| «بهتــاش فریبــا»، مهاجــم 
و پیشکســوت تیم فوتبال اســتقالل در برنامه 
«چهل تیکه» گفت: ســال اولى که «پایتخت» 
پخش مى شد، نام یکى از نقش ها «بهبود فریبا» 
بود. بهبود اســم برادرم بود. بعدها که شخصیت 
«بهتاش فریبا» را هم در سریال استفاده کردند 
یک روز رفتــم بانک چک داشــتم. خانمى که 
مسئول آن باجه بود به من گفت شما باید قدتان 
خیلى بلند باشــد. گفتم من «بهتاش فریبا»ى 
اصلى هستم، کسى که شما در سریال «پایتخت» 

دیدید فیک بود. کلى هم خندیدیم.

پایان محدودیت جاده اى 
  تابناك|جانشین پلیس راهور ناجا گفت: در 
حال حاضر با توجه به قرار گرفتن تمام شهرها در 
وضعیت زرد و آبى هیچ محدودیت تردد کرونایى 
در جاده ها اعمال نمى شود. ســردار سید تیمور 
حســینى اظهار کرد: جرایم یک میلیون تومانى 
تردد به شــهر قرمز و نیم میلیونى تردد به شهر 
نارنجى با توجه به شرایط حاصل ملغى شده است .

مواجهه خانم وزیر 
با عنکبوت!

  فرارو|خانم «ایوت دات»، وزیر بهداشت 
کوئینزلند اســترالیا در حال اجــراى کنفرانس 
مطبوعاتى در فضاى باز بــود که یک عنکبوت 
شــکارچى از پاى وى باال رفــت. وى در حالى 
که خونســردى خود را حفظ کرده بود گفت من 
وانمود مى کنم که در حال حاضر عنکبوت روى 
من نیست. رفتار متفاوت وى، وایرال شده و سر و 

صداى زیادى به پا کرد.

علت مشکالت از نگاه ازغدى 
  دیده بان ایران| حسن رحیم پور ازغدى، عضو 
شــوراى عالى انقالب فرهنگى در سخنرانى پیش از 
خطبه هاى نمازجمعه مشــهدگفت: بعضى خودشان 
فاسد بودند، برخى خودشان بى عرضه اند و تقصیر این 
و آن مى اندازند که چون گفتیم «مرگ بر آمریکا» یا 
نماز مى خوانیم و حجاب داریم این مشکالت را داریم. 
اگر جایى مشکالت بیشــتر مى شود تو بلد نیستى، یا 
بلد نیستى و مســئولیت مى پذیرى که حرام است و 

یا فاسدى و مسئولیت را مى پذیرى که حرام تر است.

با رئیس جمهور 
هماهنگ باشید! 

  روزنامه جمهورى اسالمى|معــاون 
اقتصادى رئیس جمهور گفته «نرخ ارز در ســال هاى 
آینده با به ســرانجام رســیدن مذاکرات و برداشتن 
تحریم ها به ثبات خواهد رسید». این سخن، با آنچه 
خود رئیس جمهور رئیســى مى گوید که نباید اقتصاد 
کشــور را به خارج گره بزنیم منطبق نیست. آیا بهتر 
نیست رئیس جمهور و معاونش در چنین مسائل مهمى 

هماهنگ باشند؟

پس از 20سال!
  خبرآنالین| روزنامه «کیهان» در یادداشــتى 
عجیب ضمــن انتقــاد از نحوه ســاخت ســریال 
در صداوســیما براى توجیه گالیه خود به ســریال 
پرمخاطب «پدرســاالر» که در دهه 70 از تلویزیون 
شد، حمله کرد! این روزنامه نوشت: «"پدرساالر" که 
سریالى پرطرفدار بود، در واقع مى کوشید تا مخاطب 
را از زندگى ســنتى و پرعاطفه ایرانى جــدا کرده به 
دنیاى جدید بیاورد... پرسش اصلى این است که چرا 
سریال هایى که با هزینه بیت المال تولید مى شوند...  
بســترهاى شــورش در خانواده و جامعــه را فراهم 

مى کنند؟ »

توصیه روسیه 
  ایرنا| «آناتولى آنتونف»، سفیر روسیه در آمریکا 
خواســتار انعطاف حداکثرى طرف هــاى مذاکرات 
وین به خصــوص آمریکا براى از ســرگیرى اجراى 
مؤثر توافق برجام شــد. آنتونف روز شنبه در گفتگو با 
نشریه «نیوزویک» اظهار کرد: ایاالت متحده و ایران 
در جستجوى راه حلى براى مسئله احیاى برجام باید 
حداکثر انعطاف را ازخود نشــان دهند. وى افزود: ما 
اطمینان داریم که هم ایران و هم آمریکا هیچ عالقه اى 
به تشدید تنش ها ندارند. به همین دلیل از همه طرف ها 

دعوت مى کنیم حداکثر انعطاف را ازخود نشان دهند.

دولت احمدى نژادها؟
  خبرآنالین| ابراهیم رئیســى، بعد از انتخابات 
1400، خواسته و ناخواســته به بهره گیرى از مدیران 
تکنوکراتى سوق داده شد که فقط در سیاست ورزى 
با احمدى نژاد، تفاوت داشــتند؛ ولى تطابق زیادى در 
اجراى سیاست هاى فرهنگى، اقتصادى و امنیتى با او 
دارند. حاال افکار عمومى این سئوال را مطرح مى کنند 
که آیا رئیسى خواهد توانست با مدیران احمدى نژادى، 
کارنامه اى برجاى گذارد که مهــر او بر پاى آن نقش 
بسته باشد یا کابینه رئیسى به دولت احمدى نژادى ها 

تبدیل خواهد شد؟

انتقاد امام جمعه مشهد از 
رسانه ها

آیت ا... ســید احمد علم الهدى    آفتاب  نیوز|
در خطبه هــاى نمازجمعه مشــهد با بیــان اینکه 
بازگو کنندگان حرف هاى دشمن در مطبوعات داخلى 
کشور یا بعضى رسانه هاى فضاى مجازى باید تحت 
تعقیب قضایى قرار بگیرند، آنان را لشــکر دشــمن 
توصیف و خاطرنشان کرد: اگر این افراد در یک جریان 
روزمره یا رســانه فضاى مجازى بیایند مقابل جریان 
تبیین حق بایستند و حرف دشمن را تبیین کنند، ستون 

پنجم دشمن و عامل نفوذى آنان هستند.

خبرخوان

با فرمان «جــو بایــدن»، رئیس جمهــورى آمریکا 
پرونده هاى مرتبط با ترور «جــان اف کندى» رئیس 
جمهورى اسبق آمریکا در نهایت پس از سال ها محرمانه 

ماندن منتشر شده اند.
«جان اف کندى»، رئیس جمهورى آمریکا در ســال 
1963 میالدى توسط «لى هاروى اسوالد» در داالس 
تگزاس کشته شد. اسوالد در بازجویى هاى خود در پاسخ 
به پرسش هاى پلیس تیراندازى به سوى جان اف کندى 
را انکار کرده بود. او دو روز بعد در حالى که توسط پلیس 
در حال انتقالش بود توسط صاحب یک باشگاه شبانه به 
ضرب گلوله کشته شد. بایدن پیش تر وعده داده بود تا 
پرونده هاى مرتبط را در ماه اکتبر منتشر کند، اما مدعى 
شد به دلیل شیوع کرونا این اقدام به تأخیر افتاد. اکنون 
بیش از 1500 ســند پرونده ترور کنــدى که پیش تر 

طبقه بندى شده بودند منتشر شده اند.
در بخشى از این اسناد و پرونده ها مشخص شده که «لى 
هاروى اسوالد» دو ماه پیش از تیراندازى به سوى کندى 
در تماس با یکى از اعضاى کا گ ب (سرویس امنیتى و 

جاسوسى اتحاد جماهیر شوروى) بوده است.
همچنین، بخشى از این اســناد نشان مى دهند که سیا 
یکسال پیش از ترور کندى هشدار داده بود که شوروى 
قصد داشــته 100 هزار دالر به عامل تــرور پرداخت 
نماید. در این پرونده یکى از وابستگان نیروى دریایى 
در استرالیا در ســال 1962 میالدى به ســیا پیام داده 
بود تا تماس تلفنى از کســى را گزارش کند که هشدار 
مى داد «کشورهاى پرده آهنین» یا اقمار شوروى قصد 
داشته اند 100 هزار دالر به عامل ترور کندى (احتماًال 
یک راننده لهســتانى) پول بدهنــد. در آن زمان، این 
موضوع جدى گرفته نشــد چرا که قادر به شناســایى 

کارمندان لهستانى در سفارت شوروى نبوده اند.
همچنین، در 24 نوامبــر 1963 میالدى دو روز پس از 
ترور کندى، وابسته نیروى دریایى استرالیا به سیا اطالع 
داده بود فــردى که مدعى بوده یک راننده لهســتانى 
در سفارت شــوروى اســت تلفن کرده و گزارش داده 
که احتماًال دولت شــوروى بودجه این تــرور را تأمین 

کرده است.

همچنین، در یک یادداشــت اشاره شــده که سفارت 
آمریکا در استکهلم یک روز پس از ترور کندى نامه اى 
را دریافت کرد کــه در آن «یک کمونیســت چینى» 
به طراحى ترور متهم شــده بود. تجزیه و تحلیل سیا 
مشخص ساخت که نامه توســط فردى ناشناس، اما 
سوئدى و با استفاده از یک ماشین تحریر با صفحه کلید 

سوئدى نوشته شده بود.
همچنین، سفارت آمریکا در کاســتاریکا نامه اى را در 
اواخر مــاه نوامبر 1963 میالدى دریافــت کرد که در 
آن ادعا شده بود این ترور بخشى از توطئه ترور «همه 
رؤساى جمهورى جهان آزاد» بوده است. در آن نامه نیز 
جزئیات بیشترى کشف نشد. همچنین، «کارینا» همسر 

اسوالد نیز روس تبار بود.
یادداشــت هایى نیز وجود دارند که جزئیات مصاحبه با 

فعاالن کمونیست که اســوالد با آنان در مکزیک دیدار 
داشته را مشخص مى سازند. در این جزئیات یادداشتى 
مربوط به ســال 1963 میالدى وجود دارد که نشــان 
مى دهند او چگونــه تالش کرده بود در ســال 1959 
میالدى چهار سال پیش از ترور از پذیرش تابعیت آمریکا 
با هدف تبدیل شدن به تبعه روسیه خوددارى نماید. این 
سند نشان مى دهد سیا درباره او اطالعات داشته و اینکه 
او هفته هاى پیش از ترور کندى با سفارت شوروى در 

تماس بوده است.
در ســپتامبر 1963 میالدى دو ماه پیش از ترور «جان 
اف کندى»، اسوالد با کنســول «والرى والدیمیرویچ 
کوســتیکوف» کــه از عوامــل کا گ ب بــوده در 
مکزیکوســیتى دیدار داشته اســت. طبق یک تماس 
تلفنى شنود شده در مکزیکو ســیتى «لى اسوالد» در 

23 سپتامبر 1963 میالدى در ســفارت شوروى بوده 
و با کنسول والرى صحبت کرده است. اسوالد در یکم 
اکتبر با ســفارت شــوروى تماس گرفته و نام خود را 
بیان کرده و به زبان روســى نه چندان مسلط صحبت 

کرده است.
این اســناد 1500 پرونده آرشیو ملى را شامل مى شوند 
که روز چهارشــنبه هفته گذشته با فرمان «جو بایدن» 
و صدور مجوز از ســوى او منتشر شــد. بخشى از این 
پرونده ها شــامل یادداشت هاى افســران سیا پس از 
تیرانــدازى به ســوى کنــدى در 23 نوامبــر 1963 
میالدى مى شــوند. در جزئیات پرونده ها اشــاره شده 
که چگونه لى اســوالد با یک عامل کا گ ب در تاریخ 
29 ســپتامبر 1963 میالدى در مکزیکوســیتى دیدار 

داشته است.

جزئیات اسناد منتشر شده درباره رازآلودترین ترور تاریخ

شوروى در ترور «کندى» نقش داشته است؟

پایان کار دولت دوازدهم یکى از پربسامدترین سئوال ها در سپهر سیاسى 
ایران «آینده حسن روحانى» بود و البته گمانه زنى هاى مختلفى نیز در این 

زمینه وجود داشت.
هرچند مردى که از پیروزى انقالب تــا 12 مرداد 1400 هیچ روزى دور از 
مسئولیت هاى انتخابى و انتصابى نبود حاال چند صباحى است که دور از 
تمامى مسئولیت ها در سکوت به سر مى برد. اما شنیده هاى خبرنگار «ایلنا» 

حکایت از آن دارد که رئیس جمهور سابق چندان هم غیرفعال نیست. ظاهراً 
روحانى جلساتى را در روزهاى چهارشنبه با تعدادى از نزدیکان خود برگزار 
مى کند، جلساتى که شنیده مى شــود محمود واعظى، رئیس دفتر دوران 
ریاست جمهورى روحانى هماهنگى آن را برعهده دارد و محمد قوچانى 
دبیر «شوراى گردآورى، تدوین و مستندسازى آثار رئیس جمهور» و علیرضا 
معزى معاون ارتباطات و اطالع رسانى دفتر رئیس جمهور در دولت دوازدهم 

از اعضاى آن هستند و خبرى از سایر اعضاى این جلسه در دست نیست.
 نگاهى به اعضاى جلسه نشان دهنده آن است که روحانى مشخصاً خود را 
براى روزها و ماه هاى آینده آماده مى کند، حضور دو چهره پرسابقه رسانه اى 
از دو جناح سیاسى در کنار او مى تواند حکایت از این داشته باشد که روحانى 
در آینده اى نه چندان دور در قامت منتقد عملکرد دولت سیزدهم و ابراهیم 
رئیسى ظاهر شود یا در جایگاه رئیس جمهورى که پرالتهاب ترین سال ها 
در چند دهه اخیر کشور را تجربه کرده، به خاطره گویى و بازگویى تجربیات 

بپردازد.

حسن روحانى این روزها کجاست؟

تحریم ها در سال هاى اخیر باعث شــده ایران به جاى پول نفت صادراتى خود 
به تهاتر کاال روى بیاورد. مهر ماه امســال بود که فرهاد نورى، معاون توسعه 
صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با «مهر» اعالم 
کرده بود: مقرر شــده در مقابل صادراتى که در حوزه مواد نفتى به ســریالنکا 

داشته ایم، چاى وارد کنیم.
حاال اما ماجرا تغییر کرده است. هفته گذشته احمدرضا بخشى، رئیس کمیسیون 
تخصصى چاى فدراسیون صنایع غذایى به «تسنیم» گفته بود: «کنیا مى خواهد 

کارخانه تولید 100 هزار تن چاى در ایران راه اندازى کند.»
رئیس سندیکاى چاى شمال با اشــاره به راه اندازى ساخت کارخانه کنیایى ها 
براى تولید چاى گفت: ورود کنیا به صنعت چاى موضوع تازه اى نیســت. بیش 

از 10 سال است که کنیایى ها در شــهر صنعتى الهیجان چاى تولید مى کنند. 
اخیراً اما واردات 10 تن چاى خبرساز شده بود که ما مخالف واردات آن هستیم.

محمد صادق حســنى به «تجارت نیوز» توضیح داد: چایى که قرار است وارد 
شود از نوع کله مورچه اى است که با ذائقه و فرهنگ کشور سنخیت ندارد چون 
ایرانى ها عمدتًا چاى ارتدوکس مصرف مى کنند و در شش ماهه نخست امسال 

این نوع چاى وارد کشور نشده است.
او ادامه داد: سازمان تبلیغات اسالمى در دهه 70 یک واحد فرآورى و بسته بندى 
چاى در شهرك صنعتى الهیجان احداث کرد که این کارخانه بعد از چند سال 
تعطیل شد. اکنون کنیایى ها بیش از 10 سال است که در شهر الهیجان کارخانه 

چاى احداث کردند و تاکنون این تولید ادامه دارد.

 قیمت ارزان ترین لواشک هاى خانگى به کیلویى 40 هزار 
تومان رسیده و بابت یک کیلو  از نمونه هاى درجه یک محلى 

باید حدود 200 هزار تومان پرداخت کرد.
براى درك بهتر ارزش لواشک بدنیست نگاهى به قیمت موز 
و گوشت بیندازیم. قیمت یک کیلو موز در میوه فروشى ها 
حول وحوش 30 هزار تومان اســت و گوشت قرمز هم در 
قصابى ها نهایتًا کیلویى 180 هزار تومان فروخته مى شود. 
به این ترتیب ارزان ترین لواشک هاى خانگى از موز قیمت 
بیشترى دارند و ارزش لواشــک هاى درجه یک محلى از 

گوشت گوسفندى و گوساله فراتر رفته است.
در یکى از ســایت هاى خریــد و فروش آنالیــن نیم کیلو 
لواشک خانگى را 20 هزارتومان مى فروشند و به این ترتیب 
قیمت یک کیلــو از این محصول 40 هــزار تومان خواهد 
بود و گران ترین آنها ممکن اســت 200 هزار تومان ارزش 

داشته باشد.
حاال اگر سراغ نمونه هاى درجه یک لواشک هاى محلى و 
خانگى بروید، ممکن است بابت یک کیلو لواشک استوایى یا 
چندمیوه 200 هزار تومان پرداخت کنید. اگر همین لواشک ها 
در بسته بندى هاى شکیل ترى قرار بگیرند قیمت یک کیلو از 

آنها مى تواند 250 هزار تومان باشد.
لواشک هاى پذیرایى هم قیمتشان به ازاى هر کیلو از چهل 
پنجاه هزار تومان شروع مى شــود و اگر طالب نمونه هاى 
گرانقیمت لواشک پذیرایى باشــید، باید سراغ بسته هاى 
نیم کیلویى 90 هزار تومانى بروید که به این شکل ارزش یک 

کیلو از این لوشک 180 هزار تومان خواهد بود.

لواشک؛ گران تر از موز و 
هم قیمت یک کیلو گوشت!

کنیا در الهیجان چاى  تولید مى کند؟!

در بوشهر مردگان بسیارى در جوار اماکن مذهبى و دینى از جمله امامزاده محمد 
باقر(در محله  خواجه ها)، امامزاده عبدالمهیمــن(در محله ى امامزاده) و... دفن 

شده اند.
اما در طول چند سال گذشته و به ویژه پس از تکمیل ظرفیت آرامستان بهشت 
صادق افراد این محله ها از ترس ُپر شدن ظرفیت اعالم کرده اند که دیگر اجازه 
دفن غریبه ها را نمى دهند و در واقع امامزاده هاى این محله ها خصوصى و ویژه 

بومى هاى همان محله شده است.
مدیرکل اداره اوقاف و امورخیریه استان بوشــهر در این خصوص گفت: اصل 
بر این است که مردگان در قبرســتان هاى عمومى دفن شوند. دفن فوتى ها در 
جوار امامزاده قاسم با اصرار مردم و گاهى حمایت مسئولین ارشد استانى انجام 

مى شود و ما هیچ توصیه و اصرارى به دفن در آن امامزاده نداریم.
شــهریار دریایى نژاد با بیان اینکه برخــى افراد به واســطه موقعیت و جایگاه 
اجتماعى شــان مى دانند چطور ما را تحت فشــار قرار دهند و به خواسته شان 

برســند، اضافه کرد:  برخى هم به دروغ اعالم مى کنند که متوفى نیت دفن در 
این امامزاده را داشته است و برخى دیگر با دعوا قصد مى خواهند به خواسته شان 

برسند.
مدیرکل اداره اوقاف و امورخیریه استان بوشهر تصریح کرد: برخى افراد بستگان 

و خانواده هاى ما را پیدا مى کنند و از آنها مى خواهند ما را تحت فشار قرار دهند.
مدیرکل اداره اوقاف و امورخیریه استان بوشهر با اشاره به اینکه کار ما قبرفروشى 
نیست، تأکید کرد:  روزانه وقت بســیار زیادى را باید براى چانه زنى در خصوص 

دفن افراد در امامزاده ها صرف کنیم.
دریایى نژاد در خصوص هزینــه دریافتى براى قبور عنوان کــرد: هزینه اى از 
خانواده متوفى دریافت و در حســاب اوقافى همان امامزاده براى هزینه هایش 
پرداخت مى شــود این هزینه متفاوت و از یک میلیون تومان شــروع مى شود 
البته پیشــنهاد دو میلیاردتومانى هم بــراى یک قبر در امامــزاده محمدباقر

 داشته ایم.

گورستان الکچرى به سواحل خلیج فارس رسید!
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فقط نطنز، آبى نیست
در جدول رنگ بندى شهرسـتان هاى استان اصفهان 
(به جز کاشـان و آران و بیـدگل) در همه گیرى کرونا، 
وضعیت 21 شهرستان آبى است و تنها یک شهرستان 
در وضعیت زرد کرونا قرار دارد. از ابتداى آذرماه تاکنون 
هیچ شهرستانى در استان اصفهان در وضعیت نارنجى 

و قرمز از نظر شیوع کرونا قرار نداشته است.  

آغاز توسعه شبکه فاضالب  
عملیات توسـعه شـبکه فاضالب شـهرك بهاران در 
دولت آباد ،از محل اعتبارات جاري شرکت آغازشد. به 
گزارش روابط عمومى آبفاى برخوار، این طرح به طول 
حدود 1000 متر با قطر لوله 200 میلیمتر از جنس پلی 

اتیلن در حال اجرا است.

حمایت آبفا از تئاتر
آبفاى اسـتان اصفهان با توجه به مسئولیت اجتماعى 
خود در برابر هنر و هنرمندان، از تئاترهاى «باران ساز» 
و «پک» حمایت کـرد. روابط عمومى آبفاى اسـتان 
اصفهان با هدف قدردانى و ایجاد انگیزه در کارمندان 
و خانواده هاى آن ها، تعـداد 130 بلیت این دو تئاتر را 
تهیه و بـه صورت رایـگان در اختیـار کارکنان عالقه 
مند به هنر نمایش قـرار داد. نمایش «باران سـاز» با 
بهره گیرى از فضایى نمادین به موضوع خشکسـالى 

پرداخته است و تئاتر «پک» است.

گاز، جان20 اصفهانى را گرفت 
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتاندارى اصفهـان با 
اشـاره به 281 گزارش مسمومیت ناشـى از استنشاق 
مونوکسید کربن از ابتداى سال جارى تاکنون، گفت: 
طى این مدت 20 نفر در اسـتان اصفهان جان خود را 
بر اثر مسـمومیت با مونوکسـید کربن از دست دادند. 
منصور شیشـه فروش اظهار کرد: در ایـن مدت 248 

مصدوم راهى بیمارستان ها و مراکز درمانى شدند.

بحران جدى اورژانس اصفهان  
رئیس دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان گفت: بحران 
جدى کمبود نیرو در بخش فوریت هاى پزشکى استان 
اصفهان وجود دارد. شاهین شیرانى خاطرنشان کرد: 
در بحث فوریت هاى پزشـکى اسـتان، بحرانى به نام 
کمبود نیرو داریم و نیروهـاى این بخش بیش از 300 
ساعت اضافه کارى انجام مى دهند. اگر افرادى داراى 
مـدرك در بخش هـاى فوریت پزشـکى، تکنسـین، 
بیهوشى و اتاق عمل هستند، ما آمادگى استخدام آنها 

را داریم.

اولویت، رفع مشکالت 
ایثارگران   

رفع مشـکالت ایثارگران در اولویت برنامه هاى بنیاد 
شـهید و امورایثارگران قرار گرفته که رفع مشـکالت 
درمانى و معیشتى در مرحله اول است. مدیر کل بنیاد 
شهید و امورایثارگران استان در جلسه شوراى ترویج 
فرهنگ ایثار و شـهادت خمینى شـهر از اجراى طرح 
سـپاس از خانـواده شـهدا و ایثارگران در شهرسـتان 
خمینى شـهر از اول دى تا پایان سال خبر داد و گفت: 
در این طرح مسـئوالن ادارات به صـورت هدفمند به 
منظور حل و فصل مشکالت به دیدار حدود 70 خانواده 
ایثارگر مى روند و به صورت حضورى به رفع مشکالت 

آنان مى پردازند.

صدور 35 پروانه کاربرد 
عالمت استاندارد   

مدیرکل اسـتاندارد اسـتان اصفهان گفـت: درکمیته 
عالئم وکنترل کاال 25 پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
اجبارى و 10 پروانه کاربرد عالمت استاندارد تشویقى 
بـراى واحد هاى تولیدى صادر شـد. محمـود فرمانى 
افزود: دراین کمیته ارزیابـى، 3 پروانه کاربرد عالمت 
استاندارد اجبارى رفع تعلیق و 4 پروانه کاربرد عالمت 

استاندارد اجبارى هم ابطال شد.

خبر

معاون تربیت بدنى و سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان در خصوص آمار ابتالى 200 دانش آموز 
به کرونا در شهرستان هاى کاشان و آران و بیدگل اظهار 
کرد: این خبر از طریق ســتاد کروناى دانشــگاه علوم 
پزشکى کاشان اعالم شده است و اینکه ابتالى این تعداد 
دانش آموزان به ویروس کووید 19 در محیط مدرســه 

اتفاق افتاده باشد، مورد تأیید آموزش و پرورش نیست.
آذرکیــوان امیرپورافزود: گفتن اعــداد عجیب و غریب 
براى ترساندن مردم اصولى نیست، مدرسه امن ترین و 
بهداشــتى ترین مکان براى حضور دانش آموزان است، 
مدیران مدارس با پر کردن فــرم خوداظهارى و اعالم 

شرایط مناســب و رعایت پروتکل ها اقدام به بازگشایى 
مدارس کردند.وى تاکید کرد: احتمال دارد دانش آموزان 
در هر محیطى به ویروس کرونا مبتال شوند و نمى توان 

این اتفاق را به بودن آنها در محیط مدرسه نسبت داد.
وى ادامه داد: اینکه دانش آموزان مبتال به کرونا مى شوند 
دلیل بر ابتالى آن ها در مدرســه نیســت و بى انصافى 
است که این اتفاق را به مدرسه نســبت دهیم، به دلیل 
اینکه دانش آموزان همه جا حضــور دارند و خطر ابتالء 
به ویروس کرونا وجود دارد و با قاطعیت نمى توان اعالم 
کرد ســاعت هایى که به مدرســه آمدند به کرونا مبتال 

شدند یا خیر.

نماینده اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: پروژه 
بن-بروجن زمانى مى تواند اجرایى شود که پروژه هاى تونل 

سوم و بهشت آباد آماده بهره بردارى باشد.
عباس مقتدایى در خصوص ردیف بودجه پروژه انتقال آب 
بن-بروجن اظهار کرد: بر اساس مستندات قانونى، محل 
تأمین پروژه بن-بروجن تونل ســوم و بهشت آباد است، 
که هنوز این پروژه ها به اتمام نرســیده است. در این راستا 
بر اساس مصوبات 9 ماده اى مقرر شــده است، که انتقال 
آب در پروژه هایى که هنوز منابع آن تأمین نشــده اند الزم 

است متوقف شود.
وى افزود: بند سه مصوبات، بیست و چهارمین جلسه شوراى 

عالى آب در سال 95 مقرر کرده است، که طرح هایى که هنوز 
آغاز نشده است و فاقد مجوز هستند و همچنین طرح هایى 

که هنوز تخصیص آب نگرفته اند الزم است متوقف شود.
نماینده اصفهان در مجلس شوراى اسالمى خاطرنشان کرد: 
سازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو و کمیسیون تلفیق الزم 
است توجه ویژه اى به قانون داشته باشند و از هرگونه اقدام 

غیر قانونى در این راستا جلوگیرى کنند.
مقتدایى ادامه داد: پــروژه بن-بروجــن زمانى مى تواند 
اجرایى شود که پروژه هاى تونل ســوم و بهشت آباد آماده 
بهره بردارى باشد، بنابراین الزم است بر اساس قانون رفتار

 کنیم.

ابهام در اختصاص ردیف 
بودجه به طرح بن-بروجن

دانش آموزان کاشانى 
در مدرسه کرونا نگرفته اند

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت: فعالیت سامانه بارشى که از مناطق جنوبى و 
غربى استان شروع شده اســت  تا اواخر وقت روز 

دوشنبه ادامه خواهد داشت.
محمدرضا رفیعى ادامه داد: در روزهاى آتى بارش 
برف و باران گاهى همراه با وزش باد شدید موقت را 
به ویژه براى مناطق غربى و جنوبى استان پیش بینى 

مى شود.
وى افزود: فعالیت این سامانه به جارى شدن روان 
آب، آب گرفتگى معابر عمومى و باال آمدن سطح آب 
رودخانه ها و مسیل ها، لغزندگى جاده ها، کاهش دید 
و احتمال کوالك برف و مســدود شدن جاده هاى 
کوهستانى و برف گیر، اختالل در تردد در محورهاى 
مواصالتى اســتان اصفهان با استان هاى هم جوار 

جنوب غربى منجر مى شود.
کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
به شــهروندان توصیه کــرد از هرگونــه فعالیت 

کوهنوردى و توقف و تردد در حاشــیه رودخانه ها 
و مســیل ها پرهیز کنند و رانندگان هنگام تردد در 
محورهاى مواصالتى به ویژه جاده هاى کوهستانى 
خودروها را به ادوات زمســتانى تجهیــز کنند و از 

داشتن سوخت کافى اطمینان حاصل کنند.  
وى بابیان اینکه الزم اســت که عشــایر کوچ رو 
جابه جا نشــوند و نســبت به جمــع آورى دام ها از 
حاشــیه رودخانه ها و مســیل ها اقدام کنند اضافه 
کرد: دستگاه هاى خدمات رســان و فرماندارى ها 
هم آبراهه ها و دهانه پل ها را الیروبى و بازگشایى 
کنند و براى مقابله با خسارت هاى احتمالى آمادگى 

کامل را داشته باشند.
رفیعى اظهار داشــت: بارش هاى پراکنده با شدت 
کمترى براى دیگر مناطق استان ازجمله کالن شهر 
اصفهان پیش بینى شــده  اســت و دما به ویژه در 
مناطق غربى استان 3 تا 5 درجه سانتى گراد کاهش 

خواهد داشت.  

رئیس اتحادیــه صنف میــوه و ســبزى فروش 
شهرستان اصفهان با اشاره به قیمت انار و هندوانه 
شب یلدا، گفت: با توجه به افزایش قیمت ها خرید 
میوه شــب یلدا نسبت به سال گذشــته حدود 60 

درصد کمتر مى شود.
نوروزعلى اسماعیلى با اشاره به بازار میوه در آستانه 
شب یلدا، تاکید کرد: خوشبختانه هیچ کمبود میوه 
براى شــب یلدا نداریم و میوه بــه فراوانى در بازار 
موجود اســت، اما قیمت باالى میوه با قدرت خرید 

پایین مردم همخوانى ندارد.
وى گفت: در حــال حاضر قیمــت پرتقال جنوب 
درجه یک بین 20 تا 25 هزار تومان، پرتقال شمال 
بین10 تا 17 هزار و 500 تومان، نارنگى بین 12 تا 
20 هزار تومان، کیوى بیــن 15تا 20 هزار تومان، 

سیب سمیرم بین 15تا 20 هزار تومان، موز خارجى 
بین32 تا 25 هزار تومان، خرمالو بین 20 تا 30 هزار 
تومان، انار بین 30 تا 20 هزار تومان و هندوانه بین 

7 تا 5 هزار تومان است.
اسماعیلى تاکید کرد: با این قیمت ها و با وجودى که 
فقط چند روز تا شب یلدا باقى مانده، اما خریدهاى 
مردم محدود به یــک کیلو و یا نیم کیلو شــده و 

کیسه هاى خرید آنها کوچک است. 
وى دربــاره اینکه چــرا قیمــت میوه بــا وجود 
کاهش قــدرت خرید مــردم براســاس عرضه و 
تقاضا تعیین نمى شــود و همچنان رو به افزایش 
اســت، گفت: امروز بازار میوه کشــور در انحصار 
شخص اســت و باغدار نقشــى در تعیین قیمت ها

 ندارد.

مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: سهم فضاى سبز شهر از کل حوضه 

آبخیز زاینده رود تنها یک درصد است.
مجید عرفان منش ادامــه داد: علــى رغم اینکه 
اصفهان اکنون آلوده ترین شــهر ایران به شــمار 
مى رود، اما تاکنون هیچ گونــه اقدام جدى در این 
زمینه انجام نشده این در حالى است که تنها فضاى 
سبز شهر مى تواند اکســیژن تولید و کربن را جذب 

کند و حافظ محیط زیست شهرمان باشد.
وى اظهار کرد: شــش هزار هکتار فضاى ســبز 
شــهر اصفهان در معرض خطر جدى قرار دارد به 
طورى که به دلیل کمبود جدى منابع آب ناگزیریم 
گونه هاى پرمصرف را به برخــى گونه هاى مقاوم 

تغییر دهیم.
وى با بیان اینکه حقابه شهر اصفهان از آبخوان 129 

میلیون مترمکعب است که در سال هاى اخیر چهار 
متر از سطح آبخوان افت کرده است، افزود: نیاز آبى 
فضاى سبز شــهر اصفهان 56 میلیون مترمکعب 
است، در حالى که برداشت آب از آبخوان اصفهان 
براى فضاى سبز در حال حاضر تنها 22 میلیون متر 

مکعب است.
مدیر عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان با بیان اینکه ســهم فضاى ســبز شــهر 
اصفهان از کل حوضه آبخیــز زاینده رود تنها یک 
درصد است، تصریح کرد: سه میلیون و 600 هزار 
درخت در شــهر اصفهان وجود دارد که باید براى 
حفظ آنها تالش کرد، همچنین رطوبت نسبى شهر 
باید به واسطه فضاى ســبز افزایش یابد، زیرا کم 
بودن رطوبت نســبى هوا تأثیرات منفى در خلق و 

خوى مردم دارد.

نایب رئیس اتحادیه گل فروشان استان اصفهان با 
اشاره به وضعیت بازار گلفروشان در شب یلدا اظهار 
داشت: شــب یلدا تاثیر چندانى بر بازار گل فروشان 
نداشــته و همچنین رونقى براى گل به همراه ندارد 
و تنها تزئینات شب یلدا همانند میوه آرایى بر عهده 

گل فروشان گذاشته مى شود.
محسن جانى پور ادامه داد: حدود یک ماهى از افزایش 
قیمت گل مى گذرد و این افزایش قیمت نه به بهانه 
شب یلدا بلکه براى تامین حقوق کارگران و اجاره بها و 

همچنین به دلیل افزایش قیمت کود، سم، بذر و غیره 
انجام شده است، با گرم شدن هوا و افزایش تولیدات 

قیمت کاهش مى یابد.
وى درباره علت افزایش قیمت کود بیان کرد: بیشتر 
کود و بذرهاى موجود در بازار خارجى و وارداتى هستند 
که این امر به همراه افزایش قیمت محصوالت داخلى 
موجب افزایش قیمت کود و بذر و به موجب آن باعث 
افزایش قیمت گل شده است، اما هرساله در زمستان 

به دلیل کاهش تولید، قیمت افزایش مى یابد.

هواى استان تا اواخر وقت  دوشنبه بارانى است

کیسه  خرید شب یلداى مردم کوچک شده است 

6000 هکتار فضاى سبز اصفهان در معرض نابودى

شب یلدا تأثیرى بر بازار گلفروشان ندارد 

مدیر جهاد کشاورزى شهرستان دهاقان گفت: روسیه 
با اعــالم نارضایتى غافلگیر کننده و بى اســاس خود، 
از صادرات محصول گلخانه اى دهاقان به کشــورش 

خوددارى کرده است.
احمد تیمورى اظهار داشت: شهرســتان دهاقان مهد 
گلخانه هاى استان اصفهان و حتى کشور تلقى مى شود 

و سابقه بسیار دیرینه اى در این زمینه دارد.
مدیر جهاد کشاورزى شهرســتان دهاقان صادرات به 
روســیه را هدف اصلى گلخانه داران دهاقانى دانست 
و خاطرنشــان کرد: در طول این ســال ها، صیفى جات 
گلخانه اى دهاقان به ویژه فلفل دلمه اى به کشورهاى 
حاشیه خلیج فارس و قرقیزستان صادر شد اما صادرات 
این محصوالت به کشــور روسیه ســود اصلى را براى 
گلخانه داران به همراه داشت و همین امر سبب گشت که 
همه گلخانه داران دهاقانى به امید صادرات به روسیه، 
اقدام به کشت تک محصولى فلفل دلمه اى نمایند که 

البته بسیار مرغوب و باکیفیت نیز بود.
وى از شروع اتفاقى غافلگیر کننده و سوال برانگیز خبر 
داد و عنوان کرد: در دو هفته گذشته گزارشى به دست ما 

رسید مبنى بر اینکه کشور روسیه محصول فلفل دهاقان 
را برگشــت داده و اعالم نارضایتى نموده است که به 

شدت منجر به غافلگیرى گلخانه داران دهاقانى شد.
تیمورى اذعان کرد: سریعًا مکاتباتى را با سازمان جهاد 
کشاورزى استان اصفهان صورت دادیم و اطالعیه کشور 
روســیه را مبنى بر نارضایتى از محصوالت گلخانه اى 
دهاقان را هم ضمیمه نامه نمودیــم و در ادامه رئیس 
سازمان جهاد کشــاورزى هم با وزیر کشــور مکاتبه 
مربوطه را صورت داد و شهرستان دهاقان نقطه شروع 

این ماجراى غافلگیر کننده و قابل تأمل شد.
وى در پاسخ به این سوال که چه اتفاقى منجر به شوك و 
ناراحتى گلخانه داران دهاقانى شده است، تصریح کرد: 
ماجرا از این قرار است که کشــور روسیه اعالم نموده 
سمومى که کشــور ایران براى محصول فلفل دلمه اى 
خود مصرف نموده مجاز نبوده است، در واقع چهار نوع 
سمى مورد مصرف محصول گلخانه اى ایران از نظر فنى 
و از نظر کشور روسیه مجاز نیست و به همین سبب اقدام 

به باز گشت دادن محصوالت ایران نموده است.
مدیر جهاد کشاورزى شهرستان دهاقان افزود: بر اساس 

پیگیرى هاى وزیر کشور بخشــى از تقصیر این ماجرا 
مربوط به جهاد کشــاورزى و بخش دیگرى مربوط به 

علوم پزشکى مى شود.
وى سموم محصول گلخانه اى دهاقان را مجاز دانست و 
افزود: البته کشور ایران اظهار کرد که سموم استفاده شده 
در محصول فلفل دلمه اى گلخانه اى کشــور مناسب و 
مجاز است و ایران بر اساس استاندارد کشورهاى اروپایى 
اقدام به الستفاده از این ســموم نموده است اما روسیه 

اعالم نموده که از نظر ما این سموم غیرمجاز هستند.
تیمورى با اشاره به ممانعت روســیه از مذاکره با ایران 
گفت: کشور روســیه در روزهاى نخســت مکاتبات و 
پیگیرى هاى ایران، اجازه ورود تیم مذاکره کننده ایرانى 
را به روسیه نداد و در جلسه اى که در سطح ملى برگزار 
شد دو نماینده از گلخانه داران دهاقانى هم حضور داشتند 
اما در حال حاضر کشور روســیه چراغ سبزى به ایران 

نشان داده تا مذاکراتى صورت پذیرد.
وى گفت: براین اساس به شــکل مجدد، نمونه گیرى 
از فلفل دلمــه اى گلخانه اى دهاقان انجام مى شــود و 

مسئوالن پیگیر رفع مشکل صادرات دهاقان هستند.

شوك روسیه
 به کشاورزان دهاقانى

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
گفت: 89 پرونده قاچاق کاال به ارزش بیش از 62 

میلیارد ریال امسال در استان تشکیل شده است.
ایرج موفق افزود: 9 هزار و 661 مورد بازرسى براى 
مقابله با عرضه، نگهدارى و فروش کاالى قاچاق 
در سال جارى انجام شــده است و نظارت ویژه بر 
بازار اقالم و کاالهاى اساســى در بازار در دستور 

کار قرار دارد. 
وى ادامه داد: بازرسى هاى صنفى از انبارها و محل 
تخلیه بارها، مراکز عمده فروشى و خرده فروشى 
در مدت یاد شده به تشکیل  89 پرونده قاچاق به 
ارزش بیش از 6 میلیارد و 219 میلیون تومان منجر 

شده است.
به گفته وى، در این مدت 895 بازرسى غیر صنفى 
و 887 گشت بازرسى مشــترك در استان انجام 

شده است.  
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
اظهار داشت: بیشترین پرونده هاى کاالى قاچاق 
کشف شده در سال جارى، مربوط به لوازم آرایشى 
و بهداشتى، مواد غذایى، دخانیات، پوشاك و لوازم 

خانگى بوده است.   

در جلســه کارگروه میراث فرهنگى استان اصفهان 
طرحى پیرامون احیاى بافت تاریخى پشــت مسجد 

شیخ لطف ا... بررسى شد.
جلسه کارگروه میراث فرهنگى استان اصفهان، پیش 
از ظهر شنبه در محل ســازمان نوسازى و بهسازى 

شهردارى اصفهان برگزار شد.
مهدى طغیانى، نماینده مــردم اصفهان در مجلس 
شــوراى اســالمى در این جلســه گفــت: یکى از 
ســرمایه گذاران بــراى مرمــت و بهره بــردارى از 
کاروانسراى معصوم بیگ و کاروانسراى نخجوانى ها 
در پشت میدان نقش جهان اعالم آمادگى کرده است. 
باید آزاد سازى این بافت و احیاى این دو کاروان سرا 
باید تدبیرى اندیشید. در این محدوده حدود 10 خانه 
وجود دارد که مى توان با کمک شــهردارى براى آن 
تغییر کاربرى گرفت و بافت را آزاد و براى احیاى آن 

اقدام کرد.
وى افــزود: وضعیــت مالــکان در این طــرح باید 
تعیین تکلیف شــود، این طرح احیاى کاروان سراى 
نخجوانى ها نیــاز به پیگیرى از ســوى طرفین دارد 
تا هرچه زودتــر وضعیت این زمین ها و ســازه هاى 
پشت میدان نقش جهان مشخص شــود. در حوزه 
کاروانسراى معصوم بیگ نیز باید یک مدل همکارى 

طراحى شود.

همچنین محمدعلى ایزدخواســتى، رئیس سازمان 
نوسازى و بهسازى شهردارى اصفهان اظهار داشت: 
ابتداى دهه 1390 طرحى یک سرمایه گذار آورده که 
از کاروانســراى معصوم بیگ آغاز شده و تا نزدیکى 
شیخ لطف ا... وجود داشته. شهردارى در آن محدوده 
کاروانسراى نخجوانى ها، یک کوره آجر پزى و دو خانه 

تاریخى وجود داشت که به این مالک واگذار شد.
در ادامه این جلسه کوروش احمدى، سرمایه گذار طرح 
احیاى کاروانســراهاى معصوم بیگ و نخجوانى ها، 
توضیح داد: در مزایده اى شــرکت کردیم و برنده آن 
شــدیم؛ قرار بر این بود که سازمان نوسازى سه هزار 
و 500 متر زمین از نخجوانى ها بــه ما بدهد. در این 
بافت کاروان سراى نخجوانى ها، یک سرى خانه ها و 
زمین ها به ما واگذار شده، از طرفى دو باب خانه هستند 
که ساکنان آن تخلیه نمى کنند و یک بخشى دیگرى 

از زمین را نیروى انتظامى بر مالکیت آن ادعا دارد. 
وى اضافه گفت: در حوزه کاروانسراى معصوم بیگ 
در دو مزایده شرکت کردیم، یکى از آن ها لغو و دومى 
را پیروز شدیم، اما اداره مسکن و شهرسازى سپرده ما 
را ضبط و به تعهدات خود عمــل نکردند. در طرح ما 
کاروان سراى معصوم بیگ شامل یک هتل 5 ستاره 
و کاروان ســراى نخجوانى ها مجموعــه اى از بازار 

خواهد شد.

وضعیت بافت پشت مسجد شیخ لطف ا... 
مشخص شود

62 میلیارد ریال پرونده 
قاچاق کاال در استان 
اصفهان تشکیل شد
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کتایون ریاحى که پس از بازى در سریال ماندگار «یوســف پیامبر(ع)»ـ  از ساخته هاى زنده یاد فرج ا... 
سلحشورـ  سال هاست که بنا به تمایل شــخصى، از فضاى تصویر دور بوده، مى گوید که از شخصیت 
«زلیخا» بسیار آموخته است. ریاحى خوشحال است زلیخایى که او در دهه 80 بازى کرده را امروز بسیارى 
از مردم جهان مى شناسند و تاکید مى کند که اگر شرایط درست و فیلمنامه خوبى به او پیشنهاد شود باز 
هم کار خواهد کرد و البته در ادامه این جمله، با صدایى آرام اضافه مى کند، اما متاسفانه شرایط، روز به روز 

سخت تر مى شود.
کتایون ریاحى در عین اینکه از شناخته شدن شخصیت زلیخا توسط چهار میلیارد از مردم جهان (بر اساس 
آنچه به وى اعالم شده)، خوشحال اســت اما تاکید مى کند که هیچ شور و شفعى نمى تواند جایگزینى 
باشد براى اینکه مردمش هنوز او را به یاد مى آوردند و از این شخصیت به عنوان نقشى ماندگار در سینما 

و تلویزیون ایران یاد مى کنند.
این بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون که با برنامه «پرانتز باز» رادیو نمایش گفت وگو مى کرد، در ادامه 
صحبت هایش درباره تجربه ایفاى نقش در سریال «یوسف پیامبر (ع)»، خاطرنشان کرد: من با زلیخا 
تجربه زیادى را کسب کردم. از او بسیار آموختم و در چهار سالى که سریال ساخته مى شد، در محیط امنى 

که قرار داشتم، دوران خاصى را تجربه کردم.

کتایون ریاحى ادامه داد: یکى از نکاتى که از زلیخا آموختم، ایمان، امید و انتظار است و اینکه هر لحظه براى 
هر چیزى آماده باشم. آنقدر باال و پایین زلیخا را در زندگى خودم و در نقش امتحان کردم که مى دانم باید هر 
لحظه هر اتفاقى را باید انتظار کشید. امیدوارم مردم هم این امید و انتظار را در زندگى شخصى داشته باشند.

کتایون ریاحى یادآور شد: درباره شخصیت زلیخا پژوهش هایى را داشــتم و به خدا بیامرز آقاى فرج ا... 
سلحشور هم پیشنهاد مى کردم اما از آنجا که ایشان سالها براى نگارش فیلمنامه پژوهش داشتند، ترجیح 

مى دادند که کار، تغییر  چندانى نداشته باشد.
او با تایید اظهارات اخیرش در برخى رســانه ها مبنى بر تمایل دوباره به کار در پروژه هاى تصویرى، در 
عین حال به دشوارى ها پیش آمده ناشى از ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: بله، من اعالم کردم که اگر 
شرایط درستى و فیلمنامه خوبى باشد کار خواهم کرد اما شرایط روز به روز سخت تر مى شود. از طرفى کم 
سانسور نداشتیم که حاال جایى به نام ساترا هم پدید آمده که جلوى کارها را در شبکه نمایش خانگى بگیرد. 
این در حالى است که دنیا، دنیاى تکنولوژى است و مردم خردمندتر از آن هستند که متوجه سانسورها و

 پیچش ها نشوند و خودشان آنچه را مى خواهند دنبال خواهند کرد.
ریاحى در پایان اظهار کرد: امیدوارم شرایط زندگى در ایران و جهان آنقدر عالى باشد که ما فقط دغدغه آن 

را داشته باشیم فیلممان را بازى کنیم.

واکنش کارگردان 
«گیسو» به اظهارنظر 

محمدرضا گلزار

باالخره «مأمور 007» 
بعدى زن خواهد بود

 یا مرد؟ 

اظهارنظر اخیــر محدرضا گلزار دربــاره دالیل 
شکست سریال شبکه نمایش خانگى «گیسو»، 

واکنش کارگردان این سریال را به دنبال داشت.
محمدرضا گلــزار در گفت وگویى با یک شــبکه 
مجازى «ضعــف فیلمنامه و نبــود متن کامل» 
و «بى انگیزگــى آدم هاى موثر در پــروژه» را از 
دالیل شکست «گیسو»ى منوچهر هادى عنوان 

کرده بود.
او در بخشــى از صحبت هایش گفته بــود، « ... 
وقتى اتفاقــى براى پــروژه اى مى افتد مقصر آن 
همه هستیم. شاید ما هم مقصریم که از ابتدا مصر 
نبودیم فیلمنامه را بخوانیم و اعتماد کردیم. پس 

من هم این شکست را گردن مى گیرم...» 
حاال منوچهر هادى که این روزها سریال کمدى 
«نیســان آبى» را براى شــبکه نمایش خانگى 
کارگردانى مى کند، در اینستاگرامش در پاسخ به 
محمدرضا گلزار نوشته است: «از تو فقط لحظات 
خوب و رفاقت و بــرادرى را بخاطر مى ســپارم. 
حضــورت در زندگى کاریــم موثــر و مفید بود. 
مهم نیســت که من را نشــناختى، مهم است که 
مى شناسمت خوش قلب و مهربان. صد گیسو که 
با تمام وجود و همه انگیزه ساختمش فداى یک تار 
موت، نه در کالم، در واقعیت درونم. ممنون تک 
تک عوامل و گروه محترم مخصوصا تهیه کننده 
هومن کبیرى هم هستم و شرمنده کسانى که به 
هر دلیل ناراضى از گیسو هستند. تمام کاستى ها از 
من و دالیل ناتمام ماندن گیسو بماند. فقط بدانید 
که براى ادامه و ســرانجام گیسو جنگیدم و نشد. 
مقصر کیست باز هم بماند. مردم گیسو را دیدند و 
دنبال کردند و گله آنها به حق از ناتمامى آن است 

که در این مجال گفتنش دردى را دوا نمى کند.»
سریال گیسو در ادامه عاشقانه با حضور بازیگرانى 
چون محمدرضا گلزار، ساره بیات، هانیه توسلى و 
حسین یارى ساخته شد. منوچهر هادى، کارگردان 
«گیسو» تیرماه امسال از پایان اجبارى این سریال 
و کنار گذاشته شــدنش از کارگردانى پروژه گفته 

بود.  

باربارا بروکلیف تهیه کننده  فرانشایز «جیمز باند» 
هنوز نمى داند بعد از اتمــام کار دنیل کریگ در 
نقش «مأمور 007» چه کســى قرار است پا جاى 

پاى او بگذارد.
بارابارا بروکلى در مصاحبه ى جدید خود با هالیوود 
ریپورتر گفته: «فکر مى کنم یک مرد خواهد بود 
چون فکر نمى کنم که یک زن باید نقش جیمز باند 
را بازى کند. من معتقدم که باید کاراکترهایى براى 
خانم ها خلق شــود و نباید اینگونه باشد که صرفًا 

نقش هاى مردان را به خانم ها بدهند.»
او در ادامه گفت: «من فکر مى کنم به اندازه کافى 
نقش خوب براى خانم ها نداریم و براى من خیلى 
مهم است که فیلم هایى بســازیم براى زنان که 

درباره زنان باشد.»
باربارا بروکلى 61 ســاله درباره اینکه باند بعدى 
چگونه مردى خواهد بود هم قاطعانه گفت: «حتمًا 
بریتانیایى است. این بریتانیایى از هر قوم یا نژادى 

مى تواند باشد.»
کریگ پس از بازى در 5 فیلم در نقش مأمور 007، 
با فیلم «زمانى براى مردن نیست» از این فرانشایز 
کناره گیرى کرد و این فیلم آخرین حضور سینمایى 
او در نقش جیمز باند است. بســیارى از منتقدین 
نقش آفرینى او در این فیلم را بهترین جیمز باند به 

تصویر کشیده شده تاکنون دانسته اند.
سال ها اســت درباره ى بازیگرى که جایگزین 
کریگ خواهد شد گمانه زنى مى شود اما بروکلى 
تاکنون چیزى درباره ى آینــده ى احتمالى این 

نقش بروز نداده است.
او در مصاحبه ى خود با هالیــوود ریپورتر گفت: 
«مردم همیشــه مى پرســند جیمز بانــد بعدى 
کیســت. مثل این مى ماند کــه از یک عروس 
کــه دارد براى جارى شــدن خطبــه ى عقدش 
به کلیســا مى رود بپرسید که شــوهر بعدى اش 
کیست. واقعًا دلم نمى خواهد تا زمانى که مجبور 
نشده ام، به این فکر کنم که نفر بعدى قرار است 

چه کسى باشد.» 

کتایون 
ریاحى:

 از «زلیخا» 
بسیار آموختم

جیمز کامرون علیرغم مخالفت هایى که با تصمیم او وجود داشت مى خواست 
فیلمبردارى «آواتار2» را زیر آب انجام بدهد.

آواتار 2 سال 2022 منتشر خواهد شد.
کارگردان تایتانیک در ادامه موفقیت فیلم نخست آواتار در سال 2009، لوکیشن 
را از جنگل بارانى به اقیانوس براى قسمت بعدى تغییر مى دهد و  طایفه جدیدى 
از ناوى هاى ساکن صخره ها را معرفى مى کند - شخصیت هاى آبى پوست 

نسخه اصلى - به نام متکاینا.
کامرون مصمم بود که داستان را اساساً در زیر آب بسازد، تصمیمى که به سالها 
تحقیق تکنولوژیک نیازمند بود تا چگونگى فیلمبردارى زیر آب را کشف کند. به 
دلیل پیچیدگى هاى فیلمبردارى زیر آب، تعدادى از همکاران او در گروه تولید 
سعى کردند فیلمساز را متقاعد کنند که در خشکى و با سیم هایى که به بازیگران 

وصل مى شود، فیلمبردارى انجام شود.
کامرون گفت: «همکاران من واقعاً به شدت براى ما البى کردند تا فیلم را در 
خشکى بجاى دریا بسازیم و بازیگران را به سیم آویزان کنیم. من گفتم، این 
کار نمى کنم. با این روش قرار نیســت فبلم واقعى به نظر برسد. حتى به آنها 
اجازه دادم تست کنن؛د یعنى، در خشکى بجاى درون آب فیلمبردارى کردیم 
و سپس در آب فیلمبردارى را انجام دادیم، .نتیجه حتى نزدیک به فیلمبردارى 

در آب هم نبود.»
بیشتر مراحل ضبط نقش آفرینى ها در «آواتار 2» در یک مخزنى با ظرفیت 
900 هزارگالنى انجام شد که در مخزن آب موجى شبیه امواج اقیانوس ایجاد 
مى کرد و همه بازیگران باید با غواصان حرفه اى تمرین مى کردند تا بتوانند در 

حین فیلم بردارى چند دقیقه نفس خود را حبس کنند.
کامرون توضیح داد: حباب هاى غواصى صداى زیادى در سیستم ضبط ما ایجاد 
مى کردند. بنابراین مهم نیست که صحنه چقدر طول بکشد، اگر فیلمبردارى 

دو، سه یا چهار دقیقه طول مى کشید، همه نفس خود را باید حبس مى کردند.

فیلمبردارى «آواتار2» زیر آب

بازیگر سریال «شهرزاد» درباره انتشار تصویر «فرامرز صدیقى» در فضاى مجازى اذعان کرد: در ابتدا بگویم 
که وضعیت فرامرز صدیقى حتى در آن عکس هم بد نبود، باالخره وى پا به سن گذاشته و طبیعى است که 
کمى الغر شود، اما در کل انتشار این تصویر اشتباه محض بود، به نظر من به جاى این که براى مطرح کردن 

خودمان از دیگران استفاده کنیم به فکر کمک واقعى به آن ها باشیم.  
پرویز فالحى پوراضافه کرد: شاید در ابتدا انتشار تصویر صدیقى و باز نشر آن توسط دیگران از سر دلسوزى 
بوده، اما باز هم اشتباه است، مردم با بازیگران خود خاطره دارند و انتشار چنین تصاویرى ذهنیت جامعه را 
خراب کرده و همه را ناامید مى کند، حتى ممکن است بازیگران جوان تر به خود بگویند که عاقبت من هم این 
چنین مى شود، به همین دلیل مى گویم انتشار این تصویر تزریق ناامیدى به جامعه است و نباید انجام شود.  
بازیگر سریال «بى نشان» در همین رابطه ادامه داد: از نظر من اگر مى خواهیم به بازیگرى کمک کنیم راه 
زیاد است، البته برخى از این بازیگران به دلیل مشکالت جسمى و کهولت سن توانایى جلوى دوربین رفتن 
ندارند، اما با این وجود اگر قصدمان کمک به آن ها باشد مى توانیم به روش هاى مختلف مثل کارهاى صنفى 

به آن ها کمک کنیم.  
فالحى پور با اشاره به توجه بیشتر به پیشکسوتان خاطرنشان کرد: من بسیارى از تهیه کنندگان را دیده ام که 
به فکر پیشکسوتان هستند و گاهى به آن ها پیشنهاد بازى مى دهند، اما این کافى نیست، بخش دولتى باید 

براى از کار افتادگان این هنر فکرى کند.

فیلم ســینمایى«مرد بازنده» جدیدترین ساخته 
محمدحسین مهدویان بعد از سریال پرمخاطب 
زخم کارى اســت که بازیگران آن مقابل دوربین 

قرار گرفتند.
محمدحسین مهدویان ساخت فیلم «مرد بازنده» 
را بر اساس فیلمنامه اى از حسین حسنى، ابراهیم 
امینى و خودش آغــاز کرده و بــراى حضور در 

چهلمین دوره جشنواره فجر آماده مى کند.
تصویربردارى فیلم مرد بازنده، در شهر بابلسر آغاز 

شده و بازیگران در لوکیشن هاى مورد نظر در این 
شهر نقش آفرینى مى کنند.

جواد عزتى و رعنا آزادى ور ستارگان سریال زخم 
کارى بودند که بازى درخشان آنها مقابل یکدیگر 
مورد استقبال زیادى قرار گرفت. این زوج هنرى 
براى دومین بــار در فیلم «مرد بازنــده» مقابل 

یکدیگر قرار مى گیرند. 
اســامى بازیگران دیگر فیلم مرد بازنده به زودى 

اعالم مى شود.

انتقاد تند بازیگر «شهرزاد»
 از انتشار عکس فرامرز صدیقى

«مرد بازنده»؛ دومین همکارى 
جواد عزتى و رعنا آزادى ور

پس از چندین بار تاخیر در نمایش فیلم ابرقهرمانى هندى با بازى آمیتاب باچان اعالم شد 
این فیلم سال دیگر اکران مى شود.

«برهماســترا» فیلم ابرقهرمانى هندى که با بازى آمیتاب باچان، رانبیر کاپور و آلیا بهات 
ساخته مى شود 9 سپتامبر 2022 راهى سینماها مى شود.

داســتان این پروژه ابرقهرمانى فانتزى در هند معاصر رخ مى دهد و در حالى 
که یک انجمن مخفى به نام «برهمنش» از «آستراها» یا سالح هاى الهى 
ساخته شده در هند باستان حفاظت مى کنند، اکنون یکى از قدیمى ترین این 
سالح ها به نام برهماسترا در حال بیدار شدن است و جهان را تهدید مى کند.

این فیلم که بر مبناى اساطیر هندى ساخته شده قرار است با 2 فیلم دیگر 
ادامه پیدا کند. در قسمت اول شیوا قهرمان داستان با بازى کاپور که عاشق 

ایشا با بازى بهات است، وقتى مى فهمد یک قدرت بزرگ یعنى قدرت آتش 
را در درون خود دارد، زندگى اش با تغییر روبه رو مى شود. وى به دنیاى 

آستراس سفر مى کند تا جهان را کشف کند.
آیان موکرجى یکى از استعدادهاى بزرگ فیلمسازى هند 

است که سال 2009 با اولین فیلمش «بیدار شو سید» 
با بازى کاپور و کونکونا به عنوان نویسنده-کارگردان 
به شهرت رســید. وى موزیکال پرفروش «جوانى 
و دیوانگى» را ســال 2013 با بازى کاپور و دپیکا 

پادوکون ساخت.
«برهماسترا» پروژه رویایى موکرجى است که مدت ها در حال 
شکل دادن به آن بوده اســت. وى گفته است: «برهماسترا» 
الهام گرفته از اساطیر هندى است و با شخصیت هاى مدرن 
امروز روایت مى شود و به نوعى مى توان آن را اسطوره شناسى 
مدرن خودمان نامید. در این فیلــم باچان به نوعى نقش 
دامبلدور براى هــرى پاتر یا گندالــف جادوگر براى 
فرودو بگینز را ایفا مــى کند؛ نقش یک راهنماى 
خردمند که به شــخصیت شیوا کمک مى کند 
تا قدرت هــاى خود را در عمــل بروز دهد و 

سرنوشتش را به دست بگیرد.
این کارگردان گفته است این فیلم را با الهام 
از «هرى پاتر» و «ارباب حلقه ها» ساخته و 
در آن شرق و غرب را با هم ترکیب کرده است.

وى تاکید کرد که هند در گذشته فناورى ساخت 
فیلم هاى ابرقهرمانى را نداشت و به همین دلیل در این 
ژانر عقب ماند اما حاال همه دانش الزم براى ساخت چنین 

فیلم هایى در کشور وجود دارد. 

«آمیتاب باچان» هم ابر قهرمان شد!
نمایش فیلم ابرقهرمانى هندى با بازى آمیتاب باچان اعالم شد 

 مى شود.
هرمانى هندى که با بازى آمیتاب باچان، رانبیر کاپور و آلیا بهات 

2022 راهى سینماها مى شود.
رمانى فانتزى در هند معاصر رخ مى دهد و در حالى 

نام «برهمنش» از «آستراها» یا سالح هاى الهى 
 حفاظت مى کنند، اکنون یکى از قدیمى ترین این 
در حال بیدار شدن است و جهانرا تهدید مىکند.

2طیر هندى ساخته شده قرار است با 2 فیلم دیگر 
ول شیوا قهرمان داستان با بازى کاپور که عاشق 

قتى مى فهمد یک قدرت بزرگ یعنى قدرت آتش 
ى اش با تغییر روبه رو مى شود. وى به دنیاى 

هان را کشف کند.
عدادهاى بزرگ فیلمسازى هند 

ین فیلمش «بیدار شو سید» 
 عنوان نویسنده-کارگردان 
وزیکال پرفروش «جوانى 
20 با بازى کاپور و دپیکا 

پادوکون ساخت.
«برهماسترا» پروژه رویایى موکرجى
شکلدادن به آن بوده اســت. وى
الهام گرفته از اساطیر هندى است
امروز روایت مى شود و به نوعى مى
مدرن خودمان نامید. در این فیل
دامبلدور براى هــرى پاتر

فرودو بگینز را ایفا مــى
خردمند که به شــخ
تا قدرت هــاى خو
سرنوشتش را به د
این کارگردان گفت
» از «هرى پاتر» و
در آن شرق و غرب را
د وى تاکید کرد که هند
فیلم هاى ابرقهرمانى را نداش
ژانر عقب ماند اما حاال همه دانش

فیلم هایى در کشور وجود دارد. 

محمد شــیرى، بازیگر که میهمان بخش نوســتالوژى 
«سریالیست» بود، درباره سریال «دردسر والدین» گفت: 
این سریال اولین کارى بود که با مهران مدیرى همبازى 
شدم. کارگردان کار عوض شد، مجید قارى زاده بود و بعد 
از مدتى چون او نتوانست و کسالت داشت مسعود نوابى 
آمد. در واقع دوبار این نقــش را بازى کردم. با کارگردان 
قبلى پالن هاى مدرسه را گرفتند و تمام شد، بعد که آقاى 
نوابى آمد گفت غیر از مهــران مدیرى، خانم گودرزى و 
شــیرى همه عوض شــوند! یک پالن هم از قبل قبول 
نکرد و دوباره فیلم بردارى کردند. این بار لوکیشــن من 
آخر کار افتاد. بازیگران کار عوض شدند. بیژن امکانیان 
تهیه کننده کار بود، تماس گرفت و گفت براى این نقش 
مى خواهمت. بعد مجید قــارى زاده هم تماس گرفت و 

گفت براى نقش ناظم انتخاب شده ام. 
شیرى توضیح داد: بعد از پخش سریال «دردسر والدین» 
یک روز داشتم در خیابان قدم مى زدم، مادرى با پسرش 
رد شد و گفت اگر مشق هایت را ننویسى به این آقاى ناظم 
مى گویم تنبیهت کند! واقعا هم جدى مى گفت. گفتم من 
ناظم نیستم! گفت شما مگر ناظم نیستید!؟ گفتم من فقط 

این نقش را بازى کردم!
او درباره برنامه «سیماى اقتصاد» که سال هاى 62 تا 72 
روى آنتن تلویزیون بود، اظهار کرد: این برنامه براى خودم 
عجیب بود، انگار این روزهــا را براى ترافیک، جمعیت و 
آلودگى هوا مى دیدم، انگار محققانى که داشتیم آینده را 
مى دیدند! وى گفت: آن زمان که شــبکه هاى اجتماعى 

نبود خیلى ما را به شهرســتان ها دعــوت مى کردند و 
اینگونه رى اکشــن هاى مخاطبان و مردم را مى دیدم، 
مثل االن نبود. تیتراژ نداشتیم و به همه ما آقاى اقتصاد 
مى گفتند. اینقدر فشار آوردند که آخر نشستیم و خودمان 

را معرفى کردیم.
این بازیگر پیشکســوت یادآور شــد:  بــراى اینکه کار 
یکنواخت نشــود هر هفته تیپ ســازى مى کردم. براى 
برنامه هاى طوالنى سعى مى کنم تکیه کالم داشته باشم، 
مثال در سریال هاى 90 قسمتى تالش مى کنم از تکیه 

کالم هاى خود مردم استفاده کنم. 
این بازیگر درباره «شــب هاى برره» اظهار کرد: روزى 
نیست که مردم که عاشقشان هستم و به عشقشان زنده 
هستم برایم ویدئویى از این سریال نفرستند. بسیار سریال 
محبوبى بود و هر برنامه اى را که بتواند با مخاطب ارتباط 
بگیرد دوست دارم. هنوز مردم من را فراموش نکرده اند و 
در خیابان مى گویند "جیگر چطورى؟!“ تکیه کالم هاى 

من را مى گویند. 
او درباره مهران مدیرى اظهار کــرد: او قاب تلویزیون 
را مى شناسد، جنس کار را مى شناســد و خوب انتخاب 
مى کند. شــنیده بودم براى نقش من شش هفت نفر را 
آورده بودند اما روزى که من را صدا کردند لباس پوشیدم 
و گریم کردیم، دو سه دوربین کاشته بود. از دم پله ها به 
طرف خانه ســاالرخان و کافه دکور بود و داخلى ها را در 
ساختمان مى گرفتیم. از در وارد مى شدیم که بیابان بود. 
بعد کات مى خورد به آن طرف که ساختمان بود. مهران 

مدیرى پرسید «پاورچین» یا «نقطه چین» را دیده اى؟ 
گفتم لحظاتى را دیده ام. گفت برره اى با من صحبت کن. 
صحبت کردم، مهران بدجورى مى خندید. با هم قدمى 

زدیم و خندید و گفت ساالر من این است. 
شــیرى افزود: در یکى از قصه هاى این ســریال همه 
برره اى ها بیمــارى  واگیردارى گرفتــه بودیم که همه 
ماسک مى زدیم. مثل کرونا که بعدها واقعا وارد جامعه شد. 
نویســنده هاى مختلفى این کار را نوشته اند. مگر اینکه 
اینها کرونا را خواب دیده باشند و پیش بینى کرده باشند! 

وى گفت: اخالق ها برره اى شده است! کسى که اختالس 
مى کند و رشــوه مى گیرد برره اى است. همان زمان هم 
مصاحبه کردم و پرسیدند برره کجاست. گفتم مى تواند 
اروپا یا ایران باشد. هرکســى کار غیرقانونى انجام بدهد 

برره اى است.

محمد شیرى: اخالق ها برره اى شده است!
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سایت AFC چند روز پیش یک نظرسنجى به راه انداخته 
بود تا بهترین لژیونر هفته قاره کهن را معرفى کند. سردار 
آزمون با درخشــش به همراه زنیت مقابل چلسى در لیگ 
قهرمانان اروپا و اللهیار صیادمنش با درخشش با زوریا در 
لیست نامزدها قرار داشتند. روز گذشته این نظرسنجى به 
پایان رسید و آزمون با کســب 73 درصد آراء بهترین شد و 

صیادمنش هم با کسب 22 درصد در رده دوم ایستاد.

آزمون، بهترین لژیونر شد

04

تیم فوتبال شــباب االهلى در بازى رفت مرحله یک چهارم 
نهایى جام حذفى امارات در حالــى که دو بازیکن ملى پوش 
کشــورمان را در ترکیب اصلى خود داشت با نتیجه 2 بر یک 
برابر عجمان به پیروزى رسید. ســایت «اسپورت 360» در 
ارزیابى فنى از این دیدار به مهدى قائــدى نمره 5.8 از 10 را 
داد تا ضعیف ترین بازیکن شباب االهلى در این بازى انتخاب 
شود و نوراللهى هم در این بازى با نمره 6.6 از 10 جزو بازیکنان 

متوسط میدان انتخاب شد.

باشو ضعیف ترین بازیکن شد

03

05

حمید مطهرى، دســتیار گل محمدى در برنامه «ورزشگاه» 
پرده از عالقه مربیان پرسپولیس نسبت به دانیال اسماعیلى فر 
برداشت و عنوان کرد که آنها سال گذشته قصد خرید این مدافع 
راست شمالى را داشتند اما با توجه به پیشنهاد سنگین تر تیم 
اصفهانى، او تصمیم گرفت به سپاهان برود. قرارداد دانیال در 
پایان فصل جارى با سپاهان به اتمام مى رسد و حال این پرسش 
به وجود مى آید که آیا این مدافع راست انرژیک و گلزن، تابستان 
سال جارى پرسپولیسى مى شود؟! البته باید این نکته را هم در 
نظر داشت که سپاهانى ها به آسانى اجازه نمى دهند بازیکنى 

مؤثر از این تیم جدا شده و راهى تیم رقیب شود.

رســول معتمدى، عضو تیم وزنه بردارى ذوب آهن با کسب 
مدال طالى مجموع دسته 102 کیلوگرم بار دیگر پرچم ایران را 
در مسابقات جهانى باال برد. این ورزشکار اهل شهرستان لنجان 
در حرکت یکضرب عملکرد موفقى داشت و نقره یکضرب را 
از آن خود کرد. این ستاره جدید وزنه بردارى ایران و جهان در 
حرکت دو ضرب، موفق به مهار وزنه 220 کیلوگرمى شــد و 
در مجموع با 397 کیلوگرم قهرمان شــد و طالى دوضرب و 

مجموع و نقره یک ضرب را گرفت.

ستاره سپاهان در رادار 
پرسپولیس

 قهرمان ذوب آهنى

02

فدراســیون بین المللى فوتبال آمــار و تاریــخ به معرفى 
بهترین هاى سال فوتبال آسیا در بخش هاى مختلف پرداخت 
که مهمترین بخش آن معرفى بهترین بازیکن سال 2021 
آســیا بود؛ اما در حالى مهدى طارمى با درخشش در پورتو و 
سردار آزمون با درخشش در زنیت جزو نامزدهاى کسب این 
جایزه بودند، این سون هیونگ مین ستاره تیم ملى کره جنوبى 
و عضو باشگاه تاتنهام بود که گوى ســبقت را از مهاجمان 

تیم ملى کشورمان ربود و برنده این جایزه شد.

جایزه از دست ایران پرید!

04

در مرحله یک  شــانزدهم نهایى فصل جدید رقابت هاى جام حذفى 
ذوب آهن امروز در نخستین گام باید به مصاف تیم دسته یکى رایکا 
بابل برود. دیدارى نسبتًا ساده اما حســاس و نفس گیر که نتیجه آن 
مى تواند سبزپوشان اصفهانى را از بحران خارج کند و استارت ذوبى ها 
براى قهرمانى در جام حذفى و کسب ســهمیه آسیایى به شمار آید. 
سبزپوشــان که تا به این هفته از لیگ، در نتیجه گیرى چندان موفق 
نبوده و عملکردى متوسط داشته اند، از انگیزه باالیى براى حضور موفق 
در جام حذفى برخوردار بوده و به دنبال رسیدن به پنجمین قهرمانى 

خود در این جام هستند.
ذوبى ها در حالى آماده مصاف با رایکا مى شوند که آخرین بازى خود در 
رقایبت هاى لیگ برتر را با شکست پشت سر گذاشتند و شرایط سختى 
در جدول پیدا کرده اند. سبزپوشان اصفهانى در 5 بازى آخر خود بردى 
به دست نیاورده اند و براى خروج از بحران به پیروزى در این دیدار نیاز 
وافرى دارند. ذوب آهن تیمى است که از انسجام و نظم تاکتیکى خوبى 
برخوردار بوده و در فاز هجومى موقعیت هــاى زیادى خلق مى کند. 
سبزپوشان اصفهانى در تالش هستند که بازى سازى را از زمین خودى 
شروع کرده و با پاسکارى هاى متعدد و کشاندن بازى به جناحین، از 
سرعت باالى هافبک ها و مدافعان کنارى این تیم نهایت بهره را برده و 
با استفاده از ارسال هاى بلند، ضربات ایستگاهى و شوت هاى از راه دور 
خلق موقعیت کنند. با این وجود ذوب آهن در درون دروازه و خط دفاع 
با مشکالت زیادى روبه رو بوده و اشتباهات مکرر مدافعان و دروازه بان، 
خط دفاعى ذوب آهن را تبدیل به پاشنه آشیل این تیم کرده است. از 
طرف دیگر فقدان یک مهاجم تمام کننده باعث شــده که ذوبى ها با 

وجود خلق موقعیت هاى پرشــمار، در گلزنى ناکام باشند و نتوانند از 
فرصت هایشان به خوبى استفاده کنند.

در آن سو رایکاى بابل تیمى است که طى چند فصل اخیر در رقابت هاى 
لیگ آزادگان حضور داشته و در مرحله قبل رقابت هاى حذفى از سد 
تیم اسپاد تهرام گذشته اســت. رایکا در فصل جدید رقابت هاى لیگ 
آزادگان شرایط چندان خوبى ندارد و در 4 بازى آخر خود بردى به دست 
نیاورده است. شــاگردان قربانى از 11 بازى خود در رقابت هاى لیگ 
آزادگان تنها 2 برد به دست آورده و با 11 امتیاز در رده دوازدهم جدول 

رده بندى قرار دارند.
شاگردان قربانى از قدرت بدنى باالیى بهره برده و بازى مستقیمى را 
ارائه مى دهند. آنها در فاز هجومى سعى دارند تا با استفاده از ضربات آزاد 
و کرنر و ارسال از کناره ها به گل برسند. در فاز دفاعى نیز بازیکنان این 
تیم عملکرد ضعیفى از خود به جا گذاشته و در 11 بازى قبلى خود 10 

گل را دریافت کرده اند که گویاى ضعف دفاعى این تیم است.
بازیکنان رایکا انگیزه باالیى دارند و بــراى برد به میدان خواهند آمد 
و تالش مى کنند تا با حذف ذوب آهن، شگفتى ســاز شوند. در آن سو 
بازیکنان ذوب آهن نیز مى توانند با یک برد شــیرین آماده مصاف با 
پرسپولیس شوند.آنچه مشخص اســت اینکه این بازى براى هر 2 
تیم بسیار سخت و نفس گیر بوده و کســب پیروزى در آن براى هر 
2 تیم ذوب آهن و رایکا از اهمیت ویژه اى برخوردار است، به خصوص 
سبزپوشانى که با پیروزى در این دیدار، مى توانند روند ناکامى هاى اخیر 
خود را فراموش کرده و با خیال  آســوده ترى براى بازى سخت بعدى 

خود مقابل پرسپولیس آماده شوند.

سپاهان در مرحله یک شانزدهم نهایى جام حذفى باید به مصاف تیم 
دسته دومى ستارگان شهید اورکى اسالمشهر برود؛ دیدارى نسبتًا 
آسان اما حساس که استارت زردپوشــان براى جام دوم محسوب 
مى شود. سپاهانى ها که در لیگ برتر جزء تیم هاى مدعى قهرمانى 
محسوب مى شوند، به دنبال قهرمانى در جام حذفى نیز بوده و قصد 

دارند هر دو جام را از آن خود کنند.
این دیدار در شرایطى برگزار مى شود که سپاهان هفته گذشته یکى 
از مهمترین بازى هاى نیم فصل نخست را به استقالل واگذار نمود و 
صدر جدول را از دست داد. با این حال حکم کمیته انضباطى درمورد 
جعلى بودن مدارك بازیکن گابنى گل گهر و تغییر نتیجه بازى این 
تیم مقابل سپاهان، شرایط لیگ را به سود شاگردان نویدکیا تغییر 
داد. کمیته انضباطى گل گهر را به دلیل جعلى بودن مدارك مهاجم 
خارجى اش محکوم نمود و نتیجه بازى این تیم مقابل سپاهان، 3 بر 
صفر به سود زردپوشان اصفهانى تغییر پیدا کرد. همین مسئله باعث 
شده تا تیم نویدکیا از نظر روحى_روانى شرایط خوبى پیدا کند و با 
تمام توان براى کسب جام دوم به میدان بیاید. شاگردان نویدکیا در 
لیگ عملکرد مثبتى داشته و فوتبالى هجومى و جذاب را به نمایش 
مى گذارند و یکى از با کیفیت ترین تیم هاى حال حاضر لیگ هستند.

ســپاهان از مهره هاى کلیدى و با کیفیت بسیارى بهره مى برد که 
کامًال با سیستم دلخواه نویدکیا منطبق هستند. زردپوشان اصفهانى 
در فاز تهاجمى اگرچه قدرت باالیى داشته و آقاى گل فصل قبل را 
همچنان در اختیار دارند اما تا به این جاى لیگ عملکرد متوسطى 
داشته و دیگر خبرى از آن خط آتش پرقدرت فصل گذشته نیست. 

آنها در هر بازى، حمالت پرشــمارى را انجام داده و موقعیت هاى 
گلزنى متعــددى را خلق مى کننــد، با این وجود نــرخ بهره ورى 
مهاجمان این تیم کاهش چشم گیرى پیدا کرده است. سپاهانى ها 
در خط دفاعى اما عملکرد فوق العادى داشته و تا به این جاى فصل 
با 5 کلین شیت، همراه با اســتقالل و آلومینیوم اراك بهترین خط 

دفاعى لیگ را در اختیار دارند.
در آن سو، ستارگان شــهید اورکى تیمى است که در فصل جارى 
به دســته دوم رقابت هاى فوتبال کشــور صعود کرده و در مرحله 
قبل رقابت هاى حذفى از ســد تیم ماکوجوان گذشــته است. تیم 
شهید اورکى در فصل جدید رقابت هاى دسته دوم کشور در گروه 
«الف» رقابت ها حضور داشته و در هفته پنحم با کسب 2 پیروزى 
و 3 تســاوى 9 امتیازى بوده و با تفاضل گل بیشــتر در رده هفتم 

جدول جاى دارد.
شاگردان غنى زاده از قدرت بدنى باالیى بهره برده و بازى مستقیمى 
را ارائه مى دهند. آنها در فاز هجومى ســعى دارند تا با اســتفاده از 
ضربات آزاد و کرنر و ارسال از کناره ها به گل برسند. در فاز دفاعى 
نیز بازیکنان این تیم عملکرد خوبى از خود به جا گذاشته و در پنج 

هفته آغازین رقابت هاى دسته دو تنها 2 گل دریافت کرده اند.
بازیکنان شهید اورکى انگیزه باالیى دارند و به دنبال آن هستند تا 
مقابل سپاهان شگفتى ساز شوند و با تمام توان به میدان خواهند آمد.

در آن سو بازیکنان ســپاهان نیز مى توانند با یک برد شیرین آماده 
حضور در ادامه لیگ شــوند.حال باید منتظر ماند و دید نتیجه این 

دیدار چگونه رقم خواهد خورد.

سپاهان و ذوب آهن امروز در جام حذفى میزبان 2 حریف گمنام هستند

 استارت سبزپوشان براى قهرمانى خیز بلند طالیى پوشان براى جام دوم

مرحله یک شانزدهم نهایى جام حذفى امروز یک شنبه 28 آذرماه با برگزارى 13 دیدار 
آغاز مى شود و  هر دو نماینده اصفهان هم در این روز در خانه خود میزبان تیم حریف خواهند بود. 
در اولین بازى ذوب آهن از ساعت 15 در ورزشگاه فوالدشهر پذیراى تیم رایکا بابل خواهد بود 
و به فاصله دو ساعت و نیم بعد از این دیدار و در ساعت 17 و 30 دقیقه سپاهان در نقش جهان 

در مقابل تیم ستارگان شهید اورکى اسالمشهر، صف آرایى خواهد کرد. آسان اما حساس

اگرچه تغییر نتیجه دیدار برابر گل گهر سپاهانى ها را با 3 امتیاز بیشتر 
و اضافه شدن دو گل در تفاضل به صدر فرستاد، اما این تیم هنوز با 

معضل بزرگى مواجه است.
تیم محرم نویدکیا سه مرتبه در این فصل شکست خورده که  هر 
سه شکســت هم با گل هاى غافلگیر کننده براى سپاهان رقم 
خورده و در این مسابقات این طالیى پوشان اصفهانى بوده اند، که 
مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشته اند و برترى معنى دارى در 
تعداد پاس ها و ایجاد موقعیت هاى گلزنى ثبت کردند. با این حال 
دو مشکل بزرگ در تیم سپاهان دیده مى شــود که یکى از آنها 
تعلل در انتقال سریع و مناســب از حمله به دفاع است و دیگرى 
فرصت سوزى مهاجمان این تیم. که البته این دو مشکل به هم 
مرتبط هم مى شــود و وقتى موقعیت هاى گلزنى مى سوزد و تیم 
حریف در ضدحمالت خود به گل مى رسد، شرایط براى بازگشت 

به بازى بسیار سخت تر مى شود.
مشکل اول طالیى پوشان اصفهانى به دلیل روش بازى تهاجمى و 
جسورانه این تیم است که از افکار سرمربى تیم سرچشمه مى گیرد 
و با توجه به اینکه مدافعین آخر این تیــم باالتر از تمام  تیم هاى 
دیگر حاضر در مســابقات بازى مى کنند و معموال فاصله زیادى 
میان آخرین دفاع این تیم و خط دروازه ایجاد مى شــود و در این 
شرایط اگر مهاجمین و هافبک هاى دفاعى و همینطور مدافعین 
کنارى تیم نتوانند به درستى پرس را در زمین تیم حریف اجرا کنند،  
تیم مقابل مى تواند در موقعیت ضدحمله قرار بگیرد و این همان 

مشکلى است که در دیدار برابر ذوب آهن و گل گهر بارها دیده شد 
و در مصاف با استقالل هم دروازه کریستوفر کنت روى یک حمله 
سریع و غافلگیرکننده براى ششمین مرتبه طى ده هفته ابتدایى باز 

شد.
مشــکل دوم محرم نویدکیا در ســپاهان هم از دســت رفتن 
موقعیت هاى پرشمار گلزنى در هر مسابقه است که عالوه بر بى 
دقتى بازیکنان، بخشى از این مشکل نیز به نوع چینش بازیکنان 
بازمى گردد که محرم نویدکیا هنوز نتوانسته در ترکیب 4-2-3-1 
این فصل تیمش، جایى که شــهریار مغانلو و سجاد شهباززاده 
مى توانند بهترین عملکردشان را ارائه کنند، پیدا کند و در سه هفته 
اخیر دو مرتبه آقاى گل فصل گذشته از روى نیمکت بازى را آغاز 
کرده و یک مرتبه هم شهریار. این مشکل در بخش میانى زمین 
هم در هفته هاى ابتدایى دیده  مى شد که در بازى هاى اخیر با ثابت 

شدن مسعود ریگى و محمد کریمى به عنوان دو هافبک دفاعى 
تیم و استفاده از یاسین سلمانى تا حدودى کادر فنى سپاهان در آن 

به جمع بندى مورد نیاز رسیده است.
 ســپاهان در پایان هفته دهم به لطف امتیازهایى که استقالل و 
پرسپولیس از دست داده اند و البته سه بر صفر شدن بازى مقابل 
گل گهر، در صدر قرارگرفته، ولى این واقعیت قابل کتمان نیست 
که آنها در سه مسابقه طى 10 مسابقه اخیر شکست خورده اند و 
اگرچه شرایط کلى بهترى نسبت به یکى از رقباى اصلى در مسیر 
قهرمانى یعنى پرسپولیس دارند، ولى در مقایسه با استقالل در فاز 
دفاعى انسجام کمترى داشته اند و اگر کادر فنى این تیم نتواند این 
دو مشکل بزرگ را طى هفته  هاى آینده حل کند، با وجود بازیکنان 
بسیار خوبى که جذب تیم شده اند، همچنان هواداران سپاهان براى 

کسب ششمین قهرمانى لیگ برتر باید منتظر بمانند.

گل شــهریار مغانلو بازیکن سابق پرســپولیس به الریان، در رده چهارم 
نظرسنجى AFC قرار گرفت. کاربران وبسایت کنفدراسیون فوتبال آسیا 
در دومین نظرســنجى براى انتخاب بهترین گل لیگ قهرمانان آسیا در 
سال گذشته، به گل سالم الدوسرى بازیکن الهالل بیشترین رأى را دادند. 

وبسایت کنفدراسیون فوتبال آسیا یک نظرسنجى میان 10 گل برتر این 
رقابت ها برگزار کرد و از کاربران خود خواست تا از میان گل هاى منتخب، 
به بهترین گل رأى دهند که گل سالم الدوسرى به پرسپولیس در مرحله 
یک چهارم نهایى این پیکارها با کسب 44,92 درصد آراء توانست رتبه 

نخست را از آن خود کند.
گل شهریار مغانلو بازیکن سابق پرســپولیس و فعلى سپاهان به الریان 

نیز توانســت با کســب 8,45 درصد آراء در رتبه چهارم 
قرار گیرد. گل هاى شــاروف موخیدینوف از پاختاکور به 

تراکتور و همچنین گل عبدالرزاق حمدا... از تیم النصر به فوالد در 
رتبه هاى دوم و سوم قرار گرفتند.

پیش از این، کاربران وبسایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در بخش نخست 
از نظرسنجى براى انتخاب بهترین لیگ قهرمانان، به گل ناصر الدوسرى 
به پوهانگ اســتیلرز رأى داده بودند و گل مهدى قائدى بازیکن سابق 

استقالل به االهلى نیز در جایگاه دوم قرار گرفته بود.
قرار است طى روزهاى آینده از میان گل هاى انتخاب شده، مسابقه فینال 

براى انتخاب بهترین گل فصل لیگ قهرمانان آسیا برگزار شود.

گل بزن و اجازه فرار از پرس نده؛

2 مشک ل بزرگ سپاهان 
در حالى که شایع شده است، حامد لک به دلیل چهار اخطاره بودن در دیدار در رقابت با سرخابى ها

پرسپولیس مقابل ذوب آهن محروم خواهد بود، این موضوع صحت ندارد 
و گلر پرسپولیس هیچ مشکلى براى همراهى تیمش در بازى مقابل ذوب 

آهن نخواهد داشت.
در چارچوب هفته دهم لیگ برتر، تیم پرسپولیس تهران در ورزشگاه شهید 
دستگردى به مصاف پیکان رفت و موفق شد میزبانش را با نتیجه 3 بر یک 

شکست دهد.
این دیدار پر برخورد یک صحنه جنجالى داشت. در دقیقه 77 بازى پس از 
برخورد حامد لک با پیمان رنجبرى درون محوطه جریمه داور براى پیکان 
پنالتى گرفت که این اتفاق واکنش بازیکنان پرسپولیس را در پى داشت و با 

کارت زرد براى امید عالیشاه و حامد لک همراه شد.
بعد از بازى برخى خبرها در فضاى مجازى منشــتر شد که لک به واسطه 
اخطارى که در این بازى دریافت کرده چهار کارته شده و بازى بعدى تیمش 

اما برخالف اخبار مقابل ذوب آهن را از دست داده است، 
منتشره این بازیکن مشکلى براى 
همراهى تیمش در بــازى آینده 

ندارد.
جالــب اینکــه در حــال حاضر، 
مهــدى ترابى تنها بازیکن ســه 

اخطاره پرســپولیس است که 
در خطر محرومیت قرار 

دارد. ســتاره شماره 9 
ســرخ ها که در 

ین  خر آ

لحظات و با تصمیم کادرفنى در 
ترکیب قرار گرفت موفق شد گل 
اول بازى  را بــراى مهدى عبدى 

ساخته وپرداخته کند.

لک در بازى با ذوب آهن 
محروم نیست

ىکه استقالل و
دن بازى مقابل 
ل کتمان نیست 
ست خورده اند و

 اصلى در مسیر 
 استقالل در فاز 
ن تیم نتواند این 
 وجود بازیکنان 
ن سپاهان براى 

ند.

والد در 

 بخش نخست 
 ناصر الدوسرى 
ى بازیکن سابق 

، مسابقه فینال
ر شود.

اما برخالف اخبارمقابل ذوب آهن را از دست داده است، 
منتشره این بازیکن مشکلى براى 
همراهى تیمش در بــازى آینده 

ندارد.
جالــب اینکــه در حــال حاضر، 
مهــدى ترابى تنها بازیکن ســه 

اخطاره پرســپولیس است که 
در خطر محرومیت قرار 

9دارد. ســتاره شماره 9
ســرخ ها که در 

ین  خر آ

لحظات و با تصمیم کادرفنى در 
گرفت موفق شد گل ترکیب قرار

اول بازى  را بــراى مهدى عبدى 
ساخته وپرداخته کند.

گل مغانلو در نظرسنجى AFC چهارم شد
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نتایج یک مطالعه نشــان مى دهد بیــش از 40 درصد از 
افرادى که در ســطح جهان به کووید-19 آلوده شده اند، 

هیچ عالمتى را در اوایل بیمارى خود تجربه نمى کنند.
با این حال محققان گفتند، افراد بدون عالمت هم هنوز 
ممکن اســت مســتعد ابتال به عوارض طوالنى مدت 
کووید-19 مانند خستگى شدید مزمن باشند و همچنین 

ممکن است ویروس را ناآگاهانه به دیگران منتقل کنند.
محققــان داده هایــى را در مورد موارد بــدون عالمت 
کووید-19 از 95 مطالعه منتشر شــده در سال 2020 یا 

اوایل سال 2021 جمع آورى کردند. 
داده ها نشان داد از موارد تایید شده کووید-19 در میان 

زنان باردار در این مطالعــات، 54 درصد بدون عالمت 
بودند. به طور مشــابه، 53 درصد موارد تایید شــده در 
مسافران خطوط هوایى و کشتى هاى کروز و همچنین 
48 درصد از ساکنان خانه ســالمندان و کارکنان بدون 

عالمت بودند.
به گفته محققان، در موارد تایید شده کووید-19، بیش از 
40 درصد از مبتالیان به این ویروس بدون عالمت بودند. 
«مین لیو»، استاد اپیدمیولوژى و آمار زیستى دانشگاه پکن 
در چین و یکى از نویســندگان این مطالعه گفت: درصد 
باالى عفونت هاى بدون عالمت، نشان دهنده خطر انتقال 

بالقوه عفونت هاى بدون عالمت در جوامع است.

دبیر کمیته اپیدمیولوژى و پژوهش کمیته علمى کشورى 
مقابله بــا کووید19، ضمن تشــریح وضعیت بیمارى در 
کشــور، گفت: همچنان مطالعات نشــان مى دهند که 
واکسیناسیون با واکســن هایى که در اختیار داریم، براى 

سویه اومیکرون هم اثرگذارى خوبى داشته است.
مسعود یونســیان گفت: درباره برخى اظهارات مبنى بر 
خفیف تر  بودن بیمارى زایى امیکرون، گفت: مطالعات و 
شواهدى وجود دارد که نشان مى دهند این سویه خفیف تر 
است، اما به دالیل متعددى بهتر است فعال فرض کنیم 
که این سویه خفیف تر نیســت. مهمترین دلیل این است 
که حتى اگر درصد کشندگى این ویروس کمتر باشد، اما 

قدرت سرایت پذیرى اش بیشتر باشد، در نتیجه همان تعداد 
مرگ میر باال را در پى دارد.

یونسیان درباره توصیه هایش براى شب یلدا با وجود خطر 
انتقال کرونا به ویژه سویه اومیکرون، گفت: طبیعتا هرگونه 
تجمع و دورهمى از سوى افرادى که باهم نبوده اند، انجام 
شود و به ویژه در فضاى بسته خطرناك است. افرادى که 
در قالب یک خانواده و اصطالحا زیر یک ســقف زندگى 
مى کنند، باهم تماس داشــتند و ممکن است ویروس را 
هم به هم منتقل کنند، اما خانواده هاى متعدد تصور نکنند 
که چون باهم فامیل هستند، ویروس را منتشر نمى کنند و 

تصور کنند که از دوست یا برادرم کرونا نمى گیرم.

40 درصد موارد ابتال به کرونا 
بدون عالمت هستند

خطر «اومیکرون» و 
پرهیز از دورهمى هاى یلدایى 

خبر خوب تولد یک نوزاد 
   ایسنا | مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى 
جندى شاپور اهواز از تولد یک نوزاد در بیمارستان رازى 
اهواز پس از خروج اکثـر بخش هاى این بیمارسـتان از 
وضعیـت کووید خبـر داد. عرفـان مردانـى روز جمعه با 
انتشار عکس یک نوزاد در صفحه شخصى خود در توییتر 
نوشـت:  صداى تولد این نـوزاد، دوباره پیـام روح بخش 

زندگى را به ما رساند.

اومیکرون، سویه غالب آمریکا 
   ایرنا |  آنتونى فائوچى مشاور ارشد پزشکى کاخ سفید 
روز پنجشـنبه اعالم کرد که سـویه اومیکرون احتماًال 
در چند هفت آینده به سـویه غالب در این کشـور تبدیل 
خواهد شد. فائوچى خاطرنشان کرد هم اکنون سویه دلتا 
در آمریکا به طور متوسط روزانه 120 هزار نفر را در آمریکا 
مبتال کـرده و روزانه هـزار نفر قربانى مى گیرد و شـیوع 

سویه اومیکرون شرایط را در آمریکا بدتر خواهد کرد.  

10 بار واکسن زدن
   باشـگاه خبرنـگاران جـوان |مقامات کشـور 
نیوزیلنـد تحقیقـات دربـاره مردى کـه در یـک روز 10 
واکسن کرونا دریافت کرده بود را آغاز کردند. این مرد در 
ازاى واکسن زدن از طرف افراد دیگر پول دریافت کرده، 
چون در نیوزلند، شهروندان مجبور نیستند هویت خود را 

هنگام دریافت واکسن فاش کنند.
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بازرسى فنى وکیفى، بهبود کیفیت ، حفاظت فنى ، حوادث ناشى از کار ، امداد و نجات ، بحران ، سیستم هاى هوشمند ، سیستمهاى اعالم و اطفاء حریق دستى و اتوماتیک، سیستم هاى مدیریتى استاندارد و تامین نیروى 
انسانى در راستاى موضوع فعالیت شرکت به صورت موقت ، خرید و فروش مواد و تجهیزات مربوط به حوزه هاى ذکر شده در بخش هاى عمومى ، خصوصى ، خدماتى ، ادارى و صنعتى ، اماکن . ارائه خدمات، خدمات 
تخصصى ، مشاوره اى، ساخت و تولید ، نصب و راه اندازى، طراحى و اجراء و ایمنى و آتش نشانى و تعمیرات و نگهدارى در زمینه هاى ( خطوط آب ، فاضالب ، بازیافت اعم از آب ، پساب و طراحى تصفیه خانه و بازیافت 
سایر جامدات و مواد قابل بازیافت، گاز ، تلفن، برق ، کلیه پروژهاى زیر گروه برق - برق صنعتى الکترونیک و کامپیوتر- اتوماسیون صنعتى و شبکه هاى صنعتى ، خطوط تولید اتوماسیون صنعتى، طراحى و تولید انواع نرم 
افزارهاى کامپیوترى به جز نرم افزارهاى فرهنگى، تجهیزات و سیستمهاى برق و ابزار دقیق ، خطوط مواصالتى جاده اى، راه آهن، انواع دستگاههاى هیدرولیکى و صنعتى ، قطعات و ماشین آالت صنعتى تهیه و تأمین 
مواد غذایى و طبخ غذا و سرویس دهى در رستورانها و شرکتها ، فعالیت در زمینه ایجاد مجموعه کشت ، صنعت و دام. خدمات پشتیبانى وتعمیرات نرم افزار بجز نرم افزارهاى فرهنگى وسخت افزار انواع اتوماسیون 
ادارى و صنعتى. انواع نیروگاههاى خورشیدى، برق آبى، گازى،دیزلى و بادى خرید و فروش و اجراى سیستمهاى حفاظتى و دوربین مداربسته. خرید وفروش صادرات و واردات انواع آهن آالت وفوالد. خرید و فروش 
انواع آهن آالت قراضه ، تجهیزات ایمنى و آتش نشانى . تولید برق و خرید و فروش انرژى الکتریکى. تولید و فروش کلیه محصوالت اطفا حریق ، خرید و فروش انواع عایقهاى مقاوم به حرارت مربوط به فعالیت هاى 
صنعتى و ساختمانى در داخل و خارج از کشور، انجام عملیات مختلف حسابدارى صنعتى - بازرگانى . انجام کلیه خدمات تعمیرات و نگهدارى نیروگاهها. خرید و فروش تجهیزات ابزار دقیق کالیبراسیون انجام کلیه 
خدمات بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى انباردارى. انجام کلیه فعالیتهاى پژوهشى و تبادل فناورى در زمینه تولید انواع محصوالت شیمیایى، ایمنى و آتش نشانى ، انواع روان کننده ها و روغن هاى صنعتى با اخذ 
مجوز هاى الزم از سازمان هاى مربوطه . فعالیت در زمینه مشاوره خدمات مدیریتى و کوچینگ بیزینس. مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى اعم از داخلى و خارجى در زمینه هاى تولیدى بازرگانى، توزیعى، تعمیر 
و نگهدارى ماشین االت و دستگاههاى خطوط تولید صنایع . عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى و نیز مشارکت و سرمایه گذارى در زمینه هاى مهندسى ، تولید و بازرگانى با سایر شرکت ها به منظور تاسیس 
شرکت هاى جدید و تاسیس شعبه . اخذواعطاى نمایندگى از شرکت هاى مجاز داخلى وخارجى شرکت در مناقصه ها و مزایده هاى دولتى و خصوصى . مبادرت به کلیه عملیات خدماتى بازرگانى اعم از خرید و فروش 
و واردات و صادرات کاالهاى مجاز بازرگانى . سرمایه گذارى و بهره بردارى در بخشهاى تولید، تجارت ، صنعت کشاورزى ومسکن واداره آنها. اخذ تسهیالت ارزى و ریالى از بانکها وسایر موسسات مالى و اعتبارى 
داخلى وخارجى جهت تحقق اهداف شرکت . 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 فیض ، خیابان حاج آقا رحیم ارباب ، خیابان فیض ، پالك - 174 ، طبقه دوم ، واحد شمالى کدپستى 8165864436 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 536810131 مورخ 1400/08/16 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه اصفهان 
با کد 6810 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى علیرضا یاورى به شماره ملى 1159489300 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مژگان کامیاب به شماره ملى 2991581999 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى محمد جواد احسانى به شماره ملى 5129939379 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على اکبر آقایارى 
به شماره ملى 5419137054 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه 
هاى عادى و ادارى با دو امضاء از سه امضا مدیر عامل ، رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مجید سعیدى به شماره 
ملى 1270150820 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم زهرا سجادى دیزیچه به شماره ملى 5419727854 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 

هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1242177)

آگهى انتقالى
شرکت آتیه سازان انرژى آریا سهامى 
خاص به شماره ثبت 57658 و شناسه 
ملى 14006488592 به موجب آگهى 
تغییرات مورخ1399/9/25 و صورت 
جلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/9/18مرکــز اصلى شــرکت 
از واحد ثبتى اصفهان بــه واحد ثبتى 
خمینى شهر به نشانى استان اصفهان، 
شهرســتان خمینى شــهر ، بخش 
مرکزى ، شــهر خمینى شــهر، محله 
دانشــگاه صنعتى ، میدان فن آورى، 
خیابان 6، پالك 2 ، ساختمان تجارى 
سازى فناورى ، طبقه همکف کدپستى 
8415682893 انتقال یافت و در واحد 
ثبتى خمینى شهر تحت شماره 2360 
به ثبت رسید و جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(1244034)

آگهى تغییرات
شرکت تندیس نشــان صفاهان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 54667 و شناسه ملى 
14005186577 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/09/10 
افزایش سرمایه از طریق مطالبات شرکا از مبلغ 
30000000 ریال به 15000000000 ریال 
افزایش یافت در نتیجه به سهم الشرکه على 
مسائلى بشــماره ملى1292538511 مبلغ 
14970000000 اضافه گردید . ســرمایه 
شــرکت از مبلغ ســى میلیون ریال به پانزده 
میلیارد ریال افزایش یافــت و درنتیجه ماده 
4 اساسنامه به شــرح مذکور اصالح گردید 
. ماده 4 اصالحى : ســرمایه شــرکت مبلغ 
15000000000 ریال اســت کــه تماما در 
اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته شده است 
. لیست شرکاى شرکت پس از افزایش : على 
مسائلى دارنده 14995500000 ریال سهم 
الشرکه - ســمیه داودى دارنده 3000000 
ریال سهم الشــرکه - مهدى مسائلى دارنده 
1500000ریال ســهم الشــرکه . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1244039)

آگهى تغییرات
شرکت پوالد نادین پارتاك شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 64457 
و شناســه ملى 14009098150 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مهدى عبداللهى طادى به کدملى1270417241وعلى رئوف به کدملى 
1277870128بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1242295)

آگهى تغییرات
شــرکت بیســکویت آالله ســهامى خاص به شــماره ثبت 11518 و شناســه ملى 
10260325683 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/09/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سید اکبر هاشمى جزى بشماره ملى 1281687618 بعنوان مدیرعامل و رئیس 
هیات مدیره و سید محمد هادى هاشمى جزى بشماره ملى 1271379929 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و شهال هشیارى پور بشماره ملى 1286859824 بسمت عضو هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1242188)

آگهى تغییرات
شرکت بیسکویت آالله شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 11518 و شناســه ملى 10260325683 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/09/02 و بنا به اختیار تفویض شــده مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/09/01 در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه 
شــرکت از مبلغ 525000000 ریال به مبلغ 5525000000 ریال از طریق واریز نقدى طى گواهى بانک تجارت شــعبه میر اصفهان بشــماره 
53/6070/111 - 1400/09/02 صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید ماده 5 اصالحى: سرمایه 
شرکت 5525000000 ریال است که به 1105 سهم 5000000 ریالى با نام عادى منقسم شده وتماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1242190)

آگهى تغییرات
شرکت پوالد نادین پارتاك شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 64457 و شناسه ملى 14009098150 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/09/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 100000000 ریال به 7000000000 ریال افزایش یافت 
و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد :ماده 5 اصالحى : سرمایه شرکت مبلغ 7000000000 ریال نقدى است که به 000 700 سهم با نام عادى 000 10 ریالى منقسم گردیده 

و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1242297)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود انوشا طب تجهیز درتاریخ 1400/09/11 به شماره ثبت 3742 به شناسه ملى 14010560164 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :پخش لوازم آزمایشگاهى وبهداشتى یکبارمصرف ولوازم طبى درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش باغ بهادران ، دهستان 
چم رود ، روستا برنجگان، محله ندارد ، خیابان امام سجاد ، بن بست بهار 1 ، پالك 39 ، طبقه همکف کدپستى 8479133149 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مارال زالى کاکش به شماره ملى 1960580728 دارنده 20000000 ریال 
سهم الشرکه آقاى مصطفى مختارى کرچگانى به شماره ملى 6200043663 دارنده 80000000 ریال سهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره خانم مارال زالى 
کاکش به شماره ملى 1960580728 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى مصطفى 
مختارى کرچگانى به شماره ملى 6200043663 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى باامضا مدیر 
عامل و یارئیس هیات مدیره و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (1244031)

آگهى انحالل
شرکت ساالر گستر بدیع شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 66968 و شناسه ملى 14009791596 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/09/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت فوق منحل گردید و مریم ذبیحى به کدملى 1092325158 به سمت مدیر تصفیه شرکت براى مدت یک سال انتخاب گردیدند و آدرس محل تصفیه 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله گورت ، کوچه کمال ، خیابان فرهنگ شرقى ، پالك 339 ، طبقه همکف و کد پستى 8159435887میباشد 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1244035)

آگهى تغییرات 
شرکت سانیار سازه سپهر راستین آسیا سهامى خاص به شماره ثبت 2283 و شناسه ملى 14009406630 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الحاق موضوع ماده 2 اساسنامه :ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد کارگزارى خرید وفروش ملک زمین و انواع ساختمان 
و همچنین کلیه امور مربوط به ساخت وساز ، امالك ومستقالت ، مصالح ساختمانى-در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1244036)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى و کشاورزى طراحان دهکده سبز سهامى خاص به شماره ثبت 54727 و شناسه ملى 14000058742 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/06/29 مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله فیض ، خیابان فیض ، کوچه فرعى 4 شرقى [فرعى 
11 غربى] ، پالك 21 ، طبقه همکف - کدپستى 8319776791 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1244057)

آگهى تغییرات 
شرکت سپید پخش صدرا سهامى خاص به شماره ثبت 1950 و شناسه ملى 14008135054 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/09/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى از واحد ثبتى خمینى شهر به واحد ثبتى اصفهان به نشانى شرکت :استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله رسالت ، 
خیابان بسیج ، بن بست کانون ، پالك 0 ، طبقه همکف و کد پستى 8187156857 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1244037)

روى موج کووید-19

دانشــمندان مى گویند ویروس کرونا خود 
را در بین چربى هاى بدن پنهان و ســپس 

حمله مى کند.
در یک مطالعه جدید آمریکایى، دانشمندان 
کشــف کردند که ویروس کرونا به بافت 
چربى حمله مى کند، ممکن است توضیح 
دهد که چرا افراد داراى اضافه وزن و چاق 
بیشــتر از دیگران در معرض خطر مرگ 

ناشى از این بیمارى همه گیر هستند.
این اطالعات نشــان مى دهد که ویروس 
کرونا بر ســلول هاى چربى و سلول هاى 
ایمنى در داخل بدن تأثیــر مى گذارد و به 
همین علت افراد چاق را بیشتر از دیگران 

تحت تاثیر قرار مى دهد.
بر اساس گزارشــى که "نیویورك تایمز" 
منتشــر کرده، اگرچه این بیماران اغلب از 
بیمارى هاى جدى مانند دیابت رنج مى برند، 

اما مطمئنا کرونا اوضاع را بدترمى کند.
این تیم تحقیقاتى همچنیــن بافت هاى 
چربــى بیمارانى را کــه بر اثــر عفونت 
«کووید-19» جــان باخته اند، بررســى 
کردند و ذرات کروناویروس را در چربى هاى 
اطــراف اندام هــاى مختلــف، جایى که 
ویروس هایــى ماننــد HIV و آنفوالنــزا 

مى توانند به بافت هاى چربى منحرف شوند 
تا از سیستم ایمنى بدن پنهان باشند، پیدا 

کرده اند.
عالوه بر این، این بیمارى ممکن اســت از 
طریق تجمع چربى در بدن به سلول هاى 

چربى، طحال، مغز اســتخوان و تیموس 
نفوذ کند کــه مى تواند با کاهــش تعداد و 
تضعیــف کارایــى ســلول هاى تولیــد 
کننــده سیســتم ایمنى، این سیســتم را 

تضعیف کند.

قابل ذکر است که این کشف براى ایاالت 
متحده که یکى از باالترین نرخ هاى چاقى 
را در جهان دارد بسیار حائز اهمیت است که 
اکثر بزرگساالن آمریکایى اضافه وزن دارند 

و 42 درصد نیز چاق هستند.

ترفند فریبکارانه کرونا براى 
حمله به چاق ها

تــازه تریــن مطالعــات نشــان مــى دهنــد که 
واکسن هاى کووید-19، ســینوفارم، جانسون اند 
جانسون و اسپوتنیک یا اصال یا بســیار کم در برابر 
اومیکرون مصونیت ایجاد مى کنند و براى مقابله با 

این سویه جدید کرونا بسیار ضعیف هستند.
محققان دانشــگاه واشنگتن و شــرکت داروسازى 
سوئیســى هامباس این تحقیقات را درباره کارآیى 
شش واکسن مطرح و استاندارد کووید در جهان انجام 
دادند. تنها 3 نفر از 13 نفرى که که دو دوز سینوفارم 
را دریافت کرده بودند پادتــن هایى علیه اومیکرون 
داشتند. واکسن جانســون اند جانسون روى 12 نفر 
آزمایش شد و تنها یک نفر آنتى بادى داشت واکسن 

اســپوتنیک هیچ مصونیت در بدن 11 فرد آزمایش 
شده ایجاد نکرد.

سینوفارم واکسن چینى و اسپوتنیک واکسن روسى 
است. هنوز این شــرکت ها درباره کارآیى و نتیجه 

تحقیقات اخیر واکنشى نشان نداشته اند.
سویه جدید ویروس کرونا 70 برابر سریعتر از سویه دلتا 
شیوع پیدا مى کند اما به اندازه سویه دلتا مرگبار نیست. 
با این حال آنچه دانشــمندان را نگران کرده سرعت 
شیوع این سویه است. اولین مورد از ابتال به اومیکرون 
اواسط نوامبر شناسایى شد و اکنون با گذشت بیش از 
یک ماه تقریبا سه چهارم موارد ابتال به کرونا در جهان 

ناشى از سویه او میکرون مى باشد.

3 واکسن مقابل اومیکرون کارایى پایینى دارند

وزیر بهداشت آلمان ضمن اعالم نگرانى از گسترش 
سریع سویه اومیکرون در کشورهاى همسایه، نسبت 
به وقوع موج گسترده سویه جدید کرونا در این کشور 

ابراز نگرانى کرد.
«کارل لوترباخ» وزیر بهداشــت آلمان درباره موج 
پنجم عظیم و گســترده کرونا در این کشور به دلیل 

سویه «اومیکرون»، هشدار داد.
لوترباخ در جمع خبرنگاران در شهر «هانوفر» در این 
باره گفت که مطالعات در کشورهاى دیگر نشان داده 
است که سرایت سویه اومیکرون سریع تر از انواع قبلى 

صورت مى گیرد.
وى گفت: به نظر من نمى توانیم جلوى موج اومیکرون 
را در کشورمان بگیریم، این یک چالش بزرگ براى 

بیمارســتان ها و بخش هاى مراقبت هاى ویژه ما و 
همچنین براى کل جامعه خواهد بود.

وزیر بهداشــت آلمان از مردم این کشور خواست تا 
اقدامات و پروتکل هاى بهداشــتى جهت مبارزه با 
ویروس کرونا را در طول تعطیالت کریسمس رعایت 

کنند و مکرراً آزمایش بدهند.

آلمان در معرض حمله گسترده اومیکرون



اجتماعاجتماع 07074208 سال هجدهمیک شنبه  28 آذر  ماه   1400

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

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

از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 3711 مورخ 1400/07/28آقاى حسین سلطانى نیا فرزند سهراب ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 120مترمربع قسمتى از پالك شــماره 6  اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک 
اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/13 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/09/28 - 1233749/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /9/170

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

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

قضایى تقدیم نمایند 
آراى شماره 1701 و 1700 مورخ 1400/03/28آقاى رسول کامرانیان نجف آبادى فرزند 
حیدرعلى  سه دانگ مشــاع و خانم هما گلى نجف آبادى ســه دانگ مشاع  از ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 118/60 مترمربع قسمتى از پالك شماره 0  فرعى از 1014  اصلى 
قطعه7 نجف آباد واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى سند رسمى  شماره 
19507-1399/02/16 دفترخانه 395 نجف آباد مالک رســمى مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/09/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/28 - 1233732 / م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از 

طرف آفرین میر عباسى /9/172

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند 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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 9997- 1400/08/20 هیات اول خانم زهرا کاظمى عاشق آبادى به 
شناسنامه شماره 2890 کدملى 1283325421 صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 160,39 مترمربع قسمتى از پالك شماره 66 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 33274 مورخ 1399/9/3 
دفترخانه شماره 250 اصفهان و با توجه به نامه شماره 16/1400/26837 مورخ 1400/7/3 

اداره کل راه و شهرسازى 
تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1400/09/13 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/09/28- 

م الف: 1233451- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /9/174

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

راى شــماره 140060302026009066 مورخ 1400/07/01 هیــات چهار خانم نجمه 
محمدى به شناسنامه شــماره 1363 کدملى 5649502870 صادره جرقویه سفلى فرزند 
حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 71,71 مترمربع پالك شماره 15178 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان از مالکیت مالک 

رسمى على اکبر مومنى از سند 46820 - 66/10/05 دفترخانه 90 اصفهان
لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهى مى  شــود 
در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت شــمال اصفهان واقع در اصفهان میدان اللــه ابتداى خیابان پرویــن جنب بازار 
گیاهــان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صــورت انقضاى مدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/09/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1400/09/28 - م الف: 1234330 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - 
موسوى /9/176

فقدان سند مالکیت
 آقاى سام مهمدى کرتالئى فرزند حسن با ستناد دو برگ استشهادیه محلى که هویت و 
امضاء شهودرسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت به شماره ى 329443 ه 98 را 
که به میزان ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالك ثبتى 80049/ 301 واقع در بخش 
16 حوزه ثبتى اصفهان شاهین شهر داراى به شماره دفتر امالك الکترونیک به شماره 
139920302035009230 به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال 
به شماره ى 28374 مورخ 1399/04/26 دفتر 325 شاهین شهربه اوانتقال یافته و معامله 
دیگرى هم انجام نشده و نحوهى گم شدن ســرقت اعالم شده، چون درخواست صدور 
سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد 
که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده 
روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى ســند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 
1244238/م الف - على جوانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /9/212

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

شماره: 140060302006006092- تاریخ: 1400/09/22 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل 4866 مورخ 49/05/01 دفتر 
86 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 نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم محمدرضا طالئى به شناسنامه شماره 46618 کدملى 1280891769 
صادره فرزند عباسعلى نسبت به 2 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب انبار به مساحت 545/95 
مترمربع پالك شماره 88 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید 

و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل 14866 مورخ 49/05/01 دفتر 

86 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 نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم مجید طالئى به شناسنامه شماره 257 کدملى 1283552000 صادره 
فرزند عباسعلى نســبت به 2 دانگ از 6 دانگ یکباب انبار به مساحت 545/95 مترمربع 
پالك شماره 88 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل 14866 مورخ 49/05/01 دفتر 
86 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 نســبت 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 حمید طالئى به شناسنامه شماره 1513 کدملى 1285687906 
صادره فرزند عباسعلى نسبت به 2 دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب انبار به مساحت 545/95 
مترمربع پالك شماره 88 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید 

و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول41/80 متر درب و دیواریست به گذر

شرقا در سه قسمت که دوم جنوبى است اول به طول 6 متر دیوار به گذر دوم به طول 35/ 
متر دیوار به گذر سوم به طول 3/55 متر درب و دیوار به گذر

جنوبا به صورت شکسته به طول 5/20 و 4/33 و 8/29 و 24/68 به دیوار باقیمانده دوم به 
طول 2/70 متر دیوار به باقیمانده 

غربا به طول 15/62 متر دیــوار به باقیمانده که گذر اختصاصــى پالك دوم حد مجاور 
غرب است

حقوق ارتفاقى ندارد
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: 1400/09/28- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/13- م الف: 1243839 - 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 /9/208

01

سهراب سلیمزاده، کارشناس حقوقى با بیان اینکه برخى 
قضات براى همه جرائــم حکم حبس صــادر مى کنند، 
گفت: این درحالى اســت که مجازات حبس موجب متنبه 
شدن مجرمان نمى شود و قضات باید به سمت استفاده از 

مجازات هاى جایگزین حبس بروند.

تنبیه بى اثر

03

هومان نارنجى ها پژوهشگر و درمانگر حوزه اعتیاد با بیان 
اینکه تجربیات کشورهاى موفق در دنیا نشان مى دهد تنها 
عنوان دهکده هاى سالمت مهم نیست، بلکه آنچه در بطن 
جامعه اتفاق مى افتد، اهمیت دارد، گفت: نگهدارى معتادان 
در طوالنى مدت منجر به بهبود اختالل آنها نمى شود،  زیرا 80 

درصد اعتیاد، اختالالت رفتارى و اجتماعى است.

معتاد روانى هم داریم

02

مژگان نافل، روانشناس با بیان اینکه افراد، ناهوشیارانه رابطه 
و رفتار والدین خود را درونى کرده و تمام انتخاب هایشــان 
نیز تحــت تأثیر رفتــار والدین اســت، گفــت: ارتباطات 
اولیه اى که با والدین و یا مراقبین اولیه خود داشته ایم، میزان 
عشق دریافتى، محرومیت از عشق و احساس ایمنى که در 
ارتباطات خود دریافت کرده ایم، همگى در اینکه جذب چه 
افرادى براى ازدواج مى شویم مؤثر است. به طورى که «جان 
گاتمن» (روانشناس) معتقد است که ما دقیقاً جذب افرادى 
مى شویم که کپى اولیه اى از رابطه ما با والدینمان را تداعى 

مى کنند.

ازدواج کپى برابر اصل

ســفره هاى پر زرق و برق با انواع غذاهاى چشم نواز، 
نوشــابه هاى رنگارنــگ و اشباع شــده از قنــد، 
دیزاین ها و دکوراســیون هاى مــدرن، مصرف بیش 
از اندازه پالســتیک با بســته بندى راحت، همه این 
فرهنگ سازى ها، سمى است که صداوسیما به خورد 

مخاطبان مى دهد و همچنان هم ادامه دارد.
تبلیغات صدا و سیما در انحصار خوراکى هایى است که 
بیشتر آن مربوط به کنسروها با مواد ماندگارى زیاد و 
غذاهاى آماده است؛ غذاهایى که در سه دقیقه توسط 
مادر خانواده آماده و براى کودکان سرو مى شود و به نظر 
مى رسد آنچه که به آن توجه نمى شود، سالمت اعضاى 
یک خانواده است و تنها مصرف مهم است و پولى که از 

آن حاصل مى شود.
به نظر مى رســد در برخى برنامه ها از جمله تبلیغات، 
همسویى بین شوراى سیاست گذارى سالمت صدا و 
سیما و برنامه هاى تولیدشده دیده نمى شود. گرچه به 
اعتقاد بسیارى از کارشناسان تبلیغاتى نمى توان ساخت 
این دست برنامه ها را محدود کرد چرا که ذات تبلیغات 
با مصرف و پولسازى بیشــتر گره خورده است. زرق و 
برق هایى که با نشان دادن آنها رویا مى فروشند و خیال 
خام چرا که هرچه دروغ تبلیغ بزرگ تر باشــد خیالش 

براى مصرف کننده خوش تر است.
رضا نامى، کارشناس تبلیغات مى گوید: «با نشان دادن 
فضاى شاد و رویایى در خانه هاى مدرن و سفره هاى 
پر زرق و برق در تبلیغات تلویزیون، آرزو و حس خوب 
مى فروشــند نه صرفًا محصول را، مثــل تبلیغ روغن 
در رســانه ملى. همه ما روغن مصــرف مى کنیم که 
مى توان با آن هم اشکنه پخت و هم استیک زبان. وقتى 
مخاطب به قصد خرید وارد فروشــگاه مى شود شاهد 
انواعى از برندهاى مختلف در قفسه هاست که تقریبا 
قیمت هاى مشابه دارند و تفاوت خاصى هم با یکدیگر 
ندارند اما در نهایت مخاطب روغنى را انتخاب مى کند 
که حس بهترى نسبت به آن برند دارد. این حس خوب 
را ممکن است از تیزر پخش شده در صداوسیما برداشت 

کرده باشد؛ حال و هوایى که در رویایش دارد و آن را در 
تبلیغ یک برند دیده است. در حالى که سازمان تنظیم 
مقررات رســانه هاى صوت و تصویر فراگیر (ســاترا) 
پیش نویسى را منتشر کرده که یکى از بندهایش این 
است: نمایش تبلیغاتى که موجب تضعیف خودباورى و 
اعتماد ملى و نیز تحقیر شخصیت مرد مى شود که فاقد 
استطاعت براى خرید کاالى مورد نظر هستند مجاز 
نیســت. من نمى توانم بگویم چنین فضایى درست یا 
اشتباه است اما مى دانم درهیچ کجاى دنیا حاکمیت در 

این اندازه وارد فضاى مارکتینگ نمى شود.» 
به عقیده او در حال حاضر دست و پاى شرکت ها براى 
تهیه تیزرهاى تبلیغاتى بسته اســت. وقتى با همین 
روال پیش برویــم بعد از مدتى چالشــى که به وجود 

مى آید غیرواقعى بودن تبلیغات براى مخاطب است. 
محدودکردن رنگ ها در پوشش و المان هاى تصویرى 
باعث مى شود همه چیز یکنواخت نشان داده شود و اگر 
رسانه ملى هم این شیوه را پیش بگیرد تاثیر تبلیغاتى 
خودش را از دســت مى دهد چــون مخاطب متوجه 
مى شود که یک تبلیغ، واقعى نیست و نیاز واقعى او را 
برطرف نمى کند و پیام تصویرى که مى بیند با زندگى 

واقعى او منطبق نیست.
این کارشناس به ایسنا مى گوید: «تبلیغات تلویزیونى 
فرهنگ سازى نادرستى نسبت به رفتارهاى اجتماعى 
در ایران نمى کند مگر آنکه به صورت مصداقى به برخى 
از تبلیغات اشاره کنیم. براى مثال تبلیغ مصرف بیش 
از اندازه کیسه فریزر به دلیل سهولت در استفاده براى 

بسته بندى با توجه به مشکالت محیط زیستى که با آن 
روبه رو هستیم مى تواند یک اشتباه استراتژیک باشد و 
زمانى که مى خواهد پیام را برســاند ناخودآگاه چالش 
محیط زیستى ایجاد کرده اســت. البته من مطمئنم 
در اتاق فکــرى که این تبلیغ شــکل گرفته به چنین 
موضوعى فکر نشــده و غیرعمدى بوده است و به جز 
مواردى در حوزه هاى دیگر، فضاهاى مشــابه نداریم. 
تبلیغات در رسانه ملى به شدت پرفشــار است با این 
حال اگر وارد این فضا شــوید و محصولى با کیفیت و 
قیمت گذارى درست داشته باشــید تقاضا براى آن در 
تلویزیون خیلى افزایش پیــدا مى کند و مى توان از آن 
نتیجه خوبى گرفت. با توجه به شناختى که از فضاى 
سازنده هاى تبلیغات  صدا و سیما دارم هیچکدام قصد 

و نیتى براى ایجاد مصرف گرایى و فضاى نادرســت 
فرهنگى ندارند.»

با این وجود آنچه ایــن روزها به عنــوان تبلیغات در 
تلویزیون مى بینیم بیشــتر بــه خوراکى ها و غذاهاى 
آماده محدود مى شود و جاى تبلیغات فرهنگى در آن 
خالى اســت. تنها تبلیغات فرهنگى محدود به برخى 
از فیلم هاى ســینمایى و اکران آنها روى پرده سینما 
مى شود. اما چرا بیشــتر تبلیغات رسانه ملى مربوط به 

کاالهاى خوراکى است؟
به گفته نامى، گردش مالــى و حجم بازار محصوالت 
خوراکى بسیار باالست براى همین امکان اختصاص 
بودجه مناســب در تبلیغــات را دارند. امــا رقم مالى 
مشخص و شــفافى در این زمینه وجود ندارد. معموال 
همراه این گونه تبلیغات از جایزه هم استفاده مى شود 
که باعث افزایش فروش مقطعى در بازار اســت. البته 
به جز این محصوالت، اپراتورها هم در صدا و ســیما 
با حجم باالیى تبلیغ مى کنند. از طرفى تبلیغاتى مثل 
کاالهاى فرهنگى در صدا و ســیما مقرون به صرفه 
نیست چرا که همه ما مى دانیم اقتصاد در حوزه فرهنگ 

چندان قوى نیست.
ارتقاى سطح سالمت و بهداشــت جامعه را نمى توان 
عمال به عنوان وظیفه مطلق رســانه و برنامه سازان 
رسانه ها تعریف کنیم. از طرفى نمى توان انتظار داشت 
که برنامه هاى تلویزیونى خود به خود در جهت توسعه 
و رشد امر بهداشت و سالمت جامعه حرکت کنند اما 
با استفاده از سیاست گذارى درســت و استفاده از ابزار 
رسانه اى مناسب مى توان اهداف برنامه ها و محتواى 
آن را به سمتى جهت داد تا ضمن رسالت آگاهى بخشى، 
آموزش و سرگرمى که براى رسانه ها تعریف شده است، 
رشد و بهبود الگوى زندگى سالم را هم به همراه داشته 
باشد. به همین جهت مطالبه مردم از رسانه ملى به حق 
است چرا که بودجه آن رشــد 56 درصدى داشته و از 
طرفى بنا به گفته کارشناسان، تبلیغات تلویزیونى رقم 

باالیى را براى این نهاد به همراه دارد.

مدیر کل زندان هاى استان تهران در بازدید از ندامتگاه 
زنان اعالم کرد: براى اولین بار در کشــور، مددکاران 
زندان توانســتند براى کودکانى که همــراه مادران 

زندانى نگهدارى مى شوند، شناسنامه تهیه کنند.
على رســتمى گفت: یکى از دغدغه هاى مسئوالن 
ندامتگاه زنان حضور کودکان زیر دو ســال است که 
همراه مــادر نگهدارى مى شــوند. وى تصریح کرد: 
تالش بر این اســت این کودکان در بنــد جداگانه با 
امکانات مناسب، بهره مندى از مهد کودك و فضاى 
بازى کنار مادران نگهدارى شده، از آسیب هاى زندان 

به دور باشند.
وى ادامه داد: حتى غذاى مادران و کودکان بســته به 
نیازشان متفاوت از برنامه غذایى دیگران است و شیر، 

میوه و سبزیجات نیز در این برنامه وجود دارد.
رستمى تاکید کرد: کودکان زیر دو سال مى توانند به 

ولى قانونى سپرده شوند ولى به استفاده از شیر مادر این 
حق به زندانى داده شده تا فرزندش کنارش باشد اما تا 
پنج سالگى هم در صورت درخواست خودش مى تواند 

از فرزندش نگهدارى کند.
وى همچنیــن گفت: بــراى این مهمانــان کوچک 
ناخوانده زنــدان تا حد امــکان تالش مى شــود تا 
حقوقشــان حفظ گردد، یکى از ایــن اقدامات تهیه 
شناسنامه براى کودکانى است که هنوز برگه هویتى 

نداشتند.
مدیــر کل زندان هاى اســتان تهران خاطرنشــان 
کرد: رونــد ادارى این امر پیچیده و نیــاز به پیگیرى 
هاى فراوان داشــت و گاه پدر حاضر بــه همکارى 
نبود که خوشــبختانه با تعامل ســازمان ثبت احوال 
محقق شــد و ایــن عزیــزان صاحب شناســنامه 

شدند. 

خشونت هاى خیابانى نظیر قتل، ضرب و جرح، استفاده از الفاظ رکیک، سرقت هاى 
به عنف، نزاع و درگیرى با سالح سرد و... نقش بسزایى در کاهش امنیت و احساس 

امنیت جامعه دارند و به نظم اجتماعى آسیب جدى وارد مى کنند.
به گزارش روزنامه شرق، شناسایى سرچشمه هاى خشونت و عوامل خشونت  زا در 
فضاى اجتماعى مى تواند به شناخت نارسایى هاى موجد خشونت در نظام اجتماعى 
کمک کند. خشونت به معنى تعرض فرد به جان، مال و ناموس شخص یا اشخاص 
دیگر است و در واقع افراد خشــن و افرادى که مرتکب خشونت مى شوند، مسلط بر 

افکار و اعمال خود نیستند.
تصمیم گیرى سریع و عجوالنه را جایگزین عقل و منطق مى کنند و به راحتى کنترل 
رفتار و اعمال خود را از دست مى دهند. قتل، آدم ربایى، تجاوز به عنف، سرقت هاى 
مسلحانه، سرقت هاى به عنف، چاقوکشــى و نزاع از مصادیق جرائم خشن به شمار 

مى آیند. خشونت  را مى توان در دسته بندى هاى زیر تعریف کرد.
نتایج به دست آمده از پژوهش صورت گرفته ازسوى کارشناسان اداره برآورد اجتماعى 
و افکارسنجى معاونت اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان نشان مى دهد 
که عوامل جامعه شــناختى با 91/41 درصد، سیاســت گذارى با 25 درصد، عوامل 
روان شناختى و فردى 85/19 درصد و فرهنگى نیز با 23/13 درصد به  ترتیب بیشترین 

سهم را در ایجاد این آسیب اجتماعى داشته است.
همچنین نتایج مطالعات انجام شــده نشــان مى دهند پایبندنبودن افراد نسبت به 
ارزش ها و اعتقادات دینى، عدم کارکرد صحیح قانون در جامعه، رشــد و گسترش 
حس بى اعتمادى در جامعه بر اثر نابرابرى هاى موجود، رشد و گسترش نارضایتى در 
جامعه بر اثر مقایسه افراد متعلق به طبقات پایین با افراد مرفه جامعه، قرار گرفتن افراد 
در محیط هاى جرم زا و قرارگرفتن فرد در گروه هاى خاص به ویژه گروه همساالن 

بزهکار زمینه بروز خشونت در افراد را افزایش مى دهند.

وقتى تبلیغات در انحصار خوراکى ها در مى آید

سمى که صداوسیما به خورد مردم مى دهد

04

معاون درمان ســتاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه 
مطابق شیوه نامه غربالگرى، برخى از معتادان از نظر علمى 
نباید وارد مراکــز اقامتى یا کمپ هاى ماده 16 ما شــوند 
گفت: یک گــروه از آنها اطفال و نوجوانان هســتند. هیچ 
جاى دنیا بچه 10 ساله یا 14 ساله را نمى برند اجبارى تحت 
حفاظت درمان کنند، چراکه تبعاتى خواهد داشت که بیشتر 
از خود اعتیاد آســیب مى زند. درمان کودکان و نوجوانان بر 
اساس مبانى علمى مبتنى بر خانواده درمانى و روان درمانى

 است.

آسیب زنى به 
معتادان 10 ساله

براى اولین بار در کشور؛

فرزندان مادران زندانى، صاحب شناسنامه شدند
 عوامل بروز خشونت هاى خیابانى
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جشنواره ملى ترویج نجوم ادیب یادمان زنده یاد پروفسور 
احمد کیاست پور با معرفى برگزیدگان به کار خود پایان داد.

مراسم اختتامیه جشنواره ملى ترویج نجوم ادیب یادمان 
زنده یاد پروفســور احمد کیاســت پور چهره شناخته شده 
جهانى و برجسته علم نجوم در کتابخانه مرکزى برگزار و 

برگزیدگان این جشنواره معرفى شدند.
این جشنواره در دومین سالگرد درگذشت مرحوم کیاست  پور 
از سوى ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان ویژه منجمان آماتور، دانشجویان و دانش آموزان 

دوره دوم متوسطه برگزار شد.
■■■

مجتبى شــاه مرادى، معاون فرهنگى شــهردار و رئیس 
سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان در 
این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم کیاست پور 
اظهار داشت: عمر عالقه انسان به آسمان به اندازه خلقت 
آدم است و انســان از زمانى که پا به عرصه وجود گذاشت 

همواره سر به آسمان داشته است.
وى آسمان و ستارگان را از معجزات خلقت خداوند دانست و 
افزود: اگر این چنین نبود بارها و بارها از این موضوع در قرآن 
کریم یاد نمى شد. هر جا انسان به آسمان درست نگاه کرده 

راه خود را به درستى در زمین پیدا کرده است.
شــاه مرادى تأکید کرد گرچه ترویج نجوم اقدامى علمى 
است اما اگر نگاه درستى به آن داشته باشیم، آموختن نجوم 

آموختن زندگى است.
معاون فرهنگى شــهردار اصفهان گفت: خوشــبختانه 
جشــنواره ملى ترویج نجوم ادیب در سطح بسیار خوبى 
برگزار شــد. اصفهان چهره هاى برجســته اى در حوزه 
نجوم آماتورى و حرفه اى دارد لذا در ســازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان از ترویج و تکرار چنین 

رویدادهایى حمایت مى کنیم.

■■■
داریوش ذوالفقارى راد، دبیر کمیته اجرایى جشنواره ملى 
ترویج نجوم ادیب نیز در این مراسم گفت: استاد کیاست پور 
همواره دغدغه ترویج نجوم به صورت همگانى را داشت و 
با اینکه آن مرحوم چهره اى آکادمیک بود، بر ترویج نجوم 
در میان مــردم از طریق برگــزارى رصدهاى عمومى و 
باشگاه هاى نجوم تأکید داشت و برگزارى جشنواره ترویج 

نجوم نیز پیشنهاد خود ایشان بود.
وى با اشاره به تصویب برگزارى جشنواره ملى ترویج نجوم 
در شوراى علمى مرکز آموزش نجوم ادیب افزود: در ادامه 
به دلیل شــیوع بیمارى کرونا با وقفه اى در برگزارى این 
جشنواره مواجه شدیم اما امیدوارم این دوره آغازى براى 
برگزارى هرچه بهتر دوره هاى بعدى جشنواره ترویج نجوم 

ادیب باشد.
ذوالفقارى راد ادامه داد: شرکت کنندگان در جشنواره حتى 
با پایان یافتن آن نیز نمى توانند از نجوم فاصله بگیرند چون 

پرداختن به نجوم بر زندگى افراد بسیار تأثیرگذار است.
این مدرس و مروج نجوم و اخترشناسى گفت: مرکز آموزش 
نجوم ادیب به گفته کارشناسان این حوزه یکى از بهترین 
مراکز نجومى کشور اســت و نظیر کتابخانه این مرکز در 
ایران وجود ندارد، بنابراین باید از ظرفیت باالى این مرکز 

براى ترویج نجوم به خوبى بهره ببریم.
وى با اشــاره به انتخاب هشــت مقاله برگزیده از میان 
مقاله هاى ارسالى به جشنواره ملى ترویج نجوم ادیب بیان 
کرد: از این تعداد، پنج ارائه شفاهى و سه ارائه کتبى (پوستر) 
بود. همچنین تعداد زیادى عکس به جشنواره ارسال شد 
که برخى از آنها در مجالت و وب  سایت هاى زیرمجموعه 

ناسا منتشر شده است.
ذوالفقارى راد تأکید کرد همه افراد باید دانش نجوم خود را 
افزایش دهند، البته نه اینکه به منجم حرفه اى تبدیل شوند 

بلکه بتوانند به هزاران سوال ســاده خود درباره سیارات و 
نجوم پاسخ دهند.

■■■
در ادامه مهدى رحیمى، دبیر بخش عکس جشنواره ملى 
ترویج نجوم ادیب عکاسى نجومى را از جمله فعالیت هاى 
جذاب و تأثیرگذار در این حوزه دانســت و اظهار داشت: 
پرداختن به عکاسى نجومى به دانستن دانش نجوم، هنر 

عکاسى و روش هاى دقیق پردازش عکس نیاز دارد.
وى تأکید کــرد برنامه ریزى، مطالعه، صبر و ســماجت 

مهم ترین ویژگى هاى یک عکاس نجومى موفق است. 
رحیمى ادامه داد: ثبت برخى عکس هاى نجومى از آسمان 
شب سال ها عکاس خود را منتظر گذاشته تا نتیجه مطلوب 

در قالب عکس به دست آید.
این عکاس نجومى گفت: عکاســى نجومى در سه حوزه 

عمق آسمان، منظومه شمسى و آسمان شب انجام مى شود 
که عکاسى از عمق آسمان که با استفاده از تلسکوپ انجام 

مى شود، تکنیکى ترین نوع عکاسى نجومى است.
وى با گرامیداشت یاد مرحوم احمد کیاست پور تصریح کرد: 
پروفسور کیاست پور علم را عاشقانه و هنرمندانه در کام جان 
عالقه مندان ریخت و علم ایشان در کنار اخالق زیبنده، 
همچون چراغى بر ســر عالقه مندان درخشید و عاشقان 
نجوم را رهنمون گشت. بى شک برگزارى بزرگداشت براى 
مردان آسمانى کارى بس دشوار است و آنچه در یک سال 
اخیر انجام شد را مى توان بسان قطره اى از دریاى آنچه که 

باید در حق این استاد انجام شود دانست.
■■■

علیرضا بوژمهرانى، یکى از موسسان مرکز آموزش نجوم 
ادیب اصفهان نیز در این مراســم بیان کرد: خرسندم که 
بذرى که در ســال 1374 به همت مرحوم کیاست پور در 
شهر اصفهان کاشته شد تبدیل به درخت تنومندى شده 
که جوانان بســیارى را به عرصه نجومى کشــور معرفى 

کرده است.
وى در ادامه به روایت خاطره خود از پیشنهاد تأسیس مرکز 
نجوم ادیب به شــهردار وقت اصفهان و استقبال او از این 
پیشنهاد پرداخت و افزود: مقاله اى از دکتر کیاست پور در 
مجله نجوم خوانده بودم و شــماره تلفن ایشان را از مجله 
گرفتم و درخواست کردم در جلسه اى در شهردارى شرکت 
کند تا درباره تأســیس یک مرکز نجومــى در اصفهان 
مشــورت کنیم. در آن زمان 25 ســاله بودم اما آن جلسه 
با همراهى مرحوم کیاســت پور به ســنگ بناى نجوم و 

اخترشناسى در شهر اصفهان بدل شد.
بوژمهرانى با بیان اینکه امروزه با وجود شبکه هاى اجتماعى 
و محتواى جذاب در فضاى مجازى باید براى جذب جوانان 
به نجوم بیشتر تالش کنیم، ادامه داد: نجوم ظرفیت بسیار 

عظیمى براى عالقه مند کردن جوانان و نوجوانان به حضور 
در عرصه علم است.

■■■
همچنین شهرام صالحى، دبیر علمى جشنواره ملى ترویج 
نجوم ادیب عالقه مند شــدن خود به نجوم را مربوط به 
سال هاى دهه 60 شمسى و به واسطه شرکت در کالس 
درس فیزیک نجوم مقدماتى با تدریس استاد کیاست پور 
در دانشگاه اصفهان دانست و گفت: سال هاى زیادى در 
کشورهاى گوناگون در حوزه کیهان شناسى و سایر حوزه ها 
تحصیل و تدریــس کرده ام و پس از بازگشــت به ایران، 
نخســتین حضور من در مرکز آموزش نجوم ادیب با ارائه 

سخنرانى در باشگاه نجوم رقم خورد.
وى به آخرین روزهاى حضور مرحوم کیاست پور در شوراى 
علمى مرکز آموزش نجوم ادیب اشاره کرد و افزود: پس از 
درگذشت ایشان تصمیم به برگزارى جشنواره  ملى ترویج 
نجوم ادیب گرفتیــم. مقاالت ارســالى در کمیته علمى 
بررسى و در نهایت پنج مقاله شفاهى و سه مقاله به صورت 
پوستر ارائه شد که در این بخش دو مقاله به عنوان آثار برتر 

معرفى مى شود.
■■■

مهرى نقوى، مدیر مرکز آموزش نجوم ادیب ســازمان 
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان نیز از مدیران 
فعلى و سابق این ســازمان، مدیران سابق مرکز آموزش 
نجوم ادیــب در دوره هاى مختلف و حامیــان برگزارى 
جشنواره تشــکر کرد و گفت: مرحوم کیاست پور همواره 
توصیه مى کرد سر به هوا باشــیم. به نظر من نیز باید به 

آسمان زیبا نگاه کنیم تا خود را کشف کنیم.
در ادامه از همســر مرحوم احمد کیاست پور تجلیل شد و 
معرفى و تقدیر از برگزیدگان جشــنواره نیز پایان بخش 

این مراسم بود.

جشنواره ملى ترویج نجوم ادیب یادمان زنده یاد پروفسور 
احمد کیاست پور با معرفى برگزیدگان به کار خود پایان داد.

مراسم اختتامیه جشنواره ملى ترویج نجوم ادیب یادمان 
زنده یاد پروفســور احمد کیاســت پور چهره شناخته شده 
جهانى و برجسته علم نجوم در کتابخانه مرکزى برگزار و 

برگزیدگان این جشنواره معرفى شدند.
این جشنواره در دومین سالگرد درگذشت مرحوم کیاست  پور 
از سوى ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان ویژه منجمان آماتور، دانشجویان و دانش آموزان 

دوره دوم متوسطه برگزار شد.
■■■

مجتبى شــاه مرادى، معاون فرهنگى شــهردار و رئیس 
سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان در 
این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم کیاست پور 
اظهار داشت: عمر عالقه انسان به آسمان به اندازه خلقت 
آدم است و انســان از زمانى که پا به عرصه وجود گذاشت 

همواره سر به آسمان داشته است.
وى آسمان و ستارگان را از معجزات خلقت خداوند دانست و 
افزود: اگر این چنین نبود بارها و بارها از این موضوع در قرآن 
کریم یاد نمى شد. هر جا انسان به آسمان درست نگاه کرده 

راه خود را به درستى در زمین پیدا کرده است.
شــاه مرادى تأکید کرد گرچه ترویج نجوم اقدامى علمى 
است اما اگر نگاه درستى به آن داشته باشیم، آموختن نجوم 

آموختن زندگى است.
معاون فرهنگى شــهردار اصفهان گفت: خوشــبختانه 
جشــنواره ملى ترویج نجوم ادیب در سطح بسیار خوبى 
برگزار شــد. اصفهان چهره هاى برجســته اى در حوزه 
نجوم آماتورى و حرفه اى دارد لذا در ســازمان فرهنگى 
اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان از ترویج و تکرار چنین 

رویدادهایى حمایت مى کنیم.

■■■
داریوش ذوالفقارى راد، دبیر کمیته اجرایى جشنواره ملى 
ترویج نجوم ادیب نیز در این مراسم گفت: استاد کیاست پور 
همواره دغدغه ترویج نجوم به صورت همگانى را داشت و 
با اینکه آن مرحوم چهره اى آکادمیک بود، بر ترویج نجوم 
در میان مــردم از طریق برگــزارى رصدهاى عمومى و 
باشگاه هاى نجوم تأکید داشت و برگزارى جشنواره ترویج 

نجوم نیز پیشنهاد خود ایشان بود.
وى با اشاره به تصویب برگزارى جشنواره ملى ترویج نجوم 
در شوراى علمى مرکز آموزش نجوم ادیب افزود: در ادامه 
به دلیل شــیوع بیمارى کرونا با وقفه اى در برگزارى این 
جشنواره مواجه شدیم اما امیدوارم این دوره آغازى براى 
برگزارى هرچه بهتر دوره هاى بعدى جشنواره ترویج نجوم 

ادیب باشد.
ذوالفقارى راد ادامه داد: شرکت کنندگان در جشنواره حتى 
با پایان یافتن آن نیز نمى توانند از نجوم فاصله بگیرند چون 

پرداختن به نجوم بر زندگى افراد بسیار تأثیرگذار است.
این مدرس و مروج نجوم و اخترشناسى گفت: مرکز آموزش 
نجوم ادیب به گفته کارشناسان این حوزه یکى از بهترین 
مراکز نجومى کشور اســت و نظیر کتابخانه این مرکز در 
ایران وجود ندارد، بنابراین باید از ظرفیت باالى این مرکز 

براى ترویج نجوم به خوبى بهره ببریم.
وى با اشــاره به انتخاب هشــت مقاله برگزیده از میان 
مقاله هاى ارسالى به جشنواره ملى ترویج نجوم ادیب بیان 
کرد: از این تعداد، پنج ارائه شفاهى و سه ارائه کتبى (پوستر) 
بود. همچنین تعداد زیادى عکس به جشنواره ارسال شد 
که برخى از آنها در مجالت و وب  سایت هاى زیرمجموعه 

ناسا منتشر شده است.
ذوالفقارى راد تأکید کرد همه افراد باید دانش نجوم خود را 
افزایش دهند، البته نه اینکه به منجم حرفه اى تبدیل شوند 

بلکه بتوانند به هزاران سوال ســاده خود درباره سیارات و
نجوم پاسخ دهند.

■■■
در ادامه مهدى رحیمى، دبیر بخش عکس جشنواره ملى
ترویج نجوم ادیب عکاسى نجومى را از جمله فعالیت هاى
جذاب و تأثیرگذار در این حوزه دانســت و اظهار داشت:
پرداختن به عکاسى نجومى به دانستن دانش نجوم، هنر

عکاسى و روش هاى دقیق پردازش عکس نیاز دارد.
وى تأکید کــرد برنامه ریزى، مطالعه، صبر و ســماجت 

مهم ترین ویژگى هاى یک عکاس نجومى موفق است. 
رحیمى ادامه داد: ثبت برخى عکس هاى نجومى از آسمان 
شب سال ها عکاس خود را منتظر گذاشته تا نتیجه مطلوب 

در قالب عکس به دست آید.
این عکاس نجومى گفت: عکاســى نجومى در سه حوزه 

عمق آسمان، منظومه شمسى و آسمان شب انجام مى شود 
که عکاسى از عمق آسمان که با استفاده از تلسکوپ انجام 

مى شود، تکنیکى ترین نوع عکاسى نجومى است.
وى با گرامیداشت یاد مرحوم احمد کیاست پور تصریح کرد: 
پروفسور کیاست پور علم را عاشقانه و هنرمندانه در کام جان 
عالقه مندان ریخت و علم ایشان در کنار اخالق زیبنده، 
همچون چراغى بر ســر عالقه مندان درخشید و عاشقان 
نجوم را رهنمون گشت. بى شک برگزارى بزرگداشت براى 
مردان آسمانى کارى بس دشوار است و آنچه در یک سال 
اخیر انجام شد را مى توان بسان قطره اى از دریاى آنچه که 

باید در حق این استاد انجام شود دانست.
■■■

علیرضا بوژمهرانى، یکى از موسسان مرکز آموزش نجوم 
ادیب اصفهان نیز در این مراســم بیان کرد: خرسندم که 
4بذرى که در ســال 1374 به همت مرحوم کیاست پور در 
شهر اصفهان کاشته شد تبدیل به درخت تنومندى شده 
که جوانان بســیارى را به عرصه نجومى کشــور معرفى 

کرده است.
وى در ادامه به روایت خاطره خود از پیشنهاد تأسیس مرکز 
نجوم ادیب به شــهردار وقت اصفهان و استقبال او از این 
پیشنهاد پرداخت و افزود: مقاله اى از دکتر کیاست پور در 
مجله نجوم خوانده بودم و شــماره تلفن ایشان را از مجله 
گرفتم و درخواست کردم در جلسه اى در شهردارى شرکت 
کند تا درباره تأســیس یک مرکز نجومــى در اصفهان 
5مشــورت کنیم. در آن زمان 25 ســاله بودم اما آن جلسه 
با همراهى مرحوم کیاســت پور به ســنگ بناى نجوم و 

اخترشناسى در شهر اصفهان بدل شد.
بوژمهرانى با بیان اینکه امروزه با وجود شبکه هاى اجتماعى 
و محتواى جذاب در فضاى مجازى باید براى جذب جوانان 
به نجوم بیشتر تالش کنیم، ادامه داد: نجوم ظرفیت بسیار 

عظیمى براى عالقه مند کردن جوانان و نوجوانان به حضور
در عرصه علم است.

■■■
همچنین شهرام صالحى، دبیر علمى جشنواره ملى ترویج
نجوم ادیب عالقه مند شــدن خود به نجوم را مربوط به
سال هاى دهه 60 شمسى و به واسطه شرکت در کالس
درس فیزیک نجوم مقدماتى با تدریس استاد کیاست پور
در دانشگاه اصفهان دانست و گفت: سال هاى زیادى در
کشورهاى گوناگون در حوزه کیهان شناسى و سایر حوزه ها
تحصیل و تدریــس کرده ام و پس از بازگشــت به ایران،
نخســتین حضور من در مرکز آموزش نجوم ادیب با ارائه

سخنرانى در باشگاه نجوم رقم خورد.
وى به آخرین روزهاى حضور مرحوم کیاست پور در شوراى
علمى مرکز آموزش نجوم ادیب اشاره کرد و افزود: پس از
درگذشت ایشان تصمیم به برگزارى جشنواره  ملى ترویج
نجوم ادیب گرفتیــم. مقاالت ارســالى در کمیته علمى
بررسى و در نهایت پنج مقاله شفاهى و سه مقاله به صورت
پوستر ارائه شد که در این بخش دو مقاله به عنوان آثار برتر

معرفى مى شود.
■■■

مهرى نقوى، مدیر مرکز آموزش نجوم ادیب ســازمان
فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان نیز از مدیران
فعلى و سابق این ســازمان، مدیران سابق مرکز آموزش
نجوم ادیــب در دوره هاى مختلف و حامیــان برگزارى
جشنواره تشــکر کرد و گفت: مرحوم کیاست پور همواره
توصیه مى کرد سر به هوا باشــیم. به نظر من نیز باید به

آسمان زیبا نگاه کنیم تا خود را کشف کنیم.
در ادامه از همســر مرحوم احمد کیاست پور تجلیل شد و
معرفى و تقدیر از برگزیدگان جشــنواره نیز پایان بخش

این مراسم بود.

در مراسمى با حضور معاون فرهنگى شهردار و رئیس سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان؛

نفرات برتر جشنواره ملى ترویج نجوم ادیب معرفى شدند

■ نفرات برگزیده بخش عکس: 
بخش عمق آسمان (رتبه برتر: حسن عبداله آبادى)
بخش منظومه شمسى (رتبه برتر: محمد رنجبران)

بخش آسمان شب (رتبه برتر: علیرضا آقایى مبیدى)
■ نفرات قابل تقدیر بخش عکس: 

امیر ارمغان، ســیدمحمد موســوى ندوشن، مجید 

الهى، حســن حاتمى، على رحیمى، حسن بهرام پور 
و میــالد آزادمنــش، مرتضــى صالحــى، آرمان

 محمدى
■ نفرات برگزیده بخش مقاله و پوستر:

رتبه هاى برتــر مقاله: (محمد رنجبران از شــیراز و 
راضیه هاشمى از اصفهان)

نفرات برگزیده جشنواره ملى ترویج نجوم ادیب

در نخستین همایش منطقه اى آب مایه حیات، بر حل 
مســئله آب به صورت ملى و وحدت نظر میان مردم و 

مسئوالن تاکید شد.
در ایــن همایــش کــه روز پنجشــنبه 25 آذرمــاه 
همزمان بــا روز پژوهش به همت بخشــدارى زواره 
و با حمایت شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
در شــهر کویرى زواره برگزار شــد بیش از 100 نفر از 
مسئوالن ،کارشناســان، نخبگان و استادان حوزه آب 
کشور موضوعاتى همچون تغییر سبک زندگى و تببین 
فرهنگ استفاده صحیح از آب، جدى گرفتن بحران کم 
آبى در کشور و عزم جدى مسئوالن و مردم براى مقابله 

با بحران کم آبى را مورد بحث و بررسى قرار دادند.
مشاور وزیر نیرو و رئیس قرارگاه جهاد آبرسانى کشور در 
این همایش گفت: در حال حاضر موضوع آب به بحران 
ملى تبدیل شده و خروج از این بحران نیازمند نگاه ملى 

و وحدت مردم و مسئوالن علمى و اجرایى است.
میثم جعفرزاده افــزود: همانگونه که در حادثه ســیل 
خوزستان و زلزله ســر پل ذهاب، همه کشور از جمله 
اســتان اصفهان به یارى مردم حادثه دیده شــتافتند، 
اکنون نیز براى حل مشکالت ناشى از خشکسالى باید 

همه کشور با نگاه جهادى وارد عمل شوند.
در ادامــه ایــن همایش مدیــرکل مدیریــت بحران 
استاندارى اصفهان گفت: اســتان اصفهان همواره در 
مهار بحران هاى ناشــى از وقوع حــوادث غیر مترقبه 
در سراسر کشور پیشــتاز بوده است و اکنون که 15 ماه 
از خشک شدن متوالى زاینده رود مى گذرد، 600 هزار 
اصله درخت دچار تنش آبى شــده اند، 16 کانون گرد و 
غبار در استان شکل گرفته است و آبرسانى به بسیارى 
از شــهرها و روستاهاى اســتان به صورت سیار انجام 
مى شود، از همه کشور درخواســت همراهى و کمک 

براى رفع مشکالت ناشى از خشکسالى را دارد.
منصور شیشه فروش با اشــاره به لزوم احیاى رودخانه 
زاینده رود اعالم کرد: انتظار مى رود مســوالن امر در 
وزارت نیرو با روحیه جهادى، احیــاى این رودخانه را 
عملیاتى کرده تا آثار ناشى از وقوع خشکسالى در استان 

اصفهان به حداقل برسد.
مدیرعامل آبفاى اســتان اصفهان نیــز برگزارى این 
همایــش را بیانگر نــگاه مدبرانه و عاقالنــه مردم و 
مسئوالن استان اصفهان به مقوله آب دانست و گفت: 
این همایش نشان داد نگاه مردم شهرستان اردستان به 

آب نگاه سازگارانه و مدیریت آب در شرایط خشکسالى 
است.

هاشم امینى کاهش مصرف ســرانه آب در اصفهان را 
یکى از عوامل تأمین پایدار آب شــرب مردم دانســت 
و اعالم کرد: در ســال 1386 ســرانه مصرف آب در 
اصفهان 189 لیتر در شبانه روز بود که با فرهنگ سازى 
و همکارى خوب مردم، این رقم در سال 1398 به 157 

لیتر در شبانه روز رسید.
امینى ارتقاء ســطح خدمات آبفا در روستاها را ضرورى 
دانســت و بیان کرد: پس از یکپارچه ســازى شرکت 
هاى آبفاى شهرى و روســتایى در اصفهان با اجراى 
طرح 300-100 که در حقیقت اصالح و توســعه 300 
کیلومتر شبکه آبرسانى روستایى در مدت 100 روز بود، 
زیرســاخت هاى الزم براى ارتقاء خدمات در روستاها 

بیش از پیش فراهم شد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
تصریح کرد: میــزان هدررفت و آب بــدون درآمد در 
مناطق تحت پوشش آبفاى اســتان اصفهان از 31 به 
حدود 18 درصد رسید که جزو کمترین ها در کشور به 

شمار مى رود.

در نخستین همایش منطقه اى آب مایه حیات عنوان شد

 600 هزار اصله درخت در اصفهان دچار تنش آبى شده اند
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