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چرا جوانان ایرانى ازدواج گریز شده اند؟تأمین کاالهاى اساسى ماه رمضان در استان اصفهان«خندوانه» از عید فطر بر مى گردداحتمال واریز یارانه مناسبتى در ماه رمضان قائدى و نوراللهى، کم فروغ در لیگ امارات اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

پلیس فتا: صفحات 
مجازى خود را 

باز نگذارید

لرزه بر اندام عالى قاپو
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رد پاى خواهران 
جاعل از اصفهان

 تا مشهد

برخى از شهروندان با مراجعه به پلیس شکایاتى مبنى بر 
انتشار تصاویر خصوصى خود و اخاذى عده اى از آنها با این 

ترفند، ثبت مى کنند. شاکى ها که عمدتاً زن هستند مدعى اند 
که افرادى در ابتدا با فریب و دادن وعده ازدواج به آنها نزدیک 

شده و اعتمادشان را جلب مى کنند...

رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان از دستگیرى 
دو خواهر که با جعل مدارك، یک دستگاه خودروى 
خارجى را به نام خود سندزده و به قیمت 18 میلیارد 

ریال به فرد دیگرى فروخته بودند، خبر داد.
سرهنگ حسین ُترکیان اظهار کرد: در پى شکایت 
یکى از شهروندان به پلیس آگاهى استان اصفهان 
مبنى بر اینکه خودروى توقیف شــده وى توسط 
فرد ناشناسى با مدارك جعلى ترخیص شده است 
موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان این پلیس 

قرار گرفت.
وى افزود: در بررسى هاى تخصصى صورت گرفته 

مشخص شد، همسر این فرد به ...

تداوم جریان زاینده رود امکانپذیر نیستتداوم جریان زاینده رود امکانپذیر نیست
استاندارى خواسته کشاورزان شرق اصفهان را نپذیرفتاستاندارى خواسته کشاورزان شرق اصفهان را نپذیرفت

3

مدیر کل مدیریت بحران استاندارى به «نصف جهان» مى گوید نوروز امسال در هر ساعت 1000 نفر  از عالى قاپو بازدید  کردند

وضعیت مبهم صیادمنش در هال سیتى
نشریه «hulldailymail» انگلیس در گزارشى به وضعیت پیچیده و مبهم اللهیار 

صیادمنش مهاجم ملى پوش ایرانى هال سیتى پرداخته است.
این رسانه انگلیسى نوشت: بازیکن 20 ساله ایرانى جمعه شب گذشته مقابل 
هادرزفیلد تاون تقریبًا یک گل تساوى دراماتیک را از دست داد. به گفته شوتا 
آروالدزه، سرمربى هال سیتى در پایان فصل درباره آینده اللهیار صیادمنش، 

مهاجم ملى پوش ایرانى تصمیم خواهد گرفت...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ناوگان تاکسیرانى، 
آماده سرویس دهى 

به مدارس

سرخک در اصفهان گزارش نشده است
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت تأکید کرد؛
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ولسیانى:ولسیانى:

مقابل صنعت نفت مقابل صنعت نفت 
مدیرکل گمرکات استان مدیرکل گمرکات استان 

خبر داد؛خبر داد؛

سهم سهم 202202 میلیون  میلیون 
دالرى چین در دالرى چین در 
واردات کاال به واردات کاال به 

اصفهاناصفهان
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تأکید رئیسى در گفتگو تأکید رئیسى در گفتگو 
با امیر قطر؛با امیر قطر؛

جزیره کیش جزیره کیش 
در خدمت در خدمت 
جام جهانىجام جهانى
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شهین تسلیمى:شهین تسلیمى:

کانادا جاى خوبى براى کانادا جاى خوبى براى 
زندگى نیست

آگهی مزایده اجاره 
اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان اصفهان در نظر دارد نسبت به اجاره فضاى بالاستفاده خودرا از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده 

با بهره گیري از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir )به شرح ذیل اقدام نماید.

تذکر مهم:
1-کلیه مزایده گران باید قبل از واریز ودیعه وپیشنهاد قیمت نسبت به مطالعه مستندات مورد اجاره شامل آگهى مزایده عمومى و شرایط اختصاصى  اقدام 

نمایند.
2-کلیه مزایده گران باید داراى صالحیت تعیین شده در آگهى عمومى مزایده باشند.

3-در صورتی که برنده مزایده فاقد مدارك خواسته شده در آگهى مزایده باشد ودیعه شرکت در مزایده وى به نفع مزایده گذار ضبط و وصول خواهد شد. 
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1- برگزاري مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل مشاهده ودریافت اسناد مزایده  ، پرداخت تضمین 
شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت واطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم ازاین  طریق امکان پذیر می باشد.

2- کلیه اطالعات مورد اجاره در برد مورد اجاره سامانه قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن)با شماره 41934- 021 مرکز پشتیبانی وراهبري سامانه 

تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه( setadiran.ir) بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است.

جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن  36693157 اداره کل آموزش فنى وحرفه اى استان اصفهان واحد برونسپارى تماس حاصل نمائید.

م.الف:1295819      اداره کل آموزش فنی وحرفه اي استان اصفهان

نوبت اولنوبت اول

تاریخ انتشار نام مزایده
ودریافت اسناد

بازدیدازسامانه 
تا تاریخ

پایان زمان ارسال 
شماره مزایده در سامانهشماره مورد اجارهتاریخ بازگشائیپیشنهادقیمت

اجاره 15 مترمربع از فضاى طبقه همکف ساختمان خدمت  شهرستان 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000245000003343000010اصفهان جهت خدمات کافى نت براى مدت یک سال

اجاره کارگاه گالبگیرى مرکز آموزش فنى وحرفه اى کاشان به مساحت 
3701401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000255000003343000010 مترمربع

اجاره کارگاه آموزشى در مرکز آموزش فنى وحرفه اى فناوریهاى نوین 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000265000003343000010اصفهان به مساحت 300 مترمربع

اجاره سه دستگاه کانکس به مساحت 54 مترمربع در مرکز آموزش فنى 
وحرفه اى شهید رجائى  اصفهان جهت ارائه خدمات کاریابى و مشاوره 

براى مدت یک سال
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000275000003343000010

اجاره 300 مترمربع سوله با محوطه در مرکز آموزش فنى وحرفه اى 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000285000003343000010کمشچه

اجاره 2650مترمربع فضاى باز (محوطه) و 215 مترمربع اعیانى در مرکز 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000295000003343000010شهید بهشتى  اصفهان جهت آموزشهاى صنایع غذائى وخدمات تغذیه اى

اجاره کارگاه درودگرى با تجهیزات به مساحت 240مترمربع در مرکز 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000305000003343000010آموزش فنى وحرفه اى نائین

اجاره کارگاه آموزشى به مساحت 75 مترمربع در مرکز آموزش 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000315000003343000010فنى وحرفه اى خواهران نجف آباد

اجاره کارگاه آموزشى به مساحت 500 مترمربع در مرکز آموزش 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000325000003343000010فنى وحرفه اى  برادران نطنز

اجاره کارگاه آموزشى  در طبقه همکف مرکز خواهران نطنز به مساحت 
801401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000335000003343000010 مترمربع

اجاره کارگاه آموزشى  در طبقه همکف مرکز خواهران نطنز به مساحت 
601401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000345000003343000010 مترمربع

اجاره کارگاه آموزشى  در طبقه اول مرکز خواهران نطنز به مساحت 
801401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000355000003343000010 مترمربع

اجاره کارگاه آموزشى  در طبقه اول مرکز خواهران نطنز به مساحت 
1001401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000365000003343000010 مترمربع

اجاره کارگاه آموزشى به مساحت 163 مترمربع در مرکز شهید بهشتى 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000375000003343000010اصفهان

اجاره کارگاه آموزشى رشته صنایع دستى به مساحت 240 مترمربع در 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000385000003343000010طبقه همکف مرکز خواهران نجف آباد

اجاره کارگاه آموزشى  تعمیرات تجهیزات دندان پزشکى  با تجهیزات  به 
1401/01/171401/02/141401/02/141401/02/1551000033430000395000003343000010مساحت 180 مترمربع در مرکز نساجى اصفهان

اجاره مهدکودك در اداره کل آموزش فنى وحرفه اى اصفهان به مساحت 
1601401/01/171401/02/141401/02/141401/02/155100003343000405000003343000010 مترمربع محوطه بازى و 215 مترمربع اعیانى
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بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد تعداد یک 
قطعه زمین با کاربرى جهانگردى و پذیرایى در روستاى ظفرقند 

شهرستان اردستان را  از طریق مزایده عمومى به فروش برساند. 
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ چهارشنبه 
 www.bonyadmaskan-isf.ir 1401/1/17 به آدرس اینترنتى

مراجعه نمایند.

آگهى مزایده عمومى چاپ اولچاپ اول

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان در نظر دارد، انجام امور خدمات سال 
1401 خود را، از طریق برگزارى مناقصه عمومى به شماره 2001060010000001 در سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت، به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید، الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت 
اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایى پاکت هاى مناقصه صرفًا از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد 
مربوطه و اطالع از سایر شرایط مى توانند به سامانه مذکور مراجعه نمایند. همچنین جهت اطالعات بیشتر 
مى توانند از روزهاى شنبه تا چهارشنبه طى ساعات ادارى به آدرس اصفهان، کوى امیریه، مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى اصفهان، دفتر امور حقوقى مراجعه و یا با شماره همراه 09139266726 

تماس حاصل فرمایند.
اطالعات عمومى مناقصه:

- زمان انتشار آگهى در سامانه: روز چهارشنبه مورخ 1401/01/17 ساعت 8 صبح
- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1401/01/24 ساعت 14:00

- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه الکترونیکى تدارکات دولت تا ساعت 12 ظهر روز یکشنبه مورخ 
1401/02/04 مى باشد .

- زمان بازگشایى و قرائت پیشنهادات ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1401/02/06 مى باشد .
- تلفن تماس:03137757021 و شماره همراه 09139266726 آقاى یزدانى

مناقصه عمومى انجام امور خدمات 

م.الف:1296458      

 کمیسیون معامالت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان
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0202جهان نماجهان نما 4283سه شنبه  16فروردین  ماه   1401 سال نوزدهم

رئیس  جمهور در گفتگوى تلفنى با امیر قطر بر آمادگى 
جمهورى اسالمى ایران براى مســاعدت به این کشور 

جهت برگزارى بهتر و باشکوه تر جام جهانى تأکید کرد.
آیت ا... سید ابراهیم رئیســى یک شنبه شب در پاسخ به 
تماس تلفنى «شیخ حمد بن تمیم آل ثانى» امیر قطر با 
ابراز خرسندى از برگزارى مسابقات جام جهانى فوتبال 
در قطر و آرزوى موفقیت براى این کشــور در برگزارى 
این رویداد ورزشــى مهم، خاطرنشــان کرد: جمهورى 
اسالمى ایران آمادگى دارد در جهت برگزارى هرچه بهتر 
و باشکوه تر بازى هاى جام جهانى، در جزیره کیش و سایر 
جزایر نزدیک به قطر هرگونه مساعدت و کمک مورد نیاز 

را ارائه کند و اطمینان داریم با برنامه ریزى  هایى که انجام 
شده، جهانیان شاهد بازى هاى خاطره انگیزى خواهند بود.
امیر قطر نیز در این تماس تلفنى با تأکید بر اینکه کشورش 
بعد از مالقات و مذاکرات طوالنى دو کشــور در دوحه 
به طور کامل به توســعه هرچه بیشــتر روابط با تهران 
متعهد اســت، با اظهار خرســندى از راهیابى تیم ملى 
فوتبال ایران به مســابقات جام جهانى گفــت: در این 
مســابقات به خوبى از برادران خود اســتقبال خواهیم 
کرد و گروهى که تیم ایــران در آن قرار گرفته گروهى 
حماســى اســت و مطمئنًا شــاهد بازى هاى جذابى 

خواهیم بود.

ماه رمضان آغاز شده و تقریباً تا میانه اردیبهشت ماه ادامه 
دارد. عالوه بر یارانه هایى که به دلیل همزمانى با این ماه 
واریز مى شــود احتمال واریز یارانه مختص ماه رمضان 

نیز وجود دارد.
تا پایان ماه رمضان دو یارانه طبــق روال ماه هاى قبل 
واریز مى شود. اولین واریزى یارانه نقدى فروردین ماه 
است که در ســاعت 24 روز 20 فروردین ماه پرداخت 

مى شود.
دومین واریزى نیز به اولین یارانه اردیبهشت ماه مربوط 
مى شــود. خانوارها یارانه معیشــتى نقدى در روز دهم 
اردیبهشت ماه دریافت مى کنند. عالوه بر این دو یارانه، 

احتمال واریز یارانه مخصوص ماه رمضان نیز وجود دارد. 
در چند ماه گذشــته نیز به مناسبت هاى 22 بهمن ماه و 
عید نوروز به چند دهک اول یارانه نقدى پرداخت شد. 
یارانــه 22 بهمن ماه مبلغ 100 هــزار تومان بود که به 
حدود 32 میلیون نفر رســید. یارانه عید نوروز نیز مبلغ 
150 هزار تومان بود که به حساب سرپرستان بیش از 12 
میلیون خانوار پرداخت شــد. این افراد کسانى بودند که 

سهام عدالت نداشتند و سودى نگرفتند.
در سال گذشــته نیز بسته حمایت معیشــتى ویژه ماه 
رمضان به حســاب 60 میلیون نفر از افراد واجد شرایط 

واریز  شد. احتماًال این یارانه در عید فطر واریز شود.

جزیره کیش 
در خدمت جام جهانى 

احتمال واریز یارانه مناسبتى 
در ماه رمضان

توقف خرید و فروش
 سهام عدالت 

  فارس| دستیار ویژه رئیس سازمان بورس 
گفت: خرید و فروش سهام عدالت فعًال متوقف 
است و باید آیین نامه معامالت سهام عدالت در 
شــوراى عالى بورس تغییر کند. پیمان حدادى 
افزود: با توجه به اینکه براساس مصوبه شوراى 
عالى بورس در اســفند ماه سال گذشته، بخاطر 
واریز سود نقدى سهام عدالت، نماد شرکت هاى 
سرمایه گذارى اســتانى سهام عدالت بسته شد، 
بعد از آن مقرر شــد نماد این شرکت ها تا زمان 
اصالح آیین نامه اجرایى آزادسازى سهام عدالت، 

متوقف بماند.

6 قتل در 2 شب  
  روزنامه خراسان|طــى دو شــب در 
تعطیالت نوروزى، شش قتل در مشهد رخ داد 
که عامالن برخى از این جنایت ها دستگیر شدند 
و بعضى دیگر نیز تحت تعقیب قرار دارند.  بامداد 
هفتم فروردین جوان 32 ساله اى بعد از مجروح 
شدن در یک دورهمى به قتل مى رسد. همین 
روز دو جوان 18 و 31 ساله هم در یک نزاع دسته 
جمعى به قتل مى رســند. بامداد نهم فروردین 
جسد مرد 45 ساله اى که با شلیک گلوله به قتل 
رسیده بود کشف شد. بعد از ظهر هم  قتل جوان 
31 ساله تبعه خارجى در یک منزل مسکونى آن 
هم بعد از ضرب و جرح وحشــیانه گزارش شد. 
همین روز جوان 23 ساله اى در پى یک نزاع در 

خیابان به قتل رسید.

قیمت عجیب یک یخچال 
  خبرآنالین|در بــازار لــوازم خانگــى، 
الکچرى ترین یخچال فریــزر دوقلوى بازار با 
قیمتى بین 36 تا 129 میلیون تومان به فروش 
مى رســد. در این میان یک مدل یخچال فریزر 
دوقلو بوش گران ترین محصول بازار اســت که 
براى خرید آن باید بودجــه اى بین 118 تا 129 

میلیون تومان در نظر گرفت.

روزهاى خوب 
صنایع دستى 

  ایسنا| معــاون صنایع دســتى کشــور 
گفت: «در نقاط مختلف کشــور امسال بازارچه 
صنایع دستى راه اندازى شد و شاهد فروش باالى 
هنرمندان صنایع دستى هستیم؛ به گونه اى که 
بعضى از اســتان ها 10 میلیــارد تومان فروش 
محصوالت صنایع دستى داشتند. تمام این آمار 
در حال جمع آورى است و آمار دقیق فروش به 

زودى اعالم مى شود.»

روسیه 
ایستگاه فضایى را بست!

روسیه اعالم کرده است تا    گجت نیوز|
زمانى که تحریم هاى علیه این کشور لغو نشود، 
هیچ کشورى را به ایســتگاه فضایى بین المللى 
راه نمى دهد. در نامه ارسال شده توسط سازمان 
فضایى روسیه، از ســازمان هاى فضایى ناسا، 
کانادا و اروپا خواسته شده که همه تحریم ها را لغو 
کنند یا آماده ممنوعیت هاى اعمال شده از طرف 

روسیه باشند. 

مصرف برقى برق! 
صنعت  ســخنگوى    جام جم آنالین|
برق اظهار کرد: هفته پیش رو بسیار گرم خواهد 
بود و پیش بینى ما این است که مصرف برق به 
طور فزاینده اى افزایش پیــدا کند، هرچند که 
دوره گرما طوالنى نیســت و احتماًال روند گرما 
از اواسط هفته کاهشى خواهد شد، اما پیش بینى 
مى شــود  تا پایان فروردین میزان مصرف برق 
در اوج شــبانه به بیــش از 42 هــزار مگاوات 

برسد.

حمله به منتقدان روسیه 
مقصرنمایى آمریکاپرست     روزنامه کیهان|
هاى داخلى از روسیه در مذاکرات معطوف به برجام 
در حالى اســت که آمریکا حاضر بــه دادن تضمین 
معتبر نســبت به رعایت حداقل حقــوق ایران هم 
نیســت. مدعیان اصالحات همچنان کارشــکنى و 
بدعهدى مستمر آمریکا در برجام را نادیده مى گیرند 
و روســیه را مانع توافــق جا مى زننــد. این وضعیت 
نشــان دیگرى از پادویى مدعیــان اصالحات براى 

آمریکاست.

عراق تأییدمان نکرد!
هواپیمایى جمهورى اســالمى    عصر ایران|
ایران (همــا) در اطالعیه اى آخرین مقررات ســفر 
به کشــور عراق را اعالم کرد. براســاس اطالعیه 
«هما»، واکسن هاى مورد تأیید عراق براى مسافران 

ایرانى فایزر، مدرنا، آسترازنکا، جانسون، سینوفارم و 
سینوواك است.

قوى ترین مسلسل جهان
  گجت نیوز|نیروهاى ویــژه بریتانیا اخیراً به 
قوى ترین مسلسل جهان که تا پیش از این منحصر 
به ارتش بود مجهز شده اند. این اسلحه براى عملیات 
کمین بسیار ایده آل اســت چراکه مى تواند در مدت 
زمانى نســبتًا کوتاه حجم عظیمى آتش تولید کند 
به طورى که در تنها 10 ثانیه مى تواند 1300 گلوله 

شلیک کند.

تا ابد صبور نیستیم 
سعید خطیب زاده، سخنگوى وزارت    انتخاب|
امور خارجه درباره وضعیت مذاکرات وین بیان کرد: 
آنچه در وین هســت بخاطر رویکرد آمریکاست و 
آمریکا تالش مى کند موضوعات باقیمانده را گروگان 
مسائل داخلى خود کند و ایران و ایرانى نمى تواند تا 

ابد صبورى کند.

سورى ها مایلند بجنگند
  انتخاب| «لونا الشبل»، مشــاور ویژه رئیس 
جمهور ســوریه در مصاحبه اى اعالم کرد بسیارى 
از ســورى ها مایلند در مقام جبران کمک و حمایت 
روسیه از کشورشان، در عملیات نظامى مسکو علیه 
اوکراین شــرکت کنند. وى تأکید کرد که روسیه نه 
تنها مورد تهدید قرار گرفته است، بلکه اسنادى ارائه 
کرده اســت که تأیید مى کند اگر اوکراین به دفاع از 

خود مشغول نبود، تجاوز به روسیه را آغاز مى کرد.

خبرخوان

واردات بیش از چهــار میلیارد دالرى گوشــى تلفن 
همراه با رشــد 70 درصدى، ایــن کاال را همچنان در 
صدر واردات ایران حتى باالتر از کاالهاى اساسى نگه 

داشته است.
گوشى تلفن همراه مدت هاست که در صدر واردات قرار 
دارد و این روند براى پایان تجارت ایران در سال 1400 

هم حفظ شده است.
کل تجــارت خارجى ایــران در ســال 1400،  حدود 
100 میلیارد دالر بوده که از این رقم صادرات کشــور 
122میلیون تن بــه ارزش  48میلیارد دالر صادرات و 
بیش از 40 میلیون تن  به ارزش 52 میلیارد دالر واردات 
بوده است که بخش قابل توجهى از واردات به کاالهاى 

اساسى اختصاص دارد.
گزارشى که از سوى لطیفى، سخنگوى گمرك ایران 
در مورد 10 قلم اول واردات در سال گذشته به «ایسنا» 
اعالم شده نشان مى دهد که گوشى تلفن همراه با چهار 
میلیارد و162 میلیــون دالر به وزن 6000 تن در صدر 
واردات قرار داشته است که نسبت به سال 1399 از نظر 

ارزش 71 درصد رشد دارد.
این در حالى اســت که در 10 ماهه ســال گذشــته 
حــدود 3/3 میلیــارد دالر واردات گوشــى ثبــت 
شــده بود که بر این اســاس واردات ایــن کاال در دو 
مــاه آخــر بیــش از 800 میلیــون دالر افزایــش

 داشته است.
با وجود حواشى که در مورد احتمال ممنوعیت واردات 
گوشى هاى باالى 600 دالر مطرح بود، این اتفاق نیفتاد 
و طبق قانون بودجه امسال این واردات همچنان انجام 

مى شود ولى به روال پارسال حقوق ورودى گوشى هاى 
با ارزش کمتر از 600 دالر با 6 درصد و با ارزش باالى 
600 دالر با  12 درصد،  محاسبه مى شود؛ با این تفاوت 
که نرخ محاسبه حقوق ورودى از 4200 به نرخ سامانه 
مبادالت الکترونیک یعنى نرخى نزدیک به بازار شده 

است.
اما ذرت دومین کاالى وارداتى و گندم سومین کاالى 
وارداتى در سال گذشــته بوده اســت. در سایر اقالم 
وارداتى کــه در رده هــاى بعدى قرار دارنــد تراکتور 
جاده اى به عنوان ماشین آالت تولید کاالهاى اساسى 

68 هزار تن به ارزش 976 میلیون دالر واردات داشته 
که رشد آن چشمگیر است.  واکسن هاى پزشکى نیز با 
667 میلیون دالر در رتبه دهم واردات کاالهاى اساسى 
قرار دارند که 1221 درصد از نظر ارزش و 263 درصد 

وزن رشد داشته است.

آمار تجارت ایران در سال 1400منتشر شد

امپراطورى واردات موبایل 

«ایالن ماسک» معتقد است انسان نباید به دنبال افزایش طول عمر باشد، زیرا مانع پیشرفت جامعه 
مى شود. در مصاحبه اى جدید، از مدیرعامل «تسال» پرسیدند آیا برنامه اى براى افزایش طول عمر 

انسان دارد و آیا خودش دلش مى خواهد بیشتر عمر کند یا نه.
ماســک گفت اگر افراد بخواهند مرگ خود را به تعویق بیندازند، پیشرفت بشر را نیز عقب خواهند 
انداخت. او در مصاحبه با «اینسایدر» گفت: «به گمان من نباید تالش کنیم که انسان ها عمر خیلى 
طوالنى داشته باشند. این موجب خفگى جامعه مى شــود، زیرا در حقیقت بیشتر مردم ذهنیت هاى 
خود را عوض نمى کنند و مى میرند. اگر انســان ها نمیرند، اســیر افکار کهنه خواهیم ماند و جامعه 

پیشرفت نخواهد کرد.»
ماسک گفت جهان هم اکنون درگیر مشکل بزرگ «پیرســاالرى» است و شمار زیادى از رهبران 
کشورها از سالمندان هستند. او استدالل مى کند این شکاف سنى باعث مى شود پیوند رؤسا با اکثریت 

مردم قطع شود و کارکرد دموکراسى محدود شود.

با اینکه کمتر از یکسال از عمر دولت ســیزدهم مى گذرد اما 
حاشیه هاى عجیب و غریب دولت رئیسى همچنان ادامه دارد 
و در جدیدترین مورد آن تیتر رســانه هاى رسمى دولت درباره 
سفر اخیر رئیس دولت به مشهد در شبکه هاى اجتماعى خبرساز 

شده است.
در حالى که چند روز از سفر پرحاشیه رئیسى به مشهد مى گذرد، 
برخى فعاالن رسانه اى به تعریف و تمجید رسانه هاى نزدیک 

به دولت از رئیسى انتقاد کردند. 
خبرگزارى ایرنا و سایت ایران آنالین (وابسته به روزنامه ایران) 
با تیتر معنادار «رئیس جمهور با مصوبات پربرکت خطه خورشید 
را ترك کرد» به پایان سفر رئیســى به خراسان رضوى اشاره 

کردند که تعجب کاربران را به دنبال داشت.

همه ساله با شروع ماه مبارك رمضان در دنیا مسلمانان در 
سرتاسر دنیا از این ماه استقبال کرده و به روزه دارى در آن 
مى پردازند. اما بسته به مکانى که مسلمانان حضور دارند، 
روزه دارى در برخى از کشــورها مى تواند براى مسلمانان 
بسیار طاقت فرسا باشد چراکه باید ساعت هاى متمادى به 

روزه دارى بپردازند.
طوالنى ترین زمان روزه دارى در شهر نوك واقع در گرینلند 
جریان دارد و مسلمانان این منطقه باید 20 ساعت به روزه 
دارى بپردازند. دومین مکانى که مســلمانان آن بیشترین 
ساعات را نســبت به کل جهان روزه مى گیرند، هلسینکى 

فنالند است. مردم در این زمان 19 ساعت از خوردن غذا و 
نوشیدنى پرهیز مى کنند.

اما مکان هایى هم هست که مسلمانان آن کمترین زمان 
روزه دارى را دارند. نکته جالب در مورد این کشورها این است 

که همه آنها را مى توان در جنوب خط استوا یافت.  
مســلمانان در اندونزى و مالزى حــدود روزى 12 الى 13 
ساعت به روزه دارى مى پردازند که در مقایسه با کشورهاى 
خاورمیانه واقعًا کوتاه تر است. اما مسلمانان در کشورهاى 
قاره آمریکاى جنوبى مانند برزیل و آرژانتین حدود 11 تا 13 

ساعت روزه دارى مى کنند. 

مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس در تصادف جاده اى با خودروى قاچاقچیان انسان حامل 
برخى از اتباع همسایه هاى شرقى ایران جان سالم به در برد. پزشکیان که با خودروى زانتیا در حال 
سفر از ارومیه به تبریز بود، در حوزه شهرســتان میاندوآب با خودروى پژو پارس قاچاقچیان انسان 

حامل برخى افراد مشکوك تبعه همسایگان شرق کشور به شدت برخورد کرد.
حادثه زمانى رخ داد که راننده خودروى قاچاقچیان با سرعت و بى احتیاطى محض به ناگاه مقابل 

خودروى نایب رئیس سابق مجلس پیچید.
در این حادثه به نماینده تبریز و سایر سرنشــینان خودروى وى آسیبى نرسید اما راننده قاچاقچیان 
انسان که مصدوم و از صحنه متوارى شــده بود، در یکى از مراکز درمانى میاندوآب توسط نیروى 

انتظامى دستگیر شد. 
گفتنى است نیروى انتظامى نیز بر اساس اخبار دریافتى در کمین خودروى قاچاقچیان انسان بود که 

تصادف مذکور منجر به شناسایى و دستگیرى آنان شد.

روزنامه «شرق» روز گذشته گزارشــى منتشر کرد از مبالغى که 
سلبریتى ها و ورزشــکاران براى حضور در برنامه هاى گفتگو 
محور تلویزیون و یا فضاى مجازى درخواست مى کنند. به نوشته 
«شرق»، سنگ بناى این پول گرفتن ها از سه سال پیش گذاشته 
شده و حاال سخت است که چهره اى سرشناس از دنیاى هنر و 
ورزش بدون گرفتن هدیه، حاضر به مصاحبه با برنامه هاى خاص 

تلویزیون شود. بخش هایى از گزارش این روزنامه را بخوانید:

ابتدا حدود سه سال پیش بود که یکى از برنامه هاى کم مخاطب در 
یکى از شبکه هاى کم بیننده تلویزیون براى اینکه چهره هاى ویژه اى را 
جلوى دوربین ببرد، به پرداخت هدیه به مهمانان و چهره هایش رو آورد. 

آن زمان مى شد با پنج میلیون تومان، یک مهمان سرشناس را براى چند 
ساعت در اختیار گرفت.

(به نقل از یک برنامه ساز) دو سال پیش رقم ها نزدیک به 15 تا 20 
میلیون تومان شد. سال گذشته این رقم رشد وحشتناکى کرد و حتى تا 
10 برابر هم رسید. دو چهره محبوب تیم پرســپولیس براى حضور در 
برنامه ما با کلى تخفیف، نهایتًا با دریافت رقم 80 میلیون تومان حاضر 
به شرکت در برنامه شــدند. براى دعوت از یکى از هنرپیشه ها مجبور 

شدیم 150 میلیون تومان هزینه کنیم. 
از زمانى که قیمت ســکه رشــد فزاینده اى داشــته، بسیارى از 
فوتبالیست هاى سرشــناس براى حضور در برنامه هاى مختلف رو به 
دریافت ســکه آورده اند. ســال گذشــته این رقم براى تعــدادى از 

فوتبالیست ها پنج عدد سکه بوده است.
 هنرمندان سرشناس براى حضور در یک برنامه  اینترنتى رقم 200 

تا 500 میلیون تومان را براى سال گذشته دریافت کرده اند.
تهیه کننده هاى برنامه هاى نوروزى تلویزیون در همین هفته هاى 
گذشته مجبور شده اند براى بازیکنان ملى پوش و حضور در برنامه شان، 
150 تا 200 میلیون تومان هزینه کنند. این منهاى شایعه اى است که 
عنوان شده یکى از سرمربیان شاغل در فوتبال ایران براى حضور در یکى 

از همین برنامه ها درخواست پنج هزار یورو کرده است. 
 تهیه کننده ها از طریق واسطه باید چهره هاى ورزشى را به استودیو 
بکشانند و آنها هم براى راضى کردن طرف مقابل، حداقل به اندازه یک 

سکه طال، سهم خواهى دارند.  

چند مى گیرى حرف بزنى؟!

مصوبات پربرکت خطه خورشید !

بیشترین و کمترین ساعات روزه دارى
 در کدام کشورهاست؟

تصادف نماینده تبریز
 با خودروى قاچاقچیان 

«ایالن ماسک»: 
انسان نباید به دنبال افزایش عمر باشد 
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مهار حریق در نیزار 
ماموران امداد و نجات پایگاه هوانیروز شـهید وطنپور 
اصفهان، آتش سوزى در محدوده نیزار هاى این پایگاه 
را مهار کردند. منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت 
بحران استاندارى گفت: این حادثه به علت گرماى هوا 

وقوع پیوسته و هیچ خسارتى در برنداشته است.

قطع همکارى با 
ناشر آمریکایى

عضو هیئت علمى گروه ریاضى دانشـگاه کاشـان از 
همکارى با یکى از ناشـران کشـور آمریکا خوددارى 
کرد. سید علیرضا اشرفى به دلیل پیشنهاد آن ناشر براى 
حذف نام ایران در کتاب ریاضى که قرار بود فصلى از 
آن را وى نـگارش کنـد از ادامه همکارى با آن ناشـر 
خوددارى کرد. این عضو هیئت علمـى گروه ریاضى 
دانشگاه گفت: پس از اعالم آمادگى براى همکارى در 
نگارش این کتاب، ناشر آمریکایى خواست که آدرس 
کشور ایران را در کتاب حذف کنیم اما با این پیشنهاد 

مخالفت کردیم.

طوفان در آخر هفته
کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان، پدیده غالب سـاعت هاى بعدازظهر را وزش 
باد اعالم کـرد و گفت: در روزهاى پنجشـنبه و جمعه 
بر شدت آن افزوده خواهد شـد، در نیمه شرقى استان 
احتمال وقوع گردوخاك محلى و کاهش دید نیز وجود 
دارد. نوید حاج بابایى اظهار کرد: نقشه هاى هواشناسى، 
بیانگر اسـتقرار جوى نسـبتًا پایدار تا میانه هاى هفته 
روى اسـتان اسـت و وضعیت جـوى طى ایـن مدت 
در اکثر مناطق اسـتان به شـکل صاف تـا کمى ابرى 
گاهـى افزایش ابـر و وزش بـاد، پیش بینى مى شـود. 
کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهـان از افزایش یـک تـا دو درجه اى دمـاى هوا 

خبر داد.

بازدید 
17 هزار گردشگر از سد 

مدیـر بهره بردارى و نگهـدارى از سـد و نیروگاه هاى 
زاینده رود و کوهرنگ گفت: آمار بازدیدهاى مردمى در 
ایام نوروز سال 1401 از سد و تأسیسات سد زاینده رود 
اصفهان، به مرز 17 هزار نفر رسـید. مجتبى موسوى 
نایینى اظهار داشت: ایام نوروز امسال 16 هزار و 726 
نفر از مهمانان نوروزى از سـد و سازه سـد زاینده رود 
اصفهان بازدید کردند. وى افزود: با بستر سازى مناسب 
امسال بیش از 17 هزار نفر با چهار هزار و 200 خودرو 

در بیشه اطراف سد زاینده رود اسکان داشتند.

اجراى 400 متر
توسعه شبکه فاضالب 

 عملیات توسعه شبکه فاضالب شهرهاى باغبادران و 
چمگردان به طول 400 متر انجام شد. به گزارش روابط 
عمومى آبفاى لنجان، این عملیات به همت اداره توسعه 
و بهره بردارى شبکه فاضالب آبفاى لنجان با لوله اى 
به قطر 200 میلى متر و با مبلغـى بالغ بر 650 میلیون 

تومان اجرایى و در مدار بهره بردارى قرار گرفت.

82 هزار امدادخواهى
 در نوروز

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانى استان اصفهان 
از برقـرارى بیـش از 82 هـزار تمـاس امدادخواهى با 
اورژانـس 115 و انجـام بیـش از 13 هـزار ماموریت 
فوریت هـاى پزشـکى در اسـتان اصفهـان در ایـام 
نـوروز خبـر داد. فرهاد حیـدرى افـزود: از 25 اسـفند 
1400 تـا پایـان 13 فروردیـن 1401، کارشناسـان 
اورژانـس پیش بیمارسـتانى اسـتان بـه 13 هـزار و 
442 ماموریـت امدادرسـانى اعـزام شـدند کـه از 
مجموع آنها 9 هـزار و 974 مـورد مربوط بـه حوادث 
غیرترافیکـى و سـه هـزار و 467 مـورد حـوادث 

ترافیکى بود.

خبر

مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان با اشاره به رشد 36 
درصدى واردات گمرکات استان اصفهان در سال 1400، 
گفت: چین، آلمان و ترکیه بزرگترین واردات کنندگان کاال 
به اصفهان در سال گذشته بودند.رسول کوهستانى پزوه 
درباره واردات کاالاز طریق گمرکات اســتان اصفهان، 
اظهار کرد: سال گذشــته 115 هزار و 550 تن کاال به 
ارزش 647 میلیون و 676 هزار دالر از طریق گمرکات 
اســتان اصفهان ترخیص شــده، که از لحاظ وزنى 11 
درصد و از حیث ارزش 36 درصد افزایش داشــته است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان عمده کاالهاى وارداتى 
گمرکات استان اصفهان را ماشین آالت خطوط تولید، 

اجزا و قطعات و مواد اولیه مــورد نیاز واحدهاى تولیدى 
عنوان کرد و گفت: در ســال 1400؛ 185 میلیون دالر 
ماشــین آالت و دســتگاه هاى برقى، 165 میلیون دالر 
ماشــین آالت مکانیکى، 62 میلیون دالر چدن و آهن و 
فوالد، 48 میلیون دالر وســایل نقلیه (کامیون) و اجزا 
و قطعات خودرو و  37 میلیون دالر مواد پالســتیکى از 
طریق گمرکات اســتان اصفهان ترخیص شده است.

وى تصریح کرد: طى این مدت چین 202 میلیون دالر، 
آلمان 107 میلیون دالر، ترکیه 102 میلیون دالر، امارات 
متحده عربى 53 میلیون دالر و ایتالیا 49 میلیون دالر مبدا 
واردات کاال به مقصد گمرکات استان اصفهان بوده اند.  

معاون امور هماهنگى عمرانى استاندارى اصفهان درباره 
خواسته کشاورزان شرق اصفهان نسبت به تداوم جریان 
زاینده رود تا نیمه خردادماه، اظهــار کرد: برخالف میل 
مدیریت استان، متأســفانه تداوم جریان آب زاینده رود 
تا نیمه خردادماه امکان پذیر نیســت.مهران زینلیان در 
گفت وگو با ایســنا افزود: حجم آب پشت سد زاینده رود 
به اندازه اى نیســت که جریان رودخانه ممتد باشد.وى 
با بیان اینکه براى این دوره کشــت کشــاورزان شرق 
اصفهان، حداکثر ممکن آب در نظر گرفته شد تا در اختیار 
کشــاورزان قرار گیرد و این با هماهنگى آب منطقه اى و 
جهاد کشاورزى صورت گرفت. زینلیان تأکید کرد: البته 

استاندارى اصفهان نیز از سوى جهاد کشاورزى درخواست 
جریان ممتد زاینده رود را دریافت نکرده است. اگر جریان 
زاینده رود به صورت ممتد باز باشد به طورقطع در آینده با 
کمبود آب مواجه خواهیم شــد، چراکه ذخیره آب پشت 
سد زاینده رود محدود است.وى با بیان اینکه در هر دوره 
بازگشایى آب زاینده رود باید به فکر کل سال آبى و نیازهاى 
آبى بخش هاى مختلف باشیم، اظهار کرد: بنابراین امکان 
تداوم جریان زاینده رود وجود ندارد.معاون امور هماهنگى 
عمرانى استاندارى اصفهان تأکید کرد: در همان جلسه 
نخست به کشاورزان گفته شد که تنها در حد توان منابع 

آبى اصفهان امکان جریان زاینده رود وجود دارد.

تداوم جریان زاینده رود 
امکانپذیر نیست

سهم 202 میلیون دالرى چین 
در واردات کاال به اصفهان

رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان از دستگیرى 
دو خواهر که با جعل مدارك، یک دستگاه خودروى 
خارجى را به نام خود سندزده و به قیمت 18 میلیارد 

ریال به فرد دیگرى فروخته بودند، خبر داد.
سرهنگ حسین ُترکیان اظهار داشت: در پى شکایت 
یکى از شهروندان به پلیس آگاهى استان اصفهان 
مبنى بر اینکه خودروى توقیف شــده وى توسط 
فرد ناشناســى با مدارك جعلى ترخیص شده است 
موضوع در دســتور کار ویژه کارآگاهان این پلیس 

قرار گرفت.
وى افزود: در بررسى هاى تخصصى صورت گرفته 
مشخص شد، همسر این فرد به دلیل اختالفى که با 
وى داشته مهریه خود را به اجرا گذاشته و بر اساس 
حکم مرجع قضائى خودروى این فرد که از ارزش 
باالیى برخوردار بود توقیــف و به پارکینگ منتقل 
مى شود و بعد از یک ســال اختالف این زوج رفع 
شــده و براى ترخیص خودرو به پارکینگ مراجعه 
مى کنند امــا با تعجب مى بینند کــه خودروى آنها 
توســط فرد ناشناسى با اســتفاده از مدارك جعلى 

ترخیص شده است.
رئیس پلیس آگاهى استان اصفهان گفت: با رصد 
هوشمندانه کارآگاهان و استعالمات صورت گرفته 
در نهایت مشخص شــد وکالت نامه اى جعلى بین 
فرد شــاکى و یک خانم تنظیم و سپس این خانم با 
در دست داشتن وکالتنامه مربوطه و جعل نامه اداره 

اجرایى اسناد رسمى مبنى بر رفع بازداشت خودروى 
مذکور و همچنین اخذ نامه ترخیص خودرو از یگان 
توقیف کننده، مدارك را جهت ترخیص خودرو به 
دفتر خدمــات انتظامى ارائه و خــودرو را ترخیص 

کرده است.
وى ادامه داد: در تحقیقات بیشتر مشخص شد فرد 
مذکور پس از ترخیص خــودرو آن را به نام خواهر 
خود منتقل و او نیز این خودرو را به مبلغ 18 میلیارد 
ریال به فرد دیگرى فروخته و بــه صورت قطعى 

انتقال داده است.
سرهنگ ُترکیان تصریح کرد: با تالش هاى صورت 
گرفته خریدار خودرو شناسایى و پس از تائید خرید 
خودرو از خواهران مذکور تحقیقات گسترده و رصد 
هوشمندانه اى براى شناســایى و دستگیرى این 
متهمان انجام گرفت و در نهایت محل ســکونت 
خواهران جاعل در شهر مشهد شناسایى شدند که 
بالفاصله کارآگاهان پس از اخذ نیابت قضائى به این 
شهر عزیمت کرده و متهمان را در عملیاتى ضربتى 

دستگیرکردند.
این مقــام انتظامى با بیان اینکــه متهمان پس از 
دســتگیرى براى انجام اقدامــات قانونى تحویل 
مرجع قضائى شــهر مشهد شــده و با قرار مناسب 
روانه زندان شدند گفت: این پرونده همچنان مفتوح 
بوده و تحقیقات به منظورابعاد بیشترى از این جرم 

توسط کارآگاهان کماکان ادامه دارد.

مسوول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
گفت: از ابتداى فروردین امســال تا کنون مورد 
قطعى از ابتال به بیمارى ســرخک در این استان 
گزارش نشده است و فقط یک مورد در اواخر سال 

گذشته در یک کودك اتباع افغانستان داشتیم.
رضا فدایى افزود: این کودك کمتر از یک سال سن 
داشــت و هنوز زمان واکسیناسیون او فرا نرسیده 
بود. وى با بیان اینکه این کودك بهبود یافته است 
و در سالمت بسر مى برد، اظهار داشت: با توجه به 
شیوع بیمارى ســرخک در افغانستان و تردد اتباع 
افغان در مناطق مختلف کشور باید به این موضوع 

بطور ویژه توجه شود.
فدایى ادامه داد: با توجه به اهمیت این مساله، به 
بیمارستان ها و مراکز پزشکى استان هشدار دادیم 
که اگر مورد مشکوك به سرخک مشاهده کردند 

آن را حتما گزارش کنند.
وى خاطرنشــان کــرد: همچنیــن کارکنــان 
مراکــز بهداشــت موظــف شــدند چگونگى 
واکسیناســیون کودکان را بررســى کنند و اگر 
خانواده اى هنوز براى تزریق واکســن ســرخک 
به فرزند خود مراجعه نکرده اســت با آنها تماس 

بگیرند. 

سخنگوى ستاد تنظیم بازار استان اصفهان گفت: 
کاالهاى اساسى و پرمصرف ماه رمضان در استان 
تامین شده و مشکلى در رفع نیازهاى مردم وجود 

ندارد.
حسین ایراندوست گفت:کاال هاى اساسى به مقدار 
کافى در استان تزریق شده و مقادیر قابل توجهى 
شــکر، برنج، روغن، گوشت مرغ و ســایر اقالم 
اساسى با عنوان طرح ضیافت در حال توزیع است.

بیش از پنج هزار تن مرغ منجمد در اســتان آماده 
توزیع است و از نظر مرغ گرم و منجمد در بازار با 
فراوانى مواجه هستیم و گوشت منجمد گوساله و 

گوسفند هم به اندازه کافى در استان وجود دارد.
به گفته او شکر خانوار، شکر صنف و صنعت و برنج 
به مقدار قابل توجهى در اختیار استان قرار گرفته و 

به مصرف کنندگان ارائه خواهد شد.
شــکر مورد نیاز صنف و صنعت با قیمت 12 هزار 
و 535 تومان عرضه مى شود و شکر خانوار براى 
شهر اصفهان با قیمت 14 هزار تومان و در مراکز 
دیگر استان 14 هزار و 500 تومان عرضه مى شود.
ایراندوســت مى گوید قیمت مصرف کننده برنج 
هندى 18 هــزار و 500 تومان، برنج پاکســتانى 
20 هزار و 500 تومان، برنج تایلندى با قیمت 12 
هزار و 500، مرغ منجمد با قیمت 20 هزار تومان و 
مرغ گرم هم حداکثر با قیمت 31 هزار تومان ارائه 
خواهد شد و گوشت گوســاله مخلوط 105 هزار 

تومان عرضه خواهد شد. 

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شهردارى اصفهان از آمادگى ناوگان تاکسیرانى براى 

سرویس دهى به مدارس خبر داد.
محمد پرورش بــا اعالم این خبر گفــت: با توجه به 
تصمیم ســتاد ملى مقابله با کرونا و اعالم آموزش و 
پرورش براى بازگشــایى مدارس، پس از تعطیالت 
نــوروز و برگــزارى کالس هــاى درس به صورت 
حضورى، سازمان تاکسیرانى شــهردارى اصفهان 
شرکت هاى حمل و نقل دانش آموزى را فعال کرد و 
مقرر شد خودروهایى که در این حوزه فعالیت مى کنند 

فراخوان شوند.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانى شهردارى اصفهان از 

فعالیت 45 شرکت براى سرویس دهى به دانش آموزان 
خبر داد و اظهار کرد: فعالیت شرکت هاى حمل و نقل 
دانش آموزى در دوران شیوع کرونا متوقف شده بوده، 
اما با وجود همه مشکالت، اکنون این شرکت ها با تمام 

توان آماده خدمت رسانى به دانش آموزان هستند.
پرورش از والدین دانش آموزان خواســت درخواست 
خود را براى اســتفاده از خدمات سرویس مدارس به 
مدارس اعالم کنند و افزود: بــا توجه به محدودیت 
زمانى که براى ارائه سرویس دهى داریم، خانواده ها 
از 14 تا18 فروردین ماه فرصت دارند درخواست اولیه 
خود را با واریز مبلــغ 300 هزار تومان به عنوان پیش 

پرداخت اعالم کنند.

رد پاى خواهران جاعل از اصفهان تا مشهد 

سرخک در اصفهان گزارش نشده است

تأمین کاالهاى اساسى ماه رمضان در استان اصفهان

ناوگان تاکسیرانى،  آماده سرویس دهى به مدارس

دریا قدرتى پور
 در فهرســت آثار تاریخى کشــور که در نوروز امسال 
بیشترین بازدید کننده را داشته اند، نام کاخ عالى قاپو 
هم به چشم مى خورد؛ یکى از مهمترین آثار تاریخى 
اصفهان که به دنبال برداشــته شدن محدودیت هاى 
کرونایى و حضور بیش از اندازه مســافران نوروزى در 
طبقات مختلف آن، بیش از همیشــه شکننده به نظر 
مى رسد، آســتانه تحملش پایین آمده و عرصه براى 

بارگذارى بیشتر بر روى آن تنگ شده است. 
روز گذشــته مرتضى ادیب زاده، مدیرکل امور موزه ها 
و اموال منقول اعالم کرد، پس از «تخت جمشــید» 
و «آرامگاه ســعدى»، «عالى قاپو» بیشــترین تعداد 
بازدیدکننده را در میان آثار تاریخى کشور داشته است.  
 اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
اصفهان هم در مجمــوع از بازدید حــدود 120 هزار 

گردشگر از این بنا خبر داده است.
مدیر کل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان هم در 
گفتگو با «نصف جهان» این موضــوع را تأیید کرده 
و آمار دقیق ترى در این زمینه ارائه مى دهد: «در ایام 
عید، عالى قاپو در هر ســاعت میزبان 1000 نفر بوده 
یعنى در عرض یک روز حدود 15 هزار نفر از این بناى 

تاریخى بازدید داشته اند.»
منصور شیشه فروش ادامه مى دهد: «این بنا از خشت و 
آجر و چوب است و باید در رابطه با تاب آورى و بارهاى 
اضافى و حوادثى مثــل زلزله، طوفــان، رعد و برق، 
حریق و آلودگى هوا مطالعاتى بر روى آن انجام شود و 
طرح هاى پیشــگیرانه براى کاهش خطر و پاسخ به 

بحران در اسرع وقت برنامه ریزى و اجرا شود.» 
شیشــه فروش چندى پیش هم در گفتگــو با یکى از 
خبرگزارى هاى اصفهان با اعالم اینکه افراد زیادى در 
طول ایام عید از عمارت عالى قاپو بازدید کردند و این 
حجم از بازدید همزمان افــراد از عالى قاپو مخاطراتى 
به همــراه دارد، گفت: «این عمارت قدیمى اســت و 
توســط مدیریت بحران به میراث فرهنگى هشــدار 
داده شــده بود که نباید در آِن واحد افــراد زیادى در 
این عمارت تردد کننــد اما باید اصــول ایمنى بیش 
از این رعایت شــود و حتمًا بســته ها و الزامات ایمنى 
بایــد در طرح هاى گردشــگرى و تاریخــى رعایت

 شود.»
با تمام اینها و بدون در نظر گرفتن ظرفیت تحمل این 
بناى تاریخى در ایام نوروز، روزانه ســه طبقه از ایوان 
اصلى و طبقه همکف این بنا شاهد ورود و خروج حجم 
عظیمى از مسافران بود؛ موردى که باعث شد بسیارى 
از دوستداران میراث فرهنگى اصفهان نه براى اولین 
بار بلکه براى چندمین بار هشدار دهند که این بنا فاقد 
امنیت الزم براى این حجم از جمعیت اســت و ممکن 

اســت حوادث تلخى هم براى بازدید کنندگان و هم 
براى خود این بناى تاریخى به بار بیاورد.

اما شــهرام امیرى، مدیر امور فرهنگــى و ارتباطات 
اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
اصفهان در این باره توضیــح داد: نگرانى مردم درباره 
حفاظت از آثار تاریخى بجاســت اما آنهــا نباید تصور 
کنند که چنین بناى شــاخصى به حال خود رها شده 
و بدون رعایت اصول ایمنــى و حفاظتى براى بازدید 

گردشگران باز است.

هشدارها از قبل داده مى شد
اولین هشــدارها درباره تاب آورى این بنا به هشــت 
ســال قبل باز مى گردد؛ زمانى کــه مصلحى، مدیر 
میراث فرهنگى وقت اصفهان نســبت به تردد بیش 
از حد و رعایت اصول ایمنــى این بنا ابراز نگرانى کرد. 
پس از آن دو طبقه از این بنا بــه روى بازدیدکنندگان 
بسته شــد و محدودیت هایى نیز براى آنهااعمال شد 
اما با وجود این هشدارها ســال گذشته برگزارى یک 
برنامه موســیقى در این مکان تاریخى و منتشر شدن 
فیلم هاى آن در فضاى مجازى باعث شد که جنجال ها 
بر سر آسیب رسیدن به این بنا تازه شود. گرچه موضوع 
به همینجا ختم نشــد و در اواخر سال افزایش ساعات 
بازدید به دستور وزیر میراث فرهنگى اخطارها را تکرار 
کرد؛ اخطارهایى مبنى بر اینکه ساعات اضافى بازدید و 
تابش نور مصنوعى بر عالى قاپو موجب تسریع در روند 

آسیب  به این بنا مى شود.

فرو نشست و هزار و یک مشکل دیگر
در کنار این مسائل و صرف نظر از دالیل معمولى که 
باعث فرســایش این بناى تاریخى شده است به نظر 
مى رسد، بیش از هر چیز موقعیت عالى قاپو با توجه به 

فرونشست زمین نیز در معرض خطر قرار دارد.
آنطــور که مدیــرکل مدیریــت بحران اســتاندارى 
اصفهان به «نصف جهان» مى گوید، در این رابطه نیز

 وزارتخانه ها و دســتگاه هاى اجرایــى مرتبط مکلف 
شده اند که نسبت به طرح هاى کاهش خطر فرونشست 
اقدامات الزم را انجام دهند. البته مقامات مسئول خود 
به خوبى واقفند که دوران حدود  دو ســاله شیوع کرونا 
فرصت مغتنمى بود تا طى روزهاى خالى از گردشگر، 
با انجام اقدامات مؤثر در این بنا، به استقبال امسال که 
پیمانه شهر از گردشگران پر شد بروند اما چنین اقداماتى 
انجام نشد و همین باعث شد باز هم عالى قاپو در معرض 

تهدید دوباره قرار گیرد. 
این در حالى است که با وجود اعالم مسئوالن اداره کل 
میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى استان 
اصفهان در خصوص رعایت تمــام جوانب و ضوابط، 

برکسى پوشیده نیست که افزایش تعداد بازدیدکنندگان 
مساوى با افزایش روند فرســایش تدریجى این کاخ 

تاریخى است. 
جعفرى، فعال میــراث فرهنگى اصفهــان در همین 
رابطه جلوگیرى از حضور بیش از حد گردشــگران در 
زمان هاى پیک ســفر به طبقات باالیى کاخ عالى قاپو 
را یک اقدام درست از سوى میراث فرهنگى دانسته و 
توضیح مى دهد: «در زمان حضوِر تعداد زیادى از افراد 
در یک فضاى تاریخى به خصــوص در فضایى که در 
طول تاریخ در زمان مناســب خود استحکام بخشى و 
پاك سازى نشده است، به جز هجمه  افراد، رطوبِت دم 
و بازدم و دماى بدن افراد مى تواند روى بناى تاریخى 

اثرگذار باشد.»
وى اما با اشاره به اینکه معموًال آسیب هایى که در چنین 
زمان هایى به یک بناى تاریخى وارد مى شود، در همان 
لحظه به چشم دیده نمى شوند، ادامه مى دهد: «احتمال 
دارد پشت برخى گچبرى ها و نقاشى ها موریانه زده یا 
رطوبت باعث طبله شده باشــد؛ بنابراین فقط منتظر 
کوچک ترین لرزش صوتى یا رطوبت مجدد هســتند 

تا ریزش کنند.»
این فعال میــراث فرهنگى و گردشــگرى مى گوید: 
«ادامه دار بودن این اقدامات به مرور ریز ترك ها را به 
ترك هاى بزرگ تر تبدیل مى کند و در بنایى تاریخى و 
فرسوده  مانند عالى قاپو احتماًال کوچک ترین سروصدا 
نیز از طریق ارتعاشاِت فیزیکى وارد شده به بنا مى تواند 

مخاطره آمیز باشد.» 
جعفرى در حالى نســبت به آسیب هاى انسانى به این 
بنا هشدار مى دهد که مدیر امور فرهنگى و ارتباطات 
اداره کل میراث فرهنگى اصفهان با اشاره به استقرار 
نیروهاى یگان حفاظت و راهنمایان در کاخ عالى قاپو 
مى گوید: این افراد، گردشگران را در محل عمارت به 

گونه اى هدایت مى کردند تا آسیبى به بنا وارد نشود.
امیرى، یکى دیگر از اقدامات انجام شده براى حفاظت 
از کاخ عالى قاپــو در بازدیدهاى نوروزى امســال را 
مسدود شــدن طبقه هاى فوقانى و تاالر موسیقى آن 
عنوان کرد و گفت: در نوروز امسال فقط امکان بازدید 
تا طبقه ســوم و ایوان کاخ فراهم شد زیرا احتمال وارد 

شدن آسیب به طبقه هاى فوقانى وجود داشت.
با تمام این تفاسیر کارشناســان و دوستداران میراث 
فرهنگى همچنان معتقدند امنیت عالــى قاپو باید به 
شــکل صددر صدى تأمین شــود و اما و اگر و محلى 
از ابهام در نگهدارى از این بناى چند صد ســاله وجود 
نداشته نباشد چرا که اگر بخواهیم به همین منوال بار 
اضافه بر دوش عالى قاپو بیاندازیم معلوم نیســت در 
سال هاى آتى این بناى برجسته باز هم بتواند میزبان 

گردشگران باشد.

مدیر کل مدیریت بحران استاندارى به «نصف جهان» مى گوید
 نوروز امسال در هر ساعت 1000 نفر از عالى قاپو بازدید کردند

لرزه بر اندام عالى قاپو
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از سال 1400 چه خاطراتى براى شما مانده است؟
سر صحنه یک سریال بودم که کرونا گرفتم و دیگر نرفتم. کار دو هفته تعطیل شد. 
چون ضعف عمومى داشتم، خواستم که نقش خودم از داستان حذف شود. فوت خانم 
فکور صبور هم اتفاق خیلى بدى بود. ثانیه اى نیســت که چهره اش از جلوى چشمم 
کنار برود. هر وقت وارد اینستاگرام مى شوم عکسش جلوى چشمم مى آید. با خودم 
مى گویم االن عکس جدید از خودش منتشــر کرده است. واقعا نمى دانم زهره عزیز 
چرا این کار را کــرد؟ نمى دانم چه ناراحتى در زندگى اش داشــت. من هر زمان او را 
مى دیدم سرحال و شاداب بود. البته این اواخر او را ندیده بودم. اخبار سالى که گذشت 
زیاد جالب نبود. خیلى از بازیگران مان را از دســت دادیم. هر وقت یادشان مى افتم 

حسرت مى خورم.

براى تعطیالت عید نوروز چه برنامه اى داشتید؟

هیچ وقت عید سفر نمى روم. دوست داشتم پیش بچه هایم در خارج از کشور بروم. ولى 
یک مقدار کارهاى بازیگرى ام مانده است. سر صحنه چند سریال باید به مدت یک 
هفته مى رفتم. در سریال دردسرهاى شــیرین که از شبکه پنج پخش مى شود بازى 
دارم. در فیلم سینمایى دخترى با لباس ارغوانى هم با رضا یزدانى و فریبا متخصص 
همبازى هستم. چند فیلم و سریال دارم که هنوز تمام نشده است. من پشت سر هم 
آفیش (دعوت) نیستم. بعد از یک مدتى مى گویند سر این کار و آن کار بیا. با سریال 
داستان یک شهر آقاى آهنج قرارداد دارم که هنوز بازى من شروع نشده است. چند 

پیشنهاد جدید هم آمده است.

فرزندانتان ساکن کدام کشورها هستند؟
یکى از فرزندان و نوه هایم در کانادا زندگــى مى کنند. خیلى هم به من مى گویند بیا. 
ولى نمى روم. از نظر من کانادا جاى خوبى براى زندگى نیســت. آواز دهل شنیدن از 

دور خوش است. هر کسى که مى رود رویش نمى شود بگوید دارم سختى مى کشم. 
هیچ جا کشور خود آدم نمى شود. با تمام مشکالتى که وجود دارد باز هم من زندگى 
در ایران را به خارج از کشور ترجیح مى دهم. گرانى همه جا هست. یکى از دخترانم در 
ترکیه زندگى مى کند. گرانى در آنجا بیداد مى کند. یک عده مرفه که پول زیاد دارند در 
خارج از کشور خوب زندگى مى کنند. ولى قشر متوسط صبح تا شب در خارج از کشور 

مشغول کار کردن هستند.

چرا اینقدر پرکار هستید؟
کار بازیگرى اعتیاد مى  آورد. وقتى سر کار مى روم همکارانم این قدر مهربانند که من 
لذت مى برم. من بچه هاى پشــت صحنه و جلوى صحنه را مثل خانواده ام مى دانم. 
شــاید از خانواده خودم هم بیشتر آنها را دوست داشته باشــم. وقتى سر کار مى روم 

روحیه ام تازه مى شود. از همه آنها انرژى مى گیرم.

شهین تسلیمى:

کانادا جاى خوبى 
براى زندگى نیست

پخش فصل جدید
 «َجنگ دوست داشتنى» 

با اصغر نقى زاده

«دنیل کریگ» کرونا گرفت

روایت فرزاد جمشیدى 
از لغو حضورش در تلویزیون

فصل جدید «جنگ دوست داشــتنى» که به خاطرات شیرین و طنز 
رزمندگان دفاع مقدس مى پردازد، در ماه مبارك رمضان و با اجراى 

اصغر نقى زاده از شبکه نسیم پخش مى شود.
مجموعــه تلویزیونى «جنگ دوست داشــتنى» کارى از حســین 
همایون فر و محصول گروه مستند بنیاد فرهنگى روایت فتح است 
که فصل جدید آن در ایام ماه مبارك رمضان از شبکه نسیم پخش 

مى شود.
فصل اول این مجموعه در ایام نوروز ســال 1400 به میزبانى اصغر 

نقى زاده پخش شد.
این مجموعه  گفتگومحــور به خاطرات شــیرین و طنز رزمندگان 
دفاع مقدس مى پردازد و فصل جدید آن بــا حضور مهمانانى چون 
سیدمسعود شــجاعى طباطبایى، جواد مجلسى راد، على مسجدى، 

رضا صراف و سعید تاجیک تولید شده است.  
این برنامه به تهیه کنندگى و کارگردانى حسین همایون فر از اول ماه 
مبارك رمضان هر روز ساعت  22و 30 روى آنتن رفته و تکرار آن روز 

بعد و در ساعات 3 و 30 بامداد و 10 و 30 پخش خواهد شد.

دنیل کریگ یکى دیگر از ستاره هایى است که تست کووید-19 او 
مثبت شده است.

کریگ، 54 ساله،پس از آخرین فیلم جیمز باندش، زمانى براى مردن 
نیســت، در نمایش مکبث در برادوى در کنار روث نگا روى صحنه 
رفته است. اما اجراى روز شنبه به دلیل ابتالى این بازیگر به ویروس 

کرونا لغو شده است.
در بیانیه اى حساب توییتر رسمى گروه تولید، به دلیل نتیجه مثبت 
بودن تست کریگ،  لغو نمایش کمتر از دو ساعت قبل از اجراى شنبه 

آن اعالم شد.
ســام گولد کارگردانى این نمایش را برعهده دارد که پیشتر خارج از 

برادوى با دنیل کریگ «اوتللو» را روى صحنه برده بود.
مکبث نخســتین نقش دانیل کریگ پس از خداحافظى او از نقش 

جیمزباند است.

فرزاد جمشــیدى که قرار بود بعد از چند ســال با اجــراى برنامه 
ســحرگاهى به تلویزیون بازگردد به صــورت تلویحى از دالیل لغو 

این حضور نوشت.
این مجرى تلویزیون که چند سالى است در این رسانه حضور ندارد 
قرار بود امسال با یک ویژه برنامه سحرگاهى به شبکه پنج بازگردد که 
تهیه کننده اعالم کرد مجرى بنا به دالیل شخصى تغییر کرده است.
جمشــیدى اما در صفحه اینســتاگرام خود درباره غیبتش از آنتن 
تلویزیون نوشت: «امسال از دو شبکه تلویزیونى براى اجراى برنامه 
سحرگاهى ماه رمضان، دعوت شــده بودم اما ناگهان سفره حرف 
حساب را برچیدند و دوباره بین من و شــما در قاب تماشاى سیما، 
جدایى انداختند! از کسى گالیه ندارم و همه چیز را به خداى بزرگ و 

قادر و حکیم واگذار مى کنم.» 

شهین تسلیمى در سن 67 سالگى یکى از بازیگران پرکار سینما و تلویزیون است. از آثارش مى توان به 
بازى در فیلم هاى هزارپا و ژن خوك و مجموعه هاى ارمغان تاریکى، چهارچرخ، دلنوازان، پادرى، دردسرهاى 
عظیم، باغ مظفر و... اشاره کرد. بعد از درگذشت زنده یاد مهین شهابى، جایگزین او در سریال وضعیت سفید 
به کارگردانى حمید نعمت ا... شد. این بازیگر در جدیدترین گفتگویش از حال و هواى نوروز در شهر تهران 

گفت و حسى که نسبت به زندگى در ایران دارد.

رضا فیاضى، بازیگر پیشکسوت عرصه تئاتر، ســینما و تلویزیون  که سال 1400 
تقریبا از بازیگران پرکار تلویزیون شــناخته شد، درباره اینکه سالى که گذشت به 
لحاظ کارى برایش چگونه بود و تمرکزش بیشتر روى چه کارى بود؟ خاطرنشان 
کرد: سال قبل به لحاظ موقعیت هایى که داشتم شخصاً برایم سال خوبى بود. بعد از 
اینکه درگیر کرونا شدم، از کیش به تهران برگشتم . همانطور که مى دانید به مدت 
پنج سال آنجا زندگى کردم، کتابفروشــى ام را اداره مى کردم و تدریس مى کردم 
اما بعد از ابتالء به کرونا دیگر نتوانستم بمانم و به تهران برگشتم. بعد از بازگشت 
از کیش تمام تمرکزم را روى کار گذاشــتم و االن خدا را شــکر جزو پرکارترین 

بازیگران تلویزیون شده ام. طبیعتًا این اتفاقات برایم خوشایند است.
وى همچنین اظهار کرد: یکى از اتفاقات خوبى که سال گذشته برایم افتاد این بود 
که به همراه آقاى عنایت بخشــى برایمان بزرگداشت گرفتند و خیلى خوشحال 
شدیم. همچنین شبکه مستند، مستندى از زندگى ام در سال گذشته ساخت که این 
هم از اتفاقات خوب زندگى ام بود. از دو کتاب صوتى داستانم هم در فرهنگسراى 
رسانه رونمایى شد و در کنار همه این اتفاقات خوشایند، کارهاى بازیگرى زیادى 
براى تلویزیون و شبکه نمایش خانگى داشــتم که خیلى خوب بودند ولى در کل 
بیشتر تمرکزم روى نوشتن و بازیگرى در تلویزیون بود و حجم کارى بسیار باالیى 
داشتم اما در عین حال آسیب هایى هم داشتم. در کل 1400 برایم سال درستى بود.
فیاضى همچنین درباره اینکه طى این دو سال، دوران کرونا را چطور سپرى کرد؟ 
اینگونه گفت: همانطور که مطلع هستید من خودم سال گذشته على رغم اینکه 
واکسن هم زده بودم، درگیر این بیمارى شــدم و حدود یک ماه واقعا اذیت شدم. 
زمانى که ســریال «خانه پرتقالى ها» را بازى مى کردم مدتى کار تعطیل شــد، 
راستش نمى دانم از کجا کرونا گرفتم، در کیش یا پروژه «خانه پرتقالى ها»، اما خدا 
را شکر مى کنم که به خیر گذشت و خداوند مرا کمک کرد. امیدوارم در سال جدید 

شاهد پایان کرونا باشیم.
او ســپس درباره کارهاى جدیدش در تلویزیون توضیــح داد: من به لحاظ مالى 
مشکلى ندارم و خداراشکر به لحاظ هزینه تامین هستم اما اگر کار نکنم زنده نیستم 
و مى میرم. من عاشق کارم هستم، حاال اگر پروژه ها پولم را هم به موقع بدهند، 
قطعا روند زندگى ام بهتر مى چرخد و انگیزه بیشترى پیدا مى کنم ولى متاسفانه 

برخى پروژه ها بازیگران را اذیت مى کنند.

حسرت مى خورم.

براى تعطیالت عید نوروزچه برنامه اى داشتید؟
ی
و

رضا فیاضى:

مشکل مالى ندارم 
ولى کار نکنم مى میرم

«خندوانه» ماه مبارك رمضان برنامه نخواهد داشت و 
از عید فطر به شبکه نسیم برخواهد گشت.

رامبد جوان به کمِک «جناب خــان» در ایام نوروز، 
ســعى کرد روزهاى متفاوتى را براى شبکه نسیم و 
برنامه «خندوانه» داشته باشــد. کارگردان و مجرى 
برنامه «خندوانه» در گفتگویى با برنامه «فرمول یک» 
اعالم کرد که تا محرم و صفر روى آنتن خواهند بود و 
بعد از آن به همین منوال با اضافه شدن یک مسابقه 

ملّى دوباره به آنتن برخواهد گشت.
حتــى صحبت هایى مطرح شــده بود کــه دو بِرند 
«خندوانه» و «دورهمى» بعد از 14 روز ویژه در ایام 
نوروز، در ماه رمضان هم حضور خواهند داشــت که 

صفحه رسمى از توقف در این  ایام خبر داد.
صفحه رسمى «خندوانه» در شــبکه هاى اجتماعى 
اعالم کرده کــه پخش برنامــه از عید فطر از ســر 
گرفته خواهد شد. در این اطالع رسانى با تبریک ماه 
مبارك رمضان آمده بود کــه «خندوانه» از عید فطر 

بازمى گردد.
محمدرضا خوشــرو مدیر شبکه نســیم به تازگى در 

گفت وگویى با تســنیم دربــاره مانــدگارى دو برند 
«خندوانه» و «دورهمى» در این شــبکه تلویزیونى 

گفت:
«رامبد جوان و مهران مدیرى با دو برنامه پرمخاطب 
"خندوانه" و "دورهمى" جزو ســرمایه هاى سازمان  
و محبوب  مردم انــد. این ها اصًال نکاتى نیســت که 
سلیقه اى به آن نگاه شــود. چیزى که اتفاق مى افتد 
ارتقاى محتوایى بیشــتر و بحث هاى فرمى است که 
ضرورت دارد، اتفاق بیفتد. در همین مدت جلســاتى 
داشتیم مباحثى مطرح شده که در فرم تغییراتى داده 
شــود و به تکرار نیفتند. اما تمرکزمــان روى ارتقاى 
محتوا است و چندین برند جدید هم در حال طراحى 
است. دو ســه طرح به مرحله پیش تولید رسیده  اند و 
برنامه هاى فوق العاده جــذاب و پرمحتوایى خواهیم 

داشت.»
برنامه «خندوانه» با اجــرا و کارگردانى رامبد جوان و 
تهیه کنندگى سیدعلى احمدى روى آنتن شبکه نسیم 
رفت و تاکنــون بیش از 800 قســمت از آن به تولید 

رسیده است.

«خندوانه» از عید فطر بر مى گردد

مجرى «هوش برتر» به بهانه آغاز پخش فصل 
جدید این مســابقه از 14 فروردین ماه در شــبکه 
نســیم، به ارائه توضیحاتى دربــاره تغییرات این 

برنامه نسبت به فصل هاى قبل پرداخت.
آریا طاهرى مجرى «هوش برتر» با اشاره به آغاز 
پخش فصل جدید این مســابقه در شبکه نسیم 
بیان کرد: از 14 فروردین فصل دوم از سرى سوم 
«هوش برتر» روى آنتن شــبکه نسیم رفت که 
تفاوت هایى در مسابقه و بازى ها با سرى هاى قبل 

پیدا کرده است.
وى ادامه داد: در ســرى هاى قبل که سال 1400 
پخش مى شــد، گروه بندى هایى با نام «جزیره» 
وجود داشت و شرکت کننده ها در این جزیره ها با 
هم مسابقه مى دادند و هر شب یک نفر به مرحله 
بعد مى رفــت و برخى در گــروه مقدماتى حذف 
مى شدند. در فصل جدید این رویه فرق کرده است 

تا افراد در همان ابتدا حذف نشوند.
طاهرى عنوان کرد: در ســرى جدید بازى هاى 
جدیــدى اضافــه شــد و مــدل برنده شــدن 
شــرکت کننده ها راحت تر شــد. مجرى «هوش 
برتر» درباره مسائل مالى مسابقه ها بیان کرد: افراد 

عادى دغدغه شان است که چقدر جایزه مى دهیم 
اما جایزه و… دغدغه اصلى شرکت کننده ها نیست. 
بیشتر رقابت برایشان مطرح است و اینکه مشخص 

شود چه کسى باهوش تر است.
وى اضافه کرد: شــرکت کننده ها بعد از اینکه در 
آزمون ورودى مسابقه پذیرفته مى شوند، یک ماه 
تمرین مى کنند تا بعد از آمادگ ى وارد مسابقه شوند.

وى دربــاره این مســابقه که مدل مشــابهى در 
تلویزیون ندارد گفت: مــا نمونه اى چون «هوش 
برتر» در تلویزیون نداریم این را چون خودم مجرى 
آن هســتم نمى گویم بلکه هوش برتر را قبل از 
اینکه مجرى این برنامه شــوم نــگاه مى کردم و 
فکر مى کنم مثالى ندارد. البته مدل هاى مختلفى 
از برنامه هــاى اطالعات عمومــى داریم یا مثًال 
مهران مدیرى در «دورهمى» ســواالت هوش 
هم مى پرســد اما این مســابقه در تمام مراحل 
روى هــوش و هوش هــاى چندگانــه تمرکز

 دارد.
«هوش برتر» در ایام ماه مبارك رمضان هر شب 
ساعت 20 روى آنتن مى رود و بازپخش آن ساعت 

1 بامداد، 8 و 14 روز بعد است.

فصل جدید «هوش برتر» به آنتن رسید

براى ششمین سال متوالى، سریال پخش شده از شبکه یک ســیما پربیننده ترین سریال 
نوروزى تلویزیون شد.

مجموعه تلویزیونى «زیرخاکى 3» ساخته جلیل سامان که در نوروز 1401 روى آنتن شبکه 
یک رفت، با اعالم بخش هاى خبرى صداوسیما، توانست بیننده اى 69٫2 درصدى جذب 
کند و پرمخاطب ترین سریال تلویزیون در این ایام لقب گیرد. جالب این که در چند سال اخیر 
که آمار مخاطبان سریال هاى تلویزیون بر اساس نظرسنجى هاى مرکز تحقیقات سازمان 
صداوسیما اعالم مى شود، همواره سریال شبکه یک سیما بوده است که در رقابت سریال هاى 

نوروزى پیروز شده و بیشترین مخاطب را به خود اختصاص داده است.
در نوروز 1400 مجموعه «نون خ 3» ساخته سعید آقاخانى با مخاطبى 82/1 درصدى، رکورد 

میزان بیننده سریال هاى نوروزى تلویزیون را شکست.
در تعطیالت نوروزى سال 99 نیز مجموعه «پایتخت 6» به کارگردانى سیروس مقدم که 
از شبکه یک سیما پخش شد، در نظرسنجى مرکز تحقیقات، با 75 درصد بیننده، باالتر از 

سریال هاى دیگر شبکه هاى سیما ایستاد.
در نوروز 98 هم فصل نخست مجموعه «نون خ» اثر سعید آقاخانى روى آنتن شبکه یک 
سیما رفت و به عنوان پربیننده ترین سریال نوروزى تلویزیون معرفى شد، اگرچه در آن زمان 

درصد مخاطب سریال ها اعالم نشد.
یک ســال پیش از آن، نوبت فصل پنجم «پایتخت» بود که بیشترین مخاطب را در میان 
سریال هاى تلویزیون جذب کند. این سریال که محصول سازمان اوج بود، با پخش از شبکه 

یک در نوروز 97، به مخاطب 81/3 درصدى دست یافت.
در تعطیالت نوروزى سال 96 نیز مجموعه «على البدل» ساخته سیروس مقدم و محصول 
شبکه یک سیما، با 42 درصد بیننده به عنوان پرمخاطب ترین سریال وقت تلویزیون معرفى 

شد.
از آنجا که از سریال هاى نوروزى سال 95، آمار مشخصى منتشر نشده است، روشن نیست 
سریال نوروزى کدام شبکه ســیما پربیننده تر از بقیه سریال ها بوده، اما بر اساس آمارهایى 
که از سال هاى 94 و 93 منتشر شده، در این سال ها نیز سریال هاى «فوق سرى» ساخته 
مهدى فخیم زاده و «پایتخت 3» ساخته ســیروس مقدم پرمخاطب ترین مجموعه هاى 

نوروزى بودند.
نکته قابل تامل آن که اغلب این سریال هاى موفق، توسط سیروس مقدم و سعید آقاخانى 

ساخته شده است.

شبکه یک پیروز رقابت سریال هاى نوروزى شد
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تیم فوتبال سپاهان اصفهان که یکى از دو نماینده فوتبال 
ایران در فصل جدید لیگ قهرمانان آســیا خواهد بود و  در 
گروه چهارم با تیم هاى الدحیل قطر، التعاون عربســتان 
و پاختاکور ازبکستان هم گروه اســت، عصر روز یکشنبه 
به منظور برگــزارى رقابت هاى خــود در لیگ قهرمانان، 
ایران را ترك کرد. نکتــه   جالب توجه اینکه لویس مارتینز، 
مربى پرتغالى ســپاهان کــه تجربه   حضــور در تیم هاى 
بزرگى همچون تاتنهام انگلیس را دارد، در این سفر همراه 
طالیى پوشان است و در رقابت هاى آسیایى نیز در کسوت 

مربى در کنار محرم نویدکیا حضور خواهد داشت.

سایت معتبر football-observatory سوییس که در زمینه 
آمار و ارقام در حوزه فوتبال بســیار فعال است، به تازگى به 
بررسى میانگین سنى تیم هاى مختلف در قاره آسیا پرداخته 
است . این سایت تیم هاى حاضر  در 10 لیگ معتبر قاره آسیا 
شامل استرالیا، چین، ایران، لیگ هاى یک و دوى ژاپن، کره 
جنوبى، عربستان، قطر، تایلند و امارات را مورد ارزیابى قرار 
داده و از بین تیم هاى مختلف اعالم کــرده یک تیم ایرانى 
داراى جوان ترین ترکیب 11 نفره از ابتداى سال 2021 تاکنون 
است؛ بر این اساس، تیم فوتبال پیکان با میانگین سنى 25/4 
در بین همه تیم هاى شاغل در آسیا در رتبه نخست جوان ترین 

تیم هاى قاره قرار گرفته است.

مربى پرتغالى 
دست راست نویدکیا

پیکان؛ جوان ترین 
ترکیب آسیا

هفته بیست و چهارم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام 
خلیج فارس امشب با برگزارى سه دیدار خاتمه مى یابد که 
در یکى از این رقابت ها، تیم فوتبال ذوب آهن در ورزشگاه 

فوالدشهر میزبان تیم نفت مسجدسلیمان است.
لیگ بیســت و یکم پس از دو هفتــه تعطیلى به دلیل 
فرا رســیدن عید نوروز و بازى هاى تیــم ملى، از جمعه 
گذشته مجدداً آغاز شده و ذوب آهن در یکى از مهم ترین 
بازى هاى هفته میزبان تیم نفت مسجدسلیمان است؛ 
دیدارى جذاب و حســاس که نتیجه آن عــالوه بر دو 
تیم برگزارکننده، براى تیم هاى پدیده، آلومینیوم اراك، 

صنعت نفت و پیکان حائز اهمیت است.
سبزپوشــان اصفهانى در حالى آماده مصــاف با نفت 
مسجدسلیمان مى شــوند که با 31 امتیاز در رده هشتم 
جدول قــرار دارنــد و در صورت پیــروزى مقابل نفت 
مسجدسلیمان و اندکى خوش شانسى در نتایج دو بازى 
گل گهر_شهرخودرو و استقالل_پیکان، مى توانند خود 

را تا رده ششم جدول باال بکشند.
ذوب آهن از 23 بازى قبلى خود 9 برد، 4 تســاوى و 10 
شکست، 31 امتیازى بوده و با استفاده از تفاضل گل بهتر 

نسبت صنعت نفت در رده هشتم جدول ایستاده است.
در آن سو نفت مسجد سلیمان در قعر جدول دست و پا 
مى زند و براى فرار از خطر سقوط، به 3 امتیاز این بازى نیاز 
وافرى دارد؛ نفت مسجدسلیمان در 23 بازى قبلى تنها 2 
برد به دست آورده و با کسب 8 تساوى و 13 شکست 14 
امتیازى بوده و در رده چهاردهم جدول جاى دارد. نفتى ها 
تنها یک امتیاز با شهرخودرو قعرنشین فاصله دارند و براى 

فرار از خطر سقوط به 3 امتیاز این بازى نیازمند هستند.
ذوب آهن در هفته هاى گذشته بازگشت دلچسبى به لیگ 
داشته و نتایج خوبى را کسب کرده است و باید در هفته 
نهم از دور برگشت رقابت هاى لیگ برتر آماده مصاف با 
نفت مسجدسلیمان شود. شاگردان تارتار در چهار هفته 
گذشــته باانگیزه باالیى در رقابت ها حاضر شده و با به 
دست آوردن چهار برد پیاپى عملکرد درخشانى را داشتند.

تقابل ذوب آهن و نفت مسجدســلیمان را مى توان یک 
دوئل تمام عیار دانســت. ذوبى ها بــه دنبال حفظ روند 
خوبشان هستند و از طرف دیگر کســب 3 امتیاز آن با 
توجه به نتایج تیم هاى گل گهر و پیکان شانس جهش 
چند پله اى در جدول را در اختیار آنهــا قرار مى دهد. در 
آن سو نفت مسجدسلیمان که در انتهاى جدول براى بقا 
مى جنگد، با توجه به فاصله 2 امتیازى با تیم فجرسپاسى 
از شانس خوبى براى فرار از سقوط برخوردار بوده و همین 
امر سبب مى شود که 3 امتیاز دیدار براى هر دو تیم ارزش 
دو چندانى پیدا کرده و بازیکنان هر دو تیم از انگیزه باالیى 

براى پیروزى برخوردار باشند.
ذوب آهن در هفته هاى اخیر تبدیل به تیمى پرانگیزه شده 

که بازیکنانش از تحرك و دوندگى باالیى بهره مى برند. 
نمایش سبزپوشان اصفهانى در چند بازى اخیر گویاى 
نظم تیمى دقیــق، تحرك بــاال و همخوانى بازیکنان 
ذوب آهن با وظایفشان است و همین عوامل باعث شده 
که ذوبى ها در اکثر دقایق بازى هدفمند عمل کرده و کار 
را براى تیم هاى مقابل آنها سخت  کنند. شاگردان تارتار 
در هر دو فاز هجومى و دفاعى شرایط مطلوبى داشته و از 

آمادگى کامل برخوردار هستند.
عملکرد درخشان باقرپسند در کنار آمادگى باالى آشورى، 
شنانى، خدابنده لو و اسالمى ریتم هجومى ذوب آهن را 
تقویت کرده و آنها را در خط حمله زهردار کرده است؛ با 
وجود این، روند ذوبى ها از ابتداى فصل تاکنون نشان داده 

است که آنها در مقابل تیم هاى با دفاع تخریبى و فشرده 
به مشکل برمى خورند.

از طرف دیگر رونــد یکنواخت و برنامه هاى یکســان 
حمالت ذوب آهن در بازى هاى مختلف به تیم هاى مقابل 
اجازه آنالیز دقیق سبک آنها را داده و حریفان مى توانند به 
راحتى ذوب آهن را در فاز هجومى زمینگیر کنند. اتفاقى که 
با توجه به سبک بازى نفت مسجدسلیمان ممکن است در 
این دیدار براى آنها مشکل ساز شده و تارتار باید پلن هاى 
جایگزین را براى مواقع لــزوم در برنامه هاى خود براى 

ذوب آهن در نظر بگیرد.
در آن سو نفت مسجد سلیمان تیمى است که در فصل 
جارى تنها 2 برد به دست آورده و با توجه به شرایط خود در 

جدول نیاز باالیى به کسب امتیاز در این دیدار دارد. نفت 
مسجدسلیمان با شرایط عجیب و غریبى دست و پنجه 
نرم کرده و تغییرات پیاپى کادرفنى این تیم باعث شده 
که این تیم شرایط ناپایدارى را تجربه کند. نفتى ها فصل 
را با کمالوند آغاز کردند و پس از پایان نیم فصل نخست 
هدایت این تیم به محمود فکرى سپرده شد اما سرمربى 
سابق استقالل هم نتوانست نتایج خوبى کسب کند و در 
نهایت از سمت خود استعفا کرد تا رضا مهاجرى سومین 
سرمربى طالیى پوشان مسجدسلیمانى باشد. بازیکنان 
نفت مسجدســیلمان در نیم فصل دوم شرایط سختى 
داشته اند و در طول هشــت هفته گذشته 5 شکست و 3 
مساوى را به دست آورده اند، براى فرار از سقوط چاره اى 

جز پیروزى ندارند.
تغییر سرمربى نفت مسجدســلیمان و حضور مهاجرى 
در رأس کادر فنى این تیم، سبک بازى آنها را به شدت 
دفاعى کرده و همین امر مى تواند کار را براى سبزپوشان 
اصفهانى سخت کند. نفت مسجدسلیمان تیمى است که 
به اجراى بازى بسته و درگیرانه عالقه دارد و بازیکنان این 
تیم تالش مى کنند تا با برتــرى عددى در میانه میدان، 
کنترل فضاهاى موجود در زمین را به دســت بگیرند و 
با پرس سنگین یار مقابل، ارتباط خط میانى و حمله تیم 
حریف را قطع کنند و مانع موقعیت ســازى رقیب شوند. 
نفت مسجدسلیمان بدون شک مقابل ذوب آهن به دنبال 
ارائه یک فوتبال بسته و درگیرانه خواهد بود و بازیکنان 
این تیم به دنبال آن خواهند بود تا در گام نخست دروازه 
تیم شان را بسته نگاه داشــته و در ضدحمالت به فکر 
گلزنى باشند. نفت مسجدسلیمان در فاز هجومى شرایط 
خوبى ندارد و مهاجمان این تیم در طول 23 هفته گذشته 
تنها 9 گل به ثمر رسانده اند که عملکرد فاجعه بارى است. 
پاشنه آشیل نفت خط دفاعى این تیم است که در طول 
23 هفته گذشته 29 گل را دریافت کرده و گلزنى مقابل 
این تیم فرصت مناســبى براى مهاجمان ذوب آهن به 

شمار مى رود.

ذوب آهن-نفت مسجدسلیمان، امشب در فوالدشهر

گاندوها به دنبال تداوم پیروزى ها در قرن جدید

مدافع گرجستانى سپاهان با وجود زدن دو گل به صنعت 
نفت خودش را چهره خاص این بازى نمى داند و عقیده 

دارد تنها به وظایفش در زمین عمل کرده است.
گئورگى ولســیانى در خصوص بازى مقابل صنعت 
نفت آبادان و برترى پرگل در این دیدار اظهار داشت: 
بازى در آبادان همیشه سخت است، طبق معمول 

آنها یک تیم ســختکوش و با روحیه رقابتى 
بودند و البته آب و هــواى آنجا هم براى 

ما غیرعادى بود و باعث شد کمى اذیت 
شــویم. به خصوص براى من که اصًال 
به این نوع آب و هوا ســازگار نیستم و در 

کشورم و در جایى که تا االن بزرگ شدم حتى 
تا االن برف آب نشده است. در کل بازى خوبى بود و هم براى 
برد و هم گلزنى خودم خوشــحالم، اما کامًال راضى نیستم، 
مشخص بود که اشتباهات فنى زیادى داشتیم، به شخصه از 

سپاهان انتظار بیشترى دارم.
وى در مورد اینکه با زدن دو گل، چهره اصلى این بازى بود، 
گفت: من چهره خاص این بازى نبــودم و فقط یک بازیکن 
معمولى بودم که وظایفش را انجام مى داد. من خوش شانس 
بودم که از موقعیت هایم استفاده کردم، بازى هاى زیادى در 
طول فصل برگزار شده و من در آن بازى ها هم موقعیت داشتم 

ولى بعضاً موقعیت هاى گلزنى ام را از دست داده ام.
مدافع گرجستانى ســپاهان در مورد تعطیالت نوروز گفت: 
براى عید نوروز سه روز رفتم گرجســتان بعد از آن برگشتم 
به اصفهان. همانطــور که مى دانید تقویــم هاى مختلفى 
وجود دارد، مثل تقویم میالدى، بنابراین ما نوروز را جشــن 

نمى گیریم، سال نو را که اول ژانویه است 
جشن مى گیریم. اما ما همیشه 

عید را به دوســتان مسلمان 
خود در ایران یــا آذربایجان 

تبریک مى گویم.

سپاهان با وجود زدن دو گلبه صنعت 
ره خاص این بازى نمى داند و عقیده 

است. ش در زمین عمل کرده
ىدر خصوصبازى مقابل صنعت 
ى پرگل در این دیدار اظهار داشت: 
یشه سخت است، طبق معمول 

ختکوش و با روحیه رقابتى 
هــواى آنجا هم براى 

 باعث شد کمى اذیت 
ص براى من که اصًال 
ســازگار نیستم و در وا

که تا االن بزرگشدمحتى
ده است. در کل بازى خوبى بود و هم براى 
ودم خوشــحالم، اما کامًال راضى نیستم،

شتباهات فنى زیادى داشتیم، به شخصه از 
ترى دارم.

چهره اصلى این بازى بود،   با زدن دو گل،
ص این بازى نبــودم و فقط یک بازیکن 
ظایفش را انجام مى داد. من خوش شانس 
 هایم استفاده کردم، بازى هاى زیادى در 
شده و من در آن بازى ها هم موقعیت داشتم 

هاى گلزنى ام را ازدست داده ام.
ســپاهان در مورد تعطیالت نوروز گفت: 
ه روز رفتم گرجســتان بعد از آن برگشتم 
طــور که مى دانید تقویــم هاى مختلفى 
ویم میالدى، بنابراین ما نوروز را جشــن 

 را که اول ژانویه است 
ما ما همیشه
ن مسلمان 
ذربایجان 

ولسیانى:

مقابل صنعت نفت 
فقط وظایفم را انجام دادم

نشــریه «hulldailymail» انگلیس در گزارشى به 
وضعیت پیچیده و مبهــم اللهیار صیادمنش مهاجم 

ملى پوش ایرانى هال سیتى پرداخته است.
این رسانه انگلیسى نوشت: بازیکن 20 ساله ایرانى 
جمعه شب گذشته مقابل هادرزفیلد تاون تقریبًا یک 
گل تســاوى دراماتیک را از دست داد. به گفته شوتا 
آروالدزه، سرمربى هال سیتى در پایان فصل درباره 
آینده اللهیار صیادمنش، مهاجــم ملى پوش ایرانى 

تصمیم خواهد گرفت.
این بازیکن جــوان تا پایان فصل با هال ســیتى 
قرارداد دارد. البته ببرها ایــن گزینه را روى میز 
دارند که با مبلغى حدود 2 میلیون پوند، انتقال 
او به اســتادیوم MKM را دائمى کنند. اللهیار 
که قبل از بازگشت براى شرکت در شکست 
خانگى جمعه شــب مقابل هادرزفیلد تاون 
براى کشورش(ایران) در مسابقات انتخابى 

جام جهانى شرکت کرده بود.
صیادمنش در این بازى یــک فرصت طالیى براى 
گلزنى پیاده کرده تا هال سیتى را از شکست نجات 
دهد ولى با ضربه سر ناامیدکننده این موقعیت را به 

هدر داد.
آروالدزه سرمربى هال ســیتى مى گوید که مهاجم 
او باید این فرصت را به گل تبدیل مى کرد. او در این 
زمینه، گفت: «من فکر مى کنم، بله صیادمنش باید از 

این موقعیت بهتر استفاده مى کرد البته آسان نیست. 
او نیمى از سراسر جهان را از آسیا به اروپا و سپس به 

بریتانیا سفر کرده اســت. او شانس این را داشت تا با 
گلزنى در خانه براى خودش و هواداران شبى خوب 

رقم بزند ولى این اتفاق رخ نداد.»
 اللهیار یکى از بازیکنانى است که با نزدیک شدن به 
تابستان با آینده نامشخصى در باشگاه مواجه است، اما 
آروالدزه مى گوید مهم است که ستاره ایرانى در زمین 
حضور بازى داشته باشد تا نشان دهد در شش بازى 

باقیمانده چه کارى مى تواند انجام دهد.
سرمربى هال سیتى در پایان در مورد تعیین اولتیماتوم 
بــراى صیادمنش، گفــت: «او نشــان داد که ما 
مى توانیم تصمیم بگیریم. من نمى خواهم زیاد 
در مورد آن صحبت کنم، شش بازى باقى مانده 
است. براى تعیین تکلیف آینده صیادمنش دو 
بخش وجود دارد، بخش اول مســائل مالى 
است و بخشى دیگر عملکرد او در این شش 
بازى خواهد بود.» سرمربى تیم انگلیسى ادامه 
داد: «صیادمنش احساس خوبى به ما مى دهد، 
او همیشه مى تواند کارهاى بیشترى انجام دهد، اما 
آمدن به اینجا، مصدومیت، 10 دقیقه بازى و سپس 
دوباره بیرون آمدن، 10 دقیقه بازى، سفر براى حضور 
در بازى هاى ملى و ســپس بازگشــت دوباره آسان 
نیست. مى خواستم به او فرصت بدهم زیرا او فقط 45 
دقیقه براى (ایران) بازى کرد در حالى که مارکوس 

88 (براى فنالند) بازى کرد.»

فدراســیون فوتبال مصر موضع خود در زمینه اســتعفاى 
کارلوس کى روش را مشخص کرد.

فدراســیون فوتبال مصر موضع رســمى خــود در زمینه 
استعفاى کارلوس کى روش سرمربى اسبق ایران از سمت 

مربیگرى فراعنه را اعالم کرد.
فدراسیون مصر به کارلوس کى روش اجازه داد تا مصر را 

به مقصد پرتغال ترك کند. البته فدراسیون این کشور این 
مجوز را تنها مرخصى براى مربى پرتغالى صادر کرد.

همچنین فدراسیون مصر به شــدت پیگیر شکایت خود 
علیه سنگال اســت تا بازى آخر خودشان که باعث شد از 

جام جهانى در ضربات پنالتى بازمانند را دوباره برگزار کند.
مصرى ها خواهان برگزارى مجدد این بازى هستند چون 
در ضربات پنالتى هواداران سنگال با انداختن لیزر به صورت 
محمد صالح، به وى آزار رساندند تا نتواند پنالتى اش را به 

گل تبدیل کند و مصر از رسیدن به جام جهانى بازماند.
مصرى ها هنوز منتظر جواب شکایت خود از فیفا هستند و 
بعد از آن تصمیم نهایى خود را درباره ماندن یا رفتن کارلوس 
کى روش خواهند گرفت. سرمربى اسبق ایران ماه گذشته 

فراعنه را نایب قهرمان قاره آفریقا کرده بود.

آینده کى روش در مصر به تصمیم فیفا گره خورد وضعیت مبهم صیادمنش در هال سیتى

2 بازیکن ملى پوش کشورمان و عضو باشگاه شباب االهلى در هفته بیستم لیگ امارات 
عملکرد متوسطى داشتند.

از هفته بیستم لیگ برتر فوتبال امارات موسوم به «ادنوك المحترفین»، شباب االهلى یکى 
از رقباى فوالد در لیگ قهرمانان آسیا مهمان الجزیره بود و با 

نتیجه 2 بر یک متحمل شکست شد.
در این بازى احمد نوراللهى هافبک ملى پوش کشورمان 
از ابتدا در ترکیب شباب االهلى حضور داشت و در دقیقه 
64 تعویض شــد. مهدى قائدى دیگر بازیکن ملى پوش 
کشــورمان هم در دقیقه 64 وارد میدان شد اما نتوانست 

مانع شکست تیمش شود.
با نگاه به آمار احمد نوراللهــى در این بازى متوجه 
مى شــوید این بازیکن نتوانســته عملکرد خوبى 
داشته باشند. ستاره سابق پرسپولیس در این بازى 
گلى نزد و پاس گلى نــداد. هافبک تیم ملى در 65 
دقیقه حضورش در میدان دو بار شانس خود را براى 
باز کردن دروازه رقیب امتحان کــرد ولى در هر دو 

بار ناکام بود.
مهدى قائدى هم در حضور 26 دقیقــه اى خود براى 
شباب االهلى نتوانست ناجى تیمش باشد. عملکرد ستاره 
سابق اســتقالل در این بازى شــبیه نوراللهى بود و او نیز 
نتوانست گلى بزند و پاس گلى بدهد. او تنها یک بار فرصت 
شوت زنى به دروازه الجزیره داشــت ولى مدافعان مانع از رسیدن توپ به 

دروازه خودشان شدند. 
شباب االهلى با این باخت همچنان به افت خود ادامه داد و با 

30 امتیاز به رده پنجم سقوط کرد. 

قائدى و نوراللهى، کم فروغ 
در لیگ امارات

03

سهیل مهدى، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ بعد از ظهر 
یک شنبه در پایان جلسه هماهنگى دیدار پرسپولیس و هوادار 
چگونگى و تاریخ برگزارى ادامــه رقابت هاى جام حذفى را 
اعالم کرد. بر همین اساس تمام دیدارهاى باقى مانده از این 

رقابت ها در ماه  مبارك رمضان برگزار خواهد شد.

پایان قریب الوقوع
 جام حذفى

04

«آرش آقایى»، قهرمان خوش اخالق جودوى ایران و دارنده 
مدال برنز آسیا عصر روز یک شنبه به دلیل برق گرفتگى در 
باشگاه بدنسازى دارفانى را وداع گفت. آرش آقایى متولد سال 
1371 در تبریز بود و چندین عنوان قهرمانى مسابقات جودوى 
کشور، برنز جوانان آسیا و مدال طالى کارگران جهان را در 
کارنامه داشت. مرحوم آقایى هم اکنون عضو تیم ملى جودو 
بود و در اردوى مشترك یک ماه قبل با عراق نیز حضور داشت.

شوك به جودو

صیادمنش مهاجم 
ته است.

ن 20 ساله ایرانى 
د تاون تقریبًا یک 
 داد. به گفته شوتا

ایان فصل درباره 
 ملى پوش ایرانى 

 با هال ســیتى
نه را روى میز 
 پوند، انتقال
نند. اللهیار
ر شکست 
فیلد تاون

ت انتخابى 

صت طالیى براى 
 از شکست نجات 
 این موقعیت را به

ى گوید که مهاجم 
این  مى کرد. او در
 صیادمنش باید از 

گلزنى در خااو نیمى از سراسر جهان را از آسیا به اروپا و سپس به 
رقم بزند ولى
 اللهیار یکى
تابستان با آین
آروالدزهمى
حضور بازى
باقیمانده چه
سرمربى هال
بــراى ص
مى توانی
در مورد
است.
بخش
است
بازىخ
داد: «ص
او همیشه مى
آمدن به اینج
بیرون دوباره
در بازى هاى
نیست. مى خ
براى دقیقه

88 (براى فنال

از هفته بیستم لیگ برتر فوتبال امارات موس
از رقباى فوال
2نتیجه 2 بر
در این باز
از ابتدا در
64 تعویض
کشــورم
مانعش
با نگ
مى
داش
گلى
دقیق
باز ک
بار ناک
مهدى
شباب االه
سابق اســ
نتوانست گل
شوت زنى به دروازه الجزی
دروازه خودشا
شباب االهلى
30 امتیاز به رده

قائدى و نوراللهى، کم فروغ 
در لیگ امارات
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به موجب پرونده مطروحه در شعبه دوم بازپرسى شهرستان 
رامهرمز 6 نفر در یک پرونده متهم به تشــکیل شــبکه 
چند نفرى کالهبردارى با 1254 شــاکى و اخالل در نظام 
اقتصادى کشور هستند و با توجه به ادله و مستندات موجود 
اتهام آن ها محرز و نظر به صدور ابالغیه و همچنین صدور 
دســتورات جلب و نیابت قضایى متوارى بودن نامبردگان 
محرز شده است. در دستور قضایى از هموطنان درخواست 
شده در صورت شناسایى یا داشــتن اطالعاتى از متهمان 
پرونده به شعبه دوم بازپرســى رامهرمز مراجعه کنند که 
نام عادل کاله کج، بازیکن ســابق پرسپولیس هم در بین 
این افراد دیده مى شود. او ســابقه بازى در تیم هاى فوالد 
خوزستان، صبا باترى، مس کرمان، ســپاهان، استقالل 

خوزستان و راه آهن را نیز در کارنامه دارد.

کالهبردارِى کاله کج



0606آگهىآگهى 4283 سال نوزدهمسه شنبه  16 فروردین  ماه   1401

ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم 
آقاى مرتضى موالیى باش ســاروق  خواهان فرزاد هادیان جزى  دادخواستى به خواسته 
مطالبه در شوراى حل اختالف شهر گز  به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
266/1400 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 1401/2/21روز چهارشنبه ساعت 2/30 بعد از 
ظهر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د 
. م از نامبرده دعوت مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به این شورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد 

شد. 1294748/م الف - دفتر شوراى حل اختالف شهر گز /1/103

فقدان سند مالکیت
 آقاى على ضیایى جزى به وکالت مع الواسطه از طرف اقاى شکراهللا ضیائى جزى به شماره 
تفویض وکالت 4233 مورخ 1400/09/10 دفترخانه 324 شــاهین شهر باستناد دو برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شــهود در دفترخانه 324 شاهین شهر رسما گواهى 
شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 209038 را که بمیزان 4 حبه مشاع از هجده 
حبه (یک دانگ و نیم) مشاع از ششدانگ به شماره پالك ثبتى 437/2358 واقع در بخش 
16 ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که در صفحه 404 دفتر 541 ذیل شماره 119511 بنام 
شکراهللا ضیایى جزى ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بموجب گواهى حصروراثت 1151 
مورخ 1387/08/27 دادگسترى شاهین شــهر  به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى 
هم انجام نشده و نحوه گم شدن جابجایى 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 سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 1294444/م الف - على 

جوانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /1/104
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

فقدان سند مالکیت
 آقاى على ضیایى جزى به وکالت مع الواسطه از طرف اقاى شکراهللا ضیائى جزى به شماره 
تفویض وکالت 4233 مورخ 1400/09/10 دفترخانه 324 شــاهین شهر باستناد دو برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شــهود در دفترخانه 324 شاهین شهر رسما گواهى 
شده مدعى است سند مالکیت خود به شماره 209036 را که بمیزان 4 حبه مشاع از هجده 
حبه (یک دانگ و نیم) مشاع از ششدانگ به شماره پالك ثبتى 437/2358 واقع در بخش 
16 ثبتى اصفهان (شاهین شــهر) که در صفحه 410 دفتر 541 ذیل شماره 119515 بنام 
شکراهللا ضیایى جزى ثبت و صادر و تســلیم گردیده و بموجب سند قطعى  43208 مورخ 
1387/04/19 دفترخانه 54 گز  به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و 
نحوه گم شدن جابجایى 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 انتشــار 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 
سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. 1294381 / م الف - على جوانى – مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /1/105

فقدان سند مالکیت
 آقاى على ضیایى جزى به وکالت مع الواسطه از طرف اقاى شکراهللا ضیائى جزى به شماره 
تفویض وکالت 4233 مورخ 1400/09/10 دفترخانه 324 شــاهین شهر باستناد دو برگ 
استشهادیه محلى که هویت و امضاء شهود در دفترخانه 324 شاهین شهر رسما گواهى شده 
مدعى است سند مالکیت خود به شماره 209037 را که بمیزان 4 حبه مشاع از هجده حبه 
( یک دانگ و نیم ) مشاع از ششدانگ به شماره پالك ثبتى 437/2358 واقع در بخش 16 
ثبتى اصفهان (شاهین شهر) که در صفحه 407 دفتر 541 ذیل شماره 119513 بنام شکراهللا 
ضیایى جزى ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى 43208مورخ 1387/04/19 
دفترخانه 54 گز به او انتقال قطعى یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده و نحوه گم شدن 
جابجایى 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 سند مرقوم صدر و به 
متقاضى تسلیم خواهد شد . 1294379/م الف - على جوانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک شاهین شهر /1/106                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

راى شــماره 140060302026014100 مورخ 1400/10/29 هیات چهار آقاى حسنعلى 

پورابراهیم به شناسنامه شماره 27 کدملى 4898907547 صادره از ساوجبالغ فرزند یداله 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 224,18 مترمربع از پالك شماره 13927 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى برابر 
قباله عادى مع الواسطه از مالکیت سید مرتضى خدادادى موضوع سند انتقال 7936 مورخ 

29/9/2 دفتر 25 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/16 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/01/31 - م الف: 1295600 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /1/107

آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى که به آراى 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و 
اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم 
دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض 
گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردســتان مبادرت به 
صدور سند مالکیت مینماید ضماً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
1) راى شماره 140060302032000327 مورخ 1400/12/1 آقاى حسن فدوى اردستانى 
فرزند على کدملى 1189295377 ششدانگ قسمتى از یک باب مرغدارى واقع در مزرعه 
گهنگ پالك 153 اصلى سفلى اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 4295 متر 

مربع مالک رسمى مشاعى
2) راى شماره 140060302032000356 مورخ 1400/12/25 آقاى مهدى ربیعى فرزند 
حسن کدملى 1189353301 ششدانگ یک باب خانه باستثناى بهاى ثمنیه اعیانى واقع در 
مزرعه پنارت پالك 11 اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 385.37 

متر مربع مالک رسمى مشاعى.
3) راى شــماره 140060302032000355 مورخ 1400/12/25 آقــاى مرتضى ربیعى 
فرزند حسن کدملى 1189362181 ششدانگ یک باب خانه باستثناى بهاى ثمنیه اعیانى 
واقع در مزرعه پنارت پالك 11 اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 
137.97 متر مربع مالک رسمى مشاعى. تاریخ انتشــار اول: 1401/01/16 - تاریخ انتشار 
دوم: 1401/01/31 – م الف: 1294554 - ذبیح اله فدائى اردستانى – مدیر واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملک اردستان /1/123

آگهى  موضوع تبصره یک ذیل ماده 105 قانون ثبت
شماره نامه : 140085602030020127 نظر به اینکه خانم مهرى اله وردى صادق آبادى  
مالک بیست و سه – دویست و هشتادم سهم مشاع از 4 سهم شش دانگ باستثناى بهاى 
یک هشتم اعیانى پالك 353 واقع در قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بوده  که 
مالکیت نامبرده در اجراى قانون تعیین تکلیف اراضى و امالك فاقد سند و طبق راى شماره 
139860302030013852 مورخ 1398/12/21 مالکیــت نامبرده تحت پالك 7 فرعى 
از 353 اصلى بصورت یکبابخانه مفروز گردیده و در دفتر امالك  الکترونیکى به شــماره 
140020302030004844 بنام  نامبرده سابقه ثبت دارد و بموجب درخواست  وارده شماره 
140021702030008948 مورخ 1400/12/03 تقاضاى اصالح سند و پرداخت بهاء ثمینه 
اعیانى و حذف ثمینه اعیانى را نموده است و طبق ســوابق ثمینه اعیانى متعلق به خانم " 
خورشید حبیب الهى " فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 20029 مى باشد و نامبرده  مدعى 
گردیده  که مالکین ثمینه اعیانى در دسترس نیست و هیچگونه اطالعى از محل سکونت 
نامبرده موجود نمى باشد ، لذا در اجراى تبصره یک ماده 105 اصالحى آئین نامه قانون ثبت 
کارشناس رسمى دادگسترى نجف آباد میزان بهاى ثمینه اعیانى مقدار فوق از پالك مذکور 
را 20/000/000 ریال ارزیابى نمود و متقاضى مبلغ مذکور را طى یک فیش بشماره 439693 
مورخ 1400/12/26 بحساب صندوق ثبت تودیع نموده است  و چون ذینفع فاقد نشانى است 
، لذا با توجه به مفاد تبصره یک ماده مذکور مراتب طى یک نوبت آگهى و اعالم میگردد تا 
ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده  به اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد مراجعه نماید و 
در صورتى که تضییع حقى شده باشد میتواند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت یک ماه به 
مراجع صالحه قضائى مراجعه و گواهى طرح دعوى را به این عدم مراجعه اداره تسلیم نموده 

و از ادامه عملیات ثبتى جلوگیرى نمائید بدیهى است در صورت  عدم مراجعه ذینفع به مراجع 
قضائى در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهى طرح دعوى و عدم وصول هر گونه اعتراض ، 
نسبت به ادامه عملیات ثبتى برابر مقررات و حذف استثناء بهاء ثمنیه اعیانى اقدام خواهد شد.  
تاریخ انتشار: 1401/01/16- 1294201 / م الف – حجت اله کاظم زاده اردستانى - مدیر 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف هدا چاوشى /1/126

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

شــماره: 140160302012000002 – تاریــخ: 1401/01/10 - برابــر راى شــماره 
140060302012000414 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى جعفر رحمانى فرزند محمدعلى بشــماره شناسنامه 47 صادره از 
چادگان در ششدانگ یکدرب باغ و زمین متصله به مساحت 60011,84 مترمربع مفروز و 
مجزى شده از پالك 3 فرعى از 51 اصلى واقع در اراضى مزروعى گبرى روستاى انالوجه 
خریدارى از مالک رسمى آقاى جعفر رحمانى محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 
1295775- تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/16 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/31 

– رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن – محسن مقصودى /1/129

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

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
و امالك مورد تقاضا به شــرح ذیل جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
میگرددو در صورتى که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان اعتراضى داشته باشند از تاریخ 
انتشــار اولین نوبت آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك میمه 
ارائه و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضائى تسلیم نمایند:
1- کالسه 99/7 برابر راي شماره 140060302020000232 مورخ 1400/08/20 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقاى 
محمدرضا جوادزاده شماره شناسنامه 19 فرزند محمدعلى ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 
421,67مترمربع واقع شــده بر روى پالك 8285  فرعی از یک  اصلی  واقع در میمه جزء 
بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  از خانم سیکنه خاتون کوچک 

فرزند حمزه  محرز گردیده است.
2- کالسه 1400/19 برابر راي شماره 140060302020000374 مورخ 1400/11/23 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاى ایرج 
توکلى شماره شناسنامه 17433 فرزند حسین ششدانگ یکاب مغازه مفروزى به مساحت 
24,70 متر مربع  واقع شده بر روى پالك 159  فرعی از 88  اصلی  واقع در الیبید جزء بخش 
ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  از خانم صدیقه کریمى فرزند محمد 

تقى  محرز گردیده است.
3- کالسه 99/25 برابر راي شماره 140060302020000163 مورخ 1400/7/1 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاى مهدى جبارى 
شماره شناسنامه 31 فرزند خدابخش ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 1560 
متر مربع  واقع شده بر روى پالك 2037و2038و2039  فرعی از 35  اصلی  واقع درازان جزء 
بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  از حسین اقدامى و خانم بانو 

اقدامى و غیره  محرز گردیده است.
4- کالسه 1400/49 برابر راي شماره 140060302020000312 مورخ 1400/11/03 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقاى 
عباسعلى ایراندوست شماره شناسنامه 9 فرزند مصطفى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعى به مساحت 765,52 متر مربع  واقع شده بر روى پالك 436  فرعی از 
یک  اصلی  واقع در میمه جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  

از وراث خانم جان ایراندوست  محرز گردیده است.
5- کالسه 1400/48 برابر راي شماره 140060302020000311 مورخ 1400/11/03 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقاى 

عباسعلى ایراندوست شماره شناسنامه 9 فرزند مصطفى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعى به مساحت 556,94 متر مربع  واقع شده بر روى پالك 4479  فرعی از 
یک  اصلی  واقع در میمه جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  

از وراث علیجان ایراندوست فرزند محمد تقى  محرز گردیده است.
6- کالسه 1400/9 برابر راي شــماره 140060302020000288 مورخ 1400/10/19 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقاى 
عباسعلى ایراندوست شماره شناسنامه 9 فرزند مصطفى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعى به مساحت 594,2متر مربع  واقع شده بر روى پالك 5472  فرعی از 
یک  اصلی  واقع در میمه جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  

از وراث علیجان ایراندوست فرزند محمد تقى  محرز گردیده است.
7- کالسه 1400/8 برابر راي شــماره 140060302020000347 مورخ 1400/11/10 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقاى 
عباسعلى ایراندوست شماره شناسنامه 9 فرزند مصطفى یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعى به مســاحت 1097,10متر مربع  واقع شده بر روى پالك 3790  
فرعی از یک  اصلــی  واقع در میمه جزء بخش ثبتى میمه کــه مالکیت متقاضى به عنوان 

خریدار عادى  از وراث علیجان ایراندوست فرزند محمد تقى  محرز گردیده است.
8- کالسه 1400/10 برابر راي شماره 140060302020000290 مورخ 1400/10/19 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقاى 
عباسعلى ایراندوست شماره شناسنامه 9 فرزند مصطفى سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعى به مساحت 837,6متر مربع  واقع شده بر روى پالك 5993  فرعی از 
یک  اصلی  واقع در میمه جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  

از وراث خانم جان ایراندوست  محرز گردیده است.
9- کالسه 1400/53 برابر راي شماره 140060302020000308 مورخ 1400/11/02 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاى رضا 
زاهدى شماره شناسنامه 45 فرزند مصطفى 5 سهم مشاع از 7 سهم از ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعى به مساحت 254,84 متر مربع  واقع شده بر روى پالك 6410  فرعی از یک  
اصلی  واقع در میمه جزء بخش ثبتى میمه کــه مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى از 

خانم طال زاهدى  و خانم اقدس زاهدى و وراث منصور و محرز گردیده است.
10- کالسه 1400/1 برابر راي شماره 140060302020000298 مورخ 1400/10/23 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاى سعید 
قرقانى شماره شناسنامه 18 فرزند عباســعلى در 10 سهم مشاع از 30 سهم ششدانگ یک 
درب باغ محصور به مساحت 2016 متر مربع  واقع شــده بر روى پالك 60  فرعی از یک  
اصلی  واقع در میمه جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  از 

وراث گل افروز جمالى فرزند على  محرز گردیده است.
11- کالسه 1400/38 برابر راي شماره 140060302020000292 مورخ 1400/10/19 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاى مسیب 
لطفى شماره شناسنامه 16 فرزند عباس در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 
303,88متر مربع  واقع شــده بر روى پالك 1295  فرعی از 30  اصلــی  واقع در زیاد اباد 
جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  از حسین گرامى فرزند 

امامقلى  محرز گردیده است.
12- کالسه 1400/42 برابر راي شماره 140060302020000299 مورخ 1400/10/25 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه 
قمبرى شماره شناسنامه 34 فرزند على اقا در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى به مساحت 
232,80 متر مربع  واقع شده بر روى پالك 866  فرعی از 35  اصلی  واقع در ازان جزء بخش 
ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى مع الواسطه از لطف اله على اکبر پور 

ازانى فرزندنصراله  محرز گردیده است.
13- کالسه 99/29 برابر راي شــماره 140060302020000293 مورخ 1400/10/19 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم 
معصومه مهدى شماره شناســنامه 3273 فرزند رمضانعلى در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یکدرب باغ موستان به مساحت 234,66 متر مربع  واقع شده بر روى پالك 2936  فرعی از 
11  اصلی  واقع در وزوان جزء بخش ثبتى میمه که مالکیت متقاضى به عنوان خریدار عادى  
از صغرى رصاف فرند محمدعلى  محرز گردیده است. بدیهى است در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواه شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/01/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/31 – م الف: 1296001 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك میمه – مهدى ذکاوتمند /1/131

آگهى تغییرات
شــرکت تینا نوین آپادانا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 42859 و شناسه ملى 
10260606860 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1400/12/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : روح اله عطائى کچوئى به 
کدملى 1281031720 و مرضیه السادات 
مرتضوى به کدملــى 1141956462 
و مهدى آقــا داودى جلفایــى به کدملى 
1289068275 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دوســال انتخاب 
گردیدند. سیدمحسن محمدى به کدملى 
1285105176 و مریم فرهنگ کوپائى 
به کدملى 1288396422 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1294292)

آگهى تغییرات 
شــرکت راه جو صنعت شامخ ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 12904 و شناســه ملــى 
10260339244 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى به طور فــوق العاده مورخ 
1399/12/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه 
حسابرســى و خدمات مدیریت آوند حسابداران 
رسمى به شناســه ملى 10100588054 و على 
دلفروزى به کدملى 1286974755 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک 
سال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1294237)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســاتراپ دشــت ســپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 52829 و شناســه ملى 
14004426520 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :اردشیر عباسى فربه 
کدملى1818924536و محراب شــاپورزاده به 
کدملى 1817335693بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند .ترازنامه و حساب ســود و زیان سال هاى 
مالى99به تصویب رســید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1294279)

آگهى تغییرات
شرکت اســکان فوالد ســپهر شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 416 و 
شناســه ملــى 10260524797 بــه 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/11/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : محمدمهدى پرویزیان به کدملى 
1285484762 بعنــوان رئیس هیات 
مدیــره و مائــده پرویزیان بــه کدملى 
4723603360 بعنوان عضو هیات مدیره 
و مدیرعامل و مهین قــوه عود به کدملى 
1285390636 به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره و معین شیخ ابومسعودى به 
کدملى 1274022622 به ســمت عضو 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر اســت . مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

دهاقان (1294353)

آگهى تغییرات
شرکت اســکان فوالد ســپهر شرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 416 و 
شناســه ملــى 10260524797 بــه 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/11/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدمهدى 
پرویزیان به کدملــى 1285484762 و 
مائده پرویزیان به کدملى 4723603360 
و مهین قوه عود به کدملى 1285390636 
و معین شــیخ ابو مســعودى به کدملى 
1274022622 به عنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. نفیسه الســادات حسینى به 
کدملى 1270569716 و مینو رمضانیان 
دســتجردى به کدملى 1272817075 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى دهاقان (1294246)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص مهندسى فیدار فوالد نقش جهان درتاریخ 1400/12/23 به شماره ثبت 70479 
به شناسه ملى 14010935220 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تامین و فروش آهن آالت و کلیه محصوالت فوالدى و انجام 
کلیه فعالیت هاى مهندسى ،محاسبه و نظارت فنى کلیه پروژه هاى عمرانى خدمات نقشه کشى و مدیریت 
و همچنین خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى اخذ و اعطاى نمایندگى از 
شرکتهاى معتبر داخلى و خارجى -اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانکهاى دولتى و خصوصى 
داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شــرکت -انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى 
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى 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 ابر ، کوچه اطشاران ، کوچه میالد ، پالك 0 ، ساختمان میالد28 ، 
بلوك 1 ، طبقه 10 ، واحد 1103 کدپستى 8159672802 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 ســهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 450 مورخ 1400/12/16 نزد بانک 
ملى ایران شعبه میدان جى با کد 3116 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم سمانه خاقانى 
اصفهانى به شماره ملى 1272189406 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فاطمه 
نظیفى به شــماره ملى 1286976979 به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى علیرضا 
شجاعى به شماره ملى 1290543623 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات 
مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى امید خاقانى به شماره ملى 1272121461 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم 
فاطمه مجتبائى به شماره ملى 1290321876 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1294245)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى خدمات گیاه پزشکى برگ سبز زنده رود سهامى خاص به شماره ثبت 45973 و شناسه ملى 10260639716 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رامین رستم شیرازى کدملى 1281070564 
به سمت مدیرعامل - یاسر چلنگر کدملى 1290885168 به سمت رئیس هیات مدیره - آزاده مظفرى کدملى 1290781011 به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و 
رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1294358)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى خدمات گیاه پزشکى برگ سبز زنده رود سهامى خاص به شماره ثبت 45973 و شناسه ملى 10260639716 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : یاسر چلنگر به کدملى 1290885168 
و آزاده مظفرى به کدملى 1290781011 و رامین رستم شــیرازى به کدملى 1281070564 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. مصطفى صیاد نصیرى به کدملى 1286680786 و محمد شاه رجبیان به کدملى 5110602212 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 

شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1294356)
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دادستان عمومى و انقالب دامغان از دستگیرى 29 معتاد 
متجاهر طى ایام نوروز سال جارى در این شهرستان خبر داد 
و گفت: این طرح در راستاى ارتقاى طرح امنیت اجتماعى 
به مرحله اجرا درآمده اســت. محمدتقى گلى بابیان اینکه 
هدف از اجراى ایــن قبیل طرح ها جلــب رضایت مردم، 
ارتقاى امنیت و پیشــگیرى از آسیب هاى اجتماعى است، 
افزود: با توجه به اهداف فوق شناســایى معتادان متجاهر 
در دستور کار قرار گرفت و این معتادان شناسایى و دستگیر 
شدند. دادســتان عمومى و انقالب دامغان بابیان اینکه از 
این معتادان مقادیرى مواد مخدر نیز کشف شــده اســت، 
ابراز داشــت: مقدار 500 گرم هروئین نیز از این افراد مورد 

شناسایى قرارگرفته است.

بازداشت 92 معتاد متجاهر

تاخیر در ازدواج و عالقه نداشتن جوانان به آن معلول عوامل 
گوناگون است که شــاید یکى از مهم ترین آن مشکالت 
اقتصادى حاکم بر جامعه باشد. اما آیا به راستى همین است؟ 
یعنى اگر جوانان درآمد، شغل مناسب و آینده مطمئن و مرفه 

داشته باشند همگى براى ازدواج اقدام مى کنند؟
پیش از کرونا و در سال 97 پیمایشى در کشور انجام شد 
که شاید بتوان آن را زنگ خطرى در مورد مسئله ازدواج 
جوانان دانست. براســاس نتایج این پژوهش نزدیک 
به 40 درصد از جوانان کشــور براین باورند که «الزم 
نیست حتما ازدواج کنند». این پژوهش نشان مى دهد 
که شاید مسائل و مشکالت امروز تنها دلیل عدم  ازدواج  

جوانان نباشد. 
على پژهان، جمعیت شــناس در این زمینــه به جامعه 24 
مى گوید: از دید من ازدواج را باید در دو سطح کالن و خرد 
ارزیابى کرد. در سطح کالن جوانان در کشور امنیت اقتصادى 
ندارند درواقع آن ها شــغل و درآمد کافى براى اداره زندگى 
ندارند و آن هایى هم که شغل دارند یا مشاغل فصلى دارند یا 
درآمدشان متناسب با هزینه هاى زندگى و تورم امروز نیست.

او ادامه مى دهد: این مسائل سبب مى شــود جوانان براى 
ازدواج کردن انگیزه الزم را نداشته باشند. ازسوى دیگر در 
میان مردم و جوانان دنیا و ازجمله ایران فردگرایى رشــد 

کرده است. 
این استاد دانشــگاه مى افزاید: جوانان امروز تا جاى ممکن 
مى خواهند زیربار مســئولیت نروند. امروز جوانان و به ویژه 
پسران در کشور از مسئولیت گریزانند زیرا مسئولیت پذیرى 
را از خانواده و جامعه نیاموخته اند. شوربختانه امروز در کشور 
اصل بر مصرف گرایى ا ست و بچه ها هم بدون مسئولیت و با 

همین شیوه و سبک رشد مى کنند. 
پژهان در ادامه به سطح خرد عوامل تاثیرگذار بر ازدواج افراد 

و گسترده شدن اندیشه مادى گرایى در دنیا و از جمله ایران 
اشاره کرده و مى گوید: امروز در دنیا اندیشه مادى گرایى و 
فردگرایى روزبه روز درحال گسترش است و ایران هم از قافله 
دنیا جدا نیست و قطعا تحت تاثیر آن قرار مى گیرد. امروز مردم 
هر روز و هرچه بیشتر به درون تنهایى خود تبعید مى شوند 
و قطعا تمایلى به گفتگو با دیگرى در خود نمى یابد، بنابراین 
افراد کمتر به سمت ازدواج مى روند در واقع حوصله اى براى 
ازدواج در میان افــراد وجود ندارد و بســیارى آن را عملى 
دست وپا گیر مى دانند که آزادى فردیشان را تحت تاثیر قرار 

مى دهد بنابراین تا جاى ممکن از آن فرار مى کنند.
این جمعیت شناس تصریح مى کند: مدت هاست در دنیا با 
موضوع ازدواج سفید روبه رو هستیم سبکى از زندگى که در 
جامعه و به دست افراد به وجود آمده و خود را پیدا کرده است. 
درواقع دختر ها و پسر ها در دنیا به دلیل شرایط اقتصادى و 
اجتماعى دست به ایجاد نوعى سبک زندگى زدند. به باور من 
ما در کشور مى توانیم به آن بیاندیشیم چراکه این مسئله در 
کشــور ما وجود دارد و فرار و پنهان کارى دردى را درمان 

نخواهد کرد.
پژهان تاکید مى کند: به باور من ما بایــد در جامعه ازدواج 
ســفید را جدى بگیریم و از آن ســخن بگوییم. من یک 
جمعیت شناس هستم و هر روز با آمار سروکار دارم، بنابراین 
باید بگویم در حالت خوشــبینانه ما هر ســال با 100 هزار 
کودك حاصل از ازدواج سفید روبه رو خواهیم بود. وضعیت 
کنونى جامعه ما به شکلى اســت که این بچه ها را قانونى 
نمى داند بنابراین گرفتن شناسنامه براى آن ها بسیار دشوار 
است و در بســیارى مواقع افراد در تالش براى سقط هاى 
غیرقانونى هستند که تمامى این مسائل براى افراد و جامعه 
هزینه هاى هنگفتى دارد و آمار خالف و اعمال غیرقانونى 
در جامعه را باال مى برد و اشخاص را بیش ازپیش در معرض 

خطر قرار مى دهد.
او تاکیــد مى کند: همان گونه که گفتم افــزون  بر وضعیت 
اقتصادى که گریبان گیر مردم و جوانان است اوضاع اجتماعى 
هم براى جوانان به گونه اى نیست که آن ها را براى ازدواج 
تشویق کند. موضوع مهم در این میان این است که با فرض 
اینکه جوان شغلى داشته باشد که بتواند از پس هزینه هاى 
وام و بازپرداخت آن برآید آیا مى تواند با مبلغ وام خانه اجاره 
بگیرد؟ جهیزیه خریدارى کند؟ با این تورم و گرانى این مبلغ 

وام به چه کار او مى آید؟
وى اظهار مى کند: مسئوالن باید در ابتدا زمینه هاى ازدواج 
را براى جوانان فراهم و اوضــاع را از هر لحاظ آماده کنند تا 
بتوانیم آمار بگیریم جوانان تا چه اندازه میل به ازدواج دارند 
و این کار را انجام مى دهند. با وضعیت کنونى و وعده و وعید 
هیچ کسى فریب نمى خورد و خود را در دام این مشکالت 

نمى اندازد.
این کارشــناس در ادامه بیان مى کند: به بــاور من دالیل 
ازدواج نکردن جوانان چندعاملى است که نخستین عامل آن 
اقتصادى و پس از آن مربوط به نگرش و مسائل اجتماعى  
است. ازسوى دیگر در رسانه ها مدام از آمار طالق و جدایى 
مى شنویم که شنیدن این اخبار هم افراد را هر چه بیشتر از 
ازدواج و انجام آن دور مى کند اگرچه در ذهنشان به دنبال فرد 

ایده آل خود هم مى گردند.
وى مى گوید: من گمان مى کنم اگــر دولت زمینه را براى 
ازدواج آسان جوانان فراهم کند و خانواده ها به فرزندانشان 
قناعت و معیار درســت براى ازدواج را بیاموزند شاید بتوان 
اندکى از ایــن راه را هموار کرد. امــروز جوانان باید بتوانند 
واقع گرا باشند و از هم خواست هاى غیرمعقول نداشته باشند 
اینگونه مى توانند خواست هاى یکدیگر را تعدیل کنند و بر 

هم تاثیر بگذارند و به سوى ازدواج گام بردارند.

01

مدیر آمــوزش و پرورش خــوى گفت: بایــد به ظرفیت 
تشــکل هاى دانش آموزى در پیشــگیرى از آسیب هاى 
اجتماعى و گسترش و اشاعه فرهنگ نماز و قرآن و عترت 
توجه کرد و وجود تشکل هایى همچون بسیج دانش آموزى، 
ســازمان دانش آموزى و اتحادیه انجمن هاى اسالمى در 
بطن آموزش و پرورش فرصت بى بدیل است که مى توان 
از این ظرفیت بهره برد. غالمرضا علیلو افزود: در آموزش و 
پرورش با طیف هاى جدید از دانش آموزان با سنین مختلف 
در هر  سال  مواجه هســتیم و ارزش هاى دینى بخشى از 
زندگى ما محسوب مى  شــود و در عرصه هاى مختلف به 
این موارد معتقد هستیم و باید در ترویج و توسعه آن به ویژه 
اقامه نماز در میان مدیران، معلمان، دانش آموزان و اولیاى 

آن ها تالش کنیم.

ظرفیت اشاعه
 فرهنگ نماز و قرآن

05

مدیرعامل شرکت ساماندهى صنایع و مشاغل شهر تهران 
از صدور کارت شناســایى براى دستفروشان تهران در سال 
جارى خبر داد و گفت: براى ساماندهى دستفروشان در تهران 
10 محور در نظر گرفته شده که در ســال جارى عمده این 
طرح ها و برنامه ها اجرایى مى شود. قدرت ا... محمدى گفت: 
با توجه به اینکه احتمال مى رود، تمامى دستفروشان از فرایند 
ثبت نام اطالع کافى نداشته باشند، به همین دلیل امسال در 
محل هاى حضور دستفروشان حاضر مى شویم و کار ثبت نام 

را براى صدور کارت شناسایى انجام مى دهیم.

دستفروشان پایتخت 
کارتى مى شوند

02

سرهنگ پاشایى گفت: متهم سابقه دار که تصاویر خوراندن 
پیاز به کــودك کار را در فضاى مجازى منتشــر مى کرد 
دستگیر شد. ســرهنگ رامین پاشــایى، معاون اجتماعى 
پلیس فتا با اشاره به کودك آزارى که کودکان کار را هدف 
قرار مى داد گفت: این فرد با خوراندن پیاز به کودك کار، آنها 
را تمسخر مى کرد. به گفته معاون اجتماعى پلیس فتا، این 
فرد که سابقه مجرمیت داشته با وجود ابراز ندامت، مجدد به 
کودك آزارى اقدام کرده بود که این اقدام با هدف افزایش 

دنبال کننده در فضاى مجازى بوده است.

بازداشت عامل
پیاز خوراندن به کودك کار 

امام جمعه شهرســتان خلخال گفت: فقرزدایى از جامعه به عنوان 
عاملى اصلى براى کاهش آسیب هاى اجتماعى است.

حجت االسالم کریم اسدى اظهار کرد: فقر همراه با بیکارى گسترده 
به مشکالت دامن مى زند و نگران کننده شده است.

حجت االسالم اســدى با تاکید بر اینکه بیکارى یکى از بزرگترین 
معضالتى است که توازن و تعادل جامعه را به هم مى ریزد و باعث 
ایجاد بحران هاى متعدد مى شود، اضافه کرد: بیکارى عامل اصلى 
معضالت و ناهنجارى هاى اجتماعى اســت و حل آن بسیارى از 

مشکالت اجتماعى، روانى و اقتصادى جامعه را برطرف مى کند.
وى بیان کرد: براى رسیدن به یک جامعه سالم نقش جمعیت جوان 
بسیار چشمگیر و مفید اســت و در کنار آن شناخت شرایط موجود 
اشتغال در ایجاد فرصت هاى شغلى جدید براى جوانان باید مد نظر 

قرار گیرد.

امام جمعه شهرستان خلخال ادامه داد: متأسفانه جوانان ما در حال 
حاضر با مشــکالت زیادى از جمله بیکارى و عدم اشتغال مناسب 
برخوردار هستند و شواهد و قرائن نشان دهنده آن است که صدرنشین 

بحران هاى آینده کشور، بحران گسترده بیکارى خواهد بود.

فقرزدایى اصلى ترین بسترساز کاهش آسیب هاى اجتماعى است
مدیرکل اشتغال اتباع خارجى وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
از تعیین میزان جریمه به کارگمــاردن اتباع خارجى غیرمجاز در 

سال 1401 خبر داد.
محسن ابراهیمى گفت: هر کارفرمایى که از نیروى کار خارجى 
غیرمجاز استفاده و یا در مشاغلى به جز شغل تعیین شده در پروانه 
کار اقدام کند، به 5 برابر حداقل دســتمزد براى هر روز اشــتغال 

جریمه مى شود.
به گفته مدیرکل اشــتغال اتباع خارجــى وزارت کار، با توجه به 
مصوبه شوراى عالى کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را یک 
میلیون و 393 هزار و 250 ریال تعیین کرده اســت، مبلغ جریمه 
بابت هر روز اشــتغال غیر مجاز اتباع خارجى به میزان پنج برابر 
حداقل دستمزد روزانه یعنى معادل 6 میلیون و 966 هزار و 250 

ریال خواهد بود.

او گفت: این میزان جریمه در صورت تکرار تخلف، دو برابر خواهد 
شــد؛ و همچنین در صورت اســتنکاف از پرداخت این جریمه، 
کارفرما مطابق با ماده 181 قانون کار به محاکم قضایى معرفى 

مى شود.

جریمه روزانه به کارگیرى اتباع غیرمجاز 

چرا جوانان ایرانى
مارى جوانا یکى از فراورده هاى گیاه شاهدانه  ازدواج گریز شده اند؟

است که هم به صورت خوراکى و هم به صورت 
دود کردنى مورد استفاده قرار مى گیرد. مارى 
جوانا داراى بوى تند و بدنه زبر و خشنى است و 
در کشور هاى مختلف با نام هاى گرس، وید و 

مارى جوآنا شناخته مى شود.
به گزارش میزان، بســیارى بر این باورند که 
گل همان مارى جوانا اســت و این دو مخدر 
با یکدیگر تفاوتــى ندارند، امــا بنابر عقیده 
روانشناسان گل، مارى جوانا تغییر یافته است 
که از قسمت هاى مختلف گیاه شاهدانه  بدست 
مى آید. گل که نوع طبى مارى جوانا اســت، 
داراى حداقل 24 درصد ماده مخدر تتراهیدرو 
کانابینول و مواد شیمیایى اســت در حالیکه 
مارى جوانا، داراى کمتر از 8 درصد ماده مخدر 

تتراهیدروکانابینول است.
مارى جوانا بسیار اعتیاد آور بوده و مصرف آن 
باعث ایجاد وابستگى در فرد مى شود، به همراه 
وابستگى، عالئمى از قبیل وسوسه هاى شدید، 
بى حوصلگى و بیخوابى، زودرنجى و استرس 

در فرد ایجاد مى شود.
تحقیقات نشان داده افرادى به مصرف مارى 
جوانا یا گل وابسته مى شــوند در صورت عدم 
مصرف واکنش هاى عصبى و پرخاشگرانه اى 
از خود نشان مى دهند. THC موجود در مارى 
جوانا باعث بروز تغییراتى در مغز انسان مى شود 
و فعالیت هاى آن را دچار اختالل مى کند، بدین 
ترتیب سلول هاى عصبى که در نقاط مختلف 
مغز وظیفه پردازش اطالعات و ایجاد هیجان را 
بر عهده دارند دچار اختالل شده و توانایى انجام 

فعالیت هاى خود را از دست مى دهند.
بعد از مصرف مارى جوانا عالئم مختلفى اعم 
از عدم تعادل، کاهش حافظه، احساس گیجى، 
سرخى چشم، احساس خستگى، خنده هاى بى 

دلیل در فرد ظاهر مى شود.
مصرف کننده مارى جوانا، احســاس خوشى 
دارد، اشتهایش بیشتر شده و رنگ ها را روشن تر 
مى بیند، صداى موســیقى برایش دلنشین تر 
اســت و در جمع دوستان احســاس آرامش 

بیشترى مى کند.
همچنین فرد مصرف کننده مارى جوانا دچار 

یاوه گویى و سبک سرى مى شود که این عالئم 
تا ساعت ها پایدار مى ماند و اگر میزان THC در 
بدن او باال باشد دچار توهم و احساس پارانویا 

خواهد شد.
مصرف مارى جوانا باعث بروز عوارض روانى 
و جســمانى شــدید و جبران ناپذیرى در فرد 
مى شود، این عوارض به دو دسته عوارض کوتاه 

مدت و عوارض بلند مدت تقسیم مى شوند.
عوارض کوتاه مدت مصرف مــارى جوانا از 
قبیل شوریدگى، یاوه گویى، خشکى دهان، از 
بین رفتن تمرکز فکرى، پرخونى مویرگ هاى 
چشــم، گلو درد و صرفه هاى طوالنى، از بین 
بردن مهارت هاى احتیاطى در رانندگى، اختالل 
در صحبت کردن و برقرارى ارتباط با دیگران 
پائین آوردن قدرت یادگیــرى و از بین بردن 
حافظــه، ایجاد حس شــکاکى و توهم زایى، 
ناتوانى در تشــخیص رویا و واقعیت، کاهش 
قدرت تصمیم گیرى افزایش مشکالت قلبى، 
رفتار هاى خشونت بار، افزایش خواب و اشتها، 

استرس و اضطراب هستند.
مارى جوانا بســیار اعتیاد آور است و فرد پس 
از اولین مصرف دیگر قادر به مصرف نکردن 
نیســت و دائما تمایل به مصرف مجدد دارد، 
بنابراین اولین و مهمترین ضــرر مارى جوانا 
اعتیاد به آن است. دیوانگى، ترس شدید، تزلزل 
شخصیت، فرار از محل کار و منزل، امکان بروز 
انواع سرطان، کاهش فعالیت سیستم دفاعى 
بدن و آسیب پذیرى در برابر بیمارى ها، ایجاد 
مشکالت تنفسى و ریوى مانند مشکالت ناشى 
از مصرف سیگار و تنباکو، ولى خطرناکتر، ایجاد 
نابارورى، بى انگیزگــى در زندگى و کاهش 
عالقه، زمینه ساز استفاده از مواد مخدر دیگر، 
خطر ابتال به جنون در افراد مستعد، خنثى بودن 
نسبت به مشکالت ایجاد حس وابستگى شدید 
از جمله موارد عوارض بلند مدت مصرف مارى 

جوانا در اشخاص است.
متاسفانه بسیارى بر این باور غلط هستند که 
این ماده اعتیاد آور نیست، اما مارى جوانا یا گل 
مخدرى با اعتیاد آورى باال است و مصرف آن 
باعث بروز عالئم و عوارض جبران ناپذیرى در 

مصرف کننده مى شود.

برخى از شهروندان با مراجعه به پلیس شکایاتى مبنى بر انتشار 
تصاویر خصوصى خود و اخاذى عــده اى از آنها با این ترفند، 

شکایات خود را ثبت مى کنند.
شاکى ها که عمدتا زن هستند مدعى اند که افرادى در ابتدا با 
فریب و دادن وعده ازدواج به آن ها نزدیک شده و اعتمادشان را 
جلب مى کنند و در ادامه با گذر زمان تصاویر خصوصى افراد را 
دریافت کرده و بعد از مدتى اقدام به اجراى نقشه هاى مجرمانه 
خود کرده و در صورت عدم موفقیت در اجراى نقشه هایشان 

اقدام به انتشار تصاویر افراد در فضاى مجازى مى کنند.
برخى از شاکى ها نیز مدعى هستند که در صفحات شخصى 
خود تصاویرشان را به اشتراك گذاشته، اما مدتى بعد متوجه 
مى شوند که افرادى با دسترســى به حساب صفحات شبکه 
مجازیشان، تصاویر شخصى این افراد را در شبکه هاى مختلف 

منتشر کردند.

سرهنگ على محمد رجبى، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیرى 
از جرایم سایبرى پلیس فتا در این باره گفت: مجرمان سایبرى 
در فضاى مجازى به دنبال فرصتى هستند تا بتوانند اقدامات 

مجرمانه خود را عملى کنند.
وى با بیان اینکه گاهى اوقات کاربران با اشتباهات خود این 

فرصت را براى مجرمان فراهم مى کنند، گفت: یکى از جرایمى 
که در فضاى مجازى نسبتا زیاد اتفاق مى افتد سوءاستفاده از 

اطالعات شخصى و خانوادگى افراد است.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیرى از جرایم سایبرى پلیس 
فتا ناجا تصریح کرد: مجرمان از ایــن اطالعات براى ایجاد 
مزاحمت، اخاذى، تهدید، هتک حیثیت و ... اســتفاده کرده و 

مشکالت زیادى براى افراد ایجاد مى کنند.
وى افزود: براى جلوگیرى از این گونــه جرایم کاربران باید 
هنگام انتشار اطالعات، تصاویر و فیلم هاى شخصى خود در 
فضاى مجازى نهایت دقت را داشته باشند و قبل از انتشارشان 

در این فضا به تبعات آن بیاندیشند.
به گفته سرهنگ رجبى بهتر است کاربران صفحات مجازى 
خود را بسته نگه دارند تا افراد ناشناس از دسترسى به محتواى 

صفحاتشان به دور باشند.

پلیس فتا: صفحات مجازى خود را باز نگذارید

بالیى که مارى جوانا 
بر سر قربانیانش مى آورد

رئیس دبیرخانه شوراى عالى اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعى اظهار کرد:  نقاط 
محروم که داراى ضریب 9،8 و 7 هســتند 
مشخص اســت و بحران اشــتغال در آنجا 

وجود دارد.
قاسم رستم پور با اشاره 
به اینکه ممکن اســت 
نقطه اى فقیر باشــد اما 
بحران اشــتغال نباشد 
چرا که جمعیت سالمند 
بیشــترى دارند و اکثراً 
شرایط اشــتغال ندارند، 
افزود: دو مســیر براى 
پیدا کردن نقاط بحرانى 
اشــتغال وجود دارد که 

یکى از آمار هاى ملى و دیگــرى ارتباط با 
استان هاست.

وى ادامه داد: در آمــار ها ما تعدادى بیکار و 
تعدادى شبه بیکار داریم که نهاد هاى رسمى 
تنها افراد بیکار را مــى بینند که 2 میلیون و 

400 هزار نفر هستند.
وى بیان کرد: افراد شبه بیکار کسانى هستند 
که کم درآمد، ناقص ناپایدار و... هستند که 
این افراد شاغل اند اما یا درآمد کافى ندارند و 
یا نا امید از یافتن کار است که حتى این افراد 

هم در خانواده بیکار حساب مى شوند.
رســتم پور افزود: افرادى هستند که خواسته 

بیکار اند و جزو آمار رسمى حساب نمى شوند.
وى با اشاره به اینکه شهرســتانى را رفتیم 
که خانم ها سرگذر مى ایســتادند که مثل 

کارگران کار کنند، افزود: چنین مواردى در 
آمار رسمى بیکار نیستند چون شاغل اند اما 
از نظر ماچنین وضعیتى از نوع موارد بحرانى 

اشتغال است.
وى با اشاره به اینکه در حال حاضر معموًال 
مناطق مرزى بیشــتر بــا وضعیت بحرانى 
اشتغال مواجه اند چرا که داراى جمعیت قابل 
توجهى نیز هستند، افزود: 120 شهرستان 
و 16 اســتان مرزى داریم که نصف کشور 

را دربردارند.

تعداد بیکاران کشور بیشتر از
 آمار رسمى است
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فرماندار کرج گفت: کاهش آسیب هاى اجتماعى ضرورى 
است. غفور قاسم پور با اشاره به این نکته که استاندار البرز 
در بحــث انتصاب ها در حوزه اجتماعــى و فرهنگى توجه 
ویژه اى دارند، انتظارات خود را از سرپرست جدید معاونت 
سیاســى فرماندارى اظهار کرد و گفــت: انتظار مى رود در 
بحث کاهش آســیب هاى اجتماعى از جمله تکدى گرى، 
کودکان کار، کمپ هاى ماده 16، زندان ها، معتادان متجاهر، 
توانمندسازى محالت کم برخوردار وقت بیشترى بگذارید 
تا توقع مقام محترم عالى دولت در اســتان بمنظور زدودن 

آسیب هاى اجتماعى از چهره کالنشهر کرج محقق شود.

حل معضل کودکان کار 
ضرورى است



دعاى روز سوم ماه مبارك رمضان:
اللهّم اْرُزقنى فیِه الّذْهَن والتَّنبیَه وباِعْدنى فیِه من الّسفاهه والتّْمویِه واْجَعل لى 

نصیبًا ِمْن کّل َخْیٍر ُتَنّزُل فیِه بِجوِدَك یا أْجَوَد األْجَودیَن.
خدایا! روزى کن مرا در این روز، هوش و خودآگاهى را و دور بدار در این 
روز از نادانى و گمراهى و قرار بده مرا بهره و فایده از هر چیزى که فرود 

آوردى در آن به بخشش خودت. اى بخشنده ترین بخشندگان.

اوســت خداوندى که خشــم و انتقامش بر دشــمنانش سخت اســت، در عین 
گســتردگى رحمتش و رحمتش در حق دوستانش   گســترده است، در عین 
خشــم و انتقامش. مقهور کننده اســت، هر که را که خیال چیرگى بر او را 
در ســر پزد و ســرنگون کننده اســت، هر که را با او به منازعه برخیزد. 
خوار و زبون مى کند، آن را که دم  از مخالفت زند و مغلوب مى سازد کسى را 
که با او دشمنى ورزد. هر که را بر او توکل کند، کفایت نماید و هر که را 

موال على (ع)از او چیزى خواهد، عطا کند.

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

نظر به اینکه جلســه مجمع عمومى فوق العاده و مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/1/10 به حد نصاب 
نرسید،بدینوسیله از کلیه شرکا دعوت مى گردد تا در جلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1401/1/30 ساعت 8 صبح 

و جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/1/30 ساعت 10 صبح در محل شرکت حضور بهم رسانند.
دستور  جلسه مجمع عمومى  فوق العاده: انتقال و تعیین تکلیف سهام مرحوم کیقباد کیانفر

دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده: انتخاب مدیر عامل

آگهى دعوت شرکت حفارى امیر
 به شماره ثبت 4534(مسئولیت محدود) نوبت دوم

دعوت کننده: امیر کیانفر

مدیرکل کمیتــه امداد امام خمینى (ره) اســتان 
اصفهان از ایجاد 32 هزار فرصت شــغلى توسط 
کمیته امداد اصفهان در سال تولید، دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین خبر داد.، کریم زارع با اشاره به 
نامگذارى سال 1401 به بیان مقام معظم رهبرى 
به نام" سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین"  
گفت: کمیته امداد استان اصفهان در سال تولید، 
دانش بنیان و اشــتغال آفرین، 32 هزار فرصت 

شغلى ایجاد خواهد کرد.
وى  اظهار داشت: بهره گیرى از ظرفیت موسسات 
کاریابى، شــرکت هاى ســرمایه گذار، فعاالن 
اقتصادى با هدف ایجاد اشتغال و توسعه صنایع 
خالق و دانش بنیــان بــراى مددجویان تحت 
حمایت کمیته امداد اســتان از برنامه هاى سال 

جارى در حوزه اشتغال است.
این مقام مسئول با اشــاره به تعهد کمیته امداد 
کشــور در ایجاد 500 هزار فرصت شغلى براى 

سال جارى، ادامه داد: سهم اســتان اصفهان از 
این تعداد، ایجاد 32 هزار شغل براى مددجویان 
اســت که تالش خواهیم کرد حجم قابل قبولى 
از این فرصت هاى شغلى، از طریق تقویت روابط 
و همکارى با شــرکت هاى دانش بنیان و مراکز 
رشد فعال در شهرك علمى تحقیقاتى اصفهان، 

انجام شود.
زارع با تاکید به تفاهم نامه منعقد شــده با پارك 
علم و فن آورى، افزود: امیدواریم در سال 1401 
با برگــزارى رویدادهاى کارآفرینــى به منظور 
شناسایى طرح هاى دانش بنیان و خالق و حمایت 
از آنها، همچنین برپایى پاتوق ایده، به جمع آورى 

ایده هاى ناب علمى و کاربردى دست یابیم.
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: در 
ســال هاى گذشــته نیز تعــدادى از مددجویان 
به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم در برخى از 

شرکت هاى دانش بنیان مشغول به کار بوده اند.

کمیته امداد اصفهان
32 هزار فرصت شغلى ایجاد مى کند

نشست کمیته گردشــگرى اتاق بازرگانى اصفهان 
با هدف بررســى فرصت هاى همکارى میان دفاتر 
خدمات مســافرتى در آلمــان و ایران بــا همکارى 
سرکنســولگرى جمهــورى اســالمى ایــران در 

فرانکفورت برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، على 
کرباسى زاده مشاور عالى رئیس اتاق بازرگانى اصفهان 
در این نشســت که بــا هدف بررســى فرصت هاى 
همکارى در راســتاى ارتقاى گردشــگرى اســتان 
اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: اصفهان با داشتن 
بیــش از 2200 اثر تاریخــى و فرهنگــى در میان 
شهرهاى جهان رتبه نهم را دارد. همچنین اصفهان با 
بیش از 230 رسته صنایع دستى ثبت شده لقب پایتخت 
صنایع دستى دنیا و شهر جهانى صنایع دستى را به خود 
اختصاص داده و استان هایى مانند فارس، یزد، تهران 
و کرمانشاه نیز ظرفیت هاى گردشگرى بسیارى دارند.

وى افزود: امروزه 37 درصد گردشگران دنیا که از مرز 
یک میلیارد و 200 میلیون نفر گذشــته اند، گردشگر 
فرهنگى-تاریخى هستند؛ بنابراین اصفهان و ایران 
ظرفیت جذب 37 درصد از گردشــگران فرهنگى-

تاریخى جهان از جمله آلمان را دارند. آلمان همواره 
رتبه اول یا پــس از چین رتبه دوم خروج گردشــگر 

را دارد؛ بنابرایــن ظرفیت موجود میان شــهرهاى 
گردشگرى ایران و آلمان بسیار مغتنم است.

مشاور عالى رئیس اتاق بازرگانى اصفهان با بیان اینکه 
کرونا اختالل زیادى در سفر در سراسر دنیا ایجاد کرد، 
گفت: طبق پیش بینى سازمان جهانى گردشگرى پس 
از این دوره با موجى از گردشگران روبه رو خواهیم بود 
که فرصت خوبى براى فراهم کــردن زمینه حضور 
گردشــگران ایرانى و آلمانى در این دو کشور است. 
بنابراین ضمــن هم افزایى با دســتگاه هاى دولتى، 
عمومى و خصوصــى اقدامات خوبى بــراى ایجاد 
مثلث طالیى گردشــگرى فرهنگى-تاریخى میان 
استان هاى اصفهان، فارس و یزد و گردشگرى طبیعى 
میان اســتان هاى اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد و 

چهارمحال و بختیارى انجام داده ایم.
کرباســى زاده طراحى برند گردشــگرى اصفهان، 
طراحى تورهاى نیم روزه بر مبناى سلیقه گردشگران 
مختلف از کشــورهاى هدف و طراحى 200 داستان 
ناگفته اصفهان به صورت ویدئوهاى یک دقیقه اى را از 
جمله اقدامات انجام شده دانست که در حال ترجمه و 
دوبله به 12 زبان زنده دنیا است. این ویدئوها شناختى 
کلى درباره مختصات اصفهــان، فرهنگ و آداب و 

رسوم آن به بیننده ارائه مى دهد.

همکارى شهرهاى گردشگرى ایران و آلمان مغتنم است

ایرج رخصتى سرپرســت مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان به همراه علیرضا 
امیرى مدیــر روابط عمومــى و حمیدرضا رضائى سرپرســت مدیریت حوزه 
مدیرعامل و تعامالت منطقه اى با حضور بر مزار شهید محسن حججى پس از 

زیارت و قرائت فاتحه، با خانواده این شهید مدافع حرم دیدار و گفت و گو کردند.
ایرج رخصتى با اشاره به رشادت هاى کارکنان شــرکت ذوب آهن اصفهان در 
دوران انقالب اسالمى ایران و تقدیم 270 شــهید واالمقام به میهن اسالمى، 
ضمن بزرگداشت مقام واالى شهید و شهادت، ایثار و از جان گذشتگى مدافعان 

حرم به خصوص شهادت مظلومانه شهید بى سر محسن حججى را نقطه عطفى 
در انقالب اسالمى دانست و گفت: شهید حججى و سایر شهداى مدافع حرم اکثرا 
از جوانانى بودند که بعد از انقالب اسالمى مردم ایران متولد، رشد و تربیت یافتند 
و هر یک به نوعى حاصل و ثمره این جنبش و تفکر انقالبى هستند و با خون پاك 
خود هر روز حادثه عظیم عاشورا و فداکارى حسینى را تکرار مى کنند. این شهیدان 
تربیت یافتگان مکتب خمینى و تصویرگران ایثار عاشورایى در عصر حاضر بودند.

رخصتى خاطر نشان کرد: شــهادت مظلومانه این شهید بزرگوار سرآغاز شروع 
جنبش جهانى شــیعیان بر علیه داعش و کفار منطقه اى بــود که امیدواریم تا 

ریشه کن شدن ظلم و قطع ید استکبار جهانى از این منطقه ادامه یابد.
الزم به ذکر است مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در پایان این دیدار از خانواده شهید 
محسن حججى تقدیر و با حضور بر سر مزار پاك تعدادى دیگر از شهداى گلستان 

شهداى نجف آباد با قرائت فاتحه به مقام شامخ این عزیزان اداى احترام کرد.

عملکرد مالى شهردارى گلشهر
در سال 1400  

امور مالى شهردارى گلشهر

سر فصل درآمدها

سر فصل حساب
گردش کل عملیات تا این تاریخ

عملکردمصوب

4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107

درآمد ناشى از عوارض عمومى
درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى

بهاء خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى
درآمدهاى حاصله از وجوه و اموال شهردارى

اعانات و هدایا و دارائیهائى که بطور اتفاقى به شهردارى مى رسد
منابع حاصل از دارائى هاى سرمایه اى

منابع حاصل از واگذارى دارایى هاى مالى

57950000000
100000000

3000000000
3650000000
3300000000
4500000000
2500000000

80343733512
0

1598692000
2377304129
2528510575
8517445435

0

7500000000095365685651جمع

سر فصل هزینه هاى جارى و خدمات عمرانى

سر فصل حساب
گردش کل عملیات تا این تاریخ

عملکردمصوب

110000
210000

21
21
21
21
21
21
21

هزینه هاى عمومى
تملک دارائى هاى سرمایه اى (عمرانى):

مطالعه براى احداث
سایر اعتبارات مربوط به ساختمان

سایر اعتبارات مربوط به پل،تونل،اتوبان،خیابان و ....
اعتبار مورد نیاز براى پروژه هاى مشارکتى و سرمایه گذارى
آتش نشانى،اتوبوس،راهسازى و ماشین آالت عمرانى و ...

تجهیزات ادارى و رایانه اى
تعهدات انتقالى سنواتى

30000000000

1500000000
18100000000
17400000000
3000000000
2000000000
1000000000
2000000000

36882258319

75000000
25361979508
25617348895

1923162000
812257480
489374000

0

7500000000091161380202جمع

(ارقام به ریال)

دیدار مدیرعامل ذوب آهن با 
خانواده شهید حججى 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان از بازدید حدود 500 هزار زائر از بقاع متبرکه 
استان اصفهان در طرح آرامش بهارى خبر داد.

حجت االسالم محمد حسین بلک با اشاره به اجراى طرح آرامش بهارى در بیش از 150 
بقعه استان اصفهان اجرایى شده است، اظهار داشت: این طرح کارکردهاى خوبى را با 

توجه به رونق سفرها در سال جارى داشت.
وى با بیان اینکه برنامه هاى مختلف فرهنگى و مذهبى در بقاع متبرکه استان اصفهان 
در قالب طرح آرامش بهارى اجرا شده است، ادامه داد: براى این برنامه هاى حدود 50 نفر 

مبلغ دینى از قم براى امامزادگان استان اصفهان اعزام شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان افزود: عالوه بر مبلغان اعزامى روحانیونى 

نیز که همواره در کنار بقاع متبرکه حضور دارند در این طرح مشارکت داشتند.
وى با بیان اینکه برگزارى برنامه لحظه تحویل سال در امامزادگانى همچون آقا على 
عباس (ع)، امامزاده هالل ابن على (ع)، امامزاده سید محمد(ع)، امامزاده شاه میر حمزه، 
مقبره عالمه مجلســى و ... برگزار شده اســت، گفت: این برنامه با تالوت قرآن، نماز 

جماعت و با انجام برنامه هاى مذهبى توام بود.
حجت االسالم بلک با بیان اینکه اســکان زائران نیز از دیگر برنامه هاى طرح آرامش 
بهارى بوده اســت، ادامه داد: تالش کردیم قبل از ایام نوروز همــه ظرفیت در اختیار

 زائران قرار گیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: آمار دقیقى از میزان زائران نداریم اما در برآورد صورت گرفته 

بیش از 500 هزار زائر در بقاع متبرکه استان حضور یافته و بعضا اقامت داشته اند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان همچنین به برگزارى دومین برنامه از طرح 
"قرار دوازدهم" در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: این برنامه 12 فروردین برگزار شد 

و یک هزار   بسته معیشتى در امامزاده شاهزید (ع) توزیع شد.

اجراى طرح آرامش بهارى در 150 بقعه استان اصفهان

مدیرعامل سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى 
نجف آبــاد از اجراى فراگیر طرح قرآنــى « بهار در بهار» 
رمضان 1443 در مناطق مختلف شهرى نجف آباد خبر داد.

علیرضا خاکسار گفت: با توجه به تقارن فصل بهار طبیعت 
با بهار قرآن در این ایام، "بهار در بهار" به عنوان شعار  کلى 

این طرح قرآنى تعیین شد.
وى افزود: ســازمان فرهنگــى اجتماعى بــا همکارى 
و مشــارکت فعاالن مذهبى مناطق، دفاتــر امام جمعه، 
موسسه هاى قرآنى، مجموعه هاى فرهنگى مذهبى، مقبره 
شــهداى گمنام و.. در ایام ماه مبارك رمضان در مساجد، 
حســینیه ها و حرم شــهداى گمنام  امیرآباد، ویالشهر و 

یزدانشهر مراسم جزءخوانى برگزار مى کند.
خاکسار در ادامه بیان کرد: برگزارى محافل و کرسى هاى 
تالوت در بوســتان و پارك هاى مناطق شهرى از دیگر 

بخش هاى این طرح است که طى آن با مشارکت موسسه 
قرآن و عترت فــالح، از 18 ،  25 و 28 فروردین 1401 به 
ترتیب در پارك کوســتان و کبیرزاده ویالشهر، و پارك 
ملت(حرم شــهداى غواص امیرآباد)، و 5 و 9 اردیبهشت 
ماه در پارك هاى فیروزه و الله محافــل قرآنى با تالوت 
قاریان برتر و اجراى مســابقات و دیگر برنامه هاى حوزه 
قرآن و عترت برپا خواهد شد. این مقام مسئول برگزارى 
ویژه برنامه هاى حوزه تربیت فرزند و خانواده با محوریت 
تبیین تعالیم الهى در فرهنگسراها، مجموعه هاى فرهنگى 
و کتابخانه هاى تحت پوشش سازمان فرهنگى را از دیگر 
بخش هاى تعلیمى طرح بهار در بهار دانست و افزود: این 
ویژه برنامه هــا در محدوده هر مرکز با شــرکت و حضور 
نهادهاى مشــارکت کننده تخصصى بومــى آن تقویت 

خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى 
نجف آباد در انتها ضمن بیان اهداف برگزارى این طرح در 
مناطق مختلف شهرى و به صورت عمومى و به تفکیک هر 
منطقه در قالب چاپ و نصب بنرهاى شهرى، پوسترهاى 
اطالع رسانى و پوشــش در بســتر فضاى مجازى و.. را 

تشریح نمود.

برگزارى طرح قرآنى بهار در بهار در نجف آباد


