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رسانه ها و حقوق کودكتعداد بسیار مدارس 2 شیفت در اصفهان«احتماالت» و اتفاق عجیبى که براى بهاره افشارى رخ داد«عنکبوت» جنجالى، روى پرده سینما مى آید تکرار رأى تاریخى پس از 6 سال  اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مسئله اقتصاد و 
افزایش آسیب هاى 

اجتماعى

کشف بزرگ ترین مزرعه استخراج رمز ارز
3
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«آسترازنکا» 
مى خواهید تا هفته 

آینده صبر کنید 

اگر چه رکود اقتصادى مى تواند بى نهایت دلیل 
اقتصادى و حتى ریشه هاى اجتماعى یا سیاسى 

داشته باشد، اما بى توجهى به این رکن مهم
 انسجام اجتماعى مى تواند مسئله ساز و منجر 

به افزایش آسیب هاى اجتماعى شود...

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفت: اگر همشــهریان تمایل دارند که 
واکسن «آسترازنکا» را براى دوز سوم تزریق کنند 
مى توانند تا هفته آینده صبر کنند تا واردات این نوع 
واکسن به کشور صورت گیرد و موجودى واکسن 

استان براى تزریق به همشهریان نیز تأمین شود.
رضا فدایى در گفتگو با «ایمنا» در خصوص شیوع 
سویه «اومیکرون» لزوم تزریق دوز سوم واکسن 
کرونا و کمبود واکســن «آســترازنکا» در مراکز 
تجمیعى واکسیناســیون براى تزریق دوز ســوم 
شــهروندان، اظهار کرد: در حال حاضر در مراکز 

تجمیعى واکسیناسیون...

کوه نخودى صفه دوم مى شودکوه نخودى صفه دوم مى شود
3

با رصد سازمان اطالعات سپاه اصفهان انجام شد؛

بازگشت درخشان بچه عقاب
در ادامه بازى هاى هفته بیست و سوم اللیگا 2 اسپانیا، تیم فوتبال پونفرادینا 
که امیر عابدزاده را در اختیار دارد، برابر ساراگوسا به تساوى بدون گل رسید. 
در این دیدار گلر ملى پوش کشورمان که بعد از مدتى دورى از میادین به 
دلیل کرونا دوباره در ترکیب اصلى تیمش قــرار گرفته بود، چند بار ناجى 
تیمش شد و با بسته نگه داشتن دروازه خود شب درخشانى را رقم زند و در 

بازگشت به میادین ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تملک 180 واحد 
صنعتى در اصفهان 
توسط بانک ها

فاز اول طرح مدیریت بحران میدان نقش جهان تصویب شد
3

کنت:  آمارم در سپاهان کنت:  آمارم در سپاهان 
2بد نیست و راضى هستم

3

رئیس مجمع نمایندگانرئیس مجمع نمایندگان
شهرستان اصفهان مطرح کرد؛شهرستان اصفهان مطرح کرد؛

فرونشستفرونشست
اصفهان، نتیجه اصفهان، نتیجه 

بى توجهى هاى بى توجهى هاى 
گذشتهگذشته

نماینده کرج:نماینده کرج:

مى خواهید نان مى خواهید نان 
و پنیر را هم از و پنیر را هم از 
سفره ها حذف سفره ها حذف 

کنید؟کنید؟
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چرا امیر آقایى در فصل 
دوم «نوار زرد» بازى نکرد؟

4

به همت تالشگران مهندســى نورد و دیگر مدیریت هاى 
مرتبط ، پروژه مکانیزه کردن سیستم بسته بندى در نورد 300 

و 350 ذوب آهن اصفهان با موفقیت در حال انجام است.
محمد امین یوســف زاده مدیر مهندســى نورد ذوب آهن 
اصفهان در ایــن خصوص گفت:  ایده و طــراح اصلى این 
موضوع  سرپرســت نورد 300  و زیر مجموعه فنى داخل 
کارگاه با همکارى دفتر فنى نورد  در تهیه نقشه ها و مدارك، 
و بعضا پرسنل فنى که در سایر کارگاههاى نورد، از جمله نورد 

500، که از توانایى فنى خوبى برخوردار هستند ، مى باشند.
 وى ضمن تقدیر و تشــکر از تالش و همت جمعى که در 
کارگاه نورد 300  ایجاد شده است و تشکر از سایر مدیریت 

هاى مرتبط که هــم اینک همکارى بســیار تنگاتنگى با 
مهندسى نورد در این کار با ارزش دارند،گفت: با تکمیل این 
پروژه کامال بومى سازى شده، از خروج مقدار زیادى ارز براى 
خرید تسمه بسته بندى و ملزومات آن  که حقیقتا خیلى هم 
گران قیمت مى باشند،جلوگیرى شده  و صرفه جویى قابل 
توجهى در سال حاصل خواهد شد. محمد صدرى سرپرست 
نورد 300 هم در این خصوص گفت: در نورد هاى 300  و350 
ذوب آهن اصفهان که محصول میلگرد تولید مى شود، بسته 
بندى همچنان به صورت سنتى انجام گرفته که در این فرایند 
از سیستم تسمه پیچى و دستگاه سیکلوپ و زیگنود که کال 
وارداتى مى باشــد اســتفاده مى گردد و هزینه هاى خرید 

خارجى و خروج ارز را در پى دارد. در این روش، بسته بندى 
بصورت دستى و حمل هر بســته، جداگانه توسط جرثقیل 
انجام گرفته که  فرایندى سخت و طاقت فرسا و زمانبر بوده 
و گلوگاه تولید هم میباشد . لذا الزم است فرایند بسته بندى و 

جمع آورى محصول بصورت مکانیزه و شکیل انجام گردد.
 سرپرست نورد 300 خاطر نشان کرد: مزایاى سیستم مکانیزه 
شامل حذف تسمه و دستگاه هاى تسمه پیچى، استفاده از 
میلگردهاى تولید داخل شرکت و خارج از نرم، کاهش زمان 
بسته بندى، کاهش توقفات، افزایش تولید، افزایش کیفیت و 
شکیل شدن بسته ها و همچنین کاهش سختى کار و تعداد 

نیروى انسانى میباشد.

پروژه مکانیزه کردن سیستم بسته بندى در نورد 300 و 350 ذوب آهن

  طى مراسمى که هم زمان با نهمین نشست شوراى سیاست 
گذارى و برنامه ریزى تحول راهبردى وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى به میزبانى بانک رفاه کارگران برگزار شد، دیتا 
سنتر این بانک توسط دکتر عبدالملکى وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعى افتتاح و از دو محصول جدید این بانک در حوزه 

خدمات الکترونیکى رونمایى شد.
به گزارش روابط عمومى بانک رفاه کارگران، دیتا سنتر بانک 
رفاه که امروز افتتاح شد یکى از مجهزترین و پیشرفته ترین 

مراکز فناورى اطالعات کشور محسوب مى شود و از ظرفیت 
فنى ویژه اى در مقایسه با مراکز مشابه برخوردار است. 

این گزارش مى افزاید، «ســامانه بتا» به عنوان بســترى 
به منظور تامین اعتبار بازنشســتگان معزز سازمان تامین 
اجتماعى و ســامانه نئوبانک رفاه با نام  « فرا رفاه» نیز نوع 
جدیدى از بانکدارى مبتنى بر فناورى هاى دیجیتال و هوش 
مصنوعى، محصوالت جدید بانک رفاه کارگران هستند که 
در کنار افتتاح دیتاسنتر بانک مورد رونمایى قرار گرفتند و 

بهره بردارى از آن رسما آغاز شد.
الزم به ذکر است، «سامانه بتا» به عنوان یکى از محصوالت 
جدید بانک رفاه کارگران محیط و بسترى است که از طریق 
این بانک در راســتاى ارائه و تعریف طــرح هاى مختلف 

تسهیالتى و حمایتى فراهم شده است. 
گفتنى است، سامانه نئوبانک رفاه با نام "فرا رفاه"  نیز نوعى 
بانک دیجیتال اســت که به ارائه خدمات غیر حضورى به 

مشتریان مى پردازد.

دیتا سنتر بانک رفاه کارگران افتتاح شد
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عضو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس ضمن 
مخالفت با کلیات الیحه بودجــه 1401 عنوان کرد: 
مردم تحمل فشار جدید را ندارند. جامعه را دچار التهاب 
نکنید. چرا صداى شکســتن ســتون فقرات مردم را 

نمى شنوید؟
 مهدى عســگرى گفت: توجه کنیم حذف ارز 4200 
تومانى ارز جهانگیرى نیســت؛ ارز جهانگیرى 1200 
قلم کاالى غیر ضرورى را شامل مى شد این در حالى 
است که ارز 4200 تومانى 5 قلم کاالى اساسى دارو و 

گندم را در برمى گیرد.
نماینده کــرج در مجلس بیــان کرد: اقتصــاد ما به 

موضوعاتى همچون حامل هاى انرژى، نرخ ارز، قیمت 
کاال هاى اساسى حساس مى باشد و نباید شوك هاى 
انفجارى بــه آن وارد کرد. مردم توان تحمل شــوك 
تورمى جدید را ندارند. بیــش از 10 میلیون خانوار زیر 
خط فقر هستند و میلیون میلیون خانوار در حال رفتن 
به سوى زیر خط فقر هستند. ســتون فقرات مردم در 
حال شکستن است چرا صداى آن را نمى شنوید؟ مردم 
تحمل فشار جدید را ندارند. ســفره مردم از گوشت و 
برنج خالى شده مى خواهید نان و پنیر را هم از آن حذف 
کنید؟ جامعه مستعد این اقدامات نیست؛ جامعه را دچار 

التهاب نکنید و توان مردم را بسنجید.

باستان شناسان جوان ایرانى در کاوش هاى سواحل دریاى 
مازندران، ُمهر سنگى با نقش «خرگوش» متعلق به دوره 
ساســانى و ِگل ُمهرهایى با نقوش جانــورى از جمله گاو 
کوهان دار (ورزا)، قوچ، گوزن و مرغابى را کشف کرده اند که 
در زمره کمیاب ترین و مهمترین کشف هاى باستان شناسى 
شمال ایران به شمار مى آید. میثم فالح، سرپرست هیئت 
باستان شناسى «ِقالکتى ِگل» که حدود دو هفته پیش از 
این کشف مهم خبر داده بود، با شــفاف تر شدن جزئیات 
این ُمهرها در توضیحات بیشــترى گفت: در دو فصل از 
کاوش هاى علمى باستان شناسى در تپه قالکتى ِگل محله 
ُسرخ رود استان مازندران، با کشفیاتى مواجه هستیم که در 

نوع خود در منطقه بى نظیرند و در ایران به عنوان یافته هاى 
شــاخص مطرح مى شــوند. او افزود: کشــف نخستین 
ِگل ُمهرها با نقوش جانورى همچون گاو کوهان دار (ورزا)، 
قوچ، گوزن و مرغابى و کتیبه پهلوى ساسانى با نام اشخاص 
و القاب حاکمیت و مذهبى در اطراف این نقوش، در زمره 
مهمترین یافته هاى فصل نخست کاوش در این محوطه 
بوده اســت.او با بیان  اینکه کاوش فصل دوم در قالکتى، 
عالوه بر پیدایش نخستین معمارى خشتى مربوط به دوران 
اشکانیان، کشف ُمهرى سنگى با نقش خرگوش متعلق به 
دوره ساسانى را نیز در پى داشت، اظهار کرد: خرگوش در 

این دوره نماد ماه، بارورى و نگهبانى است.

مى خواهید نان و پنیر را هم 
از سفره ها حذف کنید؟

کشف هاى باستان شناسى 
مهم در شمال ایران

اسکار گرفتن «قهرمان» 
کمى سخت شد!

رسانه ها خبر دادند در هفتاد و    ایران آرت|
نهمین دوره جوایز سینمایى و تلویزیونى گلدن 
گلوب جایزه بهترین فیلم غیرانگلیســى زبان 
به «ماشــین مرا بران» اهدا شــد. در این رشته 
فیلم «قهرمان» به کارگردانى اصغر فرهادى از 
نامزدهاى دریافت جایزه بود.  «ماشین مرا بران» 
از شــانس هاى اصلى دریافت اســکار به شمار 
مى رود و حاال با دریافت گلدن گلوب کار اصغر 
فرهادى را براى رسیدن به سومین جایزه اسکار 

دشوارتر از پیش کرده است.

انتشار دوباره 
روزنامه «19دى»

  ایسنا|  به دنبال وقفه حدود دوســاله در 
انتشــار روزنامه «19 دى»، انتشار این روزنامه 
مجدداً به صورت منظم از سرگرفته شد. مرتضى 
داستانى مدیر مسئول روزنامه «19 دى» با بیان 
اینکه فاصله انتشار اخبار در روزنامه ها و فضاى 
مجازى به روزنامه ها ضربه زده است، خاطرنشان 
کرد: روزنامه روزنامه «19 دى» براى کم کردن 
این فاصله از این به بعد هر روز پس از ساعت 14 

منتشر مى شود.  

در ایران سازنده 
واگن مترو نداریم

  ایلنا| رئیس کمیســیون عمران و حمل 
و نقل شوراى شــهر تهران در واکنش به اینکه 
یک عضو این شورا از وعده شرکت واگن سازى 
زنجان براى ساخت ساالنه 400 واگن مترو خبر 
داده است، اظهار کرد: ما تقریباً هیچ سازنده واگن 
مترویى نداریم. اینها واگن هاى راه آهن هستند 
و واگن سازى هایى که در کشور هستند در زمینه 
لوکوموتیو کار مى کنند و بیشتر در زمینه راه آهن 
بوده است، براى واگن مترو جز اتاق که یکى دو 
شرکت تولید مى کنند، چیز دیگرى امکان تولید 
ندارد و مواردى همچون سیستم ترمز و تجهیزات 
اصلى بسیار پیچیده است و ساخت آن در داخل 
کشور به راحتى نیســت؛ اما اگر صنعتگر داخلى 

بتواند تولید کند از آنها حمایت مى کنیم.

تصادف زنجیره اى
 50 خودرو  

مدیــر روابــط عمومــى مرکز    انتخاب|
اورژانس پیش بیمارســتانى و مدیریت حوادث 
دانشگاه علوم پزشــکى جندى شــاپور اهواز 
صبح روز گذشــته از تصادف زنجیره اى بیش 
از 50 خودرو در محــور بههبان-رامهرمز خبر 
داد. دقایقى بعد رئیس پلیس راه خوزســتان در 
اطالعاتى تکمیلى با بیــان اینکه تصادف در دو 
الین رخ داده گفت: در یک الیــن 9 خودرو با 
هم برخورد کرده اند و در الین مقابل، در فاصله 
حــدود 200 مترى، حدود 50 خــودرو تصادف 
کرده و سه خودرو آتش گرفته اند. او گفت که سه 
سرنشین یک خودرو سوارى و یکى از سرنشینان 
خودروى دیگر جان باخته اند. این حادثه به دلیل 

مه گرفتگى رخ داد.

62 درصد حجم سدها 
خالى است

مدیر کل دفتر اطالعات و داده هاى    ایلنا|
آبى شــرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در 
شرایط فعلى از کل حجم مخزن سدهاى کشور 
که در حدود 50/5 میلیارد متر مکعب است، حدود 
38 درصد ظرفیت این مخازن، حجم آب ذخیره 
شده وجود دارد. فیروز قاسم زاده افزود: در حال 
حاضر موجودى آب در سدهاى کشور حدود 28 
درصد کاهش نســبت به مدت مشابه سال آبى 
گذشته را نشــان مى دهد. وى خاطرنشان کرد: 
میزان پرشدگى سد مهمى چون زاینده رود، حدود 

13 درصد است.

آمریکا فرسوده است 
ســردار سرلشــکر پاســدار حسین    تسنیم|
سالمى، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى، 
گفت: مشــکالت وجود دارد، اما فقط ما نیستیم که 
مشکل داریم، بلکه دشــمنان نیز مشکالت زیادى 
دارند، آمریکا امروز در مشــکالت اقتصادى گرفتار 
شده و در پیشبرد اهداف سیاسى خود، فرسوده است و 
فرار آن از افغانستان و شکست در عین االسد را دیدیم. 
وى گفت: بخشى از انتقام سخت را گرفته ایم و بخش 
دیگرى از آن هنوز باقى مانده است و مطمئناً همه این 
را مى دانند، مقامات آمریکایى باید بدانند که نمى توان 

به ملتى تهاجم کرد و از انتقام متقابل او در امان بود.

فقط 3 نفر
 اقتصاد خوانده اند! 
  روزنامه جمهورى اسالمى|

از 45 عضو کمیســیون تلفیق بودجه، فقط سه نفر 
اقتصاد خوانده اند! باقى اعضا و حتى هیئت رئیســه 
هــم تحصیــالت اقتصــادى ندارنــد. در برخى از 
کمیسیون هاى تخصصى دیگر هم نمایندگانى عضو 
هیئت رئیسه هستند که هیچگونه تخصص مرتبطى 

با آن کمیسیون ندارند.

مالقات «احمدمسعود» با 
طالبان

  انتخاب| سعید خطیب زاده، سخنگوى وزارت 
خارجه، در پاسخ به ســئوالى درمورد صحت و سقم 
دیدار «اسماعیل خان»، والى سابق هرات و «احمد 
مســعود» با «امیرخان متقى»، وزیرخارجه طالبان، 
در ایران گفــت: ایران میزبان گــروه هاى مختلف 
افغانستانى است و در این سفر هم ایران میزبان این 
گفتگوها بوده و گفتگوهــاى خوبى بین این رهبران 
انجام شــده و امیدواریم نتیجه آن آینده درخشانى 

براى مردم افغانستان باشد.

احمدى نژاد به ترکیه مى رود
  دیده بان ایران|محمود احمدى نژاد، رئیس 
جمهور دولت هاى نهم و دهم، براى انجام یک سفر 
دو روزه، عازم ترکیه مى شود. این سفر آخر این هفته 
و  در پاســخ به دعوت برخى از دانشــگاه ها و مراکز 
پژوهشى این کشور انجام خواهد شد. کانال دولت بهار 
نوشته است؛ سخنرانى در جمع اساتید و دانشجویان 
دانشــگاه و بازدید از برخى مراکز تحقیقاتى از جمله 

برنامه هاى سفر کوتاه احمدى نژاد به ترکیه است.

نجومى بگیرها هنوز هستند
سال هاى گذشــته به دلیل عدم شفافیت    برنا|
شــاهد تخلفات مالى و فیش هاى حقوق نجومى در 
شــرکت هاى تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان مانند 
پتروشیمى دنا هستیم... براساس اسنادى که به دست 
خبرگزارى «برنا» رسیده است [...] در آبان ماه سال 
جارى حقوق 73 میلیون تومانى از شرکت پتروشیمى 
دنا دریافت کرده اســت. این درحالى است که پروژه 
هاى این شرکت هنوز در حال تکمیل است و از نظر 
اقتصادى تا به امروز، سودآورى براى صندوق ذخیره 

فرهنگیان نداشته اس ت.

«اولیانف» نباید
 تعیین تکلیف کند
  روزنامه جمهورى اسالمى|

«میخائیل اولیانف»، نماینده روســیه در مذاکرات 
وین، به نظر مى رسد خود را در جایگاهى مى بیند که 
مى تواند سرنوشت مذاکرات وین را رقم بزند و براى 
جمهورى اسالمى ایران تعیین تکلیف کند. این روحیه 
قّیم مآبى را مردم ایران از هیچکس اعم از روســى و 
چینى و آمریکایى و اروپایى نمى پذیرند و اگر مسئولین 
وزارت امور خارجه به دلیل مالحظاتى که ممکن است 
داشته باشند از اظهارنظر درباره این موضوع خوددارى 
مى کنند، به این معنا نیست که نماینده روسیه خود را 

مجاز به ادامه دخالت ها بداند.

خبرخوان

ابراهیم ایرج زاد، کارگردان فیلم «عنکبوت» که درباره 
«سعید حنایى»، قاتل زنان خیابانى مشهد در اواخر دهه 
70 اســت، از موافقت با اکران فیلم جنجالى خود پس از 
دو ســال انتظار خبر داد. ایرج زاد در پستى اینستاگرامى 
اعالم کرد این فیلم از 23 بهمن ماه روى پرده سینماها 

خواهد رفت.
او که از دو سال سنگ اندازى در راه نمایش فیلمش گالیه 
کرده بود، گفت با مساعدت معاونت نظارت و ارزشیابى 
سازمان ســینمایى، موانع و مواردى که باعث تأخیر در 

اکران فیلم شده بود، باالخره برطرف گشت.
فیلم «عنکبوت»  که در سال 98 با کارگردانى ابراهیم ایرج 
زاد و نویسندگى اکتاى براهنى ساخته شد و محسن تنابنده 
در آن نقش «سعید حنایى» را ایفا کرده، در جشنواره فجر 

سال 98 پذیرفته نشد که به نظر مى رسید دلیل آن سوژه 
جنجالى فیلم باشد؛ اما در همان بهمن 98 به درخواست 
جواد نوروزبیگى، تهیه کننده «عنکبوت»، این فیلم یک 
بار در بخش خارج از مســابقه جشنواره فجر براى اهالى 
سینماى رسانه به نمایش درآمد تا به گفته نوروزبیگى، آنها 
ببینند که کیفیت این فیلم از آثار بخش مسابقه جشنواره 

چیزى کم ندارد.
کارگردان فیلم «عنکبوت» چنــدى قبل در واکنش به 
ماجراى قتل «بابک خرمدین» توسط والدینش در پستى 
اینستاگرامى نوشــته بود: «وقتى پرداختن به الیه هاى 
زیرین جامعه یا شدنى نیست یا هزینه زیاد و تاوان دارد...
اینطور با ظهور قاتل هاى زنجیره اى جدید غافلگیر مى 
شــویم قاتل هایى که ظاهر آرام اما درون هیوال صفتى 

دارند...»
در فیلم «عنکبوت»، عالوه بر محسن تنابنده، بازیگرانى 
همچون ساره بیات، ماهور الوند، مینا ساداتى و شیرین 

یزدان بخش نقش آفرینى کرده اند.
 ابراهیم ایرج زاد که متولد ســال 60 در مشــهد و فارغ 
التحصیل رشته کارگردانى سینما در مقطع کارشناسى از 
دانشگاه سوره است، پس از ساخت چندین فیلم کوتاه، در 
سال 95 اولین فیلم بلند سینمایى خود را با نام «تابستان 
داغ» و با بازى پریناز ایزدیار و على مصفا مقابل دوربین 
برد. این فیلم در جشنواره فجر سال 95 با نامزدى در 13 
رشته، رکورد دار جشنواره فجر شد و در نهایت توانست 
دو سیمرغ بهترین فیلمبردارى و بهترین تدوین را از آن 

خود کند.

«سعید حنایى»، قاتلى زنجیره اى ملقب به قاتل عنکبوتى 
بود که در اواخر دهه 70، زنان خیابانى را در مشهد به قتل 
مى رساند. او یک بّناى ساختمان متولد سال 41 بود که به 
همراه همسر و دو پسرش در یکى از محله هاى فقیرنشین 
مشهد زندگى مى کرد. سعید حنایى در فروردین سال 81 

در زندان مرکزى مشهد اعدام شد.
حنایى توســط قاضى غالمرضا منصورى طى جلسات 
متعدد دادرسى محاکمه شــد. در پرونده  او 11 قتل ثبت 
شده بود که خود پس از دستگیرى به پنج مورد قتل دیگر 
نیز اعتراف کرد. او از مرداد 79 تا مرداد 80 به 16 فقره قتل 
دست زده بود. حنایى خود را شخصى مذهبى معرفى کرد 
و داراى سابقه رزمندگى در دوران جنگ نیز بود. به گواهى 

اهالى محل، وى فردى آرام و به دور از حاشیه بود.
پیش از برگزارى دادگاه، سعید حنایى در اعترافات اولیه 
اش عنوان کرده بود که انگیــزه او از انجام این قتل  ها 
انتقام  گیرى بود. همسر حنایى یک بار توسط یک راننده 
مســافرکش مورد تعرض قرار مى گیرد. این ماجرا تأثیر 
عمیقى روى حنایى مى  گذارد و او در ابتدا سعى مى  کند 
با مردهایى که مرتکب چنین اعمالى مى شوند برخورد 
کند اما وقتى از ســوى آنها مورد ضرب و شتم قرار مى 
گیرد تصمیم مى گیرد هدفش را تغییــر دهد و به قتل 
زنان خیابانى روى مى آورد. تمامى قربانیان او زنان تن 

فروش بودند.
حنایى در دادگاه اعالم کــرد هدف او از این قتل ها پاك 
کردن جامعه از فساد و فحشا بود. او پس از دستگیرى گفته 
بود از کار خود پشیمان نیست و اگر دستگیر نمى  شد مى  
خواست 150 زن خیابانى را به قتل برساند؛ با این حال، به 
گفته معاون قضایى وقت دادگسترى خراسان، حنایى در 
13 مورد از این 16 مورد قتل، دست به تجاوز نیز زده  بود.

حنایى به واســطه زنى خیابانى به نام «مژگان» به دام 
پلیس افتاد که آخرین هدف حنایى پیش از دستگیرى بود 
اما موفق شده بود از دست او بگریزد. یک هفته پس از این 
اتفاق، «مژگان» در طرح ویژه پلیس دستگیر مى شود و 
در بازجویى ها از ماجراى سوء قصد به جانش مى گوید. 
مأموران پلیس نیز با آدرسى که از او مى گیرند موفق به 

دستگیرى حنایى مى شوند.

سعید حنایى، قاتل زنان خیابانى مشهد به روایت هنر هفتم

«عنکبوت» جنجالى، روى پرده سینما مى آید

 آمار ها نشان مى دهد که هم اکنون مازندران، تهران و قزوین 
با نرخ سواد باالى 99 درصد باسوادترین استان ها هستند و 
سیستان و بلوچستان با 84/75 درصد، تنها استانى است که 

نرخ سوادش به 90 درصد نرسیده است. 
در جدول نرخ باســوادى در اســتان هاى مختلف کشور، 
مازندران، تهران و قزوین در صدر واقع شده اند و باسوادترین 
استان هاى کشور به حساب مى آیند و درحالى که براساس 
آخرین آمار، نرخ کل باسوادى کشور 96/6 درصد است، این 

سه استان به نرخ 99 درصد رسیده اند.

حتى مســئوالن آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزى 
مازندران توانســته اند نرخ 15/99درصد باســوادى را در 
این اســتان شــمالى ثبت کنند و امروز با افتخار بگویند تا 
ریشه کن کردن بى سوادى در اســتان فقط 85صدم درصد 
فاصله دارند. بعد از مازندران، تهران و قزوین قرار دارند که 
نرخ باسوادى آنها 99درصد است. این روزها از پایتخت خبر 
مى رسد که تهران با نرخ باسوادى 99/4 درصد باسوادترین 
شهر کشور است که در آن به ازاى هر هزار نفر فقط دونفر

 بى سواد هستند.

زنان عربستان سعودى براى اولین بار  شخصاً شترهاى خود را در رژه فستیوال شتر «ملک عبدالعزیز» شرکت 
دادند. این فستیوال براى اولین بار بخشى از رقابت را به زنان اختصاص داد.

جشنواره شتر ملک عبدالعزیز عربستان سعودى مهمترین جشنواره شتر دنیاست که با هدف زنده نگاه داشتن 
نقش شتر در تاریخ و فرهنگ شبه جزیره عربستان برگزار مى شود و «زیباترین» شتر شرکت کننده در این 

رقابت چیزى حدود 66 میلیون دالر را تصاحب خواهد کرد.
خبرگزارى «فرانسه» نوشت: زنان عربستان سعودى که در چند ســال اخیر تحوالت زیادى را در زندگى 
اجتماعى خود تجربه کرده اند، اینک سوار بر شتر و اسب در مراسمى رژه رفتند که قبًال در انحصار مردان 

این کشور قرار داشت. 
5 نفر برتر در بخش زنانه این مسابقه در مجموع حدود یک میلیون ریال سعودى (260 هزار دالر) را با خود 

به خانه بردند. در مجموع حدود 40 زن در این فستیوال شرکت کرده اند.
زیبایى شترها در مسابقه براساس معیارهاى مختلفى مانند شــکل و اندازه لب ها، گردن و کوهان حیوان 
ارزیابى مى شود. چندین شرکت کننده در ماه گذشته به دلیل تزریق بوتاکس و ژل زیبایى به شترهاى خود 

از این مسابقه حذف شدند.

کالهبردارى دیگر یک مرد خوش تیپ و سر زبان دار الزم 
ندارد. هر روز شیوه اى جدید از کالهبردارى رو مى شود که 

آدم از این روش ها انگشت بر دهان مى ماند. 
در جدیدترین روش کالهبردارى کــه در مناطق مختلفى 
در تهــران رخ مى دهد، کالهبرداران با اســتخدام یک زن 
و برانگیختن احساساســات مردمى که بــراى غذا خوردن 
آمده اند، از آنها کالهبردارى مى کنند. در این روش زن جوان 
با نزدیک شــدن به مردان از آنها مى خواهد به دلیل اینکه 
گرسنه اســت براى او ســاندویچ بخرند. مردان نیز از روى 
ترحم یا کار خیر این کار را انجام داده و پول یک ساندویچ را 
پرداخت مى کنند، اما ساندویچى در کار نیست و شب بخشى 
از پول حاصل از این کار به آن زن پرداخت و بخشى دیگر را 

صاحب مغازه براى خود بر مى دارد.

زن کالهبردار گاهى در محل آن ساندویچى از سوى برخى 
مشتریان شناسایى مى شود و براى اینکه نشان دهد نیازمند 
است، به ساندویچى هاى اطراف مى رود و در آنجا ساندویچ 
واقعى مى گیرد تا شــک افراد را برطرف کند. کالهبرداران 
فقط در یک مغازه معروف روزى یک میلیون تومان از این 
روش کالهبردارى مى کنند و ماهیانه از احساســات مردم 

حداقل 30 میلیون تومان در ماه کالهبردارى مى شود.
 به نظر مى رســد تا پیگیــرى و برخــورد پلیــس با این 
کالهبرداران بهترین روش این است که افراد خود مراقب 
این نوع کالهبردارى باشــند و بعــد از پرداخت پول حتما 
ًســاندویچ را تحویل گرفتــه و بعد از آن حتمــًا از خوردن 
ساندویچ مطمئن شوند، در غیر این صورت وجه را از صاحب 

مغازه پس ب گیرند!

رجایى، مشاور سابق هاشمى رفسنجانى در سالگرد فوت رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام ناگفته 
هایى از روابط هاشمى و احمدى نژاد را مطرح کرده و مى گوید: 

«احمدى نژاد، رئیس ستاد انتخاباتى آقاى هاشمى در شــهر تهران بود. نطق هایش  و تصویرهاى ضبط شده 
هست. او ابتدا سمپاتى و هوادارى و ارتباط را داشت. حاال بعداً مسائلى پیش آمد که مى شود  به آن پرداخت. آقاى 
هاشمى، احمدى نژاد را طرف خودش نمى دانست. یک مثالى مى زد آقاى هاشمى در مورد احمدى نژاد. بحث 
مى شد که این، چه جور آدمى است که کشور دست اوست، چقدر از برنامه اجرا مى شود یا چقدر از بودجه محقق 

شده؟ مى گفت چیزى که خودشان مى گویند حول و حوش 20 تا 25 درصد محقق شده. خب اینکه دیگر دولت 
نمى خواهد! مثال مى زد که در روستاى ما در بهرمان کسى بود به نام «اوس مهدى»  که کارش تعمیر دوچرخه 
بود. یک روزى یک موتورى که از آنجا رد مى شد، خراب شد  و نمى توانست برود. به او گفتند اوس مهدى هست 
که دوچرخه تعمیر مى کند. اوس مهدى آمد موتور را باز کرد و دل  و  روده موتور را روى زمین پهن کرد و گفت 
خیلى خوب من کار خودم را کردم. گفتند خوب ببند. گفت نه دیگر مــن همینقدر ازم برمیاد. االن احمدى نژاد 

هم همینطور است.»  

هاشمى مى گفت احمدى نژاد مثل «اوس مهدى»  است!

باسوادترین استان هاى ایران را بشناسید

کالهبردارى ساندویچى!

زنان به جشنواره شتر هم 
راه پیدا کردند!
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تعداد بسیار مدارس
 2 شیفت در اصفهان

سرپرسـت جدید اداره کل نوسـازى مدارس اسـتان 
اصفهـان گفـت: تنهـا در دو ناحیـه در مرکز اسـتان 
تعـداد زیـادى مدرسـه دو شـیفت داریـم. مجیـد 
نسـیمى با بیان اینکه با غیرحضـورى بودن مدارس 
به خاطر شـیوع کرونـا نگرانى هـا کمتر بـود، گفت: 
تعـدادى مدرسـه داریم کـه بـه دلیل آسـیب دیدن 
جدى دسـتور تخلیه دادیم و چاره اى جز تخلیه براى 
آنهـا نداریـم. وى با تاکیـد بر اهمیـت نـگاه ویژه به 
اسـتان اصفهان، گفت: درخواسـت اعتبار ویژه براى 
مدارسـى داریم که با پدیده فرونشست زمین روبه رو

 شده اند.

حتى نه در حد ُمسّکن
 محسن سلیمانى، عضو هیات علمى دانشگاه صنعتى 
اصفهان اقداماتى که تاکنون در زمینه کاهش آلودگى 
هـواى اصفهان انجام شـده را بسـیار کم اثـر خواند 
و گفت: ایـن اقدامـات حتى بـه عنوان ُمسـّکن هم 
نتوانسته اند عمل کنند پس نیازمند یک برنامه جامع 
در کنار اجراى کامـل قوانینى از جملـه قانون هواى 

پاك در همه بخش ها هستیم.

پیگیرى مطالبات
 از مجارى قانونى

 رییس کل دادگسترى استان اصفهان گفت: مطالبات 
بحق کارکنان دادگسـترى در راستاى تصویب طرح 
تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضاییه از طریق 
مجارى قانونـى پیگیرى مى شـود. حجت االسـالم 
والمسلمین اسـدا... جعفرى با اشـاره به حجم باالى 
کار در قوه قضاییه گفت: نبود تناسب میان حجم کار 
و نیروى انسـانى همواره دغدغه تمامى رؤساى قوه 

قضاییه بوده است.

به یاد دانش آموخته
 دانشگاه صنعتى 

آزمایشـگاه مهندسى مکانیک سـیاالت در دانشگاه 
صنعتى اصفهان به نام «شـهید امیر اشـرفى» یکى 
از شـهیدان سـانحه هواپیمـاى 752 اوکرایـن کـه 
دانش آموختـه ایـن دانشـگاه بـود، نامگذارى شـد. 
سرپرسـت فرهنگـى دانشـکده مهندسـى مکانیک 
دانشـگاه صنعتـى اصفهـان اظهـار کـرد: شـهید 
امیـر اشـرفى یکـى از دانـش آموختـگان مقطـع 
کارشناسـى ایـن دانشـگاه در رشـته مهندسـى 
مکانیک بـود که بـه منظور پاسداشـت نام و یـاد او، 
یکـى از آزمایشـگاه هـاى ایـن دانشـکده به نـام او 

نامگذارى شد.

آغاز بارندگى 
در اصفهان از امروز

کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
گفت: موج ناپایدار بارشى از اواسط سه شنبه (امروز) 
بیشتر مناطق این اسـتان را فرا مى گیرد. محمدرضا 
رفیعى افزود: فعالیت این موج ناپایـدار با افزایش ابر 
در استان شروع مى شود که به بارش پراکنده برف و 
باران در بیشتر مناطق این خطه به ویژه مناطق غربى 

و جنوبى منجر خواهد شد.  

جمع آورى 73 کنتور
 برق مسروقه  

73 کنتـور بـرق مسـروقه در خمینـى شـهر کشـف 
و جمـع آورى شـد. فرمانـده انتظامـى شهرسـتان 
خمینى شـهر گفت: در پى اطـالع و تحقیقات انجام 
شـده در خصوص مالخرى اموال مسروقه، مأموران 
انتظامى این فرماندهى پس از هماهنگى قضایى به 
محل اعزام شدند و در بازرسى از این محل، 200 کیلو 
گرم کابل و تجهیـزات برق و 73 کنتور برق کشـف 
کردند. سرهنگ غالمرضا براتى افزود: در این زمینه 

یک متهم دستگیر شد.

خبر

معاون اقتصادى اســتاندارى اصفهان گفت: 180 واحد 
صنعتى در استان اصفهان توســط بانک ها تملک شده 
اســت که برخى از این صنایع در حال فعالیت هستند و 

برخى نیز راکد است.
امیررضا نقش با بیان اینکه در استان اصفهان و کل کشور 
تعداد زیادى از سرمایه گذاران فعالیت خود را آغاز کرده و 
برخى از پروژه ها نیز تا 60 درصد پیشرفت داشته است، 
اظهار داشت: برخى از این شرکت ها در روند اجراى کار 
با توجه به تورم و افزایش قیمت ها دچار مشــکالتى در 
سرمایه در گردش و سرمایه ثابت شدند. وى با بیان ایتکه 
در گذشته بانک ها براى تأمین ســرمایه ثابت مقاومت 

مى کردند، گفت: در هفته گذشته در این زمینه جلساتى را 
با بانک ها داشتیم تا بتوانیم به اتمام پروژه ها کمک کنیم.

معاون اقتصادى استاندارى اصفهان با بیان اینکه حدود 
800 میلیارد تومان ســرمایه ثابت را بــراى طرح هاى 
صنعتى نیمه تمام اســتان اصفهان جذب کردیم، افزود: 
اگر این طرح سریع تر اجرایى شــود، مى توان در آینده 
نزدیک یک هزار و 200 فرصت شغلى جدید را در استان 

ایجاد کرد.
وى گفت: بررسى 300 پرونده صنعت داراى مشکل را 
در دستور کار قرار داده ایم و مورد به مورد این پرونده ها 

بررسى مى شود.

مدیر منطقه 4 شهردارى اصفهان گفت: در صدد استفاده 
از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصى جهت احداث 
رستوران هاى سنتى، پیست دوچرخه سوارى و موتورسوارى 
در ارتفاعات کوه نخودى هستیم.محمدحســین جعفرى 
فشارکى با بیان اینکه 700 هکتار از اراضى جنگلى شرق 
اصفهان و معادل 25 درصد از فضاى ســبز شهر اصفهان 
در مجاورت کوه نخودى واقع شــده است، افزود: این کوه 
قابلیت تبدیل شدن به کوه صفه دوم اصفهان را دارد. مدیر 
منطقه 4 شهردارى اصفهان با بیان اینکه کوه نخودى در 
محدوده مجموعه تفریحى شــهربازى شهر رؤیاها واقع 
شده است، ادامه داد: شهردارى منطقه 4 تاکنون یک فاز از 

طرح کوه نخودى را اجرایى کرده و پیاده روسازى و آسفالت 
جاده هاى منتهى به دامنه کوه نخودى را انجام داده است.
وى افزود: در صدد استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش 
خصوصى جهت احداث رستوران هاى سنتى، ایجاد کمپ 
خانگى، پیست دوچرخه سوارى و موتورسوارى در ارتفاعات 
کوه نخودى هســتیم. جعفرى فشارکى خاطر نشان کرد: 
کوه نخودى هیچ گونه آلودگى نــدارد زیرا بادهاى غالب 
120 روزه از شــرق به غرب اصفهان مى ورزد؛ از این رو با 
توجه به همجوارى با فضاى سبز و پتانسیل هاى خوب آن، 
از سرمایه گذاران جهت اجراى پروژه ها دعوت به همکارى 

مى کنیم.

کوه نخودى
 صفه دوم مى شود

تملک  180 واحد صنعتى در 
اصفهان توسط بانک ها 

اجراى طرح گازسوز شدن تاکسى هاى شهرى در 
اصفهان آغاز شد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانى اصفهان گفت: تمام 
خودرو هایى که در بخش حمــل و نقل عمومى در 
حال فعالیت هستند، شامل تاکسى هاى پالك زرد، 
اسنپ ها و آژانس ها مى توانند با پرداخت 20 الى 25 
درصد از هزینه نصب تجهیزات، خودرو هاى خود را 

گازسوز کنند.
حسین جعفرى افزود: این طرح در دو سال گذشته 
برنامه ریزى شده بود که اکنون تجهیزات را براى 
خدمت رسانى دراختیار مراکز قرار داده اند که یکى از 
این مراکز شرکت تعاونى تاکسیرانى اصفهان است.

وى با بیان آنکه گروه هاى مشــمول در این طرح 
مى توانند به شــرکت تعاونى تاکســیرانى مراجعه 
کنند، گفت: گروه هایى که مشمول این طرح هستند، 
باید از ســازمان تاکســیرانى مجوز داشته باشند و 
کســانى که در اســنپ عضویت دارند با در دست 
داشــتن مجوز هاى الزم این مجموعه مى توانند از 
امتیاز گازسوزشــدن خودرو هاى تاکسى بهره مند 

شوند.
در حال حاضر 21 هزار تاکسى پالك زرد، آژانس، 
بى سیم و ســرویس مدرســه همچنین 18 هزار 
تاکسى آنالین در کالنشهر اصفهان به شهروندان 

سرویس دهى مى کنند.

جلسه بررســى مطالعات فاز اول مدیریت بحران 
میراث جهانى میدان نقش جهان اصفهان با حضور 
اعضاى شــوراى تخصصى پایگاه هــاى میراث 

فرهنگى برگزار شد.
در این جلســه، مؤلفه هاى مرتبــط و تأثیرگذار بر 
وضعیــت آثــار فاخر مجموعــه میــراث جهانى 
میدان نقش جهان اصفهان بــا متدولوژى روش 
ارزیابى A که یکى از روش هاى نوین علمى کاربرد 
سیستماتیک وضعیت ســالمت و خطرات مرتبط 

محسوب مى شود، تحلیل و ارزیابى شد.
اعضاى شوراى تخصصى پایگاه ها پس از بررسى 

ابعاد مختلف طرح، با تأکید بر پیوستگى میان پالن 
مدیریت بحران و پــالن مدیریت مجموعه میدان 
نقش جهان اصفهان، به عملیاتى شــدن مطالعات 

براى مواجهه با بحران اشاره کردند.
فرهــاد عزیزى زالنى، مدیرکل امــور پایگاه هاى 
میراث جهانى وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى نیز با اشاره به اهمیت موضوع مدیریت 
بحران در این مجموعه جهانى و ارزیابى و تحلیل 
تمام بررســى ها و مطالعات انجام شده، نسبت به 
تکمیل طرح با توجه به نظرات ارائه شــده از سوى 

اعضا تاکید کرد.

هجدهمین نمایشــگاه تخصصــى صنایع، مبل 
و دکوراســیون خانگى در نمایشــگاه بین المللى 

اصفهان گشایش یافت.
در این رویداد اقتصادى محصــوالت و کاال هاى 
فعاالن حوزه مبل و دکوراسیون خانگى به نمایش 
گذاشته شده تا مردم اصفهان در گستره وسیعى از 
این محصوالت و مدل ها دست به انتخاب بزنند و 

دکوراسیون خانگى و ادارى خود را متحول کنند.
در نمایشــگاه تخصصى صنایع مبل و دکوراسیون 
خانگى اصفهان با حضور 115 شــرکت ومؤسسه 
فعال از اســتان هاى اصفهان، تهران، خراســان 

رضوى، آذربایجان شــرقى، همــدان، آذربایجان 
غربى و اردبیل در وسعت 17 هزار مترمربع فضاى 
نمایشــگاهى محصــوالت مختلفى نظیــر انواع 
مبلمان، دکوراسیون و اکسسورى، فرش ماشینى، 
لوستر، کاال و ســرویس خواب، میز و صندلى هاى 
ناهارخورى، کاغذ دیوارى و پرده عرضه شده است.

نمایشــگاه تخصصى صنایع مبل ودکوراســیون 
خانگى اصفهان تــا 24 دى ماه از ســاعت 13 تا 
20 در نمایشــگاه بین المللــى اصفهــان واقع در 
کمربندى شــرق، روبه روى منطقه روشن دشت

 دایر است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش  و پرورش 
اســتان اصفهان با بیان اینکه تا زمانى که مدارس 
کامًال حضورى نشود نمى توانیم آمار دقیقى از ترك 
تحصیل دانش آموزان داشته باشــیم، گفت: ترك 
تحصیل دانش آمــوزان در دوران کرونا خیلى مبهم 

است.
محمدرضا ناظم زاده با اشاره به تحصیل حدود 400 
هزار دانش آموز در مقطع متوسطه در استان، اظهار 
کرد: ترك تحصیل دانش آمــوزان در دوران کرونا 
خیلى مبهم است، به طورى که برخى از دانش آموزان 
در مدرسه ثبت نام مى کنند، اما به دالیل مختلف در 
کالس هاى مجازى شرکت نمى کنند که این موارد را 

به عنوان ترك تحصیل پنهان مى شناسیم.
وى با بیان اینکه تا زمانى که مدارس کامًال حضورى 
نشــود نمى توانیم آمــار دقیقى از تــرك تحصیل 
دانش آموزان داشته باشــیم، گفت: در حال تالش 
هستیم که این دانش آموزان شناســایى شوند و به 
کالس هاى درس برگردند، البته وضعیت اســتان 

اصفهان نسبت به سایر استان هاى کشور بهتر است.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش  و پرورش 
استان با اشاره به اینکه اکنون امتحانات مدارس در 
حال برگزارى اســت، گفت: امتحانات از 11 دى ماه 
شروع شد و تا 25 دى ماه ادامه دارد و در همه پایه هاى 
متوسطه به صورت حضورى در حال برگزارى است.

 معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش  و پرورش 
اســتان خاطرنشــان کرد: نمى توان گفت همه از 
برگزارى امتحانات حضورى رضایت دارند و برخى 
بخاطر عدم شــرکت در کالس هاى حضورى براى 
امتحان حضورى نگران هســتند و یــا نگران ابتال 
به کرونا هســتند، اما درمجموع همه دانش آموزان 

همکارى خوبى در برگزارى امتحانات دارند.
وى یادآور شــد: ما حتى عالئم ســرماخوردگى را 
هم جدى مى گیریم و به مــدارس اعالم کرده ایم 
دانش آموزانى که هرگونه عالئمى دارند در کالس 
درس حضور پیدا نکنند و امتحان هم در نوبت دوم از 

آنها گرفته شود.  

رئیس مجمع نمایندگان شهرســتان اصفهان گفت: آثار جبران ناپذیر بى توجهى 
به فرونشست در ســال هاى گذشته را اآلن شــاهد هســتیم و اگر امروز اتفاق 
ویژه اى رخ ندهد، بخشى از آثار فرونشســت غیرقابل پیش بینى و جبران ناپذیر

 خواهد بود.
عباس مقتدایى اظهار داشت: با توجه به ضرورت رسیدگى حداکثرى و ایجاد عزم 
ملى براى فهم عمیق از فرونشســت در اصفهان و آثار منفــى و جبران ناپذیر آن 
نامه اى را به هفت وزیر و برخى از مسئوالن کشورى از جمله رئیس محیط زیست 

کشور نوشتیم و  خواستار ورود و رسیدگى هاى فورى و جدى تر شدیم.
وى ادامه داد: تأکید کردیم که آثار جبران ناپذیر بى توجهى ســال هاى گذشته را 
شاهد هستیم و اگر امروز اتفاق ویژه اى رخ ندهد، بخشى از آثار فرونشست غیرقابل 

پیش بینى و جبران ناپذیر خواهد بود.
مقتدایى در پاســخ به اینکه مجرى اصلى حل این مشــکل کیست، توضیح داد: 
راهکارهاى حل این مشکل عمدتًا از مجارى قوه مجریه و قوه اى که کار مدیریتى 
را برعهده دارد باید انجام شــود، بودجه هاى قابل توجهى را در کشور داریم که از 
طریق آنها مى توانیم در سطح ملى و شهرستانى و استانى بهره گیرى کنیم تا آثار 
این وضعیت مخرب را کاهش دهیم یا بخشى از آنها را متوقف کنیم اما عزم قابل 

توجهى که باید شکل مى گرفت را ندیدیم.
مقتدایى با بیان اینکه خطاب ما براى حل این مشکل شخص رئیس جمهور است، 
افزود: اما این درخواست، منافاتى با پیگیرى از طریق وزارتخانه هایى نظیر وزارت 

نیرو، میراث، کشور و وزارت راه و شهرسازى ندارد.

در رصد سازمان اطالعات سپاه اصفهان بزرگ ترین مزرعه استخراج ارز با 760 
دستگاه ماینر در اصفهان کشف شد.

به گزارش خبرگــزارى صدا و ســیما، در ایــن مزرعه غیر مجاز کــه کارگاه 
متروکه آجرپزى متروکه اســت اســتخراج کنندگان ارز با تخلف در اســتفاده 
از گاز طبیعى دولتى که در تولید آجر اســتفاده مى شــد، برق ماینر ها را تأمین 

مى کردند.
غیر مجاز بودن این مزرعه در بازرسى مشترك کارشناسان سازمان صمت، گاز و 

برق شهرستان اصفهان تأیید شد.
این مزرعه که مدت ها تحت رصد سازمان اطالعات سپاه صاحب الزمان(عج) 

اصفهان بود با دستور قضایى تعطیل و مهر و موم شد.

برخورد تریلى با خودروى سوارى پراید در جاده نجف آباد به سمت فوالدشهر بعد 
از پل تیران شامگاه یک شنبه، موجب کشته شــدن دو تن و مصدومیت پنج نفر 

دیگر شد.
مدیر روابط عمومى مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى استان اصفهان گفت: این 
سانحه رانندگى ساعت 20 و 5 دقیقه شب به اورژانس پیش بیمارستانى و اعالم و دو 

واحد امدادى از اورژانس و یک واحد از هالل احمر به محل اعزام شدند.
عباس عابدى افزود: در این حادثه خانم 18 ساله و مرد 54 ساله در دم جان باختند و 
پنج نفر شامل دو زن 18 و 45 ساله، دو کودك 2 و 11 ساله و مرد 50 ساله مصدوم 
شــدند. وى افزود: مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات اولیه درمانى به 

بیمارستان منتظرى و فاطمه الزهرا(س) نجف آباد منتقل شدند.

اجراى طرح گازسوز شدن تاکسى هاى شهرى
 در اصفهان

فاز اول طرح مدیریت بحران 
میدان نقش جهان تصویب شد

گشایش نمایشگاه تخصصى 
صنایع، مبل و دکوراسیون

ترك تحصیل دانش آموزان در دوران کرونا مبهم است

کشف بزرگ ترین مزرعه
 استخراج رمز ارز

تصادف مرگبار 
تریلى و پراید در جاده نجف آباد 

مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان گفت: اگر همشهریان تمایل دارند که واکسن 
«آسترازنکا» را براى دوز سوم تزریق کنند مى توانند تا 
هفته آینده صبر کنند تا واردات این نوع واکسن به کشور 
صورت گیرد و موجودى واکسن استان براى تزریق به 

همشهریان نیز تأمین شود.
رضا فدایى در گفتگو با «ایمنا» در خصوص شیوع سویه 
«اومیکرون» لزوم تزریق دوز سوم واکسن کرونا و کمبود 
واکسن «آسترازنکا» در مراکز تجمیعى واکسیناسیون 
براى تزریق دوز سوم شــهروندان، اظهار کرد: در حال 
حاضر در مراکز تجمیعى واکسیناســیون به جز واکسن 
«آســترازنکا» همه واکســن هایى که بــه عنوان دوز 
سوم باید تزریق شود، موجود هستند به دلیل اینکه هر 
شهروندى که هر واکســن را براى دوزهاى اول و دوم 
را دریافت کرده دوز ســوم نیز همان واکسن را دریافت 

مى کند.
وى اضافه کرد: بــراى مثال هر شــهروندى دوز اول 
و دوم واکســن کرونــا را «ســینوفارم»، «بهارات»، 
«پاستوکووك» تزریق کرده براى دوز سوم نیز همین 

واکسن ها را دریافت مى کند.
مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
تأکید کرد: تنها شهروندانى که دوز اول و دوم را واکسن 
«آســترازنکا» تزریق کردند دوز سوم را هم باید همین 
واکسن را تزریق کنند که در حال حاضر در سطح کشور 
این نوع واکسن موجود نیست و اعالم شده تا هفته آینده 
واکسن «آسترازنکا» وارد کشور و در بین همه استان ها 

توزیع مى شود.
فدایى تصریح کرد: شــاید علت اینکــه ورود و توزیع 
واکسن «آسترازنکا» در شــرایط فعلى به این مشکل 
برخورده است این باشد که اکثر هموطنان رغبت خاصى 

به این واکسن داشته و دوز سوم را «آسترازنکا» تزریق 
کردند و همین گرایش بیشتر هموطنان باعث شده است 
موجودى این واکسن در سطح کشــور زودتر از مابقى 

واکسن ها تمام شود.
وى خاطرنشــان کرد: شــهروندانى که دوز اول و دوم 
واکسن را «سینوفارم» تزریق کردند اگر براى دوز سوم 
نیز همین واکسن را دریافت کنند، مشکلى براى موجودى 
واکسن نداریم، در حال حاضر مشکل کمبود موجودى 
واکسن «آسترازنکا» است و بیشــتر افراد عازم خارج از 

کشور متقاضى این واکسن براى تزریق هستند.
این متخصص بیمارى هاى عفونى گفت: اگر همشهریان 
تمایل دارند واکسن «آسترازنکا» را براى دوز سوم تزریق 
کنند، مى توانند تا هفته آینده صبر کنند تا واردات این نوع 
واکسن به کشور صورت گیرد و موجودى واکسن استان 

براى تزریق به همشهریان نیز تأمین شود.

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان: گرایش بیشتر  به واکسن 
آسترازنکا باعث اتمام موجودى این واکسن شده است 

«آسترازنکا» مى خواهید
 تا هفته آینده صبر کنید 

فرونشست اصفهان، نتیجه بى توجهى هاى گذشته
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بهاره افشــارى، بازیگر نمایش «احتمــاالت» مى گوید 
پیوستنش به تمرینات اثر تازه على شمس و دیدن آن حجم 
از تســلط بر بدن و بیان و به گفته او شور و دیوانگى دیگر 
بازیگران موجب شد از خود بپرسد به عنوان یک بازیگر در 

این سال ها با خود چه کرده است؟!
«احتماالت» به نویسندگى و کارگردانى على شمس این 
روزها روى صحنه تاالر چهارسو در مجموعه تئاتر شهر در 

تهران است.
بهاره افشارى در پاسخ به این ســئوال که آیا با این حرف 
موافق است که انتخاب شدنش براى بازى در «احتماالت» 
در گام نخست به علت چهره  شناخته شده بودن و تأثیرش 
بر میزان فروش کار بوده اســت یا خیر، مى گوید: «من به 
عنوان یک بازیگر قاطعانه مى گویم و پایش هم مى ایستم 
که در سینما، تئاتر و شــبکه نمایش خانگى، بازیگر، حتى 
بازیگر سوپراستار به هیچ عنوان، عامل فروش و دیده شدن 
کار نیست. ممکن است در حد دو روز، سه روز و... موجب 
ایجاد فضایى تبلیغاتى حول آن کار شود اما نه بیشتر و اگر 
آن کار به لحاظ کیفى در جاى درستى نباشد، تو، نمى توانى 
باعث فروش آن و دیده شدنش شوى. من معتقدم در ایران، 
چندین سال اســت که هیچ بازیگرى دیگر به تنهایى این 
قدرت را ندارد که کارى را نجات دهد. شوخى بزرگى است 
که بگوییم اگر امروز سایت فروش بلیت را باز کردیم و به 
فاصله 24 ساعت، بلیت چهار روِز دو اجرایى تمام شد بخاطر 

من! یا این یا آن! بوده است.»
  او با اشاره به اینکه واقعیت این است که بازیگران بخاطر 
جایگاه خودشان ممکن است در این حد شفاف، مانند من، 
در مورد این موضوع صحبت نکنند و بگویند ما بازیگریم و 
بخاطر ماست که تماشاگر مى آید، مى افزاید: «اما من سعى 
مى کنم این توهم را نداشته باشم. من معتقدم هرگز بازیگر 
عامل فروش نیست. اگر در جاى درستى قرار بگیرد مى تواند 
به بهتر دیده شدن آن کار کمک کند اما نمى تواند به تنهایى 
عامل فروشش باشد یا سطح کیفى کار را باال ببرد در حالى 

که کلیت کار اشتباه است.»
او ادامــه مى دهــد: «روز اولــى کــه بــه تمریــن 
"احتماالت"پیوســتم، این را کامــًال صادقانه مى گویم، 
وقتى پا به پالتو گذاشــتم با حجمى از انرژى مواجه شدم 
که ترسیدم و تالش کردم انصراف دهم اما میل قلبى ام به 

تغییر، اجازه این کار را به من نداد.» 
افشارى با اشاره به اینکه «من با موقعیتى مواجه شدم که 
موجب شد از خودم بپرســم در این سال ها چه کرده ام؟!»، 
توضیح مى دهد: «من با تســلط عجیبى بر بدن و شــور و 

دیوانگى غریبى مواجه شدم.» 
او مى افزاید: «از على شــمس خواهش کردم در روزهاى 
نخست تمرین حضور کمرنگ ترى داشته باشم و بچه ها را 

ببینم و وقتى نگاه مى کردم هر روز با چیزى مواجه مى شدم 
که موجب مى شد از خود بپرســم در این سال ها به عنوان 
یک بازیگر با خودم چه کرده ام؟! و این در حالى بود که من 
همیشه ورزش مى کردم، همیشه سعى مى کردم بر بدن و 
بیانم مسلط باشم اما باز با چیزى مواجه شدم که در مقابلش 
بسیار کم بودم و باید تالش بسیارى مى کردم تا خودم را به 

سطح این گروه برسانم و این بسیار ترسناك بود.»
افشارى توضیح مى دهد: «امروز بازى مرا روى صحنه نگاه 
مى کنید و لبخند رضایت مى زنید اما آن روز براى منى که 
به قول شما اسمى داشتم و وارد جمعى شده بودم، همه چیز 
خیلى ترسناك بود و من فقط باید تالش مى کردم اوًال به 
آن سطح برسم و ثانیًا آن سطح را رد کنم تا به چیزى برسم 
که على شمس به عنوان کارگردان کار از من مى خواست 
و ترسناك تر این بود که کارگردان کار، رفیق صمیمى من 

بود و اصًال با من شوخى نداشت و من ممکن بود در پروسه 
تمرین، این رفاقت را از دست بدهم. پس وارد چالشى شدم 

که برایم بسیار بزرگ تر از حجم ذهنم بود.» 
بازیگِر «روزگار قریِب» کیانوش عیارى در توضیح آنچه در 
طول تمرین نمایش «احتماالت» بر او گذشت، مى افزاید: 
«در نتیجه شش هفت ماه اول اینطور بود که بروم و بیایم، 
تمرین کنم، تالش کنم آن تایم باشــم و هیچ چیزى را از 
دست ندهم چون مى دانستم یک جلســه عقب ماندن از 
تمرین هاى این نمایش، برابر با از دست دادن مجموعه اى 
از اتفاقات است. مدتى که گذشت یک روز با خود فکر کردم 
و گفتم باید از االن تا روز اجرا زیســتت را تئاترى کنى. در 
نتیجه اولین کارى که کردم این بود که یکسال تمام خودم 
را به طور کامل از تصویر گرفتم و هیچ کارى را قبول نکردم. 
این پروسه، براى من، پروسه اى به شدت جذاب و مانند این 

بود که یکسال در جایى، در دانشگاهى در کشورى دیگر در 
حال تحصیل و زندگى به سبک و سیاقى دیگر بوده ام که تا 

پیش از آن تجربه اش نکرده بودم.» 
او با اشــاره به اینکه «اکنون حتى کوچک ترین اشــاره 
انگشت دســت من و دیگر بازیگران، حتى پلک زدنمان و 
هر چیز دیگرى که روى صحنه مى بینید فکر شده است و 
هیچ حرکتى روى صحنه نیست که بداهه باشد» در پاسخ 
به این سئوال که آیا یکســال قبول نکردن هیچ پیشنهاد 
کار تصویرى موجب به مضیقه افتادنش از لحاظ مالى شد 
یا خیر، مى گوید: «شــاید امروز، با توجه به آنچه بر فضاى 
اقتصادى کشور حاکم است، حرف زدن من راجع به اینکه 
فشــار مالى تحمل کرده ام ناروا باشــد. حتمًا که به اندازه 
خودم، این شــیوه از زندگى برایم دشوار و متفاوت با مدلى 
بود که همیشه زندگى مى کردم ولى در ازایش چیز بزرگ 
ترى به دســت آوردم. تأکید مى کنم که سخت گذشت اما 
امروز نمى توانم با توجه به آنچه در جامعه مى بینم، بگویم 
که تحت فشار مالى بوده ام و گفتن این حرف را در قیاس با 
آنچه در جامعه و براى دیگر شهروندان رخ مى دهد ناصواب 

مى دانم.» 
بهاره افشــارى که ســابقه ساخت دو مســتند با موضوع 
قضاوت؛ «دچار» و «سریک» را در کارنامه کارى دارد در 
پاسخ به این سئوال که آیا تصمیمى بر ادامه این مسیر دارد 
و آثارش به سه گانه تبدیل خواهند شــد یا خیر، مى گوید: 
«قبل از "سریک"، مستندى ســاخته بودم که "دچار" نام 
داشــت و احتماًال آن را دیده اید و در مــورد قضاوت بود. 
من این کار را کردم تا یک ســرى آدم هاى شناخته شده در 
هر حرفه اى از جمله آقاى مهران مدیرى، آقاى شــمس 
لنگرودى، خانم آیدا سرکیســیان و خیلى آدم هاى دیگر 
در مورد قضاوت شــدن و تأثیر این قضاوت بر زندگى شان 

صحبت کنند و آن پروژه را بسیار دوست داشتم.»
او ادامه مى دهد: «بعد از آن به ســراغ "سریک" رفتم. در 
حالى که دوست داشتم ادامه کار در مورد فردى شناخته شده 
که اجازه کار نداشت، باشد اما این اجازه به من داده نشد و در 
نتیجه به سراغ قهرمان ُکشى رفتم و اینکه ما بسیار آسان، 
قهرمان هاى مان را مى کشــیم و از آنها عبور مى کنیم، بى 
آنکه به آنها اجازه حرف زدن بدهیم. این اتفاق در "سریک" 
افتاد و در واقع بخش دوِم سه گانه اى شد که قسمت سومش 
را هم نزدیک به دو سال پیش نوشته ام ولى هنوز جسارت 

ساختنش را پیدا نکرده ام.» 
او در پایان مى گوید: «احتمال ســاخته شدن قسمت سوم 
این سه گانه که در مورد سوپراســتارى است که قضاوت، 
زندگى اش را به طور کامل متالشى مى کند و زندگى جمعى 
اطرافیانش را هم نابود مى سازد، بسیار است اما دیگر فکر 

نمى کنم بعد از آن مستندى بسازم.»

«احتماالت» و اتفاق عجیبى که براى بهاره افشارى رخ داد

به عنوان یک بازیگر با خود چه کرده  بودم؟!

تهیه کننده سریال «مســتوران» از پایان تصویربردارى این 
مجموعه تاریخى تا پایان امسال خبر داد.

عطا پناهى اعالم کرد: همچنان مشغول تصویربردارى سریال 
«مستوران» در همان شهرك مستوران هستیم و تا شب عید 
و آخر امسال ضبط کار را به پایان مى رســانیم؛ ضمن اینکه 
همزمان مراحل پس تولید مجموعه به طــور موازى در حال 
انجام است تا خیلى زود کار آماده نمایش شود. همچنین تدوین 

این کار همزمان در حال پیگیرى است.
وى گفت: این روزها بیشــتر بیژن بنفشه خواه و رؤیا میرعلمى 

به عنوان بازیگر مقابل دوربین مســتوران بازى دارند؛ ضمن 
اینکه قرار است طى ده روز آینده چند بازیگر جدید به کار اضافه 
شود. در حال حاضر تعدادى از بازیگران در مراحل تست گریم 
هستند که به زودى بعد از قطعى شدن حضورشان، خبرش را 

اعالم خواهیم کرد.
تهیه کننده «مســتوران» در پایــان خاطرنشــان کرد: این 
مجموعه اکنون در سرازیرى  قرار گرفته و بسیارى از سکانس 
هایش ضبط شده اســت، بخش کمى باقى مانده که تا پایان 
امسال تمام مى شود اما از ســوى تلویزیون هنوز زمانى براى 

پخش اعالم نشــده ولى ما تا پایان ســال کار را آماده پخش 
مى کنیم تــا ببینیم چه تصمیمى مى گیرنــد. بالفاصله بعد از 
پایان کارمان، براى ســاخت فصل دوم «مســتوران» آماده 

مى شویم.
سریال الف ویژه «مستوران» به کارگردانى مسعود آب پرور در 
حال ساخت اســت. حمیدرضا آذرنگ، بیژن بنفشه خواه، على 
دهکردى، رؤیا میرعلمى، رابعه اسکویى، صفا آقاجانى، الهام 
جعفرنژاد، مزدك رستمى، نازنین فراهانى و... از بازیگران این 

مجموعه تلویزیونى هستند. 

 سال 1396 فصل اول سریال پلیسى «نوار زرد»  پخش شد و نقش اصلى 
آن را امیر آقایــى بازى مى کرد؛ اما او در فصل جدید ســریال «نوار زرد» 

حضور ندارد.
آقایى با انتشار پستى در فضاى مجازى دلیل عدم حضورش در این سریال 

را توضیح داده و نوشته:
«با شروع پخش سریال "نوار زرد"، با تعداد بى شمارى سئوال مشترك از 
جانب شما عزیزان مواجه شده ام که چرا در سرى جدید سریال حضور ندارم؟ 
با احترام به شما عزیزان، اذعان مى کنم که بنده به دلیل تداخل قرارداد و 
تعهد به پروژه اى دیگر از همراهى عزیزانم باز ماندم و با هر تالشى موفق به 
هماهنگى و قبول مسئولیت نقش "کاوه کیهان" نشدم. براى همکارانم در 
تهیه این سریال بهترین ها را آرزو مى کنم، سپاس مى گویم بانیپال شومون 
عزیز را براى لطف و پذیرش مســئولیت نقش. روِح سیروس گرجستانى 
عزیزم قرین رحمت و نور باشد که جایش بسیار خالى است. یقین دارم از 

دیدن سرى جدید سریال، لذت خواهیم برد.»
این سریال داستان یک ســرگرد آگاهى به نام «کاوه کیهان» را روایت 
مى کند که گره پرونده هاى جنایى را باز مى کند و در این میان به پرونده اى 
برمى خورد که کشف واقعیت پاى زندگى شخصى اش را به میان مى کشد. 
این واقعیت بر مى گردد به سال ها پیش زمانى که در بم خدمت مى کرد و 

زلزله بم...

«مستوران» پایان سال آماده نمایش مى شود

چرا امیر آقایى در فصل دوم 
«نوار زرد» بازى نکرد؟

ثریا قاسمى: با رفتن لبخنده یک 
کارگردان سالم را از دست دادیم

ثریا قاســمى، هنرمند پیشکســوت کشــورمان حمید لبخنــده را از 
کارگردانان شاخص و سالم هنر کشورمان خواند.

ســریال «در پناه تو» از آثار ماندگار تلویزیون در دهه 70 است که به 
لطف کارگردانى حمید لبخنده و فیلمنامــه علیرضا طالب زاده، با تمام 
سختى ها و سانسورها، توانست تحولى در حوزه سریال هاى تلویزیونى 
رقم بزند. این سریال با بهره گیرى از داستانى عاشقانه و جوان پسند و 
با معرفى بازیگران جوانى که تا آن زمان اغلب ناشــناخته بودند و به 
سرعت محبوب شدند، در کنار هنرمندان باتجربه اى مانند ثریا قاسمى، 
ایرج راد، سیاوش طهمورث، ســعید پورصمیمى، آزیتا الچینى و پرى 

امیرحمزه پس از گذشت بیش از ربع قرن، هنوز در یادها مانده است.
ثریا قاسمى، هنرمند نام آشــناى تئاتر، سینما و تلویزیون کشورمان در 
مجموعه «در پناه تو» ایفاگر نقش «فهیمه» بود. او نقش مادر «محمد 

منصورى» با بازى زنده یاد حسن جوهرچى را ایفا مى کرد.
ثریا قاسمى با ابراز تأسف عمیق براى از دست دادن حمید لبخنده، در 
سخنانى گفت: «ما یکى از آدم هاى ســالم و شاخص هنر تصویر را از 

دست دادیم.»
قاســمى در توصیف شــخصیت فردى و هنرى او اینگونه بیان کرد: 
«متأسفانه یکى از آدم هاى سالم، مهم، باســواد و متبحر حوزه فیلم و 

سریال را از دست دادیم. 
همکارى حمید لبخنده و ثریا قاسمى به درپناه تو ختم نشد. «حکایت 
میرزا یحیى» عنوان یکى دیگر از سریال هاى این کارگردان است که 
با بازى ثریا قاسمى همراه بود. این مجموعه تلویزیونى نوروز 75 براى 

اولین بار از شبکه 2 سیما به روى آنتن رفت.  
همچنین در مجموعــه «در قلب من» به کارگردانــى حمید لبخنده، 
ســومین و آخرین همکارى این کارگردان فقید با ثریا قاسمى شکل 
گرفت که آن سریال هم اگرچه نتوانست به اندازه «در پناه تو» بیننده 
جذب کند اما باز هم از مجموعه هاى موفق دهه 70 تلویزیون محسوب 
مى شــود. ثریا قاســمى در مجموعه «در قلب من» در کنار مادرش، 
زنده یاد حمیده خیرآبادى قرار گرفت کــه ایفاگر نقش «عزیز»، مادر 

«کریم» و «رحمان» بود.

از چند روز پیش شــایعاتى درباره طالق حدیــث فوالدوند و رامبد 
شــکرابى، بازیگران ســینما و تلویزیون، در فضاى مجازى مطرح 

شده است.
ماجرا از استورى پرستو صالحى، دوست صمیمى حدیث فوالدوند 
آغاز شد. او در صفحه اینســتاگرام خود براى حدیث فوالدوند 

نوشت: «در مسیر تازه  زندگیت خواهى درخشید...»
از سویى دیگر، حدیث فوالدوند تمامى عکس هاى مشترکش 
با رامبد شکرابى را از اینســتاگرامش پاك کرده و صفحه او را 
نیز آنفالو کرده است. فوالدوند در پست اینستاگرامى اخیرش 
ویدیویى از خود به همراه برادرزاده هایش منتشــر کرده و در 

کپشن آن نوشته: «شروع دوباره...»
رامبد شــکرابى هم البتــه صفحه فوالدونــد را آنفالــو کرده اما 

عکس هاى مشترکشان را هنوز مى توان در اینستاگرامش دید.
علیرغم شایعات بسیارى در مورد طالق حدیث فوالدوند و رامبد 
شــکرآبى، تاکنون هیچیک از این دو نفر واکنش رســمى به این 

شایعات نداشته اند.
حدیث فوالدوند و رامبد شکرابى در ســال 89 در زمان پیش تولید 
یک فیلم سینمایى با هم ازدواج کردند، فیلمى که در آن نقش مقابل 
یکدیگر را ایفا کردند. آنها در ســال 95 به همراه یکدیگر در برنامه 

«دورهمى» مهران مدیرى حضور پیدا کردند.
حدیث فوالدوند متولد سال 56 در تهران است. او فعالیت هنرى خود 
را از کودکى آغاز کرد. در 12 سالگى زیر نظر گالب آدینه آموزش دید. 

رامبد شکرابى هم متولد سال 51 در سارى است. 

المیرا شریفى مقدم، مجرى معروف شــبکه خبر، در توییتى به قدرت شبکه هاى اجتماعى و قتل 
پدرش اشاره کرده و نوشته است: «شاید اگر 19 دى سال 72 شبکه هاى اجتماعى گسترده بود و 
من هم 12 ساله نبودم، عامل قتل پدرم را پیدا کرده بودم. شد 28 سال و پرونده قتلى که بدون نتیجه، 

حاال گم شده!»
المیرا شریفى مقدم یکى از مجریان معروف و گاه جنجالى شبکه خبر است. او در سال هاى 

اخیر، به عنوان مجرى در برنامه مصاحبه تلویزیونى با سران نظام دیده شده است. گریه 
هاى المیرا شریفى مقدم در آنتن زنده شبکه خبر و گفتگو با همسرش، بارها سوژه شده 

است.
المیرا شریفى مقدم و دکتر حیدرى، دو مجرى و گوینده خبر معروف رسانه ملى در دهه 
90 شمسى هستند که در برنامه هاى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى بسیارى حضور 
دارند. المیرا شریفى مقدم ، متولد هجدهم خرداد سال 60  در تبریز است. او کارشناسى 
میکروبیولوژى از دانشگاه آزاد داشته و مثل عادل فردوسى پور، مقطع تحصیالت 

عالیه را در حوزه ارتباطات دنبال مى کند.
همسر المیرا شریفى مقدم هم از مجریان معروف شبکه خبر است. داود عابدى 

گزارشگر ورزشى شبکه خبر و برنامه هاى ورزشى این شبکه محسوب مى 
شود. المیرا شریفى مقدم از سال 1379 در رسانه ملى فعالیت دارد و اخیراً، 
مجریگرى برنامه چاپ اول که برنامه صبحگاهى چالشى شبکه خبر است 

را نیز بر عهده دارد.
پدر المیرا شریفى مقدم در سال 1372 به قتل رسید. ساعت 5 و25 دقیقه عصر 
19 دى 1372، جلوى خانه آنها، افرادى براى سرقت کیف پدرش حمله مى کنند 

و پدر به قتل مى رسد. قاتالن هنوز پیدا نشده اند. شب وحشتناك قتل پدر را او در برنامه 
هاى تلویزیونى توضیح داده بود.

ماجراى قتل پدر المیرا شریفى مقدم حدیث فوالدوند و رامبد شکرابى جدا شدند؟
مجرى معروف شبکه خبر از چند روز
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«دورهمى
حدیث فو
را از کودک
رامبد شک

سختى ها و سانسورها، توانست تحولىحدیث فوالدوند و رامبد
د رقم بزند. اینسریال با بهره گیرى از
زم با معرفى بازیگران جوانى که تا آن
سرعت محبوبشدند، در کنار هنرمند
پ ایرج راد، سیاوش طهمورث، ســعید
امیرحمزه پس از گذشت بیش از ربع قر
ثریا قاسمى، هنرمند نام آشــناى تئاتر
مجموعه «در پناه تو» ایفاگر نقش «فه
منصورى» با بازى زنده یاد حسن جوه
ثریا قاسمى با ابراز تأسف عمیق براى
سخنانى گفت: «ما یکى از آدم هاى س

دست دادیم.»
قاســمى در توصیف شــخصیت فرد
«متأسفانه یکى از آدم هاى سالم، مهم

سریال را از دست دادیم. 
همکارى حمید لبخنده و ثریا قاسمى
میرزا یحیى» عنوان یکى دیگر از سری
بود. این مج قاسمى همراه با بازى ثریا
2اولین بار از شبکه 2 سیما به روى آنتن

همچنین در مجموعــه «در قلب من»
ســومین و آخرین همکارى این کارگ
اگرچه نتوانس گرفت که آن سریال هم
جذب کند اما باز هم از مجموعه هاى م
مى شــود. ثریا قاســمى در مجموعه
زنده یاد حمیده خیرآبادى قرار گرفتک

«کریم» و «رحمان» بود.

، در توییتى به قدرت شبکه هاى اجتماعى و قتل
2 دى سال72 شبکه هاى اجتماعى گسترده بود و

8ه بودم. شد 28 سال و پرونده قتلى که بدون نتیجه، 

 جنجالىشبکه خبر است. او درسالهاى
نىبا سراننظام دیده شده است. گریه
 و گفتگو با همسرش، بارها سوژه شده 

وینده خبر معروف رسانه ملى دردهه 
قتصادى و اجتماعى بسیارى حضور 
0سال60  در تبریز است. او کارشناسى
مقطع تحصیالت  لفردوسى پور،

 شبکه خبر است. داود عابدى 
ى این شبکه محسوب مى 
،اً، اخیر  ملى فعالیت دارد و

ى چالشى شبکه خبر است 

5سید. ساعت 5 و25 دقیقهعصر
قت کیف پدرش حمله مى کنند 

شب وحشتناك قتل پدر را او در برنامه 

پدر المیرا شریفى مقدم 
معروف شبکه خبر
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باشگاه سلتیک اســکاتلند مدتى پیش درخواست رسمى 
خود را بابت جذب مهدى قائدى به باشگاه شباب االهلى 
ارائه کرد، ولى باشگاه اماراتى به سلتیک پاسخ منفى داده 
و اعالم کرده اســت که در این مقطع قصد فروش قائدى 
را ندارند. این  در حالى است که اسکاتلندى ها همچنان به 
جذب این ملى پوش ایرانى اصرار دارند و این احتمال وجود 
دارد که باشگاه سلتیک پیشنهاد جدیدى به باشگاه شباب 

االهلى ارائه کند.

 باشو فروشى نیست

04

در ادامه بازى هاى هفته بیست و سوم اللیگا 2 اسپانیا، تیم 
فوتبال پونفرادینا که امیر عابدزاده را در اختیار دارد، برابر 
ساراگوسا به تساوى بدون گل رسید. در این دیدار گلر ملى 
پوش کشورمان که بعد از مدتى دورى از میادین به دلیل 
کرونا دوباره در ترکیب اصلى تیمش قرار گرفته بود، چند 
بار ناجى تیمش شد و با بسته نگه داشتن دروازه خود شب 
درخشانى را رقم زند و در بازگشت به میادین کلین شیت 
کرد. او که یکى از بهترین هاى میــدان در این دیدار  بود 
در دقیقه 74 موفق شد با یک شیرجه بلند دروازه تیمش را 

نجات دهد و مانع از گل خوردن تیمش شود.

بازگشت درخشان بچه عقاب

03

روزنامه «رکورد» چاپ لیســبون روز دوشنبه خبرى را در 
سایت خود منتشر کرد و مدعى شد که ستاره ایرانى پورتو 
دوست داشت که به تیم بنفیکا بپیوندد ولى این اتفاق رخ 
نداد. این روزنامه مشهور پرتغالى نوشــت: «شنیده ها از 
باشگاه ریوه آوه حاکى از این است که مهدى طارمى فقط 
مى خواست راهى بنفیکا شــود و ترجیحش بازى در تیم 
عقاب ها بود تا اینکه به پورتو یا اسپورتینگ لیسبون منتقل 
شود. این اتفاق البته رخ نداد و ســتاره ایرانى در تابستان 

2020 با 4/73 میلیون یورو به پورتو پیوست.»

ادعایى جنجالى 
درباره طارمى

02

در جدول 12 تیمى لیگ ســتارگان قطر هر سال 2 تیم به 
دسته پایین ســقوط مى کنند و در اتفاقى عجیب در فصل 
جارى این رقابت ها با گذشت نیم فصل اول نیمى از تیم ها 
کاندیداى سقوط شدند. السیلیه با 5 امتیاز کاندیداى اصلى 
ســقوط اســت. تیمى که رامین رضاییان را در اختیار دارد 
و او بیشــتر از همه لژیونرهاى ایرانى خطر سقوط را حس 
مى کند. الریان نیز که شــجاع خلیل زاده را در اختیار دارد با 
قرار گرفتن در رتبه دهم جدول جزو تیم هاى لبه پرتگاه قرار 
گرفته، در این میان االهلى که با در اختیار داشــتن حسین 
کنعانى زادگان با کســب 13 امتیــاز در رده هفتم قرار دارد 

فاصله بیشترى تا لبه پرتگاه دارد.

3 پرسپولیسى
در لبه پرتگاه

05

تیم هاى شــهردارى گنبد و فوالد مبارکه سپاهان در هفته 
شانزدهم مسابقات والیبال قهرمانى باشگاه هاى برتر مردان 
ایران جام «سردار دل ها» در سالن المپیک گنبد به مصاف 
یکدیگر رفتند که این دیدار با نتیجه 3 بر 2 به سود سپاهان 
صدرنشین به پایان رسید اما مسابقه دو تیم با حاشیه هایى 
همراه بود؛ به همین دلیل سازمان لیگ فدراسیون والیبال بر 
اساس گزارش ناظر این دیدار، مجتبى میرزاجانپور بازیکن 
تیم سپاهان را تا تشکیل نشست کمیته انضباطى از همراهى 

این تیم محروم کرد.

محرومیت یک سپاهانى

04

دروازه بان تیم فوتبال سپاهان از شرایط بازى در این تیم ابراز رضایت کرد.
کریستوفر کنت در سپتامبر 2021 قراردادى یک ساله با گزینه تمدید براى 

یک فصل دیگر در ایران با تیم سپاهان قرارداد خود را امضا کرد.
این دروازه بان اتریشى که به همراه همسر و فرزندانش به خاورمیانه نقل 
مکان کرده، مدت هاست که در ایران مستقر شده است. کنت گفت: باشگاه 
و تیم از روز اول به طور کامل از خانواده من حمایت کردند و به خوبى از آنها 
استقبال کردند. از زمانى که آمده ایم هیچ مشکلى نداشته ایم. اینجا ما واقعًا 

خوب کار مى کنیم و خیلى راحت هستیم.
کنت از بازى اول به میدان رفت و در 14 بازى در مجموع تنها 6 گل دریافت کرد. 
«فکر مى کنم کارم را خیلى بد انجام نمى دهم. این البته بسیار مثبت است و راضى 

هستم.»
نایب قهرمان فصل قبل در حال حاضر در رده ســوم قــرار دارد و با فاصله قابل 

توجهى از استقالل (4 امتیاز) و مدافع عنوان قهرمانى پرسپولیس (1 امتیاز) در رده 
سوم است. هدایت تیم استقالل را فرهاد مجیدى، بازیکن سابق راپیدوین اتریش بر 

عهده دارد.
کنت در ادامه صحبت هاى خود گفت: «شما هر روز متوجه مى شوید که باشگاه اهداف 
باالیى دارد. ما هواداران بزرگى داریم که فقط براى باشــگاه زندگى مى کنند، فقط 

متوجه مى شوید که آنها چقدر دیوانه فوتبال هستند.»
نکته قابل توجه در ماه آوریل است که سپاهان در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 

به میدان مى رود.

 هافبک ســپاهان در مورد اینکه این تیم شــانس 
قهرمانى نیم فصل را از دست داده گفت: این جمله 
کلیشه اى اســت ولى واقعًا به قهرمان نیم فصل جام 
نمى دهند و ما سال هاى قبل تجربه قهرمانى نیم فصل را 

داشتیم اما پایان فصل متأسفانه جام را باالى سر نبردیم.
محمد کریمى در خصوص برترى ســپاهان مقابل فوالد اظهار کرد: 
بازى سختى داشــتیم و این را به خوبى مى دانستیم که مقابل تیمى 
بازى داریم که خیلى سخت شکســت مى خورد و سخت امتیاز مى 
دهد. ما با توجه به نکاتى که کادرفنى در طول هفته به ما گوشزد کرده 
بود و با آگاهى از اهمیت 3 امتیاز این بازى براى باقى ماندن در کورس 
باالى جدول محکوم به پیروزى بودیم و خدا را شــکر به چیزى که 

استحقاقش را داشتیم رسیدیم.
وى در مورد اینکه برترى با دو شــوت چه مقدار به خوش شانســى 
ســپاهان در این بازى ارتباط دارد، گفت: اصًال این موضوع را قبول 
ندارم و شوت زدن هم بخشــى از فوتبال است و ما روى این مسائل 
تمرین مى کنیم و بى انصافى است که برد سپاهان را به خوش شانسى 

ربط دهیم. تیم ما عملکرد خوبى داشت و شایسته این پیروزى بود.

هافبک تیم ســپاهان در رابطه با نتایج این تیم و رقابت با استقالل 
و پرســپولیس در جدول توضیح داد: ما متأسفانه چند هفته برخالف 
عملکردمان نتوانستیم نتایج خوبى بگیریم و همین باعث شد کمى از 
جدول عقب بیافتیم ولى خدا را شکر با نتایج دیدارهاى اخیر به رقابت 
برگشتیم و امیدوارم هفته آینده هم بتوانیم این اختالف را کمتر کنیم 

و در ادامه فصل به صدر جدول برسیم.
کریمى در مورد اینکه سپاهان شانس قهرمانى نیم فصل را از دست 
داده، عنوان کرد: این جمله کلیشه اى است ولى واقعًا به قهرمان نیم 
فصل جام نمى دهند و ما خودمان هم سال هاى قبل تجربه قهرمانى 
نیم فصل را داشتیم ولى پایان فصل متأسفانه جام را باالى سر نبردیم 
و االن کسى یادش نیســت ما قهرمان نیم فصل شده بودیم. درست 
است این عنوان از لحاظ روحى و روانى براى تیم خوب است ولى مهم 
پایان فصل است و قول مى دهم در نیم فصل دوم با جبران فاصله با 
رقبا به صدر جدول برسیم و اگر خدا بخواهد جام را به هواداران هدیه 

دهیم.
وى در مورد دو دیدار پیاپى پیــش رو مقابل آلومینیوم گفت: دو بازى 
ســخت داریم و آلومینیوم هم نشــان داده تیم خوبى است و مقابل 
تیم هاى پرســتاره لیگ هم نتایج خوبى گرفتند و مــى توانند براى 
ما دردسرســاز شــوند؛ ولى به همان دالیلى که گفتــم ما محکوم 
به برد هســتیم و امیدوارم هم در لیگ آنها را شکســت دهیم و نیم 
فصل را با شــرایط خوبى تمام کنیــم و هم در جام حذفــى با عبور 
از این قرعه به مرحله بعد برســیم چرا که براى هــر دو جام برنامه 

داریم.
کریمى در رابطه با اینکه سپاهان و فوالد تنها نمایندگان ایران در لیگ 
قهرمانان آسیاى فصل بعد هستند هم گفت: این اتفاق خوبى نیست 
و ما دوست نداشــتیم دو نماینده از فوتبال ایران حذف شوند. خوبى 
اش براى ما این بود که سهمیه مســتقیم گرفتیم و امیدوارم نماینده 
خوبى براى فوتبال ایران باشیم؛ ولى در کل براى اعتبار فوتبال ایران 
خوب نیست که دو تیم حذف شوند و تیم دیگرى هم نباشد که مجوز 
حرفه اى بگیرد و جایگزین شــود. این نشــان مى دهد سپاهان چه 
باشگاه بزرگ و ســاختار مندى اســت که بدون هیچ مشکلى مجوز 

حرفه اى گرفته و آبروى فوتبال ایران است.

محمدرضا مهدى زاده پیــش از مصاف با 
پرسپولیس آماده بازگشت به میادین شده 
بود، اما با توصیه پزشــکان چند هفته دیگر 

هم استراحت کرد.
 پیش از مصاف با فوالد خوزســتان وقتى 
از محــرم نویدکیا در رابطه بــا مصدومان 
تیم پرســیدند، او از رضا میرزایى به عنوان 
یکى از مصدومان تیم نام برد ولى در مورد 
مهدى زاده هم صحبــت کرد و اعالم کرد 

که این بازیکن از دیدار هفتــه آینده برابر 
آلومینیــوم اراك مى تواند بــراى طالیى 

پوشان اصفهانى دوباره به میدان برود.
مهدى زاده فصل گذشته در چندین مسابقه 
بازیکن ثابت محرم نویدکیا بود و توانست 
در مصاف با صنعت نفت که با پیروزى 2 بر 1 
در آبادان خاتمه یافت، با گل دقیقه 89 خود 
یکى از ارزشمندترین گل هاى سپاهان را در 
مسیر کسب عنوان نایب قهرمانى فصل ثبت 

کند. مهدى زاده در این فصل در چند مسابقه 
به عنوان یار جایگزین براى سپاهان بازى 
کرد و حاال پس از چند هفتــه غیبت آماده 
بازگشت به میادین اســت. این بازیکن در 
بازى دوستانه اى که نویدکیا براى بازیکنان 
کمتر بازى کرده تیمش در مصاف با فوالد 
خوزســتان در نظر گرفته بود، بازى کرد تا 
بدون مشــکل آماده مصاف با آلومینیوم در 

اراك شود.

 کرد. 
راضى

قابل 
ر رده 

تریش بر 

اه اهداف 
نند، فقط 

انان آسیا 

نمى
داشتیم اما پای
محمد کریمى
بازى سختى
بازى داریم ک
دهد. ما با توج
و با آگاهى بود
باالى جدول
استحقاقشر
ا وىدر مورد
ســپاهان در
ندارم و شوت
تمرین مى کن
ربط دهیم. تی

 برد ولى در مورد 
کرد  کرد و اعالم

یکى از ارزشمندترین گل هاى سپاهان را در 
مسیر کسب عنوان نایب قهرمانىفصل ثبت 

بدون مشــک
اراك شود.

کنت:  آمارم در 
سپاهان بد نیست 

و راضى هستم

بازگشت ستاره 
محبوب نویدکیا 
به ترکیب سپاهان

هافبک سپاهان: 

به قهرمان نیم فصل جام نمى دهند

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال امروز سه شنبه نشست رسیدگى به پرونده «اریک 
بایناما» بازیکن گابنى باشــگاه گل گهر را با حضور نمایندگان سه باشگاه خواهان و 

باشگاه خوانده برگزار خواهد کرد.
در این جلسه قرار اســت رأى کمیته انضباطى فدراسیون فوتبال که نتایج مسابقات 
گل گهر با حضور «بایناما» برابر استقالل، سپاهان و پیکان را 3 بر صفر اعالم کرده 
بود، مورد بررسى قرار بگیرد. آنچه مسلم است کمیته استیناف در صورتى قادر به تغییر 
حکم کمیته انضباطى خواهد بود که دلیل، مدرك و یا شــواهد جدیدى در این مورد 
ارائه شــود که اثبات کند بازیکن گل گهر با توصیفات ماده 61 درباره شرایط بازیکن 
غیرمجاز انطباق نداشته و مدارك و مستنداتش مجعول، مزور یا غیرواقعى نیست که 
البته رسیدن به چنین نتیجه اى با توجه به سوابق پرونده و اینکه باشگاه گل گهر هم تا 
حدودى این موضوع را پذیرفته است، ولى کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال را مقصر 

ماجرا مى داند، در نهایت دور از ذهن به نظر مى رسد.
بررسى سوابق احکام مشابه در فوتبال ایران یادآور پرونده جنجالى «موتومبا» بازیکن 
اوگاندایى باشگاه راه آهن است که در آن مورد هم کمیته استیناف فدراسیون فوتبال 
نتایج بازى هاى باشگاه متخلف را 3 بر صفر به سود شاکیان اعالم کرد. در آن پرونده 
که در تابستان ســال 1394 مورد بررســى قرار گرفت بعد از چند مرحله رسیدگى 
در نهایت کمیته اســتیناف علیه راه آهن رأى داد و این تیم با 3 بر صفر شدن شش 
مسابقه  اش مستقیماً به لیگ دسته اول سقوط کرد. در حکم آن پرونده استیناف اعالم 

کرد: «نتیجه هر یک از مسابقات باشگاه راه آهن که از بازیکن مذکور مقابل تیم هاى 
پرسپولیس، نفت مسجدسلیمان، پیکان، استقالل خوزستان و سایپاى البرز استفاده 

کرده، 3 بر صفر به نفع باشگاه هاى فوق الذکر اعالم مى شود.»
نکته جالب توجه این اســت که باشــگاه پیکان در هر دو پرونده در جایگاه خواهان 
حضور دارد، طرف مقابل بازیکن اهل قاره آفریقاســت که به دلیل تخلفات در ارائه 
مستندات و مدارك غیرمجاز شناسایى شده و نتیجه با حکم کمیته استیناف در سال 
94 سه بر صفر به سود رقبا اعالم شد. باید دید این حکم و نتیجه شش سال بعد دوباره 
از جانب استیناف و این بار به سود سه باشگاه استقالل، پیکان و سپاهان مورد تأیید 

قرار مى گیرد؟!

مدافع تیم ملى که بخاطر ماجراى معروف به اتوبوس تیم ملى، هفته هاى پرخبرى را 
پشت سر مى گذراند، شاید جلوى عراق و امارات، جایى در لیست نفرات منتخب دراگان 

اسکوچیچ نداشته باشد.
در شرایطى که یکى دو هفته قبل عنوان شد علیرغم حاشیه هاى به وجود آمده براى 
کنعانى زادگان او مشکلى براى همراهى تیم ملى ندارد و نام او در فهرست اسکوچیچ 
براى دو بازى بهمن ماه دیده شــده اما روزنامه «همشهرى»  مدعى شده که احتمال 

اینکه مدافع تیم االهلى قطر از تیم ملى خط بخورد، وجود دارد.

بر اساس این گزارش، دراگان اسکوچیچ به شدت از رفتارى که کنعانى در اردوى تیم 
ملى انجام داده ناراحت است و حتى به نزدیکانش گفته که این اشتباه بزرگ مى توانست 
اتفاقاتى را براى تیم ملى رقم بزند که حتى موقعیت ایران را براى صعود به جام جهانى 
تحت تأثیر قرار دهد. اسکوچیچ حتى این موضوع را هم عنوان کرده که حفظ احترام 
و شخصیت تیم ملى، یک خط قرمز مهم براى اوست و اجازه نمى دهد تا هیچ کدام از 
اعضاى تیم ملى شخصیت این تیم را زیر ســؤال ببرند. این احتمال وجود دارد که نام 

کنعانى زادگان در لیست سیاه تیم ملى براى بازى با عراق و امارات قرار بگیرد.

امیر ارسالن مطهرى مهاجم 28 ساله تیم استقالل 
در فصل جارى هنوز نتوانسته آنطور که باید و شاید 

در ترکیب تیمش به میدان برود.
در طول ماه هاى اخیر و در فصل بیست و یکم لیگ 
برتر سرمربى استقالل عالقه چندانى براى بازى 
دادن به امیر ارسالن مطهرى از خود نشان نمى داد.

 در چهارده هفته گذشته لیگ برتر این بازیکن در 
12 بازى براى اســتقالل به میدان رفته و تنها در 
دو دیدار اصًال  حضور نداشــته است. اما ارسالن 
مطهرى غیر از دو بازى اول فصل استقالل مقابل 
هوادار و ذوب آهــن -که رودى ژســتد هنوز به 
اســتقالل نیامده بود- و به ترتیب 78 و 58 دقیقه 
در ترکیب اصلى استقالل بازى کرد، دیگر همیشه 

ذخیره بوده است.
بیشــترین دقایق بازى این مهاجــم گلزن به دو 
دیدار اســتقالل مقابل تراکتور و گل گهر  محدود 
مى شــود. مطهرى در این دو بازى از ابتداى نیمه 
دوم در ترکیب استقالل به میدان رفت و در سایر 
دیدارهاى استقالل هشت بار دیگر در ترکیب قرار 

گرفت که معموًال در دقایق پایانى بود.
با این همه مطهرى با وجود دقایق کم بازى 

براى استقالل 
(345 دقیقه) 

در جمع گلزنان 
این تیم با دو گل زده پس از یامگا و جعفر سلمانى 
بهترین گلزن این تیم به شمار مى رود. در این مدت 
بسیارى از کارشناسان فوتبالى به ویژه پیشکسوتان 

استقالل نسبت به چرایى عدم حضور این مهاجم 
28 ســاله که هر بار در ترکیب استقالل به میدان 

رفته مؤثر بوده واکنش نشان داده اند.
حاال از نزدیکان باشگاه استقالل مى شنویم که این 
موضوع براى مدیران این باشگاه هم باعث تعجب 
است. به ویژه در شرایطى که رودى  ژستد، مهاجم 
فرانسوى اســتقالل در 9 بازى و طى 730 دقیقه 

تنها یک گل زده دارد!
شنیده ها از ســاختمان خیابان عالمه سعادت آباد 
حاکى از آن است که این موضوع از سوى مدیریت 
با کادر فنى مطرح شده و قرار است آنها در گزارشى 

توضیح بدهند.

مدیریت استقالل، پیگیر دلیل غیبت 
گیتاریست آبى ها

تکرار رأى تاریخى پس از 6 سال 

گمانه زنى جدید درباره مدافع خبرساز تیم ملى

8 و 58 دقیقه  بود- و به ترتیب 78 8ده
ىاستقالل بازى کرد، دیگر همیشه

ت.
قبازى این مهاجــم گلزن به دو 
ل مقابلتراکتور و گل گهر  محدود 
هرى در این دو بازى از ابتداى نیمه 
ستقالل به میدان رفت و در سایر 
الل هشت بار دیگر در ترکیب قرار 

در دقایق پایانى بود. ًال
هرى با وجود دقایق کم بازى 

ل زده پس از یامگا و جعفر سلمانى 
ن تیم به شمار مى رود. در این مدت 
ناسان فوتبالى به ویژه پیشکسوتان 

توضیح بدهند.

سرمربى تیم فوتبال المپیک لیون فرانسه به صورت رسمى درباره 
جذب سردار آزمون مهاجم تیم ملى ایران اظهار نظر کرد.

تیم فوتبــال المپیک لیون در هفته بیســتم لیگ فرانســه برابر 
پارى سن ژرمن به تساوى یک - یک رسید.

 در پایان این مســابقه، خبرنگاران عالوه بر سئواالتى که درباره 
شرایط بازى از سرمربى المپیک لیون پرســیدند، پرسشى را در 

خصوص آخرین وضعیت جذب سردار آزمون مهاجم ایرانى تیم 
زنیت سنت پترزبورگ طرح کردند. «پیتر بوس»، سرمربى هلندى 
تیم لیون، در پاسخ با خنده گفت: «امیدوارم این اتفاق رخ بدهد. این 

موضوع در حیطه اختیارات من نیست.»
گفته مى شود لیون براى عقد قراردادى چهار ساله با سردار آزمون 
به توافق رسیده اما قصد دارد این مهاجم ایرانى را از نقل و انتقاالت 

زمستانى همین فصل در اختیار بگیرد.
قرارداد آزمون بــا زنیت در پایان این فصل تمام مى شــود و وى 
مى تواند به عنوان بازیکن آزاد به هر تیمــى که مى خواهد برود 
اما براى خروج از روسیه در زمستان باید مبلغى را به باشگاه زنیت 

بپردازد.
گزارش ها حاکى است لیون که نگران غیبت چند مهاجم خود به 

دلیل حضور در مسابقات قهرمانى آفریقاست، مبلغ 3 میلیون یورو 
را براى خرید زمستانى آزمون به زنیت پیشنهاد کرده است.

ســایت matchtv به نقل از رســانه هاى فرانسه گزارش داد 
که هنوز توافق بین دو باشگاه حاصل نشــده است و تیم روسى 
خواهان مبلغى حدود 6 میلیون یورو براى آزاد کردن آزمون شده 

است.

اظهار نظر رسمى سرمربى لیون درباره جذب آزمون
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026006446 مورخ 1400/05/13 هیات سه آقاى فرهاد توکلى 
به شناسنامه شــماره 366 کدملى 4172029426 صادره الیگودرز فرزند عباس نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 192,56 مترمربع پالك شماره 12913 فرعى از 
14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان از سند 

29576-98/4/22 دفترخانه 132 اصفهان تایید گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع 
در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع 
قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/06 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/10/21 - م الف: 1248252 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /10/111

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

شماره: 140060302006006329- تاریخ: 1400/10/04 
راى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 10431 و دفتر 663 صفحه 578 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 

متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/خانم حسن کریمى اندانى به 
شناسنامه شماره 10417 کدملى 1142329011 صادره فرزند ابوالقاسم نسبت به 3دانگ مشاع 
از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 198/27 مترمربع پالك شماره 89 فرعى از 105 اصلى واقع 

در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 10431 و دفتر 663 صفحه 578 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 
متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/خانم مریم کارخیران خوزانى 
به شناسنامه شماره 7089 کدملى 1142295907 صادره خمینى شهر فرزند محمدعلى نسبت 
به 3دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 198/27 مترمربع پالك شماره 89 فرعى از 
105 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 
شماًال در سه قسمت که دوم غربى است به طول 10/45 متر و 9/79 متر و 1/63 متر و 3/64 متر 

دیواریست به دیوار 105/89 
شرقا در سه قسمت که دوم جنوبى است اول به طول 4/30 متر درب و دیواریست به شارع دو به 
طول 86/ متر و سوم به طول 6/22 متر و 5/30 متر و 4/79 متر و 4/08 متر دیوار به دیوار 105/86

جنوباً در سه قسمت که دوم غربى است به طول 1/50 متر و 36/ متر و 7/36 متر و 1/27 متر دیوار 
به پالك 105/962 

غرباً به طول 13/37 متر دیوار به دیوار پالك 105/101 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق 
مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/06- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/21- 
م الف: 1248277 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى -  محمد کیانى. عضو قضائى - سید 

محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /10/115

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

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

ردیف 1ـ راى شــماره 11166- 1400/9/16 هیات چهارم آقاى قاسم مانیان سودانى به 
شناسنامه شماره 80 کدملى 1290749523 صادره اصفهان فرزند امیر در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 203,05 مترمربع از پالك شماره 1 فرعى از 7 اصلى واقع در واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضى مورد ثبت صفحه 

407 دفتر 1113 امالك 
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/10/06 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/10/21-

 م الف: 1248434- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/113

تحدید حدود اختصاصى
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالك  شــماره 807 فرعى واقع در علویجه یک 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام آقاى ستار زمانى علویجه  فرزند 
حســن در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید حدود آن به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاى نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1400/11/14 ساعت 8 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید حدود روز بعد انجام مى 
پذیرد. لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مى گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تا ســى (30) روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
1400/10/21 - 1257807/ م الف - کفیل ثبت اسناد و امالك بخش مهردشت  - نصراهللا 

علینقیان /10/177

استاد دانشگاه علوم پزشکى شیراز و عضو کمیته علمى 
کشورى مقابله با کرونا با بیان اینکه شمار آزمایش هاى 
مثبت اومیکــرون رو به افزایش اســت، اظهار کرد: در 
ســه هفته اخیر درصد موارد آزمایش مثبت اومیکرون 
در کشــور از 8/7درصد به 27/73 درصد از نمونه هاى 

ارسالى رسیده است.
اورنگ ایالمى افــزود: باید تمهیداتى براى اســتقبال 
بیشتر از  دوز ســوم واکســن در نظر گرفته شود، تا با 
پیک جدید موجه نشــویم ، تاکنــون 9 میلیون نفر در 
کشور دوز ســوم کرونا را دریافت کرده اند و تأکید شده 
اســت که دوز سوم ســطح ایمنى را خیلى افزایش مى 

دهد و براى ایجاد ایمنى بیشــتر در برابر ســویه جدید
 کمک مى کند.

عضو کمیته علمى کشــورى مقابله بــا کرونا در ادامه 
درباره دریافت واکســن بــراى گروه ســنى 12 تا 18 
ســال هم گفت: مطالعات گســترده اى در این زمینه  
انجام شده و مؤسسات بهداشــت و درمان در بسیارى 
از کشــورها نشــان دادند در این گروه هم دریافت دوز 
یادآور  الزم است، با توجه به اینکه اومیکرون در حوزه 
خلیج فارس و بحرین و کویت زیاد شده است این خطر 
بیخ گوش کشور ماست و خطر ابتالى بیشتر در کشور 

وجود دارد.

به گفته محققان، با توجه به رعایت تمام اقدامات پیشگیرانه 
و اقدامات واکسیناسیون، ممکن است پاندمى ویروس کرونا 

تا ماه مى (اردیبهشت) پایان یابد.
«الکساندر سرگئیف»، رئیس آکادمى علوم روسیه، مى گوید: 
«من انتظار دارم که پاندمى کووید 19 به اپیدمى هاى فصلى 
مانند آنفلوآنزا تبدیل شــود. باید بگویم که وضعیت فعلى 
تقریبًا شبیه دهه 1960 اســت، زمانى که اپیدمى آنفلوآنزا 
هنگ کنگ اثرات بسیار جدى داشت و بسیارى از مردم به 

شدت بیمار بودند.»
وى در ادامــه مى افزاید: «اما واکســن ها و داروها به موقع 
ساخته شدند و اکنون 60 ســال است که با آنفلوآنزا زندگى 

مى کنیم و تقریبًا به آن عادت کرده ایــم. آنچه امروز براى 
کووید در حال رخ دادن است از برخى جهات مشابه به نظر 
مى رســد. اگر پروتکل هاى دارویى خوب و قابل اعتمادى 
وجود داشته باشد، شاهد یک بیمارى مانند آنفلوآنزا معمولى 
خواهیم بود.» در همین حال، «تایرا گروو کراوس»، رئیس 
اپیدمیولوژیست در مؤسسه سرم ســازى دانمارك، گفت: 
«سویه اومیکرون پایان پاندمى کووید 19 را به همراه دارد 
و ما تا دو ماه دیگر به زندگى عادى خود باز خواهیم گشت.»

علیرغم نگرانى هاى اولیه مبنى بر اینکه اومیکرون مى تواند 
به دلیل افزایش سطح عفونت، دوره پاندمى را طوالنى کند، 

کراوس گفت که در واقع مى تواند پایان همه گیرى باشد.

شمار آزمایش هاى مثبت 
اومیکرون رو به افزایش است

پاندمى کووید 19 به زودى 
اپیدمى فصلى مى شود؟

شناسایى موارد بیشتر 
اومیکرون در چین

   ایسـنا | مقامـات چین از شناسـایى موارد بیشـتر 
ابتال به سویه اومیکرون در این کشور همزمان با تشدید 
محدودیت ها در شـهرها خبر دادند. روز دوشـنبه موارد 
بیشـترى از ابتال به سـویه بسیار مسـرى کروناویروس 
موسـوم به اومیکرون در چیـن گزارش شـده و مقامات 
نسـبت به احتمال شیوع گسـترده ویروس در شهرهاى 
بزرگ تنها چند هفته پیـش از آغاز بـازى هاى المپیک 
زمسـتانى پکـن ابـراز نگرانـى کرده انـد. ظهور سـویه 
اومیکرون در چین آزمونى اسـت تا بار دیگر اثربخشـى 
استراتژى «کووید صفر» در این کشـور را مورد بررسى 
قرار دهد. مقامات چین پیش از این نیز چندین بار به این 

روش با شیوع ویروس مقابله  کرده اند. 

واکسیناسیون اجبارى؛ نه
   ایرنـا |یـک روان  درمانگـر و مـدرس دانشـگاه در 
خصـوص طـرح واکسیناسـیون اجبـارى بـراى مقابله 
بـا کرونـا اظهـار کـرد: اجبـار و الـزام در خصـوص هر 
مسـئله باعث جبهه گیـرى و مقاومت در برابـر پذیرش 
موضـوع خواهـد شـد. مهـدى عسـکرى پور تصریـح 
کرد: امـروزه در زمینـه تربیتى هم تنبیـه و توبیخ حذف 
شـده و بـه منظـور تقویـت رفتارهـاى مثبـت و حذف 
رفتارهـاى منفـى مؤلفه هـاى تشـویقى بـه کار گرفته 
مى شـود. رفتاردرمانگران نیـز تقویت مثبـت و منفى را 

جایگزین تنبیه کرده اند.

آگهى تغییرات
شرکت زیبا سازان ماندگار پارتاك شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 63746 
و شناســه ملــى 14008855058 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1400/09/24 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد : امین حسن حسینى به کدملى 
1293243353و شیوا موسوى به کدملى 
1270263617و سید عماد موسوى به 
کدملــى 1229594787بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دوســال 
انتخــاب گردیدند. ناهید معمــار زاده به 
کدملــى 1286485444 و آقاى مهدى 
مسیبى به کدملى 5419722682 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1256981)

آگهى تغییرات
شرکت ارمغان فوالد اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 65715 و شناسه ملى 14009468319 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1400/09/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت هاى مالى سال 1399 شامل ترازنامه و صورت هاى ســود و زیان و جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت 
نواندیشان به شناسه ملى 10100200524 بعنوان بازرس اصلى و علیرضا کاروان به شماره ملى 1270818155 بعنوان بازرس على البدل براى یک سال مالى انتخاب گردیدند. - روزنامه 

نصف جهان جهت درج اگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1256972)

آگهى تغییرات
شرکت داده گستر خط روشن شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1921 و شناسه ملى 
10260683158 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى خمینى شهر به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شــهر خمینى شهر، محله دانشگاه 
صنعتى ، خیابان کمربندى خمینى شهر ، خیابان شهرك علمى تحقیقاتى فازبى ، پالك 100 
، ساختمان اندیشه D100 ، 2 ، طبقه سوم ، واحد 409 ، کدپستى 8415680076 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1256996)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آرمان گهر زنده رود درتاریخ 1400/10/15 به شماره ثبت 69774 به شناسه 
ملى 14010668970 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه 
فعالیت نمیباشد: خدمات شــهردارى از قبیل جمع آورى زباله ، جارو و تمیزکارى و نظافت شهرى 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش حبیب آباد ، شهر حبیب آباد، محله 
شهید بهشتى ، آیت اله طالقانى ، خیابان (دوم) ، کوچه ((مهورى)) ، پالك 7 ، طبقه همکف کدپستى 
8346118313 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 
100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شــماره 700 مورخ 1400/10/08 نزد بانک سپه شعبه دولت آباد با کد 1574 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى سعید عرب 
حبیب آبادى به شماره ملى 1270224697 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم الهام 
مهورى به شماره ملى 5100051752 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدرضا عرب حبیب آبادى به شماره ملى 6609796351 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاى مهدى کرمانى حبیب آبادى به شماره ملى 6609845352 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال آقاى عباس نوربخش حبیب آبادى به شماره ملى 6609962286 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 (1257757)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى صفا برق سپاهان درتاریخ 1400/10/12 به شــماره ثبت 69708 به شناسه ملى 14010659559 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و مشاوره و نظارت و تعمیرات و بهینه سازى و اجراى 
شبکه هاى توزیع انتقال نیروى نیروگاه هاى خصوصى و دولتى و پست هاى فوق توزیع و انتقال نیرو و پروژه هاى روشنایى و سیستم هاى مکانیکى و حرارتى و 
برودتى، پیاده سازى سیستم هاى اطالعات جغرافیایى و اجراى پروژه هاى عمرانى و کلید تحویل، تهیه و نصب و راه اندازى انواع تاسیسات نفت و گاز و آب و 
برق و مخابرات و ماشین آالت و کارخانجات صنعتى، تولید انواع چراغ هاى روشنایى پایه هاى فلزى و بتنى و سازه هاى مرتبط، تولید ارت و یراق آالت شبکه هاى 
توزیع و انتقال نیرو و تجهیزات نیروگاهى و قطعات و تجهیزات صنعتى و تاسیسات الکتریکى و اتوماسیون و ابزار دقیق و سیستم هاى حرارتى و برودتى، کلیه 
خدمات فنى مهندسى، مدیریت پروژه در زمینه ارتباطات سیستم هاى مخابرات فیبر نورى به جز مواردى که به موجب قانون در انحصار شرکت مخابرات ایران 
است، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، اخذ وام و تسهیالت از بانک هاى خصوصى و دولتى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت، 
اخذ و عطاى نمایندگى از شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، طراحى و فعالیت در زمینه سیستم هاى اعالم و اطفاء حریق 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 قائمیه 
، کوچه شهید سید اصغر موســوى [9] ، خیابان قائمیه ، پالك 0 ، طبقه اول ، واحد شرقى کدپستى 8177915951 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى 
شماره 14001032867 مورخ 1400/10/05 نزد بانک صادرات شعبه حکیم شفاهى با کد 1903236 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى سینا 
صفائى انارکى به شماره ملى 1270761153 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سعید صفائى انارکى به شماره ملى 1292747269 به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رسول جهان بخش قهجاورستانى به شماره ملى 1293290531 به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى 
و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاى مهیار نجفى انارکى به شماره ملى 1270436971 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم آرزو پهلوانى خوابجانى به شماره ملى 
1270974440 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1256991)

روى موج کووید-19

اومیکرون سویه جدید کرونا این روزها حسابى 
سر و صدا کرده و دانشمندان را وا داشته است 
تا با نگاهى دیگر به ایــن بیمارى توجه کنند. 
در ایران نیز با مشــاهده اولین مــورد از ابتال، 
بالفاصله هشدارها آغاز شد تا مردم بدانند که 
هنوز میزبان کرونا هستند و باید به هشدارها 
بسیار جدى تر از قبل توجه کنند. کارشناسان 
و متخصصان انستیتوپاســتور ایــران نیز که 
پرچمدار شناســایى رفتارهاى این ویروس در 
کشور است، حسابى سرشان شلوغ شده است. 
رئیس این مرکز تحقیقاتى و علمى جزو افرادى 
است که از روزهاى نخست در هر شرایطى با 
آرامش پاسخ شبهات را داده و با زبان علم تأکید 
کرده که مقابله با کرونا مختص یک ارگان یا 
دستگاهى نیست و همه باید در کنار یکدیگر 
براى شکست آن بسیج شوند. علیرضا بیگلرى 
این بار نیز با دقت پاسخگوى سئواالت خبرنگار 

«ایسنا» بود.

گفته ها حاکى از این است 
که قدرت ســرایت سویه 

جدید باالست.
بله، قدرت انتقال اومیکرون بســیار باالتر از 
سویه دلتاســت. به طور فرض اگر فردى دچار 
کرونا از نوع دلتا بود، در یک جمع مى توانست 
سه نفر را مبتال کند اما در سویه اومیکرون فرد 
مبتال در یک جمع همه افراد را مبتال مى کند و 

این در شرایط فعلى نگران کننده است؛ چراکه 
تجمعات، سفرها و مراسم زیاد شده و این امر 
باعث مى شود اگر فردى در آن جمع مبتال باشد، 

دیگران را نیز درگیر این بیمارى کند.

با ایــن توصیف هر عالمت 
ســرماخوردگى کــه فرد 
داشته باشد باید شک اولش 

اومیکرون باشد؟

بله، ولى حتمًا باید تست داده شود و در صورت 
مثبت بودن نتیجه، حتماً باید قرنطینه آغاز شود. 
البته تست ها در 70 درصد موارد نتیجه درست به 
فرد ارائه مى دهد و در صورتى که فرد در روزهاى 
نخست ابتال قرار داشته باشد و یا روزهاى پایانى 
را سپرى مى کند، احتمال منفى کاذب وجود دارد 
و انتظار داریم افراد حتماً موارد را رعایت کنند تا 
بتوانیم وضعیت را کنترل کنیم. در شرایطى که 
اپیدمى است و بیمارى تنفسى در جامعه شایع 

است، اگر عالیمى را مرتبط با بیمارى مالحظه 
کردیم باید احتمال کووید داده و بهترین راه حل 
این است که با این قضیه برخورد سیستماتیک 
داشته باشــیم؛ به همین دلیل وقتى بیمارى در 
جامعه شیوع یافته و عالئم مربوطه را نیز داریم، 
محتمل باید بگذاریم که بیمارى شایع است و 
به پزشــک مراجعه کنیم. البته عنوان مى شود 
تعداد روزهاى قرنطینه سویه اومیکرون کمتر 

از سویه دلتاست.

در شرایط فعلى به  عنوان 
کسى که در مرکز تشخیص 
این بیمارى قــرار دارید و 
همه زیر و بم کرونا دســت 
شماســت، توصیه تان به 

مردم چیست؟
رعایت همــه پروتکل هاى اعالمــى، توصیه 
اکید در شــرایط فعلى است. ماســک بزنیم، 
دست هایمان را مرتب شسته و فاصله اجتماعى را 
رعایت کنیم. دو سال مهمانى نرفته ایم، دو سال 
در تجمعات حضور نداشتیم، این مدت هم همین 
رویه را ادامه دهیم تا وارد پیک نشویم. همه این 
موارد درخواست کسى است که در این مدت هم 
در جبهه تشخیص به همراه همکارانش حضور 
داشته و هم در جبهه تهیه واکسن. رعایت موارد 
اعالم شده بهترین کار اســت و البته حتماً باید 
واکسن را به  عنوان ســالح اصلى مدنظر قرار 
داده و اقــدام به تزریق آن کنیــم. اگر دوز اول 
تزریق شــده، به  دنبال تزریق دوزهاى بعدى 
باشــیم و اگر دوز دوم را دریافت کرده ایم، حتمًا 
دوز یادآور فراموش نشود. فراموش نکنیم که از 
زمان شیوع ویروس کرونا، سویه هاى زیادى را 
تجربه کرده ایم و امروز که نوبت به جوالن سویه 
اومیکرون رسیده اســت، یادمان نرود که اگر 
بخواهیم با این سویه عادى انگارانه رفتار کنیم، 
ترکش هاى آن به سوى ما نشانه خواهد رفت و 

متضرر اصلى این بى تفاوتى، خود ما هستیم.

رئیس انستیتو پاستور ایران:

 بهترین راه  مقابله با کرونا برخورد سیستماتیک است

طبق نتایــج یک مطالعه، در حالى که ســویه 
اومیکرون به عنوان یک سویه «خفیف» در نظر 
گرفته مى شــود، عالئم جدید آن شامل حالت 

تهوع و از دست دادن اشتها عنوان شده است.
طبق گزارش انجمن ســالمت ملى بریتانیا، 
عالئم کرونا به طور کلــى عبارتند از: «درجه 
حرارت باال، ســرفه مداوم، یا از دست دادن یا 
تغییر در حس بویایى یا چشایى». با این حال، 
برخى از افراد حالت تهوع و از دست دادن اشتها 
نیز داشــته اند؛ عالئمى که معمــوًال با کووید 

مرتبط نیستند.
به گفته «تیم اسپکتور»، پروفسور اپیدمیولوژى 
ژنتیک در کالج کینگز لندن، اینها عالئم شایع 
هســتند. برخى از آنها حالت تهوع، تب نسبى، 

گلودرد و سردرد داشتند.
بر اساس تجزیه و تحلیل از 43 مطالعه، چهار 
عالمت شایع سویه اومیکرون عبارتند از: سرفه، 
خستگى، احتقان و آبریزش بینى. در این گزارش 
آمده اســت که در برخى موارد، استفراغ نیز به 
عنوان یک عالمت در میــان مبتالیان به این 

سویه گزارش شده است.

تهوع و بى اشتهایى از 
عالئم جدید اومیکرون
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آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى چشــمه مروارید زاینده رود سهامى خاص به شــماره ثبت 43295 و شناسه ملى 
10260611397 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/08/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید چادگانى پور به کدملى 5759130765 و حسین چادگانى پور به کدملى 
1150086750 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1256984)

آگهى تغییرات
شرکت آرانکوه شیمى سهامى خاص به شماره ثبت 360 و شناسه ملى 10260078884 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/09/16 محل شرکت در واحد ثبتى شهرضا بنشانى : استان اصفهان 
، شهرستان شهرضا ، بخش مرکزى ، دهستان دشت ، روستا شهرك صنعتى سپهرآباد، محله ندارد ، خیابان 
هفتم ، خیابان یکم ، پالك 57 ، طبقه همکف - کدپستى8637133511 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى شهرضا (1256997)

آگهى تغییرات
شرکت پارس هیدرولیک نقش جهان سهامى خاص به شماره ثبت 31209 و شناسه ملى 10260517742 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/01 موارد زیر به موضوع شرکت ماده 2 
اساسنامه اضافه شد : ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : اخذ ضمانت نامه 
بانکى و گشایش اعتبارات اسنادى و ال سى از بانک ها و موسسات اعتبارى دولتى و خصوصى جهت شرکت در 
صورت لزوم با گرفتن مجوزهاى مورد نیاز. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1257754)

02

05

04

ســخنگوى فرماندهى انتظامى به عملکرد پلیس در حوزه 
فضاى مجازى اشــاره و تصریح کرد: بیــش از 89 درصد از 
جرایمى که در این حوزه به وقوع پیوسته،کشف شده است؛ 
همچنین در 9 ماهه امسال 195 پرونده باندى در حوزه جرایم 
سازمان یافته تشکیل شده اســت که از این تعداد 65 فقره 
فیشینگ، 34 فقره جعل کارت بانکى و 94 فقره کالهبردارى 

اینترنتى بوده است.

افزایش جمعیت ســگ هاى ولگرد به معضل و تهدیدى در 
محیط  هاى شهرى، روســتایى و محیط  زیست تبدیل شده 
و بارها خبرى مبنى بر حمله آنها به انسان به گوش مى رسد، 
کارشناســان معتقدند ندادن غذاى دســتى، عقیم کردن و 
نگهدارى آنها در فضاهاى بســته مى تواند تــا حد زیادى از 

جمعیت آنها بکاهد و چالش را کاهش دهد.

رئیس سازمان پزشکى قانونى کشــور گفت: رشته هاى 
زنان و زایمان، جراحى عمومى، دندان پزشکى و پزشکان 
عمومى معموًال بیشــترین آمار قصور و شکایات را دارند.

عباس مسجدى با بیان اینکه در پزشکى قانونى ساالنه به 
حدود 2/5میلیون پرونده قضایى رسیدگى مى شود، اظهار 
کرد: این تعداد پرونده بالغ بر یک سوم پرونده هاى قضایى 

را شامل مى شود.

کشف 89 درصدى
 جرایم مجازى

تهدید سگ هاى ولگرد

01

03

رئیس مرکز توســعه پیشــگیرى و درمان اعتیاد سازمان 
بهزیستى کشــور ضمن تشــریح میزان تماس ها با خط 
ملى اعتیاد طى 9 ماه سال جارى بیان کرد: از میان تماس 
گیرندگان، 83/2 درصد آنها زن بوده اند. رضوان مدنى این 
را هم گفت که شایع ترین سئواالت و درخواست ها در ماه 
گذشته به ترتیب مربوط به درخواست دستگیرى معتادى 
که در منزل باعث آزار و اذیت خانواده مى شود، ادامه درمان 
معتادانى که به کرونا مبتال هستند و درخواست راهنمایى 

براى انتخاب مرکز درمان اعتیاد بوده است.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه اعالم کرد: رژیم غذایى 
نامناســب با 11 میلیون قربانى اولیــن عامل خطر مرگ 
در جهان شناخته شــده و یک پنجم مرگ ها را در جهان 
داراست.زهرا عبداللهى در وبینار ضرورت توجه به تغذیه 
کارکنان گفت: بیمارى هاى غیرواگیــر علت 60 درصد 
مرگ ها در جهان و 76 درصد مرگ ها در ایران اســت. 
این وضعیت در تمام کشــورهاى با درآمد باال، متوسط و 
پایین از جمله در ایران که درآمد متوســط دارد، یک روند 

افزایشى دارد.

زنان، قربانیان مردان معتاد

رژیم غذایى منجر به مرگ 

پژوهشگران با انجام یک مطالعه و بررسى بیش از 70 
هزار نفر، میزان استرس، اضطراب و تاب آورى افراد را 
در روزهاى ابتدایى همه گیــرى کووید-19 در ایران 

مورد ارزیابى قرار دادند.
به گزارش «ایسنا»، بیمارى ناشــى از کروناویروس 
جدید 2019 (کووید-19) اولین بار در اواخر سال 2019 
در شهر ووهان چین ظاهر شد و به سرعت در سراسر 
چین و تقریباً در تمام کشورهاى جهان گسترش یافت.

این ویروس به دلیل قابلیت انتقال زیاد، حتى در صورتى 
که فرد بدون عالمت باشد، مى تواند سرایت کند. تعداد 
بسیار باالى موارد ابتال و میزان زیاد مرگ ومیر منجر 
به مشکالت روانى مانند استرس، اضطراب و افسردگى 
در بین کادر پزشــکى و همچنین در جامعه شــده و 
وحشت عمومى ناشى از شــیوع ویروس کرونا عالئم 

اضطراب را افزایش داده است. 
بر همین اساس؛ پژوهشــگران با انجام یک مطالعه، 
با بررسى شــدت اضطراب، اســترس و تاب آورى در 
ایرانیان، نیازهاى سالمت روان آنها را شناسایى کردند.

این مطالعه مقطعى 28 اسفند 1398 تا ششم فروردین 
1399 انجام شــد و پژوهشــگران بــا طراحى یک 
پرســش نامه آنالین 70 هزار و 180 نفر از 31 استان 
کشور را از نظر میزان استرس، اضطراب و تاب آورى 
مورد بررســى قرار دادند و داده هاى به دست آمده با 

استفاده از روش هاى آمارى تحلیل شدند.
بررســى این پرســش نامه ها نشــان داد که بیشتر 
شــرکت کنندگان در این مطالعه مرد (64/3 درصد)، 
متأهــل (75/8درصــد)، داراى مــدرك تحصیلى 
لیســانس (37/6 درصد)، داراى سطح درآمد متوسط   

(70/4درصد) و فاقد شرایط مزمن قبلى (80/9 درصد) 
بودند. میانگین سنى شــرکت کنندگان نیز  حدود 41 

سال بود.
در این مطالعه؛ اکثر ایرانیان در طول اپیدمى کووید-19 
داراى اضطراب متوسط تا شدید (80/17 درصد) بودند. 
سطح باالى استرس بیش از حد در  6/6درصد از افراد 
گزارش شد. اکثر افراد (59/4 درصد) سطح متوسط   و 
34 درصد از افراد سطح پایین استرس را گزارش کردند. 

اکثر افراد سطوح تاب آورى متوسط   (47/1 درصد) و 
باال (48/9درصد) را گزارش کردند.

بررســى هاى این مطالعه نشــان داد که جنسیت و 
وضعیت تأهل تنها متغیرهایى بودند که با اضطراب و 
تاب آورى ارتباط معنى دارى داشتند. مرد بودن، به طور 
قابل توجهى با سطح تاب آورى باالتر و سطح اضطراب 
پایین تر مرتبط بود. وضعیت تأهل نیــز به طور قابل 
توجهى با سطوح تاب آورى مرتبط بود. مجرد بودن و 
بیوه یا مطلقه بودن، به طور قابل توجهى با تاب آورى 

باالتر و با اضطراب کمتر همراه بود.
یافته هاى به دســت آمده از این تحقیــق حاکى از آن 
اســت که در روزهاى ابتدایى همه گیرى کووید-19، 
اکثر افراد در طول اپیدمى کووید-19 داراى اضطراب 
متوسط   تا شــدید و ســطح باالیى از تاب آورى بودند 

و اکثریت شــرکت کنندگان داراى ســطح متوسط   
استرس بودند.

همچنین کمترین شــیوع اختالالت روان پزشکى در 
استان سیســتان و بلوچستان و بیشــترین شیوع این 
اختالالت در اســتان سمنان بوده اســت. طبق این 
بررســى مرد بودن و مجرد بودن، تنهــا متغیرهایى 
بودند که به طور معنــى دارى با اضطراب و تاب آورى 
مرتبط بودند. سن، جنسیت و تحصیالت به طور قابل 
توجهى با برانگیختگى اســترس بیش از حد مرتبط

بود.
پژوهشگران این مطالعه با توجه به نتایج به دست آمده 
مى گویند که سطوح باال و متوسط   اضطراب و استرس 
در ایرانیان مى تواند تأثیــرات منفى بر رفاه و عملکرد 
افراد داشــته باشد و منجر به مشــکالت جدى شود. 

همچنین، انعطاف پذیرى باال در طول رویدادهاى منفى 
زندگى (مانند همه گیرى کووید-19 ) با رفاه در زندگى 

افراد مرتبط است.
بــه گفتــه پژوهشــگران ایــن مطالعــه؛ یکى از 
محدودیت هاى این تحقیق روش نمونه گیرى آن بود 
و شــرکت کنندگان به صورت تصادفى انتخاب نشده 
بودند؛ با این حال، به دلیل حجم نمونه بزرگ که حدود 
یک دهم درصد از جمعیت ایران را پوشــش مى داد، 

بازنمایى قوى از جامعه ایران بود. 
در انجام این مطالعه دانشــگاه علوم پزشکى سارى، 
دانشگاه علوم پزشــکى ایران، دانشگاه علوم پزشکى 
شــهید صدوقى یزد، دانشگاه شــهید باهنر کرمان، 
دانشگاه کالیفرنیا و دانشــگاه تیلور مالزى با یکدیگر 

مشارکت داشتند.

مسئول گروه جهادى پیروان والیت علوى، تصریح 
کرد: شرایط امروز جامعه مى طلبد که در راستاى 
مقابله با آسیب هاى اجتماعى از ظرفیت گروه هاى 

جهادى بیش از پیش استفاده شود.
حجت االســالم حمیــد جبرائیلى اظهــار کرد: 
حل و کاهش معضالت و آســیب هاى اجتماعى 
نیازمند همراهى و همدلى همه مردم به خصوص 
گروه هاى جهادى است، چرا که این کار به تنهایى 
از عهده دولت و حاکمیــت برنمى آید، هر چند که 
معتقدم مسئوالن دولتى باید زیرساخت هاى الزم 
براى فعالیت گسترده و مؤثر گروه هاى مردمى و 

جهادگران بسیجى را فراهم نمایند.
مســئول گروه جهادى پیروان والیــت علوى، 
افزود: یکــى از عرصه هاى مهــم فعالیت گروه 
جهادى پیروان والیت علوى از گروه هاى جهادى 
بسیج طالب قم، ناظر به فعالیت هاى فرهنگى و 
نیز امور مربوط به کاهش آســیب هاى اجتماعى 
اســت که این فعالیت ها عالوه بر حاشــیه شهر 
مقدس قم در مناطــق محروم و کــم برخوردار 
برخى شــهرهاى اســتان خوزســتان نیز انجام

 مى شود.

مدیرکل درمان و حمایت هاى اجتماعى ستاد 
مبارزه با موادمخدر گفت: ما در آخرین جلسه 
کمیته درمان مصوب کردیم تا آمادگى بیشتر 
در سیستم درمان و کاهش آسیب براى بحث 
مواد محرك و روانگردان مانند گل حشیش و 
شیشه ایجاد کنیم. در دستورالعمل هاى جدید 
که در این زمینه نیز ابالغ مى شــود به نکات 
جدیدى در این زمینه اشــاره شــده است و با 
وزارت بهداشت و ســازمان بهزیستى رایزنى 
کرده ایم تا با اجراى این دستورالعمل ها آمادگى 
بیشــتر در درمانگران نیز ایجاد شــود تا تغییر 
الگوى کشت و ترانزیت و قاچاق مواد لطمه اى 

به کشور وارد نکند.
تویســرکانمنش  با تأکیــد براینکه مهمترین 
بخش در مبارزه با مواد مخدر پیشگیرى است 
و رسانه ها هم در این زمینه نقش بسیار مؤثرى 
دارند، گفت: باید آگاهى خانواده را باال ببریم و 
خانواده مســتحکم ایجاد کنیم و کنترل روى 
بچه ها به صورت علمى بیشتر شده و آگاهى در 

مدارس و محیط هاى آموزشى و کار باال برود.
وى با بیان اینکه در کل کشور در میان مردان 
همچنان الگوى مصرف ســنتى افیونى یعنى 
تریــاك غالب اســت، گفت: به طــور قطع و 
یقین مواد مخدر درمان هیچ دردى نیســتند و 
اگر کاربردى هم داشته باشــند در پزشکى به 
صورت کنترل شــده و در مدت کوتاه اســت. 
شواهد متأسفانه نشــان دهنده این است که 
مصرف شیشه و حشیش در کشور باالرفته است 
همانطور که میزان کشفیات نیز زیاد شده است 
و این نشان مى دهد که میزان تولید و ترانزیزت 
نیز باالرفته است این الگوى مصرف در زنان و 

نوجوانان نیز غالب تر است.

2/5میلیون پرونده قضایى
 در سال

در یک مطالعه ملى بررسى شد

اضطراب ایرانى ها در ابتداى
تماشاى فیلم ها و ســریال ها، انیمیشن ها  همه گیرى کرونا چقدر بود؟

و به طور کلى تغییــرات ارتباطات در طول 
زمان به ویژه  در عصرحاضر هیجان برانگیز 
است؛ از نقطه آغاز که پیام ها و مراسالت 
با صرف نیرو، زمان و هزینه بسیار به مقصد 
مى رسید و همسایه از همسایه خبر نداشت 
چه برسد به شهر از شهر یا منطقه از منطقه 
تا منطقه. اما امروزه در اسرع وقت، پیام ها، 
تصاویر، اخبار و اطالعات از این سر دنیا به 
آن سر دنیا منتقل مى شود و حقوق افراد از 
شــکل فردى و داخلى، به صورت حقوقى 
اجتماعى، جهانى و بین المللى تجلى یافته و 
تحوالت شگرفى در زمینه ارتباطات صورت  

گرفته است. 
جهان مدرن، این صرفــه جویى در وقت و 
نیرو را مدیون ابزارهاى پیشرفته، فناورى 
اطالعات و ارتباطات و به ویژه رسانه هاى 
جمعى و فردى اســت.  البته معموًال کنار 
نکات مثبت، نکات منفى ومعایبى هم وجود 
دارد؛ درباره رسانه ها مى توان از تأثیر منفى 
حاصل از برخى پیام ها مخصوصًا در ارتباط 
با کودکان یاد کرد؛ چراکه حس کنجکاوى 
روزافزون کودکان، آنها را به سوى یادگیرى 
طوطى وار و بــدون تجزیه و تحلیل محتوا 
و اطالعات موجود در رسانه هاى مختلف، 

رهنمود مى کند.
از یک طرف عالقه کــودکان به داده هاى 
فناورى ارتباطات و رســانه ها، بازى هاى 
کامپیوترى و... از طرف دیگر، انگیزه جدى 
مدیران و مســئولین رســانه ها بر صرف 
سرمایه و نیرو در جهت تغییر مسیر حرکت 
فرهنگ جوامع از طریــق کودکان، باعث 
شکل گیرى این روابط نزدیک و تنگاتنگ 
بین گروه رسانه اى و مخاطبان شده است. 
این موضوع از چنان اهمیتى برخوردار است 
که در مراجع و اســناد بیــن المللى، تأکید 

بسیارى روى این مسئله مى شود.
گوشــه گیرى و انزواطلبــى از گروه هاى 
دوستانه و خانوادگى که سرانجام به فقدان 
مهارت برقرارى ارتبــاط در خارج از دنیاى 
تخیالت منتهى مى شــود یا روحیه انفعال 
پذیرى تحت تأثیر الگوهاى غلط و همچنین 
شــکل گیرى روحیات پرخاشگرى و رفتار 
همراه با خشــونت که امروزه شاهد قربانى 
شــدن کودکان بر اثر آن هستیم، همگى 
از آثار منفى ناشى از عملکرد برخى رسانه 
هاســت. حتى افت تحصیلى و گرایش به 
مطالب غیر مکتوب و اطالعات نادرســت 
انعــکاس یافته و کاهش تحــرك و بازى 
کودکان باعث ایجاد نگرانى هاى بسیارى 

شده است.
در اینجا راهکارى که به نظر مى آید کارساز 
باشد، استعمال و به کار گیرى دستگاه هایى 
با ساز و کار نظارتِى پیشین و پسین نسبت 
به خروجى رسانه هاست تا عالوه بر حفظ 
حق آزادى بیان و حفظ حِق دانستن، جلوى 

برخى آسیب ها گرفته شود.
نظر به پیشرفت فناورى و آسانى دسترسى 
به وسایل ارتباط جمعى، اپلیکیشن ها و سایر 
مواردى که دروازه هاى ورودى اطالعات  به 
ذهن و دنیاى یک کودك هستند و همچنین 
اینکه متأسفانه کنترل و نظارت خاصى بر 
این اطالعات وجود نــدارد، باید قانونگذار 
با عنایت به این مسائل و به همین منظور، 
قوانینى وضع کند که در کنار تأمین زمینه 
رشد فکر و اندیشه کودکان از طریق تدوین 
حق دانستن به عنوان حقى مکمل بر حق 
اساسى آزادى بیان، ضمانت اجراى نسبتا 
سخت مانع شــدن در برابر سوء استفاده از 
قدرت تأثیرگذارى رسانه ها بر رشد فکرى 

کودکان را بر عهده بگیرد.

رسانه ها و  
حقوق کودك  

سخنگوى ناجا از دستور سراســرى براى جمع آورى 
معتادان متجاهر سراســر کشــور با همکارى دیگر 

دستگاه هاى مربوطه خبر داد.
ســردار مهدى حاجیان ، درباره جمــع آورى معتادان 
متجاهر در سطح شــهرها گفت: جمع آورى معتادان 
متجاهر براى پلیس کار سهلى اســت؛ اما نگهدارى 
و بازپرورى آنان ســخت اســت و نیازمنــد تأمین 

زیرســاخت هاى کارآمد اســت. در ایــن خصوص 
دستگاه هاى زیادى مسئولند. 

وى ادامه داد:  ســردار اشــترى، فرمانده کل نیروى 
انتظامى نیز دستورى سراسرى براى کل کشور صادر 
کردند که جمع آورى معتادان متجاهر در سراسر کشور 
انجام شود، البته الزم است دستگاه هاى مختلف نیز 

پاى کار بیایند و زیرساخت ها را تأمین کنند.

دستور سراسرى براى جمع آورى معتادان متجاهر 

اگر چه رکــود اقتصادى مى توانــد بى نهایت دلیل 
اقتصادى و حتى ریشــه هاى اجتماعى یا سیاسى 
داشته باشد، اما بى توجهى به این رکن مهم انسجام 
اجتماعى مى تواند مسئله ســاز و منجر به افزایش 

آسیب هاى اجتماعى شود.
بیکارى، فقر و محرومیت، نابرابرى اجتماعى بهترین 
معیار براى سنجش وضعیت اقتصادى یک جامعه 

محسوب مى شود.
مهــارت  اشــتغال،فقدان  فرصــت  کمبــود 
کارآفرینى،اشتغال ناقص و ســنتى بدون پشتوانه، 
منجر بــه ایجاد اشــتغال کاذب و مخــرب چون 
پدیده شــوتى(قاچاق کاال)،دستفروشــى،داللى،

کالهبردارى،تقلب،آســیب به محیط زیست 
و منابع ملى(جنگل،مراتع،محیط زیســت 

و...)مهاجرت به کالنشهرها و افزایش 
حاشیه نشینى مى شود.

پــس از بیــکارى و فقر 

که مســتقیمًا پیامد رکود اقتصادى و تورم اســت، 
افزایش آسیب هاى اجتماعى همانند اعتیاد، فروش 
مواد مخدر، تکدیگرى،ایجاد مراکز فحشا، طالق، 
سرقت، جعل اسناد، اعتیاد به مواد مخدرو در نهایت 
خودکشى ریشه در مســائل اجتماعى، اقتصادى و 

فرهنگى جامعه دارد.
مبارزه با فقر و توانمندســازى یکى از راهکارهاى 
موقتى کاهش فقر و آســیب هاى اجتماعى ناشى 
از آن اســت که با نظام شناسایى، نیازسنجى و ارائه 
کمک هاى هدفمنــد آغاز با ایجاد اشــتغال خرد با 
تعریف زنجیره تولید، توزیع، فــروش و بازاریابى با 
اعطاى آموزش، تســهیالت، امکانات و ابزار کار، 
بر اساس پتانســیل هاى موجود، توجه به مسکن 
نیازمندان، حذف یارانه به افــراد غیر نیازمند و 
افزایش ســبد حمایتى فقراى مطلق  مى  تواند 
به کاهش پیامدهاى ناشــى از رکود اقتصادى 

استان کمک کند. 

از ظرفیت مسئله اقتصاد و افزایش آسیب هاى اجتماعى
گروه هاى جهادى 
استفاده شود

شیشه و حشیش؛ 
الگوى مصرف غالب 
بین نوجوانان و زنان

ساناز کوتى
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مدیرعامل آبفاى اســتان اصفهان احــداث 10 تصفیه خانه 
فاضالب در مدت 10 سال را نشــان از روحیه جهادى و عزم 
کارکنان این شرکت براى خدمت رسانى بهتر به مردم عنوان 

کرد.
هاشم امینى با بیان این که خدمات رسانى بى وقفه با هدف ارتقاء 
سطح رفاه و بهداشت عمومى در دستور کار این شرکت قرار دارد 
اظهار داشــت: از مجموع 28 تصفیه خانه فاضالب در استان 
اصفهان 10 تصفیه خانه در سال هاى 1390 تا 1400 احداث 
شده است.  وى اعالم کرد: عالوه براحداث تصفیه خانه فاضالب 
در شهرهاى خوانسار، داران، چادگان، نجف آباد، نطنز، هرند، 
اژیه، سده ورنامخواســت، تیران و بویین و میاندشت، دو فقره 
پکیج تصفیه فاضالب نیز در 10 سال گذشته براى واحدهاى 
مسکن مهر نطنز و فریدونشهر به روش تصفیه لجن فعال احداث 
شده است.  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با 
بیان این که  فاضالب ورودى به تصفیه خانه ها در 9 تصفیه خانه 

به روش لجن فعال، 13 تصفیه خانه به روش الگون هوادهى 
و 8 تصفیه خانه به روش برکه تثبیت مطابق با استانداردهاى 
زیست محیطى تصفیه مى شوند تصریح کرد:  با احدث تصفیه 
خانه هاى  فاضالب، حجم قابل مالحظه اي از آب هاي به ظاهر 
زاید و غیر قابل استفاده به چرخه صنعت، کشاورزي غیر مثمر و 

توسعه فضاي سبز شهرى باز مى گردد.
امینى با بیان این که در حال حاضر 73,5 درصد جمعیت شهرى 
استان اصفهان تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند گفت: 
هم اکنون 3 میلیون و211 هزار نفر در 36 شهر و 5 هزار و 900 
نفر در 5 روستاى استان از خدمات جمع آورى، انتقال و تصفیه 

فاضالب استفاده مى کنند. 
وى افزود: استان اصفهان با داشتن 8 هزار و 309 کیلومتر شبکه 
جمع آورى و 500 کیلومتر خط انتقال، نزدیک به 13 درصد از 
کل شبکه جمع آورى و خطوط انتقال فاضالب در کشور را به 

خود اختصاص داده است. 

مدیرعامل آبفاى استان اصفهان اعالم کرد؛

احداث 10 تصفیه خانه 
فاضالب در اصفهان 

طى 10 سال

بانک آینده با هدف ارزش آفرینى هر چه بیشــتر براى 
مشتریان و اســتفاده بهینه از سامانه هاى غیرحضورى، 
به ویژه در شرایط فراگیرى ویروس کرونا، امکان پرداخت 

قبوض تلفن همراه را از طریق گزینه «بانک پرداخت» در 
سامانه  «پیشخوان مجازى» خود، فراهم کرده است.

مشترى مى تواند با فعال سازى گزینه «بانک پرداخت» 
در پیشــخوان مجازى، قبــوض تلفن همــراه خود را 
به صورت سیســتمى و بدون مراجعه به شعبه یا دستگاه 
خودپرداز، پرداخت کنــد.  بدین ترتیب که پس از صدور 
صورت حساب توسط شرکت همراه اول و اعالم بدهى 

خط، در صورتى که مبلغ بدهى از مبلغ سقف تعیین شده در 
پیشخوان، بیش تر نباشد، مبلغ قبض به صورت سیستمى 
از حساب معرفى شده مشترى برداشت و قبض پرداخت 

خواهد شد.
«پیشــخون مجازى» بانک آینده، کلیه خدماتى را که 
در شــعب بانک  ارائه مى شود، براى مشــتریانى که به 
هر دلیل امکان حضور در شــعب را ندارند، فراهم کرده 

و بدین ترتیب، مشــتریان را از مراجعه به شعب بانک ها 
بى نیاز مى سازد. 

براى عضویت در سامانه «پیشــخوان مجازى» بانک 
آینده مى توانید با حضور در شعب بانک آینده در سراسر 
کشــور و یا با مراجعه به تارگاه «پیشــخوان مجازى» 
به نشانى  www.abplus.ir  نسبت به تکمیل فرم ثبت نام 

در این سامانه، اقدام کنید.

پرداخت آنى قبض بدهى در 
«بانک پرداخت» 

آیت ا... ســید ابوالحســن مهدوى، نماینده مردم 
اصفهان در مجلس خبرگان رهبرى طى بازدید از 
تصفیه خانه پساب صنعتى و تصفیه خانه استحصال 
پساب شــهرى شــرکت فوالد مبارکه گفت: این 
شرکت در راستاى بهینه سازى مصرف آب اقدامات 
متعددى انجــام داده و درصدد اســت که در آینده 

نزدیک مصرف آب خام خود را به صفر برساند.
وى در ادامه با بیان اینکه تصفیه خانه پساب فوالد 
مبارکه با تصفیه پســاب هاى انســانى، شیمیایى 
و صنعتى یکــى از بزرگ تریــن تصفیه خانه هاى 

کشور است، با اشاره 
به اقدامــات مؤثر 
این شــرکت براى 
کاهــش مصــرف 
آب افــزود: ایــن 
شــرکت عالوه بر 
اقدامــات مؤثر در 
کاهش مصرف آب، 
فرایندهاى مطلوبى 
خصــوص  در 

بومى سازى دارد.
مــردم  نماینــده 

اصفهان در مجلس خبرگان رهبرى خاطرنشــان 
کرد: اعتماد و حمایت فوالد مبارکه از شرکت هاى 
دانش بنیان باعث شــده روند بومى سازى در کشور 
توسعه یابد. تولید محصوالت استراتژیک در فوالد 
مبارکه مایه افتخار و مباهات است و امیدواریم این 
روند تولید توسط متخصصان این شرکت رشد پیدا 
کند. وى اذعان کرد: قطعات و تجهیزات تصفیه خانه 
پســاب صنعتى و تصفیه خانه اســتحصال پساب 
شهرى شــرکت فوالد مبارکه به دســتان توانمند 
متخصصان داخل کشــور تولید شــده که به تمام 
صنعتگران خداقوت عرض مى کنــم و امیدوارم با 

تالش مضاعف جایگاه میهــن عزیزمان در دنیا را 
ارتقا بخشند.

محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل شــرکت فوالد 
مبارکه، نیز در حاشــیه این بازدیــد تصریح کرد: 
پروژه هاى زیادى در راستاى مصرف بهینه آب در 
فوالد مبارکه از سال هاى گذشته تاکنون اجرا شده 
که تولید بیشــتر محصوالت را با مصرف آب کمتر 

رقم زده است.
وى با بیان اینکه تا چهار سال آینده، مصرف آب خام 
شرکت فوالد مبارکه به صفر کاهش مى یابد، عنوان 

داشت: ارتقاى سطح کارایى تصفیه خانه هاى پساب 
جهت بهبود تصفیه و بازچرخانى آب در فوالد مبارکه 
منجر به افزایش راندمان تولید محصوالت شــده، 
به گونه اى که منجر به کاهش 50 درصدى برداشت 

از آب خام شده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأکید بر ضرورت 
ترویج الگوى مصرف آب فوالد مبارکه در کشــور 
اضافه کرد: با توجه به موقعیت اقلیم خشک کشور، 
صنایع دیگر مى توانند با الگوبردارى از شرکت فوالد 
مبارکه و سرمایه گذارى هاى الزم، برداشت آب خام 

را به حداقل برسانند.

بانک کشاورزى در راستاى اجراى برنامه هاى حمایتى 
از فعاالن بخش کشاورزى و تأمین نقدینگى براى خرید 
نهادهاى دامى، دامدار کارت، در اختیار دامداران استان 

قرار مى دهد.
این کارت اعتبارى، با هــدف کمک به تأمین نقدینگى 
دامداران، براى تهیه نهاده هاى دامــى از مراکز توزیع 
معرفى شده از ســوى وزارت جهاد کشاورزى صادر مى 
شود و در مرحله نخست اجراى این طرح، 20 هزارمیلیارد 

ریال با نرخ ترجیهى 11 درصد پرداخت خواهد شد.
دامداران روستایى و عشــایرى که به بانک معرفى مى 
شوند، مى توانند متناسب با نیاز خود، تسهیالتى به مبلغ 
100، 200 و 500 میلیون ریال با کمترین تشریفات و در 

کوتاه ترین زمان دریافت کنند.
در سال گذشته نیز، با اقدامى مشابه و در قالب کشاورز 
کارت، 8 هــزار و 500 میلیارد ریال تســهیالت با نرخ 

ترجیهى، در اختیار زارعین کشور قرار گرفت.

اقدامات مؤثر فوالد مبارکه در راستاى بهینه سازى 
مصرف آب

جدیدترین اقدام بانک کشاورزى براى کمک به تأمین نقدینگى دامداران

شهردار سده لنجان از برگزارى یادواره شهداى شهر سده 
لنجان خبر داد.

حمید شهبازى با اشاره به لزوم گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدا اظهار داشــت: برگزارى همایش ها، کنگره ها و 
سمینارهاى مرتبط با شهدا منجر به شناسایى بهتر آنها 

به نسل سوم و چهارم انقالب مى شود.
وى با بیان اینکه شهر سده لنجان نیز از جمله شهرهایى 
است که شــهداى زیادى را تقدیم انقالب کرده است، 

افزود: از این رو تکریم خانواده شــهدا و توجه به جایگاه 
شهدا در این شهر نیز مورد توجه مسئوالن این شهرستان 

قرار دارد.
 شهردار سده لنجان برپایى یادواره شهدا در سده لنجان 
را از جمله اقدامات در دستور کار در این راستا اعالم کرد 
و ابراز داشت: این یادواره با عنوان «به یاد ستاره ها» و با 

هدف گرامیداشت 55 شهید این شهر برگزار مى شود.
وى با بیان اینکه زمان برگزارى یادواره شــهداى شهر 

سده لنجان پنج شــنبه 23 دى ماه انتخاب شده است، 
ادامه داد: مهمان ویژه این مراســم محمدحسین صفار 

هرندى، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
شهبازى با بیان اینکه یادواره شهداى شهر سده لنجان در 
دانشگاه آزاد اسالمى این شهر برگزار مى شود، تصریح کرد: 
این یادواره به همت شهردارى و شوراى اسالمى شهر سده 
لنجان، صنایع بزرگ استان، دفتر امام جمعه سده لنجان و 

ناحیه مقاومت بسیج لنجان برگزار مى شود.

یادواره شهداى سده لنجان برگزار مى شود

شانزدهمین دوره اجالس سراســري رؤساي شوراهاي 
تخصصی آموزشی استان هاي دانشــگاه آزاد اسالمی با 

تشکیل چهار کمیســیون تخصصی و چهار محور اصلی، 
به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد برگزار شد.

فرید نعیمی، سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد در 
این باره گفت: این اجالس با هدف هم افزایی و هم فکري 
مبتنی بر سند تحول و تعالی دانشگاه درخصوص مسائل 
آموزشی دانشجویان و واحد هاي دانشگاه آزاد اسالمی طی 

دو روز برگزار می شود.
نعیمی خاطرنشان کرد: معاونان آموزشی و روساي شوراهاي 
تخصصی آموزشــی استان هاي کشــور و مدیران ارشد 
سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی با حضور در کمیسیون 

هاي آموزشی،  برنامه ریزي،  آموزش مجازي و امور هیات 
علمی به بیان دیدگاه هاي خود می پردازند.

وي افزود: بازمهندسی رشــته محل هاي مقطع دکتري، 
 هم اندیشی مسائل آموزشی و راهکارهاي آن، سند تحول 
و تعالی دانشگاه، ایجاد دانشکده هاي موضوعی، بررسی 
فرایند اجرایی دســتور العمل آموزش ترکیبی (حضوري و 
مجازي) دانشگاه، بررسی فرایند پیشنهادي کیفیت بخشی 
دروس پایه، سند تحول و تعالی دانشگاه، تدوین و بازنگري 
برنامه هاي درســی، از محور هاي اصلی این اجالس به 

حساب می آیند.

برگزارى اجالس رؤساي شوراهاي تخصصی آموزشی استان هاي دانشگاه آزاد 

نماینده ولى فقیــه و امام جمعه شهردســتگرد گفت: 
آموزش هاى فنى وحرفه اى باید مورد توجه همه اقشار 

مردم قرارگیرد.
حجت االسالم قربانى با قدردانى از فعالیت هاى انجام 
شده درمرکزفنى و حرفه اى برخوار اظهار داشت: آشنایى 
مردم شهر دســتگرد با آموزش هاى فنى و حرفه اى و 
توانایى هاى این مرکز بســیار حائز اهمیت است و باید 

مورد توجه همه ى اقشار مردم قرار گیرد.
رئیس مرکز آموزش فنى وحرفه اى شهرستان برخوار 
نیز دراین دیدار ضمن ارائه عملکرد مرکز آموزش فنى 

وحرفه اى شهرستان برخوار به فعالیت هاى انجام شده از 
جمله انعقاد تفاهم هاى آموزشى با اتحادیه هاى پوشاك، 
طال، صنایع چوب و فلز و همچنین تفاهم نامه با بسیج 
شهرستان و گروه آموزشى انتخاب گفت: تمامى آموزش 
هاى مهارتى صورت گرفته در راستاى اقتصاد مقاومتى 
و ایجاد اشتغال براى اقشار مختلف جامعه در شهرستان 
مى باشد. علیرضا ملک پور درخصوص هفته ملى مهارت 
گفت: این رویداد فرصتى اســت ارزشمند براى تجمیع 
فرصت ها وجلب توجه جامعه فعال به ارزش مهارت با 
حداکثرسازى نقش گروه هاى مرجع، نخبه وجریان ساز 

داراى موقعیت تاثیر گذار کــه در اختیار جامعه آموزش 
هاى فنى وحرفه اى قرار مى گیرد.

آموزش هاى فنى وحرفه اى باید مورد توجه همه اقشار مردم قرارگیرد


