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صدور دیپلم بدون آزمون ادعاى کذب استنیروگاه سد زاینده رود از مدار خارج نمى شوداولین فیلم نیکى کریمى و فرشته حسینى در جشنواره فجر3 فوتى اومیکرون در کشور دوئل لشکر تارتار با سرخپوشان اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

وابستگى 
کشور به 

واردات چاى

ماینر، رتبه نخست قاچاق کاال در اصفهان 
3
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مبتالیان 
به اومیکرون 
در اصفهان به
 151 نفر رسید

در سالیان اخیر  عمده چاى مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین 
مى شود و تولید این محصول در داخل به اندازه نیاز مصرف کننده 

نیست.  چاى یکى از پر مصرف ترین محصوالت کشاورزى در 
کشور ماست، مصرف سرانه این محصول حدود 1/4کیلوگرم و کل 

مصرف چاى در کشور حدود 100 هزار تن است.

ســخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با 
اشــاره به وضعیت شــیوع نوع اومیکرون کرونا 
در شهرســتان هاى تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان اظهار داشت: تا عصر روز جمعه 
24 دى مــاه 151 نفر در این شهرســتان ها به 
اومیکرون مبتال شدند. از این تعداد بیمار مبتال 13 

نفر در مراکز درمانى بسترى شدند.
پژمان عقدك با اشــاره به اینکــه تاکنون فوتى 

مبتال به اومیکرون...

بودجه  شهردارى اصفهان  به شوراى شهر ارائه شدبودجه  شهردارى اصفهان  به شوراى شهر ارائه شد
1111 هزار و  هزار و 300300 میلیارد تومان براى اداره اصفهان در سال آینده اختصاص یافت میلیارد تومان براى اداره اصفهان در سال آینده اختصاص یافت

3

مدیرکل گمرك اقالم کاالهاى قاچاق در استان را برشمرد

نویدکیا: جام حذفى، جام 
خطرناکى است 

محرم نویدکیا در خصوص بازى امروز سپاهان در جام حذفى بیان 
کرد: جام حذفى است و شوخى بردار نیست و هر تیمى که شانسش 
را از دســت بدهد قطعا راه بازگشــتى وجــود ندارد.اگر بخواهم 
واقع بینانه حرف بزنم، اینطور است که یک تیم هایى خودشان را 

آماده کرده اند که در رقابت ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

علت ریزش سقف 
بخشى از بازار 
میدان نقش جهان

3 ساعت انتظار براى 3 دقیقه ویزیت 
پزشکان متخصص وقت ندارند؛ مزاحم نشوید!
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بمب نقل و انتقاالت بمب نقل و انتقاالت 
زمستانى از پرتغالزمستانى از پرتغال
رئیس شوراى شهر رئیس شوراى شهر  مى آید؟ مى آید؟

پاسخ مى دهد؛پاسخ مى دهد؛

دلیل افزایش دلیل افزایش 
استفاده از استفاده از 

خودروهاى خودروهاى 
شخصى در شخصى در 

اصفهاناصفهان
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وزیر آموزش وپرورش:وزیر آموزش وپرورش:

حضور حضور 
دانش آموزان دانش آموزان 
در مدرسه را در مدرسه را 

«اجبار»«اجبار»
نکردیمنکردیم
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راز عدم حضور راز عدم حضور 
جواد عزتى در تلویزیون  

شرکت عمران و مسکن اصفهان در نظر دارد:
1. اجراى عملیات خاکبردارى، خاکریزى و تســطیح معابر با مصالح نیمه شــمالى محله A هشت بهشت 

شاهین شهر (1400/26)مرحله اول 
2. خرید اجناس و مصالح نازك کارى طبقات مسکونى و نماى بلوك   C مجتمع تجارى و مسکونى بلوك 20 نقش 

جهان(1400/38)مرحله دوم
3. خرید اجناس و نــازك کارى طبقات تجــارى و پارکینگ مجتمع تجارى و مســکونى بلوك 20 نقش 

جهان(1400/39) مرحله دوم
*نحوه پرداخت به صورت 100 درصد تهاتر*

خود را از طریق برگزارى مناقصه عمومى به پیمانکاران و فروشندگان واجد صالحیت واگذار نماید:
متقاضیان واجد شرایط مى توانند از روز دوشنبه مورخ 1400/10/27 لغایت روز دوشنبه مورخ 1400/11/4 با 
معرفى نامه کتبى به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن اصفهان مراجعه و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام 
و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روزچهارشنبه مورخ 1400/11/06 به دبیرخانه شرکت عمران و 
مسکن اصفهان به نشانى، اصفهان، میدان فیض، ابتداى خیابان آپادانا اول، روبروى اداره پست، بن بست قدر، 

طبقه همکف به کدپستى 8165875841 تحویل و یا از طریق پست سفارشى ارسال نمایند.      
     تلفن 36622001-031 (داخلى 155-115). 

www.maskanesfahan.ir :آدرس سایت شرکت عمران و مسکن اصفهان
info@maskanesfahan.ir :ایمیل شرکت

آگهى مناقصه عمومى 

شرکت عمران و مسکن اصفهان

بدینوسیله از کلیه سهامداران شــرکت صنایع غذایى نگین اختر آریا (سهامى خاص) به 
شماره ثبت 1896 و شناسه ملى 10260203215 جهت تشکیل مجمع عمومى عادى به طور 
فوق العاده که در ساعت 9 صبح روز سه شــنبه مورخ 1400/11/12 در محل قانونى شرکت 
به آدرس: اصفهان- نجف آباد- پاساژ ســیروس - طبقه همکف پالك 1208/2 به کدپستى 

8514663444تشکیل میگردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب هیأت مدیره
2- انتخاب بازرسان

3- قرائت گزارش بازرسان و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

آگهى دعوت سهامداران به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شرکت صنایع غذایى نگین اختر آریا (سهامى خاص)

شماره ثبت شرکت: 1896 و شناسه ملى 10260203215

محمدرضا باقرزاده نجف آبادى-مدیر عامل           سیروس خسروى نجف آبادى-رئیس هیات مدیره
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ویزیون ر ى ز ویزیونجو ر ى ز ویزیونجو ر ى ز جو

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان در نظر دارد اجراى پروژه هاى زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) واگذار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/10/27 مى باشد. 
آخرین مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1400/11/02 

آخرین مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 13:30 روز پنج شنبه تاریخ 1400/11/14
زمان بازگشایى پاکت هاى مناقصه: ساعت 8:30 صبح شنبه تاریخ 1400/11/16

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت 
الف: آدرس اصفهان، خیابان 22 بهمن مجموعه ادارى امیرکبیر، شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان 

و تلفن: 03132647300 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-1456 

هزینه درج آگهى روزنامه به عهده برنده مناقصه مى باشد. 
موضوع مناقصه: احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرك صنعتى امیرکبیر کاشان (شماره 2000001281000167 

در سامانه ستاد) 
مبلغ برآورد اولیه: 15,145,267,485 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1400 سازمان برنامه و بودجه کشور 

(اعتبار طرح جارى) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 757,264,000 ریال 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته ابنیه 

مدت اجرا: 8 ماه
موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجراى فیبر نورى شهرك صنعتى امیرکبیر کاشان (شماره 2000001281000168 
در سامانه ستاد) مبلغ برآورد اولیه: 8,799,090,195 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1400 سازمان برنامه و 

بودجه کشور (اعتبار طرح جارى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 439,955,000 ریال 

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته ارتباطات 
مدت اجرا: 4 ماه 

موضوع مناقصه: محوطه سازى سایت کارگاهى شهرك صنعتى خمینى شهر (شماره 2000001281000169 در 
سامانه ستاد) 

مبلغ برآورد اولیه: 8,590,898,996 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1400 سازمان برنامه و بودجه کشور 
(اعتبار طرح جارى) 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 429,545,000 ریال 
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابرى 

مدت اجرا: 3 ماه 
موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجراى شــبکه 20 کیلوولت و روشنایى شهرك صنعتى اسفرجان (تجدید) 

(شماره 2000001281000170 در سامانه ستاد) 
مبلغ برآورد اولیه: 14,716,125,515 ریال و براساس فهارس بهاى سال 1400 سازمان برنامه و بودجه کشور 

(اعتبار طرح جارى) 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 735,806,276 ریال 

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته نیرو 
مدت اجرا: 4 ماه 

امور پیمانهاى شرکت شهرك هاى صنعتى استان اصفهان

چاپ  اول چاپ  اول 

م.الف:1261643

نو

محرم نوی
کرد: جام
را از دسـ
واقع بین
ک آماده
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هر بار که خبــرى از دور جدید مذاکــرات لغو تحریم ها 
منتشر مى شود بازارهاى کشور وارد فاز سردرگمى شده و 
نوسانات مختلفى از خود بروز مى دهند. بازار سکه و طال 
هم مستثنى نیستند و حاال با شایعه هاى اخیر مبنى بر به 
وجود آمدن موانعى براى دور جدید مذاکرات ممکن است 
در روزهاى آتى با نوسان قیمتى در بازار سکه و طال روبه رو 
باشــیم. این موضوع در حالى پیش بینى مى شود که در 
هفته هاى اخیر شاهد کاهش قیمت سکه و طال بوده ایم، 
به طورى که رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران حباب 

سکه را بین 200 تا 250 هزار تومان تخمین مى زند.
«ابراهیــم محمدولــى» رئیس اتحادیه ســازندگان و 

فروشــندگان طال و جواهر تهران درباره تأثیر مذاکرات 
احیاى برجام بر آینده قیمت طــال گفت:  «اگر مدیریت 
درستى باشــد، عدم نتیجه گیرى از مذاکرات وین براى 
بازار طال مى تواند التهاب آور نباشد اما اگر مدیریت نشود 
ممکن است در بازار طال آشفتگى رخ دهد که امیدواریم 

چنین نشود.»
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره حباب بازار سکه 
و طال که این روزها وجود دارد، عنوان کرد: «حباب سکه 
و طال در این شرایط آزاردهنده نیست زیرا عرضه و تقاضا 
به خوبى تأمین مى شود. حباب سکه این روزها حدود 200 

تا 240 هزار تومان است.»

وزیر آموزش وپرورش گفت: بر اساس یک عادت دیرینه 
هر اتفاقى مى افتد معمــوًال تعطیل مى کنیم، مثًال برف 
مى آید یا هوا آلوده مى شود. به جاى پیشگیرى و ارتقاى 
آگاهى و سواد سالمت دانش آموزان، مدارس را تعطیل 
مى کنیم. زمان آموزش ما در کل خوب است، اما اینکه 
تعطیل کنیم و بچه ها با موقعیت هاى جدید آشنا نشوند 
و براى مقابله با آن آمادگى کســب نکنند اصال خوب 

نیست.
یوســف نورى افزود: نزدیک به دوسال مدارس تعطیل 
بودند و آن امکان و فرصت هــاى یادگیرى در فضاى 
مجازى براى دانش آموزان ما به طور کامل فراهم نشد 

و نمى شود استعداد ها را از این طریق شکوفا کرد. فرایند 
تعلیم و تربیت دراین فضا، آنگونه که باید نیست و دانش 

آموزان به آنچه هدفگذارى شده است نمى رسند.
وى گفت: مدارس روستایى و حاشیه شهر ها همگى باز 
هستند. در برخى کالنشهر ها و مراکز استان ها هنوز این 

اتفاق به صورت کامل نیفتاده است.
وزیر آموزش وپرورش اظهار کــرد: همکاران ما باید در 
مدرسه باشند و قاعدتا در مدرسه حضور دارند و اجبار را ما 
انجام ندادیم، زیرا ممکن است بعد ها اتفاقى بیفتد و مردم 
مدعى شوند، اما آنچه را که توصیه کردیم این است که 

با رعایت پروتکل ها مدرسه باید باز باشد. 

نتیجه مذاکرات وین 
بر قیمت سکه و طال 

حضور دانش آموزان در 
مدرسه را «اجبار» نکردیم

3 فوتى اومیکرون
 در کشور

  ایسنا| سرپرست مرکز روابط عمومى و 
اطالع رسانى وزارت بهداشــت از افزایش تعداد 
مبتالیان به اومیکرون در کشــور به یک هزار 
و 162 مورد خبــر داد و گفت: تعــداد مبتالیان 
اومیکرون در مشهد مقدس با 249 مورد، افزایش 
چشمگیرى داشته است. محمد هاشمى گفت: 
متاسفانه در هر یک از شــهرهاى تبریز، یزد و 
شهرکرد، شــاهد یک فوتى مبتال به اومیکرون 
بوده ایم و یک مورد بدحال هــم در اهواز تحت 
مراقبت است. وى افزود: افرادى که در شهرهاى 
فوق، جان خود را از دست داده اند، سالمند بوده و 
واکسیناسیون خود را به طور کامل (در سه نوبت) 

انجام نداده بودند.

استخدام در
 آموزش و پرورش 

رئیــس مرکــز برنامه ریــزى    تسنیم|
منابع انســانى و امــور ادارى وزارت آموزش و 
پرورش با بیــان این که در آزمون اســتخدامى 
امسال 34هزار نفر در استان هاى مختلف کشور 
جذب خواهند شد، جزئیات جدیدى از این آزمون 
را اعالم کرد. ناصر ســلیمان زاده اظهار کرد: با 
توجه بــه صحبت هایى که با ســازمان ادارى و 
استخدامى انجام شد، اعالم کردند تا اواخر دى 
دفترچه آزمون را بارگــذارى مى کنند و امکان 
ثبت نام براى متقاضیان وجود دارد. وى افزود:  در 
استان هاى سیستان و بلوچستان، خراسان رضوى 
و شهرستان هاى تهران به دلیل شدت نیاز موجود، 

سهمیه استخدام قابل توجه است.

نوازنده ها
 بدن درد مى گیرند!

محمودرضا میرصیافــى، نوازنده    ایسنا|
ویولن و مدرس موســیقى با بیــان این که کار 
موســیقى یکى از سخت ترین شــغل هاى دنیا 
اســت، عنوان کرد: یک نوازنده ارکستر در زمان 
تمرین متمرکز براى ارکســتر، نباید بیش از 3 
ســاعت انرژى مصرف کند، چرا که در این سه 
ساعت تمام توان و انرژى نوازنده به طور کامل 
استفاده مى شود. وى افزود: بسیارى از نوازنده ها 
بعد از ارکستر به شدت خسته مى شوند و حتى بدن 

درد مى گیرند.

عبور 3 موج برفى در بهمن 
حســین اردکانى، پیشکسوت    تسنیم|
هواشناسى کشورمان پیش بینى کرده است که 
براى بهمن ماه، 3 موج نسبتا سرد و برفى از روى 
کشور عبور خواهد کرد که به صورت برف و باران 
همراه خواهد بود و ذخایر آبى کشور بیشتر خواهد 
شد. وى افزود: باید درنظر داشت که در مواقع عبور 
این امواج موقتًا دما به کمتر از نرمال هم خواهد 
رسید و اسفند ماه بارندگى نرمال را شاهد خواهیم 
بود و نهایتا خواهیم دید ســال 1400 نمى تواند 
طبق برخى پیش بینى هاى رســمى اعالمى در 

حالت خشکسالى شدید باشد.

گندم روس ها خوب است
رییس هیات مدیــره کانون صنایع    مهر|
غذایى ایران گفت: مستندات حاکى از آن است 
که گندم وارداتى از مبدا روسیه از لحاظ بهداشتى 
مورد تایید است و مشکلى براى مصرف انسانى 
نــدارد. محمدرضا مرتضوى دربــاره عدم تایید 
بهداشــتى گندم هــاى وارداتى که در جلســه 
کمیسیون کشــاورزى اتاق تهران مطرح شده 
بود گفت: این جلسه مربوط به گذشته و اطالعات 
ارائه شده مربوط به مستندات آن زمان است، اما 
مستنداتى از سوى شرکت بازرگانى دولتى ایران 
ارائه شده که نشان مى دهد میزان سرب موجود در 
گندم هاى وارداتى در حد استاندارد و طبیعى است 
و مجوزهاى الزم براى مصرف انسانى گندم ها 

اخذ شده است.

ادامه مذاکرات وین از امروز 
  ایسنا|دور هشتم مذاکرات وین امروز دوشنبه 
با بازگشت روســاى هیات هاى مذاکره کننده ایران و 
1+4 ادامه مى یابد. مذاکرات احیاى برجام از 8 آذر در 
وین در ســطح معاونان وزیران امور خارجه آغاز شده 
اســت و طرف ها با وجود اختالف نظرهــاى زیاد در 
بحث هاى مختلف توانســته اند به راه حل هاى قابل 
توجهى براى رفع این اختالف ها دست یابند. با وجود 
اینکه برخى اخبار و گزارش ها حاکى از دستیابى طرف ها 
به پیشرفت هایى در مذاکرات اســت اما همچنان بر 
سر برخى مســایل اختالفات جدى وجود دارد که به 
نظر مى آید براى حل آنها طرف ها نیازمند مشورت با 

پایتخت هایشان بوده اند.

سند 20 ساله 
در دستور کار نیست 

ســخنگوى کمیســیون امنیت ملى و    فارس|
سیاست خارجى مجلس شوراى اسالمى از دستورکار 
نبودن امضاى سند راهبردى 20 ساله ایران و روسیه 
در سفر آتى رئیس جمهور به مسکو خبر داد. محمود 
عباس زاده گفت: این سند به دلیل بررسى هاى بیشتر 
و انجام توافقات ابتدایى هنــوز به مرحله نهایى براى 
امضاى دو سران نرسیده است؛ از این رو سند 20 ساله 
ایران و روسیه هنوز در مرحله ابتدایى قرار دارد و به این 
سفر رئیس جمهور به روسیه نخواهد رسید اما در سفر 
رئیس جمهور به مســکو بر مقدمات این سند بحث و 

تبادل نظر خواهد شد. 

مراقب صفرها باشید
  آفتاب  نیوز| محمد مهاجرى، فعال رسانه اى 
اصولگرا در کانال تلگرامى خود خطاب به رئیس جمهور 
نوشت: مستحضر باشــید که تا 25 دى ماه، برداشت 
بانکها از بانک مرکزى از رقم 100هزار میلیارد تومان 
باالتر رفت. این رکورد از زمان هووخشتره تا دولت شما 
بى سابقه است. مراقب باشید در گزارش هاى تقدیمى 
به حضورتان صفرهایش را کم نکنند. ضمنا اگر یک 
کارشناس معمولى اقتصاد دم دستتان هست از او در باره 

تاثیر این رقم بر نقدینگى پرس و جو بفرمایید.

رئیس جمهور بعدى
 عراق زن است؟ 

  بهار| 26 نامزد براى ریاســت جمهورى عراق 
ثبت نام کرده اند که 11 تن سیاستمدار کرد هستند. در 
میان آنها شیالن فواد نیز حضور دارد. شیالن فواد گفت: 
تالش مى کند اولین زن مستقل به عنوان نماینده ملت 
کشورش باشد که ریاست جمهورى عراق را به دست 
مى گیرد. فواد یک شخصیت مســتقل است و سابقه 
فعالیت سیاسى ندارد و در صورت پیروزى در این پست 
نخستین زنى خواهد بود که ریاســت جمهورى را در 
عراق و نیز کشــورهاى عربى به دست مى گیرد. البته 
برهم صالح رییس جمهور کنونى عراق شانس اصلى 
و اول انتخاب مجدد به این مسوولیت توسط پارلمان 

عراق مى باشد.

طالبان: ما باید الگو شویم
  خبرآنالین| شیخ محمد خالد حنفى سرپرست 
وزارت امر به معروف طالبان طى یک سخنرانى اظهار 
کرد که حکومت طالبان باید در ســطح جهانى الگو 
شود. وى گفت: باید رفتارى را پیشه کنیم که جهانیان 
بگویند؛ "دین همین اســت".  ما نمونه  محراب و منبر 
هستیم و باید به کردار و رفتار خود دقت بیشتر کنیم تا 

به سطح جهانى الگو شویم.

اولین مصاحبه در پست 
جنجالى

على عســگرى، رئیس سابق    فرهیختگان|
صداوسیما که در یک انتصاب خبرساز و پرحاشیه به 
عنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس منصوب شده 
در اولین گفتگوى خود در سمت جدیدش گفت: همه 

چیز خوب است!

خبرخوان

در ســالیان اخیر  عمده چاى مورد نیاز کشور از طریق 
واردات تامین مى شود و تولید این محصول در داخل به 

اندازه نیاز مصرف کننده نیست. 
چاى یکى از پر مصرف ترین محصوالت کشــاورزى 
در کشور ماســت، مصرف ســرانه این محصول حدود 
1/4کیلوگرم و کل مصرف چاى در کشــور حدود 100 

هزار تن است.
بر این اســاس در هفته هاى اخیر مباحث مطرح شــده 
مبنى بر تهاتر نفت با برخى کاالها از جمله چاى بسیار 
خبرساز شده، در این زمینه اظهار نظرهاى فراوانى شد و 
حتى برخى عنوان کرده اند چرا باید محصولى مانند چاى 
را به کشــور وارد کنیم این در حالى است که در سالیان 
اخیر عمده چاى مورد نیاز کشــور مــا از طریق واردات 
تأمین مى شــود و تولید این محصول در داخل به اندازه 

نیاز نیست.
در همین زمینه صادق حسنى، مدیر اجرایى سندیکاى 
چاى گفته است: کشورهاى هند، ســریالنکا و امارات 
متحده عربى، حدود 90 درصد از چاى مورد نیاز کشور 
را تأمیــن مى کنند. باید بــه این نکته اشــاره کنم که 
امارات متحده عربى حتى یک بــاغ چاى ندارد اما جزو 

اصلى ترین تامین کنندگان چاى در کشور است.
به گفته این فعال اقتصادى، امارات متحده عربى چاى 
را از هند و سریالنکا خریدارى سپس آن را بسته بندى 

مى کند.
وى کیفیت چاى تولید شــده در ســریالنکا را متفاوت 
عنوان کرد و افزوده است: این کشور جزو 5 کشور برتر 
تولیدکننده چاى در دنیا است و چاى با درجه هاى مختلف 

از این کشور وارد ایران مى شود.
مدیر اجرایى ســندیکاى چاى با اشــاره به 10 کشور 
واردکننده چاى، ادامه داده اســت: چایکاران ایرانى در 

مجموع 25 تا 30 درصد چاى مصرفى کشــور را تأمین 
مى کنند. حجم قابل توجهى از چاى ایرانى صادر مى شود 
که اگر روند صادرات متوقف شود باز هم براى تأمین 70 

درصد از نیاز کشور نیازمند واردات چاى هستیم.
وى درباره میزان واردات چاى از هند و ســریالنکا نیز 
گفته اســت: در ســال جارى حدود 18928 تن چاى 

از هند به مبلــغ 89/65 میلیــون دالر وارد کردیم این 
میزان واردات 42 درصد از نیاز داخلى را تأمین مى کند. 
همچنین از سریالنکا 11598 تن به مبلغ 67/86 میلیون 
دالر وارد کردیم. این کشور 26 درصد از نیاز بازار داخلى 

ما را تأمین مى کند.
بر این اساس کارشناســان معتقدند واردات چاى طى 

سال هاى گذشــته باعث شده ذائقه بســیارى از مردم 
به ســوى چاى هاى خارجى ســوق یابد، این در حالى 
اســت که چاى ایرانى از مرغوب ترین و باکیفیت ترین 
چاى هاى تولیدى در دنیاســت و با اندکى رسیدگى به 
باغات و احیاى آنها مى توان بخــش زیادى از نیاز را در 

داخل تولید کرد.

وابستگى کشور به واردات چاى

اخیراً یکى از اعضاى شوراى شهر مشهد در توئیتى ضمن انتشار عکسى از یک بشقاب 
ساالد که گفته شام شهردار مشهد است به ساده زیستى وى اشاره کرده. این توئیت با 
واکنش هاى زیادى از سوى کاربران این شبکه اجتماعى رو به رو شده و تقریبًا تمامى 

کاربران، این توئیت و صاحبش را به سخره گرفته اند.
یک کاربر نوشته: « اگه من شــهردار بودم شیشلیک مى خوردم اما وظیفه ام رو درست 
انجام مى دادم. ساالد خوردن من دردى از مردم شهر دوا نمى کنه، اما پیگیرى و مداومت 

و تالش و وجدان کارى من قطعا مثمر ثمر خواهد بود.»
کاربر دیگرى با اشــاره به باقى ماندن ذرات برنج روى قاشــق غداى شهردار نوشته: 
«حداقل برنج روى قاشق و اون دوغ رو تو عکس نمى  ذاشتى لعنتِى ساده زیست.» و یک 
کاربر دیگه نوشت: «مجید جان اون برنج که چسبیده به قاشقت رو یادت رفت بریزیش 

تو اون بشقاب کنار ساالدت. پاك کن دوباره عکس بگیر.» و این هم یک پیام دیگر: «حاال بگید بنده خدا بیشتر برنج بخوره. یه دونه خیلى کمه.»

همه ما مى دانیم که ســارقان خودرو از روش هاى مختلفى براى دزدیدن 
خودرو استفاده مى کنند. یکى از روش ها که رواج کمترى داشته و از این رو 
ممکن اســت اطالعات کمترى نیز درباره آن داشته باشید قرار دادن یک 

بطرى بر روى تایر ماشین شماست.
شما ممکن است خودرو خود را در جایى پارك کرده باشید و به دنبال کارتان 
رفته باشید. در این زمان دزد بطرى را بر روى چرخ سمت شاگرد خودرو قرار 
مى دهد که عموما دیده نمى شود. بسیارى از افراد نیز پیش از سوار شدن 
به خودرو اطراف خودرو را به طور کامل چک نمى کنند از این رو کار براى 

دزد آسان مى شود.
پس از اینکه خودرو خود را روشن کرده و حرکت مى کنید متوجه مى شوید 
که صداى عجیبى از چرخ سمت دیگر خودرو مى آید و در نتیجه ایستاده و 
همانطور که خودرو روشن است از آن خارج مى شوید تا چرخ را کنترل کنید.

در همین زمان دزد به سرعت وارد خودرو شما که احتماال در آن نیز باز است 
شده و در نتیجه آن را از شما مى دزدد. حتى در مواردى که خودرو شما به طور 
کامل ربوده نشود ممکن است سارق اشیائ قیمتى موجود در خودرو شما 

مانند گوشى همراهتان را بدزدد. 

طبق مصوبه شوراى پول و اعتبار نباید ســود بانکى بیش از 18 درصد 
باشد اما بانک ها این مصوبه را دور مى زنند و گاهى برخى از بانک ها سود 

24 درصدى هم به سپرده گذاران خود مى دهند.
 تا پیش از این نرخ سود سپرده بانک ها نهایتا 18 درصد بود. اما نرخ سود 
18 درصدى در برابر نرخ تورم 43 درصدى بسیار کم بود. براى همین 
سپرده گذارى بانکى کاهش پیدا کرده بود و مردم بخش مهمى از دارایى 
خود را وارد دیگر بازارها کرده بودند. بازارهایى چون بورس و طال و سکه 
و ارز. اما حاال بانک ها براى جذب دوباره ســرمایه ها در تالشند تا سود 

سپرده را باال ببرند.
پیش از این تنها چند شعبه بانکى براى سپرده هاى میلیاردى و مشتریان 
ویژه خود طرح سود 25 درصدى داشتند. اما اکنون بانک ها به صراحت 
اعالم کرده اند که در طرح هاى جدید، خود ســود بیش از 20 درصد به 

سپرده گذاران پرداخت مى کنند.
در طرح جدید بانک مسکن هر فرد با سپرده گذارى حداقل 500 میلیون 
تومان مى تواند سود 24 درصدى دریافت کند. با سرمایه گذارى 200 تا 
800 میلیون تومانى در بانک گردشگرى نیز مى توان ساالنه 20 تا 23 

درصد سود دریافت کرد. با ســپرده گذارى کمتر از 100 میلیون تومان 
در بانک پارسیان سود 20 درصدى به حساب متقاضى واریز مى شود.

یکى از شعبات بانک شهر اعالم کرد که براى سپرده هاى بیش از 500 
میلیون تومان ســود 20 تا 22 درصدى پرداخت مى کند. همچنین با 
سرمایه گذارى بیش از یک میلیارد تومان با مدت زمانى دو سال مى توان 
از بانک آینده سود سپرده 23 درصدى گرفت. این بانک به باقى سپرده 

سود 21 درصدى پرادخت مى کند.

20 سال پیش بود که به عنوان یکى از نیروهاى طالبان که در وزارت دفاع این 
گروه کار مى کرد، اما با حمله نیروهاى آمریکایى به افغانستان، ناچار به فرار به 
جنوب غربى پاکستان و شهر کراچى شــد که مقرى براى گروه طالبان است. او 
پس از سقوط دولت طالبان، در کراچى خانه اى خریده و به نان پختن روى آورد.

20  ســال بعد و پس از به قدرت رســیدن دوباره طالبان در افغانســتان، خیال 
محمد غیور، تماسى از یک غریبه دریافت کرد که خود را حاجى صاحب معرفى 
مى کرد، مبنى بر اینکه او باید به افغانســتان برگردد زیرا به عنوان رییس پلیس 
کابل منصوب شده است. اکنون غیور رییس پلیس ترافیک کابل بوده و 1450 

نفر زیر دست او کار مى کنند.
اکنون طالبان ترجیح مــى دهد که جاى خالى نخبه ها را بــا جهادى ها و افراد 
وفادار به خود پــر کند. کارمندان ســابق نیز به دلیل دریافــت نکردن حقوق، 
وحشــت از طالبان یا نپذیرفتن همکارى با طالبان، ســر کارهایشــان حاضر

 نمى شــوند. بســیارى از نیروهاى طالبان کــه به مقام هاى کلیــدى در این 
کشور رســیده اند از شــاگردان دارالعلوم حقانى هســتند که از قدیمى ترین و

 بزرگ ترین مدارس دینى پاکستان به شــمار مى آید. سراج الدین حقانى رهبر 
شــبکه حقانى که در فهرســت تروریســتى اف بى آى نیز قرار دارد به عنوان 
سرپرست وزارت داخله طالبان منصوب شــده که بر نیروهاى پلیس، نیروهاى 
اطالعاتى و دیگر نیروهاى امنیتى این کشــور نظارت دارد. وزیر آموزش جدید 
طالبان نیز در مراسم انتصابش در ماه دسامبر با کمربندى نظامى و حاوى گلوله 

حاضر شد.

شیوه تازه سرقت خودرو 

جنجال ساده زیستى شهردار مشهد! یک نانوا، رئیس پلیس کابل شد!

کدام بانک سود 24 درصدى مى دهد؟ 
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کاهش مراکز واکسیناسیون
 سـخنگوى دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان گفت: 
مراکز تجمیعى واکسیناسیون کرونا در اصفهان به 6 
مرکز کاهش یافته است. پژمان عقدك با بیان اینکه 
در حال حاضر همه انواع واکسـن به جز آسـترازنکا 
و پاسـتوکووك پالس در اسـتان اصفهـان موجود 
نیست، افزود: البته محموله هاى در سطح ملى تأمین 
شده و در استان ها توزیع مى شود. وى با بیان اینکه 
ظرفیت واکسیناسـیون در اصفهان به دلیل کاهش 
استقبال شـهروندان کاهش یافته اسـت، افزود: ما 
ظرفیت تا 90 هزار نفر واکسیناسـیون را داشـتیم و 

امروز تا 25 الى 30 هزار نفر کاهش یافته است.

اصفهان در آستانه آبى کامل 
21 شهرستان استان اصفهان (به جز کاشان و آران 
و بیدگل) در وضعیت آبى قرار دارد. بر اساس اعالم 
جدیدترین رنگ بندى کرونا، فقط شهرستان نطنز 
در وضعیت زرد کرونایى قـرار دارد و وضعیت دیگر 

شهرستان ها آبى است.

فراخوان ارسال اثر به 
جشنواره فجر

دبیرخانـه دوازدهمین جشـنواره فیلم فجر اسـتان 
اصفهان اعالم کرد فیلمسازان مى توانند فیلم هاى 
داسـتانى 90 دقیقـه اى خـود را بـه دبیرخانـه ایـن 
جشنواره بفرسـتند. بنابر اعالم روابط عمومى اداره 
کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمى اسـتان، فیلمسازان 
مى توانند آثار تولید شـده خود در سال هاى 1399 و 
1400 را تـا 30 دى ماه به همراه طرح پوسـتر فیلم 
(dvd)، درخواسـت کتبى تهیه کننده و کپى پروانه 
ساخت به نشانى معاونت سینمایى اداره کل فرهنگ 

و ارشاد اسالمى استان اصفهان بفرستند.

پرواز دوحه -شیراز 
ازاصفهان بلند شد

مدیر روابط عمومى فرودگاه اصفهـان گفت: پرواز 
مسیر دوحه – شـیراز که صبح روز یکشنبه به دلیل 
شرایط نامناسب جوى در فرودگاه اصفهان به زمین 
نشسته بود، این فرودگاه را ترك کرد. محمدحسین 
عمادى اشـاره به این خبر، اظهار کرد: پرواز شماره 
479 شرکت هواپیمایى قطر مسیر دوحه به شیراز به 
دلیل شرایط نامساعد جوى هواى مقصد در ساعت 
4:20 بامداد در فرودگاه بین المللى شـهید بهشـتى 
اصفهان به زمین نشسـت و با بهبود شـرایط جوى 
مقصد، سـاعت 6 صبـح ا این پـرواز اصفهـان را به 

مقصد شیراز ترك کرد. 

اصفهان سرآمد ماساژ
 شهرهاى ایران است  

جشـن فارغ التحصیالن کاربران ماسـاژ آموزشگاه 
آرامـش ایرانیان روز گذشـته با حضـور خبرنگاران 
برگزار شد که رسـول تشـیعى مدیر این آموزشگاه 
در این مراسـم اظهار کرد: اصفهان سـرآمد ماسـاژ 
شـهرهاى ایـران اسـت و 10 اسـتانداردى کـه در 
فنى حرفه اى براى ماسـاژ وجود دارد را اصفهانى ها 
نوشتند و نشـان دهنده پیشرفت است. این رشته در 
اصفهان فرهنگ سازى شده است و کار مى شود البته 
یک سرى مشکالت وجود دارد که به کمک اتحادیه 
قرار است کارهاى بیشترى در زمینه فرهنگ سازى 

ماساژ انجام دهیم.

ضرورت
 تدوین یک سند  

معاون توسـعه مدیریت و منابع استاندارى اصفهان 
گفـت: بایـد بـراى تدویـن سـند توسـعه خدمـات 
الکترونیک به شـهروندان در این اسـتان بر اساس 
اسناد باالدستى و با تبیین شرح وظایف دستگاه هاى 
مختلـف تـالش بیشـترى انجـام شـود. مصطفى 
خضرى افزود: این سند باید بر اساس سند باالدستى 
و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک تدوین مى شود. 

خبر

بودجه 11 هزار و 300 میلیارد تومانى سال آتى شهردارى 
اصفهان روز یکشنبه در جلسه علنى شوراى اسالمى این 

شهر ارائه شد.
شهردار اصفهان دراین جلسه بیان اینکه بودجه سال آتى 
45 درصد در مقایسه با امســال رشد داشته است، گفت: 
این روند افزایشى در مقایسه با برنامه پنج سال گذشته 
پیشنهاد منطقى بوده است. على قاسم زاده افزود: به سهم 
سرمایه گذارى و مشــارکت بخش خصوصى در بودجه 
توجه ویژه اى شده و منشور اخالقى و سیاست شوراى 
اسالمى و مدیریت شهرى در دوره جدید براى تنظیم این 

برنامه مورد توجه قرار گرفته است.

شــهردار اصفهان با اشاره به اینکه چشــم انداز 1405 
مدیریت شهرى در تنظیم بودجه مورد توجه بوده است ، 
تصریح کرد: کاهش آلودگى هوا، ارتقاى جایگاه  منطقه 
با توجه به ظرفیت فرهنگى و گردشگرى و تقویت بهره 
ورى ســازمانى و ادارى به عنوان سه اصل مهم در این 
برنامه و بودجه پیشنهادى متناســب با چشم انداز مورد 

توجه ویژه شده است.
وى اختصاص 38 درصد از بودجه ســال آینده به حوزه 
حمل و نقل به عنوان بیشــترین رقم اعتبارى را اقدامى 
براى کاهش آالیندگى و تقویت زیرســاخت هاى این 

حوزه بیان کرد.

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با اشاره به 
وضعیت شــیوع نوع اومیکرون کرونا در شهرستان هاى 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان اظهار داشت: 
تا عصر روز جمعه 24 دى ماه 151 نفر در این شهرستان ها 
به اومیکرون مبتال شدند. از این تعداد بیمار مبتال 13 نفر در 

مراکز درمانى بسترى شدند.
پژمان عقدك با اشــاره به اینکه تاکنــون فوتى مبتال به 
اومیکرون در استان اصفهان نداشــته ایم، ابراز داشت: 12 
نفر از مبتالیان به اومیکرون سابقه سفر به خارج از کشور 
را داشته اند.وى با بیان اینکه ســویه اومیکرون کرونا نیز 
مانند دیگر سویه هاى این بیمارى قابل تکثیر است، گفت: 

پیش بینى ما این است که از اواخر دى ماه و اوایل بهمن ماه 
اومیکرون سویه غالب بیمارى کرونا در اصفهان خواهد بود.
عقدك تصریح کرد: این بیمــارى در صورت عدم رعایت 
پروتکل ها و همچنین عدم انجام سه ُدز واکسیناسیون به 

صورت ابتالى خانوادگى خودنمایى خواهد کرد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با اشاره به اینکه 
هر روز از یک درصد تست هاى انجام شده کرونا در اصفهان 
تست اومیکرون نیز گرفته مى شــود، ادامه داد: باید توجه 
داشــت که در حال حاضر تعداد کیت هاى تشخیص اولیه 
اومیکرون در اصفهان محدود است و تشخیص نهایى نیز 

در تهران انجام مى شود.

مبتالیان به اومیکرون در 
اصفهان به 151 نفر رسید

بودجه  شهردارى اصفهان
  به شوراى شهر ارائه شد

صبح روز شــنبه تصاویرى از ریزش سقف یکى از 
بازارهاى میدان نقش جهان خبرساز شد. این تصاویر 
نشان مى داد که بخشى از ســقف بازار نزدیک به 

مسجد شیخ لطف ا... ریزش پیداکرده است.
این تصاویر حاکى از آن اســت که بخش زیادى از 
گچ در سقف بازار جنبى مسجد شیخ لطف ا... دچار 
ریزش شده اســت. این در حالى است که به گفته 
مدیر پایــگاه میدان جهانى نقش جهان، پوشــش 
سقف تمام بازارهاى میدان نقش جهان از آجر است 
و به طور طبیعى بدون نیاز به گچ کارى، مستحکم 

است.
دراین بــاره فریبا خطابخش، مدیــر پایگاه جهانى 
میدان نقش جهان در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: 
صبح روز شــنبه نیروهاى یــگان حفاظت میراث 
فرهنگى به من اطالع دادند که بخشــى از سقف 
این بازار که جنب مسجد شیخ لطف ا... تا چهارسو 

مقصود واقع شده ریزش پیداکرده است.
وى افزود: این بخش از سقف بازار در زمانى نامعلوم 
گچ کارى شــده بود، در حالى که تمــام بازارهاى 
میدان نقش جهان با آجر پوشیده شده است و دلیل 

کشیده شــدن گچ روى این ســقف ها نامشخص 
اســت و احتمال مى رود اهالى بازار دســت به این 

اقدام زده باشند.
خطابخش تصریح کرد: این گچ هــا به مرور زمان 
استحکام خود را از دست داده و ریزش پیدا کرده اند. 
حتى روى پشت بام سقف مشکلى نداشته و ریزش 
آن به دلیل بارندگى نیز نیســت. بــا این حال همه 
گچ ها تراشیده شــده و مرمت ســقف هم تقریبًا 

سطحى است.
مدیر پایگاه جهانى نقش جهــان درباره چگونگى 
مرمت این ســقف و اســتفاده از نیروهاى امانى یا 
پیمانکاران، گفت: اگر براى مرمت هاى اضطرارى 
بخواهیم با پیمانکار قرارداد ببندیم بســیار زمان بر 
است و قرارداد آن باید قبل از اجرا در سامانه دولت 
تأیید شود و این در روند مرمت خلل ایجاد مى کند؛ 
بنابراین این موضوع را به سازمان میراث فرهنگى 
اطالع دادم و گروه امانى اداره کل میراث فرهنگى 
استان قسمت هایى که احتمال تخریب آن ها وجود 
داشت را جدا کرده و قرار است که امروز داربست زده 

و طرح مرمت آن شروع شود.

مدیر سد زاینده رود گفت: در ایستگاه هواشناسى 
سد زاینده رود تا عصر روز 25 دى ماه، 80 میلى متر 
بارش ثبت شد. این در حالى است که سال گذشته 
در همین بازه زمانى 87 میلى متر بارش ثبت شده 
و مى توان گفت بارندگى در محل ســد زاینده رود 

نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
ســیدمجتبى موســوى نائینى در رابطه با تأثیر 
بارش هاى اخیر بر حجم آب پشت سد زاینده رود 
اظهار کــرد: هنوز براى اظهارنظــر درباره اینکه 
بگوییم بارش ها چه تغییرى در حجم ســد ایجاد 
کرده، زود اســت. در ایســتگاه هواشناسى سد 
زاینده رود تا عصر روز 25 دى مــاه، 80 میلى متر 
بارش ثبت شــده و این در حالى اســت که سال 
گذشــته در همین بازه زمانى 87 میلى متر بارش 

ثبت شده است.
وى افزود: مى توان گفت بارندگى در محل ســد 
زاینده رود نسبت به سال گذشته کاهش یافته است 
در ایستگاه کوهرنگ نیز تا پیش از بارندگى هاى 
اخیر، میزان بارش کمتر از سال گذشته و میانگین 
درازمدت بوده اســت. البته پــس از بارش هاى 
مناسب اخیر، میزان بارندگى بیشتر از سال گذشته 

و کمتر از میانگین درازمدت است.
مدیر ســد زاینده رود گفت: هم اکنون حدود 13 

درصد از حجم ســد پر بوده و حجم آب پشت سد 
164 میلیون مترمکعب اســت. همچنین میزان 
ورودى آب به سد در پى بارش هاى مناسب سامانه 
اخیر به 16/3 مترمکعب بر ثانیه رسیده و خروجى 

آن 11/7 مترمکعب بر ثانیه است.
وى اضافه کرد: بر اســاس آخرین پیش بینى ها، 
بارش هاى زمستان بیشتر از پاییز و کمتر از نرمال 

برآورد شده است.
 موسوى نائینى، شدت بارش ها و پراکندگى زمانى 
و مکانى آن، همچنین دماى هوا و میزان تبخیر را 

در حجم ذخیره آب سد مؤثر دانست.
مدیر بهره بردارى ســد زاینده رود تصریح کرد: تا 
25 دى ماه، متوسط دماى ایســتگاه هواشناسى 
این سد، حدود 8/9 درجه ســانتى گراد ثبت شد. 
این در حالى است که سال گذشته در همین مقطع 
زمانى، دماى هوا 7/4 درجه سانتى گراد ثبت شده 
بود. بنابراین در مجموع از ابتداى پاییز دماى هوا 
افزایش یافته است و متناسب با آن، تبخیر و سایر 

مصارف در باالدست افزایش مى یابد.
وى گفت: نیروگاه ســد زاینده رود، اکنون با یک 
واحد فعال است و با بارش هایى که به تازگى اتفاق 
افتاده و در آینده اتفاق مى افتد، بعید است ناچار به 

خروج نیروگاه از مدار شویم.

رئیــس اداره بــرق فریدونشــهر گفــت: بــرق 
80 روســتاى ایــن شهرســتان به دلیــل وزش 
کوالك شــدید برف قطع شــده بود که با تالش 
ایثارگرانــه نیروهاى اداره برق فریدونشــهر، رفع 

قطعى شد.
ســید مهدى حســینى اظهار کرد: در پى کوالك 
شدید برف در فریدونشــهر و پس از اولین تماس 
مبنى بر اعالم وضعیت بحرانى در برخى روستاهاى 
شهرستان بالفاصله اکیپ هاى حوادث برق عازم 

این مناطق شدند.
وى افزود: اکیپ هاى امدادرسانى برق شهرستان 
با وجود کوالك شــدید و ســرعت وزش باد 90 
کیلومتر بر ســاعت به صورت مســتمر از خطوط 

توزیع برق 56 روســتاى پیشــکوه و پشتکوه، 12 
روستاى دهســتان هاى قلعه سرخ و چشمه لنگان 
و 12 روستاى شــهر برف انبار و همچنین چاه هاى 
آب آشــامیدنى روســتایى و پمپاژ آب شهر، رفع 

قطعى کردند.
رئیس اداره برق فریدونشــهر گفــت: این حوادث 
ناشى از ایجاد قطر یخ دور سیم ها و کابل هاى توزیع 
برق و همچنین کوالك شدید برف بوده است که 
منجر به پدیده گالوپینــگ و پارگى برخى کابل ها 
و ایجاد اشــکال فنى در یراق آالت نصب شده در 
طول خطوط شــده بود که رفع عیب شــد و برق 
پایدار و مطمئن در مدار برقرار و تحویل مشترکین 

شهرستان شد.

علت ریزش سقف بخشى
 از بازار میدان نقش جهان

نیروگاه سد زاینده رود از مدار خارج نمى شود
 

رفع قطعى برق 80 روستاى فریدونشهر

مدیرکل گمرك اســتان اصفهان گفت: دستگاه ماینر با 
رشــد 75 درصدى در 9 ماه جارى نسبت به سال گذشته 
رتبه نخست قاچاق کاال در اســتان را به خود اختصاص 

داده است.
ماینر، دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال است و ماینینگ 
به فرایند استخراج ارز دیجیتال توســط دستگاه ماینر یا 

رایانه هاى قدرتمند گفته مى شود. 
رسول کوهستانى در کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز استان که با حضور استاندار برگزار شد، افزود: در 9 ماه 
گذشته حدود 9 هزار و 559 فقره پرونده تشکیل شده که 

نسبت به سال گذشته 75 درصد رشد داشته است.

وى افزود: 39 درصد از کاالهاى کشــف شــده،از لحاظ 
ارزشى رشد داشته که دستگاه ماینر(استخراج ارز دیجیتال) 
همچنان رتبه نخســت قاچــاق در اصفهــان را به خود 

اختصاص داده است.
مدیرکل گمرك اصفهان تصریح کرد: ســال گذشته 6 
هزار و 900 دستگاه ماینر به استان قاچاق شده بود اما در 
9 ماه سالجارى پنج هزار و 726 دستگاه آن قاچاق شده که 

نشاندهنده افزایش کشف ماینر در استان است.
کوهســتانى گفت: پارچه، رتبه دوم قاچاق کاال را به خود 
اختصاص داده که البته نسبت به سال گذشته متراژ کشف 

آن کاهش داشته است.

وى موتورسیکلت 250 سى سى، پوشاك، خودرو و برنج 
را به ترتیب از دیگر کاالهاى قاچاق در اصفهان برشمرد 
و بیش از 2 هزار و 660 دستگاه لوازم خانگى و یک هزار و 
385 دستگاه لوازم الکتریکى از جمله کارت گرافیکى و 26 
تن قطعات خودرویى مستعمل را از دیگر موارد قاچاق کاال 

در استان اعالم کرد.
مدیــرکل گمرك اصفهان با اشــاره به اینکــه برخى از 
کاالهاى قاچاق جزو اقالم فاسد شــدنى با ارزش ناچیز 
زیر 2 میلیون تومان است، افزود: ما نباید سرگرم اینگونه 
کاالهاى خرد و کم ارزش شــویم بلکــه طبق فرمایش 
رهبرى باید بیشتر بدنبال کشف قاچاق هاى کالن باشیم.

ماینر، رتبه نخست قاچاق کاال
 در اصفهان 

رییس شــوراى شــهر اصفهان گفت: افزایش گرایش به اســتفاده از 
خودروهاى شخصى و تک سرنشین پیامد کاهش کیفیت، فرسودگى و 
تقلیل تعداد اتوبوس هاى ناوگان حمل و نقل عمومى در این کالنشهر 

است.
محمد نــور صالحى افــزود: حمل ونقل عمومى جــزو ضرورت هاى 
زندگــى مــردم به حســاب مى آیــد و تقویــت نــاوگان فعــال در 
ایــن عرصــه در کاهــش آالیندگــى و مدیریــت ترافیــک نقش 

مهمى دارد.
وى بیان کرد: ترافیک سنگین شهر در مقاطع زمانى خاص مثل صبح و 
عصر دررفت و آمد مردم اختالل ایجاد مى کند که اجراى طرح هاى توسعه 
زیرساخت هاى شهرى، توسعه مترو و دیگر بخش هاى ناوگان حمل ونقل 

عمومى ضرورت دارد.
رییس شــوراى شهر اصفهان با اشــاره به آمار شــرکت اتوبوس رانى 
شهردارى اصفهان در خصوص فعالیت 600 دستگاه اتوبوس در شهر 
اظهار داشت: این تعداد اتوبوس در مقایســه  با سال هاى گذشته ، 50 
درصد تقلیل یافته و عامل تأخیر رسیدن اتوبوس به ایستگاه ها شده است.
وى ادامه داد: همین مســائل نارضایتى را افزایش و کیفیت حمل ونقل 
عمومى را  کاهش داده است و موجب استفاده از وسایل نقلیه شخصى 

توسط مردم مى شود. 

اعضاى شوراى اسالمى شهر اصفهان با استعفاى رئیس کمیســیون بهداشت و خدمات شهرى این 
شورا موافقت کردند.

استعفاى غالمحسین صادقیان دیروز در صحن علنى شــورا به بحث و بررسى و رأى گذاشته شد و 
درنهایت پس از اظهارات 2 نفر از مخالفان، رأى گیرى در این زمینه انجام شد و استعفاى غالمحسین 

صادقیان با 7 رأى مثبت و 6 رأى منفى به تصویب اعضاى شورا رسید.
به این ترتیب شوراى شهر با اســتعفاى این عضو شــورا موافقت کرد. این مصوبه براى تائید باید در 

فرماندارى اصفهان بررسى شود.
آبان ماه امسال در حکمى از سوى کمال حیدرى، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکى غالمحسین صادقیان، به عنوان معاون اجرایى این معاونت بهداشت منصوب شد.

رویداد «شب هاى ســینماى آزاد اصفهان» همراه با نمایش آثار منتخب سینماى آزاد ایران ازسوى دفتر 
تخصصى سینماى اصفهان، فیدان و حوزه هنرى استان اصفهان برگزار مى شود.

«شب هاى سینماى آزاد اصفهان» عنوان رویدادى اســت که از سوى دفتر تخصصى سینما (وابسته به 
سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان)، فیدان و فیلم خانه حوزه هنرى اصفهان، همراه 
با نمایش آثار منتخب سینماى آزاد ایران در روزهاى 28 تا 30 دى ماه در سینما سوره حوزه هنرى اصفهان 

برگزار مى شود.
برنامه «شب هاى سینماى آزاد اصفهان» 28 تا 30 دى ماه ساعت 15 تا 21 در سینما سوره حوزه هنرى استان 

اصفهان واقع در خیابان آمادگاه، روبه روى هتل عباسى، مجتمع فرهنگى هنرى سوره، برگزار مى شود.

مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهــان گفت: در 
اصفهان محدودیتى براى تأمین واکسن آنفلوآنزاى 
فوق حاد پرندگان نداریم، در زمینه پیشــگیرى نیز 

خوب عمل کردیم.
شهرام موحدى اظهار کرد: استان اصفهان از لحاظ 
پرورش طیور جایگاه بســیار ویــژه اى دارد و قابل 
توجه  است که ما پتانسیل سالیانه پرورش نزدیک 
به 100 میلیون قطعه انواع طیور صنعتى را در  استان 

اصفهان داریم.

وى عنوان کرد: آخرین بارى که در اســتان کانون 
آنفلوآنزا  فوق حاد پرندگان وجود داشته است به 28 
آذر سال 97 مربوط مى شود و از آن به بعد با اقدامات 
خوبى که  در حوزه دامپزشکى و ستاد آنفلوآنزاى فوق 
حاد پرندگان استان انجام شده است تا کنون کانون 

بیمارى فوق حاد پرندگان نداشتیم.
موحدى بیــان کــرد: ویــروس آنفلوآنــزا فوق 
حاد پرندگان از لحاظ ســرایت بســیار مســرى و 
کشــنده تر از ویروســى هایى مانند کرونا انسانى 

است و مى طلبد اقدامات حســاس و جدى در این 
زمینه انجام شــود تا بتوانیم بیمارى را کنترل کنیم 
که خوشبختانه تا کنون اقدامات ما موثر واقع شده

 است.
وى افزود: یکى از اقدامات موفقیت آمیز دامپزشکى 
استان شــامل این بود که باالى 32 میلیون و 500 
هزار دز واکســن را تأمین کردیم کــه از این تعداد 
31 میلیون دز در مزارع  مرغ هاى تخم گذار، مادر و 

بوقلمون استان تزریق شد.

محدودیتى براى تأمین واکسن آنفلوانزاى پرندگان نداریم

دلیل افزایش استفاده
 از خودروهاى شخصى

 در اصفهان 

موافقت با استعفاى
 یکى از اعضاى شوراى شهر 

شب هاى سینماى آزاد اصفهان
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بازیگر ســریال هاى قدیمى مهران مدیرى از همــکارى دوباره اى خبر 
مى دهد که احتماًال نه سریال است و نه محِل پخش آن تلویزیون است.

غالمرضا نیکخواه کار بازیگرى را با ایفاى نقشــى در تئاتر و آن هم در 
زادگاهش بوشهر آغاز کرد. در سال 1367 با یک نقش کوتاه در شبکه دو، 
بازیگرى در تلویزیون را تجربه کرد. اما او هم مثل خیلى ها با سریال هاى 
طنز مهران مدیرى شناخته شد. کارهایى مثل «نوروز 72»، «پرواز 57»، 

«جنگ 77»، «مرد هزارچهره» و «قهوه  تلخ».
این بازیگر در این ســال ها کارهاى مختلفى روى آنتن داشته اما شاید 
«جوکر» به نوعى با ایفــاى نقش جذاب طنز در ایــن برنامه اینترنتى، 
محبوبیت غالمرضا نیکخــواه را باالتر هم برد. در کنــار اینکه حضور 
نیکخواه در سریال هاى خانگى با «جیران» و به تعبیر خودش سرى جدید 
«ساخت ایران» که احتماًال به نوروز خواهد رسید، بیشتر هم شده است. 

او که جزو بازیگرانى اســت که از گروه قدیمى مهران مدیرى با او مانده 
است از همکارى دوباره با کارگردان «مرد هزار چهره» خبر داده است. 

او در توضیح بیشتر تأکید کرد: یک صحبت هایى کردیم اما سریال نیست. 
یک مسابقه اســت و فکر نمى کنم براى تلویزیون باشد. بهتر بگویم اگر 
شرایط درست پیش برود، یک همکارى جدیدى با مهران مدیرى خواهم 

داشت. 
نیکخواه همچنین درباره استقبال مردم از حضورش در برنامه «جوکر» 
هم گفت: خوشــبختانه با استقبال مردم و پیشــنهادهایى که داده شد، 

دســت اندرکاران این برنامه از من دعوت کردند در یک بخش دیگرى 
حضور پیدا کنم که احتماًال فینال «جوکر» خواهد بود. 

این بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص حضورش در سریال «جیران» 
و آیا اینکه در این مجموعه نمایشــى هم نقش طنزآمیزى دارد و یا تلخ، 
توضیح داد: نقش خواجه جیران را دارم که با او هست و زندگى مى کند و 

به او خط و خطوط مى دهد.
وى گفت: کار با حســن فتحى واقعًا یک کالس درسى است که افتخار 
مى کنم براى من چنین توفیقى به وجود آمد. بسیارى مى گویند طنازان، 
بازیگران خوبى در سینماى جّدى هم هســتند؛ واقعًا بعضى وقت ها این 
اتفاق مى افتد و زمینه هاى جّدى خوبى دارند. من فکر مى کنم ورودیه به 

طنز، اول کار جّدى است و بعد به طنز مى رسد. 
وى خاطرنشــان کرد: بخواهیم یــا نخواهیم طنز همراه من هســت و 
آدم تلخى نبوده ام و نیســتم. در کار جّدى هم مردم با نقش من همیشه 
خندیده اند حتى اگر جّدى بوده ام. این یک ســعادتى است و وجود دارد و 

خوشحالم بابت اینکه مردم را مى توانم بخندانم. 
نیکخــواه همچنیــن دربــاره اینکــه در تلویزیون هــم کار جدیدى 
دارد، افــزود: براى من کارهاى خــوب با محتوا اولویت دارند و ســعى 
مى کنــم کارهایى را بپذیــرم که به مخاطبم احترام گذاشــته باشــم. 
مردم بــا تماشــاى "جیران“ حســن فتحــى منتظر یــک کار موفق

 باشند.

«جوکر» کار خودش را کرد

غالمرضا نیکخواه دوباره به مهران مدیرى رسید
اولین فیلم نیکى کریمى 

و فرشته حسینى در 
جشنواره فجر

 در 60 سالگى هنوز 
صدایش کودکانه است!

نیکى کریمى بازیگر و کارگردان مطرح سینما که 
فیلم آتابى او در حال اکران سینمایى است با فیلمى 
متفاوت به همراه فرشته حسینى در جشنواره فجر 

1400 حضو خواهد داشت.
فیلم سینمایى «دسته دختران» به کارگردانى منیر 
قیدى و تهیه کنندگى محمدرضا منصورى آماده 
رقابت در چهلمین دوره از جشنواره فیلم فجر شد.

منیر قیدى که براى ســاخت فیلم «ویالیى ها» 
با قصه خانواده هاى فرمانده هان جنگ در پشــت 
جبهه، برنده سیمرغ استعداد درخشان فیلم اولى در 
سى و پنجمین دوره از جشنواره فجر شده بود در 
فیلم «دسته دختران» راوى مقاومت و ایثار زنان 

در روزهاى پرتالطم ابتدایى جنگ است.
او با بازسازى تصاویر زنده و مستند از نبرد خانه به 
خانه خرمشهر در 34 روز، اولین تصویر سینمایى 
از مقاومت زنان در روزهــاى آغازین جنگ، خلق 

کرده است.
در خالصه داستان فیلم دسته دختران آمده است :

«دسته دختران» قصه   زنان جنگ است. گروهى 
جامانــده از روایت هاى پیروزمــرداِن پیکارها در 

طول تاریخ...
بازیگران فیلم دســته دختران عبارتنــد از: نیکى 
کریمى ، پانته آ پناهى ها ، فرشــته حسینى، هدى 
زین العابدین و صدف عسگرى گروه زنان مبارز را 
شکل مى دهند و حسین سلیمانى، یاسین مسعودى، 

محمد صدیقى مهر و مهدى حسینى نیا. 

مژگان عظیمــى، گوینده کارتــون هاى خاطره 
انگیزى چون "هایدى“، ”پینوکیــو“، ”بابا لنگ 
دراز“ و ”سفید برفى“، در 60 ســالگى همچنان 
صدایش کودکانه است. او مى گوید: کار کردن در 
دوبله در همه ژانرها برایم لذت بخش است اما کار 

براى کودکان حسى دیگر دارد و شادم مى کند.
ایــن دوبلور و بازیگــر درباره حضــور در عرصه 
دوبله و اینکــه همچنان دوســت دارد در حوزه 
گویندگى کارتــون کار کند، شــرایط کارى در 
روزهــاى کرونایى، تک گویى در حــوزه رادیو و 
دوبله، بزرگترین ضعف حوزه دوبله و و پیامش به 

گویندگان جوان تر مطالبى را بیان کرد.
مژگان عظیمى یادآور شد: مدت یک سال، خارج از 
ایران بودم و در فضاى کارى دوبله حضور نداشتم 
و به تازگى برگشتم و دوباره کارم را شروع کردم. 
راستش تا یک ســال پیش که در دوبله مشغول 
بودم، با وجود کرونا به ناچار تک گویى مى کردیم 
و این روند همچنان کم و بیش ادامه دارد اما فکر 
مى کنم اوضاع کمى رو به راه شده است، به دلیل 
اینکه همه دوستان واکســن زده اند و خداراشکر 
بیشتر از قبل هم رعایت مى کنند. به هر حال باید 

خودمان مراقب خودمان باشیم و چاره اى نداریم.
این گوینده که بیشتر صدایش را در کارتون هاى 
کودکى مان شــنیده ایم، درباره اینکه همچنان 
دوســت دارد بیشــتر در حوزه کارتون کار کند؟ 
توضیح داد: خودم بیشتر کارتون دوست دارم چون 
عالقه شخصى ام بیشتر کارهاى کودك و کارتون 
است ولى فیلم و سریال هم کار کردم و باز هم اگر 

پیش بیاید کار مى کنم.

بازیگــر و تهیه کننده ســینما و تلویزیون دربــاره باندبازى و 
گروه بازى مى گوید که هیچ وقت این طور نبوده و این حرف ها 

را قبول نمى کنم.
على اوجى در برنامه بســته پیشــنهادى حضور پیدا کرد و در 
گفت وگو با مژده لواسانى از برخورد خوب و حال خوب خودش 

سخن گفت. 
اوجى در ابتدا خاطرنشان کرد: سعى مى کنم با اینکه در درونم 
دردهاى زیادى وجــود دارد اما حال اطرافیانــم را بد نکنم و 
تأثیر کوچکى که در اطراف خودم مى توانم بگذارم که همراه 
با لبخند و حال خوب باشــد.  وى دربــاره قضاوت هایى که 
ممکن اســت نســبت به آدم هاى خوش برخورد اتفاق بیفتد، 
گفت: خود من خیلى زیاد غصه مى خــورم و ارتباطى با لبخند

  ندارد. 
اوجى درباره ارتباط با تیم و باند خودش عنوان کرد: این گونه 
نیســت، من یک فیلم با امیر آقایى در خائن کشى کار کردم و 
چون بازیگرى بود که حس کردم به نقش مورد نظر مى خورد در 
«بى مادر» هم با هم کار کردیم و فکر کردم چرا دعوتش نکنم. 
این گونه نیست که با یک تیم به خصوص کار کنم و اصًال این 

حرف را قبول ندارم. 

وى درباره همکارى با همسرش نیز بیان کرد: من هشت یا 9 
فیلم تهیه کرده ام که در میان اینها در 2 فیلم نرگس محمدى 
بازى کرده است و نشان مى دهد که من سعى دارم نقش ها به 

بازیگران بخورد.
تهیه کننده «خائن کشــى» اظهار کرد: این خیلى نکته مهمى 
است و اگر این گونه نباشد به خودتان خیانت کرده اید. نمى توانید 
هر بازیگرى را براى هر نقشى انتخاب کنید و اگر چنین اقدامى 
مرتکب شوید اشــتباه کرده اید. در چنین سینمایى شما چقدر 
مى توانید با این هزینه هاى گران چنین اشــتباهى را مرتکب 

شوید که فقط با باند خودتان کار کنید!
وى همچنین خاطرنشــان کرد: حالم با آقاى کیمیایى خوب 
مى شــود، او یکى از مهمترین هنرمندانى است که این کشور 
به خود دیده اســت. او طنزى دارد که هیچ کــس ندارد. من 
چندین سریال طنز کار کرده ام و همه طنزکاران را مى شناسم.  
نمى خواهم بگویم آقاى کیمیایى کمدین اند اما طنز فوق العاده 
و مخصوص بــه خود را دارنــد. من یکــى از کتاب هایى که 
وقتى حالم بد باشد ســراغش مى روم و همچنان از خواندنش 
شگفت زده مى شوم کتاب «جسدهاى شیشه اى» به نویسندگى 

مسعود کیمیایى است.

على اوجى: باند و تیم ندارم 

پارامونت پیکچرز اعالم کرده در پنجاهمین سال اکران «پدرخوانده» شاهکار 
فرانسیس فورد کاپوال این فیلم را در سینماهاى دالبى «اى ام سى» با کیفیت 

اولترا اچى دى اکران مى کند.
 پارامونت همچنین تریلر جدیدى براى این نسخه مرمت شده جدید تهیه کرده 
است. براى مرمت فیلم نیز هزار ساعت زمان صرف مرمت و اصالح رنگ هاى 

فیلم شده و 4 هزار ساعت نیز صرف ترمیم لکه ها و خراش ها شده است.
هر سه فیلم این ســه گانه که به کارگردانى کاپوال ســاخته شده اند، ترمیم 

شده اند.
نخستین فیلم «پدرخوانده» که با اقتباس سینمایى از رمان ماریو پوزو ساخته 

شد ابتدا در سال 1972 راهى سینماها شــد. در این سه گانه ظهور و سقوط 
خانواده کورلئونه تحت رهبرى ویتــو کورلئونه با بازى مارلون براندو تصویر 
شده است. در این روند جوان ترین پســر وى یعنى مایکل با بازى آل پاچینو 
دچار تغییرات زیادى مى شود و از یک عضو خنثى در خانواده به رییس بى رحم 

مافیا بدل مى شود.
کاپوال در این باره گفت: به «پدرخوانده» افتخار مى کنم به ویژه این که تعیین 
کننده یک سوم نخست زندگى هنرى ام بود. در تجلیل از پنجاهمین سالگرد 
ساخته شدن این فیلم من به ویژه بر رمان «پدرخوانده» ماریو پوزو تاکید دارم 

که پایه ساخت این سه گانه حماسى شده است.

دنزل واشینگتن تایید کرد که در قسمت سوم «اکوالیزر» ایفاى نقش مى کند. قرار است 
فیلمبردارى امسال شروع شود. آنتون فوکوآ در مقام کارگردان پشت دوربین برمى گردد.
«اکوالیزر» برگرفته از مجموعه تلویزیونى به همین نام اســت که در دهه هشتاد 
میالدى پخش شد و یکبار با بازى کوئین لطیفه در نقش اصلى دوباره براى تلویزیون 

بازسازى شده بود.
واشنیگتن مى گوید فیلمنامه در حال نوشتن است ریچارد ونک فیلمنامه را مى نویسد 

که قسمت هاى قبلى را نوشته بود.
جزیئات بیشترى درباره «اکوالیزر3» منتشر نشده است.  اما آنتون فوکوآ پیش از این 

هم به ساخت قسمت سوم فیلم ابراز تمایل کرده بود.

«پدرخوانده» در پنجاهمین سال اکرانش
 به سینماها برمى گردد 

«دنزل واشینگتن» در قسمت سوم 
«اکوالیزر»

هومن حاجى عبداللهى ، بازیگر سریال پایتخت، درباره سارا و 
نیکا فرقانى اصل، بازیگران نوجوان این سریال،  گفت: سارا و 
نیکا فعًال پیش پدر و مادرشان زندگى مى  کنند. سوئد هستند. 
حالشان هم خوب است. در اینســتاگرام بعضى وقت  ها با هم 
حال و احوال مى  کنیم. عین دخترهاى ما هســتند. خیلى هم 

دوست شان داریم.
در ادامه از حاجى عبداللهى ســؤال شد که آیا به خاطر سن کم 
ســارا و نیکا بود که حاشیه هایى برایشــان پیش آمد که او در 
پاسخ گفت: «من گردن آن  ها نمى  اندازم، گردن بعضى از خدا

بى  خبرهایى مى  اندازم که… دو تا بچه  اند دارند زندگى  شان را  
مى  کنند. چه مى  دانند چیزى را؟! آقــا یا خانم! بیا این مدال براى تو که از این  ها عکس انداختى و در اینترنت پخش و نابودشــان 
کردى.»  در آبان سال 99 تصاویرى خصوصى از سارا و نیکا فرقانى اصل در فضاى مجازى منتشر شد که جنجال زیادى به پا کرد. 
اندکى بعد خبر حذف این دو بازیگر نوجوان از سریال پایتخت منتشر شد. گفته مى شد علت این اتفاق پخش تصاویر خصوصى آن 
ها در فضاى مجازى بوده است. این خبر با واکنش بهرام افشارى و مهران احمدى، بازیگران پایتخت رو به رو شد و آن ها در پستى 
اینستاگرامى خواستار تجدید نظر در این تصمیم شــدند. در نهایت اما در قسمت پایانى پایتخت شش که روز 30 اسفند 99 پخش 
شد سارا و نیکا فرقانى اصل حضور نداشتند و در ســریال در توضیح غیبت دختران هما و نقى اینگونه عنوان شد که آن ها به خانه 

مادربزرگ خود رفته اند.
در این مصاحبه همچنین از حاجى  عبداللهى ســؤال شــد که آیا تاکنون براى خودش هم پیش آمده که کسى بخواهد در محفلى 
خصوصى عکسى از او بگیرد و منتشر کند. او در پاسخ گفت: «من 12 ماه سال، در خانه را روى خودم بسته  ام و نشسته  ام. نه از ترس، 
از احتیاط. به هر حال تاوان هر مدل زندگى یک چیز است. من هم اینجا زندگى مى کنم، شغلم هم حساس است، در این مملکت هم 
هستم، پس باید حواسم جمع باشد. با هر کسى رفت  و آمد ندارم، مهمانى نمى  روم، عروسى نمى  روم، جشن تولد نمى  روم. تفریحم 

شده است کار یا یک موقعى با همسرم برویم رستوران.»

نظر  هومن حاجى عبداللهى 
درباره ماجراى پخش تصاویر خصوصى سارا و نیکا 
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دوست نزدیک جواد عزتى که با او تجربه موفق تلویزیونى هم داشته راز عدم حضور 
جواد عزتى در تلویزیون را فاش کرد.

کارگردان "دردسرهاى عظیم“ درباره اینکه برخى مى گویند بازیگرانى همچون جواد 
عزتى دســتمزدهاى باالیى مى گیرند، گفت: همه مان باالخره درگیر دستمزدیم. 
واقعیت این است عزتى حتمًا پولش را مى گیرد اما تا االن براى پول نقشى را بازى 
نکرده اســت. من ندیده ام که بگوید چقدر مى دهید من بازى کنم! امکان ندارد. 
برخى اوقات به آدم ها مى گویند ناِن دل شان را مى خورند اما به نظرمن این عبارت 
را به تنهایى نمى توان براى جواد عزتى به کار برد. دل مکمل خوب بودن، نگاه 

درست و هنِر سرشار است که در این بازیگر سینما و تلویزیون وجود دارد.
برزو نیک نژاد افزود: جالب است بدانید سال هاى قبل که عزتى نقش کوتاهى را 
در برخى فیلم ها و آثار داشت وقتى مردم از سینما بیرون مى آمدند و یا تماشاى 
ســریال تمام مى شــد، عزتى و نقش او را فراموش نمى کردند. عزتى یک آنى 
دارد که نقش را فقط او مى تواند مثلِ خودش بازى کند. اصطالحًا شــلنگ تخته 
نمى اندازد؛ کاراکتر را باور مى کنــد و باورپذیر آن نقش را بــازى مى کند. ما هم 
عزتى را باور مى کنیــم و مى بینیم کم فروشــى نمى کند و براى دســتمزد کارى

 نمى کند. 
نیک نژاد درباره ادامه پیدا نکردن سریال "دردســرهاى عظیم“ که گفته مى شود 
به خاطر عدم حضور جواد عزتى و دســتمزد  باالى این بازیگر است، خاطرنشان 
کرد: این طور نیســت واقعًا. ما در "دودکش" هم مشــکل داشــتیم که گروه را کنار 
هم قرار دهیم. همیشــه مردم در کوچه و خیابان ســاخت ســرى جدید دو سریال 
"دودکش" و "دردســرهاى عظیم“ را از ما درخواســت کردند که با سختى فراوان و 
اوِج کرونا، "دودکش" به مرحله اجابت رســید. اما در مورد ”دردسرهاى عظیم“ باید 
بگویم بدون آقاى عزتى نشــدنى است. قطعًا به خاطر دســتمزد او نیست و وارد این 
اتفاق بشویم شاید تِه آن یک مقدار به مشکل دستمزد بخوریم اما مشکالت دیگرى 
وجود دارد. در مورد عزتى و نکاتى که مطرح مى کنند به دســتمزِد او برمى گردد قطعا

 نیست. 
وى ادامه داد: بگذارید پاسخ شما را این طور بدهم. به نظرمن خیلى وقت ها آدم هایى 
را مى آوریم بعد از آن خودمان قدرشان را نمى دانیم. آن آدم بلند مى شود و مى رود در 
جاى دیگرى کارش را پیش مى برد. وقتى آدمى که دلى کار مى کند دلش مى شکند 

دیگر چه کارى مى تواند بکند. 

راز عدم حضور جواد عزتى
 در تلویزیون  

هم به ساخت قسمت سوم فیلم ابراز تمایل کرده بود.

دوست نزدی
جواد عزتى
"کارگردان

عزتى دسـ
واقعیت ا
نکرده اس
برخى او
را به تن
درست
برزو نی
در برخ
ســریا
دارد که
نمى انداز
عزتى را باو
 نمى کند.
نیک نژاد
ع خاطر به
کرد: این طو
هم قرار دهی
و "دودکش"
"اوج کرونا، "

بگویم بدون
ِ

اتفاق بشویم
د وجود دارد.

 نیست. 
وى ادامه دا
را مى آوریم

جاى دیگرى
دیگر چه کار

■■■



ورزشورزش 054232 سال هجدهمدوشنبه  27 دى  ماه   1400

ســرمربى ذوب آهن که تیمش در نیم فصل اول لیگ برتر 
نتایج چندان خوبى نگرفت، درصدد تقویت این تیم اصفهانى 
براى نیم فصل دوم است. این در حالى است که مهدى تارتار 
قبل از شروع فصل نیز بیش از 90 درصد شاکله تیم را نسبت 
به فصل گذشته تغییر داده بود. تارتار چند بازیکن تیمش را 
در فهرست مازاد قرار داده و درصدد است سه چهار بازیکن 
را هم به تیم ذوب آهن اضافه کند. این مربى قرار است بعد 
از بازى با پرسپولیس لیست موردنظرش را براى بازیکنان 

ورودى و خروجى به باشگاه بدهد.

تارتار لیست مى دهد

04

دیروز روز ابتدایى نقل و انتقاالت زمستانى در لیگ برتر ایران 
است و این پنجره تا 23 بهمن باز خواهد بود. تیم ها از دیروز 
مجاز شدند با ثبت قرارداد بازیکنان جدید در پنجره زمستانى 
از آنها در بازى هاى مرحله یک هشــتم نهایى جام حذفى و 
هفته اول دور برگشت سود ببرند.  قانون ابتداى فصل مبنى 
بر محدودیت در جذب تیم هاى لیگ برتر به قوت خود باقى 
خواهد ماند؛ اما تیم ها مجاز هستند 6 بازیکن را از لیست خارج 
کنند و به جاى آنها بازیکن جدید به خدمت بگیرند. ابالغیه 
ابتداى فصل سازمان لیگ در مورد جذب بازیکنان خارجى هم 

کماکان پابرجاست.

پنجره زمستانى باز شد

03

05

العربى در هفته پانزدهم لیگ ستارگان قطر دوشنبه شب 
باید به مصاف اف سى قطر برود. العربى در این بازى یوسف 
المساکنى و بویندزا را بخاطر حضور در جام ملت هاى آفریقا 
در اختیار ندارد اما پیش بینى مى شود که فرشید اسماعیلى 
باتوجه بــه غائبان زیاد تیم بار دیگــر در ترکیب اصلى به 
میدان رود. اســماعیلى در دیدار قبلى العربى برابر الدحیل 
به دالیل نامشخصى در فهرست تیم قرار نگرفت و همین 
باعث شد تا گمانه زنى هاى زیادى درباره جدایى احتمالى او 
از تیم به گوش رسد. هافبک فصل قبل استقالل جایگزین 
مهرداد محمدى در العربى شــده است. او تا پایان فصل با 
این تیم قطرى قرارداد دارد اما بعید به نظر مى رســد که با 

این نمایشى که داشته است قرارداد او تمدید شود.

 از هفته هجدهم رقابت هاى لیگ فوتبال پرتغال، ماریتیمو 
در خانه اسپورتینگ براگا به میدان رفت و با نتیجه یک بر 
صفر به برترى دســت یافت. تک گل این بازى را کالدیو 
وینک در دقیقه 86 به ثمر رساند. در این بازى على علیپور 
بازیکن ایرانى از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و در 
دقیقه 68 تعویض شد. ماریتیمو با این برد 23 امتیازى شد 

و در رده نهم قرار دارد.

بازگشت اسماعیلى 
به ترکیب اصلى

پیروزى ماریتیمو
با علیپور
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علیرغم تمهیدات امنیتى فراوان و تعبیه شدن دوربین هاى 
کنترلى در استادیوم ها، همچنان در برخى مسابقات شاهد بروز 
رفتارهاى خطرناك از سوى هواداران افراطى فوتبال در سراسر 
جهان هســتیم و حاال در اتفاقى عجیب در دقیقه 35 دیدار 
تیم هاى رئال بتیس و سویا در رقابت هاى کوپا دل رى اسپانیا، 
پس از گلزنى هافبک رئال بتیس، یکى از تماشــاگران میله 
اى بزرگ و قطور به سمت هافبک سویا پرتاب کرد و موجب 
مصدومیت این بازیکن شد. خوان جوردن خوش شانس بود که 
شتاب و نحوه برخورد میله به بدن او خیلى خطرناك نبود و این 
بازیکن بعد از چند دقیقه شرایط عادى خود را به دست آورد، اما 

داور این دیدار تصمیم به لغو مسابقه گرفت.

خشونت بى مرز در فوتبال!

 مرحله یک هشتم نهایى رقابت هاى جام حذفى امروز 
با برگزارى چهار دیدار آغاز مى شود که در یکى از این 
رقابت ها، تیم فوتبال ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر 

میزبان تیم پرسپولیس است.
سبزپوشان اصفهانى که در هفته یازدهم رقابت هاى 
لیگ برتر مهمان سرخ پوشان پایتخت بودند و در یک 
بازى نه چندان دلچسب مقابل شاگردان گل محمدى 
با نتیجه 2 بر صفر شکست خورده بودند، حاال باید براى 
دومین بار در یک ماه اخیر مقابل پرسپولیس به میدان 
مى روند با این تفاوت که این بار شاگردان تارتار میزبان 

سرخپوشان پایتخت هستند.
ذوبى ها در تقابل قبلى خود مقابل پرسپولیس عملکرد 
مناسبى نداشته و نتوانستند نمایش خوبى را از خود ارائه 
دهند و همین امر موجب مى شود که به دنبال جبران 
مافات در جام حذفى باشند. شاگردان تارتار در حالى 
آماده مصاف با پرسپولیس مى شوند که در مرحله یک  
شانزدهم نهایى میزبان تیم رایکا بایل بودند و حریف 

دسته  اولى خود را با نتیجه 3 بر صفر شکست دادند.
در آن سو پرسپولیســى ها در مرحله قبلى مقابل تیم 
ویســتاتوربین تهران به میدان رفته و رقیب کم نام و 

نشان خود را با نتیجه 4 بر صفر در هم کوبیدند.
سبزپوشان که تا به این هفته از لیگ در نتیجه گیرى 

چندان موفق نبوده و عملکردى متوســط داشته اند، 
از انگیــزه باالیى براى حضور موفــق در جام حذفى 
برخوردار بوده و به دنبال رسیدن به پنجمین قهرمانى 

خود در این جام هستند.
ذوب آهن تیمى اســت که از انسجام و نظم تاکتیکى 
خوبى برخوردار بوده و در فاز هجومى عملکرد خوبى 
دارد و از مهاجمان خوبى بهره مى گیرد. سبزپوشــان 
اصفهانى در تالش هستند که بازى سازى را از زمین 
خودى شروع کرده و با پاسکارى هاى متعدد و کشاندن 
بازى به جناحین، از سرعت باالى هافبک ها و مدافعان 
کنارى این تیم نهایــت بهره را برده و با اســتفاده از 
ارسال هاى بلند، ضربات ایستگاهى و شوت هاى از راه 

دور خلق موقعیت کنند.
از طرف دیگر بازگشت فرعباسى به دروازه ذوب آهن 
و نمایش خوب او در هفته هاى اخیر، اســتحکام خط 
دفاعى ذوب آهن را افزایش داده و امیدوارى هاى زیادى 
را براى تارتار و تیمش به وجود آورده است. با وجود این 
ذوب آهن در خط حمله با مشکالت زیادى روبه رو بوده 
و فرصت سوزى پرشمار مهاجمان، خط حمله ذوب آهن 

را تبدیل به پاشنه آشیل این تیم کرده است.
در آن سو پرســپولیس این روزها شرایط خوبى دارد. 
شاگردان گل محمدى در آخرین بازى خود در لیگ برتر 

به مصاف فجرسپاسى رفته و با ارائه یک بازى تماشایى 
این تیم را شکســت داده و در پایان هفته پانزدهم در 
رده دوم جدول ایستادند و با آمادگى کامل به مصاف 
ذوب آهن خواهند آمد. پرسپولیس اگر چه در هفته هاى 
اخیر با مشکالت و حواشى عجیبى روبه رو بوده است 

اما بدون شک انگیزه هاى زیادى در این دیدار دارد.
شاگردان گل محمدى در خط دفاع شرایط خوبى دارند و 
عملکرد متوسطى در لیگ از خود به جاى گذاشته اند. در 
خط میانى نیز پرسپولیسى ها از آمادگى خوبى برخوردار 
هستند، سرخ پوشان تهرانى اگر چه در خط میانى خود، 
عالیشاه را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهند داشت 
اما حضور بازیکنانى مانند امیرى، نعمتى، کامیابى نیا، 
سرلک و شریفى دســت گل محمدى را براى اجراى 
برنامه هایش باز گذاشــته اســت. در فاز هجومى اما 
قرمزپوشان پایتخت شرایط سختى را تجربه مى کنند 
و مصدومیت شدید آل کثیر باعث شده تا پرسپولیس 
عمًال تنها یک مهاجم تخصصى داشته باشد و به ناچار 

از ترابى به عنوان زوج عبدى استفاده کند.
آنچه مشخص است تقابل ذوب آهن و پرسپولیس یک 
دوئل تمام عیار بــوده و تیمى پیروز میدان خواهد بود 
که تمرکز باالترى داشته و از کوچک  ترین فرصت ها 

بیشترین بهره را ببرد.

ذوب آهن-پرسپولیس؛ این بار در اصفهان

دوئل لشکر تارتار با سرخپوشان
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محمد محبى بــا توجه به نیمکت نشــینى در تیم 
سانتاکالرا پرتغال دوســت دارد در سال منتهى به 
جام جهانى شــرایط بازى داشته باشــد تا بتواند در 
قطر همراه تیم ملى باشد؛ بعید نیست وینگر سابق 
سپاهان یکى از بمب هاى نقل و انتقاالت زمستانى 

لیگ برتر باشد.
محمد محبى، وینگــر جوان و بوشــهرى ایرانى 
که توسط باشــگاه سپاهان به ســطح اول فوتبال 
ایران معرفى شــد و حتى به پیراهــن تیم ملى هم 
رسید، ابتداى فصل جارى با پیشــنهادى از سوى 
سانتاکالراى پرتغال به این تیم پیوست و خیلى زود 

در سن 23 سالگى لژیونر شدن را تجربه کرد.
اگرچه محبى با انگیزه هاى زیاد و براى پیشــرفت 

راهى  لیگ پرتغال فوتبالــش 
یــش شد ولى وضعیت  ا بر
تیم خوب تا کنون در این 

پیش نرفته است و در تیمش تبدیل به یک نیمکت 
نشین دائمى شده و در 17 هفته گذشته از رقابت هاى 
لیگ پرتغال تنها در چهار بازى به عنوان یار تعویضى 
و در هر کدام براى دقایق اندکــى به میدان رفته و 
تنها در یک دیدار در جام حذفى به طور کامل براى 
تیمش بازى کرده و موفق به زدن گل یا دادن پاس 
گل نشــده تا اوضاع برایش در این تیم پرتغالى به 

خوبى پیش نرود.
اگرچه محبى در جام حذفــى مقابل پورتو عملکرد 
خوبى در ترکیب تیمش داشت، مصدومیتى بد موقع 
باعث شــد نتواند با این عملکرد خوب خودش را به 

ترکیب اصلى نزدیک کند.
از طرفى تیم ســپاهان هم از نبود محبى در فصل 
جارى در ترکیب اصلى خودش ضربه خورده و جاى 
خالى یک وینگر چپ در ترکیب این تیم احســاس 
مى شود و به نوعى مى شود گفت این جدایى هم به 

زیان محبى تمام شده و هم سپاهان.
اگرچه محبى عجله اى براى پیدا کردن فرصِت اثبات 
توانایى هایش در قاره سبز ندارد، با توجه به اینکه در 
ســال منتهى به جام جهانى هستیم او دوست دارد 
موقعیتى برایش فراهم شود تا همراه تیم ملى در 
قطر باشد و بتواند فرصت بازى در مهم ترین 
تورنمنت فوتبالى دنیا را به دســت بیاورد و 
این اتفاق با نیمکت نشینى در سانتاکالرا 

برایش فراهم نخواهد شد.
از همیــن رو صحبت هایــى در مورد 
احتمال جابجایى محبى مطرح شــده 
اســت و اینطور که شــنیده مى شــود 
باشگاه سانتاکالرا هم با انتقال قرضى این بازیکن 
مخالفتى ندارد و بى میل نیســت محبى موقتًا به 
تیمى برود که فرصت بازى بیشترى در اختیارش 
قرار بگیرد و بعداً در فرصت بهترى دوباره راهى 

تیم پرتغالى شود.
شنیده مى شود در صورتى که این توافق حاصل 
شود تا محبى حداقل براى یک نیم فصل بتواند 
اجازه جدایى از مسئوالن باشگاه پرتغالى بگیرد 
راهى لیگ برتر ایران خواهد شد و اگرچه شنیده 
مى شود پیشــنهادات دیگرى به جز سپاهان 
دارد، انتخاب اول او در صورت گرفتن چنین 
تصمیمى بازگشت به ســپاهان است و در 
صورتى که با این باشگاه به توافق نرسد به 

سایر پیشنهاداتش فکر مى کند. 
بدین ترتیب باید منتظر ماند و سرنوشت 
محبى را در پنجره زمستانى دید؛ احتمال 
دارد او یکى از بمب هاى نقل و انتقاالت 

نیم فصل لیگ برتر باشد.

پیشکسوت فوتبال اصفهان معتقد است ذوب آهن خطر سقوط ندارد اما شانس کسب 
سهمیه هم ندارد و مى گوید تیم تارتار اگر بتواند ششم شود شاهکار کرده است.

رسول کربکندى در رابطه با عملکرد ذوب آهن در پایان نیم فصل گفت: نوع شکل 
گیرى ذوب آهن نشــان مى دهد براى قهرمانى یا کسب ســهمیه بازى کند. تارتار 
برخى از بازیکنان متوســط فوتبال ما را جذب کــرده و بازیکنانى بوده که خودش 
خواسته و باشگاه بازیکنانش را جذب کرده است. این بازیکنان اثرگذار یا مطرح 
نیستند و بیشتر آن ها یا جوان یا بازیکنان خود تارتار هستند. البته با توجه به 
این بضاعت نتایج بدى نگرفتند اما هواداران با آمدن تارتار انتظار دیگرى

 داشتند. 
سرمربى ســابق ذوب آهن اضافه کرد: ذوب آهن اگر تا رده هفتم یا هشتم 
باال بیاید و خودش را نگه دارد قابل قبول اســت. کار بزرگ بازیکن بزرگ 
هم مى خواهد و ذوب آهن بازیکن اثرگذار بزرگ جذب نکرده است. به 
جز تارتار هم مربى دیگرى نمى تواند در شرایط حال حاضر هدایت 
ذوب آهن را به عهده بگیرد و به نظــرم باید با تارتار ادامه دهند. 
این تیم خطر سقوط ندارد اما شانس کسب سهمیه هم ندارد. 
ذوب آهن اگر بتواند ششم شود شاهکار کرده است و نتیجه 

خیلى خوبى گرفته است.

مرحله یک هشتم نهایى فصل جدید رقابت هاى جام حذفى از امروز آغاز مى شود و سپاهان 
در این مرحله بایــد به مصاف تیم آلومینیــوم اراك برود. زردپوشــان اصفهانى در حالى 
آماده مصاف با آلومینیوم مى شــوند که کمتر از یک هفته قبل در چارچوب هفته پانزدهم 
رقابت هاى لیگ برتر در یک بازى حساس و پر زد وخورد با شاگردان خطیبى دیدار کردند 
و تن به تساوى بدون گل دادند و حال باید در فاصله کمتر از یک هفته براى دومین بار و باز 

هم در اراك مقابل شاگردان خطیبى به میدان بروند.
شــاگردان نویدکیا در حالى آماده مصاف دوباره با آلومینیوم مى شــوند که در بازى قبلى 
عملکرد چندان مناسبى نداشته و نتوانســتند این تیم را شکست دهند و به همین دلیل با 
انگیزه زیادى در بازى امروز حاضر خواهند شد. سپاهانى ها در مرحله یک شانزدهم نهایى 
رقیب تیم دسته دومى ستارگان شهید اورکى اسالمشــهر بودند و در پایان 90 دقیقه این 
تیم را با نتیجه یک بر صفر شکست دادند. آلومینیوم اراك نیز در مرحله قبل به مصاف تیم 

فجرسپاسى رفت و این تیم را با نتیجه 2 بر صفر حذف کرد.
سپاهان براى بازى امروز انگیزه باالیى دارد؛ زردپوشان اصفهانى که برخالف پیش بینى ها 
در هفته هاى اخیر رقابت هاى لیگ برتر عملکرد متوســطى داشتند و نتوانستند قهرمانى 

نیم فصل را به دست آورند، به دنبال جبران مافات در جام حذفى خواهند بود.
شاگردان نویدکیا فوتبالى هجومى و جذابى را به نمایش مى گذارند و یکى از باکیفیت ترین 
تیم هاى حال حاضر لیگ هستند. ســپاهان از مهره هاى کلیدى و باکیفیت بسیارى بهره 

مى برد که کامًال با سیستم دلخواه نویدکیا منطبق هستند؛ حضور بازیکنانى مانند رفیعى، 
على محمدى، احمدزاده، حســینى، ریگى، نورافکن و اســماعیلى فر سپاهان را تبدیل به 
یکى از هجومى ترین تیم هاى حال حاضر لیگ کرده که از تنوع تاکتیکى باالیى برخوردار 
است. زردپوشان اصفهانى در فاز دفاعى قدرت باالیى داشته و با دریافت شش گل دومین 

خط دفاعى قدرتمند لیگ را در اختیار دارند. شاگردان نویدکیا در فاز هجومى اما عملکرد 
متوسطى از خود به جاى گذاشته اند، سپاهانى ها با وجود آنکه موقعیت هاى فراوانى خلق 
مى کنند اما در گلزنى با مشکل روبه رو هســتند و همین نکته مى تواند براى تیم نویدکیا 

دردسرساز شود.
در آن سو آلومینیوم اراك تیمى اســت که در فصل جارى عملکرد خوبى از خود به جاى 
گذاشته است؛ آلومینیوم اراك در 15 بازى خود در رقابت هاى لیگ برتر، پنج برد، 9 تساوى 

و یک شکست به دست آورده و در سه بازى آخر خود شکست نخورده است.
آلومینیوم تیمى جنگنده و پرتالش است که از خط حمله پرقدرتى برخوردار بوده و مهاجمان 
فرصت طلبى در اختیار دارد. اوج گیرى شریفات همراه با درخشش بازیکنانى مانند آقایى و 
نژادى آلومینیوم را در فاز هجومى تبدیل به تیمى خطرناك کرده که مى تواند براى سپاهان 
دردسرهاى زیادى به وجود آورد. آلومینیوم در فاز دفاعى نیز تیم قدرتمندى است و در 15 

بازى گذشته تنها هفت گل دریافت کرده است.
با وجود این، سپاهان مقابل آلومینیوم کار سختى را پیش  رو دارد. روحیه جنگندگى و میل 
به برترى جویى بازیکنان این تیم، آلومینیوم را تبدیل به یکى از سرسخت ترین تیم هاى 
حاضر در لیگ کرده است. از طرف دیگر نوع بازى درگیرانه اراکى ها در کنار نیاز وافرشان به 
پیروزى باعث مى شود تا سپاهانى ها کار راحتى را در پیش نداشته باشند. باید منتظر ماند و 

دید حوادث فوتبال به نفع کدام تیم رقم مى خورد.

تکرار سپاهان-آلومینیوم؛ این بار در جام حذفى

طالیى پوشان به دنبال جبران مافات

ى ز لو ى ب ب ز ى نی پ
لیگ برتر باشد.

محمد محبى، وینگــر جوان و بوشــهرى ایرانى 
به ســطح اول فوتبال باشــگاه سپاهان که توسط

ایران معرفى شــد و حتى به پیراهــن تیم ملى هم 
رسید، ابتداى فصل جارى با پیشــنهادى از سوى 
سانتاکالراى پرتغال به این تیم پیوست و خیلى زود 

3در سن 23 سالگى لژیونر شدن را تجربه کرد.
اگرچه محبى با انگیزه هاى زیاد و براى پیشــرفت 

راهى  لیگ پرتغال فوتبالــش 
یــش شد ولى وضعیت  ا بر
تیمخوبتا کنون در این

م ج ر ر ی ی ر ه
تیمش بازى کرده و موفق
گل نشــده تا اوضاع بر

خوبى پیش نرود.
اگرچه محبى در جام حذ
خوبى در ترکیب تیمش
باعث شــد نتواند با این
ترکیب اصلى نزدیک کن
از طرفى تیم ســپاهان
جارى در ترکیب اصلى خ
خالى یک وینگر چپ در
مى شود و به نوعى مى ش
ه زیان محبى تمامشده و
اگرچه محبى عجله اى بر
توانایى هایش در قاره سب
ســال منتهى به جام جه
موقعیتى برایش فراه
قطر باشد و بتواند

تورنمنت فوتبالى
این اتفاق با نی
برایش فراه
از همیــن
احتمال جاب
اســت و اینط
باشگاه سانتاکالرا هم
مخالفتى ندارد و بى م
تیمى برود که فرصت
ف قرار بگیرد و بعداً در

تیم پرتغالى شود.
شنیده مى شود در ص
شود تا محبى حداقل
مسئو اجازه جدایى از
راهى لیگ برتر ایران
مى شود پیشــنهاد
دارد، انتخاب اول

تصمیمى بازگشت
صورتى که با ای
سایر پیشنهادات
بدین ترتیب با
محبى را در پن
دارد او یکى
نیم فصل

بمب نقل و انتقاالت زمستانى 
از پرتغال مى آید؟

برخى از بازیکنان متوســط فوتبال ما را جذب کــرده
خواسته و باشگاه بازیکنانش را جذب کرده است. ای
ت نیستند و بیشتر آن ها یا جوان یا بازیکنان خود
بضاعت نتایج بدى نگرفتند اما هواداران این

 داشتند. 
سرمربى ســابق ذوب آهن اضافه کرد: ذوب آ
باال بیاید و خودش را نگه دارد قابل قبول اســ
هم مى خواهد و ذوب آهن بازیکن اثرگذار
جز تارتار هم مربى دیگرى نمى تواند
ذوبآهنرا به عهده بگیرد و به نظ
این تیم خطر سقوط ندارد اما شا
ذوب آهن اگر بتواند ششمشو

خیلى خوبى گرفته است.

کربکندى: 
ذوب آهن اگر
 ششم شود 

شاهکار کرده 
است

نویدکیا: جام حذفى، جام خطرناکى است 
محرم نویدکیا در خصــوص بازى امروز ســپاهان در جام حذفى بیان 
کرد: جام حذفى است و شوخى بردار نیســت و هر تیمى که شانسش 
را از دست بدهد قطعا راه بازگشــتى وجود ندارد.اگر بخواهم واقع بینانه 

یــى حرف بزنم، اینطور اســت که یک  تیم ها
لیگ خودشان را آماده کرده اند که در  رقابت 

مى خواهــد قهرمان شوند و قطعا دل شان 
باشند و این در جام حذفى هــم قهرمان 
نســبت که طبیعى است؛ چون به همان 

داشته باشند، شاید در لیگ شانس 
در جام حذفى 

هــم 

شانس خواهند داشت. ولى جام حذفى، جام خطرناکى است چون قابل 
جبران نیست و هر تیمى، از مدعیان قهرمانى لیگ گرفته تا آنهایى که ته 
جدول هستند و حتى تیم هاى دسته هاى پایین تر شانس یکسان دارند 
چون مساوى ها به وقت اضافه و پنالتى کشیده مى شود و پایین جدولى ها 
و تیم هاى لیگ هاى پایین تر شانس شان را امتحان مى کنند و با الیه هاى 

دفاعى خوب بازى را به وقت هاى اضافه یا پنالتى مى کشانند. 
سرمربى سپاهان افزود: باید به آنها حق داد که از شانس هایشان استفاده 
کنند. واقعا جام حذفى جام پیچیده  اى است و تمرکز خیلى باالیى نیاز دارد 
و هرکسى این شانس را دارد که تا مراحل باال بیاید و سال هاى گذشته 
تیم ها از لیگ پایین تر به فینال آمدند. به همین دلیل باید به همه حق داد 
و به همگى احترام گذاشت چرا که باید از شانس شان استفاده کنند. ما 
هم مى خواهیم مثل بقیه  تیم ها از شانس مان استفاده کنیم که بتوانیم 
تا مراحل باال برویم اما اینکه چقدر موفق مى شــویم در آینده مشخص 

مى شود.
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مفاد آرا 
آگهى ابالغ مفاد آرا صــادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
برابر راى شماره 140060302177000555 مورخه 1400/09/29 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى قاسم 
اسماعیلى فرزند محمد بشماره شناســنامه و شماره ملى 1080330747  نجف آباد در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى ، قسمتى از پالك 1951  فرعى واقع دردهق  
4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 151/30 مترمربع انتقالى از مالک رسمى 

آقاى سعید راعى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر 
مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ 

انتشار نوبت اول: 1400/10/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/13- 1261040/ 
م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراله علینقیان /10/194

فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه سند مالکیت ششــدانگ آپارتمان پالك ثبتى شماره : 12417 فرعى از 
1 اصلى واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 19071 در صفحه 82 دفتر 258 امالك 
به نام فاطمه قادرزاده صادر و تسلیم گردیده اســت متعاقبًا ذیل سند رهنى  94730 - 
6/6/1395 دفترخانه 51 اردستان از تاریخ فوق لغایت ده سال در قبال یک میلیارد ریال 
نزد بانک کشاورزى اردستان در رهن قرار گرفت ، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى 
به شماره وارده : 32005268 - 1400/10/22 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که 
امضاء شهود آن ذیل شماره : 21054 - 1400/10/22 به گواهى دفترخانه 51 اردستان 
رسیده است مدعى است که ســند مالکیت آن به علت جابجایى مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنى سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر 

اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور ســند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد .م الف: 1261194 - ذبیح اله 

فدائى اردستانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اردستان / 10/196

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

شــماره: 140060302006006304- تاریخ: 1400/10/02 - جلسه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل و پرونده کالسه 1400114402006000497 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 
امیرحسین کرباسى زاده اصفهانى مبنى بر صدور ســند مالکیت نسبت به ششدانگ/ 
قسمتى از......... پالك شماره فرعى از 90 اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى 

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

مبادرت به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه شــامل مع االوسطه از حسین 

جاللى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات 
متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم امیرحسین کرباسى زاده اصفهانى به شناسنامه 
شــماره 2457 کدملى 1286040280 صادره اصفهان فرزند رســول در نسبت به 6 
دانگ یکباب باغ به مســاحت 2100 مترمربع پالك شــماره فرعى از 90 اصلى واقع 
در اصفهان بخش حــوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خــود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 
طى حدود کارشناس

در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامــه اجرایى آن 
مقرر مى دارد اداره ثبت اســناد و امــالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى 
نسبت به صدور ســند مالکیت ملک مورد اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/10/12- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/10/27- 
م الف: 1250566 – قائم مقــام رئیس اداره راه و شهرســازى -  محمد کیانى. عضو 
قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین 

حسن زاده /10/150

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
تهران گفت: بر اســاس تحقیقات افرادى که واکســن 
دریافت کردند و عــالوه  بر آن به کرونــا دلتا نیز مبتال 
شده اند، ممکن است توانایى بیشترى در خصوص خنثى 

کردن اومیکرون داشته باشند.
میرشهرام صفرى ادامه داد: بر اســاس نتایج ارائه شده 
افرادى که به سویه دلتا مبتال شده، اما واکسن دریافت 
نکرده بودند توان خنثى کردن سویه اولیه ووهان و دلتا 
را داشــته، اما در عین حال توان خنثى کردن سویه هاى 

اومیکرون و بتا در این افراد وجود نداشته است.
وى افــزود: در افــرادى کــه دو دوز واکســن کرونا 

ویــروس دریافت کردنــد و بعــد از آن به ســویه دلتا 
مبتال شــده بودند، توان خنثى کردن هر چهار ســویه 
کرونا ویروس از جملــه ووهان، دلتا، بتــا و اومیکرون 

وجود داشته است.
صفرى اضافه کرد: واکسن تزریقى در افراد مورد بررسى 
در این تحقیق ســینوواك بوده که بسیار مشابه واکسن 
سینوفارم تزریقى در کشور است، بر این اساس در مورد 
افرادى که واکسن سینوفارم را دریافت کردند و در پیک 
دلتا به بیمارى کووید -19 مبتال شــدند، ممکن است 
احتمال ابتالى شدید و ورود به فاز التهابى بیمارى کووید 

-19 در آنها تا حدودى کاهش یابد.

آنتونى فاوچى، ویروس شناس آمریکایى معتقد است که از 
گونه اومیکرون به ســختى مى توان فرار کرد. به گفته این 
متخصص نگرانى براى افراد واکسینه شده در صورت ابتال 

به اومیکرون بسیار کمتر است.
این کارشــناس برجســته آمریکایى مى گوید اومیکرون، 
نوع بسیار مسرى ویروس کرونا دیر یا زود تقریبًا همه را به 

بیمارى کووید 19 مبتال خواهد کرد.
فاوچى در مصاحبــه اش با مرکز مطالعات اســتراتژیک و 
بین المللى درباره سویه اومیکرون ضمن تاکید بر این که افراد 
واکسینه شده نیز به این ویروس مبتال مى شوند، گفت اکثر 
آنها روند ســخت بیمارى را تجربه نخواهند کرد و بنابراین 

خطر راهى شدن به بیمارستان یا مرگ براى آنها کم است.
در ایاالت متحده آمریکا روزانه به طور متوسط 750 هزار نفر 
به ویروس کرونا مبتال مى شوند. تنها 208 میلیون نفر یا کمى 
کمتر از 63 درصد از جمعیت این کشور به طور کامل واکسینه 
شده اند و 76 میلیون نفر نیز واکسن تقویتى دریافت کرده اند.
هشدار فاوچى تنها چند ســاعت پس از هشدار مشابهى از 
ســوى جانت وودکاك، رئیس موقت سازمان غذا و داروى 
آمریکا، منتشر شد. وودکاك در جلسه سناى ایاالت متحده 
گفت: «پذیرش آنچه اکنون واقعاً در حال رخ دادن اســت، 
یعنى اینکه بیشــتر مردم به کووید مبتال مى شوند، دشوار 

است.»

حسن کار افراد واکسینه شده 
و مبتال به دلتا 

تقریباً همه به اومیکرون 
مبتال خواهند شد

وضع بد نانوایى ها 
   ایسـنا | بر اسـاس اعالم معاونت بهداشت وزارت 
بهداشت، میزان رعایت پروتکل هاى بهداشتى در کشور 
در هفته منتهى بـه 22 دى مـاه 1400 (از 15 تا 22 دى 
ماه)، بالغ بـر 59/74 درصد اسـت. همچنین بیشـترین 
میزان اسـتفاده از ماسـک در اماکن عمومـى مربوط به 
فرودگاه ها با 92/68 درصد و کمترین میزان استفاده از آن 
مربوط به نانوایى ها با 51/17 درصد است. در عین حال 
میانگین میزان رعایت بهداشت فردى در اماکن عمومى 
استان هاى کشور بالغ بر 62/94 درصد بوده است. در این 
شاخص بیشترین میزان رعایت مربوط به دانشگاه ها با 

94 درصد رعایت است.

افراد سرماخورده
 5 روز در خانه بمانند 

   مهر | عضو کمیته علمى کشورى کووید19 گفت: 
افرادى که عالئم سـرماخوردگى دارند، بـه مکان هاى 
عمومى نروند. محمدرضا صالحى اظهار داشت: قسمت 
عمده اى از جوانان که به اومیکرون مبتال مى شـوند، در 
حد یک سرماخوردگى ساده درگیر این بیمارى مى شوند. 
وى ادامه داد: در افراد مسن و کسانى که بیمارى زمینه اى 
دارند، در صـورت ابتـالء به سـویه اومیکـرون، ممکن 
اسـت با عواقب خطرناکى همراه باشـد. این متخصص 
بیمارى هاى عفونى به افرادى که دچار سـرماخوردگى 
مى شـوند، توصیه کرد حداقـل تا 5 روز بـه محیط هاى 
عمومى مثل مترو، باشـگاه هاى ورزشـى و همچنین با 
افراد خانواده و سالمندان در ارتباط نباشند و در خانه بمانند 

تا عالئم برطرف شود.

خرق عادت کره شمالى 
   تسنیم | منابع خبرى از باز شدن مرز زمینى کره 
شـمالى به چین و عبور یک قطار بارى به سمت یکى از 
شهرهاى چین خبر داده است. کره شمالى تاکنون هیچ 
مورد تایید شده کرونایى در این کشـور را اعالم نکرده و 
به واسـطه شـیوع این ویروس در اوایل 2020 مرزهاى 
این کشـور به طور کامل مسـدود شـده بود. خبرگزارى 
یونهـاپ گـزارش داد که ایـن بـراى اولین بار از شـیوع 
کروناست که کره شـمالى مرزهاى خود را به روى چین

 گشوده است.

تاسیس
شرکت سهامى خاص متین صنعت دیاکو درتاریخ 1400/10/07 به شماره ثبت 69675 به شناسه ملى 14010648140 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 : طراحى تجهیزات صنعتى و 
پایپینگ و طراحى ابنیه صنعتى - ساخت قطعات و تجهیزات صنعتى - اجراى اسکلت فلزى و پایپینگ - نصب تجهیزات صنعتى و ابنیه و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى 
اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت 
متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق 
اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت 
در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله حسین آباد ، خیابان وحید ، بن بست شهیدیزدانى [23] ، پالك - 2.314 ، طبقه اول کدپستى 8175945374 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 1000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 
ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 12345 مورخ 1400/09/04 نزد بانک پارسیان شعبه نوربخش اصفهان با کد 542003 پرداخت گردیده است والباقى 
در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محسن مالوردى اصفهانى به شماره ملى 1285926595 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى 
حسین ترکى هرچگانى به شماره ملى 1288983093 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم نفیسه مالوردى اصفهانى 
به شماره ملى 1289536341 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى 
اسماعیل محمدى هویهء به شماره ملى 1288856458 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى برزو نعمتى خوى به شماره ملى 4620249203 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 (1260089)

آگهى تغییرات
شرکت کامیونداران و کامیونت داران خود راننده خمینى شهر شرکت تعاونى به شماره ثبت 46 و شناسه ملى 10260014294 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/06/14 و نامه شماره 21/65284 مورخ 1400/10/01 اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان و نامه شماره 3737 مورخ 1400/07/18 اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعى خمینى شهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کرمعلى سعیدى به کدملى 1140976605 به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد حاجى حیدرى به کدملى 
1141031248 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره وجواد عاملى به کدملى 1141175177 به سمت منشى هیئت مدیره و حسن مقیمى به کدملى 1141094606 و 
علیرضا منصورى به کدملى 1141033062 بعنوان عضو اصلى و محمد قصرى به کدملى 1141256827 به سمت مدیر عامل براى مدت سه سال انتخاب گردیدند.چک 
ها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء آقاى محمد قصرى (مدیرعامل) و آقاى کرمعلى سعیدى (سمت رئیس ) و مهر شرکت معتبر و درغیاب آقاى 
کرمعلى سعیدى (سمت رئیس) آقاى احمد حاجى حیدرى (سمت نایب رئیس ) حق امضا خواهد داشت و اوراق عادى با امضاء آقاى محمد قصرى (مدیرعامل) و مهر شرکت 

معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1259919)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى کشاورزى مرغداران اصفهان و حومه به شماره ثبت 4334 و شناســه ملى 10861224575 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/03/08 و نامه شماره 205/3/184/779/634 - 1400/04/14 اداره تعاون روستایى شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد زیر به 
موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: الحاق یک بند به ماده 5 اساسنامه که عبارت است از شرکت تعاونى کشاورزى مرغداران اصفهان 
و حومه مى تواند به استثنا عملیات اعتبارى و تضمینى که مخصوص اعضاء است عملیات بازرگانى و معامالت مربوط با آن را شامل خرید نهاده دامى و ریز مغذى 
ها و جوجه یکروزه ، مرغ زنده، دارو و واکسن و سایر موارد مورد نیاز پرورش مرغ گوشتى از مراکز دولتى اتحادیه هاى سراسرى و یا سایر اشخاص اعم از حقیقى 
و حقوقى و فروش در حوزه عمل خود نیز انجام دهد. ترتیب معامالت در آیین نامه مربوط به نحوه معامالت پیش بینى خواهد شد تغییر یافت. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1259918)

روى موج کووید-19

دانشمندان لهستانى در پاسخ به این سوال که چرا تعدادى 
از افراد بدون هیچ گونه عالئمى به کرونا مبتال مى شوند 
اما تعدادى با مرگ دست و پنجه نرم مى کنند، یک گونه 
ژنى را کشف کردند که باعث مى شود خطر کرونا براى 

افراد دو برابر شود.
دانشمندان لهســتانى یک گونه ژنى را کشف کرده اند 
که خطر ابتال به کرونا با عالئم شــدید و مرگ بر اثر آن 
را دو برابر مى کند. آن ها تخمیــن مى زنند که تقریبا 10 
درصد مردم اروپا و یک چهارم مردم جنوب آسیا این ژن 
را در بدن خود دارند. این کشف نتیجه 18 ماه تحقیق بر 
روى 1500 بیمار مبتال به کرونا بوده است و مى تواند به 
شناسایى ســریع افرادى که در خطر بیشترى قرار دارند 

کمک کند.
سخنگوى دانشگاه بیالیستوك لهستان که سرپرستى این 
تحقیقات را بر عهده داشته است گفت: «از زمان شروع 
شیوع بیمارى کرونا تالش کرده ایم بفهمیم چرا تعدادى از 
افراد بدون هیچ گونه عالئمى مبتال مى شدند اما تعدادى 
با مرگ دســت و پنجه نرم مى کردند. به لطف نتایج این 
تحقیق ما به تدریج به پاسخ این سوال نزدیک مى شویم.»

محققان دریافتند که پــس از معیارهاى ســن، چاقى 
و جنســیت (پرخطرتر براى مــردان)، تفاوت هاى ژنى 
چهارمین معیار باال رفتن خطر کرونا اســت. این معیار 
مى تواند به عالئم شدید یا حتى مرگبارى از کرونا منجر 
شــود و حتى مى تواند از همزمانى کرونا با بیمارى هاى 

زمینه اى نیز خطرناکتر باشد.

به نقل از بلومبرگ، محققان تخمین مى زنند که حدود 14 
درصد مردم لهستان و 8 تا 9 درصد مردم سراسر اروپا این 
ژن را در بدن خود دارند. به عالوه در جنوب آسیا حدود 27 
درصد از مردم حامل این ژن هستند. مسئول این تحقیقات 

اعالم کرد که با توجه به تفاوت فراوانى این گونه ژنى در 
بین مردم نتایج این تحقیق فعال نباید به همه کشــورها 

تعمیم داده شود.
با نتیجه  این تحقیق یک معیار مهم در میزان خطر مرگ 

کرونا کشف شد. براى تشخیص افرادى که حامل این ژن 
هستند باید یک آزمایش ژنتیکى مناسب طراحى شود. 
طراحى این آزمایش ها ممکن است ماه ها طول بکشد و 

قدم بسیار مهمى در مبارزه با کرونا است.

خطر کرونا براى چه کسانى 2 برابر است؟
یک کارشناس تغذیه با اشــاره به اینکه براى تزریق 
واکســن، به رژیم غذایى ویژه اى نیاز نیست، افزود: 
ضرورى است افراد با مواد غذایى که بـــه سـالمت 
و افزایش سیستم ایمنى بدن در زمان واکسیناسیون 
کمک مى کند آشنا شوند تا بتوانند عالئم و عوارض 
احتمـالى ناشى از واکسیناسیون را به حداقل رسانده و 

سیستم ایمنى خود را تقویت کنند.
عســگرى فغان پور ادامه داد: تقویت سیستم ایمنى 
بدن سبب مى شود فرد کمتر به بیمارى مبتال شده و یا 
در صورت ابتال به بیمارى سریعا بهبود یابد، هر چقدر 
سن افراد باالتر مى رود سیستم دفاعى آنها ضعیف تر 
شده و بیشتر در معرض ابتال به بیماریها قرار مى گیرد. 
اما کودکان چون در حال رشد هستند و هنوز بدن آنها 
به طور کامل تکامل نیافته است به تقویت سیستم 

دفاعى آنها باید بیشتر توجه کرد.
وى وضعیــت تغذیه را در پاســخ ایمنى ناشــى از 
واکسیناسیون مؤثر دانست و اظهار کرد: تغذیه فرد 
قبل و بعد از تزریق واکسن با تأثیر بر عملکرد سیستم 
ایمنى مى تواند روى پاســخ مناســب بدن در برابر 

واکسن تأثیر بگذارد.
مسئول واحد تغذیه معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
پزشکى بابل ادامه داد: افراد هنگام مراجعه براى تزریق 
واکسن عالوه بر اینکه باید میزان کافى آب و مایعات( 
روزانه 6 تا 8 لیوان آب) مصرف کنند، براى جلوگیرى 
از بروز سرگیجه یا افت فشــار خون هنگام واکسن 
زدن، الزم است صبحانه یا میان وعـــده سـاده اى 
مصـرف شود و شب قبل از واکسیناسیون نیز غذاى 
سبک مانند سوپ حاوى مرغ، سبزى هاى سبز تیره 
تـازه (اسـفناج، جعفـرى، کلم بروکلى) میل شود این 
موضوع به ویژه در مورد افرادى که ترس از آمپـول 

زدن دارنـد بایـد رعایـت شـود.
وى همچنین مصـــرف شیر، میوه، تخم مرغ، لقمه 
نان و پنیر ( همراه با سبزیجات مثل گوجه فرنگى یا 
خیارو ...) بعنوان صبحانه یا میـان وعـده قبل از تزریق 

واکسن توصیه کرد.
فغان پور خاطرنشان کرد: منظور از مصرف آب درقبل 
و بعد از واکسن، آب به تنهایى نیست و آب موجود در 
مواد غذایى، میوه و سبزیجات، آبمیوه هاى طبیعى و 
حتى سوپ و غیره را هم شامل مى شود. با توجه به 
اهمیت مصرف میوه و سبزى در رژیم غذایى روزانه، 

حتما از میوه و سبزیجات همان فصل استفاده شود.

وضعیت تغذیه در 
پاسخ ایمنى ناشى از 

واکسیناسیون مؤثر است

ترس از ســوزن کــه در روانشناســى تحــت عنوان 
سوزن هراســى (ایکموفوبیا) شناخته مى شــود، به باور 
روانشناسان یکى از علل فرار و مقاومت در برابر دریافت 

واکسن کرونا است که توسط برخى شهروندان کتمان 
نیز مى شود.

سوزن هراسى براساس آمار رســمى 20 تا 23 درصد از 
جمعیت بزرگســال را درگیر مى کند. قشــرى که امروز 
با شــیوع بیمارى همه گیر کرونا به عنوان یکى از موانع 
تکمیل واکسیناســیون در جهان، بیــش از پیش مورد 
تحلیل و بررسى قرار گرفته و به گفته پزشکان مستلزم 

حمایت هاى روانپزشکى است.
در برخى از ایــن بیماران، ترس از ســوزن فراتر از یک 
وحشت روانى است. دریافت خدمات پزشکى را با اختالل 
مواجه مى کند و با اصرار و اجبار به تزریق، مى تواند با از 
بین رفتن سطح هوشــیارى، ناتوانى حسى و گاه تشنج 

همراه شود.
به اعتقــاد درمانگــران، این جمعیــت با اســتفاده از 
تکنیک هــاى رفتاردرمانى و برخــى روش ها همچون 

مواجهه درمانى (با ســوزن به طور تدریجى) گفت وگو 
درمانى و... مى توانند حمایت شــوند، باورهاى مثبت را 
جایگزین باورهاى منفى کرده و در نهایت پس از گذران 
جلسات درمانى، به این باور برسند که احساس وحشت و 

درد ذهنى بیش از واقعیت است.
عضو انجمن علمــى روان پزشــکان ایــران در مورد 
این عارضه گفــت: یکى از علل اصلى ترس از ســوزن 
(سوزن هراسى) در انسان، ریشــه در ایام کودکى دارد. 
گاه پدر و مادر، فرزندان خود را در دوران کودکى از مراکز 
درمانى و پزشک، ســوزن و تزریق مى ترســانند و این 

وحشت مى تواند در انسان باقى بماند.
فربد فدایى افزود: گاه نیز که کودك براى نخستین بار با 
این پدیده (تزریق سوزن) روبه رو مى شود، از والدین خود 
مى شنود که درد و ناراحتى را تجربه نمى کند، اما با تزریق 
طبیعتا احساس درد و ناراحتى بروز کرده و در نتیجه این 

امر ترس از تزریق و بى اعتمادى به بزرگساالن و پدر و 
مادر در فرزند ریشه مى دواند.

وى تصریح کــرد: به منظور پیشــگیرى از این عارضه 
والدین باید در دوران کودکى حقیقت را به فرزندان گفته 
و روند این تزریق را براى کودك شرح دهند. در حقیقت 
باید به فرزندان بیاموزند که تزریق سرم و آمپول و واکسن 
با درد همراه است، اما این درد اندك بوده و قابل تحمل 
اســت. بنابراین کودك با واقعیت روبه رو شده و اعتماد 

یافته که مى تواند بر این احساس و درد غلبه کند.
فدایــى ادامه داد: بــراى کاهش و رفع ایــن هراس در 
بزرگساالن نیز باید توضیح داد که «آرى» تزریق واکسن 
(یا هر نوع تزریق دیگرى) طبیعتا مى تواند با درد، التهاب 
یا عوارض جزئى همراه باشــد، اما تمامى این عارضه ها 
پیش از این طى آزمایشات متعدد مورد بررسى قرار گرفته 

و اثبات شده است که خطرساز نیست.

سوزن هراسى؛ از موانع 
تکمیل واکسیناسیون کرونا
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مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: باید در مدارس 
به پرورش تمامى ابعاد وجودى دانش آموزان و مهارت آموزى 
و آموزش مهارت هاى زندگى به آنان توجه شود.رضا رضایى با 
اشاره به نقش موثر آموزش و پرورش در تربیت نیروى انسانى 
متعهد و کارآمد براى آینده کشــور اظهار کرد: همه باید در 
راستاى تربیت نیروى انسانى صالح و شهروند مطلوب یاریگر 

آموزش و پرورش باشند.

مهارت آموزى در مدارس

03

در روزهاى اخیر میزان تصادفات در مقایسه با نیمه اول سال 
1400 به لحاظ موارد جرحى و فوتى بیشتر شده است. طبق 
اعالم سردار مهدى حاجیان امسال 9 درصد نسبت به سال 
گذشــته تصادفات فوتى بیشتر شده اســت، البته پلیس در 
کاهش تصادفات تنها 19 درصد سهم دارد یعنى تنها باید نقاط 
حادثه خیز را مشخص کند و بر نحوه رفتار ترافیکى کاربران 

ترافیک نظارت کند.

افزایش 9 درصدى تصادفات

02

05

رئیس ســازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى گفت: اگر 
ســواد دیجیتالى، در روند آموزش، حاصل نشود، مشکالتى 
به دنبال خواهد داشت و معلمان، در سایر بخش ها توفیقات 
الزم را نیز به دست نخواهند آورد. حسن ملکى، با تأکید بر لزوم 
آموزش سواد دیجیتالى به والدین و معلمان، اظهار کرد: فضاى 
مجازى و آموزش مجازى، یک واقعیت فراگیر است که همه 
واقعیت هاى پیرامون خود را تحت تأثیر قرار داده است تا جایى 
که گاهى به نظر مى رسد که اثرگذارى فضاى مجازى در امور 

تعلیم و تربیت و در برخى امور، از کنترل خارج شده است.

آموزش «سواد دیجیتالى»

این تجربه و تعهد کجاست؟

01

نایب رئیس کمیسیون حقوقى و قضایى مجلس با بیان این 
که طرح اصالح قانون مهریه در نوبت رسیدگى صحن علنى 
مجلس قرار گرفته است، درباره آخرین وضعیت طرح اصالح 
قانون مهریه در کمیسیون حقوقى و قضایى مجلس شوراى 
اسالمى گفت: کار بررسى طرح در کمیسیون قضایى به اتمام 
رسید و براى بررسى به صحن ارجاع شد، اکنون هم در نوبت 

رسیدگى قرار دارد.

اصالح طرح مهریه
 در بهارستان

در روزهاى اخیر، چند انتصاب مهم در مسئولیت هاى کامًال 
نیازمند تخصص، سروصداى اعتراضى زیادى را موجب شده 
است. صادرکنندگان احکام این انتصابات نیز یاد گرفته اند 
بنویســند «نظر به تجربه و تعهد شما» به فالن مسئولیت 
منصوب مى شوید ولى به هیچکس و هیچ دستگاهى پاسخ 
نمى دهند که این تجربه و تعهد را از کجا و چگونه کشــف 

کرده اند.

 
اتاق انتظار مطب پر شــده از بیمارانى که از ساعت ها 
قبل منتظرند. اغلبشان از روســتاهاى دور و نزدیک 
آمده اند و هنوز بار و بنه شان را سامان نداده اند و بقچه 
هایشان همراهشان اســت. آنها از ماه ها قبل نوبت 
گرفته اند، راه درازى آمده اند تا ویزیت شــوند، بدون 
حامى. بدون پشتوانه. در شــهرهاى دورتر پزشکان 
متخصص نایابند. اگر هم باشــند، تعداد روزهایشان 
براى ماندن دراین مکان هاى دور افتاده به یکى دو روز 
در ماه ختم مى شــود. آنها مجبور مى شوند ساعت ها 
رنج راه را به جان بخرند تا پزشک معالجشان را در حد 

چند دقیقه ببینند. 
ساعت از 9 شب گذشته و نشستن چند ساعته در مطب 
بعد از ماه ها انتظار و کنار آمدن با شلوغى، سخت است 
به خصوص براى مردمانى که باید یک شب بمانند و 
بعد بروند. خستگى راه که به تنشــان مى ماند هیچ، 
پاسخگو نبودن تلفن ها و نوبت گیرى هاى پى در پى و 

غیره هم زخمى کارى است که مرهم ندارد.
 این قصه دیروز و امروز نیست، کمبود نیروى متخصص 
سال هاست مثل سرطانى بدخیم در حال رشد است و 
در حاشیه ها و مناطق محروم خودش را بیش از پیش 
نشان مى دهد. گرچه نسبت به چند دهه پیش با رشد 
چند برابرى پزشــکان متخصص روبه رو بوده ایم اما 
همچنان این محرومیت و کمبود وجــود دارد. براى 
نارضایتى ها خط کشــى نیســت که اندازه بگیرد اما 
حجم شــکایات باالســت وقتى که به ازاى 10 هزار 
نفر تنهــا 4/8 متخصص وجود دارد. ایــن آمار وقتى 
غم انگیزتر مى شود که بدانیم در کشورهاى برخوردار 
پزشکان متخصص دو تا پنج برابر و حتى بیش از پنج 
برابر نسبت به ایران هستند. به عبارت دیگر مى توان 
گفت که کمبود متخصص در کشــور ما امرى واضح 
است. وقتى این کمبودها را در کنار مشکالت توزیع و 
نحوه استقرار متخصصان در کشور قرار دهیم، مسئله 

بغرنج تر هم مى شود.
همین مســائل باعث مى شــود که مردم روستاها و 
مناطق دورافتاده ناچار شوند به هر مشقتى تن بدهند 
تا براى حدود 5 دقیقه ویزیت شــدن رنجى به اندازه 
چند ماه را تحمل کنند. پزشــکان هم از این آب گل 
آلود ماهى مى گیرند و ســعى مى کننــد در کمترین 
زمان، بیشترین بیمار را ویزیت کنند طورى که گاهى 
بیمار بعد از سه ساعت انتظار تنها سه دقیقه مى تواند 

پزشک متخصص را مالقات کند. این محدودیت ها 
حتى باعث مى شود که بسیارى از پزشکان چند بیمار را 
به طور همزمان ویزیت کنند. بماند که رعایت نکردن 
حریم خصوصى بیماران و غــر و لندها و اهانت برخى 
منشى ها و هزینه هایى که گاهى کمر دورافتادگان از 

شهرها را خم مى کند نیز کم نیستند.
کافى اســت گذرت بــه مجتمع هاى پزشــکى که 
نام هاى معتبرى را با خود یدك مى کشند بیافتد. همان 
ساختمان هاى اتو کشیده و قدبلندى که برق مى زنند 
اما در درونشان چیز دندان گیرى براى ارائه ندارند. در 
این مجتمع هاى به ظاهر شیک و جذاب همواره حقوق 
بیماران پایمال مى شود و به دلیل وجود انحصارهایى 
که وجود دارد راه دورى ها را از قافله جا مى گذارند. در 
برخى موارد منشى ها تلفنى وقت مالقات نمى دهند و 
بیمار یا اطرافیان او ناچارند، زمانى را براى گرفتن وقت 
مالقات و زمانى دیگر را در داخل مطب براى ویزیت 
دکتر صرف کنند. البته در ایــن بین وضعیت بیماران 
قدیمى کمى بهتر اســت. آنها یا دوران نقاهت پس از 
جراحى را سپرى مى کنند یا تحت درمان قرار دارند یا 

بیماري شان دوباره عود کرده ولى به هرحال چون بیمار 
قدیمى هستند، کمتر در صف هاى طوالنى منتظر وقت 

مالقات مى مانند.
جالب اینجاســت که در این نوبت هاى طوالنى هیچ 
توجهى به وخامت حال بیمار نمى شــود و تنها مالك 
براى مالقات با پزشــک، زمان دریافت نوبت است. 
البته در ایــن بین، برخى بیماران با اســتفاده از رابطه 
یا به توصیه برخى دیگر از پزشــکان زودتر از دیگران 

مى توانند پزشک مورد نظرشان را مالقات کنند. 
على، یکى از مراجعه کنندگانى است که به تازگى پدر 
شــده اما نوزادش زودتر از آنچه طعم زندگى را بفهمد 
بیمار شــده و از یک بیمارى نادر عفونى رنج مى برد. 
پزشک متخصصى که او براى فرزندش انتخاب کرده، 
آن قدر تعریفــى بوده که على را مجــاب کرده به هر 
قیمتى هست از او وقت بگیرد. این پزشک متخصص 
هر چند ماه یک بار به ایران مــى آید و این بار بخت با 
على و خانواده اش یار بوده که توانســته نوبت بگیرد:
« وقت گرفتن از این پزشــک مثل دویدن تا قله قاف 
بود. به خاطر بچه ام همه کارى کردم. کلى آشنا دیدم تا 

توانستم نوبت بگیرم.» به غیر از على خیلى هاى دیگر 
هستند که یا خودشان و یا فرزندشان با مشکالت جدى 
روبرو هستند اما مثل او نتوانســته اند در این مسابقه 
برنده شوند. خیلى هایشان آمده اند اما اینکه آیا موفق 
مى شوند پزشکشــان را ببینند یا خیر برایشان مبهم 
است. پزشک مذکور تنها 25 نفر را مى بیند و اگر شانس 
با بیماران یار باشد و کهولت سن و خستگى اجازه بدهد 

آنها را هم خواهد دید. 
بقیه مطب ها هم اوضاع بهترى ندارند، شلوغ و درهم 
برهم و به هم ریخته اند و «انتظار»، فصل مشــترك 

همه آنهاست. 
فتاحى معلم بازنشسته اى است که با چنین مواردى در 
مطب فوق تخصص کبد، فوق تخصص مغز و اعصاب 
و متخصص ریه هم برخورد کرده است و معتقد است 
برخى از پزشکان بدشــان نمى آید که مطب هایشان 
شــلوغ باشــد و این موضوع را به نوعى وجهه کارى 

خود مى دانند. 
در این مطب ها هم معاینه با سرعت نور است و کیفیت 
فداى کمیت مى شــود. چاره اى هم نیســت. باید به 

همین چند دقیقه اکتفا کــرد و قصه دردها را خالصه 
و محدود گفت. در کوتاه ترین زمان بهترین داســتان 
از بیمارى گفته مى شــود و اگر شــانس یار باشد و به 
ام آر آى و آزمایش هاى گران و غیره نرســد بیمارى 

تشخیص داده مى شود. 
ملیحه یکى از کسانى اســت که بعد از سه ماه رفت و 
آمد و گرفتن چندین آزمایش و عکســبردارى باالخره 
از زبان پزشکش متوجه شــده که یک میکروب ناچیز 
باعث اینهمه هزینه شده اســت. به نظر او اگر از همان 
اول تشخیص داده مى شد که مشــکل معده دارد نیاز 
به اینهمه رفت و آمــد و صرف وقــت و هزینه نبود:

« متاسفانه خیلى وقت ها پزشــک بدون اینکه به ما 
نگاه کند همانطور که در حال نوشتن دستور آزمایش 
و رادیوگرافى و غیره است شــرح حال ما را مى شنود. 
بعضى وقت ها فکر مى کنم اصال گوشى بدهکار نیست. 
نمى دانم شایعه است یا حقیقت اما شنیده ام که بسیارى 
از پزشکان با آزمایشگاه و یا مراکز درمانى و داروخانه ها 
قرارداد مى بندند تا ســهمى را از آن خود کنند و همین 
باعث مى شود که بیماران مجبور باشند تنها به مراکزى 
مراجعه کنند که پزشک دستور مى دهد به این خاطر که 
جواب آزمایشــگاه هاى دیگر را قبول ندارد.» به گفته 
او، آموزش مراقبت بیمار از خودش، بخشى از وظایف 
پزشک است که بازهم متاسفانه به علت کم بودن وقت 
ویزیت به نتیجه درست نمى رسد و در عوض کارهاى 

تشخیصى غیرضرورى تجویز مى شود.
با اینکه بر اســاس مصوبــه دولت، متوســط زمان 
ویزیت بیمار براى پزشک عمومى 15دقیقه، پزشک 
متخصص 20دقیقه، پزشک فوق تخصص 25دقیقه و 
ویزیت روانپزشک 30دقیقه است، اما دقایقى که باید 
صرف ویزیت بیمار شود با بى توجهى و بى اعتنایى به 

مصوبه دولت سرش بریده مى شود.
این اتفاقات در روزگارى مى افتد که شیوع کرونا، کسر 
بودجه وزارت بهداشــت، پدیده زیرمیزى پزشــکان، 
هزینه هاى سرســام آور درمان، حمایت اندك بیمه و 
موارد متعدد هم چاشنى اش شــده است. مسائلى که 
باعث مى شود عالوه بر یک بیمارى دردهاى زیادى 
به جان بیماران بیافتد. به گواه آمار و ارقام، بسیارى از 
این بیماران به دلیل تقبل هزینه هاى درمان، از طبقه 
متوسط حتى به طبقات پایین تر جامعه نزول پیدا کنند. 
کسانى که از دورترین مناطق به کالنشهرها مى آیند و 

هزینه هایشان چند برابر مى شود.

پزشکان متخصص وقت ندارند؛ مزاحم نشوید!

3 ساعت انتظار براى 3 دقیقه ویزیت 

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه گفت: هرگونه تبلیغاتى مبنى بر 
اینکه صدور دیپلم بدون آزمون میسر است، مبناى قانونى ندارد.

آنطور که از سال گذشته مطرح شده اســت با راه اندازى سامانه 
الکترونیکــى تأییدیه تحصیلى، 
هم از جعل مــدارك تحصیلى 
جلوگیــرى خواهد شــد و هم 
از حضــور مســتقیم متقاضیان 
در ادارات آمــوزش و پــرورش 
صرفه جویى مى شود با این وجود 
همچنان کســب و کار جاعالن 
مدرك برقــرار و حتى پاى آن به 
فضاى مجازى هم کشیده است 
و تبلیغات کارشان را در صفحات 

فضاى مجازى قرار مى دهند.
عباس سلطانیان مدیرکل دفتر 

آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره وجاهت قانونى 
دریافت مدرك جعلى به ویژه دیپلم جعلى اظهار کرد: ضوابط صدور 
مدرك تحصیلى در دوره متوسطه مشخص است و دانش آموزان 

براى اخذ گواهى دیپلم باید  105 واحد درسى را در شاخه نظرى 
بگذرانند.

وى ادامه داد: نمرات آزمون هاى نهایى شرکت کنندگان ثبت و 
از طریق سامانه مدارك تحصیلى 
قادر به دریافت و مشاهده هستند.
مدیرکل دفتر آموزش متوسطه 
آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه 
اصالت مدارك تحصیلى از طریق 
سامانه مدارك تحصیلى استعالم 
و تأیید مى شود، گفت: اگر فردى 
خالف مقررات مدرك تحصیلى 
دریافــت کرده باشــد، وجاهت 
قانونى نداشته و برابر مقررات با 

او برخورد مى شود.
ســلطانیان بیان کــرد: افراد در 
صورت مشــاهده مواردى که ادعاى صدور مدرك دیپلم دارند 
مى توانند از طریق ادارات آموزش و پرورش استعالم بگیرند چراکه 

هر مدرسه در آموزش و پرورش کد فضا و مدیر دارد.

صدور دیپلم بدون آزمون ادعاى کذب است
مشــاور فرهنگى وزیر ارشــاد هدف از اجراى طرح «چهره به 
چهره» را پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى عنوان کرد و گفت: 

بیش از دو هزار مربى در این طرح مشارکت دارند.
حجت االسالم حمیدرضا ارباب 
سلیمانى اظهار کرد: فرزندان ما 
فطرتا پاك هســتند اما اقدامات 
رسمى براى جلوگیرى از خطرات 
و شبهات دشمن کافى نیست و 
باید با برگشت به رویکرد گذشته 
و محور قرار دادن مساجد در این 

راستا گام برداشت.
مشــاور فرهنگى، دینــى وزیر 
ارشــاد با اشــاره با اینکه طرح 
«چهــره به چهــره» از ســال 
80 در تهــران شــروع شــد و 

تعداد زیادى از دانشــجویان در آن شــرکت کردنــد، افزود: از 
طلبه هایى که هنوز ملبس نشــده بودند براى اجراى این طرح 
دعوت به عمل آمد و از نقاط مرزى مثل سیســتان و بلوچستان 

و کردســتان آغاز کردیم و بیش از دو هزار مربــى با این طرح
 همکارى دارند.

وى با بیان اینکه بیش از 20 هزار دانــش آموز در طرح «چهره 
به چهره» شــرکت کردند و هم 
اکنون نیز این طرح در حال اجرا 
اســت، بیان کرد: پیشگیرى از 
آسیب هاى اجتماعى از تأکیدات 
رهبــرى بــود و در دوره قبل، 
تفاهم نامه مربوط به این طرح با 
رویکرد آسیب هاى اجتماعى و با 
عنوان «چکامه» امضا و اجرا شد.

حجت االسالم سلیمانى با بیان 
اینکه پیشگیرى از طالق و اعتیاد 
به طرح «چهره به چهره» سپرده 
شد و در اســتان ها در حال اجرا 
است، ادامه داد: در دوره جدید طرح شــتاب بیشترى پیدا کرده 
و مجلس نیز با تصویب جدول 17 راهى براى کمک بیشــتر به 

دستگاه هاى فرهنگى گشوده است.

پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى هدف طرح «چهره به چهره»

معاون وزیر کشــور و رئیس ســازمان امور اجتماعى درباره 
وضعیت مصرف «الکل» در کشــور به عنوان یک آســیب 
اجتماعى گفت: نرخ شیوع الکل در کشور بین 9 تا 10 درصد 
افراد باالى 15 تا 64 سال است به طورى که ساالنه بیش از 

پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف مى کنند. 
تقى رستم وندى در دومین همایش ملى مواجهه با آسیب هاى 
اجتماعى از دیدگاه اسالم به بیان آمارهایى در حوزه آسیب هاى 
اجتماعى بر اساس پژوهش هاى انجام شده پرداخت و درباره 
وضعیت مصرف الکل در کشــور اظهار کرد: درحالى باید به 
مصرف الکل توجه کرد که رســانه هاى ما بــه هیچ عنوان 
جسارت پرداختن به تغییر نگرش مردم نســبت به الکل را 

ندارند.
معاون وزیر کشــور با بیان اینکه ســازمان بهداشت جهانى 
مصرف صفر الکل را توصیه مى کند، تاکید کرد که باید نسبت 

به مصرف الکل در کشور توجه کرد. 
رئیس ســازمان امور اجتماعى در ادامه با اشاره به وضعیت 
اعتیاد در کشور، از اعتیاد به عنوان بحث "مرگ" و "زندگى" یاد 

و تصریح کرد: سالیانه بین 50 تا 60 هزار نفر در کشور بر اثر 
مصرف دخانیات جان خود را از دست مى دهند، لذا باید فرهنگ 

عمومى پذیراى کاهش مصرف دخانیات در کشور شود. 
به گفته رستم وندى، نگرش 27 درصد مردم به مصرف مواد 
مخدر، مثبت است.  معاون وزیر کشــور با اشاره به  مصرف 
«تریاك» طى 500 ســال در جامعه ایرانى به عنوان ماده اى 
دارویى، این را هم گفت که اکنون آسیب هاى حاصله از مصرف 

این مواد به عنوان اولین ماده مخدر کشور، بسیار زیاد است. 
وى در ادامه سخنان خود با اشاره به آسیب خودکشى گفت: 
ســالیانه در کشــور حدود 100 هزار نفر اقدام به خودکشى 
مى کنند که البته مرگ و میر ناشى از این اقدامات حدود 5000 
تا 5500 نفر است، با این حال اگر این سیر صعودى مدیریت 
نشود در آینده نه چندان دور در رده کشورهایى قرار خواهیم 

گرفت که میزان خودکشى در آن نگران کننده است. 
معاون وزیر کشــور به امر حاشیه نشــینى به عنوان آسیب 
اجتماعى نیز اشاره و با بیان اینکه 11 الى 13 میلیون ساکن در 
سکونتگاه هاى غیر رسمى باید ساماندهى شوند، تصریح کرد: 

بعد از گذشت چهار پنج سال از تاکیدات رهبرى و وجود قوانین 
خاص ساماندهى محالت حاشیه نشینى در کشور متاسفانه در 
برخى جمع ها و حتى براى مدیران ارشد کشور این سوال پیش 
مى آید که چرا باید به حاشیه نشینى پرداخت و چرا نباید توسعه 

روستایى را فعال کرد؟
رئیس ســازمان امور اجتماعى در بخش دیگر سخنان خود 
به آمار موجود در حوزه ســقط جنین نیز اشاره و تصریح کرد: 
مطابق با آمارهاى موجود در وزارت بهداشت 230 هزار سقط 
در سال و مطابق با برخى پژوهش ها 300 هزار تا 400 هزار 
سقط جنایى و یا غیر قانونى در سال انجام مى شود که باید به 

آن رسیدگى کرد.
وى با بیان اینکه الگوهاى همسریابى به عنوان یک آسیب 
عمده در فضاى مجازى مطرح اســت بــه بحث صیغه یابى 
در فضاى مجازى اشــاره و تاکید کرد: صیغه یابى در فضاى 
مجازى به عنوان یک آسیب در حال گسترش است و حتما 
باید نسبت به این امر حساسیت داشته باشیم تا مفاهیم دینى 

دچار انحراف نشود. 

از نرخ شیوع مصرف «الکل» در کشور تا آسیبى به نام «صیغه یابى» به روایت معاون وزیر کشور

آمار تکان دهنده از آسیب هاى اجتماعى

دریا قدرتى پور

04

یک پژوهشگر حوزه زنان و خانواده گفت: سیاست گذارى 
و رویکرد مشــخصى براى نحوه چگونگى حل مســائل 
حوزه خانواده ذیــل وزارت خانواده وجود نــدارد و باوجود 
ایرادات بسیار تشــکیل این وزارتخانه امکان پذیر نیست.
حسنا سعدى، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده در خصوص 
تأثیرات ایجاد وزارتخانه زنان و خانواده و اثرات آن براى حل 
مشکالت حوزه زنان و خانواده گفت: ابتدا باید به این سوال 
پاسخ داد که با توجه به مشــکالت و خألهایى که در حوزه 
سیاست گذارى کشور در خصوص موضوعات زنان وجود 
دارد چقدر تشکیل یک وزارت خانواده به حل این مشکالت 

مى تواند کمک کند؟

شاید زمانى دیگر!



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

پرهیزکاران مردمى هستند که ذکر خدا را به جاى دنیا برگزیدند، که هیچ 
تجارتى یا خرید و فروشى، آنها را از یاد خدا باز نمى دارد. با یاد خدا روزگار 
مى گذرانند و غافالن را با هشدارهاى خود، از کیفرهاى الهى مى ترسانند. 
به عدالت فرمان مى دهند و خود عدالت گسترند، از بدى ها نهى مى کنند و خود 
از آنها پرهیز دارند. با اینکه در دنیا زندگى مى کنند گویا آن را رها کرده 
به آخرت پیوســته اند، سراى دیگر را مشــاهده کرده، گویا از مسائل پنهان 

موال على (ع)برزخیان و مدت طوالنى اقامتشان آگاهى دارند.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

کارگاه آموزشى «رعایت مبانى محیط زیست، بهداشت، 
ایمنى و امــور اجتماعى در پروژه ها» در آبفاى اســتان 

اصفهان برگزار شد.
دبیر کمیته EHSS شرکت مهندســى آب و فاضالب 
کشــور با تبیین جایــگاه و اهمیت EHSS در ســطح 
شرکت هاى آب و فاضالب، به آسیب شناسى حوادث و 
رخدادهاى ناگوار پرداخت و اظهارداشت: مسائل اجتماعى 

بر رخدادهاى ناشى از نقض ضوابط و هنجارهاى ایمنى 
باید دقیق مورد بررسى قرار گیرد.

عبدالکریم زرنگ در ادامه سخنانش واحد سالمت و ایمنى 
کار را یکى از مهمترین قسمت هاى شرکت دانست و گفت: 
ارتقاء فرهنگ عمومى ایمنى و تدوین اجراى دوره هاى 

آموزشى تخصصى ایمنى، بسیار ضرورى است.
وى افزود: در این زمینه، پیشگیرى، شناسائى مخاطرات 

کارى و جلوگیرى از بروز حــوادث ناگوار با نظارت هاى 
مکرر از وظایف مهم واحد ایمنى است .

در این کارگاه آموزشــى که با حضور 70 نفر از روســا و 
کارشناســان بهره بــردارى آب و فاضــالب مناطق 
خودگردان برگزار شد بر عملکرد دقیق و اصولى شرکت 
هاى آب و فاضالب در بخش ایمنى و بهداشت حرفه اى

 تاکید شد.

برگزارى کارگاه آموزشى EHSS در آبفاى استان اصفهان

بیش از یک کیلومتر شــبکه فشــار ضعیــف هوایى با 
کابل خود نگهدار در محدوده برق منطقه 4 اصفهان با 

هزینه اى بالغ بر 4500 میلیون ریال احداث شد
امیر سلجوقى مدیر برق منطقه 4 شــرکت توزیع برق 
اصفهان گفت: این نوع سیم و کابل براى تامین و توزیع 
جریان برق در خطوط هوایى با ویژگى کارایى باال وهزینه 

کم به کار مى رود
وى در ادامه گفــت :کاهش میزان اســتفاده هاى غیر 
مجازبرق ،کاهش هزینه شــاخه زنى در مناطق مشجر 
،امکان اســتفاده در معابر باریک ،مقاوم بودن نســبت 
به خوردگى و همچنین آزادى عمل بیشــتر در طراحى 

خطوط از جمله مزایاى اســتفاده از این نــوع کابل ها 
مى باشد

سلجوقى تصریح کرد :در خیابان پروین ضلع غربى حد 
فاصل خیابان صفوى نژاد تا دشتســتان و کوچه هاى 

فرعى از کابل هاى خود نگهدار استفاده شده است.
وى از اهداف اصلى این پروژه کاهش تلفات ،رفع ضعف 
برق منطقه ،کاهش بار ترانس هاى فولبار،رفع حریم و 
کاهش هزینه هاى شــاخه برى و کاهش انرژى توزیع 

نشده مى باشد.

احداث یک کیلومتر کابل خود نگهدار در شرق اصفهان

به گزارش اداره روابط عمومى تامین اجتماعى اســتان 
اصفهان، مدیر کل تامین اجتماعى اســتان اصفهان در 
مراسم تجلیل از نفرات برتر استانى بیست و سومین دوره 
مسابقات قران کریم سازمان تامین اجتماعى گفت: شهدا 
به خوبى قران کریم را درك و بــه آموزه هاى آن عمل 

کردند و بهترین سرمایه خود را که جانشان بود در راه جهاد 
فدا کرده و سعادتمند شدند.

دکتر ریاضى با اظهار خرسندى از برگزارى مسابقات قران 
و ایجاد و ترویج فضاى معنوى بین کارمندان ســازمان 
تامین اجتماعى گفت: حاضرین در جلسه مى توانند نقش 

بسزایى در ارتقاى روحى و روانى همکاران و بیمه شدگان 
داشته باشند و امیدوار هستیم که مشارکت همکاران بیش 

از گذشته باشد.
در ادامه این مراسم با اهداى لوح تقدیر و گل از نفرات برتر 

بیست و سومین دوره مسابقات قران کریم تجلیل شد.

مدت زمان بازپرداخت تسهیالت بیماران صعب 
العالج در بانک توسعه تعاون افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومى بانک توسعه تعاون، مدیر 
عامل بانک توسعه تعاون گفت: هیات مدیره بانک 
در پانصد و هفتادویکمین جلسه خود مدت زمان 
بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه بیماران خاص 

و صعب العالج را از 36 ماه به 60 ماه افزایش داد.
وى افزود: ارتقاء شــاخص ســالمت انسانى از 
مهمترین مولفه هاى توســعه کشورها محسوب 
مى شود و حمایت از هموطنان بیمار از اولویت هاى 

برنامه دولت و بانک توسعه تعاون است.
مهدیان ادامه داد: دانشــگاه هاى علوم پزشکى و 
خدمات درمانى متولى معرفى بیماران به شــبکه 
بانکى بوده اند و بانک توســعه تعاون نیز پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه در دو اســتان تهران و 
اصفهان را بر عهده داشته اســت و طى یکسال 
اخیر مجموعا 430 میلیارد ریال در شعب بانک در 
دو استان تهران و اصفهان، به بیش از دو هزار بیمار 

پرداخت شده است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون این تسهیالت را 
در قالب قرض الحسنه با نرخ کارمزد چهار درصد 
اعالم کرد و گفت: تسهیالت مطابق معرفى نامه ها 
تا ســقف پانصد میلیون ریال به هر نفر پرداخت 

شده است.

تجلیل از نفرات برتر مسابقات قرآن کریم کارکنان تأمین اجتماعى 

افزایش مدت زمان 
بازپرداخت تسهیالت 
بیماران صعب العالج

شهردار نجف آباد بیان کرد: نجف آباد موفق به کسب عنوان 
شهر خالق ترویج کتابخوانى کشور شد.

عبدالرسول امامى گفت: در آیین معرفى هفتمین پایتخت 
کتاب ایران نجف آباد در رقابتى نزدیک با شــهر سنندج 
اگرچه عنوان پایتختى کتاب کشور را به دست نیاورد اما حائز 

عنوان شهر خالق ترویج کتابخوانى کشور شد.
وى اضافه کرد: نجف آباد پس از چند مرحله داورى سخت 
و فشرده جزو پنج شــهر راه یافته به مرحله نهایى رویداد 

انتخاب پایتخت کتاب شد.
امامى ادامه داد: نجــف آباد در 5 آبان ماه بــا ارتباط زنده 
اینترنتى از محل یادمان شهداى نجف آباد با دفتر یونسکو 
در تهران از طرح پایتختى کتاب نجف آباد دفاع کرد با هفت 

مرکز دیگر وارد رقابت کسب پایتخت کتاب شد.
وى اظهار کرد: نجــف آباد در ایــن کار در مواردى چون 
معرفى تیم مســتندنگارى و پایتختى، معرفى نجف آباد 
(پیشینه فرهنگى اقدامات فرهنگى و هویتى شهر) چارت 
عملکردى طرح، روند نگارش تقویم کتاب خوانى، معرفى 
زیرســاخت هاى این حوزه، مرور اقدام هــا و برنامه هاى 

کتابخوانى آینده و غیره به رقابت پرداخت.

شهردار نجف آباد گفت: شــایان ذکر است پایتخت کتاب 
ایران عنوان طرحى در ایران است که بر مبناى آن هر سال 
شــهرى به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب مى شود 
بخش هایى از این طرح از پایتخت جهانى کتاب الگو بردارى 
شده است. اما از نظر ساختار اجرایى هم خوانى هاى زیادى 
با شرایط فعالیت فرهنگى در ایران پیدا کرده است استقرار 
دبیرخانه پایتخت  کتاب نجف آباد در دفتر نشــریه خارون 
واقع در سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى نجف 
آباد است و شهردارى نجف آباد به عنوان محور اصلى در 
اجراى این طرح مى باشد و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 

نیز مسئولیت کارگروه پایتخت کتاب را بر عهده دارد.
عبدالرسول امامى بیان داشت: این عنوان هر ساله به شهرى 
داده مى شود که در جهت تقویت جایگاه کتاب و خواندن آن 

کوشش نمادینى کرده باشد.

نجف آباد، شهر خالق ترویج کتابخوانى کشور

طرح گاز رایگان براى مشترکان کم مصرف در استان اصفهان 
اعمال مى شود.

مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: کاهش 10 
درصدى مصرف گاز به دستگاه هاى اجرایى استان اصفهان 
ابالغ شده است و طرح گاز رایگان براى مشترکان کم مصرف 

اعمال مى شود.
سید مصطفى علوى افزود: مشترکان گاز طبیعى بخش خانگى 
که مصرف گاز آن ها در دوره زمانى شانزدهم آبان تا پانزدهم 
اسفند هر سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یابد، 
به ازاى هر یک واحد درصد کاهش، مشمول تخفیف معادل 
3 درصد و تا سقف 45 درصد در گاز بهاى صورت حساب دوره 

مصرفى مربوطه خواهند شد.
وى گفت: در صورتى که مشترکان صنعتى با مصرف 5 هزار 
متر مکعب در ســاعت و باالتر با درخواست شرکت ملى گاز 
ایران در دوره زمانى شانزدهم آبان تا پانزدهم اسفند هر سال، 
حداقل براى پنج روز متوالى، مصرف خــود را به میزان 30 
درصد نسبت به روز هاى مشابه قبل کاهش دهند، متناسب با 
میزان کاهش مصرف گاز، مشمول تخفیف معادل 10 درصد 

گازبهاى صورت حساب دوره خواهند شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: در صورتى که 
مصرف گاز ساختمان هاى ادارى دستگاه هاى اجرایى در بازه 
زمانى شانزدهم آبان تا پانزدهم اسفند هر سال، از 80 درصد 

میانگین مصرف آن ها در دوره مشابه سال هاى 96 و 97 در 
میانگین دماى یکسان طول دوره صورتحساب بیشتر شود، 
کل مصرف مشترك مشمول افزایش 50 درصدى خواهد شد.

علوى ادامه داد: همچنین مصــرف کنندگان پرمصرفى که 
نســبت به ســال هاى 96 و 97، 10 درصد کاهش مصرف 
داشته باشــند، از تخفیف 15 درصدى بهره مند خواهند شد 
و در صورت افزایش مصــرف 15 درصد به گازب هاى آن ها 

افزوده خواهد شد.
وى به مشــترکان گاز خانگى، صنعت و کشاورزى توصیه 
کرد الزم اســت دماى رفاه 18 درجه سانتیگراد در روز هاى 

سرد رعایت شود.

اعمال طرح گاز رایگان 
براى مشترکان کم مصرف در اصفهان

مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان گفت: نگرانى امروز صنایع کوچک مربوط 
به تأمین انرژى برق در فصل تابستان و تامین گاز 
در زمستان است که باعث شده آنها را دچار مشکل 

کرده است.
محمدجواد بگى در حاشــیه نشست هم اندیشى و 
بررسى مشکالت صنعتگران شهرستان نجف آباد 
درباره مشکالت صنایع کوچک، اظهار کرد: نگرانى 
امروز صنعت گران بیشــتر مربوط به تأمین انرژى 

است.
وى با بیان اینکه زیرســاخت هاى شــهرك هاى 
صنعتى نجف آباد آنچه در تعهد شهرك هاى صنعتى 
بوده، فراهم شده اســت، تأکید کرد: نگرانى هاى 
مربوط به تأمین برق در فصل تابستان و تأمین گاز در 

زمستان، صنایع را دچار مشکل کرده است.
 مدیرعامل شرکت شــهرك هاى صنعتى استان 
اصفهان گفت: پیشنهادمان این است که صنعت گران 
در قالب کنسرسیوم شرکت هاى سرمایه گذارى خود 
نسبت به ایجاد نیروگاه هاى برق دى جى به همراه 
نیروگاه هاى تولید برق تجدیدپذیــر اقدام کنند تا 
عالوه بر کمک به صنعت برق کشــور نیز در محل 

بتوانند برق مورد نیاز خود را تأمین کنند.
وى دربــاره نگرانى هــا در تأمیــن ســوخت گاز 
شهرك هاى صنعتى در فصل زمستان، تأکید کرد: 
به طور قطع اگر در تأمین برق از طریق انرژى هاى 
تجدیدپذیر به خودکفایى برسیم، گرمایش را مى توان 
از طریق مصرف برق در زمســتان تأمین کرد و گاز 

استحصالى را در مصارف دیگر به کار ببریم.

تأمین انرژى؛ نگرانى صنایع کوچک در اصفهان 

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تولید 
محصوالت جدید، بومى ســازى تجهیزات و دیگر 
دســتاوردهاى فوالد مبارکه نویدبخش ابرقدرت 

شدن جمهورى اسالمى ایران است.
محمدحسین صفارهرندى اظهار کرد: آنچه در بازدید 
از فوالد مبارکه مشاهده کردم، نشان دهنده دغدغه 
مدیران فوالد مبارکه براى حل مسائل مختلف، از 
مسائل زیست محیطى گرفته تا کاهش مصرف آب 
است که همه و همه در جهت منافع عمومى است؛ 
طبق گفته هاى مســئوالن فوالد مبارکه، عالوه 
بر 9 شهر که از پســاب آن ها براى تولید فوالد در 
این شرکت استفاده مى شــود، این شرکت در حال 
برنامه ریزى براى طراحى سیستم انتقال و تصفیه 
پساب هاى 6 شهر دیگر نیز هست و این کار باعث 
مى شود فوالد مبارکه از مصرف آب خام بى نیاز شود.
وى افزود: اگر این مســیر ادامه پیــدا کند و فوالد 

مبارکه از میزان برداشــت آب رودخانه کم کند، در 
افق 1404 این صنعت از مصــرف آب خام به طور 
کامل بى نیاز مى شود؛ این وعده بسیار شیرینى است 
که من در خالل بازدید از فــوالد مبارکه دریافت 

کردم.
وى با اشاره به دســتاوردهاى فوالد مبارکه براى 
بومى ســازى قطعات و اســتقالل از نیاز به دیگر 
کشورها اذعان داشت: البته ما هیچ وقت دروازه هاى 
کشــور خود را براى ارتباط با کشــورهاى دیگر 
نبسته ایم و دروازه هاى کشور گشوده خواهد بود و 
دادوستدها با دیگر کشورها ادامه دارد، ولى به طور 
مثال این باعث افتخار اســت امروز که حدود 95 
درصد از تجهیزات فوالد مبارکه که در گذشته، پیچ 
و مهره موردنیازش از خارج کشور تأمین مى شده، با 
حمایت بخش هاى دیگر صنعت، در داخل کشــور 

تأمین مى شود.

دستاوردهاى فوالد مبارکه 
نویدبخش اَبرقدرت شدن ایران است

مؤسسه اى اقتصادى در نظر دارد انواع کاالهاى مستعمل و نو بشرح ذیل را  
از طریق حراج حضورى بفروش برساند. 

زمان بازدید وسایط نقلیه
سه شنبه مورخ 10/28/ 1400     صبح از ساعت 9 الى 12        بعد از ظهر از ساعت 

14 الى 16     
زمان برگزارى حراج 

چهار شنبه  مورخ 1400/10/29             از ساعت 10 صبح
محل برگزارى حراج:

اصفهان- خیابان هــزار جریب، کوى بهار، خیابان شــهید غالمى،روبروى 
دبیرستان باهنر، کانون فرهنگى،تربیتى همدانیان

تلفن تماس:  43- 36283540 - 031

محل بازدید
اصفهان- جاده شیراز - بعد از شــهرك آزمایش- کوچه خلیج فارس 60 - 

(کاالهاى مستعمل،  نو )

- انواع کاالهاى مستعمل 
- مقادیرى کاالهاى نو از قبیل انواع مختلف پارچه، گوشى تلفن همراه (نو و 
مستعمل )، لوازم خانگى ، دستکش کار، قفل آویز، تلفن بیسیم رومیزى و ... 

خریداران محترم میبایست 20 درصد مبلغ پیشنهادى را در زمان خرید 
به صورت نقد و یا از طریق دستگاه  کارتخوان پرداخت نمایند.

حراج  حضــورى


