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ماسک زدن احتمال 
انتقال کرونا را 
نصف مى کند

اومیکرون در اصفهان به روایت عدد و رقم
3
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حال ناخوش 
اورژانس اصفهان 

ماسک هاى صورت به عنوان ابزارى کلیدى در پیشگیرى 
از شیوع کووید19 معرفى مى شوند و یک مطالعه 

جدید شواهد بیشترى براى کارکرد آن ها ارائه 
مى دهد. محققان دانشگاه فلوریدا دریافتند که 

ماسک هاى صورت مسافتى را که پاتوژن هاى...

 سرپرســت اورژانس پیش بیمارســتانى و مدیر 
حوادث دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
اورژانس اصفهان با کمبود نیرو مواجه اســت و 
با وجود مجوز به کارگیرى نیروهاى شــرکتى و 
فراخوانى که داده ایم، امــا همچنان جاى خالى 

داریم و داوطلبى وجود ندارد.
فرهاد حیدرى در جمع خبرنگاران، با اشــاره به 
اینکه در هر پایگاه اورژانس باید به طور میانگین 
8 نیرو حضور داشته باشــد، گفت: براساس این 
استاندارد ما نزدیک به 400 نفر کمبود نیرو داریم 
که این کمبود را با استفاده از نیروهاى شرکتى و 

به صورت اضافه کارى...

دهه فجر متفاوت در اصفهاندهه فجر متفاوت در اصفهان

رئیس شوراى هماهنگىرئیس شوراى هماهنگى
 تبلیغات اسالمى خواستار تغییرات محسوس  تبلیغات اسالمى خواستار تغییرات محسوس 
در برگزارى جشن هاى انقالب شددر برگزارى جشن هاى انقالب شد
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تعداد مبتالیان به سویه جدید کرونا دراستان به 172 نفر رسید 

با 10 گل و 6 پاس گل؛

طارمى، همچنان مؤثرترین
 بازیکن پورتو

مهدى طارمى، مهاجم تیم ملى فوتبال ایران، همچنان موثرترین 
بازیکن تیم پورتو در لیگ برتر پرتغال به شمار مى رود.

درشبى که پورتو با نتیجه 4-1 تیم بلننسز را شکست داد مهدى 
طارمى زننده یکى از گل هاى تیم پیروز ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

از کمبود نیرو تا آمبوالنس هاى مانده 
در تعمیرگاه از زبان مدیر حوادث 

دانشگاه علوم پزشکى

   آگهى فروش
 امالك بصورت مزایده                                                  
سازمان اموال و امالك 

ستاد

بیشترین تصادف در اصفهان؛ چهارشنبه ها ساعت 18 تا 20
3

 رییس سازمان هواشناسى: رییس سازمان هواشناسى:

بارش هاى بارش هاى 
زمستان منابع آبى زمستان منابع آبى 

تابستان را تامین تابستان را تامین 
نمى کنندنمى کنند
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وزیر کشور:وزیر کشور:

آسیب هاى آسیب هاى 
اجتماعى بایداجتماعى باید

به فوریت حل به فوریت حل 
شودشود
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پشیمانى بازیگر پشیمانى بازیگر 
«جوکر» از حضور «جوکر» از حضور 
در «شب هاى مافیا» 

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  دوم چاپ  دوم 

م.الف:1261643

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده که در ساعت 10 صبح مورخ 1400/11/11 که در محل استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش کوهپایه 
، دهستان سیستان ، روستا شهرك صنعتی توسعه سجزي، محله شهرك صنعتی توسعه سجزي ، خیابان 

اسپیرال ، جاده (اصفهان - نائین) ، پالك 49 ، طبقه همکف- تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید. 
دستورجلسه: مجمع عمومی عادى بطور فوق العاده  ساعت 10 

انتخاب بازرسان ، روزنامه ، تصویب ترازنامه و صورتهاى مالى و حساب سود و زیان منتهى به 1399/12/30

آگهى دعوت مجمع عمومی عادى بطور فوق العاده
 شرکت آروین شیمى نقش جهان سهامى خاص

ثبت شده به شماره 60541 و شناسه ملى 14007602964

هیئت مدیره

4

ی ى ب یبر ى ب ر

یشگیرى 
ه

.

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر در نظر دارد ،کارگاه تخصصى ســاخت قطعات صنعتى با مساحت 300 متر مربع شامل 
دستگاههاى تراش cnc (مدل TC20hs) و منوال و دستگاههاى فرزcnc (مدل VMC850) و منوال خود را به اشخاص حقوقى 

واجد شرایط واگذار نماید : 
اهم شرایط :

1- داشتن سابقه کار مرتبط با موضوع 
2- دارندگان سابقه فعالیت در دانشگاهها از اولویت برخوردارند 

3- مدت دریافت وتحویل اسناد:ازتاریخ درج آگهی بمدت10روز کارى میباشد.
متقاضیان واجد شرایط می توانند بادردست داشتن سوابق جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهاي دانشگاه واقع در ساختمان 

کتابخانه مرکزي طبقه دوم مراجعه فرمایند .
دانشگاه دررد یا قبول هریک یا تمامی پیشنهادها مختار است.

 (ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد )
نشانی : خمینی شهر -  منظریه -  انتهاي بلوار دانشجو

تلفن : 14- 33660011- 031      شماره داخلی: 2237

 آگهى مزایده

امور قراردادهاي دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2532/ش مورخ 1398/10/22 شوراى محترم اسالمى 
شهر در نظر دارد براى تامین منابع مالى پروژه مترو شاهین شهر به اصفهان، تعداد 20 قطعه زمین 
مسکونى واقع در بلوار طالقانى، ورودى شهرك پردیس، طرح تفکیکى نیایش را با قیمت کارشناسى 

و از طریق آگهى مزایده به صورت نقد به فروش برساند. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات ادارى به واحد 
حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 
1400/11/17 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شــهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار است. 

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)

م.الف: 1262509     سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

چاپ  اول چاپ  اول 

م ج ل

سرمربى سپاهان:سرمربى سپاهان:

گروه سختى گروه سختى 
در لیگ در لیگ 
قهرمانان قهرمانان 

آسیا داریم؛ آسیا داریم؛ 
اما...اما...

مه
ب
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با اعزام سه دیپلمات ایرانى، نمایندگى ایران نزد سازمان 
همکارى اسالمى فعالیت مجدد خود در جده را از پس از 

شش سال وقفه از سرمى گیرد.
حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشــورمان، 
در دوم دى ماه 1400 در یک نشســت خبرى با «فؤاد 
حســین»، وزیر خارجه عراق در تهران با اشاره به نقش 
بغداد در برگزارى چهار دور مذاکره بین ایران و عربستان 
اعالم کرد: عربستان سعودى با صدور ویزا براى سه تن 
از دیپلمات هاى ایران به عنوان دیپلمات هاى مستقر در 
سازمان کنفرانس اسالمى در جده موافقت کرده  و ویزاى 
این دیپلمات ها دریافت شده است. او همچنین به تازگى 

در مصاحبه با «الجزیره» صــدور روادید براى دیپلمات 
هاى ایرانى براى حضور در جده را  نشــانه اى مثبت و 

خوب  عنوان کرد.
بر اساس این گزارش این سه دیپلمات طى روزهاى اخیر 
راهى جده شده اند و قرار است بعد از شش سال نمایندگى 
ایران در سازمان همکارى اسالمى فعالیت خود را مجدداً  

در جده آغاز کند.
فعالیت دفتر نمایندگى ایران در جده در سال 1394  و در 
پى قطع روابط ایران و عربستان بعد از حمله عده اى  به 
سفارت این کشور در تهران و کنسولگرى آن در مشهد 

تعطیل شد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شوراى اسالمى، 
تأکید کرد: پلیس راهور و ســازمان اســتاندارد باید به 
وضعیت کیفیت پایین خودروهاى داخلى ورود کرده و 
پلیس راهور نباید خودروهاى غیر اســتاندارد را شماره 
گذارى کند. اسماعیل حسین زهى بیان کرد: متأسفانه 
شاهدیم که هر روز از کیفیت خودروهاى داخلى کاسته 
شــده و بر قیمت آنها افزوده مى شــود. از سوى دیگر 
صنعت خودروسازى کشــور صرفًا کار مونتاژ را انجام 
مى دهد و قطعاتى که از سوى قطعه سازان وارد کشور 

مى شود نیز از کیفیت خوبى برخوردار نیست.
وى در ادامــه با بیان اینکه دســتگاه هاى مســئول از 

جمله پلیــس راهور نیز کوتاهى مــى کنند، به تصادف 
جاده اى اخیر که در محور بهبهان رخ داد، اشــاره کرد 
و گفت: در این حادثه، ایربگ هیچ خودرویى باز نشد و 
در سایر تصادفات جاده اى نیز شاهد هستیم که ایربگ 

خودروهاى داخلى عمل نمى کند.
نماینده مردم خاش تصریح کرد: نه تنها ایربگ بلکه سایر 
قطعات خودروهاى داخلى نیــز کارایى الزم رو ندارند و 
سازمان استاندارد و پلیس راهور باید نسبت به برخورد با 
متخلفان اقدام کنند. پلیس راهور نباید خودروهایى را که 
از استاندارد الزم برخوردار نیستند، شماره گذارى کند. 

نباید اجازه داد اینگونه با سرنوشت انسان ها بازى شود.

3 دیپلمات ایرانى 
در جده مستقر شدند

چرا خودروهاى بدون 
استاندارد شماره مى شود؟

گرین کارتم را پس دادم!
علیرضــا دبیر، رئیس فدراســیون    رکنا|
کشتى در خصوص رویارویى ملى پوشان کشتى 
با آمریکا گفت: ما به دیــدار با آمریکا به عنوان 
یک دیدار دوستانه نگاه مى کنیم، اما مى خواهند 
این دیدار را سیاســى کنند. بعضى ها مى گویند 
چرا گریــن کارت دارم. اول باید بگویم که من 
گرین کارتم را هفت سال  پیش تحویل دادم و 
گرین کارت آمریکا را ندارم و اگر داشتم پس چرا 
براى اخذ ویزا به دبى رفتم؟ روز یک شنبه هم 
ایمیلى از سفارت آمریکا به دستمان رسید که 
چرا گرین کارت آمریکا را تحویل داده اى؟ گفتم 
از کشورتان خوشــم نیامد. خب اگر من گرین 
کارت دارم پس چرا این ایمیل به ما زده شــده 
است؟ من همینجا اعالم مى کنم که هر ملکى 

در آمریکا دارم، براى خودشان.

آقاى زیباکالم!
 عذرخواهى کنید  

صادق زیبــاکالم بــه تازگى در    ایسنا|
گفتگویى «نوروز»، «یلدا» و دیگر جشن هاى 
باســتانِى ایرانى را نوعى نژادپرســتى خوانده 
اســت. این موضوع با واکنش على صفى پور، 
پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایرانى مواجه شده 
است. صفى پور نوشته اســت: آقاى زیباکالم! 
اگر هدفتان تخریب فرهنگ این کشور است که 
باید بگویم آب در هاون مى کوبید. چنگیزخان 
مغول و فرزندانش هم نتوانستند این فرهنگ را 
نابود کنند. اما اگر از روى ناآگاهى و سهواً چنین 
سخنانى را به زبان آورده اید، اندك توقعى که از 
شما مى رود، داشتن شجاعت پوزش خواستن از 

مردم ایران و منطقه است. 

موى سپید عادل و...
عادل فردوسى پور در    روزنامه شرق|
یکى دو روز اخیر دوباره ســوژه رسانه ها شده 
است؛ این بار نه براى آن انتقاد هاى تندوتیز و 
چالشى اش، نه حتى براى کنایه هاى زیرپوستى 
و نه ذره بینى که همیشه در جیب داشت و براى 
کشیدن مو از ماست در امور مختلف مدیریت 
فوتبالى تالش مى کرد بلکه فقط بخاطر مسئله 
موى سپیدش. عادل فردوســى پور...آنقدر در 
قاب تلویزیون از چشــم مخاطب و هوادارانش 
دور مانده که حاال این سپیدى مو، سوژه شده 
و بسیارى با حسرت درباره آن حرف مى زنند... 
موى سپید عادل فقط نشــانه اى براى مخابره 
یک پیام تکرارى است که تصمیمات اتخاذشده 
علیه چهره هاى رانده شده از تلویزیون از جمله 
عادل فردوســى پور، اشــتباه بوده ولى آنهایى 
که بر مدار مانده اند، نفعشان در نشنیدن است 

و بس.

30 کیلو خاویار، یکجا! 
ن  ا د صیــا   خبرگزارى صداوسیما|
شرکت تعاونى پره متحد در منطقه رستم رود نور 
یک فیل ماهى حدود 300 کیلویى را که حدود 
30 کیلوگرم خاویار داشت، صید کردند.دریاى 
خزر بزرگ ترین منبع ماهیان خاویارى جهان 
بیش از 90 درصد خاویار جهان را تأمین مى کند 
و فیل ماهى، تاس ماهى ایرانى و روسى، ماهى 
شــیب و ازون برون گونه هــاى اصلى ماهیان 

خاویارى دریاى خزر هستند.

گرگ 
2 ایالمى را درید

یک قالده گرگ بــا ورود به منزل    رکنا|
یکى از شهروندان دره شــهرى وى را از ناحیه 
دســت مجروح کرد. همچنیــن این گرگ در 
مسیر فرار خود نیز به یک شهروند دیگر حمله 
کرد که این فرد آسیب جزیى دید. ورود سامانه 
سرد و گرســنگى باعث شــده حیوانات غیر 
اهلى براى ســیر کردن شکم خود وارد شهرها

شوند.

دفاع از هدیه میلیاردى  
  برترین ها| انتشــار خبرى مبنى بر هدیه شش 
میلیارد تومانى حجت عبدالملکى، وزیر کار، به برنامه 
تلویزیونى «میدون» خبرساز شده است. عبدالملکى تا 
چندى پیش یکى از داوران برنامه «میدون» بود. حاال 
دستیار وزیر کار از هدیه شش میلیاردى عبدالملکى به 
برنامه تلویزیونى «میدون» دفاع کرده اســت. بهزاد 
مرکش، دستیار ویژه وزیر کار در امور فرهنگى و رسانه 
در توییتر خود نوشت: اینکه وزارت کار در دوره جدید به 
جاى پشتیبانى از جریان هاى سیاسى، باندهاى بدنام 
و حقوق بگیران غیرحضورى به حمایت از کارآفرینى 
مى پردازد حتماً صاحبان مشــاغل مهــارت محور را 

خوشحال و عده اى را هم ناراحت خواهد کرد.

دومین پست 
همسِر آقاى نماینده 

  دیده بان ایران| الهام اکبرى (همســر احمد 
نادرى نماینده تهران) دومین پســت خود را در دولت 
سیزدهم گرفت. اکبرى مدتى قبل «مشاور وزیر ارشاد 
در امور آموزش هاى شــهروندى» شده بود، با حکم 
رئیس جمهور عضو «شوراى فرهنگ عمومى کشور» 
نیز شد. به نظر مى رسد انتصابات فامیلى در دولت آیت 
ا... رئیسى به پاشنه آشیل دولت مبدل شده و هر روز 
ابعاد مختلفى از آن منتشر مى شود. پیش از این الهام 

اکبرى گزینه ریاست سازمان بهزیستى نیز بود.

استاندار کرمان استعفا کرد
تنها استاندار دولت حسن روحانى که در    ایسنا|
دولت رئیسى هم ابقا شده بود استعفا کرد. على زینى 
وند که حدود 40 روز پیش به عنوان استاندار کرمان از 
وزیر کشور حکم گرفته بود، گفت: در گفتگوى بیش از 
30 دقیقه اى با معاون اول رئیس جمهور، ایشان اصرار 
داشــت که محکم کار خود را ادامه دهم و به حواشى 
توجهى نکنم؛ اما من ایشــان را متقاعد کردم که در 
تعیین جانشین تســریع کند. وى عنوان کرد: باوجود 
اینکه در ماه هاى پایانى دولت قبل در استان کرمان 
مشغول شــدم؛ در آن ماه هاى پایانى دولت قبل و در 
ماه هاى ابتدایى دولت مســتقر، اگر انصاف باشــد و 

قضاوت شود، نگذاشتم امور مردم و استان بخوابد.

کلیدى ها، باقى مانده
  انتخاب| ســخنگوى وزارت خارجه در نشست 
خبرى درباره روند مذاکرات وین گفت: بســیارى از 
جداول آماده شده و ستون هاى این جداول نیز آماده 
هستند. بخشى از پرانتزها پاکسازى شدند و توافقات 
درباره ایده هــا تا حدود زیادى انجام شــده و در حال 
تبدیل به کلمات هستند. سعید خطیب زاده ادامه داد: 
آنچه باقیمانده، موضوعات کلیدى است که تصمیمات 
خاص سیاسى را مى طلبد و واشنگتن باید تصمیمات 
خود را درباره مســائل باقیمانده اعالم کند. اگر این 
اتفاقات بیفتد با سرعت خوبى در حال رسیدن به توافق 

پایدار خواهیم بود.

خبر «کیهان» درباره انتقام
  روزنامه کیهان|  اوًال ایران اهل ترور نیست 
بلکه با کشتن ترامپ و پمپئو و سایر عامالن شهادت 
سردار سلیمانى از قاتالن آن شهید انتقام مى گیرد و 
ثانیاً، پنتاگون الف مى زند که توان جلوگیرى از انتقام 
ایران را دارد! و اگر الف نمى زند چرا نتوانسته از قتل 
سه سرهنگ آمریکایى دخیل در ترور سردار سلیمانى 

جلوگیرى کند؟! یعنى خودش آنها را کشته است؟!

بیت کوئین ایرانى پیدا کردیم!
معاون فناورى نوین بانک مرکزى گفت:    ایرنا|
رمز پول بانک مرکزى با نام رمز ریال اجرا مى شــود. 
مهران محرمیان در خصوص انتشار این رمز ارز گفت: 
از چند سال گذشته این موضوع مطرح شد و به زودى 
فاز آزمایشى رمز پول بانک مرکزى با نام رمز ریال اجرا 
مى شود که به صورت اســکناس است اما در فضاى 

دیجیتال در اختیار مردم قرار مى گیرد.

خبرخوان

جمهورى آذربایجان 15 تن فلفــل دلمه اى صادراتى 
ایران را معــدوم کرد. چون براســاس گزارش  آژانس 
امنیت غذایى جمهــورى آذربایجــان فلفل دلمه اى 
صادراتى ایران آلوده به نوعى ویروس خطرناك بوده 
اســت. این خبر پس از آن منتشر شــد که روسیه هم 

چندى پیش فلفل دلمه اى ایران را برگشت زد.
در ماه گذشته سه شرکت آذربایجانى اقدام به واردات 
26 تن فلفــل دلمه اى از ایــران کرده بودنــد. اما در 
آزمایش هاى انجام شده مشخص شد که بخشى از این 
محموله هاى صادراتى آلوده به «ویروس چروکیدگى 

قهوه اى» بوده است.
سه شرکت پالن (11 تن)، آموتراد(7/5 تن) و تیسوت 
(7/2تن) فلفل دلمه اى از ایران وارد کرده بودند. اما در 
چارچوب اقدامات کنترلى حــدود 7 تن از این فلفل ها 
توســط متخصصان آژانس امنیت غذایى آذربایجان 
مورد آزمایش قرار گرفت. نتیجه اعالم شــده نشــان 
مى داد که ایــن محموله کــه روز 5 آذر 1400 به این 
کشور فرستاده شده بود، حامل یک ویروس خطرناك 

بوده است.
بعد از مشخص شدن نتیجه این آزمایش، آژانس امنیت 
غذایى جمهورى آذربایجان 15 تن از فلفل دلمه اى هاى 
وارد شــده از ایران را معدوم کرد. اما در زمان بررسى 
انبار سوم که متعلق به شــرکت پالن بود متوجه شدند 
که 11 تن محتویات این انبار بــه صورت غیر قانونى 

فروخته شده اند. 
آژانس امنیت غذایى جمهورى آذربایجان اعالم کرده 
که در تالش اســت تا این مواد غذایى آلوده را از بازار 
جمع کند و علیه شــرکت واردکننــده هم اعالم جرم 
کرده و پرونده قضایى براى رســیدگى به این موضوع 

باز شده است.
اما مشــکل صادرات مــواد غذایى تنهــا مختص به 

آذربایجان نبوده اســت. چند وقت پیش هم روســیه 
فلفل دلمــه اى صادراتى ایران را معــدوم کرد. چون 
فلفل دلمــه اى صادراتى ایــران حاوى نوعى ســم 
بوده است. پیش ازاین هم ترکمنســتان و ازبکستان 
ســیب زمینى هاى صادراتى ایران را برگشت زدند. اما 
نکته قابل توجه این بود اگرچه آذربایجان این محموله 
را معدوم کرده اما مواد کشــاورزى برگشت خورده به 

ایران در داخل کشور مصرف شده است!

حیدر ســاکن برجى، رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد 
گفته بود: «معموًال محصوالت کشــاورزى بازگشت 
خورده، در داخل کشور مصرف مى شوند.» اکبر یاورى، 
عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان تهران هم فروش 
محصوالت برگشــتى در بازار داخل را تأیید کرده و به 
«تجارت نیوز» گفت: این میوه هاى برگشت خورده در 

بازار داخل فروش رفته. آن هم با قیمت کمتر.
از طرفى روز شنبه سایت اتاق تهران خبرى منتشر کرد 

که بر اساس آن اعالم مى شد یکى از محموله هاى گندم 
وارد شده از روسیه، آلوده به سرب باال بوده است. این 
نتیجه اولیه  آزمایشگاه است که هم رئیس کانون صنایع 
غذایى ایران آن را تأیید کرده بود و هم رئیس آزمایشگاه 
کنترل و کیفیت ســازمان غــذا و دارو. اما کمى بعد از 
انتشار این خبر اعالم شد که اســناد وزارت بهداشت، 
ســالمت این گندم ها را تأیید کرده و گفته گندم هاى 

وارداتى مجوز مصرف انسانى دارد!

آذربایجان فلفل هاى ایران را معدوم کرد!
ادامه جنجال صادرات محصوالت کشاورزى آلوده

در روزهاى اخیر که سند همکارى 25 ساله ایران و چین 
کلید خورده است، به نظر مى رسد ایجاد اینترنت ملى نیز 

با همکارى این کشور انجام خواهد شد.
در چند سال اخیر، راه اندازى شــبکه ملى اطالعات به 
یکى از دغدغه هاى اصلى دولت و مجلس تبدیل شده 
است. چرا که مسئوالن کنترل بر فضاى مجازى را امرى 
ضرورى مى دانند. این در حالى است که براساس نظرات 
کارشناسان این حوزه، ایران زیرساخت هاى الزم براى 
ایجاد شبکه ملى اطالعات را ندارد و اگر زیر ساخت هاى 
الزم فراهم نشود و کارشناسى بر روى آن صورت نگیرد 
با شکست مواجه مى شود. چین و روسیه از اینترنت ملى 
استفاده مى کنند و حاال به نظر مى رسد دولت و مجلس 
کشور، براى کنترل اینترنت بین المللى قصد دارند از کمک 

چین براى حاکمیت بر اینترنت استفاده کنند. پیش از این 
نیز رئیس سازمان صداوســیما اعالم کرد که جمهورى 
اسالمى در حال شکل دادن به اینترنت ملى است و الگوى 

ایران براى این هدف چین و روسیه هستند.
براســاس گزارش مرکز پژوهش هاى مجلس، طى 15 
سال گذشته، 19 هزار میلیارد تومان بودجه براى راه اندازى 
و اجراى طرح شبکه ملى اطالعات هزینه شده است.  در 
قانون بودجه امسال نیز وزارت ارتباطات بیشترین درصد 
تغییر بودجــه را در میان وزارتخانه ها داشــت. 10 هزار 
میلیارد تومان، از بودجــه 13 هزار میلیارد تومانى وزارت 
ارتباطات به ایجاد اینترنت ملى اختصاص یافته اســت. 
احتماًال با این بودجه و همکارى چین، پروژه اینترنت ملى 

تا حدود زیادى تکمیل شود.

در چند روز گذشته، انتشار خبر حکم مشاور امور بانوان شهردار بجنورد که از قضا مادر همسر شهردار بجنورد نیز هست 
در فضاى مجازى واکنش هاى زیادى را به همراه داشته است.

حمیدى شهردار جدید بجنورد در اولین تغییر پرسرصداى خود، سرپرست آتش نشانى بجنورد که یک ماه از انتصابش 
گذشته بود را تغییر داد و در دومین انتخابش که در سکوت انجام شد خانم جاجرمى را به عنوان مشاور امور بانوان خود 

انتخاب کرد.
همان زمان اعظم السادات افشین فر، عضو شوراى شهر بجنورد در گفتگو با یکى از رسانه ها فاش کرد، مشاور جدید 
بانوان شهردار بجنورد، مادر زن شهردار بجنورد است! همین یک جمله کافى بود تا شهردار بجنورد با موجى از انتقادات 

مردمى به این اقدام عجب روبه رو شود.
یوسف مغرورى، عضوشوراى شهر بجنورد با اشاره به اینکه یکى از اعضاى شوراى شهر اعالم کرده است که دلیل 
شهردار براى این انتصاب این بوده که مشاور امور بانوان وى باید یکى از محارم شهردار باشد، اظهار داشت: هر چند 
چنین دالیلى مضحک به نظر مى رسند اما اگر نگرانى چنین موضوعاتى وجود دارد بهتر است تیم مشورتى ایجاد شود.
وى با بیان اینکه چنین سئوالى در ذهن مردم ایجاد مى شود که آیا در شهر بجنورد هیچ بانوى توانمندى وجود ندارد که 
باید از استانى دیگر مادر همسر شهردار، چند روز در هفته در بجنورد حضور پیدا کند، تصریح کرد: هر چند اعالم شده 

است، حضور مادر همسر شهردار به صورت رایگان است اما این تصمیم یک تصمیم اشتباه است.
در همین حال رئیس شوراى اسالمى شــهر بجنورد از لغو حکم انتصاب مشاور بانوان شهردار مرکز استان خبر داد. 
جمشید عین بیگى در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در مکالمه اى تلفنى با شهردار بجنورد، نارضایتى از صدور 
حکم مشاور بانوان را بخاطر وجود نسبت خویشاوندى اعالم کردم، اظهار کرد: شهردار بجنورد اعالم کرد که حکم 

این انتصاب لغو شده است.
این در حالى است که خبرگزارى «فارس» از شــهردار بجنورد که به قول این خبرگزارى در این مدت بیشتر موضع 
سکوت را انتخاب کرده است خواست که با تغییر رویه و انتشار حکم رسمى از عزل مادر همسر خود، مهر پایان بر این 

ماجرا بزند و تمرکز شهردارى را بر روى مسائل اساسى شهر قرار دهد.

رئیس سازمان هواشناســى اظهارکرد: از ابتداى سال 
آبى جارى (اول مهرماه سال1400) بارش ها حدود 20 
درصد زیر حد نرمال قرار دارد اما از ابتداى فصل جارى 
(ابتداى دى ماه) بارش ها حدود 18درصد باالتر از حد 

نرمال بوده است.
ســحرتاج بخش افزود: ما سال گذشــته بارش برف 
نداشتیم که مزید برعلت شــد تا ذخیره باالدستى در 

ارتفاعات نتواند آب پشت سدها را تأمین کند.
تاج بخش درباره پیش بینى بارش هاى فصل زمستان 
اظهار کرد: پیش بینى ما براى فصل زمستان بارش هاى 
نرمال است.ممکن اســت در بعضى استان ها میزان 

بارش به باالتر از حد نرمال برســد امــا این بارش ها 
نمى توانند منابع آبى را به حدى که تا پایان تابســتان 
الزم است تأمین کند، مگراینکه بارش خاصى اتفاق 
افتد که فعًال این اتفاق در نقشه هاى هواشناسى قابل 

رؤیت نیست.
وى درباره پیش بینى دما در فصل زمستان گفت: به طور 
کلى در زمستان امسال تغییرات دما چندان چشمگیر 
و قابل مالحظه نیســت و حداکثر نیــم تا یک درجه 
باالتر یا پایین تر از حد نرمال خواهد بود و زمســتانى 
بسیار سرد که دما دو ســه درجه زیر حدنرمال باشد،

 نخواهیم داشت.

معاون نظارت بر اماکن عمومى پلیــس امنیت عمومى پایتخت از انهدام باند ســارقان دارو هاى کمیاب و 
گرانقیمت داروخانه هاى تهران خبر داد و گفت: از مخفیگاه سرکرده باند 32 عدد داروى گرانقیمت و کمیاب 

کشف شد.
سرهنگ نادر مرادى با اشاره به اینکه سرکرده باند شناسایى و مشخص شد که یکى از کارمندان قراردادى 
بیمارستانى انجام ســرقت را طراحى و برنامه ریزى مى کند، تصریح کرد: با شناســایى مخفیگاه سارق و 
هماهنگى هاى قضایى، مأموران در یک عملیات ضربتى متهم را دستگیر و از مخفیگاهش 32 عدد داروى 

کمیاب و گرانقیمت مورد نیاز بیمارستان ها کشف شد.
مرادى در ادامه گفت: کارشناسان ارزش ریالى دارو هاى را 500 میلیون ریال محاسبه کرده اند.

«عمر العلماء»، وزیر مشــاور امارات متحده عربى در امور هوش مصنوعى، اقتصاد دیجیتال و سامانه هاى 
از راه دور، اشاره کرد که کشورش آرزوى تبدیل شدن به ســوئیس خاورمیانه را دارد و این کشور یک رهبر 

منطقه اى در زمینه توسعه فناورى است. 
او در مصاحبه اى با CNN توضیح داد که کشــورش از نظر جذب ســرمایه گذارى در سراسر جهان براى 
شرکت هاى اقتصاد دیجیتال، در منطقه پیشتاز است. وى افزود: حجم بازار در امارات بزرگ است، اما نه به 
اندازه اى که ما مى خواهیم. العلماء خاطرنشــان کرد که کشورش تنها به دنبال بازار منطقه اى نیست، بلکه 
به دنبال تأسیس شرکت هاى بین المللى است که از امارات شروع مى شود و به سایر نقاط جهان گسترش 

مى یابد.

اینترنت ملى به دست چین ساخته مى شود!

بارش هاى زمستان  
منابع آبى تابستان را تأمین نمى کنند

امارات، سوئیس مى شود

عاقبت ماجراى  انتصاب یک مادرزن

سرقت داروهاى کمیاب از داروخانه ها 
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امدادرسانى به
 20 خودروى گرفتار در برف

معـاون امـداد و نجـات جمعیت هـالل احمر اسـتان 
اصفهان از امدادرسانى و اسـکان اضطرارى خودروها 
و مسافرین گرفتار در محور هاى برف گیر غرب استان 
خبر داد.   داریوش کریمى با اشاره به بارندگى هاى اخیر 
در جاده هاى مواصالتى غرب استان گفت : نجاتگران 
جمعیت هالل احمر اسـتان تعداد 13 مسافر گرفتار در 
برف و باران را که به علت خرابى 20 خودرو در راه مانده 
بودند، امدادرسانى کرده و اسکان اضطرارى دادند.  وى 
افزود : همچنین به دو دستگاه اتوبوس توریستى در راه 

مانده در مسیر پیست اسکى داران امدادرسانى شد.

انتقاد معاون استاندار   
محمدرضـا جان نثـارى معـاون سیاسـى، امنیتـى و 
اجتماعى استاندارى اصفهان در جلسه تکریم و معارفه 
فرماندار شهرسـتان چادگان ضمن انتقاد از نیمه کاره 
ماندن چندین سـاله مقبره شـهداى گمنـام چادگان، 
گفت: شـهردار و مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود 
فورا نسبت به تکمیل این طرح اقدام کنند چرا که نیمه 

تمام ماندن این پروژه به هیچ وجه پذیرفتنى نیست.

کشف 240 جفت
 کفش قاچاق  

سرپرست معاونت عملیات فرماندهى انتظامى استان 
گفت: ماموران ایستگاه بازرسى شـهید شرافت نایین 
در حسـن کنترل خودرو هاى عبورى به یک دسـتگاه 
کامیـون کشـنده مشـکوك و آن را متوقـف کردنـد. 
سرهنگ محمد دالوند افزود: در بازرسى از این خودرو 
240 جفـت کفش و 7 عـدد اتو مـو همراه پایـه آن ها 
همگى خارجـى قاچاق بـه ارزش 900 میلیـون ریال 
کشف شد. وى گفت: یک نفر دستگیر و تحویل مراجع 

قضایى شد.

«آسترازنکا» رسید
سـخنگوى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان در مورد 
واکسن هاى موجود در استان اضافه کرد: در حال حاضر 
در استان اصفهان همه واکسن هاى کووید 19 به غیر 
از «آسترازنکا» و «پاستوکووك پالس» براى تزریق 
موجود است و واکسن «آسترازنکا» وارد کشور شده و 
در حال توزیع به اسـتان ها اسـت و به زودى در اختیار 

مراکز تجمیعى واکسیناسیون استان قرار مى گیرد. 

32 واحد صنعتى پلمب شد 
معاون محیط زیست انسـانى اداره کل حفاظت محیط 
زیست اسـتان اصفهان از پایش 554واحد آالینده هوا 
در این استان در یک هفته گذشـته خبرداد و گفت:32 
واحد آالینـده از نیمـه دوم آبان تاکنون پلمب شـدند. 
حمیرا صفى قلى با اشـاره به 430 پایش روزانه و 124 
پایش شبانه در هفته گذشته، خاطرنشان کرد: 51 واحد 
آالینده صنعتـى، خدماتـى و معدنى اسـتان، اخطاریه 
زیسـت محیطى دریافت کردند و براى 17 واحدى که 
سابقه دریافت اخطاریه داشتند، پرونده تخلف تشکیل 
شد و به مراجع قضائى معرفى شدندوى  افزود: در این 
مدت از فعالیت همراه با آلودگى هواى شدید چهار واحد 
صنعتى جلوگیرى شده و واحدهاى متخلفى که پیش تر 
براى آنـان اخطاریه صادرشـده بـود با حکـم قضائى، 

پلمب شدند. 

این فیلم قدیمى است! 
فیلم منتشر شده از پیدا شـدن نوزاد رها شده در بیابان 
صحت ندارد. رئیس بیمارسـتان حضرت محمد(ص) 
میمـه گفـت: ایـن فیلـم مربـوط بـه تابسـتان سـال 
1395 اسـت که یک راننـده کامیون، نوزاد رها شـده 
در بیابان هـاى اطراف شـهر میمـه را پیدا و سـریعا به 
بیمارسـتان منتقل مى کند. محمد گلبان افزود: پس از 
انتقال نوزاد به بیمارستان و اقدامات اولیه احیا، این نوزاد 
به مراجع قضایى تحویل داده و در نهایت به بهزیستى 
اسـتان اصفهـان منتقـل شـد و هـم اکنـون 5 سـال

 سن دارد.

خبر

رئیس گروه مدیریت بیمارى هاى قابل انتقال بین انسان 
و حیوان وزارت بهداشــت درباره بیمارى سالک گفت: 
از ابتداى ســال 1400 تا انتهاى آذرماه 10هزار و 508 
بیمار جدید مبتال به سالک در کشور شناسایى شده اند و 
استان هاى اصفهان، فارس، خوزستان،   سمنان،   خراسان 
رضوى و گلستان بیشترین موارد ابتال به این بیمارى را 

داشتند.
دکتر بهزاد امیرى گفت: اگر قرار است یک طرح توسعه اى 
اجرا کنیم باید پیوست ســالمت آن را هم نگاه کنیم. به 
عنوان مثال در یکى از استان ها مسکن مهر را در مجاورت 
کلونى النه جوندگان ســاخته بودند که بعــد از مدتى 

مشاهده کردیم شیوع سالک در آنجا افزایش یافت؛ پس 
در طرح توسعه اى باید به این امر توجه داشته باشیم و در 
استان هاى سالک خیز مانند فارس، اصفهان و خراسان 
رضوى،   سمنان و گلستان این موضوع مدنظرمان باشد.

وى درباره آمار شــیوع ســالک در ایران،   تاکید کرد: در 
کشور ما سالک در 18 استان بومى است و انتقال محلى 
رخ مى دهد و از ابتداى ســال 1400 تا انتهاى آذرماه نیز 

10508 بیمار جدید مبتال به سالک شناسایى شده اند. 
امیرى گفت: بــه ترتیب اســتان هاى اصفهان، فارس، 
خوزستان،   سمنان،   خراسان رضوى و گلستان بیشترین 

موارد ابتال به سالک را داشتند. 

مدیر اجرایى مرکز رسیدگى به امور مساجد استان اصفهان 
گفت: حدود 5 هزار و 370 مسجد و بیش از 4 هزار مسجد 
فعال در سطح استان اصفهان وجود دارد؛ بیش از 3 هزار 
و 500 امام جماعت در سطح استان داریم که اقامه نماز 
جماعت را به صــورت منظم بر عهده دارند و در شــهر 

اصفهان نیز نزدیک به هزار و یکصد مسجد وجود دارد.
حجت االســالم ســیدمحمدصادق ابطحــى در دیدار  
مسؤوالن مناطق امور مســاجد با استاندار اصفهان بیان 
کرد: امروز کمترین میزان تنش ها را در مســاجد شاهد 
هستیم اما نسبت به مســاجد کوتاهى شده و در مجلس 
قانونى در خصوص وضعیت مساجد وضع نشده و نیاز است 

که در سطح کالن یا دست کم استان قانون گذارى در این 
مسأله صورت گیرد.

مدیر اجرایى مرکز رســیدگى به امور مســاجد اســتان 
اصفهان تأکید کرد: در بحث تأمین هزینه هاى مســاجد 
هم در گذشــته واقفان موقوفاتى را براى مساجد در نظر 
مى گرفتند، اما در گذشته سرقفلى هاى مغازه هاى مساجد 
از سوى سازمان اوقاف فروخته شده و تنها اجاره اندکى 
به مســجد تعلق مى گیرد و به تعبیر صریح مســاجد با 
سختى اداره مى شــود و مســاجد حتى در تأمین حقوق 
خادم و هزینه رفت و آمــد امام جماعت هــم در تنگنا 

هستند.

فعالیت 5370 مسجد
 در سطح استان اصفهان

اصفهان بیشترین ابتال
 به سالک در کشور را دارد

 سرپرست اورژانس پیش بیمارستانى و مدیر حوادث 
دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: اورژانس 
اصفهان با کمبود نیرو مواجه است و با وجود مجوز 
به کارگیــرى نیروهاى شــرکتى و فراخوانى که 
داده ایم، اما همچنان جاى خالى داریم و داوطلبى 

وجود ندارد.
فرهاد حیدرى در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه 
در هر پایگاه اورژانس باید به طور میانگین 8 نیرو 
حضور داشته باشد، گفت: براساس این استاندارد ما 
نزدیک به 400 نفر کمبود نیرو داریم که این کمبود 
را با استفاده از نیروهاى شرکتى و به صورت اضافه 

کارى جبران مى کنیم.
سرپرست اورژانس پیش بیمارستانى و مدیر حوادث 
دانشگاه علوم پزشکى  اصفهان خاطرنشان کرد: 
160 پایگاه اورژانس داریم که 10 تا 20 پایگاه در 
روز به خاطر کمبود نیرو تعطیل مى شوند، اگرچه 
پرسنل ما به خاطر عدم همکارى پایگاه را تعطیل 
نمى کنند، فقط ممکن اســت اضافه کار نداشته 

باشند.
وى با دعوت از افرادى که تمایل به کار در اورژانس 
اصفهان به صورت  شــرکتى دارند، گفت: در هیچ 
استانى از پرســنل خودشــان به صورت شرکتى 
نمى توانند استفاده کنند، چون خالف قانون است.

حیدرى با اعالم اینکه به دلیل مشــکالت مالى 
تعدادى از آمبوالنس هــاى اورژانس اصفهان در 

تعمیرگاه هستند، تصریح کرد: این آمبوالنس ها در 
صورت تعمیر مى توانند به چرخه فعالیت بازگردند. 
در حال حاضر 24 آمبوالنس را با اعتبار 3/5 میلیارد 
تومان مى توانیم تعمیر کــرده و به چرخه فعالیت 
بازگردانیم که در این زمینه با هماهنگى دانشگاه 
علوم پزشــکى و برخى دســتگاه ها به زودى این 
اعتبار تأمین و آمبوالنس ها به تدریج وارد چرخه 

خدمت مى شوند.
سرپرســت اورژانس پیش بیمارســتانى و مدیر 
حوادث دانشگاه علوم پزشکى  اصفهان در پاسخ 
به سؤال ایســنا در مورد امدادرسانى در کالنشهر 
اصفهان، گفت: 57 پایگاه از 160  پایگاه اورژانس 
استان در شــهر اصفهان مستقر هســتند که به  
دلیــل  ترافیک و برخــى موانعى کــه وجود دارد 
گاهى آمبوالنس ها مجبورند از مســیرهاى ویژه 
عبور کنند که حتى مشــمول جریمــه رانندگى 

مى شوند.
مدیر مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان 
در مورد مزاحمت هاى تلفنى براى اورژانس، گفت: 
5 درصــد از تماس هاى روزانــه مزاحمت تلفنى 
است که شاید زیاد نباشد، اما در جایى که موضوع 
امدادرسانى مطرح است، حتى یک مورد هم زیاد 
محسوب مى شــود. این آمار به غیر از تماس هاى 
اشتباه و صرفًا مربوط به کسانى است که به قصد 

مزاحمت تماس مى گیرند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از شناسایى 
172 بیمار مبتال به اومیکرون در اســتان خبر داد و 
گفت: از این تعداد 30 نفر ســه نوبت واکسن کرونا 

تزریق کرده بودند.
پژمان عقدك با بیان اینکه اکنون 14 نفر از مبتالیان 
به اومیکرون در استان بسترى هستند، اظهار کرد: 24 
نفر از مبتالیان به اومیکرون داراى بیمارى زمینه اى 
هستند، اما خوشــبختانه تاکنون هیچ فوتى در میان 

مبتالیان به اومیکرون در استان نداشته ایم.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با بیان 
اینکه 12 نفر از مبتالیان به امیکرون در استان در دو 
هفته اخیر سابقه سفر خارجى داشته اند، گفت: دو نفر 
از مبتالیان بین 8 تا 10 سال، 146 نفر بین 18 تا 60 

سال و 24 نفر از آن ها باالى 60 سال دارند.
عقدك خاطرنشــان کــرد: 30 نفــر از مبتالیان به 
اومیکرون سه نوبت واکسن کرونا، 113 نفر دو نوبت و 
15 نفر یک نوبت واکسن تزریق کرده بودند، همچنین 

12 نفر واکسن نزده و 2 نفر زیر سن واکسن بودند.
وى گفت: از 172 بیمار مبتال به اومیکرون در استان، 
91 نفر در اصفهان، 21 نفــر در نجف آباد، 14 نفر در 
مبارکه، 8 نفر در شاهین شــهر، 7 نفر در فالورجان، 
6 نفر در خمینى شــهر، 4 نفر در اردســتان، 5 نفر در 
چادگان، 5 نفر در شــهرضا، 4 نفر در نطنز، 2 نفر در 
بوئین میاندشــت، 1 نفر در نائین، 1 نفــر در تیران و 
کرون، 1 نفر در سمیرم، 1 نفر در لنجان و 1 نفر خارج 

از استان شناسایى شده اند.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى اســتان اصفهان 
گفت: علت بیشتر تصادفات بى توجه به جلو بوده که 
37 درصد از علل تصادفات را به خود اختصاص داده 
است همچنین بیشترین تصادفات بین ساعات 18 تا 

20 و در روزهاى چهارشنبه اتفاق مى افتد.
سرهنگ محمدرضا محمدى با اشــاره به کاهش 
هشــت درصدى آمار فوتى هاى تصادفات در سال 
جارى، اظهار کرد: در تصادفات 9 ماهه ابتدایى سال 
گذشته استان اصفهان، 265 نفر و 9 ماهه سال جارى 
245 نفر فوت شده اند که با کاهش هشت درصدى در 

آمار فوتى تصادفات مواجه هستیم، تعداد مجروحان 
سطح اســتان اصفهان نیز با کاهش پنج درصدى 
نسبت به سال گذشته، از 13 هزار و پنج نفر به 12 هزار 

و 316 نفر در سال جارى رسیده است.
وى افزود: علت بیشتر تصادفات بى توجه به جلو بوده 
که 37 درصد از علل تصادفات را به خود اختصاص 
داده اســت، بیشــترین تصادفات با 13/2 درصد، 
بین ســاعات 18 تا 20 اتفاق مى افتد و سهم بیشتر 
تصادفات بــا 16/9درصد به روزهاى چهارشــنبه 

اختصاص مى یابد.

از کمبود نیرو تا آمبوالنس هاى مانده در تعمیرگاه
 از زبان مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکى

حال ناخوش اورژانس اصفهان

تعداد مبتالیان به سویه جدید کرونا دراستان به 172 نفر رسید 
اومیکرون در اصفهان به روایت عدد و رقم

بیشترین تصادف در اصفهان
 چهارشنبه ها ساعت 18 تا 20

رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اســتان 
اصفهان گفت: با رویکرد دولت انقالبى امروزه به شکل 
سابق در دهه فجر نیاز به پوســتر و بنر نداریم و باید به 

سمت رویکردهاى جدید حرکت کرد.
محمدعلى احمدى ظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشى 
مسئوالن شهرستان ها به مناسبت ستاد دهه فجر انقالب 
اسالمى اظهار داشت: ساختارهاى جدید و تغییراتى رخ 
داده است که امیدواریم منجر به تحول شوند، اما مسائلى 
همچون توجه به مساجد، حذف اقدامات و ساختارهاى 

زائد باید در دستور کار قرار گیرد.
وى ادامه داد: مسئوالن شهرستان ها باید بستر را براى 
حضور همه مردم در دهه فجر فراهم کنند، فراگیرى باید 
یکى از مبناهاى مراسم در دهه فجر قرار گیرد، تغییرات 
امسال محسوس باشد تا فرمان رهبرى به دست ما بتواند 

جلوه پیدا کند.
احمدى گفت: در برگزارى برنامه هــاى دهه فجر باید 
محورهایى همچون مخاطب خــاص، اهداف خاص و 
برنامه گذارى خاص مورد توجه باشــد و سعى کنیم در 
تمامى مراسم ها همه اقشار را ببینیم، براى مردمى کردن 
دهه فجر، باید تحوالت صورت گیرد، چراکه مسئوالن و 

فرمانداران شهرستان ها امیدآفرینان هستند و مى توانند 
مسبب این امر شوند.

وى خاطرنشان کرد: شاید یک سرى از مشکالت مانند 
گرانى و.. وجود داشته باشد اما ما مى توانیم ظرفیت هاى 
جدید را در دهه فجــر ایجاد کنیم و بــا رویکرد دولت 
انقالبى امروزه به شــکل ســابق در دهه فجر نیاز به 
پوستر و بنر نداریم، باید به ســمت رویکردهاى جدید 

حرکت کنیم.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اســتان 
اصفهان بیان داشت: در همه شهرســتان هاى استان 
اصفهان و همه روســتاها ســتاد مردمى دهه فجر به 
تبعیت از ســتاد مرکزى اصفهان تشــکیل خواهد شد، 
در این مدت باقى مانده تا دهه فجر جلســات متعددى 
براى هماهنگى ها با دهیاران، بخشداران و شهردارى ها 

برگزار مى شود.
وى افزود: مسئوالن شهرستان هاى مختلف سعى کنند 
در برگزارى مراسم دهه فجر رقابت کنند، امیدواریم در 
آینده اى نزدیک هیچ شهرستانى نباشد که ستاد دهه فجر 
نداشته باشــد تا بتوانیم در این راستا جشنواره روستایى 

ستادهاى دهه فجر برگزار کنیم.

احمدى با بیــان اینکه بــراى تولیــدات در دهه فجر 
ظرفیت هاى جدید متناســب با نیازها و شــرایط ایجاد 
خواهد شد، گفت: مسئوالن شهرســتان ها سعى کنند 
کمیته هایى که به مناسبت دهه فجر ایجاد مى کنند در 
هر تعدادى که مى خواهند باشــد اما فقط از مسئوالن و 
افراد دولتى استفاده نکنند و سعى داشته باشند تا دستور 
العمل ها بومى سازى شــود، زیرا ما باید به کارآمدى و 

تأثیر گذارى ها فکر کنیم.
وى تصریح کرد: راهپیمایى هاى 22 بهمن باید به نماز 
جمعه ختم شود اما به شرطى که کسى احساس دعوا و 
اختالف بین ستاد نماز جمعه و ستاد دهه فجر نکند، ما 
تاکید داریم مکان هایى که قبًال راهپیمایى در آنها انجام 
شده را لغو نکنیم اما مکان هاى جدیدى که مى خواهیم 
به تازگى در آن جا راهپیمایى برگزار کنیم باید با توجه به 

شرایط شهرستان تصمیم گیرى شود.
رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات اســالمى اســتان 
اصفهان گفت: امســال ایام دهه فجر با ایام ماه مبارك 
رجب متقارن است و ما به خوبى مى توانیم شادى را در 
این ایام حس کنیم، بنابراین امسال شادى را فراموش 

نکنیم و سعى داشته باشیم شادى مردم را قوت دهیم.

رئیس شوراى هماهنگى تبلیغات اسالمى خواستار
 تغییرات محسوس در برگزارى جشن هاى انقالب شد

دهه فجر متفاوت در اصفهان

مرد اصفهانى در جست و جوى پسرش از راز یک شرکت 
کالهبردار پرده برداشت.

با حضور یک شــهروند اصفهانى در دادســراى مشهد، 
ماجراى ناپدید شدن دو جوان مطرح شد. شاکى اعالم کرد 
که پسرش چندى پیش به بهانه کار راهى مشهد شده و 

دیگر خبرى از او ندارند.
بررسى ها نشان داد که این پســر به همراه یکى دیگر از 
دوستانش راهى این سفر شده اند و از قضا خانواده دوستش 
هم از سرنوشــت پسرشان بى اطالع هســتند. در ادامه 
مشخص شد که عالوه بر این افراد، تعدادى پسر جوان 
دیگر نیز با همین بهانه از اصفهان راهى مشهد شده اند که 
هیچ کس اطالع دقیقى از آن ها ندارد. ابهام هاى موجود 
در پرونده موجب شد تا پیگیرى پرونده به مشهد سپرده 
شــود و کارآگاهان پلیس آگاهى بــا اقدامات تخصصى 

خودشان راز این پرونده را بگشایند.
سرهنگ جواد شفیع زاده، رئیس پلیس آگاهى خراسان 
رضوى با مشاهده پرونده، از آنجا که احتمال گرفتارى براى 
این افراد وجود داشت، بالفاصله گروهى از کارآگاهان را 

مأمور رسیدگى به پرونده کرد.
با ورود کارآگاهان به این پرونده که تقریبا هیچ سرنخى 
نداشــت، چند فرضیه پیش روى مأمــوران قرار گرفت. 
گزینه اول موضوع اقدامات ضداجتماعى همچون سرقت 
و زورگیرى مطرح بود، اما هیچ رد و نشــانى از افراد گم 
شده در این زمینه وجود نداشت. احتمال اینکه این افراد 
براى کارگرى به مشهد آمده باشند هم پذیرفته نبود، زیرا 
اصفهان خودش یکى از شهرهاى بزرگ کشور است که 

افراد زیادى براى پیدا کردن کار به این شــهر مهاجرت 
مى کنند.

فرضیه سوم جذب شدن این افراد به سوى شرکت هاى 
هرمى بود که این فرضیه بسیار قوى بود، موضوعى که 
کارآگاهان پلیس آگاهى این موضوع را در تحقیقاتشان 

دنبال کردند.
یکى از موضوعاتى که مى توانست این کالف سردرگم 
را به نتیجه برساند، کشف مکانى بود که این افراد در آنجا 
حضور داشتند. پیگیرى ها ب راى یافتن محل سکونت آن 

ها منجر به شناسایى این مکان در مرکز شهر شد.
تحقیقات جانبى نشــان داد که این مکان متعلق به یک 
شرکت است که تحت عنوان «شرکت بازاریابى» فعالیت 
مى کند. رفت و آمدهاى زیاد و مشکوك، رفت و آمدهاى 
گروهى جوانان به این شرکت، یافته هایى بود که مأموران 

در چند روز زیر نظر گرفتن این شرکت به دست آوردند.
با یافته هایى کــه کارآگاهان پلیس آگاهى خراســان 
رضوى کشف کردند، مطمئن شــدند که با یک شرکت 
کالهبردارى هرمى روبه رو هســتند که با جذب جوانان 
از سراسر کشور با وعده و وعید این افراد را فریب داده و از 
آن ها کالهبردارى مى کند، زیرا شاکى اصفهانى اعالم 
کرده بود که پسرش براى کار جدید در مشهد تقاضاى پول 

زیادى از آن ها کرده است.
پیگیرى هاى پلیسى ادامه یافت تا اینکه محل حضور این 
افراد در خیابان امام رضا(ع) مشهد شناسایى شد.  مأموران 
پس از دریافت مجوزهاى قانونى، با ورود به این ساختمان 
مسکونى آن را پاك سازى کردند. در این مرحله از عملیات 

13نفر از افراد حاضر در این ساختمان دستگیر شدند.
بررسى ها نشان داد که عمده افراد دستگیر شده از دیگر 
استان ها به بهانه کار به مشهد آمده اند و پس از چندین 
جلســه توجیهى در عملى انجام شــده قرار گرفته اند و 
هرکدام مبالغى را به عنوان شروع کار در اختیار گردانندگان 
شرکت قرار داده اند. این افراد پس از دستگیرى در اختیار 
مقام قضایى قــرار گرفتند که براى 6نفــر از آن ها قرار 

بازداشت صادر شد.
به گفتــه رئیس پلیس آگاهى خراســان رضــوى، این 
افراد پس از واریز وجوه به حســاب این شــرکت هرمى 
، با شــرکت در دوره هاى به ظاهــر تخصصى آموزش 
مى دیده اند تا چگونه دیگران را عضو کنند. ســرهنگ 
شــفیع زاده ادامه داد: تحقیقــات درباره ایــن پرونده و 

دستگیرى سرشاخه هاى این شبکه هرمى ادامه دارد.
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محمد فیلى بازیگر نقش «شمر» در سریال «مختارنامه»، در برنامه رادیویى «پرانتز 
باز» در پاسخ به این پرسش که داود میرباقرى، کارگردان سریال «مختارنامه» از شما 
چه خواسته اى براى ترسیم شخصیت «شمر» داشت، پاسخ داد: آقاى میرباقرى به 
نوعى شاعر است، یعنى متنى که ایشان نوشته اند، هم شعرگونه است و خیلى راحت 
مى توانید با آن ارتباط برقرار کنید. ایشــان هیچ وقت به بازیگرش نمى گوید که چه 

کارى را بکن و چه کارى را نکن، مگر اینکه اشتباه کند.
وى ادامه داد: میرباقرى  مى گوید که شما کارت را انجام بده و من مى بینم. اگر کارت 
درست بود که من حرفى با تو ندارم، اما اگر اشتباه و لغزشى داشتى من به تو مى گویم 
و درستش مى کنى. یادم است سکانس اولى را که من کار کردم اینطور بود که با یاران 
شمر وارد خانه  مختار مى شدم و دِر آنجا در را با لگد مى شکستم، وارد مى شدم و نوکر 
مختار را مى کشتم؛ مختار نبود و اهل و عیالش را دســتگیر مى کردم. آن شب و آن 
سکانس خیلى پیچیده و ســخت بود. وقتى کار را شروع کردیم، تا نزدیک صبح جلو 
رفتیم. تمام شد و خسته نباشــید را گفتند و رفتند. من ماندم که خدایا چه شد و چرا 
هیچ چیزى به من نگفتند و رفتند؛ در حالى که اولین سکانس من است و اولین بار و 
اولین روزى است که جلوى دوربینشان رفته ام، اولین بار است که دارم براى ایشان 

کار مى کنم.
فیلى افزود: میرباقرى 10 قدمى که رفت، ظاهراً متوجه شده بود که من آنجا مانده ام 
و نمى دانم که باید چه کار کنم. او برگشت و عین دیالوگش این بود: «چى شده گنده 
بک؟!» گفتم من متوجه نشدم که شما از این کارى که من کردم خوشتان آمد و خوب 
یا بد بود، چون هیچ رى اکشنى نداشتید. ایشان هم درپاسخ گفت که دوست داشتى 
برایت بشــکن بزنم؟! گفتم که نه، من انتظار این را هم نداشتم. حدود نیم ساعت در 
دکور کوفه چرخیدیم و برایم حرف زد. گفت که من اگر از کار یک بازیگرى خوشــم 

نیاید، ولش نمى کنم؛ جانش را به لبش مى رســانم تا آن کار را بگیرم. اگر هم چیزى 
نگفتم، مطمئن باش که خوب جلو رفته و کار و بازى و همه چیز خوب بوده است، نیازى 

نبوده که من چیزى بگویم. همین امر باعث شد که من قوت قلب بگیرم.
بازیگر نقش «شمر» ادامه داد: همان جا از ایشان پرسیدم که اگر شما از چیزى ناراحت 
شــوید و من یا هر بازیگر دیگرى نتوانیم انجامش دهیم، چه اتفاقى مى افتد؟ گفت 
مى نشینم و با همین پنجه ها دستم را در موهایم مى کنم. یعنى سرش را پایین مى آورد 
و دستش را در موهایش مى کند. خدا را شکر تا روز آخرى که من جلوى دوربین ایشان 
کار کردم، هیچ وقت این اتفاق نیفتاد و همیشه راضى بودند، قوت قلب به من مى دادند 
و این باعث مى شد که من روز به روز تالش کنم تا کارم را بهتر و درست تر انجام بدهم

وى یادآور شــد: البته آن لحن و بیان شــمر را هم من یک مقدارى ساخته بودم که 
صحبت کردن ها و دیالوگ هایم مثل همیشه نباشد. درواقع حرف زدنم طورى باشد 
که به شخصیت شمر بخورد و فکر مى کنم که بد هم نشد. یعنى فکر مى کنم لحن و 

گویشى که داشتم مورد قبول واقع شده بود.
نیما رئیسى مجرى برنامه یادآور شــد: من فکر مى کنم شما در تمام آثارى که بازى 
کردید یا صدا ســر صحنه بود و یا خودتان جاى خودتان حرف زدید، درست است؟ و 
فیلى پاسخ داد: بله، همینطور است. براى مثال در «روزى روزگارى» صدا سر صحنه 
نداشتیم و به واحد دوبالژ رفتم و جاى خودم صحبت کردم اما براى «مختارنامه» چون 

صدابردار داشتیم همه  صداها سر صحنه گرفته مى شد. 
وى در ادامه گفت: مدیــر دوبالژ «روزى روزگارى» هم آقاى ژرژ پطرســى بودند. 
به جاى زنده یاد جمشــید الیق هم آقاى رضایى صحبت کردند که خیلى هم خوب 
این کار را انجام دادند. درواقع صدا طورى انتخاب شــده بود که شــبیه صداى خود

 بازیگرها بود.

خاطره محمد فیلى از اولین سکانس بازى در نقش «شمر»

میرباقرى به من گفت 
«چى شده گنده بک؟!»

هومن حاجى عبداللهى مى گوید از حضور در «شب هاى مافیا» پشیمان است چرا که سازندگانش از هر آن چه بود براى 
دیده شدن بیشتر استفاده کردند، کارى که به ضرر او تمام شد.

حاجى عبداللهى در پاسخ به این سوال که بعد از حضور در «شب هاى مافیا» چه حاشیه هایى برایش پیش آمد، گفت: 
«اتفاق خوبى نیافتاد. توقع من از تیم سازنده بسیار بیش از آن بود و انتظار داشتم هواى بروبچه هاى هنرمند را داشته 

باشند، نه این که به حاشیه ها فکر کنند تا کارشان بیشتر دیده شود. آن ها از هر چیزى که بود، استفاده کردند 
تا تعداد بینندگانش بیشتر شود و در نتیجه اتفاق خوبى براى مِن هومن حاجى عبداللهى رخ نداد. من شاید 
پشت صحنه با رضا شفیعى جم شوخى هاى بسیارى کنم و آن ها آن را در کار گذاشتند. رضا از من ناراحت 

شد و من هم عذرخواهى کردم.»  
او در مورد حضور در «جوکر» گفت: «به خاطر حاشیه هاى «شب هاى مافیا» نمى خواستم در «جوکر» هم باشم تا 

این که خوِد احسان علیخانى زنگ زد و آن قدر برخوردش خوب و حرفه اى بود که من با اطمینان خاطر رفتم. وقتى احسان 
به من گفت هرجایى را احساس کردى دوست ندارى پخش شود، به من بگو درش مى آوریم، احساس امنیت کردم. نوش 

جانش، هر پولى که به سمتش مى رود، هر میزان شهرتى که به دست مى آورد، نوش جانش.»

پشیمانى بازیگر «جوکر» 
از حضور در «شب هاى مافیا» 

یکى از تهیه کننــدگان فیلم ســینمایى «مرد بازنده» بــه کارگردانى 
محمدحسین مهدویان تأکید کرد که برخالف برخى اخبار منتشر شده، 

داستان این فیلم برگرفته از پرونده اى واقعى نیست.
کامران حجازى درباره آخرین وضعیت این فیلم توضیح داد: هم اکنون 
مراحل آماده سازى این فیلم به اتمام رسیده و در موعد مقرر نیز تحویل 

دبیرخانه جشنواره فجر شده است.
تهیه کننده «مرد بازنده» درباره برخى خبرهاى غیررســمى منتشرشده 
مبنى بر اقتباس داستانى این فیلم از یک پرونده جنایى واقعى هم تأکید 
کرد: فیلم برگرفته از هیچ پرونده واقعى اى نیســت. اتمســفر این فیلم 
متفاوت با آثار پیشین محمدحسین مهدویان است. درباره ژانر اثر، بهتر 
است منتظر ماند تا فیلم دیده شود و ترجیح مى دهم قبل از رونمایى فیلم 

در جشنواره، مخاطب نسبت به آن ذهنیتى نداشته باشد.
حجازى دربــاره پیش بینى خود از ارتباط مخاطبان آثار محمدحســین 
مهدویان با «مرد بازنده» گفت: به نظرم این دست از مخاطبان این فیلم 

را هم دوست خواهند داشت.
این تهیه کننده درباره ترکیب بازیگران «مرد بازنده» و حضور جواد عزتى 
در نقش یک کاراکتر 56 ساله در این فیلم گفت: جواد عزتى یک بازیگر 
توانمند و استثنایى است که هر نقشى را مى تواند به خوبى ایفا کند. عزتى 
در این پروژه گریم سنگینى داشت که تقریبًا روزى 5 تا 6 ساعت زمان 
مى برد. این نقش، نقش بسیار پرچالشى هم براى این بازیگر بود. در کنار 
جواد عزتى، رعنا آزادى ور، بابک کریمى، آناهیتا درگاهى، مهدى زمین 
پرداز، مجید نوروزى، امیرحسین هاشــمى، امیر دژاکام، سجاد بابایى، 
منوچهر على پور، شــبنم قربانى، ونوس کانلى و ملیــکا پازوکى دیگر 

بازیگران این پروژه هستند.

رامین ناصرنصیر پیرامون فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در 
حال حاضر مشــغول به کار خاصى نبوده و مشغول استراحتم، طى سال 
گذشته درگیر دو کار سنگین «جشن سربرون» و «کلبه عمو پورنگ» 

بودم و ترجیح مى دهم تا پایان سال بیشتر استراحت کنم. 
وى درباره احتمال موفقیت «جشن سربرون» در تلویزیون اضافه کرد: 
به نظر من این ســریال لحاظ کیفى کامال قابل دفاع است و من سطح 
فیلمنامه، کارگردانى و بازیگرى در اثر را بســیار باال مى بینم اما در هر 
صورت توفیق یک اثر در تلویزیون به عوامل متعددى همچون تبلیغات، 
زمان پخش مناسب و اوضاع جامعه در آن زمان بستگى دارد، ممکن است 
یک اثر به شدت با کیفیت باشد اما در زمان بدى روى آنتن رفته و دیده 

نشود. البته امیدوارم به «جشن سربرون» با استقبال خوبى روبرو شود.
بازیگر سریال «شهرزاد» دلیل عدم تمایل جامعه به آثار جدى سریال را 
اینگونه شرح داد: مخاطب امروز نسبت به گذشته حوصله بسیار کمترى 
دارد، مشکالت دو سال گذشته کرونا و مشکالت اقتصادى ناشى از آن که 
مردم درگیرش شدند باعث شده تا بیشتر به دنبال برنامه ها و آثار سرگرم 
کننده بروند، البته این انتخاب کامال بسته به زمانه فعلى طبیعى است و 

نباید از آن خرده گرفت. 
وى در همین رابطه اضافه کرد: البته این نکتــه را نباید فراموش کنیم 
که کاهش سطح کیفى برخى آثار جدى هم بى تاثیر نبوده است، وقتى 
مخاطب چندین بار با آثار جدى و داســتانى کم کیفیت روبرو مى شود 
سلیقه اش عوض شده و ترجیح مى دهد که صرفا به تماشاى آثار کوتاه، 
ســرگرم کننده و گاها کمدى بپردازد و زمان زیادى را براى درام هاى 

طوالنى و جدى صرف نکند. 
 وى درباره حضورش در جشنواره فیلم فجر چهلم اضافه کرد: امسال در 
فیلم سینمایى «ماهان» به کارگردانى حمید شاه حاتمى به ایفاى نقش 
پرداختم و با آن راهى جشنواره فیلم فجر مى شوم، البته نقشم در این فیلم 
بسیار کوتاه است اما با توجه به اینکه فیلمنامه را کامل خواندم اعتقاد دارم 

که این فیلم حرفهاى زیادى براى گفتن خواهد داشت.
ناصرنصیر درباره احتمال دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر براى 
فیلم ماهان افزود: به نظر من جشنواره فیلم فجر یا هر جشنواره اى بنا به 
سلیقه هیات داوران به نتیجه نهایى مى رسد، شاید اگر در ترکیب داوران 
دو نفر عوض شوند همه نتایج هم عوض شوند، پس همه چیز نسبى است 
و نباید خیلى به این رقابتها اهمیت داد زیرا هیچ مطلقى وجود ندارد که 

یک فیلم بهترین یا بدترین است. 

 جواد عزتى در «مرد بازنده» 
هر روز 6 ساعت گریم مى شد

ناصرنصیر: 
با «ماهان» راهى فجر 40 مى شوم

با آغاز اکران فیلم «قهرمان» در آمریکا در فاصله دو هفته به آغاز 
راى گیرى نامزدهاى اسکار، این فیلم مى تواند شانس خود را براى 

کسب اسکار افزایش دهد.
راى گیرى نهایى براى معرفى نامزدهاى نهایى نود و چهارمین دوره 
جوایز سینمایى اســکار  27 ژانویه (7 بهمن) آغاز و اول فوریه (12 
بهمن) به پایان مى رسد و نامزدهاى نهایى تمامى شاخه ها نیز روز 

8 فوریه (19 بهمن) اعالم مى شود.
فیلم «قهرمان» به نویســندگى و کارگردانــى اصغر فرهادى که 
نماینده سینماى ایران در شاخه بهترین فیلم بین المللى این دوره 
از جوایز آکادمى است، از تاریخ 7 ژانویه (17 دى) به صورت محدود 
اکران خود را در آمریکا آغاز کرده و این فیلم که از پیش در فهرست 
کوتاه این شاخه جاى گرفته از شــانس هاى اصلى و تقریبا مسلم 

حضور در میان نامزدهاى نهایى محسوب مى شود.
 آخرین ســاخته فرهادى آغاز قدرتمندى را در جشنواره کن سال 
گذشته تجربه کرد و توانست جایزه بزرگ هیات داوران را به خود 
اختصاص دهد و در ادامه نیز از سوى هیات ملى نقد آمریکا نیز به 
عنوان بهترین فیلم خارجى (غیرانگلیسى زبان سال) انتخاب شد 
اما فیلم ژاپنى «ماشین منو بران» ساخته «ریوسوکه هاماگوچى» 
به تدریج گوس سبقت را از نماینده سینماى ایران ربود و در اغلب 
جوایز انجمن هاى سینمایى و جوایز گلدن گلوب جایزه بهترین فیلم 

بین المللى سال را از آن خود کرد. 
 بر اساس آخرین پیش بینى هاى سه نشریه هالیوود ریپورتر، ورایتى 
و ایندى وایر درباره شانس هاى اسکار بین المللى، هم اکنون نماینده 

ژاپن را مى توان پیشتاز اصلى این شاخه دانست.
هالیوود ریپورتر فیلم «قهرمان» را در دسته شانس هاى اصلى پس 
از «ماشین منو بران»، «دســت خدا»، «بدترین آدم دنیا» و باالتر 
از «فرار»، در رتبه چهارم شانس هاى اســکار شاخه بهترین فیلم 
بین المللى قرار داده است و ایندى وایر نیز هم نماینده سینماى ایران 
شانس چهارم این شاخه پس از «ماشین منو بران» (ژاپن)، «فرار» 

(دانمارك)، «دست خدا» (ایتالیا) معرفى کرده است. 
ورایتى نیز در آخرین بروزرســانى خود درباره پیش بینى برندگان 
اســکار بین المللى 2022، فیلم «قهرمان» را از فهرست 5 شانس 
اصلى خــارج کرده و شــانس هاى اصلى را به ترتیــب فیلم هاى 
«بدترین آدم دنیا»، «فرار»، «ماشــین منو بــران»، «من مرد تو 

هستم» و «دست خدا» داده است. 
در فاصله تقریبــا دو هفته اى تا آغاز راى گیــرى نهایى نامزدهاى 
اسکار، «قهرمان» این فرصت را دارد با ادامه اکران در سینماهاى 
آمریکا و با حمایت کمپانى آمازون و تحت تاثیر قرار دادن اعضاى 
آکادمى، شانس  خود را براى کســب نامزدى و در نهایت سومین 

جایزه اسکار سینماى ایران افزایش دهد. 
 

شانس «قهرمان» 
براى اسکار چقدر است؟

مریال زارعى پس از غیبت سه ساله با فیلم تغییر نام یافته حسین دارابى به جشنواره فیلم 
فجر 1400 مى آید. فیلمى که بهروز شعیبى نیز در آن با نقشى متفاوت حضور دارد.

فیلم «صورت فلکى» به کارگردانى حسین دارابى و تهیه کنندگى محمدرضا شفاه با اتمام 
مراحل فنى، به «ِهناس» تغییر نام داده و نسخه نهایى آن آماده ارسال به چهلمین دوره 

جشنواره فجر شد.
حسین دارابى بعد از فیلم مصلحت که در جشنواره سال گذشــته، برنده دیپلم افتخار 
بهترین کارگردانى اول شده بود در «ِهناس» با هنرمندان سرشناسى همکارى مى کند.
مریال زارعى بازیگر مطرح فیلم، «هناس»، پس از سه سال دورى از جشنواره فجر، با نقشى 

متفاوت در این فستیوال حضور خواهد داشت.
«ِهناس» به قلم احسان ثقفى و مهدیه عین الهى، روایتگر تالش هاى عاشقانه زنى ا ست براى 

بیرون کشیدن زندگى اش از تشویش  و تالطم . 

بازگشت مریال زارعى 
به جشنواره فجر پس از 3 سال

سین دارابى به جشنواره فیلم 
تفاوت حضور دارد.

دگى محمدرضا شفاه با اتمام 
ماده ارسال به چهلمین دوره 

شــته، برنده دیپلم افتخار
شناسى همکارى مى کند.
 از جشنواره فجر، با نقشى 

 عاشقانه زنى ا ست براى 
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یکى از آســیب هاى بازیگرى به خصوص در زن ها تغییر سن و ســال و تغییر فیزیک 
صورت است که معموال با واکنش متفاوتى از ســوى بازیگران مختلف مواجه مى شود. 
گاهى اوقات بازیگران این گذشــت زمان را در سبک و سیاق کارشان و البته در انتخاب 
نقش هایى که ایفا مى کنند لحاظ مى کنند و گاهى اوقات بازیگران با این موضوع کنار 
نمى آیند و مدت ها شاهد عدم فعالیت آن ها در عرصه بازیگرى هستیم و نکته دیگر اینکه 
گاهى فیلمسازان این تغییر سن و گذشت زمان را که طبیعتا در جنس بازى بازیگر نیز موثر 
است بر نمى تابند و برخورد عجیب و غریب آن ها باعث مى شود تا بازیگران به خصوص 

بازیگران زن مدت ها در عرصه بازیگرى دیده نشوند.
فاطمه گودرزى بازیگر سینما و تلویزیون که با بازى در «آئینه» شناخته شد و آثار مختلفى 
چون پرســتاران، جاده چالوس، نفس، ترانه مــادرى، فاصله ها، ایلــدا و.... در کارنامه 
هنرى اش دیده مى شود در پاسخ به این ســوال که در سینماى ایران دو عنصر فیزیک 
و چهره چه تاثیرى در موفقیــت بازیگر دارد گفت: اصوال فیزیــک و چهره در موفقیت 
بازیگران نقش دارد اما گاهى پیش آمده است که در برخى از آثار سینمایى و تلویزیونى، 
کارگردانان و تهیه کنندگان از بازیگران نامناسب به لحاظ فیزیک و چهره انتخاب و در 

آثارشان استفاده مى کنند که واقعا از داشــتن چهره و فیزیک خوب برخوردار نیستند اما 
اغلب این بازیگران مى درخشند و حتى گاهى اسکار مى گیرند و ستاره مى شوند چراکه 

استعداد بازیگرى در آن ها وجود دارد.
این بازیگر در این خصوص که آیا گذر زمان و باال رفتن ســن مى تواند در ادامه فعالیت 
بازیگر تاثیر داشته باشد یا خیر بیان کرد: در کشــور هاى دیگر این اتفاق  به هیچ عنوان 
تاثیرى ندارد اما اگر بخواهیم ســینماى خارج را مد نظر و الگو قرار دهیم مى بینیم که 
بازیگران آن ها خودشان در سنین باالتر کم و بیش تمایل دارند تا کار کنند و بازیگرى 
ادامه دهند و بیشتر در هنر هاى دیگر مانند نقاشى یا مجسمه سازى فعالیت مى کنند اما 
در کشور ما اینگونه نیست و بازیگرانى که پا به سن مى گذارند خیلى راحت کنار گذاشته 

مى شوند.
فاطمه گودرزى  در پاسخ به این سوال که آیا تغییر سن و ســال و تغییر فیزیک و چهره 
چقدر امکان دارد برخى از بازیگران را کم کار ، برخى را گزیده کار و برخى را پر کار کند 
اظهار داشت: نگاه و اعتقاد من بر این اســت که چهره و فیزیک نباید هیچ تاثیرى روى 
شغل داشته باشد درواقع مسئله مهم توانایى بازیگر است که بتواند از پس نقش بر بیاید.

فاطمه گودرزى:

بازیگران مسن راحت کنار گذاشته مى شوند!

■■■
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ترافیک در خط میانى آبى ها سبب شده تا فردین رابط یکى 
از بازیکنان جوان اســتقالل در این فصل به دنبال جدایى از 
این تیم باشــد. حاال چند صفحه توییترى ُکرد زبان سوئدى 
مدعى شده اند که باشگاه دالکورد پیشــنهاد جذب رابط را 
به اســتقالل ارائه کرده و تصمیم گیرى در خصوص انتقال 
قرضى یا دائمى این بازیکن برعهده آبى هاى پایتخت است. 
دالکورد که فصل قبل بختیار رحمانى را نیز در اختیار داشت، 
با کسب نتایج مطلوب توانست به دسته یک سوئد صعود کند. 
باید دید نظر نهایى مدیران استقالل درخصوص جدایى رابط 

چه خواهد بود.

سوئدى ها به دنبال 
یک آبى پوش

سرمربى تیم فوتبال سپاهان پس از قرعه کشــى بازى هاى لیگ قهرمانان 
2022 آســیا در خصوص گروه این تیم در مرحله گروهى این رقابت ها گفت: 
گروه نسبتًا سختى داریم؛ ولى گروهى نیســت که بگوییم صعود کردن از آن 

غیر ممکن است.
محرم نویدکیا گفت: واقعیت این اســت کار کردن در تیــم تیم هاى ایرانى 
همچون سپاهان، پرسپولیس، اســتقالل، فوالد و حتى تراکتور خیلى سخت 
است. فشار در تمام ارکان تیم از مدیر تا هوادار وجود دارد و این فشار فوق العاده 

زیاد واقعًا باال است.
سرمربى تیم فوتبال سپاهان افزود: کسى که در این تیم ها کار مى کند باید از روز 
اول این ریسک ها و فشارها را بپذیرد. واقعیت این است که کار سخت است ولى 

باید ادامه داد. در نهایت باید امیدوار باشیم و توکل کنیم که چه پیش مى آید.
وى درباره قرعه این تیم در مرحله گروهى رقابت هاى لیگ قهرمانان 2022 
آســیا تأکید کرد: به نظرم گروه نسبتًا ســختى داریم؛ ولى گروهى نیست که 
بگوییم صعود کردن از آن غیر ممکن است. به نظرم با وجود اینکه گروه سختى 
داریم باید بدانیم تیم خوبى از لحاظ ســاختارى داریم. باشگاه تالش مى کند 
تا میزبانى بگیرد ولى اگر بخواهم جمع بندى کنــم باید بگویم هم الدحیل و 

پاختاکور قابل احترام و حریفان سختى هستند.
نویدکیا درباره درخواست خود از سازمان لیگ فوتبال تصریح کرد: من از حاال 
نمى توانم درخواستى از ســازمان لیگ داشته باشم چون برنامه ما هنوز اعالم 
نشده است. ما حتى در نامه هاى کتبى هم نمى دانیم نیم فصل دوم چه زمانى 
خواهد بود و چند هفته از لیگ برتر قبل از پایان سال جارى برگزار خواهد شد. 
بخاطر اتفاقات اخیر با برنامه فشرده ترى بازى ها را برگزار مى کنیم. تیم هایى 

که کامل باشند مى توانند نتایج بهترى بگیرند.
وى که با برنامه «شبهاى فوتبالى» گفتگو مى کرد، ادامه داد: براى برنامه ریزى 
خوب و نتایج خوب، باید تیمى کامل هم داشت. مثًال فوالد خوزستان که پنجره 
بسته داشته و نفرات کمى داشته اســت باید جاى خالى افراد مورد نظر خود را 
پر کند. واقعیت این است که تیم هاى دنیا در یک فصل حدود 60 بازى انجام 
مى دهند. آنها وقتى تیمى کامل داشته باشــند به نفرات اصلى خود استراحت 

مى دهند تا بتوانند نتیجه الزم هم بگیرند.
 نویدکیا در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم مشکل استقالل و پرسپولیس حل 

شود و آنها بتوانند به زودى در عرصه بین المللى بازى کنند.
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مراسم قرعه کشــى مســابقات لیگ قهرمانان آسیا 2022 
به صورت مجــازى در کوآالالمپور در مقر کنفدراســیون 
فوتبال آسیا برگزار شد. پس از حذف استقالل و پرسپولیس، 
سپاهان و فوالد خوزستان دو نماینده این فصل کشورمان 
پس از انجام قرعه کشى این دوره از رقابت ها، حریفان خود 
را در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آســیا 2022 شناختند. 
طبق قرعه کشى ســپاهان در گروه D قرار گرفت و باید به 
مصاف تیم هاى الدحیل قطر، پاختاکور ازبکســتان و برنده 
دیدار التعاون عربستان و الجیش سوریه برود. اتفاق جالب 
برخورد فوالد خوزستان دیگر نماینده کشورمان با تیم هاى 
الغرافه قطر با هدایت اســتراماچونى و شباب االهلى امارات 
بود که احمد نوراللهى و مهدى قائدى، ملى پوشــان ایرانى 

در آن توپ مى زنند.

رقابت هاى لیگ برتر فوتبال ایران پس از برگزارى مسابقات 
هفته شــانزدهم تعطیل و حدود 20 روز به دلیل برگزارى 
بازى هاى ملى دچار وقفه خواهد شد. تعدادى از تیم هاى لیگ 
برترى از جمله مدعیان براى حفظ آمادگى بدنى بازیکنان 
خود قصد داشتند اردوى خارجى را برگزار کنند، اما فدراسیون 
فوتبال اعالم کرده هیچ تیمى قصد برگزارى اردوى خارجى 
را ندارد. بــه همین منظور، تیم هاى لیــگ برترى که قصد 
داشــتند اردوى خارجى برگزار کنند، برنامه هاى خود را لغو 

کردند و قصد دارند در داخل کشور اردو را برگزار کنند.

سپاهان به الدحیل خورد

اردوى خارجى، ممنوع!
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بعد از صحبت هاى الماسخاله، رئیس هیئت فوتبال گیالن 
در خصوص صحبت هاى على کریمــى و دعوت از او براى 
حضور در برنامه تلویزیونى، جادوگــر فوتبال ایران گفت: 
«من با کمال میل حاضرم یکبار براى همیشــه رودررو با 
ایشان صحبت کنم تا اگر شــک و شبهه اى براى هواداران 
وجود دارد برطرف شــود؛ اما به یکى دو مورد باید اشــاره 
کنــم اول اینکه خود آقاى الماســخاله بهمن ســال 97 با 
خبرگزارى ها مصاحبه کرده بود که من بــه تمام تعهداتم 
در قبال خرید تیم عمل کردم و دیگر اینکه اوایل ســال 98 
در خواســت کردم که در برنامه تلویزیونى حاضر شویم تا 
ابهامات از میان برود که شــنیدم با مخالفت ایشان مواجه 

شد... .»

جادوگر مناظره مى کند

مدیر روابط عمومى باشگاه ذوب آهن توضیحاتى را در خصوص 
شکایت رحمان رضایى، حق رشد رضا شــکارى و برنامه نقل و 

انتقاالت زمستانى ارائه کرد.
محمدمهدى رمضانى در مورد شکایت رحمان رضایى و موضوع 
پرداخت مطالبات سرمربى اسبق ذوب آهن اظهار داشت: با رحمان 
رضایى مذاکراتى داشتیم و به توافق رسیدیم که بدهى او در چند 
مرحله پرداخت شــود. مرحله اول این پرداخت طى چند روز آینده 
انجام مى شود. ضمن اینکه قرار است جلسه اى به صورت حضورى 
نیز داشته باشیم. در کل مشکلى وجود ندارد و توافقات الزم انجام 

شده است.
مدیر روابط عمومى باشــگاه ذوب آهــن در خصوص 
پرداخت مطالبــات دارکو بیــدوف نیزعنوان کرد: 
مطالبات این بازیکن هم روز دوشــنبه (دیروز) به 
حسابش واریز مى شود. با توجه به مشکالت نقل و 
انتقال بانکى و هزینه هایى که براى انتقال پول وجود 
دارد، پول او را به صــورت کامل واریز مى کنیم تا 

دچار مشکالت دیگرى نشویم.
وى در مــورد برنامه تقویت تیم 
در نیــم فصل، گفــت: بر 
اســاس نیاز کادر فنى 

و با توجه بــه نقاطى که ضعــف داریم، احتماال دو ســه بازیکن 
جذب مى شــوند. در لیســت مان جاى خالى هم داریــم و از این 
بابت مشــکلى نیســت. فعال تمرکز ما روى تقویت تیم است و 
صحبتى در خصوص لیســت خروجى انجام نشــده است. ضمن 
اینکه ان شــاا... درصد دیگــرى از بحث مالى قــرارداد بازیکنان 
پرداخت مى شود تا تعهدات باشگاه براساس آنچه مقرر بوده، انجام

 شود. مدیر روابط عمومى باشگاه ذوب آهن تصریح کرد: مجموعه 
ذوب آهن از جمله مدیران ارشد، هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه با 
آرامش اما در نهایت سرعت در حال انجام امور مربوطه هستند و هیچ 
مشکلى در نقل و انتقاالت نخواهیم داشت. هواداران مطمئن باشند 
نیم فصل دوم، بســیار بهتر و قوى تر از نیم فصل اول در مسابقات 
حاضر مى شویم. با برنامه ریزى انجام شده همه تیم هاى باشگاه 

روند رو به رشد و جایگاه خوبى دارند.
رمضانى در خصوص ســرانجام پولى کــه قرار بــود در پرونده
 رضا شــکارى به به عنوان هزینه آموزش یا همان حق رشــد به
 ذوب آهن پرداخت شود، گفت: باشگاه روبین کازان این پول را به 
حساب واریز کرده اما به دلیل مشکالتى که در مبادالت پولى وجود 
دارد، هنوز به حساب باشگاه ننشسته و در بانک واسطه مانده است. 
در ماجراى دارکو هم ما همین مشکل را داشتیم پول آماده بود اما 

بخاطر مشکالت بانکى در حساب او قرار نگرفته بود.

مهدى طارمى، مهاجم تیم 
ملى فوتبال ایران، همچنان 
موثرترین بازیکن تیم پورتو در 

لیگ برتر پرتغال به شمار مى رود.
درشــبى که پورتو با نتیجه 4-1 تیم بلننسز 
را شکســت داد مهدى طارمى زننــده یکى از 
گل هاى تیم پیروز بود و با این گل شــمار گل هاى 
خود را به عدد 10 رساند. او در جدول گلزنان لیگ 
برتر پرتغال بعد از داروین مهاجم بنفیکا که تا به 
این جاى کار 14 گل زده، دیــاز همبازى خود 
در تیم پورتو بــا 13 گل زده و ناوارو مهاجم تیم 
ژیل ویســنته با 13 گل زده نفر چهارم است. با 
توجه به اینکه موتور گلزنــى او در هفته هاى 
اخیر روشــن شــده به نظر مى رسد در 
هفتــه هــاى آتــى شــانس زیادى 
براى صعود در جــدول گلزنان لیگ 

برتر پرتغال خواهد داشــت و پورتو این شــانس را پیدا مى کند با
 گلزنى هاى مهدى طارمى دوباره تبدیل به تهاجمى ترین تیم لیگ 
برتر پرتغال شود. 18 هفته از مسابقات لیگ برتر پرتغال سپرى شده و 
پورتو با با 48 گل زده و 50 امتیاز صدرنشین بازى ها به شمار مى رود. 
هم اکنون بنفیکا تهاجمى ترین تیم لیگ برتر پرتغال به حساب مى 
آید به این دلیل که در 18 هفته سپرى شده از بازى ها دو گل بیشتر 
نسبت به پورتوو به ثمر رسانده اســت. فصل گذشته این تیم پورتو 
بود که با 76 گل زده عنوان بهترین خط حمله لیگ برتر را در اختیار 
داشت. و اما شمار خلق موقعیت گل توسط مهدى طارمى به عدد 6 
رسیده است. بدین معنى که مهدى طارمى در 16 گل از 48 گل تیم 
پورتو تا هفته هجدهم  بازى ها نقش مستقیم داشته است و به همین 
خاطر تاثیرگذارترین بازیکن تیم پورتو به شمار مى رود. در تیم پورتو 
فابیو و ادمیلسون هر کدام 7 پاس گل داده اند و مهدى طارمى با 6 
پاس گل بعد از این دو بازیکن بهترین عملکرد را در تیم پورتو داشته 
است. در واقع این روزها مهدى طارمى در پورتو مهاجمى است که هم 

گل مى زند و هم گل مى سازد.

 

 

گروه سختى در لیگ 
قهرمانان آسیا داریم؛ اما...

سرمربى سپاهان:

تکلیف 3 پرونده ذوب آهن روشن شد 

طارمى، همچنان مؤثرترین
 بازیکن پورتو

با 10 گل و 6 پاس گل؛

مدیر روابط عمومى باشــگاه ذوب
پرداخت مطالبــات دارکو بیــد
مطالبات این بازیکن هم روز دو
حسابش واریز مى شود. با توجه
انتقال بانکى و هزینه هایىکه بر
دارد، پول او را به صــورت کام
دچار مشکالت دیگ
مــور وى در
در نیــم
اســ

مهدى ط
ملى فوتب
موثرترین
لیگ برتر پرتغال به شم
درشــبى که پورتو با نتیج
را شکســت داد مهدى طار
گل هاى تیم پیروز بود و با این گ
10 رساند. او در 0خود را به عدد
برتر پرتغالبعد از داروین مه
د 4این جاى کار 14 گل زده،
3در تیم پورتو بــا 13 گل زده
13 گل زده 3ژیلویســنته با
توجه به اینکه موتور گلزنـ
اخیر روشــن شــده
هفتــه هــاى آتــ
براى صعود در جـ

رئیس کمیته مسابقات سازمان 
لیگ فوتبال مى گوید با توجه 
به تغییر برنامه لیگ قهرمانان 
آســیا، پایان لیگ برتر تغییر 

خواهد کرد.
ســهیل مهدى گفت: برنامه 
لیگ قهرمانان آســیا به طور 
ناگهانى یک ماه جابه جا شــد 
و ما هم بــراى اینکه تیم ها با 
شــرایط بهتــرى وارد لیگ 

قهرمانان شوند، برنامه لیگ را تغییر دادیم.
وى خاطرنشان کرد: نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا، خط 
قرمز ما هستند. چه در رده ملى و چه باشگاهى، اولویت برنامه ریزى 
ما آنها هســتند، اما از طرفى نباید برنامه ریزى به طورى باشد که 
لیگ فرسایشى شود یا شرایط براى دیگر باشگاه ها سخت شود. 
اکنون برنامه مرحله گروهى لیگ قهرمانان چهار روز طوالنى تر 
از برنامه قبلى شده، نزدیک به تعطیالت نوروز و فیفادى است که 
این برنامه، تعطیالت زیادى را در این فصل براى ما ایجاد مى کند.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ ادامه داد: پس از تعطیالت در 
فیفادى پیش رو، سعى خواهیم کرد پنج شش هفته از مسابقات لیگ 

را برگزار کنیم. 18 بهمن سوپرجام را خواهیم داشت و 
23 بهمن هم لیگ از سر گرفته خواهد شد که تا اواخر 

اســفند لیگ ادامه دارد. بعد از آن وارد تعطیالت 
فیفادى مى شویم که تیم ملى مقابل لبنان و کره 
جنوبى بازى دارد. پس از بازى هاى ملى بالفاصله 

لیگ قهرمانان انجام مى شود که نهایتًا بتوانیم یک 
هفته از لیگ برتر را پیش از لیگ قهرمانان برگزار کنیم. 

اگر براى جام حذفى برنامه اى نداشته باشیم، امکان برگزارى 
لیگ هم نیست، اما سعى خواهیم کرد جام حذفى را برگزار 
کنیم و پس از پایان مرحله گروهــى لیگ قهرمانان، برنامه 

لیگ پیگیرى شود.
مهدى که با برنامه شب هاى فوتبالى صحبت مى کرد و پیش 
از این اردیبهشت ماه 1401 را پایان لیگ بیست ویکم اعالم 
کرده بود درباره اینکه با توجه به این تغییرات لیگ برتر چه 
زمانى به پایان مى رســد، گفت: تیم ها در لیگ قهرمانان با 
توجه به شرایط پاندمى باید متمرکز بازى کنند و چهار پنج روز 

زودتر راهى مسابقات شوند، با این حال باید ببینیم برنامه ریزى 
به چه شکل اســت. ما حین لیگ قهرمانان آسیا، جام حذفى را 
برگزار خواهیم کرد و با این شرایط، احتماًال اواخر خرداد یا اوایل 

تیرماه لیگ را به اتمام برسانیم.

اواخر خرداد یا اوایل تیر؛ پایان لیگ برتر فوتبال

على علیپور مهاجم تیم فوتبــال ماریتیمو پرتغال تصمیمى براى 
بازگشت زمستانى به پرسپولیس ندارد.

مصدومیت عیسى آل کثیر از ناحیه رباط صلیبى باعث دورى 
طوالنى مدت او از تمرینات پرســپولیس شــد تا مهاجم 
سرخپوشان پایتخت تا پایان فصل نتواند این تیم را همراهى 
کند. همین امر یحیى گل محمدى سرمربى پرسپولیس را 

مصمم به جذب جایگزین براى او در خط حمله تیمش کرد تا 
بتواند بازیکن دیگرى را به لیست این تیم اضافه کند. 

سرمربى پرسپولیس گزینه هایى همچون على 
علیپور از ماریتیمو پرتغال را در نظر داشت 
تا شــرایط مالى آنها توسط باشگاه مورد 

بررسى قرار گیرد.
گل محمــدى در حالى قصد داشــت 
دیدگاه علیپور را براى بازگشت به این 
تیم جویا شود که باشگاه پرسپولیس 

مبلغى هم براى پرداخت پول براى جذب از تیم پرتغالى نداشت و 
بازگشت هر لژیونر را منوط به دریافت رضایت نامه از جانب خود 

بازیکن کرده بود.
این بازیکن عالوه بر اینکه مبلغ باالى 500 هزار دالر براى 
دریافت رضایت نامه خود در نقل و انتقاالت زمســتانى 
پرداخت کند که حاضر نیســت چنین مبلغى را پردازد. 
ضمن اینکه علیپور جایگاه ثابتى در ترکیب ماریتیمو پیدا 
کرده است تا دوباره رؤیاى بازگشت به اردوهاى تیم 

ملى ایران را در سر بپروراند. 
از ایــن رو علیپور به واســطه هاى خود با 
پرســپولیس اعالم کرده تصمیم قطعى 
خود را براى ماندن در ماریتیمو گرفته است 
و فعال قصدى براى بازگشت به ایران و 
پوشیدن دوباره پیراهن پرسپولیس 

ندارد.

انتقال آقاى گل به پرسپولیس منتفى شد
علیپور در ماریتیمو مى ماند؛

ط صلیبى باعث دورى 
لیس شــد تا مهاجم 
د این تیم را همراهى 
رمربى پرسپولیس را 

خط حمله تیمش کرد تا 
یم اضافه کند. 

ونعلى
شت 
ورد 

ت 

بازیکن کرده بود.
این بازیکن عالوه
دریافت رضایتن
ح پرداخت کند که
ضمن اینکه علیپور
کرده است تا
ملى ایر
از ایـ
پرس
خو
و

شهردارى اژیه به استناد مصوبه شماره 107 شوراى اسالمى شهر اژیه، در نظر دارد تعداد چهار پالك زمین با 
کاربرى مسکونى متعلق به خود را با مشخصات ذیل از طریق مزایده عمومى به فروش برساند؛ لذا متقاضیان 
مى توانند از تاریخ 1400/11/07 لغایت پایان روز 1400/11/16، پیشنهادات خود را به شهردارى اژیه تحویل و 

رسید دریافت نمایند. 
* ضمناً سایر اطالعات و شرح جزئیات مربوط به معامله، در اسناد مزایده مندرج است. 

آدرس: اصفهان، شهر اژیه، بلوار بسیج، شهردارى اژیه،       کدپستى: 83781-36177
تلفن: 6-03146502745                                        نمابر:      03146503200

آگهى مزایده عمومى مرحله اول چاپ اولچاپ اول

م.الف: 1262549  سیدعلى فاطمى - شهردار اژیه

قیمت پایه هر 
مترمربع(ریال)

متراژ پالك 
ردیفشماره پالكکاربرىموقعیت پالك(مترمربع)

4011مسکونىشهرك فاطمیه مجموعه مسکن مهر7,100,000171
4022مسکونىشهرك فاطمیه مجموعه مسکن مهر7,100,000171
4033مسکونىشهرك فاطمیه مجموعه مسکن مهر7,000,000162
4094مسکونىشهرك فاطمیه مجموعه مسکن مهر6,500,000162

شهردارى  تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه هاى شماره 1400/100/692، 
مورخ 1400/08/10 شوراى اسالمى شهر تیران نسبت به فروش یک قطعه 
زمین با کاربرى مسکونى واقع در فاز یک شهرك بهارستان مطابق با شرایط 
مندرج در اســناد و ضمائم مزایده اقدام نماید. متقاضیان مى  توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و اخذ و تحویل فرم شرکت در مزایده از تاریخ چاپ 
این آگهى به شهردارى مراجعه نمایند. الزم به ذکر است مهلت تحویل اسناد 
به دبیرخانه محرمانه شــهردارى تیران پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 

1400/11/16 مى باشد. 

آگهى مزایده نوبت سوم چاپ اولچاپ اول

م.الف:1262542       حسن حجتى - شهردار تیران
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302259000034 - تاریخ: 1400/10/06 - برابر راى اصالحى 
شماره 140060302259000001 مورخ 1400/09/11 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملک بوئین و میاندشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى (خانم مریم باقرى 
میاندشتى بشناسنامه 1626 و کدملى 6219217330 فرزند محمد) مبنى بر صدور سند 
مالکیت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173,88 مترمربع تحت پالك 794 فرعى از 
149 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 1 فرعى از 149 اصلى واقع در میاندشت حوزه 
ثبت ملک بوئین و میاندشت جزء بخش 13 ثبت اصفهان محرز گردیده است که در راى 
اصالحى بشماره 139360302012005803- 1393/11/16 هیات مساحت و حدود 
اربعه اشــتباها درج گردیده بود. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشــار نوبت اول: 1400/10/13 -تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/10/28- م الف: 
1253096- رئیس ثبت اســناد و امالك حوزه ثبت ملک بوئین و میاندشت - موسى 

الرضا امامى /10/162

مزایده
شــماره پرونده: 9903189 - تاریخ: 1400/10/22 - اجراى احکام مدنى دادگسترى 
شهرستان خمینى  شهر در پرونده کالسه 9903189 له خانم زینت قاسمى علیه 33 نفر 
به اسامى: 1. خانم مهین هاشم زاده 2. خانم زهرا حیدرى 3. آقاى امیر حیدرى 4. خانم 

سمیه شیروى 5. خانم عفت مجیرى 6. خانم طاهره عشقى 7. آقاى نادعلى هاشم زاده 
8. آقاى محمدعلى حیدرى 9. خانم معصومه میرزاباقرى 10. خانم مریم ابطحى 11. 
آقاى حیدر حیدرى 12. آقاى خداداد هاشم زاده 13. خانم زهرا حیدرى 14. آقاى مانده 
على هاشم زاده 15. خانم صغرى هاشم زاده 16. خانم ربابه موزى 17. آقاى عبدالرسول 
هاشم زاده 18. آقاى رمضانعلى هاشــم زاده 19. آقاى مهدى حیدرى 20. آقاى ناصر 
هاشم زاده 21. آقاى اسماعیل حیدرى 22. خانم صدیقه نقیان 23. آقاى رحیم قوچانى 
24. خانم زهرا شیروى 25. آقاى حسن حیدرى 26. خانم عصمت حاجى کریمى 27. 
آقاى قدم هاشم زاده 28. خانم لیال کاظمى 29. خانم مهرى حیدرى 30. خانم محبوبه 
حیدرى 31. آقاى ناصر حیدرى 32. خانم مهین حیدرى 33. آقاى هاشــم حیدرى به 
خواســته فروش پالك ثبتى 486 فرعى از 184 اصلى در نظر دارد محل مورد معرفى 
که توسط خواهان و در گزارش کارشناس امور ثبتى اعالم گردید به صورت ساختمان 
دو طبقه مسکونى به انضمام یک مغازه متصل به آن با قدمت حدود 35 سال بود که در 
ضلع جنوب حیاط قسمتى با سقف تیر چوبى به صورت حمام، آشپزخانه و انبارى بود در 
زمان بازدید مغازه مذکور با درب کرکره اى فلزى بسته بود و این ملک شماال مشرف به 
کوچه، شرقا به قطعه زمین، جنوبا به پالك ساخته شده، غربا به پالك ساخته شده بود 
چکیده اى از مدارك شهردارى: مطابق تصویر پاسخ استعالم مورخ 98/5/31 به شماره 
47198 شهردارى منطقه 1 خمینى شهر که دفتر اسناد رسمى شماره 232 خمینى شهر 
و همچنین مطابق تصویر فرم گزارش بازدید مورخ 96/9/11 مربوط به شماره پرونده 
26978، مساحت عرصه موجود ملک 184/8 مترمربع و مطابق سند 174 مترمربع با 
کاربرى مسکونىـ  در مســیر گذرـ  تجارى با توضیح به اینکه از ضلع شمال (مشرف 
به کوچه) 5/0 متر کسر گذر دارد و اعیانى احداث شده بر روى این ملک جمعا 242/5 
مترمربع که 14/0 مترمربع آن به صورت پارکینگ مسکونى همان مغازه متصل به خانه 
بوده و داراى بدهى الباقى عوارضات میباشــد. مشخصات ثبتى ملک، مطابق گزارش 
کارشناسان محترم ثبتى آقاى نوروز مرادى و آقاى على رهینى میباشد مشخصات فنى 
ساختمان: اسکلت ساختمان از دیوار باربر با سقف طاق ضربى تیرآهن و آجر و در قسمت 

جنوبى با سقف تیرچوبى بوده که در طبقه همکف، بدنه داخلى دیوارهاى سالن و اتاق ها 
از گچ و رنگ، کف ســالن و اتاق ها از موزاییک، کف آشپزخانه از موزاییک و بدنه آن از 
کاشى با کابینت فلزى زمینى با درب ام دى اف و در طبقه فوقانى، بدنه داخلى دیوارهاى 
سالن و اتاق ها از گچ و رنگ، کف سالن و اتاق ها از پالستر ماسه و سیمان، کف آشپزخانه 
از پالستر ماسه و ســیمان و بدنه آن از کاشــى با کابینت فلزى و در ساختمان مذکور، 
درب هاى داخلى از چوب، درب و پنجره هاى خارجى از پروفیل فلزى و آلومینیوم، نماى 
خارجى از پالستر ماسه و سیمان، سیستم گرمایش از بخارى گازى، سیستم سرمایش 
از کولر آبى، کف حیاط از موزاییک و بدنه آن از پالســتر ماسه و سیمان سفید و داراى 
سرویس بهداشتى با مشــترکات آب و برق و گاز میباشد و اعیانى واقع در ضلع جنوبى 
حیاط، به صورت یک عدد آشپزخانه، حمام و انبارى بود. نتیجه کارشناس: با عنایت به 
موارد فوق الذکر و موقعیت محل، مساحت عرصه و اعیان، نوع و قدمت بنا، نوع کاربرى، 
نوع دسترسى و کیفیت مصالح، مشــترکات و متعلقات، شرایط عرضه و تقاضا در بازار، 
در صورت بالمانع بودن در فروش و واگذارى، ارزش تمامیت ملک مذکور مطابق سند 
و مشخصات ثبتى با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در قضیه و بدون احتساب بدهى و 
دیون احتمالى به ارگان هاى مختلف از جمله شهردارى، دارایى و غیره، در زمان مباشرت 
به امر کارشناســى، جمعًا به مبلغ 8700000000 ریال معادل هشت میلیارد و هفتصد 
میلیون ریال ارزیابى و تعیین میگردد را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده 
در تاریخ شنبه 1400/11/16 ساعت 10 صبح در محل اجراى احکام مدنى دادگسترى 
شهرستان خمینى شهر برگزار میگردد. طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده به نشانى 
خمینى شهر خیابان کهندژ خیابان ابراهیمى کوچه انقالب (کوچه جنب مسجد حضرت 
ابالفضل) ســمت چپ کوچه تقریبًا مقابل و نرسیده به دبســتان موحدین به کدپستى 
8416686531 مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار کســى است 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار میبایست ده درصد قیمت پیشنهادى را فى 
المجلس و مابقى را ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حساب دادگسترى واریز نماید در غیر 
این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. 

شایان ذکر است اجراى احکام مدنى تکلیفى در تحویل مال به خریدار ندارد. 
تذکر: متقاضیان شرکت در مزایده میبایست 10 درصد بهاى مال را طى یک فقره چک 
تضمین شده در وجه اجراى احکام مدنى دادگســترى آماده و با در دست داشتن اصل 
و کپى چک و اصل کارت ملى نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجراى احکام مدنى 
مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى و اصل فیش 
سپرده شده تحویل اجرا نمایند. م الف: 1260727 - مدیر و دادورز اجراى احکام مدنى 

دادگسترى شهرستان خمینى شهر - على حسن زاده /10/197

فقدان سند مالکیت
خانم منیژه شفیعى علویجه  فرزند حسن  باســتناد دو  برگ استشهاد محلى که  تحت 
شــماره 19006-1400/10/11 به تائید دفترخانه 182 علویجه رسیده است ، مدعى 
است که سند مالکیت ششدانگ پالك شماره 22/1503 مجزى شده از  پالك 22/6  
واقع در  علویجه  بخش 15 ثبت اصفهان که ســند مالکیت  به شماره چاپى 764422 
که  درصفحه 575  دفتــر 76  امالك ذیل ثبت 15466  بنام  منیژه شــفیعى علویجه 
صادر گردیده  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به 
علت جابجایى مفقود شده است. چون درخواســت صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده 
را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى 
شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهى تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضى نرســید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: سه شنبه 1400/10/28 -
 1259307/م الف- سرپرســت ثبت اسناد و امالك مهردشــت - نصراهللا علینقیان 

10/198/

ماسک هاى صورت به عنوان ابزارى کلیدى در پیشگیرى 
از شیوع کووید19 معرفى مى شــوند و یک مطالعه جدید 
شواهد بیشترى براى کارکرد آن ها ارائه مى دهد. محققان 
دانشگاه فلوریدا دریافتند که ماسک هاى صورت مسافتى را 
که پاتوژن هاى موجود در هوا مانند ویروس کرونا مى توانند 
طى کنند، به نصف کاهش مى دهد. به گفته محققان، یافته ها 
نشان مى دهد که میزان فاصله گذارى اجتماعى کووید 19 
مى توانند زمانى که افراد از ماسک استفاده مى کنند، کاهش 
یابد. «کریم احمد»، یکى از نویسندگان این مطالعه، گفت: 
«این تحقیق شواهد و رهنمودهاى روشنى ارائه مى دهد که 
نشان مى دهد فاصله گذارى یک مترى با وجود استفاده از 

ماسک بهتر از فاصله گذارى 2 مترى بدون ماسک است». 
براى این مطالعه، محققان از ابزارهاى ویژه اى براى اندازه 
گیرى فاصله در تمام جهات که قطــرات و ذرات معلق در 
هوا در زمان صحبت و سرفه، در حالى که انواع مختلفى از 
ماسک ها را استفاده مى کردند یا ماسک نداشتند، طى کردند، 
استفاده کردند. محققان دریافتند که انتشارات ذرات در هوا 
که توسط شــرکت کنندگان هنگام صحبت یا سرفه ایجاد 
مى شود، در حالى که ماسک نداشتند، در تمام جهات پخش 
مى شود، در صورتى که با داشتن ماسک پارچه اى فقط نیم 
متر پخش مى شدند و در زمان استفاده از ماسک جراحى این 

میزان 15 سانتیمتر بود.

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسى دانشگاه علوم پزشکى 
شهید بهشتى در ارتباط با آخرین وضعیت شیوع اومیکرون در 
دنیا گفت: براساس اطالعات به دست آمده هنوز نمى توانیم 

بگوییم اومیکرون از دلتا براى دنیا خطرناك تر است.
علیرضا ناجى افزود: اطالعاتى که درحال حاضر از عالیم 
بالینى و وخامــت بیمارى داریم این اســت که هم میزان 
بســترى و هم مرگ و میر آن از دلتا پایین تر اســت، اما از 
آنجایى که این سویه سرعت انتشار بســیار باالیى دارد و 
اینکه مى تواند افرادى که قبال مبتال شــده اند را هم درگیر 
کند، هرچه قدر میزان درگیرى ها باالتر باشد، بسترى ها در 

بیمارستان ها هم افزایش پیدا مى کند. 

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناســى گفت: در ایران تا 
چند ماه آینده، یعنى از زمان عید نــوروز به بعد با خیزى از 
اومیکرون و افزایش موارد مرگ و میر ناشــى از آن مواجه 
خواهیم بود. اینکه بعد از آن و در این حین نیز چه اتفاقى رخ 
دهد، دقیق نیســت و این پیش بینى ها براساس اطالعات 

حال حاضر است. 
ناجى در ارتباط با وضعیت برقرارى محدودیت ها در کشور 
و اخبارى مبنى بر بازگشایى دانشگاه ها از بهمن ماه گفت: 
مطمئنا بازگشایى ها بر گسترش بیمارى تاثیر مى گذارد و 
اگر بخواهیم بازگشایى انجام دهیم، باید شرایط ایمنى را 

برقرار کنیم. 

ماسک زدن احتمال انتقال 
کرونا را نصف مى کند

از نوروز به بعد با خیز 
اومیکرون مواجهیم

اومیکرون در اهواز
 غالب شد

   ایسنا | دبیر شوراى سـالمت اهواز از غالب شدن 
سوش اومیکرون در این شـهر خبر داد. مهران احمدى 
بلوطکى اظهار کرد: اکثر بیماران مبتال به اومیکرون در 
خوزستان سرپایى هستند و حال مساعدى دارند اما زمانى 
که موارد سرپایى افزایش پیدا مى کنند، خود به خود موارد 
بسترى نیز افزوده مى شود و اکنون شاهد افزایش جزئى 
موارد بسترى هستیم اما تاکنون در خوزستان مرگ و میر 

ناشى از اومیکرون نداشته ایم.

هشدار درباره
 سویه هاى جدید

   تسـنیم | وزیر بهداشـت آلمان دربـاره پیدایش 
سویه هاى جدید کرونا هشدار داده و گفت: این احتمال 
زیاد وجـود دارد که ما با نـوع دلتاى جهـش یافته روبرو 
شـویم. وى با توجه به شیوع گسـترده اومیکرون و نرخ 
پاییـن واکسیناسـیون دربـاره افزایش چشـمگیر مرگ 
هـاى کرونایـى و محدودیت هـاى گسـترده در درمان 
بیماران هشـدار داد. الیتربـاخ درباره در پیـش رو بودن 
هفته هاى بسـیار سـخت هشـدار داده و گفت: در حال 
حاضر بخصوص جوانان در کشـور به این بیمارى مبتال 

مى شوند.

خطر بدخورى
   ایرنـا | فریبا کوهدانى، متخصـص تغذیه و رژیم 
درمانى، اصـالح برنامه غذایـى و تغذیـه را ضرورى 
دانسـت و تاکیدکـرد: بدخـورى و عادت هـاى غلط 
غذایى خطـر ابتال به کرونا، شـدت بیمـارى و نیاز به 
بسترى شدن و شرایطى مانند استفاده از امکانات اى 
سـى یو را افزایش و هم اثر بخشـى واکسیناسیون را 

کاهش مى دهد.

آگهى تغییرات
شرکت گنجینه غذاى ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 58158 و شناسه ملى 14006687220 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/09/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غالمرضا حمیدى اصفهانى به کدملى 1280372486و آزاده هفت 
برادران به کدملى 1285980573و امیررضا حمیدى اصفهانى به کدملى 1292018682بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. محمدرضا فراست به کدملى 1281813478وعلیرضا کلى فروش به کدملى 1284820718بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند .روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1261974)

آگهى تغییرات
شرکت کاشى تاج سرام کوهپایه سهامى خاص به شماره ثبت 55348 و شناسه ملى 14005490805 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/10/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد رضا آقایى میبدى به شماره ملى 4489256655 به سمت رئیس هیئت مدیره و مائده آذریان به 
شماره ملى 4650708680به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حسین آقایى میبدى به شمارملى 4489257902 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى با 
امضاء مشترك محمد رضا آقایى میبدى به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین آقایى میبدى به سمت مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر 

مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1261973)

آگهى تغییرات
شرکت عمران محاسب زنده رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 39352 و شناسه ملى 10260570080 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/10/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع فعالیت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه اساســنامه اصالح گردید :نصب و راه اندازى و تعمیر 
ونگهدارى و پشتیبانى نرم افزار به جز نرم افزارهاى فرهنگى و تجهیزات کامپیوترى و تهیه بانک اطالعاتى و فراورى اطالعات و داده ها ، انجام خدمات اجرائى و 
عملیاتى و فنى مهندسى در زمینه موضوع فعالیت شرکت، برنامه نویسى ، انجام پروژه هاى انفورماتیکى و فن آورى اطالعات ، تامین نیروى انسانى موقت متخصص 
در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت. دریافت وام و تسهیالت مالى و اعتبارى در زمینه موضوع فعالیت 
شرکت ، ایجاد شعب و دفاتر نمایندگى در زمینه موضوع فعالیت شرکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى در زمینه موضوع فعالیت شرکت ثبت موضوع 
فعالیت به منزله اخذ و صدور مجوز نمیباشد و در صورت لزوم پس از کســب مجوزهاى الزم اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1261971)

آگهى تغییرات
شرکت پنام پروفیل پارس سهامى خاص به شــماره ثبت 49042 و شناسه ملى 10260673305 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/10/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا زندى به شماره ملى 1290389330 و اسفندیار زندى به شماره 
ملى 6279806901 و هاله زندى به شماره ملى 4839696306 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
ایمان رئیسى وانانى به شماره ملى 1282911171 به سمت بازرس اصلى و جواد فراهانى به شماره ملى 0532764781 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین شده است. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1261970)

روى موج کووید-19

دبیر کمیتــه اپیدمیولوژى و پژوهــش کمیته علمى 
کشورى مقابله با کووید19 با بیان اینکه در حال حاضر 
حدود 40 درصد از موارد کرونایى که در کشور در حال 
گردش است، از نوع سویه اومیکرون است، گفت: درصد 
ابتال به اومیکرون و تعداد موارد بیمارى در کشــور در 
حال افزایش است و به نظر مى رسد سیگنالى براى موج 
ششم دریافت کرده ایم و در صورت ادامه این شرایط، 
هفته آینده اومیکرون به ویروس غالب در کشور بدل 

مى شود.
دکتر مسعود یونسیان گفت: ثبت تعدادى مرگ ناشى 
از اومیکرون چیز دور از انتظارى نبــود. زیرا قبال هم 
تمام صاحب نظران اعــالم کرده بودنــد که هرچند 
شدت اومیکرون بسیار کمتر اســت، اما اصال با یک 
سرماخوردگى قابل مقایســه نیست. به طورى که هم 
مى تواند بیمارى شدید و هم مرگ به دنبال داشته باشد. 
زمانى که تعداد موارد افزایش مى یابد، طبیعى است که 

منجر به مرگ ومیر هم مى شود.
وى با بیــان اینکه در حال حاضر حــدود 40 درصد از 
موارد کرونایى که در کشــور در حال گردش است، از 
نوع سویه اومیکرون است، افزود: طبیعتا این درصد در 
حال افزایش است. همچنین تعداد موارد بیمارى هم در 
هفته گذشته از روز شنبه تا روز جمعه، به شکل منظمى 

در حال افزایش بود. 
یونســیان با بیان اینکه واقعیت این اســت که سویه 
اومیکرون افزایش یافته اســت گفت: طى چهار هفته 
گذشــته، تقریبا موارد اومیکــرون هفته اى 10 درصد 
افزایش یافته است. به طورى که چهار هفته گذشته، 
هشت درصد موارد ابتال را شامل مى شد، در سه هفته 
گذشــته 18 درصد، در دو هفته گذشته 33 درصد و در 
هفته اخیر هم 43 درصد موارد ابتال را شــامل مى شده 
است. بنابراین درصد ابتال به اومیکرون و تعداد موارد 
بیمارى در کشور در حال افزایش است و به نظر مى رسد 

که سیگنالى براى موج ششم دریافت کرده ایم.

وى ادامــه داد: در صــورت ادامه این شــرایط، هفته 
آینــده اومیکرون به ویــروس غالب در کشــور بدل 
مى شــود. البته در حال حاضر هم در برخى استان ها 
طبق نمونه گیرى هاى انجام شــده، اومیکرون غالب 
بوده است. منتها از آنجایى که نمونه گیرى به صورت 
تصادفــى انجام نمى شــود، خیلــى نمى توانیم روى 
درصدهایى که از اســتان ها مى آید، استناد کنیم. اگر 
نمونه گیرى تصادفى انجام مى دادیم، مى توانستیم با 
اطمینان بیشترى صحبت کنیم. با این حال با هر روشى 
که نمونه گیرى را انجام داده باشیم، مشخص است که 
طى چهار هفته اخیر به طور متوسط هر هفته 10 درصد 

افزایش داشــتیم و با هر روالى که نمونه گیرى کرده 
باشیم، شاهدیم که ســهم اُمیکرون در حال افزایش 
اســت و انتظار داریم که در هفته آینده، اومیکرون در 

کشور غالب شود.
یونســیان با اشــاره به کاهش رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى، گفت: رعایت پروتکل هاى بهداشتى هم از 
نظر ماسک، هم از نظر حضور در اجتماعات و ... بسیار 
پایین آمده است. از طرفى نه دولت اعمال محدودیت 
را تشدید کرده و نه مردم همراهى کرده اند. وقتى دولت 

سخت گیرى ندارد، مردم هم همراهى نمى کنند.
وى درباره وضعیــت آمادگى بیمارســتان ها در برابر 

اومیکرون، گفت: گزارشات پراکنده اى شنیدیم مبنى 
بر اینکه بعد از فروکش موج پنجم در کشــور، برخى 
بیمارستان ها بخش هایشان را بسته اند که البته مجددا 
مى تواند بازگشایى شود، اما گزارشات موردى داشتیم 
که برخى بیمارستان ها حتى با پرسنل قراردادى قطع 
همکارى کردند. این هم از نظر اخالقى درست نیست؛ 
یعنى زمانى که به یک نیرویى احتیاج داریم، با او قرارداد 
ببنیدیم و به محض اینکه نیازمان برطرف شد، با آنها 
قطع همکارى کنیم. نباید فریب ادعاهایى نظیر اینکه 
اومیکرون پایان کروناست را خورد. در حالى که اینطور 
نیست. هنوز میلیون ها نفر در دنیا واکسن تزریق نکردند 

و احتمال جهش هاى دیگرى هم وجود دارد که ممکن 
است شدید باشند. اگر این موضوع صحت داشته باشد 
و در سطح وسیعى از کشور رخ داده باشد، نگرانى ایجاد 

مى کند. 
یونسیان درباره میزان تســت گیرى کرونا در کشور، 
گفت: به نظر نمى رسد که میزان تست گیرى در کشور 
کم باشد. زیرا درصد تســت مثبت ما باال نرفته است. 
هر زمان که درصد تســت هاى مثبت بــاال مى رود، 
نگران کننــده اســت. در اوج پیک پنجــم از هر دو 
تســتى که مى گرفتیم، یک تست مثبت بود، یعنى 50 
درصد. بر اســاس آخرین آمارى که کشــور گزارش 
کرده و در ســایت هاى بین المللى هم منعکس شــده 
اســت، طى 20 روز اخیر همواره کمتــر از پنج درصد 
تست هایمان مثبت بوده و این نشان مى دهد که کمبود 
تست نداشــتیم و در حال حاضر به اندازه کافى تست 

انجام مى دهیم.
وى ادامه داد: البته صاحب نظــران اعالم مى کنند که 
کیت هاى PCR توانایى تشخیص کرونا را دارند. براى 
تعیین نوع سویه و واریانت هم به توالى یابى نیاز داریم. 
بر این اساس در کشــور قابلیت تشخیص اومیکرون 
وجود دارد و نگرانى نداریم. با این حال مشاهدات برخى 
پزشکان نشان مى دهد که برخى افراد عالئم اومیکرون 
را دارند، اما تست شان مثبت نمى شود. حال درباره اینکه 
آیا این موارد کرونا است یا آنفلوآنزا و ... در حال حاضر 
نمى توان اظهارنظر کرد، اما فعال نظرات دانشــمندان 
این اســت که کیت هاى PCR براى تشخیص موارد 
کرونا اعم از اینکه چه واریانتى باشــند، مناسب بوده 

است.
یونسیان تاکید کرد: در عین حال اکنون تعداد تست هاى 
ما کافى است، اما اگر شاهد افزایش موشک بار و شدید 
تعداد موارد مانند آنچه در اروپا و آمریکا دیدیم، باشیم، 
آن زمان دیگر قطعا تست هاى ما ممکن است ناکافى 

باشد.

گردش 40 درصدى اومیکرون در کشور 

سیگنال هاى موج ششم دریافت شد
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ازدحام بیش از حد خانوار، شــاخصى اســت که 
مى تواند باعث پیامدهاى نامطلوب براى سالمتى 
افراد شــود. پژوهشــگران با انجام یک مطالعه، 
دریافتند کــه ازدحام خانوار در شهرســتان هاى 
نزدیک به مرزهاى جنوب غربى، جنوبى و غربى 
ایران نسبت به شهرستان هاى ســایر استان ها، 

بیشتر است.
ازدحام بیش  از حد خانوار به شرایطى گفته مى شود 
که تعداد ســاکنان یک خانوار از ظرفیت فضاى 
مســکونى موجود آن ها بیش تر باشد و زمانى رخ 
مى دهد که بیش از دو نفر از اعضاى یک خانواده، 
یک اتاق خواب را با یکدیگر به اشتراك بگذارند. 
تراکم خانوار شاخصى براى وضعیت اقتصادى- 
اجتماعى ضعیف است و این موضوع مى توند منجر 

به پیامدهاى نامطلوب ســالمت جسمى و روانى 
اعضاى خانواده شود.

ازدحام خانوار مى تواند با شیوع بیشتر بیمارى هاى 
واگیردار و بیمارى هاى غیرواگیر مانند مشکالت 
روانى مرتبط باشد. همچنین مى تواند بر جنبه هاى 
مختلف زندگى کودکان مانند عملکرد تحصیلى، 
میزان مراقبت از آن هــا و امنیت غذایى تاثیرگذار 
باشــد. وضعیت تراکم بیــش از حد خانــوار در 
اســتان هاى ایران و عواملى که باعث ایجاد آن 
مى شوند، به خوبى شناخته نشده است. به همین 
دلیل؛ پژوهشگران با انجام یک مطالعه به بررسى 
میزان تراکم بیش از حد خانوار در استان هاى ایران 

پرداختند. 
در این مطالعه از داده هاى 39 هزار و 864 خانوار 

(18 هزار و 808 خانوار ساکن در مناطق شهرى و 
19 هزار و 337 خانوار ساکن در مناطق روستایى) 
که 0/18 درصد از کل خانوارهاى ایران را تشکیل 

مى دهند، استفاده شد. 
بررسى هاى این مطالعه نشان داد کمترین میزان 
شــیوع ازدحام خانوار در استان گیالن و بیشترین 

میزان در استان سیستان و بلوچستان بود.
ازدحــام خانــوار در شهرســتان هاى نزدیک به 
مرزهاى جنوب غربــى، جنوبــى و غربى ایران 
نسبت به شهرستان هاى ســایر استان ها، بیشتر 
بود. همچنین شهرســتان هاى اطراف ســواحل 
دریاى خزر و نزدیک به کویر مرکزى ایران، نسبت 
به شهرستان هاى ســایر مناطق، ازدحام خانوار 

کمترى داشتند.

رئیس ســازمان بهزیستى کشــور گفت: ماده 
80 تصریح کرده همه دســتگاه هاى عمومى 
وظیفه مدیریت جمع آورى معتادان متجاهر را 

دارند.
على محمــد قــادرى اظهار کــرد: حمایت و 
هم نشینى با محرومان، مســتضعفان و افراد 
داراى محدودیت از جمله برنامه هاى سازمان 

بهزیستى کشور هستند.
وى افزود: آســیب هاى نوپذیر و آســیب هاى 
اجتماعــى مؤثــر بیــش از پیش شــهرها و 
کالنشهرها را تهدید مى کنند که در این راستا 
پنج آسیب بسیار جدى وجود دارد که مواد مخدر 
یکى از آنهاست؛ بیش از 60 هزار معتاد متجاهر 

در کشور وجود دارد که استان هاى مختلف متأثر 
از این پدیده شوم هستند.

رئیس سازمان بهزیستى کشــور تصریح کرد: 
در ســتاد مبارزه با مواد مخدر کمیته ماده 16 با 
مسئولیت سازمان بهزیســتى فعالیت مى کند؛ 
دستگاه هاى متعددى در این ستاد وظیفه دارند 
که زیرســاخت هاى الزم را براى جمع آورى، 
صیانت و چرخه بازتوانى این افراد فراهم کنند 
ولى نبود قابلیت هاى الزم براى تکمیل زنجیره 
توانمندسازى باعث شــده که بازگشت معتاد 

ترك کرده به جامعه با مشکل مواجه شود.
قادرى با اشاره به اینکه افراد معتادى که بیش از 
دو بار دستگیر شوند باید به اردوگاه هاى ماده 42 

معرفى شوند، عنوان کرد: سازمان بهزیستى با 
همکارى سایر دستگاه ها به صورت شبانه روزى 
کار مى کند و این کمیته هر 45 روز یک بار باید 
جلسه مى گذاشت که آن را به هفته اى یک بار 
کاهش دادیم؛ مجوزهاى الزم را براى توسعه و 

گسترش آن صادر مى کنیم.
وى بیان کرد: اگر زیرســاخت الزم ایجاد شود 
و بتوانیم مجوزهاى آن را براى دســتگاه هاى 
متولى صادر کنیم تا یک عده اى را بر اســاس 
ظرفیت اســمى نگه داریم، هیچ مشــکلى در 
این زمینه نداریم؛ مــاده 80 تصریح کرده همه 
دس تگاه هاى عمومى وظیفه مدیریت جمع آورى 

معتادان متجاهر را دارند.

به گفته رئیس کل بانک مرکزى قرار است ظرفیت وام 
ازدواج افزایش پیدا کند. این وام به زوجین حداکثر دو ماهه 
وام پرداخت شود. وام ازدواج دو ماهه پرداخت مى شود؟

به گفته رئیس کل بانک مرکزى قرار اســت با افزایش 
ظرفیت وام ها، وام ازدواج یک الى دو ماهه پرداخت شود.

بر اساس شرایط درج شده در سایت پرداخت تسهیالت 
ازدواج، بانک ها موظف اند وام ازدواج را با در نظر گرفتن 

یک ضامن معتبر و یارانه زوجین پرداخت کنند.
اغلب بانک ها براى پرداخت وام ازدواج از زوج ها  ســه 
ضامن معتبر مى خواهند و یارانه را به عنوان ضمانت قبول 
نمى کنند. با وجود این موضوع رئیس بانک مرکزى وعده 
پرداخت وام  حداکثر دو ماهه و بدون ضامن را داده است.

بسیارى از بانک ها با موضوع پرداخت وام با اعتبارسنجى 
مشکل دارند و حاضر نیســتند وام را بدون ضامن معتبر 

پرداخت کنند.
متصدى یکى از بانک ها مى گوید: درســت اســت در 
اعتبارســنجى وضعیت مالى فرد بررسى مى شود اما اگر 
مشکلى پیش آید، بانک ها هیچ ضمانتى براى بازگشت 

پول خود ندارند. او ادامه مى دهد: وام ازدواج ســود چهار 
درصدى براى بانک ها دارد. بازگشت آن نیز 10 سال زمان 
مى برد. در نتیجه بانک ها با بهانه هاى مختلف وام ازدواج 

را با تاخیر پرداخت مى کنند.
یکى از مهم تریــن دالیل عدم پرداخــت وام ازدواج را 
مى توان نرخ سود و مدت زمان بازگشــت وام دانست، 
چراکه به نفع بانک ها نیست و بانک یک بنگاه اقتصادى 

است که باید درآمد داشته باشد.
طى ماه هاى گذشــته بانک ها بودجه پرداخت هیچ نوع 
وامى را نداشتند؛ علت این کسرى بودجه نیز استقراض 
مجموعه هاى دولتى از بانک ها بــود. اغلب بانک ها به 
بهانه همین کسرى بودجه و نبود ضامن معتبر، پرداخت 

وام ازدواج را چندین ماه به تاخیر انداختند.
 در سال هاى اخیر بانک ها مصوبه هاى بانک مرکزى را 
در خصوص قبول تضامین را اجرایى نکردند. با وجود این 
موضوعات نمى توان انتظار داشت که وعده رئیس کل 
بانک مرکزى براى پرداخــت وام ازدواج حداکثر در بازه 

زمانى دوماهه عملى شود.

وزیر کشور گفت: اساس تحوالت در هر حوزه 
اى تحوالت اجتماعى اســت و پایدارى این 
تحوالت منوط به سامندهى تحوالت اجتماعى 

است.
احمد وحیدى در دومین همایش ملى مواجهه 
با آسیب هاى اجتماعى از دیدگاه اسالم، اظهار 
داشت: بحث مقابله با آسیب هاى اجتماعى و 

چگونگى آن بسیار مهم است.
وى افزود: مســئله آســیب هاى اجتماعى از 
فورى ترین و مهم ترین موضوعاتى 
اســت که باید به آن پرداخت و 
نیازمند نــگاه علمى و دقیق 

است.
وحیــدى بیــان کــرد: 

آســیب هاى اجتماعى از طرفــى جغرافیامند 
هستند و بنا بر موقعیت آسیب ها متفاوت اند و از 
طرفى نیازمند نگاه ملى و بعضاً بین المللى براى 

حل آن هستند.
وزیر کشــور عنوان کرد: مســئله آسیب هاى 
اجتماعى به دلیل اینکه اگر با فوریت به حل آن 
نپردازیم تبدیل به موضوعى مزمن خواهد شد 
از جمله مسائل فورى است و آنچه که زیریناى 
حرکت هاى اصیل است حل مسائل آسیب هاى 

اجتماعى است.
وى اظهار کرد: نمى توان یک موضوع را انتخاب 
کرد که عوامل فرهنگى، اقتصادى و غیره در آن 
تأثیر نداشته باشد بنابراین مسئله آسیب هاى 
اجتماعى و همه عوامل مؤثــر در آن به همراه 

میزان اثرشان مهم هستند.
وحیدى با اشــاره به اینکه موضوع آسیب هاى 
اجتماعــى از ابعاد مختلف قابل توجه اســت 
تصریح کرد: ما به دنبال یک جامعه اســالمى 
هستیم که جامعه اى مملو از کماالت انسانى و 
به دور از این آسیب ها است بنابراین بدون این 

موارد رشد در جامعه محقق نخواهد شد.
وى گفت: اســاس تحوالت در هــر حوزه اى 
تحوالت اجتماعى است و پایدارى تحوالت در 
حوزه هاى دیگر منوط به ساماندهى تحوالت 
اجتماعى اســت که طبیعتاً باید همه درگیر آن 

باشند.
وزیر کشــور خاطرنشــان کرد: الزمه قدرت 
اجتماعى تحــول اجتماعــى و الزمه تحول 

نیازمنــد حرکت هــاى رو به جلو اســت که 
روندهاى پایدار را درون جامعه شکل مى دهد.

وى افزود: یکــى از فورى ترین مشــکالت 
آســیب هاى اجتماعى از بین بــردن هویت 
اجتماعى است و چنین جامعه اى حتماً محصول 
خوبى نخواهد داد و افق هاى بلندى را ترسیم 
نخواهد کرد. وحیدى بیــان کرد: زمانى که ما 
راجع به مسائل اجتماعى صحبت مى کنیم راجع 

به همه ابعاد امنیت صحبت مى کنیم.
وزیر کشــور اظهار کــرد: باید بــا یک همت 
قوى وارد کار حل مسئله هاى اجتماعى شود، 
باید گفتمان سازى شــود و چگونگى مواجهه 
با آســیب هاى اجتماعى را بــه صورت کامل

 بدانیم.

گوشى هوشمند را در دست بگیرید و به اپلیکیشن هایى که روى آن 
نصب شده، نگاهى کنید. این اپلیکیشن ها دستیارهاى هر روز ما در 
گذر زندگى روزمره شده اند. از اپلیکیشن هاى برنامه ریز که هر چند 
ساعت یک بار زنگ هشدارشان بلند مى شود، تا هشدار نوشیدن آب 

یا حتى اعالم وضعیت آب و هوا.
هر قدر که این اپلیکیشــن ها شــخصى تر مى  شــوند جذابیتشان 
بیشتر و احســاس نیازمان به آنها هم افزایش پیدا مى کند. در بین 
این اپلیکیشن ها که بیشتر به احوال شخصى مان مربوط مى شوند 
اپ هاى سالمت بعد از شیوع کرونا جذابیت بیشترى پیدا کرده اند. از 
بررسى و رصد وضعیت جسمى گرفته تا پاالیش و  کنترل وضعیت 

روحى، همه این ها در این اپ ها انجام مى شود.
توجه به ســالمت روان و مشاوره هاى روانشناســى اما موضوعى 
نیست که با هر اپلیکیشــن ایرانى یا خارجى بتوان آن را مدیریت و 
کنترل کرد. افراد بیشتر به مشاوره آنالین نیاز دارند تا خواندن چند 
کد دستورى که بر اساس آن حالشــان از خیلى بد به بد برسد. نیاز 
جدى مشــاوره گرفتن از یک روانشناس با مشاوره آنالین پزشکى 
و روانشناسى در مسیر سالمت روان بســیار حیاتى است و حاال با 
فشــارهاى روحى و روانى حاصل از همه گیرى کرونا و مشکالت 

اقتصادى چندین و چند برابر شده است.
درك اهمیت وجود این اپ ها هم نه تنها از طرف کاربرانشان شکل 
گرفته، بلکه پدیدآورندگان اپلیکیشــن هاى سالمت هم بیشتر از 
همیشه این نیاز را درك کرده و بر توســعه آن در پلتفرم خود توجه 
کرده اند. توسعه بخش مشاوره دکترساینا و توجه بیشتر به آن هم به 

همین منظور انجام شده است.
مراقبت از ســالمت روان در ایران همچنان تحــت تاثیر دالیلى 
همچون قیمت باالى خدمات روانشناسى، باورهاى غلط فرهنگى 
یا در دسترس نبودن خدمات مشاوره پزشکى آنالین است. بنابراین 
با وجود اینکه مشــورت با یــک فرد متخصــص و کمک گرفتن 
از روانشناســان و مشــاوران مى تواند در تصمیم گیرى و عبور از 
موقعیت هاى پیچیده  زندگى کمک کننده باشد اما بسیارى از افراد 

همچنان از این امکان بى بهره اند.
حاال نوبت آن رسیده که با استفاده از خدمات مشاوره  این گره چندین 
ساله باز شود و اپلیکیشن هاى مشــاوره آنالین پزشکى به کمک 
سالمت روان جامعه بیایند. متاسفانه آمار منتشر شده از دفتر سالمت 

روان وزارت بهداشت بیانگر آن است که حدود 23 درصد از جمعیت 
کشور به نوعى دچار اختالالت روان هستند و حدود 66 تا 75 درصد 
از این افراد براى درمان به روانپزشکان، روانشناسان و متخصصان 

سالمت روان مراجعه نمى کنند.
این آمار در حالى اســت که پیش از این شــاهد سنگ اندازى هایى 
هم از طرف وزارت بهداشت در مسیر عملکرد مشاوره هاى آنالین 
پزشکى بوده ایم. هرچند این چالش را هم نمى توان صرفا به عنوان 
سنگ اندازى نگاه کرد و باید پذیرفت دلواپسى نسبت به رعایت همه 
موازین و پروتکل هاى ارائه مشاوره آنالین پزشکى به قدرى اهمیت 
دارد که منجر به افزایش این حساسیت ها شــده است. در واقع به 

همان میزان که استفاده از این امکان ضرورى است، ارائه خدمات 
استاندارد نیز ضرورى است.

شاید از همین رو است که تعداد مشاوره هاى آنالین قابل اعتماد از 
انگشتان دست هم تجاوز نمى کند و باید هر یک را به طور جداگانه با 
توجه به ویژگى هاى آن مورد توجه و بررسى قرار داد. اول باید توجه 
کنید که ثبت نام  روانشناسان در اپلیکیشــن هاى مشاوره آنالین 
پزشکى که از آن استفاده مى کنید طى یک فرایند دقیق انجام شود. 
اطمینان پیدا کنید که اطالعات هویتى و کارت نظام روانشناسى و 

بهزیستى روانشناسان از طرف پلتفرم دریافت شده است.
همچنین در پلتفرم هاى قابل اعتماد، مدارك هویتى مانند کارت ملى 

و پروانه نظام روانشناسى یا پروانه بهزیستى با اطالعات موجود در 
سایت نظام روانشناسى تطبیق داده مى شود. شماره تلفن پزشک یا 
روانشناس هم بررسى مى شود تا مالکیت تلفن همراه به پزشک یا 
روانشناس تایید شود. این بخش یکى از مهم ترین بخش هایى است 
که مشاوره هاى آنالین پزشکى فعال مدعى اجراى آن هستند، اما 
بهتر است کاربر تا جایى که ممکن اســت این اطالعات را بررسى 

کند.
«یکى از نکات قابل توجه این است که بســیارى از مراکز مشاوره 
روان شناســى در دوره کرونــا تعطیــل بودنــد و از طرفى دیگر 
روان درمانگرها هم دغدغه ســالمتى خود را هــم در دوران کرونا 
داشتند. همچنین مردم هم دچار دغدغه و نگرانى هایى در این حوزه 
بودند. به هر حال ابزار آنالین در چنین شــرایطى هم این امکان را 
داشت که دغدغه و نگرانى مرتبط با پاندمى کرونا را برطرف کند و 
هم اینکه روشى مناسب براى دریافت خدمات از طرف مردم شود.»
ارائه مشــاوره متنى و صوتى از امکاناتى اســت که اپلیکیشنهاى 
مشاوره هاى آنالین پزشکى ایرانى اغلب مورد توجه قرار مى دهند و 
خدمات مربوط به آن را براى کاربران خود فراهم مى کنند، اما آنچه 
در مشاوره آنالین روانشناسى بیشتر از دو گزینه معمول نوشتارى 
و صوتى محبوبیت دارد، مشاوره آنالین ویدیوئى است که در تعداد 

کمترى از اپلیکیشن ها ارائه شده است.
در مشــاوره آنالین ویدیوئى، کاربر بیشــتر مواردى که در مطب 
مشــاوره تجربه مى کند، را تجربه خواهد کرد و اینبار ناچار به طى 
مسافت قابل توجه براى رســیدن به مطب و پرداخت هزینه هاى 
ویزیت باال نیست. اما آنچه بیشــتر از هر نکته دیگرى اهمیت دارد 
این است که دسترس پذیرى در مشــاوره هاى آنالین پزشکى به 
شــکل قابل توجهى افزایش پیدا کرده و بیمار در شرایط اورژانسى 
و نیاز فورى به مشاوره ساده تر از شرایط مراجعه حضورى با مشاور 

خود در تعامل است.
اپلیکیشن هاى مشاوره آنالین پزشــکى به هر حال این امکان را 
فراهم کرده تا کابران به راحتى به متخصص دسترسى داشته باشند 
و در هر نقطه اى از کشور و در هر زمانى به جاى مراجعه به دوست و 
آشناى غیر متخصص یا صفحات غیر علمى در شبکه هاى اجتماعى 
از مســیر امن و قابل اعتماد به بهترین امکانات ممکن دسترســى 

پیدا کنند.
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درصــد تغییر در تعداد والدت هاى ثبت شــده در ســال 
1399نســبت به متوسط 5 ســال قبل آن یعنى متوسط 
تعداد والدت هاى ثبت شده در سال هاى 1394 تا 1398 
در حدود 22 درصد کاهش داشته اســت. در سال 1399 
در مقیاس اســتانى باالترین تعداد فرزنــدان زنده به دنیا 
آمده به ازاى هر یکهزار زن ایرانى واقع در سنین بارورى 
با رقم 113.1 مربوط به اســتان سیســتان و بلوچستان 
و کمترین آن بــا رقــم 29.2 مربوط به اســتان گیالن

است.

نرخ موالید سال 99
 چگونه بود؟

02

04

رییس پلیس فتا البرز با اشاره به اقدامات کالهبرداران در عرصه 
اپلیکیشن هاى جعلى اعالم کرد که دانش آموزان براى به روز 
رسانى اپلیکیشن شاد از فروشگاه هاى مجازى معتبر استفاده 
کنند. سرهنگ رسول جلیلیان  اظهار داشت: به تازگى برخى  
مجرمان سایبرى، برنامه هاى جعلى شاد را در فضاى مجازى 
انتشــار داده  و با تبلیغات گسترده در  شــبکه هاى اجتماعى، 
دانش آموزان را به نصب نرم افزار جعلى شاد تشویق مى کنند. 
وى اضافه کرد: براى نصب و به روز رســانى اپلیکیشن شاد 

نیازى به پرداخت وجه نیست.

معاون فنى و نظارت سازمان نظام پزشــکى ایران، نرخ 
ویزیت پزشــکان در ســال 1401 را اعالم کــرد. على 
ســاالریان اظهار داشــت: با توجه به تورم 45 درصدى 
که بانک مرکزى اعالم کرده اســت و هزینه استهالك 
تجهیزات پزشــکى و بخش حرفه اى، برآورد کارشناسان 
اقتصاد و سالمت سازمان نظام پزشکى براى سال 1401 
این بوده که قیمت تعرفه ها حداقل 60 درصد افزایش یابد. 
ساالریان ادامه داد: هزینه ویزیت پزشک عمومى در سال 
1401 به حدود 85 هزار تومان، ویزیت پزشک متخصص 
به حدود 120 هزار تومان و ویزیت پزشک فوق تخصص 

به حدود 160 هزار تومان خواهد رسید.

مراقب شبکه جعلى
«شاد» باشید

نرخ جدید ویزیت پزشکان 
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معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعى در تبیین 
و توضیح بخشى از ســخنان خود در همایش ملى بررسى 
آسیب هاى اجتماعى با رویکرد اسالمى و درخصوص آمار 
و اطالعات مربوط به آســیب هاى اجتماعى گفت: با وجود 
شرایط سخت اقتصادى و تنگناهاى معیشتى به ویژه افزایش 
بیکارى تورم و نابرابرى طبقاتى در سال هاى گذشته، جامعه 
ایرانى از خــود تاب آورى بى نظیرى نشــان داده و به گواه 
همه آمارها، وضعیت برخى آســیب هاى اجتماعى همانند 
خودکشى، قتل، تجاوز، خشونت و غیره در مقایسه با برخى 
از کشورهاى توسعه یافته که از ثبات اقتصادى برخوردارند، 

کمتر است.

توضیح معاون وزیر 
درباره سخنان جنجالى اش

03

نماینده اهواز در مجلس شوراى اسالمى گفت: بر اساس 
گزارش سازمان بهزیستى، 24 هزار نفر در استان خوزستان 
در نوبت تحت پوشــش قرار گرفتن هستند؛ در هیچ جاى 
کشور این تعداد پشت نوبتى بهزیستى نیستند. سیدکریم 
حســینى اظهار کرد: استان خوزســتان هم ظرفیت هاى 
فراوان و هم فقر و آســیب هاى اجتماعى مختلفى دارد و 
قطعا در ادامه نیاز به پیگیرى و مطالبه وجود دارد. وظیفه 
اجرایى کمیسیون اجتماعى نیســت که به دنبال مصوب 
کردن برخى موارد باشد اما قطعا با استفاده از حق قانونى 

نظارت، مصوبات را دنبال خواهیم کرد.

اوج پشت نوبتى 

چرا استفاده از اپلیکیشن هاى مشاوره آنالین پزشکى و روانشناسى ایرانى مهم است؟

حضور دائمى مشاور و آرامش روانى را تجربه کنید

اى تحوالت اجتماعى اس
تحوالت منوط به سامندهى

است.
احمد وحیدى در دومین ه
با آسیب هاى اجتماعى از
داشت: بحث مقابله با آس
چگونگى آن بسیار مهم اس
وى افزود: مســئله آســ
فورى ترین و مه
اســت که
نیازمند نـ

است.
وحیــد

وزیر کشور:

آسیب هاى اجتماعى
باید به فوریت 

حل شود

وام ازدواج 2 ماهه پرداخت مى شود؟  ازدحام خانوار در کدام استان ها بیشتر است؟

جمع آورى معتادان متجاهر
 بر عهده همه دستگاه هاى عمومى است
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درخواستهاي پیشنهادي در روز دوشنبه مورخ 1400/11/04  از ساعت 8 الی 11 صرفاً در محل بازگشایی پاکتها صورت می پذیرد.
2- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط ( بدون کارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو  می باشد:

تبصره 1:در خصوص امالك و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند ، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ 10٪ زمان تحویل ملک ،همزمان با حصه نقدى اخذ خواهد شد.
تبصره2:پرداخت تتمه ثمن معامله ( حصه غیر نقدي) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه  (سررسید اولین قسط) موجب برخورداري از تخفیف پرداخت نقدي به شرح جدول 

فوق  می گردد.
3- رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده الزامی می باشد.

4 -پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
5 -شایان ذکر است کلیه امالك عرضه شده به استثناء مواردي که سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید گردیده ششدانگ می باشد .(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان ،مساحت کل شش دانگ است)

6 - اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطالعات تکمیلى امالك و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضاى شرکت در مزایده الزامى است. بدیهى است هر گونه ادعایى مبنى بر عدم اطالع یا عدم قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوى حوزه هاى اجرایى قابلیت استماع ندارد
7- بازگشایی پاکتهاي ارائه شده در روز دوشنبه   مورخ 1400/11/04 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل  اصفهان واقع در  خیابان حکیم نظامى –خیابان حسین آباد –پالك 40  به طور همزمان در سراسر کشور انجام خواهد شد.

8-ضمن ثبت نام در سیستم ثنا قوه قضاییه ،هنگام تنظیم مبایعه نامه ،ارایه برگه ثبت نام در سیستم یاد شده الزامى مى باشد .ضمناًعالوه بر نشانى اقامتگاه قراردادى مندرج در ماده یک مبایعه نامه ، ابالغ از طریق سیستم ثنا نیز معتبر و مالك عمل خواهد بود .
9   - کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.

10 –شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت درمزایده صرفاً تا ساعت 10/45 صبح روز دو شنبه  مورخ 1400/11/04 در محلهاي تعیین شده می باشد.
11- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداري پس از اعالم نتایج ( سه شنبه مورخ 1400/11/05) در محلهاي تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.

شرایط پرداخت 
(گروه)

حصه نقدي
 (پیش پرداخت)

زمان تحویل 
ملک

حصه غیر نقدي
(باقیمانده در اقساط ....)

تخفیف 
پرداخت نقدي

12٪45٪ در اقساط 15 ماهه10٪45٪الف
14٪50٪ در اقساط 21 ماهه10٪40٪ب
16٪60٪ در اقساط 27 ماهه10٪30٪ج
17٪70٪در اقساط30 ماهه10٪20٪د

مهلت شرکت در مزایده از روزچهار شنبه مورخ 1400/10/22 تا ساعت 11 روز دوشنبه  مورخ 1400/11/04 مى باشد . لیست امالك (به شرح ذیل )

روزنامه
چهارشنبه   مورخ    1400/10/22    روزنامه جام جم          -     دو شنبه  مورخ  1400/10/27  روزنامه ایران-    چهارشنبه  مورخ  1400/10/29  روزنامه جام جم-      شنبه مورخ 1400/11/02 روزنامه ایرانسراسرى
شنبه   مورخ 1400/10/25   روزنامه اصفهان امروز      -  سه شنبه مورخ   1400/10/28  روزنامه نصف جهان    -         یک شنبه   مورخ  1400/11/03  روز نامه کیمیاى وطناستانى

   آگهى فروش امالك بصورت مزایده                                                  سازمان اموال و امالك ستاد

اصفهان - خیابان حکیم نظامى - خیابان حسین آباد - پالك 40                         تلفن :3-36283540            نمابر :36283544
کاشان- بلوارشهید معمار-کوچه شهید صنعتکار - 12مترى امین                تلفن : 55580211 (031 )      نمابر:55580212 دفتر فروش

توضیحات شرایط 
پرداخت مبلغ پایه (ریال) متراژ عرصه  اعیان

(ششدانگ) کاربرى نوع ملک شماره 
پرونده آدرس ردیف 

روزنامه

مورد واگذاري سه دانگ مشاع از ششدانگ که رعایت عقب نشینی در ضلع شمال و توافق با شرکاي مشاعی 
و اعمال ید مالکانه بر عهده خریدار خواهد بود . د 236,550,000,000 600 570 مسکونى زمین و 

ساختمان 1158 اصفهان- خیابان چهار باغ باال –بن باز سرور(29 )پالك دوم 
سمت راست و از سمت خیابان نیکبخت بن بست جوادیه  1

مورد واگذاري داراي امتیاز صدور پروانه ساختمانی به مساحت 200متر مربع بصورت رایگان در طبقات همکف و 
اول بوده که رعایت ضوابط شهرسازي و هرگونه توافق با شهرداري و جابجایی و اصالح شبکه هاي آب ،برق وگاز 

بر عهده خریدار می باشد .
د 22,500,000,000 0 347,14 مسکونى زمین 2133 قطعه 3

ک الى سیزده 
  اصفهان ،زیار ،بلوار مهدى آباد ،بعد از معاینه فنى                   کاشان ،قمصر ،خیابان شهید مطهرى ،کوچه شاه فضل ،کمربندى جزاوند،قطعات ی

2

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 15,000,000,000 0 296,85 مسکونى زمین 2453 قطعه 9 3

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 15,000,000,000 0 282,20 مسکونى زمین 2464 قطعه4  4

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 13,500,000,000 0 196,44 مسکونى زمین 2449 قطعه1 5

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 12,000,000,000 0 239,10 مسکونى زمین 2452 قطعه5 6

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 12,000,000,000 0 240,75 مسکونى زمین 2454 قطعه10 7

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 11,500,000,000 0 226,25 مسکونى زمین 2462 قطعه6 8

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 11,500,000,000 0 228,50 مسکونى زمین 2457 قطعه13 9

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 11,000,000,000 0 215,25 مسکونى زمین 2455 قطعه11 10

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 10,500,000,000 0 214,80 مسکونى زمین 2456 قطعه12 11

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 10,000,000,000 0 203 مسکونى زمین 2460 قطعه8 12

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 10,000,000,000 0 200,30 مسکونى زمین 2461 قطعه7 13

مشابه توضیحات ردیف 2 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) د 10,000,000,000 0 170,08 مسکونى زمین 2450 قطعه2 14

داراي امتیاز پروانه در دو طبقه روي پیلوت طبق ضوابط و مقررات شهرسازي بدون پرداخت هیچ گونه وجهی 
می باشد . ضمن اینکه مابه التفاوت متراژپس از اخذ سند مالکیت محاسبه میگردد و تاریخ انتقال سند مالکیت ولو با 

پرداخت نقدي کل ثمن معامله حداکثربه تاریخ سررسید آخرین قسط مبایعه نامه انجام خواهد شد .
ج 3,200,000,000 . 219,63 مسکونى زمین 2327 قطعه 58 15

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 3,180,000,000 0 226,73 مسکونى زمین 2325 قطعه56 16

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 3,150,000,000 0 216,47 مسکونى زمین 2328 قطعه59 17

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 3,020,000,000 0 207,31 مسکونى زمین 1033 قطعه37 18

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,900,000,000 0 198,45 مسکونى زمین 2307 قطعه38 19

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,900,000,000 0 198,45 مسکونى زمین 2309 قطعه40 20

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,900,000,000 0 198,45 مسکونى زمین 2310 قطعه41 21

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,900,000,000 0 198,45 مسکونى زمین 2311 قطعه42 22

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,900,000,000 0 198,45 مسکونى زمین 2312 قطعه43 23

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,900,000,000 0 198,45 مسکونى زمین 2313 قطعه44 24

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,880,000,000 0 204,72 مسکونى زمین 2316 قطعه47 25

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,870,000,000 0 203,65 مسکونى زمین 2317 قطعه48 26

مشابه توضیحات ردیف 15 ( اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است.) ج 2,850,000,000 0 202,58 مسکونى زمین 2318 قطعه49 27

مشابه توضیحات ردیف 15 (اخذ و تکمیل فرم الحاقیه الزامى است ) ج 2,690,000,000 0 198,30 مسکونى زمین 2322 قطعه53 28


