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کدام کودك آزارى در فضاى مجازى رایج است؟اصفهان در جایگاه دوم آمار تلفات گازگرفتگىمهدویان و جواد عزتى دوباره در شبکه نمایش خانگىافزایش تعداد نمایندگان مبتال به کرونا بازگشت یاسین  به تمرینات اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

سینوفارم؛ 
ایمن ترین واکسن 
براى مادران باردار

«آسترازنکا» در اصفهان قربانى نگرفته است
3
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مقابله با 
«جنون سرعت»
 در اصفهان

مدیر گروه مامایى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
بهتر است حداقل 12 هفته از زمان باردارى مادر سپرى 
شده باشد و بعد از این مدت، واکسیناسیون کرونا انجام 
شود. محبوبه والیانى درخصوص اهمیت خودمراقبتى 

مادران باردار در اپیدمى کرونا اظهار کرد: وضعیت...

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: قریب 
یک سال اســت که پلیس راهنمایى و رانندگى 
اصفهان راننــدگان جنون ســرعت را احضار و 

خودروى آنان را توقیف مى کند.
سرهنگ محمدرضا محمدى اظهار داشت: پلیس 
اصفهان با رانندگانى که با ســرعت سرسام آور 
و غیر مجاز در بزرگراه ها و معابر شــهرى تردد 
مى کنند و جان خود و دیگر رانندگان را به خطر 

مى اندازند برخورد قانونى مى کند...

نفس ریه هاى شهر گرفته استنفس ریه هاى شهر گرفته است
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى: فضاى سبز ناژوان از آلودگى هوا رنج مى بردمدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى: فضاى سبز ناژوان از آلودگى هوا رنج مى برد
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مدیر گروه بیمارى هاى عفونى مرکز بهداشت اصفهان:

اردوى اول شهاب؛ بوى پیراهن 
تیم ملى!

مهاجم آماده باشگاه زوریا امیدوار است حتى براى دقایقى هم که شده 
بتواند تجربه پوشیدن پیراهن ملى را به دست آورد.

در سه چهار سال گذشته شــهاب زاهدى در قامت مهاجم فیکس در 
لیگ اوکراین آنقدر توانست در لباس تیم هاى المپیک دونتسک و زوریا 

بدرخشد که همه نگاه ها به درخشش...
8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رئیس پلیس راهور: پلیس با رانندگانى 
که با سرعت سرسام آور تردد مى کنند 

برخورد قانونى مى کند

پروژه هاي قابل افتتاح 
و بهره برداري اداره کل 
امور عشایر استان اصفهان 

در دهه فجر 1400

برگزارى رویداد «44+» در اصفهان
به مناسبت سالروز پیروزى انقالب اسالمى صورت مى گیرد
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مدافع ذوب آهن:مدافع ذوب آهن:

نتایج نیم فصل اول را  نتایج نیم فصل اول را  
رئیس دانشگاه علوم رئیس دانشگاه علوم 
پزشکى تاکید کرد؛پزشکى تاکید کرد؛

آماده باش آماده باش 
بیمارستان هابیمارستان ها
در اصفهاندر اصفهان
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عضو کمیسیون تلفیق عضو کمیسیون تلفیق 
بودجه خبر داد؛بودجه خبر داد؛

احتمال منتفى احتمال منتفى 
شدن مصوبه شدن مصوبه 
خرید سربازىخرید سربازى
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هرکس بایدهرکس باید
 قهرمان خودش باشد

جدیدترین گفتگوى امیر جدیدىجدیدترین گفتگوى امیر جدیدى
 درباره ایفاى نقش در «قهرمان فرهادى» درباره ایفاى نقش در «قهرمان فرهادى»

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده شرکت که در تاریخ 25 بهمن 1400 ساعت 11 صبح 
در نشانى: اصفهان، خیابان قائم مقام فراهانى، کوچه شهید عمارشوقى، پالك 4 

کدپستى 8166719171 برگزار مى گردد، حضور یابند. 
دستور جلسه:

1-تصویب ترازنامه و صورت هاى مالى سال 1399
2-انجام تشریفات و تاییدات قانونى ماده 129 الیحه قانونى اصالح قسمتى از قانون 

تجارت
3-تعیین روزنامه کثیراالنتشار

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
 شرکت فنى مهندسى ایلیا سازه آپادانا زنده رود سهامى خاص 

به شماره ثبت 32851  و شناسه ملى 10260533830

دانشگاه آزاد اسالمى واحدفالورجان درنظردارد1- ایاب و ذهاب دانشجویى  2- نگهدارى و 
تعمیرات تاسیسات دانشگاه را از طریق مناقصه واستقرار شرکت در آزمایشگاه مرکزى  را از 
طریق مزایده با قیمت پایه اجاره یکصد میلیون ریال در ماه  به افراد حقیقى یاحقوقى واجد 

شرایط واگذار نماید.
مبلغ خرید اسناد1/000/000 ریال به شماره حساب 0108683239002 بانک ملى به نام دانشگاه 

آزاد اسالمى فالورجان
محل دریافت اسناد : فالورجان - بلوار دانشگاه- امورادارى دانشگاه

مهلت تحویل اسناددریافت شده به دانشگاه : تاپایان ساعت ادارى روزدوشنبه 1400/11/25
دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است وهزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده ومناقصه 

میباشد .
www.iaufala.ac.ir شماره تماس 03137434082       سایت دانشگاه
آدرس : فالورجان -بلوار دانشگاه -دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

آگهى مناقصه و مزایده عمومى

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحدفالورجان

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شماره 169/ش مورخ 1400/02/01 شوراى اسالمى 
شاهین شهر در نظر دارد عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت معابر شاهین شهر برابر با جدول 

ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به 
واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 1400/11/23 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادها مختار است. 

  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

   آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

م.الف: 1265841    

چاپ دومچاپ دوم

برآورد اولیهموضوع مناقصهردیف

عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت معابر جنوب بلوار 1
10,000,000,000 ریالامام خمینى (ره)

عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت معابر شمال بلوار 2
10,000,000,000 ریالامام خمینى (ره)

شهردارى طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شــماره 578 مورخ 1400/10/12 شوراى اسالمى شهر، 
مجموعه ورزشگاه هفتم تیر را از از طریق مزایده به صورت اجاره ماهیانه به مدت یک سال به واجدین شرایط 

واگذار نماید.          
مشخصات:

مبلغ ٪5 سپرده مزایده(ریال)قیمت کارشناسى ماهیانه اجاره (ریال)

 35/000/000 21/000/000
1) مهلت دریافت اسناد:   تا ساعت 14:30 روز شنبه   مورخه   30 /11 /1400

2) نوع و مبلغ تضمین سپرده مزایده : بصورت نقد واریز به جارى ملى  سیبا 3100003303003 بنام شهردارى 
طالخونچه یا بصورت ضمانتنامه بانکى بابت 5 درصد سپرده قیمت پایه کارشناسى 

3) نشانى محل دریافت اسناد : طالخونچه ابتداى بلوار امام (ره) ساختمان شهردارى- امور مالى
4) هزینه انتشار آگهى روزنامه:  بعهده برنده مزایده  مى باشد .

5) هزینه تهیه اســناد و نحوه تحویل آن : واریز مبلغ 327/000  ریال  به حســاب ملى ســیبا به شماره 
3100000905009  بنام شهردارى طالخونچه

آگهى مزایده 

م.الف: 1271213   مجید زمانى  - شهردارطالخونچه

نوبت اولنوبت اول

فرا رسیدن ایام ا...دهه مبارك فجر گرامى باد
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شب و ن شهر و شبر و ن هر
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عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 با اشاره به نامه ستاد 
کل نیروهاى مسلح در مخالفت با مصوبه کمیسیون براى 
خرید خدمت ســربازى گفت: طرح خرید سربازى هنوز 

نهایى نشده و احتمال منتفى شدن آن وجود دارد.
حسین بامیرى گفت: این بند به پیشنهاد یکى از  اعضاى 
کمیسیون تلفیق مطرح و به تصویب رســید، اما هنوز 
تصمیم گیرى در مورد این طرح در کمیســیون تلفیق 

نهایى نشده است و رایزنى ها  در این زمینه ادامه دارد.
عضو کمیســیون تلفیق مجلس با تأکید بر اینکه براى 
قانونگذارى در مورد اینگونه موضوعات باید با ستاد کل 
نیروهاى مسلح هماهنگى انجام شود، اظهار کرد: احتمال 

دارد این تصمیم منتفى و یا اصالح شود.
نماینده لردگان تصریح کرد: بر اســاس برخى شنیده ها 
ستاد کل نیروهاى مسلح با ارســال نامه اى به مجلس 

اعالم کرده است که با اجراى این طرح مخالفت است.
بامیرى اضافه کرد: مجلس در تالش است تا این طرح 
شامل متأهلینى شــود که به دالیلى نتوانستند سربازى  
خود را به پایان برسانند.پیش از این سخنگوى کمیسیون 
تلفیق بودجه 1401 از موافقت  نمایندگان این کمیسیون با 
خرید  خدمت سربازى براى سربازان غایب  خبر داد و گفته 
بود: افراد با پرداخت مبالغ مشخص شده، کارت معافیت از 

خدمت در زمان صلح را دریافت مى کنند. 

رئیس ســابق ســازمان انرژى اتمى در پاســخ به این 
پرســش که به چه علت مخالفان برجام امروز حامیان 
تیم مذاکره کننده در وین شده اند، گفت: مخالفان برجام 
هنوز مخالف هســتند چراکه برجام متن خوبى نبود. ما 
محدودیت ها را پذیرفتیم که مسئله حل شود ولى حل 
نشد. همان موقع من که مخالف برجام بودم مى گفتم 
که متن اشــکال دارد ولى از ما قبول نمى کردند. به ما 

مى گفتند «بیسواد »و«تندرو».
فریدون عباســى گفت: بنده خودم بــه عنوان رئیس 
سازمان انرژى اتمى زمانى که آقاى ظریف منتخب بود با 
وى صحبت کردم و راه را نشانشان دادم و حتى قائم مقام 

خودم را فرستادم که با آقاى ظریف صحبت کند و شروع 
کردیم که در مذاکرات به آنها کمک کنیم حتى ساختار 
و تشکیالت مذاکره پیشــنهاد دادیم. اما آنها به محض 
اینکه دولت را در دســت گرفتند همه ما را حذف کردند 
و در طول هشت سال حتى یک سئوال فنى تخصصى 

از من نپرسیدند.
نماینــده مــردم کوهچنــار و کازرون خاطر نشــان 
کــرد: االن آقــاى باقرى بــه مجلس مى آیــد و هر 
سئوالى داشــته باشــند از بنده مى پرســند و در واقع 
بنده را بــه عنوان یــک متخصص در ایــن موضوع

قبول دارند.

احتمال منتفى شدن مصوبه 
خرید سربازى

مخالفان برجام 
هنوز مخالف هستند 

نتیجه عجیب یک پژوهش 
  ایرنا| حجت االسالم و المسلمین روح ا... 
حریزاوى قائم مقام ســازمان تبلیغات اسالمى 
گفت: در پژوهشــى که دربــاره حجاب صورت 
گرفته از حدود یکهــزار زن بدحجاب در تهران 
درباره قبول داشتن حجاب پرسش شده بود که 
870 نفر آنها پاسخ دادند که حجاب را قبول دارند 
و براى افراد با حجاب احترام قائل هستند اما به 
دالیلى مانند اینکه همسر، پدر، دوست یا مادر آنها 

مانع مى شوند نمى توانند حجاب داشته باشند.

بازارى به نام اینستاگرام
مقایسه آمار منتشر شده    کافه سینما|
از سوى مرکز پژوهشــى «بتا» نشان مى دهد  
کل کاربران ایرانى اینستاگرام  از 47 میلیون به 
48 میلیون افزایش یافته است. همچنین تعداد 
کاربرانى که بیش از یک میلیون فالوور دارند از 
600 کاربر در ســال 99 به یکهزار کاربر در سال 
1400 رسیده اســت. اصلى ترین حوزه کسب و 
کارى در اینستاگرام، پوشاك و بعد از آن آرایشى 

و بهداشتى است.

 دکتر عادل را برگردانید
حجت االسالم سیدکاظم موسوى    ایسنا|
نماینده اردبیل در جلسه علنى مجلس گفت: در 
نشستى با رئیس سازمان صدا و سیما، برگشت 
دکتر عادل فردوسى پور به برنامه «نود» شبکه 3 
را مطرح کردم. ما که براى کاهش فشار اقتصادى 
و معیشتى مردم کارى انجام نمى دهیم حداقل با 
بازگشت فردوسى پور به این برنامه کارى براى 
جوانان انجام دهیم. موســوى تأکید کرد: باید با 
تعهد و ترمیم این مسائل را برطرف کنیم و زمینه 
بازگشت این گزارشگر خوب به برنامه تلویزیونى 

را فراهم کنیم.

تخمین مرگ و میر 
اومیکرونى 

حمیدرضا جماعتى، دبیر کمیته علمى    ایلنا|
کشورى کرونا در ارتباط با وضعیت شیوع سویه 
اومیکرون در کشور گفت: انتظار مى رود  طى یک 
یا دو هفته آینده پیک ششم به اوج برسد و ممکن 
است تا چند هفته در اوج بماند. براساس مطالعاتى 
که اپیدمیولوژیست ها و متخصصان آمار دارند، 
پیش بینى مى شود که میزان مرگ و میر تا روزى 

150 نفر نیز برسد.

پیشگیرى بدون یارانه!
حمیــد رضــا اینانلو، مدیــرکل امور    برنا|
دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غــذا و دارو 
در بخشــنامه اى خطاب به معاونــان غذا و دارو 
دانشگاه هاى علوم پزشکى سراسر کشور اعالم 
کرد: هرگونــه توزیع رایگان یــا یارانه اى اقالم 
مرتبط با پیشگیرى از باردارى، کار گذاشتن اقالم 
پیشگیرى و تشویق به استفاده از آنها در شبکه 
بهداشتى درمانى وابسته به دانشگاه هاى علوم 
پزشکى ممنوع اســت. هرگونه ارائه داروهاى 
جلوگیرى از باردارى در داروخانه هاى سراســر 
کشور و شــبکه بهداشــت و کار گذاشتن اقالم 

پیشگیرى باید با تجویز پزشک باشد.

تفاوت آمار با واقعیت 
قیمــت گوشــت در جدیدترین    فرارو|
گزارش مرکز آمار نسبت به ماه پیش 0/4 درصد 
کاهش پیدا کرده است؛ یعنى احتماًال منظورشان 
این اســت که مى توان گوشــت گوسفندى را 
کیلویى 140 هزار تومان و گوشــت گوساله را 
کیلویى 146 هزار تومان خریدارى کرد. اما همین 
اواخر نسبت به احتمال افزایش قیمت گوشت تا 
مرز 200 هزار تومان هشــدار داده  شد. از طرف 
دیگر، بررسى بازار نشان مى دهد 200 هزار تومان 
همین االن هم کف قیمت خرید بخش هایى از 

گوشت قرمز است.

حضور رهبر انقالب
 در مرقد امام(ره) 

  پایگاه اطالع رسانى 
در آستانه دهه دفتر مقام معظم رهبرى|

فجر و چهل وسومین سالروز پیروزى شکوهمند انقالب 
اسالمى، حضرت آیت ا... خامنه اى در نخستین ساعات 
صبح دیروز (دوشنبه) در مرقد بنیانگذار کبیر انقالب 
اســالمى حضور یافتند و با قرائت نمــاز و قرآن یاد 
آن عزیز سفر کرده را گرامى داشــتند. رهبر انقالب 
اسالمى ســپس بر مزار شــهداى 7 تیر و 8 شهریور 
1360 حاضر شــدند و با قرائت فاتحه به ارواح مطهر 
آنان درود فرستادند. حضرت آیت ا... خامنه اى سپس با 
حضور در گلزار شهداى بهشت زهرا(س)، علّو درجات 
شهیدان راه دفاع از اســالم و ایران را از خداوند متعال 

مسئلت کردند.

200 صفحه  علیه مذاکرات
سعید جلیلى گزارشى 200صفحه اى    خبرآنالین|
علیه دور جدید مذاکرات نوشته و روند حرکت تیم باقرى 
کنى را به ضرر ایران دانسته است. جلیلى مدعى است در 
شرایط فعلى نباید مذاکره کرد و صرفًا باید امتیاز قابل 
اندازه گیرى و بررسى از آمریکایى ها گرفت. او این نامه 

را براى مقام معظم رهبرى ارسال کرده است. 

ایران سپر روسیه شده؟
  انصاف نیوز| على مطهرى، نماینده ســابق 
مجلس مى گوید: طبیعى اســت که روسیه از بهبود 
روابط ایران با آمریکا و غرب خشنود نمى شود. از طرفى 
هم مایل به توسعه برنامه هســته اى ایران نیست. به 
همین دلیل با همه قطعنامه هاى تحریمى شــوراى 
امنیت سازمان ملل علیه ایران موافقت کرد. وضعیت 
ایده آل براى روســیه  همین وضعیت فعلى است که 
همواره ایران آمریکا را در درگیرى نگه دارد تا نوبت به 
روسیه نرسد. در واقع روسیه از ایران به عنوان یک سپر 

استفاده مى کند. 

روایتى از آزادى زنان 
عزت ا... ضرغامى، وزیر میراث فرهنگى    ایسنا|
گفت: در نمایشگاه فیتور اسپانیا یکى از تورگردانان به 
من مى گفت: «در هیچ کجا آزادى اى را که خانم ها در 
ایران دارند ندیده ام. زمانى که به ایران سفر کردم دیدم 
زنان پشت فرمان نشسته اند و کمربند هم نبسته اند خیلى 

از ذهنیت هایم اصالح شد». 

کرونا رفتنى است
 22 بهمن ماندنى است

  روزنامه جمهورى اسالمى|
بزرگداشت 22 بهمن قطعًا مهم است، ولى در شرایط 
خطرناك کرونایى مى توان آن را به شیوه اى دیگر غیر 
از راهپیمایى و تجمع برگزار کرد. کرونا رفتنى است؛ 
ولى 22 بهمن ماندنى اســت و در سال هاى آینده باز 
هم فرصت براى راهپیمایى و تجمع خواهیم داشت. 
اکنون حفاظت از جان مردم در اولویت قرار دارد. مردم 
باید باشند تا بتوانند از انقالب و نظام جمهورى اسالمى 
حفاظت کنند و در فرصت هاى مناســب، یوم ا... 22 

بهمن را نیز با راهپیمایى و تجمع، گرامى بدارند.

«کیهان» 
به دنبال جابه جایى سفرا

در پى انتشار گزارش «تسریع    روزنامه کیهان|
در اجراى دستور رئیس جمهور با برکنارى بانیان مشکالت 
اقتصادى» در روزنامه «کیهان» و انتقاد از ُکندى انتصابات 
در دولت على رغم تأکید ویژه رئیس جمهور، باخبر شدیم 
که تغییر و تحوالتى در وزارت امور خارجه در حال انجام 
است. بر همین اساس 15 سفیر جدید تعیین شده و براى 
14 ســفیر نیز حکم پایانى مأموریت صادر شــده است. 
براساس شنیده ها، 37 ســفیر در نوبت تغییر و جابه جایى 
هســتند. در گزارش «کیهان» تأکید شده بود که از زمان 
آغاز به کار دولت ســیزدهم تاکنون، حتى یک سفیر هم 

جابه جا نشده است.

خبرخوان

فربد زاوه، کارشــناس صنعت خودرو در خصوص سیستم 
صدور گواهینامه رانندگى در کشورهاى گوناگون مى گوید 

که مهمترین تفاوت در مــورد اعتبار گواهینامه رانندگى در 
ایران و سایر کشــورها، مدت زمان برگزارى دوره ها و نیز 

شرایط آموزش است.  این کارشناس صنعت خودرو اضافه 
مى کند: «سیســتم هر کشــورى براى صدور گواهینامه 

منحصر به فرد اســت. دوره  هاى آموزشى در اکثر کشورها 
بسیار طوالنى است و متقاضى باید در شرایط متفاوت امتحان 
دهد. ما در کشور یک امتحان شــهر ساده داریم که نهایت 
موارد آزمون یک پارك دوبل و دور زدن ساده است. امروزه در 
بسیارى از کشورها تست  ها و دوره  هاى شبیه سازى برگزار 
مى شود. ما در کشور آموزش رانندگى در جاده و سرعت یا 
حتى دوره  هایى که به طور شفاهى به افراد آموزش کنترل 
خودرو درشــرایطى مانند مه، لغزندگى ناشى از باران  هاى 
شــدید یا برف بدهد را نداریم و افراد تنها در مواجهه با این 
شرایط مى  توانند تجربه کافى به دست بیاورند اما این مواجه 

شدن  ها بسیار خطرناك است.»
او در پایان توضیح مــى دهد: «گواهینامه کشــور آلمان 
در بســیارى از کشــورهاى دنیا مــورد قبول اســت اما 
گواهینامه ایران از آن دســت گواهینامه  هایى اســت که 
اعتبار ندارد و شــما در سایر کشورها، مشــمول گذراندن 
دوره  هاى آموزشى هستید اما به طور کوتاه مدت و محدود 

مى  توانید از آن استفاده کنید.»
گواهینامه ایران در کشــورهاى کانادا، نــروژ، دانمارك، 
انگلســتان، رومانى و قبرس داراى اعتبار سه ماهه است. 
فرد مى تواند با مراجعه به سرکنسولگرى هاى این کشورها 
گواهینامه ایران خود را به گواهینامه موقت سه ماهه رانندگى 
در آن کشورها تبدیل کنند. در ترکیه نیز مى توان شش ماه 
بدون ترجمه گواهینامه ایرانى و یا داشــتن گواهینامه بین 
المللى رانندگى کرد. اما بعد از این شــش ماه نیاز به مجوز 

ترکیه است.

اعتبار رانندگى ایرانى ها!

یک فعال سیاسى گفت: برخى اتفاقات در دولت سیزدهم نشانه آن است که آقاى رئیس جمهور مطلع نیست که 
وزراى او دارند چه کار مى کنند.

محمدرضا خباز در گفتگو با «نامه نیوز» گفت: چندى پیش همسر یکى از وزراى دولت سیزدهم که خیلى ادعایش 
نیز باالست، براى زایمان به یکى از بیمارستان هاى خصوصى تهران رفت. نوزاد متولد شده آقاى وزیر چون زودتر 
از موعد به دنیا آمد، تا مدت ها در دستگاه بود بنابراین هزینه بیمارستان زیاد شد. نخست انتظار داشتیم که  وزراى 
دولت سیزدهم خود و بستگانشان به بیمارستان هاى دولتى مراجعه کنند، نه به بیمارستان خصوصى پرهزینه. ثانیًا 
با وجود تخفیف فراوان، بیمارستان نهایتاً فاکتور 280 میلیون تومانى براى آقاى وزیر صادر کرد که او باید این مبلغ 

را پرداخت مى کرد اما آقاى وزیر فقط با پرداخت یک میلیون تومان، نوزاد را ترخیص کرد!
این فعال سیاسى یادآور شد: اگر این اتفاق براى یک فرد عادى مى افتاد، تا تسویه حساب نمى کرد، نوزاد را به او 
نمى دادند. مطئمن هستم اگر آقاى رئیس جمهور بداند چنین وزیرى در کابینه است با او برخورد مى کند که چرا از 

موقعیتش براى امور شخصى استفاده کرده است؟ 
وى ادامه داد: آقاى وزیر مى توانســت همسرش را به بیمارســتان دولتى ببرد. اگر بیمارستان هاى دولتى قابل 
اعتماد نیستند، شهروندان عادى که به بیمارســتان هاى دولتى مى روند چه کار مى کنند؟ حاال که همسر آقاى 
وزیر زایمان را در بیمارســتان خصوصى انجام داد، چرا آقاى وزیر به بیمارســتان گفته «هر وقت بیمه ریاست 
جمهورى پول را داد، من پول را به شما مى دهم». رئیس بیمارستان نیز از عواقب مخالفت با آقاى وزیر مى ترسد

 و قبول مى کند.

انتشار  فیش حقوق نجومى سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه خبرساز شده 
است.

براساس بند  4 مصوبه هیئت وزیران در مورد تعیین ضریب افزایش حقوق در سال جارى، 33 
میلیون و 702 هزار تومان حداکثر حقوق ناخالص دستگاه هاى اجرایى است. این در حالى 
است که بر اساس گزارش «رکنا»، مبلغ دریافتى وى در حکم کارگزینى 38 میلیون و 375 
هزار تومان است اما دریافتى براساس فیش حقوقى مبلغ 45 میلیون تومان است که عالوه بر 
این، مبالغ دیگرى همچون دو میلیون تومان به عنوان هزینه غذا نیز به او پرداخت شده است.
همچنین سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه مبلغ 6 میلیون تومان به عنوان 
محرومیت از مطب پزشکان دریافت مى کند درحالى که وى داروخانه دارد که باید از پرداخت 

این حق محروم باشد.
نکته دیگر پرداخت کارانه به مبلغ 20 میلیون تومان است که این کارانه از محل 5 درصد در 
اختیار رئیس دانشگاه براى امور ضرورى است؛ این مبلغ درحالى به مدیران پرداخت مى شود 
که دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه میلیاردها تومان بدهى معوق دارد و برخى از نیروهاى 
شرکتى دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه هنوز حقوقى دریافت نکرده اند. عالوه بر این، در 
فروردین ماه سال جارى مبلغ 29 میلیون تومان به عنوان پاداش و کارانه به وى پرداخت 
شده اســت. در مجموع حقوق دریافتى وى بیش از 55 میلیون تومان است که برخالف 

دستور عمل هاى صادره است.

اسدا... بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسالمى با حضور زنان در ورزشگاه ها مخالفت کرد و آن را بازى سیاسى 
خواند و گفت: اینکه بانوان در ورزشگاه ها حضور پیدا کنند یا نکنند باید دید اصل این موضوع چیست؟ اصل آن 
یک بازى سیاسى و باندى و جریانى است. وگرنه واقعاً آن هایى که سنگ حضور بانوان در ورزشگاه را به سینه 
مى زنند دلشان براى خانم ها نسوخته است. خانم ها اگر بخواهند چیزى ببینند از پشت تلویزیون هم مى توانند 

ببینند باید دید هدف و علت آن ها از این 
بحث ها چیست.

دبیرکل حــزب موتلفه تصریــح کرد: 
مسئوالن ورزش ما افراد متدین و فهیمى 
هستند و تصمیماتشان را مى گیرند. یکى 
از مسائل این است که این کارها بى در و 
دروازه انجام شود که طبیعتا آسیب هایى به 
همراه دارد. چه کسى مایل است  زنان به 
ورزشگاه رفته و بعد مورد تعرض آدم هاى 

بى ادب و بى تربیت قرار گرفته و تبدیل به یک جریان ابتذال شــود؟ هیچ کس مایل به این کارها نیست و 
آن هایى که به این موضوعات مى پردازند به دنبال بازى هاى سیاسى هستند.  

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى 
اسالمى گفت که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا ساعات جلسه علنى کاهش پیدا کرد 
و جلسات کمیسیون هاى تخصصى نیز 

تشکیل نمى شود.
مجتبى یوســفى اظهار کرد: 45 نماینده 
به کرونا مبتال شده اند که این آمار به جز 

کارمندان مرتبط با صحن است.
وى اضافه کرد: از طرفــى دیگر منتظر 
جواب تست هاى روز یک شنبه نمایندگان هستیم. طبق پروتکل ها ما باید جلسات مجلس شوراى اسالمى را 
تعطیل مى کردیم اما به دلیل لزوم تصمیم گیرى در موضوعات مختلف محدودیت هایى ایجاد کردیم؛ بدین 
شکل که جلسات سه شنبه و چهارشنبه هفته جارى مجلس از 8 صبح تا 10 یا 10 و 30 دقیقه برگزار مى شود.
یوسفى توضیح داد: هنوز شرایط براى سه بخش کردن جلسات مجلس شوراى اسالمى فراهم نیست، به 

همین دلیل در ساعات جلسات کاهش پیدا کرد و هفته آینده جلسات مجلس در سه نقطه تشکیل مى شود.
وى در پایان گفت: جلسات کمیسیون هاى تخصصى تعطیل مى شود مگر اینکه موضوع مهمى در دستور کار 

باشد، حضور مهمانان نیز محدود خواهد شد.

مهراوه شریفى نیا سانسور نوازندگى خود در مسابقه بندبازى را تأیید 
کرد. مسابقه بندبازى یک برنامه استعدادیابى جدید در حوزه موسیقى 
است که پخش آن در شبکه نمایش خانگى آغاز شده است و داوران 
آن چهره هاى مشهورى از جمله مهراوه شریفى نیا هستند. مسابقه 
بندبازى در نخستین قسمت خود با اجراهایى از داوران برنامه همراه 
بود. در این اجراها هر یک از داوران برنامه به خوانندگى و نوازندگى 

پرداختند.
با این حال مخاطبان مسابقه بندبازى متوجه شدند نوازندگى مهراوه 
شریفى نیا در یکى از این اجراها سانسور شده است. در این اجرا که 
با خوانندگى امید نعمتى، یکى دیگــر از داوران برنامه همراه بود، 
شــریفى نیا نیز به عنوان نوازنده فلوت حضور داشت، اما از نمایش 
نوازندگى او خوددارى شــده و تنها به نشان دادن تصاویرى مبهم 

از او اکتفا شده بود.
او در یک استورى اینستاگرامى تصاویرى از نوازندگى خود در مسابقه 

بندبازى منتشر کرد.

از پشت تلویزیون فوتبال ببینند! افزایش تعداد نمایندگان مبتال به کرونا

زایمان280میلیونى همسر وزیر!

سانسور نوازندگىسرپرست  نجومى بگیر!
 مهراوه شریفى نیا 

 مراقب بمب هاى متحرك باشید!
کیفیت خودروهاى داخلى، پس از تصادف مرگبار جاده بهبهان-رامهرمز، 
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. آن روز، کیسه هواى هیچ یک از 59 
خودرو درگیرى در این تصادف زنجیره اى باز نشد. اما نگرانى هاى دیگرى 
هم وجود دارد؛ از جمله، برخى کارشناسان در مورد کیفیت کپسول سى  ان  

جى خودروها ابراز نگرانى کرده اند.
امیرحسن کاکایى، کارشــناس خودرو در گفتگو با «تجارت نیوز» گفت: 
کپسول سى  ان  جى خودروها باید بعد از پنج سال به صورت ساالنه معاینه 
فنى شوند. معاینه فنى این خودروها به این شکل است که باید به صورت 

کامل بیرون کشیده شده و بررسى شوند.
او کپســول  ســى ان جى را بمب متحرك خواند و گفــت: معاینه فنى 
کپسول هاى گاز مانند ســایر قطعات انجام نمى  شود. زیرا کار وقت گیر و 
هزینه برى براى مرکزهاى معاینه فنى است. در نتیجه مراکز معاینه فنى 
این مسئله را جدى نمى گیرند. به گفته او، عدم نظارت بر کیفیت کپسول 
ســى  ان  جى خودروها، مى تواند آنها را به بمب متحــرك در خیابان ها و 

جاده ها تبدیل کند.
این کارشناس خودرو در ادامه گفت: متأسفانه نه مراکز معاینه فنى عملکرد 

چندان مطلوبى دارند و نه خدمات پس از فروش با کیفیتى ارائه مى شود.
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احیاى 578 اصله
 درخت کهنسال 

مدیر منطقه 10 شهردارى اصفهان از شناسایى و احیاى 
578 اصله درخت کهنسال در این منطقه از شهردارى 
اصفهان خبـر داد. داوود بحیرایى اظهار کـرد: با توجه 
به شـرایط نامسـاعد درختان کهنسـال در منطقه 10 
شهردارى، ابتدا نسبت به شناسـایى درختان کهنسال 
منطقه اقدام شـد کـه تاکنـون 578 درخت کهنسـال 
شناسایى شده است. وى افزود: پس از شناسایى درختان 
کهنسـال منطقـه، طوقه هـاى درختان کهنسـال که 
در آسـفالت درگیر بوده و شـرایط نامسـاعدى داشتند، 

آزادسازى شدند و این درختان احیا شدند.

انتقال آب شیرین 
عملیات انتقال آب شـیرین از آب شیرین کن مهاباد به 
مجتمع نه روستایى موغار انجام شد. به گزارش روابط 
عمومـى آبفاى اردسـتان، این عملیات بـا احداث 120 
متر خط انتقـال با لولـه اى از جنس پلى اتیلـن به قطر 
100 میلى متر انجام شد. هدف از این عملیات کاهش 
هزینه هاى اسـتحصال و اسـتفاده از خـط انتقال 150 
مجتمع موغار و اتصال به خط آب شـیرین با هزینه اى 
بالغ بر 500 میلیون ریال و آبرسـانى با کیفیت و کمک 
به آبرسانى در روستاها با توجه به خشکسالى هاى اخیر 

بوده است.

تعطیلى مدارس شهرضا 
تکذیب شد

روابط عمومـى اداره آمـوزش و پرورش شـهرضا خبر 
منتشر شده از تعطیلى مدارس شهرستان شهرضا را در 
فضاى مجازى تکذیب کرد. روابط عمومى اداره آموزش 
و پرورش شهرستان شهرضا اعالم کرد: هرگونه تعطیلى 
مدارس ازطریق بخشنامه ارسـالى مدیریت آموزش و 
پرورش به مـدارس و درج اطالعیه تعطیلـى در روابط 
عمومى این اداره اطالع رسـانى مى شود. براساس این 
اطالعیه، تعطیلى مدارس و آموزشگاه ها منوط به طرح 
در جلسه فرماندارى و تصمیم گیرى با توجه به نامه اداره 
کل آموزش وپرورش استان و بستگى به شرایط دارد و 

مدارس شهرستان تعطیل نیست.

یک کشته در حادثه رانندگى 
سـخنگوى سـازمان آتـش نشـانى و خدمـات ایمنى 
شـهردارى اصفهان گفت:انحراف و برخورد خودروى 
ال 90 با پایه پل در بزرگراه شـهید اردسـتانى اصفهان 
یـک کشـته برجـاى گذاشـت. فرهـاد کاوه آهنگران 
گفت:ساعت 7 و 45 دقیقه صبح روز دوشنبه یک مورد 
حادثه تصادف و فوت راننده یک دستگاه سوارى ال 90 
در بزرگراه شهید اردستانى به سامانه 125 آتش نشانى 
گزارش شـد. او گفت: گـروه امداد و نجات از ایسـتگاه 
شـماره 7 به محل حادثه اعزام و جسـد مرد 50 ساله و 
سرنشین محبوس شده در خودرو را آزاد سازى کردند و 

تحویل عوامل انتظامى و اورژانس دادند.

ذخیره خون مطلوب نیست
على فتوحى مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: 
ذخیره خون اسـتان اصفهان حدود سـه روز است و در 
وضعیت مطلوبى به سـر نمى برد. نیاز به اهداکنندگان 
همه گروه هاى خونـى به ویژه اهداکننـدگان بار اولى، 
وجـود دارد. در اهداى پالکـت بـه روش «آفرزیس»، 
پالکت خون باکیفیت ترى با کمتریـن عوارض به فرد 

تزریق شود.

اولویت بندى پروژه ها
مدیـر منطقه 5 شـهردارى اصفهـان گفت: در جلسـه 
هم اندیشى مدیران شهرى با معتمدان محالت وحید و 
فرح آباد، پروژه هاى مورد نیاز این دو محله اولویت بندى 
شد. احمد رضایى اظهار کرد:  مدیر منطقه 5 شهردارى 
اصفهان افـزود: آزادسـازى گلوگاه ها، احداث باشـگاه 
ورزشـى، ایجاد فضاى سـبز و محیط هاى مفرح و شاد 
براى اهالـى محل و احداث ورزشـگاه و فرهنگسـرا از 

جمله مطالبات مردم این محالت است.

خبر

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: فضاى سبز پارك جنگلى ناژوان از آلودگى 
هوا رنج مى برد.مجید عرفان منش اظهار کرد: کیفیت آب 
آبیارى فضاى سبز شهر اصفهان کاهش یافته و منجر به 
شــورى و افزایش هدایت الکتریکى خاك عرصه هاى 
فضاى سبز شده است که این امر با زوال تدریجى فضاى 
سبز شهرى همراه خواهد بود.وى با اشاره به مشکالت 
عرصه هاى فضاى سبز شهرى، اضافه کرد: فضاى سبز 
پارك جنگلى ناژوان عالوه بر محدودیت و محرومیت 
از آب و خشکســالى، به دلیل نزدیکى به نیروگاه برق از 
آلودگى هوا نیز رنج مى برد.مدیرعامل سازمان پارك ها 

و فضاى سبز شهردارى اصفهان ضمن اشاره به آلودگى 
هواى شهر اصفهان و تشدید آن در روزهاى اخیر به دلیل 
استفاده از سوخت مازوت، افزود: این امر به عرصه هاى 
گیاهى شهر آســیب وارد مى کند.وى خاطرنشان کرد: 
در حال حاضر خطوط انتقال آب، منابع ذخیره ســازى و 
شیوه هاى آبى در مناطق 15 گانه شهردارى اصفهان اجرا 
مى شود و در صدد هستیم شبکه انتقال پساب شهر را در 
آینده نزدیک تکمیل کنیم.عرفان منش تصریح کرد: در 
چند ماه اخیر مشکالتى همچون آتش زدن برگ درختان 
و روشن کردن آتش در کنار درختان را داشتیم که این کار 

باعث خشک شدن ریشه هاى درختان مى شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: هنوز موج 
واضحى از کرونا دیده نشده اما با این وجود بیمارستان هاى 

مدنظر کرونا در حالت آماده باش قرار گرفتند.  
شاهین شیرانى با تاکید بر شیوع اومیکرون در اصفهان ادامه 
داد: در هفته هاى اخیر در اصفهان رشد شیوع این ویروس 
بسیار بیشتر شده اســت و به دنبال آن تعداد مبتالیان نیز 
افزایش یافته، یعنى اگر دو هفته بیش ابتالى روزانه 100 
نفر بوده این رقم به 600 نفر رسیده است که رشد 6 برابرى 

را نشان مى دهد.
وى تاکید کرد: ما نمى گوییم موج ششم شروع شده اما این 
رشد مبتالیان به معناى آماده باش همه بخش ها است و در 

این مسیر الزم است مردم نسبت به تزریق دوز سوم توجه 
جدى داشته باشند.

دکتر شیرانى با بیان اینکه نباید بگذاریم سویه اومیکرون 
فاجعه اى مثل پیک پنجم ایجاد کند، تصریح کرد: درست 
است که از لحاظ آمارى اومیکرون مرگ و میر کمترى دارد 
اما وقتى تعداد مبتالیان افزایش یافت تعداد بســترى ها با 

وجود درصد کمتر همان مقدار خواهد شد.
وى تاکید کــرد: بیمارســتان هاى مدنظــر، در صورت 
افزایش آمار بســترى در حالت آماده باش قــرار گرفتند، 
هنوز با مــوج واضحى روبه رو نشــده ایم امــا آماده باش

 هستیم.

آماده باش بیمارستان ها
 در اصفهان

نفس ریه هاى شهر 
گرفته است

درآستانه فرارسیدن چهلمین و سومین  نصف جهان
سالگرد پیروزى انقالب اسالمى، سازمان فرهنگى، 

اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان طى رویدادى 
فرارسیدن سالروز پیروزى انقالب را گرامى مى دارد. 

این رویداد با عنوان «رویداد نمایشى 44+» به مناسبت 
چهل و سومین ســالگرد پیروزى انقالب اسالمى و 
با حضور مــدارس مراکز فرهنگى و مســاجد برگزار 
مى شود.  رویداد «44+» شامل گروه سنى 12 تا 18 
سال است که از روز 12 بهمن ماه و همزمان با ورود 
امام خمینى (ره) و آغاز دهه مبارك فجر و جشن هاى 
سالگرد پیروزى انقالب اسالمى به مدت 7 روز برگزار 

مى شود.
 این رویداد در خانه انقالب اسالمى و والیت واقع در 
خیابان چهارباغ پایین، خیابان جامى برگزار شــده و 
عالقه مندان به حضور در این رویداد مى توانند براى 
رزرو و دریافت بلیت با شماره تلفن 33387535 الى 
6 یا با شــماره همراه 09334789340 تماس برقرار 

نمایند.

استاندار اصفهان گفت: اگرچه با بحران فرونشست 
زمین مواجهیم اما از ســوى دیگر بدلیل آمار باالى 
بیکارى و ضرورت تسهیل مسیر اشتغالزایى، نمى توان 
راه توسعه اســتان را هم بست بنابراین ما با یک تیغ 

دولبه در اصفهان روبه رو هستیم.
سیدرضا مرتضوى در شــوراى برنامه ریزى استان 
اظهار داشــت: براى کنترل فرونشست زمین باید 
چند اقدام از جمله جلوگیرى از برداشــت  غیرُمجاز، 
محدودسازى برداشت  ُمجاز و صرفه جویى در صنایع 
بصورت اســتفاده از آب هاى در گردش را در دستور 

کار قرار داد.
وى با اشــاره به تاکید بر ضرورت توجه به پیشرفت 
استان تصریح کرد: ما نمى توانیم در را بر روى فعاالن 
اقتصادى و کارآفرینان ببندیم و با مانع  تراشى، سبب 
سرمایه گریزى شــویم و اصفهان را از کارآفرینان 

خالى کنیم.
استاندار اصفهان تاکید کرد: روند توسعه استان را باید 
طبق سند آمایش سرزمین پیش بُرد و نباید گذاشت 
اصفهان از شکل گذشته خود و جایگاهى که در سطح 

کشور داشته است، دور شود.

مدیرکل میراث  فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
اصفهان گفــت: 32 فرصــت ســرمایه گذارى و 
زیرساختى اقامتى و 400 جاذبه گردشگرى استان در 
پانزدهمین نمایشگاه بین المللى گردشگرى و صنایع 

وابسته در تهران به مردم و مسووالن معرفى شد.
علیرضا ایزدى با اشاره به معرفى حدود 400 جاذبه 
گردشگرى اســتان در غرفه اصفهان در نمایشگاه 
بین المللى تهــران، افزود: اصفهان عــالوه بر آثار 
تاریخــى و میراث شــاخص و جهانى کــه دارد از 
جاذبه ها و ظرفیت هاى ناشناخته بسیارى مانند حیات 

اجتماعى و ساختارهاى فرهنگى برخوردارست که در 
این نمایشگاه در کنار فرصت هاى سرمایه گذارى، 

معرفى مى شود.
وى با تاکید بر اینکه یکى از بهترین و با کیفیت ترین 
غرفه هاى نمایشگاه بین المللى گردشگرى متعلق 
به اصفهان است، افزود: در داخل غرفه اصفهان یک 
تور گردشگرى در فضایى به وسعت حدود 270 متر 
مربع براى آشــنایى مردم و مسووالن با جاذبه هاى 
مختلف و فرصت هاى ســرمایه گــذارى اصفهان 

ایجاد شده است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: قریب یک 
سال اســت که پلیس راهنمایى و رانندگى اصفهان 
رانندگان جنون سرعت را احضار و خودروى آنان را 

توقیف مى کند.
ســرهنگ محمدرضا محمدى اظهار داشت: پلیس 
اصفهان با رانندگانى که با سرعت سرسام آور و غیر 
مجاز در بزرگراه ها و معابر شهرى تردد مى کنند و جان 
خود و دیگر رانندگان را بــه خطر مى اندازند برخورد 

قانونى مى کند.
او با اشاره به اینکه همه ترددها از طریق دوربین کنترل 

و رانندگان مخاطره آفرین احضار و پالك خودروى 
آنها توقیف مى شــود، افزود: این رانندگان موظف 

هستند بالفاصله به پلیس راهور مراجعه کنند. 
رئیس پلیس راهــور اصفهان بدون اشــاره به آمار 
خودروهاى توقیف شده در یکسال اخیر، اضافه کرد: 
این افراد چنانچه به هر دلیلى از مراجعه به پلیس راهور 
سرباز زنند، خودروى آنها در هر نقطه اى از کشور در 
حال تردد دیده شــود، توقیف مى شــود و براى رفع 
توقیف ملزم هستند به اصفهان بازگردند و به پلیس 

راهور اصفهان مراجعه کنند.

مدیر کل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
تســریع در اجراى طرح قطار شــهرى بهارستان 
در بزرگراه شهید دســتجردى در جنوب کالنشهر 
اصفهان براى حل مشکالت مردم و رفع ترافیک در 

این محور مورد تاکید مدیریت بحران استان است.
منصور شیشــه فروش افــزود: شــرکت عمران 
بهارســتان باید با تجهیز کارگاه ها در اسرع وقت 
نســبت به اجراى طرح قطار شــهرى اصفهان - 
بهارســتان در بزرگراه شهید دســتجردى اقدام و 
معضالت موجود در این زمینه را برطرف کند زیرا 
مشــکالت بوجود آمده در این محور به اعتراض و 

نارضایتى مردم منجر شده است.
وى با بیان اینکه در یک ســال گذشــته پل شاهد 
ســپاهان شــهر بدلیل اجراى طرح قطار شهرى 
بهارستان مسدود شده اســت، اظهار داشت: این 
موضوع مشکالتى را در این محدوده بوجود آورده 
است زیرا در زمان حاضر ســپاهان شهر فقط یک 
خروجى (پل غدیــر) دارد و از طرفى خودروهایى 

که قصد عزیمت به مجموعه ســیتى سنتر را دارند 
و همچنین خودروهاى سنگین ناچار به دور زدن و 
تردد از روى این پل هستند به همین دلیل در برخى 
از روزها بویژه پایان هفته و تعطیالت در این منطقه 

ترافیک بسیار سنگینى ایجاد مى شود.
شیشه فروش خاطرنشان کرد: مقرر بود که عملیات 
اجرایى قطار شهرى و حفارى ترانشه در این منطقه 
در 2 ماه انجام شــود و هماهنگى هاى الزم نیز با 
پلیس انجام شــده بود اما این کار حدود یک سال 

طول کشیده است.
وى به برگزارى جلســه اى توسط مدیریت بحران 
اســتاندارى اصفهان بمنظور بررسى این موضوع 
اشــاره و اضافه کرد: بر اساس مصوبات این جلسه 
مقرر شد که شرکت عمران بهارستان  در اسرع وقت 
نسبت به تعیین پیمانکار و اجراى طرح قطار شهرى 
در محدوده بزرگراه شهید دســتجردى و سپاهان 
شــهر اقدام کند زیرا به طول انجامیدن این پروژه 

قابل قبول نیست.

برگزارى رویداد« 44+» در اصفهان

تیغ دولبه استان اصفهان 

معرفى 32 فرصت سرمایه گذارى گردشگرى اصفهان  

مقابله با «جنون سرعت» در اصفهان

مدیر گروه مبارزه با بیمارى هاى عفونى مرکز بهداشت پروژه 2 ماهه، یکسال است پایان نیافته است
استان اصفهان درمورد آمار مرگ و میر آخرین محموله 
وارداتى واکسن «آسترازنکا» گفت: در استان اصفهان 
مطابق روال گذشته واکسیناسیون همشهریان صورت 
مى گیرد و وقوع مرگ و میر ناشــى از آخرین محموله 
وارداتى واکسن «آسترازنکا» در اصفهان صحت ندارد.
رضا فدایى در گفت وگو با ایمنا تصریــح کرد: از ابتدا 
توصیه ها بر این بوده که اولویت اول تزریق واکســن 
«آســترازنکا» براى افراد باالى 50 سال باشد، اما در 
سنین زیر 50 سال هم منع مصرف ندارد. به همشهریان 
توصیه مى شــود در سنین زیر 50 ســال واکسن هاى 
دیگرى را براى تزریق انتخــاب کنند؛ هرچند تاکنون 
محدودیتى درمورد تزریق این نوع واکسن براى همه 

گروه هاى سنى اعالم نشده است.

فدایــى درخصوص خبــرى مبنى بر وجــود مرگ و 
میر از تزریق واکســن هاى آخریــن محموله وارداتى 
«آسترازنکا» گفت: خبر وقوع مرگ ومیر ناشى از آخرین 
محموله وارداتى واکســن «آســترازنکا» در اصفهان 
صحت ندارد و بعد از تزریق واکسن به شهروندان هم 

مشکل یا عارضه جدیدى گزارش نشده است.
مدیر گروه مبارزه با بیمارى هاى عفونى مرکز بهداشت 
اســتان اظهار کرد: در اصفهان مشکل کمبود واکسن 
«آســترازنکا» وجود ندارد و اکنون همه واکسن ها به 
میزان الزم موجود اســت. البته براى هفته هاى آینده 
نمى توان وضعیــت را پیش بینى کرد؛ فعًال واکســن 

آسترازنکا براى متقاضیان آن موجود است.
وى درمورد واکسیناسیون کودکان تاکید کرد: واکسینه 
کردن کودکان ســنینى 9 تا 11 سال از نهم بهمن ماه 

شروع شــده و والدین به صورت اختیارى و داوطلبانه 
مى توانند براى تزریق واکســن کرونا به کودکان خود 
به مراکز تجمیعى واکسیناســیون مراجعه کنند و دو 
دوز واکســن را با فاصله یک ماه براى کودکان تزریق 
کنند. در حال حاضر دو نوع واکســن «ســینوفارم» و 
«پاستوکووك» براى این گروه سنى کودکان تزریق 

مى شود.
فدایى ادامه داد: برنامه واکسیناســیون کودکان 9 تا 
11 سال تازه شــروع شــده و صحبت کردن درمورد 
عوارض آن بسیار زودهنگام اســت. هر برنامه اى که 
در سطح ملى شروع مى شــود، به طورقطع همه موارد 
آن در نظر گرفته شــده و بررســى هاى الزم درمورد 
ایمنــى این نوع واکســن ها بــراى کــودکان انجام

 شده است.

مدیر گروه بیمارى هاى عفونى مرکز بهداشت اصفهان:

«آسترازنکا» در اصفهان 
قربانى نگرفته است

اداره کل هواشناسى استان اصفهان در باره 
تشدید فعالیت سامانه بارشى، بارش توام برف 
و باران و احتمال شکل گیرى کوالك برف 
تا اواخر امروز سه شــنبه در استان «هشدار 

نارنجى» صادر کرد.
بر اســاس هشــدارهاى مرکــز پیش بینى 
سازمان هواشناسى کشــور، رنگ زرد براى 
آگاهى بخشــى، رنگ نارنجى براى حفظ 

آمادگى و رنگ قرمز براى اقدام است.
بر اساس این گزارش، شــدت فعالیت این 
سامانه در مناطق غرب و جنوب خواهد بود 
و احتمال لغزندگى سطح جاده ها و اختالل 
در تردد شــهرى و جاده هــاى مواصالتى، 
لغزندگى معابر عمومى و مســدود شــدن 
جاده هاى کوهستانى و برف گیر، کاهش دید 

به سبب مه آلودگى وجود دارد. 

معاون تربیت بدنى و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: حضور معلمان در 
مدارس منوط به تزریق دوز ســوم واکسن کرونا 

نیست و اجبارى به تزریق دوز سوم نیست.
آذر کیوان امیرپور در خصوص نحوه تشکیل کالس 
مدارس با توجه به اوج گیــرى مجدد کرونا اظهار 
داشت: ستاد ملى کرونا تعیین تکلیف نحوه فعالیت 
مدارس را به عهده اســتان ها گذاشــته است و هر 

اســتان با توجه به وضعیت مى توانــد کالس ها را 
حضورى یا مجازى تشکیل دهد.

وى  با بیان اینکه در وضعیت قرمز تمامى کالس ها 
به صورت مجازى تشکیل خواهد شد، ادامه داد: در 
وضعیت فعلى تمامى کالس ها در تمامى پایه ها در 
شهرستان هاى کاشــان، نطنز و آران و بیدگل به 

صورت مجازى تشکیل مى شود.
وى تاکید کرد: در خصوص نوع آموزش در وضعیت 

نارنجى  مصوبه جدیدى در ستاد استانى کرونا نوشته 
خواهد شد و بر اساس آن مدارس به فعالیت خود در 
حوزه آموزش حضورى و مجازى ادامه خواهند داد.

وى در خصوص ضوابط مجازى شــدن کالس ها 
ابراز داشــت: اگر در یک کالس بیــش از یک نفر 
به کرونا مبتال شود آموزش کل کالس به صورت 
مجازى خواهد بود و اگر این اتفاق در دو کالس در 
یک مدرســه رخ دهد آموزش کل مدرسه مجازى 
خواهد شد که این اتفاق در تعداد معدودى از مدارس 

رخ داده است.

تزریق دوز سوم براى معلمان اجبارى نیست

هواشناسى اصفهان
 هشدار نارنجى
 صادر کرد

وزارت بهداشت وضعیت شهرســتان هاى استان اصفهان در 
زمینه شیوع کرونا را از دیروز یازدهم بهمن ماه اعالم کرد. بر 
اساس این گزارش روند شیوع این بیمارى در استان اصفهان 
رو به افزایش است به گونه اى که شهرستان هاى وضعیت آبى 
کرونا کاهش یافته است. خور و بیابانک، دهاقان، برخوار و بوئین 

و میاندشت در وضعیت آبى و کم خطر کرونا قرار گرفته اند.
همچنیــن شهرســتان هاى اردســتان، تیران، چــادگان، 
خمینى شهر، خوانسار، سمیرم، شــهرضا، گلپایگان، لنجان، 

نائین، نطنز، اردســتان، شــاهین شــهر و میمه، نجف آباد، 
فالورجان، مبارکه، فریدن و فریدونشــهر در استان اصفهان 

در وضعیت زرد و خطر متوسط کرونا ثبت شده اند.
شهرستان اصفهان نیز از در وضعیت نارنجى و پرخطر کرونا 

ثبت شده است.
شهرستان کاشــان نیز در وضعیت قرمز و خیلى پرخطر در 
زمینه شیوع کرونا قرار گرفته است و آمارها بیانگر شرایط رو به 

افزایش بیمارى کرونا در استان است. 

سرپرست پزشــکى قانونى اســتان اصفهان گفت: در 9 
ماهه ســال جارى 36 نفر در اثر گازگرفتگى فوت کردند 
که این تعداد سال گذشته 29 نفر بوده است. درحال حاضر 
اســتان اصفهان پس از تهران در جایگاه دوم آمار تلفات 

گازگرفتگى کشور قرار دارد.
منصــور فیروزبخــت در گفت وگو بــا خبرنــگار ایمنا، 
درخصوص آمار گازگرفتگى 9 ماهه ســال جارى، اظهار 
کرد: فوت ناشى از مسمومیت با گاز CO در سال جارى 

برابر با 36 نفر بوده که از این تعــداد هفت نفر خانم و 29 
نفر آقا بوده اند. این آمار در 9 ماهه سال گذشته برابر با 29 
نفر بوده و مسمومیت ناشــى از گاز CO در سال جارى 
24/1 درصد افزایش داشــته است. بیشــترین آمار فوت 
ناشى از مسمومیت با گاز مونوکســیدکربن سال جارى 
مربوط به آبان ماه با 11 فوتى بوده اســت و درحال حاضر 
اســتان اصفهان پس از تهران در جایگاه دوم آمار تلفات 

گازگرفتگى کشور قرار دارد.

18 شهر اصفهان در وضعیت زرد کرونا

اصفهان در جایگاه دوم آمار تلفات گازگرفتگى  
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حضور در قهرمان بسیار تجربه خوبى بود، خوشحالم 
که همه دنیا با این فیلم ارتباط برقرار کردند و امیدوارم 
همین روند ادامه پیدا کند و اکران بســیار خوبى داشته 
باشد و کل دنیا فیلم را ببیند. فکر مى کنم فیلم پیام بسیار 
خوبى دارد و امیــدوارم همه بتواننــد از پیام قهرمان 
استفاده کنند. خوشحال هستم که عضوى از این گروه 

بودم.
آقاى فرهادى کارگردان بســیار خوبى است و 
دلیلى اولش این اســت که همیشه فیلم هاى ایشان 
خوب اســت. ایــن فیلمنامه بســیار خــوب بود و 
ظرافت هاى خاصى داشت. برخالف اکثر فیلم هاى 
فرهادى که بــار دراماتیک فیلــم روى دوش چند 
شخصیت هست، در قهرمان بار دراماتیک فیلم بیشتر 

روى دوش یک نفر بود.
با توجه به صحبتهایى دوران فیلمبردارى که با 
آقاى فرهادى و خانم هایده صفــى یارى(تدوینگر) 

داشتیم فکر مى کردم که فیلم خوبى خواهد شد.
اولین مواجهه من با آقاى فرهادى زمانى بود که در 
فیلمى ایفاى نقش مى کردم که چون من ورزشکارم، نقشى 
جیمزباند طور بود. من بــراى آن فیلم ورزش زیادى انجام 
دادم و بدنى ورزیده داشتم. آقاى فرهادى اولین بار که من را 
دید گفت که فکر نمى کنم این نقش با توجه به فیزیک شما 
مناسب باشد.  او گفت که تمام ویژگى هاى فیزیکى و رفتارى 
شما را مجبور هستیم عوض کنیم. از مدل راه رفتن تا زبان بدن 
و نحوه صحبت کردن باید عوض شــود. اگر قوى صحبت 

مى کنى باید ضعیف تر صحبت کنى. اگر آدم چهارشانه هستى 
باید با ورزش این چهارشانه بودن از بین برود و جسمت تغییر 
کند. عالوه بر این تغییرات فیزیکى و رفتارى، لهجه هم بود. 
باید یک چیزهایى را به خودم اضافه مى کردم که در من وجود 

نداشت. 
من با رحیم ارتباط زیادى برقرارکردم. به نظرم او براى 
رسیدن به جایى پا روى انسانیت و غرور خودش نمى گذارد.
آدمهایى هستند که وجودشان روى زمین بسیار خوب است. 
رحیم از آن انســان هایى است که اگر شــناخته شود و مردم 
اطرافش درکش کنند،خیلى خوب مى شود. ممکن است شبیه 
این جنس آدم ها زیاد باشد اما چون آنها نتوانستند حق شان را 
بگیرند و خودشان را بشناسانند، ممکن است تغییراتى در درون 

شان ایجاد کنند و از این حالت سادگى بیرون بیاییند.
ما در شهرهاى مختلف لهجه هاى مختلفى داریم، من 
لهجه شیرازى را براى رحیم یاد گرفتم و خب مردم دنیا متوجه 
تغییر لهجه من نمى شوند. و همانطور که شما اشاره کردید و 
آقاى فرهادى درمصاحبه گفتند در چشمان من رحیم را دیدند؛ 
بابت این موضوع خوشحال هستم. ولى به نظرم بازیگر باید 
بتواند با چشمانش بازى کند. اگر بازیگر قرار است نقش یک 
آدم ساده را بازى کند باید با چشمانش بتواند نمایش بدهد، اگر 
نقش یک آدم دغلکار را دارد، باید با چشمانش بتواند ویژگى او 
را نشان بدهد.من سختى هاى زیادى کشیدم تا بتوانم لهجه 
شیرازى را یاد بگیرم. مدتى قبل از فیلمبردارى به شیراز رفتم 
در کوچه هاى شهر گشتم. از مغازه ها خرید مى کردم با آدم ها 
حرف مى زدم. حتى با آدم هایى که به شخصیت رحیم نزدیک 

بودند، صحبت کردم. لهجــه آدم ضعیف و قوى هم متفاوت 
است. این ها نکاتى بود که باید رعایت شود. بنابراین باید لهجه 
آدمى شــبیه رحیم را یاد مى گرفتم، آدمى که ضعیف بود.در 
نهایت فکر مى کنم تمام بینندگان دنیا با نگاه و چشمان رحیم 
ارتباط برقرار کردند. تالش کردم چشــم هاى خودم و نگاه 
خودم شبیه رحیم باشد. یعنى وقتى نگاه مى کنم امیر جدیدى 

نگاه نمى کند، رحیم نگاه مى کند.
من فکر مى کنم اگر قرار است قهرمان داشته باشیم، براى 
آبادى دنیا و آبادى زمین هرکسى باید قهرمان خودش باشد .

اگر هرکسى قهرمان خودش باشد و خودش را نجات بدهد و 
آدم خوبى باشد، مى تواند کنار دستى خودش را نجات بدهد. ما 
شعرى در فارسى داریم که مى گوید تو مگو همه به جنگند و ز 
صلح من چه آید. تو یکى نه اى هزارى تو چراغ خود برافروز.

یعنى مثل چراغ روش مى ماند. اگر آدم قهرمان خودش باشد، 
انگار چراغى روشن کرده و چراغ دیگرى روشن خواهد شد و به 
نظرم این باعث آبادنى و نجات خواهد شــد.اگر انســان آدم 
موثرى براى زمین(دنیا) باشد، او از نظر من قهرمان است. تمام 

کسانى که براى این زمین  موثر اند، قهرمان اند.
من بازیکن تنیس بودم اما به ادبیات و سینما و هنر عالقه 
داشتم. اما هیچ وقت فکر نمى کردم بازیگر شوم. ولى بخاطر 
عالقه اى که به هنر داشتم، به زعم من یک خردى باعث شد 
بازیگر شوم. من زیاد فیلم نمى دیدم اما عاشق هنر بودم. در 
واقع از روى فیلم دیدن و بخاطر سینما  بازیگر نشدم بلکه از 
روى جامعه شناســى، آدم شناســى  و عالقه به انسان ها  و 

مشاهده آنها بازیگر شدم.

جدیدترین گفتگوى امیر جدیدى درباره ایفاى نقش در «قهرمان فرهادى»

هرکس باید قهرمان خودش باشد
نادر طالب زاده

 دوباره برنامه «عصر» 
را اجرا مى کند

هانیه توسلى  
روى پرده سینماها

 مى آید 

تهیه کننــده برنامه «عصــر» از ادامــه درمان 
نادر طالــب زاده در منزل و بازگشــت او به اجرا و 

همکارى اش با برنامه شبکه افق خبر داد.
این مجرى، پژوهشــگر و برنامه ســاز تلویزیون 
بعد از دوران بسترى در بخش مراقبت هاى ویژه 
بیمارستان، مدت کوتاهى اســت به منزل رفته و 

ادامه درمان را دنبال مى کند. 
حمید جوادى تهیه کننده برنامه «عصر» گفت: ؛ 
چون موضوع نارسایى قلبى شان وجود دارد و باید 

مراحل درمان به خوبى پیش برود. 
وى افزود: او ایــن روزها کارهاى پژوهشــى و 
تحقیقى و ایده پردازى اش را دنبــال مى کند. اما 
براى حضور در اســتودیو باید این دوران نقاهت و 
درمان در منزل دنبال شود و شرایط جسمى شان 

به حالت عادى برگردد. 
تهیه کننده برنامه «عصر» در خصوص بازگشت 
نادر طالب زاده به اجراى ایــن برنامه تلویزیونى، 
خاطرنشان کرد: فعًال مشخص نیست تا چه زمانى 
ایشــان برمى گردند، اما ان شــاءا... بحث درمان 
ایشــان در منزل به خوبى پیش برود، بعد از نوروز 
1401، برنامه «عصر» را دوباره با نادر طالب زاده 
روى آنتن داشته باشــیم؛ چون این برنامه فقط با 

اجراى ایشان معنا پیدا مى کند. 
طالب زاده هشتم آذرماه 1400 هم به دلیل عوارض 
ناشى از عارضه قلبى و لختگى خون در بیمارستان 
بسترى شــده بود. او همان زمان توضیح داده بود 
که «6 ماه قبل دچار ایست قلبى شدم اما از هفته 
گذشته در پى افزایش سطح کراتین خون، تشکیل 
لخته خون در پاهایم و ناتوانى در راه رفتن در بخش 
مراقبت هاى ویژه بســترى و بعد از گذشت 4 روز 
و پس از انجام چندیــن آزمایش به بخش منتقل 

شدم.»

هانیه توســلى مى گوید نقش الهام در «بى صدا 
حلزون» یکى از سخت ترین نقش هاى زندگى اش 

بوده است.
«بى صــدا حلــزون» بــه کارگردانــى بهرنگ 
دزفولى زاده، نویســندگى محمدرضــا رهگذر و 
تهیه کنندگى مرتضى شایســته، به زودى اکران 

خواهد شد.  
هانیه توسلى، یکى از بازیگران این فیلم سینمایى 
با اعالم این مطلــب در صفحه اینســتاگرامش 

نوشت:
«بى صدا حلزون اکران مى شــود. به زودى. یکى 
از ســخت ترین نقش هایى که در زندگى ام بازى 
کردم. خیلى ســخت و پر از چالش بود اما همین 
سختى ها یک نقش را جذاب و شیرین مى کند. به 
امید یک اکران خوب. امیدوارم با توجه به شرایط 
خاص این روزها بتوانیــم اکران هاى مردمى هم 

داشته باشیم.» 
«بى صدا حلزون» ســال 1398 در بخش نگاه نو 
سى وهشتمین دوره جشــنواره فیلم فجر حضور 

داشت. 
بازیگران این فیلم هانیه توسلى، مهران احمدى، 
محسن کیایى، پدرام شریفى، بهنوش بختیارى و 
علیرضا جاللى تبار هستند و در خالصه داستان آن 
آمده است: «بى صدا حلزون داستان زنى است که 
بین احســاس و منطقش در حال تصمیم گیرى 
است.» هانیه توســلى در این فیلم نقش الهام را 

بازى مى کند.

امیر جدیدى در گفتگویى ویدیویى با  دنتون دویدسون درباره روند انتخاب خودش براى نقش «رحیم» در «قهرمان» ساخته اصغر فرهادى و نکاتى که کارگردان به او گوشزد 
کرد تا تبدیل به شخصیت رحیم بشود و نگاه خودش به این کاراکتر صحبت کرده است. اظهارات این بازیگر را بخوانید.
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اخبار غیررسمى از شروع فیلمبردارى دنباله «جوکر» در سال آینده 
میالدى حکایت دارد.

آخرین شــایعات درباره دنبالــه فیلم جوکر حاکى از آن اســت که 
پیش نویس اول فیلمنامه این اثر به استودیو برادران وارنر تحویل داده 

شده و فیلمبردارى آن سال آینده میالدى آغاز خواهد شد.
این خبر از ســوى یکى از منابع آگاه از داخل استودیو برادران وارنر 

مطرح شده ولى هنوز به طور رسمى تایید نشده است.
از زمان موفقیت بزرگ جوکِر تاد فیلیپس در ســال 2019، شایعاتى 
مبنى بر ساخت دنباله این فیلم مطرح شد. با این که اطالعاتى درباره 
محتواى فیلمنامه در دســت نیســت اما احتماال در جوکر 2 واکین 

فینیکس نقش آرتور فلک را تکرار خواهد کرد.
فیلم جوکر به کارگردانى تــاد فیلیپس و براســاس فیلمنامه اى از 
فیلیپس و اسکات سیلور ســاخته شــد. این فیلم داستان پیدایش 

شــخصیت جوکر را روایت مى کند و این که چطــور یک دلقک و 
کمدین ناموفق به خبیث ترین شخصیت شرور شهر گاتهام تبدیل 
شد. با وجود پایان باز قسمت اول عده اى معتقد بودند نیازى به ساخت 
دنباله این فیلم نیست اما فروش بیش از یک میلیارد دالرى جوکر در 
گیشه برادران وارنر را برآن داشت که فیلپیس و فینیکس را به ساخت 

قسمت دوم مجاب کند.
آخرین اخبار درباره قسمت دوم جوکر سال گذشته منتشر شد و خبر 
آمد که فیلیپس قرارداد نگارش فیلمنامه این فیلم را امضا کرده است 
اما این خبر نه از طرف استودیوى ســازنده و نه از طرف فیلیپس به 

طور رسمى تایید نشد.
بازیگر نقش جوکر نیز در مــاه اکتبر (مهر- آبــان) اعالم کرد اگر 
پیشنهادى براى بازى در قسمت دوم بگیرد از آن استقبال مى کند اما 

نمى تواند ساخت این فیلم را به طور رسمى تایید کند.

تهیه کننده مجموعه تلویزیونى «خودخواسته» به کارگردانى علیرضا 
بذرافشان گفت: تصویربردارى به تازگى به پایان رسیده است و بزودى 
و تا قبل از شروع سال جدید این سریال از شبکه یک سیما بروى آنتن 

مى رود.
امیرحســین طالبى کاشــانى ادامه داد: این ســریال یکى از آخرین 
سریال هایى است که عزت ا... مهرآوران در زمان حیات بازى کرده بود 
و ما نیز قصد داریم به طریقى این یادبود را گرامى داریم. بعد از سریال 

ما او در سریال ساخت ایران 3 نیز بازى کرد. 
کاشانى افزود: در حال حاضر نیز مراحل پایانى تدوین را مى گذرانیم و تا 
قسمت 20 پیش رفتیم و به زودى سریال به طور کامل آماده مى شود.

مجموعه تلویزیونى «خود خواسته» به تهیه کنندگى مشترك سعید 
ساالرزهى و امیرحســین طالبى کاشانى، در 34 قسمت از شبکه یک 

سیما پخش مى شود.

لوکیشن اصلى این سریال در خیابان حجاب بود، همچنین مدرسه در 
چهارراه سیروس، کالنترى، فرودگاه امام، بیمارستان و صرافى از دیگر 

لوکیشن هاى این سریال هستند. 
بازیگران این ســریال عبارتنداز: زنده یاد عزت ا... مهرآوران، سهیال 
گلستانى، محمد نادرى، علیرضا استادى، باربد بابایى، ایمان صفا، پاشا 
جمالى، صبا گرگین پور ، محیا دهقانى، پادینا کیانى، هدیه آزیدهاك، 
با حضور: حسین پاکدل، علیرضا آرا، آتش تقى پور، اسماعیل محرابى، 
پیام احمدى نیا، بهزاد رحیم خانى و بیژن بنفشــه خــواه، میرطاهر 
مظلومى، با حضور افتخارى ثریا قاسمى، با معرفى محمد صدیقى مهر.

به گــزارش فــارس، «خودخواســته» بــه نویســندگى امیرعلى 
نبویــان، علــى دادرس، بهــار نــوروز پــور،  آناهیتا خواجــه پور 
ســریال کمدى معمایى اســت و طنز صرف نیســت و داســتانى 

شیرین دارد.

ز مدل راه رفتن تا زبان بدن 
شــود. اگر قوى صحبت

در کوچه هاى شهر گشتم. از مغازه ها خرید مى کردم با آدم ها 
آدم هایى که به شخصیت رحیم نزدیک حرف مىزدم. حتى با

روى جامعه شناســى، آدم شناســى  و عالقه به انسان ها  و 
مشاهده آنها بازیگرشدم.

«جوکر 2» تولید مى شود؟  سریال عزت ا... مهرآوران در آستانه پخش

محمدحسین مهدویان کارگردان جوان و موفق کشورمان که براى اولین بار با سریال زخم 
کارى، وارد شبکه نمایش خانگى شده بود، سریال جدید خود را نیز در این شبکه کلید مى زند.

این کارگردان که با جدیدترین ساخته سینمایى خود با نام «مرد بازنده» در چهلمین دوره از 
جشنواره فجر حضور خواهد داشت، سریال جدید خود به نام «سرِخ سفید»را در بهار 1401 

مقابل دوربین خواهد برد.
سریال «سرِخ سفید» با اقتباس از رمانى به همین نام به نویسندگى مهدى یزدانى خرم است 
که فیلمنامه آن توسط همین نویسنده و ابراهیم امینى و على حسام فر نوشته مى شود و تهیه 

کنندگى آن بر عهده محمدرضا تخت کشیان است.

این سریال که داستان آن در سال هاى نخســت پس از انقالب اسالمى مى گذرد یک درام 
اجتماعى-خانوادگى است که به زندگى چند کاراکتر در بســتر اتفاقات سیاسى آن سال ها 

مى پردازد.
محمدحســین مهدویان پیش از این نیز فیلم هایى همچون «آخرین روزهاى زمستان»، 
«ماجراى نیمروز» و «درخت گردو» را با روایت قصه هاى  دهه 50 و 60 به تصویر کشیده بود.
سریال «سرخ سفید» که ممکن است پیش از پخش، نام آن تغییر کند در 30 تا 40 قسمت 
ساخته خواهد شد و حضور جواد عزتى به عنوان بازیگر نقش اول یکى از گزینه هاى احتمالى 

مى باشد.

امین میرى بازیگر باسابقه سینما، تلویزیون و تئاتر امسال با سه فیلم پرکارترین 
بازیگر جشنواره فیلم فجر در دوره چهلم محسوب مى شود، با این وجود وى 
تاکنون موفق به نامزدى یا دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر نشده و 
تالش مى کند تا امسال با این چهار فیلم بتواند به این موفقیت دست پیدا کند.

میرى امسال همچون سالهاى گذشته دست پر به جشنواره فیلم فجر آمده 
است، هرچند به واسطه غیبت نرگس آبیار وى امسال فیلمى با این کارگردان 
سینما ندارد اما میرى با سه فیلم پرکارترین بازیگر جشنواره فیلم فجر در دوره 

چهلم است. 
اودر سه فیلم «هناس» به کارگردانى حسین دارابى، «بیرو» ساخته مرتضى 

على عباس میرزایى و «بدون قرار قبلى» به کارگردانى بهروز شعیبى براى 
نخستین سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر در کارنامه خود مى جنگد. 

وى در فیلم ســینمایى «بدون قرار قبلى» باز بازیگرانى همچون مصطفى 
زمانى، صابر ابر و الهام کردا همبازى شده است، بهروز شعیبى در پنجمین کار 
سینمایى خود به تهیه کنندگى محمود بابایى روایتگر داستان بازگشت یک 
هنرمند به کشور پس از سال ها دورى است تا اداى دینى باشد به غم غربت 

هنرمندانى که سال ها در غربت زندگى کرده اند.
وى همچنین در فیلم سینمایى ورزشى بیرو به ایفاى نقش پرداخته که در آن 
با مهدى زمین پرداز، مهران نائل، رضا داوودنژاد همبازى است. در خالصه 

داستان بیرو آمده اســت: زندگى علیرضا بیرانوند، از کودکى تا اولین قرارداد 
رسمى اش در فوتبال، از فراز و فرودها و سختى هاى بسیار تا رودررویى اش با 
پنالتى رونالدو. از کودکى محروم تا عشق و تالش براى رسیدن به قله هاى 

دست نایافتنى.
هناس نام سومین فیلم میرى است که به کارگردانى «حسین دارابى» راهى 
چهلمین جشنواره فیلم فجر شده اســت، وى در این فیلم سیاسى با وحید 
رهبانى، مریال زارعى، ســیاوش طهمورث و بهروز شعیبى همبازى است.  
این فیلم روایتگر تشــویش هاى زنى در آستانه فروپاشــى و ازدست دادن 

زندگى اش است.

مهدویان و جواد عزتى دوباره در شبکه  نمایش خانگى

تالش پرکارترین بازیگر جشنواره  فجر براى کسب اولین سیمرغ

■■■
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از هفته بیستم رقابت هاى سوپرلیگ یونان، آ.ا.ك آتن میزبان 
ولوس بود و با نتیجه دو بر یک شکست خورد. در این بازى کریم 
انصارى فرد و میالد محمدى به دلیل حضور در اردوى تیم ملى 
فوتبال کشورمان غایب بودند ولى احسان حاج صفى دیگر ملى 
پوش کشورمان که به دلیل ابتال به کرونا این دوره از بازى هاى 
ملى را از دست داد، حضور 79 دقیقه در ترکیب تیم آ.ا.ك داشت. 
هر دو گل ولوس توسط ون ویرت در دقایق 16 و 85 (پنالتى) 

زده شد و  آرائخو تک گل آ.ا.ك را در دقیقه 20 به ثمر رساند.

شکست آ.ا.ك
 در حضور حاج صفى

04

صالح حردانى، مدافع راســت و ملى پوش تیم فوتبال فوالد 
خوزستان که از ابتداى فصل مورد نظر استقاللى ها قرار داشت، 
در یک قدمى انتقال به این تیم اســت تا یکى از خریدهاى 
زمستانى آبى پوشان باشــد. مذاکرات دو باشگاه استقالل و 
فوالد مدتهاست بر سر انتقال این بازیکن به صورت جدى در 
جریان است و شنیده مى شود این مذاکرات به مراحل نهایى 
خود نزدیک شده و به احتمال زیاد خیلى زود رسمیت خواهد 
یافت. استقاللى ها حداقل یک خرید خارجى هم براى خط 

میانى در دستور کار خواهند داشت.

مدافع ملى پوش در استقالل؟
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باشگاه هاى اروپایى معموًال با حضور یک بازیکن ایرانى در 
ترکیبشان با یک تحول بزرگ در میزان دنبال کنندگانشان 
در صفحات اجتماعى رو به رو مى شوند. باشگاه زنیت سن 
پترزبورگ روســیه هم که طى ســال هاى گذشته با وجود 
سردار آزمون در ترکیبش از نعمت ایرانى هاى همیشه فعال 
در فضاى مجازى بهره مند شده بود حاال با رفتن آزمون، در 
پستى جالب براى دنبال کنندگان ایرانى اش در اینستاگرام 
نوشت: «مى خواهیم به طور مخصوصا به هواداران خود از 
ایران که به لطف ســردار آزمون طرفدار ما شدند، صحبت 
کنیم. امیدواریم در این سه سال به زنیت عالقه پیدا کرده اید 
و همچنان باشگاه ما را دنبال کنید!» جالب تر آنجاست که 
چند غلط  نگارشى هم در این درخواســت عجیب باشگاه 

روسى که به زبان فارسى نوشته شده، دیده مى شود.

درخواست جالب زنیت
 از ایرانى ها

02

تمرینات تیم فوتبال ذوب آهن بعد از چند روز تعطیلى، یکى 
دو روزى است در اصفهان از سر گرفته شده است. شاگردان 
مهدى تارتار قرار اســت در ادامه برنامه آماده سازى شان 
براى حضور در نیم فصل دوم لیگ برتر به تهران سفر کنند 
و در دیدارى دوستانه در هفته پیش رو به مصاف گل  گهر 
سیرجان بروند. تیم فوتبال ذوب آهن باید در نخستین بازى 
رسمى پیش روى خود در قالب هفته هفدهم لیگ برتر، در 
تهران با استقالل دیدار کند. شاگردان امیر قلعه نویى نیز 

باید در شیراز به مصاف فجر برود.

مصاف گاندوها با گل گهر

تیــم ذوب آهــن نیز 
ماننــد دیگــر تیم ها 
فعالیت هــاى خود را 
براى جــذب بازیکن 
در پنجــره نقــل و 
انتقاالتى زمســتانى 
آغاز کرده اســت اما 
به نظر مى رسد نبود 
اعتبار مناســب و 

دات  بــاالى بازیکنان پیشنها
را براى ترانسفر لیگ برترى کار 

بــراى حضــور بازیکن به این تیم 
ســخت قدرتمنــد در نیم فصل  دوم 
ابتداى کرده است. برخى خرید  هــاى 
نتوانست انتظارات فصل کادر فنى ذوب آهن 

فوتبال دوســتان را برآورده کرده و تعدادى از آنها در لیست 
خروجى تارتار قرار گرفتند. این در حالى است که یکى از خطوط 
مطمئن تیم ذوب آهن در نیم فصل اول خط دفاعى این تیم بود 
که با حضور بازیکنان تازه وارد و قدیمى معضالت احتمالى تا حدودى 
مرتفع شــد. در همین خصوص خبرگزارى «ایمنا» با محمد قریشى، 

مدافع ذوب آهن گفتگویى انجام داده است.

ابتدا از نیم فصــل اول برایمان بگویید. وضعیت 
ذوب آهن در دفاع خیلى بهتر از دیگر خطوط بود و 
یکى از بهترین مهره هاى تیم بودید. وضعیت را 

چطور ارزیابى مى کنید؟
نیم فصل اول با توجه به تغییراتى که در سه جایگاه بازیکن، کادر فنى و 
مدیریت داشتیم هماهنگ شدن همه مجموعه با هم کمى سخت بود. 
حدود 15 بازیکن از تیم رفتند و بازیکنان جدید اضافه شدند. از طرف 
دیگر کادر فنى تمام تالش خود را داشــت. به نظر مى رسید زمان 
بیشترى براى هماهنگ شدن نیاز بود تا انتظارات برآورده شوند. 
درست است که در برخى بازى ها بازیکنان اشتباهاتى را داشتند و 
باعث شد تیم نتواند نتیجه بگیرد اما براى نیم فصل دوم با توجه به 

بازیکنانى که قرار است به تیم اضافه شوند امیدوارم به خوبى این روند 
پیش رود. این را باید بگویم که تمام تالش مان را مى کنیم تا نتایج نیم 

فصل اول را جبران شود و ذوب آهن را به جایگاه اصلى خود برسانیم.
از دو روز گذشــته تمرینات تیم شــروع شده و 
تعــدادى از بازیکنان در لیســت خروجى قرار 
گرفتند. فکر مى کنید بازیکنــان جایگزین مى 
توانند انتظارات را برآورده کنند؟ حتى در خصوص 
مهره هاى جذب شده انتقادات زیادى مطرح شد. 

نظر شما در این خصوص چیست؟
این یک بحث کامًال تخصصى است که به کادر فنى ارتباط دارد. مربیان 
تیم کامًال به شرایط اشراف دارند و بر اساس آن بازیکن جذب مى کنند. 
ممکن نیست همین طور به قضاوت نشست که فالن بازیکن عملکرد 
خوبى ندارد. در واقع مهم این است که مربى تیم چه انتظارى از بازیکن 
دارد و قصد دارد چه عملکردى در زمین داشــته باشد. به نظر مى رسد 
همین کافى باشد. به نظر من اینکه مى گویند بازیکن چقدر قیمت دارد، 
کجا توپ مى زده یا چه تعداد گل به ثمر رسانده زیاد مهم نیست. در این 
چند سال اخیر اسم ها درخشش خاصى نداشته اند. بیشتر تمرکز و تالش 
و سر حال بودن بازیکن است که مى تواند انتخاب یا خرید خوب را نشان 
دهد. مطمئناً آقاى تارتار با توجه به نیاز هایى که دارد خرید هایى را انجام 
مى دهد. امیدوارم بازیکنان مدنظر سرمربى با کمک باشگاه بتوانند جذب 
شوند تا در نیم فصل دوم هم بازى خوبى را بتوانیم به نمایش بگذاریم و 

هم نتایج خوبى کسب کنیم.
خریدهاى آقاى تارتار نشــان مى دهد سرمربى 
تیم در خط دفاعى و به ویــژه مدافعان مرکزى 
مشکلى نداشته است. وضعیت خط دفاع تیم را 

چطور مى بینید؟
واقعیت این است که خیلى دوست داشتم فضایى فراهم شود تا در این 
مورد صحبت کنم. آقاى تارتار که خودشان یک مربى فنى هستند و بودن 
در کنارشان باعث شده نکات زیادى را یاد بگیرم. از طرف دیگر دستیار 
آقاى تارتار یعنى حسین معمار، کمک هاى زیادى را به ما داشته است. 
معمار در پســت دفاع قبًال کار کرده و به جرات مى توانم بگویم امسال 
پیشرفت چند سطحى خود را مدیون ایشان هستم. این مربى از ابتداى 
فصل براى خط دفاعى وقت گذاشت و بعد از تمرین تمام نکات مورد نیاز 

را به مدافعان گفت. اگر در خط دفاع نقاط قوتى وجود داشته همگى به 
دلیل حضور این مربى است.

فکر مى کنید چرا خط هافبک و خط حمله به این 
سطح نرسید و دلیل این موضوع را چه مى دانید؟

بازیکنان همه زحمت مى کشند و شرایط خوب است اما در برخى پست 
ها مطمئنًا شرایط سخت تر بوده و انتظارات بیشتر است. فکر مى کنم 
اشتباهات فردى در این پست ها بیشتر بوده است. البته همگى مسئول 
این شرایط هستیم. اما مطمئناً در نیم فصل دوم بهتر مى شویم و در واقع 

با پختگى بیشتر اشتباهات به حداقل مى رسند.
از نیم فصل دوم صحبت کردید. فکر مى کنید این 
امکان وجود دارد ذوب آهــن در پایان 14 هفته 
باقى مانده نیم فصل دوم جایگاه خوبى در جدول 

پیدا کند؟
از روز اول که کادر فنى جدید آمد هــدف ما جایگاه هاى میانى یا بقا در 
لیگ برتر نبود. از همان روز هدف کسب جایگاه شش تیم اول جدول بود. 
حتى این قصد را داشتیم که براى کسب سهمیه بجنگیم چرا که تیم این 
پتانسیل را دارد. خیلى از بازى ها حق مان باخت نبود و با وجود عملکرد 
خوب روى اشتباهاتى که خودمان داشــتیم نتایج را واگذار کردیم. این 
را باید اضافه کنم که هنوز هم این اهداف وجود دارد و دور از دســترس 
نیستند. اگر نگاه مان به رده هایى پایین تر باشد قطعاً به جایى نمى رسیم. 
امیدوارم بتوانیم در نیم فصل ورق را برگردانده و نتایج خوبى کسب کنیم.

در پایان نیــم فصل انتقادات زیادى از ســوى 
هواداران ذوب آهن به عملکرد تیم وارد شد. فکر 

مى کنید این انتقادات تا چه حد درست بود؟
این انتقادات طبیعى است. سه سال اســت ذوب آهن آن طور که باید و 
شاید نتیجه نگرفته و امسال هم نسبت به دو سال قبل عملکرد بهترى 
داشته ایم. شرایط کمى بهتر شده اما هنوز هم باید گفت که این جایگاه 
واقعى و لیاقت اصلى ذوب آهن نیست. هواداران واقعى تیم حق دارند که 
از این نتایج ناراحت باشند. نگرانى هاى آنها را درك مى کنیم و دغدغه 
هایشان از طریق فضاى مجازى به ما منتقل شده و از آنها با خبر هستیم. 
از جانب خودم این قول را مى دهم که تالش بیشتر داشته باشیم، منسجم 
تر عمل کنیم و بدون اشتباه به زمین مسابقه برویم تا دل هوادارانى که 

واقعاً پیگیر و عالقمند به ذوب آهن هستند را شاد شود.

پزشک تیم فوتبال ســپاهان توضیحاتى را در 
خصوص شرایط این تیم و لغو اردوى بندرعباس 

ارائه کرد.
لغو اردوى زمستانى تیم فوتبال سپاهان به دلیل 
بیمارى چند بازیکن این نگرانى را به وجود آورد 
که ممکن است، تیم اصفهانى نیز مانند استقالل 
با یک بحران مواجه شود و ابتالى تعداد زیادى 
از بازیکنان و دیگر اعضاى تیم به کرونا، چالشى 

سخت را براى این تیم به وجود بیاورد.
عباســعلى ربیعى، پزشــک ســپاهان در این 
خصوص گفــت: در این شــرایط که شــیوع 
اومیکرون در کشــور شــدت گرفتــه، در هر 
مجموعه اى ممکن است یکى دو مبتال داشته 
باشــیم. ما هم از این قاعده مستثنى نیستیم. 
افرادى که احتماال تست شــان مثبت شود، به 
قرنطینه مى روند و پس از پشــت سر گذاشتن 
دوره بیمــارى و درمانى، به مجموعه 

اضافه مى شوند.

پزشک سپاهان در خصوص اینکه این نگرانى 
وجود دارد شرایطى مانند تیم استقالل در جمع 
زردپوشان حاکم شود، عنوان کرد: تعداد افراد 
مبتال به آن صورت نیســت که بگوییم اتفاقى 
مانند تیم استقالل افتاده اســت. یکى دو نفر 
مبتال بودند که قرنطینه شدند. اعداد و ارقامى 
در برخى رسانه ها مطرح مى شود تنها گمانه زنى 
افراد است. اگر کسى بیمار و داراى عالئم باشد 
تست مى گیریم، در صورت مثبت بودن نتیجه، 
او را از جمع اعضاى تیم کنار مى گذاریم و باید 

قرنطینه شود.
وى در مورد لغــو اردوى بندرعبــاس اظهار 
داشــت: نه بخاطر اینکه تعدادى مبتال شدند، 
بخاطر اینکه شرایط کشــور به گونه اى است 
که سفر کردن ریسک باالیى به خاطر حضور 
در فرودگاه، پرواز، هتــل و... دارد 
عاقالنه این بود که تیم در کمپ 

خودمان تمرین کند.

مدافع ذوب آهن:

نتایج نیم فصل اول را  جبران مى کنیم
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دات  بــاالىپیشنها
را براىلیگ برترى کار 

بــراىبازیکن به این تیم 
دوم قدرتمنــد در نیم فصل 
هــاىکرده است. برخى خرید 
آهن ذوب فنى نتوانستفصل کادر

فوتبال دوســتان را برآورده کرده و تعدادى از آنه
خروجى تارتار قرار گرفتند. این در حالى است که یکى
ای ذوبآهندر نیم فصل اول خط دفاعى تیم مطمئن
که با حضور بازیکنان تازه وارد و قدیمى معضالت احتمالى
مرتفع شــد. در همین خصوص خبرگزارى «ایمنا» با محم

مدافع ذوب آهن گفتگویى انجام داده است.

نیمفصــل اول برایمان بگویید. ابتدا از
دیگر خطو ذوب آهن در دفاع خیلىبهتر از
یکى از بهترین مهره هاى تیم بودید. وض

چطور ارزیابى مى کنید؟
ک نیم فصل اول با توجه به تغییراتى که در سه جایگاه بازیکن،
هم کمىس شتیم هماهنگ شدن همه مجموعه با
 بازیکن از تیم رفتند و بازیکنان جدید اضافه شدن
کادر فنى تمام تالش خود را داشــت. به نظر مىر
رى براى هماهنگ شدن نیاز بود تا انتظارات برآو
ت است که در برخى بازى ها بازیکنان اشتباهاتى
اما براى نیم فصل دوم  شد تیم نتواند نتیجه بگیرد

نتا

مهاجم آماده باشگاه زوریا امیدوار است حتى براى دقایقى هم که 
شده بتواند تجربه پوشیدن پیراهن ملى را به دست آورد.

در سه چهار سال گذشته شهاب زاهدى در قامت مهاجم فیکس در 
لیگ اوکراین آنقدر توانست در لباس تیم هاى المپیک دونتسک و 
زوریا بدرخشد که همه نگاه ها به درخشش او خیره شد و سرانجام 
رویاى چندین ســاله اش براى دعوت به تیم ملى محقق شد و او 

توانست به جمع ملى پوشان اضافه شود.
زاهدى فصل رویایى را در زوریا گذرانده و حتى شــایعاتى درباره 
عضویت او در تیــم ملى اوکراین به میان آمده بود اما ســرانجام 
اسکوچیچ با دعوت از این مهاجم 26 ساله روى شایعات خط قرمز 

کشید تا او در اردوى ملى حاضر شود.
حاال اما رویاى این مهاجم سابق پرســپولیس، فراتر از حضور در 
اردوى ملى اســت؛ شــهاب زاهدى در رقابت با بازیکنانى چون 
مهدى طارمى، کریم انصارى فرد و کاوه رضایى امیدوار اســت 
بتواند به پیراهن تیم ملى برسد و همه تالش خود را به کار بسته تا 

نظر اسکوچیچ را در تمرینات جلب کند.
شهاب زاهدى در مقابل عراق 90 دقیقه نیمکت نشین بود و اولین 
تجربه نیمکت نشــینى اش در تیم ملى را به دســت آورد و حاال 
امیدوار است امروز در مقابل امارات اولین تجربه بازى براى تیم 
ملى فوتبال ایران را هم به دست آورد و حتى در قامت یار تعویضى 
به ترکیب تیم ملى اضافه شــده و فرصت بازى را زیرنظر دراگان 
اسکوچیچ به دســت آورد که البته با 
توجه به تراکم بازیکنانى که در 
این پست روى نیمکت در 
خدمت تیم ملى بوده اند 
بعید است این فرصت 
محدود به زاهدى 

برسد.

رئیس سابق باشگاه اســپارتاك مسکو به نقد ستاره 
ملى پوش ایرانى زنیت به بهانه انتقالش به لورکوزن 

پرداخت.
ســردار آزمون ســتاره تیم ملى کشــورمان بعد از 
کشمکش هاى فراوان در نهایت رضایت نامه اش 
را از باشــگاه زنیت گرفت تا انتقالــى زودهنگام به 
بایرلورکوزن داشته باشد. آزمون بعد از 9 سال حضور 
در لیگ برتر روســیه در نهایت با قراردادى 5 ساله 

راهى باشگاه لورکوزن آلمان شد.
اندرى چرویچنکو، رئیس ســابق باشگاه اسپارتاك 
مســکو در زمینه جدایى ســتاره ایرانى از زنیت در 
مصاحبه اى گفت: به نظرم باشــگاه زنیت در انتقال 
آزمون دخالتى نداشــت و به نوعى هیــچ کاره بود. 
آزمون تالش کرد تا تجربه اى جدید در اروپا داشته 
باشد و براى این کار تالش کرد و به نتیجه نیز رسید.

این مســئول روســى در تحلیل عملکرد آزمون در 
بوندســلیگا گفت: به نظرم آلبرتو از آزمون عملکرد 
بهترى خواهد داشت. سردار در لیگ روسیه بازیکن 
خوبى بود اما در نیمى از 100 درصد موقعیت هایش 

را استفاده مى کرد.
رئیس سابق باشگاه اسپارتاك مسکو به نقد عملکرد 
ستاره ایرانى پرداخت و گفت: به نظرم سردار آزمون 
بازیکن درجه یک نیســت. او در بوندسلیگا به یک 

بازیکن متوسط تبدیل خواهد شد.

محمد محبى، بازیکن ســابق ســپاهان که این روزها در ســانتاکالرا پرتغال توپ 
مى زند هنوز بازى هاى تیم سابقش را در لیگ ایران دنبال مى کند و مى گوید: «مطمئنم 

آقامحرم (نویدکیا) ســپاهان را در صف مدعیان نگه مــى دارد و نگران 
نیستم.»

محمد محبى در گفتگو با همشهرى از اوضاع و احوال این روزها و 
رؤیاهاى آینده اش گفته است.

محبى در شروع صحبت ها از اهدافش براى لژیونرشدن و پیوستن 
به تیم ســانتاکالرا مى گوید: من وقتى از ســپاهان جدا شدم دنبال 

چالش جدید بودم، آن هم براى رسیدن به آرزوهایى که داشتم. وقتى 
وارد جزیره پونتا دلگادا شدم، شرایط به شکلى پیش رفت که تا االن تیم مان 

4 سرمربى داشته و این یک بدشانسى براى من بود. من هم نیاز به زمان 
داشتم. زبان پرتغالى هم بلد نبودم. البته زبان انگلیسى را به خوبى بلدم 
ولى براى اینکه جا بیفتم، باید خودم را با محیط و شرایط کشور پرتغال 
وفق مى دادم. تا مى آمدم در تیم جــا بیفتم، مربى تغییر مى کرد. مثال 
در مقابل پورتو در لیگ کاپ پرتغال خیلى خوب بازى کردم. بعد دچار 

مصدومیت شدم و 20 روز استراحت کردم و بعد از آن مربى جدید آمد.
محبى با اشــاره به گلزنى اش در بازى هفته گذشــته مقابل فامالیسائو 
مى گوید: لیگ پرتغال در ســطح باالیى قــرار دارد و بازى هایش خیلى 
فیزیکى، پرفشار و با دوندگى باالست. اینجا بازى کردن به هیچ وجه ساده 

نیست اما خوشحالم که اینجا را انتخاب کردم. حتى در ژانویه یکى دو پیشنهاد 
از قطر داشتم که رد کردم. نامه هاى رسمى از آنها و برخى از تیم هاى ایرانى به 

باشگاه آمده بود که مدیران باشگاه همگى آنها را رد کردند.
محبى با اشاره به درخشش مهدى طارمى، همشــهرى بوشهرى اش در لیگ پرتغال 
مى گوید: مهدى یک برند اســت که نان دلش و زحمتى که مى کشد را مى خورد. این 
یک چیز خیلى طبیعى است و هر روز هم بهتر مى شود. او همشهرى من است و برایش 
خیلى خوشحالم. من هم سعى مى کنم مثل او در پرتغال بدرخشم. بیرانوند و علیپور هم 
در لیگ پرتغال بازى مى کنند و به نوعى سفیر فوتبال ما هستند. براى همه آنها آرزوى 

موفقیت مى کنم.
بازیکن سابق سپاهان هنوز بازى هاى این تیم را در لیگ ایران دنبال مى کند: مطمئنم 
آقامحرم (نویدکیا) ســپاهان را در صف مدعیان نگه مى دارد و نگران نیستم؛ چراکه 
سپاهان باشگاهى بزرگ و با ساختار مناسب است و مطمئن باشید در آخر فصل سپاهان 
را در ردیف مدعیان خواهید دید. این تیم در کنار لیگ، در آسیا هم خوب نتیجه مى گیرد.

بیمارى در سپاهان مثل استقالل نیست

آزمون در
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مى شود!
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رئیس سابق باشگاه اس
ملى پوش ایرانى زنیت

پرداخت.
ســردار آزمون ســت
کشمکش هاى فراو
را از باشــگاه زنیت گ
بایرلورکوزن داشته با
در لیگ برتر روســیه
راهى باشگاه لورکوزن
اندرى چرویچنکو، رئ
مســکو در زمینه جد
مصاحبه اى گفت: به
آزمون دخالتى نداشــ
تا آزمونتالشکرد

باشد و براى این کار تال
این مســئول روســ
بوندســلیگا گفت: به
بهترى خواهد داشت
خوبى بود اما در نیمى

را استفاده مىکرد.
رئیسسابق باشگاه اس
ستاره ایرانى پرداخت
بازیکن درجه یک نیس
بازیکن متوسط تبد

 باز

محمد محبى: محرم، سپاهان را 
در صف مدعیان نگه مى دارد

اردوى اول شهاب؛ 
بوى پیراهن تیم ملى!

و 0شهابزاهدى در مقابل عراق90 دقیقه نیمکت نشینبود
و تجربه نیمکت نشــینى اش در تیم ملى را به دســت آورد
امیدوار است امروز در مقابل امارات اولین تجربه بازى براى
ملى فوتبال ایران را هم به دست آورد و حتى در قامت یار تعو
به ترکیب تیم ملىاضافه شــده و فرصت بازى را زیرنظر د
اسکوچیچ به دســت آورد که ا
توجه به تراکم بازیکنانى
این پست روى نیمک
خدمت تیم ملى بو
بعید است این فر
محدود به زا

برسد.
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م. بیرانوند و علیپور هم 
 براى همه آنها آرزوى 

دنبال مى کند: مطمئنم
و نگران نیستم؛ چراکه 
د در آخر فصل سپاهان 
م خوب نتیجه مى گیرد.

باید در شیراز به مصاف فجر برود.
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یاسین ســلمانى، هافبک ملى پوش تیم فوتبال سپاهان که 
مدتى به دلیل مصدومیت از تمرینات و ترکیب این تیم دور 
بود، در آستانه بهبودى و حضور در تمرین طالیى پوشان است.  
این بازیکن فعًال در حال پشت سر گذاشتن تمرینات انفرادى 
است و روزهاى پایان مصدومیت خودش را سپرى مى کند و 

طى روزهاى آینده به تمرینات گروهى اضافه خواهد شد.

بازگشت یاسین
 به تمرینات

و ل یم
مدیریت داش
5حدود 15
دیگر ک
بیشتر
درست
باعث
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خــود را در اداره ثبت 
اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره 4752 مورخه 
1400/09/18 آقاى محمد یوسفى تندرانى فرزند محمد على ششدانگ یکبابخانه  به 
مساحت 152 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى از 325  اصلى واقع در قطعه5  
بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/11/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/27 - 1269368/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسى / 11/169

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

ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شماره 140060302177000602 مورخه 1400/10/15 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى على گشول  فرزند حسینعلى بشماره شناســنامه 546  فریدونشهر و شماره ملى 
1129083357  در ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى  قسمتى از پالك 291  فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 219/82 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى خانم کفایت کوهستانى محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره 140060302177000350 مورخه 1400/07/27 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى حسین زارى اشنى   فرزند قاسمعلى بشماره شناسنامه 27 نجف آباد و شماره ملى 
1091896003  در ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 1319  فرعى واقع 
در روستاى اشن  9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 601/25 مترمربع انتقالى 

از مالک رسمى آقاى سیف اله شیرى محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره 140060302177000601 مورخه 1400/10/15 هیات قانون 

تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
جواد میرزا صالحى    فرزند تقى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080205772 نجف 
آباد در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 1716  فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 189/5مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى آقاى غالمرضا مومنى دهقى محرز گردیده است.
4- برابر راى شماره 140060302177000600 مورخه 1400/10/15 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
محسن میرزا صالحى   فرزند تقى بشماره شناسنامه و شماره ملى 1080142959  در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 1716 فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 189/50 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى غالمرضا مومنى دهقى محرز گردیده است.
5- برابر راى شماره 140060302177000570 مورخه 1400/10/08 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم زهرا آقا محمدى  فرزند محمد على بشماره شناسنامه 4 نجف آباد  و شماره ملى 
1091924937  در ششدانگ یکباب خانه بر روى  قسمتى از پالك 1840فرعى واقع 
در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 236/95 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى ابوالقاسم هاشمى دهقى محرز گردیده است.
6- برابر راى شماره 140060302177000571 مورخه 1400/10/08 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
همایون حیدرى اشنى فرزندحبیب اله بشماره شناســنامه  84 نجف آباد و شماره ملى 
1092345655 در ششدانگ یک درب  باغ بر روى  قسمتى از پالك 939 فرعى واقع در 
روستاى اشن  9 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 1368/76  مترمربع انتقالى 

از مالک رسمى وراث محمد جواد آخوندى  محرز گردیده است.
7- برابر راى شماره 140060302177000611 مورخه 1400/10/22 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى محمد على آقابابائى دهقى فرزند حسن  بشــماره شناسنامه 126 نجف آباد  و 
شماره ملى 1091866228   در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یک درب باغ  بر روى  
قســمتى از پالك 2216 فرعى واقع در دهق 4 اصلى بخــش 15 ثبت اصفهان به 
مساحت 1273/46 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم فرنگیس معصومى دهقى 

محرز گردیده است.
8- برابر راى شماره 140060302177000614 مورخه 1400/10/23 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقاى حسین مصلحى   فرزند قربانعلى بشماره شناسنامه 1208  نجف آباد و شماره ملى 

1090621884 در ششدانگ یکدرب باغ بر روى ششــدانگ پالك 336  فرعى واقع 
در روســتاى خونداب 5 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 1400/50 مترمربع 
انتقالى از مالک رسمى حسین خوندابى و ام کلثوم قاسمى خوندابى محرز گردیده است.

9- برابر راى شماره 140060302177000556 مورخه 1400/09/29 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض 
خانم سهیال مومنى دهقى   فرزند مصطفى بشماره شناسنامه  1 نجف آباد و شماره ملى 
1092039163  در ششدانگ یکباب خانه  احداثى بر روى  قسمتى از پالك 839 فرعى 
واقع در دهق 4 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 305/74 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى شکراله احمدى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 

سند رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز 
منتشر مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1400/11/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
چهارشــنبه 1400/11/27 - 1268660/م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت - نصراله علینقیان /11/171

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

شــماره: 140060302012000389 - تاریــخ: 1400/10/26- برابر راى شــماره 
140060302012000351 هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن 
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضى شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در 
ششدانگ یکباب ساختمان موتورخانه چاه آب شرب به مساحت 277,73 مترمربع بر 
روى قسمتى از پالك 1 فرعى از 4 اصلى واقع در شهر دامنه خریدارى از مالک رسمى 
آقاى بهزاد ترکیان محرز گردیده اســت. 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 باشــند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در 
صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. م الف: 1267618- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/12 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/11/27 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک فریدن - محسن 

مقصودى /11/173 

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

شــماره: 140060302012000407 - تاریــخ: 1400/10/27- برابر راى شــماره 
140060302012000380 هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در ششدانگ 
یکباب ساختمان موتورخانه آب شرب و محوطه به مساحت 900,75 مترمربع بر روى 
قسمتى از پالك 5 فرعى از 89 اصلى واقع در اراضى مزروعى دروینان روستاى ننادگان 
خریدارى از مالکین رسمى اهالى روســتاى ننادگان محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. م الف: 1268486- تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/12 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/27 - رئیس ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک 

فریدن - محسن مقصودى /11/175

همزمان با اعالم برنامه دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالى در زمینه بازگشت به آموزش حضورى دانشجویان 
از نیم سال دوم تحصیلى، نقشه شهرهاى کشور از نظر 
شــیوع ســویه جدید کرونا ویروس(اومیکرون) تغییر 

رنگ داد.
عزم دانشــگاه ها براى از ســرگیرى آموزش حضورى 
دانشــجویان از نیمســال دوم در حالى با جدیت دنبال 
مى شود که طى دو هفته اخیر مسئوالن وزارت بهداشت 
مرتب و به انحاء مختلف در خصوص شروع پیک ششم 
شیوع کرونا ویروس هشــدار داده اند، به گونه اى که بر 
اساس آمار وزارت بهداشت نزدیک 25 هزار بیمار جدید 

مبتال به کووید19 در کشور شناســایى شده  که بیش از 
یکهزار نفر از آنها بسترى شــده اند و به دنبال آغاز پیک 
ششم شیوع کرونا ، ستاد ملى مقابله با کرونا تصمیم به 
بازگشــت برخى محدودیت هاى کرونایى در شهرهاى 

مختلف از جمله شهرهاى قرمز گرفته است.
بنابراین با توجه به شرایط کشــور از نظر شیوع ویروس 
اومیکرون باید منتظر مانــد و دید آیا تغییرى در تصمیم 
ســتاد ملى مقابله با کرونا در خصوص صــدور مجوز 
بازگشایى حضورى دانشــگاه ها نیز ایجاد مى شود؟ یا 
دانشگاه ها بر اساس برنامه هاى ابالغى و از پیش تعیین 

شده،  آموزش حضورى را از سرخواهند گرفت.

معاون وزیر بهداشت گفت: گسترش ابتالء به اومیکرون و 
پیک ششم کرونا تا 3 هفته آتى ادامه دارد.

کمال حیدرى اظهار کرد: یک ماه و نیم پیش اولین مورد 
اومیکرون گزارش شــد و تالش کردیم مانع از ورود این 
ویروس از مرزها شــویم که این اتفاق آرام آرم رخ داد و از 

هفته گذشته این روند سرعت گرفت.
وى ادامه داد: اومیکرون طورى به سرعت منتشر مى شود 
که آمار جهشى باال مى رود و در کالنشهرها تسریع انتشار 

داریم.
معاون وزیر بهداشت یادآور شد: مشهد، قم، یزد و تهران و 
اصفهان بیشترین آمار را داشتند و این آمارها نمونه است 

و باید بر اساس سرعت انتشار این آمار را باید بررسى کرد.
حیدرى توضیح داد: بعــد از 25 روز شــاهد نزول ابتالء 
خواهیم بود و دوتا ســه هفته ســخت را پیش رو داریم. 
تالش مى کنیم محدودیت ها برنگردد اما این بســتگى 

به رعایت دارد.
وى اظهار کرد: اومیکرون مانند دلتا خطرناك نیست اما 
ابتالء گسترده تر است و افرادى که پایشان به بیمارستان باز 
مى شود از دلتا بیشتر است. کشورهایى که زودتر از ما درگیر 

شدند در مدت زمان کمى شاهد ابتالى گسترده بودند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: حالت جهشى در 

ابتالء در کشور ما در حال رخ دادن است.

اومیکرون با بازگشایى 
دانشگاه ها چه مى کند؟

3 هفته سخت کرونایى را 
پیش رو داریم

افزایش شهرهاى قرمز 
   خبر آنالیـن | اپلیکیشن ماسـک وابسته به وزارت 
بهداشت نقشـه جدید کرونایى کشـور را در 10 دى ماه 
1400 منتشـر کرد. طبق اطالعات منتشر شـده در این 
نقشه شهرهاى دیگرى به لیست شهرهاى قرمز اضافه 
شـدند. ماسـک اعالم کرد دماوند و فیروزکوه (تهران)، 
تربت حیدریه (خراسـان رضوى)، زرند (کرمان)، رامسر 
(مازندران)، اراك (مرکزى)، جاسک (هرمزگان) و میبد 

(یزد) هم در وضعیت قرمز قرار گرفتند. 

جایگزین آسترازنکا 
   ایسـنا | امیرحسـین مقتدرمژدهـى متخصـص 
بیمارى هاى عفونى در رابطه با واکسیناسیون در بوستر، 
اظهار کرد: افرادى که دو ُدز واکسـن آسترازنکا دریافت 
کردند، مى توانند ُدز بوسـتر را سـه ماه پس از واکسـن، 

اسپایکوژن  و پاستوکووك دریافت کنند.

تجربیات را تکرار نکنید
   ایسـنا | دکتر حسـین کرمانپـور، مدیـر اورژانس 
بیمارستان سـینا تهران با تاکید بر لزوم اتخاذ تصمیم به 
موقع براى مدیریت شرایط کروناى اومیکرون در کشور، 
گفت: ممکن است میزان مرگ و میر ظرف مدتى کوتاه 
و نهایتاً تا آخر بهمن ماه مجدداً سه رقمى شود. از آنجایى 
که سرایت اومیکرون به شدت باال است نباید تجربیات 

قبلى تکرار شود.

آگهى تغییرات
شرکت آشیان سراى مهر شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 61909 و شناســه ملى 10103941009 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/10/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حامد رضائى به کد ملى1286017327 بعنوان رئیس هیئت مدیره وسمانه فاتحى به کد ملى 1292606614 
بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و شنتیا نیلفروشان به کد ملى 1271047284 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا 
و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1269577)

آگهى تغییرات
شرکت شتابدهنده کارآفرینى مطمئن ســهامى خاص به شــماره ثبت 69459 و شناسه ملى 14010573712 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 1400/10/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمد یقینى بشماره ملى 0480580677 بســمت رئیس هیئت مدیره، مهدى کالنترى بشماره ملى 
1287066062 بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، مجید زمانیان بشماره ملى 1271305402 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود خشگه ئى 
بشماره ملى 1287244726 بسمت عضو هیئت مدیره براى مابقى مدت تصدى هیئت مدیره (تا تاریخ 1402/08/04) انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد 
بهادر و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
و در غیاب هر یک از این دو نفر با امضاى نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1269571)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین مشاور شایان نیرو آریا شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 40222 و شناســه ملى 10260579089 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حســن نصر آزادانى به شماره ملى 1282925636به سمت 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مسعود کالنتر نیستانکى به شماره ملى 0452827371به سمت نایب رئیس هئیت مدیره و سید مهدى 
کلوشانى به شماره ملى 1287330355به سمت عضو هئیت مدیره براى بقیه مدت دو سال تا تاریخ 1401/08/10 انتخاب شدند. کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت داراى اعتبار مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1269612)

آگهى تغییرات
شرکت آرا پلیمر نیکان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 43864 و شناسه ملى 10260617622 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * سیمین باغبان بصیر به کدملى 1284633871 ، على قیدرلوئى به کدملى 1291861025 
و ســاناز قیدرلوئى به کدملى 1292896086 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. * على اسماعیلى پور به کدملى 
1285114558 و محمد آقا دادى به کدملى 1281801720 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . * 
روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1269611)

آگهى فقدان مدرك
پروانه بهره بــردارى به شــماره 113024/1319238 مورخ 
1397/12/04 متعلق به شــرکت گلبهار پســند ســپاهان 
(سهامى خاص)، ثبت شــده به شــماره 4169 و شناسه ملى 
14006643043 به نشانى استان اصفهان، شهرستان نجف 
آباد، شهرك صنعتى علویجه و کدپستى 8551874432 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

روى موج کووید-19

مدیر گروه مامایى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
بهتر است حداقل 12 هفته از زمان باردارى مادر سپرى شده 

باشد و بعد از این مدت، واکسیناسیون کرونا انجام شود.
محبوبه والیانى درخصوص اهمیت خودمراقبتى مادران 
باردار در اپیدمى کرونا اظهار کرد: وضعیت جسم سالم مادر و 
برخوردارى از عضالت، مغز و استخوان قوى براى باردارى 
سالم وى ضرورى است. باید مادر این توانمندى را داشته 
باشد زمانى که جنین در رحم شکل مى گیرد، بتواند به اندازه 

کافى خون رسانى را به جنین داشته باشد.
وى اضافه کرد: باید مادر در ایام باردارى تغذیه خوبى داشته 
باشد تا بتواند جنین را به خوبى رشد دهد؛ در زمان باردارى 
تقویت عضالت و سیستم اسکلتى بدن مهم است تا مادر 
بتواند شرایط مناسب را موقع زایمان را براى خود و جنین 

فراهم کند.
اســتادیار و مدیر گروه مامایى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان تاکید کرد: بررسى بسیارى از موارد آزمایشگاهى 
و بیمارى هاى زمینه اى مادران در ایام باردارى وابسته به 
فراهم بودن شــرایط الزم فیزیکى بدن آن ها اســت. در 

پاندمى کرونا معموًال سیستم ایمنى مادران باردار افت پیدا 
مى کند و توجه به این مسئله حائز اهمیت است.

والیانى تصریح کــرد: با توجه به اینکــه از همان ابتداى 
باردارى که قرار است جنین در رحم مادر حفظ شود، معموًال 
افت سیســتم ایمنى را در بین مادران بــاردار مى بینیم؛ 
بنابراین امکان ابتال به بیمارى هــاى عفونى براى آن ها 

بیشتر است.
وى ادامه داد: در حال حاضر خطر ابتال به بیمارى کووید 
-19 وجود دارد و به مادران توصیه مى شــود حتمًا قبًال 
از باردار شدن واکسیناســیون کرونا را انجام دهند. انجام 
واکسیناسیون کووید -19 به آن ها کمک مى کند در این 
پاندمى استرس و نگرانى شدید از ابتال به این ویروس را 

نداشته باشند.
استادیار و مدیر گروه مامایى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت: اگر براى مادرى تاکنون شرایط تزریق واکسن کرونا 
مهیا نبوده است، در زمان باردارى و با سپرى شدن سه ماهه 
اول باردارى مى تواند تزریق واکسن کووید -19 را انجام 
دهد و در سه ماهه اول باردارى واکسیناسیون کرونا براى 

مادران باردار توصیه نمى شود.
والیانى اظهــار کرد: به دلیــل اینکه در زمــان باردارى 
مادر ارگانوژنز جنین، تشــکیل ارگان ها و سیســتم هاى 
مختلف بدن جنین وجــود دارد و احتمال دارد تحت تأثیر 
کوچک ترین عوامل تغییر پیدا کرده و مشکالتى را براى 
جنین ایجاد کند، بنابراین بهتر اســت حداقل 12 هفته از 
زمان باردارى مادر سپرى شده باشــد و بعد از این مدت 
واکسیناسیون کرونا را انجام شود. در حال حاضر ایمن ترین 

واکسن براى مادران باردار «سینوفارم» است.
اســتادیار و مدیر گروه مامایى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان تاکید کرد: اکنون براى همه مادران باردار تزریق 

واکسن کروناى «سینوفارم چینى» توصیه مى شود.
والیانى اضافه کرد: براى مثال اگر مادر باردارى به دالیلى 
در حال مصرف داروى ضد انعقاد خون است و نگرانى از 
تزریق واکســن کرونا دارد، واکسیناسیون مشکلى ایجاد 
نمى کند و مطابق پروتکل کشورى تنها به همکاران توصیه 
مى شود تزریق واکسن کرونا را به صورت عمیق تر براى 

آن ها انجام دهند.

سینوفارم؛ ایمن ترین واکسن براى مادران باردار

یک متخصــص بیمارى هاى عفونــى گفت: عالئم 
ســویه  اومیکرون ویروس کرونا به هیچ وجه شــبیه 

سرماخوردگى نبوده و کامال شبیه به آنفلوانزا است.
دکتر سید مهدى حقدوست با بیان اینکه عالئم سویه 
اومیکرون با ســویه دلتاى کرونا تفاوت زیادى دارد، 
اظهار کرد: در سویه دلتاى ویروس کرونا فرد مبتال ابتدا 
تب کرده و در اوایل بد حال شده، سپس در میانه حال 
او بهتر شده اما در روزهاى نهم و دهم دوره  بیمارى نیز 
حال او بدتر مى شود. در سویه  اومیکرون ویروس کرونا 

عالیم آن به شکل ویروس آنفلوانزا شروع مى شود و با 
سرماخوردگى تفاوت بسیارى دارد.

حقدوست در تشریح عالئم سویه اومیکرون ویروس 
کرونا خاطرنشان کرد: در ســرماخوردگى آب ریزش 
بینى و عطســه فراوان اســت اما اومیکرون به شکل 
تک عطسه، آبریزش بینى، سردرد شدید، درد اندام ها، 
بى حالى، تعریق بسیار شدید در حد خیس شدن بالش و 

سرفه  کمتر خود را نشان مى دهد.
وى همچنین افزود: درگیرى ریوى در سویه اومیکرون 
نسبت به سویه دلتاى بســیار کمتر است اما افرادى 
که تاکنون هیچ واکســنى تزریق نکرده اند، احتمال 
درگیرى ریوى دارنــد، البته حتى در میــان افرادى 
که واکســینه شــده اند نیز احتمــال درگیرى ریوى 
وجود دارد اما بســیار بســیار کمتر از افراد واکسینه

 نشده است.
این متخصــص بیمارى هاى عفونــى داخلى یادآور 
شــد: ســویه اومیکرون ویروس کرونا، شیوع بسیار 
بسیار باالیى داشته و به شدت در حال گسترش است 
به گونه اى که اعضاى فامیل همه باهم مبتال مى شوند، 
در حالیکه سرماخوردگى اینگونه نیست اما اومیکرون 

مسرى بوده و سرایت باالیى دارد.

اومیکرون شبیه 
آنفلوآنزاست یا 
سرماخوردگى؟
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آگهى تغییرات 
شــرکت جاوید تجارت جوالن ســهامى خاص به 
شماره ثبت 51580 و شناسه ملى 10260702537 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/10/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
محل شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله وحید ، 
کوچه شهید سید حسینى[91] ، بلوار کشاورز ، پالك 
0 ، ساختمان آسمان ، طبقه سوم ، واحد 4 کدپستى 
8176915873 تغییر یافت و ماده 4 اساســنامه 
اصالح شــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1269569)

آگهى تغییرات 
شــرکت صنایع ظریف پالست ســپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 45693 و شناســه ملى 
10260636732 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/02 ســرمایه 
شــرکت از مبلــغ 3221000000 ریــال به مبلغ 
5000000000 ریال از محل مطالبات حال شــده و 
صدور سهام جدید افزایش یافت که تماما پرداخت 
گردید و ماده 5 اساسنامه بشــرح زیراصالح شد : 
سرمایه شــرکت مبلغ 5000000000 ریال نقدى 
است که به 500000 سهم با نام عادى 10000 ریالى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1269566)

تاسیس
موسسه غیر تجارى انجمن صنفى کارگران ساختمانى شهرستان تیران و کرون درتاریخ 1400/08/01 به شماره ثبت 145 به شناسه ملى 14010450178 ثبت 
و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : انجمن صنفى کارگران ساختمانى شهرستان تیران و کرون موسسه 
غیر تجارى موضوع فعالیت :وظایف اساسى و عام انجمن صنفى : - کوشش در جهت استیفاى حقوق و خواستهاى مشروع و قانونى اعضا از طریق ایجاد زمینه هاى 
مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن. - برنامه ریزى و پیگیرى در ارتقاى ســطح مهارت کارگران عضو - تالش براى آموزش فرهنگى و اجتماعى اعضا به منظور 
ارتقاى سطح آگهى هاى الزم در شناخت و تامین حقوق اعضا . - تالش در بررسى و تحقیق در خصوص مشکالت ، نارسایى هاى اقتصادى ، مهارتى ، افزایش بهره 
ورى و ارایه پیشنهادات به اعضا ، مدیران و مسئوالن مربوط. - جمع آورى اطالعات ، بررسى و تحقیق درباره مشکالت ، شناخت نیازها و اولویتها. - دریافت ورودیه ، 
حق عضویت و کمک هاى مالى داوطلبانه ى اعضا. - همکارى در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهاى تعاونى وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن 
صنفى و تالش جهت تامین امکانت رفاهى اعضا با رعایت مقررات مربوط. - همکارى با وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى در جهت شناخت بهتر مشکالت کارگرى 
و اجراى قانون کار. - حمایت ودفاع از حقوق و منافع صنفى و حرفه اى اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانى مراجع و سازمان هاى دولتى و ملى. 10 - خرید، 
فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول انجمن صنفى به نام و به حساب انجمن صنفى مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد. - شرکت در مذاکرات حرفه 
اى با سایر سازمانهاى کارگرى ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهاى دسته جمعى با سازمانهاى کارفرمایى. - پیوستن به انجمن هاى صنفى همگن به منظور تشکیل 
یا عضویت در کانون با رعایت مقررات قانونى - فعالیت مشترك با کانون انجمن هاى صنفى مربوط در حدود قوانین و مقررات کشور. - همکارى با سایر تشکل هاى 
صنفى مبوط و انجام ســایر وظایف و اختیاراتى که به موجب مقررات قانونى بر عهده ى انجمن هاى صنفى قرار داده شده یا خواهد شد. . به موجب مجوز از اداره کل 
وزارت کار و امور اجتماعى برابر با شماره مجوز 1202 در تاریخ 1400/06/10در استان مربوطه این آگهى به ثبت رسید. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان تیران و کرون ، بخش مرکزى ، شــهر تیران، محله منطقه 2 ، خیابان 15خرداد ، خیابان امام رضا ، پالك 50 ، طبقه همکف 
کدپستى 8531935151 مدیران آقاى رضا نوروزى احمدرضایى به شماره ملى 5490080612 به سمت خزانه دار به مدت 3 سال آقاى ابوالقاسم قاسمى به شماره 
ملى 5499029504 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى بهروز دادخواه به شماره ملى 5499394261 به سمت دبیر به مدت 3 سال آقاى عباس 
محمدیان به شماره ملى 5499417547 به سمت عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى جالل یادگار تیرانى به شماره ملى 5499438374 به سمت 
عضو على البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال آقاى حمید افشارى به شــماره ملى 5759316486 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه مکاتبات ادارى و اوراق عادى انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره و دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالى اوراق رسمى بهادار و قراردادهاى تعهدآور که به 
تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاء مشترك صاحبان امضاى مجاز خزانه دار و رییس هیات مدیره و دبیر و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود. بازرسان آقاى 
حسین دادخواه تهرانى به شماره ملى 5499022623 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مهدى خرمدل به شماره ملى 5499400857 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد. ثبت به استناد مجوز شماره 1202 مورخ 1400/06/10 اداره تعاون تیران و کرون اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون (1269576)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى کرانه ســازان زنده رود شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 39828 و شناسه ملى 
10260574922 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1398/11/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله سلمان 
فارسى ، کوچه شهید چمران ، بن بست گلها ، پالك 
6 ، طبقه همکف کدپستى 8158976771 انتقال 
یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1269581)

آگهى تغییرات 
شــرکت نیلو عمران زاینده رود ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 14168 و شناســه ملــى 
10260351698 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/10/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : یاسر طوقانى به کدملى 
1290556431 و حســین طوقانــى به کدملى 
1282241011 و نیلوفــر طوقانــى به کدملى 
1287066372 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1269580)

آگهى تغییرات 
شــرکت الوان فراز سپاهان ســهامى خاص به شماره 
ثبت 56351 و شناســه ملــى 14005912378 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/10/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: طبق اختیار تفویض شده از 
مجمع عمومى فوق العــاده 1400/10/21 در خصوص 
افزایش سرمایه به هیئت مدیره، سرمایه شرکت از محل 
واریز نقدى و صدور سهام جدید از مبلغ 5000000 ریال 
به مبلغ 14005000000 ریال افزایش یافت و ماده 5 
اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 
14005000000 ریال نقدى است منقسم به 280100 
سهم 50000 ریالى با نام عادى که تماما پرداخت شده 
اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1269617)

آگهى تغییرات 
شرکت اطلس استیل پایا تجارت سهامى خاص به شماره 
ثبت 64306 و شناسه ملى 14009061389 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : موسســه 
حسابرســى و خدمات مدیریت نواندیشان حسابداران 
رسمى به شناسه ملى 10100200524 به سمت بازرس 
اصلى و محمد یوسفى به شماره ملى 5659646638به 
ســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدنــد. روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب شد. تراز و صورتهاى 
مالى منتهى به 1399/12/30 به تصویب رسید./ اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1269585)

یک آسیب شــناس درباره کــودك آزارى در فضاى 
مجازى گفت: «یکــى از فرآیندهایى کــه با ظهور و 
گسترش فضاى مجازى به طور چشم گیرى افزایش 
یافته کودك آزارى اســت. البته کــودك آزارى فقط 
شکنجه یا تنبیه کودکان نیســت بلکه محروم کردن 
کودکان از ابعاد عاطفى والدیــن یا محروم کردن آنها 
از بازى و سرگرمى هاى رسانه اى یا رایانه اى است که 
عوارض و آسیب هایى بر بینایى و اعصاب کودکان دارد.
مجید ابهرى درباره رایج ترین کودك آزارى در فضاى 
مجازى گفــت:  «رایج ترین کــودك آزارى در فضاى 
مجازى سوء استفاده جنسى از کودکان و آموزش ابعاد 

مختلف رفتارهاى زننده در فضاى مجازى است.»
ابهرى درباره مدلینگ کردن کودکان در فضاى مجازى 
اظهار کرد: یکى از بهره بردارى هاى بسیار نامطلوب و 
نامشــروع در فضاى مجازى مدلینگ کردن کودکان 
است که در مدلینگ، کودکان برخالف توانایى فکرى، 
ذهنى و عقلى خود وادار مى شوند برخى رفتارها را براى 
مدتى طوالنى تکرار کنند. از این رفتارها مى توان به راه 
رفتنى که به آن کتواك( راه رفتن گربه اى) مى گویند 
اشاره کرد که این نوع راه رفتن حتى براى افراد بزرگسال 
هم دشوار است، ایستادن در ساعات طوالنى، پوشیدن 
لباس هاى مختلف و ژســت هایى که فراتر از توانایى 

کودکان است موجب آزارهاى روانى و رفتارى کودکان 
مى شود.

این آسیب شناس درباره ساخت صفحه هایى که والدین 
در فضاى مجازى براى کودکان خود راه اندازى مى کنند 
نیز گفت: «برخى والدین در فضاى مجازى قبل از تولد 
فرزند خود صفحه هایى را در اینستاگرام و فیس بوك 
براى کودك ایجاد مى کنند و گام هاى مختلفى از دوران 
باردارى مادر از قبیل سونوگرافى، صداى قلب و حتى 
متولد شــدن کودك عکس و فیلم گرفته و در فضاى 
مجازى قرار مى دهند و این روند را تا سال هاى مختلف 

تولد وى ادامه مى دهند.
وى افزود: اینگونه رفتارها باعث ایجاد رقابت منفى بین 
والدین جوان مى شود و آنها را تحریک به انجام چنین 
کارهایى مى کند. کودکانى که با این روش رشد مى کنند 
و بزرگ مى شوند تصورات خود را در فضاى مجازى به 
شــکلى پرورش مى دهند که همواره باید در این فضا 

حضور داشته باشند.
ابهرى درباره پیشــگیرى از کــودك آزارى در فضاى 
مجازى گفــت: «والدین باید آمــوزش مهارت هاى 
کودك پرورى را یاد بگیرند که رسانه ها و به ویژه صدا و 
سیما و نهادهاى متولى باید آموزش نگهدارى و مراقبت 

از کودکان را پیشه کنند.

یک آسیب شناس پاسخ مى دهد؛

کدام کودك آزارى در فضاى مجازى رایج است؟

03

رییس سازمان سنجش آموزش کشور درباره امنیت آزمون هاى 
هوشمند گفت: هر سامانه اى که طراحى مى شود باید سیستم 
امنیتى آن به قدرى باال برود که هک نشــود. در ســال 1388 
که ما کارت الکترونیکى توزیع مى کردیم 1800 بار به سیستم 
ما حمله شد و مى خواســتند جلوى توزیع کارت را بگیرند که 
نتوانستند و تاثیرى نداشت و این یعنى امنیت سیستم باال رفته 
بود. عبدالرسول پورعباس در واکنش به لو رفتن سواالت کنکور 
سراسرى در سال هاى گذشته و ُشبهاتى از جمله خروج آن ها از 
سازمان ســنجش، گفت: همه اینها حرف است. در سنجش با 
مکانیزمى که طراحى شده و هنوز هم هست، پاسخنامه در لفاف 
پالستیکى قرار مى گیرد و دفترچه سواالت هم داخل آن مى رود، 
سپس پلمپ مى شود و عکس هر داوطلب هم روى آن قرار دارد.

پلمب سئواالت کنکور

02

معاون پژوهشى و آموزشى نهاد رهبرى در دانشگاه ها گفت: 
موضوع تربیت نیروى انسانى آسیب شناسى نشده است.حجت 
السالم و المسلمین نیکزاد عیسى زاده گفت: از ابتداى نظام 
مقدس اسالمى یکى از اهدافى که دایما مد نظر دغدغه مندان 
انقالب بوده، تربیت نیروى انسانى بوده است.وى افزود: ما هم 
به مکتب حقانى امثال شهید بهشتى وصل هستیم بنابر این 
تربیت نیرو همیشه یکى از دغدغه هاى بزرگان نظام از جمله 

حضرت امام(ره) بود.

لزوم آسیب شناسى تربیت

01

یکى از مسئله هایى که شــبکه هاى اجتماعى در زندگى ما به 
وجود آورده اند، FOMO هست. FOMO به این معنى است که 
شما وقتى عکس یا فیلم دوستانتان را در شرایط مختلف (سفر، 
بیرون و …) مى بینید حس کنید آن ها بدون شما خوش گذرانى 
مى کنند و تا حد زیادى حس حسادت را در وجود شما تشدید 
مى کند. تعداد پیام هاى خوانده نشده در شبکه هاى اجتماعى 
که خیلى وقت ها به ما احساس اضطراب مى دهند نیز یکى از 
شکل هاى FOMO است. ترس از دست دادن پست ها، ترند ها 
یا اتفاقاتى که مى افتد و باعث مى شــود به صورت مداوم این 
اپلیکیشن ها را چک کنید هم از دیگر شکل هاى FOMO است.

ترس مجازى از دست دادن

04

مدیر عامل انجمن اوتیسم ایران از مردم خواست جهت تامین 
کمک هزینه گفتاردرمانى براى 50 کودك داراى اوتیسم به 
کمپین گفتاردرمانى اوتیسم موسوم به "بگو مامان، بگو بابا" 
بپیوندند.سعیده صالح غفارى افزود: در نظر است 50 کودك 
اوتیسم با دریافت خدمات گفتاردرمانى بتوانند 26 بهمن ماه در 
روز پدر بگویند "بابا، روزت مبارك" بنابراین از مردم مى خواهیم 
که در پرداخت کمک هزینه هاى گفتاردرمانى براى 50 کودك 

همراه ما باشند.

کمپین کودکان اوتیسم

مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبى ســازمان اوقاف و امور 
خیریه ضمن تشریح برنامه هاى بقاع متبرکه در ایام دهه فجر 
انقالب اسالمى، از پیگیرى آسیب هاى اجتماعى در مراکز افق 

امامزادگان و اماکن مقدسه کشور خبر داد.
حجت االســالم محمد نوروزپور اظهار کرد: برنامه هاى بقاع 
متبرکه در طول ایام مختلف سال در ســه محور مهم قرآنى، 
فرهنگى و اجتماعى اجرا مى شود. بقاع متبرکه هم  اکنون آماده 

برپایى جشن هاى پیروزى انقالب اسالمى هستند.
مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبى سازمان اوقاف با اشاره به 
خدمات اجتماعى بقاع متبرکه گفت: در این حوزه مراکز «افق» با 
محوریت برنامه هاى اجتماعى، فرهنگى و قرآنى در بقاع متبرکه 

راه اندازى شده اند. 
وى در ادامه تصریح کرد: یکــى از برنامه هاى واحد اجتماعى 

مراکز افق در بقاع متبرکه، شناســایى آســیب هاى اجتماعى 
حول و حوش محور بقعه است تا ضمن شناسایى این آسیب ها 
نسبت به رفع آن ها تالش کنند. فقر، طالق، اعتیاد و ... از جمله 
آسیب هایى هستند که با راه اندازى اتاق مشاور در بقاع متبرکه 
در حال پیگیرى است. براى مثال در حوزه طالق، بقاع متبرکه 
اساتید مختلفى را دعوت کردند که در محل بقاع متبرکه حاضر 

شده و به پرسش و پاسخ با مردم آسیب دیده مى پردازند.
وى با بیان اینکه اتاق هاى مشــاوره روز به روز در بقاع متبرکه 
ایران اسالمى توسعه پیدا مى کنند، تصریح کرد: در زمینه مواد 
مخدر نیز موضوعات مهمى همچون شناســایى و مشاوره با 
معتادان، برگزارى کالس هاى متعدد و جمع آورى و اعزام ایشان 

به کمپ هاى مختلف در نظر گرفته شده که حال در اجراست.
وى در پایان ســخنان خود بیان کرد: برگــزارى کارگاه هاى 

خوداشتغال زایى در جوار بقاع متبرکه براى بانوان بدسرپرست یا 
بى سرپرست که با هماهنگى و همکارى سازمان فنى  حرفه اى 
انجام شده نیز از دیگر برنامه هاى اجتماعى سازمان اوقاف در 

بقاع متبرکه است.

عملکرد بقاع متبرکه در شناسایى آسیب هاى اجتماعى 

مدیر ستاد اقامه نماز استان کرمان بیان کرد: با توجه به نقش 
تربیتى خانه، مدرسه و مسجد اگر پیوند این سه به خوبى شکل 

بگیرد، بسیارى از آسیب هاى اجتماعى به حداقل مى رسد.
حجت االسالم مهدى عرب پور بر پیوند خانه، مدرسه و مسجد 

تأکید کرد و گفت: مدرسه، خانه و مسجد خاستگاه تربیت، تعلیم 
و رشد هستند.

وى با بیــان اینکه تزکیه همراه با تعلیم هدف اصلى رســالت 
پیامبران الهى است، بیان کرد: مســجد، مدرسه و خانه نقش 

مهمى در تربیت دارند و در آیات متعدد قرآن نیز بر اهمیت این 
سه کانون مهم اشاره شده است.

وى با بیــان اینکه پیامبران الهــى تبلیغ را از خانــه خود آغاز 
مى کردند، گفت: خداوند به صراحت بر تربیت معنوى فرزندان با 

محوریت نماز در خانواده تأکید کرده است.
عرب پور با اشاره به نقش مؤثر مسجد در تربیت معنوى افراد به 
عنوان یک پایگاه اجتماعى عبادى افزود: مسجد بنایش بر اساس 
تقواست و باید در آن براى پاکى و تربیت معنوى انسان ها تالش 
شود. با توجه به نقش تربیتى خانه، مدرسه و مسجد اگر پیوند این 
سه به خوبى شــکل بگیرد، روحیه تعاون و همکارى در جامعه 
حاکم شده و بسیارى از آسیب هاى اجتماعى به حداقل مى رسد.
وى بر حضور ائمه جماعت مســاجد در جلسات انجمن اولیا و 
مربیان مدارس تأکید کرد و گفت: صدا و ســیما، رســانه هاى 
مکتوب و  مجازى حوزه علمیه، بســیج و پایگاه هاى مقاومت، 
متولیان هیئت هاى مذهبى و نهاد هاى مختلف مردمى نقش 
مؤثرى در ایجاد پیوند مســتحکم بین خانه، مدرسه و مسجد 

دارند.

ضرورت پیوند مدرسه، خانه و مسجد براى کاهش آسیب ها رئیس سابق دبیر خانه شوراى ملى سالمندى خاطرنشان مى کند: دبیرخانه شوراى ملى 
سالمندى به هیچ عنوان نمى تواند پاسخگوى نیازهاى جامعه سالمند آینده باشد، چون از 
نظر قانونى این دبیرخانه فعال جایگاه درستى ندارد. وقتى یک دبیرخانه تمام تشکیالت و 
ساز وکارش در سازمانى قرار مى گیرد که براى افراد نیازمند طراحى شده است (بهزیستى)،  
نگاهش به سالمندان همان نگاهى مى شود که به افراد نیازمند دارد. در چنین شرایطى آن 

سیاست گذارى که باید در سطح کالن و حاکمیتى اتفاق بیفتد رخ نمى دهد.
محسن سلمان نژاد مى گوید: اگر چه موضوع سالمندى  داراى سند، دبیر خانه و یک سرى 
قوانین ابتدایى در کشور است، ولى واقعیت این است که اگر بخواهیم واقعا به سالمندى 
توجه کنیم باید قواى مجریه، مقننه و قضاییه دست به کار شوند. مثال در قوه قضاییه ما 
هنوز هیچ قانونى براى سالمندان نداریم مثال ما قوانینى درباره سالمند آزارى نداریم، اگر 
فرد سالمند بخواهد سندى را به نام کسى بزند با مشکالت بسیارى مواجه است و بعدها هم 
اطرافیان او داستان سرهم مى کنند که این فرد آلزایمر داشته است و مریض بوده است. 
این درحالى است که در کشورهاى پیشرفته این افراد با یک گواهى سالمت بسیار معتبر 

به محضر مى روند، واگر گواهى نباشد نمى توانند چیزى را امضا کنند.
وى خاطرنشان مى کند: وقتى همت و بینش درباره ســالمندى در کشور وجود نداشته 
باشد متأسفانه مسئله ایجاد مى شود. بنابراین این موضوع باید در سطح حاکمیت مورد 
برنامه ریزى قرار بگیرد نه اینکه صرفا بگوییم باید به سالمندان رسیدگى شود. در قانون 
اساسى ما براى سالمندان حمایت هاى زیادى در نظر گرفته شده است. مثال سالمندان 
تا آخر عمر باید تأمین باشند و مسکن داشته باشــند. اما کدام یک از این موارد رعایت 

شده است.

وقتى بینش درباره سالمندى نباشد 
مسئله ایجاد مى شود



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

آگاه باشــید! اى بندگان خدا! پرهیزکاران از دنیاى زودگذر به ســالمت 
گذشــتند و آخرت جاودانه را گرفتند. با مردم دنیا در دنیایشــان شــریک 
شدند، اما مردم دنیا در آخرت آنها شرکت نکردند. پرهیزکاران در بهترین 
خانه هاى دنیا ســکونت کردند و بهتریــن خوراك هاى دنیــا را خوردند و 
همان لذت هایى را چشیدند که دنیاداران چشیده بودند و ازدنیا بهره گرفتند 
آنگونه که سرکشــان و متکبران دنیا بهره مند بودند. ســپس از این جهان با 

زاد و توشه فراوان و تجارتى پرسود، به سوى آخرت شتافتند.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

امام خمینی(ره) : عشایر ذخایر این مملکتند.                                                                                                                              
مقام معظم رهبري : در کشور ما، عشایر  مایه عزت و افتخارند.

مشخصات کلی جامعه عشایر استان اصفهان : 
براساس سرشماري مرکز آمار ایران  عشایر استان 11021 خانوار و 53139  نفر در ییالق و 

1006 خانوار با 5354 نفر در قشالق (جمعاً 12027 خانوار با 58493 نفر) می باشد. 

درصدتعداد جمعیت (نفر)تعداد خانوارنام ایلردیف

61442706551قشقایی1

48772607441بختیاري2

100653548جرقویه3

1202758493100جمع

جمعیت عشایر استان اصفهان به تفکیک ایل 
درصدتعداد جمعیت (نفر)تعداد خانوارنام شهرستانردیف

48452556048/2سمیرم1
28871694132فریدونشهر2
1038614211/6چادگان3
100653542/7اصفهان (جرقویه)4
32516793/2شهرضا5
754030/8دهاقان6
1508211/5سایر شهرستانها7

1202758493100جمع

تعداد خانوار و جمعیت عشایر استان اصفهان به تفکیک شهرستان

پروژه هاي عمرانی اجراء شده در مناطق عشایري استان پس از پیروزي انقالب شکوهمند اسالمی در مقایسه با زمان طاغوت:

قبل از 
انقالب

واحدجمعشهرستان   
فریدونشهرچادگان اصفهانشهرضادهاقانسمیرم

مطالعه وطراحی کانونهاي اسکان 1
مورد132542632-عشایر در شهرستانهاي استان

کیلو متر3111141850-مطالعه ایل راههاي عشایري2
مورد1311---7-مطالعه وطراحی واجراي پمپاژ آب3

طراحی واجراي انتقال آب (ثقلی  ) 4
کیلو متر1601425101575299-(تامین آب شرب انسان ودام)

مطالعه وطراحی واجراي بندهاي 5
مورد66-----6-ذخیره آب

مطالعه واجراي پمپاژ آب کانون 6 
مورد1-----1-چشمه رحمان سمیرم

مطالعه وطراحی واجراي سد گاو 7
مورد11------خفت فریدونشهر

مطالعه وطراحی واجراي مجتمع 8
مورد1--1----دامپروري جرقویه

دهنه353715112394-احداث پل در مناطق عشایري9

مطالعه وطراحی واجراي پمپاژ 10
مورد1-1-----چناررود چادگان

متر مکعب950000200000350000520000100002500002280000-آبرسانی سیار11
رشته77491310104-مرمت ، الیروبی وبازسازي قنوات12
کیلو متر55712601230176-احداث پوشش انهار13

احداث استخر ذخیره آب 14
باب1203045871047339-کشاورزي

طبقه32--34-25-حفر وتجهیز چاه کشاورزي15

احداث خط انتقال آب کشاورزي 16
کیلو متر130516702033274-(بالوله)

مرمت وبازسازي ایل راههاي 17
کیلو متر7005090160353001335-عشایري

تن5000600120014000030000120000296800-تامین علوفه(علوفه یارانه اي)18
مورد60015451704030900-کمک به مسکن عشایر19
مورد270065100250651903370-توزیع تانکر ثابت ذخیره آب شرب20
راس300000200005000015000070000240000830000-خرید دام مازاد21
کیلو متر1101535202560265-احداث جاده22
کیلو متر55------اجراي خط انتقال آب گوکان23
باب22025601203070525-احداث منبع ذخیره آب شرب24
تن4000120023009000055000260000412500-توزیع آرد و کاالهاي اساسی25

پروژه هاي  قابل افتتاح و بهره برداري  اداره کل امور عشایر استان اصفهان در دهه  فجر 1400:

منطقه شهرستانعنوان طرح/ پروژهردیف
عشایرى

حجم 
عملیات 
اجرایى

اشتغال زایىواحد
اعتبار 

(میلیون 
ریال)

تاریخ افتتاح/ نوع پروژه
شروع 
عملیات 
اجرایى شروع افتتاح

عملیات

تامین آب شرب 1
دهه مبارك  *32560000خانوار325جرقویهاصفهانعشایر گوره گچى

فجر

تامین آب شرب 2
دره فریدونشهرعشایر دره میلگان

" *111000کیلومتر7میلگان

تامین آب شرب 3
" *14500کیلومتر2میدانکفریدونشهرایستگاه میدانک

احداث وباز گشایى  4
تسهیل کیلومتر5بزمهفریدونشهرجاده عشایرى 

" *10000دراشتغالزایى

تامین آب شرب 5
هیزم، فریدونشهرعشایر

تسهیل کیلومتر2شاهان
" *3000دراشتغالزایى

احداث وباز گشایى  6
دره لیز فریدونشهرجاده عشایرى 

تسهیل کیلومتر3مکدین
" *1500دراشتغالزایى

پادنا - بره سمیرمابنیه فنى7
تسهیل دهنهاروز

" *3000دراشتغالزایى

ابنیه فنى واصالح 8
جسور سمیرممسیر

تسهیل دهنه2اسفراهان
" *2200دراشتغالزایى

زیرسازى و اصالح 9
تسهیل کیلومتر2پشتهسمیرمجاده

" *3300دراشتغالزایى

زیرسازى و اصالح  
رهیز به سمیرمجاده

تسهیل کیلومتر3گهنگان
" *6000دراشتغالزایى

زیرسازى و اصالح  
تسهیل کیلومتر2دشتکدهاقانجاده

" *6000دراشتغالزایى

110500 جمع 

پروژه هاى شاخص 
انجام شده در مناطق 
عشایرى استان اصفهان

سد خاکى گاوخفت 
  با پیشرفت  فیزیکى   100درصد 

  308 هکتار اراضى کشاورزى، 
  ظرفیت  4/1میلیون مترمکعب ، 

  اشتغال زایى 60خانوار

احداث پل بره روز منطقه پادنا شهرستان سمیرم
  تعداد  بهره بردار :    500  خانوار        اعتبار هزینه شده :   6000 میلیون ریال           طول  پل : 40 متر

مجتمع پرواربندى دام عشایر جرقویه 
  ظرفیت  25000 رأس دام

  250 واحد 100 راسى
  اشتغال زایى 325 نفر 

  احداث چاه آب و عملیات زیر بنایى مجتمع و شبکه 

برق به      طول 10 کیلو متر از نصرآباد تا مجتمع
  اعطاى 100 میلیارد ریال تسهیالت 4٪ با 

بازپرداخت 5 ساله
  بهره بردارى از  83 واحد در فاز اول و واگذارى 
114 واحد در فاز دوم به متقاضیان واجد شرایط

                                               


