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گرانى، آمار نابارورى در ایران را افزایش داد پنجشنبه آب زاینده رود به اصفهان مى رسدباالخره  «جیران» چه زمان منتشر مى شود؟ورود رماالن به بازار بورس و کنکور! پیشنهاد 50 میلیون پوندى آرسنال به طارمى اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

طالق والدین 
بر فرزندان 

چه تأثیراتى دارد؟

اصفهان، سومین استان جرم خیز اینترنتى
3

آیت ا... 5
صافى گلپایگانى 
امین امام(ره) 

بودند

فرزندان از طالق والدین آسیب زیادى مى بینند؛ 
تضعیف عملکرد تحصیلى فرزندان، اخالل در تعامالت 

و ارتباطات اجتماعى، احساس گناه و غرق شدن و 
حساسیت عاطفى از جمله این آسیب ها به شمار مى رود.

طالق براى همه اعضاى خانواده سخت...

حضرت آیت ا... خامنه اى در پیامى درگذشــت 
فقیه عالى مقام و مرجــع بصیر، حضرت آیت ا... 
حاج شــیخ لطف ا... صافى گلپایگانى را تسلیت 

گفتند.
متن پیام رهبر انقالب به این شرح است:

بسم ا... الّرحمن الّرحیم
با تأسف خبر درگذشت فقیه عالى مقام و مرجع 

بصیر، ...

از جنوب تا غرب استان سفیدپوش شداز جنوب تا غرب استان سفیدپوش شد
شهر اصفهان باالخره رنگ برف را به خود دیدشهر اصفهان باالخره رنگ برف را به خود دید

3

رییس پلیس فضاى تبادل اطالعات فرماندهى انتظامى استان تأکید کرد؛

اسکوچیچ:  کار در اسپانیا 
مورد عالقه ام است

دراگان اسکوچیچ که پنجمین مربى کروات تاریخ تیم ملى کشورمان 
است در مصاحبه با ســایت vecernji در خصوص صعود تیم ملى به 

جام جهانى صحبت کرد.
اســکوچیچ گفت: ما نتیجه اى عالى رقم زدیم، ایــران در تاریخ خود 

هیچ وقت انقدر سریع به...
8

7

ادامه در صفحه 2...

در صفحه 5 بخوانید

حضرت آیت ا... خامنه اى:

دانش آموزان 
و معلمان سعى کنند 
راوى مجاهدت ها 

باشند

فرزندان باالى 18 سال را رها نمى کنیم
مدیر کل بهزیستى اصفهان با اشاره به حمایت از فرزندان تحت پوشش بهزیستى:
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حضر
فقیه
حاج
گفتند
متن
بسم
با تأس
بصیر

من از فوالد خوزستان من از فوالد خوزستان 
پیشنهاد دارمپیشنهاد دارم

کاپیتان ذوب آهن:کاپیتان ذوب آهن:

نماینده ولى فقیه درنماینده ولى فقیه در
 استان اصفهان: استان اصفهان:

مردم ایران تا مردم ایران تا 
آخرین نفس آخرین نفس 

براى حفظ براى حفظ 
دین مى ایستنددین مى ایستند

2

3

اتخاذ تدابیر کشورى براى اتخاذ تدابیر کشورى براى 
کنترل قیمت هاکنترل قیمت ها

دستور دستور 
وزیر کشوروزیر کشور

به استانداران به استانداران 
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آگهى مزایده امالك مازادبر نیاز 
بانک ملى ایران  استان اصفهان

بانک ملــى ایران اداره امور شــعب اســتان اصفهــان در نظــر دارد، تعــدادى از اموال مــازاد خــود را از طریق 
ســامانه  تدارکات الکترونیکى دولــت (ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir   : مزایده     مزایده دســتگاه 
اجرایى     مزایده گر، مزایده شــماره 2000001195000005 مربوط به اموال غیر منقول بر مبنــاى قیمت پایه مزایده، با 
وضعیت موجود و به صورت نقدى ، متصرف دار و غیر متصرف دار به فروش برســاند . متقاضیان مى توانند ضمن مراجعه به 
پایگاه اینترنتى فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه ، از ساعت 8:00 صبح  مورخ 1400/11/11 تا ساعت 13:00 مورخ 
1400/11/14 نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و تا ساعت 14:00 مورخ 1400/11/24 پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق 
تکمیل شده مزایده حداکثر تا مهلت مقرر از طریق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذارى نموده و سواالت احتمالى خود را در زمینه 

اموال مورد مزایده ، با شماره تلفن 32247380 (واحد امالك اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان) مطرح نمایند. 
توضیحات : 

1- بانک ملى ایران در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
2- پیشنهادات فاقد سپرده یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه هاى مزایده الزامى است.
4- متقاضیان جهت شرکت در مزایده مى بایست پس از مراجعه به آدرس الکترونیکى فوق الذکر و انتخاب اموال مورد نظر ، 
جهت شرکت در مزایده نسبت به تهیه توکن از دفاتر منتخب خدمات پیشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت 
امضاء الکترونیکى، نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند. متقاضیان مى توانند براى دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با 

کارشناسان سامانه تدارکات الکترونیکى دولت با شماره تلفن 41934 – 021 تماس حاصل نمایند . 
5- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5 ٪ قیمت پایه مزایده است که متقاضیان مى بایست به یکى از دو روش پرداختى 
تصریح شده در سامانه ستاد، از طریق درگاه سامانه و یا وجه مورد نظر را به حساب شماره 0110490056006 به نا م اداره امور 

شعب بانک ملى استان اصفهان واریز و تصویر رسید پرداخت شده را در سامانه ستاد بارگذارى نمایند.
6- کلیه پاکتهاى حاوى پیشنهادات متقاضیان راس ساعت 10:00 مورخ 1400/11/25 به صورت الکترونیکى از طریق سامانه 

ستاد بازگشایى و از طریق آدرس الکترونیکى به اطالع متقاضیان خواهد رسید. 
7- در خصوص امالك متصرف دار ، به برنده مزایده وکالتنامه کارى جهت انجام امور قانونى اعطاء گشته و کلیه هزینه هاى 

مربوط به اخذ استعالم در ارتباط با نقل و انتقال ، تنظیم وکالتنامه و سایر موارد برعهده خریدار مى باشد. 
8- با توجه به اعالن قبلى بانک مبنى بر متصرفدار بودن یا تخلیه امالك ، بانک از پذیرفتن هر گونه اعتراض از متقاضیان ، 

معذور مى باشد. 
9- هزینه آگهى و کارشناســى بر عهده خریدار بوده و هزینه هاى مذکور مى بایست بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد 

قرارداد نقدا در وجه بانک واریز گردد.
10-  در صورتى که مبالغ پیشنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدى است.

11-  کلیه اموال مشمول فروش نقدى با قیمت پایه مزایده بوده و امالك متصرف دار ، با ارائه وکالتنامه به فروش مى رسد و بانک 
هیچ گونه مسئولیتى در قبال تخلیه آن ندارد. 

م.الف:1270789      12- بازدید از کلیه امالك الزامى است و در وضعیت موجود واگذار مى گردد . 

نوبت دومنوبت دوم
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حیاتى:  هنوز حیاتى:  هنوز 
نمى دانمنمى دانم

 چرا   چرا  
نمى توانم نمى توانم 
کار کنم!کار کنم!

استاندار اصفهان حضور نجف آباد در پانزدهمین نمایشگاه بین المللى گردشگرى 
و صنایع وابسته را مؤثر ارزیابى کرد و گفت: حضور در نمایشگاه مى تواند در زمینه 

توسعه گردشگرى و جذب سرمایه گذاران بسیار مفید و اثرگذار باشد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــهردارى نجف آباد، دکتر سید رضا 
مرتضوى اســتاندار اصفهان با حضور در غرفه نجف آباد در پانزدهمین نمایشگاه 
بین المللى گردشــگرى و صنایع وابســته، با ظرفیت ها، اقدامات و دستاوردهاى 

شهردارى نجف آباد در حوزه گردشگرى و جریان شهر نجف آباد آشنا شد.
وى با اشاره به ظرفیت هاى گسترده نجف آباد در عرصه گردشگرى، اظهار کرد: از 
نجف آباد در خصوص حضور مؤثر در نمایشگاه تشکر مى کنم، حضور مؤثر به معناى 
آماده کردن، مطالعه کردن، ظرفیت سازى و تالش براى جذب سرمایه گذاران حوزه 

گردشگرى است.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: هرقدر حضور در نمایشگاه بر مبناى حضور مؤثر 
باشد دستاوردهاى بهترى را به دنبال خواهد داشت، قالب شهرستان هاى استان 

اصفهان با این رویکرد در نمایشگاه بین المللى گردشــگرى ورود کرده اند و باید 
تالش کنیم در خصوص جذب سرمایه گذار براى توسعه و رونق گردشگرى اقدامات 

بیشتر و جدى ترى انجام بدهیم.
دکتر مرتضوى با بیان اینکه گفت وگوهاى مفید و اثرگذارى با مسؤوالن شهردارى 
نجف آباد در نمایشگاه بین المللى گردشــگرى در خصوص توسعه گردشگرى و 
جریان شهر نجف آباد داشته است، تصریح کرد: استاندارى اصفهان عزم جدى و 
تالش ویژه اى براى رونق گردشگرى در شهرستان هاى استان نظیر شهر نجف آباد 

دارد و چشم انداز خوبى براى آینده گردشگرى استان اصفهان ترسیم شده است.
گفتنى است دکتر مهران زینلیان معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى اصفهان، 
دکتر ناصر نفرى مدیرعامل سازمان همیارى شــهردارى هاى استان اصفهان و 
دکتر على اصغر ذاکرى مدیرکل دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى اصفهان 
در این بازدید اســتاندار اصفهان را همراهى کرده و با ظرفیت هاى گردشــگرى 

نجف آباد آشنا شدند.

استاندار اصفهان مطرح کرد؛

حضور مؤثر نجف آباد در
 پانزدهمین نمایشگاه بین المللى 
گردشگرى و صنایع وابسته تهران

رحلت عالم ربانى حضرت آیت ا...العظمى صافى گلپایگانى تسلیت باد

به استناد بند 3 مصوبات جلسه 8 مورخ 1400/08/18 و بند 3 جلسه 9 شوراى محترم اسالمى شهر حسن آباد، شهردارى حسن آباد 
در نظر دارد نسبت به فروش 7 پالك تجارى در خیابان پژوهش و 12 پالك کارگاهى در مجموعه کارگاهى شهر واقع در بلوار شهردارى 
اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط شرکت در مزایده مذکور دعوت مى شود حداکثر تا پایان وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ 
1400/11/21 و جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ مدارك و شرایط شرکت در مزایده به واحد حراست این شهردارى مراجعه نمایند. 

ضمناً هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مزایده مى باشد. 
آدرس: شهر حسن آباد جرقویه علیاءـ  بلوار شهردارىـ  شهردارى حسن آباد. 

تلفن هاى تماس: 46533110-031ـ  09139653133 و 09139667472 
مسعود جمشیدى - شهردار حسن آباد نمابر: 031-46532985

آگهى مزایده نوبت دوم 
 فروش پالك هاى تجارى و کارگاهى شهردارى حسن آباد

م.الف:1267577      

چاپ دومچاپ دوم

بانک ملى ایران اداره امور شعب استان اصفهان
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وزیر کشور گفت: استانداران در سطح استان ها با کمک 
مســئوالن ذیربط و فرماندارى ها باید کنترل بیشتر بر 
قیمت داشــته باشــند و اجازه ندهند قیمت ها خارج از 

چارچوب و کنترل اضافه شود.
احمد وحیدى پس از نشست با استانداران سراسر کشور 
که با حضور سید رضا فاطمى امین، وزیر صمت در محل 
وزارت کشــور برگزار شــد، در جمع خبرنگاران گفت: 
موضوع مهمى که در وزارت صمت دنبال مى شود بحث 
قیمت تمام شــده و موضوع قیمت مصرف کننده است. 
وزیر کشور ادامه داد: سیاست خوبى در دستور کار وزارت 
صمت قرار گرفته که مى تواند کار ارزشمندى براى بهبود 

نظام کنترل و ارزیابى قیمت ها باشــد و به مردم کمک 
کند.وحیدى با اشاره به سیاست درج قیمت تولیدکننده 
روى کاالها، خاطرنشــان کرد: به همین دلیل الزم بود 
استانداران توجیه شوند و در جریان سیاست وزارت صمت 
قرار بگیرند. وى ادامه داد: این نشست براى هماهنگى با 
استانداران بود چون آنها مسئولیت ستاد تنظیم بازار در 

استان متبوعشان را برعهده دارند.
وزیرکشور خاطرنشان کرد: استانداران در سطح استان ها 
با کمک مســئوالن ذیربط و فرماندارى ها باید کنترل 
بیشتر بر قیمت داشته باشند و اجازه ندهند قیمت ها خارج 

از چارچوب و کنترل اضافه شود.

...ادامه از صفحه اول
حضــرت آیــت ا... آقــاى حــاج شــیخ لطــف ا... صافى 
گلپایگانــى رضــوان ا... علیــه را دریافت کردم. ایشــان از 
اســتوانه هاى حوزه  علمیــه قــم و از برجســتگان علمى 
و عملــى و پــر ســابقه ترین عالــم دینــى در آن حــوزه  
مبــارك بودنــد. در دوران مرحــوم آیــت ا... بروجــردى 
در شــمار برترین تالمذه  آن اســتاد بزرگ، در زمان مرحوم 
آیت ا... سید محمدرضا گلپایگانى همراه و مشاور علمى و عملى 
ایشــان، و در دوران انقالب، امین و مورد اعتماد حضرت امام 
خمینى رحمه ا... علیهم به شمار مى رفتند. سال ها در شوراى 
نگهبان رکن اصلى آن شورا محسوب مى شدند و پس از آن هم 

همواره درباره  مسائل انقالب و کشور، دلسوزانه و مسئوالنه ورود 
مى کردند و بارها اینجانب را از نظرات و مشورت هاى خود مطلع 
و بهره مند مى ساختند. قریحه  شعرى، حافظه  تاریخى، پرداختن 
به مسائل اجتماعى از دیگر ابعاد شخصیت این عالم کهنسال و 
بزرگوار بود. رحلت ایشان براى جامعه  علمى دینى کشور مایه  
تأسف است. اینجانب به خاندان مکّرم و فرزندان گرامى ایشان 
و نیز به مراجع معظم و علماى اعالم حــوزه  علمیه و مقلدان 
و ارادتمندان ایشــان به ویژه در قم و گلپایگان تسلیت عرض 
مى کنم و رحمت و مغفرت الهى را براى ایشان مسئلت مى نمایم.
سّیدعلى خامنه اى
1400/11/12

آیت ا.. صافى گلپایگانى 
امین امام(ره) بودند

دستور وزیر کشور
 به استانداران 

فرار از سگ ها فاجعه آفرید
  بهار| رئیس دانشگاه آزاد اسالمى خوزستان 
گفت: یک استاد این دانشگاه بر اثر حمله ور شدن 
چند ســگ ولگرد جان خود را از دست داد. دکتر 
على افروس اظهار کرد: دکتر مریم جوادپور، استاد 
دانشگاه آزاد اسالمى اهواز که از دانشگاه خارج شد 
مورد حمله چند ســگ ولگرد قرار گرفت که وى 
براى رهایى از آنها قصد فرار داشت با خودرویى 
در خیابان تصادف کرد و به کما رفت. وى افزود: 
خانم جوادپور  در حالى که در کما بود به علت مرگ 
مغزى جان خود را از دست داد و جامعه دانشگاهى 

را آزرده خاطر کرد.

استقبال از سفر سوریه
رئیس ســازمان حج و زیــارت از    ایسنا|
نام نویســى 4300 نفر از زائران ایرانى براى سفر 
ســوریه خبر داد. ایران در تفاهمى با سوریه قرار 
است در طول یکسال 100 هزار زائر به این کشور 
بفرستد. سفرهاى زیارتى از ایران به سوریه که به 
شکل محدودى پس از حدود هفت سال توقف در 
اواخر سال 1398 از سرگرفته شده بود با همه گیرى 

کرونا دوباره متوقف شد.

سرقت 4 چرخ!
تصویرى در فضاى مجازى دســت    رکنا|
به دست مى شود که نشــان مى دهد چند سارق 
حرفه اى در روز روشن 4 چرخ یک خودرو ساندرو 
را ســرقت کرده اند و این خودرو گرانقیمت روى 
چهار ردیف آجر ســرپا مانده است. سرقت چهار 

چرخ ساندرو در قم اتفاق افتاد.

باالى 10 میلیارد نشین ها! 
رحیم زارع،    باشگاه خبرنگاران جوان|
سخنگوى کمیسیون تلفیق بودجه 1401 درباره 
میزان مالیات بر خانه هاى لوکس و ویال ها گفت: 
وقتى در کمیسیون تلفیق براى مالیات بر دارایى 
تصمیم گیرى مى شد بر اساس گزارش ها به این 
نتیجه رسیدیم که تقریبًا بیش از 30 درصد مردم 
تهران خانه هاى 10 میلیاردى دارند.  این نماینده 
مجلس یازدهم معتقد اســت که این مالیات ها 
تصویب قانون به نفع الکچرى نشینان نیست، 
زیرا یک خانــه معمولى 100 متــرى در منطقه 
پیروزى تهران 15 تا 20 میلیارد است.  زارع گفت: 
بر اساس تصمیم کمیســیون تلفیق مالیات یک 

خانه 25 میلیاردى 5 میلیون در سال است.

نگرانى خاموشى ها
 برطرف شد

بــا باالرفتــن مصرف ســوخت    ایسنا|
نگرانى هایى براى وقوع خاموشــى در زمستان 
وجود داشت، اما اکنون که در اواسط فصل زمستان 
قرار داریم، این اتفاق نیفتــاده و طبق گفته هاى 
مدیرعامل شــرکت مادرتخصصى برق حرارتى 
پیش بینى مى شــود که از خاموشــى زمستانى 
عبور کرده ایم و نگرانى ها در این بخش کاهش 

یافته است.

خیز براى تعطیلى کامل 
  تسنیم|  با وجود تأکید مسئوالن درباره 
آغاز فعالیت حضورى مــدارس، دانش آموزان در 
حداقلى ترین شــکل ممکن به صورت ساعات 
محدود (یک یا دو ســاعت) در هفته در مدارس 
حضور مى یابند! حاال شــیوع اومیکرون یک بار 
دیگر بهانه اى براى تعطیلــى آموزش حضورى 
نیم بند شده است! با وجود اصرار و تأکید مسئوالن 
وزارت آمــوزش و پرورش دربــاره آغاز فعالیت 
حضورى مدارس، مشاهده مى شــود این تأکید 
بیشتر در حوزه رسانه هاســت و در میدان عمل، 
بازگشایى مدارس همچنان به صورت جدى دنبال 
نمى شــود و دانش آموزان در حداقلى ترین شکل 
ممکن به صورت ســاعات محــدود  در مدارس 

حضور مى یابند!

تشییع پیکر آیت ا... العظمى 
صافى گلپایگانى، امروز

در پى رحلت آیــت ا... العظمى صافى    ایسنا|
گلپایگانــى(ره)، جمعیت خودجــوش متدینین قم 
و عالقه مندان و مقلدان ایشــان بــراى عزادارى 
و تســلیت به بیــت آن مرحــوم در مســجد امام 
حســن عســکرى(ع) حضور یافتند. گفتنى اســت 
مراســم تشــییع پیکر آیــت ا... العظمــى صافى 
گلپایگانى امروز ســاعت 10 صبــح از میدان جهاد 
به ســمت حــرم حضــرت معصومــه (س) در قم

 تشییع مى شود. طبق وصیت آیت ا... العظمى صافى، 
پیکر وى به شهر کربال منتقل خواهد شد تا در جوار 
حرم حضرت اباعبدا... الحســین (ع) به خاك سپرده 

شود.

فاصله طبقاتى
 به روایت یک روزنامه 

صلــه  فا   روزنامه جمهورى اسالمى|
طبقاتى در کشــور غوغا مى کند. یک طبقه ثروتمند 
در باالترین شــرایط رفاه از چنان زندگى اشــرافى 
برخوردارند که مى توان آنها را به نمونه هاى جهانى 
معروفى مثل اوناســیس و راکفلر تشبیه کرد و یک 
طبقه فقیر در شرایط بســیار سختى زندگى مى کنند 
که تشبیه آنها به ساکنان ِشــعب ابیطالب تشبیهى 

منطقى است.

جنجال در «افق»
  برترین ها|  دوشنبه شب شهیندخت موالوردى 
و زهرا شجاعى دو فعال سیاســى اصالح طلب و از 
مسئوالن ســابق در دولت اصالحات و تدبیر و امید 
مهمان برنامه «افق» با اجراى امیرحسین ثابتى بودند 
که با حاشیه عجیبى همراه بود. قرار بود این دو فعال 
سیاسى به اتهامات مطرح شده علیه آنها پاسخ بدهند؛ 
با این حال، زمانى که فــرد اتهام زننده که هفته قبل 
موالوردى را به تصویب بودجه براى روســپیگرى 
متهم کرده بــود، روى خط آوردند، مــوالوردى و 

شجاعى در اعتراض برنامه را ترك کردند.

زمان برخورد
 با احمدى نژاد 

  قرن نو|محسن کوهکن، نماینده سابق لنجان 
درباره احتمال عدم حضور احمــدى نژاد در مجمع 
تشخیص مى گوید: احمدى نژاد از دایره نیروهایى که 
نظام جمهورى اسالمى بر روى آنها حساب کند، بسیار 
بسیار کمتر از حد یک رئیس جمهور، وزیر یا نماینده 
و ...، افول کاملى پیدا کرده اســت. اگر آقاى احمدى 
نژاد و طرفدارانشان وارد فازى شوند که با نظام درگیر 
شوند، طبیعتاً نظام بر اساس مصلحت خودش برخورد 
خواهد کرد و با کســى هم رودربایستى ندارد. اما، در 
حال حاضر ایشان در فاز اظهار نظر هستند و از اینگونه 
سخنان هم در جامعه گفته مى شود؛ با این حال، زمانى 
که حرف هاى ایشان شکل تحریک به خود بگیرد و 
آثار عملى منفى داشته باشد، آنگاه نظام هم تصمیم 

مى گیرد طبق قانون عمل کند.

جزئیات نسخه جلیلى
ســعید جلیلــى در نامه به    روزنامه شرق|
رهبر انقالب نســخه اى را که به نظــر او براى حل 
مسئله تحریم و برنامه هســته اى ایران کارا خواهد 
بود، تجویز کرده است. به گفته یک منبع آگاه، سعید 
جلیلى در این نامه گفته است ایران باید از برجام خارج 
شــود. در گام بعدى، طرف هاى دیگــر برجام براى 
پیگیرى سازوکار ماشــه و بازگرداندن تحریم هاى 
اصلى هســته اى نیازمند مراجعه به شــوراى امنیت 
سازمان ملل متحد خواهند شد اما در آنجا، به تصور 
جلیلى، روسیه و چین از حق وتو استفاده خواهند کرد. 
مرحله بعدى پیشــنهاد جلیلى افزایش غنى سازى و 
ارتقاى آن به سطوح باالتر تا حتى 90 درصد است. به 
گفته او پس از آن ایران باید وارد مذاکره مستقیمى با 
ایاالت متحده شود و امتیازات الزم و رفع تحریم ها را 

آنجا از آمریکا بگیرد. 

خبرخوان

پیش از این کارشان را در اتاق هاى مخصوص به خود یا 
در خیابان ها انجام مى داند. حاال با گسترش شبکه هاى 
اجتماعى فعالیت خود را به سایت ها، کانال هاى تلگرامى 
و اینستاگرام آورده اند. هزینه دعانویسى را هم نقدى و 
اقســاط مى گیرند، هم با ارز دیجیتال! رئیس پلیس فتا 
پایتخت هم مى گوید: «در مواردى شــاهد این قضیه 
بودیم که رماالن و دعانویســان ارز دیجیتال و طال از 

مشتریان خود گرفتند.»
پایشــان به همه فعالیت ها باز شده اســت. قبًال حوزه 
فعالیتشان محدود به بهبود روابط، ازدواج، حفظ از چشم 
زخم و این قبیل موضوعات بود. اما حاال هم ســیگنال 
بورسى مى دهند هم مشــاوره براى معامالت بزرگ. 
براى همه معامالت از جملــه ارز دیجیتال تا زبان بند 
ادارى و قبولى در کنکور ســحر دارنــد. برخى رماالن 
انگشــتر و دیگر زیورآالت هم مى فروشــند. آنها ادعا 
مى کنند با استفاده از این ابزارها مى توان به هر گشایشى 

در مشکالت رسید.
یکى از این رماالن مى گویــد گردنبندى دارد که براى 
مجموع فعالیت ها بــه کار مى آید. گردنبند ســلطانى 
براى گشایش بخت تا زبانبند ادارى: «با این زبانبند هر 
کارى که بخواهید در محل کارتان انجام دهید و نتیجه 
مطلوب شما را بدهد! قیمت این گردنبند هم دو میلیون 

تومان است.»
او مى گوید این گردنبند در ارگان هاى دولتى پیروزى را 
نصیب مشترى هایش مى کند. اگرچه کارش را تضمینى 
و شرطى معرفى مى کند اما وقتى پاى تضمین به میان 

آید زیر حرفش مى زند.
فروش انگشــتر با خواص مختلف هم از تبلیغات دیگر 
آنهاست. انگشتر عبد سیاهپوســت که به قیمت چهار 
میلیون تومان مى فروشند. مى گویند هم رزق و روزى را 
افزایش مى دهد هم با آن مى توانید در دعاوى حقوقى 

پیروز شوید.
اما دعانویســان از کنکور هم غافل نمانده اند. آنها هم 
در کنار مؤسسات کنکورى، پانسیون هاى مطالعاتى و 
مدعیان فروشندگان سئواالت کنکور از آن کسب درآمد 
مى کنند. یکى از این دعانویسان براى قبولى در کنکور 

و رشته مورد نظر دعا مى فروشــد. او مى گوید: «بعد از 
پرداخت پول دعا را تحویل مى دهم. قیمت این دعا هم 

یک میلیون و 300 میلیون تومان است.»
برخى از دعانویســان و رماالن به صورت قســطى به 
مشتریان خود دعا مى فروشــند. برخى براى مشتریان 
خود امتیاز گذاشته اند و آن هم خرید دعا و.... به صورت 
اقساط است. مثًال مشتریان مى توانند سه میلیون تومان 
را در دو قسط پرداخت کنند. از کانال هاى 600 و 800 
هزار عضوى تلگرام تا صفحه اینستاگرام 16 هزارتایى. 
در ســایت ها هم جدا براى دعانویســى و سحر تبلیغ 

مى کنند.
داوود معظمى گــودرزى، رئیس پلیــس فتا پایتخت 
مى گوید: «با توجه به افزایش اســتفاده شهروندان از 
فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى، کوچ مجرمین 

و کالهبرداران به این فضا و کم هزینه بودن آن شاهد 
این نوع از پرونده ها هســتیم. در همین راستا اقدامات 
پلیس فتا نیز گســترده تر و در ابعاد بزرگ ترى در حال 

انجام است.»
او با اشاره به پرونده یکى از همین دعانویسان و رماالن 
مى گوید: «شخصى که خود را ارائه دهنده طلسم هاى 
بازگشایى بخت معرفى مى کرد و پس از کالهبردارى 
از عده زیادى از شهروندان و بالك کردن آنها اقدام به 

خرید وسایل خانه مى کرد.»
رئیس پلیس فتا پایتخت در پاسخ به اینکه در بین رماالن 
و دعانویسان کسانى بودند که با ارز دیجیتال و طال کار 
کنند، مى گوید: «بله در مواردى ما شــاهد این قضیه 
بودیم. حتى در برخى از موارد شاکیان بیان داشتند که 
امکان پرداخت از طریق دستگاه هاى سیار کارتخوان 

نیز براى آنها وجود داشته است.»
اما کدام شبکه اجتماعى بیشــتر مورد توجه رماالن و 
دعانویسان براى جذب مشــترى است؟ رئیس پلیس 
فتا پایتخت در ایــن مورد مى گویــد: «در حال حاضر 
اکثر فعالیت این کالهبرداران در بستر شبکه اجتماعى 
اینستاگرام است. معموًال از راه هاى فریبنده و ترفندهاى 
زیرکانه و بازى با احساسات و عواطف مردم مخاطبان 

خود را جذب مى کنند.»
آمار دقیقى از درآمد دعانویسان، رماالن و فالگیران در 
دست نیســت. تاکنون نهاد و مرجع رسمى نیز در این 
مورد آمارى نداده اســت. آبان ماه  سال جارى، باشگاه 
خبرنگاران در گزارشى نوشت: «ایرانیان ساالنه بیش از 
387 میلیارد تومان براى جویا شدن نظر فالگیر، هزینه 

مى کنند.»

ورود رماالن به بازار بورس و کنکور!

یک مرد درخت شــناس در نیوزلند هفته گذشته ناخواسته میزبان 
یک سوسک شده بود که سه روز در گوشش النه کرده بود.

«زین ودینگ» 40 ساله در ابتدا فکر کرده بود گوش چپش بخاطر 
شناى روز جمعه اش گرفته بود. اما وقتى روز شنبه با حس جنبیدن 

چیزى در گوشش از خواب بیدار شد، به سراغ پزشک رفت.
پزشک متوجه سوسک نشد و به اشتباه به ودینگ گفت حسى که 
دارد بخاطر انباشت سلول هاى مرده  پوست روى پرده گوشش است. 
او گوش ودینگ را شستشو داد، برایش آنتى بیوتیک تجویز کرد و به 

او گفت که این حس خود به خود از بین خواهد رفت.
ودینگ گفت: «وقتى به دکتر گفتم که گوشم هنوز گرفته، به من 
اطمینان داد که گوشم تمیز اســت و باید با یک سشوار، آبى که در 
گوشــم مانده را خشــک کنم. به معناى واقعى کلمه، دو روز تمام 
سشوار به دست در خانه نشســتم و با حرارت سشوار سوسک را در 
گوشم پختم.» وقتى از ودینگ ســئوال شد که آیا دوباره پیش آن 

پزشک برگشت، در پاسخ گفت: «اصًال!»
به گفته ودینگ، طى روزهاى بعدى هر بار که ســعى بر راه رفتن 
مى کرد با ســرگیجه مواجه مى شد. آن حس حرکت چیزى که در 
گوشش داشت ادامه یافت تا روز دوشنبه که ودینگ تصمیم گرفت 
پیش یک متخصص گوش برود. این بار، پزشک حشره مزاحم را 

پیدا کرد.
ودینگ گفت: «دکتر داخل گوشــم را نگاه کــرد و در عرض یک 
لحظه فهمید که یک حشــره آنجاست. اما شــوکه هم شده بود و 

باورش نمى شد.»
پزشک موفق شد با موچین و یک دستگاه ساکشن، حشره را بیرون 
بکشد. ودینگ گفت: «روز بعد از بیرون کشیدن سوسک، من و دکتر 
نگران بودیم که دچار عفونت شوم. اما همه چیز آنقدر خوب بوده که 
دوباره به حالت عادى برگشــته ام.» او همچنین گفت که کماکان 

آنتى بیوتیک مصرف مى کند.

آژانس بین المللى انرژى اتمى اعالم کرد ایران رســمًا به این نهاد 
اطالع داده است که قصد دارد کار تولید قطعات سانتریفیوژ را مرکز 

تساى کرج به اصفهان منتقل کند.
آژانس بین المللى انرژى اتمى روز دوشنبه از انتقال کار تولید قطعات 

سانتریفیوژ در ایران از مرکز تساى کرج به اصفهان خبر داد.
بر اســاس گزارش آژانس بین المللى انرژى اتمى که خبرگزارى 
«رویترز» به آن اشاره کرده است، ایران رسمٌا به آژانس بین المللى 

انرژى اتمى اطالع داده است که از این پس قطعات سانتریفیوژهاى 
خود را به جاى مرکز تساى کرج، در اصفهان تولید خواهد کرد. 

آژانس بین المللى انرژى اتمى در این گزارش اعالم کرده است که 
بازرسان آژانس در روز 24 ژانویه (4 بهمن) دوربین هاى نظارتى را در 
مرکزى در اصفهان که قرار است تولید قطعات سانتریفیوژها در آنجا 
انجام شود، نصب کرده اند؛ هرچند تا آن تاریخ هنوز تولید قطعات در 

مرکز مذکور آغاز نشده بوده است.

یکى از خدمتکاران ســابق کاخ باکینگهام مى گوید که او یک روز کامل درباره نحوه 
مرتب کردن خرس هاى «تدى» شاهزاده اندرو، پسر ملکه انگلیس آموزش دیده بوده.

«شارلوت بریگز» که در ســال 95 میالدى، زمانى که 21 سال داشته براى خاندان 
سلطنتى کار مى کرده گفته که بالفاصله بعد از استخدام، شیوه صحیح مرتب کردن 
خرس هاى اسباب بازى شــاهزاده اندرو را فرا گرفته. بریگز که حاال 47 ساله است، 
مى گوید که هر شب حدود 30 دقیقه زمان صرف مرتب کردن خرس ها به نحو دلخواه 

پسر ملکه انگلیس مى کرده است.
اندرو در آن زمان 35 ســاله بوده اســت. این ادعاها پس از این مطرح مى شوند که 
«اینگرید سیوارد»، کارشناس خاندان سلطنتى انگلستان اخیراً در اظهاراتى بیان کرده 
که زمانى که در سال 1990 شاهزاده براى دیدن «ســارا فرگوسن» که در آن زمان 

همسرش بوده رفته بود، ده ها خرس را روى تختش دیده بوده.
«الیزابت ِدى»، روزنامه نگار نیز قبل تر درباره مواجهــه با یک «خرس تدى خیلى 
بزرگ» زمانى که در سال 2009 در کاخ باکینگهام براى مصاحبه با اندرو منتظر بوده، 
نوشته بود. در آن زمان شاهزاده اندرو به ِدى گفته بود که خرس، هدیه ازدواج از طرف 

فرگوسن است.
الیزابت ِدى مى نویســد: «یادم مى آیــد که قضیه خرس حتى چندین ســال بعد از 
دریافتش، براى او خیلى خنده دار و بامزه بود. اینکه حضور یک خرس اسباب بازى تا 

این حد براى یک مرد بالغ سرگرم کننده باشد، براى من عجیب به نظر مى رسید.»
با این حال، طبق مصاحبه بریگز، نگهدارى از کلکســیون خرس هاى تدى شاهزاده 

اندرو کارى بس خطیر بوده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها اظهار داشت: با کشورهاى چین و روسیه 
براى ساخت فرودگاه هاى جدید در ایران وارد مذاکره شده ایم.

ســیاوش امیرمکرى در جمع خبرنگاران با بیــان اینکه مدیریت، 
راهبرى  53 فرودگاه کشور بر عهده شرکت فرودگاه ها و ناوبرى ایران 
است، اظهار داشــت: امروز در تمام فرودگاه هاى کشور، پروژه هاى 
توسعه اى و تجهیز فرودگاه ها در راســتاى افزایش ایمنى پروازها را 

به اجرا رساندیم.
وى درباره مذاکرات با کشورهاى چین و روســیه در راستاى خرید 
تجهیزات و سیســتم هاى ناوبرى و فرودگاهى گفت: با کشورهاى 
چین و روسیه براى ساخت فرودگاه هاى جدید در ایران وارد مذاکره 

شده ایم و پس از مطالعات و مذاکرات مقدماتى، وارد مباحث فنى و 
تخصصى تر مى شویم.

امیرمکرى در پاسخ به ســئوال دیگرى مبنى بر اینکه بارها اعالم 
کرده اید قصد ســاخت فرودگاه هاى جدید را ندارید از این رو به طور 
مشــخص درباره چه موضوعاتى با چین و روسیه مذاکره داشته اید، 
بیان کرد: پروژه هاى ساخت فرودگاه هاى جدید مربوط به 20 تا 25 
سال آینده است و ما براى توسعه و ساخت فرودگاه هاى جدید تا 25 

سال دیگر با چین و روسیه به مذاکره نشسته ایم.
وى افزود: به طور قطع ما در آینده نیاز به فرودگاه هاى جدید و نیاز به 

فرودگاه هاى بین المللى با استانداردهاى جهانى داریم.

ماجراى خرس هاى
 عروسکى سلطنتى!

بیرون کشیدن یک سوسک از گوش مرد نیوزلندى!

 چین و روسیه در ایران فرودگاه مى سازند

تولید قطعات سانتریفیوژ به اصفهان منتقل مى  شود

درپى زندانى شدن رئیس شوراى شهر بروجرد، تعدادى از شهروندان این شهر با حضور 
در یک مسجد به شیوه اى جدید کفن پوشیدند.

محمد پاپى نژاد، رئیس شوراى شــهر بروجرد در پى شکایت فاطمه مقصودى نماینده 
مردم بروجرد در مجلس شوراى اســالمى و رحیم جافرى شهردار پیشین این شهر، به 
اتهام توهین و نشر اکاذیب در دادگاه مجرم شناخته و به شش ماه حبس و 25 میلیون ریال 
جزاى نقدى محکوم شده بود که عصر روز دوشنبه با حضور در زندان خرم آباد، خود را 

براى اجراى مدت زمان حبس معرفى کرد.
ساعتى پس از معرفى پاپى نژاد به زندان خرم آباد، تعدادى از اهالى شهرستان بروجرد 
با حضور در یک مســجد و دراز کشــیدن در صحن در حالى که کفن پوشــیده بودند 
 خواســتار آزادى رئیس زندانى شوراى شهر شــدند. ماجرا به نطقى از سوى این عضو 
شــوراى شــهر بروجرد مى گردد که طى آن الفاظى را خطاب به نماینده این شهر به

 کار برده است.

مدل جدید کفن پوشى!
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آغاز برنامه هاى دهه فجر
همزمان با آغاز آیین هاى گرامیداشِت چهل و سومین 
بهـار انقـالب اسـالمى و لحظـه تاریخـى ورود امام 
خمینى(ره) به میهن اسالمى ناقوس کلیساى اصفهان 
به صدا درآمد. سـاعت 9:33 همزمان با سالگرد ورود 
تاریخى حضرت امام خمینى به میهـن زنگ انقالب 
اسالمى هم نواخته شد. اسـتقبال نمادین از مسافران 
فرودگاه اصفهـان، رژه تاکسـى ها از مقابل گلسـتان 
شـهداى اصفهان، به صدا در آمدن سـوت قطار هاى 
راه آهن اصفهان و نور افشانى شهر همزمان با شب 22 

بهمن از دیگر برنامه هاى دهه فجر  است.

متالشى شدن شرکت هرمى  
فرمانده انتظامى اسـتان اصفهان گفت: در تحقیقات 
پلیس مشـخص شـد زنى به صورت غیر مجاز اقدام 
بـه راه انـدازى شـرکت بازاریابى شـبکه اى در شـهر 
اصفهان کرده که در بررسى هاى انجام شده دریافتند 
این شـرکت مجوز قانونى نـدارد. سـردار محمدرضا 
میرحیـدرى افـزود: مامـوران پـس از هماهنگى، 50 
نفر از اعضاى این شـرکت شـامل 25 مرد و 25 زن را 

دستگیر کردند. 

طرح زوج و فرد فقط عصر ها
رئیـس پلیس راهـور اسـتان اصفهان گفت: بـا توجه 
وضعیـت نامناسـب آلودگى هـوا و ترافیک سـنگین 
در هسـته مرکزى، طـرح زوج و فرد ترافیـک در این 
محدوده عصر ها از ساعت 16 عصر تا 21 شب تا اطالع 
ثانـوى اجرا مى شـود. سـرهنگ محمدرضا محمدى 
افـزود: خودرو هاى غیر مجاز مبلغ یکصـد و پنج هزار 

تومان اعمال قانون مى شوند.

آمار نگران کننده فشارخون
 در اصفهان 

عضو هیئت علمى دانشـگاه علوم پزشـکى اصفهان 
گفت: در استان اصفهان بیش از 40 درصد افراد باالى 
50 سال دچار بیمارى فشار خون هستند. کیان حشمت 
گفت:  گفت: به سـبب عواملى همانند مصرف نمک، 
چاقى، کم تحرکى یا بى تحرکى و مصرف فست فود ها 
در 30 سال اخیر شیوع فشار خون بسیار باال بوده است.

نباید اظهارنظر کنند
عضو هیئت مدیـره نظام صنفى کشـاورزان اصفهان 
در رابطه با اظهارنظر عضـو هیئت مدیره نظام صنفى 
کشاورزان چهارمحال و بختیارى در رابطه با آزادسازى 
آب زاینده رود گفت: فقط سـه درصـد از حوضه آبریز 
زاینده رود در اسـتان چهارمحال و بختیـارى بوده که 
هفت درصد از جمعیت این استان را شامل مى شود و 97 
درصد از آن در استان اصفهان قرار گرفته است.حسین 
وحیـدا تاکید کـرد: بنابراین کشـاورزان چهارمحال و 
بختیارى نباید درخصوص سـد زاینـده رود اظهار نظر 

کنند.

بازگشایى راه هاى ارتباطى  
به دنبـال مسـدود شـدن راه هـاى ارتباطـى منطقه 
فریدونشـهر در پـى بـارش هاى بـرف اخیـر، آبفاى 
منطقه در بازگشایى راه هاى ارتباطى وارد عمل شد. به 
گزارش روابط عمومى آبفا منطقه فریدونشهر، با هدف 
عمل کردن به مسئولیت اجتماعى، آبفاى منطقه اقدام 
به نامه نگارى و درخواسـت همـکارى از ارگان هاى 
مربوط، اقدام به تجهیز ماشین آالت برف روبى کرده 
و به صورت خود جوش اقدام به برف روبى و بازگشایى 

راه هاى ارتباطى نمود.

200 برنامه براى دهه فجر   
شهردار اصفهان گفت: در ایام ا... دهه فجربیش از 200 
برنامه طراحى شده است که در سطح شهر به خصوص 
در محالت برگزار مى شـود. على قاسم زاده بیان کرد: 
گروه هاى مردمـى برنامه هاى مختلفـى را براى دهه 

فجر به اجرا در مى آورند.

خبر

نماینده ولى فقیه در استان اصفهان گفت: مردم ایران تا 
آخرین نفس براى حفظ دین مى ایســتند همان طور که 
امام راحل براى حفظ دین ایستادند و هیچ ترسى به دل 

خود راه ندادند.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد روز سه شنبه _دوازدهم 
بهمن ماه_ به مناسبت سالروز ورود امام خمینى (ره) به 
ایران اظهار کرد: امام خمینى (ره) از جمله شخصیت هایى 
اســت که مى توان از زوایاى مختلف علم، تقوا، عرفان، 
زهد، سیاست، خلوص در عمل، تدبیر و تدبر درباره وى 

به گفت وگو پرداخت.
وى تصریح کرد: امام خمینى (ره) در زمینه هاى مختلف 

کتاب نوشتند و در هر کدام از علوم مختلف ممتاز بودند، 
امام راحل زاهدانه زندگى کرد و منزل محقرى را در نجف 
داشتند، کمتر گوشــت مى خوردند و غذاى ساده تناول 
مى کردند. در طول عمر پربرکت خود تنها یک منزل در 
قم داشتند و هیچیک از فرزندان امام (ره) خانه نداشتند به 
همین دالیل است که امام در قلب مردم جا گرفته است.

وى ادامــه داد: زندگى مقــام معظم رهبــرى زاهدانه 
اســت و هیچیک از فرزندان ایشــان منزل شــخصى 
ندارند. هر کســى ایمان داشــته و عمل صالح داشــته 
باشــد خداونــد محبــت ایشــان را در قلــوب مردم

 جاى مى دهد. 

معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى گفت: 
ســاعت 10 صبح 12 بهمن ماه با افزایش خروجى ســد 
زاینده رود، دریچه هاى این سد، براى نوبت اول کشت پاییزه 
کشاورزان شرق اصفهان بازگشــایى شد.محمود چیتیان 
درباره آخرین وضعیت بازگشایى سد زاینده رود توضیح داد: 
با توجه به اینکه امکان باز کردن دریچه هاى سد زاینده رود 
به یک باره وجود ندارد، از ســاعت 10 صبح روز سه شنبه 
به تدریج دریچه هاى سد زاینده رود باز شد.حسین وحیدا، 
گفت: باید خروجى سد زاینده رود 50 مترمکعب بر ثانیه باشد 
که این میزان به تدریج و تا پایان شب، 10 مترمکعب- 10 

مترمکعب اضافه مى شود.

وى پیش بینى کرد: تا روز پنجشنبه آب به اصفهان مى رسد 
و روز جمعه نیز آب تا انتهاى کانال هاى آبیارى در شــرق 
اصفهان خواهد رســید.عضو هیئت مدیــره نظام صنفى 
کشاورزان استان اصفهان اظهار کرد: قرار است در این مدت 
کوتاه 12 روزه، 55 میلیون مترمکعب آب تحویل کشاورزان 
شرق اصفهان شود البته اگر میزان بارش ها افزایش یابد، 
احتمال بیشتر شدن این حجم آب به صورت جزیى وجود 
دارد.وى با بیان اینکه ذخیره ســد زاینــده رود حدود 165 
میلیون مترمکعب است، گفت: کل اراضى شرق اصفهان 
226 هکتار است که با این میزان آب، 30 درصد اراضى قابل 

کشت خواهد بود.

پنج شنبه آب زاینده رود
 به اصفهان مى رسد

مردم ایران تا آخرین نفس 
براى حفظ دین مى ایستند

مدیر کل بهزیستى اصفهان در    نصف جهان|
پاسخ به سئوالى مبنى بر اینکه چه حمایت هایى از 
فرزندان تحت پوشش بهزیستى پس از 18 سالگى 
و دوره مستقل شدن آنها مى شــود گفت: یکى از 
دغدغه هاى ما این اســت که این قشــر که تحت 

پوشش ما هستند را به شکل جدى حمایت کنیم.
ولى ا... نصر اصفهانى افزود: این افراد را رها نمى کنیم 
بلکه با هدایت آنها براى مهارت آموزى سعى مى کنیم 

این قشر به شکل درستى مستقل شوند.

وى با اشاره به اینکه مبلغ 500 میلیون ریال در زمان 
مستقل شدن و از تحت پوشش درآمدن این فرزندان 
به آنها بــه صورت وام بالعوض تعلــق مى گیرد، 
گفت: رویکرد ما این است که این بچه ها حتمًاٌ شغل 
مناسب پیدا کرده و تحصیالت مناسب داشته باشند 
یا در صورت امکان ازدواج کننــد تا بتوانند به نحو 
احسن زندگیشان را بعد از رفتن از مراکز بهزیستى 
سامان بخشند و تا رسیدن به این موضوع ما آنها را 

رها نخواهیم کرد.

رئیس پلیس فضاى تبادل اطالعــات فرماندهى 
انتظامى اصفهان گفت : این استان داراى رتبه سوم 
جرائم اینترنتى بعد از تهران وخراســان رضوى در 

کشور است .
سرهنگ سید مصطفى مرتضوى باتاکید به اینکه 
رشد تخلفات در فضاى مجازى  افزایشى و نگران 
کننده است،تصریح کرد:  این نوع جرائم  امسال در 
استان اصفهان  39 درصد نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته  افزایش داشــت که عمده آن شامل 
هک، نفوذ، تهدید، انتشار اکاذیب، شایعات، جرایم 
اخالقى و انتشــارفیلم خصوصى و موارد اخالقى 

بوده است.
ســرهنگ مرتضوى گفت:  در عین حال کشــف 
جرم در این زمینه نیز 34 درصد در مقایسه با سال 
قبل افزایش داشته و در مجموع به رقم 97 درصد 

رسیده است.
رییس پلیس فتاى اســتان اصفهان بیان داشت: 
جرائم اقتصادى بیشــترین کالهبــردارى و 132 

درصد رشد و در واقع 2.5 برابر شده است.
وى خــوش بینى و اعتمــاد بیش از حــد مردم را 
عامل اصلى کاله بــردارى اینترنتى برشــمرد و 
گفت:75درصــد کاله بردارى ها در شــبکه هاى 
اجتماعى و 15 درصد از طریق فروشگاه ها و کسب 

و کارهاى غیر معتبر اینترنتى رخ مى دهد.
 وى با اشاره به اینکه در 10 ماه گذشته 26 هزار تماس 
با مرکز پلیس فتا برقرار شده است،اظهار داشت: در 
این زمینه 6 هزار و 450 مسدودسازى، 2 هزار و 840 
حساب مجازى مسدود، 2 هزار و 800 لینک جعلى 
معدوم و 800 سیم کارت نیز مســدود شده است و 
22 میلیارد تومان وجوه مردم از حساب ها که مورد

 کاله بردارى قرار گرفته، بازگردانده شد.
سرهنگ مرتضوى همچنین گفت: 60 درصد کل 
جرائم ما اعتماد یک طرفه کاربران فضاى مجازى 
است و 24درصد سوء استفاده از کاربران از طریق 
فیشینگ و مهندســى اجتماعى و 9 درصد در سایر 

شگردها بوده است.

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى اســتان از 
دستگیرى 2 سارق موبایل قاپ در عملیات پیچیده 

پلیسى و اعتراف آنان به 130 فقره سرقت خبر داد.
سرهنگ حسین ُترکیان اظهار داشت: در پى وقوع 
چندین فقره موبایل قاپى در شهرستان اصفهان و 
شکایت هاى مال باختگان به پلیس، پرونده اى براى 
این منظور تشکیل و به صورت ویژه در دستور کار 
کارآگاهان پلیس آگاهى استان اصفهان قرار گرفت.

او افزود: کارآگاهان پس از انجام تحقیقات علمى 
و تخصصى دریافتند که ســارقان 2 نفر هســتند 
که صورت هاى خود را پوشــانده و با یک دستگاه 
موتورســیکلت فاقد پالك اقدام به پرسه زنى در 
خیابان ها و کوچه هاى خلوت کرده و موبایل افراد 
نوجوان و زنان که در حال استفاده از آن بودند را از 
دستشان مى قاپیدند و به سرعت متوارى مى شدند.

رئیــس پلیــس آگاهى اســتان اصفهــان گفت: 

کارآگاهان پس از جستجو در بین مالخران سرانجام 
با یک کار پیچیده و هوشمندانه موفق 2 نفر مالخر 
موبایل هاى ســرقتى را در مخفیگاه خود دستگیر 

کرده و به پلیس آگاهى منتقل کردند.
این مقام انتظامى ادامه داد: مالخران که در مواجهه 
با مدارك و مســتندات پلیس چــاره اى جز بیان 
حقیقت نداشتند به خریدارى موبایل هاى مسروقه 
از 2 سارق جوان اعتراف کردند که بالفاصله سارقان 

طى عملیات ضربتى کارآگاهان دستگیر شدند.
ســرهنگ ُترکیان با اشــاره به اعتراف متهمان به 
130 فقره موبایل قاپى از تحویل آنان و مالخران به 
مراجع قضائى خبر داد و اظهار داشت: به شهروندان 
توصیه مى کنیم در کوچه هــا و خیابان هاى خلوت 
و کم تــردد از نمایش دادن گوشــى تلفن همراه 
خود خوددارى کرده و در صورت نیاز از هندزفرى

 استفاده کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان 
گفت:صنایع آالینده هیچ عالقه اى براى حل مشکل 

آالینده ها و استفاده از تسهیالت ندارند.
ایرج حشمتى اظهار داشت: فضاى کنسرسیوم فرصت 
خوبى براى رفع مشــکالت محیط زیستى است و 
بخشى از تفاهم نامه کنسرسیوم به عهده دانشگاه و 
بخش دیگر با اداره کل محیط زیست به لحاظ منابع 

حقوقى دنبال کنیم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خاطر 
نشان کرد: با توجه به نبود ضمانت اجرایى فشارى از 
سوى دستگاه ها بر صنایع براى استفاده از این منابع 
در جهت رفع آالیندگى ها وجود ندارد و 330 کارخانه 
آجرپزى داریم و کنسرسیوم زمانى مى تواند مؤثر و 

راهگشا باشد که ضمانت اجرایى داشته باشد.
وى یادآور شــد: صنایع آالینده هیچ عالقه اى براى 

حل مشکل آالینده ها و استفاده از تسهیالت ندارند.

همزمان با فرارسیدن ایام ا... دهه فجر انقالب 
 TBM اسالمى ایران، دســتگاه حفار مکانیزه
خط دو متروى اصفهان صبح دیروز سه شنبه، 
دوازدهم بهمن ماه با حضور شــهردار اصفهان، 
معاون عمرانى استاندارى و مدیران شهرى وارد 

ایستگاه شهید خرازى شد.
خط دوم متروى اصفهان از ایســتگاه شهداى 
خمینى شهر تا دارك، از غرب تا شرق اصفهان به 
طول 24 کیلومتر امتداد مى یابد و در مسیر خود از 
23 ایستگاه عبور مى کند که در این راستا جهت 
تسریع در بهره بردارى از این خط، پروژه به سه 

بخش مجزا تقسیم شده است.
دیروز هم زمان بــا آغاز دهه مبــارك فجر به 
منظور حفارى تونل حدفاصل ایســتگاه شهید 
حجازى تا ایســتگاه شــهید خــرازى از خط 
2 مترو، دســتگاه حفار مکانیــزه TBM وارد

 ایستگاه خرازى شد. 

رئیس اداره کل ورزش و جوانان، خبر منتشر شده در 
فضاى مجازى درخصوص خودسوزى یک ورزشکار 

مقابل درب ورودى این سازمان را تکذیب کرد.
روز دوشــنبه تعــدادى از ورزشــکاران هیئــت 
موتورســوارى و اتومبیل رانى به دلیل ابطال حکم 
محمدرضا اعتمادى، سرپرست هیئت موتورسوارى و 
اتومبیل رانى، مقابل اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان تجمع کردند که برخى منابع خبرى مدعى 
شدند یکى از ورزشکاران این رشته، باك موتور خود 

را باز و قصد خودسوزى داشته است؛ اما با اصرار دیگر 
ورزشکاران غائله ختم به خیر مى شود.

محمد طباطبایى بــا تکذیب این موضــوع اظهار 
کرد: روز گذشته ســه نفر از ورزشکاران موتورسوار 
درخصوص بحث تغییر سرپرست به اداره کل ورزش 
و جوانان مراجعه کردند و زمان مالقات مى خواستند 
که پس از صحبت بــا رئیس دفتر ظاهــراً متقاعد 
مى شوند و بعد از مالقات با حراست اداره از سازمان 

بیرون مى روند.

فرزندان باالى 18 سال را رها نمى کنیم 

اصفهان، سومین استان
جرم خیز اینترنتى

اعتراف 2 سارق به 130 فقره 
موبایل قاپى در اصفهان

ورود TBM خط 2 مترو
 به ایستگاه شهید خرازى

صنایع تمایلى براى استفاده از تسهیالت
 و رفع آالینده ها ندارند

تکذیب خودسوزى یک ورزشکار

بارش اولین برف زمستانى پس از چندسال براى ساعاتى 
چهره شــهر اصفهان را ســفید پوش کرد. ذوق و شوق 
تماشــاى برف و لذت تنفس در هواى ســالم خیلى از 
اصفهانى هــا را از گرماى خانه به کوچــه و خیابان هاى 

شهر کشاند.
بارش برف در برخى مناطق شــهر اصفهان از بامداد سه 
شنبه آغاز شد و به این شهر حال و هواى زمستانى بخشید 
اما با توجه به گرماى سطح زمین و ترددها، امکان به زمین 
نشستن برف وجود نداشت. همچنین دیروز در نیمه غربى 

تا جنوب و غرب استان بارش برف گزارش شده است.
در نیمه غربى اســتان تا ارتفاعات نائین، کاشان، نطنز و 
جنوب استان شامل شهرضا، دهاقان، سمیرم، زرین شهر 
و مبارکه به عالوه در غرب از تیران تا بوئین و میاندشت، 
داران، فریدون شــهر، گلپایگان، دهــق و چادگان برف 

باریده است.
بیشــترین میزان بارش برف اســتان تا صبح سه شنبه 
در فریدونشــهر و داران ثبت و گزارش شد. هواشناسى 
اصفهان گزارش داد میانگین بارش برف در 24 ســاعته 
منتهى به روز سه شنبه در فریدونشهر 30 سانتى متر و در 

ارتفاعات بیش از 70 سانتى متر بوده است.

بارش برف در همه محورها
از ســاعت 00:05 محورهاى آزادراه کنــار گذر غربى، 
فالورجان - اصفهان، از ســاعت 00:20 در محورهاى 

آزادراه اصفهان - نطنز، گردنه نیه، شهرضا - اصفهان، 
اصفهان - نائیــن، گردنه مال احمد، از ســاعت 01:00 
اصفهان - میمه، اصفهــان - فرودگاه، شــاهد بارش 

برف بود.
همچنین از ســاعت 19:00 روز دوشــنبه، 11 بهمن در 
محورهاى فریدونشهر - پشتکوه - الیگودرز - داران، از 
ساعت 21:30 در محور میمه - دلیجان، گردنه قرقچى، 
گلپایگان - دهق، داران - نجف آباد، از ســاعت 22:00 
در محور سمیرم - یاسوج، ســمیرم - بروجن، از ساعت 
22:30 در محور بروجن - مبارکه، زرین شــهر - سفید 
دشت، شهرکرد - زرین شهر، از ساعت 23:00 در تمامى 
محورهاى چادگان، زرین شــهر - اصفهان بارش برف 
و از ســاعت 20:45 در محورهاى گلپایگان - خوانسار، 
گلپایگان - تیکن، خوانسار - دامنه، بارش برف همراه با 

کوالك گزارش شد.
همچنین از ســاعت 00:05 دیروز محورهــاى آزادراه 
کنار گذر غربى، فالورجان - اصفهان، از ساعت 00:20 
محورهاى آزادراه اصفهان - نطنز، گردنه نیه، شهرضا - 
اصفهان، اصفهان - نائین، گردنه مال احمد، از ســاعت 
01:00 اصفهان - میمه، اصفهان - فرودگاه، کمربندى 
نجف آباد - خمینى شــهر، آزادراه معلم - شاهین شهر، 
تیران - سامان، دهاقان - شــهرضا، دهاقان - بروجن، 
ســاعت 01:10 اصفهان - شــهرضا، گردنه الشــتر 
بهارستان - نیک آباد، از ســاعت 01:20 محور مورچه 

خورت - نطنز، از ســاعت 04:30 محورهاى ســمیرم 
- یاسوج، ســمیرم - شهرضا، زرین شــهر - شهرکرد، 
داران - الیگودرز، چــادگان - داران، چادگان - چلگرد، 
اصفهان - میمــه، میمه - دلیجــان، اصفهان- نائین، 
اردســتان - نائین، فریدونشــهر - پشــتکوه، بوئین - 
داران، از ســاعت 06:30 آزادراه کنارگذر شرقى آزادراه 
اصفهان- نطنز، آزادراه نطنز - کاشان، از ساعت :8:00 
محور اصفهان-نایین، آزادراه اصفهان-کاشان، آزادراه 
اصفهان-فرودگاه شــاهد بارش برف بود. همچنین از 
ساعت 07:00 دیروز در محور انارك - خور بارش باران 

گزارش شده است.

موج بارشى جدید در راه است
کارشناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان با اشاره 
به خروج تدریجى سامانه ناپایدار بارش زا از استان، گفت: 
موج بارشى جدیدى از جمعه 15 بهمن ماه غرب و جنوب 

استان را فرا مى گیرد.
حجت ا... على عســگریان گفت: روزهاى چهارشنبه و 
پنجشنبه جوى به نســبت پایدار در سطح استان حاکم 

مى شود و دما افت محسوسى دارد.
على عسگریان با بیان اینکه دماى هوا بین 5 تا 7 درجه 
ســانتیگراد کاهش مى یابد، گفت: کمینه دماى هواى 
کالنشــهر اصفهان بامداد روز چهارشــنبه به 5 درجه 

سانتیگراد زیر صفر مى رسد.

شهر اصفهان باالخره رنگ برف را به خود دید

از جنوب تا غرب استان
 سفیدپوش شد

دادستان انتظامى سازمان نظام پزشکى اصفهان گفت: 
تصمیم گیرى براى استفاده از سوخت مازوت و تشدید 
آلودگى هوا در شهرى با شرایط اصفهان اقدامى است که 

هیچ عنوانى به جز جنایت نمى توان بر روى آن گذاشت.
مازیار ستارى با اشاره به تصمیم گیرى براى استفاده از 
مازوت به عنوان ســوخت جایگزین در استان اصفهان، 
اظهار کرد: با مجوزى که اخیراً در سطح ملى صادر شده، 
مازوت در سطح وسیع در نیروگاه ها و حتى برخى از صنایع کوچک استان اصفهان به عنوان سوخت استفاده مى شود.

وى با بیان اینکه کوره هاى مازوت سوز نیروگاه ها و صنایع باید فیلترهاى تصفیه آالیندگى داشته باشند، گفت: 
متأسفانه بیشتر کوره هاى مازوت سوز در صنایع استان فیلتر تصفیه ندارند و همین موضوع باعث تشدید آالیندگى 

آن ها مى شود.
دادستان انتظامى سازمان نظام پزشکى اصفهان یادآور شد: چندین کوره نیروگاه هاى برق اصفهان مازوت سوز 
هستند، اما در چند سال اخیر به خاطر تشدید آلودگى هوا و کاهش قابل توجه روزهاى سالم در اصفهان این کوره ها 
پلمب شدند. هرسال در فصل سرما و به خاطر کمبود سوخت گاز در صنایع، بحث استفاده از سوخت مازوت در استان 

مطرح مى شود که هر بار با مخالفت مسئوالن استان مواجه شده است.
وى افزود: امسال به دلیل چالشى که نیروگاه هاى برق براى تأمین سوخت در فصل سرما داشتند و با دستور شوراى 
عالى امنیت ملى و ظاهراً با وجود مخالفت مسئوالن استان، پلمب مشعل هاى مازوت سوز در نیروگاه هاى استان 

برداشته شد و دوباره شروع به کار کردند.

مازوت سوزى در اصفهان جنایت است 
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محمدرضا حیاتى با بیان اینکه هنوز هم نفهمیده است که دلیل ممنوعیت 
فعالیتش در صداوســیما چیســت، تاکید مى کند: کار اهالى فرهنگ و هنر 
و رسانه بازنشستگى نمى شناســد و این قشــر تا وقتى توان دارند و مردم 

دوستشان دارند، مى توانند کار کنند.
گوینده باسابقه بخش هاى خبرى درباره  وعده  رییس صداوسیما مبنى بر باز 
بودن درهاى تلویزیون به روى سرمایه هایش و مطالبه جدى مردم در این 
زمینه، در پاسخ به اینکه آیا با او در این ارتباط صحبتى شده است تصریح کرد: 
خیر، در این زمینه با من صحبتى نشده است. تلویزیون خانه ماست. من بخش 
اعظم عمرم را در تلویزیون و در جام جم گذرانــده ام. اصال این واژه ممنوع 
کردن فعالیت درست نیست؛ البته ممنوع کردن من که یکى از عجیب ترین 
ممنوع کردن هاست که نمى دانم دلیلش چه بود و هیچ وقت هم هیچکس به 

من نگفت که علت ممنوع الفعالیت شدن من چیست.
حیاتى افزود: جالب اســت در دیدارهایى که با برخى از معاونان صداوسیما 
داشــتم مى گفتند خیر شــما ممنوعیتى ندارید، اما در عمل وقتى برنامه اى 

پیشنهاد مى شد جلوى کار ما را مى گرفتند.
این گوینده خبر در پاسخ به این پرسش که اگر شرایط حضورش در تلویزیون 
فراهم شود، تمایلى به بازگشت دارد یا خیر پاسخ داد: من خودم نباید پیش قدم 

شوم، آن ها باید پیش قدم شوند و اگر بخواهند باید تماس بگیرند که من به 
تلویزیون برگــردم. نه تنها من بلکه هر پیشکســوت و هر هنرمند قدیمى، 

تلویزیون خانه اش است و حق دارد برود به خانه اش سر بزند.
حیاتى با اشاره به قانون ســازمان صداوســیما مبنى بر جلوگیرى از ورود 
بازنشســته ها به محــل جام جم، تصریح کــرد: متاســفانه در حال حاضر 
بازنشسته ها را به سازمان راه نمى دهند. بازنشسته ها اگر بخواهند دیدارى با 
همکارانشان داشته باشند، اجازه ندارند وارد محل سازمان صداوسیما شوند و 

کارت هاى بازنشستگى گیت ها (درهاى ورودى) را باز نمى کند.
او تاکید کرد: درست است که از لحاظ ضوابط کار ادارى بازنشسته شده ایم، 
اما کار مجرى، هنرمند، خواننده، آهنگســاز و به طور کلى هر فردى که در 
عرصه فرهنگ و هنر و رسانه است، بازنشستگى نمى شناسد. تا موقعى که 
توانایى دارد و تا وقتى مردم دوســتش داشته باشند و بخواهند برنامه داشته 
باشد، هنرمند مى تواند کار خودش را ادامه دهد. مگر اینکه ناتوان شود یا مردم 
او را نپذیرند و عالقه اى به کارش نداشته باشند. یک نقاش تا وقتى دستش 
نمى لرزد نقاشى مى کند، یک موزیسین تا وقتى توان دارد آهنگسازى مى کند، 
یک بازیگر هم تا آخر عمرش در نقش هاى متفــاوت بازى مى کند. اینکه 
بخواهند کسى را از کار هنرى محروم کنند، حتى حرفش هم خنده دار است.

گالیه  گوینده معروف تلویزیون از ممنوع التصویرى خودش

 حیاتى:  هنوز نمى دانم
 چرا نمى توانم کار کنم!

وضعیت سالمتى محمد 
کاسبى از زبان دخترش 

اختالف  ایرج طهماسب
 و حمید جبلى

 «کاله قرمزى» را کشت

دختر محمد کاسبى روند درمان هنرمند پیشکسوت کشورمان 
که همچنان در بخش مراقبت هاى ویژه بیمارســتان بسترى 

است را تشریح کرد.
یلدا کاسبى درباره وضعیت جسمى پدرش که مدتى است به دلیل 
نارسایى قلبى تحت مراقبت است، گفت: خدا را شکر حال پدر 
نسبت به روزهاى گذشــته بهتر است ولى براى سالمت کامل 
باید صبر کنیم. 26 دى ماه بود که پدر در بخش ســى سى یو 
بیمارستان عرفان به صورت اورژانسى بسترى شد و متاسفانه به 

دلیل نارسایى حاد قلبى اصال وضعیت مناسب نداشتند.
او ادامه داد: حدود 100 روز پیش قلب پــدر را آنژیو کردیم اما 
متاســفانه به دلیل اینکه ماهیچه هاى قلب فرسوده شده اند و 
طبیعتا بعد از آنژیو، گردش خون و پمپاژ به سختى انجام مى شود 
به همین دلیل سطح اکسیژن و فشار خون پایین مى آید و براى 
ثابت نگه داشتن و رسیدن به یک شرایط پایدار، پدرم همچنان 
در بخش سى سى یو تحت مراقبت اســت. ابتدا قرار بود دریچه 
آئورت قلب پدر را عوض کنند که شــاید اوضاع بهتر شود اما به 
علت وضعیت جسمى اش یعنى همین نارسایى شدید قلبى، سن 

و سال و فاکتورهاى دیگر نمى توانند این کار را انجام بدهند.
دختر این هنرمند همچنین خاطرنشــان کرد: در حال حاضر به 
پیوند قلب مصنوعى فکر مى کنند و قطعا براى این اقدام، باید 
چند دقیقه اى قلب را از کار بیندازند، بنابراین ریسک باالیى است 
و هرگونه حرکت در حیطه درمان جراحــى روى قلب فعًال به 
ایست زمانى خورده است. واقعا نمى دانیم چقدر زمان ببرد. شاید 
یک ماه یا 40 روز، فقط باید صبر کنیم و تا زمان ایده آل همچنان 
پدر تحت نظر پزشکان در سى سى یو هستند تا قلب به درجه اى 
برسد که دکتر بگوید ریسک کمتر شده و سپس به سراغ پیوند 
قلب مصنوعى برویم. طى این مدت هــم آب ریه هاى پدر را 
کشیده اند و بعد از این اقدام، قلب کمى کوچکتر شده و این اقدام 
برایمان یک امیدوارى بود چون قلب کمى خودش را جمع کرد.

او درباره اینکه این روزها حال روحى محمد کاسبى چطور است؟ 
گفت: حال روحى پدر خوب است، فقط کمى از فضاى بیمارستان 
و خوابیدن روى تخت خسته و کالفه شده است چون روند درمان 
خیلى طوالنى شد. پدر این مدت مدام روى تخت بود اما در چند 

روز اخیر فقط توانستند چند قدم ایشان را راه ببرند.
 

ایرج طهماسب که همه او را با نام آقاى مجرى برنامه محبوب 
کاله قرمزى مى شناســند، آخرین بار حدود 4 سال پیش براى 
تلویزیون برنامه ســاخت و پس از آن به دلیل عــدم توافق با 
تلویزیون، قید آن را زد و تلویزیون هم مجبور شد هر سال تکرار 

این مجموعه پر مخاطب را به روى آنتن ببرد.
این روزها جدیدترین کار طهماســب در شبکه نمایش خانگى 
پیش مى رود. این مجموعه که پیش از این از آن با نام مهمونى 
یاد مى شد، بناست به تهیه کنندگى حسن خدادادى ساخته شود 

و در حال حاضر مراحل پایانى پیش تولید را سپرى مى کند.
سریال عروسکى طهماسب در نوروز 1401 عرضه خواهد شد 
و از جمله نکات قابل توجه در آن عدم حضور حمید جبلى است 
که گفته مى شــود چندى پیش با هم به اختالفى خورده اند که 

هنوز حل نشده است.
طهماســب در اثر جدید خود که قرار اســت براى اولین بار با 
حضور کودکان ساخته شود، از عروسک هاى جدیدى رونمایى 
خواهد کرد و بناست گروه عروسک گردان کاله قرمزى در این 

مجموعه نیز با او همکارى کنند.
او پیش از ایــن از حمید جبلى، فاطمــه معتمدآریا، محمدرضا 
هدایتى، مرضیه محبوب، بهــادر مالکى، محمد بحرانى، کاظم 
سیاحى، على سرابى، نگار استخر، الکا هدایت، بنفشه صمدى، 
احسان کرمى، هوتن شکیبا و ... براى صداپیشگى عروسک ها 

بهره برده است.
حاال نیز در برنامه جدید، هوتن شــکیبا حضور خواهد داشت و 

مذاکراتى با سهیل مستجابیان انجام شده است.
مستجابیان از جمله بازیگرانى است که پس از حضور در خندوانه 
و اجراى دابسمش به شهرت رسید و این شب ها مجموعه نوار 

زرد را در شبکه دو سیما دارد.

سریال «جیران» با پشت سر گذاشتن حواشــى مربوط به ادعایى مبنى بر تشابهش با 
سریال «آهوى من مارال»، حدود دو هفته دیگر پخش مى شود.

ساخته  مشترك حسن فتحى و اسماعیل عفیفه از یکشنبه، 24 بهمن ماه در بستر شبکه 
نمایش خانگى منتشر خواهد شد.

زمان اولیه اعالم شده براى پخش این سریال تاریخى، 24 دى ماه بود اما در همان روز 
و در حالى که «جیران» باید هشت صبح روى پلتفرم پخش کننده در دسترس کاربران 
قرار مى گرفت، منتشر نشد و ســاعاتى بعد روابط عمومى سریال در توضیح این تاخیر 
اعالم کرد: «در بازبینى نهایى ساترا مالحظه اى بیان شد که در حال رفع و تهیه نسخه 

نهایى هستیم.»
اما حاشــیه دیگر ســریال «جیران» ادعاى ســازندگان ســریال تاریخى دیگرى 

به نام «آهوى مــن مارال» مبنى بر شــباهت دو ســریال و لــزوم بازبینى و حذف 
شباهت ها بود.

در ادامه ســازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضاى مجازى (ســاترا) 
به درخواست نویسنده سریال آهوى من مارال، تشــکیل جلسه  داد و شباهت این دو 

مجموعه تاریخى را بررسى کرد که نتیجه این بررسى، روز دوشنبه  اعالم شد.
بر این اساس اجماع هر سه کارشناس حاضر در جلسات بر فقدان شباهت به نحوى که 
قابلیت احراز گرته بردارى سریال «جیران» از طرح «آهوى من مارال» را داشته باشد، 
اعالم و عنوان شد سریال حسن فتحى منعى براى صدور مجوز انتشار از این حیث ندارد.
اکنون بر اساس آخرین بیانیه مشترك فیلیمو و تیم تولید «جیران»، پخش این سریال 

از  تاریخ 24 بهمن ماه آغاز مى شود.

باالخره  «جیران» چه زمان منتشر مى شود؟

مجید واشقانى مى گوید نیمى از شخصیتش در سریال «بى نشان» در سیاهى قصه و نیمى دیگر 
در سفیدى آن قرار دارد.

مجید واشقانى که این روزها مشغول بازى در سریال «بى نشان» است درباره نقش خود بیان کرد: 
هر نقشى باال و پایین خودش را دارد و کاراکترى هم که من در این سریال ایفا مى کنم، یکنواخت 

نیست و جزو نقش هاى پرچالش است.
وى ادامه داد: نیمى از این شخصیت در سیاهى قصه و نیمى دیگر در سفیدى آن قرار مى گیرد. در 

حقیقت «مسعوِد» سریال «بى نشان» در گره قصه قرار گرفته است.
این بازیگر در پایان درباره این پروژه خاطرنشان کرد: گرچه نام این سریال «بى نشان» است اما 

پر از نشانه است.
سریال «بى نشــان» به کارگردانى راما قویدل و تهیه کنندگى مرتضى رزاق کریمى براى شبکه 

سه سیما تولید مى شود. 
مجید واشقانى، نیلوفر پارسا، پرویز فالحى پور، ســعید زارعى، هلن نقى لو، نیوشا ضیغمى، مریم 
کاویانى، مهدى فقیه، کاظم هژیرآزاد، اکبر رحمتى، رضا ایرانمنش، توماج دانش بهزادى و قاسم 

زارع از جمله بازیگران «بى نشان» به نویسندگى مشترك آزیتا ایرایى و مهدى حمزه هستند.

حسین بیرانوند بازیگر فیلم سینمایى «بیرو» درباره ایفاى نقش علیرضا بیرانوند در این فیلم توضیح داد.
حسین بیرانوند بازیگر فیلم سینمایى «بیرو» به کارگردانى مرتضى على عباس میرزایى و تهیه کنندگى 

مجید برزگر که در بخش سوداى سیمرغ چهلمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد درباره روند حضور 
خود در این فیلم ســینمایى به عنوان بازیگر نقش علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملى فوتبال 
توضیح داد: دلیل اول حضور من در این فیلم در مرحله اول شباهتى بود که به علیرضا بیرانوند 

داشتم و بعد از آن این بود که خودم هم به عنوان دروازه بان، فوتبال بازى مى کنم.
بیرانوند درباره آشنایى با گروه فیلمسازى فیلم «بیرو» و انتخاب او براى این نقش عنوان 
کرد: در سال 1398 عکسى با لباس فوتبال در صفحه اینستاگرام خود گذاشتم و فردى به نام 
مجتبى زرین جو از عوامل سینمایى که در وزرات فرهنگ و ارشاد لرستان کار مى کند، این 

عکس را دید و مرا به گروه کارگردانى «بیرو» معرفى کرد.
او ادامه داد: ماجراى روند حضور من در این فیلم سینمایى خودش یک فیلم دیگر است؛ 
اوایل با توجه به اینکه قبال جلوى دوریبن بازى نکرده بودم، بازیگرى براى من خیلى سخت 

بود اما همه عوامل براى بازى در این نقش به من کمک کردند.
بازیگر نقش بیرانوند تشریح کرد: من سه ماه در تهران عضو آکادمى فوتبال علیرضا بیرانوند 

بودم و آن زمان در رستوران مى خوابیدم و کار مى کردم  اما به دلیل مسافرت هاى علیرضا 
بیرانوند و تمرین هایى که در تیم ملى داشت، موفق نشدم او را ببینم تا اینکه براى اولین بار در 

پیش تولید فیلم همدیگر را دیدیم و او در روند بازى در این فیلم به من بسیار کمک کرد.
این بازیگر درباره شناختى که نسبت به علیرضا بیرانوند دارد، خاطرنشان کرد: من از قبل درباره علیرضا 

بیرانوند با توجه به مصاحبه ها و حضورش در برنامه هاى تلویزیونى شناخت اندکى داشتم اما در زمان 
پیش تولید «بیرو» او یک بار به دفتر فیلمسازى آمد و در طول فیلمبردارى هم به صورت مجازى در 

ارتباط بودیم که این ارتباط کمک زیادى به ایفاى نقش کرد.
حسین بیراوند در پایان درباره شباهت فامیلى اش به علیرضا بیرانوند اظهار کرد: من و علیرضا بیرانوند 
از یک ایل بزرگ در لرستان هستیم ولى نسبت فامیلى بین ما وجود ندارد. اینکه ما هم زبان، هم فامیل 

و هر دو اهل یک خطه هستیم، براى هر دوى ما جذاب بود.

مجید واشقانى: 

مسعودِ «بى نشان» گرفتار میان سیاهى
 و سفید قصه است

حسین بیرانوند چگونه
 به نقش علیرضا بیرانوند رسید 

■■■■■■

نشست رسانه اى فیلم «مرد بازنده» به کارگردانى محمدحسین مهدویان با حضور عوامل و بازیگران در خانه 
جشنواره برگزار شد.

مهدویان در این نشست درباره اینکه شخصیت هاى «مرد بازنده» نمونه واقعى در جامعه  دارند یا خیر 
گفت: من این را قبول ندارم که اغلب قهرمانان معترض افراطى هستند. ما براساس شخصیت هاى 
واقعى فیلم نســاخته ایم و همگى آدم هاى داســتان هســتند و حتما از محیط اطراف الهام 

مى گیریم. این فیلم کامال ایرانى است و براساس محتواى فهم ایرانى ساخته شده است.
این کارگردان درباره موضوع فساد در سیستم ادارى، بیان کرد: فیلم جهان محدودى دارد 
و قرار نیست توضیح بیشترى از وقایع داستان بدهیم. اینکه شخصیت رسول در ذهن شما 

چگونه شکل گرفته، براساس تصویرسازى مخاطب است.
مهدویان با اشاره به چرایى انتخاب جواد عزتى براى این نقش توضیح داد: انتخاب جواد 
عزتى به این دلیل بود که او ستاره تکرارنشدنى ا ست که هر کسى دوست دارد در فیلمش 
بازى کند و از عهده ایفاى هر نقشى برمى آید. عالوه بر این با حضور او در فیلم به ما خوش 

مى گذرد و نقشش را خوب بازى مى کند.
او درباره بودجه ساخت فیلم عنوان کرد: همه تالشم را مى کنم تا کارم آسیب نبیند و همه 
گروه تالش مى کنند تا چند پروژه همزمان جلو برود. پیشنهادات بسیار زیادى در فیلمسازى 
به من مى شود که نمى توانم روى آن کار کنم و وقتش را ندارم. من اگر وقت داشته باشم بیشتر 

از این فیلم مى سازم اما در توانم نیست.
جواد عزتــى، بازیگر اثر هم با بیان اینکه هر نقشــى براى خودش چالــش دارد، تصریح کرد: اینکه 
کاراکترى در سن و سال خودش بازى نکند نقش را سخت تر مى کند و طبیعتا از این منظر نقش سختى 
بود. از نظر شخصیت پردازى مهدویان این فیلم را دو سالى در ذهنش پروراند و وقتى این نقش به من 
پیشنهاد شد، غافلگیر شدم چون بارها درباره این فیلمنامه با او حرف زده بودم و بدون اینکه به او بگویم 

از این نقش خوشم مى آید.
او ادامه داد: استانداردها به خوبى رعایت شد و کاراکتر به قدرى پخته شده بود که نصف راه را رفته بودیم. 
باعث خوشحالى بود که با شخصیت فیلم آشنا بودم و معتقدم این فیلم یکى از بهترین فیلم هاى مهدویان بود. 

محمدحسین مهدویان: 
جواد عزتى ستاره تکرارنشدنى ا ست

بخواهند کسى را از کار هنرىفراهم شود، تمایلى به بازگشت دارد یا خیر پاسخ داد: من خودم نباید پیش قدم 

ضیح داد.
کنندگى 

حضور 
بال
د 

 
ر 

علیرضا
 در زمان 
جازى در 

ا بیرانوند
هم فامیل 

نشست رسانه اى فیلم «مرد بازنده» به کارگردانى
جشنواره برگزار شد.

مهدویان در این نشست درباره اینکه شخص
گفت: من این را قبول ندارم که اغلبق
واقعى فیلم نســاخته ایم و همگى
مى گیریم. این فیلم کامال ایران
این کارگردان درباره موضوع
و قرار نیست توضیح بیشترى
چگونه شکل گرفته، براساس
مهدویان با اشاره به چرایى ان
عزتى به این دلیل بود که او س
بازى کند و از عهده ایفاى هر
مى گذرد و نقشش را خوب با
او درباره بودجه ساخت فیلم ع
گروه تالش مى کنند تا چند پرو
به من مى شود که نمى توانم روى

از این فیلم مى سازم اما در توانم نیست
جواد عزتــى، بازیگر اثر هم با بیان اینکه
کاراکترى در سن و سال خودش بازى نکند
بود. از نظر شخصیت پردازى مهدویان این
پیشنهاد شد، غافلگیر شدم چون بارها دربار

این نقش خوشم مى آید. از
او ادامه داد: استانداردها به خوبى رعایت شد و
باعث خوشحالى بود که با شخصیت فیلم آشنا بود

محمدحس
جواد عزتى ستار
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رشید مظاهرى دروازه بان تیم  استقالل که خواهان جدایى 
از این تیم است با مسووالن باشگاه فوالد به توافق نرسید. 
این بازیکن شب گذشته در مذاکرات با فوالدى ها در مورد 
برخى از بندهاى قرارداد بــا آنها توافق نکرد تا حضور وى 
در جمع خوزســتانى ها منتفى شود. مذاکرات مظاهرى با 

استقالل براى ماندن یا جدایى ادامه دارد.

مظاهرى به فوالد نمى رود

03

04

یحیى گل محمدى، سرمربى پرسپولیس که چهار روز پس از 
دیدار تیمش برابر فوالد در اعتراض به مشکالت مالى استعفا 
کرده بود، چهار روز هم در تمرینات تیمش شــرکت نکرد و 
خواستار حال مشکالت مالى سرخپوشان پایتخت شده بود. 
دوشنبه شب، گل محمدى بعد از گفتگو با مدیرعامل باشگاه 
پرسپولیس پذیرفت به تمرینات بازگردد و این موضوع را نیز 
با انتشار متنى در فضاى مجازى اعالم کرد و باالخره صبح 
دیروزگل محمدى در محل تمرین تیمش حضور یافت و به 

اعتصاب چند روزه اش پایان داد.

مرتضى پورعلى گنجى، مدافع تیم ملى ایران که این روزها 
در تیم شــنژن چین به میدان مى رود در خصوص پیوستن 
به این تیم گفت: بــا رفتن به چین ریســک بزرگى کردم، 
مى خواستم دوباره جا به جایى داشته باشم. فکر کردم در قطر 
به شرایطى که مى خواهم نمى رسم. دوست داشتم سر مربى 
جدیدى داشته باشم و بیشتر یاد بگیرم؛ بنابراین، به چین رفتم 
اما وسط شیوع کرونا. تصور مى کردم قرنطینه در چین، در 
یک باشگاه است. قانون چین مى گوید هیچ چیز جز مملکت 
و مردم ما مهم نیســت. به ما گفتند باید در یک اتاق بمانیم 
و ما هرروز تست کرونا مى دادیم. شرایط خوبى نبود. من با 
العربى قراردادم را فسخ و با تیم چینى 3 ساله امضاکرده بودم 

و باید ادامه مى دادم.

پایان اعتصاب یحیى

حبس کرونایى 
پورعلى گنجى!

02

بابا محمدى، مهاجم سابق تیم ذوب آهن در نیم فصل اول 
لیگ برتر پس از جدایى از جمع شــاگردان مهدى تارتار و 
توافق با مدیران باشگاه هوادار، قرارداد خود را رسمًا با این 
تیم امضا کرد تا به جمع شاگردان رضا عنایتى اضافه شود. 
محمدى پس از بابک مرادى دومین خرید رســمى نقل و 

انتقاالت زمستانى آبى بنفش ها به شمار مى رود.

شاگرد تارتار در «هوادار»

 کاپیتان ذوب آهن در واکنش به اینکه شنیده مى شود از فوالد پیشنهاد 
دارد گفت: بله من از فوالد پیشــنهاد دارم و دو باشگاه در حال مذاکره 

هستند و شخصًا دخالتى در این موضوع نخواهم کرد.
تیم فوتبال ذوب آهن در نیم فصل نخست لیگ امسال نتایج چندان 
خوبى کسب نکرد و در پایان هفته شانزدهم با 18 امتیاز در رده یازدهم 
جدول قرار گرفت و این روزها در حال سپرى کردن مراحل آماده سازى 

جهت جبران امتیازات در نیم فصل دوم هستند.
در همین خصوص مسعود ابراهیم زاده مدافع این تیم طى گفتگویى که 
با «ایسکا نیوز» انجام داد، گفت: در حال انجام تمرینات هستیم تا ان 
شاءا... بتوانیم در نیم فصل دوم تیم بهترى را روانه مسابقات کنیم و 

به جایگاهى که ذوب آهن لیاقتش را دارد برسیم.
او در مورد عملکردشان در نیم فصل اول ادامه داد: در هفته هاى 
ابتدایى خوب کار کردیم اما بعدش هرچه جلوتر رفتیم نمى دانم 
چرا آنطور که مى خواستیم نتیجه نگرفتیم. به هر حال هر چه که 

پیش مى رویم بازى ها سخت تر مى شــود و باید حواسمان را 
جمع کنیم تا بهترین نتایج را بگیریم.

ایــن بازیکن که شــنیده مى شــود از فوالد خوزســتان 
پیشــنهاد دارد در این خصــوص توضیــح داد: بله من از 

و فوالد پیشــنهاد دارم و دو باشــگاه در حال مذاکره هســتند 
شخصا دخالتى در این موضوع نخواهم کرد. ان شاءا... هر چه قسمت 
اســت همان پیش بیاید. اگر در ذوب آهن بمانم قطعا تمام تالشم را 
براى این تیم انجام خواهم داد و اگر هم به فوالد بروم براى ذوب آهن 

که چندین سال در آن توپ زده ام آرزوى موفقیت مى کنم.
ابراهیم زاده در پایان در مورد تغییر و تحوالت ذوب آهن در چند فصل 
اخیر افزود: واقعًا ما از لحاظ تغییر مدیریت، کادر فنى و بازیکن رکورد 
زدیم. مگر مى شود از یک تیم ســالیانه 15 بازیکن بروند و بازیکنان 
جدید بیایند؟ همین موضوع کلى تمرکز یک تیــم را از بین مى برد و 

باعث مى شود نتوانیم آنطور که باید خوب کار کنیم و نتیجه بگیریم.

من از فوالد خوزستان 
پیشنهاد دارم

که شنیده مى شود از فوالد پیشنهاد 
دو باشگاه در حال مذاکره هاد دارم و

ضوع نخواهم کرد.
ل نخست لیگ امسال نتایج چندان 
8 شانزدهم با 18 امتیاز در رده یازدهم 
ال سپرى کردن مراحل آماده سازى 

 دوم هستند.
زاده مدافع این تیم طى گفتگویى که 
ر حال انجام تمرینات هستیم تا ان 
 بهترى را روانه مسابقات کنیم و 

 را دارد برسیم.
ل اول ادامه داد: در هفته هاى 
ش هرچه جلوتر رفتیم نمى دانم 
گرفتیم. به هر حال هر چه که 
ى شــود و باید حواسمان را

م.
ـود از فوالد خوزســتان 
 توضیــح داد: بله من از 

هســتند  و اه در حال مذاکره
واهم کرد. ان شاءا... هر چه قسمت 
وب آهن بمانم قطعا تمام تالشم را 
ر هم به فوالد بروم براىذوبآهن

رزوى موفقیت مى کنم.
 و تحوالت ذوب آهن در چند فصل 
مدیریت، کادر فنى و بازیکن رکورد 
5ـالیانه 15 بازیکن بروند و بازیکنان 
تمرکز یک تیــم را از بین مى برد و 

د خوب کار کنیم و نتیجه بگیریم.

فوالد خوزستان 
د دارم

ورزشگاه خانگى ذوب آهن پوشیده از برف شده است.
در شرایطى که طى هفته هاى گذشته انتقادهایى به کیفیت زمین فوالد شهر که 
میزبان بازى هاى خانگى ذوب آهن است انجام شده، حاال بارش برف سنگین 

در اصفهان هم مى تواند باعث تضعیف کیفیت چمن این ورزشگاه شود.
بارش برف در اکثر نقاط اکثر و سرماى بیش از حد در اصفهان هم دیده شده 
است. یکى از اتفاقاتى که در این خصوص رخ داده پوشیدن شدن ورزشگاه 
فوالدشهر به عنوان میزبان بازى هاى ذوب آهن در لیگ برتر توسط برف 

سنگین است.
البته مسئوالن باشگاه ذوب آهن روى زمین کاور کشیده اند تا مشکل جدیدى 

براى چمن ورزشگاه پیش نیاید.
از ســوى دیگر ذوب آهن در شــروع دوباره بازى هاى لیگ برتر در تهران میهمان 
استقالل است و بعد به مصاف پیکان در فوالد شهر مى رود. موضوعى که فرصت خوبى در 

اختیار مسئوالن باشگاه ترمیم چمن این مجموعه مى گذارد.

آرسنال به دنبال مهدى طارمى است تا او را جانشین پیر امریک اوبامیانگى کند که 
گفته مى شود راهى بارسلونا خواهد شد.

مهدى طارمى بیشــتر دوران حرفه اى خود را در زادگاهش ایران گذرانده 
و در تیم هاى ایرانجوان، شاهین بوشهر و پرسپولیس بازى کرده است.

او همچنین 18 ماه در تیم الغرافه قطر بازى کرد. در ژوئیه 2019، طارمى 
به ریو آوه پرتغال پیوســت و کمى بیش از یک سال بعد، پورتو او را به 

خدمت گرفت.
طارمى که گفته مى شود بند فسخ 50 میلیون پوندى دارد، در این فصل 

براى باشگاهش در فرم فوق العاده اى بوده است.
او از 29 بازى باشــگاهى در تمامى رقابت ها، 13 گل و 9 پاس گل به ثبت 

رسانده است. 
آرسنال به دنبال مهدى طارمى است تا او را جانشین پیر امریک اوبامیانگى کند که گفته 
مى شود راهى بارسلونا خواهد شد. به همین خاطر توپچى ها پیشنهاد خیره کننده 50 میلیون پوندى را به مهدى طارمى ارائه 

کردند که در صورت قبول، طارمى در زمره گرانترین بازیکنان آسیایى تاریخ فوتبال قرار مى گیرد.

فوالدشهر زیر برف مدفون شد!

پیشنهاد 50 میلیون پوندى آرسنال به طارمى

اسکوچیچ:  کار در اسپانیا مورد عالقه ام است

بازگشت رامین رضاییان به لیگ برتر فوتبال ایران در آخرین ساعات پنجره 
زمستانى لیگ قطر نافرجام ماند.

در شرایطى که آخرین دور از مذاکرات رامین رضاییان با باشگاه الدحیل براى 
جدایى و توافق دو طرفه در حال انجام بود، باشگاه قطرى رضایت نامه جدایى 
این مدافع راست سابق تیم ملى را صادر نکرد و او باید تا پایان این فصل در 

همان تیم السیلیه به کار خود ادامه دهد.
بنا بر آنچه به رامین رضاییان گفته شده با توجه به اینکه او به عنوان بازیکن 
قرضى از الدحیل به السیلیه پیوسته، در جدایى از تیم سیلیه باید نظر باشگاه 
دحیل را لحاظ مى کرده که با توجه سه جانبه نبودن این توافق، رضاییان باید 

در نیم فصل دوم لیگ ستارگان نیز کار را در باشگاه سیلیه کار را دنبال کند.

این در حالى است که رضاییان با یحیى گل محمدى مذاکراتى داشته و قصد 
او حضور در پرسپولیس در نیم فصل دوم بوده است. همچنین رضا درویش 
مدیرعامل پرسپولیس نیز امروز با مدیربرنامه هاى این بازیکن براى امضاى 
قرارداد با پرسپولیس به مذاکره و توافق ابتدایى دست یافته بود. با این حال 
این اتفاق اکنون رخ نداده و رضاییان باید نیم فصل دیگر را در قطر به بازى 

ادامه دهد.
رضاییان در نیم فصل اول لیگ قطر و ترکیب تیم الســیلیه در پست هاى 
مختلفى به میدان رفت و حتى در هفته هاى پایانى نیم فصل به عنوان مهاجم 
در ترکیب آبى پوشان کار را دنبال کرد و اتفاقا نمایش هاى خوبى هم به جا 
گذاشت. اما از یک سو جایگاه این تیم در لیگ و احتمال سقوط آنها و از سوى 

دیگر تصمیم سرمربى السیلیه به قصد استخدام بازیکن جدید باعث شد تا آنها 
به دنبال قطع همکارى باشند. با این حال و با اتمام فصل نقل و انتقاالتى لیگ 
قطر مدیران السیلیه و الدحیل تصمیم به ادامه همکارى با رامین رضاییان 
گرفتند. اگر رضاییان امروز قرارداد خود را فسخ مى کرد باشگاه الدحیل باید 
خسارت سنگینى را به این بازیکن ایرانى پرداخت مى کرد که به این دلیل از 

تصمیم براى فسخ و دادن رضایت نامه صرفنظر کنند. 
این اتفاقات در نهایت باعث شــد تا تصمیم رامین رضاییان براى بازگشت 
به پرسپولیس نیز در شرایط کنونى منتفى و به مقطع دیگرى (شاید ابتداى 
لیگ بیست و دوم) منتهى شود و مدافع اسبق سرخ ها بار دیگر در بازگشت و 

پوشیدن پیراهن این تیم ناکام بماند.

شاه ماهى نقل وانتقاالت از دست پرسپولیس پرید

کاپیتان ذوب آهن:

05

 ستاره تیم ملى کشورمان دو روز پیش به صورت رسمى از 
زنیت سن پترزبورگ جدا شد و راهى باشگاه بایرلورکوزن 
شد. سردار آزمون بعد از 9 سال حضور در لیگ برتر روسیه 
به همراه تیم هاى روبین کازان، روستوف و زنیت در نهایت 
بعد از دریافت پیشنهادهاى متعدد از 5 لیگ معتبر اروپا در 
نهایت بوندسیلگا را انتخاب کرد. شبکه «اسکاى اسپورت» 
به معرفى گران قیمــت هاى انتقال هاى زمســتانى در 
بوندسلیگا پرداخت. آزمون با انتقال از زنیت به لورکوزن با 
مبلغ 4 میلیون یورو در رده هفتم گران ترین انتقال هاى 
زمســتانى قرار گرفت. ریکاردو په په با انتقال از اف سى 
داالس به آگزبورگ با مبلــغ 16 میلیون یورو گران ترین 

انتقال زمستانى این فصل بوندسلیگا لقب گرفت.

هفتمین ستاره گران 
بوندسلیگا

اللهیار صیادمنش، مهاجم تیم ملى فوتبال ایران و باشگاه فنرباغچه به 
هال سیتى انگلیس پیوست. قرارداد مهاجم ایرانى با این تیم انگلیسى 

به صورت قرضى و تا پایان فصل است.
سران تیم ترکیه اى نیز 5/5 میلیون یورو روى بازیکن جوان خود قیمت 
گذاشــتند و اعالم کردند هر تیمى که خواستار به خدمت گرفتن این 

بازیکن است، باید این مقدار را به تیم ترکیه اى پرداخت کند.
نقل و انتقاالت زمستانى فوتبال اروپا شروع شده است و تیم ها در این 
مدت براى تقویت خود در ادامه فصل بازیکنان جدیدى را به خدمت 

مى گیرند.
این بازیکن در سال 2019 از استقالل راهى فنرباغچه شد و از آنجا نیز 
به تیم استانبول اسپور قرض داده شد. او در ادامه راهى زوریا در اوکراین 
شد و درخشید و توانست حاال به صورت قرضى راهى هال سیتى شود. 
اللهیار صیادمنش فصل جارى در تیم زوریا اوکراین درخشید و توانست 
7 گل براى تیمش در لیگ به ثمر برســاند. با این حال مدت قرارداد 
قرضى او به پایان رسید و او به تیم فنرباغچه برگشت و حاال بار دیگر 

به تیمى قرض داده شد.
صیادمنش تا پایان ماه ژوئن سال 2024 با فنرباغچه قرارداد دارد.

از کودکى لیگ انگلیس را دنبال مى کردم
اللهیار صیادمنش، مهاجــم ملى پوش کشــورمان از حضور در تیم 
هال ســیتى انگلیس ابراز خوشــحالى کرد و گفت: مــن از کودکى 
لیگ هاى انگلیس را دنبال مى کردم. بسیار هیجان زده ام که مى توانم 

اینجا بازى کنم.

صیادمنش به ســایت رسمى هال ســیتى انگلیس گفت: خوشحالم 
که در یک تیم بــزرگ با هوادارانى شــگفت انگیز هســتم. تالش 
مى کنم تا همــه توانــم را بــراى کمک به تیمــم بــه کار گیرم. 
این مهمتریــن موضوع اســت و من تا پایــان براى تیمــم مبارزه

 خواهم کرد.
مهاجم جدید هال ســیتى افزود: من از کودکــى لیگ هاى انگلیس 
را دنبال مى کردم. بســیار هیجــان زده ام که مى توانــم اینجا بازى 
کنــم. مى خواهم به هال ســیتى کمک کنــم. ما توانمنــدى باال و 
تیم جوانى داریــم. در آخرین بازى هال ســیتى در ورزشــگاه بودم 
و فضاى خوبى بر آنجا حاکم بــود. بى صبرانه منتظــر بازى در این 
ورزشگاه با حضور هواداران هســتم و امیدوارم به زودى یکدیگر را 

ببینیم.
هال ســیتى در چمپیونشــیپ که ســطح دوم فوتبال باشــگاهى 
انگلیس پس از لیگ برتر محســوب مى شــود، حضور دارد. این تیم 
با 32 امتیــاز در جدول رده بنــدى 24 تیمى ایــن رقابت ها نوزدهم

 است.

دراگان اســکوچیچ که پنجمین مربى کروات تاریخ تیم 
ملى کشورمان است در مصاحبه با سایت vecernji در 

خصوص صعود تیم ملى به جام جهانى صحبت کرد.
اســکوچیچ گفت: ما نتیجه اى عالى رقــم زدیم، ایران در 
تاریخ خود هیچ وقت آنقدر ســریع به جام جهانى نرسیده 
بود. من خوشحالم زیرا ما در حالى به این موفقیت رسیدیم 
که موفقیت در زمانى براى ما خیلى دور بود. ما در دوره قبلى 
مقدماتى جام جهانى در جاى سختى قرار داشتیم. من به 

بازیکنان و کادر فنى افتخار مى کنم.
وى در پاسخ به این ســوال که چه کار انقالبى در تیم ملى 
ایران انجام دادى، گفت: اتفاق انقالبى در کار نیست. من به 
دلیل کار و تالش، با تجربه شده ام و به نظرم مهمترین اتفاق 
کلیدى این بود که من بازیکنان و ذهنیت آنها را به خوبى 

مى شناختم. من مى دانستم که چگونه باید با آنها کار کنم.
اسکوچیچ در خصوص اینکه 7 ســال در ایران کار کرده، 
اظهار داشــت: 7 یا 8 ســال در ایران کار کردم. البته یک 
وقفه اى نیز وجود داشت که این وسط در النصر عربستان و 

کشور کویت کار کردم.
وى ادامه داد: در ایران از مربیان کروات قدردانى مى شود 
زیرا ما موفقیت هاى خوبى بدست آوردیم. مربیان ما حتى 
توانســتند راه خوبى بین ایران و کرواسى از لحاظ سیاسى 

اینجا بســیار باز کنند. فوتبال در 
اهمیت دارد.

سرمربى تیم ملى کشــورمان در خصوص سطح فوتبال 
ایران در مقایسه با دنیا گفت: در خط تهاجمى ما بازیکنانى 
در سطح جهانى داریم که مى توانند در هر تیمى بازى کنند. 
ما مهدى طارمى را داریم، بهترین بازیکن پورتو یا علیرضا 
جهانبخش از فاینورد یا سردار آزمون که توانست در 3 سال 
به بهترین گلزن زنیت نام گیرد. او حاال به لورکوزن منتقل 
شده است. در برخى پست ها ما وسعت خوبى نداریم ولى تیم 
اول آسیاییم و در رده بیست و یکم جهان جاى گرفتیم که 

همه باید به ما احترام بگذارند.
وى در رابطه با اینکه چقدر طول کشــید تــا با فرهنگ 
خاورمیانه سازگار شود، گفت: خاورمیانه خیلى با ایران فرق 
دارد. من قبال در امارات، کویت و عربســتان بوده ام و این 
مسئله کار مرا براى سازگار شدن در ایران ساده کرد. مردم 
ایران بسیار مردم شــگفت انگیزى هستند. بسیار مهمان 

نواز هستند.
اســکوچیچ در رابطه با اینکه آیا غذاى ایرانى برایش یک 
مشکل اســت، ادامه داد: مدیریت مى کنم ولى غذاهاى 

خودمان را بیشتر ترجیح مى دهم.
سرمربى تیم ملى کشورمان در رابطه با زندگى در تهران 
گفت: شهر سطح باالیى است، 12 میلیون جمعیت دارد 
و من اصال شلوغى را دوست ندارم. در اینجا اما یکى دو 
ساعت طول مى کشد تا به مقصد برســید. آنها کمى با 
آرامش رانندگى مى کنند. دوســت دارم تیمم هم مثل 
رانندگى آنها شــود با توجه به نظم عجیبشان و منطقى 
که در ترافیک برقرار مى کنند. بســیار آنها در ترافیک 
با نظم و سازماندهى شــده عمل مى کنند. تهران شهر 

زیبایى است.
اسکوچیچ در پاسخ به اینکه آیا با روستاهاى ایران آشنا شده 
است، گفت: البته. من بیشتر از همه چیز، شهرهاى تاریخى 
ایران را دوست دارم من جمله شیراز و اصفهان که براى من 
شگفت انگیز هستند. این شهرها مکان هایى زیبا دارد. دیدن 
ایران را به همه توصیه مى کنم. آنها فرهنگى قدیمى دارند 
که مى توانند به همه نشان بدهند. کسى در جاده گرسنه 

نخواهد ماند زیرا ایرانى ها بسیار افراد خاصى هستند.
وى در خصــوص اینکه چه ســطحى از مربیگــرى او را 
مجذوب مى کند، اظهار داشــت: من از این وضعیت لذت 
مى برم. حاال شیفته جام جهانى هســتم. مطمئنا دوست 
دارم در اروپا ، اول از همه در اســپانیا ، یک تیم ملى دیگر 
یا باشــگاه هاى دیگر کار کنم. فقط دوست دارم در سطح

 باال کار کنم.

اللهیار صیادمنش: 

از بازى در لیگ انگلیس 
بسیار هیجان زده ام

اینجا بســیارباز کنند. فوتبال در 
اهمیت دارد.
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مفاد آرا 
آگهى ابالغ مفاد آرا صــادره از هیات قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 

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

آقاى سعید راعى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر 
مى شود تا شخص یا اشــخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى 
مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1400/10/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/13- 1261041/ 

م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراله علینقیان /10/195

فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140085602006011068 - تاریخ ارسال نامه: 1400/11/06 - خانم بتول 
غفارى خوزانى فرزند غفار به اســتناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت و امضا شهود 
رسمًا گواهى شده مدعى است یک چهارم سهم مشاع از سه سهم ششدانگ پالك شماره 
269 فرعى از 113 اصلى واقع در خمینى شــهر بخش 14 ثبت اصفهــان که در دفتر 74 
اصفهان صفحه 83 مسبوق به ثبت و ســند مى  باشد که در اثر جابجایى مفقود شده است و 
چون درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه 
در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تســلیم خواهد شد. م الف: 1269866- سید امیرحسین 
حسن زاده - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک خمینى شهر از طرف مریم رضایى /11/177

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 هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 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 باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 5124 مورخه 1400/10/04 آقاى  یداله قادرى نجف آبــادى فرزند نصراله  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 109/70 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6  فرعى از 734  
اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/28  - 
1270794/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى  /11/180

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 هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات 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 باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 1109 مورخه 1400/02/27 آقاى محمد کریم بهادر نجف آبادى فرزند محمد 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 284/95 مترمربع قســمتى از پالك شماره 490  اصلى 
واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى 

باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/28 - 
1269945/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /11/182

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند. 
1) رأى شــماره 3168 مورخ 1400/09/16 هیأت: آقاى امیرحســین کبوترى بیدگلى 
به شناسنامه شــماره 6190110932 کدملى 6190110932 فرزند غالمرضا نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117 مترمربع پالك شماره 1039 فرعى مفروز و مجزى 
از 106 فرعى از 6 اصلى واقع در حسین آباد بیدگل بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى رحمت اله وفادار
2) رأى شــماره 3776 مورخ 1400/10/30 هیأت: آقاى علــى محمد دهقانى آرانى به 
شناسنامه شماره 159 کدملى 6199602838 فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 191 مترمربع پالك شــماره 243 فرعى مفروز و مجزى از 3 فرعى از 112 
اصلى واقع در اماکن بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى 

سیدجالل مطلبى
3) رأى شماره 3784 مورخ 1400/10/30 هیأت: آقاى مهدى باللى بیدگلى به شناسنامه 
شــماره 139 کدملى 6199600797 فرزند ماشااله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 465 مترمربع پالك شــماره 16 فرعى مفروز و مجزى از 4 إلى 15 فرعى از 
566 اصلى و قسمتى از مشاعات واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. 
ابتیاعى از مالکین رسمى وراث ماشــااله باللى و مهلقا مفیدى و رضوان باللى و محمد 

باللى و ام البنین چترى
4) رأى شماره 3785 مورخ 1400/10/30 هیأت: آقاى مهدى باللى بیدگلى به شناسنامه 
شــماره 139 کدملى 6199600797 فرزند ماشااله نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 398 مترمربع پالك شــماره 17 فرعى مفروز و مجزى از 566 اصلى و 1و3 

فرعى از 566 اصلى و قسمتى از مشاعات واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران 
و بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى محترم رعیتى و وراث ماشااله باللى و مهلقا مفیدى

5) رأى شــماره 3773 مورخ 1400/10/30 هیأت: آقاى سجاد جهان فرد به شناسنامه 
شماره 1250098483 کدملى 1250098483 فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 202,25 مترمربع پالك شماره 3556 فرعى مفروز و مجزى از 26 فرعى از 
2638 اصلى واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى اسماء دهنویان آرانى
6) رأى شماره 3789و3790 مورخ 1400/11/02 هیأت: آقاى امیرحسین عابرى آرانى 
به شناسنامه شــماره 447 کدملى 6199699297 فرزند رضا و خانم ام البنین جعفرزاده 
آرانى به شناسنامه شماره 83 کدملى 6199707631 فرزند على (بالمناصفه)، ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت 174,50مترمربع پالك شماره 3557 فرعى مفروز و مجزى از 2638 
اصلى واقع در احمدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى 

محمد داداشى
7) رأى شــماره 3775 مــورخ 1400/10/30 هیأت: آقاى عباس خدمتــى بیدگلى به 
شناسنامه شماره 9343 کدملى 6199255739 فرزند على نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 58,90 مترمربع پالك شماره 2153 فرعى مفروز و مجزى از 376 فرعى از 
2640 اصلى واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى حیدر ابولى (ابوالحسنى پور)
8) رأى شــماره 3782 مورخ 1400/10/30 هیأت: خانم الهام گل آرائى به شناســنامه 
شــماره 143 کدملى 6199708237 فرزند عباس نسبت به ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 128,50 مترمربع پالك شــماره 2155 فرعى مفروز و مجزى از 183 فرعى از 
2640 اصلى واقع در آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک 

رسمى کبرى ابولى
9) رأى شماره 3778و3779 مورخ 1400/10/30 هیأت: آقاى على قربانى به شناسنامه 
شماره 1250433789 کدملى 1250433789 فرزند عبدالعلى و خانم زینت کیانی مقدم 
به شناسنامه شماره 1250482666 کدملی 1250482666 فرزند ماشااهللا (بالمناصفه)، 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 610,25 مترمربع پالك شماره 4252 فرعى مفروز و 
مجزى از 4053 فرعى از 2715 اصلى واقع در ابوزیدآباد بخش سه حوزه ثبت ملک آران و 

بیدگل. ابتیاعى از مالکین رسمى وراث نوراله صفارى و خانم نصرت طویلى
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/13 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/11/28 - م الف: 1271073 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل 

- حامد فکریان آرانى /11/178

رئیس اداره مراقبت مرکــز مدیریت بیمارى هاى واگیر 
وزارت بهداشــت گفت: تعداد بیماران اومیکرون خیلى 
بیشتر از آمار اعالم شده است و احتمال دارد در هفته هاى 

آینده روزانه تا 100 هزار مبتال داشته باشیم.
ابراهیم قادرى افزود: آمار مبتالیــان به اومیکرون رو به 
افزایش است و در مرحله اپیدمى تصاعدى قرار گرفته ایم و 
اکنون در یک پنجم ابتدایى این مرحله هستیم؛ یعنى تعداد 
بیماران در چند هفته آینده به تدریج افزایش خواهد یافت.

وى ادامــه داد: آمار موجــود دقیق و بر اســاس تعداد 
تست هایى است که انجام مى شــود؛ یعنى افرادى که 
آزمایش کرونا نمى دهند یا این که به پزشــک مراجعه 

نمى کنند در این آمار قرار ندارند.
رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریــت بیمارى هاى واگیر 
وزارت بهداشت گفت: از اکنون به بعد، هر کسى که مبتال 
به کووید 19 تشخیص داده شود، به احتمال زیاد مبتال به 
اومیکرون است و چون تعداد تست هاى اومیکرون محدود 
است و با توجه به محدود بودن تستى که کووید 19 و انواع 
جهش ها را تشخیص مى دهد، تست هر فردى که مثبت 

باشد به احتمال زیاد اومیکرون در نظر گرفته مى شود.
قادرى افزود: تعــداد بیماران واقعى اومیکرون بســیار 
بیشتر از آن چیزى اســت که در حال حاضر تشخیص 

داده مى شود.

رییس بیمارستان رسول اکرم (ص) تهران از افزایش موارد 
بســترى کرونایى در بخش هاى بیمارستانى و آى سى یو 
خبر داد و گفت: اگر قرار باشد حجم باالیى از موارد ابتال را 
داشته باشیم، افراد گروه هاى پرخطر، حتى در شکل خفیف 
همه گیرى هم حتما پایشان به بخش هاى بیمارستانى و 

بسترى باز خواهد شد.
دکتر تقى ریاحى گفت: اوایل دى ماه هیچ بیمار کاندیداى 
بسترى در آى سى یو نداشتیم و بعد از دو سال بخش هاى 
آى سى یو براى بیماران کرونایى بسته شد. در عین حال 
میزان بسترى کرونایى در بخش ها نیز بسیار محدود بود. 
البته به صورت پراکنده بیمار کرونایى در بخش داشتیم، اما 

محدود بود. وى افزود: این درحالى است که طى 10 تا 15 
روز گذشته هم میزان مراجعات سرپایى کرونا افزایش یافته 
و به طبع آن میزان مراجعات بسترى مان هم باال رفته است. 
در عین حال باتوجه به وخامت حال برخى از مبتالیان به 
کرونا، بخش آى سى یو را براى بیماران کرونایى مجددا باز 
کردیم. همچنین اکنون در بخش تنفسى مان هم بیماران 
کرونایى بسترى شــده و در حال ارائه خدمت به بیماران 
هستیم. ریاحى گفت: به طور واضح بیماران سرپایى مبتال 
به کرونا بیشتر شده اند. حتى برخى بیماران عادى با فکر 
اینکه سرما خورده اند، مراجعه مى کنند، اما  بعد مشخص 

مى شود که به کرونا مبتال شده اند.

آمار ابتالى روزانه کرونا به 
100 هزار مبتال مى رسد

بازگشایى مجدد بخش هاى 
ICU براى کرونایى ها 

خیلى جدى بگیرید
   عصرایـران | سـرماخوردگى را کامـال فرامـوش 
کنید و حتـى با تسـت منفى هـم درمـان کرونـا را فورا 
زیـر نظر پزشـک متخصـص آغـاز کنید. چـون عالئم 
اومیکرون شبیه سرماخوردگى است، بسیارى آن را جدى 
نمى گیرند. نکته مهم این است که با تست PCR نیز به 
احتمال باال، سویه اومیکرون کشـف نمى شود و جواب 
تست منفى اسـت. (منفى کاذب). عالئم خفیف و تست 
منفى، باعث گمراهى بیمار مى شود و او به خیال این که 
صرفا سرما خورده است، درمان را جدى نمى گیرد. نتیجه 
چنیـن فرآینـدى درگیرى خامـوش و بى سـر و صداى 
ریه هاست که ممکن است حتى به مرگ بیمار بیانجامد. 
ضمن آن که بیمـار، قرنطینه را جدى نمى گیـرد و افراد 
زیادى را درگیر بیمارى مى کند. پس کال سرماخوردگى 

را فراموش کنید.

«تراس» به کرونا مبتال شد
   مهر | وزیر امور خارجه انگلیس که قرار بود نخست 
وزیر این کشـور را در سـفر به اوکراین همراهـى کند از 
ابتالیش بـه ویـروس کرونا خبـر داد. «لیز تـراس» در 
صفحه توئیتر خود نوشـت که تـا کنون 3 دوز واکسـن 
کرونا تزریق کرده بـود و طـى دوران قرنطینه کارش را 
از منزل انجام خواهد داد. وزیر خارجه انگلیس سـاعاتى 
قبل از اعالم ابتالیش به کرونا با نمایندگان مجلس عوام 
انگلیس در ارتباط بود. افراد مبتال به کرونا در انگلیس باید 

هفت روز را در قرنطینه سپرى کنند.

آگهى تغییرات
شرکت سنگ زنده رود اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 28098 و شناسه ملى 10260488033 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/10/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هادى توکلى نیا به کدملى 1292579579 و على توکلى نیا به کدملى 
1292712120 و حامد توکلى نیا به کدملى 1292569387 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند. فروزنده 
حسینى به کدملى 0451056124 و طاهره حیدرى به کدملى 1141076810 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1270726)

آگهى انتقال
شرکت لوله و پروفیل فوالد فرم صفه سهامى خاص به شماره ثبت 2382 و شناسه ملى 10260694187 به موجب آگهى تغییرات شماره ى 
140030402085005824 مورخ 1400/04/30 و صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/03/20 مرکز اصلى شرکت لوله و 
پروفیل فوالد فرم صفه سهامى خاص از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى فالورجان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان فالورجان ، بخش 
مرکزى ، شهر مینادشت، محله شهید منتظرى ، کوچه گلستان 1 ، خیابان جمهورى اسالمى ، پالك 0 ، طبقه همکف - کدپستى8465163321 
انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 2382 به ثبت رسید./ اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فالورجان (1270680)

آگهى تغییرات
شرکت اتحادیه شرکتهاى تعاونى حمل و بار و مسافر مبارکه به شماره ثبت 114 و شناسه ملى 10260031613 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1399/08/28 و نامه 45214 مورخ 1399/11/12 اداره تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمد مرادیان 5419573954 به نمایندگى شرکت تعاونى 
حمل و نقل کامیونداران طالخونچه به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا سرابیان عجمى 0046213589 به نمایندگى شرکت تعاونى صدرا بار مبارکه به 
سمت منشى هیئت مدیره و منوچهر ضیایى5419664135 به نمایندگى شرکت تعاونى کامیونداران قهنویه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره .به مدت 
3 سال تعیین شدند کلیه قرار دادها و اسناد تعهد آور از قبیل چک،سفته وبرات واوراق بهادار با امضاى رضا سرابیان (مدیرعامل) و احمد مرادیان (رئیس 
هیت مدیره)ودر غیاب احمد مرادیان ، منوچهرضیایى (نائب رئیس هیئت مدیره)و مهر شرکت معتبر خواهد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى مبارکه (1270768)

آگهى تغییرات
شرکت گروه کارخانجات صنعتى حدید قطعه سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 29129 و شناسه ملى 10260498004 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد اکلیلى به شماره ملى 1288147368 به عنوان 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و محمد صادق اکلیلى به شــماره ملى 1292437006 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و قاسم الرفع 
الرفیعى به شماره ملى 6609661499 به عنوان عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. ا کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاى مشترك رئیس هیات مدیره و یکى از اعضاى هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت مجرى مصوبات 

هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1270744)

روى موج کووید-19

همه گیرى کرونا ظاهــرا تاثیراتى پایدارتر 
از آنچه که فکــر مى کردیم، بــر زندگى ما 
مى گذارد. برخى پژوهش هاى دانشــگاهى 
نشان مى دهند که ماســک، صورت افراد را 
براى جنس مخالف جذاب تر مى کند و اعتماد 
به نفس اشخاص را هم باال مى برد. بنابراین 
ظاهرا همه گیرى کرونایى، به غیر از سبک 
زندگى ما (دورکارى، کاهش دید و بازدیدهاى 
حضورى و ده ها مورد دیگر) حاال وارد «دنیاى 
ُمد» هم شده و ممکن است تغییراتى در این 

حوزه هم ایجاد کند.
پژوهشگران دانشگاه «کاردیف» در بریتانیا 
مى گویند زدن ماسک مى تواند شما را جذاب تر 
کند و در این میان، ماســک هاى جراحى، از 
نظر جنس مخالف حتى جذاب تر از ســایر 

ماسک ها هستند.
نتایج یک مطالعه در این باره شگفت انگیز بود: 
تصاویر مردان با ماســک جراحى، باالترین 
امتیاز را گرفتند؛ تصاویر مردان با ماســک 
پارچه اى در جایگاه دوم قرار گرفت؛ مردانى 
که کتابچه اى سیاه رنگ جلوى صورت داشتند 
در جایگاه سوم از نظر جذابیت قرار گرفتند و در 
نهایت، تصویر واقعى مردان کمترین امتیاز را 
از منظر جذابیت به دست آورد. پژوهشگرانى 
که این مقاله را منتشــر کرده انــد، آزمایش 
مشابهى را هم انجام داده اند که در آن جاى 
زنان و مردان عوض شــده است. به گزارش 
نشریه انگلیسى «گاردین»، نتایج آزمایش 

دوم (که البته هنوز منتشر نشده) هم مشابه 
آزمایش نخست است.

پژوهشــگران دانشــگاه «کاردیــف» در 
مصاحبه هایى حدس هاى خــود را در مورد 
چرایى افزایش جذابیت فرد در حین استفاده 
از ماسک، فهرســت کرده اند. محتمل ترین 
توضیح، این اســت کــه ما (تحــت تاثیر 
«تکامل»)، مى خواهیم «ســالم ترین» زوج 

را انتخاب کنیم.

تا پیش از همه گیرِى کرونایى اخیر، ماسک 
جراحى استفاده عام نداشت و اگر هم کسى در 
محیطى غیر از بیمارستان از ماسک جراحى 
استفاده مى کرد، حدس عمومى این بود که 

این فرد احتماال بیمار است.
همه گیرى اما وضعیت را تغییر داده و معکوس 
کرده است: عمده کسانى که ماسک مى زنند 
(شــاید تا 99 درصد)، در واقع بیمار نیستند و 
صرفا براى محافظت از خود ماسک مى زنند. 

عــالوه بر این، ماســک جراحــى پیوندى 
ناخودآگاه با تصویر پزشــکان و کادر درمان 
دارد که در بسیارى از کشورها و فرهنگ ها، 
افرادى با درآمد خوب و با جایگاه اجتماعِى باال 

تصور مى شوند.
حدس دیگرى که پژوهشــگران دانشگاه 
«کاردیف» مى زنند این اســت که در زمان 
استفاده از ماسک، تمرکز بیننده یا مخاطب 
عمدتا روى چشــم هاى فرد قرار مى گیرد و 

به همین دلیل، افراد زیباتر و جذاب تر به نظر 
مى رسند.

این در حالى اســت که پژوهش هاى مشابه 
دیگرى هم از زاویه اى متفــاوت به همین 
نتیجه رسیده اند. به عنوان نمونه، در پژوهشى 
که در «لهستان» انجام شده، پژوهشگران 
به این نتیجه رســیدند که استفاده از ماسک 
مى تواند «اضطراب اجتماعــى» را در افراد 

کاهش بدهد.
«اضطراب اجتماعى» مى تواند عالئم و دالیل 
متعددى داشته باشد، اما یکى از حالت هایى که 
موجب بروز این شکل از اضطراب مى شود، 
زمانى است که فرد احساس مى کند به دلیل 
ظاهر یا جایگاه اجتماعى اش (مثال به خاطر 
شغلى که دارد)، از سایر افراد «پایین تر» است 
و به همین دلیل دستخوش اضطراب مى شود. 
حاال اما به نظر مى رســد که با زدن ماسک و 
پنهان شدن بخشى از صورت پشت یک مانع 
پارچه اى یا پالستیکى، افرادى با این شکل از 
اضطراب، کنترل بیشترى روى خود دارند و 
اعتماد به نفس باالتــرى در موقعیت هاى 

اجتماعى به دست مى آورند. 
اما جذابیت، به ویژه وقتى از منظر اجتماعى به 
آن نگاه مى کنیم، مى تواند شاخصه ها و عوامل 
متعددى داشته باشد که در نگاه اول چندان 
بدیهى به نظر نمى رســند. با این همه، این 
شاخصه ها و عوامل، از نگاه علمى توضیحات 

قانع کننده اى دارند.

چرا «ماسک  زدن» ما را جذاب تر مى کند؟
عضو کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا خراسان 
رضوى گفت: این روزها صحبت از انتشار بیمارى 
از طریق سطوح مى شود و گزارشات  نیز نشان 
مى دهد که ویروس روى سطوح پالستیکى تا 
هشــت روز باقى مى ماند و حتى اگر از کنار فرد 

مبتال هم عبور کنید، احتماال مبتال خواهید شد.
علیرضا صداقت با اشاره به اینکه متاسفانه 20 
درصد افراد بسترى بابت کرونا کمتر از 9 سال و 
در سن اطفال بودند، اظهار کرد: توصیه مى شود 

واکسیناسیون در سن پایین هم مدنظر باشد.
وى با بیان اینکه افرادى که دوز ســوم واکسن 
 ICU را دریافت کرده اند، بین افراد بســترى و
شدید هیچ جایگاهى ندارند و افرادى که فوت 
کردند نیز در سنین باال بودند، افزود: استفاده از 
ماسک باید به بیش از 80 درصد برسد و دورى 
از تجمعات و رعایت فاصله گذارى اجتماعى به 

خوبى اجرا شود. 
عضو کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا خراسان 
رضوى با بیــان اینکه در پاندمــى کرونا نکته 
حائز اهمیت واکسیناســیون اطفال کمتر از 12 
ســال اســت، عنوان کرد: با توجه به اینکه در 
کشــورهاى مختلف دنیا تجربه زیادى در این 
حوزه وجود ندارد؛ کمیته کشــورى مبنا را روى 
مطالعات بین المللى قرار داد و تکمیل اطالعات 

واکسیناسیون زیر 12 سال در دنیا انجام شد.

از کنار فرد مبتال به 
اومیکرون هم عبور 
کنید، مبتال مى شوید
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آگهى تغییرات 
شرکت الوان فراز سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 56351 و شناســه ملى 14005912378 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده مــورخ 1400/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - حسن مهدیان به کدملى 5499546940 به 
سمت بازرس اصلى و محمد امین شهرکى به شماره 
ملى 3621609695 به ســمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نصف 
جهان جهت نشر آگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1270687)

آگهى تغییرات 
شرکت ستاره طالئى ملت شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 7113 و شناسه ملى 10260282210 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/10/18 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : علیرضا قلیچ خانى به شــماره ملى 
1280986883 به سمت بازرس اصلى و حسن 
خاك نگار خاص به شماره ملى 1287962602 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب شدند.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى 
ها و دعوت نامه هاى شــرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1270727)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى ملل آرمه آپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 26777 و شناسه ملى 10260475133 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/10/1 موارد زیر بموضوع شرکت اضافه شد ثبت موضوع فالیت زیر بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : .1 - اتوماسیون و کنترل 
و ابزار دقیق، طراحى مدارات الکترونیکى و الکترونیک صنعتى، انتقال پست هاى فشار قوى و ضعیف، تابلوهاى برقى صنعتى فشار قوى و ضعیف، طراحى 
و ساخت تجهیزات مکانیکى کارخانجات، طراحى و ساخت تجهیزات صنعتى و نیمه صنعتى و آزمایشگاهى و کنترل سیستم هاى مرتبط. انجام کلیه امور 
مشاوره (خدمات مهندسى )، طراحى، مدیریت، نظارت و اجرا (پیمانکارى) پیرامون موضوع قانون معادن شامل: شرکت در مزایده ها و مناقصه هاى سازمان 
هاى صنعت، معدن و تجارت کلیه استان هاى کشور و سازمان هاى متبوع و کلیه ارگانهاى دولتى و خصوصى. ثبت محدوده هاى معدنى، خرید و فروش 
پروانه ها و مجوزهاى معدنى و صنایع مواد معدنى. مشارکت یا سرمایه گذارى با اشخاص حقیقى، حقوقى و بانکها، موسسات اعتبارى داخلى و خارجى و یا 
سایر شرکت ها در حوزه هاى اکتشاف، استخراج، فرآورى مواد معدنى و احداث واحدهاى کانه آرایى و واحدهاى تولیدى مواد معدنى. بازرگانى مواد معدنى 
از جمله خرید و فروش مواد خام یا فرآورى شده موضوع قانون معادن و لوازم و ماشین آالت معدنى. انجام مطالعات تحقیق و توسعه جهت تولید فن آورى 
هاى نوین در بخش هاى متعدد معدنى، انتقال تکنولوژى به ایران و اخذ نمایندگى از شرکت هاى خارجى . طراحى ، ساخت و تولید تجهیزات معدنى در 
مقیاس آزمایشگاهى، نیمه صنعتى و صنعتى و معدنى. صادرات و واردات. مشارکت و سرمایه گذارى در ایجاد شرکت هاى جدید در داخل و خارج از کشور. 
اخذ تسهیالت مالى و خدماتى از بانکها و مؤسسات اعتبارى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت. اکتشاف معادن در کلیه معادن سنگ ساختمانى، فلزى، غیر 
فلزى(به جز نفت و گاز) سیمان و خاکهاى صنعتى شامل دورسنجى، پیجویى، تهیه نقشه هاى زمین شناسى در کلیه مقیاس ها، تهیه نقشه هاى توپوگرافى 
در کلیه مقیاس ها ، ژئوفیزیک ، ژئوشیمى، طراحى شبکه حفارى و اجراى حفارى مغزه گیرى و پودرى، حفر ترانشه، تخمین ذخیره معادن، کارشناسى 
و ارزش گذارى محدوده هاى معدنى و کلیه امور مرتبط با اکتشاف معادن. استخراج معادن درکلیه معادن سنگ ساختمانى، فلزى، غیر فلزى، سیمان و 
خاك هاى صنعتى اعم از معادن سطحى و زیرزمینى شامل طراحى استخراج، تعیین ظرفیت تولید ساالنه، انتخاب ماشین آالت، طراحى و اجراى عملیات 
حفارى ، طراحى و اجراى سیستم ترابرى، تهویه، آبکشى، خدمات فنى، نگهدارى و کلیه موارد مشابه، انجام عملیات باطله بردارى و استخراج معادن، 
کارشناسى و ارزش گذارى معادن و کلیه امور مرتبط با استخراج معادن. فرآورى مواد معدنى، کانه آرایى و متالورژى استخراجى در کارخانجات مرتبط با 
کانه هاى فلزى (نظیر کارخانجات کنسانتره و. تولید شمش مس، سرب، روى، طال، نقره و سایر فلزات) و غیر فلزى (نظیر سیمان، آجر، کاشى و سرامیک، 
کائولن شویى، زغالشوییى و کلیه معادن غیر فلزى) شامل طراحى فرآیند تولید در مقیاس آزمایشگاهى، نیمه صنعتى و صنعتى، بهینه سازى فرآیند تولید 
کارخانجات فرآورى مواد معدنى و متالورژى، اتوماسیون کارخانجات به منظور مونیتورینگ و کنترل فرآیند تولید ، خرید تجهیزات، نصب و راه اندازى 
کارخانجات کانه آرایى و متالورژى ، کارشناسى و ارزش گذارى کارخانجات و کلیه امور مرتبط با کانه آرایى یا متالورژى. انجام فعالیت هاى فرآیندهاى 
جانبى معدنکارى نظیر بازسازى معادن، مدیریت و کنترل منابع آب ، کنترل گرد و غبار معدنکارى و کارخانجات کانه آرایى و فرآورى مواد معدنى، کنترل 
پسآب هاى معادن، پایش و کنترل دیواره هاى معادن : در صورت نیاز با گرفتن مجوزهاى مورد نیاز. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1270700)

آگهى تغییرات 
شرکت ســپهر آزمون مهر آیین شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 68167 و شناســه ملى 
14010121482 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/11/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهناز دادخواه تهرانى به 
شماره ملى 1287806538به سمت بازرس اصلى 
و الهه فرقانى به شــماره ملى 2281991628به 
ســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال 
انتخاب گردیدنــد روزنامه نصــف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1270728)

آگهى تغییرات 
شرکت سازه پایدار سنا پارس سهامى خاص به شماره 
ثبت 50701 و شناســه ملــى 10260692508 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/11/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت 
به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهرك شهید کشورى ، 
خیابان استاد همایى ، بن بست مینا ، پالك 0 ، ساختمان 
مینا ، ورودى غربــى ، طبقه 10 ، واحد 74 کدپســتى 
8169345685 انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1270729)

آگهى تغییرات 
شرکت کیمیا نوین رازى شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 1380 و شناسه ملى 10840077787 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/10/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا ترابى سیاه بومى 
به شــماره ملى 5410139666 به ســمت رئیس 
هیات مدیره و زهرا آقا بابائى مبارکه به شــماره ملى 
5419156989 به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
و محمد رضا آقابابائى شــماره ملى 5419145723 
به ســمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا 

(1271325)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى پارس فنون سهامى خاص به 
شماره ثبت 15590 و شناسه ملى 10260365584 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/09/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت 
به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شــهر اصفهان، محله باغ زرشک ، خیابان 
بوستان ملت ، خیابان چهار باغ باال ، پالك 0 ، مجتمع 
تجارى کوثر ، ورودى آخر ، طبقه اول ، واحد 355 و کد 
پستى به شــماره 8173696968 و شماره تماس 
03136204516 انتقال یافت و ماده 4 اساســنامه 
اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1270681)

درصد زنان در مصرف مواد مخدر 
روند افزایشى دارد

03

درحالى که شــنیده ها از تجویز داروهاى آرامبخش براى 
کودکان ســالم در برخى مراکز نگهدارى از کودکان فاقد 
سرپرست موثر ســازمان بهزیستى کشــور حکایت دارد، 
مدیرکل امور کــودکان و نوجوانان این ســازمان با بیان 
اینکه هرگونه تجویــز دارو بدون مجوز روانپزشــک در 
مراکز نگهدارى از کودکان «ممنوع» است، از شهروندان 
خواست در صورت مشاهده چنین گزارشاتى که منجر به 
کودك آزارى کودکان تحت سرپرستى مى شود، موضوع 
را به بهزیستى اطالع دهند تا در این راستا سازمان برخورد 

الزم را با مرکز مربوطه انجام دهد.

«خوراندن آرامبخش»
 ممنوع

02

گوهر یسنا انزانى، روانشــناس گفت: زوجین باید مسائل 
خانوادگى اثرگذار در زندگى مشــترك را با همســر خود 
مطرح کنند و تمام جیک و پوك خانواده ها را برمال نکنند. 
وى درباره چرایى دلخورى برخى زن و شوهرها از همسر 
به دلیل  در میان نگذاشتن تمام مسائل خانواده خود با آنها، 
گفت: وقتى ما به عنوان عروس و داماد وارد خانواده همسر 
مى شویم در واقع به واسطه همسر خود با این خانواده ارتباط 
گرفته ایم و این طبیعى است که تمام مسائل ریز خانوادگى 
که در زندگى مشترك ما اثرى ندارد را با ما مطرح نکنند و 

در واقع حد و مرز مناسب این ارتباطات باید رعایت شود.

بر مال کردن جیک و پوك

01

یک روانشــناس گفت: برخى از روانشناسان زرد مدرك 
روانشناسى ندارند و با گفتن مطالبى مانند به  سرعت پولدار 
شوید، موفقیت شــما را تضمین مى کنیم، 10 روش براى 
رسیدن به اهداف تان و 120  میلیون تومان در 120 ساعت، 
اقدام به جذب مخاطب مى کنند.روانشناسى زرد در اصل 
به دلیل کسب درآمد شکل گرفته است و روانشناسانى که 
عمیقا باور دارند که هیچگاه نمى توانند به عمق احساسات 

افراد نفوذ کنند طرفدار روانشناسى زرد هستند.

روان شناسان زرد

04

در فرآیند رســیدگى به پرونده محکومان جرایم غیرعمد 
به همت کمیته هاى صلح و سازش ســتاد دیه و همیارى 
مددکاران زندان ها افزون بر آزادى 6362 زندانى غیرعمد در 
کل کشور، از بند حبس رهایى یافته اند که از این تعداد 895 
زندانى حتى یک ریال هم پرداخــت نکردند. این در حالى 
است که هم اکنون تعداد 4 هزار زندانى جرایم غیرعمد در 
سطح زندان هاى کشور تحمل حبس مى کنند که نزدیک به 

2 درصد این محکومان، زنان بدهکار مالى هستند.

آزادى بدون پرداخت
 یک ریال

طى سال هاى اخیر گسترش آسیب هاى اجتماعى در میان زنان 
موجب افزایش نگرانى در این زمینه شده است. آمارها از افزایش 
زنان زندانى نیز این واقعیت را در جامعه اثبات مى کند. به اعتقاد 
کارشناس ها، دالیل اصلى افزایش آمار زندانیان زن در سال هاى 
گذشته را مى توان فروریختگى فرهنگى، مهاجرت، شهرنشینى، 
فعالیت هاى اقتصادى زنان و باال رفتن هزینه هاى زندگى، طالق 
و اعتیاد در جامعه نام برد؛ دالیلى که موجب مى شود زنان هم 
مرتکب جرایمى مانند کاله بردارى، قاچاق، قتل و سرقت شوند.

در حقیقت یکى از موضوعات مهم دهه هاى اخیر جرم شناسى، 
توجه به رابطه جنسیت و بزهکارى است. جنسیت و نقش زنان 
در ارتکاب جرم مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته است؛ زیرا 
زنان در جامعه حضور پیدا کرده انــد و دیگر تنها به خانه و امور 
خانگى محدود نیســتند. بنابراین به عنوان بخشى از جامعه، 
تحت تأثیر عوامل متعدد و با توجه بــه خصوصیاتى که دارند، 

دســت به ارتکاب جرم مى زنند؛ ولى با این حال آمارها حاکى 
از این امر بوده که نرخ بزهکارى در زنان کمتر از مردان است.

سیدحسن موســوى چلک، رئیس انجمن مددکارى اجتماعى 
ایران در گفت وگــو با ایمنا، درخصوص روند افزایش آســیب 
اجتماعى در کشور اظهار مى کند: موضوع آسیب هاى اجتماعى، 
سالیان سال اســت که در جامعه روند رو به رشــدى دارد؛ به 
گونه اى کــه مقام معظم رهبرى در ســال 95 طى جلســات 
آســیب هاى اجتماعى به صراحت اعالم کردند: «باید نگران 
آســیب هاى اجتماعى باشــیم و در این مورد 20 ســال عقب 
هستیم.» آسیب هاى اجتماعى خاص سال هاى اخیر نیست و از 
قبل وجود داشته است؛ مهارت هاى فردى براى ورود به جامعه 
و داشتن زندگى سالم، وجود شرایط در حوزه اقتصادى، فرهنگى 
و ویژگى هاى فردى، خانوادگى و عوامل اجتماعى در این مورد 
اثرگذار بوده است. ظهور و بروز آسیب هاى اجتماعى در کشور 

متفاوت است و گاه مى بینیم یک موضوع بیشتر و موردى دیگر، 
کمتر شیوع پیدا مى کند.

وى اضافه مى کند: اما آنچه امروز بیشتر تجربه مى کنیم، پایین 
آمدن سن افراد است. تنوع آسیب هاى اجتماعى، مشهودتر شدن 
آسیب هاى اجتماعى و جرایم به خصوص در حوزه مواد مخدر، 
خطرناك شدن مصرف مواد به دلیل گرایش به مواد صنعتى و 
شیمیایى و مشهودتر شدن جرایم و خشــونت ها در زنان قابل 
مشاهده اســت؛ اما باالترین فراوانى و باالترین نسبت جرایم 
را همچنان مردان جامعه دارند. مشــاهده مى کنیم که دخترها 
و پسرها از سنین پایین سیگار استعمال مى کنند که به راحتى 
نمى توان این موضوع را نادیده گرفت. شیوع شناسى سال هاى 
86، 90 تا 94 نشان مى دهد که هر قدر به سمت سال 94 پیش 
مى رویم درصد زنان در مصرف مواد مخدر روند افزایشــى به 

خود گرفته است.

مشاور رییس جمهور با اشاره به حاشیه نشینى باال در منطقه 
آزاد چابهار گفت: مجموعه ها را موظف کرده ایم از نیروهاى 

بومى استفاده کنند.
ســعید محمد اظهار کرد: گفت: در جامعه یک و نیم میلیون 
نفرى هشــت منطقه آزاد که عموما مناطق مرزى هستند با 

مشکالت و محرومیت هاى بسیارى روبرو هستیم همچون 
چابهار که با درصد باالیى از حاشــیه نشــینى مواجه است، 
در صورتى که تا اســم مناطق آزاد مى آید همه به یاد کیش 
مى افتند، کیش و قشم هم با وجود چهره زیبا درگیر مشکالت 

بسیارى هستند.
سعید محمد بیان کرد: نســبت به بهبود وضعیت اجتماعى 
فرهنگــى این جامعه کوچــک دغدغه داریــم و باید کارى 

صورت گیرد.

حاشیه نشینى باال در منطقه 
آزاد چابهار

 نابارورى یکى از مهمترین مشکالت بهداشتى موجود در جامعه 
ایران است. بین 12 تا 15 درصد زوج هاى ایرانى دچار نابارورى 
هستند. البته بیشتر زوج هاى دچار نابارورى با روش هاى ساده 
درمان مى شوند. اما بازهم نابارورى مى تواند براى برخى زوج ها 
به مشکلى غیر قابل حل تبدیل شود. این در حالى است که گرانى 
هاى سال هاى اخیر به افزایش متوسط سن ازدواج، فرزندآورى 
دیرهنگام زوجین و در نتیجه افزایــش احتمال نابارورى زنان 

دامن زده است.

دبیر بورد زنان وزارت بهداشــت با بیان این که 75 درصد زوج 
هاى دچار نابارورى با روش هاى ساده درمان مى شوند، گفت: 
گرانى هاى ســال هاى اخیر نقش مهمى در افزایش نابارورى 
زوجین در ایران داشــته اســت و اساســا وقتى افراد به علت 
مشکالت مالى نمى توانند زود ازدواج کنند یا مسائل اقتصادى 
مثل فقدان برخوردارى از شغل مناسب یا نداشتن محل مطلوب 
براى زندگى، منجر به آن مى شود که حتى زوج هایى هم که زود 
ازدواج کرده اند، تا سنین باال اقدام به فرزندآورى نکنند، طبیعى 

است که جامعه ما با آمار باالیى از زنانى مواجه مى شود که به سن 
باال رسیده اند و قبل از بچه دار شدن با نابارورى مواجه هستند.

اشرف آل یاسین با تاکید بر نقش مســتقیم تغذیه در افزایش 
آمار نابارورى در کشورمان گفت: قطعا رشد آمار سوء تغذیه در 
کشورمان به افزایش آمار نابارورى دامن مى زند، چراکه داشتن 
تغذیه مطلوب هم منجر به بارورى مناسب و هم موجب کاهش 
آمار نابارورى مى شود، اما ســوء تغذیه شدید منجر به افزایش 

احتمال نابارورى زنان مى شود.

رئیس گروه معارف اسالمى دانشگاه شــاهد گفت: فضاى مجازى مى تواند 
نقش مشاور هم در قبل از ازدواج و هم در روابط موثر بین زوجین را ایفا کند.

غالمرضا معارفى با اشاره به آسیب ها و فرصت هاى فضاى مجازى اظهار کرد: 
فضاى مجازى مى تواند بهترین مشاور هم در قبل از ازدواج و هم در روابط موثر 
بین زوجین باشد. یکى از مهم ترین مسائلى که در متون دینى ما بسیار بر آن 
تاکید شده، مسئله  استفاده از فرصت ها است از این جهت که با استفاده از آن ها 
مى توان یک منفعت بالقوه  را به یک فایده بالفعل تبدیل کرد که در این زمینه 

راهکارها و موضع گیرى هاى درست باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس گروه معارف اسالمى دانشگاه شاهد با ابزار تاسف از اینکه عدم توجه به 
راهکارهاى صحیح خطراتى را در پیش روى جوانان قرار داده است، توضیح داد: 
فضاى مجازى مى تواند یک فرصت بسیار عالى را براى رشد و تعالى جوانان هم 
در بین خانواده و هم در جامعه ایجاد کند؛ به این معنى که وسایل هوشمند در 
دسترس ما به همان اندازه که مى تواند یک خطر براى ما تلقى شود، مى تواند 

یک ثروت عظیمى باشد که نیاز به شناخت آسیب ها و توانایى هاى آن داریم.

فضاى مجازى مى تواند 
نقش مشاور خانواده را ایفا کند

فرزندان از طالق والدین آسیب زیادى مى بینند؛ تضعیف عملکرد تحصیلى 
فرزندان، اخالل در تعامالت و ارتباطات اجتماعى، احساس گناه و غرق شدن و 

حساسیت عاطفى از جمله این آسیب ها به شمار مى رود.
طالق براى همه اعضاى خانواده سخت اســت. براى کودکان، تالش براى 
درك پویایى در حال تغییر خانواده ممکن اســت آن ها را منحرف و گیج کند. 
این وقفه در تمرکز روزانه آن ها مى تواند به این معنى باشد که یکى از اثرات 
طالق بر فرزنــدان در عملکرد تحصیلى آن ها و تضعیف آن دیده مى شــود. 
هرچه کودکان حواس شان پرت تر باشد، احتمال اینکه نتوانند روى درس ها و 
کار هاى مربوط به مدرسه تمرکز کنند، بیشتر است. البته از دست دادن عالقه 

به فعالیت هاى اجتماعى را نیز نباید از قلم انداخت.
تحقیقات حاکى از آن است که طالق مى تواند بر تعامالت اجتماعى فرزندان 
نیز تأثیر بگذارد. کودکانى که خانواده آن ها طالق را پشــت سر مى گذارند، 
ممکن است مشکل بیشــترى در برقرارى ارتباط با دیگران داشته باشند. به 
طورى که تمایل دارند تماس ها و ارتباطات اجتماعى کمترى داشــته باشند. 
گاهى اوقات بچه ها احساس ناامنى و فکر مى کنند که آیا خانواده آن ها فقط 
خانواده اى است که طالق گرفته است؟ به واسطه دشوارى انطباق با تغییر در 
پى طالق، کودکان مى توانند تحت تأثیر قرار گیرند و مجبورند یاد بگیرند خود 

را با تغییرات، بیشتر و بیشتر وفق دهند.
طالق مى تواند انواع مختلفى از احساســات منفى را براى خانواده به ارمغان 
بیاورد. احساس از دست دادن، خشــم، سردرگمى، اضطراب و بسیارى موارد 
دیگر، همه و همه ممکن است از این انتقال ناشى شوند. طالق مى تواند باعث 
شود کودکان احساس غرق شدن و حساسیت عاطفى کنند. کودکان نیاز به 
خروجى براى احساسات خود دارند، نیاز به کسى که با او صحبت کند و کسى 
که به او گوش دهد. کودکان ممکن است از طریق نحوه پردازش احساسات 
خود اثرات طالق را احساس کنند. همچنین رویداد هاى جدید خانواده، خانه 
یا وضعیت زندگى جدید، مدارس، دوستان و موارد دیگر، همگى ممکن است 
تأثیر داشته باشند و به تبع آن، کودکان از منظر عاطفى نیز حساس تر مى شوند.

برخى تحقیقات نشان مى دهد که تمایل به طالق ممکن است دو تا سه برابر 
کودکانى باشد که از خانواده هاى غیرطالق گرفته هستند. با این حال، در حالى 
که این ها برخى از تأثیرات حتمى طالق بر فرزندان است، خانواده ها بیشتر و 
بیشتر درك مى کنند که طالق چقدر براى فرزندانشان و خودشان استرس زا 
است. برخى خانواده ها هم شروع به روى آوردن به خدمات مشاوره اى کرده اند 

و به دنبال کمک براى یافتن راهى مسالمت آمیز به جاى طالق هستند.

طالق والدین بر فرزندان 
چه تأثیراتى دارد؟

گرانى، آمار نابارورى در ایران را افزایش داد 
 دنبال کمک براى یافتن راهى مسالمت آمیز به جاى طالق هستند.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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مردم! از آنچه خداوند بیان داشــته بهره گیرید و از پنــد و اندرزهاى خدا 
پند پذیرید و نصیحت هاى او را قبول کنید، زیرا خداوند با دلیل هاى روشن، 
راه عذر را به روى شــما بسته و حجت را بر شــما تمام کرده است و اعمالى 
که دوســت دارد بیان فرموده و آنچه کراهت دارد از آن معرفى کرد، تا از 
خوبى ها پیروى و از بدى ها دورى گزینید. آگاه باشید! چیزى از طاعت 
خدا نیست جز آنکه با کراهت انجام مى شود و چیزى از معصیت خدا نیست 

موال على (ع)جز اینکه با میل و رغبت عمل مى شود.
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شهردارى خمینى شهر در نظر دارد عملیات بهسازى، به زراعى، نگهدارى و توسعه فضاى سبز سطح 
شهر به شماره 20000932980000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

کلیه مراحل برگزارى فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى (به صورت برخط) براى کلیه صاحبان امضاى مجاز و مهر سازمانى اقدام الزم را 

به عمل آورند. 
مواعد زمانى: 

  تاریخ انتشار فراخوان: 1400/11/11
  مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1400/11/17

  مهلت ارسال پیشنهادات: 1400/11/27
  زمان بازگشایى پاکت ها: 1400/11/28

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکى یا سپرده نقدى اطالعات تماس و 
آدرس دستگاه: خمینى شهر میدان قدس شهردارى مرکزى 33641415 

على اصغر حاج حیدرى - شهردار خمینى شهر 

آگهى مناقصه

م.الف :1271587

چاپ اولچاپ اول

به مناسبت فرا رسیدن ایام ا... دهه مبارك فجر، زنگ گلبانگ انقالب 
صبح دیروز سه شنبه با حضور اســتاندار اصفهان، فرمانده انتظامى 
استان، مدیر کل دادگسترى، ائمه جمعه، شهردار منطقه 14، مدیر کل 
آموزش و پرورش استان، مدیر کل نوسازى و بهسازى مدارس استان، 
رئیس ستاد اقامه نماز و جمعى از فرهنگیان و مسئوالن در دبیرستان 
دخترانه شاهد حضرت مهدى(عج) زده شد. زنگ انقالب اسالمى 

همزمان با سراسر کشور در 5420 مدرسه استان به صدا در آمد.
در این مراسم اســتاندار اصفهان ضمن تبریک ایام ا... دهه فجر و 
تسلیت به مناسبت رحلت آیت ا... العظمى صافى گلپایگانى اظهار 
کرد: تبلور عینى اراده یک ملت به رهبرى حضرت امام خمینى(ره) 
در بهمن 57 در این ســرزمین رقم خورد و این اراده، اســباب یک 

تحول جهانى و ارکان توزیع و مبادله قدرت را در دنیا ایجاد کرد. 
سید رضا مرتضوى افزود: این اتفاق سبب شد که این انقالب، تحول 
آفرین ترین انقالب و تأثیرگذارترین انقالب قرن شود و این موضوع 
به جز در سایه اراده همه ملت حول امام(ره) و محوریت ایمان و کلمه 

ا... شکل نمى گرفت.
 وى ادامه داد: این اتفاق منجر به این شد که طاغوت 2500 ساله از 

این سرزمین برچیده شود.
استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه از مهمترین حرکت هاى مربوط 
به این انقالب حرکت هاى دانش آموزى و دانشجویى بود خطاب 
به مدعویــن و دانش آموزان حاضر در مراســم گفت: شــهداى 
دانش آموز در این ایام جانشان را به نهضت اسالمى هدیه دادند و 
شما باید بدانید که اگر این تالش توسط دانش آموزان ما نبود بعید 

بود انقالب به ثمر بنشیند.
مرتضــوى ادامــه داد: آنچه ســبب پیــروزى انقالب شــد از 
خود گذشــتگى ها بود و باید از آنها یاد شــود که در دوران مبارزه 

ستمشاهى چه اتفاقاتى افتاده است. 
وى با اعالم اینکه از خودگذشتگى باید در جامعه سارى و جارى باشد 
تا بتوانیم پایدارى انقالب را تضمین کنیم گفت: همانطور که دانش 
آموزان در گذشته تضمین کننده این مسیر بودند امروز هم راهى به 

جز اتکا به این عزیزان نداریم.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: در این ایام  باید در انتقال فرهنگ 
انقالب تالش کنیم و مختصاتى که سبب شد انقالب به پیروزى 

برسد را براى فرزندان این مرز و بوم تشریح کنیم.
مرتضوى تأکید کرد: یادآورى این موضوعات باعث مى شــود که 

فرزندان ما تحت تأثیر دشمنان قرار نگیرند و خدشه اى به پایه هاى 
انقالب وارد نشود.

وى افزود: باید با رصد کردن اصول و اهداف اولیه انقالب، حرکت هایى 
که منجر به پیروزى شد را شناسایى کنیم و اصل وفاق در نظر بگیریم.
بلندپایه ترین مقام اجرایى اســتان در ادامه بــا تأکید بر اینکه باید
 آرمان هاى اولیه انقالب را  بر پیشانى حرکت هاى خود ثبت کنیم 
تصریح کرد: به ثمر نشستن این حرکت ها و اشاره به دستاوردهاى 
انقالب باعث مى شود که امید را در دل مردم زنده نگه داریم و این 
تضمین کننده تداوم انقالب ماست. وى افزود: قطعًا اگر انقالب ما 
پایدار بماند ظرفیت اصلى و بضاعت اصلى در ادامه مســیر خواهد 
بود. مرتضوى اضافه کرد: زنگ انقالب مهمترین فعالیتى است که 

در این مسیر در حال اتفاق افتادن است.
 وى گفت: این حرکت، نوعى مناسبت سازى و رویدادآفرینى است 
که شرایط را براى ارتباط با دانش آموزان و معلمان و فرهنگیان ایجاد 

مى کند و آنها باید سعى کنند که راوى مجاهدت ها باشند. 
اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه باید این روایت ها از لســان 
یک انســان منصف براى دانش آموزان تبیین شود و از این طریق 
حرکت هاى مخالف و دشمنان را براى دانش آموزان ترسیم کنیم 

گفت: با این تفاســیر خداى نکرده دشمنان این مرز و بوم که قصد 
تعدى به مرز و بوم ما دارند نمى توانند به اهداف خود برسند.

مرتضوى از افتتاح 2400 پروژه در دهه مبارکه فجر در استان خبر 
داد و اظهار کرد: یکى از دستاوردهاى این افتتاحیه ها ایجاد 10 هزار 

شغل در استان اصفهان است.
■■■

محمد اعتدادى، مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان نیز در 
این مراسم با تبریک سالروز بازگشت تاریخى امام(ره) به میهن و 
آغاز دهه مبارك فجر و عرض تسلیت بخاطر رحلت آیت ا... العظمى 
صافى گلپایگانى به تمامى شیعیان و هم استانى ها اظهار کرد: یکى 
از توصیه هاى ارزشمندى که به من شده است این است گفته شده 
که آنچه از انقالب و پس از انقالب مى دانیــم را به جوانان انتقال 

بدهیم.
وى افزود: شاهد این ماجرا اتفاق اخیرى است که در شهر کاشان افتاد 
و یک مدرسه توسط مادر چهار شهید کلنگ زده شد. وقتى ما به او 
گفتیم که شما ِدین خود را به این انقالب ادا کرده اید این مادر شهید 
در جواب به ما گفت: من قرار بود براى چهار فرزندم جشن دامادى 

بگیرم و نشد و بنابراین هزینه آن را صرف ساخت مدرسه مى کنم.

اعتدادى تأکید کرد: این اتفاقات از برکات انقالب است که این نسل 
را تربیت کرده اســت، مادرانى که در گذشته فرزندانشان را تقدیم 

انقالب کردند و اکنون مالشان را تقدیم مى کنند.
■■■

در این مراســم همچنین از اولیاى ایثارگر دانش آموزان مدرســه 
دخترانه شاهد حضرت مهدى (عج) به شرح زیر تقدیر شد:

مهرداد دستجردى، جانباز 37 درصد، علیرضا قره داغى، جانباز 50 
درصد، بنده خدا سلحشور جانباز 55 درصد، سیما صادقیان همسر 

جانباز بدیهى و مادربزرگ شهید على صابرى. 
شایان ذکر است مراسم زنگ انقالب امسال با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و تعطیلى بیشــتر پایه هاى تحصیلى به صورت زنده از شبکه 
آموزشى «شاد» نیز پخش شد. همه ساله مراسم زنگ انقالب روز 
دوازدهم بهمن ماه به مناسبت آغاز دهه فجر در مدارس سراسر کشور 
نواخته مى شود. معموًال ویژه برنامه هاى ورود بنیانگذار کبیر انقالب 
اسالمى همزمان با به زمین نشســتن هواپیماى ایشان در فرودگاه 
مهرآباد آغاز مى شود. ساعت 9 و 27 دقیقه و 30 ثانیه روز 12 بهمن 
1357، هواپیماى حامل امام امت در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین 

نشست و فراق 15 ساله مردم و امام(ره) پایان یافت.

در مراسم نواختن زنگ گلبانگ انقالب در اصفهان عنوان شد؛

دانش آموزان و معلمان سعى کنند راوى مجاهدت ها باشند

دریا قدرتى پور

 (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران   2000001205000058)
شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد پروژه تعمیرات شبکه آبیارى پادنا را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اى با ارزیابى کیفى 
و با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانى که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت 
 (www.setadiran.ir) می گردد نسبت به دریافت اسناد ارزیابى کیفى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى

و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.
مبلغ برآورد: 69,543,610,455 ریال برآورد بر مبناى فهارس بهاى واحد پایه آبیارى و زهکشى سال 1400 است.

اعتبار پروژه: نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات جارى- عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان است.
شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه پنج یا باالتر (یک تا چهار) در رشته آب از سازمان برنامه و 

بودجه و گواهینامه معتبر صالحیت ایمنى از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى باشد.
محل اجراء : استان اصفهان- شهرستان سمیرم، منطقه پادنا، محدوده شبکه آبیارى پادنا و مدت اجراء 12 ماه شمسى است.

نام و نشانی مجري طرح و دستگاه نظارت:
الف)مجري طرح: شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان به نشانی اصفهان- پل خواجو- آبشار اول-ساختمان شماره دو- معاونت  حفاظت و 

بهره بردارى
ب)دستگاه نظارت (مشاور) مهندسین مشاور زایندآب به نشانی اصفهان- خیابان نظر شرقى، جنب تاالر اندیشه شماره 235

تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ ارزیابى کیفى:
کلیه مراحل ارزیابى کیفى و مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد. مناقصه گران جهت شرکت در ارزیابى کیفى مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در آن سامانه مهلت خواهند داشت نسبت به 
دریافت اسناد ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى و از طریق همین سامانه اقدام نمایند. مواعد زمانى دریافت اسناد استعالم 
ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ مطابق مواعد زمانى مندرج در سامانه ستاد ایران مى باشد. پس از ارزیابى کیفى و تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران 

دعوتنامه شرکت در مناقصه و اسناد مناقصه از طریق سامانه مذکور در اختیار آنها قرار خواهدگرفت.
نشانى مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شرکت آب منطقه اي اصفهان- کدپستى 8164676473 - 

صندوق پستى391 

آگهی تجدید فراخوان ارزیابى کیفى 
مناقصه عمومى یک مرحله اى

م.الف:1271822       امور قراردادهاى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان

نوبت اولنوبت اول


