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دلیل مهاجرت پزشکان چیست؟هدف موبایل سنترها به حداقل رساندن آسیب ها استاسکندر همچنان دنبال «زیرخاکى» استال جى و سامسونگ به ایران بر مى گردند؟  اصفهان در انتظار  وینگر مطمئن اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

میانگین بارندگى در 
اصفهان 25 درصد 

افزایش یافت

مردم بیش از این تحمل گرانى را ندارند
2
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رایج ترین نوع 
کالهبردارى 
اینترنتى در 
اصفهان

مدیرکل هواشناسى استان اصفهان گفت: میانگین 
بارندگى استان از ابتداى سال زراعى جارى تاکنون نسبت 

به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است.
حمیدرضا خورشیدى افزود: میانگین بارش دراستان 

اصفهان  از ابتداى سال زراعى جارى یعنى از اول مهر ...

رئیس پلیس فضــاى تولید و تبــادل اطالعات 
اصفهان گفت: کالهبردارى اینترنتى با شــگرد 
ارسال پیام هاى جعلى و لینک هاى آلوده در این 

استان افزایش یافته است.
سرهنگ ســید مصطفى مرتضوى افزود: افراد 
سودجو با ارسال پیامک لینک هاى آلوده و بدافزار 
بر روى گوشى تلفن هاى همراه مردم و هدایت 
در نصب آن  نرم افزار جعلى، به اطالعات فردى 

دسترسى پیدا مى کنند...

برنج تا پایان سال کیلویى برنج تا پایان سال کیلویى 100100 هزار تومان مى شود! هزار تومان مى شود!
فروشندگان برنج در اصفهان از وضعیت عجیب بازار این محصول پر طرفدار مى گویندفروشندگان برنج در اصفهان از وضعیت عجیب بازار این محصول پر طرفدار مى گویند
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نماینده اصفهان در نامه به معاون اول رئیس جمهور:

اولین واکنش رسمى 
علیرضا بیرانوند به فیلم «بیـرو»

علیرضا بیرانوند دروازبان تیم ملى فوتبال با تعدادى از هنرمندان و ورزش 
کاران به تماشاى فیلم« بیرو» نشست.

علیرضا بیرانوند که به دلیل بیمارى کرونا و همچنین بازى هاى تیم ملى 
فوتبال موفق نشده بود فیلم را ببیند، به تماشاى «بیرو» نشست.

بیرانوند بعد از تماشاى این فیلم با تشکر از کارگردان...
8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رئیس پلیس فتا تشریح کرد؛

گوشه اى از اقدامات 
شهردارى اصفهان در 
ایام ا... دهه مبارك 

فجر

رولت روسى «پوتین» براى ناتو
2

غیبت مرموز میالدغیبت مرموز میالد
 در تمرینات ذوب آهن

سخنگوى ستاد استانى سخنگوى ستاد استانى 
مدیریت بیمارى کرونا:مدیریت بیمارى کرونا:

آموزش ابتدایى آموزش ابتدایى 
1010 روز غیر  روز غیر 

حضورى استحضورى است
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سخنگوى کمیسیون تلفیق سخنگوى کمیسیون تلفیق 
خبر داد؛خبر داد؛

وام ازدواج وام ازدواج 
جوانان جوانان 150150  
میلیون تومانمیلیون تومان

شدشد

4

هادى حجازى فر:هادى حجازى فر:

«موقعیت مهدى»«موقعیت مهدى»

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش 
برساند

جهت سایر اطالعات و دریافت اســناد مزایده  از روز دوشــنبه مورخ 1400/11/18  
لغایــت چهارشــنبه 1400/11/26  به ســایت شــرکت نفت ســپاهان به آدرس

 www.sepahanoil.com، قسمت مناقصه - مزایده مراجعه گردد.
شرکت نفت سپاهان

آگهى فراخوان مزایده عمومى نوبت دوم 

شرح مزایدهشماره مزایدهردیف
فروش حدود 7،000 کیلوگرم ضایعات کارتن11400-017
فروش حدود 144 کیلوگرم ضایعات پودر رنگ21400-018
فروش 177 عدد ضایعات باترى لیفتراك31400-019
فروش حدود 2،150 کیلوگرم ضایعات آلومینیوم41400-020

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر در نظر دارد ، ساختمان آموزشى داخل شهرخود را 
به شرح اسنادمزایده مربوطه به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید : 

اهم شرایط :
1-داشتن جواز کسب مرتبط با فعالیت هاي مذکور

2- داشتن حداقل 3  سال سابقه کار مرتبط
3-محل اجرا:مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر 

4-مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاري
5-محل دریافت اسناد:خمینی شهر،منظریه ،انتهاي بلوار دانشجو،دانشگاه آزاد اسالمی 
واحدخمینی شهر،ساختمان کتابخانه مرکزي ، امور قراردادها،تلفن تماس:031-33660011 

داخلی2237
بدینوسیله از واجدین شرایط دعوت می شود جهت دریافت اسناد به آدرس مذکور مراجعه 

نمایند.
 (ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد )

*دانشگاه در ردیا قبول هریک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد

آگهى

امور قراردادهاي دانشگاه آزاد اسالمی  واحد خمینی شهر
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نووتیرمتر در تمرینات ذوب آهن نب  در تمرینات ذوب آهنب

دیدگاه
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نایب رئیس کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس شوراى اسالمى در نامه اى به معاون اول رئیس 

جمهورى از افزایش قیمت ها انتقاد کرد. 
در متن نامه عباس مقتدایى، نماینده اصفهان به محمد 
مخبر آمده است: متأسفانه نتیجه مثبتى از اقدامات دولت 
در بازار دیده نمى شود و افسارگسیختگى قیمت اقالمى 
همچون برنج که امسال با افزایش هاى پى در پى درسال 
جارى رکورد شکســته بیانگر این است که نیازمند ورود 

بیشتر و تدبیر جدى دولت و ستاد تنظیم بازار مى باشیم.
مقتدایى ادامه داده اســت: مردم با مشــکالت روبه رو 
هستند و افزایش قیمت ها باعث فشار مضاعف بر مردم 

به ویژه اقشار کم درآمد شده است، آن هم درحالى که در 
آستانه اسفندماه و ورود به سال 1401 هستیم. اینجانب 
و همکارانم در مجلس شوراى اسالمى شبانه روز نگران 
هستیم که چگونه یک کارمند یا کارگر باحداقل حقوق 
ناچیزى که دریافت مى کند، مى تواند با این افزایش لجام 
گســیخته قیمت ها و همچنین افزایش بى رویه میزان 
رهن و اجاره منزل، هزینه هاى زندگى خود را مدیریت 
کند؟! خواهشمند است با قید فوریت تدبیرى فرمایید و 
اقدامات اثربخش را جهت جلوگیرى از افزایش قیمت ها 
در دستورکار قرار دهید. هموطنان بیش از این توان تحمل 

افزایش قیمت ها را ندارند...

بازگشت ال جى و سامسونگ به ایران؛ این شاید مهمترین 
انتظار متقاضیان بازار لوازم خانگى از نتایج مذاکرات وین 
باشد. پس از لغو برخى تحریم هاى هسته اى غیرنظامى 
ایران، بــار دیگر امید بــه احیاى برجــام افزایش یافت. 
چنان که شاهد واکنش بازارها به این توافق هستیم.پس از 
نزدیک شدن به لغو تحریم ها، پرسش بسیارى از متقاضیان 
لوازم خانگى این است که آیا برندهاى خارجى مانند ال جى 
و سامسونگ که به دلیل تحریم ها از بازار ایران رفته اند، 
به ایران بازمى گردند؟مدیرعامل سابق سام الکترونیک، 
نماینده وقت سامسونگ در ایران در پاسخ به این سئوال 
گفت: امروز بازگشت برندهاى خارجى لوازم خانگى بیش از 

هر چیزى، به قدرت خرید مردم بستگى دارد. اگر خارجى ها 
احســاس کنند که ایرانى ها توان خرید محصوالتشان را 
دارند، این برندها حتماً به ایران بازمى گردند.محمدحسین 
برخوردار درباره نحوه سنجش قدرت خرید مردم از سوى 
خارجى ها توضیح داد: قیمت دالر مبنایى براى این سنجش 
اســت. اگر بازارها آرام بگیرند، طبیعتًا ارزش ریال هم تا 
حدودى افزایــش مى یابد و قدرت خرید مــردم هم باال 
مى رود. او در رابطه با تمایل ایران بــراى ورود برندهاى 
خارجى به بازار پس از احیــاى احتمالى برجام اظهار کرد: 
اگر تولیدکنندگان لوازم خانگــى حاضر به انتقال دانش و 

تکنولوژى باشند این همکارى شدنى است. 

مردم بیش از این تحمل 
گرانى را  ندارند

ال جى و سامسونگ
 به ایران بر مى گردند؟

نگران سرعت اینترنتیم 
  روزنامه شرق|  انتشار اخبار رسمى از 
کاهش سرعت اینترنت در ایران در حالى است 
که در روز هاى گذشــته ســرعت نت در ایران 
خبرساز شده و کاربران فراوانى از شرایط نامساعد 
کنونى نوشته یا گالیه کرده اند. عالوه براین، یک 
موضوع دیگر هم آشکار اســت و آن هم ترس 
کاربران از ادامه این روند است؛ کاربران ایرانى 
نگران اند که در ادامه این کاهش سرعت به یک 

رویه تبدیل شود.

بازگشت 10 تابلوى نفیس  
10 تابلوى نقاشــى اســتاد    میراث آریا|
حسین بهزاد از ســوى یکى از هموطنان ایرانى 
مقیم فرانسه تحویل وزارت میراث فرهنگى شد. 
ادیب زاده سرپرست اداره کل موزه ها گفت: این 
آثار اهدا شده متعلق به نقاش نامدار ایرانى معاصر، 
استاد حسین بهزاد است که بنا به وصیت یکى از 
هموطنان  که مقیم فرانسه است به ایران منتقل 
شده است. او افزود:  بر اساس وصیت هموطنمان 
این آثار را ما در موزه حسین بهزاد در کنار سایر 

آثار او به نمایش مى گذاریم.

گوشى تورى!
  باشگاه خبرنگاران جوان|

در دستگاه هاى گلکســى آینده سامسونگ تا 
حدى از تور هاى ماهیگیرى بازیافتى اســتفاده 
خواهد شد. سامسونگ اولین شرکتى نیست که 
زباله هاى دور ریخته شده را در دستگاه هاى خود 
استفاده مى کند. سال گذشته نیز مایکروسافت 
یک موس ســاخته شــده از پالســتیک هاى 

اقیانوسى را معرفى کرد.

قلمى هاى ایرانى 
  تسنیم|نخستین انسولین قلمى ایرانى 
تولیدشــده در داخل کشــور روى پیشــخوان 
داروخانه ها قرار گرفت در ماه هاى گذشته کمبود 
انسولین قلمى باعث بروز مشکل در دسترسى 
بیماران به این دارو شــده بود اما با تالش یک 
شرکت ایرانى، با انتقال تکنولوژى از یک شرکت 
آلمانى، انسولین قلمى «گالرژین» ساخت داخل 

روى پیشخوان داروخانه ها قرار گرفت.

دریافتى کارکنان 
شهردارى کرمان

  باشگاه خبرنگاران جوان|شهردارى 
کرمان به صــورت داوطلبانه اطالعات حقوق و 
مزایاى همه کارمندان و کارگران خود را منتشر 
کرد. در میــان بیش از دو هزار نیروى رســمى 
شهردارى کرمان، میانگین دریافتى خالص در 
مجموع حقوق و اضافه کار، 9 میلیون و 300 هزار 
تومان، حداقل مبلغ دریافتى پنج میلیون تومان 
و حداکثر پرداختى 19 میلیون و صد هزار تومان 
اعالم شده. در فهرست منتشر شده، 24 درصد 
افراد دریافتى خالص کمتر از 8 میلیون تومان در 
ماه دارند و حدود 2/5 درصد از افراد هم دریافتى 
خالص باالتر از 14 میلیون تومان دارند که اغلب 
از مدیران شهردارى به حساب مى آیند. در این 
فهرســت، خالص پرداختى به شهردار کرمان، 

13 میلیون و صد هزار تومان اعالم شده است.

خبر جدید درباره 
پول جدید 

  خبرآنالین| علــى صالح آبــادى، رئیس 
کل بانک مرکزى بــا اعالم اینکــه رمز ریال 
ملى جایگزین اســکناس و از اوایل سال آینده 
راه انــدازى مى شــود، گفت: افراد اســکناس 
ریال خــود را تحویل بانک مرکــزى مى دهند 
و رمز ریال تحویــل مى گیرنــد. الزم به ذکر 
اســت که این رمز ریــال قابل اســتفاده براى 
سرمایه گذارى نیست و صرفاً جایگزین اسکناس

 خواهد شد. 

راهپیمایى با شکل جدید  
سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا، در    مهر|
ارتباط با برگزارى راهپیمایى 22 بهمن، گفت: قرار 
است دو وزارتخانه کشور و بهداشت، شکل جدیدى 
از برگزارى راهپیمایى 22 بهمن را تهیه کنند. عباس 
شــیراوژن افزود: برگزارى راهپیمایى 22 بهمن با 

توجه به رنگبندى شهرها خواهد بود.

بازنشستگان 
همچنان بازنشسته اند! 

نماینــدگان مجلس با کلیــات طرحى    ایرنا|
مخالفت کردند که در صــورت تصویب آن برخى از 
بازنشستگان مجدداً در دولت به کارگیرى مى  شدند. 
بر اساس این طرح اصالحى قرار بود بر مدت خدمت 
مدیران خانواده هاى ایثارگر یــا جانبازان باالى 50 
درصد و همچنین آزادگان درهمان سمت مدیریتى 

افزوده شود .

هر 2 را زودتر اعدام کنید
  خبرآنالین| علــى مطهرى، نماینده پیشــین 
مجلس و فعال سیاسى در توییتى نوشت: دو حادثه 
شرم آور براى ایران، یعنى بریدن سر همسر 17 ساله 
و با آن دور افتخار در اهــواز زدن و دیگر قتل مأمور 
پلیس با قمه در شــیراز، قوه قضاییــه را در آزمون 
ســختى قرار داده اســت.باید هر دو جانى و هر دو 
حیوان آدم نما حداکثر ظرف یک هفته در مأل عام به 

دار آویخته شوند. 

آماده گفتگو با عربستانیم 
ســخنگوى وزارت امــور خارجه درباره    مهر|
مذاکرات ایران و عربســتان گفت: ما در چارچوب 
دوره هاى قبلى در بغداد آمادگــى ادامه گفتگوها را 
در بغداد داریم. تاریخ و زمان آن طبعًا منوط به اراده 
در ریاض است و هر زمانى این اراده در ریاض شکل 

بگیرد، ما در بغداد حاضر خواهیم بود.

بلغارستانى ها ایرانى اند!
محمدعلى کیانى، مدیر کل فرهنگى    ایسنا|
سازمان فرهنگ و ارتباطات اســالمى که پیش از 
این رایزن فرهنگى ایران در بلغارســتان بوده است 
ابراز خشــنودى کرد که سال هاست در بلغارستان و 
در دانشگاه صوفیه کرسى ایران شناسى وجود دارد و 
حدود 300 ایران شناس در آن فعال هستند و یادآورى 
کرد که سفیر بلغارستان در ایران هم یکى از همین 
ایران شناسان است. به گفته کیانى، مردم بلغارستان 
خود را از نژاد ایرانیان مى داننــد و معتقدند به خطه 

خراسان تعلق دارند.  

توافق خوب
 از نگاه شمخانى

  ایرنا| دبیر شوراى عالى امنیت ملى درباره ادامه 
مذاکرات وین در دور هشتم، در توییتى نوشت: دستور 
کار مذاکره کنندگان ایرانى براى ادامه دور هشــتم 
گفتگوها به دقت مشخص شده است. دریابان على 
شمخانى اضافه کرد: توافقى که طى آن تحریم هاى 
شکل دهنده فشــار حداکثرى رفع نشــود، موجب 
شرطى شدن اقتصاد کشور شده و نمى تواند مبناى 

توافق خوب باشد.

آخرین قیمت سکه
میانگیــن قیمت هر قطعه ســکه تمام    مهر|
بهار آزادى طــرح جدید دیروز دوشــنبه 18 بهمن 
1400 در بازار آزاد تهران به 11 میلیون و 602 هزار 
و 197 تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهــار آزادى قدیم به 11 میلیــون و 283 هزار 
تومان رسید. قیمت هر قطعه نیم سکه نیز 6 میلیون 
و 526 تومــان، ربع ســکه 3 میلیــون و 490 هزار 
تومان و ســکه یک گرمى 2 میلیون و 113 هزار و

 500 تومان است.

خبرخوان

باندهاى ســازماندهى شده  از جوانان 
و بیکاران استان سوءاستفاده مى کنند 
و در بیــن قاچاقچیــان ســوخت، از 
تحصیلکردگان دانشگاهى و دارندگان 
مدارك لیسانس و فوق لیسانس داریم.

به گزارش «ایلنــا»، دبیر اجرایى خانه 
کارگر زاهــدان وضعیت اشــتغال در 
استان سیستان و بلوچستان را اسفبار 
توصیف کرد و گفت: بــه دلیل اینکه 
در تمامى ســال هاى گذشــته براى 
اشــتغالزایى استان ســرمایه گذارى 
صورت نگرفته، امــروزه قاچاق حرف 

اول را در استان مى زند.
حســین على اکبرى با اشاره به رونق 
قاچاق سوخت در سیستان و بلوچستان 
گفت: اکثریت جوانان و بیکاران استان 

در زمینه قاچاق سوخت فعال هستند.
وى با اعالم اینکه حداقل هفته اى دو 
نفر به دلیل قاچاق سوخت در سیستان 
و بلوچستان کشــته مى شوند، گفت: 
آمارهاى واقعى کشته شدگان قاچاق 

سوخت بسیار بیشتر از اینهاست و تعداد 
افرادى که هنگام قاچاق سوخت جان 

مى بازند، باال رفته است.
دبیر اجرایــى خانه کارگــر زاهدان با 
اعالم اینکه گرسنگى و مشکالت مالى 
همه چیز را از مردم گرفته است، گفت: 
متأســفانه امروز قاچاق سوخت تنها 
ابزارى است که به سرعت مى توان با 

آن کسب درآمد کرد.
وى از مافیــاى قاچــاق ســوخت در 
سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: 
اگر جوانان بیکار سیستانى و بلوچستانى 
براى خودشان قاچاق مى کردند و تمام 
سود قاچاق سوخت براى آنها مى ماند، 
اشکالى نداشــت، اما متأسفانه امروزه 
باندهاى ســازماندهى شده اى شکل 
گرفته که از جوانان و بیکاران اســتان 
به عنوان کارگر قاچاقچى سوءاستفاده 
مى کنند و سهم جوانان از بازى قاچاق 

با جانشان مبالغ ناچیزى است.
اکبــرى بــا اعــالم اینکــه در بین 

قاچاقچیان سوخت، از جوان بى سواد 
تا دانشجو و دارندگان مدارك لیسانس 
و فوق لیسانس داریم، گفت: متأسفانه 
این افراد براى آنکــه بتوانند امورات 
روزمــره زندگى خــود را بگذرانند، به 
عنوان مــزدوران باندهــاى قاچاق، 
ســوخت را از ایران به سمت پاکستان 

قاچاق مى کنند.
وى با اعــالم اینکه قاچاق ســوخت 
بــا خودروهــاى مســئله دار صورت 
مى گیرد، گفت: جاى تأســف دارد که 
تحصیلکردگان دانشگاهى با رتبه ها 
و معدل هاى باال، به عنــوان راننده و 
باربر در زمینه قاچاق ســوخت فعالیت 

مى کنند.
دبیر اجرایى خانه کارگر زاهدان افزود: 
مزدوران قاچاق تحت پوشــش هیچ 
قانونى نیستند و اگر اتفاقى براى آنها 
بیفتد که جانشــان را از دست بدهند، 
آسیب جســمانى ببینند یا نقص عضو 
بشــوند، هیچ قانونــى از آنها حمایت 

نمى کند و یک خانواده نان آورش را از 
دست مى دهد.

وى درخصــوص باندهــاى قاچاق 
ســوخت گفت: این باندها بین 50 تا 
100 خودرو دارند که هیچ کدام از این 

خودروها پالك، سند و صاحب ندارد.
اکبرى بــا اعالم اینکــه خودروهایى 
که در زمینه قاچاق ســوخت در اختیار 
باندها قرار دارد سرقتى هستند،گفت: 
به دلیل آنکه قاچاق سوخت کار بسیار 
خطرناکى است و هر لحظه امکان دارد 
خودروها به دســت مأموران بیفتد، به 
همین دلیل خودروهاى ســرقتى را از 
سراسر ایران به سیستان و بلوچستان 
مى آورند تا در اختیار جوانان و بیکاران 
قرار دهند و با آن قاچاق سوخت کنند، 
هر لحظه هــم که خــودرو، راننده یا 
سرنشین به دست مأ موران بیفتد، هیچ 
ســند و ردپایى وجود ندارد و به هیچ 
عنوان نمى توانند این مافیا را دستگیر 

کنند.

روایت دبیر اجرایى خانه کارگر زاهدان از تبعات بیکارى در سیستان و بلوچستان

وقتى تحصیلکرده ها 
سوخت قاچاق  مى کنند

درحالى کــه یــک دانش آموخته کارشناســى ارشــد 
باستان شناســى به طور اتفاقــى و در حیــن غواصى در 
خلیج فارس از کشــف یک شى ء ناشــناخته در بستر دریا 
حکایــت دارد اما منابــع محلى مى گوینــد این محراب 
فایبرگالس در سال 92 در قالب برنامه اى در دریا نصب شد.

روز پنج شنبه یک باستان شناِس زیرآب از کشف اتفاقى یک 
شى ء ناشناخته در کرانه هاى خلیج فارس خبر داد. سمانه 
لشــگرى، دانش آموخته کارشناسى ارشد باستان شناسى 
مى گوید که به طور اتفاقى و در حین غواصى در کرانه هاى 
خلیج فارس در شهر قشم یک شى ء ناشناخته در بستر دریا 
مشاهده کرده است. نکته حائز اهمیت در این شى ء وجود 
اشکال مذهبى مانند یک صلیب، یک شمعدان «منورا» ى 
یهود، یک شعله آتش و یک قوس شبیه طاق ضربى است

عباس نوروزى، معاون میراث فرهنگى هرمزگان در مورد 
اخبار منتشرشده در مورد شىء ناشناخته با اشاره به اینکه 

فرم شىء موجود در عکس حالت قالبى دارد، افزود: از ظواهر 
امر بر مى آید که چیزى نیست که بخواهیم با توجه به ظواهر 
آن، آن را به پیش از اسالمى منصوب کنیم. نوروزى افزود: 
اگر جنس آن فایبرگالس باشد احتمال آن وجود دارد که 
از کشتى جداشده باشد. نوروزى تأکید کرد: معموًال حجم 
رســوب وســیعى در خلیج فارس وجود دارد که هر شى ء 
خارجى را به سرعت مى پوشــاند و اینکه ظاهر این شىء 
حالت صیقلى دارد، ممکن اســت حتى به تازگى به درون 

آب افتاده باشد.
این همه در حالى اســت که برخى منابع محلى مى گویند 
این محراب ســمبل کره زمین و نماد چهــار دین الهى 
کلیمیان، مسیحیان، زرتشتیان و مسلمانان است و جنس 
آن فایبرگالس است که در سال 92 توسط اسماعیل دلشاد 
یکى از جانبازان سرافراز کشورمان و در قالب برنامه اى در 

دریا نصب شد.

محمد خزاعى، رئیس سازمان ســینمایى در گفتگو با 
«برنا» به نکاتى متفاوت در خصوص جشــنواره فیلم 

فجر و ممیزى برخى فیلم ها اشاره کرد.
محمد خزاعى اظهار کرد: اینکه برخى فیلم هاى حاضر 
در جشنواره اصالحاتى داشته اند را تأیید مى کنم ولى 
 صاحبان آثار نگرانى نداشته باشند چراکه بعید مى دانم 
این آثار براى اکران عمومى با مشکل خاصى روبه رو 

شوند.
خزاعى تصریح کرد: اصالحاتى که براى برخى فیلم ها 
صورت گرفته تنها در حد چند سکانس و موارد خاص 
بوده است. سینما به سمت نشان دادن برخى صحنه ها 
رفته کــه قطعاً در ســال هاى بعد هم نســبت به این 
صحنه ها حساسیت خواهیم داشت و اصالحات صورت 

گرفته در این زمینه ادامه دارد.
وى افزود: اگر بخواهم درباره این صحنه ها مثال بزنم؛ 

مصرف مشروبات الکلى، ســیگار کشیدن بسیار زیاد 
بانوان و دیگر مواردى که بیشــتر مربوط به مســائل 
اخالقى مى شود و به مسائل کلى اندیشه اى ربط ندارد. 
خانواده براى من اهمیت ویژه اى دارد و معتقدم فیلم ها 
باید در سطح استانداردى باشند که خانواده ها بتوانند با 
خیال راحت به ســینما بروند. این اصالحات به معنى 
محدود شدن نیست، ما ســعى داریم فضاى جدیدى 
را باز کنیم تا در همه ژانرها براى همه ســالیق فیلم 

ساخته شود.
وى افزود: ما در نظرســنجى از خانواده هاى مذهبى و 
حتى غیرمذهبى به این نکات رســیدیم که خانواده ها 
معتقدند دیدن برخى صحنه ها براى فرزندانشان مناسب 
نیست. طبیعتًا وظیفه دولت است که در این شرایط با 
فیلمسازان وارد مشورت و گفتگو شود و از آنها خواهش 

کند که دست به تغییرات بزنند. 

على ودایع | روزنامه نگار و مدرس دانشگاه
مســئله اوکراین به یک مخمصــه در معادالت 
غرب و شرق تبدیل شده است. سیاست گسترش 
مرزهاى ناتو به شرق پس از انقالب آبى اوکراین در 
سال 92 برخالف انقالب نارنجى، با مشت آهنین 
کرملین مواجه شد. روســیه با ضمیمه کردن شبه 
جزیره کریمه عمًال نشــان داد که تحمل تهدید 
منافع راهبردى مسکو از سوى غرب را ندارد؛ جالب 
اینجاست که ناتو هم در حمایت از متحدین غربى 

در کى یف کارى از پیش نبرد.
مى توان گفت که «پوتین» در ماجراى اوکراین، 
بازى رولت روســى را در پیش گرفته است. حاال 
فرماندهان ناتو در تحلیل رفتار پوتین دچار سرگیجه 
شده اند. روسیه ممکن اســت به اوکراین شرقى 
حمله کند، روسیه ممکن است حمالت محدودى 
در حمایت از روس تبارهــا در دونباس انجام دهد، 
روسیه ممکن اســت هیچ اقدامى هم انجام ندهد؛ 
اما هرچه هست، پوتین با اعصاب اروپایى ها بازى 

مى کند.
مسئله اساسى اروپا اینجاست که کرملین به خوبى 
از هژمونى انرژى بهره مى گیرد. مسکو مى داند که 
اروپایى ها وابسته به گاز صادراتى روسیه هستند و از 
این اهرم براى فشار به آنها استفاده مى کند. امسال 
هزینه واردات انرژى اروپا از عدد یک تریلیون دالر 
عبور کرد در حالى که این رقم در سال گذشته نصف 

این رقم بود. 
آینده انرژى در اروپا وابسته به احداث خط نورداستریم 
2 است اما این پروژه  مطلوب آمریکایى ها نیست و در 

نتیجه تضاد منافع ایجاد مى شود.
متحدین اروپایى ناتو با آمریکا دچار مشــکالتى 
هســتند و بنا براین مدتى است که تشکیل نیروى 
واکنش سریع اروپا از سوى فرانسه و آلمان دنبال 
مى شود. نوع رفتار یکجانبه گرایانه «دونالد ترامپ» 
و خنجر از پشــت «جو بایدن» به فرانسه منجر به 
شکل گیرى شرایطى شده است که اروپایى ها براى 
جنگ در اوکراین با روسیه حاضر به هزینه نیستند.

 اگرچه آینده اوکراین قابل پیش بینى نیســت اما 
سرنوشــت کریمه و موضع گیرى هاى اخیر ناتو 
نشــان مى دهد که آنها در مقابل ضمیمه شــدن 
اوکراین شرقى به خاك روســیه اقدامى نخواهند 
کرد و تنهــا به تحریــم هاى اقتصادى بســنده 

مى کنند.
 ســفر پوتین به چین در زمان برگــزارى المپیک 
زمستانى براى برنامه چینى کرملین به منظور مهار 
تحریم هاى اوکراینى آمریکا، نشــان مى دهد که 
کرملین با بازى رولت روســى براى هر سناریویى 

احتمالى خود را آماده کرده است.

رولت روسى 
«پوتین» براى ناتو

یکى از تصاویرى که در یکى دو روز گذشته در شبکه هاى اجتماعى با واکنش هاى 
زیادى روبه رو بود، مقایسه کیک جشن 70 سالگى سلطنت ملکه انگلیس با کیک 
تولد بهنوش بختیارى بود. از یک سو تصویر کیک تولد ملکه انگلیس بسیار ساده 

و از آن طرف کیک تولد بهنوش بختیارى چند طبقه و با تزیینات زیاد است.

کاربران به این اتفاق واکنش نشان دادند. کاربرى نوشت: «فکر نکنید که ملکه 
انگلیس اهل بریز و بپاش نیست بلکه او مشــاورى دارد که مى گوید اگه بریز و 
بپاش ها در تصویر مشخص باشد، مردم شاکى مى شوند.» کاربر دیگرى نوشت: 
«جالب اســت بهنوش بختیارى و امثال او به مردم مى گویند غر نزنید! ما هم 

مشکالت اقتصادى داریم، بعد این تصویرها بیرون مى آید.» کاربرى هم نوشت: 
«مهمان زیاد داشته بختیارى و مى خواسته به هر کدام یک تکه برسد دیگر.» 

شهریور امسال بود که بهنوش بختیارى ویدئویى از کیک تولد 7 طبقه خود را در 
اینستاگرام به اشتراك گذاشت و در توضیح آن نوشت: «تمام ورقه هاى روى کیک 
از آب طال بود... اصًال نمى دانم چه طور تشکر کنم... مگر داریم... مگر مى شود 

این همه لطف؟!» 

کشف شىء ناشناخته
  یا بى اطالعى از وقایع روز؟

سانسور برخى فیلم هاى جشنواره
 تأیید شد!

مقایسه ملکه انگلیس با  بهنوش بختیارى!

دیدگاه
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فوالد مبارکه50 دستگاه 
لکوموتیو خرید

قرارداد خرید 50 دسـتگاه لکوموتیو بین شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان و شـرکت مپنا با حضور رئیس جمهور 
و وزیر صنعت، معـدن و تجارت به امضا رسـید. در این 
قرارداد شرکت مپنا متعهد شده است که نسبت به تولید 
و تحویل 50 دستگاه لکوموتیو به شرکت فوالد مبارکه 
در طى دو سـال آینـده اقدام کنـد. ارزش این قـرارداد 
معادل 2 هزار میلیارد تومان اسـت و مقرر شـده اسـت 
که شـرکت مپنا به تدریج این لکوموتیو ها را به شرکت 
فـوالد مبارکه اصفهـان براى تسـهیل حمـل ونقل و 
جابجایى محصوالت این شرکت در شبکه ریلى کشور 

تحویل دهد.

آغاز پیش فروش بلیت قطار 
پیش فروش بلیت قطار هاى مسـافرى براى یکم تا 24 
اسفند از چهارشـنبه 20 بهمن در اصفهان آغاز مى شود. 
بنابر اعـالم روابط عمومـى اداره کل راه آهـن اصفهان، 
سامانه هاى پیش فروش بلیت قطار هاى مسافرى براى 
همه مسـیر هاى ریلى از طریق سـایت هاى اینترنتى و 
مراکز مجازى فروش بلیت قطار از سـاعت 7 صبح روز 

چهارشنبه 20 بهمن فعال مى شود. 

جشنواره اى از جنس طعم غذا
جشـنواره غذاهاى بومـى و محلى در مجتمـع خدمات 
بهزیستى شـهر جندق خوروبیابانک برگزار شد. در این 
جشـنواره بیـش از 40 نوع غذاى سـنتى بومـى ازجمله 
جوشواره، کرنو، مرباى لبو، یونجه پلو، کماچ سهر، محرا 
، کماچ سـهن ، دم پخت گوجه ، خمیر پلو ، شـل شلى ، 
خرما پلو و پلو مغ پخته و عرضه شد. شهر تاریخى جندق 
در 110 کیلومتـرى مرکز شهرسـتان خوربیابانک واقع 

شده است.

قطع انشعابات غیرمجاز 
انشعابات غیر مجاز روستاى دره بید قطع شد. به گزارش 
روابط عمومى آبفاى فریدن توصیه هاى مورد نیاز براى 
مدیریت مصرف بهینه آب وصرفه جویى به اهالى روستا 

توسط کارشناسان مربوطه ارائه گردید.

بازگشایى استخرها 
دو سالى مى شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا و نوع و 
موج هاى فراگیر آن استخر ها به عنوان اماکن سرپوشیده 
راکد مانده بودند و طبق دسـتورات سـتاد مقابل با کرونا 
و مرکز بهداشـت اجـازه فعالیت نداشـتند. حـاال پس از 
جلسات متعدد با استاندارى، مسئوالن بهداشت و مراجع 
ذى ربط با رعایت کامل شیوه نامه هاى بهداشتى استخر ها 
بازگشایى مى شوند و به فعالیت شـان براى رجوع مردم 

ادامه خواهند داد.

انتصاب سرپرست صمت
سرپرسـت جدید اداره صنعـت، معدن و تجارت اسـتان 
اصفهان معرفى شد. سیدرضا فاطمى امین وزیر صنعت، 
معدن و تجارت کشور طى حکمى امیرحسین کمیلى را 
به عنـوان سرپرسـت اداره کل صنعت، معـدن و تجارت 

استان اصفهان انتخاب و معرفى کرد.

دستگیرى سارقان 
قطعات تاریخى

بیـش از 300 قطعه شـىء تاریخـى از سـارقان میراث 
فرهنگـى در چمگـردان لنجـان کشـف و توقیف شـد. 
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگى اسـتان اصفهان 
گفت: گروه عملیاتى معاونت پیشگیرى از وقوع جرم این 
یگان در قالب خریدار آثار تاریخى در عملیاتى غافلگیرانه 
متهمان را دستگیر و مقادیر قابل توجهى از اشیا تاریخى 
را در مخفیگاه آنان کشف کردند. عبدالرضا بافرانى افزود: 
در این عملیات چهار نفر از سـوداگران اشـیاى تاریخى 
دستگیر و بیش از 300 قطعه شى تاریخى شامل ظروف 
سفالى، سکه هاى طال، نقره و مسى و تعدادى مجسمه 

کشف و ضبط شد.

خبر

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزى شهرســتان 
اصفهان گفت: اگرچه بعد از دو سال تنها 12 روز براى کشت 
غله در شرق اصفهان آب از سد زاینده رود رهاسازى شده، اما 
برداشت هاى غیرمجاز در باالدست حتى یک روز متوقف 

نشده است.
حســین محمدرضایى اظهار کــرد: به طورقطع حتى یک 
قطره از منابــع حوضه زاینده رود بى صاحب نیســت و آب 
ســد زاینده رود اصفهان هر زمان که نیاز باشد براى تأمین 
حقابه هاى کشــاورزى و تا جاى ممکن براى تأمین حقابه 
محیط زیست رودخانه و تاالب بین المللى گاوخونى رهاسازى 
خواهد شــد. وى افزود: باغات تازه تأســیس و پمپاژهاى 

غیرقانونى و طرح هاى توســعه و انتقال آب بین حوضه اى 
بعد از سال 61 هیچ حقابه اى از زاینده رود نداشته و ندارند، اما 
متأسفانه در  چهار دهه اخیر برخى بهره برداران بدون حقابه، 

مدعى حقابه دارى شده اند.
عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشــاورزى شهرســتان 
اصفهان افزود: از سد چم آســمان واقع در استان اصفهان 
آب شرب اصفهان بزرگ، آب شرب و صنعت استان یزد و 
حتى شهرستان دلیجان از استان مرکزى در تمام ایام سال 

تأمین مى شود.
وى گفت: اگر بنا بر ادعا باشد، اصفهان مدعى ترین استان در 

آبرسانى به همسایگان خودش است .

سخنگوى ستاد اســتانى مدیریت بیمارى کرونا گفت: 
دبستان ها، پیش دبستانى و مهدهاى کودك در شهرهاى 
با وضعیت قرمز در استان اصفهان تا 10 روز غیرحضورى 
و بعــد از آن نیز بــر اســاس شــرایط تصمیم گیرى

 خواهد شد.
شاهین شیرانى با بیان اینکه باید این با شرایط کرونایى 
زندگى کرد، ادامه داد: هم اینک 800 بیمار کرونایى در 
مجموعه بیمارســتان هاى تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان بسترى هســتند که حاکى از 2برابرى 
بیماران نسبت به روزهاى قبل از شروع موج  ششم است 
و تعداد فوتى ها نیز به صورت جزیى افزایش داشته است.

وى ادامه داد: البته آمادگى در مجموعه علوم پزشــکى 
اصفهان براى ورود این موج وجود دارد .

وى اضافه کرد: همچنین در شهرستان هاى نارنجى نیز 
بر حسب مورد بر اساس میزان ابتالى دانش آموزان در 
مورد تعطیلى مدارس با نظر آموزش و پرورش و بهداشت 

شهرستان اقدام خواهد شد.
سخنگوى ستاد کرونایى استان اصفهان افزود: فعالیت 
مکان هاى سربسته مثل سینماها، سالن هاى نمایش و 
تئاتر، استخرها، رستوران ها و امثال آن در شهرستان هاى 
قرمز حداکثر با 40 درصد ظرفیت و در شهرهاى نارنجى 

با 60درصد ظرفیت امکان پذیر است.

آموزش ابتدایى، 10 روز
 غیر حضورى است

برداشت هاى غیرمجاز 
باالدست متوقف نشده است

اســتاندار اصفهان گفت: تعطیلى راحت ترین اقدام 
است ولى باید هزینه ها، حواشــى و جوانب آن را نیز 

در نظر گرفت.
سیدرضا مرتضوى در ستاد استانى مدیریت بیمارى 
کرونا گفت: باید بــا کرونا زندگى کــرد و لذا باید از 
تعطیلى هاى فراگیر پرهیز شــود و برنامه ریزى ها به 
گونه اى باشد که با رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى 

فعالیت هاى روزمره مردم استمرار داشته باشد.

وى افزود: الزم اســت مدیریت آموزش و پرورش 
با رصــد وضعیت مدارس شهرســتان ها حســب 
میزان ابتالى به کرونا بــراى دوره محدود فعالیت 

غیرحضورى را برنامه ریزى کند.
مرتضوى مى گوید ویژه برنامه هایى در صدا و سیماى 
استان در خصوص موج ششم و همچنین برنامه ویژه 
براى اطالع رسانى به والدین دانش آموزان با رویکرد 

اقناع سازى تهیه شود.

استاندار: باید از تعطیلى هاى فراگیر پرهیز شود

رایج ترین نوع کالهبردارى اینترنتى در اصفهان

روستاى محروم چهل خانوارى هیران تا پایان بهمن به 
شبکه پایدار برق سراسرى متصل مى شود.

قائم مقام شرکت توزیع برق استان گفت: این روستاى 
سخت گذر که از راه هم محروم است از سال 95 با تامین 

تجهیزات و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور مولد برق از 
برق موقت بهره مند شد که براى تامین سوخت و تعمیر و 

نگهدارى آن هزینه زیادى در بر داشت.
رحمت ا... حمامیان با اشاره به آغاز تامین برق پایدار و 
اتصال به شبکه سراسرى برق براى این روستا از مسیر 
استان چهار محال و بختیارى پاییز امسال با نصب 76 
دکل فلزى و 400 متر شبکه فشار ضعیف افزود: براى 
اجراى این طرح 70 میلیارد ریال هزینه شده و تاکنون 90 
درصد پیشرفت کار داشته و با تکمیل آن تا پایان بهمن 

این روستا از برق پایدار بهره مند مى شود.
روســتاى دور افتاده هیــران در 280 کیلومترى غرب 
فریدونشــهر و هم مرز با اســتان هاى چهار محال و 
بختیارى و لرستان قرار داردکه تاکنون تامین سوخت 

مولد برق آن با بالگرد انجام مى شد.

آخرین روستاى استان اصفهان در راه برقدار شدن

نصف جهان کارشــناس مســئول حوزه پیشگیرى 
بهزیستى شهرســتان اصفهان گفت: مرکز موبایل 
سنتر در راستاى رویکرد سطح 3 پیشگیرى که منظور 
به حداقل رساندن آسیب هاست راه اندازى شده است.
تبســم احتشــام زاده افزود: فعالیت موبایل ســنتر 
رساندن خدمات پیشــگیرى از جمله سرنگ و سوزن 
یکبار مصرف، وســایل پیشــگیرى، لباس و وعده 
غذایى به معتادین تزریقى اســت که در پاتوق ها به

 سر مى برند.
وى ادامــه داد: با توجه بــه اینکه معتادین مســتقر 

در پاتــوق ها و کارتن خــواب ها معمــوًال به مراکز 
کاهش آســیب مراجعه نمى کنند؛ بنابراین، موبایل 
ســنترها با توزیع لوازم گفته شــده در پاتــوق ها به 
دســت مصرف کنندگان و همچنین انجام تســت 
غربــال HIV این خدمــات را به گروه هــدف ارائه 

مى نماید.
کارشــناس مســئول حوزه پیشــگیرى بهزیستى 
شهرستان اصفهان در پایان گفت: در صورتى که فرد 
مصرف کننده تمایل به ترك داشــت آنها را به مراکز 

ترك اعتیاد اقامتى انتقال مى دهیم.

هدف موبایل سنترها 
به حداقل رساندن آسیب هاست 

سخنگوى صنعت برق اصفهان گفت: مدت هاست که 
تصمیم بر اجراى  طرح هوشمندسازى کنتور هاى برق  
بوده و اکنون هوشمندسازى کنتور هاى برق ادارات 

استان اصفهان در حال اجرایى شدن است.
به گفته محمدرضا نوحى، هوشمندسازى به تدریج 
به بخش خانگى هم مى رســد و با نصب کنتور هاى 
هوشمند، ســاعات پیک مصرف و کاهش مشخص 
و مشترك متوجه مى شود در ســاعت اوج مصرف، 
استفاده هاى غیرضرورى از برق را کاهش دهد، چون 

با این روند باید هزینه بیشترى بپردازد.

کنتور هاى معمولى فاقد چنین اطالع رسانى است و 
مشترك متوجه زمان هاى اوج مصرف نمى شود. بر 
این اساس و با هوشمندســازى کنتورها، مشترکان 
برق ترغیب مى شوند که در ساعات غیرپیک، مصارف 

برقى خود را انجام دهند.
سخنگوى صنعت برق اصفهان مى گوید قرار بر آن 
بود طرح افزایش تعرفه برق براى مشترکان پرمصرف 
از ابتداى بهمن ماه ســال جارى اجرا شود، اما هنوز 
تعرفه ها مشخص نشده و در این باره ابالغى به دست 

ما نرسیده است.

کنتور هاى هوشمند به منازل اصفهانى ها مى رسد

افزایش عجیب و غریب قیمت برنج در بازار، امروز نه تنها 
خریداران، بلکه فروشندگان را سردرگم کرده است.

گزارش میدانى از برخى فروشگاه هاى برنج در اصفهان، 
حکایت از سیر صعودى دوباره قیمت برنج دارد تا جایى که 
برخى مغازه ها نرخ هر کیلو برنج ایرانى را در محدوده 90 تا 

100 هزار تومان اعالم کرده اند.
یکى از فروشندگان برنج به ایسنا، توضیح داد که کشت 
برنج امسال نســبت به سال گذشــته کاهش داشته و از 
ســوى دیگر کشــاورزان حاضر به فروش همین میزان 
محصول خود نیستند. فروشنده دیگرى هم گفت: اگرچه 
زمان کشت و برداشت برنج به اتمام رسیده، اما کشاورزان 
عنوان مى کنند به دلیل افزایــش هزینه هاى خود حاضر 
نیستد برنج را با قیمت قبلى وارد بازار کنند، از سوى دیگر 
هیچ نظارتى بر این رویه برنج کاران شمال و جنوب کشور 

نیست.
یکى دیگــر از فروشــندگان برنــج هم   گفــت: امروز 
فروشــندگان برنج از وضعیت قیمت این محصول دچار 
سردرگمى شده اند و قیمت برنج، روزانه مشخص مى شود 
و ناچاریم بر اساس نرخ روز، فروش داشته باشیم تا بتوانیم 
در خرید جدید فروشگاه، محصولى را جایگزین قبلى کنیم.

برنج فروش دیگرى در اصفهان نیــز در توضیح افزایش 
قیمت برنج در بازار  توضیح داد: فرد واسطه اى که در شمال 
کشور برنج را از وى، خریدارى مى کنیم، عنوان کرده که 
کشاورزان و تولیدکننده دست اول بازار، اعالم کرده اند تا 
قیمت برنج 100 هزار تومان نشود، حاضر به عرضه آن در 

بازار نیستند.
وى با اعتقاد بر اینکه براى جلوگیرى از این وضعیت دولت 
باید نسبت به خریدارى برنج از کشاورزان اقدام و سپس بار 
را وارد بازار مى کرد، اظهار کرد: از سوى دیگر زمانى که تب 
گرانى یک محصول ازجمله برنج در بازار مى افتد، مردم از 

ترس گرانى بیشتر شروع به خرید مى کنند، در حالیکه در 
روال عادى مردم اینگونه خرید نمى کنند.

فروشنده دیگرى هم گفت: هنوز ما برنج 100 هزارتومانى 
نفروخته ایــم و با توجه بــه اینکه بار را به طور مســتقیم 
وارد مى کنیم، اکنون هر کیلو برنج ایرانى (کشــت دوم 
فریدون کنار) را با قیمــت 85 هزار تومان به مشــترى 
مى دهیم، امــا به طورقطع ما نیز ناچار شــویم برنج را در 

محدوده 90 هزار تومان بفروشیم.
فروشــنده دیگرى هم درباره تغییر قیمت روزانه برنج در 
بازار به ایسنا، توضیح داد: اگر امروز فروشنده اى برنج را با 
قیمت 90 هزار تومان عرضه کند حتى با سود آن نمى تواند 
محصول جدید را جایگزین برنج قبلى در مغازه کند، چراکه 

قیمت برنج روزانه تغییر مى کند.
برنج فروش دیگرى هــم با تعجب گفــت: اصًال تصور 
نمى کردیم قیمت هر کیلو برنج به 90 هزار تومان و بیشتر 
برسد و به نظر مى رسد افزایش و تثبیت نرخ برنج تا پایان 

سال در عدد 100 هزار تومان قطعى باشد.
رئیس اتحادیه خواروبار و آجیل فــروش اصفهان درباره 
افزایش بى رویه قیمت برنج ایرانــى در بازار توضیح داد: 
امسال کشت برنج داخلى بین 20 تا 30 درصد کاهش یافته 
بود، همچنین هزینه هاى کشاورزان نسبت به سال گذشته 

بین 2 تا 2/5 برابر افزایش یافته است.
مصطفى بحق ادامه داد: از سوى دیگر شرکت هاى بزرگ 
همچون طبیعت، گلســتان و ... با ورود به بــازار و انجام 

خریدهاى سنگین، باعث جهش قیمت در بازار مى شوند.
وى همچنین دلیل اصلــى گرانى برنج بــه 90 تا 100 
هزار تومان را کشاورزان دانســت و گفت: امسال اوضاع 
کشاورزان به نسبت سال هاى گذشته خوب شده و بار برنج 
تنها دست کشاورزان است و هیچ بار برنجى دست بنکدار، 
کارخانه دار و انباردار نیست و به نوعى دولت توان برخورد 

با کشاورزان را ندارد.
رئیس اتحادیه خواروبار و آجیل فروش اصفهان اظهار کرد: 
به دنبال سیر صعودى نرخ برنج از تمام استان ها به شمال 
کشور و به خصوص فریدون کنار، نامه نگارى براى برخورد 
با کشاورزان انجام شده، اما متولیان در شمال کشور عنوان 
کرده اند که توان برخورد با کشــاورزان را ندارند، چراکه 
برنج کاران ایران خرده مالک هســتند و امکان برخورد با 

آنها وجود ندارد.
وى گفت: کشاورزان در توضیح اینکه چرا برنج را وارد بازار 
مى کنند، عنوان کرده اند که هزینه هایشان دو یا سه برابر 

بیشتر شده و کسى جوابگوى آنها نیست.
بحق با اشاره به کمبود برنج داخلى در بازار، تصریح کرد: 
کشــاورزان دلیل گرانى برنج به بــاالى 90 هزار تومان 
هستند و آنها با انبار کردن محصول خود در انبارها، روزانه 

قیمت ها را باال مى برند.
وى درباره عدم برخورد سیســتم هاى نظارتــى در بازار، 
گفت: اگر این گرانى دست انباردار، بنکدار و ... بود امکان 
برخورد از ســوى تعزیرات و دیگر دســتگاه هاى ناظر و 
توقیف محصول وجود داشت، اما هیچ نهادى نمى تواند با 
کشاورزان مقابله کند و امروز تجار برنج از وضعیت کنونى 

این محصول گالیه دارند.
رئیس اتحادیه خواروبار و آجیل فروش اصفهان افزود: به 
گفته تجار برنج، کشاورزان بر افزایش قیمت برنج پافشارى 

مى کنند و محصول خود را وارد بازار نمى کنند.
وى با تأکید بر اینکه امروز افزایــش قیمت برنج داخلى 
سرسام آور اســت، اظهار کرد: البته برنج خارجى در بازار 
فراوان است و اکنون حدود 10 درصد اصفهانى ها تمایل 
به خرید برنج ایرانى با این قیمــت را دارند و روز به روز از 
تعداد مشتریان برنج داخلى کاســته مى شود و 90 درصد 

خریداران ناچار به خرید برنج خارجى هستند.

فروشندگان برنج در اصفهان از وضعیت عجیب بازار این محصول پر طرفدار مى گویند

برنج تا پایان سال 
کیلویى 100 هزار تومان مى شود!

رئیس پلیس فضاى تولید و تبــادل اطالعات اصفهان 
گفت: کالهبردارى اینترنتى با شــگرد ارسال پیام هاى 
جعلى و لینک هاى آلوده در این استان افزایش یافته است.

سرهنگ سید مصطفى مرتضوى افزود: افراد سودجو با 
ارسال پیامک لینک هاى آلوده و بدافزار بر روى گوشى 
تلفن هاى همراه مردم و هدایت در نصــب آن  نرم افزار 

جعلى، به اطالعات فردى دسترسى پیدا مى کنند.
وى بیان کــرد: اینگونه تلفن همراه افراد هک شــده و 
به واسطه دســتیابى به اطالعات فردى،  حساب بانکى 

را تخلیه کرده اند.
رئیس پلیس فتا اســتان اصفهان معتقد اســت با هک 
پیامک هاى تلفن همراه، رمز پویا حساب هاى بانکى در 
اختیار مجرمین قرارگرفته و تخلیه حساب انجام مى شود و 

اینگونه کارکرد رمز پویا کاهش مى یابد.
وى با اشاره به اینکه پرونده هاى زیادى در این خصوص 
در پلیس فتا ثبت شده و روزانه بیش از یکصد گزارش از 
این نوع کالهبردارى در سامانه پلیس استان اصفهان به 
ثبت مى رسد، خاطرنشــان کرد: در یک روز 800 تماس 
توســط مردم با پلیس فتا در خصوص اینگونه ســرقت 

ثبت شده است.
سرهنگ مرتضوى ارســال لینک پرونده در سامانه ثنا 
دستگاه قضایى یکى از شایع ترین نوع پیام هاى اخیر بوده، 
گفت: گیرندگان این پیام ها با باز کردن پیامک و ورود به 

بدافزار، اطالعات آنان هک شده و دچار آسیب شده اند.
وى نســبت به ارســال چنین پیامک هایى هشدار دارد 
و اذعان داشــت: همواره بــراى ورود به ســامانه هاى 

خریدوفروش و یا خدمات دولتى و ادارى به وب ســایت 
معتبر آنان مراجعه شــود که آدرس درگاه الکترونیکى 
ارائه خدمات آنالین همواره با عنوان ســازمانى و بدون 

عدد است.

مدیرکل هواشناسى استان اصفهان گفت: میانگین 
بارندگى استان از ابتداى سال زراعى جارى تاکنون 
نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش داشته است.

حمیدرضا خورشیدى افزود: میانگین بارش دراستان 
اصفهان  از ابتداى ســال زراعى جارى یعنى از اول 
مهر گذشــته تاکنون در اســتان  93/45 میلى متر 

گزارش شده است.
وى میانگین بارندگى در استان در مدت مشابه سال 
گذشته را 77/47 میلى متر و در دوره آمارى بلندمدت 

102/12 میلى متر اعالم کرد.
وى اضافه کرد: در سال زراعى جارى تاکنون در میان 
شهرهاى استان بیشــترین میزان بارندگى را شهر 

سمیرم با 282 میلى متر و شهر خوروبیابانک با 8/9 
میلى متر کمترین میزان بارش را داشته است.

خورشیدى خاطرنشان کرد: بیشترین میزان افزایش 
بارندگى نسبت به مدت مشابه سال گذشته را شهر 
گلپایگان با 146/6 درصد و شهر خوروبیابانک نیز با 
71/4 درصد کاهش بارندگى، بیشترین میزان کاهش 

بارش را در میان شهرهاى استان داشته اند.
 وى بیــان کرد: تمام شهرســتان هاى اســتان جز 
اصفهــان، نایین، میمه، مورچه خــورت، کبوتر آباد، 
فرودگاه شهید بهشتى و خور و بیابانک در سال زراعى 
جارى نسبت به سال گذشــته و دوره آمارى مزبور 

افزایش بارندگى داشته اند.

میانگین بارندگى در اصفهان 25 درصد افزایش یافت
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هادى حجازى فر با بیــان اینکه "باید فیلم هایى که 
آدم ها را بیدار مى کند ساخته شود" بیان کرد: ما یک 
ریال اسراف نکردیم یا پولى غیب نشد و مسئولیت 

قانونى و شرعى همه چیز را برعهده مى گیرم.
هادى حجازى فر که در "موقعیت مهدى“ در نقش 
مهدى  باکرى حضــور دارد و کارگردانى فیلم را هم 
برعهده داشته، بیان کرد: ما بیش از دو سال است که 
درگیر این کار هســتیم و بنا به دالیلى که دوست 
ندارم بیان شود، این کار ده دوازده بار متوقف شد.

او درباره بازى در این نقــش بیان کرد: بازى در 
آن خیلى ماجرا داشت، در ابتدا بازیگرى آن به 
من پیشنهاد شد و من گفتم درصورتى در این 
نقش بازى مى کنم که آن را کارگردانى هم 
بکنم و در نهایت ایــن اتفاق هم افتاد. البته 
بازیگر دیگرى را پیشــنهاد کردم که اصال 

پذیرفته نشد.
حجازى فر با بیان اینکــه "از اول هم مبنا بر 
ساخت یک نسخه ســینمایى بود" گفت: من 
بنا نداشتم چکیده سریال را سینمایى کنم و بسیارى 
از سکانس ها فقط براى نسخه سینمایى ساخته شد 
و تاکید فیلم بر روى شخصیت حمید و مهدى بود. 
خبرهایى از قبل جشنواره پخش شد که نفهمیدیم از 
کجا است. جنس کار در نسخه سریال بسیار متفاوت 

است و اصال به این شکل نیست که یک قسمت از 
سریال سینمایى شده باشد.

این کارگردان درباره اینکه چرا این فیلم بى ســر و 
صدا ساخته شد بیان کرد: ما یک قرارى را گذاشتیم 
که فقط یک پوســتر و یک تیزر داشته باشیم و اگر 
در ســال هاى آینده بیایم حتما براى فیلمم شــلوغ 
خواهم کرد اما به خاطر قولى که به خانواده باکرى 
داده بودیم اینکار را نکردیم. البتــه ما هم مقدارى 
از گروه هاى دیگــر عقب بودیــم و فرصتمان  کم 
بود اما در ســال هاى آینده این پروپاگاندا را جبران 

خواهیم کرد.
این هنرمند با تاکید بــر اینکه "مــن از ابتدا گفتم 
مى خواهم یک ســند تصویرى به جا بگذارم" بیان 
کرد: در جریان تولید این فیلم به یک سرى فیلم ها 
برخورد کردیم که یکى از شــبکه هاى آمریکایى 
در جزیره مجنون فیلم بــردارى کرده بود و از روى 
آن دزدکــى فیلم بردارى و اســتفاده کردیم و تمام 
تمرینات انجام شد. ما تا جنس خاك جزیره مجنون 
را بازسازى کردیم تا کم ایراد باشد. حتى لباس هایى 
که تن ما بود از انبارهاى متروکه  سپاه و ارتش تهیه 
شد و خیلى از آنها هنوز آثار شیمیایى داشت و خون 
روى آن بود بنابر این ســعى کردیم همــه چیز را 

رعایت کنیم.

این کارگردان با اشــاره به هزینه ساخت این فیلم 
توضیح داد: معتقدم باید شفاف سازى شود. ما 400 
دقیقه مفید سریال و سینمایى ساختیم. 30 میلیارد 
تومان کل دریافتى ما بــود که 10 میلیارد آن ادوات 
جنگى و تجهیزات و هزینه عمرانى شــد. همه نوع 
فیلمى مى تواند ساخته شــود چرا این فیلم ساخته 
نشود. اتفاقا باید این فیلم ها که آدم ها را بیدار مى کند 
ساخته شود. ما یک ریال اســراف نکردیم یا پولى 
غیب نشد و مسئولیت قانونى و شرعى آن را برعهده 
مى گیرم. دو ســال اســت که براى تــک تک این 
فشنگ ها دویدم و التماس کردم و اجازه ندادیم که 
یک ریال ناحق مصرف شــود. کسى که کارشناس 
است مى داند هزینه این فیلم زیر 60 میلیارد نخواهد 

بود.
وى همچنین درباره منابع این فیلم بیان کرد: ما همه 
مصاحبه هایى که آن زمان بوده را جمع آورى کرده 
تا از این راه هم صرفه جویى کنیم و تحقیقات کاملى 
انجام شده است و آقاى محسن رضایى هم چند روز 
پیش فیلم را دیدند و فقط گریه کردند، چیزى نگفتند.

هادى حجازى فر درپایان در انتقاد به ترك زبان بودن 
این فیلم گفت: لشکر 31 عاشورا، لشکر ترك ها بوده. 
وقتى ما به خاك جزایر مجنون اینقدر پایبند بودیم، 

زبان که دیگر جاى خود را دارد.

هادى حجازى فر:

«موقعیت مهدى»
 یک سند تصویرى است

سریال
«سلمان فارسى» 

 به ساخت دکورهاى 
ساسانى رسید

سیاوش چراغى پور:

از کارگردان هاى جوان 
درس مى گیرم

تصویربــردارى مجموعه تلویزیونى «ســلمان 
فارسى» به کارگردانى داوود میرباقرى این روزها 
در شهرك سینمایى غزالى ادامه دارد و بخش هاى 

مربوط به اورشلیم فیلمبردارى مى شود.
بنا بر این گزارش، این روزها هم زمان دکورهاى 
بخش هاى دوره ساسانى، آتشــگاه و سربازخانه 
ماربین، شهر جى، دروازه میدان مشق و دیوان خانه 
که بخش هاى اصلى ایران ساســانى هستند، در 

مرحله تولید قرار دارد.
داوود میرباقرى به همراه عوامل ســریال سلمان 
فارسى پس از شــاهرود، جلفا، شهرك سینمایى 
نور قم، ســواحل مازندران و جزیره قشم، اکنون 
در شــهرك غزالى مستقر شده اســت و به مسیر 

فیلمبردارى خود ادامه مى دهد.
در این ســریال تلویزیونى علیرضا شجاع نورى 
ایفاگر نقش میانسالى سلمان فارسى است و تا به 
حال حضور فرهاد اصالنــى، محمدرضا هدایتى، 
مرحوم چنگیز جلیلوند، على دهکردى، رامونا شاه، 
احترام برومند، مهدى فقیه و علیرضا مهران در این 
پروژه اعالم شده است. این درحالى است که این 

سریال فاخر از بازیگران دیگرى نیز بهره مى برد.
 در این پروژه مانند ســریال هاى قبلى که داوود 
میرباقرى ســاخته اســت، بازیگران دیگرى نیز 
حضور خواهند داشت که هنوز حضور آنها در سریال 

سلمان فارسى قطعى نشده است.

سیاوش چراغى پور بازیگر سریال لیسانسه ها که 
به سبب بازى در فیلم مالقات خصوصى اثر امید 
شمس، به خانه چهلمین جشنواره فیلم فجر آمد، 
خود را جزو معدود بازیگرانــى مى داند که امکان 
حضور در کار هاى طنز و موقعیت بازى در کار هاى 

درام و جدى را داشته است.
این بازیگر دربــاره عالقه مندى خود به حضور در 
فیلم هایى با ژانر هاى مختلــف گفت: خیلى دلم 
مى خواهد حضــورم در عرصه هاى طنز و درام در 

دیگر ژانر ها هم گسترش یابد.
او قصد دارد در آثار جنگى، اکشن و پلیسى حضور 
پررنگ ترى داشــته باشــد. چراغى پور در فیلم 
«مالقات خصوصى» در نقش پدرى که در زندان 
به سر مى برد ظاهر شده است. به گفته خودش این 

نقش را خیلى زیاد دوست دارد.
وى در خصوص نحوه ارتبــاط با این نقش، اظهار 
کرد: امید شــمس نمونه عینى از این نقش را در 
اختیار من گذاشت. ســعى کردم با دیدن این آدم 
بتوانم به کاراکترى که مى تواند از پسرش رو دست 
بخورد، عاشق دخترش اســت و درعین سادگى 

زیرآبى هایى هم مى رود، نزدیک شوم.
امید شمس کارگردان فیلم، اولین تجربه ساخت 
فیلم بلند سینمایى و حضور در جشنواره فیلم فجر 
را پشت سر گذاشت. چراغى پور درباره همکارى با 
کارگردان فیلم اولى، بیان کرد: این کارگردان ها 

کار خود را با فیلم کوتاه شروع کرده اند.
وى با اشــاره به بازى خود در بیــش از 40 فیلم 
کوتاه گفت: علــى رغم اینکه ایــن کارگردان ها 
جاى بچه هاى من هســتند، اما بسیار از آن ها یاد 
گرفتم. این نسل به راحتى مى توانند خط مرز ها را 
بشکنند و نترس و به روز هستند. همه این مو ارد 
موقعیت هایى را براى من بازیگر فراهم مى کند تا 

کسب تجربه کنم.
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هادى حجازى ف
مى آدمها را بیدار
ریال اسراف نک
قانونى و شرعى
هادى حجازى ف
مهدى  باکرى ح
برعهده داشته،
درگیر این کار
ندارم بیان شو
او درباره بازى
آن خیلى م
من پیشنه
نقش باز
بکنم و
بازیگر
پذیرفته
حجازى
ساخت یک
بنا نداشتم چکید
سکانس ها فق از
و تاکید فیلم بر
خبرهایى از قبل
کجا است. جنس

بازیگر نقش «اسکندر» در ســریال «زیرخاکى» درباره حضور این کاراکتر 
در فصل جدید، با بیان اینکــه ظرف چند روز آینده مقابــل دوربین جلیل 
سامان خواهد رفت، اظهار کرد: این کاراکتر، همان ماجراى تعقیب و گریز و

 پیگیرى اش براى رسیدن به گنج را ادامه مى دهد.
نادر فالح درباره حضور در فصل سوم  سریال «زیرخاکى»، اظهار کرد: نقش 
من همان ادامه اســکندر که در فصل اول و دوم دیده شد، خواهد بود. هنوز 
جلوى دوربین نرفته ام و فکر مى کنــم ظرف چند روز آینده به گروه ملحق 

شوم. در حال حاضر تصویربردارى در حال انجام است. اسکندر نیز 
با همان ویژگى ها در فصل سوم هم حضور خواهد داشت.

او بــا بیــان اینکــه ســریال «زیرخاکــى» اولین 
همــکارى اش بــا جلیــل ســامان محســوب 
مى شــود، درباره ســاخت ادامه این مجموعه و روند 
پیشرفت داســتان، اظهار کرد: فیلمنامه فصل سوم را 

نخوانده ام، با توجه به اینکه متن مرحله به مرحله نوشته 
و در اختیار بازیگران قرار داده مى شود. قصه را فقط خود 

آقاى سامان و دستیاران ایشــان که هر روز سرکار هستند، 
مى دانند.

فالح درباره نقشــش در این فصــل از «زیرخاکى» 
گفت: درباره شــخصیت اســکندر خیلى اطالعى 
ندارم اما همان ماجراى تعقیب و گریز و پیگیرى 
اش براى رســیدن به گنج را ادامــه مى دهد. 
کامنت هایى که در قســمت هاى گذشته از 
مخاطب دریافت کردم این بــود که به رغم 
اینکه کاراکتر چندان مثبتى هم نیست، اما 
مخاطب با آن ارتباط برقرار کرده و اسکندر 

را  دوست دارد.
این بازیگــر با اعتقاد بر اینکه مردم همیشــه کار طنز و کمدى را دوســت 
دارند گفت: خوب اســت که ســاخت کارهاى طنز و کمدى بیشــتر شود؛ 
البته هر مدیومى تاثیر خــودش را دارد. کار درام یا تلــخ هم تاثیر خودش 
را دارد و نتیجــه خــودش را بر وضعیــت اجتماعى ما خواهد داشــت. اما 
ثابت شــده اســت معموال مردم جامعه ى ما به کار طنز و کمدى بیشــتر 

عالقه مندند.
فالح که پیش از این در سریال «جشن ســربرون» به کارگردانى مجتبى 
راعى به ایفاى نقش پرداخته، درباره پخش آن از تلویزیون نیزگفت: 
ساخت این سریال به اتمام رسیده و در سال آینده به آنتن مى رسد.

فصل سوم سریال «زیرخاکى» به نویسندگى و کارگردانى جلیل 
سامان و تهیه کنندگى رضا نصیرى نیا براى پخش در نوروز 
1401 آماده مى شود. فصل سوم این ســریال اوایل آذر ماه 
در تهران کلید خورده و تاکنون در محله هاى 
مختلــف پایتخت و کرج ضبط شــده 
است.   بازیگران این سریال عبارتند 
از: پژمان جمشیدى، ژاله صامتى، 
نادر فالح، گیتى قاســمى، 
مریم ســرمدى، خســرو 
احمدى، اکبــر رحمتى، 
مهرى آل آقا، اصغر نقى 
زاده، رایان ســرلک و 
ستاره پســیانى، هومن 
برق نــورد و نســرین

 نصرتى.

ظرف چند روز آینده به گروه ملحق 
 نجام است. اسکندر نیز 

ور خواهد داشت.
کــى» اولین
محســوب 
موعه و روند 
فصل سوم را 
 مرحله نوشته

صه را فقط خود
وز سرکار هستند، 

«زیرخاکى» 
 اطالعى 
یگیرى 
ى دهد. 
ته از 
غم 
ما 
ر 

عالقه مندند.
فالح که پیش از این در سریال «جشن ســربرون» به
راعى به ایفاى نقش پرداخته، درباره پخش آن از
در سال آین رسیده و ساخت این سریال به اتمام
فصل سوم سریال «زیرخاکى» به نویسندگى
سامان و تهیه کنندگى رضا نصیرى نیا بر
1401 آماده مى شود. فصل سوم این سـ
در تهران کلید خورده و تاک
مختلــف پایتخت

بازیگران باست.
از: پژمان جم
نادر فال
س مریم
احمد
مهر
زاد
ست
بر

 نص

نادر فالح:

اسکندر همچنان دنبال «زیرخاکى» است

یکتا ناصر:

 بخاطر دخترانم کم کار شدم

در سال 1365 فیلم سینمایى مانند «اجاره نشین ها» ساخته شد که کمدى بود. در آن 
سال ها که امکانات هم بسیار کم بود، فیلم هایى با ان کیفیت ساخته مى شد، چه اتفاقى 
افتاد که به جاى افزایش سطح کیفى فیلم ها کاهش پیدا کرده و کمدى ها هم روبه ابتذال 

رفته اند؟
به نظر من تا کنون، فقط دو فیلم  در قالب کمدى واقعى ساخته شد و ارزشمند بود. فیلم هاى «اجاره نشین ها» و «مهمان 

مامان» که هر دو هم ساخته داریوش مهرجویى بودند. به نظر من فیلم هاى جدید طنز نیستند، بیش تر لودگى اند.
فکر مى کنید مخاطبى که به تماشاى این دو فیلم مى نشست، هنوز هم مخاطب سینما 

هست؟
االن نه متاسفانه. این افراد بسیار کاهش پیدا کردند و مخاطب فعلى هم فقط به سمت و سوى سرگرمى رفته است.

پس از سال ها فعالیت در تئاتر و تلویزیون و بازى کردن در نقش هاى اصلى، در سینما 
بیش تر نقش فرعى بازى مى کنید، دلیل این اتفاق چیست؟

در تئاتر و تلویزیون نقش اصلى بوده ام اما اینکه در ســینما نقش اصلى بازى نمى کنم، شــاید به این دلیل است که 
توانایى اش را نداشتم این نقش ها را به من پیشنهاد ندادند.

 یک گالیه اى را مطرح کردید درباره اینکه پس از این همه سال فعالیت هنرى، به مراسم 
افتتاحیه و اختتامیه هیچ جشنواره اى دعوت نشدید. ماجرا چیست؟

بله، در نشست خبرى هم گفتم، حدود 36 سال است که کار هنرى انجام مى دهم، در فیلم هاى زیادى حضور داشتم 
و دوستان هم همیشه به من لطف داشتند، اما در طول این همه سال، هیچ گاه به افتتاحیه و یا اختتامیه جشنواره  فیلم 
فجر دعوت نشدم. همیشه دخترخاله ها و پسر خاله ها در این مراسم حضور دارند و متاسفانه حضور تماشاگران بیش تر 
از هنرمندان است. اما این موضوع اصال براى من اهمیتى ندارد، چون در طول این سال ها، من هدیه ام را از مخاطبان 

گرفتم و همین بیش از هرچیزى براى من اهمیت دارد.
این موضوع و در کل، توجه نکردن به پیشکسوتان و هنرمندان به مرور، زمان چه آسیبى 

به فرهنگ و هنر کشور وارد مى کند؟
به مرور زمان فرهنگ و هنر را مضمحل و نابود مى کند. زمانى که یک جشنواره برگزار مى شود، هنرمندان باید در آن 
حضور پیدا کنند، کسانى که مستقیما با هنر در ارتباط باشند. چه در تئاتر و چه در سینما.  ما دو مدل مخاطب داریم. یکى 
جمعیت و دیگرى تماشاگر است. دلمان به این خوش نباشد که سالن ما پر از انسان است، آن ها جمعیتند و هدفشان 

سرگرمى است. اما تماشاگر  انتخاب مى کند، مى آید که رابطه برقرار کند.
از سریال شبکه نمایش خانگى «زخم کارى» که به تازگى در آن ایفاى نقش کرده اید، 

بگویید.
«زخم کارى» سریال موفقى بود و تماشاگران هم بسیار آن را پسندیدند، منتهى این چیز که دیدیم، درخواست تماشاگر 

و مخاطب بود، اصول نگاه حرفه اى و هنرى یک چیز دیگر است اما به هرحال این سریال، کار موفقى بود.

سیاوش طهمورث:
 فقط 2 فیلم کمدى داریم که لودگى نیست

سیاوش طهمورث، یکى از پیشکسوتان عرصه بازیگرى است. هنرمندى که پیش از فیلم سینمایى «هناس» 
ساخته حسین دارابى، بارها او را در جشنواره فیلم فجر دیده ایم، از «اجاره نشین ها» اثر داریوش مهرجویى 

گرفته تا «غالمرضا تختى» اثر بهرام توکلى که هر یک به نوعى حرفى براى گفتن داشتند. 

بازیگر فیلم «شب طالیى» گفت: من پنج سال در جشنواره حضور نداشتم، 
یکى از دالیل اصلى این غیبت این بود که مادر شده بودم و سعى مى کردم 

در آثارى بازى کنم که به حضور فیزیکى مــن در خانه و دو دخترم 
لطمه نزند، این اتفاق برایم بى نهایت مهم بود.

یکتا ناصر پیرامون حضورش در فیلم ســینمایى «شــب 
طالیى» گفت: در ابتدا فیلمنامه را خواندم و آن را دوست 
داشتم اما فکر مى کردم که شــاید حضورم به این پروژه 
صدمه زده و کال جایى در اثر نداشــته باشــم اما یوسف 
حاتمى کیا از من خواست تا ســریعا جواب منفى ندهم و 

یک تست گریم را پشت سر بگذارم. 
وى در همین رابطه ادامه داد: بعد از تست گریم که به نظر 

من شاهکار بود باز هم براى حضور در این 
فیلم جواب منفى دادم، اما حاتمى کیا به 

من گفت که اعتماد کــرده و در این 
فیلم حضور داشــته باشم. من به 
وى اعتماد کردم و حال که فیلم 

را دیدم از این اعتماد خوشحالم.
بازیگــر فیلم «شــب طالیى» 
درباره حضورش در جشــنواره 
فیلم فجر اظهــار کرد: من پنج 
سال در جشنواره حضور نداشتم، 
یکى از دالیل اصلى این غیبت 

این بود که مادر شده بودم و سعى مى کردم در آثارى بازى کنم که به حضور 
فیزیکى من در خانه و دو دخترم لطمه نزند، این اتفاق برایم بى نهایت مهم 

بود.
وى در همین راستا ادامه داد: راستش را بخواهید پیشنهاد ویژه و 
جالب توجهى هم نداشتم که بخواهم آن را قبول کنم، باید اثرى 
پیشنهاد مى شد که ارزش دورى از دخترانم را داشته باشد و 

طى این پنج سال چنین کارى به من پیشنهاد نشد. 
این بازیگر سینما و تلویزیون ادامه داد: طى این سالها ترجیح 
دادم با دقت و وسواس بیشترى کارها انتخاب کنم، البته من 

همیشه کم کار بوده ام اما وجود دخترانم مزید بر علت شد. 
وى دربــاره تاثیر منوچهر هــادى در انتخابهایش اضافه کرد: 
قطعا حضور و نظرات وى همیشه برایم مهم است، البته وى 
اصرار دارد که بیشــتر کار کنم اما من کمى سختگیر 

هستم. 
ناصر درباره حضورش در سریال «نیسان 
آبى» خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه 
بازخوردهاى بى نظیرى براى نیســان 
آبى داشتیم، البته در مورد ساخت فصل 
دوم خبرى ندارم، در کل استقبال بى 
نظیر بوده ولى اینکه به فصل دوم 
برسد همه چیز به شرایط بستگى 

دارد.

م ر ى ى و م بو ر بو ین ب
ضور فیزیکى مــن در خانه و دو دخترم 

ى نهایت مهم بود.
ش در فیلم ســینمایى «شــب 
نامه را خواندم و آن را دوست 
 شــاید حضورم به این پروژه
ر نداشــته باشــم اما یوسف
 ســریعا جواب منفى ندهم و

بگذارم. 
د: بعد از تست گریم که به نظر

ى حضور در این 
اتمى کیا به 

 و در این 
 من به 
ه فیلم 

الم.
یى» 
واره 
پنج 
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بت 

ی ز رم و و ر ن ى یزی
بوبود.

وى در همین راستا ادامه داد: راستش
جالب توجهى هم نداشتم که بخو

پیشنهاد مى شد که ارزش دورى
طى این پنج سال چنینکارى
این بازیگر سینما و تلویزیون اد
دادم با دقت و وسواس بیشترى
همیشه کم کار بوده ام اما وجود

هــادى وى دربــاره تاثیر منوچهر
قطعا حضور و نظرات وى همی
ک اصرار دارد که بیشــتر

هستم.
ناصر درباره
آبى» خاطر
بازخوردها
آبى داشتی
دوم خبر
ب نظیر
برسد
دارد
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وینگر ســرعتى ذوب آهن در تمرینات این تیم حاضر 
نشده تا شایعات جدایى او دوباره قوت بگیرد.

در شرایطى که سبزپوشــان ذوب آهن خود را مهیاى 
حضور در ادامه رقابت هاى لیگ برتر و مسابقه حساس 
با استقالل در هفته هفدهم مى کنند، همزمان مدیران 
باشگاه در تکاپو براى جذب نفرات مدنظر مهدى تارتار 
هســتند تا نقاط ضعف ذوبى ها با خریدهاى جدید در 

نیم فصل دوم برطرف شود.
بازیکنانى چون ســجاد آشورى، ســعید باقرپسند و 
محمدامین درویشى تاکنون جذب ذوب آهن شده و بابا 

محمدى، شهاب گردان و مرتضى خراسانى از جمع 
شاگردان تارتار جدا شده اند.

میالد جهانى که در فصول گذشته هم شایعات زیادى 
درباره جدایى اش مطرح شــده بود، در تمرینات اخیر 
ذوبى ها حاضر نبوده تا اخبار ضد و نقیضى درباره جدایى 

او به میان بیاید.
باید دید آیا در جلسات بعدى تمرینى ذوب آهن، جهانى 
در تمرین ایــن تیم حاضر خواهد شــد و یا این وینگر 
سرعتى و خوش تکنیک از جمع شــاگردان تارتار جدا 

مى شود.

با وجود جذب رشــید مظاهرى همچنان لیست 
بزرگســاالن ســپاهان دو جاى خالى را در خود 

مى بیند.
به گزارش مهر، نقل و انتقاالت زمستانى روزهاى 
پایانى خود را ســپرى مى کند و تیم هاى مختلف 
همچنان در تکاپوى جذب بازیکنان مدنظر خود 
هســتند و در رأس آنها سرخابى ها تالش زیادى 
براى جذب بازیکنان مطمئن در پست هاى مدنظر 

مى کنند.
اما بر خالف انتظارها سپاهان زمستان سردى را 
پشت سر گذاشت جایى که به نظر مى رسید بعد 
از کسب نتایج نه چندان جالب در نیم فصل اول 
یک انقالب نقل و انتقاالتى را پیش رو بگذارد اما 
شرایط آرام تر از آنچه پیش بینى مى شد پیش رفت.

بــازار نقل و انتقاالت براى ســپاهان با شــایعه 
جدایى محرم نویدکیا آغاز شد، سرمربى محبوب 
سپاهانى ها بعد از شکست تلخ و سه گله مقابل مس 
رفســنجان به طور عجیبى استعفا داد، استعفایى 
که اگر چه تکذیب شــد اما به نظر مى رسد دور از 

واقعیت نبوده است.
با وجــود ابقاى نویدکیا تغییــر کادر فنى طالیى 
پوشان محتمل به نظر مى رسید که این مورد رخ 
نداد تا سپاهان با کادرى که در نیم فصل اول توفیق 
چندانى کســب نکرد به کار خود ادامه دهد. البته 

با توجه به اینکه شرط حضور رشید مظاهرى در 
فوالد استفاده از مربى دروازه بان هاى خودش بود 
و سپاهان نیز در نیم فصل اول در این خط مشکل 
داشت جدایى رحمان احمدى دور از انتظار نیست.

در روزهــاى آغازین نقــل و انتقاالت باشــگاه 
پرسپولیس خرید سه بازیکن سپاهان شامل سجاد 
شهباززاده، شهریار مغانلو و دانیال اسماعیلى فر را 
مدنظر داشت؛ درخواســتى که با پاسخ عجیب تر 
باشگاه اصفهانى همراه بود تا معاوضه بازیکنان 

بین تهران و اصفهان نیز عملى نشود.

خداحافظى خلعتبرى در اهواز
محمدرضا خلعتبرى که در پایان فصل گذشــته 
اعالم کرده بود مى خواهد با پیراهن سپاهان در آغاز 
فصل پیش رو از فوتبال خداحافظى کند در ابتداى 
فصل به عنوان کاپیتان طالیى پوشان معرفى شد، 
اما در اقدامى عجیب این کاپیتانى به جالل الدین 
على محمدى رسید و شرایط نیز براى خلعتبرى 

آنطور که باید و شاید پیش نرفت.
حاال خلعتبرى در 38 ســالگى با انتقال به فوالد 
خوزستان دوازدهمین تیم باشگاهى خود را تجربه 
مى کند و با توجه به انگیزه باالى او به نظر مى رسد 
خداحافظى او در پایــان فصل نیز به زمانى جدید 

موکول شود.

رشــادت بــه دروازه ســپاهان 
برمى گردد؟!

ســپاهان در قدم بعدى نقل و انتقاالت رشــید 
مظاهرى را از اســتقالل جذب کرد، بازیکنى که 
بعد از نیم فصل سکونشــینى دنبال درخشش در 
تیم جدید و اثبات خود به فوتبال ایران اســت و 
تالش مى کند الماس گمشده خط دروازه سپاهان 

لقب بگیرد.
با جذب رشید مظاهرى جدایى نیما میرزا زاد جوان 
که در نقل و انتقاالت تابســتانى به عنوان دروازه 
بان دوم جذب شده بود محتمل و تا حدودى قطعى 

به نظر مى رسد.

1+2 جاى خالى در لیست سپاهان
با جذب رشــید مظاهرى و جدایــى محمدرضا 
خلعتبرى لیســت 20 نفره بازیکنان بزرگساالن 
سپاهان دو جاى خالى را در خود مى بیند، البته که 
احتماًال در روزهاى آینده یکى از این جاهاى خالى 

به وینگرى خارجى برسد.
همچنین با جدایى احتمالى نیمــا میرزازاد یک 
جاى خالى نیز در بازیکنان زیر 25 سال سپاهان 
خالى مى شــود، اتفاقى که با این تفاسیر مى تواند 
منجر به معاوضه میرزازاد بــا یک بازیکن از تیم 

مقصد او شود.

1+2 جاى خالى در لیست سپاهان

اصفهان در انتظار
 وینگر مطمئن

على رغم نامه نگارى رسمى سپاهان به نظر مى رسد جذب وینگر 
جوان عراقى براى این باشگاه ایرانى میسر نیست.

یکى از هدف هاى محرم نویدکیا براى تقویت تیمش در نیم فصل 
دوم در پست وینگر بود و او بعد از بررسى چند بازیکن از مدیران 
باشگاه درخواست کرد تا نامه نگارى را با مدیران باشگاه الکرخه 
عراق داشته باشند و براى جذب وینگر 21 ساله این تیم مکاتباتى 

صورت پذیرد.
على رغم ارسال نامه  رسمى باشگاه سپاهان براى جذب عبدالکریم 
حسن وینگر جوان تیم ملى عراق، باشگاه الکرخه مخالفت رسمى 
خود را با انتقال ایــن بازیکن اعالم کرده و پاســخ منفى به نامه 

سپاهانى ها داده است.
به گفته خبرگزارى هاى عراقى باشگاه الکرخه تصمیم به فروش 
این بازیکن ملى پوش در این مقطع زمانى ندارد و پرونده انتقال 
این بازیکن به فوتبــال ایران حداقل تا پایان فصــل با توجه به 

مخالفت باشگاه عراقى بسته شد.

غیبت مرموز میالد
 در تمرینات ذوب آهن

علیرضا بیرانوند دروازبان تیم ملى فوتبال با تعدادى 
از هنرمندان و ورزش کاران به تماشاى فیلم« بیرو» 

نشست.
علیرضا بیرانوند که به دلیل بیمارى 
کرونا و همچنین بازى هاى تیم ملى 
فوتبال موفق نشده بود فیلم را ببیند، 

به تماشاى "بیرو“ نشست.
بیرانوند بعد از تماشــاى این فیلم با 

تشــکر از کارگردان و تهیــه کننده آن 
گفت: زحمت زیادى براى ساخت این فیلم 

کشیده شده است و بسیار به زندگى 
واقعى من نزدیک است.

وى ادامــه داد: بــه نظر من 
مخاطــب اصلى ایــن فیلم  
نوجوانان و جوانانى هستند که 
به هدف خود فکر مى کنند و 
امیدوارم بعد از تماشاى این 
فیلم تالش و انگیزه خودشان 
براى رسیدن به هدفشان را 

جدى تر دنبال کنند و همه حرف فیلم این است هرگز 
دست از تالش برندارند.

همچنین در این اکران افــرادى همچون مهدى 
دارابى،  ابراهیم میرزاپــور خواهران منصوریان 
، سید مهدى رحمتى، مرتضى پور على گنجى، 
ســیاوش یزدانى ، تهیه کننــده، بازیگران و 

عوامل فیلم نیز حضور داشتند.
فیلم سینمایى بیرو به کارگردانى مرتضى  على 
عباس میرزایــى و تهیه کنندگى مجید 
برزگر درباره دوران کودکى 
تا اوج علیرضا بیرانوند 
دروازه بــان تیــم 
ملى فوتبــال ایران 
ساخته شــده و به 
عنوان فیلم افتتاحیه 
دوره  چهلمیــن 
جشــنواره فیلــم 
فجر بــه نمایش 

درآمده است.

اولین واکنش رسمى علیرضا بیرانوند
 به فیلم «بیـرو»

وینگر عراقِى مورد عالقه سپاهان نمى آید

تیم ملى فوتبال مصر با هدایت کارلوس کى روش در فینال 
جام ملت هاى آفریقا برابر سنگال شکست خورد. این بازى 
در پایان وقت هاى اصلى و اضافى با تساوى بدون گل به 
پایان رسید تا کار به ضربات پنالتى کشیده شود. در ضربات 
پنالتى سنگال توانست با نتیجه 4 بر دو به پیروزى برسد و 
جام قهرمانى را باالى سر برد. این دومین رقابتى بود که 
سرمربى اســبق تیم ملى ایران با مصرى ها در آن حضور 

داشت و نتوانست قهرمان شود.

باشگاه اســتقالل با عزیزبک آمانوف بازیکن ملى پوش 
ازبکستانى به توافق دســت پیدا کرده است و او به زودى 
به عنوان خرید جدید این تیم معرفى مى شــود. باشــگاه 
استقالل شنبه شب اعالم کرد که آمانوف روز یک شنبه 
وارد تهران مى شود که عدم اطالع رســانى در این مورد 
مشــخص مى کند او ظاهراً هنوز وارد ایران نشده است. 
آمانوف با اعالم فرشید ســمیعى، معاون حقوقى باشگاه 
استقالل قرار است قراردادى دو و نیم ساله با آبى پوشان 

امضا کند و براى مدت طوالنى در این تیم بماند.

دست کى روش
 به جام نرسید

مدت قرارداد آمانوف
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باشگاه سپاهان براى جذب حسن عبدالکریم، هافبک تیم 
الکرخ عراق اقدام و تا حدودى توافق اولیه را کسب کرد اما 
این انتقال در خط پایان منتفى شد. این هافبک ملى پوش 
در صفحه شخصى اش در اینستاگرام در واکنش به انتقالش 
به سپاهان نوشت: «بعد از مشورت با خانواده، نزدیکان و 
شرار حیدر رئیس باشــگاه الکرخ تصمیم گرفتم تا پایان 
فصل براى تیم بازى کنم. قرار شد منتظر انتقال به سپاهان 
ایران در تابستان باشیم و همچنین پیشنهادات دیگر را بعد 

از بازى هاى تیم ملى بررسى کنیم.»

عبدالکریم-سپاهان؛
 شاید تابستان 

01

05

       
2 تیم اســتقالل و ذوب آهن، طبق برنامــه باید در هفته 
هفدهم رقابت هاى لیگ برتر از ساعت 19 یک شنبه 24 
بهمن در ورزشــگاه آزادى مقابل هم صف آرایى کنند؛ اما 
باشگاه ذوب آهن خواهان تغییر در زمان برگزارى این دیدار 
شده است. روابط عمومى باشگاه ذوب آهن اعالم کرد؛ نظر 
به زمان برگزارى دیدار تیم هاى ذوب آهن و استقالل در 
هفته هفدهم لیگ برتر، باتوجه به برودت و سردى هوا و 
اینکه این دیدار تا حدود ســاعت 21 به طول مى انجامد و 
امکان افزایش احتمال بیمارى بازیکنان هردو تیم وجود 
دارد، این باشگاه با ارسال نامه اى رسمًا خواستار تغییر زمان 

برگزارى مسابقه از ساعت 19 به ساعت 17 شد. 

فابیو جانواریو هافبک برزیلى سابق شاغل در فوتبال ایران 
که در اواخر دهه 80 و اوایل دهــه 90 یکى از چهره هاى 
شاخص لیگ برتر به شــمار مى رفت و جزو محبوب ترین 
خارجى هاى فوتبال ایران برشمرده مى شود، عصر یک شنبه 
مهمان مدیران باشگاه استقالل بود و گفتگوى صمیمى با 
آنها داشــت. جانواریو که قصد دارد در سفر چند روزه خود 
به ایران، به باشگاه هاى ســابق خود سر بزند و دیدن کند، 
بعد از حضور در تهران، قرار اســت امروز به اصفهان سفر 
کند و عازم شهرى شود که خاطرات شیرینى در آنجا دارد. 
این ستاره برزیلى که سابقه پوشیدن پیراهن سپاهان و دو 
قهرمانى با این تیم در لیگ برتر را دارد، در سفر به اصفهان 

قصد حضور در باشگاه سابق خود را دارد.

ساعت بازى
ما را عوض کنید

ایرانگردى  «جانواریو»
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از لحظه انتشار خبر قرارداد آزمون با 
لورکوزنى ها، صفحات رسمى این تیم 
در فضاى مجازى تحولى چشــمگیر 

پیدا کرده است.
خبر حضور ســردار آزمــون در بایر 
لورکوزن، تیتر اول تمام رســانه هاى 
ورزشى در ایران را به خود اختصاص 
داد. اتفاقى که بــا توجه به محبوبیت 
ســردار در ایران و ســطح کیفى این 
بازیکن و البته شایعات همیشگى در 
مورد مقصد بعدى آزمون، طبیعى بود. 
سردار آنقدر در پنجره زمستانى امسال 
بازیکن مهمى محسوب مى شد که 
حتى رومانو و دى مارتزیو، دو خبرنگار 
مشهور دنیاى فوتبال در حوزه نقل و 
انتقاالت هم بارها خبرهایى را در مورد 
او منتشــر کردند. بنابراین مسئوالن 

باشگاه لورکوزن کامال به جذابیت هاى این انتقال آگاه بودند و تالش کردند حضور سردار در لورکوزن را به بهترین شکل 
ممکن پوشش بدهند. تالشى که به موفقیت هم رسید و با نگاهى به صفحات رسمى این باشگاه در اینستاگرام و توییتر، 

درك این موضوع ساده تر مى شود.
در حالى که پست هاى اینستاگرامى بایر لورکوزن تا پیش از حضور آزمون و حتى بعد از آن معموال بین هفت تا بیست هزار 
الیک مى گرفت، به یک باره خبر پیوستن آزمون به این تیم 330 هزار الیک خورد! شانزده برابر پست قبلى. اتفاقى که 
احتماال تیم رسانه اى لورکوزن را هم شوکه و ذوق زده کرد به طورى که خیلى زود عکس یادگارى سردار با لباس این تیم 
را هم پست کردند و بازهم واکنش مثبتى دریافت کردند. 150 هزار الیک و بیش از 20 هزار کامنت تبریک. موضوعى 
که در توییتر تکرار شد و در حالى که توییت هاى این باشگاه در روز 22 ژانویه( روز پیوستن سردار به لورکوزن) 100 تا 

200 فیو خورده بود، توییت مربوط به پیوستن سردار به این تیم 5500 فیو خورد.
 در حالى که تب این انتقال فروکش کرده بود، ناگهان یک پست تازه اینستاگرام شیرها را منفجر کرد؛« تابستان نه، از 

همین حاال» ویدیویى که از شش روز پیش تا حاال 350 هزار بار پسندیده شده و موجى از کامنتهاى مثبت را گرفته.
موج خبرى بعدى در مورد ســردار، به حضور او در لورکوزن برمى گردد. جایى که این باشگاه از لحظه حضور سردار در 
فرودگاه تا حضور او در تست هاى پزشکى و ورزشگاه باى آرنا همه رویدادها را پوشش داد. ابتدا ویدویى از حضور او در 
فرودگاه منتشر کردند و بعد از آن هم در چند پست و توییت پشت سر هم، تصاویر و ویدیویى ها از سردار در باى آرنا و مرکز 
پزشکى این باشگاه منتشر کردند. پست ها و توییت هایى که به بهترین شکل ممکن تدوین و برنامه ریزى شدند تا نشان 

دهد یک باشگاه کامل، حرفه اى گرى خود را در تمامى بخش ها نمایان مى کند.
پیوستن سردار به لورکوزن و بهره بردارى این تیم از جذابیت هاى تبلیغاتى و تجارى سردار آزمون و نحوه پوشش این 

انتقال، مى تواند یک کالس درس کامل براى فوتبال ایران باشد.

کالس درس  آزمون
 در سوشال میدیاى لورکوزن!

تغییر موضع االهلى
 درباره فروش باشو

باشگاه شــباب االهلى دبى تصمیم جدیدى در زمینه 
آینده مهاجم ایرانى اش گرفت.

سایت «اسپورت» امارات خبر داد باشگاه شباب االهلى 
موضع خود را درباره مهدى قائدى، ســتاره ایرانى اش 

تغییر داده است.
مهاجم ملى پوش ایرانى در یک ماه گذشته چند پیشنهاد 
متوالى از سوى باشگاه سلتیک اسکاتلند دریافت کرد 
ولى مدیران باشگاه شباب االهلى حاضر به فروش این 

بازیکن ایرانى خود نشدند.
آخرین پیشنهاد ســلتیک براى جذب قائدى 3 میلیون 
یورو بود اما باشگاه االهلى تصمیم گرفت این بازیکن 

ملى پوش را در ترکیب تیمش حفظ کند.

در شرایط کنونى با توجه حضور چند دقیقه اى قائدى 
در بازى ها و جا نیفتادن ایــن بازیکن در ترکیب اصلى 
تیمش موضع مدیران باشگاه شباب االهلى تغییر کرده و 

مى خواهند در تابستان قائدى را بفروشند.
البته مدیران باشگاه شباب االهلى در صورتى راضى به 
فروش بازیکن ایرانى خود مى شوند که پیشنهاد رسیده 
قابل قبول بود و بتواند درآمد خوبى را به بودجه باشگاه 

تزریق کند. 
قائدى در تابســتان گذشــته با جدایى از استقالل با 
قراردادى 5 ساله راهى شباب االهلى شد. البته این تیم 
اماراتى احمد نوراللهى دیگر بازیکن ملى پوش کشورمان 
را هم همزمان با قائدى براى مدت یک سال جذب کرد.
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ن و مرتضى خراسانى از جمع 
ه اند.

صول گذشته هم شایعات زیادى 
ح شــده بود، در تمرینات اخیر 
خبار ضد و نقیضى درباره جدایى 

عدى تمرینى ذوب آهن، جهانى 
ضر خواهد شــد و یا این وینگر 
ک از جمع شــاگردان تارتار جدا 

بیرو م ی ى ب ن ر ش

ه به دلیل بیمارى
زىهاى تیم ملى 
 بود فیلم را ببیند، 

شست.
شــاى این فیلم با 

تهیــه کننده آن  ن و
ى براى ساخت این فیلم

 بسیار به زندگى 
ست.

ـه نظر من 
یــن فیلم

ى هستند که 
 مى کنند و 
شاى این 
ه خودشان 
دفشان را 

ر شبر ز
همچنین در این اکران افــرادى
دارابى،  ابراهیم میرزاپــور خو
، سید مهدى رحمتى، مرتضى
ســیاوش یزدانى ، تهیه کن
عوامل فیلم نیز حضور داشت
فیلم سینمایى بیرو به کارگر
عباس میرزایــى و ته
برزگر درب
تا اوج
در
مل
سا
عن
چ
ج
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مزایده اموال غیر منقول ( اسناد ذمه) 
شــماره آگهى : 140003902141000061تاریخ آگهى : 11/ 11/ 1400 شماره پرونده: 
139604002121000324 آگهى مزایده پرونده شماره بایگانى : 9600498 مورد مزایده 
دودانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره 14200 فرعى از 406 اصلى واقع در بخش 
16 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک شاهین شهر استان اصفهان به مساحت ششدانگ 29/13 متر 
مربع حدود ششدانگ پالك ثبتى صدراالشاره شماال به طول 3/35 متر دیواریست مشترك 
با پارکینگ 16452 فرعى شرقا به طول 8/67 متر دیواریست به مغازه پالك 14201 فرعى 
جنوبا به طول 3/37 متر درب و دیواریســت به خیابان 30 مترى غربــا به طول 8/67 متر 
دیواریست مشــترك با مغازه پالك 14199 مشــخصات مالکیت : ششدانگ پالك ثبتى 
406/14200 واقع در بخش 16 در صفحه 400 دفتر 490 ذیل ثبت 106728 به شماره چاپى 
361920 بنام تقى فرهادى ثبت و صدور سند مالکیت داشته که متعاقبا بموجب سند انتقال 
قطعى 171895 - 9/22/ 88 دفتر 26 شاهین شهر از طرف مالک مذکور به هادى سالمت و 
کاترین سالمت و خانم پروین مختارى ( بالسویه ) انتقال یافته که دو دانگ مشاع از ششدانگ 
مالکیت خانم پروین مختارى ذیل ثبت اولیه ثبت و نسبت به مالکین مشاعى تاکنون سند 
مالکیت مجزا صادرنگردیده است و سابقه دیگرى مشهود نمى باشد که بموجب نامه شماره 
9600498- 02/ 1396/12 این واحد تمامت دو دانگ ملکى هادى سالمت درقبال مهریه 
خانم ماندانا همایونى بازداشــت گردیده است طبق نظر کارشناس رسمى دادگسترى واقع 
در آدرس شاهین شهر خیابان مخابرات (شهید بهشــتى) بعد از فرعى 3 غربى پالك 86 و 
کد پستى 8314633547 مغازه کافى نت پارس مى باشد مورد مزایده عبارت است از ملک 
معرفى شده به شماره پالك ثبتى 406/14200 (چهارده هزارو دویست فرعى از چهارصد 

و شش اصلى) واقعى در بخش 16 ثبتى شاهین شهر اصفهان بصورت یک واحد تجارى به 
آدرس باال مى باشد محل مورد مزایده یک واحد مغازه در حال بهره بردارى بصورت کافى 
نت با سقف تیرچه بلوك داراى کف فرش سرامیک ، بدنه کاشى کف فرش سرامیک ، بدنه 
کاشى کارى شده با پوشش کاغذ دیوارى ، درب ورودى شیشه سکوریت با رول کرکره اى 
برقى ، ستون هاى بیرون سنگى و سقف سفید کارى شده و داراى انشعابات آب و برق مى 
باشد انشعاب گاز ندارد لکن لوله کشى روکار گاز شده است . با توجه به موارد فوق الذکر قیمت 
عرف محل سایر عوامل موثر و شرایط روز ارزش دودانگ مشاع از ششدانگ ملک فوق الذکر 
( با در نظر گرفتن کلیه حقوق تجارى شامل مالکیت و سرقفلى ) نسبت دو دانگ مشاع آن 
توسط هیات محترم کارشناسان رسمى دادگسترى به مبلغ 9/400/000/000 ریال معادل 
نهصد و چهل میلیون تومان برآورد و اعالم گردیده و بنابر اعالم بستانکار فاقد بیمه مى باشد 
 که از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه 1400/12/9 واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر واقع 
در شاهین خیابان مدرس به مزایده گذارده مى شود مزایده براى دو دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك ثبتى شماره 14200/ 406 واقع در بخش 16 شاهین شهر  از مبلغ 9/400/000/000 
ریال معادل نهصد و چهل میلیون تومان شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادى فروخته مى شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که مورد مزایده داراى آنها با شد و نیز بدهى 
هاى مالیاتى و عوارض  شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوده 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد ضمنا این آگهى 
در یک نوبت در روزنامه چاپ اصفهان مورخ 1400/11/19 درج و منتشر مى گردد و در صورت 

تعطیلى روز مزایده به روز بعد موکول مى گردد توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده برنده باید 
مبلغ ده در صد از پایه مزایده طى فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضاى کتبى و ارائه کارت 
شناسائى معتبر الزامى است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تاپایان وقت ادارى همان 
روز طى فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالك سپرده نمایدو در صورتى که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ده درصد واریز شده قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت مورد مزایده به بستانکار واگذار مى گردد. 

م الف: 1271371 - رشید توکلى - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شاهین شهر /11/199
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008004117- تاریخ ارسال نامه: 1400/11/17 - نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 1735 فرعى از 50- اصلى که طبق دفتر الکترونیکى 
139820302008004612 بنام مرضیه مهدوى خسروآبادى ثبت و سند صادر گردیده اینک 
نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 140021702008018151 - 1400/11/16 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 21550- 1400/11/14 
به گواهى دفترخانه شماره 292- شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین  نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى 
مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد  خود 
میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 

صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1274002- مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمدحسن صمصامى /11/198

یک متخصص آســیایى از جدیدتریــن عالئم اومیکرون 
مى گوید.

متخصص کووید-19 که با مرکز خدمات پزشکى در موسسه 
علوم پزشــکى آســیایى همکارى مى کند، گفته است که 
متوجه شیوع درد عضالنى به عنوان یکى از بزرگترین عالئم 

اومیکرون این بیمارى در موج هاى اخیر پاندمى شده است.
شارو دات آرورا مى گوید: هرچند ویروس کروناى جدید که به 
ابتالى انسان به کووید-19 منجر مى شود، سیستم تنفسى 
و ریه ها را درگیر مى کند با این حــال، عالئم اومیکرون به 

همین جا ختم نمى شود.
مطالعات نشان داده اند که 63 درصد بیمارانى که به سویه دلتا 

مبتال شده اند و 42 درصد بیمارانى که اومیکرون گرفته اند از 
کمردرد به عنوان عالئم اصلى اومیکرون نام برده اند.

بنابر جزئیات مطالعه عالئم اومیکرون، پس از ابتال به عفونت 
ناشى از سویه اومیکرون، بیمار در سه ناحیه مختلف از بدن 
احساس درد بیشــترى دارد که شامل ســردرد، کمردرد و 
دردهاى عضالنى مى شود و مردم این روزها بیشتر از بروز 

این دردها شکایت دارند.
هرچند کمردرد و دردهاى عضالنى بــراى کووید-19 از 
عالئم جدید اومیکرون محسوب نمى شوند، اما مبتالیان به 
اومیکرون بیشتر با کمردرد درگیر هستند و کمتر حس بویایى 

و چشایى خود را از دست داده اند.

آژانس دارویى اروپا اعالم کرد که الزم است شرکت هاى 
داروسازى تنها یک واکســن تک دوزى متناسب با سویه 

اومیکرون تولید کنند.
با توجه به اینکه میزان انتقال پذیرى سویه اومیکرون بسیار 
باال است، موضوع واکسیناسیون بیش از پیش مورد توجه 
مقامات بهداشتى و ســازمان هاى مربوط در سراسر دنیا 
قرار گرفته اســت. آژانس دارویى اروپا اعالم کرده است 
که از توسعه سریع واکسن تک ظرفیتى مخصوص سویه 

اومیکرون حمایت مى کند.
مسئول سیاست گذرى واکسیناســیون در آژانس دارویى 
اروپا اظهار کرد که الزم است شرکت هاى داروسازى تنها 

یک واکسن تک ظرفیتى متناسب با سویه اومیکرون تولید 
کنند، همچنین الزم است نسخه هاى ترکیبى واکسن را 
بررسى کنند.  پژوهشگران باید این موضوع را نیز در نظر 
بگیرند که فقــط گروه خاصى از افراد مى توانند واکســن 
مخصوص اومیکرون را دریافت کنند یا محدودیتى در این 

زمینه وجود ندارد.
نواواکس (Novavax) که یک شرکت زیست فناورى در 
آمریکا است، در حال بررسى و توسعه واکسنى مخصوص 
سویه جدید اومیکرون اســت. اطالعات ارائه شده نشان 
مى دهد که این واکسن در چند هفته آینده براى آزمایش و 

تولید نمونه اولیه آماده خواهد شد.

جدیدترین عالئم اومیکرون 
چیست؟

واکسن مخصوص سویه 
اومیکرون تولید مى شود

تفاوت موج ششم 
   ایرنا | وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
با بیان اینکه تفاوت موج ششم و موج کرونا ابتالى 
کودکان به سوش جدید اسـت، گفت: متاسفانه در 
سوش جدید بیمارى 20 درصد از مبتالیان کودکان 
هستند. دکتر بهرام عین اللهى افزود: در گذشته در 
ذهن مـردم اینگونه نقش بسـته بود کـه کودکان 
مبتال نمى شـوند امـا اکنـون اینگونه نیسـت و به 
خصوص در مورد کودکان زیر 2 سـال باید بسـیار 

مراقب بود. 

مدت زمان قرنطینه
   انتخـاب | حمیـد سـورى، عضـو کمیتـه علمى 
کشورى کووید 19 درباره مدت زمان قرنطینه بیماران 
مبتال به سویه اومیکرون، عنوان کرد: سازمان بهداشت 
جهانى دوره قرنطینه یا ایزوله شـدن براى اومیکرون 
را پنج روز کم کرد و اعالم کرد که به جاى دوهفته، ده 

روز کفایت مى کند.

قدرت انتقال اومیکرون 
   ایرنا | معاون بهداشـتى دانشـگاه علوم پزشکى 
بابل گفت : قدرت سـرایت  اومیکرون 25 برابر دیگر 
سویه هاى کرونا اسـت که تاکنون تجربه شده است 
و به همین دلیـل عالوه بـر واکسیناسـیون، رعایت 
پروتکل هاى بهداشـتى براى در امـان ماندن از این 
سـویه حیاتى اسـت. دکتر مصطفى جوانیـان افزود: 
همین قـدرت سـرایت بـاالى اومیکرون اسـت که 
سبب رکورد شکنى ابتال و بسترى بیماران کرونایى 

شده است.

آگهى تغییرات
شــرکت تولیــدى بازرگانى تخشــا 
تکین اسپادان شــرکت سهامى خاص 
به شــماره ثبت 54314 و شناســه 
ملــى 14005041582 به اســتناد 
صورتجلســه هیئــت مدیــره مورخ 
1400/11/09 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : مهرداد صالحى به شــماره ملى 
1817175319 به سمت رئیس هیات 
مدیره و مهدى صالحى به شــماره ملى 
1818498413 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و کیوان صالحى به شماره 
ملى 1273219521 به سمت مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخــاب و کلیه اوراق و اســناد مالى و 
تعهدات و اوراق عادى شرکت با امضاى 
رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است 
اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1274140)

آگهى تغییرات
شرکت تجارت ســیاه و ســفید آپادانا 
سهامى خاص به شــماره ثبت 51361 
و شناســه ملــى 10260700005 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/09/01 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شــد : ولى نصر اصفهانى به شماره ملى 
1290617406 و نرجــس قوامــى به 
شــماره ملى 1285728769 و فاظمه 
قوامى به شــماره ملى 1290962367 
به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب گردیدند . ایمان 
صفرزاده زفره به کد ملى 1282736752 
به ســمت بازرس اصلى و ماهرخ حاجى 
مالیان به کد ملــى 1972337637 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک 
ســال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شــرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1274155)

آگهى تغییرات
شرکت نوآوران ســالمت وانیا سپاهان 
شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
4259 و شناسه ملى 14007009827 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/09/30 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : سیدجالل حســینى به شماره ملى 
1140744569 بســمت رئیس هیأت 
مدیره و سید شــایان حسینى به شماره 
ملى 1273477464 بسمت نایب رئیس 
هیأت مدیره و سیدعلیرضا حسینى دینانى 
به شــماره ملى 1130027503 بسمت 
مدیر عامل براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند . (مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى 
و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء 
رئیس هیئت مدیره منفرداً با مهر شرکت 
معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى 
شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً 
و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1274165)

آگهى تغییرات 
شــرکت اصفهان صنعت ابریشم سهامى خاص به 
شماره ثبت 1436 و شناسه ملى 10980058147 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مــورخ 1400/09/02 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : رسول کاظمى حســن آبادى به کد ملى 
1110589875 و اکبــر کاظمى حســن آبادى به 
کد ملى 1111602646 و ســید ابراهیم میر لوحى 
حســن آبادى به کد ملى 1110535457 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى فالورجان (1273215)

آگهى تغییرات 
شرکت قطعه سازى سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 6962 و شناســه ملــى 10260280720 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/10/13 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : محل 
شرکت در واحد ثبتى اصفهان به آدرس استان اصفهان 
، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهســتان 
محمودآباد ، روستا منطقه صنعتى محمودآباد، محله 
ندارد ، خیابــان 32 ، خیابان اصفهان - تهران ، پالك 
381 ، طبقه همکف کدپستى 8161196419 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1273221)

آگهى تغییرات 
شــرکت داده پردازى نیک آفرین امروز پارســیان 
سهامى خاص به شماره ثبت 47873 و شناسه ملى 
10320281659 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/10/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - موسسه حسابرسى و 
خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگى به شناسه ملى 
10103013428 به ســمت بازرس اصلى و هاتف 
هندوانى به شــماره ملى 2790204659 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب 
گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشر آگهى ها 
و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1273222)

آگهى تغییرات 
شــرکت فن آوران نفت آمیتیس سهامى 
خاص به شماره ثبت 62807 و شناسه ملى 
14008435623 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/11/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقوداسالمى با امضاى رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشــد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1274147)

آگهى تغییرات 
شرکت تولیدى بازرگانى تخشا تکین اسپادان شرکت سهامى خاص به شماره 
ثبت 54314 و شناســه ملى 14005041582 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/11/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مهرداد صالحى به شــماره ملى 1817175319و مهدى صالحى به شماره ملى 
1818498413و کیوان صالحى به شماره ملى 1273219521به سمت اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند . روزنامه نصف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1274138)

آگهى تغییرات
شرکت نوآوران ســالمت وانیا سپاهان 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
4259 و شناسه ملى 14007009827 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/09/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســیدجالل 
حسینى به شــماره ملى 1140744569 
و آقاى ســید شایان حســینى به شماره 
ملى 1273477464 و آقاى سیدعلیرضا 
حســینى دینانــى بــه شــماره ملــى 
1130027503 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. محســن خوش رو فاروجى به 
کد ملى 1289145571 و حمید صمدى 
دینانى کد ملى 3500830031 به ترتیب 
به سمت بازرســان اصلى و بازرس على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شدند. روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
به منظور درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى نجف آباد (1274142)

آگهى تغییرات 
شرکت تجارت سیاه و سفید آپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 51361 و شناسه ملى 
10260700005 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/09/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : فاطمه قوامى به شماره ملى 1290962367 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیات مدیره و ولى نصر اصفهانى به شماره ملى 1290617406 به سمت رئیس هیات 
مدیره نرجس قوامى به شماره ملى 1285728769 به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات و اوراق عادى شرکت با 
امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1274154)

دبیر کمیته اپیدمیولوژى و پژوهش کمیته علمى 
کشورى مقابله با کووید19 با اشاره به عالئم 
خطر اومیکرون و زمان مراجعه به بیمارستان، 
گفت: اگر ناگهانى به قله پیک برسیم و بیماران 
سرریز شــوند، کنترل مدیریت بیماران را از 

دست مى دهیم.
دکتر مسعود یونسیان گفت: یکى از اقداماتى که 
در شرایط فعلى مى تواند کمک کند، برگزارى 
کمپین هاى آموزشــى به صورت گسترده در 
کشور است تا هرکســى با هر عالئمى دنبال 
تست دادن و مراجعه به مطب دکتر و بیمارستان 
نباشد. زیرا اکثر افراد ضرورتى ندارد که تست 
دهند؛ چراکه با تست دادن نوع درمان تغییرى 
نمى کند. بنابراین در اغلب موارد ممکن است 
ضرورتى به تســت دادن نباشــد. زمانى باید 
آزمایش داد که بر اساس نتیجه تست درمان 
و توصیه هاى پزشکى متفاوت باشد، اما اکنون 
چه سرماخوردگى باشد، چه کووید 19 باشد، چه 
آنفلوآنزا باشد،   درمان عالمتى و استراحت در 
منزل نیاز است و اگر بیمارى شدیدتر شد باید به 

بیمارستان مراجعه کنند.
وى افــزود: توصیه هــا براى اکثــر بیماران 
اســتراحت کامل، دریافت مایعــات کافى و 
مصرف مسکن و تب بر اســت. در عین حال 
تنگى نفس عالمت خطر است. آن هم تنگى 
نفسى که کارهاى روزمره فرد را مختل کند و 
فرد فکر کند که نفس کم مى آورد. البته شاید 
این موضوع جنبه تلقینى داشته باشد، اما از این 
مرحله به بعد یک پزشک باید بیاید و قضاوت 
کند و ببیند آیا الزم اســت که سطح اکسیژن 
خون را  اندازه گیرى کند یا الزم است که معاینه 

فیزیکى یا عکس بردارى و ... انجام دهد یا خیر.
یونسیان ادامه داد: در اومیکرون احتمال بروز 
سرفه از دلتا کمتر اســت. اومیکرون بیشتر به 
دستگاه تنفسى فوقانى تمایل دارد؛ یعنى حنجره 
به باال. بیشتر شبیه سرماخوردگى که آبریزش، 
گلودرد و... دارد. البته سرفه هم مى تواند داشته 
باشد. در عین حال اعالم نشده که اومیکرون 
اصال دستگاه تنفسى تحتانى را درگیر نمى کند،   
بلکه تمایلش بیشتر به دستگاه تنفسى فوقانى 
است. بنابراین عالئم اومیکرون بیشتر شبیه 

سرماخوردگى است.
وى با بیان اینکه از روى صرف عالئم نمى توان 
سرماخوردگى را از اومیکرون و اومیکرون را از 
دلتا تشخیص داد، زیرا همپوشانى بسیار باالیى 

دارند، گفت: موضوع مهــم در بیمارى تنگى 
نفس شدید، درد غیرقابل کنترل، سرفه غیرقابل 
کنترل و عوارض غیر قابل کنترل است که در 
این موارد باید به بیمارستان مراجعه کنند. در 
عین حال باید توجه کرد که مراجعات اضافى بار 
بیمارستان ها و درمانگاه ها را افزایش مى دهد. 
فردى که آلودگى نــدارد و صرفا آلرژى دارد، 
ممکن است با مراجعه به درمانگاه و بیمارستان 
به کرونا مبتال شــود. بنابراین تا زمانیکه نیاز 
به مراجعه نیســت، باید در خانه مراقبت کرد. 
مشروط به اینکه خطوط تماسى وجود داشته 
باشــد تا مردم بتوانند عالئم شان را بیان کرده 
و پزشک به آنها توصیه هاى الزم را انجام دهد.     
وى در بخش دیگرى از صحبت هایش درباره 

میزان دقت تست هاى PCR براى تشخیص 
اومیکــرون و همچنین ضــرورت افزایش 
تست هاى تشــخیصى، گفت: باید توجه کرد 
که ما در شرایط واقعى صحبت مى کنیم، نه در 
شرایط نظرى. در شرایط واقعى امکان افزایش 
ظرفیت تست به میزان باال وجود ندارد.  باید دید 
که مملکت چه موجودى و توانایى را دارد. نکته 
دیگر این اســت که هنوز با قطعیت نمى توان 
گفت که آیا حساسیت تســت PCR در برابر 

اومیکرون ممکن است کمتر باشد یا خیر.  
یونســیان گفت: آنچه که فعــال درباره اش 
نتیجه گیرى شده، این اســت که این جهش 
تاثیر قابل مالحظه اى روى حساسیت تست 
PCR نگذاشته است، اما اینکه آیا اساسا منجر 

به کاهش حساسیت شــده یا خیر، همچنان 
در حال مطالعه اســت و باید منتظر نتایج این 

مطالعات باشیم.
وى تاکید کرد: با این حال اینکه آیا حتما باید 
تست مثبت باشــد تا ابتال به کرونا تایید شود 
باید توجه کرد فردى که داراى عالئم اســت، 
نباید صرفا براى اقدام درمانى به دنبال تست 
مثبت باشد و پزشک هم نباید فقط بر اساس 
تســت براى بیمار تصمیم گیرى کند. زیرا به 
طور کلى تست PCR براى واریانت هاى قبلى 
هم بسته به اینکه در چه زمانى از بیمار گرفته 
مى شد، از کجا تست گیرى شود، تست درست 
انجام شده یا نه و وضعیت حمل و نقل آن و... به 
طور متوسط بین 30 تا 70 درصد مى تواند منفى 

کاذب داشته باشد.
وى ادامه داد: بنابراین منفى بودن تست نباید 
مالکى براى تصمیم مردم باشد که توصیه ها 
و اقدامات درمانى را رعایــت نکنند. هرکس 
با عالئم ســرماخوردگى باید فرض کند که 
بیمارى اش کووید 19 است و در کنارش بداند 
که این بیمار عمدتا خفیف بوده و نیاز به بسترى 
ندارد. بنابراین نباید اضطراب و هراس پیدا کنند. 
گاهى مشاهده مى کنیم که هراسى که مردم از 
کرونا دارند از اینکه به آنها بگوید به ســرطان 
یا ایدز مبتال هســتید، بیشتر است. اومیکرون 
نباید براى مردم ایجاد هراس کنــد، اما باید 
حواس شان باشــد که در وهله اول پیشگیرى 
کنند که مبتال نشوند و در مرحله دوم در صورت 
ابتال استراحت کنند تا بیمارى شان پیشرفت 
نکند و در عین حال قرنطینه را رعایت کنند تا 

بیمارى را پخش نکنند.

اومیکرون را چگونه مهار کنیم؟

براســاس آمار ها و داده هاى جهانى، چین، 
کشورى که منشا اولیه کرونا در سال 2019 
بود طى یک سال گذشــته هیچ موردى از 
مرگ و میر کرونا را ثبت نکرده اســت و در 
حال حاضر نیز میزبان مســابقات المپیک 

زمستانى است.
براســاس این گزارش، بیشــترین میزان 
مرگ و میــر ناشــى از کرونــا در چین در 
همان ماههــاى اولیه شــیوع این ویروس 
بود. آخرین مورد مرگ کرونایى در چین در 
28 ژانویه 2021 ثبت شده است و از آن روز 
تا کنون هیچ موردى از فوتى ناشــى از این 
ویروس در ســرزمین اصلى چین گزارش

 نشده است.
روز یک شنبه در کل چین تنها 43 مورد ابتال 
به کرونا گزارش شــده اســت. کارشناسان 
سیاســت «تحمل صفر» دولــت پکن در 
برابر کرونــا، قرنطینه شــهرهاى بزرگ، 
آزمایشهاى گســترده و واکسیناسیون را از 
عوامل اصلــى موفقیت چیــن در مبارزه با

 کرونا مى دانند.

چین؛ یکسال بدون 
فوتى کرونا

روى موج کووید-19
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نماینده مردم نایین در مجلس یازدهم با اشاره به قتل فجیع زن 
جوان در اهواز توسط همسرش گفت: این قتل یکى از موارد 
بسیار اسفناك و ناراحت کننده اى بود، که اتفاق افتاد. الهام آزاد  
در پاسخ به سوالى درباره سرانجام الیحه تامین امنیت زنان 
در برابر خشونت که در مجلس در حال بررسى است، گفت: 
قطعا تصویب این الیحه و قانونى شدن آن و همچنین اجراى 
آن مى تواند از این حوادث جلوگیرى کند. او ادامه داد: با توجه 
به اینکه هیچ قانونى که داراى ضمانت اجرایى باشد، در این 
حوزه درخصوص زنان وجود نداشته است، متاسفانه شاهد این 

نوع حوادث هستیم.

زنان قربانى بى قانونى
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مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعى گفت: 
بیمه دانشجویان و اعضاى خانواده از برنامه هاى تحولى 
تامین اجتماعى است که در سال هاى گذشته توجه جدى 
به آن نشده است. به گفته شکورى، سه نرخ پرداخت حق 
بیمه دانشجویى با خدمات متفاوت وجود دارد و متقاضى 

مختار به انتخاب یکى از آن هاست.

بى توجهى به 
بیمه دانشجویان

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شــوراى اسالمى 
در خصوص مهاجرت پزشــکان به کشور هاى اطراف 
اظهار کرد: یکى از دالیل اصلى مهاجرت پزشــکان 
به کشور هاى اطراف مساله واقعى نبودن تعرفه هاى 

پزشکى است.
یحیى ابراهیمى بیان کرد: متاسفانه خیلى از پزشکانى 
که در مراکز دولتى فعالیت دارند مالیات 35 درصدى 
براى آن ها حساب مى شود و این درحالى است که براى 
پزشکانى که در مراکز خصوصى فعالیت دارند فقط 10 
درصد مالیات گرفته مى شود و این قوانین ضد و نقیض 

است که همه ما به آن معترض هستیم.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: باید محیط را بــه گونه اى فراهم ســازیم که 
پزشکان و کادر درمان رضایت خاطر بیشترى داشته 

باشند.

وى اضافه کرد: با وجود سیستم پلکانى که در نظر گرفته 
شده پزشکان از یک مبلغى بیشــتر نمى توانند درآمد 
داشته باشند و این سبب شده یک پزشک دیگر رغبت 

و انگیزه اى نداشته باشد که در این سیستم کار کند.
ابراهیمى با بیان اینکه میزان دستمزد پزشک در ایران 
را با کشور هاى همجوار و سایر کشور هاى دنیا مقایسه 
کنید، تصریح کرد: این افراد سرمایه هاى ملى هستند 
و ســرمایه گذارى مى کنیم و پزشــک خوب تربیت 

مى کنیم، اما هنر جذب کردن آن ها را نداریم.
نماینده مردم سلســله و دلفان افزود: بر اســاس آمار 80 
هزار پزشک عمومى در کشــور وجود دارد یعنى به ازاى 
هر یکهزار نفر جمعیت یک پزشک وجود دارد و وضعیت 
ما به لحاظ وجود پزشک نسبت به سایر کشور ها شرایط 
خوبى است. وى افزود: سوالى که مطرح است این بوده 
که چرا در مناطق محروم کشور با کمبود پزشک مواجه 

هستیم. عضو کمیسیون بهداشــت مجلس شوراى 
اسالمى عنوان کرد: میزان پرداختى به پزشکان واقع 
بینانه نیست و بهتر است که این پرداخت ها واقع بینانه 
دیده شود و بهترین امکانات و حقوق در اختیار پزشکان 

قرار داده شود چرا که در خارج از کشور بهترین امکانات 
و حقوق را در اختیار آن ها قرار مى دهند و این سبب شده 

آنان با رغبت بیشترى اقدام به مهاجرت کنند.
ابراهیمى گفت: با کمیسیون بهداشت مجلس صحبت 

شده مبنى براینکه موضوع پلکانى که دارد اتفاق مى افتد 
نمى گذارد درآمد پزشــکان درســت و حسابى باشد و 
مالیات سنگینى که بر دوش آنان گذاشته شده ترجیح 

مى دهند که مهاجرت کنند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس پاسخ مى دهد؛

دلیل مهاجرت 
پزشکان چیست؟
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محمدمهدى فرقانى، استاد علوم ارتباطات و روزنامه نگارى 
با بیان این نکته که تمامى رسانه هاى معتبر و بین المللى دنیا 
براى انتشار اخبار، شیوه نامه دارند، توضیح مى دهد: در تمامى 
دنیا اخبارى که بویژه به احساسات عمومى و جریحه دار شدن 
آن ها مرتبط شده و بدآموزى داشته و الگو هاى انحرافى در 
جامعه به دنبال دارد، رسانه ها نباید اخبارى را که احساسات 
عمومى را جریحه دار مى کنند، منتشر کنند، همه رسانه ها 
باید در این خصوص کد هاى حرفه اى داشته باشند که هم 

خبرنگاران و هم سردبیران آن ها را رعایت کنند.

بازتولید خشونت، ممنوع!

04

قطعا یکى از راحت ترین راه ها براى این انتخاب درست و 
گفتن «بله» اى محکم، مشــورت یا مشاوره گرفتن براى 
شناخت دقیق از طرف مقابل است. به غیر از افراد خانواده 
که بهتریــن و نزدیک ترین افراد بــراى کمک گرفتن در 
شناخت فرد مقابل و تصمیم درست براى ازدواج هستند، 
بهره گرفتن از مشاوران ازدواج رســمى و معتبر مى تواند 
کمکى براى انتخاب هاى بهتر و کاهش جدایى ها باشد. اما 
در این مسیر حاشیه ها فراوان است و بدتر از همه در اولین 
گام هزینه هاى میلیونى آن براى دختران و پســران، مانع 
از مشاوره گرفتن مى شود.ســایه هزینه هاى میلیونى این 
مشاوره ها باعث شده است پاى خیلى از دختران و پسران 

دم بخت به این مراکز باز نشود.

هزینه هاى میلیونى
 «بله» گفتن

امام جمعــه کوهنانى گفت: بانــوان تالش کنند تا 
مســائلى از جمله عفاف و حجاب، ســبک زندگى 
اسالمى، تربیت قرآنى و روحیه اسالمى و انقالبى را 

در جامعه ترویج دهند.
حجت االســالم آروانى با بیان اینکه بانوان در هر 
جامعه اى به عنوان ستون صیانت از ارکان خانواده و 
اجتماع محسوب مى شوند، گفت: امروز بانوان ایران 
اسالمى با حفظ عفاف و حجاب و حضور اجتماعى 
و فرهنگى خود عالوه بــر تبلیغ آموزه هاى دینى در 

کاهش و پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى نیز نقش 
مهمى دارند. وى در پایان با بیان اینکه ترویج سبک 
زندگى اسالمى ایرانى، شناسایى آسیب هاى اجتماعى 
و برنامه ریزى در راستاى کاهش معضالت فرهنگى 
اجتماعى از رسالت هاى مهم بانوان فعال در حوزه دین 
و فرهنگ است، خاطر نشان کرد: امروز بانوان تالش 
کنند تا مسائلى از جمله عفاف و حجاب، سبک زندگى 
اسالمى، تربیت قرآنى و روحیه اسالمى و انقالبى را 

در جامعه ترویج دهند.

بانوان نقش مهمى در
 کاهش آسیب هاى اجتماعى دارند

آسیب هاى اجتماعى هر منطقه و استان به فراخور 
همان منطقه داراى تنوع و تفاوت هاى کم و زیادى 
با دیگر مناطق اســت. این آسیب ها هرچند در نگاه 
اول به عنوان مشــکالت عمومى جامعه شناخته 
مى شوند اما با اندکى تامل به خوبى مشخص است 
که در صورت نداشــتن راهکار و مسیر حل چنین 
آســیب هایى، در آینده باید در انتظار بزرگتر شدن 
و در نتیجــه همه گیرى و تبدیل به معضل شــدن 

آن ها باشیم.
آذربایجان غربى به عنوان اســتان مرزى و داراى 
فرهنگ ها و آداب و رســوم متنــوع از بابت تنوع 
جمعیتى و مذهبى، در مبحث آسیب هاى اجتماعى 
داراى ویژگى هاى خاص خود است و شاید در برخى 
مناطق کشور برخى از آســیب هاى موجود در این 

استان مشاهده نشوند.
معاون پیشــگیرى اداره کل بهزیســتى اســتان 

آذربایجان غربى در زمینه آسیب هاى اجتماعى رایج 
در این استان اظهار داشت: 5 آسیب اجتماعى رایج 
در استان شــامل اعتیاد، طالق، خشونت خانگى، 

حاشیه نشینى و خودکشى مى شود.
پروین محمدپورى در مورد اقدامات انجام شــده 
براى جلوگیرى از این آسیب ها نیز گفت: کنترل و 
مدیریت آسیب هاى اجتماعى بسیار  هزینه بر است و 
به جاى اینکه این هزینه ها صرف آموزش، فرهنگ 
و درمان شود، صرف کنترل، مدیریت و ساماندهى 

به آسیب هاى اجتماعى مى شود.
بهزیســتى  کل  اداره  پیشــگیرى  معــاون 
آذربایجان غربى، با اشــاره به اینکه اعتیاد داراى 
مقــام اول در موضوع آســیب هاى اجتماعى در 
سطح این استان است، از طالق به عنوان دومین 
آســیب اجتماعــى مطــرح در آذربایجان غربى

 یاد کرد.

5 آسیب اجتماعى مطرح در آذربایجان غربى

سخنگوى کمیســیون تلفیق بودجه سال 1401 از 
مصوبه این کمیســیون براى افزایــش وام ازدواج 
جوانان به 150 میلیون تومان و همچنین پرداخت 

وام فرزندآورى خبر داد.
رحیم زارع در توضیح آخرین مصوبات کمیســیون 
تلفیق اظهار کرد: کمیسیون تلفیق، بانک مرکزى 
را مکلف کرد که 200 هــزار میلیارد تومان از منابع 

لحســنه  ض ا قر
جارى و ســپرده هاى 
قرض الحســنه براى 
وام  و  اشــتغالزایى 

ازدواج پرداخت کند.
وى ادامــه داد: براین 
اســاس به هــر یک 
زوجین که تاریخ عقد 
آنها از اول فروردین ماه 
سال 1397 تا 1401 
باشد 120 میلیون وام 
ازدواج داده مى شــود 

مبلغ وام ازدواج بــراى زوج هاى زیر 25 ســال و 
زوجه هاى زیر 23 سال 150 میلیون تومان است.

وى افزود: همچنین 20 هزار میلیارد تومان در اختیار 
کمیته امداد و 7000 میلیارد تومان در اختیار سازمان 

بهزیستى براى اشتغالزایى داده مى شود.
سخنگوى کمیســیون تلفیق بودجه 1401 درباره 
وام فرزندآورى گفت: مبلــغ وام فرزندآورى براى 
فرزند اول 15 میلیون تومان، فرزند دوم 25 میلیون 

تومان، فرزند سوم 35 میلیون تومان، فرزند چهارم 
45 میلیون تومان و بیشتر از پنج فرزند 50 میلیون 

تومان است.
وى ادامه داد: به کسانى که بیشتر از سه فرزند دارند 
مبلغ 150 میلیون تومان وام ودیعه مسکن یا خرید 
مسکن داده مى شود مابقى تسهیالت اشتغالزایى در 
سال آینده در اختیار شوراى برنامه ریزى استان ها 

براى پرداخت وام هاى اشتغالزایى و تصمیم گیرى 
داده خواهد شد.

زارع دربــاره این کــه چه زمانى بررســى جزییات 
بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان مى رسد، گفت: 
کمیسیون تلفیق تا پایان هفته جمع بندى نهایى را 
انجام خواهد داد نمایندگان بعد از آن 10 روز فرصت 
براى ارائه پیشــنهادات دارند. از اوایل اســفندماه 

بررسى جزییات در صحن علنى شروع مى شود.

وام ازدواج جوانان 150 میلیون تومان شد 05

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعى گفت: هیئت وزیران 
باید مبلغ عیدى را اعالم کند و سپس تامین اجتماعى تمهید 
مى کند که عیدى را پرداخت کند. مشکلى در این باره نخواهیم 
داشــت و منتظریم این عدد اعالم شود.میرهاشم موسوى 
در پاســخ به اینکه آیا عیدى همراه با حقوق بهمن ماه واریز 
مى شود؟ گفت: باید ببینیم چه زمانى اعالم مى کنند؛ مشکلى 

در پرداخت نداریم.

زمان واریز عیدى ها

سرپرست اداره کل امور اجتماعى استاندارى کرمان مى گوید براساس بررسى ها بیشتر 
افرادى که مرتکب آسیب هاى اجتماعى مى شوند در واقع این نوع رفتارهاى آسیب گونه 
در نظرشان هنوز به آسیب تبدیل نشده است لذا در این صورت نمى توان توقعى هم 

داشت که آنچنان که موردانتظار است مشکل حل شود.
احمد دهقانى تاکید کرد: بیشتر مواقع علت تکرار رفتارهاى آسیب گونه در جامعه به علت 
آن است که این رفتارها در نظر افراد هنوز به آسیب تبدیل نشده است لذا در این زمینه 

ابتدا نیازمند تغییر نگرش ها هستیم.
دهقانى تاکید کرد: در این زمینه انجام اقدام مهم نیازمند تغییر نگرش مردم است که به 

تبع آن تغییر رفتار نیز اتفاق مى افتد.
این مسئول اســتاندارى کرمان افزود: آنچه که ما امروز نسبت به آن ابراز نگرانى مى 
کنیم رفتارهاى آسیب گونه برخى افراد در جامعه است که در این زمینه ابتدا باید بر روى

 نگرش هاى این افراد تمرکز کرد و با بهره گیرى از شیوه هاى مناسب نگرش ها را تغییر 
داد.  وى با بیان اینکه در حوزه آسیب هاى اجتماعى باید به دنبال کلیدواژه هاى اساسى 
و شیوه هاى علمى مناسب حل آسیب باشیم ادامه داد: آسیب هاى اجتماعى را مى توان 
نتیجه ضعف ها در سالمت و بهداشت روان دانست لذا باید زمینه ارتقاى سالمت روان 
و بهداشت روان را با تمرکز بر شیوه هاى علمى و کارشناسى افزایش دهیم و براى دیدن 

نتیجه آن صبور باشیم.
دهقانى تاکید کرد: زمینه مهارت هاى دهگانه زندگى مشروط به آموزش موثر است که 

اثر آن در شهر دیده و به برند تبدیل شود.
وى در ادامه با تاکید بر ضرورت انجام فعالیــت ها با هدف افزایش تاب آورى، کنترل 
افسردگى و برقرارى تعادل گفت: آموزش ها در این زمینه باید با بهره گیرى از ابزارهاى 

هنرى و ادبى مناسب ارائه شود.

علت تکرار رفتارهاى آسیب گونه در جامعه

یک روانشناس گفت: ما در عصر رسانه هستیم و با رسانه از خواب بیدار مى شویم، 
غذا میخوریم و همیشه در معرض اطالعات آن هستیم. این دسترسى مستقیم باعث 
مى شود بیشترین تاثیر پذیرى را از موضوعات رسانه داشته باشیم و انتشار فیلم هاى 
قتل، درگیرى و سرقت اگر به طور مکرر اتفاق بیفتد مى تواند حساسیت افراد را نسبت 

به این موضوعات کاهش دهد و قبح مسئله را بشکند.
به گفته نیکوگفتار وقتى در جامعه امکان تخلیــه هیجانات افراد به صورت مثبت 
ومنفى وجود نداشته باشد بخشى از هیجانات امکان برون ریزى پیدا نمى کند و فرد 
به دنبال نفر و موقعیت مى گردد که هیجانات را تخلیه کند و یک راه آن مشــاهده 

فیلم ترسناك و خشونت بار براى تخلیه هیجان است.
او گفت: انتشار فیلم هاى خشونت بار مى تواند این ایده را در بعضى از افراد ایجاد کند 

که با اعمال رفتار خشونت آمیز مى شود مورد توجه قرار گرفت.

پخش فیلم ها و تصویر خشن جامعه را نا امید مى کند

سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعى سازمان بهزیستى کشور با تاکید بر لزوم 
توسعه اورژانس اجتماعى براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و نیاز اورژانس 
اجتماعى به بودجه، گفت: جدول بودجه سال آینده جدول کلى (گلوبال) بوده و قابل 

تفکیک نیست.
محمود علیگو تصریح کرد: براســاس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیازمندیم 

اورژانس اجتماعى را در برخى شهرها تاسیس کنیم اما هیچ منابعى در دست نیست.
وى خاطرنشان کرد:  تا کنون 160 مرکز اورژانس اجتماعى در شهرها تاسیس شده 
اســت که در برخى از این مراکز خودرو نداریم یا اینکه داراى خودروهاى فرسوده اى 

هستند که نیاز به بازسازى دارد.

سازمان بهزیستى که مسئولیت اصلى حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و 
بزه دیده را برعهده دارد، با مشارکت دستگاه هاى اجرایى، نهادهاى حمایتى و مددکاران 
اجتماعى نسبت به شناسایى، پذیرش، حمایت، نگهدارى و توانمندسازى این گروه 
اقدام مى کند. همچنین مددکاران اجتماعى بهزیستى در اورژانس اجتماعى یا مأموران 
نیروى انتظامى مکلفند در موارد مشاهدة طفل و نوجوان بدون همراهى والدین، اولیا یا 
سرپرست قانونى در وضعیت مخاطره آمیز، نسبت به ثبت اطالعات و شناسایى خانواده 
وى اقدام و در صورت عدم نیاز به اقدامات حمایتى، وى را به خانواده تحویل و موارد 
خطر را به آنها تذکر دهند و در صورت نیاز به حمایت، طفل و نوجوان را به پایگاه هاى 

بهزیستى معرفى کنند.

لزوم توسعه اورژانس اجتماعى براساس قانون حمایت از اطفال
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بر اســاس گزارس مرکز آمار ایران، میانگین سن مادرى 
زنان ایرانى در حال افزایش بوده و به 29 سال رسیده است! 
این درحالى است که افزایش سن مادرى، عالوه بر شکاف 
نسلى بین مادر و فرزند، از نظر سالمتى نیز آسیب هایى را 
متوجه مادران مى کند.امروزه با تغییر ذهنیت زنان در امر 
فرزندآورى رو به رو هستیم؛ متاسفانه زنان مانند نسل هاى 
گذشته، فرزند را مایه افتخار نمى دانند و به غلط فرزندآورى 

به عنوان نوعى نادانى تلقى مى شود!

سن مادرى به 29 رسید

گرایش به فرزندآورى و مادر شدن، گرایش اکثریت مطلق زنان ایرانى است به  نحوى که 
بر پایه نتایج پیمایش کشورى ارزش ها و نگرش هاى ایران، بیش از 99/5 درصد زنان 

گرایش به داشتن دست کم یک فرزند دارند.
بر پایه یک پژوهش دیگر مربوط به ســال 1396 نیز، ســه انگیزه مهم در گرایش به 
فرزندآورى در میان زنان «دوست داشتن فرزند»، «دوست داشتن مادر شدن» و «قرار 
داشتن در سنین مناسب فرزندآورى» گفته شده است؛ این موضوع نشان مى دهد که زنان 

کشورمان ضمن دلبستگى به مادرى، به محدودیت زمان فرزندآورى نیز آگاه هستند.
اکنون باید به این موضوع پرداخت که چرا با وجود گرایش اکثریت بى چون  و چراى زنان 
به فرزندآورى، میانگین سن مادرى در دهه نود، 1/1 سال افزایش یافته است! به نحوى که 
در 18 درصد همه والدت ها و در 12 درصد والدت هاى بار اول ســال 1399، سن مادر 

بیش از 35 سال بوده است!
در پژوهش یاد شده آمده است که به  غیر از دلیل «بس بودن فرزندان»، «نداشتن درآمد 
کافى»، «نبود مسکن مناسب» و «نگرانى از تأمین آینده فرزندان» سه دلیل برجسته 
براى گرایش نداشتن به فرزندآورى است؛ این نتایج همسو با نتایج پیمایش کشورى 
زندگى خانوادگى در ایران است که بر پایه آن «نگرانى از آینده فرزندان»، «سخت بودن 
تربیت فرزندان» و «ناتوانى از تأمین هزینه هاى فرزندآورى» برجسته ترین عوامل ذکر 

شده به عنوان محدودیت ها و بازدارنده هاى فرزنددار شدن هستند.
عالوه بر علل یاد شده، عامل غیرمستقیمى در افزایش سن مادرى تأثیر چشم گیر داشته 
است؛ در حالى بر پایه سالنامه آمارى سازمان ثبت  احوال میانگین سن نخستین ازدواج 
زنان در کشور به 23/4 سال رسیده است که نتایج دو پیمایش ارزش ها و نگرش هاى 
ایرانیان و پیمایش زندگى خانوادگى در ایران نشان مى دهد، میانگین سن دلخواه ازدواج 
براى زنان در کشور بین 20/5 تا 21/5 سال است؛ به این معنا میان خواسته  مردم براى 
ازدواج و پیش آمدن رخداد براى آن ها دو سال فاصله است. از سوى دیگر، افزایش سن 
مادرى پیامدهاى اجتماعى و فرهنگى نیز در پى دارد؛ به این معنا که با افزایش فاصله 
میان پدر و مادر و فرزند، پیوند میان نسلى در میان آن ها به درستى برقرار نمى شود؛ این 
موضوع عالوه بر دشوار کردن مسیر تربیت، زمینه ســاز پدیدار شدن ناسازگارى میان 

فرزندان و پدر و مادر مى شود!
این پدیده موضوعى است که خود به عنوان مانع فرزندآورى از زبان پدر و مادر بیان شده 
است؛ بر این پایه 62 درصد از پاســخگویان با این گزاره که سخت بودن تربیت فرزند 
مانع فرزندآورى است، موافق بوده اند؛ این موضوع، زمانى سخت تر مى شود که بدانیم 
در دو دهه گذشته میانگین زمان گفتگو میان اعضاى خانواده از 2 ساعت به 20 دقیقه 

کاهش پیدا کرده است! 

چرا سن مادرى افزایش یافته است؟
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گوشه اى از اقدامات شهردارى اصفهان در ایام ا... دهه مبارك فجر 
خط 2 متروى اصفهان در حال اجرا است

شهردار اصفهان گفت: هفته گذشته دستگاه TBM در ضلع غربى خط دوم متروى اصفهان، از ایستگاه کهندژ به ایستگاه شهید خرازى رسید تا در ادامه به سمت 
ایستگاه آیت ا... کاشانى حرکت کند.

على قاسم زاده با بیان اینکه آذین بندى هاى انجام شده به مناسبت ایام ا... دهه فجر انقالب اسالمى ایران، شهر را به ویژه در شب ها جذاب و دیدنى تر کرده است، 
افزود: با توجه به برگزارى جشن هاى مختلف در محالت شهر، شاهد افزایش شادابى شهروندان هستیم.

وى با اشاره به انجام عملیات حفارى تونل هاى خط دو متروى اصفهان، گفت: هفته گذشته دستگاه TBM ضلع غربى خط دو متروى اصفهان از ایستگاه کهندژ 
به ایستگاه شهید خرازى رسید تا در ادامه به سمت ایستگاه آیت ا... کاشانى حرکت کند.

قاسم زاده ادامه داد: در زیر شهر، شهرى در جریان است و کارگران و مهندسان تالش مى کنند تا خط دو مترو را آرام آرام مهیا کرده و بخشى از ترافیک آزاردهنده 
را از سطح شهر به زیر زمین انتقال دهند.

میزبانى میدان هاى اصلى شهر از 
رویداد «به قامت پرچم»  

رویداد «به قامت پرچم» به مناســبت ســالروز پیروزى 
انقالب اســالمى تا 21 بهمن ادامه داردمعاون اجتماعى و 
مشارکت هاى مردمى سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى 
شــهردارى اصفهان با اعالم این خبر گفت: این رویداد به 
مناســبت دهه مبارك فجر با همکارى اداره رویدادهاى 
اجتماعى سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان، تاالر هنر، هنرسراى خورشید و اداره هاى فرهنگى 
اجتماعى مناطق 15 گانه از 11 بهمن ماه به مدت 10 شب در 

10 نقطه پرتردد و پرمخاطب شهر برگزار مى شود. 
سعید امامى با بیان اینکه این برنامه یک ساعته شامل اجراى 
قطعاتى از آهنگ هاى انقالبى است، افزود: هنرمندان در این 
رویداد ترکیبى با استفاده از سازهاى بادى، 12 قطعه انقالبى 

را به صورت زنده مى نوازند.
وى ادامه داد: همچنین یک یا دو نمایش خیابانى نیز قبل 
و بعد از اجراى موسیقى اجرا مى شــود که در واقع رپرتوار 
تئاتر خیابانى اســت.  امامى ادامه داد: براى این برنامه طى 
فراخوانى از سوى تاالر هنر، از گروه هاى تئاتر براى اجراى 

نمایش هاى مرتبط با دهه فجر دعوت شده است.

ساماندهی مسیرهاي منتهی به چهارباغ
مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان ضمن تبریک آغاز دهه فجر، در تشریح اقدامات، بهره بردارى ها و فعالیت هاى فرهنگى و عمرانى به این مناسبت اظهار کرد: پروژه ساماندهی گذر جهان آرا در کمتر از سه ماه تکمیل شده و 
آماده بهره بردارى است. میثم بکتاشیان با بیان اینکه سنگین ترین ترافیک شهر در منطقه یک رقم مى خورد، تاکید کرد: به منظور آسایش شهروندان در زمان انتظار در ایستگاه هاى اتوبوس، پنج ایستگاه مطابق با استانداردهاي 

تعیین شده ساخته و به مناسبت ایام ا... دهه مبارك فجر راه اندازى و آماده بهره بردارى مى شود.
مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان در ادامه  از اجراي 10 عنوان برنامه فرهنگی و انقالبی در ایام ا... دهه مبارك فجر 1400 با مشارکت تشکل هاى مردمی در این منطقه خبر داد و افزود: با توجه به شیوع مجدد بیماري کرونا،  

همه این برنامه ها ضمن رعایت دستورالعمل هاى بهداشتی در فضاي باز اجرا مى شود.
وى خاطرنشان کرد: در این برنامه ها قالب هاي متنوع براي سلیقه هاى مختلف شهروندان در نظر گرفته شده که برگزاري جشن، برپایی نمایشگاه، تجلیل از خانواده شهدا،  نشست، همایش و یادواره ها ازجمله آنهاست که طی 
زمان بندى اعالم شده در درگاه هاى اطالع رسانى شهرداري، برگزار مى شود. وى در تشریح دیگر برنامه هاى این منطقه به مناســبت ایام ا... دهه فجر1400، از نصب یادمان هاي آیت ا... خادمی و شهید خرازي خبر داد و گفت: 

یادمان هاي آیت ا... خادمی و شهید خرازي که توسط هنرمندان اصفهانى ساخته  شده است در دهه مبارك فجر در مکان هاي جانمایی شده، نصب مى شود.

م
آ
ت
مم
هه
و
ز
ی

و ر ر ش

احداث ایستگاه آتش نشانى، ورزشگاه و بازیکده در منطقه 14 
ایستگاه آتش نشانى شماره 19، ورزشگاه  امام خمینى(ره) و بازیکده حصه سه پروژه شاخصى هستند که منطقه 14 شهردارى اصفهان نسبت 

به احداث آنها اقدام کرده است.
مدیر منطقه 14 شهردارى اصفهان در این باره گفت: ایستگاه آتش نشانى شماره 19 با 1600 مترمربع زیربنا و 1300 مترمربع مساحت ساخت، 
از مهمترین پروژه هاى این منطقه است که نقش مهمى در راستاى تامین نیاز منطقه به ایستگاه آتش نشانى و افزایش ضریب ایمنى ایفا 
مى کند. ورزشگاه  امام خمینى(ره) پروژه دیگرى است که در محله امام خمینى (ره) منطقه 14 احداث شده است. به گفته مدیر این منطقه، این 
ورزشگاه که ویژه ورزش هاى رزمى احداث شده 750 مترمربع زیربنا دارد و ساختمان ادارى آن در سه طبقه با مساحت 550 مترمربع احداث 
شده است. کریمی درباره بازیکده حصه هم اظهار کرد: این بازیکده در محله کم برخوردار حصه احداث شده و امکاناتى همچون بازى هاى 

چند منظوره، بازى هاى ماز، کارگاه نجارى، مبلمان شهرى و آالچیق براى آن طراحى شده است.
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آتشنشان تگا افتتاح مرکز جامع واکسیناسیون در شمال شهر اصفهانااحداثای
مرکز واکسیناسیون شمال شهر اصفهان با حمایت مدیریت شهرى، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه علوم پزشکى اصفهان به بهره بردارى رسید.

فرماندار اصفهان در این مراسم اظهار کرد: بهترین اقدام براى گرامیداشت ایام ا... دهه فجر برپایى جشن خدمت به مردم است، زیرا معتقدیم باید به مردم 
به هر شکل خدمت کنیم. 

 محمدعلى احمدى افزود: خوشحالیم که همزمان با افتتاح رسمى مرکز تجمیعى واکسیناسیون در شمال شهر اصفهان، مردم در حال تزریق واکسن هستند 
و این افتتاح به صورت نمایشى رقم نخورده است. مدیر منطقه 7 شهردارى اصفهان نیز در این مراسم اظهار کرد: امروز اهمیت واکسیناسیون برکسى 
پوشیده نیست و همه کادر پزشکى، جهادگرانه در عرصه تامین سالمت مردم پا در میدان گذاشته اند. على اصغر شاطورى با بیان اینکه مدیریت شهرى 
خود را موظف به انجام رسالت تامین سالمت مردم و شهروندان مى داند، افزود: توجه به بهداشت شهرى از وظایف مهم شهردارى محسوب مى شود، لذا 

شهردارى اصفهان از ابتدا تمام قد در کنار متولیان امر سالمت ایستاده و به این عرصه ورودى جدى داشته است.

موال على (ع

 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى مشروحه ذیل که از محل اعتبارات عمرانى استانى سال 1400 به شماره 
فراخوان 2000003334000005 و 2000003334000006 و 2000003334000007 که از محل اعتبارات عمرانى و به صورت نقدى پیش بینى اعتبار 
گردیده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به صورت مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط و تشخیص صالحیت شده واگذار نماید. کلیه 
مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى 
دولت (ستاد) با امضاء الکترونیکى به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

مهلت زمانى ارائه پیشنهادات تا ساعت 19 روز یک شنبه 1400/12/01
مهلت زمانى ارائه فیزیکى پاکت الف تا آخر وقت ادارى دوشنبه  1400/12/02

محل ارائه فیزیکى پاکت ضمانتنامه (پاکت الف): اصفهانـ  هتل پلـ  ابتداى بلوار آئینه خانهـ  جنب بن بست ماهـ  طبقه اولـ  اتاق 110ـ  اداره 
حراست

زمان بازگشایى پاکات 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/12/03 مى باشد.  
مکان بازگشایى پاکات: اصفهان، ابتداى بلوار آئینه خانه هتل پل جنب بن بست ماهـ  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى استان اصفهانـ  سالن 

جلسات طبقه سوم، (جهت اطالعات بیشتر با دفتر فنى و مهندسى اداره کار به شماره تماس 36671764) 

آگهى مناقصه (نوبت اول)

م.الف: 1274499   اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان 

چاپ اولچاپ اول

مبلغ تضمین شرکت برآورد اولیه به ریالرتبه و رشته مورد نیازنوع قراردادعنوان پروژه
در مناقصه

تاریخ انتشار 
در سامانه

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه از سایت

تکمیل ساختمان 
ادارى شهرستان 

دهاقان
رتبه 5 رتبه ابنیه و پیمانکار فهرست بها

400,000,0001400/11/17 ریال5,537,699,860شخص حقیقى رتبه 1
تا ساعت 19 
روز پنج شنبه 
1400/11/21

تکمیل ساختمان 
ادارى شهرستان 

سمیرم
رتبه 5 رشته ابنیه و پیمانکار فهرست بها

400,000,0001400/11/17 ریال5,621,326,246شخص حقیقى رتبه 1
تا ساعت 19 
روز پنج شنبه 
1400/11/21

تکمیل ساختمان 
ادارى شهرستان 

چادگان
رتبه 5 رشته ابنیه و پیمانکار فهرست بها

700,000,0001400/11/17 ریال11,382,208,665شخص حقیقى رتبه1
تا ساعت 19 
روز پنج شنبه 
1400/11/21

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

واگذار نماید.          
مشخصات:

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

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

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

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

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

آگهى مزایده 

م.الف: 1271213   مجید زمانى  - شهردارطالخونچه

نوبت دومنوبت دوم

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مذکور دعوت مى شود تا در جلسه مجمع عمومى 
فوق العاده در ساعت 10 صبح مورخ 30 / 11 / 1400 در استان اصفهان، شهرستان اصفهان، 
بخش مرکزي، شهر اصفهان، محله چشمه باقرخان، خیابان بزرگمهر، خیابان بالل غربی، 
پالك -26 ، ساختمان زمرد، طبقه ششم، واحد 18 و کدپستى 8156633561 تشکیل 

مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- انحالل شرکت
2- تعیین محل تصفیه
3- تعیین مدیر تصفیه

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده 
شرکت توسعه زیرساخت امالك نوین آپادانا ثبت شده

 به شماره 66059 و شناسه ملى 14009559856

دعوت کننده: رئیس هیئت مدیره

در سومین نشست شــوراى راهبرى و توسعه مدیریت 
استان اصفهان، دستاوردهاى شــرکت آب و فاضالب 
در افزایش بهره ورى و خدمت رســانى پایدار به مردم 

تشریح شد. 
در این جلســه که با حضور اســتاندار و رئیس سازمان 
ملى بهره ورى کشور برگزار شد، معاون منابع انسانى و 
تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان 
این که از ســال 1389 کمیته بهره ورى در این شرکت 
تشکیل شد افزود: با استقرار چرخه مدیریت بهره ورى، 
تجزیه وتحلیــل وضعیت موجود، تدویــن برنامه هاى 
عملیاتى در زمینه رشد، ارتقاء و اقدامات اصالحى در تمام 

بخش هاى آبفاى اصفهان اجرایى شد.

مجتبى قبادیان به بهبود کارایى فرایندها در بخش آب 
اشاره کرد و اظهار داشــت: افزایش سرانه آب تولیدى، 
کاهش هدر رفت آب با هدف دسترسى پایدار مردم به آب 
شرب سالم و بهداشتى، مدیریت فشار و زون بندى شبکه 
آب، تله مترى تاسیســات آب، هوشمندسازى خطوط 
انتقال و شبکه توزیع آب از جمله اقداماتى بود که آبفاى 
استان اصفهان براى آبرسانى عادالنه و پایدار و همچنین 

غلبه بر تبعات ناشى از بحران کم آبى به اجرا در آورد.
وى افزود: در بخش فاضالب نیز بهبود کارایى فرآیندها 
شامل افزایش ظرفیت تاسیسات فاضالب، توسعه طول 
شبکه و خطوط انتقال، اصالح و بازسازى شبکه و خطوط 
فرسوده فاضالب نیز در دستور کار قرار گرفت و عالوه 

بر توانمند ســازى نیروى انســانى، میزان بهره ورى از 
تاسیسات نیز افزایش یافت. 

 تشریح دستاوردهاى آبفا در سومین نشست شوراى راهبرى و توسعه مدیریت استان

بــه منظور بهینه ســازى مصــرف انــرژى و کاهش 
آالینده ها, دو پروژه زیست محیطى همزمان در شرکت 

پاالیش نفت اصفهان انجام مى شود. 
پروژه اول شــامل کاهش گازهاى ارسالى به مشعل از 
مبدأ و پروژه دوم، بازیابى گازهاى فلر (FGR) به منظور 
بازیافت باقیمانــده گازها و به صفر رســاندن گازهاى 

مشــعل اســت. واحد بازیابى گاز هاى مشــعل که در 
بسیارى از پاالیشگاه هاى به روز دنیا وجود دارد، شامل 
فرآیندى است که براى به صفر رساندن گاز هایى که در 

مشعل هاى پاالیشگاه مى سوزد احداث مى شود. 
در کنــار بازیافت گاز، ســیاالت نفتى مایع به دســت 
مى آید که ارزش اقتصادى باالیــى دارد. پروژه امکان 

سنجى بازیابى گاز هاى مشعل در شرکت پاالیش نفت 
اصفهان در سال 1400 در قالب پروژه دانشجویى مقطع 
کارشناسى ارشــد، توسط دانشــجو عارف عابدینى،  با 
هدایت و راهنمایى اداره مهندسى پاالیش و اداره محیط 
زیست پاالیشــگاه و با نظارت واحد پژوهش و فناورى 

پاالیشگاه اصفهان انجام مى شود .

امکان سنجى احداث واحد بازیابى گازهاى فلر در شرکت پاالیش نفت 


