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بیان آسیب هاى اجتماعى به زبان هنرفوت 70 کودك در اصفهان از نیمه بهمن ماهخداحافظى 2 کارگردان مشهور با جشنواره فجراحتمال حمله ملخ ها به ایران قوت گرفت محمد محبى، لژیونر خاص ایران اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

خرماى 
ماه رمضان 

تأمین شده است

هشدار استاندار اصفهان به بانک ها 
3

5
دستگیرى سارق 

7 میلیاردى منازل 
اصفهان

رئیس انجمن ملى خرماى ایران گفت: امسال تولید 
متوسط سالیانه را داشته ایم به طورى که برآورد 

مى شود در سال زراعى 1400 یک میلیون و
250 هزار تن تولید خرما را در کشور داشته باشیم.
محسن رشید فرخى افزود: امسال 20 درصد از...

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از دستگیرى 
ســارق 70 میلیارد ریالى منازل اصفهان توسط 
کارآگاهان پلیس آگاهى این فرماندهى در غرب 

کشور خبر داد.
سردار محمدرضا میرحیدرى گفت: در پى شکایت 
تعدادى از شهروندان ساکن در منطقه غرب شهر 
اصفهان مبنى بر سرقت از منازل آنها یک سارق 
غیربومى که از هشــت منزل بالغ بر 70 میلیارد 
ریال اموال را به ســرقت برده بود طى عملیاتى 
پیچیده توســط کارآگاهان پلیــس آگاهى این 

فرماندهى در غرب کشور دستگیر ...

«پیرقوچ»  ثبت ملى شد«پیرقوچ»  ثبت ملى شد
درخت درخت 300300 ساله دهاقان با حساسیت بیشترى محافظت خواهد شد ساله دهاقان با حساسیت بیشترى محافظت خواهد شد

3

مرتضوى: اجرا نکردن مصوبات شوراى گفتگوى بخش خصوصى با دولت برخورد قانونى به همراه دارد

مظاهرى و جهانى؛
 2 خرید با هزاران امید

دو خرید زمستانى سپاهان در اولین حضور با پیراهن این تیم، محرم 
نویدکیا را امیدوار به ادامه مسابقات کردند.

همانطور که محرم نویدکیا در مصاحبه  خود پس از شایعات مربوط 
به استعفا شرح داده بود، سپاهان با...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

 افزایش
 40 درصدى بارش  
در سرچشمه هاى 

زاینده رود

مواردى از فروش سالح در فضاى مجازى 
کالهبردارى است 

3

6سال هجدهم /شماره 6
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بازگشت بازگشت 
موفق موفق 

نورافکن نورافکن 
از تیم ملىاز تیم ملى

وزیر کشور تشریح کرد؛وزیر کشور تشریح کرد؛

نقش هویت نقش هویت 
شهرى در کاهش شهرى در کاهش 

آسیب هاى آسیب هاى 
اجتماعىاجتماعى

2

7

رئیس سازمان غذا و دارو  رئیس سازمان غذا و دارو  
پاسخ مى دهدپاسخ مى دهد

علت علت 
کمبودهاىکمبودهاى

دارویى دارویى 
اخیراخیر

4

شــهردارى حبیب آباد در نظر دارد به اســتناد مصوبه شــماره 26 
مورخ 1400/09/21 شوراى اسالمى شهر حبیب آباد نسبت به بهره بردارى 
پارکینگ ماشین آالت واقع در شهر حبیب آباد، بلوار معلم را از طریق 
آگهى مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار 
نماید لذا  از  واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/12/07 

به دبیرخانه شهردارى حبیب آباد مراجعه نمایند. 
سعید باقرى - شهردار حبیب آباد 

آگهى مزایده عمومى چاپ دومچاپ دوم

م.الف : 1273950

شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه 
به پیمانکاران و شرکت هاى داراى مجوز قانونى و واجدالشرایط واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مناقصه ها تا آخر وقت ادارى ساعت 14:30 روز سه شنبه 
مورخ 1400/12/03 به سامانه الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

آدرس: فوالدشهر، ابتداى بلوار آیت ا... خامنه اى شهردارى فوالدشهر تلفن: 03152622001 و 03152623013 

حسین ایزدى -شهردار فوالدشهر 

آگهى نوبت دومنوبت دوم

م.الف:1274055

نوع موضوعردیف
آگهى

شماره صورتجلسه 
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت 
مبلغ نامه (ریال)در مناقصه (ریال)

1

خرید و نصب مجموعه اسباب بازى هاى پلى اتیلن 
محوطه بازى براساس طرح و مشخصات فنى پیوست 
شامل:  خرید و نصب و بهره بردارى و اخذ تأییدیه هاى 

استاندارد براى 20 مجموعه پلى اتیلن طبق تصویر 
و مشخصات فنى پیوست و 25 سازه تاب کامل با 
نشیمنگاه پلى اتیلن و کلیه متعلقات طبق تصویر 
پیوست و 25 عدد االکلنگ با نشیمنگاه پلى اتیلن 
و متعلقات پیوست و 4000 هزار مترمربع کف پوش 
گرانول تخت hic (ارتفاع سقوط بحرانى) مناسب 

طبق استانداردهاى ملى ایران مربوطه و مشخصات 
فنى پیوست و در صورت اعالم کارفرما تعمیرات 

دستگاه هاى نصب شده سطح شهر

تجدید 
مناقصه

6/00/410
1400/08/181,750,000,00035,000,000,000

دو خرید زم
ا نویدکیا را
همانطور ک
به استعفا

اولین مسابقه، دستگرمى و پاگشا بود

سالروز والدت موالى متقیان حضرت على(ع) مبارك باد 

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: خدمات داوطلبانه و بشردوستانه این جمعیت از 

ارزش اقتصادى و اجتماعى باالیى برخوردار است.
حیدرعلى خانبازى افزود: این خدمــات در طول ایام 
خاص و ماه هاى مختلف تداوم دارد. به گفته وى، تهیه 
و توزیع حدود 57 هزار سبد حمایتى، اقالم بهداشتى، 
دارویى و مردمى در کنار مراجعه نزدیک به یک  هزار 

نفر از داوطلبان جمعیت، تنها بخشى از فعالیت هاى 10 
ماه اخیر ما در  استان بوده است.

معاون جمعیت هالل احمر اصفهان با بیان اینکه ارزش 
مجموع این کارها در این مــدت به 120 میلیارد ریال 
مى رسد، افزود: ارزش اقتصادى این فعالیت ها بویژه در 
دوران شیوع ویروس کرونا با همراهى کادر بهداشتى و 

درمان، ستودنى و مثال زدنى است.
خانبازى با اشاره به فعالیت گروه هاى موسوم به سحر 
در 2 ســال اخیر تصریح کرد: واجدان شــرایطى که 
آموزش هاى علوم تربیتى و روانشناسى را دیده بودند در 
قالب این گروه ها در عرصه هاى فرهنگى، روانشناسى، 

مشاوره و سایر خدمات اجتماعى فعالیت دارند.
وى ادامه داد: گروه هاى ســحر شــامل مددکاران و 
روانشناسانى هســتند که در حوادث و سوانح حضور 
پیدا مى کنند و خدمات و مشــاوره هاى مورد نیاز را به 

آسیب دیدگان ارائه مى دهند.

خانبازى در باره فعالیت هاى جمعیت هالل احمر استان 
در شرایط کرونایى گفت: تداوم برنامه هاى پیشگیرى 
از کووید-19 شامل همکارى در واکسیناسیون(یاران 
جوان)، طرح شهید سلیمانى، برگزارى آموزش براى 
گروه ســفیران حمایت روانى(ســحر) و برپایى دوره 
آموزشى براى خبرنگاران جوان، مهمترین برنامه هاى 
معاونت امور جوانان جمعیت هالل احمر استان در سال 

جارى بوده است.
معاون امــور جوانان جمعیت هــالل احمر اصفهان، 
اجراى طــرح ملى یاس(توانمندســازى بانوان تحت 
پوشــش کمیته امداد)، طرح ملــى دادرس(آموزش 
کمک هاى اولیه به دانش آموزان)، برنامه آموزشــى، 
فرهنگى- هنرى با عنوان«ماه نگار» و اعزام کاروان 
نیکوکارى به مناطق محروم را از دیگر برنامه هاى این 
نهاد در سال جارى اعالم کرد و افزود: این برنامه ها تا 

پایان سال نیز ادامه دارد.

خدمات داوطلبانه هالل احمر اصفهان، ارزش اقتصادى باالیى دارد

رئیس تحقیقات فرایندهاى تولید شرکت فوالد مبارکه 
در حاشیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملى فوالد ایران 
از طراحى و ساخت دستگاه فشار داغ با نرخ کرنش ثابت 

در شرکت فوالد مبارکه خبر داد.
جمشاد جمشیدیان، رئیس تحقیقات فرایندهاى تولید 
شرکت فوالد مبارکه در حاشیه ســومین جشنواره و 
نمایشــگاه ملى فوالد ایران اظهار کرد: دستگاه فشار 
داغ، دســتگاهى با تکنولوژى پیشرفته است که براى 
اولین بار در مقیاس صنعتى، توســط دانشــمندان و 
متخصصان داخلى در ایران بازطراحى و ساخته شده 
است. این دستگاه قادر اســت نرخ کرنش ثابت را در 
محدوده 0,001 بر ثانیه تا 5 بــر ثانیه به نمونه اعمال 
کند. معروف ترین شرکت ســازنده دستگاه فشار گرم 

در جهان، شرکت GLEEBLE آمریکاست و به دلیل 
تحریم هاى فعلى، اجــازه فروش آن بــه ایران داده 

نمى شود.
وى بیان کرد: در راستاى بومى سازى و جلوگیرى خروج 

ارز از کشور، این دســتگاه باعث صرفه جویى دالرى 
شــده و مهم تر از آن در خروج ارز از کشور مؤثر بوده و 

بى نیازى از واردات این محصول حاصل شده است.
رئیــس تحقیقــات فرایندهاى تولید شــرکت فوالد 
مبارکه گفت: ازآنجاکه واحــد متالورژى و فرایندهاى 
تولید شــرکت هاى تولیدکننده فــوالد براى طراحى 
مواد جدید به بررســى رفتار کارپذیرى و پدیده هاى 
بازگشت دینامیکى و اســتاتیکى این مواد قبل از نورد 
گرم نیاز دارند، بنابراین ساخت این دستگاه به کمک 
دستگاه پیچش داغ که قبال توسط متخصصین داخلى 
ساخته شده اســت، گام بلندى به سوى تحقق اهداف 
استراتژیک شــرکت فوالد مبارکه در زمینه طراحى و 

تولید محصوالت جدید است.

ساخت دستگاه فشار داغ با نرخ کرنش ثابت در فوالد مبارکه

با کاشت 50 هزار اصله نهال زربید در محوطه تصفیه 
خانه فاضالب شهر ورزنه، تعداد نهال هاى غرس شده 

در این تصفیه خانه به  72  هزار اصله رسید.
   مدیر امور آبفاى منطقه ورزنه گفــت: پس از انجام 
عملیات تسطیح محوطه تصفیه خانه فاضالب ورزنه 
با استفاده از ماشین آالت کشاورزى، در حدود 4 هکتار 
دیگر از اراضى بایر این تصفیه خانه، زیر کشت درختان 

غیر مثمر رفت.
 مهدى قاسمى افزود: سال گذشته نیز 22 هزار اصله 
نهال زربید در 2 هکتار از محوطه تصفیه خانه فاضالب 

ورزنه غرس شده بود.
وى هدف از ایجاد فضاى سبز در محیط تصفیه خانه را 

کاهش انتشار بوى نامطبوع فاضالب دانست و گفت:  
نهال زربید پس از دو سال به ثمر نشسته و قابل استفاده 

در صنایع چوب است.
  قاســمى پیش بینى کرد ســال آینده بتوان درآمدى 
معادل 2 میلیارد و 500میلیون تومان از فروش چوب 
حاصل از درختان زربید کاشته شده در این تصفیه خانه 
به دست آورد. وى با بیان این که کیفیت پساب تصفیه 
خانه فاضالب شــهر ورزنه مطابق با اســتانداردهاى 
تعریف شده است اعالم کرد: حجم پساب خروجى از 
این تصفیه خانه بین 30 تا 35 لیتر در ثانیه اســت که 
با هدف مقابله با بیابان زایى براى آبیارى درختان غیر 

مثمر مورد استفاده قرار مى گیرد.

کاشت 72 هزار اصله نهال در تصفیه خانه فاضالب ورزنه
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رئیس ســازمان غذا و دارو درباره کمبودهاى دارویى 
گفت: در رسانه ها گاهى حرف هاى کلى مى زنند. وقتى 
مى گوییم دارو کم اســت یا گران شده باید مشخص 
باشد که کدام دارو؟ ما 400 داروى مهم و اساسى داریم 
که در بیماران خاص و صعب العالج مصرف مى شوند و 
براى ما بسیار مهم هستند. تعداد زیادى از دارو را داریم 
که بدون نیاز به نسخه مصرف مى شوند. برخى داروها 
هستند که مردم آنها را نمى شناسند و ممکن است فقط 
در بخش هاى بســترى مصرف شــوند. بنابراین باید 

مشخص باشد که چه دارویى مورد بحث است. 
دکتر دارایى تصریح کرد: تنها چیزى که ارز ترجیحى 

گرفته و تا آخرین نقطه مصرف رصد مى شــود، دارو 
اســت. حال اینکه این دارو قیمت مناســبى داشته یا 
خیر، موضوع دیگرى اســت. همیشــه کمبود بوده و 
همه جاى دنیا هم هســت که دالیــل مختلف دارد. 
مثًال در بروز کرونا برخى داروها مصرفشان باال رفت، 
اما برخــى کمبودهاى مقطعى ممکن اســت به دلیل 
تجویز بیش از حد و غیر منطقى باشد یا اینکه یک دارو 
برندى باشد که مشابه تولید داخلى دارد. گاهى ممکن 
است از یک دارو 5 تولیدکننده داشــته باشیم و یکى 
از آنها دارویش در بازار نباشــد، این کمبود مقطعى و

 موقتى است.

رئیس انجمن ملى خرماى ایران گفت: امســال تولید 
متوسط سالیانه را داشته ایم به طورى که برآورد مى شود 
در سال زراعى 1400 یک میلیون و 250 هزار تن تولید 

خرما را در کشور داشته باشیم.
محسن رشید فرخى افزود: امســال 20 درصد از تولید 
خرما را صادرات داشته ایم یعنى رقم کل صادرات حدود 
270 هزار تن تا آخر ســال زراعى است. رئیس انجمن 
ملى خرماى ایران درباره قیمت هر کیلو خرما بیان کرد: 
قیمت خرما از کیلویى 10 هزار تومان تا 130 هزار تومان 
در بازار موجود است خرماى مضافتى کرمان 32 تا 35 
هزار تومان در مبدأ براى هر کیلو بوده که نسبت به چهار 

سال گذشته افزایش قیمت زیادى نداشته است.
رشید فرخى اظهار کرد: میزان تولید خرما نسبت به سال 
گذشته تقریبًا برابر است و پیش بینى براى میزان تولید 

خرما در سال جدید نداریم.
وى خاطر نشــان کرد: به اندازه کافى براى ماه مبارك 
رمضان خرما در انبار موجود داریم و مشــکلى در تأمین 
نیســت. رئیس انجمن ملى خرماى ایران عنوان کرد: 
مراکــز عرضه مســتقیم در میادین میوه و تــره بار در 
اختیار عرضه کنندگان قرار مى گیرد و فروشــگاه هاى 
زنجیره اى محصــول خرمــا را از 15 روز مانده به ماه 

رمضان تا آخر ماه رمضان مى فروشند.

علت کمبودهاى
 دارویى اخیر 

خرماى ماه رمضان 
تأمین شده است

اشتباه مى کردیم
معــاون وزیر بهداشــت، مقایســه    مهر|
اومیکرون با سرماخوردگى را اشتباه افکار عمومى 
دانســت. یونس پناهى گفت: نباید توصیه هاى 
بهداشتى نادیده گرفته مى شد. وى افزود: شاید 
در کنار بازگشایى مدارس و دانشگاه ها، این تصور 
اشتباه شکل گرفت که افکار عمومى نسبت به 
رعایت پروتکل ها بى اعتنا باشــند. معاون وزیر 
بهداشت ادامه داد: با توجه به سیاست هاى کالن 
کشــور براى ادامه زندگى عادى در کنار رعایت 
پروتکل ها، شاید بى توجهى هم شد و علت آن 
هم این بود که فکر مى کردند میزان مرگ و میر 

اومیکرون کم است.

تعطیلى سراسرى نداریم
معــاون تربیت بدنى و ســالمت    ایسنا|
وزارت آموزش و پرورش درباره چگونگى ادامه 
فعالیت مدارس در پیک ششم کرونا گفت: اصل 
را بر اقتضائات و شرایط هر منطقه گذاشته ایم و 
تعطیلى سراســرى مدارس را نداریم، مسئوالن 
هر اســتان برحســب شــرایط، تصمیم گیرى 
مى کنند که مدارس حضورى، مجازى یا ترکیبى 
از هر دو روش باشد. صادق ستارى فرد افزود: در 
برخى مدارس دانش آموزان به صورت حضورى 
و مجازى و در پاره اى مناطــق نیز کالس ها به 

صورت مجازى برگزار مى شود.

چه خبر از طرح بنزینى؟
معاون وزیر نفت گفت: طرح «بنزین    میزان|
براى همه» در مرحله مطالعه است و اگر قرار باشد 
اتفاقى در این باره بیافتد و دستاوردى داشته باشد 
اطالع رسانى خواهد شــد. جلیل ساالرى ادامه 
داد: گاهى اوقات پیشنهادى مطرح مى شود که 
باید ابعاد آن بررسى شود لذا همکاران ما در حال 
بررسى این موضوع هســتند. معاون وزیر نفت 
گفت: زمانى که قرار شــود این طرح اجرا شود 

اطالع رسانى خواهد شد.

سد لتیان خشک شد!
تابستان 1400، خشک ترین    تجارت نیوز|
تابســتان 50 ســال اخیر بود اما بســیارى از 
کارشناسان امیدوار بودند که با فرا رسیدن سال 
آبى جدید، وضعیت بارش ها بهتر شود و تابستان 
1401، با مشکل کم آبى مواجه نشویم اما چنین 
نشد و میانگین بارش ها از حد نرمال، کمتر بود. بر 
اساس مشاهده میدانى  آب سد لتیان تقریباً خشک 
شده است و بقیه سدها هم وضعیت بهترى ندارند 
و اگر بارش ها در ماه هاى آینده یا بهار سال بعد به 
اندازه کافى نباشد، تهران دچار مشکل تأمین آب 

شرب مى شود.

قیمت سرخابى ها
  روزیاتو|حسین قربان زاده، رئیس سازمان 
خصوصى ســازى، پس از برگزارى جلســه در 
خصوص واگذارى پرســپولیس و اســتقالل، 
اظهار کرد: ارزش نهایى باشــگاه پرســپولیس 
3210 میلیــارد تومان و ارزش نهایى باشــگاه 
استقالل 2780 میلیارد تومان است. ارزش گذارى 
استقالل و پرسپولیس، از سوى کارشناسان رسمى 
دادگســترى از دارایى  هاى این دو باشگاه و به 
ویژه دارایى نامشــروط که برند دو باشگاه بوده 

انجام شد. 

فرمان ولنتاینى طالبان!  
طالبان برگزارى روز ولنتاین    برترین ها|
را ممنوع کرد. در بیانیه 7 بنــدى طالبان در این 
باره از جمله آمده اســت: هر نوع گشــت و گذار 
بى مورد دختران و پسران در شهر ممنوع بوده و 
مورد بازجویى توسط منسوبین امارت قرار خواهد 
گرفت. هر دختر و پسرى که در این روز بازداشت 
شود نکاح آنان شرعًا توســط منسوبین امارت 

صورت خواهد گرفت.

هشدار به نفوذى ها 
اســماعیل کوثرى، نماینده    دیده بان ایران|
مردم تهران در مجلس یازدهم و از فرماندهان سپاه 
پاســداران گفت: قبل از انقالب دشــمنان از طریق 
سفارتخانه هایشــان بــه تمام اخبــار و اطالعات ما 
دسترســى داشــتند اما االن چون از این دسترسى 
برخوردار نیستند از افراد داخل نظام در جهت رسیدن 
به اخبار و اطالعات ما استفاده مى کنند. سردار کوثرى 
اظهار کــرد: بنده خطاب به کســانى که با منافقین و 
دشمنان جمهورى اســالمى همکارى مى کنند باید 
بگویم کارى مى کنیم که این افراد از کرده خودشان 

پشیمان شوند. 

شغل جدید احمدى نژاد 
  منیبان|عبدالرضا داورى، مشاور سابق محمود 
احمدى نژاد، درباره محور جلســات احمدى نژاد در 
یک ویالى 3 هزار مترى در ولنجــک که متعلق به 
بنیاد مستضعفان است، مدعى شــد: دوستانى که از 
بنگاه هاى منطقه ســئوال کردند االن حدود 1500 
میلیــارد تومان ارزش این ملک اســت منتهى آقاى 
احمدى نژاد آنجا را در اختیار خــودش گرفته و یک 
کیترینگ ایجاد کرده، این مجموعه یک آشــپزخانه 
خیلى بزرگ دارد و بخشــى از منابــع درآمدى آقاى 
احمدى نژاد، کیترینگ داخل این مجموعه است که 

به صورت تلفنى غذا مى فروشند.

 بزرگ ترین مانور 
  تابناك| منابع خبرى از آغاز بزرگ ترین رزمایش 
دریایــى بین المللى در خاورمیانه بــه میزبانى عمان 
خبر دادند. عمان اعالم کرد که یک رزمایش نظامى 
بین المللى در تنگــه هرمز، دریاى عمــان و دریاى 
عرب به میزبانى این کشــور آغاز شــده است. طبق 
این گزارش، ناوهاى ارتش عمان، آمریکا، انگلیس، 
پاکستان و کره جنوبى با پشتیبانى هواپیماهاى نیروى 
هوایى عمان در این رزمایش بین المللى حضور دارند.

خالف ما خیلى کم است! 
مهدى چمران، رئیس شــوراى شــهر    میزان|
تهران گفت: شــهردارى تهران آن پولــى که از راه 
خالف در مى آورد بسیار بسیار کم است و رقمى نیست 
که در بودجه بتوان به آن اشاره کرد. ولى در بسیارى از 
شهر هاى دیگر متأسفانه آن درآمدى که از این طریق 
به دست مى آید زیاد است و اصًال تبدیل به یک راهى 

براى کسب درآمد شده است.

تلویزیون برفک پخش کند!
روزنامــه «کیهان» کــه اغلب از    برترین ها|
سیاســت هاى صداوســیما در برابر منتقــدان دفاع 
مى کرد منتقد تلویزیون شــد! این روزنامه نوشــت: 
صداوسیما به جاى عمق بخشى و حرکت رو به جلو، 
بیشــتر به گســترش عرضى خود پرداخته و شبکه 
پشت شبکه ایجاد کرده است. شــبکه هاى انبوه که 
برنامه هاى اثرگذار و هدفمنــد در آنها موردى دیده 
مى شود و مى توان گفت در بســیارى از موارد چیزى 
پخش مى شود تا چیزى پخش شــده باشد و صفحه 
تلویزیون برفکى نباشد. اگر به جاى بعضى برنامه هاى 

تلویزیون، برفک پخش کنند بهتر است.

تورم پهلوى 300 درصد بود
نماینده مردم مشــهد در گفتگو با    برترین ها|
«کیهان» مدعى شــد که در دوران پهلوى نرخ تورم 
بین 200 تا 300 درصد بوده اســت. پژمانفر گفت: در 
شــبکه هاى اجتماعى اینطور وانمود مى کنند که در 
رژیم گذشــته اصًال تورمى وجود نداشته است. این 
در حالى اســت که در همین ایام فیلمى از سخنرانى 
محمدرضــا پهلوى در شــبکه هاى اجتماعى پخش 
شــد که او خودش به صراحت از تــورم 200 تا 300 
درصدى کاالهاى اساســى (نظیر شکر، قند، روغن، 
گندم و جو و...) صحبت مى کنــد. خب همین فیلم و 
رساندن آن به دست مخاطب یکى از مصادیق جهاد

 تبیین است.

خبرخوان

مدیرکل مبارزه با آفات عمومى و همگانى ســازمان 
حفظ نباتات گفت: تاریخ احتمالى حمله ملخ ها در نیمه 
دوم ماه مارس، یعنى اوایل فروردین سال آینده است. 

سعید معین درباره حمله احتمالى ملخ هاى صحرایى، 
افزود: ملخ ها از کشورهاى شرق شبه جزیره عربستان 
یعنى کشــورهاى عمان، یمن و صحراى بزرگ ربع 
الخالى (واقع در جنوب شــرقى شبه جزیره عربستان) 

این ملخ ها به کشور ما حمله خواهند کرد.
وى با اشــاره به بارندگى هاى نرمال و باالى نرمال در 
این مناطق گفت: ملخ بالدار بدون بال و همچنین تخم 

آن در جنوب عربستان و یمن وجود دارد بنابراین بستر 
براى حمله ملخ ها فراهم است.

این مقام مسئول در پاســخ به این پرسش که منظور 
شما از بســتر براى حمله ملخ ها فراهم است چیست؟ 
گفت: وقتى در منطقه اى گیاه سبز و علف موجود باشد 
آن زمان امکان حمله ملخ ها تقویت مى شود. چه زمان 
علف و گیاه موجود است زمانى که خاك مرطوب باشد. 
پس اگر در جایى رطوبت براى رشد گیاهان فراهم بود 
ملخ ها در آن مناطق افزایش پیدا مى کنند. این اتفاق در 
شرق آفریقا رخ داده واین جمعیت ها به تدریج به جنوب 

شبه جزیره عربســتان منتقل خواهند شد و از آنجا به 
ایران خواهند آمد.

معین در ادامــه تصریح کرد: با افزایــش تعداد ملخ ها 
در واحد سطح، بدن آنها روزانه بیش از 400 بار به هم 
مى خورد در این شــرایط هرمونى در بدن ملخ ترشح 
مى شود که آنها را از حالت انفرادى خارج و همه کارها 
از جمله پرواز کردن و غذا خــوردن و... را باهم انجام 
مى دهند. در این شرایط ملخ ها این توانایى را دارند که 
300 تا 400 کیلومتر پرواز کنــد و اگر باد موافق وجود 

داشته باشد 1000 کیلومتر هم پرواز مى کند.

مدیرکل مبارزه با آفات عمومى و همگانى ســازمان 
حفظ نباتات، با اشــاره به میزان بارندگى استان هاى 
جنوبى کشور، افزود: میزان بارندگى استان هاى بوشهر 
و سیستان و بلوچســتان نرمال و باالى نرمال بوده و 
علفزارها در این استان ها فراهم است و بستر براى ورود 

ملخ ها وجود دارد.
به گفته وى، تا حدودى سازمان حفظ نباتات امکانات 
براى مقابله با حمله ملخ ها را دارد. در دولت گذشــته 
براى مقابله با حمله احتمالى ملخ ها بودجه 50 میلیاردى 
تصویب شد که تاکنون حدود 10 میلیارد تومان از این 
تسهیالت براى خرید سم، سمپاش و ادوات مبارزه به 
اســتان هاى جنوبى تخصیص داده شده است. از اول 
فروردین تا به امروز حدود 18 میلیون و 100 هزار هکتار 

ردیابى انجام شده است.
معین با اشاره به امکانات مبارزه در استان هاى جنوبى، 
گفت: حدود 3 هزار نفر در اســتان هاى جنوبى آماده 
هســتند تا در صورت ورود ملخ که احتمال حمله آنها 

در فروردین سال آینده زیاد است با آنها مقابله کنند.
به گفته این مقام مســئول، بنا به آمار مرکز بین المللى 
ملخ، یک دسته معمولى ملخ صحرایى حدود 80 میلیون 
ملخ اســت که توانایى این را دارد که روزانه غذاى 35 
هزار نفر انسان را بخورد. دســته هاى ملخ کیلومترى 
هستند و شامل دســته هاى 2 تا 10 کیلومترى هستند 
هر کیلومتر ملخ حدود 80 میلیون ملخ است و هر ملخ 

روزانه 2 تا 3 گرم غذا مى خورد.
وى در پایــان گفــت: ملخ هــا از هر منطقــه اى که 
عبور کننــد همه رســتنى ها از جملــه درخت، علف، 
کشــت و محصوالت باغــى را مى خــورد از این رو 
میــزان آســیب آنها بــه بخــش کشــاورزى قابل 

توجه است.

احتمال حمله ملخ ها به ایران قوت گرفت 

رئیس سازمان صداوسیما با قطع شعرخوانى میثم مطیعى از مداحان کشورمان روى 
آنتن زنده برخورد کرد.

روز جمعه همزمــان با راهپیمایــى 22 بهمن مــاه، در پى پخش شــعرخوانى 
میثم مطیعى در یک اجتماع مردمــى، صداى او از آنتن تلویزیون قطع شــد که 
حاشیه هایى را به دنبال داشت. میثم مطیعى در این روز بعد از سه سال دوباره پشت 
تریبون یک اجتماع مردمى قرار مى گرفت. او چند سال قبل نیز با شعر خوانى اش در 
باره «صف اولى ها» که حسابى سر وصدا کرد، مورد توجه رسانه ها قرار گرفت که 

البته با واکنش هاى مختلفى نیز همراه شد.
روز جمعه زمانى که میثم مطیعى اشعارى را در نقد سیاستگذارى صنعت خودرو و 
مشکالت اقتصادى مى خواند، ناگهان صداى او قطع شده و پس از پخش موسیقى 
مجرى برنامه اعالم کرد که به پخش شهرســتان ها براى نشــان دادن تصاویر 

راهپیمایى 22 بهمن مى رویم. بعد از آنکه اشــعار انتقادى تمام شد مجدد تصاویر 
مصال روى آنتن رفت.

محمدرضا باقر ى، مجرى ویژه برنامه مراسم 22 بهمن ماه در تلویزیون درباره  قطع 
صداى میثم مطیعى در صفحه شــخصى خود توضیح داده است: تصمیم به قطع 
شعرخوانى میثم مطیعى در 22 بهمن، تصمیم شخصى یکى از مدیران میانى بوده 
و دستور پخش ادامه شعرخوانى را دکتر جبلى شخصاً صادر کرده است. اینطور که 
گفته اند، رئیس صداوسیما از قطع برنامه به شدت شاکى شده و با مدیران سیما با 

تندى برخورد کرده است.
در پى این ماجرا میثم مطیعى مداح ویژه راهپیمایى 22 بهمن هم به سانسور اشعارش 
در پخش زنده تلویزیونى در صفحه شخصى خود در توییتر واکنش نشان داد و نوشت 

که ابیات مهمى ناشنیده  ماند...

انتشار خبرهایى درباره کسب و کار دالرى برخى رستوران ها در 
تهران، واکنش رئیس اتحادیه دارندگان رســتورانداران و سلف 

سرویس را موجب شده است.
برخى رستوران ها و کافه ها در تهران قیمت هاى منوى خود را با 
نرخ دالر محاسبه مى کنند. اتفاقى که نرخ هر وعده غذایى را تا 
بیش از یک میلیون تومان هم باال مى برد. اما آیا رستورانداران 

مجاز به فروش غذا با نرخ دالر هستند؟
قیمت اقالم خوراکى در ایران روز به روز در حال افزایش است. 
نکته جالب اما اینجاســت که برخى رســتوران هاى الکچرى 
تهران در منوى خود به ازاى فروش یک پرس غذا دالر دریافت 

مى کنند.
بررسى  منوى یکى از این رستوران ها که در برج هاى آ.اس.پ 
تهران قرار دارد، نشان مى دهد ارزان ترین خوراکى حداقل هفت 
دالر قیمت دارد و گران ترین غذا که در منوى اصلى آن است با 
قیمت 50 دالر فروخته مى شود. (با احتساب نرخ آزاد دالر، این 

غذا معادل یک میلیون و 322 هزار تومان قیمت مى خورد.)
در همین مورد رئیس اتحادیه دارندگان رســتورانداران و سلف 
ســرویس به فروش غذا با نرخ دالر واکنش نشــان داد. سید 
على اصغــر میرابراهیمى به «تجارت نیوز» گفــت: ما در ایران 
زندگى مى کنیم و واحد پول ایران هم ریال است. بنابراین غذاى 
رستوران ها در تمام نقاط کشور باید براساس ریال باشد و نه دالر!
او اظهار کرد: رستوران هایى که در برابر فروش غذا و خدماتشان 
دالر دریافت مى کننــد واحدهاى صنفى فاقد پروانه هســتند. 
چنانچه در این زمینه گزارشى به دســت ما برسد با سودجویان 

برخورد مى شود.

یارانه 100 هزار تومانى 22 بهمن به حســاب خانوارهاى دهک اول تا چهارم 
واریز شد؛ اما برخى از مردم مى گویند اگرچه مشمول شرایط بوده اند ولى هیچ 
یارانه اى به حساب آنها واریز نشده است. دلیل واریز نشدن یارانه 22 بهمن براى 

برخى از مردم چیست؟
بر اساس اعالم دولت و سازمان هدفمندى یارانه ها، سرپرستان دهک هاى اول 
تا چهارم به عالوه افراد تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستى مشمول یارانه 

22 بهمن بودند.
اما حاال برخى از این افراد مى گویند شرایط دریافت یارانه 22 بهمن را داشته اند، 
اما هیچ مبلغى هنوز براى آنها واریز نشده است. یعنى این افراد یا تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستى هستند یا در سال گذشته مشــمول وام کرونا و یارانه 
معیشتى شده بودند و یا اینکه حقوق آنها به نحوى است که جزو حداقلى بگیران 
محسوب مى شوند اما هنوز یارانه 100 هزار تومانى به حساب آنها واریز نشده 

است.

پس از واریز یارانه 22 بهمن ماه، سئوالى که برخى از افراد مطرح مى کنند این 
است که آیا خطایى در واریز یارانه ها رخ داده و لیست ازسالى براى واریز یارانه ها 
دچار مشکل بوده و یا اینکه معیار واریز کمک هاى حمایتى تغییر کرده است؟ 
یعنى برخى از افراد سال گذشته مشمول یارانه معیشتى و کمک هاى حمایتى 

کرونایى دولت بودند اما امسال مشمول این یارانه نشده اند؟
دولت اعالم کرده که تنها 32 میلیون نفر یارانه 22 بهمن ماه را دریافت مى کنند. 
یعنى افراد دهک اول تا چهارم. این در حالى اســت که تعداد مشموالن یارانه 
معیشتى و برخى از کمک هاى حمایتى دولت، هفت دهک درآمدى جامعه بوده. 
یعنى 62 میلیون نفر! پس به نظر مى رســد که معیار پرداخت یارانه 22 بهمن، 
پرداخت یارانه معیشــتى و نقدى نبوده بلکه چهار دهک درآمدى اول جامعه 
(افرادى که درآمد ماهانه آنها بین 3 تا چهار میلیون تومان باشد) و افراد تحت 
پوشش نهادهاى حمایتى مانند کمیته امداد و بهزیستى مشمول یارانه 100 هزار 

تومانى بهمن ماه بوده اند. 

مدتى است بحث بادیگارد شــخصى به خصوص در مورد سلبریتى ها داغ 
شده است و هر از گاهى خبرساز مى شود. 

مجتبى پرهیزکار با 18 ســال ســابقه فعالیت در نیروى انتظامى و 6 سال 
فعالیت در زمینه حفاظت و حراست از مجتمع هاى گوناگون درباره مقوله 
بادیگارد شخصى توضیحاتى را داده است. او مى گوید: «کار بادیگاردى در 
ایران قانونى نیست به همین دلیل هم ما بیشتر تمرکزمان را روى حفاظت 
از اماکن گذاشته  ایم. ممکن است شخصى در یک فروشگاه فروش باالیى 
داشته باشد و نیازمند افرادى باشد که نظم آنجا را تأمین کنند که به همین 

دلیل سراغ ما مى  آید.
پرهیزکار در این باره مى گوید: معموًال حقوق نیروهاى حفاظتى ســاعتى 
پرداخت مى  شود. از ســاعتى 250 تا 800 هزار تومان که بر اساس توافق 

پیش مى  رود. این قیمت به چهره  بودن و شــهرت هم بستگى دارد... اما 
مبناى حقوق ما ساعتى بین 200 تا 400 هزار تومان است.

پرهیزکار دربــاره ویژگى هاى مــورد نیاز براى یک بادیــگارد مى گوید: 
اولین ویژگى براى کســى که مى  خواهد حفاظت و مراقبــت را به عهده 
بگیرد، داشــتن آیکیو و ایکیوى مناســب اســت. ویژگى بعدى قد است 
که باید باالى 190 ســانتیمتر باشــد. یک محافظ حتمًا بایــد در یکى از 
رشته  هاى ورزشى به خصوص دفاع شــخصى دوره دیده باشد. همچنین 
باید درباره آنان از مراجع قانونى استعالم شــود و گواهى عدم سوء پیشینه 
بگیرند. نیروى انتظامى دســتور العملى براى اســتفاده از نیروها در قالب 
تشــریفات، حفاظت و نگهبانى با مدرك تحصیلى دیپلم به باال را در نظر

 گرفته است.

دستمزد بادیگارد شخصى چقدر است ؟

 غذا خوردن دالرى 
سودجویى است

خطا در پرداخت یارانه 22 بهمن؟

برخورد رئیس صداوسیما با گرفتن آنتن زنده از یک مداح
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عضو على البدل دعوت شد
محمـد نورصالحى، رئیس شـوراى اسـالمى شـهر 
اصفهان پیـش از ظهر یک شـنبه در نطـق پیش از 
دستور سـى امین جلسه علنى شـوراى اسالمى شهر 
اصفهان،  گفت: بر اسـاس نامه فرماندارى، از اولین 
عضو على البدل شورا براى جایگزینى عضو مستعفى 
دعوت شده اسـت تا به صورت رسـمى سیزدهمین 

عضو شورا معرفى شود.

بارش 19 سانتیمترى برف 
در سمیرم

کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان، بیشـترین بارش هفته جـارى را مربوط به 
شهرسـتان سـمیرم با ثبت 15/7 میلى متـر بارش و 
19 سـانتى متر برف دانسـت و گفت: تا پایـان هفته 
جوى نسبتًا پایدار روى استان مستقر است و وضعیت 
آسمان صاف تا قسـمتى ابرى، گاهى همراه با وزش 
بـاد پیش بینـى مى شود.آسـیه آقایـى گفت: بـر این 
اسـاس وضعیت جوى طى این مدت در اکثر مناطق 
استان به شکل صاف تا قسمتى ابرى گاهى وزش باد 

پیش بینى مى شود.

شرایط سخت 
شهردارى زواره 

شـهردار زواره گفت: به علت تورم سنگین و افزایش 
هزینه هـا و عدم وجـود درآمـد پایدار در شـهردارى 
شـرایط سـختى را پیش رو داریم و بودجه شهردارى 
کفاف اداره شهر را نمى دهد. مرتضى صادقى اظهار 
کرد: سـرانه هر نفـر در بودجـه سـال 1400 معادل 
950 هزار تومان اسـت در صورتى که متوسط سرانه 
شهرهاى اسـتان اصفهان براى هر نفر 2/5 میلیون 
تومان است که عمًال بودجه شـهردارى زواره کفاف 

اداره شهر را نمى دهد.

اعتکاف در اصفهان 
برگزار نمى شود

معـاون فرهنگى اداره کل تبلیغات اسـالمى اسـتان 
اصفهان گفت: طبق دستورالعمل سـتاد ملى مبارزه 
با کرونا، برگزارى مراسم اعتکاف در شهرهاى قرمز 
ممنوع اسـت. حجت االسـالم حسـین کیانى گفت: 
طبق دسـتورالعمل ابالغى سـتاد کشـورى مبارزه با 
کرونا، برگزارى مراسـم اعتکاف در شـهرهاى قرمز 
لغو مى شـود، ولى در شـهرهاى نارنجى، زرد و آبى، 
این مراسـم با توجه به دسـتورالعملى که ابالغ شده 
اسـت، برگزار خواهد شـد. لـذا، با توجه بـه وضعیت 
قرمز شـهر اصفهان، مراسـم اعتکاف در این شـهر 

برگزار نمى شود.

حضور پرسنل آبفا 
در راهپیمایى 

در 22 بهمـن ماه سـال جـارى ، مصادف بـا چهل و 
سـومین بهار سـالگرد پیـروزى شـکوهمند انقالب 
اسالمى، کارکنان آبفاى دهاقان همراه با مردم شهید 
پرور شهرسـتان در راهپیمایى رژه موتورى شـرکت 
کردنـد. به گـزارش رابـط عمومـى آبفـاى دهاقان، 
ایـن رژه موتـورى سـاعت 10 صبح در مقابل سـپاه 
شهرسـتان با نداى ا... اکبـر آغاز و با حضـور در نماز 

جمعه به پایان رسید.

غیر فعال شدن کارتخوان ها
از ابتـداى اسـفند مـاه، کارتخوان هایـى کـه بـه 
پرونده هاى مالیاتى الصاق نباشد، غیر فعال مى شود. 
مدیـر کل امـور مالیاتـى اسـتان اصفهان گفـت: بر 
اسـاس اعالم بانک مرکزى 13 میلیـون کارتخوان 
فعال هسـتند که دو میلیون و 300 هـزار کارتخوان 
را تاکنون غیر فعال کرده اند. عبـاس مزیکى افزود: 
200 هـزار فعالى کـه کارتخـوان در اختیار داشـتند، 
در سـامانه هاى مالیاتـى ثبت نام کردنـد. وى گفت: 
ثبت نام براى دریافـت کارتخوان بـه منزله دریافت 

مالیات نیست.

خبر

مدیر کل هواشناسى استان اصفهان گفت:بارش هاى سال 
زراعى جارى در سرچشمه هاى زاینده رود نسبت به سال 

گذشته بیش از 40 درصد افزایش پیدا کرده است.
حمیدرضا خورشیدى  افزود: بارش هاى سرچشمه هاى این 
استان در سالجارى نسبت به سال گذشته خیلى بهتر شده و 
بهبود پیدا کرده است اما هنوز تا رسیدن به شرایط نرمال و 

عادى بلندمدت فاصله دارد.
وى با بیان اینکه بارش ها در کوهرنگ هفت درصد کمتر 
از شرایط نرمال است ادامه داد: احتمال اینکه بارش ها در 
سرچشمه ها تا پایان زمستان به میانگین بلند مدت برسد 
وجود دارد، اما دوره خشکســالى طوالنى مدت را پشــت 

سر گذاشــتیم که این دوره طوالنى مدت اثرات خود را بر 
هواشناسى و خشکسالى هیدرولوژى، بلندمدت و کشاورزى 

گذاشته است و رسیدن به شرایط عادى زمانبر است.
مدیر کل هواشناســى اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
بارش هاى یکســاله و دوســاله نرمال و عادى نمى تواند 
خشکســالى طوالنى مدت و چند ســاله هیدرولوژى و 

کشاورزى را جبران کند.  
خورشیدى اضافه کرد: شــرایط بارش ها تا پایان زمستان 
نرمال و عادى است و بر اساس پیش بینى هاى بارش هاى 
فصل بهار هم همین شرایط را خواهد داشت اما اطالعات 

دقیق تر را در آینده اعالم خواهیم کرد.

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان گفت: 
بیش از 60 درصد افراد قطــع نخاع و داراى اختالل هاى 

حرکتى، بر اثر حوادث رانندگى دچار این اختالل شده اند.
سرهنگ محمدرضا محمدى در حاشیه بازدید از انجمن 
بیماران قطع نخاع شــهر اصفهان، اظهــار کرد: طبق 
بررسى هاى انجام شده بیش از 60 درصد افراد قطع نخاع 
و داراى اختالل هاى حرکتى، بر اثر حوادث رانندگى دچار 
این اختالل شده اند. وى افزود: ایمنى خودروها، جاده ها 
و بى احتیاطى رانندگان خودروها و موتورســیکلت ها از 

اصلى ترین عوامل منجر به قطع نخاع افراد است.
رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى استان اصفهان ادامه داد: 

خیریه انجمن بیماران آسیب نخاعى اصفهان داراى 800 
عضو است و با توجه به اینکه بیش از 60 درصد اعضاى 
این انجمن بر اثر حوادث رانندگى دچار این معضل شده اند، 
لزوم توجه جدى به معضل حــوادث رانندگى را متذکر 
مى شود. وى تصریح کرد: بنابر اظهارات افراد آسیب دیده، 
استفاده از خودروى ناایمن، جاده هاى بدون ایمنى کافى و 
بى احتیاطى از جانب رانندگان مقصر و غیرمقصر، منجربه 

وقوع این حوادث ناگوار شده است.
سرهنگ محمدى خاطرنشان کرد: رانندگان وسایل نقلیه 
باید با توجه به شرایط ایمنى وسیله نقلیه و جاده ها، رعایت 

سرعت مطمئنه را مدنظر قرار دهند.

علت 60 درصد قطع نخاع ها 
در اصفهان

افزایش40 درصدى بارش  در 
سرچشمه هاى زاینده رود 

نصف جهان  رئیــس پلیس فتا اســتان اصفهان 
در پاســخ به اینکه با توجــه به اینکــه خرید و 
فروش ســالح گرم و ســرد در کشــور مــا غیر 
قانونى بوده و جرم محســوب مى شــود چرا این 
موضــوع در فضاى مجــازى به راحتــى انجام 
مى شود گفت: جرایم فضاى مجازى هر چه باشد 
از طریق مرکــز فوریت هاى پلیس فتا بررســى 
مى شود و کسانى که با این عنوان اقدام به فعالیت 

مى کنند مجرم شناخته مى شوند.
ســید مصطفى مرتضوى با تأکید بر اینکه بیشتر 
موارد فروش ســالح در فضاى مجازى به شکل 
کالهبردارى است و از طرف دشــمن و در راستا 
و هدف کاهش احســاس امنیت در کشور است 
است از مردم خواست که با اطالع رسانى در این 
زمینه از ایــن فعالیت هــاى مجرمانه جلوگیرى 

کنند.

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از دســتگیرى 
ســارق 70 میلیارد ریالى منازل اصفهان توســط 
کارآگاهان پلیس آگاهى این فرماندهى در غرب 

کشور خبر داد.
سردار محمدرضا میرحیدرى گفت: در پى شکایت 
تعدادى از شهروندان ساکن در منطقه غرب شهر 
اصفهان مبنى بر سرقت از منازل آن ها یک سارق 
غیربومى که از 8 منزل بالغ بــر 70 میلیارد ریال 
اموال را به سرقت برده بود طى عملیاتى پیچیده 
توسط کارآگاهان پلیس آگاهى این فرماندهى در 

غرب کشور دستگیر شد.
او گفت: کارآگاهان پــس از حضور در محل هاى 

وقوع سرقت با دقت، تمام جوانب را مورد بررسى 
و کنکاش قرار داده و بــا جمع آورى و در کنار هم 
قرار دادن مســتندات و آثار به جا مانده در نهایت 
هویت فردى که در این سرقت ها دست داشت را 

به دست آوردند.
فرمانــده انتظامى اســتان اصفهان مــى گوید: 
بررسى ها حاکى از آن بود که سارق اهل و ساکن 
یکى از استان هاى غربى کشور است، کارآگاهان 
پس از چند شــبانه روز کار ویژه پلیسى سرانجام 
مخفیگاه متهم را شناســایى و پس از اخذ نیابت 
قضائى به اســتان مذکور رفته و در یک عملیات 
ضربتى وى را دســتگیر و به پلیس آگاهى استان 

اصفهان منتقل کردند. 
سردار میرحیدرى گفت: متهم صراحتا به سرقت 
طالجات، دالر و وجــه نقد از 8 منزل در شــهر 
اصفهان ارزش اموال به سرقت رفته توسط متهم 
را بالغ بر 70 میلیارد ریــال اعتراف کرد. او جهت 
انجام اقدامات قانونى تحویل مرجع قضائى شد، اما 
با توجه به اینکه متهم در شهرستان هاى کاشان، 
سمنان و تهران نیز حضور داشته تحقیقات براى 
شناسایى سایر ســرقت هاى احتمالى توسط وى 

کماکان در دستور کار است.

بیمار قلبى از شــهر فریدن در شــرایط بارش برف با بالگرد اورژانس هوایى به اصفهان 
منتقل شد.

مسئول حوادث و فوریت هاى پزشکى فریدن گفت: بیمار 62 ساله دچار ناراحتى قلبى با 
اورژانس هوایى ازفریدن به بیمارستان شهید چمران اصفهان منتقل شد.

داودمحمدى گفت: مدتى است که پد بالگرد شهرستان فریدن به شعاع 16 متر زیرسازى 
و آماده آسفالت شده، اما به دلیل نبود جاده دسترسى مناسب همچنان نیمه کاره رها شده و 

نیازمند توجه جدى مسئوالن است.

رئیس اداره جنگل کارى اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان گفت: درخت کهنسال 
بَنه معروف به «پیرقوچ» با قدمت بیش از 300 سال 

به عنوان اثر طبیعى ثبت ملى شد.
رضا شفیعى اظهار داشــت: تک درخت بَنه (پسته 
کوهى) روستاى قمیشــلو شهرستان دهاقان پس 
از تشریفات قانونى به شــماره 947 در بهمن ماه 
سال جارى در فهرســت میراث طبیعى کشور به 
ثبت رســید و هفته پیش نامه تاییده آن به استان 

ابالغ شد.
او با بیــان اینکه مردم محلى ایــن تک درخت را 
پیرقوچ مى نامند، افزود: سن این درخت کهنسال 

به بیش از 300 سال مى رسد.
رئیس اداره جنگل کارى اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان با بیان اینکه این درخت 
داراى شناسنامه اســت، ادامه داد: پیرقوچ حدود 9 
متر ارتفاع و 1/5 متر قطــر دارد و محیط پیرامون 

آن پنج متر است.
رئیس اداره جنگل کارى اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى استان اصفهان خاطرنشان کرد: با ثبت 
ملى این درخت کهنسال و تأمین اعتبارات از سوى 

سازمان جنگل ها، تالش مى کنیم مشابه اقدامات 
حفاظتى براى سرو ابرقو در استان یزد، حدود صد 
متر مربع پیرامون این درخت را محصور کنیم تا این 

میراث طبیعى با حساسیت بیشترى حفظ شود.
همچنین محمدجواد آقاســى رئیــس اداره منابع 
طبیعى و آبخیزدارى شهرستان دهاقان در گفت وگو 
با مهر اظهار داشــت: این درخت کهنسال پس از 
حدود چهار سال پیگیرى و درخواست اداره منابع 
طبیعى شهرستان و با مشــارکت و همکارى اداره 
میراث فرهنگى و گردشگرى دربهمن سال جارى 
به شــماره 947 به عنوان یک اثر طبیعى و ارزش 
ملى به ثبت وزارت میراث فرهنگى و گردشگرى 

کشور رسید.
او با بیان اینکه این تک درخت کهنسال در مراتع 
ملى منابع طبیعى است، خاطرنشــان کرد: مردم 
محلى روستاى قمیشلو درباره پیرقوچ داستان هایى 
نقل مى کنند که نــام پیرقوچ برگرفتــه از همان 
افسانه ها و داستان هاست، آنان معتقدند عمر این 
درخت به بیش از 500 سال مى رسد و نکته عجیب 
بستر سنگى این درخت زیبا است که فاقد هر گونه 

خاك است.

مواردى از فروش سالح در فضاى مجازى 
کالهبردارى است 

دستگیرى سارق 7 میلیاردى 
منازل اصفهان

انتقال بیمار قلبى از فریدن با بالگرد 

فوت 70 کودك در اصفهان از نیمه بهمن ماه
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى: آمار ابتالى کودکان به کرونا روى 20 درصد ثابت مانده است

«پیرقوچ» ثبت ملى شد

استاندار اصفهان اعالم کرد: اجرا نکردن مصوبات شوراى 
گفت وگوى بخش خصوصى با دولت از سوى بانک ها، 
برخورد قانونى به همراه دارد و بعد از دو بار تذکر، جریمه 

مالى براى بانک خاطى در پى خواهد داشت.
«سیدرضا مرتضوى» در شــوراى گفت وگوى بخش 
خصوصى با دولت با اشاره به اینکه باید عوامل بازدارنده 
براى بانک ها تعریف شود که دیگر شاهد سرمایه گریزى 
از استان نباشیم، ادامه داد: الزم است سرمایه دارانى که به 
دالیل مختلفى از اصفهان رفته اند را با رفع مشکالت به 

اصفهان بازگردانیم.
استاندار اصفهان در ارتباط با اینکه ملک فعاالن اقتصادى 
به عنوان ضمانت بانکى تعیین شود، گفت: یکى از مباحث 
مطرح شده در شــوراى گفت وگوى بخش خصوصى و 
دولت این بود که ملک فعاالن اقتصادى اعم از تجارى، 
مسکونى و کشاورزى به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار 
گیرد و بناى کارخانه شکل بگیرد و اگر ارزش ملک مازاد 
بر وام درخواســتى بود فعاالن اقتصادى بتوانند در رهن 

بانک دیگرى مواد اولیه و تجهیزات مــورد نیاز خود را 
تامین کنند.

وى گفت: در این عرصه به دنبال ضمانت قضایى هستیم 
تا به شکل ملى هم بشود این طرح را اجرایى کرد همچنین 
کمیته مشورتى براى بررسى این مصوبه باید شکل بگیرد 

و تمام جوانب آن در نظر گرفته شود.
مرتضوى افزود: با توجه بــه الزم االجرا بودن مصوبات 
شــوراى گفت وگو و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
و لزوم اتخاذ برخى از تصمیمات در راســتاى حمایت از 
واحدهاى تولیدى و خدماتى اشتغالزا و فعالیت هاى سالم 
اقتصادى استان توســط مدیران شبکه بانکى مقرر شد 
شائبه هاى احتمالى وجود انحراف از موازین قانونى ابتدا 
در کمیته بانکى ارزى ذیل ســتاد سیاست هاى پیگیرى 
اجراى سیاست هاى اقتصاد مقاومتى دادگسترى مطرح 
و در صورت احراز نظر کارشناسى مبنى بر وجود تخلف 
یا اقدام مجرمانه مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضى به 
حضور دادســتان عمومى انقالب مرکز استان گزارش 

شود.
استاندار اصفهان ادامه داد: عدم حضور یک نماینده ثابت 
از دستگاه هاى مختلف اقتصادى در جلسات کارشناسى 
باعث شده که بجاى حل مشکالت در این دست جلسات 
و طرح مصوبه آن در شوراى گفت وگو، بسیارى از زمان 
شوراى گفت وگو به یک مصوبه ختم و به نتیجه نرسد، 
کمیته هاى کارشناســى با نواقصى برگزار مى شــود و 
باعث شــده که حضور مســووالن و فعاالن اقتصادى 
در شــوراى گفت وگو بجــاى اینکه صــرف به نتیجه 
رسیدن موضوعات مختلف شــود، صرف چکش کارى

 طرح هایى شود که باید در جلسات کارشناسى صورت 
مى گرفت.

وى با بیان اینکه بعضا شــوراى گفت وگو جدى گرفته 
نمى شــود، اظهار داشــت: در صورتى که در این شورا 
تصمیمات موثرى گرفته شود و نتیجه بخش باشد قطعا 
شاهد حضور گسترده اى از فعاالن و متولیان اقتصادى 

خواهیم بود.

هشدار استاندار اصفهان به بانک ها 
مرتضوى: اجرا نکردن مصوبات شوراى گفتگوى بخش خصوصى با دولت 

برخورد قانونى به همراه دارد

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
قرمز شدن تمام شهرهاى اســتان دور از انتظار نیست 
گفت: آمار ابتالى کودکان به کرونا روى 20درصد ثابت 
مانده و مدت ها است که آمار دوز اول و دوم روى 85 و 75 
درصد در افراد باالى 12 سال ثابت مانده است و تزریق 

دوز سوم نیز 31/5درصد است.
پژمان عقدك در گفتگو با «ایمنا» اظهار کرد: از یک هزار 
و 927 نفر مشــکوکى که روز شــنبه به بیمارستان ها 
مراجعه کردند، 20 درصد کودکان و نوجوانان بودند که 
این آمار نیز تقریبًا ثابت است. به تعبیرى 400 نفر از تعداد 
مشکوکان در کل استان را این رده سنى تشکیل مى دهد.

وى ادامه داد: از این تعداد نیز نزدیک به 30 تا 40 درصد 
به بیمارستان امام حسین (ع) مراجعه کرده اند که تعداد 
آن ها بین 150 تا 200 نفر اســت که حدود 160 نفر از 
آن ها خدمات ســرپایى دریافت کردند و حدود 40 نفر 

بسترى شدند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان افزود: عده اى 
از دیگر بیمارســتان ها به این بیمارســتان ارجاع داده 
مى شوند. ممکن است دو تا سه نفر از آن ها داراى وضعیت 

وخیمى باشند که موجب بســترى طوالنى مدت آن ها 
بشود. ممکن است مواردى هم باشد که دچار بیمارى هاى 
زمینه اى مانند بیمارى قلبى، مغزى، ایمنى و ســرطان 

خون باشند.
وى ادامه داد: اگر این دســته از کودکان و نوجوانان به 
بیمارى دیگرى نظیر کرونا مبتال شوند، وضعیت وخیمى 

پیدا خواهند کرد و نیاز به بسترى طوالنى مدت خواهند 
داشت. در برخى موارد هم ممکن است از بیمارستان امام 
حسین (ع)به دیگر بیمارستان ها مانند بیمارستان چمران 

که تخصصِى قلب است، ارجاع داده شوند.
عقدك افزود: نوع جابه جایى هایى که صورت مى گیرد، 
متناســب با نیاز به خدمات تخصصى و فوق تخصصى، 
انجام مى شود؛ اگر ســطح خدمات به اندازه اى باشد که 
بیمارستان امام حســین توانایى ارائه آن را داشته باشد، 
در همین بیمارستان درمان مى شوند و اگر نیاز به بخش 

تخصصى تر باشد به مراکز دیگر ارجاع داده مى شوند.
وى با ارائه آمــار فوتى در میان کــودکان و نوجوانان از 
نیمه بهمن تاکنون، ادامــه داد: آمار فوتى هاى کودکان 
در روزهاى پانزدهم پنج نفر، شانزدهم 10 نفر، هفدهم 
9 نفر، هجدهم پنج نفر، نوزدهم 12 نفر، بیســتم هشت 

نفر، بیست ویکم 12 نفر و بیست ودوم نیز 9 بوده است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان درخصوص 
وضعیت فعلى اومیکرون در اســتان گفــت: با توجه به 
وضعیت فعلى، قرمز شدن تمام شــهرهاى استان دور 

از انتظار نیست.
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حجت اشرف زاده از گذراندن 
کروناى سخت خبر داد

«دردسرهاى شیرین» پوریا 
پورسرخ و مریم مؤمن ادامه دارد

«دورهمى» در میان اومیکرون
 دنبال تماشاگر مى گردد

حجت اشرف زاده که در تاالر وحدت اجرا داشت، از ابتال به کروناى سختى 
خبر داد که به تازگى از آن رهایى پیدا کرده است.

تاالر وحدت در دومین روز از آغاز رسمى اجراهاى سى و هفتمین جشنواره 
موسیقى فجر، میزبان کنسرتى به خوانندگى حجت اشرف زاده بود که در 
جریان آن این خواننده اعالم کرد ظرف یک ماه گذشته کروناى سختى را 
پشت سر گذاشته و خوشبختانه توانسته است خودش را به این اجرا برساند. 
با این همه اشرف زاده در طول کنسرت بارها ابراز امیدوارى کرد که بتواند 

با توجه به شرایط جسمى اش از پس اجراى قطعه ها بربیاید.
او که سال گذشته و در جریان برگزارى سى و ششمین جشنواره موسیقى 
فجر هم با کنسرتى مجازى در این رویداد حاضر بود، اجرا در تاالر وحدت را 
آرزوى هر هنرمندى دانست و یادآور شد که این تاالِر نوستالژیک، اساتید 

موسیقى بسیارى را به خود دیده است. 

سریال نوروزى «دردسرهاى شیرین» با بازى پوریا پورسرخ و مریم مومن، 
این روزها در تهران در حال تصویربردارى است.

عوامل ســریال نوروزى شــبکه پنج ســیما این روزها و در اواخر بهمن 
ماه 1400 در اطراف میدان فردوســى در حال ضبط تصاویر هســتند و 
بخش هایى از این ســریال روزشــنبه در حضور خبرنگاران رســانه ها 

تصویربردارى شد.
در این روز قسمت هاى هشتم و نهم از سریال «دردسرهاى شیرین» به 
کارگردانى سهیل موفق و تهیه کنندگى سیدعلى اکبر محمودى مهریزى، 

تصویربردارى شد.
پیش بینى مى شود مراحل تدوین و پس از تولید در روزهاى عید و در حال 

پخش سریال هم ادامه داشته باشد.
مریم مومن و پوریا پورسرخ، دو بازیگر اصلى سریال هستند که روز شنبه 
در یکى از ساختمان هاى محوطه ساختمان مرکزى بانک ملى، در محله 
فردوسى تهران جلوى دوربین رفتند. در سکانسى که در این روز ضبط شد، 
مریم مومن و پوریا پورسرخ، در لوکیشن دفتر شخصیت شیرین (با بازى 

مومن) مقابل دوربین رفتند.
این سریال، داستانى اجتماعى با رگه هایى کمدى دارد و پوریا پورسرخ و 
مریم مومن در آن ایفاگر زوجى هستند که در زندگى با چالش هایى جدى 

روبه رو مى شوند.
رضا توکلى نیز دیکر بازیگر این سریال است. توکلى در این سریال، نقش 
پدر مریم مومن که مردى متمول است را ایفا مى کند و او هم روز شنبه با 
دو بازیگر اصلى در لوکیشن شرکت سریال جلوى دوربین رفت. در روزهاى 

آتى بازیگران دیگرى نیز به این گروه اضافه خواهند شد.
افسانه بایگان، یوسف مرادیان، پاشا جمالى، سمیرا حسینى، رسول توکلى، 
پوراندخت مهیمن، مرتضى کاظمى، ســهیل قاصدى، فهیمه سلیمانى و 

ژیال دایى، از دیگر بازیگران این سریال نوروزى هستند. 

برنامه «دورهمى» پس از مدتى غیبت از آنتن، براى حضور تماشاگران در 
فصل دوم این مسابقه فراخوان منتشر کرد.

فراخوان برنامه «دورهمى» براى حضور تماشــاگران در فصل دوم این 
مسابقه، در حالى اعالم شده اســت که این روزها کشور به شدت با شیوع 
سویه جدید کرونا دســت و پنجه نرم مى کند. همچنین در مقطعى پیش 
بینى شده بود که این برنامه براى دى ماه روى آنتن مى رود که این برنامه 

ریزى محقق نشد.
در فراخوان جدید از مخاطبان خواسته شده است که براى حضور در برنامه 

«دورهمى» به عنوان تماشاچى براى ضبط تماس بگیرند.
«دورهمــى» از برنامه هاى ادامه دار تلویزیونى اســت کــه تاکنون در 
فصل هاى مختلفى روى آنتن رفته اســت. ایــن مجموعه که تا مدت ها 
با ساختار تاك شو پخش شد، پس از مدتى ســراغ ساختار مسابقه رفت. 
تاکنون یک فصل از این برنامه در قالب یک مسابقه تلویزیونى با اجراى 
مهران مدیرى به روى آنتن شبکه نســیم رفته است و حاال سازندگان در 

حال ساخت فصل جدید این مسابقه هستند. 
پیشتر مطالبى درباره مطابقت نداشتن برنامه مهران مدیرى با سلیقه رییس 
صداوسیما هم عنوان شــده بود که پیمان جبلى با رد این ادعاها، عنوان 
کرده بود، «مسائلى که درباره مطابقت نداشتن برنامه دورهمى با سلیقه 

من مطرح مى شود، گمانه زنى است و هیچ یک از آن ها واقعیت ندارد».

کارگردان ســریال «دودکش3» گفــت: براى فصل 
جدید این سریال قصه اى جدید داریم که ارتباطى به
 قصه هایى که در فصل هاى قبلــى دیدید ندارد. البته 
این را هم بگویم که قالیشــویى در قصه ما هست، اما 

کلیت قصه ربطى به فضاى فصل هاى قبلى ندارد.
در میان سریال هاى کمدى تلویزیون، سریال دودکش 
یکى از آثــار پرمخاطبى بود که با قصــه و کمدى که 
داشت توانست مخاطبین خوبى را براى خود رقم بزند. 

فصل اول سریال دودکش به کارگردانى محمدحسین 
لطیفى و تهیه کنندگى زینب تقوایى و نویسندگى برزو 
نیک نژاد و حسن وارســته در رمضان 1392 از شبکه 
یک ســیما پخش شــد. فصل ابتدایى این سریال بنا 
بود در نوروز 92 پخش شود اما به خاطر پخش سریال 

پایتخت، به ماه رمضان موکول شد.
فصل دوم این سریال تحت عنوان پادرى در ماه رمضان 
سال 1395 به عنوان اسپین آف مجموعه دودکش از 
همین شــبکه به نمایش گذاشته شــد. در این سریال 
همان شخصیت هایى که در فصل ابتدایى سریال بازى 

مى کردند ادامه نقش هایشــان را در موقعیتى مشابه 
به تصویر کشــیدند. در این فصل محمود رضوى تهیه 

کنندگى را به عهده داشت.
در نهایت فصل ســه این ســریال با نام «دودکش2» 
تیرماه امسال از شبکه یک بروى آنتن رفت. قصه این 
فصل از سریال ادامه داســتان هایى که براى خانواده 

مشتاق رقم مى خورد را در 5 سال آینده نشان مى داد.
«برزو نیک نــژاد» نویســنده و کارگردان ســریال 
«دودکش 2» که در فصل هاى قبلــى هم به عنوان 
نویسنده حضور داشت، درباره تولید ادامه این سریال در 
فصل هاى بعدى گفت: صحبت هایى براى ادامه دادن 
این سریال هست اما باید قبل از هر چیز به متن خوبى 

براى تولید برسیم و بعد تولید را شروع کنیم.
وى ادامه داد: این روزها بیشــتر دوست دارم کار جدى 
بسازم و بیشــتر به کار جدى فکر مى کنم تا کمدى اما 
خب دودکش یکى از کارهایى است که همیشه دوستش 

داشتم و اگر شرایط مهیا شود حتما آن را مى سازم.
نیک نژاد در ادامه بیان داشت: این روزها اگر بخواهیم 

کمدى بسازیم باید اجتماع و شرایط مان را نقد کنیم. 
در دودکش 2 هم همیــن بود و نقدهــاى اجتماعى 
داشتیم. من نیز همیشه با سختى هایى که وجود داشته 
ســعى کردم مردم را بخندانم اما االن خنداندن مردم 
سخت شده اســت. در کنار آن همیشه تالش کردم تا 

امیدآفرینى را در کارهایم داشته باشم.
کارگردان ســریال «بى خانمان» درباره اســتفاده از 
بازیگران قبلى در فصل جدید دودکش گفت: از همان 
بازیگرانى که در دودکش 2 بــازى مى کردند قطعا در 
فصل بعدى هم استفاده خواهیم کرد. منتهى با ترکیبى 
جدید و همیشه در کارهایم دوست داشتم از بازیگران 

جدید استفاده کنم.
وى با اشــاره به قصه اى که قرار است در دودکش3 
روایت شود نیز بیان داشــت: قصه اى جدید داریم که 
ارتباطى به قصه هایى کــه در فصل هاى قبلى دیدید 
ندارد. البتــه این را هم بگویم که قالیشــویى در قصه 
ما هســت اما کلیت قصه ربطى به فضاى فصل هاى 

قبلى ندارد.

با همان بازیگران قبل و در همان قالى شویى اما با داستانى جدید؛

«دودکش 3» ساخته مى شود

رضا میرکریمى و محمد حسین مهدویان دو کارگردان مشهورى سینماى ایران با انتشــار متن هایى مبهم از جشنواره فیلم فجر 
خداحافظى کردند. 

سید رضا میرکریمى کارگردان مطرح سینماى ایران که به خاطر فیلم «نگهبان شب»، جایزه بهترین کارگردانى را دریافت 
کرد اما براى دریافت آن به روى سن نرفت، با انتشار پستى در اینستاگرام خود، تلویحا اعالم کرد که براى همیشه با جشنواره 

فجر خداحافظى کرده است. او در صفحه اینستاگرامش نوشت: «سیمرغ آخر و جشنواره اى که دیگر نیست... .»
رضا میرکریمى یکى ازپرافتخارترین کارگردانان جشــنواره فجر است که با فیلم هایى چون «خیلى دور خیلى نزدیک»، 

«کودك و سرباز»، «به همین سادگى» و «زیر نورماه» چندین جایزه این جشنواره در کارنامه اش دارد.
محمد حسین مهدویان هم پستى در اینستاگرام منتشــر کرد و به نوعى از این جشنواره خداحافظى کرد. او هفت دوره 

متوالى در این جشنواره حضور داشته و موفقیت هاى زیادى را کسب کرده است.
مهدویان نوشت: "جشنواره فیلم فجر براى من تمام شده. از دوران حضورم در جشنواره یادگارهاى زیادى دارم. بیش تر 

از دو سیمرغى که گرفته ام. خاطرات بدش را از خودم دور مى کنم تا جشنواره را با خوشى هاش به یاد بیاورم و همیشه برایم 
زیبا باقى بماند. تا همین جا و همین  قدر برایم کافى است. حاال دیگر سودایى در سر ندارم. فقط شوق سینماست که خالص تر 

از قبل وسوسه ام مى کند.“
مهدویان با فیلم مرد بازنده در جشنواره امســال حضور یافت که انتقادات زیادى را در پى داشت و موفقیتى کسب نکرد.  پیش از 

جشنواره امسال مسعود کیمیایى نیز از حضور در جشنواره انصراف داده بود.

خداحافظى 2 کارگردان مشهور با جشنواره فجر
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فیلم سینمایى «قهرمان» در پنجاهمین جشنواره فیلم بلگراد در کشور صربستان 
به نمایش گذاشته مى شود.

فیلم سینمایى «قهرمان» به کارگردانى اصغر فرهادى در بخش نمایش هاى 
ویژه این رویداد سینمایى به نمایش گذاشته مى شود که از تاریخ 25 فوریه تا 5 

مارس (6 تا 15 اسفند) در کشور صربستان برگزار مى شود.
 «قهرمان» در مجموع در 8 نوبت در این رویداد ســینمایى به نمایش گذاشته 
مى شود. ســاخته جدید فرهادى تاکنون بیش از دو میلیون دالر در کشورهاى 
مختلف فروخته و فرانسه با 1/5  میلیون دالر و ایتالیا با 500 هزار دالر بهترین 

بازارهاى خارجى این فیلم بوده اند.

سریال «بى همگان» به کارگردانى بهرنگ توفیقى این روزها درجاجرود به 
تصویربردارى اش ادامه مى دهد.

به ســریال «بى همگان» کارى از گروه فیلم و ســریال شــبکه سه سیما 
در فضایى متفاوت از قصه هاى معمول ســریال هــاى تلویزیونى در حال 

تصویربردارى است.
مهران مهام، تهیه کننده این مجموعه تلویزیونى گفت: مهدى ســلطانى با 
نقشى متفاوت به سریال ما اضافه شد و از لوکیشن جاجرود حضور مستمرى 

در این روزهاى تصویربردارى سریال «بى همگان» خواهد داشت.
مهام در خصوص وضعیت تصویربردارى مجموعه تلویزیونى جدیدش بیان 
کرد: در  یکى از لوکیشن هاى اصلى سریال و خانه اى در جاجرود کار مى کنیم 
و چند لوکیشــن خارجى در این منطقه داریم و دوباره به منطقه گالبدره بر 
مى گردیم؛ البته قابل ذکر است که بازیگران دیگرى نیز در لوکیشن هاى آتى 

به ما اضافه خواهند شد.
مهران مهام در ادامه گفت: طبق برنامه ریزى تصویربردارى پیش مى رود و 
نکته قابل طرح این است که بعد از لوکیشن گالبدره و چند لوکیشن خارجى 
در لوکیشن کارخانه با چند بازیگر جدید نیز مواجه خواهیم شد. ضمنًا مهدى 
احدى هم در نقش پسر مهدى سلطانى جلوى دوربین بهرنگ توفیقى رفته 

است.
در سریال «بى همگان» بازیگرانى چون مهدى سلطانى، کاظم هژیر آزاد، 
نسرین بابایى، ســپند امیرســلیمانى، مهدى ماهانى، محمد صادقى، میترا 
رفیع، مهسا باقرى، هادى قمیشى، مسعود شریف، علیرضا درویش، داریوش 
سلیمى، بردیا دیانت، مهدى احدى بازیگر نوجوان و بازیگر خردسال: رستا 
رحیمیان و تیارا عســگرى و دانیال جعفرى بازى داشتند و ...  مقابل دوربین 

رفته اند.

«قهرمان» به بلگراد مى رود

نقش متفاوت مهدى سلطانى
 در سریال «بى همگان» 

■■■

هوتن شکیبا با انتقاد از حذف ســیمرغ مردمى جشنواره فیلم فجر اعالم کرد که ســهمش از این جشنواره 
تشویق ها و محبت هاى مردم، تماشاگران، همکاران و منتقدان فیلم بوده است.

هوتن شکیبا بازیگر فیلم «مالقات خصوصى» در اینستاگرام نوشت: 
«باالخره تمام شد. سهم ما از این جشنواره تشویق ها و محبت هاى شما مردم عزیز و تماشاگران و همکاران 

و منتقدان فیلم بود که راستش را بخواهید با هیچ چیزى در این دنیا قابل قیاس نیست. چه جایزه اى بهتر 
از اینکه ببینى اثرى که ساختى به دل مردم نشسته و دوستش دارند. خدا رو شکر و چقدر شما خوبید که 

نگذاشتید یک تصمیم نابهنگام بیشتر از لحظاتى کام ما را تلخ کند. یکپارچه با پیام هاى محبت آمیزتان 
روح و جان ما را تازه کردید. حکمت این اتفاق تلخ پیوند قلب هاى مهربان شما با دل هاى ما بود و از 
این بابت بسیار خوشحالیم. با شــما زنده ایم و با عشق و محبت شما انگیزه مى گیریم. از صمیم قلب 
براى همه   دوستان و همکاران و هنرمندانى که در این دوره از جشنواره نتایج زحمات شان را گرفتند و 
خوش درخشیدند خوشحالیم و امیدواریم همه در کنار هم بتوانیم با انگیزه اى مضاعف براى اعتالى 
سینماى ایران تالش کنیم. اما همچنان شرمنده ایم که آرا مردمى لحاظ نشد و این بدان معنى است 
بخش مهم و جایزه  بزرگ فجر که شأن آن برگرفته از رکن اصلى سینما که همانا تماشاگران است 
کنار گذاشته شده. لذا همچنان پیگیر این مســاله خواهیم بود و تا روشن شدن علل و مقصران آن 

این پیگیرى را ادامه خواهیم داد تا حقى پایمال نشود و دیگر شاهد این اتفاقات تلخ در مهمترین رویداد 
فرهنگى کشور نباشیم. در آخر امیدواریم به زودى در اکران فیلم میزبان خوبى براى چشمان پر مهرتان 

باشیم.  زنده باد سینما و زنده باد هنر. قلب تان پر عشق و دل هایتان پر از محبت و نور مردم نازنین.»

سهم هوتن شکیبا
 از چهلمین جشنواره فیلم فجر 

پور
ژیال

برنا
فص
فراخ
مس
سو

بینى
ریز
ف در
«دو
«دو
فص
با س
تاکن
مهر
حال
پیش
صد
کرد
من

هیم 
ى ل ى ىب رب ی

قبلى ندارد.

ش از این جشنواره 

ن و همکاران
یزه اى بهتر 
ا خوبید که 

ت آمیزتان 
ا بود و از 
میم قلب 
گرفتند و 
 عتالى 
ىاست 
ن است 
ران آن 

ین رویداد 
 پر مهرتان 

زنین.»

کارگردان فیلم «موقعیت مهدى» گفت: موقعیت مهدى یک افتخار و اتفاق بزرگ 
بود که خدا بر سر راهم گذاشت، اما من ژانرهاى مختلف را دوست دارم و مى خواهم 

کار در ژانرهاى متنوع را تجربه کنم. 
هادى حجازى فر پیرامون ادامه راه ســینماى خود پس از دریافت سیمرغ بلورین 
جشنواره فیلم فجر گفت: من کارگردان تجربه گرایى هستم و این طور نیست که 

بخواهم صرفا یک مسیر را در کارگردانى ادامه دهم.
وى در همین راستا ادامه داد: من گروهى دارم که پر از ایده و رویا است، ما ایده هاى 
بســیار بزرگى را در ذهن داریم، من تالش مى کنم که این گروه را حفظ کنم تا به 

امید خدا به سراغ کار بعدى برویم.
کارگردان فیلم «موقعیت مهدى» درباره ادامه کار در سینماى دفاع مقدس اضافه 
کرد: موقعیت مهدى یک افتخار و اتفاق بزرگ بود که خدا بر سر راهم گذاشت، اما 
من ژانرهاى مختلف را دوســت دارم و مى خواهم کار در ژانرهاى متنوع را تجربه 

کنم. 
وى در همین رابطه خاطرنشــان کرد: کارگردان و کار کردن در ژانر جنگ و دفاع 
مقدس کار بى نهایت سختى است، در حال حاضر سالمتى و توان این را ندارم که 
فعال سراغ ســاخت فیلم دیگرى درباره جنگ و دوران دفاع مقدس بروم. به واقع 

که توان جنگیدن با مشکالتى که براى ساخت چنین آثارى وجود دارد را ندارم.

حجازى فر:
   دیگر توان جنگیدن ندارم
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محمد محبى در مصاف با بنفیکا سومین گل خود را در فصل جارى لیگ برتر 
پرتغال به ثمر رساند و به نظر مى رسد راه درخشش در فوتبال پرتغال و راهیابى 

به تیم هاى بزرگ تر را یاد گرفته است.
این همان مسیرى بود که مهدى طارمى همشهرى او در فوتبال پرتغال دنبال 
کرد و  امروز یکى از بازیکنان خارجى موفق در لیگ برتر پرتغال است و به نظر 
مى رسد در آینده اى نزدیک از پورتو راهى یک تیم بزرگ تر در فوتبال اروپا 
خواهد شد. هر چند باید به این نکته هم اشاره کرد پورتو تیم شناخته شده اى 
در فوتبال اروپا بشمار مى رود. مهدى طارمى بازى در پرتغال را با تیم ریوآوه 
شروع کرد و گلزنى هاى پى  در پى او موجب شد که توسط تیم پورتو شکار 
شود و در حالى که دومین فصل حضور در پورتو را سپرى مى کند مورد توجه 

تیم هاى بزرگ اروپایى قرار گرفته است.
البته که مقایسه محمد محبى و مهدى طارمى اشتباه است به این خاطر که دو 
بازیکن در پست هاى مختلف هستند با قابلیت هاى فنى منحصر به فرد اما به 
نظر مى رسد محمد محبى همانند همشهرى اش مهدى طارمى در فوتبال 
پرتغال تبدیل به بازیکن شناخته شده اى شود. جالب اینکه مدیر عامل باشگاه 
سانتاکالرا پیش از اولین گل محمد محبى در لیگ برتر پرتغال در پاسخ به 
درخواست باشگاه هاى ایرانى براى در اختیار گرفتن محمد محبى به عنوان 
بازیکن قرضى گفت اســتراتژى ما براى محمد محبى فروش او به یکى از 
تیم هاى پورتو، اســپورتینگ و یا بنفیکا است و در فاصله چند هفته محمد 
محبى به تیم بنفیکا گل زد. او پیش از این دروازه تیم هاى مورینسى و ویسنته 
را هم باز کرده بود و این در حالى است که او در سیستم 3 دفاعه تیم سانتاکالرا 

به عنوان مهاجم کاذب در پست وینگ بک راست به میدان مى رود.
اما رفتارها و عادت هاى جالب محمد محبى او را تبدیل به یکى از لژیونرهاى 

خاص کرده است که به برخى از آنها اشاره مى کنیم.
محمد محبى جز بازیکنان تحصیلکرده فوتبال کشورمان بشمار مى رود. او در 
رشته مهندسى نفت در دانشگاه خلیج فارس بوشهر مشغول به تحصیل است 
و از زمان شیوع ویروس کرونا به صورت آنالین پیگیر پاس کردن واحدهایش 
در این رشته است. او اذعان کرد اگر فرصت مهیا شود هم چنان به تحصیالت 

خود در این رشته ادامه خواهد داد.
محمد محبى در تیم شاهین شهردارى بوشهر بود که چهره شد. در فصلى که 
شاهین شهردارى بوشهر با مربیگرى عبدا... ویسى به لیگ برتر صعود کرد او 
با قرارداد 50 میلیون تومانى گل صعود تیم شاهین شهردارى بوشهر در بازى 
پایانى را زد. در مصاف با تیم سرخپوشــان پاکدشت که بعدها به تیم هوادار 
تهران تغییر نام داد. محمد محبى بعد از درخشــش در این تیم توسط امیر 
قلعه نویى به سپاهان آمد و در فصل اول حضور در این تیم هم در لیگ برتر 
بازى کرد و هم در لیگ قهرمانان آسیا. از سویى توامان به اردوى تیم امید 
و تیم ملى دعوت شد و در بازى هاى مقدماتى المپیک و جام جهانى 2022 

براى تیم هاى امید و تیم ملى بازى کرد.
این بازیکن بوشهرى جز معدود بازیکنانى است که فعالیت کمى در فضاى 
مجازى دارد. او سال هاى سال صفحه اى در اینستاگرام نداشت و به تازگى 
و آنهم به اصرار دوستان و نزدیکانش صفحه اش را راه اندازى کرده اما زیاد 

پست نمى گذارد. اما نکته جالب دیگر در مورد محمد محبى اینکه او بعد از 
حضور در سپاهان از جیب براى خود دستگاه ریکاورى خرید تا بعد از مسابقه با 
استفاده از این دستگاه خیلى سریع به شرایط بعد از مسابقه برگردد و اصطالحا 

بدنش دچار اسید الکتیک نشود.
در حالى که محمد محبى در دوره مربیگرى مارك ویلموتس همواره یکى 
از بازیکنان دعوت شده به اردوى تیم ملى بود اما از زمانى که اسکوچیچ در 
راس کادر فنى تیم ملى قرار گرفته کمتر به اردوى تیم ملى دعوت مى شود. 
در آخرین مصاحبه وقتى از محمد محبى پرسیدیم آیا گله اى به خاطر عدم 
دعوت به اردوى تیم ملى ندارد؟ گفت: « براى من گله از سرمربى تیم ممنوع 
اســت. من هم به دیدگاهى که مرا به اردوى تیم ملــى دعوت کرد احترام 
مى گذارم و هم به دیدگاهى که مرا از اردوى تیم ملى خط زد. اگر به اردوى 
تیم ملى دعوت نمى شوم تقصیر من است نه سرمربى تیم ملى چون سرمربى 
تیم ملى دوست دارد بهترین نفرات را به اردوى تیم ملى دعوت کند و بهترین 
نتایج را بگیرد. او خودش را بیشتر از من دوست دارد و من باید تالش کنم با 
ارایه بازى هاى خوب براى سانتاکالرا دوباره اسکوچیچ را متقاعد کنم تا مرا 

به اردوى تیم ملى فرا بخواند.»
بى تعارف این رفتار خیلى در بین بازیکنان ایرانى که ستاره مى شوند مرسوم 
نیست و همواره از ســرمربى تیم ملى به خاطر عدم دعوت از خویش انتقاد 
مى کنند در حالى که در نهایت مربیگرى یک شــغل سلیقه اى است و هر 
مربى ایده  خاصى دارد و بر اســاس ایده هایش بازیکن به اردوى تیم ملى 

دعوت مى کند.
محمد محبى بعد از این مصاحبه و رهایى از بنــد مصدومیت از ناحیه کمر 
ارایه گر بازى هاى خوبى در لیگ برتر پرتغال در ترکیب سانتاکالرا بوده و 
در هفته هاى اخیر دروازه تیم هاى مورینسى ، ویسنته و بنفیکا را باز کرده 
است. او که طى توافق باشگاه سپاهان و سانتاکالرا با شهریا مغانلو معاوضه 
شده است هفته هاى ابتدایى سختى را در این باشگاه سپرى کرد. اخراج هاى 
پى در پى مربى در این باشگاه ابهام وضعیتش را بیشتر کرد اما در هفته اى 
که با نمایش خوب در برابر پورتو در لیگ کاپ خود را به سرمربى تیم اثبات 
کرد و تصور مى شــد در لیگ برتر پرتغال هم تبدیل به مهره ثابتى شود در 
تمرین از ناحیه کمر احساس درد کرد و این مصدومیت موجب شد هفته هاى 
متمادى شانس بازى را از دست دهد. تا اینکه در بازى با مورینسى و در هفته 
نوزدهم به عنوان بازیکن تعویضى وارد میدان شد. او در دقایقى کوتاه که وارد 
میدان شد موجب اخراج بازیکن حریف شد و گل دوم تیمش را به ثمر رساند. 
همین گل به ادامه حضور او در ترکیب سانتاکالرا کمک کرد و بعد از تکرار 
گلزنى اش در بازى با ویســنته در مصاف با بنفیکا از ابتدا به میدان آمد. هر 
چند در دقیقه 52 به دلیل مصدومیت تعویض شد اما گلزنى به بنفیکا بدین 
معنى است که او جاى خود را در ترکیب سانتاکالرا پیدا کرده و با ادامه گلزنى 
مى تواند اســتراتژى باشــگاه را نهایى کند. یعنى فروش بــه تیم پورتو، 

اسپورتینگ یا بنفیکا.
این بدین معنى است که در آینده اى نزدیک یکى از اتفاقات محتمل در مورد 

محمدمحبى همبازى شدن با مهدى طارمى است.

با پیگیرى هاى مؤثر امیرعلى حسینى، مدیر امور بین الملل 
باشگاه پرســپولیس و همچنین همکارهاى مستمر امور 
بین الملل فدراســیون فوتبال ایــران و همکارى خوب 
 ITC ،فدراسیون فوتبال قطر که  با تالش فراوان انجام شد
رامین رضاییان بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس صادر شد 
و این بازیکن در اختیار تیم فوتبال پرسپولیس قرار گرفت. 
باشگاه پرســپولیس در آخرین ســاعات نقل و انتقاالت 
سرانجام توانست رامین رضاییان را با قراردادى به مدت 
نیم فصل به خدمت بگیرد. این بازیکن پس از انجام مراحل 
فســخ قرارداد خود در قطر، راهى ایران شــد تا به زودى 
به تمرینات سرخپوشان اضافه شــود. باشگاه پرسپولیس 
قــرارداد رضاییان را در ســازمان لیگ نیــز ثبت کرده و 
درخواست دریافت ITC این بازیکن نیز به فدراسیون قطر 

ارسال شده بود.

ITC رامین رضاییان

 صادر شد
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تیم چلســى انگلیس موفق شــد در مصاف با پالمیراس 
برزیل در امارات با گل «کاى هاورتس»، ســتاره آلمانى 
خود از روى نقطه پنالتى در نیمــه دوم وقت هاى اضافه، 
قهرمان جام باشگاه هاى فوتبال جهان شود. اما این همه 
ماجرا نبود؛ در برزیل هواداران پالمیراس براى تماشــاى 
بازى تیم محبوبشان از طریق تلویزیون بزرگ به ورزشگاه 
خانگى خود آمده بودند و بعد از باخت تیمشان درگیرى ها 
باال گرفت. پلیس وارد عمل شد و با استفاده از گاز اشک آور 
به این درگیرى پایان داد ولى متأســفانه یکى از هواداران 
به ضرب گلوله فردى ناشناس کشته شد. پلیس یک فرد 
دستگیر کرده ولى هنوز اطالعات تکمیلى درباره این قتل 

علنى نشده است.

قهرمانى چلسى
 با طعم قتل!
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از هفته بیســت و پنجم رقابــت هاى ســوپرلیگ ترکیه، 
گاالتاسراى در دیدار برابر کایسرى اسپور یک گل عقب بود 
اما در دقیقه 85 بازى را به تساوى کشاند و از شکست گریخت. 
مجید حسینى در این بازى از ابتدا در ترکیب کایسرى اسپور 
حضور داشت و با درخشــش بى نظیرش مقابل غول فوتبال 
ترکیه خوش درخشید. مدافع ملى پوش کشورمان در این بازى 
در تمام نبردهاى هوایى و زمینى سربلند شد و با دفاع بى نقص 
خود امتیاز 8 از 10 را گرفت تا باالتر از تمام ستاره هاى میدان 
به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شود. با نگاه به آمار حسینى 
در این بازى متوجه مى شوید ستاره ایرانى دو دوئل مستقیم 
داشت که در هر دو بازیکن رقیب را شکست داد و هیچ خطایى 

نداشته است.

سرمربى سپاهان درباره شایعه اســتعفایش گفت: من نه 
نامه اى نوشــتم نه صحبتى کردم. همیشــه گفته ام که 
هرزمان حس کردند شــرایطم خوب نیست، من مشکلى 
براى رفتن ندارم و احتیاجى نیست حتمًا استعفا کنم. محرم 
نویدکیا گفت: قرار بود با هیئت مدیره جلســه اى داشته 
باشیم و این اتفاق هم افتاد. همان روزى که این اتفاق افتاد 
تستم مثبت شد و 24 ســاعت تلفنم را نگاه نکرده بودم و 
گفتند این موضوع اتفاق افتاده است. من به باشگاه همیشه 
گفته ام که هرزمان حس کردند شرایطم خوب نیست، من 
مشــکلى براى رفتن ندارم و احتیاجى نیست حتمًا استعفا 

کنم. تا زمانى که بتوانم به تیم کمک کنم، هستم.

درخشش حسینى در ترکیه

براى رفتن
 احتیاجى به استعفا ندارم
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ــوپرلیگ ترکیه،
 یک گل عقب بود
شکست گریخت.
ب کایسرى اسپور
مقابل غول فوتبال
ورمان در این بازى
 و با دفاع بىنقص
ستاره هاى میدان
گاه به آمار حسینى 
 دو دوئل مستقیم 
داد و هیچ خطایى 

رکیه

درباره ستاره سابق سپاهان که این بار درمقابل بنفیکا درخشید

محمد محبى 
لژیونر خاص ایران

دو خرید زمستانى سپاهان در اولین حضور با پیراهن این تیم، محرم نویدکیا را امیدوار به ادامه مسابقات 
کردند.

همانطور که محرم نویدکیا در مصاحبه  خود پس از شایعات مربوط به استعفا شرح داده بود، سپاهان با دو تغییر 
مسابقات را از سر گرفت؛ دو تغییرى که یکى اجبارى و به دلیل جدایى محمدرضا خلعتبرى بود و دیگرى 
براى پوشش مهم ترین نقطه ضعف طالیى پوشان اصفهانى در نیم فصل اول، چراکه دروازه بان اتریشى 

نتوانست جاى نیازمند را پر کند و انتظارات را برآورده سازد.
به همین دلیل، على رغم دشوارى هاى زیادى که در مسیر جذب رشید مظاهرى وجود داشت، سنگربان نیم 
فصل اول استقالل براى تقویت خط دروازه به ترکیب سپاهان اضافه شد و در خط میانى هم میالد جهانى 
به خدمت گرفته شد. میالد جهانى طى یک فصل و نیم اخیر با وجود شرایط نامساعدى که ذوب آهن تجربه 
کرده، از ستاره هاى تیمش بود و با توجه به سن و سال کمتر نسبت به خلعتبرى، گزینه بسیار خوبى براى پر 

کردن جاى مسن ترین بازیکن تیم بود.
نکته جالب توجه اینکه در نخستین مسابقه پس از تعطیالت زمستانى، نویدکیا به هر دو بازیکن تازه وارد 
خود بازى داد؛ مظاهرى که مطابق انتظار جاى کریستوفر کنت را در ترکیب اصلى گرفت. او در همان دقایق 
ابتدایى بازى با شیرجه  بلندى که داشت، نشان داد از انگیزه و آمادگى خوبى براى بازگشت به روزهاى اوج 
برخوردار است، اما در واپسین دقایق مسابقه روى یک کرنر و غفلت دروازه اش باز شد تا اولین حضورش 
در ترکیب تیم زردپوش اصفهان با کلین شیت همراه نشود. سرمربى سپاهان در دیدار برابر نفت مسجد 
سلیمان وقتى دید تیمش بر بازى تسلط دارد، فرصت را براى بازیکنان دیگر هم فراهم کرد و میالد جهانى 
نیز یکى از تعویضى هاى این مربى در دقیقه 73 بود تا با حضور در ترکیب تیم بتواند خود را با سایر بازیکنان 

و تاکتیک تیمى وفق دهد.
عملکرد رشید مظاهرى و میالد جهانى در اولین بازى با پیراهن سپاهان خیره کننده نبود، اما همانطور که 
سرمربى جوان این تیم در کنفرانس خبرى پس از مسابقه به آن اشاره کرد، براى ارزیابى عملکرد این دو 
بازیکن به زمان بیشترى نیاز است و باید دید این دو خرید زمستانى در هفته هاى باقى مانده چقدر مى توانند 
با عملکردشان سپاهان را در مسیر هدف دشــوارى که کسب عنوان قهرمانى لیگ و پشت سر 

گذاشتن استقالل و پرسپولیس است، یارى کنند.

مهاجم باتجربه تیم فوتبال ســپاهان بار دیگر با درخشــش خود در ترکیب 
طالیى پوشان توانست پایه گذار پیروزى تیمش شود.

سجاد شهباززاده آقاى گل لیگ بیستم که یکى از امیدهاى محرم نویدکیا 
در راه بازگشت سپاهان به صدر جدول و جبران فاصله امتیازى پیش آمده 
با سرخابى هاى پایتخت اســت، در مصاف با نفت مسجدسلیمان یک 
نمایش کم نقص و فوق العاده از خود به اجرا گذاشــت و روى سه گل 

تیمش اثرگذارى داشت.
گل اول سپاهان در شرایطى به نام مدافع حریف ثبت شد که ارسال 
آن توسط سجاد شهباززاده انجام شده بود؛ بعد از آن مهاجم خالق 
و باتجربه سپاهانى ها در نقش گلســاز درخشید و موفق شد براى 
شهریار مغانلو موقعیتى گلزنى خلق کند تا این گونه گل دوم سپاهان 
را بسازد. سپس نوبت به گلزنى خود او رسید و شهباززاده روى پاس امید 

نورافکن دروازه نفت MIS را فرو ریخت تا روز رویایى اش را تکمیل کند.
او با این درخشش شمار گل هاى خود در لیگ بیست و یکم را به عدد 3 رساند و دومین 
پاس گل خود را هم موفق شد ثبت کند؛ جالب آنکه دو گل قبلى شهباززاده مقابل نفت 
مسجدسلیمان در بازى رفت بود و نخســتین پاس گل خود در لیگ بیست و یکم را هم 

مقابل فجرسپاسى داده بود.
نگاهى به آمار مهاجم سپاهان اعداد و ارقام جالب توجهى را از او مقابل تیم هاى نفتى نشان 
بدهد؛ در دو فصل گذشته و در 7 رویارویى با دو تیم نفتى فوتبال ایران (صنعت نفت آبادان 
و نفت مسجدسلیمان) سجاد شهباززاده توانسته 7 بار گل بزند و 2 بار در قامت گلساز بدرخشد 
تا رکوردى ویژه را به نام خود ثبت کند و باید دید در هفته 24 و دیدار برگشت با صنعت نفت 

آبادان آیا این رکورد او ارتقا پیدا مى کند یا خیر.

مدافع چپ تیم ملى فوتبال ایــران بعد از نمایش 
خوب در تیم ملى، توانست روز خوبى را در ترکیب 

سپاهان بگذراند.
یکى از آماده ترین بازیکنان ماه هاى گذشته فوتبال 
ایران بدون تردید امید نورافکن اســت؛ مدافع 24 
ســاله و مورد عالقه دراگان اسکوچیچ سرمربى 
تیم ملى که هم در عرصه ملــى و هم در عرصه 
باشگاهى توانسته عملکرد کم نقص و موفقى را 

از خود نشان بدهد.

نورافکن بعد از درخشش در فیفادى مقابل عراق 
و امارات و بازى در دو پست مختلف دفاع میانى و 
دفاع چپ و کسب نمره قبولى، در ترکیب سپاهان 
به عنوان مدافع چپ حضور پیــدا کرد و نمایش 
قابل قبول را هم توانست از خود به اجرا بگذارد و در 

پیروزى تیمش هم نقش آفرینى کرد.
امید نورافکــن ابتــدا در 10 نفره کــردن نفت 
مسجدسلیمان نقش داشت و باعث شد تا مسلم 
مجدمى با خطا روى او، کارت قرمز بگیرد و از زمین 

بازى اخراج شود؛ ســپس در نیمه دوم، در نقش 
گلساز حاضر شد و توانست گل سوم سپاهانى ها 

را پایه گذار شود و براى سجاد شهباززاده ساخت.
مسبب اخراج مدافع نفت و ســپس گلسازى، دو 
تأثیرگذارى مثبت مدافع چپ آماده ســپاهان در 
مصاف با نفت مسجدسلیمان بود که آمادگى فنى 
باالى این بازیکن 24 ساله را نشان مى دهد و باید 
دید در ادامه فصل و تا پیش از فیفادى ماه مارس، 

چگونه او در ترکیب تیمش حضور خواهد داشت.

اولین مسابقه، دستگرمى و پاگشا بود

مظاهرى و جهانى؛ 2 خرید با هزاران امید

شهباززاده و عالقه ویژه
 به تیم هاى نفتى

بازگشت موفق نورافکن از تیم ملى

بازیکن به زمان بیشترى نیاز است و باید د
با عملکردشان سپاهان را در مس

گذاشتن استقالل و پرسپولیس
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تا رکوردى ویژه را به نام خو
پ آبادان آیا این رکورد او ارتقا

شهباززا
 به ت

روزنامه معتبر پرتغالى خود به تمجید از ستاره کشورمان پرداخت.
جمعه شب در دیدار حساس و کالســیک لیگ پرتغال، تیم فوتبال پورتو موفق شد مقابل اسپورتینگ در 
خانه به تساوى 2 بر 2 دست یابد. طارمى در این بازى فوق العاده کار کرد و نمایش تحسین برانگیز از خود 

او را «قهرمان» نامیدند و برخى سایت ها به نشان داد. رسانه هاى پرتغالى 
زمین را نسبت دادند.او عنوان بهترین بازیکن 
در گزارش خود به تمجید از ستاره کشورمان روزنامه معتبر رکورد پرتغال 

قدرت طارمى در خط تهاجمى بسیار زیاد پرداخت و مدعى شــد که 
سخت لیگ اروپا کمک خواهد کرد.به تیم پورتــو براى بازى 
پنج شنبه شــب در دیدار 

رفت پلــى آف راهیابى به 
جمع 16 تیــم پایانى لیگ اروپا، 
پورتو به مصــاف التزیو خواهد 

ایتالیایــى رفــت و دیدارى مشــکل با حریف 
خواهد داشت.

روزنامه پرتغالى مدعى شــد که آمادگى باالى طارمى 
برگ برنده پورتو براى این مسابقه خواهد بود زیرا ستاره 
کشورمان در یک ماه و نیم اخیر توانسته 7 گل به ثمر رساند 
و 3 پاس گل بدهد که آمارى خیره کننده محسوب مى شود. 
رکورد از نمایش درخشان و جذاب طارمى در بازى مقابل 

اسپورتینگ نیز نوشت و او را مهره بزرگ کونسیسائو 
در مسابقه با التزیو خواند.

طارمى، برگ برنده پورتو در لیگ اروپا

2 بر 2 دست یابد. طارمى در این بازى فوق العاده کار کرد و نمایش تحسین برانگیز از خود 2ى 2
او را «قهرمان» نامیدند و برخى سایت ها بهسانه هاى پرتغالى

زمین را نسبت دادند.رین بازیکن 
در گزارش خود به تمجید از ستاره کشورمان رکورد پرتغال 

قدرت طارمى در خط تهاجمى بسیار زیادعى شــد که 
سخت لیگاروپا کمک خواهد کرد.و براى بازى
ـب در دیدار 

ف راهیابى به 
م پایانى لیگ اروپا،

ـاف التزیو خواهد 
ایتالیایــى رى مشــکل با حریف 

ى مدعى شــد که آمادگى باالى طارمى 
رتو براى این مسابقه خواهد بود زیرا ستاره 
7ک ماه و نیم اخیر توانسته 7 گل به ثمر رساند 
دهد که آمارى خیره کننده محسوب مى شود. 
لابل ش درخشان و جذابطارمى در بازى مق

یز نوشت و او را مهره بزرگ کونسیسائو
التزیو خواند.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایى تقدیم نمایند. آراى شــماره 4826 و 4825 مورخــه 1400/09/23 آقاى محمد 
خدادادى نجف آبادى فرزند محمد مهدى نسبت به سه دانگ مشاع و خانم مریم معینى 
نجف آبادى فرزند مانده على نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
180/25 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1014   اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشــاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/11/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/11/25 - 1268579/  م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /11/168

مفاد آرا
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شماره 140060302177000532 مورخه 1400/09/15 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مریم 
عباسى دره بیدى   فرزند حسن بشماره شناسنامه 1312  داران و شماره ملى 1159416801  

در ششدانگ یکباب خانه ششــدانگ پالك 39 فرعى  واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 124/12 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم خدیجه کریمى  

محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره 140060302177000616 مورخه1400/10/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى سید 
محسن رفیعى پور علویجه  فرزند سید على بشماره شناسنامه 2692 اصفهان  و شماره ملى 
1284967451  در ششدانگ یکدرب باغ ششدانگ پالك 2694فرعى  واقع درعلویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 1719/53 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم 

فاطمه نواب صفوى  محرز گردیده است.
3- برابر راى شماره 140060302177000598 مورخه 1400/10/15 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على 
پورجم علویجه  فرزند جعفر بشماره شناسنامه 117 نجف آباد و شماره ملى 1091982211  
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى قسمتى از  پالك 3323 فرعى  واقع درعلویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 32/99  مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

جعفر پورجم  محرز گردیده است.
4- برابر راى شماره 140060302177000599 مورخه 1400/10/15 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى جمشید 
پورجم  فرزند جعفر بشماره شناســنامه 20 نجف آباد  و شــماره ملى 1091897581  در 
ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 3323فرعى  واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 385/96 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسین پورجم و آقاى 

جعفر پور جم و  خانم فاطمه کریمى  محرز گردیده است.
5-  برابر راى شماره 140060302177000589 مورخه 1400/10/14 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حمیدرضا 
میرزائى  فرزند ستار  بشماره شناســنامه 1764 اصفهان و شماره ملى 1287185290  در 

ششدانگ یکباب  مغازه قسمتى از پالك 4849 فرعى واقع  درعلویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 32/62 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى ستار میرزائى محرز 

گردیده است.
6- برابر راى شماره 140060302177000590 مورخه 1400/10/14 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى علیرضا 
میرزائى فرزند ســتار بشماره شناسنامه 1173 اصفهان و شــماره ملى 1287057985  در 
ششدانگ یکباب مغازه قســمتى از4849  فرعى  واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت 69/74 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى ســتار میرزائى محرز 

گردیده است.
7- برابر راى شــماره 140060302177000568 مورخــه 1400/10/08 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
محمد شفیعى علویجه فرزند زین العابدین بشماره شناسنامه 112 نجف آباد و شماره ملى 
1092009574  در ششدانگ یکباب خانه قسمتى از ششــدانگ پالك 541 فرعى  واقع 
درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 143/57 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى ابوالقاسم شفیعى محرز گردیده است.
8-  برابر راى شــماره 140060302177000569 مورخــه 1400/10/08 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
محمود شفیعى علویجه  فرزند محمد على  بشماره شناسنامه 191 نجف آباد  و شماره ملى 
1091911401  در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى قسمتى از  پالك 3281 فرعى  
واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 240/90 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى ام کلثوم اکبرى محرز گردیده است.
9- برابر راى شماره 140060302177000450 مورخه 1400/09/06 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه 
علیمردانى  فرزند قربانعلى  بشماره شناسنامه و شــماره ملى 1270589954 اصفهان در 

ششدانگ یکبابخانه قسمتى از پالك 508 فرعى  واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 149/44 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم فاطمه ابراهیمى و آقاى 

على زمانى  محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز 
منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه1400/11/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
دوشنبه 1400/11/25 - م الف: 1269246 - سرپرســت  اداره ثبت اسناد و امالك 
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بررسى ها نشــان مى دهد از هر ســه فرد میانسال که به 
کروناویروس آلوده مى شود یک نفر پس از بهبودى بیمارى 

کووید-19 دچار مشکالت جسمى جدیدى مى شود.
متخصصان آمریکایى در مطالعات خود دریافتند تقریبا یک 
سوم (32 از هر 100 نفر) از افراد مسن مبتال به کووید-19 در 
سال 2020 حداقل یک نفر به یک بیمارى جدید مبتال شده 
که در ماه هاى پس از ابتالى اولیه به مراقبت هاى پزشکى 

نیاز داشته است.
به گفته متخصصان آمریکایى، ایــن افراد به بیمارى هایى 
مبتال شده اند که اندام ها و سیستم هاى اصلى بدن از جمله 
قلب، کلیه ها، ریه ها و کبد را درگیر کرده و همچنین سالمت 

روان آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
در مطالعات متعددى به بررسى فراوانى و شدت بیمارى جدید 
پس از ابتال به کووید-19 پرداخته شده است، اما تعداد کمى 
از آنها خطر بیش از حد بیمارى هاى جدید ناشى از عفونت 

کروناویروس را در میانساالن مورد بررسى قرار داده اند.
متخصصان آمریکایى در این بررسى به مطالعه اطالعات 
133 هزار و 366 بیمار 65 ساله یا بیشتر پرداختند که در سال 

2020 به کووید-19 مبتال شده بودند.
نتایج بررسى ها نشان  داد که در بین افراد مبتال به کووید-19، 
32 درصد به یک یا چند عارضه جدید مبتال شــده و تحت 

مراقبت هاى پزشکى قرار گرفتند.

دبیرکل سازمان جهانى بهداشــت (WHO) با اشاره به 
کاهش شمار مبتالیان به بیمارى کووید-19 هشدار داد 

که همه گیرى هنوز پایان نیافته است.
تدروس آدهانوم دبیر کل ســازمان جهانى بهداشت در 
اظهاراتى تاکید کرد که همه گیرى کووید-19 تمام نشده 

و خواستار حمایت بیشتر براى مبارزه با این بیمارى شد.
وى با اشاره به گزارش این سازمان مبنى بر کاهش موارد 
جدید ابتال افزود: مرگ و میر ناشــى از کروناویروس در 

سراسر جهان طى هفته گذشته افزایش داشته است.
دبیرکل سازمان جهانى بهداشــت با اشاره به راه اندازى 
کمپین 23 میلیارد دالرى جدید براى حمایت هاى مالى 

از تالش هاى این ســازمان براى هدایت توزیع عادالنه 
تست هاى تشخیصى، گزینه هاى درمانى و واکسن هاى 
کووید-19 در سراسر جهان، هشــدار داد: بیمارى مرز 
نمى شناسد و نوع بسیار قابل انتقال کروناویروس موسوم 
به اُمیکرون نشــان داده که احســاس مصون بودن از 

بیمارى مى تواند در لحظه تغییر کند.
به گزارش ایســنا بــه نقــل از ژاپن تــودى، گزارش 
اپیدمیولوژیک سازمان جهانى بهداشــت حاکى از آن 
است که تعداد موارد ابتال در سراســر جهان طى هفته 
گذشته 17 درصد کاهش یافته، در حالى که آمار مرگ و 

میر در سطح جهان 7 درصد افزایش یافته است.

بروز مشکالت جسمى جدید در 
مبتالیان به کرونا

همه گیرى 
هنوز پایان نیافته است

قله پیک ششم 
در میانه  اسفند

   ایسـنا |یـک اپیدمیولوژیسـت ضمن تشـریح 
شـرایط کنونى کرونـا در کشـور، گفـت: احتماال از 
اواسـط اسـفند ماه بـه قله پیک ششـم مى رسـیم و 
ممکن است تا یک ماه ونیم در قله ماندگارى داشته 
باشد. دکتر بابک عشـرتى با اشـاره به اینکه اکنون 
در بازوى صعودى موج ششـم کرونا هستیم، گفت: 
این صعـود سـرعت باالیى هـم دارد. فکـر مى کنم 
حدود 3 تـا 4 هفته آینـده به همین شـکل درگیرى 
با بیمارى وجود داشـته باشـد و تصورات این اسـت 
که تا حدود یک ماه  و نیم در قله پیـک بمانیم. البته 
این موضوع در کشـورهاى مختلف متفاوت اسـت، 
برخى مـدت طوالنى تـرى در قلـه ماندنـد و برخى 
سـریع تر به رونـد نزولى رسـیده اند. وى بـا تاکید بر 
لزوم تسریع واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل ها، 
اظهار کـرد: 40 روز قبـل پیش بینـى افزایش موارد 
را داشـتیم و ممکن است از اواسط اسـفندماه به قله 
پیک برسـیم. این اپیدمیولوژیسـت ادامه داد: الزاما 
نیاز نیسـت همه به این سـویه از کرونا بیمار شـوند، 
تا ایمنى جمعـى حاصل شـود. ایمنـى جمعى یعنى 
کسانى که واکسن زدند و کسانى که بیمار شدند؛ اگر 
این شاخص به درصد قابل توجهى برسد، روند پیک 
کاهشى مى شود. وى تاکید کرد: وفادارى به رعایت 
دستورالعمل هاى بهداشتى بسـیار راهگشا است؛ از 
طرفى اگر نوبت دز سـوم واکسـن مان رسیده است 
نباید زمان را از دسـت بدهیم و دنبال نوع خاصى از 

واکسن بگردیم. 

آگهى تغییرات 
شرکت اجزاء صنعت ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 68801 و شناسه 
ملى 14010288083 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/10/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس ااستان اصفهان ، شهرستان 
برخوار ، بخش حبیب آباد ، دهستان برخوارشرقى ، روستا شهرك صنعتى دولت 
آباد، محله شهرك صنعتى دولت آباد ، بلوار امام خمینى ، خیابان جامى ، پالك 
45 ، طبقه همکف کدپستى 8341651194 تغییر یافت. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1276529)

آگهى تغییرات
شــرکت پانیا نیر دکل ســازه ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 4027 و شناسه 
ملــى 14005863113 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/11/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
- ندا قنبریهانجف آبادى به شــماره ملى 
1092133917، منصور هادى پورنجف 
آبادى به شــماره ملى 1091620490 
و منصــور آقا کبیــرى به شــماره ملى 
1091535027 بــه عنــوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند. - منیر افراســیابى به شماره ملى 
5100003650 به عنوان بازرس اصلى و 
آذرصالحى به شماره ملى 1100371060 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یک ســال انتخــاب شــدند. - روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهــان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

نجف آباد (1276528)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى دانش قطعه ثمین 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1584 و 
شناسه ملى 10260589877 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/09/16 ماده 14 اساسنامه 
چنین اصالح شــد : هیئت مدیره شرکت 
مرکب از دو الى پنــج نفرخواهد بود که در 
مجمع عمومى عادى یــا عادى بطورفوق 
العاده از بین شرکا و یا از خارج انتخاب مى 
شــوند . ماده 15 اساسنامه چنین اصالح 
شــد : هیئت مدیره از بین خود یا خارج از 
اعضاء یکنفر را به ســمت رئیس هیئت 
مدیره و یک نفر را بســمت مدیرعامل از 
بین خود و یا خارج از اعضاى هیئت مدیره 
انتخاب و همچنین مى تواند براى اعضاى 
خود سمتهاى دیگرى تعیین نماید. ضمناً 
مدیرعامل مــى تواند با حفظ ســمت به 
عنوان رئیس هیئت مدیــره نیز انتخاب 
شود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1276547)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندسى دانش قطعه ثمین 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1584 و 
شناسه ملى 10260589877 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/09/16 بهنام زارعى 
توانا بشماره ملى 3860984411 بعنوان 
رئیس هیئت مدیره ( خارج از شــرکاء) - 
على محمد حق شناس گرگابى بشماره ملى 
5110660298 بعنوان مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره - اکبر حق شــناس گرگابى 
بشماره ملى 5110501939 بعنوان نایب 
رئیس هیئت مدیــره براى مدت نامحدود 
انتخاب شدند . کلیه اوراق واسناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل : چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقود اسالمى و اوراق 
عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل منفرداً 
و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

خمینى شهر (1276548)

تاسیس
شرکت سهامى خاص دنیاى زیباى پریسا درتاریخ 1400/11/14 به شماره ثبت 70080 به شناسه ملى 14010756816 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات پزشکى یا دستگاه هاى زیبایى و پزشکى ، ارایه 
خدمات توانمند سازى و توسعه دهنده ى کسب و کارهاى نوآور و نو پا در قالب ایجاد مدیریت کسب و کارها، انجام مشاوره و کارآفرینى، بازاریابى غیر شبکه اى وغیر 
هرمى، خرید وفروش محصوالت آرایشى وتجهیزات زیبایى و ارائه خدمات آرایشى، انجام خدمات لیزر، پوست ومو، برگزارى دوره هاى آموزشى کوتاه مدت در زمینه ى 
شیرینى پزى، و زیبایى، افتتاح مراکز ویژه بانوان از جمله کافى شاپ، سالن هاى ورزشى، ماساژ، اتاق کودك، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، 
ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، خرید و فروش و 
واردات وصادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و اخذ کارت بازرگانى جهت شرکت و ترخیص کاال از گمرکات داخلى و خارجى و بین المللى ،گشایش حساب ،اعتبار اسنادى 
،تسهیالت واعتبارت ریالى و ارزى ضمانتنامه ها و حوالجات ،فاینانس ،ریفاینانس ،نزد بانکها ، موسسات مالى وشرکتهاى داخلى و خارجى صرفا در راستاى موضوع شرکت، 
شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله فرهنگیان ، کوچه نور باران 1 ، خیابان 22 بهمن ، پالك 36 ، طبقه همکف کدپستى 8158616376 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 479 مورخ 1400/10/25 نزد بانک پارسیان شعبه بزرگمهر اصفهان با کد 5420615 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم پریسا حاجیان به 
شماره ملى 1272023613 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى احمد کامرانیان به شماره ملى 1287851088 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد سعید حاجیان به شماره ملى 1288784112 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق 
امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه 
با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا اسماعیلى کرکوند به شماره ملى 1289443051 به سمت بازرس على البدل به 
مدت 1 سال خانم لیال دشتى زاده به شماره ملى 5859989431 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1276535)

آگهى انحالل
شرکت مهندسین مشاور طراحان زنده رود پارسیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 55299 و شناسه ملى 14005466110 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/11/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :شرکت فوق منحل گردید و محمد سلمانیان به کدملى 1292883839 به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.نشانى محل تصفیه استان اصفهان، 
شهر اصفهان، خیابان کاشانى ،فرعى خرم، پالك 87 طبقه 2 واحد 1 کدپستى 8183684951 مى باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1274230)

براى جلوگیرى از انتشار ویروس کرونا، الزم است 
همه مردم در زمان هاى وجــود بیمارى در جامعه 
به ویژه در فضاهاى سرپوشیده مثل اتوبوس، مترو، 
فروشگاه ها و همچنین مکان هایى که افرادى غیر از 

اعضاى خانواده حضور دارند، ماسک بزنند.
استفاده از ماســک براى فرد ناقل بیمارى، اهمیت 
بیشترى دارد؛ ولى از آنجا که افراد ناقل بیمارى کرونا 
ممکن است بدون عالمت باشند، استفاده از ماسک 

براى همه ضرورى است.
 دکتر فرشید رضایى، رییس دفتر آموزش و ارتقاى 
سالمت وزارت بهداشــت، درباره چرایى استفاده از 

ماسک در زمان پاندمى کرونا گفت: از زمان شروع 
پاندمى کرونــا براى کاهش خطــر و احتمال ابتال 
به بیمارى، زندگى انســان ها با ماســک و رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى گره خورده است و اهمیت 
ماسک زدن همگانى در تمام کشورها شناخته شده 
است، اما خوب اســت در مورد ماسک و روش هاى 

صحیح ماسک زدن بیشتر بدانیم.
به گفته وى، یکى از روش هاى اصلى انتقال بیمارى 
کرونا، قطرات و ذرات ریز تنفســى است که هنگام 
نفس کشیدن (حتى در حال سکوت)، صحبت کردن، 
آواز خواندن (بویژه با صداى بلند و دســته جمعى) 

و سرفه یا عطسه خارج مى شــود. بررسى ها نشان  
مى دهد درصد قابل توجهى از مبتالیان به بیمارى 
کرونا هیچ گونه عالمت تنفسى ندارند. از طرفى در 
اوایل ابتال به بیمارى نیــز افراد مبتال معموال بدون 
عالمت هســتند، اما حتى در این شرایط نیز انتقال 
بیمارى از طریق قطرات و ذرات ریز تنفســى وجود 
دارد و مى تواند دیگران را بیمار کند. بنابراین برخى 
از افراد مى توانند ناقل باشــند، در حالیکه خود از آن 
خبر ندارند. رضایى گفت: با توجه به موارد فوق براى 
جلوگیرى از انتشار ویروس، الزم است همه مردم در 
زمان هاى وجود بیمارى کرونا در جامعه به ویژه در 

فضاهاى سرپوشیده مثل اتوبوس، مترو، فروشگاه ها 
و همچنین مکان هایى که افــرادى غیر از اعضاى 
خانواده حضور دارند، ماسک بزنند. استفاده از ماسک 
براى فرد  ناقل بیمارى، اهمیت بیشترى دارد؛ ولى از 
آنجایى افراد ناقل بیمارى کرونا ممکن است بدون 
عالمت باشند، استفاده از ماسک براى همه ضرورى 
است. وى ادامه داد: در خصوص وضعیت افراد از نظر 
ابتال به بیمارى، اســتفاده از ماسک و حفظ فاصله 
اجتماعى و احتمال انتشــار ویروس باید توجه کرد 
که در تماس فرد سالم با فرد بیمار در صورتى که هر 
یک از آنها ماسک نداشته باشند و فاصله کمتر دو متر 
داشته باشند، احتمال انتشار ویروس خیلى زیاد است. 
در تماس فرد سالم داراى ماسک با فرد بیمار بدون 
ماسک در صورتى که کمتر از 2 متر با یکدیگر فاصله 
داشته باشند، باز هم احتمال انتشار ویروس زیاد است.

بنابر اعالم وزارت بهداشت، رضایى گفت: در تماس 
فرد سالم بدون ماسک با فرد بیمار داراى ماسک در 
صورتى که کمتر از 2 متر از یکدیگر فاصله داشــته 
باشند، احتمال انتشار ویروس متوسط است. همچنین 
در تماس فرد سالم با فرد بیمار در صورتى که هر دو 
داراى ماسک باشند و کمتر از دو متر با یکدیگرفاصله 
داشته باشند، احتمال انتشــار ویروس کم است. در 
نهایت در تماس فرد ســالم با فرد بیمار در صورتى 
که هر دو داراى ماسک باشــند و بیش از دو متر با 
یکدیگرفاصله داشته باشند، احتمال انتشار ویروس 

خیلى کم است.
وى تاکید کرد: همچنین احتمال انتشار ویروس زمان 

ماندن در خانه تقریبا صفر است.

چرا باید در پاندمى کرونا «ماسک» بزنیم؟

دانشمندان اولین شــواهد از یک عفونت تنفســى منحصر به فرد را در بقایاى 
فسیل شده یک دایناسور که نزدیک به 150 میلیون سال پیش مى زیسته، کشف 
کرده اند. این شواهد مربوط به فسیل یک دایناسور از گونه سوروپود گیاهخوار 

گردن دراز است که به گفته دانشمندان، جانورى نابالغ بوده است.
این دایناسور با نام مستعار «دالى» که در جنوب غربى مونتانا کشف شد، شواهدى 

از عفونت در ناحیه مهره هاى گردن خود داشت.
محققان به سرپرســتى کرى وودراف در این بررســى متوجه برجستگى هاى 
استخوانى غیرطبیعى در گردن این دایناسور شدند که شکل و بافت غیرعادى 

داشتند و به احتمال زیاد در پاسخ به ابتال به یک نوع عفونت ایجاد شده است.
وودراف در این خصوص مى گوید: همه ما این عالئم مشــابهى مثل ســرفه، 
مشکالت تنفســى و تب را تجربه کرده ایم، اما حاال یک دایناسور 150 میلیون 
ســاله داریم که احتماًال مانند همه ما به چنین عالئمى گرفتار شده و از آن رنج 

مى برده است.
وى افزود:ما همیشه دایناسور ها را بزرگ و سرسخت مى دانیم، اما آن ها هم بیمار 
مى شدند و مانند پرندگان امروزى بیمارى هاى تنفســى داشتند. در واقع، این 
جانداران بزرگ شاید حتى در برخى موارد همان عفونت هاى ویرانگرى را گرفته 

باشند که امروزه ما درگیر آن هستیم.
محققان باور دارند که اگر دالى به عفونت تنفسى مبتال شده بود، احتماًال عالئم 
آنفلوآنزا یا ذات الریه مانند کاهش وزن، سرفه، تب و مشکالت تنفسى را تجربه 

مى کرد که احتماًال باعث مرگ حیوان شده باشد.

دایناسور مبتال به کرونا هم کشف شد!
روى موج کووید-19
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کامل دلپسند، جامعه شــناس گفت:سیاست هاى تشویقى 
دولت مانند افزایش وام ازدواج در وضعیت کنونى بیشتر شبیه 
دام است چراکه در این وضعیت که جوانان شغل و درآمد کافى 
ندارند چگونه باید از پس هزینه هاى بازپرداخت و اقســاط 
آن برآیند؟ به باور من مردم امروز مانند گذشــته نیستند که 
این گونه ارقام بتواند آن ها را فریب دهد. امروز براساس چیزى 
که دولت اعالم کرده است خط فقر 10 میلیون تومان است، 
اما آیا به راستى یک جوان این میزان درآمد دارد که بتواند هم 
هزینه هاى سرسام آور زندگى را پرداخت کند و هم اقساط وام 
را؟ از سوى دیگر با فرض این که یک جوان بتواند این اقساط 
را پرداخت کند از آغاز ازدواج باید تا ده ســال زیر بار قرض و 

استرس باشد تا آن را پرداخت کند

عضو کمیســیون شــوراها و امور داخلى مجلس شوراى 
اســالمى با بر شــمردن اهمیت تصویب تبصره 16 براى 
ارایه تسهیالت اشتغال مددجویان گفت: حمایت از اشتغال 
مددجویــان کمیته امداد تنهــا روى کاغذ کافى نیســت.

محمدحسن آصفرى با اشاره به شــرایط تورمى موجود در 
جامعه و باال بودن هزینه هاى زندگى و عدم پاســخگویى 
مشکالت این قشر از جامعه در مقایسه با مستمرى دریافتى 
آنان، افزود: میزان مســتمرى افراد تحت پوشش نهادهاى 
حمایتى (کمیته امداد و بهزیســتى) پاسخگوى نیازمندى و 

مشکالت این قشر از جامعه نیست.

دام وام

حمایت کاغذى نیست

02

بانکى پور، نماینده مجلس گفت: اگر فرد مسئولى اظهار 
نظر غلطى نســبت به قانون حمایــت از خانواده و جوانى 
جمعیت مى کند از کج فهمى آن  اســت و درك الزم را از 
موقعیت فعلى که در آن قرار گرفتیم ندارند. در مجلس از 
روز اول گفتیم از مسئوالن براى اجرایى شدن این قانون 
حمایت مى کنیم اما اگر هر مســئولى بخواهد در اجراى 
قانون جوانى جمعیت تعلل کنــد برخوردهاى الزم که در 

قانون پیش بینى شده است را اجرا مى کنیم.

کج فهمى مسئوالن

آگهى تغییرات
شرکت پانیا نیر دکل سازه سهامى خاص به شماره ثبت 4027 و شناسه ملى 14005863113 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/11/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - منصور آقا کبیرى به شماره ملى 1091535027 بعنوان رئیس هیئت مدیره، منصور هادى پور 
نجف آبادى به شماره ملى 1091620490 بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ندا قنبریها نجف آبادى به شماره ملى 1092133917 
بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاى رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1276530)

رئیــس انجمــن مــددکارى اجتماعــى ایــران به 
«فرهیختگان» گفت: «براساس گزارش پزشکى قانونى 
آمار خودکشى منجر به فوت به ازاى هر 100هزار نفر 6/2 
نفر است. این آمار در دهه قبل 5/2 بوده است. اما در بحث 
اقدام به عمل بعضى از منابع از 20برابر بودن و بعضى از 
10برابر بودن این تعداد خبر مى دهند. اینها درحالى است 
که میانگین کشورهاى دنیا در خودکشى منجر به فوت 
12تا 14اســت. با توجه به آمار 6/2 ارائه شده خودکشى 
در ایران، آمار کشــور ما نصف میانگین جهانى اســت. 
البته باید توجه کرد هر کشــورى که نظام ثبت دقیق تر 
و جامع ترى دارد، آمار دقیق ترى را ارائه مى کند، آمار در 
خودکشى منجر به فوت به دلیل آنکه هر فوت مشکوك 
به خودکشى را باید پزشــکى قانونى نظر بدهد، تقریبا 

واقعى است. 
سیدحســن موســوى چلک افزود: در زمینــه اقدام به 
خودکشى با یک نظام ثبت جامع و فراگیر روبه رو نیستیم؛ 
چراکه همه کســانى که اقدام مى کنند ممکن است به 

مراکز تحت نظر درمانى تحت پوشش وزارت بهداشت 
نروند، مطب هاى خصوصى ملزم به ارائه گزارش نیستند 
و شاید برخى به دالیل دیگر مثل حفظ آبروى خانواده و 
پایگاه اجتماعى، حاضر نباشند علت واقعى را بیان کنند. 
بنابراین بهزیستى، مراکز مشاوره ناجا و وزارت بهداشت 
هرکدام یک آمارى مى دهند گرچه همین آمار پراکنده که 
منعکس مى شود نشان مى دهد اقدام به خودکشى رشد 

داشته و بیشتر از خودکشى منجر به فوت است.»
موســوى چلک درباره جغرافیاى خودکشــى در ایران 
این طور توضیح داد: «معموال اقدام به خودکشــى در 
زنان بیشتر و خودکشى منجر به مرگ در مردان بیشتر 
است و این هم طبق آمار جهانى است، اما آنچه بیشتر 
جاى نگرانى است اســتفاده از روش هاى خشونت آمیز 
مثل حلق آویز، سقوط از ارتفاع، اســتفاده از سالح و... 
در خودکشى است که در این چند سال اخیر استفاده از 
این روش ها بیشتر شده. این مساله پیام دارد. نکته بعد 
درباره سن رایج خودکشى اســت که در جمعیت فعال 

بیشــتر این اتفاق مى افتد، منظور سن 20 تا 40 است و 
مشــاغل آزاد نیز در رتبه بندى خودکشى جاى بیشتر و 

باالترى دارند.»
این جامعه شناس ادامه داد: «تولید خانواده هاى آپارتمانى 
که هم از لحاظ محیط و هم از لحاظ تعداد با خانواده هاى 
گسترده متفاوت است، فضاى جدیدى را به وجود آورده 
است. به خانواده هاى آپارتمانى فضایى اضافه شده است 
به نام فضاى مجازى، تعامل افراد خانواده بیشتر با فضاى 
مجازى است. فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى که 
کارکردشان نمایشگرى دنیاى ایده آل است. فرد در این 
فضا فاصله زندگى خود را با دیگران مى بیند و مى سنجد 
و از آنجا که امکان رسیدن به آن استاندارد ها را ندارد در 
وجود او حســرتى به وجود مى آید و تبدیل به یک حس 
نهادینه مى شــود. افراد ســبک زندگى هاى متفاوت از 
زندگى خود را دیده و چون نهاد اجتماعى میانجى وجود 
ندارد تا بتواند شرایط را تسهیل کند، این امر باعث تولید 

سرخوردگى جدى مى شود.»

رئیس انجمن مددکارى اجتماعى ایران:

آمار خودکشى رو به افزایش است 
اما هنوز نصف دنیاست

نماینده مردم دیار ســربداران در مجلس شوراى 
اســالمى با اشــاره به بى دلیل بودن 80 درصد 
طالق ها در کشــور، گفت: براى پیشــگیرى از 

آسیب هاى اجتماعى باید مروج « مرگ بر طالق» 
سر دهیم.

بهروز محبى نجم آبادى با تاکید بر 
اینکه به دلیل حاشیه سازى هاى 

برخى از رسانه ها و درگیر شــدن نمایندگان مجلس در 
مشــکالت اقتصادى مردم حتى یک 
مصوبــه فرهنگى نداشــته اســت، 
خاطرنشــان کــرد: 1300 میلیارد 
تومان بــراى زنان سرپرســت 
خانواده اعتبار مصوب شــده که 
پرداخت شود، در حالى که معتقدم 
باید شعار «مرگ 
بر طالق» در 

جامعه ترویج شود، تا جلو طالق هاى احساسى و بى دلیل 
گرفته شود.

نماینده مردم دیار سربداران در مجلس شوراى اسالمى 
اضافه کرد: چرا باید معضالت و طالق در کشور داشته 
باشیم و زنان بى سرپرست در کشــور ایجاد شود و بعد 
مجلس و دولت با دادن اعتبار و پول به فکر حل مشکالت 
باشند، در حالى که بسیارى از مشکالت در زنان از جمله 
مسائل عاطفى و برخى دیگر از نیازهاى آنان در جامعه با 

پول حل نمى شود.

ــربداران در مجلس شوراى 
0 به بى دلیل بودن 80 درصد 
 گفت: براى پیشــگیرى از 

 باید مروج « مرگ بر طالق» 

دى با تاکید بر 
ه سازى هاى

برخى از رسانه ها و درگیر شــدن نمایندگان مجلس در
مشــکالت اقتصادى مردم حتى یک
مصوبــه فرهنگى نداشــته اســت
0خاطرنشــان کــرد: 1300 میلیارد
تومان بــراى زنان سرپرســت
خانواده اعتبار مصوب شــده که
پرداخت شود، در حالى که معتقدم
باید شعار «مرگ
طالق» در بر

مروج «مرگ بر طالق» باشیم

وزیر کشــور با اشــاره به این امر که راهــکار کاهش 
آسیب هاى اجتماعى در تقویت هویت هاى شهرى است، 
تصریح کرد: شهرداران بایستى به تناسب ظرفیت شان در 

ارتقاى هویت هاى شهرى کوشا باشند.
احمد وحیدى در جلســه مشترك با شــهرداران استان 
خوزســتان با تاکید بر ضرورت حفظ و ارتقاى هویت و 
فرهنگ شهرى، خاطرنشان کرد: از مهم ترین وظایف 

شهردارى ها ارتقاى هویت فرهنگى شهرهاست.
وزیر کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به این واقعیت 
که ریشه بخش مهمى از آسیب هاى اجتماعى در مسائل 
هویتى و فرهنگى اســت، اظهار داشــت: آسیب هاى 
اجتماعى در بخش هایى از شــهرهاى کشور نمود دارد 

که هویت ها و هنجار هاى اصلى فرهنگى دچار خدشه 
شده است.

وى اظهار داشــت: امــروز با تالش همه دســتگاهها 
شهرهاى کشور به لحاظ سطح رفاهى ارتقا یافته اما باید 
همراستا با پیشرفت در حوزه هاى مادى، بایستى توجهى 
افزون تر به مسائل هویت تاریخى و فرهنگى شهرى هم 

داشته باشیم.
وى همچنین گفت: باید با تقویت هنجارهاى اجتماعى 
و تالش براى کاهش آســیب هاى اجتماعى اعتماد و 
همبستگى اجتماعى را در شهرها ارتقا دهیم در این پروسه 

نقش شهردارى ها بسیار تعیین کننده است.
وحیدى همچنین به ضرورت آموزش شهرداران اشاره 

کرد و گفت: شهرداران باید ابتکار عمل و خالقیت الزم 
را براى پیشبرد مسائل پیچیده شهرى داشته باشند و در 
این عرصه ارتقاى یادگیرى در حوزه مدیریت دانش بسیار 

اساسى است.

نقش هویت شهرى در کاهش آسیب هاى اجتماعى 

قتل مونا حیدرى زن اهوازى به دســت همسرش 
یکــى از هولناك ترین حــوادث رخ داده در ایران 
بود که بازتــاب زیادى در افکار عمومى داشــت. 
انتشــار فیلم آن نیز واکنش هاى متعددى در پى 
داشت. اگرچه فیلم این اتفاق در عمده کانال هاى 
و گروه هاى مجازى منتشر شــده بود، اما در میان 
رســانه ها، خبرگزارى رکنا براى نخســتین آن را 
منتشر کرد. انتشار این فیلم واکنش هاى متعددى را 
به همراه داشت؛ برخى معتقد بودند اتفاق در حوزه 

عمومى بوده و باید اطالع رسانى مى شده، اما برخى 
بر این باور بودند که انتشار چنین صحنه هاى خشنى 
خالف عرف رسانه نبوده و رسانه ها مجاز به انتشار 

چنین تصاویرى نیستند. 
حاال کارشناسان از منطق رسانه تحلیل مى کنندکه 
فرآیند انتشار فیلم هاى خشن چیست و یک رسانه 
تا چه حد آزادى عمل دارد که خشونت را به تصویر 
بکشد. آیا مى توان به نام آزادى بیان تصاویرى از 
این دست را منتشر کرد یا اما و اگر هایى وجود دارد.

مرز انتشار تصاویر خشن کجاست؟

سرپرست دانشگاه علوم پزشکى جیرفت با اشاره به 
اینکه بروز آسیب هاى اجتماعى به دلیل محرومیت 
در جنوب کرمان اجتناب ناپذیر است، گفت: براى 
مدیریت این مساله با بهزیستى همکارى مى کنیم.
على اصغــر خیرخواه اظهــار کرد: به واســطه 
محرومیتى که در زمینه هــاى مختلف در جنوب 
کرمان وجود دارد بروز آسیب هاى اجتماعى متعدد 

در این منطقه اجتناب ناپذیر است.
وى گفت: رفــع محرومیت هــا و گرفتارى هاى 

مشــهود در گرو بهره منــدى از برنامــه ریزى 
دقیق و همت مســئوالنه قوى تر و جدى تر همه 

دستگاه هاست.
خیرخواه همچنین بر در اختیار گذاشــتن ظرفیت 
دانشگاه در راستاى مدیریت آسیب هاى اجتماعى 
به ویژه حوزه پیشگیرى از معلولیت ها و بهره مندى 
جامعه هدف بهزیستى در رفع مشکالت درمانى با 
استفاده از ظرفیت جامعه پزشکى دانشگاه تاکید 

کرد و قول مساعدت الزم در این زمینه را داد.

قول همکارى براى مدیریت آسیب هاى اجتماعى 
در کرمان

مدیرکل تعزیرات حکومتى شهرستان هاى استان 
تهران گفت: پزشکان عمومى با داشتن شاخص ها 
و شرایط مشخصى مانند گرفتن پروانه، گذراندن 
دوره هاى آموزشى، دریافت گواهى کار و آموزش در 
زمینه نحوه استفاده از تجهیزات مى توانند خدمات 

پوستى ارائه دهند.
به گفته جعفرى نسب بعضى از پزشکانى که شرایط 
و تخصص ارائه خدمات زیبایى را دارند با دریافت 
هزینه هاى زیاد گرانفروشى مى کنند که این باعث 

نارضایتى مردم شده و به ما شکایت مى کنند.
او گفت: وزارت بهداشت شرایط و نرخ مصوب ارائه 
خدمات پوســتى را اعالم کرده است و در صورت 
رعایت نشــدن هر کدام از این شرایط تعزیرات با 

پزشک متخلف برخورد مى کند و مراکزى که بدون 
پروانه پزشکى و جواز تاسیس شده باشد عالوه بر 
تعطیلى، مطب یا کلینیک پزشک متخلف به نفع 

دولت ضبط مى شود.
کمیسیون ماده 11 قانون تعزیرات حکومتى مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستاى ضرورت 
کنترل و نظارت دولت بر فعالیت هاى موسسات و 
مراکز بهداشتى و درمانى و همچنین کارخانجات 
و مراکز تهیه، تولید و توزیع موادغذایى، آشامیدنى 
ودارویى بعد از ســال 1367 دراستان ها تشکیل و 
وظیفه تشــخیص وقوع جرم یا تخلف را به عهده 
دارد تا متخلفین از مقررات براساس مواد این قانون 

تعزیر شوند.

شرط ارائه خدمات پوستى 
توسط پزشکان عمومى

رئیس انجمن فیزیوتراپى ایران با بیان این که در 20 
سال آینده از هر 5 ایرانى یک نفر سالمند خواهد بود، 
بر اهمیت نقش فیزیوتراپیست ها در ارتقا سالمت 

جمعیت سالمند کشور تاکید کرد.
احمد موذن زاده گفت: بحث ســالمندى و افزایش 
جمعیت سالمند در ایران یک بحران بزرگ است، 

زیرا حدود 7 میلیون نفر از جمعیت ما در حال حاضر 
سالمند هستند. وى با اشــاره به تعریف سالمند که 
سنین باالى 60 سال را شــامل مى شود، افزود: در 
حال حاضر 8 درصد جمعیت کشور سالمند هستند و 
برآوردى که ما داریم تا سال 1410 این میزان به 15 

درصد و در سال 1420 به 20 درصد خواهد رسید.

یک پنجم ایرانى ها سالمندند

نمایشگاه تصویرسازى و کاریکاتور از سوى حوزه 
هنرى و دفتر امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى 
چهارمحال و بختیارى در کافه گالرى شــهرکرد 

افتتاح شد.
رئیس حوزه هنرى چهارمحال و بختیارى در حاشیه 
نمایشگاه «سایه روشن» گفت: این نمایشگاه به 
منظور ارتقاى سطح آگاهى اقشار مختلف جامعه 
و کاهش تهدیدها و آسیب هاى اجتماعى در سطح 

جامعه برگزار شده است. 
حجت ا... شیروانى افزود: آموزش مهم ترین اصل در 
پدافند غیرعامل و کاهش آسیب هاى اجتماعى است 

و هنر مى تواند در تاثیرگذارى و رساندن بهتر پیام و 
کاهش این آسیب هاى جدى جامعه اثرگذار باشد.

شیروانى اظهار داشت: نمایشگاه «سایه روشن» 
در برگیرنده آثار کاریکاتور و تصویرسازى 10 نفر از 
هنرمندان جوان و خالق استان است که از 23 تا 30 
بهمن ماه در کافه گالرى هنر شهرکرد براى بازدید 

عالقه مندان برپاست.
وى ادامه داد: 32 اثر ارائه شــده در این نمایشگاه 
پیرامون آسیب هاى اجتماعى چون اعتیاد، خشونت 
و کودکان کار اســت که همه آثار با زبان هنر این 
آسیب هاى جدى جامعه را به نمایش گذاشته است.

بیان آسیب هاى اجتماعى به زبان هنر
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رئیس سازمان بهزیستى کشــور گفت: یکى از اولویت هاى 
بهزیستى در مناطق مرزى کشور پرداختن به بحث اشتغال 
به ویژه اشتغال زنان سرپرست خانوار است.على محمد قادرى 
در ادامه به چالش هاى مراکز مثبت زندگى پرداخت و تصریح 
کرد: این مراکز با اهداف بســیار خوب راه اندازى شد و بیش 
از 2500 مرکز در سراسر کشــور به عنوان نماینده و همکار 
بهزیستى شــروع به کار کرده اند اما این هدف ها تاکنون به 
صورت کامل محقق نشده و دستیابى کامل به اهداف، همت 
همگانى را مى طلبد تا با تحولى مثبت کارى کنیم مددجویان 

اثر این خدمت را در زندگى خود لمس کنند.

اشتغال زنان 
سرپرست خانوار

مدیر نمایندگى ستاد دیه استان یزد از آزادى 165 
مددجوى زندانى یزدى با اخذ دو ســوم گذشــت 
رضایتمندانه از شــکات خبر داد و گفت: ستاد دیه 

در کاهش آسیب هاى اجتماعى نقش مهمى دارد.
ســید مســعود عظیمى با تاکید بر نقش پر رنگ 
ســتاد دیه در خصوص جلوگیرى از آسیب هاى 
اجتماعى گفت: با ورود یــک فرد به زندان تا زمان 
برگشت وى چه آسیبهاى زیادى به زندگى، خانواده 
وى و جامعه وارد خواهد شــد که تســریع در امور 
آزادى مددجویان جرائم غیر عمد مالى میتواند این

 آسیب هارا کاهش دهد.
وى در پایان تحقق آزادى حداقل 200 مددجوى 
جرائم غیر عمد تا پایان سال را خواستار شد و گفت: 
این امر با توجــه به روحیــه خیرمندانه و مذهبى 
مردم یزد و تالش هــاى هنرمندانه این ســتاد، 

امکان پذیر است.

نقش ستاد دیه در کاهش آسیب هاى اجتماعى
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خدامى، مدیرکل امور مالى صندوق بازنشســتگى کشورى 
گفت: ثبت نام و پرداخت وام  بدون ضامن از طریق بانک هاى 
مختلف و با مدیریت وزارت امور اقتصاد و دارایى انجام مى گیرد 
و بازنشســتگان در صورت نیاز به این وام ها، باید به شــعب 
بانک ها مراجعه کنند و متناسب با اعتبارسنجى صورت گرفته 

از ناحیه بانک ها بدون تشریفات ادارى اقدام کنند.

ثبت نام وام بدون ضامن
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وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکى گفت: اولین 
علت مرگ و میر در کشور ما متاســفانه حوادث ترافیکى، 
جاده اى و تصادفات اســت.بهرام عین اللهى گفت: اولین 
علت مرگ و میر در کشور ما حوادث ترافیکى، جاده اى و 

تصادفات است.

نخستین علت
 مرگ ومیر
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از ماه گذشــته زمزمه افزایــش نرخ برق در 
تعرفه هاى مختلف از سمت مراجع باالدستى 
وزرات نیرو وتوانیر به گوش مى رســید و در 
این راســتا آیین نامه جدید تغییرتعرفه هاى 
برق  از اول بهمن ماه 1400 الزم االجرا شد

البته این طرح  موافقــان و مخالفان خودش 
را داشته اما آنچه که مسلم است در سالهاى 
گذشته فرهنگ ســازى و آموزش روشهاى 
صحیح مصرف بارها ارائــه گردید اما نتیجه 
دلخواه حاصل نشــد و همچنان بسیارى از 
قشر مرفه جامعه با توجه به امکانات فراوانى 
که در اختیار داشته اند اســتفاده بیشترى از 

یارانه برق برده اند.
 اما بــا تحقق ایــن آییــن نامــه یکى از 
خواسته هاى مردم که رعایت عدالت است  
در روزهاى آینده محقق مى شــود و آن هم 
استفاده از یارانه برق براى قشر کم برخوردار 
اســت که این اقدام  یکــى از  اهداف اصلى 
دولت نیز بوده اســت و اصرار فراوانى  براى 

تحقق آن  نیز داشته است. 
مهرداد جنتیان، معاونــت فروش و خدمات 
مشــترکین شــرکت توزیع بــرق اصفهان 
در این بــاره مى گویــد: آیین نامــه جدید 
تعرفه هاى برق شامل مشترکین پر مصرف 
بوده و مشترکین کم مصرفى که زیر الگوى 
مصرف باشــند شــامل این نرخ نمى شوند. 
این آیین نامه براســاس مصوبــه بند یک، 
تبصره 8 قانون بودجه 1400 بوده که طبق 
آن مشترکین پر مصرفى که در باالى الگوى 
مصرف قرار داشــته متوجه این نرخ خواهند 
شد و بر اســاس نرخ هاى جدیدى که از اول 

بهمن مــاه  اعمال مى شــود، برق مصرفى 
شان محاسبه خواهد شــد. وى گفت: هدف 
از اجراى این قانون حمایت از مشترکین کم 
مصرفى است که در زیر الگوى مصرف قرار 
دارند  و هدایت مشترکین پر مصرف به خوش 
مصرفــى و همچنین توزیــع عادالنه یارانه 
هاست چرا که در این طرح یارانه مشترکین 

پر مصرف قطع خواهد شد.
 وى در ادامه افزود: تغییرات نرخ ها شــامل  
مشــترکین پر مصرف خانگى  و تا حدى نیز  
مصارف تجارى  مى شــود بــه طورى که 

مصارف تجارى و ســایر مصارف که قبًال بر 
اساس نرخ هاى پله اى محاسبه مى شد االن 
به صورت تک نرخى محاسبه خواهد شد به 
این صورت که ساعت میان بارى، یک برابر 
هزینه تامین برق ( چیزى حدود 375 تومان 
براى هر کیلو وات ســاعت) در اوج بار ســه 
برابر هزینه تامین برق( 750تومان )و در کم 
بارى که از صبح تا شــب مى باشد 25 صدم 
هزینه تامین  برق مى باشد و  مصارف خانگى  
نیز در صورتى که باالتــر از الگوى تعریف 
شده در تابســتان و درایام گرم (از خرداد تا  

شهریور)300کیلو وات ساعت در ماه و براى 
بقیه ایام 200کیلو وات ساعت باشد مشمول 

این تغییر تعرفه ها خواهند شد.
جنتیان گفت: شــرایط براى مشترکینى که 
مصرف آنهازیر الگوى مصرف باشد همانند 
قبل از بهمن  ماه مى باشــد بــه طورى که 
تغییرى در پرداختى هــاى آنها رخ نخواهد 
داد. وى تصریح کرد: بر طبق آمار و اطالعات 
موجــود حــدود 70 درصد مشــترکین ما، 
مشــترکین کم مصرف و خــوش مصرف 
هســتند که تغییرات نرخ ایجاد شــده فقط 

متوجه  34در صد از مشــترکین پرمصرف 
خواهد شد.

معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت 
توزیع بــرق اصفهان گفت: مشــترکین پر 
مصرفى که مصــرف مازاد آنهــا 1/5 برابر 
باالتر از الگوى مصرف باشــد، هزینه تامین  
برق براى هــر کیلو وات ســاعت 1/5 برابر 
بیشــتر از قبل محاســبه خواهد شد( هزینه 
تامین هر کیلو وات ســاعت برق برابر 250 
تومان است) و مشترکینى که مصرف مازاد 
آنها 2 برابر بیشــتر از الگوى مصرف باشــد 
هزینه تامین برق آنها با نرخ 2/5 برایر بیشتر 
محاســبه خواهد شد  و اما مشــترکینى که 
مصرف مازاد آنها بیش از دو برابر الگو باشد 
3/5برابر هزینه تامین  برق براى آنها محاسبه

 خواهد شد. 
جنتیان خاطر نشان کرد: شهروندان مى توانند 
براى آگاهى هرچه بیشتر به اپلیکیشن "برق 
من " مراجعه کنند. این اپ از طریق نرم افزار 
بازار و یا لینک صورت حساب که به صورت 
پیامک بر روى تلفن هاى همراه همشهریان 
عزیز قرار مى گیرد قابل دریافت بوده و  یا با 

شماره 1521 مشاوره تلفنى بگیرند.
وى به طرح برق امید اشــاره کــرد و گفت: 
واحد هایى که قبال خالى از سکنه بودند برق 
امید به آنها تعلق مى گرفت  اما در این طرح 
به صورت هدفمند پیش رفته و  مشترکینى که 
تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستى هستند 
ودر صورتى که مصرف آنها  تا 50 درصد الگو 
باشــد در این طرح قرار مى گیرند و شــامل 

بخشودگى مى شوند.

 شــهردار نجف آباد بــه همــراه معاونین و 
مدیران شهردارى جهت تقدیم بودجه 1401 
شهردارى نجف آباد به صحن شوراى اسالمى 
شهر رفت. بودجه 1400 شهردارى نجف آباد 
400 میلیارد تومان بود که با 30 درصد افزایش 
به 570 میلیارد تومان در ســال 1401 رسیده 
اســت. البته این بودجه هنوز قطعى نشــده و 
جهت بررسى و تصویب نهایى تقدیم شوراى 

اسالمى شهر شد.
به گــزارش اداره ارتباطات و امــور بین الملل 
شهردارى نجف آباد، عبدالرسول امامى شهردار 
نجف آباد گفت: بودجه سال 1401 را بر اساس 
نظر و خواست شورا بستیم و این بودجه بالغ بر 
570 میلیارد تومان است که 550 میلیارد تومان 
آن نقدى و بیست میلیارد تومان آن غیر نقدى 
اســت که البته با در نظر گرفتن شرایط سخت 
اقتصادى مردم، سهم بودجه عمرانى در آن به 
380 میلیارد تومان مى رسد که 70 درصد بودجه 

1401 شهردارى نجف آباد عمرانى شد.
امامى افــزود: از ویژگى هاى بودجه امســال 
شهردارى این است که طبق نظر اعضاى شورا 

ارزش افزوده و آالیندگى به نسبت جمعیت بین 
مناطق تقسیم شــد که 21 و نیم میلیارد تومان 
ســهم منطقه یک و 25 میلیارد تومان ســهم 
منطقه دو و  8 میلیارد تومان سهم منطقه سه و 
14 و نیم میلیارد تومان سهم منطقه چهار و 17 

میلیارد تومان سهم منطقه پنج مى باشد.
شهردار نجف آباد ادامه داد: 183 میلیارد تومان 
از بودجه بنام مرکز اســت که 151 میلیارد آن 
جارى مرکز و 131 میلیارد تومان آن متعلق به 
پروژه هاى «توسعه عمرانى» همچون فضاى 

سبز، پساب و کشتارگاه و غیره است.
وى افزود: بودجه نســبت به ســال گذشته 30 
درصد رشــد را نشــان مى دهد لیکن با توجه 
به سیاست شوراى اســالمى آیتم ماده 100 را 
به علــت قانونمند کردن مــردم و جلوگیرى از 
تخلفات ساختمانى و جهت دهى مردم به سمت 

اخذ پروانه کاهش داده ایم.
امامى افزود: در مواجهه با وضعیت اقتصادى و 
اولویت بندى پروژه ها مجبور به حذف تعدادى از 
پروژه ها شدیم که انشاءا... در سال هاى آینده به 

آنها خواهیم پرداخت.

70 درصد بودجه 1401 شهردارى نجف آباد 
عمرانى شد

معاونت فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق اصفهان تشریح کرد؛

تعرفه هاى جدید برق چگونه محاسبه مى شود؟




