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PCR در 

مراکز ملکى 
«رایگان» است

جلوگیرى از فاجعه روى پل غدیر
3

اومیکرون جان5
 3 کودك اصفهانى 

را گرفته است

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعى درباره پوشش بیمه اى 
تست PCR براى مبتالیان به کرونا گفت: در حوزه 

درمان و در مراکز ملکى ما تست PCR براى آنها که تحت 
پوشش بیمه اى هستند، مطابق با پروتکل هاى تعریف 

شده، به صورت رایگان انجام مى شود.

ســخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با 
اشاره به عالئم اومیکرون در کودکان ادامه داد: 
براســاس اطالعاتى که پیش تر نیز در رسانه ها 
اعالم شــد، اومیکرون در گروه سنى کودك و 
نوجوان بیشــتر با مشــکل هاى گوارشى مانند 
دل درد، دل پیچه، اســهال، تهوع، بى اشتهایى و 
تب، بروز پیدا مى کند؛ اگرچه بیمار ممکن است 
عالمت هاى تنفسى مانند عطسه، سرفه، آبریزش 
و نشانه هاى ســرماخوردگى هم داشته باشد اما 
ابتالء به ویروس، بیشتر با عالمت هاى گوارشى 

خود را نشان ...

برنج ارزان نمى شودبرنج ارزان نمى شود
رئیس اتحادیه برنج و خواربار اصفهان مى گوید رئیس اتحادیه برنج و خواربار اصفهان مى گوید 

باید منتظر کشت برنج سال آینده باشیم تا با توجه باید منتظر کشت برنج سال آینده باشیم تا با توجه 
به شرایط برداشت و میزان هزینه ها، قیمت آن به شرایط برداشت و میزان هزینه ها، قیمت آن 

تعیین شودتعیین شود

3

 جدا شدن فلز محل اتصال یکى از مهمترین پل هاى اصفهان خطرساز شد

سپاهان و ذوب آهن فردا حق امتیاز از دست دادن ندارند

کورس در باال و میانه جدول
لیگ بیست ویکم با ســپرى شــدن تعطیلى 20 روزه میان 
فصل، از هفته گذشته مجدداً پیگیرى شده  و هفته هجدهم 
رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، فردا جمعه 29 

بهمن ماه با انجام 8 دیدار برگزار ...

3

6

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

سامانه بارشى 
از فردا 

وارد اصفهان 
مى شود

شب بوى شب عید هنوز قیمت ندارد
رییس اتحادیه گل فروشان اصفهان:

3

5

مرزبان: مرزبان: 
محرم به فوتبال محرم به فوتبال 
روز دنیا آشناستروز دنیا آشناست

شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومى خرید  را مطابق جدول زیر از 
فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

 آگهى مناقصه عمومى

نام روزنامه :  نصف جهان 
تاریخ انتشار:1400/11/28

نوبت اولنوبت اول

مبلغ تضمین نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه
(ریال)

خرید لوله پلى اتیلن دو جداره فاضالبى کاروگیت کوپلر 307 – 4 - 400
سرخود در قطر  800 میلیمتر  جهت منطقه فوالدشهر    

جارى
1,100,000,000ذوب آهن

400 - 4 – 309
خرید تجهیزات سامانه نظارت تصویرى تصفیه خانه فاضالب 

زرین شهر و ایستگاههاى پمپاژ فاضالب شماره 1 ، 2 و 3 
تصفیه خانه ورنامخواست سده 

جارى 
258,000,000فوالد

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1400/12/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1400/12/15

WWW.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 (  داخلی 388  )

شهردارى پیربکران به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى 
شــهر در نظر دارد نســبت به بهره بردارى یک قطعه زمین 
واقع در پارك شهروند به منظور ایجاد محوطه بازى کودکان 
(پارك بادى) از طریق آگهى مزایــده عمومى به افراد واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 

1400/12/09 به امور مالى شهردارى مراجعه نمایند. 

 
 
 
 
 
 

 آگهى مزایده

  مصطفى حسینى- شهردار پیربکران 
م. الف : 1279180     

 شهردارى دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایى پیاده روسازى 
معابر سطح شهر و منطقه صنعتى شهر دولت آباد برخوار از طریق مناقصه عمومى 

اقدام نماید. 
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى: روز شنبه مورخ 1400/12/14 

گشایش پاکات: روز یک شنبه مورخ 1400/12/15
ـ  بلوار طالقانى محل دریافت اسناد:  دولت آباد 

 www.dolatabadcity.ir پایگاه اینترنتى
تلفن: 031-45822010 

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
                                      

  آگهى مناقصه عمومى

محمدحسن یارىـ  شهردار دولت آباد
   م.الف:1279390

نوبت اولنوبت اول

اره پوشش بیمه اى
فت: در حوزه 

 براىآنها که تحت 
کل هاى تعریف 

سالروز ارتحال حضرت زینب(س) تسلیت باد 

استاندار اصفهان:استاندار اصفهان:

سبک زندگىسبک زندگى
در خانه در خانه 

سالمندان سالمندان 
نباید نباید 

ترویج شودترویج شود

2

3

وزیر امورخارجه:وزیر امورخارجه:

مذاکره با مذاکره با 
آمریکا آمریکا 

هزینه هاى  هزینه هاى  
هنگفتى هنگفتى 

دارددارد

4

با دستمزدهایى که مى دهند، چهار عدد با دستمزدهایى که مى دهند، چهار عدد 
سیب زمینى هم نمى شود خرید!سیب زمینى هم نمى شود خرید!

3
4

مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان گفت : بیمارستان هایى که تک فیدرند و قطعى 
برق براى آنها بسیار خطرناك اســت با وجود ژنراتور پاســخگوى تمام بخش هاى 
بیمارستان نمى باشد و نیازمند برق رسانى به بیمارستان از دو فیدر مى باشد و در این راستا 
با توجه به تقاضاى افزایش قدرت  برق بیمارستان کاشانى  و تغذیه از دو فیدر مجزا،  برق 

منطقه یک به منظور ایجاد زیر ساخت فیدر دوم بیش از نیم کیلومتر کابل کشى فسار 
متوسط زمینى را از پست چهارراه مصدق تا روبروى بیمارستان کاشانى احداث کرد و 

همچنین 1860 متر کابل کراسلینگ آلومینیوم اجرایى شد.
حمید رضا پیر پیران تصریح کرد: قطعى احتمالى برق بیمارســتان با توجه به اپیدمى 
کرونا و ســویه جدید آن (امیکرون ) بسیار خطرناك اســت و بیمارانى که زیر دستگاه 
تنفس بسترى هستند با هر قطع و وصل ممکن است هزاران مسئله براى آنها ایجاد شود 
بنابراین برق رسانى پایدار و مطمئن از مهمترین اولویت هاى شرکت توزیع برق اصفهان 

بوده است و دراین راستا برق بیمارستان کاشانى از تک فیدره به دو فیدره تبدیل شد .
وى خاطر نشــان کرد: یکى از چالش هاى جدى که حوزه ســالمت را تهدید مى کند 
قطعى برق مى باشد باید توجه کرد در شــرایط فعلى حیات و نفس بیماران بسیارى به 

دستگاههاى کمک تنقس وابسته است که نیازمند برق پایدار است.
وى ابراز داشت: هزینه اجراى  این پروژه بالغ بر یک میلیارد و 647 میلیون تومان بوده 

است.

استاندار اصفهان از افتتاح 2410 پروژه در ایام دهه فجر در استان اصفهان خبر داد.
سیدرضا مرتضوى اظهار داشت: در چهل و ســومین طلیعه بهار آزادى در ایام ا... دهه 
مبارك فجر در استان اصفهان افزون بر دو هزار و 410 پروژه با اعتبارى قریب به چهار 

هزار و 961 میلیارد تومان افتتاح و به بهره بردارى رسید.
وى عنوان کرد: از ایــن پروژه ها 191 پــروژه، طرح هاى کالن و ملــى بودند و این 

طرح ها عمدتا در حوزه هاى زیرســاختى صنعتى، خدماتى، آموزشــى، بهداشــتى، 
مخابراتى و ترافیکى در اقصى نقاط استان هستند که مى توان در این حوزه به ترتیب به 
شهرستان هاى: تیران و کرون 146 پروژه، کاشان 96 پروژه، نجف آباد 50 پروژه، لنجان 
66 پروژه، گلپایگان 46 پروژه، سمیرم 44 پروژه، مبارکه 44 پروژه، شاهین شهر و میمه 

36 پروژه و ...  اشاره کرد.

بیمارستان کاشانى اصفهان دو فیدره شد

افتتاح 2410 پروژه در استان اصفهان طى  دهه فجر
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میزان سپرده ها و تسهیالت بانکى تا پایان آبان ماه سال 
جارى نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته معادل 43/8 
افزایش یافته است.براساس گزارش بانک مرکزى، در 
پایان آبان ماه ســال جارى، مانده کل سپرده ها به رقم 
4935 هزار و 980 میلیارد تومان رسیده است که نسبت 
به مقطع مشابه سال قبل و پایان ســال گذشته معادل 
43/8 و 27/4 درصد افزایش را نشان مى دهد.همچنین، 
باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 
2633 هزار و 490 میلیارد تومان و کم ترین مبلغ مربوط 
به اســتان کهگیلویه و بویراحمد معادل 12 هزار و 970 
میلیارد تومان است.عالوه بر این، مانده کل تسهیالت 

در این زمان 3616 هزار میلیارد تومان است که نسبت به 
مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل 43/8 
و 29/5 درصد افزایش داشــته است.طبق این گزارش،  
بیش ترین مبلغ تســهیالت نیز مربوط به استان تهران 
با مانده 2268 هزار و 750 میلیارد تومان و کم ترین مبلغ 
مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 12 هزار و 

590 میلیارد تومان است.
در این گزارش، یکى از علل مهم باال بودن رقم تسهیالت 
و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزى بسیارى 
از شرکت ها و مؤسسات تولیدى سایر استان ها در استان 

تهران بیان شد.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهورى اسالمى 
ایران در مصاحبه با روزنامه انگلیسى «فایننشال  تایمز» 
تصریح کرد که تهران خواهان لغو تمامى تحریم هایى است 
که در دوران ترامپ علیه جمهورى اسالمى ایران وضع شد. 
وى در این خصوص توضیح داد: اصوًال، افکار عمومى در 
ایران نمى تواند حرف هاى رئیس یک دولت را به عنوان 
یک تضمین بپذیرد، چه رسد به آمریکا که از برجام خارج 
شده است.طبق آنچه در این گزارش آمده است، وزیر امور 
خارجه جمهورى اسالمى ایران به مذاکره کنندگان ارشد 
ایران گفته اســت که به طرف هاى غربى پیشنهاد دهند 
حداقل پارلمان هایشان یا رؤساى پارلمانى آن ها از جمله 

کنگره آمریکا به شکل یک بیانیه سیاسى، تعهدات خود را 
در قبال این توافق و بازگشت به اجراى برجام اعالم کنند.

رئیس دستگاه دیپلماسى ایران در ارتباط با سیگنال هاى 
مقام هاى آمریکایى درباره مذاکرات مستقیم با نمایندگان 
جمهورى اســالمى ایران گفت که مقام هاى آمریکایى 
«پیام هاى زیادى» براى مذاکرات مستقیم با ایران ارسال 
کرده اند اما ایران تمامى این پیشنهادات را رد کرده است. 
امیرعبداللهیان در این خصوص گفت: پاسخ نهایى ما به 
آمریکایى ها و واسطه ها این بود: هرگونه گفت وگو، تماس و 
مذاکره مستقیم با ایاالت متحده هزینه هاى بسیار هنگفتى 

براى دولت من خواهد داشت.

چقدر سپرده 
در بانک ها داریم؟

مذاکره با آمریکا هزینه هاى  
هنگفتى دارد 

پاتک «برکت» به کرونا 
نــه  خا ر کا   خبرگزارى صداوسیما|
تولید کننده واکســن کوو ایران برکت از تولید 
واکسن اختصاصى اومیکرون و کسب موفقیت 
آن در تســت حیوانى خبرداد. شفافارمد وابسته 
به ستاد اجرایى فرمان امام (ره) با رصد یافته هاى 
علمى و ضمن مشورت با متخصصین این حوزه، 
تولید واکســن اختصاصى اومیکرون را یک ماه 
پس از شناسایى این ویروس در کشور به نتیجه 
رساند و مطالعه واکسن به روز شده را روى مدل 
حیوانى اجرا نمود. نتایج اولیه نشان دهنده خنثى 
سازى 100 درصد سویه اومیکرون توسط واکسن 

جدید و بى خطرى آن در مطالعات حیوانى است.

کوتاه بیایید
  ایسنا| دکتر حمید عمادى، رئیس بخش 
عفونى بیمارســتان امام خمینى (ره) با اشاره به 
روند صعودى کرونا در کشــور، با انتقاد از اصرار 
بر آموزش حضورى در مدارس و دانشــگاه ها با 
وجود شیوع سویه بسیار مسرى اومیکرون، گفت: 
ما چوب این موضوع را خوردیم و باز هم خواهیم 
خورد؛ اما نمى دانم چرا در این زمینه مســئولین 

مربوطه کوتاه نمى آیند.

جناب خان بر مى گردد 
عروسک «جناب خان» بعد از حدود    صبا|
پنج هفته غیبت، از امروز پنجشنبه 28 بهمن ماه 
به «خندوانه» بازمى گــردد. این کاراکتر آخرین 
بار 22 دى ماه در میزبانى «خندوانه» از منصور 
ضابطیان حاضر شــده بود و پس از آن، به علت 
کســالت محمد بحرانى صداپیشــه آن، در این 
برنامه غایب بود. بحرانــى 7 بهمن ماه التهاب 
گوش و حنجره را دلیل غیبــت موقت «جناب 
خان» در «خندوانه» اعالم کرد و حاال هم گفته 
پس از بهبودى از التهاب گــوش، مدتى نیز به 
سویه اومیکرون ویروس کرونا مبتال شده بود، اما 
از دوشنبه 25 بهمن ماه با بهبودى حال خود، در 
ضبط «خندوانه» شرکت کرده و نخستین برنامه 
با حضور او، امروز پنجشنبه 28 بهمن ماه پخش 

خواهد شد.

این 3 کشور
بر مبناى آخرین بررسى هاى    عصر ایران|
به عمل آمده، بیشترین میزان درخواست ایرانى ها 
براى ویزاى شنگن، مربوط به کشورهاى آلمان، 
فرانسه و ایتالیا بوده است. شنگن شامل 26 کشور 
اروپایى است و کشــورهایى مانند نروژ، ایسلند، 
ســوئیس و لیختن اشــتاین نیز اگرچه اعضاى 
اتحادیه اروپا نیستند، بخشــى از منطقه شنگن 
محســوب مى شــوند. ، تعداد درخواست هاى 
ثبت شده ایرانیان و ویزاهاى صادرشده براى آنان 
در سال 2020 نسبت به 2019، حدود 80 درصد 

کاهش یافته است.

افتتاح فرودگاه تنب بزرگ
نخســتین پرواز از فرودگاه    عصر ایران|
امام على (ع) جزیره تنب بزرگ به سمت تهران، 
همزمان با والدت امیرالمومنین(ع) انجام شــد. 
عملیات اجرایى فرودگاه امــام على (ع) جزیره 
تنب بزرگ در سال 89 توسط نیروى دریایى سپاه 

پاسداران به پایان رسید.

فروش نوزاد، 120 میلیون 
  جامعه 24 |رئیس پلیس فتــا تهران از 
شناسایى و دســتگیرى تمام اعضاى یک باند 
کالهبردارى با وعــده فروش نــوزاد با قیمت 
120 میلیون تومــان در فضاى مجازى خبر داد. 
سرهنگ داود معظمى گودرزى اظهار داشت  این 
باند که متشکل از دو زن و دو مرد بودند شناسایى 
و طى یــک عملیات غافلگیرانــه تهران بزرگ 
دستگیر شــدند و یک نوزاد 15 روزه نیز از محل 

اختفاى این افراد کشف شد.

شمخانى ناامید شد 
على شــمخانى، دبیر شوراى عالى    برترین ها|
امنیت ملى همزمان با مذاکرات جارى در وین  نوشت: 
آمریکا و اروپا در آزمون اجراى تعهداتشــان در برجام 
مردود شدند. وى با بیان این که اکنون برجام براى ایران 
در حوزه اقتصادى و رفع تحریم ها به پوســته اى خالى 
تبدیل شده اســت تصریح کرد: با آمریکاى بد عهد و 
اروپاى بى عمل هیچ گونه مذاکره فرابرجامى صورت 

نخواهد گرفت.

در جستجوى یک راه 
  انتخاب| بعد از تماس تلفنى وزیران خارجه ایران 
و انگلیس، یک مقام وزارت امور خارجه انگلیس گفت: 
با فوریت در حال بررســى راه هاى حل و فصل مسئله 
بدهى انگلیس به ایران هستیم. بدهى انگلیس مربوط 
به خرید تانک هاى چیفتن در سال 1350 بین وزارت 

دفاع انگلیس و حکومت پهلوى است.

 این نامه جعلى است
  ایرنا |در پى انتشــار تصویر نامه اى که در آن از 
مخالفت دولــت با طرح رتبه بندى معلمــان خبر داده 
شده است، ســخنگوى دولت اعالم کرد که این نامه،  
جعلى اســت. على بهادرى جهرمى نوشت: در فضاى 
مجازى نامه اى جعلى منتشر شــده بود که در آن ادعا 
شده رئیس جمهور از رئیس مجلس خواسته با توجه به 
بار مالى جدید اضافه شده توسط مجلس به الیحه رتبه 
بندى ارائه شــده از طرف دولت، الیحه مدنظر دولت 

مالك عمل قرار بگیرد.

ادعاى عجیب 
  خبرآنالین| عبدالرضا داورى مشاور سابق احمدى 
نژاد ادعاى عجیبى درباره قالیباف مطرح کرد. او نوشت: 
مسئله تغییر ســاختار جمهورى اسالمى از ریاستى به 
جمهورى پارلمانى دور نیست و «شاید» تا سالى دیگر 
محمد باقر قالیباف پنجمین نخســت وزیر جمهورى 
اســالمى ایران باشــد. حمالت اخیر به قالیباف را در 

کانتکست این «شاید» مى فهمم.

اینترنت محدودشدنى نیست
  روزنامه اعتماد|امــروز اگــر بــه بــام 
ساختمان هاى ایرانى مراجعه کنید، تصویر یک دستى 
از دیش هاى ماهواره اى را مى بینید که به ملت خوراك 
فکرى و رســانه اى مى دهند. رویاى محدودســازى 
اینترنت نیز بدون تردید یک چنین سرانجامى خواهد 
داشت. به زودى اینترنت هاى ماهواره اى جایگزین سایر 
گونه هاى اینترنتى مى شوند، اما در این میان حوزه اى 
که بیشترین آسیب را از روش هاى سلبى متحمل شده، 
توسعه کسب وکار، مشاغل خرد، فرهنگ، ارتباطات و... 

جامعه ایرانى است.

راز درازترین میز 
سازنده اسرارآمیزترین و درازترین    برترین ها|
میز کنفرانس جهان از هویت این میز پرده برداشت. 
رناتو پولونیاى ایتالیایى به روزنامه کوریره دال ســرا 
گفته این میز چوبى 6*2/6 مترى را 25 ســال پیش 
براى یکــى از کاخ هاى کرملین ســاخته اســت. او 
مى گوید اینکه میز غول آســا حاال در پاندمى به کار 
پوتین آمده و تبدیل به نمادى در مذاکرات سیاســى 
شده کامال تصادفى است و او چنین قصدى از ساخت 

میز نداشته.

سفر احمدى نژاد به داووس! 
احمد علیرضابیگى، نماینده مردم    رویداد 24|
تبریز در مجلس شوراى اسالمى که یکى از نمایندگان 
نزدیک به محمود احمدى نژاد اســت و مدتى قبل در 
جریان سفر به ترکیه در جمع همراهان رئیس جمهور 
اسبق ایران بود در پاسخ به اینکه آیا سفر هاى خارجى 
احمدى نژاد ادامه خواهد داشت گفت: با توجه به دعوتى 
که از ایشان صورت گرفته آقاى احمدى نژاد در اجالس 

داووس شرکت خواهد کرد.

خبرخوان

طبق گفته مســئوالن درحالى قرار اســت سود سهام 
عدالت سال 1399 تا پایان ســال جارى پرداخت شود 
که وراث مشمولینى که فوت شــده اند همچنان باید تا 
راه اندازى سامانه الکترونیکى براى تقسیم و واریز سود 

سهام عدالت فرد متوفى منتظر بمانند.
بر اساس آخرین محاسبات، ســود سهام  منتهى به 29 
اسفندماه سال 1399 مشموالن سهام عدالت حدود 550 
هزار تومان است اما پرداخت این مبلغ منوط به مبالغى 
که شرکت هاى سرمایه پذیر به حساب شرکت سپرده 
گذارى مرکزى واریز مى کنند، خواهد بود. بر این اساس 
اگر شرکت هاى سرمایه پذیر سود سهام خود را در زمان 
مقرر به حساب سمات واریز کنند، پرداخت سود در یک 
مرحله انجام مى شــود اما در غیر اینصورت، واریز سود 

بیش از یک مرحله به طول مى انجامد.
در این راستا تعداد متوفیان مشموالن سهام عدالت حدود 
سه میلیون نفر است و سود ســهام عدالت قطعا به این 
افراد هم تعلق میگیرد. وراث این افراد باید امور مربوط 
به انحصار ورثه را انجام دهند و پس از آن در انتظار راه 
اندازى ســامانه الکترونیکى براى تقســیم سود سهام 
متوفى بــه وراث منتظر بمانند. پــس از راه اندازى این 
سامانه سود سهام عدالت فرد متوفى، بر اساس انحصار 

ورثه، به حساب وراث واریز خواهد شد.
در این راستا، تابستان سال جارى بود که حسین قشمى، 
مدیر سیستم تســویه و پرداخت سپرده گذارى مرکزى 
اعالم کرده بود که با برگزارى جلسات متعدد همکاران 

واحد حقوقى قــوه قضائیه و واحد فنــاورى اطالعات 
شرکت، سامانه اى جهت انتقال سهام افراد فوت شده 
به وارثان آنان ایجاد خواهد شد. براى ایجاد این سامانه، 

جلسات متعددى با همکاران واحد حقوقى قوه قضائیه و 
همکاران واحد فناورى اطالعات شرکت سپرده گذارى 
مرکزى برگزار شــد تا اطالعات موجود متوفیان چه از 

جهت میزان سهام عدالت چه از جهت تعداد وراث در این 
سامانه ثبت و ضبط شود تا درصدى که وارثان از سهام 

ارث مى برند مشخص شود.

تکلیف سود سهام عدالت متوفیان چه مى شود؟

مهدى سجاده چى، داور چهلمین جشنواره فیلم فجر درباره این شایعه که ساعاتى قبل از برگزارى مراسم اختتامیه از 
دعوا و شکستن شیشه در جلسه آخر داوران صحبت مى شد و حاشیه ها به سمت یک عضو هیات داوران مى رفت که 

وقتى صدایش مى کنند  روى صحنه بیاید بیشتر تشویق ها را دریافت مى کند گفت:
این شایعه بسیار بسیار کوته اندیشانه بود. کامال هم اینگونه بود که چیزى بگوییم که سابقه اى هم داشته باشد. یکى 
از شاخص ترین صحنه هاى بازى شهاب حسینى جایى است که در «جدایى» شیشه مى شکند، حاال چسباندن آن 
چیزى که در حافظه ایرانیان سینمادوست باقى مانده به ماجراى شیشه شکستن در جلسه داورى ممکن بود برخى افراد 
را قانع کند، که آهان! به این آدم مى آید. ولى حتى اگر پنج دقیقه هم در یکى از جلسات ما شرکت مى کردید مى دیدید 

که چقدر آدم ها با احترام با هم رفتار مى کنند و حتى براى شروع بحث از همدیگر اجازه مى گرفتند.

نماینده سنقر ، مقایسه عجیبى از وضعیت مردم  ارائه کرد. 
حسینى کیا گفت: پیش از انقالب سالى یک مرتبه برنج 
مى خوردیم، نصفش رشــته بود، خورش هم نداشت، 
االن کیه که الاقل هفته اى یک بار برنج نخوره؟ وى در 
روستاى نورآباد افزود: وسیله نقلیه مان در روستاها براى 
رفت و آمد حداکثر یک مینى بوس بــود و عمومًا براى 
رفت و آمد بین روستایى و زیارت امامزاده از پشت تریلى 
تراکتور استفاده مى کردیم، امروز اکثر خانواده هاى ما 

الاقل یکى از اعضاى خانواده ماشین دارد. 
او در ادامه گفت: یادتان هســت (هر شب) هرکسى در 
یک گوشه اى سرشــو زمین مى گذاشت و مى خوابید؟ 
االن طرف زیر پتوى گلبافت و نرمینه خوابیده، گوشى 
هم دستشه و دو قورت و نیمش باقى است. وى گفت: 
تلفن هم معنا نداشــت، هرکســى مى رفت سربازى تا 
دو ســال دیگر که بر مى گشت اصال کســى از او خبر

 نداشت.

نگهبانى که بر روى تابلو نقاشى ارزشمندى با خودکار چشم کشیده بود مى گوید در زمان انجام این کار فکر مى کرد این 
اثر یک نقاشى کودك است.چندى پیش یک نگهبان روس در نخستین روز فعالیتش پس از آنکه براى یک تابلو نقاشى 
قرن بیستمى با خودکار چشم کشید، خبرساز شد.این تابلو نقاشى به دهه 30 میالدى تعلق دارد و در آن سه آدمک بدون 

صورت به تصویر کشیده شده اند. این تابلو حدود یک میلیون دالر ارزشگذارى شده است. 
حاال نگهبان 63 ساله اظهار کرده در زمان نقاشى کشیدن با خودکار فکر مى کرده این یک نقاشى کودکانه است و در 

آن زمان چند نوجوان  نیز او را به انجام این کار تشویق کرده بودند.

باستان شناسان معتقدند آثار تاریخى که در ژاپن کشف شده احتماال سالح هایى هستند که توسط نینجاها مورد استفاده 
قرار مى گرفتند. باستان شناسان این آثار را در سال هاى بین 1960 تا 2010 کشــف کرده اند.  آثار تاریخى که کشف 
شده اند چند سنگ صیقل داده شده را که براى پرتاب استفاده مى شدند شامل مى شوند که مى توانند نسخه هاى اولیه 
«شوریکن» هایى باشند که براى زخمى  کردن پاهاى سربازان و اسب ها مورد استفاده قرار مى گرفتند.کارشناسان معتقدند 
با این که این سالح ها باعجله ساخته شده اند اما بســیار کابردى بوده و براى متوقف کردن حرکت دشمن براى مثال 

سربازى که قصد حمله داشته مورد استفاده قرار مى گرفتند تا در لحظه توقف دشمن، فرصتى براى فرار به وجود بیاید.

رئیس پلیس آگاهى تهران در مورد ســرقت فرش و مبل 
تحت پوشش قالیشویى هشدار داد.

سردار علیرضا لطفى با اشاره به اینکه سارقان با راه اندازى 
شرکت هاى کاغذى اقدام به سرقت فرش هاى شهروندان 
مى کنند، گفت: برخى مجرمان در روز هاى پایانى ســال 
اقدام به اجاره دفاتر با اجاره بهاى باال براى یک تا دو ماه 

مى کنند. این افراد سپس با چاپ تراکت قالیشویى و پخش 
گسترده آن در محالت به عنوان شرکت قالیشویى اقدام به 
فریب افراد کرده و در چند روز با جمع آورى فرش ها، آن ها 

را سرقت کرده و با بستن دفتر شرکت متوارى مى شوند.
به گفته وى کالهبرداران و سارقان در برگه هاى تبلیغاتى 
فقط چند شماره تلفن درج کرده و معموال هیچ آدرسى از 
دفتر یا کارخانه قالیشویى ارائه نمى دهند. شهروندان باید 
به این موضوع توجه کرده و از سپردن فرش هاى خود به 

اینگونه قالیشویى ها خوددارى کنند.
رئیس پلیــس آگاهى تهران  تاکید کــرد: اگر قصد دارید 
فرش هاى خود را از طریق فضاى مجازى به قالیشــویى 
بسپارید به هر صفحه مجازى یا آگهى ها اعتماد نکنید و 
حتما از شرکت هاى معتبر استفاده کرده یا با بررسى اسم 
شرکت در اتحادیه و سوال از مسئوالن اتحادیه از مجوز 

آن مطمئن شوید. 

عضو کمیته علمى ستاد مقابله کرونا گفت: به امید خدا در  
همین سال جارى میالدى و ســال جدید شمسى از این 

پاندمى خداحافظى خواهیم کرد.
مسعود یونسیان در پاسخ به این سوال که شیوع کرونا تا 
چه زمانى ادامه دارد گفت: بعد از شیوع بیمارى هاى نظیر 
آنفلوآنزا و سرماخوردگى شاهد دنیاى بدون این بیمارى ها 
نبودیم و در حال حاضر دنیا در حال دست و پنجه نرم کردن 
با هزاران بیمارى واگیردار و غیر واگیر دار اســت و این در 
حالى اســت که ما با وجود این بیمارى ها دچار اضطراب 

نمى شویم و زندگى ما با وجود آن ها مختل نمى شود.
این متخصص اپیدمیولوژى ضمن اشــاره به اینکه ما در 
حال حاضر با یک پاندمى مواجه هستیم و تمام دنیا درگیر 
شیوع بیمارى است که زندگى مردم را مختل کرده است، 
ادامه داد: به امید خدا در  همین سال جارى میالدى و سال 
جدید شمسى با این پاندمى خداحافظى خواهیم کرد، اما 

از این بیمارى خدا حافظى نمى کنیم و کرونا هم به سایر 
بیمارى هایى که ما تا کنون بــا آن ها مواجه بودیم اضافه 
مى شود و هر ســال عده اى به آن مبتال و حتى بسترى و 

فوت مى شوند.

رسانه هاى دولتى کره شمالى از برگزارى مراسمى به مناسبت هشتادمین 
سالگرد تولد "کین جونگ ایل“ پدر درگذشته ”کیم جونگ اون" خبر دادند.

هشتادمین سالگرد تولد رهبر سابق کره شمالى در شهر برفى "سامجیون“، 
در فضاى باز و در دماى زیر صفر، مورد تجلیل مقامات این کشور قرار گرفت. 
این مراسم بدون نمایش موشک و رژه نظامى برگزار شد. براساس روایات 
رسمى مقامات کره شمالى، "کیم جونگ ایل“ پدر ”کیم جونگ اون"، 80 

سال پیش در روز 16 فوریه در یک اردوگاه پارتیزانى مخفى به دنیا آمد.

مقامات کره شمالى روز تولد رهبر سابق خود را "ستاره درخشان" مى نامند. 
تقویم رسمى کره شمالى پر از ســالگردهاى تاریخى مرتبط به پدر و پدر 
بزرگ کیم جونگ اون به عنوان رهبران سابق و موسسان این کشور  است.

عکس و ویدئوهاى منتشره شده در رسانه هاى کره شمالى در روز چهارشنبه 
نشان مى دهد که شرکت کنندگان در مقابل مجسمه غول پیکر "کیم جونگ 
ایل“ جمع شدند تا آنچه خبرگزارى رســمى کره شمالى (KCNA)  ”عید 

بزرگ ملت" خواند را جشن بگیرند.

جشن تولد در دماى زیر صفر! 

مراقب سرقت فرش 
تحت عنوان قالیشویى باشید

نه شیشه شکستیم، نه دعوا کردیم

امسال با پاندمى
 خداحافظى مى کنیم 

هم برنج مى خوریم، هم ماشین داریم، هم تلفن!

نگهبان گالرى چرا اثر ارزشمند را نقاشى کرد؟ 

کشف سالح هاى چندصدساله نینجاها
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5 تندیس جشنواره تئاتر فجر 
به اصفهان رسید

تئاتر خیابانى «روده درازى هاى یک مرده بى صاحب» در 
چهلمین جشنواره تئاتر فجر، بخش نمایش هاى خیابانى 
و دیگرگونه هاى اجرایى برنده پنج تندیس شـد. هادى 
کیانى، کارگردان این تئاتـر گفت: این نمایش به عنوان 
نمایش قبرسـتانى، یک کار متفـاوت و حاصل زحمات 
شـش ماهه گروه نمایش آیینه خمینى شـهر اسـت که 
سال ها در زمینه نمایش هاى سنتى و شادى آور فعالیت 
دارد. او ادامه داد: این کار در بخش نمایش هاى خیابانى 
چهلمین جشنواره فجر، برنده پنج تندیس در زمینه هاى 
طراحى لباس، طراحى صحنه، بازیگرى مرد، کارگردانى 

و طراحى ایده شد.

فراخوان مشموالن اصفهانى 
 معـاون وظیفـه عمومـى فرماندهـى انتظامى اسـتان 
اصفهان از مشـموالن اصفهانى پایه خدمتى اسفندماه 
1400 خواست تا سـاعت هفت صبح روز یکشنبه یکم 
اسـفندماه در محـل شـهرك آزمایـش شـهر اصفهان 
براى انجام مراحل اعزام به مراکز آموزشى خود حضور 
یابند. سـرهنگ مهرداد پناهپوریان همراه داشتن برگ 
واکسیناسـیون کووید 19 را بـا برگ واکسـن مننژیت 
و دوگانـه در روز اعـزام را ضـرورى دانسـت و افـزود: 
مشموالن باید اصل مدارك موردنیاز اعم از برگ آماده 
به خدمت، برگ محل مراجعه، کارت ملى، شناسنامه و 
مدارك مربوط به شـرایط خاص خود را به همراه داشته 

باشند.

ثبت ساالنه 11 هزار طالق
 در اصفهان 

محمدرضا پاك دست، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان 
اسـتان اصفهان با بیان اینکه روزانه 60 نفـر براى ارایه 
درخواسـت طالق به دادگسترى هاى اسـتان مراجعه 
مى کنند، اعالم کـرد: سـاالنه 11 هزار طـالق در این 

استان ثبت مى شود.

انفجار منزل در نجف آباد 
انفجار و آتش سـوزى یـک منزل مسـکونى در خیابان 
گلبهار نجف آباد به دلیل نشت گاز شهرى، روز سه شنبه 
موجب سوختگى و مصدومیت چهار نفر از اعضاى یک 
خانواده شـد. سرپرسـت مرکـز حـوادث و فوریت هاى 
پزشکى استان اصفهان سه شنبه شب گفت: این حادثه 
ساعت 11 و 4 دقیقه رخ داد و پس از اعالم به اتاق فرمان 
اورژانس پیش بیمارستانى سه واحد آمبوالنس به محل 
اعزام شدند. فرهاد حیدرى افزود: در این حادثه چهار نفر 
از اعضـاى یک خانواده شـامل یک مرد، یـک زن و دو 
کودك مصدوم و دچار سوختگى هاى 20 تا 80 درصد با 

درجه سوختگى 2 و 3 شدند.

رفع شکستگى شبکه توزیع 
شکستگى شبکه توزیع در روستاى انالوجه با همت اکیپ 
حوادث منطقه رفع شـد. به گزارش روابط عمومى آّبفاى 
چادگان، به دلیل عمق غیر استاندارد شبکه توزیع در محل 
وقوع نشتى و عدم دسترسى اکیپ حوادث به محل نشت، 

حفارى مکانیکى انجام شد و محل نشتى یافت شد .

ارتباط پایدار با 
10 ایستگاه تلویزیونى 

 از ابتداى امسـال ارتباط دائمى براى پوشش مسابقات 
بین المللـى در 10 نقطه از اسـتان برقرار شـده اسـت. 
مدیرارتباطات زمینى و ماهواره اى صدا وسیماى مرکز 
اصفهان گفت: صداوسیما با همکارى شرکت ارتباطات 
زیر ساخت استان با هزینه 200 میلیارد ریال موفق شده 
ارتباط پایدار این ایستگاه هاى تلویزیونى را برقرار کند. 
جالل مختارى افزود: به دلیل تحریم هاى ظالمانه اهالى 
شـهر هاى خور، جندق، روسـتا هاى جنوبى شهرستان 
خوروبیابانک، سمیرم، داران، گلپایگان، شهرضا، خوانسار 
و آغداش در شهرستان خوانسار که از طریق شبکه هاى 
دیجیتال پیگیر برنامه هاى رسانه ملى هستند، از تماشاى 

بازى هاى بین المللى محروم بودند.

خبر

رئیس اتحادیه میوه و ســبزى اصفهــان گفت: قیمت 
سیب زمینى دوباره در حال برگشت به قبل است.براساس 
مشــاهدات میدانى از مغازه هاى ســطح شهر اصفهان، 
قیمت هر کیلو ســیب زمینى به بیش از 12 هزار تومان 
رسیده اســت. این در حالى اســت که قیمت آن  در چند 
هفته گذشته کمتر از 10 هزار تومان بود. حتى چند روزى 
است که قیمت سیب زمینى در خرده فروشى ها با قیمت 
هرکیلو 18 و 19 هزار تومان در اصفهان به فروش مى رسد.

نوروزعلى اسماعیلى درخصوص موضوعات مطرح شده، 
مبنى برافزایش احتمالى نرخ سیب زمینى تا 50 هزار تومان 
اظهار کرد: این اظهارات غیرکارشناسانه و نادرست است، 

چراکه سیب زمینى از محصوالتى است که فراوان کشت 
مى شود و حتى تا سال آینده هم در انبارها موجود است.

وى افزود: به دلیل سرماى هوا و مشکالت حمل ونقل و 
سوءاستفاده برخى سودجویان و دالالن، قیمت محصول تا 
حدودى گران شد اما دوباره در حال برگشت به قبل است و 
با گرم تر شدن هوا قطعا قیمت آن به 10 هزار تومان خواهد 
رسید.وى بیان کرد: مردم نباید  نگرانى داشته باشند، هیچ 
کمبودى در عرضه این محصول وجــود ندارد و در حال 
حاضر فعًال با توجه به زمان برداشت سیب زمینى اصفهان 
که در فصل تابستان است، سیب زمینى جیرفت و کرمان 

در اصفهان عرضه مى شود.

رئیس اتحادیه برنج و خواربار اصفهان با اشاره به گرانى برنج 
ایرانى گفت: فعًال به نظر نمى رسد که قیمت برنج کاهش 
یابد؛ باید منتظر کشت برنج سال آینده باشیم تا با توجه به 

شرایط برداشت و میزان هزینه ها، قیمت آن تعیین شود.
مصطفى بحق اظهار کرد: امسال به دلیل کاهش بارندگى 
بین 25 تا 35 درصد کمتر برداشــت برنــج انجام گرفت؛ 
درحالى که هزینه هایى مانند خرید ســم، کود و دســتمزد 

کارگران ثابت بود اما برداشت کمترى صورت گرفت.
وى افزود: بر این اساس کشاورزان، مصمم به عرضه نکردِن 
برنج خود با نرخ پایین شدند. از طرفى هم تقاضا باال بود و 
براى همین به یک باره قیمت این محصول تا این میزان 

گران شد.
رئیس اتحادیه برنج و خواربار اصفهــان در رابطه با نقش 
واسطه گران در ایجاد این شــرایط گفت: شاید سال هاى 
گذشــته، دالل ها در گرانى برنج نقش داشتند؛ اما امسال 
تعیین قیمت برنج به دست کشاورزان افتاده و حتى تالش 
نهادهاى مرتبط براى مقابله با گرانى این محصول، تأثیرى 

در کنترل قیمت ها نداشته است.
وى اظهــار کــرد: برنــج خارجــى هندى، پاکســتانى 
و تایلنــدى به طــور فــراوان، توســط شــرکت هاى 
خصوصــى و دولتــى وارد مى شــود و نــرخ آن تغییرى 

نکرده است.

برنج
 ارزان نمى شود

سیب زمینى به نرخ قبلى
باز مى گردد

رییس اتحادیه گل فروشان     نصف جهان |
اصفهان در پاسخ به اینکه بازار گل شب بو با توجه 
به نزدیک شدن به شب عید در چه شرایطى است 
اظهار داشــت: در حال حاضر باغدار، گل شــبو را 
12 هزار تومان قیمت گذارى کرده اســت و هنوز 
مغازه داران اقدام به فروش نکــرده اند اما با توجه 
به وضعیت تورم و گرانى بذر که از خارج از کشــور 
وارد مى شود معلوم نیســت قیمت گل شب بو به 

چه شکل باشد.
دالل باشى افزود: هر سال با نزدیک شدن به عید 
قیمت ها پایین مى آمد اما امسال شاید قیمت گل 
شبو با نوسان همراه باشد و با توجه به پایین آمدن 
قدرت خرید مردم و به این علت که شــب بو جزو 
کاالهاى اساسى به شــمار نمى رود شاید آنچنان 
که باید و شاید شاهد استقبال زیادى در این رابطه 

نباشیم.

کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
از ورود سامانه بارشــى جدید از غرب استان در روز 
جمعه خبر داد و گفت: با تقویت سامانه بارندگى تا 

روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.
محمد رضا رفیعى با اشــاره به ورود سامانه ناپایدار 
از اواخر وقت روز جمعه به این استان افزود:فعالیت 
این سامانه، بارش هاى برف و باران را براى روزهاى 
شنبه و یکشنبه در بیشتر مناطق استان و بویژه در 

مناطق غربى استان بدنبال خواهد داشت.
وى ادامه داد: گذر موج ناپایــدار ضعیفى نیز براى 
روز پنجشنبه (امروز) به مناطق شمالى استان نفوذ 
خواهد کــرد که در برخى از ایــن مناطق به بارش 

پراکنده منجر خواهد شد.
کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى اصفهان 
افزود: کمینه دماى هوا در بیشتر مناطق استان یک 

تا 2 درجه سانتیگراد افزایش خواهد داشت.

رئیس پلیس فتاى اســتان اصفهان از شناسایى و 
دســتگیرى فردى که با آگهى جعلى فروش فرش 
ارزان قیمت در سایت هاى واسطه گر از شهروندان 

کاله بردارى مى کرد، خبر داد.
ســرهنگ ســیدمصطفى مرتضوى اظهار کرد: با 
ارائه مرجوعه قضائى توســط دو نفر از شهروندان 
به پلیس فتا با موضــوع کاله بردارى از طریق درج 
آگهى جعلى، رســیدگى به موضوع در دستور کار 

کارشناسان قرار گرفت.
وى افزود: در بررســى هاى اولیه مشخص شد که 
شاکى ها با مشاهده آگهى مربوط به فروش فرش 
به قیمت کارخانه در سایت دیوار، با فرد آگهى دهنده 
تماس مى گیرند و هریــک از مال باخته ها مبلغ 50 

میلیون ریال به حساب فروشنده واریز مى کنند.
رئیس پلیس فتا اســتان اصفهان ادامــه داد: برابر 
مســتندات ارائه شــده توســط مال باخته ها، فرد 
کاله بردار جهت جلب اعتماد خریداران تصاویرى 
جعلى از بارگیرى کاال و رسید باربرى ارسال مى کند 
و شاکى ها پس از مدتى با توجه به دریافت نکردِن 
کاال، خواســتار پیگیرى موضوع از سوى پلیس فتا 

مى شوند.
وى با اشاره به دستگیرى کاله بردار، تصریح کرد: 
در نهایت با اقدامات تخصصى کارشناسان همراه با 
دستور مقام قضائى، متهم شناسایى و ضمن عودت 
وجه کاله بردارى به مالباختگان، جهت سیر مراحل 

قانونى تحویل مراجع قضائى شد. 

جمعى از بازنشستگان هوانیروز ارتش اصفهان در 
کارگاهى کوچک و دور از هیاهو به ســاخت ماکت 

هاى هواپیما مشغول هستند.
راد، مدیــر ایــن کارگاه گفت: تاکنــون، بیش از 
50  نمونــه هواپیمــا و بالگرد شــامل بالگردها و 
هواپیماهاى هوافضا، ارتش، ناجــا، هالل احمر و 

.... ساخته شده است.

این نمونک ها، عالوه بر اینکه براى هدیه استفاده 
مى شــوند، در هنر ســینمایى نیز کاربرد دارند که 
کارگاه راد در فیلم چ ابراهیــم حاتمى کیا چندین 

محصول را ارائه کرده است. 
محصوالت این کارگاه به مرزهاى خارِج کشــور 
هم صادر شده که کشــورهاى حوزه خلیج فارس 

از مشترى هاى پر و پا قرِص این کارگاه هستند.

در اجراى طرح رایگان دوگانه سوز کردن خورو هاى 
عمومى، تاکنون 14 هزار دســتگاه خودرو در استان 

اصفهان دوگانه سوز شد.
رئیس واحد ســى ان جى شــرکت ملــى پخش 
فرآورده هاى نفتى منطقــه اصفهان گفت: با اجراى 

طرح رایگان دوگانه ســوز کردن خورو هاى عمومى 
شــامل وانت و تاکســى و همچنین امکان تبدیل 
مســافربر هاى اینترنتى در مرحله آتــى این طرح، 
تاکنون 14 هزار دستگاه خودرو با استفاده از این طرح 

دوگانه سوز شده است.
محمدرضا شمس گفت: با دوگانه ســوز این تعداد 
خودرو منجر به کاهش مصــرف ماهانه حداقل دو 
میلیون و 500 هزار لیتر بنزین یارانه اى و سه میلیون و 
500 هزار لیتر بنزین غیریارانه اى معادل صرفه جویى 
بیش از شش میلیون لیتر بنزین در استان شده است.

وى با اشاره به فعال بودن 164 جایگاه سى ان جى در 
استان افزود: بازرســان اداره استاندارد و کارشناسان 
این شرکت همواره عملکرد این جایگاه ها را پایش 

مى کنند. 

سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان با اشــاره به عالئم اومیکرون در 
کودکان ادامه داد: براســاس اطالعاتى که پیش تر نیز در رسانه ها اعالم شد، 
اومیکرون در گروه سنى کودك و نوجوان بیشتر با مشکل هاى گوارشى مانند 
دل درد، دل پیچه، اسهال، تهوع، بى اشتهایى و تب، بروز پیدا مى کند؛ اگرچه بیمار 
ممکن است عالمت هاى تنفسى مانند عطســه، سرفه، آبریزش و نشانه هاى 
سرماخوردگى هم داشته باشد اما ابتالء به ویروس، بیشتر با عالمت هاى گوارشى 

خود را نشان مى دهد.
پژمان عقدك  درخصوص آمار ابتالى روزانه کودکان به اومیکرون در استان 
اصفهان، تصریح کرد: از ابتداى شیوع اومیکرون یعنى چند ماه گذشته تاکنون 
در استان سه مورد فوت کودکان ثبت شده است؛ از نظر تعداد ابتالء هم به طور 
متوسط بین 10 تا 20 درصد کل مراجعات روزانه ما کودکان و نوجوانان یعنى 

افراد زیر سن 18 سال هستند.
عقدك بین 10 تا 20 درصد آمار مراجعات روزانه به مراکز درمانى استان را شامل 
گروه سنى کودك و نوجوان دانســت و ادامه داد: به طور متوسط روزانه 200 تا 
220 مورد مبتال از گروه کودك و نوجوان مراجعه کننده به کلینیک هاى مختلف 
و بخش هاى بیمارستان امام حسین (ع) ثبت مى شود که تقریباً 20 درصد آن ها 
یعنى 40 نفر نیاز به بسترى دارند و این افراد ممکن است از چند ساعت و گاهى 

چند روز بسترى شوند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان درباره آمار فوت کودکان بر اثر ابتالء 
به اومیکرون، افزود: آمار روزانه فوتى هاى استان در اثر کرونا در روز بیست وپنجم 
بهمن ماه 11 مورد بود که تست کووید هفت مورد از آن ها قطعى و چهار مورد 
مشکوك بود. در مورد مرگ و میر کودکان بر اثر اومیکرون طبق آمار قابل استناد، 
تنها سه مورد مرگ کودکان از ابتداى شیوع اومیکرون تاکنون گزارش شد که 
هر سه مورد هم بیمارى زمینه اى مانند بیمارى هاى قلبى عروقى، خونى و مغز 

و اعصاب داشتند.

شب بوى شب عید هنوز قیمت ندارد

سامانه بارشى از فردا وارد اصفهان مى شود

کاله بردارى با آگهى فروش فرش به قیمت کارخانه

پرنده هایى که پرواز نمى کنند

دوگانه سوز شدن 14 هزار خودرو در استان اصفهان

اومیکرون جان 3 کودك اصفهانى
 را گرفته است 

جدا شدن فلز محل اتصال پل غدیر در مسیر جنوب به 
شمال صبح دیروز باعث بروز دو تصادف سنگین شد.

بعد از وقوع این تصادف، مأموران راهنمایى و رانندگى 
اصفهان با روشن کردن الســتیک بر روى پل به مردم 
هشدار دادند تا عوامل شــهردارى براى رفع مشکل در 

محل حاضر شوند.
محمدحســین جعفرى فشــارکى، شــهردار منطقه 4 
اصفهان در مــورد این حادثه به ایســنا گفت: پیمانکار 
مشــغول اصالح ژوئن هاى پل غدیر بوده است و این 
آخرین ژوئن از چهار ژوئن پل غدیر بوده، درحالى که به 
خاطر سرماى هوا و تردد شهروندان پیمانکار فقط از 12 
شب تا 4 صبح مى تواند کار کند. به همین دلیل از ساعت 
4 صبح با سازه موقت روى این ژوئن ها را مى پوشاند تا 

شب که دوباره ادامه عملیات را انجام دهند.
وى با بیان اینکه متأســفانه ماشین ســنگینى از روى 
ســازه اى که پل را متصل کرده عبور کــرده، گفت: با 
عبور این ماشین سنگین لوالها شکسته شده و یکى از 
پلیت ها جا به جا شده که در اثر این جابجایى، الستیک 
یکى از خودروهایى که از روى پل عبور مى کند آسیب 

مى بیند و منجر به وقوع تصادف روى پل مى شود.
شــهردار منطقه 4 اصفهان با بیان اینکه بالفاصله بعد 
از وقوع این حادثه نیروهاى خدمات شــهرى در محل 
حاضر شدند و رفع خطر کردند، گفت: پل غدیر یکى از 
مسیرهاى پر رفت و آمدى است که در طول روز همیشه 
ترافیک دارد، به همین دلیل پیمانکار از 12 شــب تا 4 

صبح با تمهیدات ترافیکى روى این پل کار مى کند.
وى با بیان اینکــه این اتفاق در اثر تردد ماشــین فوق 
سنگین از روى پل غدیر افتاده است، تصریح کرد: تردد 
این خودرو باعث شکسته شدن لوال و بروز خسارت شده، 
درحالى که سازه  این پل براى تردد خودروهاى شهرى 

پیش بینى شده است.
جعفرى فشارکى با اشاره به اینکه پیمانکار مقصر اصلى 
است، خاطرنشان کرد: اصالح این سازه تا 20 روز دیگر 
تمام مى شــود و تا آن زمان تمهیداتى ابالغ کردیم که 
حتى اگر ماشین هاى خیلى سنگین تردد کردند، اتفاقى 

نیفتد.
در همین حال رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان هم 
گفت: مأموران پلیس راهنمایى و رانندگى شهر اصفهان 

از جدا شــدن محل اتصال پل غدیر مطلع و تا صبح در 
محل مستقر و از وقوع حادثه اى دلخراش و جبران ناپذیر 

پیشگیرى کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانى پلیــس، محمدرضا 
محمدى اظهار داشــت: بامداد روز چهارشنبه مأموران 
گشت پلیس راهنمایى و رانندگى شهر اصفهان از یک 
مورد جدا شدن یکى از دریچه هاى محل اتصال پل غدیر 

مطلع و بالفاصله به محل اعزام شدند.
وى افزود: در بررسى هاى اولیه مشخص شد که محل 
اتصال یکى از دریچه هاى پل غدیر جدا شــده و بسیار 
خطرساز است که بالفاصله اقدامات اولیه انجام و نسبت 

به ایمن سازى مسیر اقدام شد.
محمدى ادامه داد: از همان لحظات اولیه مأموران وارد 
عمل شدند و نسبت به روشن کردن الستیک و هدایت 
کردن خودروها به مسیر امن اقدام و از وقوع حوادث تلخ 

پیشگیرى شد.
وى خاطرنشــان کــرد: بــا اقــدام به موقــع پلیس 
راهور شــهر اصفهان از وقــوع حادثــه اى دلخراش

 پیشگیرى شد.

جدا شدن فلز محل اتصال یکى از مهمترین پل هاى اصفهان خطرساز شد

جلوگیرى از فاجعه روى پل غدیر

استاندار اصفهان گفت: هر چند ایجاد مراکز نگاهدارى از سالخوردگان در جامعه کنونى 
ضرورى است و براى افرادى که پناهى جز این مراکز ندارند باید توسعه پیدا کند اما در 

عین حال سبک زندگى در خانه سالمندان نباید ترویج داده شود.
سید رضا مرتضوى در دیدار از خانه سالمندان صادقیه اصفهان در جمع خیران، کارکنان 
و سالمندان این مجموعه با اشــاره به اقدامات خیران در این مجموعه اظهار داشت:  
هر جا کسى قدمى براى خدا برداشته شده است، آن کار جلوه کرده  و مصداق  بازر آن 
خیریه نگهدارى از سالمندان صادقیه اســت که توسط  مرحوم  حاج کریم پوستى از 

یک خانه کوچک تبدیل به یک خیریه بزرگ نگهدارى براى سالمندان اصفهان شد.
وى با اشاره به اینکه نیت خالص چنین افراد خیرى موجب هم چنین ظرفیتى شد، افزود: 
آن نگاه مکتبى که قصد ترویج آن را داریم  یک وظیفه و تکلیف ارزشمند است، منتها 
آنچه  در سبک زندگى ما مورد تاکید است اینکه پدران و مادران را  در خانه هاى خود 

نگهدارى کنیم و  نباید فکر  ترویج این سبک زندگى را ترویح کنیم.
وى ادامه داد: ما باید نحوه زندگى خود از  بزرگان الگو گیرى و آن را تسرى دهیم هر چند 
که از امور دنیوى نمى توانیم به دور باشیم و باید تدابیرى هم  براى ضرورت نگهدارى 

سالمندان و والدین در آسایشگاه سالمندان اندیشیده شود.  

استاندار اصفهان: 

سبک زندگى در خانه 
سالمندان نباید ترویج شود
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اصغر سمسارزاده، هنرمند قدیمى رادیو و تلویزیون که 
سال هاست در رادیو و در برنامه قدیمى «صبح جمعه» 
فعالیت داشته، از بى مهرى هاى گذشته مى گوید و از 
وضعیت معیشتى اهالى این برنامه رادیویى گله مند است.
سمسارزاده در عین حال از حضور خود در سه مجموعه 
نمایشى که در حال تولید است، خبر داده و در این زمینه 
مى گوید: ممنون هستم که بعد از 40 سال باالخره 
به ما اجازه دادند کار کنیم. از کسانى که از من 
دعوت به کار کرده اند تشکر مى کنم اما از 
برخى که در گذشته اجازه ندادند من کار 

کنم همچنان گله دارم.
وى که سالهاست در رادیو فعالیت دارد، 
نسبت به دستمزد و وضعیت معیشتى 
هنرمندان «صبح جمعه با شما» گله مند 
است و در این زمینه تصریح مى کند: رادیو با تمام 
هنرمندانى که زمانى در «صبح جمعه با شما» بودند، بى مهر 
بوده است. پیامى براى آقاى جبلى گذاشتم که یک سر به رادیو بزنند. با 
دستمزدهایى که مى دهند، چهار عدد سیب زمینى هم نمى شود خرید! البته 
اینکه مى گویم چهار عدد سیب زمینى مثال است. منظور اقالم اولیه است. البته 
گله من درباره  بچه هاى «صبح جمعه با شماست» و اطالعى از میزان دستمزد 
بقیه در رادیو ندارم. ما در ماه 10 ســاعت برنامه تولید مى کنیم و برخى فقط با 
حقوق رادیو زندگى مى کنند، دستمزدهایى که حتى پول کرایه ماشینشان هم 
نمى شود. شاید درجه بندى باشد و برخى پول بهترى بگیرند اما آن هم خوب 

نیست. من حاضرم دستمزدهاى ما را بیایند و اعالم کنند.
وى سپس یادآور مى شود: من سال ها پیش بیمه خانه سینما بودم و بیمه ام از 
زمان آقاى داود رشیدى پرداخت شد. من از شاگردان ایشان بودم. زمانى که 

ایشان در خانه سینما بودند، بیمه پرداخت کردیم. ایشان که رفتند، فردى بود که هزینه 
بیمه ما را هر ماه مى گرفت و ما 30 سال بیمه را پرداخت کردیم، اما حاال مى گویند که 
شما هزینه 20 سال را پرداخت کرده اید و این هم یکى از معضالت ماست که نمى دانیم 

کجا باید مطرح کنیم.  
سمسارزاده در ادامه درباره فعالیت این روزهایش اظهار مى کند: عالوه بر برنامه «صبح 
جمعه» که در ماه، 10 ساعت برنامه تولید مى کنیم و پخش هفتگى و روتین خود را داریم، 

این روزها با چند مجموعه نمایشى قرارداد بسته ام و حضور دارم.
این بازیگر از حضور در یک مجموعه نمایشــى طنز براى پخش در ایام نوروز خبر داد 
و درباره جزئیات آن توضیح مى دهد: طبق اطالعاتــى که من دارم این مجموعه با نام 
«کوچه پشتى» به کارگردانى قاسم عرب و تهیه کنندگى آقاى سردابى در هفت قسمت 
براى شبکه دو سیما در ایام نوروز ساخته مى شود. کارى کمدى است که براى ایام عید 
خیلى مناسب است. البته ســاخت آن به تازگى به اتمام رسیده است و در مرحله تدوین 

است.  
سمســارزاده در ادامه از حضورش در سریال «شبکه مخفى زنان» به تهیه کنندگى جواد 
نوروزبیگى و کارگردانى افشین هاشمى خبر مى دهد و در این زمینه مى گوید: هنرپیشه هاى 

بزرگى در این سریال حضور دارند و این روزها در حال تصویربردارى است.  
این بازیگر قدیمى به موضوع این سریال که به سال 1321 برمى گردد، اشاره مى کند و 
مى گوید: خوشحالم که براى اولین بار در سریالى بازى مى کنم که فیلمنامه بسیار جذابى 
دارد و به آن عالقه مندم. این روزها مشغول کارم و نقش کاراکترى به نام «على قلى خان» 
را بازى مى کنم. این کار جدى اســت اما به نظرم برخى صحنه هاى آن تراژدى است. 

براى این کار زحمت زیادى کشیده مى شود و خیلى خوشحالم که در این پروژه هستم.
سمسارزاده در پایان از حضورش در سریال «آنتن» که توسط ابراهیم عامریان در حال 
تولید است و به تازگى قرارداد آن را بسته است، خبر مى دهد و درباره جزئیات این سریال 
که در شبکه نمایش خانگى تولید مى شود، توضیح مى دهد: پژمان جمشیدى نیز در این 
سریال به ایفاى نقش مى پردازد. این سریال این روزها در حال تولید است و من نیز به 

زودى قرار است جلوى دوربین بروم.

با دستمزدهایى که مى دهند، چهار عدد سیب زمینى هم نمى شود خرید!

گالیه هاى اصغر سمسارزاده
رضا رویگرى پس از تقدیردر اختتامیه 

جشنواره تئاتر فجر: 

تا به حال یک کارت ده آفرین
 هم نگرفته بودم

آخرین اثر داریوش مهرجویى
 در مسیر اکران

رضا رویگرى بازیگر و خواننده که در اختتامیه جشــنواره تئاتر فجر مورد 
تقدیر قرار گرفت، گفت: تا به حال حتى یک کارت ده آفرین نگرفته بودم. 
این اولین جایزه من است، آن هم در تئاتر که برایم خیلى ارزشمند است، 

چون تئاتر خانه همه ماست و به آن عشق مى ورزیم.
در بخشى از اختتامیه جشنواره تئاتر فجر که  با پخش تصاویرى از اجراى 
سرود مشهور ا... ا... به خوانندگى رضا رویگرى، همراه بود از این هنرمند 

پیشکسوت تقدیر شد.
رویگرى با حضور روى صحنه و ابراز خرسندى از دریافت این تندیس در 
بخش دیگرى از سخنانش گفت: هنرمندان تئاتر، لوطى تر از هنرمندان 
سینما هستند. این جشــنواره هم، براى ما ارزش دیگرى دارد و امیدوارم 
هر ســال در کنار هم و در کنار بچه هاى شهرستان برگزارى آن را جشن 

بگیریم.
حاضرین براى دقایق متمادى رضا رویگرى را تشویق کردند.

«المینور» تازه ترین اثر داریوش مهرجویى بر پرده ســینماها به نمایش 
گذاشته خواهد شد.

موسسه فیلمیران پخش کننده «المینور» تازه ترین اثر داریوش مهرجویى 
خواهد بود تا پس از 8 سال فیلمى از خالق «سنتورى» بر پرده سینماها به 

نمایش گذاشته شود.
«المینور» بیســت وهفتمین فیلم بلند ســینمایى داریــوش مهرجویى 
کارگردان موج نو سینماى ایران اســت. وى ترجیح داد فیلم در جشنواره 

فجر نمایش داده نشود.
على نصیریان، پردیس احمدیه، سیامک انصارى، بیتا فرهى،على مصفا، 
مهرداد صدیقیان، بهناز جعفرى، کاوه آفاق، امرا... صابرى، رضا داودنژاد، 
دیبا زاهدى، ســیامک ادیب، محمدرضا شهبانى نورى، شــراره رنجبر، 
محمدجواد جعفرپور، مهرنــوش ذوالفقارى، محمدهادى عطایى، مهدى 
مرتضایى، یاســمن کوزه گر، هومن بهزادى، شــیدا مودب، هانا وارسته، 
سبحان خسروى، احمد یاورى، فرهاد ریش سفیدى، على بلوردى و فریماه 

فرجامى بازیگران فیلم «المینور» هستند.

اصغر سمسارزاده، هنرمند
سال هاست در رادیو و در بر
فعالیت داشته، از بى مهرى
وضعیت معیشتى اهالى این
سمسارزاده در عین حال از
نمایشى که در حال تولید
مى گوید: ممنون هس
به ما اجازه دادند
ک دعوت به کار
برخى که در
کنم همچن
وى که سا
د نسبت به
هنرمندان «ص
است و در این زمینه
هنرمندانى که زمانى در «صبحج
بوده است. پیامى براى آقاى جبلى گذاشتم
دستمزدهایى که مى دهند، چهار عدد سیب زمین
اینکه مى گویم چهار عدد سیب زمینى مثال است.

گگله من درباره  بچه هاى «صبح جمعه با شماست»
0بقیه در رادیو ندارم. ما در ماه 10 ســاعت برنامه تو
حقوق رادیو زندگى مى کنند، دستمزدهایى که حت
برخى پول بهت بندى باشد و نمى شود. شاید درجه
نیست. من حاضرم دستمزدهاى ما را بیایند و اعال
وى سپس یادآور مى شود: من سال ها پیش بیمه
زمان آقاى داود رشیدى پرداخت شد. من از شاگ

گالیه هاى اصغرس

بازیگر قدیمى سینما و تلویزیون ابراز امیدوارى کرد که مسئولین جدید صدا و سیما 
بتوانند قدیمى ها را دوباره به جام جم برگردانند و تله تئاتر هم رونق بگیرد.

«رهایم نکن» و «نزدیکى هاى بهشت» و چند کار دیگر جزو آخرین کارهاى مهلب 
"مختارنامه" و هنرمند با دانش سریال هاى تاریخى و مذهبى تلویزیون و پاى ثابت 
تله تئاترهاى رسانه ملى، کاظم هژیرآزاد است که این روزها در دو سریال «بى نشان»  

راما قویدل و «بى همگان» بهرنگ توفیقى ایفاى نقش مى کند.
او درباره بازگشــت چهره هاى محبوب و قدیمى ها به رســانه ملّى گفت:  امیدوارم 
که این طور شــود؛ من خودم یکى از همان قدیمى ها هستم. سال ها تئاتر، سینما و 
تلویزیون کار کردم و فقط این را مى دانم که کارگردان ها، نویســندگان و بازیگران 

خوبى داریم که جایشان در جام جِم صدا و سیما خالى است. 
هژیرآزاد افزود: باید این ســرمایه ها که ســال ها تلویزیون براى آنها و آنها براى 
تلویزیون زحمت کشــیده اند دوباره برگردند و به کار گرفته شــوند. چرا باید ترکیه 
کارهایش را صادر کنــد؛ زمانى که ما کارهایى مى ســاختیم ترکیه کجا بود؟ حتى 

نمى توانستند دوربین دست بگیرند. 
بازیگر قدیمى سینما و تلویزیون خاطرنشــان کرد: من اعتقاد دارم تلویزیون باید 
براى همه اقشار و ذائقه ها برنامه و سریال و کار نمایشى داشته باشد. شاید گروهى به 
دنبال تله تئاتر و گروهى هم مشتاِق استندآپ کمدى اند. من فکر مى کنم تلویزیون 
باید به همه ذائقه ها توجه کند؛ برخالف اینکه برخى مى گویند االن تله تئاتر نیست 
و استندآپ کمدى هست! هم تله تئاتر نیاز اســت و هم استندآپ کمدى و نباید به 
سمتى برویم که سریال هایمان و برنامه هایمان از آن حالِت خالقانه خارج شود و به 

هم شباهت داشته باشند. این تفاوت و تنوع را مخاطب باید به چشِم خودش ببیند. 
وى تأکید کرد: من از مدیران جدید در صداوسیما این درخواست را دارم که دوباره 
به تله تئاتر جان بدهند و رونق بگیرد؛ توجه بیشترى به نویسنده ها شود و همان طور 
که درباره بازگشت هنرمندان و محبوب صحبت کرده اند این قدیمى ها و کاربلدها 
را برگردانند تا دوباره شاهد دوران طالیى برنامه سازى و سریال سازى در تلویزیون 

باشیم. 

کاظم هژیرآزاد: 

تلویزیون باید براى همه ذائقه ها کار نمایشى داشته باشد

 لیال زارع پیرامون حضورش در فیلم ســینمایى «ضد» گفت: براى من 
پیوســتن به یک پروژه نیازمند مجموعه اى از عوامل است، در ابتدا این 
باید فیلمنامــه را مطالعه کنم و بعد از آن تصمیم اولیــه براى قبول یا رد 

یک نقش بگیرم.
وى در همین رابطه ادامه داد: در مورد حضورم در فیلم سینمایى «ضد» 
هم ماجرا همینگونه بود، براى من حضور در یک پروژه فقط پذیرفتن یک 
نقش نیست، باید دوست داشته باشم با یک گروه کار کنم، بعد از آن خود 

نقش برایم اهمیت زیادى پیدا مى کند.
زارع درباره کاراکتر خود در فیلم ســینمایى «ضد» اضافه کرد: من این 
کاراکتر و نقش را بسیار دوست داشتم و به نظرم جاى کار فراوانى داشت، 
کاراکترم در فیلم ضد دو ویژگى مهم داشت که آن را برایم جذاب مى کرد، 
از سویى وجه انسانى این کاراکتر و از سویى وجه عاشقانه آن برایم چالش 

جالبى را به همراه داشت. 
وى در همین رابطه ادامه داد: البته این را بگویم که فقط یک نقش هر قدر 
هم خوب مرا راضى به حضور در یک پروژه نمى کند، من فیلم قبلى «امیر 
عباس ربیعى» لباس شخصى را دیدم و بسیار آن را دوست داشتم و طى 
گفت وگوهاى حضورى که با وى داشتم از همان شروع با اعتماد کامل به 

وى و پروژه وارد فیلم سینمایى «ضد» شدم. 
این بازیگر سینما همکارى با «امیر عباس ربیعى» به عنوان یک کارگردان 
جوان را لذتبخش خواند و ادامه داد: فیلم سینمایى لباس شخصى و رفتار 
و نگاه ربیعى به سینما باعث شــد تا از همان ابتدا متوجه شوم که با یک 

کارگردان حرفه اى روبرو هستم. 
زارع درباره وجود شــخصیت واقعى نقش خود بیرون از فیلم سینمایى 
خاطرنشان کرد: از همان ابتدا در مورد وجود چنین شخصیتى در واقعیت 
صحبت شده اما اینکه یک ما به ازاى دقیق وجود داشته باشد که بخواهم 
آن را بازى کنم اینطور نبوده است، البته این موضوع را کارگردان اثر هم 

پیشتر توضیح داده بود.

لیال زارع: 

با اعتماد کامل به فیلم 
«ضد» پیوستم

سبحان خسروى، احمد یاورى، فرهاد ریش سفیدى، على بلوردى و فریماه
فرجامى بازیگرانفیلم «المینور» هستند.

یرامون حضورش در فیلم ســینمایى «ضد» گفت: براى من 
عوامل است، در ابتدا این  به یک پروژه نیازمند مجموعه اى از

مــه را مطالعه کنم و بعد از آن تصمیم اولیــه براى قبول یا رد 
بگیرم.

ین رابطه ادامه داد: در مورد حضورم در فیلم سینمایى «ضد» 
براى منحضور دریک پروژه فقط پذیرفتن یک همینگونه بود،

ت، باید دوست داشته باشم با یک گروه کار کنم، بعد از آنخود 
 اهمیت زیادى پیدا مى کند.

ه کاراکتر خود در فیلم ســینمایى «ضد» اضافه کرد: من این
قشرا بسیار دوست داشتمو به نظرم جاى کار فراوانى داشت، 
ر فیلم ضد دو ویژگى مهم داشت که آن را برایم جذاب مى کرد، 
جه انسانى این کاراکتر و از سویى وجه عاشقانه آن برایم چالش 

 همراه داشت. 
ین رابطه ادامه داد: البته این را بگویم که فقط یک نقش هر قدر 
مرا راضى به حضور در یک پروژه نمى کند، من فیلم قبلى «امیر 
عى» لباس شخصى را دیدم و بسیار آن را دوست داشتم و طى 
اى حضورى که با وى داشتم از همان شروع با اعتماد کامل به 

ه وارد فیلم سینمایى «ضد» شدم. 
 سینما همکارى با «امیر عباس ربیعى» به عنوان یک کارگردان 
تبخش خواند و ادامه داد: فیلم سینمایى لباس شخصى و رفتار 
ى به سینما باعث شــد تا از همان ابتدا متوجه شوم که با یک 

حرفه اى روبرو هستم. 
ه وجود شــخصیت واقعى نقش خود بیرون از فیلم سینمایى 
ن کرد: از همان ابتدا در مورد وجود چنین شخصیتى در واقعیت 
ده اما اینکه یک ما به ازاى دقیق وجود داشته باشد که بخواهم 
 کنم اینطور نبوده است، البته این موضوع را کارگردان اثر هم 

ضیح داده بود.

لیال زارع: 

 اعتماد کامل به فیلم 
«ضد» پیوستم

بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون گفت: همیشه در زندگى خود سعى کردم که احترام پدرم 
را نگه داشــته و همواره رضایت قلبى وى را به همراه خود داشته باشم، زیرا معتقدم در زندگى 

هر فرد بسیار تاثیر گذار است. 

بازیگر سریال «زى زى گولو» با اشاره به دور شدن خانواده ها از یکدیگر اظهار کرد: پیشتر ما 
بیشتر براى پدرانمان وقت مى گذاشتیم، این روز ها این شرایط تغییر کرده است و شاید جایگاه 
واقعى پدر و تکریم وى کمى فراموش شده است، امیدوارم هیچگاه احترام به پدران را فراموش 

نکنیم.
وى در همین رابطه اذعان کرد: امیدوارم شــرایط براى پدران که بســیار در خانواده زحمت 
مى کشند عوض شود، البته شاید شرایط زندگى ما را از هم دور کرده باشد، شاید فاصله ها زیاد 
شــده و کمتر یکدیگر را مى بینیم، به هر صورت امیدوارم کمى جمع خانوادگى نسبت به قبل 

جمع تر شود.
بازیگر فیلم «نرگس مست» درباره پرداختن به شــخصیت پدر در آثار تلویزیونى و سینمایى 
افزود: به نظر من جا دارد که کاراکتر هاى پدر در آثارمان با قدرت بیشترى نوشته شوند، خود من 
در آثارى که نوشتم همواره پرداخت زیادى نسبت به شخصیت هاى پدر داشته و سعى کردم به 

خوبى آن را مورد ارزیابى قرار دهم.
فیاضى با اشاره به تجربه پدر بودن خود خاطرنشان کرد: واقعیت امر خود من خیلى احوال خوبى 
از پدر بودن ندارم، البته خوشحالم که فرزندانم موفق هســتند و هر کدام در جایى به کارشان 
مشغولند، اما این دلتنگى همیشه با من است، همواره دلتنگى هایى به عنوان پدر وجود دارد که 

طبیعتا در من هم وجود دارد.

فیلم سینمایى «مرد عنکبوتى-راهى به خانه نیست» سرانجام توانست با پشت سر گذاشتن 
فیلم سینمایى «آواتار» با گذر از مرز فروش 760 میلیون دالر به عنوان سومین فیلم پرفروش 

تاریخ هالیوود خودش را معرفى کند.
این فیلم هم اکنون با فروشى بیش از یک میلیارد و 800 میلیون دالر در رتبه ششم پرفروشترین 
فیلم تاریخ سینما قرار دارد، فیلم سینمایى «اونجر-اینفینیتى وار» با فروشى معادل 2 میلیارد 

دالر هم اکنون در رتبه پنجم این جدول قرار دارد. 
فروش فوق العاده فیلم سینمایى «مرد عنکبوتى-راهى به خانه نیست» در حالى رخ داده که 
سویه تازه بیمارى کرونا در جهان کشف شده است، اتفاقى که شاید مى توانست ضربه مهلکى 

به این فیلم بزند، اما انگار مخاطبان بیش از حد به این فیلم عالقه مند شده اند.  
در این فیلم پارکر از استیون استرنج (کامبربچ) مى خواهد تا هویت مرد عنکبوتى خود را پس 
از افشــاى عمومى در دور از خانه دوباره مخفى کند که در نهایت منجر به بازشــدن ناگهانى 

مولتى ورس مى شود.

رضا فیاضى: 

باید به نقش پدر در سینما اهمیت بیشترى داده شود

«مرد عنکبوتى» «آواتار» را جا گذاشت 
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سپاهان و ذوب آهن فردا حق امتیاز از دست دادن ندارند

کورس در باال و میانه جدول

تیم فوتبال هال سیتى هفته بیست و پنجم لیگ دسته اول 
انگلیس به مصاف شفیلد یونایتد رفت که این بازى با نتیجه 
تساوى بدون گل به پایان رسید. اللهیار صیادمنش مهاجم 
ملى پوش کشــورمان در این بازى به دلیل مصدومیت و 
عدم آمادگى بازى را از روى نیمکت دنبال کرد. هال سیتى 
با این تساوى 33 امتیازى شــد و همچنان در رده بیستم 

جدول 24 تیمى چمپیونشیپ قرار گرفت.

فوق ســتاره آرژانتینى PSG در بازى مقابل رئال مادرید 
در لیگ قهرمانان اروپا یک پنالتى از دست داد تا رکوردى 
منفى در تاریخ اروپا به نامش ثبت شود. طبق اعالم سایت 
«گل» لیونل مسى بعد از خراب کردن پنالتى مقابل رئال 
مادرید به رکورد تیرى آنرى در خــراب کردن پنالتى در 
تاریخ لیگ قهرمانان اروپا رسید که بدترین پنالتى زن این 
رقابت ها بود. مسى 23 بار در لیگ قهرمانان اروپا پنالتى 
زده که 5 پنالتى را از دســت داده و با این آمار به بدترین 
پنالتى زن تاریخ لیــگ قهرمانان اروپا تبدیل شــد. این 
درحالى است که کریســتیانو رونالدو رقیب سنتى مسى 
بیشــترین تعداد پنالتى را در لیگ قهرمانــان اروپا به گل 

تبدیل کرده و آمارى فوق العاده در این زمینه دارد.

طبق اعالم نشــریه «بیلد» آلمان، نامه اى در تاریخ 12 
ژانویه امسال به اداره پلیس شهر سنت پائولى ارسال شد که 
این نامه حاوى متنى تهدیدآمیز براى بازیکنان مطرح بایرن 
مونیخ از جمله لواندوفسکى، مانوئل نویر و گنابرى بود. در 
بخشى از این نامه آمده است: «لیگ را نجات دهید. فوتبال 
را نجات دهید. مرگ براى خوك هــاى کثیف بایرن.» با 
وجود گذشت یک ماه از این نامه تهدیدآمیز هنوز باشگاه 
بایرن مونیخ موضعى در این زمینه نگرفته اســت. پلیس 
در حال تحقیقات درباره این نامه ارســالى از سوى افراد 
ناشناس است. برات لواندوفسکى در سال 2021 از سوى 

فیفا به عنوان بهترین بازیکن دنیا انتخاب شد.

تساوى هال سیتى
بدون اللهیار

رکورد منفى براى مسى

تهدید بهترین بازیکن جهان

02

محمود یزدخواستى، مدیر تیم فوتبال ذوب آهن از این تیم 
جدا و مقرر شد فعًال مرتضى هوشنگى، وظایف سرپرستى 
ذوب آهن را برعهده داشته باشد. یزدخواستى نیز به عنوان 
مشــاور فنى و مدیریت اســتراتژى آینده فوتبال باشگاه 

ذوب آهن منصوب شد.

مدیر ذوب آهن تغییر کرد

01

03

در آخریــن رده بندى تیم هاى باشــگاهى فوتبال جهان، 
سپاهان دو پله صعود کرد. در رده بندى تیم هاى باشگاهى 
جهان که ســایت «فوتبال دیتابیس» اعالم کرده است، 
شاگردان محرم نویدکیا با 1505 امتیاز، در رده سوم ایران، 
هفدهم آسیا و 282 جهان قرار دارند. ذوب آهن با 1334 
امتیاز، در رده 16 ایران، 110 آسیا و 1113 جهان قرار دارد و 
در قیاس با رده بندى قبل، 14 پله سقوط کرده است. در این 
رتبه بندى، پرسپولیس بهترین تیم ایران است؛ استقالل 
هم در رده دوم قرار دارد. بایرن مونیخ، منچســتر سیتى و 

لیورپول، به ترتیب برترین تیم هاى جهان هستند.

طبق اعالم AFC ، مسابقات لیگ قهرمانان آسیا (شرق) از 
تاریخ 15 آوریل تا 1 مى برگزار مى شود. سایت کنفدراسیون 
فوتبال آســیا با انتشــار بیانیه  اى تکلیف میزبانى 5 گروه 
منطقه شرق در لیگ قهرمانان آســیا 2022 را مشخص 
کرد. طبق اعالم AFC گروه هاى G، F و J در کشور تایلند 
برگزار خواهد شد، ویتنام میزبان گروه H و مالزى میزبان 
گروه I مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2022 شد. البته هنوز 
در منطقه غرب آسیا تکلیف میزبانى تیم ها مشخص نشده 
و از همین رو دو نماینده فوتبال کشورمان یعنى سپاهان و 

فوالد منتظر هستند.

صعود جهانى سپاهان

سپاهان و فوالد
 در انتظار تعیین میزبان
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لیگ بیست ویکم با سپرى شدن تعطیلى 20 روزه میان فصل، از هفته گذشــته مجدداً پیگیرى شده  و هفته هجدهم 
رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، فردا جمعه 29 بهمن ماه با انجام 8 دیدار برگزار مى شــود. در یکى از 

این رقابت ها، سپاهان در ورزشگاه پاس قوامین به مصاف تیم هوادار تهران مى رود. و در یکى دیگر از این رقابت ها هم 
ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر میزبان تیم پیکان تهران خواهد بود.

تیم فوتبال ذوب آهن در یکى از حساس ترین دیدارهاى هفته 
هجدهم، میزبان تیم پیکان تهران اســت؛ دیدارى سخت و 
جذاب که نتیجه آن عالوه بر 2 تیم برگزارکننده، براى تیم هاى 
هوادار، گل گهر سیرجان، فوالد، آلومینیوم اراك و صنعت نفت 
آبادان نیز اهمیت ویژه اى برخــوردار بوده و مى تواند جدول را 

دست خوش تغییر کند.
ذوب آهن در شرایطى آماده مصاف با پیکان مى شود که هفته 
گذشته مقابل استقالل با نتیجه یک بر صفر شکست خورد تا 
در شروع مجدد رقابت ها 3 امتیاز حساس دیگر را از دست دهد. 
ذوب آهن در 17 بازى قبلى خود 5 برد، 3 تساوى، 9 شکست 
به دســت آورده و با اندوختن 18 امتیاز در رده یازدهم جدول 
ایستاده است. در آن سو پیکان نیز دور برگشت رقابت ها را با 
باخت شروع کرد و هفته گذشته مقابل هوادار با نتیجه 2 بر یک 
شکست خورد. پیکانى ها از 17 بازى قبلى خود 6 برد، 7 تساوى 
و 6 شکست به دست آورده و با اندوختن 25 امتیاز در رده ششم 

جدول قرار دارد.
دیدار ذوب آهن و پیکان قابلیت تبدیل شدن به یک تیم مقابل، 
دوئل تمام عیار را دارد، کنار حضور مربیان سابق 2 تیم روى 
نیمکت تیم مقابل در کنار بهره گیرى آنها از بازیکنان ســابق 
دیگرى، از جملــه پیمان رنجبرى و حقدوســت در پیکان و 
خدابنده لو و درویشى در ذوب آهن، مصاف این 2 تیم را تبدیل به 

یک دوئل حساس و حیثیتى کرده است.
ذوب آهن مقابل پیکان چاره اى جز پیروزى ندارد؛ سبزپوشان 
اصفهانى از 4 بازى آخر خود 3 شکست و یک مساوى به دست 
آورده اند و براى خاتمه دادن به روند ناکامى هایشان و بازگشت 
به لیگ به 3 امتیاز بازى با پیکان نیاز مبرمى دارند و باید از سد 
تیم مجتبى حسینى عبور کنند، اتفاقى که چندان ساده هم به 
نظر نمى رســد. مهاجمان ذوب آهن در فصل جارى عملکرد 
خوبى نداشته اند و سبزپوشان اصفهانى در خط حمله با مشکل 

روبه رو هستند. شاگردان تارتار در 16 هفته گذشته 15 گل به 
ثمر رسانده اند که آمار ضعیفى به شمار مى آید و ادامه این روند 
مى تواند براى تارتار و تیمش دردسرساز شود. ذوب آهن در خط 
میانى وضعیت خوبى دارد، حضور بازیکنانى مانند خدابنده لو، 
ســلطانى مهر و جعفرى در کنار بازیکنانــى مانند پرعلى و 
اسدبیگى دست تارتار را براى تغییرات مد نظرش باز گذاشته 
است. شــرایط ذوب آهن در فاز دفاعى با حضور فرعباسى در 
درون دروازه بهبود یافته و مدافعان این تیم از هماهنگى بهترى 

نسبت به گذشته برخوردار شده اند.
ذوب آهن کار سختى مقابل پیکان پیش رو دارد؛ سبزپوشان 
اصفهانى باید مقابل تیمى به میدان بروند که در 7 بازى پایانى 
خود 2 برد، 4 تساوى و یک شکست به دست آورده و بازیکنان 
این تیم انگیزه باالیى براى پیروزى دارند. از طرف دیگر حضور 
مجتبى حســینى روى نیمکت پیکان و شــناخت دقیق او از 
ذوب آهن در کنار تشابه تفکرات حسینى_تارتار مى تواند کار را 

براى سبزپوشان سخت کند.
در آن سو پیکان تیمى است که در اجراى سیستم تخریبى و 
سبک بازى دفاعى تسلط زیادى دارد؛ پیکانى ها با بهره گیرى 
از دفاع چندالیه و منظم، تیم حریــف را در زمین خود پرس 
کرده و تالش مى کنند با بــازى تخریبى موقعیت چندانى در 
اختیار حریف قرار نداده و در ضد حمالت سریع به گل برسند. 
شاگردان حســینى در ضدحمالت بســیار خطرناك بوده و 
مهاجمان پرسرعت این تیم از کوچک ترین فرصت ها، نهایت 
بهره را مى برند. سبک بازى تخریبى و دفاع مستحکم پیکان 

مى تواند این بازى را براى ذوبى ها به شدت دشوار کند.
با این حال نیاز هر 2 تیم به کســب برد موجب مى شود تا این 
دیدار قابلیت تبدیل شدن به یکى از جذاب ترین بازى هاى هفته 
را داشته باشد. باید منتظر ماند و دید در نهایت حوادث فوتبال به 

نفع کدام تیم رقم خواهد خورد.

ســپاهان در هفته هجدهم باید آماده مصاف با هوادار شود، 
دیدارى سخت و جذاب که کسب 3 امتیاز آن براى هر 2 تیم 
از اهمیت باالیى برخوردار بــوده و مى تواند تبدیل به یکى از 

جذاب ترین دیدارهاى هفته شود.
سپاهان در شرایطى به مصاف هوادار مى رود که هفته گذشته 
نفت مسجدسلیمان را با نتیجه 4 بر یک درهم کوبید تا بازگشت 
پرشکوهى به لیگ داشته باشد. سپاهان با اندوختن 32 امتیاز 
در رده سوم جدول ایستاده است. در آن سو هوادار در 17 هفته 
گذشته 4 برد، 5 تساوى و 8 شکست کسب کرده و با اندوختن 

17 امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار گرفته است.
سپاهان پس از ســپرى کردن چند هفته کابوس وار، شروع 
رویایى در نیم فصل دوم داشــت و حال باید آماده مصاف با 
هوادار شود، دیدارى که نتیجه آن در معادالت قهرمانى نقش 
بسزایى داشته و مى تواند سرنوشــت نویدکیا و تیمش را در 
کورس قهرمانى مشخص کند. زردپوشان اصفهانى 9 امتیاز 
با صدر جدول فاصله دارند و براى ماندن در کورس قهرمانى 
نباید امتیاز از دست دهند. شاگردان نویدکیا به خوبى مى دانند 
که در صورت کسب پیروزى مقابل هوادار، با توجه به نتیجه 
بازى هاى پرسپولیس_آلومینیوم و تراکتور_استقالل شانس 
این را دارند که فاصله شان را کاهش دهند و اگر امتیاز از دست 
دهند، از کورس قهرمانى خارج خواهند شد و همین امر انگیزه 

مضاعفى را براى آنان به وجود آورده است.
ســپاهان اگرچه طى هفته پایانى نیم فصل در فاز تهاجمى 
عملکرد درخشانى ســابق را نداشــته و با افت نسبى مواجه 
شده بود، اما هفته گذشته در فاز هجومى طوفانى ظاهر شد و 
همین نکته دوست داران این تیم را به قهرمانى امیدوار کرده 
است. سپاهان در خط میانى با حضور بازیکنانى مانند ریگى، 
کریمى، رفیعى، احمدزاده و سلمانى شرایط خوبى دارد و دست 
نویدکیا براى چیدن ترکیب دلخواهش باز است. زردپوشان 

اصفهانى در فاز دفاعى نیز شــرایط خوبــى دارند و حضور 
مظاهرى در درون دروازه سپاهان خیال نویدکیا را راحت کرده 

است.
با این حال سپاهان کار ســختى مقابل هوادار در پیش دارد؛ 
شاگردان عنایتى در هفته هاى پیانى نیم فصل نخست عملکرد 
ضعیفى داشتند و در فاصله هفته دهم تا شانزدهم تنها یک برد، 
2 تساوى و 3 شکست پیاپى به دست آوردند اما هفته گذشته 
مقابل پیکان برد مهمى به دســت آوردند و از نظر روحى در 
شرایط خوبى به سر مى برند. هوادار در نقل و انتقاالت نیم فصل 
مهره هاى خوبى جذب کرد و با گرفتن بابک مرادى، میرى و 

عبدا...  زاده تقویت شده است.
بزرگ ترین مزیت شاگردان عنایتى دوندگى باالى آنها است؛ 
بازیکنان هوادار با ارائه یک بــازى متمرکز و نزدیک به هم، 
پرس سنگینى را روى بازیکنان حریف انجام داده و با بستن 
کانال هاى نفوذى تیم مقابل، اجازه خلق موقعیت چندانى به 
آنها نمى دهند و این همان نقطه ضعف اصلى سپاهان در چند 
بازى اخیر است. از طرف دیگر تیم هاى قعرنشین در نیم فصل 
دوم براى فرار از سقوط بسیار با انگیزه ظاهر شده و به راحتى 
امتیاز از دســت نمى دهند و همین نکته مى تواند کار را براى 
سپاهانى ها سخت کند. با این حال تیم عنایتى در فاز هجومى 
با ضعف روبه رو است؛ هوادار در 17 بازى خود تنها 14 گل به 
ثمر رسانده که آمار ضعیفى به شمار مى رود و این ضعف به سود 

نویدکیا و تیمش خواهد بود.
بزرگترین چالش نویدکیا در بازى روز جمعه مقابله با کیفیت 
پایین چمن ورزشگاه پاس قوامین است که باتوجه به سبک 
بازى سپاهان دردسرساز خواهد بود. تقابل سپاهان و هوادار 
توانایى تبدیل شدن به یکى از بازى هاى جذاب لیگ را دارد و 
باید منتظر ماند و دید حوادث فوتبالى به سود کدام مربى رقم 

خواهد خورد.

ذوب آهن 
و یک دوئل تمام عیار

جنگ سپاهان 
براى ماندن در کورس قهرمانى

مربى تیم سپاهان با ابراز رضایت از عملکرد تیم سپاهان فقط نتایج را خارج از پیش بینى هاى 
این تیم مى داند.

علیرضا مرزبان درباره شرایط این روزهاى تیم فوتبال سپاهان اظهار داشت: تیم ما خوب 

بازى مى کرد و عملکرد خوبى داشت. فقط نتایج راضى کننده نبودند از این رو الزم بود در 
پى یک آنالیز اساسى تاکتیک ها و مسائل بدنى مورد بررسى قرار بگیرد. ما این کار را کردیم 
و به جمع بندى خوبى رسیدیم. در ادامه موفق شدیم مسیر اصلى را پیدا کرده و به اهدافمان 

برسیم.
وى ادامه داد: فکر مى کنم از این پس با شناســایى توانایى هایى که داریم در محور اصلى 
قرار گرفتیم. تیم ما فاکتور هاى خوبى دارد که به وسیله آن به خوبى دوباره احیا مى شود و از 

همه مهمتر مربى دارد که به فوتبال روز دنیا آشناست و خود را به خوبى هماهنگ مى کند.
مرزبان در مورد تزلزل در دروازه تیم سپاهان و اضافه شــدن رشید مظاهرى به این تیم و 

همینطور جذب میالد جهانى نیمکت نشین در تیم ذوب آهن تصریح کرد: یک گلر جدید 
به نام مظاهرى به ما اضافه شد. مشکل ما البته دروازه بان تیممان نبود چرا که در مقایسه با 
فصل قبل گل هاى کمترى دریافت کردیم، اما شکست هاى بیشترى خوردیم. بازیکنان ما 
خوشبختانه شخصیت بزرگى دارند و شرایط را به خوبى درك مى کنند. در نتیجه با توجه به 
شناختى که از درك بازیکنانمان داریم تحول ایجاد کرده روى کمک آن ها حساب کردیم. 
در مورد جهانى هم با توجه به توانایى هایى که دارد به نیمکت نشینى او توجه نکردیم. این 
بازیکن یکى از بهترین وینگرهاست و همین که بتواند با ما کمک کند کافى است. ضمن 

این که نیمکت نشینى براى هر بازیکنى ممکن است اتفاق بیفتد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در مورد شکایت از استقالل 
و همچنین حواشى بازى با این تیم صحبت کرد.

على احســانى در مورد عملکرد ذوب آهــن در نقل و 
انتقاالت گفت: جذب بازیکن در نیم فصل کار سختى 
اســت چرا که گرفتن بازیکن از تیم هاى دیگر به این 

راحتى میســر نیســت و معموًال مبالغ هنگفت براى 
رضایتنامه طلب مى کنند و از طرفى بازیکن آزاد با کیفیت 
هم کم پیدا مى شود ولى خدا را شکر ما به خواسته هاى 
کادرفنى عمل کردیم و نفراتى که مى خواستند را جذب 
کردیم و به اهداف خودمان در نقل و انتقاالت رسیدیم و 
از لحاظ فنى هم بازیکنان خوب و با کیفیتى جذب شدند 

که مى توانند به ما کمک کنند.
مدیرعامــل ذوب آهن در مورد جدایــى میالد جهانى 
توضیح داد: به هر حال وقتى بازیکنى دلش با تیم نباشد 
نمى توان او را به زور نگه داشت. جهانى بازیکن با کیفیتى 
است و نمى خواســتیم او را از دســت بدهیم ولى واقعًا 
دلش با تیم نبود و از همین جهــت در نهایت با جدایى 

او موافقت شد.
احسانى در مورد اینکه هواداران ذوب آهن بابت حضور 

تعداد زیادى از بازیکنان این تیم در ســپاهان ناراضى 
هستند گفت: فقط سپاهان نیســت و در همه تیم هاى 
مدعى مثل استقالل و پرسپولیس هم نگاه کنید تعداد 
زیادى از بازیکنان را مى بینید که از ذوب آهن رشد کردند 
و به آنجا رسیدند. ذوب آهن همیشه یک باشگاه بازیکن 
ساز بوده و بازیکنان هم به دنبال پول بیشتر و شهرت 
به تیم هاى دیگر مى روند و این روزها عرق به پیراهن 
کمتر دیده مى شــود و بازیکنانى مثل قاسم حدادى فر 

کم پیدا مى شوند.
مدیرعامل ذوب آهن در مورد حضور دو بازیکن جدید 
استقالل مقابل این تیم و شــکایت آنها از این موضوع 
گفت: واقعًا جاى تأســف اســت که یــک قانونى در 
فدراسیون تصویب مى شود ولى در اجرا به آن بى توجهى 
مى کنند. باشگاه هاى خوش حساب مثل ما در این شرایط 

جریمه مى شوند و باشگاه هاى بدهکار با این قوانین و 
تبصره ها بازیکنان خود را ثبت قرارداد مى کنند. اگر نگاه 
کنید همیشه باشگاه هاى خاص از این قوانین بهره مند 
مى شوند و اگر آنها نیاز نداشتند و این مشکل براى چند 
تیم شهرســتانى بود چنین تبصره اى لحاظ نمى کنند. 
فدراسیون فوتبال واقعاً به چه حقى چنین تبعیضى قائل 
مى شود؟ اگر قرار اســت هر باشگاه بدهکار دو بازیکن 
جذب کند خب پنجره بسته دیگر چه معنى اى مى دهد؟ 
بله ما اعتراض و شکایت خودمان را مطرح کردیم و از 
لحاظ قانونى تا جایى که ظرفیتش وجود داشــته باشد 

پیگیر هستیم.
احســانى در مورد مصاحبه فرهاد مجیدى بعد از بازى 
با ذوب آهن که منجر بــه ناراحتى مجموعه ذوب آهن 
شد عنوان کرد: نمى خواهم در این مورد صحبت کنم. 

هم آقاى تارتار در خصوص این موضوع صحبت کرد و 
هم باشگاه بیانیه داد و گفتنى ها گفته شد و فقط این را 
مى گویم که آقاى مجیدى یک فرد محبوب در جامعه 
است و همین محبوبیت مسئولیتش را سنگین تر مى کند 
و باید بیش از یک آدم عادى از صحبت هایى که مى کند 
مراقبت کند چون هر حرفى که مى زند ممکن اســت 

بازخوردهاى مختلفى داشته باشد.
وى در پایان در مــورد رأى دادگاه CAS در خصوص 
پرونده بازى پیکان - سایپا توضیح داد: از ابتدا مشخص 
بود که رأى کمیته استیناف در این خصوص تأیید خواهد 
شد و باشگاه ســایپا بى خودى هزینه کرد و امید داشت 
دادگاه CAS رأى را برگرداند. خدا را شکر در یک مرجع 
بین المللى در این خصوص تصمیم گیرى شد تا دیگر 

حرف و حدیثى باقى نماند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

فدراسیون براى باشگاه هاى خاص تبعیض قائل مى شود

مرزبان: 
محرم به فوتبال روز دنیا آشناست
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آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

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

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

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

البنین چترى
4) رأى شماره 3785 مورخ 1400/10/30 هیأت: آقاى مهدى باللى بیدگلى به شناسنامه 
شماره 139 کدملى 6199600797 فرزند ماشااله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
398 مترمربع پالك شــماره 17 فرعى مفروز و مجزى از 566 اصلى و 1و3 فرعى از 566 
اصلى و قسمتى از مشاعات واقع در اماکن بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى 

از مالکین رسمى محترم رعیتى و وراث ماشااله باللى و مهلقا مفیدى
5) رأى شماره 3773 مورخ 1400/10/30 هیأت: آقاى سجاد جهان فرد به شناسنامه شماره 
1250098483 کدملى 1250098483 فرزند عباس نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به 
مساحت 202,25 مترمربع پالك شماره 3556 فرعى مفروز و مجزى از 26 فرعى از 2638 
اصلى واقع در احمدآباد بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى 

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

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

ابولى (ابوالحسنى پور)
8) رأى شماره 3782 مورخ 1400/10/30 هیأت: خانم الهام گل آرائى به شناسنامه شماره 
143 کدملى 6199708237 فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 128,50 

مترمربع پالك شــماره 2155 فرعى مفروز و مجزى از 183 فرعى از 2640 اصلى واقع در 
آراندشت بخش سه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعى از مالک رسمى کبرى ابولى

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

ابتیاعى از مالکین رسمى وراث نوراله صفارى و خانم نصرت طویلى
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/11/28 - م الف: 1271075 - رییس اداره ثبت اسناد و امالك آران و بیدگل - حامد 

فکریان آرانى /11/179

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.

راى شــماره 5124 مورخه 1400/10/04 آقاى  یداله قادرى نجف آبــادى فرزند نصراله  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 109/70 مترمربع قسمتى از پالك شماره 6  فرعى از 734  
اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/28  - 
1270797/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى  /11/181

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

برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 1109 مورخه 1400/02/27 آقاى محمد کریم بهادر نجف آبادى فرزند محمد 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 284/95 مترمربع قســمتى از پالك شماره 490  اصلى 
واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/13 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/28 - 
1269948/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /11/183

عضو مجمع پزشکان عمومى کشــور اظهار کرد: به دلیل 
اینکه مردم در ســویه اومیکرون به نوع خفیفى از بیمارى 
کووید19 دچار مى شــوند، احســاس مى کنند مانند یک 
ســرماخوردگى عادى اســت و آن را جدى نمى گیرند در 
صورتى که باید به این نکته توجه کرد که ما نمى دانیم این 
سویه باعث به وجود آمدن چه اختالالتى در بدن، مى شود.

دکتر هادى یزدانى تصریح کرد: النگ کووید یا عوارض 
طوالنى مدت کووید19 شــامل مواردى اســت که این 
اختالالت بیش از 12 هفته پس از بیمارى طول بکشد و با 

دالیل دیگر نتوانیم آن را توجیه کنیم.
وى در رابطه بــا اندام هایى که در النــگ کووید درگیر 

مى شوند، توضیح داد: النگ کووید اغلب ارگان هاى بدن را 
درگیر مى کند اما ریزش مو، از دست دادن بویایى، احساس 
بوهاى نامطبوع، اختالالت روانى یا تشدید آن، اختالالت 
خواب، ســردرد، ســرگیجه، ضعف، بى حالى، خستگى، 
اختالالت شناختى، سرفه و تنگى نفس، سردسته عالئمى 
هستند که پس از اتمام دوران بیمارى کووید19 در افراد، 
مشاهده مى شود. وى ادامه داد: افرادى که بسترى مى شوند 
و از تهویه مکانیکى استفاده مى کنند، افرادى که در هفته 
اول بیمارى بیش از پنج عالمت داشتند، افراد مسن، افرادى 
که آســم دارند و افراد چاق، احتمال درگیرى بیشترى با 

النگ کووید دارند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعى درباره پوشش بیمه اى 
تست PCR براى مبتالیان به کرونا گفت: در حوزه درمان 
و در مراکز ملکى ما تســت PCR بــراى آنها که تحت 
پوشش بیمه اى هســتند، مطابق با پروتکل هاى تعریف 
شده، به صورت رایگان انجام مى شود. میرهاشم موسوى 
درباره روند پرداخت غرامت دستمزد ایام بیمارى به بیمه 
شدگان مبتال به کرونا توضیح داد و در این باره اظهار کرد: 
بیمه شدگانى که تحت معالجه و یا درمان هاى توانبخشى 
قرار مى گیرند و بنا به تشخیص سازمان تامین اجتماعى 
موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم 
دریافت مزد یا حقوق، استحقاق دریافت غرامت دستمزد 

را دارند. وى افزود: بر این اساس پرداخت غرامت دستمزد 
ایام بیمارى به بیمه شــدگان واجد شرایط، مستلزم طرح 
استراحت پزشــکى و تایید آن در مراجع پزشکى معتمد 
سازمان است که امکان ارائه درخواست و ثبت مستندات 

به صورت غیرحضورى فراهم است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعى در پاسخ به پرسشى 
پیرامون رایگان شدن تست PCR براى مبتالیان که از 
چندماه قبل قرار بود اجرایى شود، گفت: در حوزه درمان و 
در مراکز ملکى ما  تست PCR  براى آنها که تحت پوشش 
بیمه اى هســتند، مطابق با پروتکل هاى تعریف شده، به 

صورت رایگان انجام مى شود.

اومیکرون مى تواند عوارض 
طوالنى مدت داشته باشد

PCR در مراکز ملکى 
«رایگان» است

ویروس خودش را 
از بین نمى برد

  ایسنا| علیرضـا ناجـى، ویروس شـناس در 
روزنامه جام جم آورده اسـت: ما باید از پیشـینه اى که 
کووید در جهان داشـته درس بگیریـم و بدانیم دلیلى 
ندارد کـه ویـروس بخواهـد خـودش را از بیـن ببرد.  
بنابراین انتظار داریم واریانت بعدى،  بدتر باشد. تجربه 
نشان داده در دنیاى ویروس ها این اتفاق بارها رخ داده 
یعنى ویروس ها هر چند در مقطع زمانى کوتاه ولى به 
دفعات دچار جهش شـده اند مثل ویـروس آنفلوآنزا یا 
اچ آى وى. البته تا بـه  حال هیچ ویروسـى در جهان به 
اندازه کووید-19 جهش نداشته و میزان سرایت پذیرى 

آن باال نبوده که از این جهت حائز اهمیت است.

تردد هم در شهرهاى قرمز 
جایز نیست

عضو کمیته علمى کشـورى مقابله با    ایسنا|
کرونا با بیان اینکه در شـهرهاى قرمز نه فقط رفتن به 
مدرسـه، بلکه به نظر من تردد هم جایز نیسـت گفت: 
ادامه فعالیـت حضورى مدارس در شـهرهاى قرمز به 
تسریع انتقال ویروس از فردى به فرد دیگر، طوالنى تر 
شـدن دوره اپیدمـى و افزایـش مرگ ومیر نیـز منجر 
مى شود. دکتر مسعود مردانى ادامه داد: باید توجه کرد 
که ادامه فعالیت حضورى مدارس در شهرهاى قرمز به 
تسریع انتقال ویروس از فردى به فرد دیگر منجر شده 
و در نتیجه احتمال بروز گونه هاى جهش یافته ویروس 

را هم افزایش مى دهند.  

آگهى تغییرات
شرکت رخ راه زاگرس شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1053 و شناسه 
ملــى 10260164293 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/07/03 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : فردین 
احمدیــان باغبادرانــى بــه کدملى 
1284737373 و نصرالــه احمدیان 
باغبادرانى به کدملى 6209652867 
و محمود کاویانى باغبادرانى به کدملى 
1284726088 بعنوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. منصوره اسکندرى دورباطى 
به کدملــى 6209673139 و ابوطالب 
نصرت خواه به کدملى 5039713185 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شــدند روزنامه کثیر االنتشــارنصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 
تعیین گردیــد . اداره کل ثبت اســناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان 

(1278021)

آگهى تغییرات
شــرکت آراد بتــن موج نو شــرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 64215 
و شناســه ملى 14009027557 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/10/19 تصمیمــات ذیل اتخاذ 
شد : شهرام خســروى به شماره ملى 
1754887120 بــه ســمت رئیس 
هیات مدیره و میثم مجیرى به شــماره 
ملى 1292453321 به ســمت نایب 
رئیس هیات مدیره و مهســا شیبانى به 
شماره ملى 1270805142 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب و کلیه اسناد مالى ، چک ، 
بروات شرکت با امضا نایب رئیس هیئت 
مدیره و سهامدار ( آقاى آرمان شعبانى ) 
همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادى و 
تعهد آور و قرارداد ها با امضا مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر است اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1278032)

آگهى تغییرات
شرکت صالح چوب ســپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 58400 
و شناســه ملى 14006752398 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1400/11/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : مهرداد صالحى به کدملى 
1817175319به سمت رئیس هیات 
مدیره و مهــدى صالحى بــه کدملى 
1818498413 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره و فاطمه صالحى به کدملى 
1282894374 به ســمت مدیرعامل 
وعضو هیات مدیــره براى بقیه مدت دو 
ســال تا تاریخ 1402/02/25 انتخاب 
وکلیه اوراق و اســناد مالــى و تعهدات 
شــرکت با امضاء رئیس هیات مدیره 
یا نایب رئیس هیات مدیــره هر کدام 
به تنهائى همراه با مهر شــرکت معتبر 
است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1278033)

آگهى تغییرات
شــرکت آراد بتن موج نو شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 64215 و شناسه 
ملــى 14009027557 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/10/19 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : مهســا 
شیبانى به شماره ملى 1270805142و 
شــهرام خســروى بــه شــماره ملى 
1754887120و میثم مجیرى به شماره 
ملى 1292453321به ســمت اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند.فاطمه امینى به شماره 
ملى 1289385084 به ســمت بازرس 
اصلى و معصومه وکیلى ســهرفروزانى به 
شــماره ملى 1286824273 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدندروزنامــه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شــد اداره کل ثبت اسناد 
و امــالك اســتان اصفهــان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1278034)

آگهى تغییرات 
شــرکت نوژان گســتران ایرانیان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 50884 و شناســه ملى 
10260694567 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى فوق العاده مــورخ 1400/11/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ســرمایه شرکت از مبلغ 
1000000ریال به 10000000000 ریال از طریق 
مطالبات حال شده و صدور سهام جدیدافزایش یافت 
و ماده 5 اساسنامه بشــرح زیراصالح شد : سرمایه 
شــرکت مبلغ 10000000000ریال نقدى است 
که به 1000000با نام عادى10000ریالى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شــده است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1278030)

آگهى تغییرات 
شــرکت نوژان گســتران ایرانیان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 50884 و شناســه ملى 
10260694567 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/10/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمد ترابى به شماره 
ملى 1282463251 و حمیدرضا سبحانى به شماره 
ملــى 1284766101 و امید اطرجــى بالنگى به 
شماره ملى 1283874271 و ناصر امینى با کد ملى 
0060530413 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند روزنامه نصف 
جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شــد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1278036)

آگهى تغییرات 
شرکت نوژان گســتران ایرانیان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 50884 و شناســه ملى 
10260694567 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ماده 31 اساســنامه بدین شرح 
اصالح شد: شرکت به وسیله هیات مدیره اى مرکب 
از 3 الى 7 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومى عادى 
از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد 
شد مدیران کال یا بعضا قابل عزل میباشند. شرکت 
میتواند یک یا دو نفر عضو علــى البدل نیز انتخاب 
نماید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1278026)

آگهى تغییرات 
شــرکت کیمیا سعادت سپاهان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 4835 و شناسه ملى 14009417085 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/10/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :موارد زیر 
به موضوع شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه شد: تولید ،
 بســته بندى ، توزیع ، بازاریابى (غیــر هرمى و غیر 
شبکه اى) ، خرید و فروش ، صادرات و واردات انواع 
دارو ، مکمل و تجهیزات و مــواد مورد مصرف در دام 
پزشــکى-ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشــد. در صورت لزوم پس از کســب 
مجوزهــاى الزم از مراجع ذیصــالح. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1278028)

روى موج کووید-19

اداره ملــى تولیــدات دارویى چیــن (NMPA) بــر روى پایگاه 
اطالع رسانى خود اعالم کرد که به طور مشروط به داروى تولید شده 

شرکت فایزر براى درمان کووید-19 مجوز داده است.
کارشناسانى مى گویند تأیید داروى «پاکسلوید» شرکت فایزر نه تنها 
اعتماد عمومى نسبت به مقابله با کووید-19 را افزایش مى دهد بلکه 
گزینه دیگرى را براى درمان این بیمارى در اختیار افراد مبتال قرار 
مى دهد. اما همزمان این کارشناسان مى گویند که این تایید بدین 
معنا نیست که چین از استراتژى «مورد صفر پویا» دست کشیده و 

گزینه «زندگى با ویروس» را انتخاب مى کند.
براساس این گزارش، پاکسلوید اولین داروى خوراکى ضد کرونا در 
چین است که به تایید رسیده اســت. این دارو براى درمان بیماران 
بزرگسالى استفاده مى شود که عالئم خفیف و متوسط کووید-19 

دارند.
براساس اعالم اداره ملى تولیدات دارویى چین، افرادى که مى توانند 
از این دارو استفاده کنند شامل کســانى مى شود که بیمارى هاى 
زمینه اى مانند بیمارى مزمن کلیوى، دیابت، بیمارى هاى قلبى و 

عروقى و همچنین بیمارى مزمن ریوى دارند.
گلوبال تایمز نوشــت: اعطاى مجوز به داروى شرکت فایزر باعث 
برخى از گمانه زنى ها در شبکه هاى اجتماعى شده است که براساس 
آن شهروندان چینى منتظرند ببینند که آیا تایید این دارو به منزله 
تایید داروهاى تولید شده در غرب است یا اینکه چین قصد دارد تا به 
زودى مرزهاى خود را گشوده و سیاست هاى سخت گیرانه مقابله با 

پاندمى کرونا را کاهش دهد.
«وانگ گوانگ فا» یکى از متخصصان ریه در دانشگاه دولتى پکن 
در این رابطه اظهار داشت: تایید این دارو، روش موفق درمانى چین 
در خصوص پیشگیرى و تزریق واکسن را کامل مى کند. هرچند این 
دارو نقشــى مثبت در درمان افراد بیمار داشته باشد اما نمى تواند از 

درگیر شدن مردم به ویروس کووید-19 جلوگیرى کند.
این کارشــناس ادامه داد: در حالــى که هنوز پاندمــى کرونا در 
برخى از نقاط جهان در حال افزایش اســت، زمان مناســبى براى 
گشودن مرزهاى چین نیســت. ما نیازمند یک سیاست فشرده و 
یکپارچه ضد کرونایى هستیم و این سیاست باید همچنان برقرار

 باشد.
وانگ تصریح کرد: ما همچنان باید سیاست توسعه واکسیناسیون 
را که همچنان کلیدى ترین روش براى جلوگیرى از ابتالى افراد 
به کووید-19 است را ادامه دهیم. از سوى دیگر استراتژى «مورد 
صفر پویا» از «چهار اقدام ســریع» - شناســایى سریع، گزارش 

ســریع، قرنطینه سریع و درمان ســریع- همچنان داراى اهمیت 
ویژه اى است.

ژوهانگ شیلیه یکى از متخصصان ریه در دانشگاه گوانگژو نیز در 
این خصوص اظهار داشت: هیچ داروى یگانه اى براى پایان پاندمى 
وجود ندارد. مهم ترین عامل موفقیت استراتژى «مورد صفر پویا» 
همچنان واکسیناسیون گسترده و جلوگیرى از ابتالى افراد به این 

بیمارى است.
براساس این گزارش، کارشناســان همچنین مى گویند که تایید 
داروى «پاکسلوید» شــرکت فایزر تحقیق و توســعه در درمان 

کووید-19 را نیز در چین تسهیل خواهد کرد.

درهاى چین به روى «فایزر» باز شد
پیک ششم کرونا با سویه جدید در حالى آغاز شده اســت که برخى به علت تزریق 
واکســن یا ابتالهاى قبلى به این بیمارى، امیکرون را چندان جدى نگرفته و بعضا 
با وجود عالئم بیمارى آن را یک سرماخوردگى ساده تصور کرده و در سطح جامعه 
تردد مى کنند؛ این در حالى اســت که به گفته متخصصین افــراد حتى با کمترین 
عالئم مى توانند ناقل بیمارى به سایرین باشند. باورهاى غلطى که پیرامون بیمارى 

اومیکرون وجود دارند شامل موارد زیر است: 
■ باور غلط: اومیکرون باعث بیمارى خفیف مى شود.

پاسخ: اومیکرون ممکن است نسبت به نوع دلتا شدت کمترى داشته باشد اما نباید 
آن را خفیف در نظر گرفت. 

■ باورغلط: از آنجایى که اومیکرون شدت کمترى دارد، شاهد بسترى شدن کمتر 
در بیمارستان ها خواهیم بود و سیستم هاى بهداشتى قادر به مقابله خواهند بود.

پاسخ: چنین چیزى صحیح نیست. اومیکرون هم خطر باالیى براى سیستم هاى 
بهداشتى دارد. 

■باور غلط: با توجه به اینکه اومیکرون شــدت کمترى دارد، به پایان همه گیرى 
نزدیک مى شویم.

پاسخ: پایان همه گیرى کووید19 هنوز مشخص نیست.
■ باور غلط: اومیکرون مانند یک سرماخوردگى معمولى است.

پاسخ: خیر، اومیکرون بسیار خطرناك تر از یک سرماخوردگى است.
■ باورغلط: ابتالى قبلى به کووید19 مى تواند در برابر اومیکرون ایمنى ایجاد کند.
پاسخ: چنین نیســت زیرا اومیکرون مى تواند افرادى که قبال مبتال شده اند را هم 

درگیر کند.
■باورغلط: تزریق نوبت سوم واکسن در برابر بیمارى شدید اومیکرون بى اثر است.
پاسخ: نوبت سوم تزریق واکسن کرونا در افزایش محافظت در برابر بیمارى شدید 

اومیکرون و سایر انواع کووید19 موثر است.
■ باورغلط: ماسک هاى صورت در برابر اومیکرون بى فایده هستند زیرا شکاف هاى 

موجود در آنها بزرگ تر از ویروس است.
پاسخ: پوشیدن ماسک یک اقدام محافظتى موثر براى کمک به کاهش عفونت و 

گسترش اومیکرون است. 

7 باور اشتباه درباره اومیکرون
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آگهى تغییرات 
شرکت آراد فوالد اتحاد اصفهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 63130 و شناسه ملى 
14008630524 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/07/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 تراز وصورتهــاى مالى 1398 به تصویب 
رسید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1278031)

آگهى انحالل
شرکت صنایع دستى زنان عشایر دولت آباد 
شرکت تعاونى به شماره ثبت 216 و شناسه 
ملى 10840091056 به استناد نامه شماره 
2093 مــورخ 1400/09/17 اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعى شهرستان دهاقان و به 
اســتناد بند 4 ماده 54 قانون بخش تعاون 
اقتصاد جمهورى اســالمى ایران شــرکت 
تعاونى فوق منحل اعالم گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى دهاقان 

(1278043)

«طالق توافقى نباید به سهولت انجام شــود، نباید مشاوره به سمت 
جدایى باشد، بلکه مشاوران باید مشکل را حل کنند». اینها تاکیدات 
رئیس جمهور پیرامون کیفیت مشــاوره هاى پیش از طالق توافقى 
است. اگرچه دادگاه پیش از صدور راى طالق توافقى با هدف افزایش 
بازگشت به زندگى مشــترك و به اجبار تمام زوجین خواهان طالق 
توافقى را مکلف به شرکت در این جلسات مشاوره مى کند اما کیفیت 
و تاثیر خدمات مشاوره که یا از سوى مرکز امور مشاوران وابسته به قوه 
قضاییه و یا مراکز تحت نظر سازمان بهزیستى ارائه مى شوند، همچنان 

مورد سوال است.
آنچه درباره کیفیت خدمات مشــاوره ارائه شده از برخى مراکز عنوان 
مى شود، حاکیست این جلســات نه تنها تبدیل به جلسات «صورى» 
شده اند و بعضا حتى بدون حضور زوجین و تنها با حضور وکال برگزار 
مى شوند، بلکه مشــاوران تنها به بیان جمالتى کلیشه اى نظیر «در 
زندگى گذشت داشته باش» و «صبور باش» بســنده کرده لذا نتایج 
بازگشت به زندگى و صلح و سازش زوجین و انصراف از طالق توافقى 
پس از شرکت در این جلسات بسیار کمتر از حد انتظار بوده و بعضا ندرتا 

صورت مى گیرد. اما متولیان این مراکز نظر دیگرى دارند.
دکتر محمد حاتمى، رئیس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره کشور، در 
این باره گفت: مساله مشاوره هاى طالق چند سالى است که به دغدغه 
مسئوالن کشور تبدیل شده و شــاید به همین دلیل بوده که مجلس 
شوراى اسالمى در قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه را مامور کرده در 
راستاى ساماندهى وضعیت طالق مراکزى را براى ارائه مشاوره قبل از 
طالق تاسیس کند اما متاسفانه برداشت قوه قضاییه از این ماده قانونى 
درست اجرا نشده و موجب شده در جهت مشاوره طالق چندان گام هاى 

مثبتى برداشته نشود و در مواردى نتیجه عکس هم داده است.

رئیس ســازمان نظام روانشناسى و مشاوره کشــور با بیان اینکه قوه 
قضاییه اقدام به ایجاد مراکزى براى ارائه خدمات مشاوره پیش از طالق 
و دادن پروانه مشــاوره خانواده به افراد براى ارائه خدمات روانشناسى 
و  مشــاوره مى کند، تصریح کرد: دادن پروانه مشاوره خانواده به افراد 
براى ارائه خدمات روانشناسى و مشاوره از سوى هر نهاد و ارگانى به 
جز سازمان نظام روانشناسى و مشاوره کشور  کامال غیرقانونى است. 
براى تاسیس مرکز هم باید ارگان ها طبق ضوابط موجود سازمان نظام 

روانشناسى و مشاوره کشور عمل کنند و مدیر فنى مرکز حتما باید فرد 
روانشناس داراى پروانه  اشتغال از سازمان نظام روانشناسى و مشاوره 
کشور باشد. از ســوى دیگر محور عملکرد و چگونگى ارائه خدمات 

روانشناسى و  مشاوره افراد نیز باید مشخص باشد.
وى ادامه داد: بر اساس بررسى هاى ما در سازمان نظام روانشناسى و 
مشاوره کشور اگرچه ماده قانونى یادشده و تکلیف قوه قضاییه براى 
ایجاد مراکزى به منظور ارائه خدمات روانشناسى و مشاوره امر خوبى 

است اما متخصصین به کار گرفته شده در این مراکز افراد خبره حوزه 
روانشناسى و مشاوره نیستند. این افراد از طریق آزمونى که توسط خود 
قوه قضاییه برگزار مى شود گزینش مى شوند و در مواردى حتى افرادى 
که رشته  آنها به روانشناسى و مشاوره ربطى نداشته و تخصص این کار 
را هم نداشته اند، تنها با داشتن مدرك کارشناسى و لیسانس انتخاب 

شده اند که این خالف قانون است.
وى در ادامه سخنان خود به نوع نگرش مراجعه کنندگان به این مراکز 
نیز اشــاره و تصریح کرد: از ســوى دیگر مراجعینى که براى گرفتن 
خدمات مشاوره و روانشناسى به این مراکز معرفى مى شوند، مشاور را 
مامور دادگاه تلقى کرده و تصور مى کنند این مشاور با سوگیرى در حال 
ارائه خدمات روانشناسى است؛ چراکه وقتى خود دادگاه مراجعین را به 
مراکز تحت نظارت خود معرفى مى کند این تصورات به طور ناخودآگاه 

براى مراجعین ایجاد شده و آنها نمى توانند به مشاورین اعتماد کنند.
رئیس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره کشور در بخش دیگر سخنان 
خود درباره نحوه ارائه خدمات تخصصى مشاوره و روانشناسى به افراد 
خواهان طالق توافقى افزود: ما در ارائه خدمات مشاوره و روانشناسى 
نه به افراد پند و اندرز مى دهیم و نــه آنها را قضاوت مى کنیم. در واقع 
نه اجازه داریم به مراجعین بگوییم چه کار باید انجام دهند و نه اینکه 
چه کارى نباید انجام دهند. از ایــن رو توصیه به طالق را تحت هیچ 
شــرایطى مشــاوران نباید انجام دهند بلکه این خود زوجین هستند 
که پس از دریافت خدمات روانشناسى و مشــاوره مى توانند تصمیم 
بگیرند و به این جمع بندى برسند که مى توانند زندگى را ادامه دهند و یا 
مى خواهند طالق بگیرند. در واقع کار روانشناس تنها آگاهى دهى به 
مراجعین نسبت به وضعیت فعلى آنها و ارائه راهکارهایى براى سازش 

زوجین است.

رئیس سازمان نظام روانشناسى و مشاوره کشور مطرح کرد؛

در جهت مشاوره طالق گام  مثبتى برداشته نشده است
01

رئیس سازمان فنى و حرفه اى گفت: دانشگاه تنها مسیر 
خوشبختى و یافتن شغل نیست و دانش آموزان مى توانند 
قبل از ورود به دانشگاه مهارت مورد عالقه  خود را بیاموزند. 
به گفته حسینى نیا در سازمان فنى و حرفه اى سعى داریم 
افرادى که در کنکور قبول نشده  و انتخاب رشته نکرده اند را 
به سمت مهارت آموزى هدایت کنیم تا بتوانند براى آینده 

خود برنامه ریزى کنند.

مهارت آموزى براى شغل

03

05

وقتى حرف از ازدواج مى شــود، صحبت درباره بســته هاى 
تشویقى ازدواج هم باال مى گیرد؛ از اپلیکیشن هاى همسریابى 
و وام ازدواج 150 میلیون تومانى جوانان گرفته تا تسهیالتى 
براى اشتغالزایى و فرزندآورى. با این وجود مشکالت همچنان 
پابرجاست و بسته هاى تشویقى هم آنقدر گره دارد که باز هم 

جوانان رغبتى به ازدواج نشان نمى دهند.

سرپرست اســبق ســازمان تامین اجتماعى درباره عیدى 
بازنشستگان و شاغالن دولتى و تابع قانون کار توضیحاتى 
ارائه کرد. محمدحسن زدا با اشــاره به اینکه میزان عیدى 
شــاغالن در بخش هاى دولتى(کارمندان دولت) از سوى 
دولت یک میلیون و 600 هزار تومان درنظرگرفته شده است، 
گفت: دولت تحت عنوان حمایت از خانوار، فرمول جدیدى 
ارائه کرده که مطابق آن به ازاى همسر 400 هزار تومان و به 
ازاى هر فرزند 150 هزار تومان به این مبلغ افزوده مى شود. 
زدا در پایان اظهارکرد: براى بازنشستگان نیز یک عدد ثابت 
یک میلیون و 600 هزار تومانى تعیین شــده است که زمان 
واریز آن را باید مسئوالن سازمان تامین اجتماعى تعیین و به 

حساب بازنشستگان واریز کنند.

گره هاى ازدواج

عیدى کارمندان دولت

02

04

مسعود قادى پاشا، معاون پزشکى و آزمایشگاهى سازمان 
پزشکى قانونى کشور با اشاره به موقعیت جغرافیایى ایران و 
شرایط مهاجرپذیرى آن، گفت: بنا به آخرین آمارها، اکنون 
در ایران سه میلیون و 500 هزار پناهنده وجود دارد که بیشتر 

آنان فاقد اوراق هویتى هستند.

دادستان کل کشور گفت: وضعیت معیشتى کارگران وضعیت 
خوبى نیست و همه باید کمک کنند تا رضایت کارگرها جلب 
شــود. باید حقوق این قشــر زحمتکش رعایت شود. طبیعتًا 
مشکالت کارگرى وجود دارد و باید مجلس شوراى اسالمى 
و دولت محترم شــرایطى ایجاد کنند که هم شرایط کارگر و 
هم شــرایط کارفرما بهبود یافته و مشکالت پیش رو حل و 

فصل شود.

3/5 میلیون
 پناهنده داریم

معیشت کارگران

06

مهدى شــکورى، مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین 
اجتماعى درباره برقرارى ماهانه غرامــت مرخصى زایمان 
توضیح داد و در این باره اظهار کرد: از شهریورماه سال جارى 
که دستورالعمل پرداخت ماهانه دســتمزد مرخصى زایمان 
صادر شده است، غرامت ها را به طور مرتب و ماهانه پرداخت 

مى کنیم و رشد خوبى هم داشته است.

غرامت «مرخصى زایمان»

مدیر روابط عمومى دادســتانى کل کشور با اشاره 
به اینکه دغدغه دادســتان کل کشور درباره فضاى 
مجازى ناظر بر ســاماندهى این فضا است، گفت: 
پرونده هاى مرتبط با جرایم فضاى مجازى در حال 

افزایش است.
حجت االســالم سید محســن هاشــمى درباره 
آسیب هاى فضاى مجازى و هشــدارهاى متعدد و 
دغدغه هاى دادستان کل کشور به مسئوالن براى 
مدیریت صحیح این فضا اظهار داشــت: همانگونه 
که مى دانیم با افزایش روزافزون تکنولوژى و به تبع 
آن شبکه هاى مختلف اجتماعى، موضوع فعالیت و 
نظارت بر این فضاى گســترده به یکى از مهمترین 

مسائل روز کشور در سالیان اخیر تبدیل شده است.
وى ادامه داد: موضوع فضاى مجــازى و مدیریت 
آن یک مسئله فرا قوه اى اســت و صرفا مربوط به 
یک دستگاه یا سازمان خاصى نیســت. به عبارت 
بهتر، مجلس شوراى اســالمى در قانونگذارى، قوه 
مجریه در اجراى قانون و دستگاه قضایى در نظارت 
بر اجراى قانون مکلف هستند به وظایف خود در این 

حوزه حساس و خطیر به درستى عمل کنند.
دبیــر کمیته پیگیــرى مطالبات حــوزه فرهنگ و 
رسانه دادستانى کل کشــور افزود: بر اساس برخى 

گزارش ها، پرونده هاى مرتبط بــا فضاى مجازى 
حجم قابل توجهى پیدا کرده و این پرونده ها در حال 
افزایش اســت. در حالى که اگر به هشدارها توجه 
و عنایت الزم مى شــد و مراقبت هاى الزم اعمال 
مى گشت از وقوع بســیارى از جرایم پیشگیرى به 

عمل مى آمد.
وى به مســئله قمــار و شــرط بنــدى در فضاى 
مجازى هم اشــاره کــرد و گفت: به عنــوان مثال 
در ســال هاى اخیر به علت عدم مدیریت صحیح، 
شاهد کالهبردارى گسترده از هموطنان در فضاى 

مجازى و فریب مردم به ویژه نوجوانان و جوانان در 
قمارخانه هاى آنالین هستیم که از آن سوى مرزها 

طراحى و اجرا مى شود.
هاشــمى گفت: بــه علت اینکــه عمــوم جامعه 
آموزش هــاى الزم را براى فعالیــت در این فضا و 
پیچیدگى هــاى آن ندیده اند، اکنــون مى بینیم که 
سرمایه هاى عده اى در قالب سایت هاى شرط بندى 
و قمارهاى آنالیــن و کالهبردارى هاى اینترنتى از 
دست رفته و مشکالت زیادى براى برخى هموطنان 

به وجود آورده است.

مدیــرکل زندان هاى لرســتان با تاکیــد بر لزوم 
بهره گیــرى از مفاهیم نهج البالغــه براى کاهش 
آسیب هاى اجتماعى، از برپایى پویش حفظ و تفهیم 

کالم امیرمومنان على(ع) در زندان ها خبر داد.
عبدالمجید کشورى یادآور شد: با بکار گیرى از کتاب 
ارزشمند نهج البالغه است که مى توان چرخه اصالح 

و تربیت زندان ها را حفظ کرد.
مدیر کل زندان هاى لرســتان با اشــاره به استفاده 
ابزارى از دین و هجمه وسیع رســانه هاى بیگانه و 
دشمنان اسالم بر تفکر مردم کشورهاى اسالمى به 
ویژه شیعیان اظهار داشت: با مطالعه دقیق و مستمر 
مى توان نسبت به جهان پیرامون آگاهى پیدا کرد و 

درست تصمیم گرفت در نتیجه رواج اسالم ستیزى 
در بین مردم از ناآگاهى و عدم مطالعه است.

کشــورى ادامه داد: باتوجه به اینکه امروزه تمامى 
ســنین از فضاى مجازى اســتفاده مى کنند و اگر 
اطالعات درســتى از دین نباشد، فضاى مجازى به 

سادگى مى تواند سارق شریعت در وجود افراد باشد. 
مدیرکل زندان هاى لرســتان افزود: بنابراین باید از 
کتب مقدس اســالمى به ویژه قرآن و نهج البالغه 
در نظام ادارى، اجتماع، مدیریت خانواده، همســر 
دارى و کاهش آســیب هاى اجتماعى به عنوان دو 
سند ارزشمند دین اسالم درون جامعه بخوبى بهره 

برد.

پرونده هاى مرتبط با جرایم فضاى مجازى در حال افزایش است

بهره گیرى از مفاهیم نهج البالغه براى کاهش آسیب هاى اجتماعى

هشدارى که 30 میلیون نفر به مسئولی ن مى دهند
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت 
اراده اى براى ساماندهى بازار مســکن ندارد، اظهار 
کرد: هر زمان که وزیر راه و شهرســازى بر سر منابع 
ساخت مسکن، با بانک ها دعوا کرد به معناى این است 
که مسکن ساخته مى شود در غیر این صورت مسکن 

راکد خواهد ماند.
ســید البرز حســینى ادامــه داد: ما از نظــر زمین و 
مصالح ساختمانى و تولیدات غنى هستیم و مازاد بر 
مصرف، تولید داریم. اما مانعى که اجازه نمى دهد تا 
1 میلیون واحد در سال را بسازیم، مسوولین و پشت 
میزنشین هایى هســتند که اراده اى براى انجام این 

کار ندارند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شــوراى اسالمى 
تصریح کرد: ساختار سیستم دولت هنوز سوار بر کار 
نشده است و باید هم در بانک ها تامین اعتبار کنند و 

هم در تامین زمین تالش هایى صورت بگیرد. بخشى 
از استان ها که طرح مسکن ملى را آغاز کرده بودند، 
در ساخت مسکن جلوتر هستند؛ بنابراین بخش هاى 
مختلف باید با هم همراه باشــند و اینجا نقش رییس 
جمهور بسیار مهم است. 12 میلیون جمعیت جوان که 
در شرف ازدواج هستند، 2/5 میلیون جوان که سن آنها 
از 32 سال گذشته است و بیش از 15 میلیون حاشیه 
نشین که دچار انواع آســیب هاى اجتماعى هستند، 
همه هشدارى براى مسوولین است تا نسبت به حوزه 

مسکن جدى تر بیاندیشند.
حسینى با اشاره به منابع مالى ساخت 1 میلیون مسکن 
در سال، گفت: چه موضوعى مهمتر از مسکن که دولت 
باید براى تامین منابع آن تالش کند و هر زمان که وزیر 
راه و شهرسازى بر ســر منابع با بانک ها دعوا کرد، به 
معناى این است که مسکن ســاخته مى شود در غیر 

اینصورت مسکن راکد خواهد ماند.در بودجه 1401 
هم هیچ منابعى دیده نشده بود و یکى از سواالت این 
بود دولتى که با چالش جدى مواجه است، چرا قدم هاى 

بزرگى بر نمى دارد.

حضور افــراد بى خانمــان در کالنشــهرها و 
نبود گرمخانه، در زمره مهم ترین آســیب هاى 
اجتماعى اســت که اگر چاره اى بدان اندیشیده 
نشود، بازتولید مکرر آسیب هاى اجتماعى را به 
دنبال خواهد داشــت. یک آسیب اجتماعى که 
اگر در زمان مناسب آن، اقدامى صورت نگیرد 
افزایش چالش ها و مشکالت را در کالنشهرها 
به دنبال خواهد داشــت و این در حالى اســت 
که کالنشــهر تبریز، تاکنون فاقــد گرمخانه 
بوده و افــراد بى پناه و بى خانمان، ســرپناهى 
امن براى خود ندارند. از ایــن رو لزوم احداث و 
تجهیز گرمخانه در کالنشــهر تبریز، ضرورتى 
است که باید مســئولین ذى ربط نسبت به آن 

همت گمارند.
رئیس کمیسیون فرهنگى و اجتماعى شوراى 
اسالمى شهر تبریز در این باره گفت: در ارتباط 
با راه اندازى گرمخانه ها متأســفانه امسال نیز 
شاهد آن بودیم که اقدامى از سوى هیچ ارگانى 

صورت نپذیرفت.
حکیمــه غفــورى ادامــه داد: در کل بایــد 
گفت کــه متأســفانه موضــوع حمایت هاى 
اجتماعــى، آن چنــان جایگاهــى در حــوزه 
اجرایى نهادهاى ذى ربط در کالنشــهر تبریز 
نداشــته و اســتمرار چنیــن وضعیتى ســبب 
بازتولید مکــرر آســیب هاى اجتماعى خواهد 

شد.

سرپرست بهزیستى اســتان تهران در تکریم و 
منقبت مددکاران کــه روز والدت امام على(ع) 

به نامشان نامگذارى شده، پیامى صادر کرد.
در پیام سمانه زمانى آمده است:

جهان هستى دنیایى سرشار از مسائل کوچک و 
بزرگ اجتماعى است که توسط افرادى خاص، 
زندگى انسان در این کره خاکى تسهیل مى یابد 
که این افراد را با کمال افتخار، مددکار مى نامیم.

وى مى افزاید: مــددکاران صف مقدم مقابله با 
آسیب هاى اجتماعى هســتند که نقشى بسزا 

و کم مثــال در مدیریت و کنترل آســیب هاى 
اجتماعى به عهده دارند.

به گفته زمانى، مددکاران پاسبانان حریم مقدس 
خانواده ها در مواجهه بــا بحران هاى مختلف 
و افرادى مؤثر در توانمندســازى پایدار اعضاى 
جامعه هدف ســازمانى بزرگ چون بهزیستى 
هستند که وجودشان در جوامع امروزى موجى از 
امید به زندگى، شادابى و نشاط به محیط پیرامون 
تزریق کرده و انرژى مثبت حاصل از وجودشان 

مایه مسرت و نیک بختى است.

سردترین کالنشهر ایران 
گرمخانه ندارد

مددکاران، صف مقدم مقابله با 
آسیب هاى اجتماعى هستند
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پرهیزکاران در روز، دانشــمندانى بردبار، و نیکوکارانى باتقوا 
هستند که ترس الهى آنان را چونان تیر تراشیده الغر کرده است، 
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ظاهرشان، نشان از امرى بزرگ است. از اعمال اندك خود خشنود 

نیستند، و اعمال زیاد خود را بسیار نمى شمارند.
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نشست بررســى فرصت هاى تجارى و سرمایه گذارى 
ایران و پرتغال با حضور کاترین گویا، مشاور بازرگانى 
انجمن دوستى پرتغال و ایران، نونو وارزیا، دبیر اقتصادى 
ســفارت پرتغال در تهران و دبیرکل اتــاق بازرگانى 

اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومــى اتاق بازرگانــى اصفهان، 
در ابتداى  این نشســت بهنــام ابراهیمــى، دبیر کل 
اتاق بازرگانى اصفهان ضمن معرفــى توانمندى ها و 
ظرفیت هاى استان اصفهان، به تشــریح فعالیت ها و 
اقدامات اتاق بازرگانى اصفهان بــه عنوان اتاق معین 

کشور پرتغال پرداخت.  
وى با اشــاره به پتانســیل  هاى بى نظیر اصفهان در 
صنعــت گردشــگرى و همچنین صنایــع فوالدى، 
پتروشــیمى و محصوالت کشــاورزى و خشکبار، بر 
ضرورت توســعه تجارى اصفهان و پرتغال تاکید کرد. 
ابراهیمى اعمال تحریم هــاى ظالمانه آمریکا بر ایران 
را از چالش هاى توسعه تجارت دو کشور عنوان و تهاتر 
کاالیى را به عنــوان یکى از راهکارهــاى  اصلى رفع 
تحریم هاى موجود و ممنوعیت انتقــال پول به ایران 

برشمرد.
نونو وارزیا  دبیر اقتصادى سفارت پرتغال در تهران نیز 

در این نشست انتقال تکنولوژى و دانش فنى از پرتغال 
به ایران به ویژه در حوزه بازیافت  را از پتانسیل هاى ویژه 
همکارى پرتغال و اصفهان دانســت و بر آمادگى این 

کشور بر توسعه همکارى با ایران به ویژه استان پهناور 
و صنعتى اصفهان تاکید کرد.

  وى با اشاره به توانمندى هاى اصفهان و پرتغال در حوزه 

گردشگرى، بر ضرورت همکارى بیشتر در این زمینه به 
ویژه برگزارى جلســاتى در زمینه توسعه گردشگرى و 
آموزش هتلدارى با همکارى مدیریت هتل اســپیناس 

پاالس تاکید کرد. 
نونو وارزیا در ادامه با توجه به اینکه پرتغال وارد کننده 
بزرگ روغن زیتون از کشورهاى اسپانیا و ایتالیا است 
پیشنهاد نمود در زمینه تولید روغن زیتون با کیفیت در 
اصفهان از طریق سرمایه گذارى مشترك تجار پرتغالى 

و اصفهانى همکارى شود.
کاترین گویا مشاور بازرگانى انجمن دوستى پرتغال و 
ایران نیز در این نشســت به تشریح مشکالت عمومى 

تجارت ایران و جهان پرداخت. 
وى از آمادگى خود براى فعالیت به عنوان واســط  در 
زمینه هاى تجارت ایران با کشــور پرتغال و حتى سایر 
کشورهاى اروپایى و آفریقایى در تمامى زمینه ها به ویژه 
حوزه هاى قیر، مواد اولیه پتروشیمى و مواد اولیه مورد 

نیاز شرکت هاى دارویى خبرداد.
در پایان این نشست پیشنهاد شــد به منظور برقرارى 
ارتباط مناســب بین فعاالن اقتصادى ایران و پرتغال، 
جلسات B2B تخصصى مجازى در زمینه هاى داراى 

پتانسیل همکارى مشترك برگزار شود.

در نشست بررسى فرصت هاى تجارى و سرمایه گذارى ایران و پرتغال مطرح شد

پتانسیل هاى ویژه همکارى پرتغال و اصفهان

ایرج رخصتى سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن 
اصفهان 26 بهمن ماه همزمان با والدت با سعادت 
حضرت على (ع) و روز پدر با حضور در بخش هاى 
مختلف شرکت از جمله کارگاه نورد 650 و مرکز 
پخت شرکت، این روز را به بلندهمتان این مجتمع 

عظیم صنعتى تبریک گفت.
رخصتى ، همت تالشگران این شرکت را ستودنى 
دانست و گفت: بزرگترین ســرمایه ذوب آهن ، 
تالش و جهاد فوالدمردانش است که با شایستگى 
مفهوم غیرت و همت مردانه را جلوه گر ساخته اند.

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن از پروژه تغییر 
طراحى در نورد این شرکت براى افزایش کیفیت ، 
صرفه جویى و قطع وابستگى بازدید نمود و گفت: 
تالشــگران ذوب آهن اصفهان موفق شــدند با 
ایده اى جسورانه ، اقدام به تغییر و اصالح طراحى 
خط تولید در کارگاه نــورد 650 نمایند که حاصل 
آن افزایش کیفیت محصول ، صرفه جویى و قطع 

وابستگى به خارج از کشور است .
محمد امین یوســف زاده مدیر مهندســى نورد 
ذوب آهن که در این بازدید حضور داشت نیز گفت: 

در ایام دهه مبارك فجر بــه همت بخش طراحى 
کالیبر این مدیریت و متخصصان فنى تولید در نورد 
650، مشکالت مربوط به تولید تیرآهن هاى سنگین 
که وابستگى صد درصدى  به تامین غلتک هاى 40 
تنى فورج خارجى داشتند و با ریسک باالى توقف 

تولید مواجه بود ، مرتفع گردید.
وى اظهار داشت: این اقدام به دنبال بروز مشکل 
بسیار جدى در تامین غلتک هاى  فورج  وارداتى 
که قیمت باالیى هم دارند در قفسه 900 (BD) در 
کارگاه نورد 650، که با وجود ســه سال پیگیرى 
هنوز تامین نشده است، صورت گرفت که گزارش 
کامل آن به زودى به اطالع افکار عمومى مى رسد.

سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن اصفهان در بازدید 
از مرکز پخت شرکت نیز ضمن تقدیر از تالشگران 
این بخش گفت: مرکز پخت و رستوران هاى شرکت 
که تغذیه کارکنان را به عهده  دارد ،نقش مهمى در 

سالمت و بهداشت کارکنان دارد.
وى افزود : خوشــبختانه این بخش از تجهیزات 
مدرن برخــوردار شــده و کیفیت و بهداشــت 

موادغذایى به خوبى کنترل و حفظ مى شود.

 اولین پنل سومین نمایشــگاه ملى فوالد ایران با موضوع «نقش زیست بوم 
نوآورى در آینده صنعت فوالد ایران» برگزار شد.

در ابتداى این پنل، یحیى پالیزدار، مدیرعامل شــرکت پشــتیبانى و توسعه 
فناورى و نوآورى فوالد مبارکه به عنــوان مدیر پنل ضمن خوش آمدگویى 
به طرح مسئله درباره نقش زیست بوم نوآورى در آینده صنعت فوالد ایران 

پرداخت.
محمد ناظمى هرندى، معاون تکنولوژى شــرکت فوالد مبارکه نیز اظهار 
کرد: وصل شدن نوآورى به تقاضا یک مبحث کلیدى است. گاهى در اجراى 
تصمیمات خود موفق نمى شــویم زیرا مالحظات واقعى محیط کسب و کار 
خودمان را نگاه نمى کنیم. فوالد مبارکه آنچه از دانش و تجربه کســب کرد 
در محصوالت خود به نتیجه رساند و توفیقات بسیارى در نزدیک به 3 دهه 

فعالیت خود کسب کرده است.
وى افزود: در این مســیر مشــارکت کارکنان جدى گرفته شد و بخشى از 
موفقیت فوالد مبارکه مربوط به همین مسئله است. نوآورى مفهومى جدیدى 

براى بنگاه نیست.
معاون تکنولوژى شرکت فوالد مبارکه با اشــاره به لزوم همکارى صنعت و 
دانشگاه گفت: مسائل بزرگى با کمک بخش دانشگاه حل شده است و امروز 
به نقطه اى رســیدیم که در صنعت فوالد مانند 20 ســال گذشته نمى توان 
تصمیم گرفت و اقتضائات این صنعت تغییر کرده است. امروز با صنعتى مواجه 
هستیم که یک تصمیم اشــتباه مى تواند خسارات به مراتب بیشتر از گذشته 

در بر داشته باشد.
ناظمى هرندى اظهار کرد: آیا فوالد مبارکه در آینده براى توسعه کسب وکار 
خود الزاما باید به فعالیت در صنعت فــوالد بپردازد یا مى تواند به بخش هاى 
دیگر نیز وارد شــود یعنى نــوآورى در عرصه کســب وکار نیــز مى تواند 
تجلى یابد یا خیر. پاســخ به این ســواالت در تعیین مســیر تعیین کننده 

است.

125 شــرکت مطرح ایرانى براى حضور در پانزدهمین نمایشگاه تخصصى 
تجهیزات پزشکى، آزمایشگاهى، دندانپزشــکى و شیمیایى اصفهان اعالم 

آمادگى کردند.
 روابط عمومى نمایشــگاه بین المللى اصفهان اعالم کرد: در این نمایشگاه 
125 شرکت از استان هاى اصفهان، تهران، زنجان، آذربایجان شرقى، اردبیل، 
گلستان و البرز، توانمندى ها، محصوالت، خدمات و ظرفیت هاى خود را در 12 
هزار مترمربع فضاى نمایشگاهى با رویکرد و محوریت پیشگیرى و مقابله با 

بیمارى کرونا به نمایش خواهند گذاشت.
در این نمایشــگاه که با رویکرد کامال تخصصى برپا مى شود، شرکت هاى 
فعال در حوزه تجهیزات آزمایشــگاهى، وســایل و تجهیزات پزشــکى و 
دندانپزشکى (دستگاه ها و لوازم دندانپزشکى، وسایل بیمارستانى، تجهیزات 
توانبخشى، مهندسى تجهیزات پزشکى، گاز هاى طبى، محصوالت اپتیکى 
و...)، محصوالت مقابله بــا بیمارى کرونــا (تولیدکنندگان الــکل و مواد 
ضدعفونى کننده، تولیدکنندگان انواع ماســک، دستکش، گان) و تجهیزات 
اورژانس، آمبوالنس و امداد و نجات جدیدتریــن محصوالت خود را در دید 

عموم قرار مى دهند.
پانزدهمین نمایشگاه تخصصى تجهیزات پزشکى، آزمایشگاهى، دندانپزشکى 
و شیمیایى مى توانند از ساعت 10 تا 18 روز هاى 28 بهمن تا یکم اسفندماه 
در نمایشــگاه بین المللى اصفهان واقع در کمربندى شرق، روبروى منطقه 

روشن دشت برگزار خواهد شد.

مسئول خانه کودك از توزیع دو هزار بسته لوازم نقاشى در بین کودکان  مناطق 
پانزده گانه شهر اصفهان خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان، 
زهرا کاظمى با اشاره به برگزارى مسابقه  بین المللى نقاشى کودکان و نوجوانان 
اصفهان اظهار داشت: توزیع اقالم از 18 بهمن آغاز شده و تا اول اسفندماه ادامه 

دارد که شامل برنامه هایى جنبى نیز هست.
وى افزود: طى هماهنگى با مناطق پانزده گانه شهردارى بنا براین شد تا کودکان 
اصفهانى لذت نقاشى در کنار یکدیگر را تجربه کنند، اما با توجه به پیک ششم 
کرونا این رویداد لغو شــد که در همین راستا تصمیم گرفتیم تمام هزینه  در نظر 
گرفته شده براى این برنامه میدانى و برگزارى کارگاه هاى آموزشى در محالت را 

به تهیه بسته لوازم نقاشى اختصاص دهیم.
وى با اشاره به تهیه  دو هزار بسته لوازم نقاشى، تصریح کرد: این بسته شامل مداد 

رنگى، مدادپاك کن، مداد تراش، مداد سیاه و یک ورق مقوا هست که بین کودکان  
مناطق پانزده گانه شهر اصفهان در حال توزیع است. مسئول خانه کودك ادامه داد: 

تاکنون این بسته هاى لوازم نقاشى به کمک سمن ها، انجمن ها و خیریه هاى فعال 
در حوزه کودکان از جمله مهر، سپهر، مهر زنده رود و هم نفس و فرهنگسراهاى 
مناطق کمتر برخوردار و غیره  در مناطق 2و 6 و7 و 8 و9 و 11و 15 توزیع شده  و  

طى روزهاى آینده بین کودکان مناطق 10 و 14 و 13 و 4 نیز توزیع خواهد شد.
کاظمى گفت: هدف ما از انجام این طرح، به تصویر کشیدن شهر توسط کودکان 
بوده به این صورت که با لوازم نقاشى که در دسترس دارند شهرى که در آن زندگى 

مى کنند یا شهرى که ایده آل و آرزوى آنهاست را به تصویر بکشند. 
وى با بیان اینکه امیــدوارم بتوانیم با این حرکت قــدم کوچکى براى کودکان 
شــهر خود برداریم خاطرنشــان کرد: کودکان با لوازمى کــه در اختیار دارند 
مى توانند درباره  شهر من شهر زندگى نقاشى کشیده و اثر خود را براى شرکت 
در مسابقه بین المللى نقاشــى کودکان و نوجوانان اصفهان به نشانى اینترنتى

 www.iicpf.com ارسال کنند.

نشست صمیمانه  فرزندان شــهداى  8 سال دفاع 
مقدس شاغل در شرکت پاالیش نفت اصفهان  با 
حضور دکتر محسن قدیرى، مدیرعامل این شرکت 

برگزار شد.
در این نشست که با دعوت امور ایثارگران و به منظور 
همدلى مدیریت با فرزندان معظم شهداى شاغل در 
شرکت پاالیش نفت اصفهان  انجام گرفت، مدیر 
هماهنگى و توسعه سرمایه هاى انسانى، رؤساى 
روابط عمومى، روابط کار،مددکارى و امور ایثارگران 

و  امور کارکنان این شرکت نیز حضور داشتند.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در جمع 
فرزندان شهدا گفت: شهیدان و به تبع آن، فرزندان 

این بزرگواران عزیزند و تمام مردمان این سرزمین 
پاك به آنها افتخار مى کنند.

محسن قدیرى  با اشاره به اینکه جانفشانى و ایثار 
شهداى دوران دفاع مقدس افتخارآمیز است، تأکید 
کرد: قدرتمنــدى ملت ایران  مدیــون ایثارگرى 
رزمندگان، خادمان انقالب و شــهداى عزیزمان 
است. در این مسیر تکریم خانواده شهدا به ماندگارى 

انقالب عزیز اسالمى ختم مى شود.
وى با بیان اینکه ما به شما و خانواده شهدا مدیون 
هستیم، افزود: من با افتخار و سربلندى مى گویم در 
خدمت شما عزیزان هســتم و در خدمتگزارى تان 

آمادگى کامل دارم.

63 مهــارت آموختــه از آموزشــگاههاي فنی و
 حرفه اي آزاد رشته ماساژ استان اصفهان در سومین 
همایش ملی ماساژ با شعار اشتغال و توسعه پایدار 

حضور دارند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و 
حرفه اي استان اصفهان، آرش اخوان طبسی مدیر 
کل فنی و حرفه اي استان گفت: تیم منتخب ماساژ 
استان اصفهان شــامل 63 مهارت آموخته استان 
اصفهان در ســومین همایش ملی ماساژ با شعار 
اشتغال و توسعه پایدار و دومین همایش مقاله نویسی 
علمی ماساژ با رویکرد سالمت روانی و جسمانی در 

این حوزه حضور فعال دارند.
اخوان گفت: طرح مشــوق و اســتعدادیابی براي 
رســیدن به هدف اصلی تربیت نیــروي ماهر در 
هر صنعت و صنفی، برگزاري مســابقات مهارتی 
می باشــد که موجب رونق بخشــی اقتصادي و 

رضایتمندي افراد از تولید محصوالت می گردد.
رسول مهرآئین مؤســس و مدیر آموزشگاه فنی و 
حرفه اي آزاد مهرآئین نوین و سرگروه معین منخبین 
استان اصفهان در این همایش، طی برگزاري یک 
جلسه توجیهی بیان داشت: سومین همایش ملی 
ماساژ با شعار اشــتغال و توســعه پایدار و دومین 
همایش علمی ماســاژ با رویکرد سالمت روانی و 
جسمانی، 28 و 29 بهمن ماه 1400 با حضور 600 
نفر از منتخبین سراسر کشور در محل دانشگاه علوم 
پزشکی تهران ســالن رازي  برگزار می گردد و به 
نفرات اول تا بیستم جوایز ارزنده و به کلیه حاضرین 

تندیس این همایش اهداء می گردد.
وي افزود: این مسابقات مقدمه اي براي مسابقات 
بین المللی کشورهاي اسالمی اســت که در این 
راستا 63 منتخب از استان اصفهان در این همایش 

حضور فعال دارند.

بازدید مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از 
خط تولید این شرکت

وصل شدن نوآورى به تقاضا یک مبحث کلیدى است 

راه اندازى رشته هاى جدید اصفهان میزبان نمایشگاه تخصصى تجهیزات پزشکى و دندانپزشکى
در دانشگاه  پیام نور استان

توزیع 2000 بسته لوازم نقاشى بین کودکان اصفهانى

دیدار فرزندان شهداى شاغل با مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت اصفهان

حضور اصفهان  در سومین همایش ملی ماساژ

معاون فرهنگــى کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: 
در ســال تحصیلــى 1401-1400،دانــش آموزان و 
دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان 
بیش 22 میلیارد تومان کمک هزینه تحصیلى دریافت 

کردند.
آرش محمدحســینیان بــا بیــان اینکــه 39 هزار و 

655 دانــش آمــوز و دانشــجو تحت حمایــت این 
نهــاد هســتند، گفــت: 22 میلیــارد و 240 میلیون 
تومان کمــک هزینه تحصیلى و بســته هــاى لوازم 
التحریــر به دانش آموزان و دانشــجویان ارائه شــده

 است.
وى به پرداخت 13 میلیارد و 800 میلیون تومان کمک 

هزینه تحصیلى در این مدت اشــاره کــرد و ادامه داد: 
با مشارکت نیک اندیشــان اصفهانى، 24 هزار و 630 
بسته نوشت افزار و ملزومات تحصیلى نیز شامل لوازم 
التحریر، کیف و کفش به ارزشــى بالغ بــر 8 میلیارد و 
620 میلیون تومان تهیه و به این عزیزان اهدا شــده

 است.

پرداخت
 22 میلیارد تومان
 کمک هزینه تحصیلى 

رئیس دانشگاه پیام استان اصفهان گفت: رشته هاى جدید مهارتى و مورد نیاز 
بازار کار در مقطع کارشناسى در دانشگاه پیام نور راه اندازى مى شود.

 رضا مختارى در بازدید از دانشگاه پیام نور اردستان با بیان اینکه حرکت به سمت 
مهارت محورى در دانشگاه پیام نور در دستور کار است گفت: در این زمینه تفاهم 
نامه اى با فنى و حرفه اى براى مهارت آموزى و مشاوره شغلى به دانشجویان 

منعقد شده است.
وى با بیان اینکه درکنار آموزش نظرى، ارائه مهارت هاى فنى به دانشجویان 
نیز صورت مى گیرد گفت: رشــته هاى مدیریت کارآفرینى، مدیریت کسب و 
کار هاى کوچک و مدیریت بانکدارى مورد نیاز بازار است که در دانشگاه هاى 

پیام نور راه اندازى مى شود.
رئیس دانشگاه پیام استان با اشاره به اینکه این دانشگاه در استان اصفهان با 40 
مرکز و واحد، 35 هزار دانشجو دارد گفت: 300 عضو هیات علمى در مقاطع و 
رشته هاى مختلف در دانشگاه هاى پیام نور استان اصفهان مشغول به فعالیت 

هستند.


