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سن بازنشستگى افزایش پیدا نمى کندمتولیان هنر، ملوك الطوایفى عمل مى کنندمهران مدیرى همه جا هست اال در «دورهمى»! رفتن به آرامستان باعث سرطان نمى شود! سردار- یونتوس به خط پایان رسید اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

علت کاهش
حس بویایى
 بر اثر کرونا

خطر آتش سوزى بیخ گوش 8500 مغازه بازار
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افزایش موارد 
سرپایى ابتال به 

سرماخوردگى و 
کرونا در اصفهان 

مطالعات اخیر نشان مى دهد احتمال کاهش حس بویایى 
و چشایى در اثر ابتال به عفونت کرونا در افرادى که داراى 
یک جایگاه کروموزومى خاص هستند، 11 درصد بیشتر 

است. کاهش حس چشایى و بویایى یکى از مهمترین 
عوارض ابتال به کروناست. محققان یک شرکت...

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
تعداد بیماران ســرپایى داراى عالئــم کرونا و 
ســرماخوردگى در این اســتان رو به افزایش و 
اومیکرون ســویه غالب همه گیرى کووید-19 

است.
پژمان عقدك افزود: در  کشــور نیز در یک هفته 
اخیر تعداد موارد قطعــى و مثبت ابتال به کرونا از 
یکهــزار و 500 به بیش از پنج هزار نفر رســیده 
هرچند در اســتان اصفهان با فراز و فرودهایى 

همراه است اما در...

اشک ها و لبخندها اشک ها و لبخندها 
یک روز در مرکز نگهدارى معلوالن ذهنى با مادرانى متفاوت یک روز در مرکز نگهدارى معلوالن ذهنى با مادرانى متفاوت 
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مدیرعامل سازمان آتش نشانى اصفهان با اشاره به آتش سوزى جمعه شب در بازار کفاشان هشدار داد؛

خلعتبرى: هیچ اختالفى
 با نویدکیا ندارم

وینگر با تجربه تیم سپاهان در مورد دلیل غیبتش در اردوى این تیم در 
رفسنجان صحبت کرد. محرم نویدکیا در نشست خبرى پیش از دیدار 
مقابل مس رفسنجان گفته بود: به جز امید نورافکن و سروش رفیعى 
محروم و یاسین سلمانى مصدوم یک غایب دیگر هم در این بازى دارد 

که بعداً در خصوصش صحبت خواهد کرد...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

صادرات از 
اصفهان 4 برابر 
واردات است

تکذیب خبر انتصاب مدیرعامل جدید ذوب آهن
3

مظاهرى
 به فوالد برود

مدیر مرکز پایش و نظارت بر مدیر مرکز پایش و نظارت بر 
کیفیت آب و فاضالب:کیفیت آب و فاضالب:

آب شربآب شرب
اصفهان آلودهاصفهان آلوده

نیستنیست
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مدیرکل امور مدیرکل امور 
بیمه شدگان تأمین بیمه شدگان تأمین 

اجتماعى تشریح کرد؛اجتماعى تشریح کرد؛

شرایطشرایط
پرداخت پرداخت 

دستمزد ایام دستمزد ایام 
بیمارىبیمارى
کروناکرونا

4

افشاگرى کامبیز دیربازافشاگرى کامبیز دیرباز
 از پشت صحنه سریال  از پشت صحنه سریال 

«آقازاده»

شهردار نجف آباد گفت: پروژه فرهنگى، مشارکتى خانه کتاب به عنوان اولین پروژه 
شهردارى نجف آباد با شعار "جریان خدمت" افتتاح شد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهردارى نجف آباد، عبدالرسول امامى با 
اشاره به انتخاب شعار شهردارى نجف آباد در این دوره از مدیریت شهرى اظهار داشت: 
بسته خدمات شهردارى نجف آباد در این دوره براى ارائه خدمات به شهروندان با شعار 

"جریان خدمت" تدوین شده است.

وى اضافه کرد: همه فعالیت هاى عمرانى، شهرســازى، خدمات شهرى، فرهنگى 
شهردارى نجف آباد و ...  با استفاده از شعار "جریان خدمت" برنامه ریزى و سیاستگذارى 
خواهد شد. شهردار نجف آباد تصریح کرد: هدف از انتخاب این شعار، یکپارچه سازى 
همه فعالیت هاى جهادى شهردارى نجف آباد به منزله یک جریان و یک حرکت منظم 

و هماهنگ در خدمت رسانى به شهروندان است.

وى ادامه داد: اطالع رسانى در زمینه همه اقدامات شهردارى نجف آباد از این پس با 
کلیدواژه "جریان خدمت" انجام خواهد شد تا بتوان براى شهر نجف آباد نیز از این کلید 

واژه به برندى دائمى رسید.
امامى پروژه فرهنگى، مشارکتى خانه کتاب را نخستین پروژه با شعار "جریان خدمت" 
اعالم کرد و افزود: براى این امر ســعى داریم با اقدامات زیرساختى که در دستورکار 

داریم نجف آباد را به عنوان پایتخت کتاب کشور معرفى کنیم.
وى تصریح کرد: پروژه خانه کتاب نجف آباد با حضور حامد منیرى، مدیرکل دفتر تبلیغ 
و ترویج امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى، حجت االسالم رمضانعلى 
معتمدى مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان، حجت االسالم حسناتى 
امام جمعه نجف آباد، قربانعلى مومنى رئیس و اعضاء شوراى اسالمى شهر نجف آباد 

وتنى چند از مسئوالن محلى و اقشار مختلف مردم افتتاح شد.

پروژه فرهنگى، مشارکتى خانه کتاب افتتاح شد 

آغاز جریان خدمت در 
شهردارى نجف آباد
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على صالح آبادى، رئیــس کل بانک مرکزى که به قم 
سفر کرده و با اعضاى «کارگروه تخصصى فقهى بانک 
مرکزى» دیدار کرده بود وعده اضافه شــدن ناظران 

شرعى را به ساختار بانک ها و استخدام آنها را داد.
به گزارش سایت «دیده بان ایران»، على صالح آبادى، 
رئیس کل بانک مرکزى روز گذشته به قم سفر کرده و 
با اعضاى «کارگروه تخصصى فقهى بانک مرکزى» 
دیدار کرد او در این دیدار با اشاره به اینکه تحول نظام 
بانکى بر اساس تطبیق با اصول فقهى و شرعى در این 
دوره با جدیت پیگیرى خواهد شد، گفته است: در این 
راستا و در مرحله نخســت حوزه نظارت بانک مرکزى 

موظف شده اســت عملکرد بانک ها در اجراى اصول 
شرعى را در قالب فرم هاى مشــخص به طور مستمر 

مورد بررسى قرار دهد.
به گفته صالح آبادى چارچوب اضافه شدن افرادى به 
عنوان ناظر شرعى در کمیته تطبیق بانک ها به منظور 
اجرا و نظارت بر مصوبات شوراى فقهى در این شورا در 

حال تدوین است.
 صالح آبادى صالحیــت این افراد را منــوط به احراز  
صالحیت از سوى شوراى فقهى عنوان کرده و اظهار 
کرده است: پس از تأیید صالحیت این افراد در اختیار 

بانک ها قرار خواهد گرفت.

مدیرکل امور بیمه شــدگان ســازمان تأمین اجتماعى 
درباره اینکه «کیت هاى تشخیصى هنوز گونه اومیکرون 
را شناســایى نمى کنند و افراد مشــکوك به کروناى 
اومیکرون طبق تجویز پزشک به قرنطینه مى روند، اما 
شعب براى درخواست غرامت دستمزد، بدون ارائه تست 
مثبت کرونا، بیمه شده را مشمول غرامت نمى دانند»؛ 
اظهار کرد: بیمه شدگانى که تحت معالجه و یا درمان هاى 
توانبخشى قرار مى گیرند و بنا به تشخیص سازمان تأمین 
اجتماعى موقتًا قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال 
به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق، اســتحقاق دریافت 
غرامت دستمزد را خواهند داشت.مهدى شکورى افزود: 

بنابراین پرداخت غرامت دســتمزد ایام بیمارى به بیمه 
شدگان واجد شــرایط، قانونًا مســتلزم طرح استراحت 
پزشکى و تأیید آن در مراجع پزشــکى معتمد سازمان 
است.شــکورى تأکید کرد: چنانچه براســاس مدارك 
ارسالى توســط بیمه شده، امکان تشــخیص ابتالى 
وى به بیمارى کرونا میســر نباشــد، پرداخت غرامت 
دستمزد پس از طرح موضوع در مراجع پزشکى معتمد 
ســازمان امکانپذیر خواهد بود. وى اضافه کرد: امکان 
ارائه درخواست و بارگذارى مستندات و مدارك درمانى 
مربوطه از طریق مراجعه به درگاه غیر حضورى به نشانى 

ES.tamin .ir فراهم است.

اضافه شدن ناظران شرعى
 به ساختار بانک ها

شرایط پردا خت دستمزد
 ایام بیمارى کرونا

دستور بازگشایى 
ابالغ شد

وزیــر کشــور و فرمانده    تجارت نیوز|
قرارگاه عملیاتى ســتاد ملى مقابله با کرونا با 
صدور ابالغیــه اى خطاب به وزیــران علوم، 
تحقیقات و فناورى، بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکى و آموزش و پرورش و رئیس دانشگاه 
آزاد اســالمى بازگشــایى کالس هاى درس 
دانشگاه ها و مدارس را ابالغ کرد. احمد وحیدى 
در ایــن ابالغیــه تأکید کرده اســت: رعایت 
شیوه نامه هاى بهداشــتى (استفاده از ماسک و 

رعایت فاصله اجتماعى) ضرورى است.

فراستى: نمى دانم کجا 
زندگى مى کنم!

  برترین ها| مسعود فراستى، منتقد مشهور 
سینما درباره حراج تهران گفت: من نمى دانم 
در چه مملکتى زندگى مى کنــم، در مملکتى 
که خط فقر زیر ده میلیون اســت و کلى آدم در 
مشکالت معیشتى هســتند یا مملکتى که در 
یک ســالن کوچک 150 میلیارد پول جابه جا 
مى شــود براى اثرى که مثًال هنرى است که 
هیچکدام هنرى نیستند، اینجا کجاست؟! خود 
هنرمند هم آلت دست است، پول این حراج ها 
را کسانى دیگر مى خورند، یکجا باید مى گفتیم 
بسه این مسخره بازى، این نه مال ماست و نه 
شرایط ماســت و نه این اثرها هنرى اند. کسى 
که 14 میلیارد مى دهــد و اثر را مى خرد اصًال 
مى فهمد نقاشى چیست؟ پولش از کجاست؟ 
این چه بازى است که در مى آورید، که طرف 
فکر کنــد اثر واقعــًا هنرى اســت و او چیزى 
نمى فهمــد و فقط مى فهمد گران اســت، نه 

عزیزم اثر هیچى نیست!

صادرات خاویار به اروپا 
  تسنیم| ســیدمحمد آقامیرى، رئیس 
سازمان دامپزشکى کشــور  با انتشار پیامى در 
فضاى مجازى از آغــاز دوباره صادرات خاویار 
پرورشــى ایران به اتحادیه اروپــا خبر داد.  در 
این پیام آمده اســت که شروع مجدد صادرات 
محصوالت خاویار پرورشــى ایران به اتحادیه 
اروپــا، مرهون تــالش هــاى همکارانم در 
سازمان دامپزشکى کشور است. از توجه ویژه 
تولیدکنندگان عزیز به توصیه هاى بهداشــتى 

کارشناسان، تشکر و قدردانى مى کنم.

اجازه ازدواج دختر 
13ساله صادر نشد 

  تابناك|سید حسین موسوى فر، دادرس 
شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى صومعه سرا 
با ازدواج دختر 13 ســاله به دلیل ســن پایین، 
کودك بودن وعدم تکامل شخصیت دختر براى 
ازدواج مخالفت کرد. براساس رأى منتشر شده، 
خواســتگار این دختر مردى 25 ساله است که 
به دلیل سن پایین دختر، خانواده او براى ثبت 
ازدواج به حکم قاضى نیاز داشــتند. این قاضى 
با استناد به درخواســت ازدواج براى یک دختر 
دانش آموز 13 ساله، آمادگى روحى و عاطفى او 
را براى پذیرش نقش همسرى و احتماًال مادرى 

تشخیص نداده است.

قنارى با نام ایران
 در راه جهانى شدن

یــک    باشگاه خبرنگاران جوان|
گونه قنــارى از نژاد رســمى با نــام ایران در 
فدراسیون جهانى ثبت شــد که موجب ایجاد 
مشــاغل خانگــى و ارز آورى براى کشــور 
مى شــود. قنارى رســمى در ایران یک گونه 
جدید اســت که با زحمات پیشکسوتان به این 
درجه رســیده اســت. این پرنده زینتى از نظر 
ظاهر و ظرافت با سایر گونه ها تفاوت دارد، که 
بیشتر این تفاوت در قسمت دم کشیده با طول 

20 سانتیمتر است.

اختالس کار افراد عادى نیست 
آیت ا... جوادى آملى در دیدار با رئیس    تابناك|
کل بانک مرکزى تصریح کرد: از کارهاى اصلى بانک 
مرکزى این باشد که دست قانوندانانى که قانون را دور 
مى زنند، از ذخایر بانک مرکزى کوتاه کند؛ اختالس هاى 
میلیاردى از افراد عادى ساخته نیست، این اختالس ها 
با قلم افراد صورت مى گیرد نه با زور اسلحه، از این رو 
در خصوص اختالس هاى صورت گرفته نیز بررسى و 

آسیب شناسى شود.

افزایش مبادالت
 ایران و روسیه 

رئیس  گروه دوستى پارلمانى روسیه    تسنیم|
و ایران با اشــاره به توافق افزایش در حجم مبادالت 
تجارى ایران در صادرات به روســیه خاطرنشان کرد: 
اکنون حجم مبادالت تجارى ایران به روســیه چهار 
میلیارد دالر اســت که با توافقات انجام شده این حجم 

حداقل به ده میلیارد دالر افزایش مى یابد.

 پیشنهاد برجامى روسیه
  انتخاب| شبکه خبرى ان.بى.ســى در خبرى 
اختصاصى به نقل از چند مقام آمریکایى گزارش داده 
است که در سفر اخیر ابراهیم رئیسى به روسیه، مسکو، 
با اطالع آمریکا، به ایران پیشــنهاد داده که با توافق 
موقت هسته اى، در برابر اعمال برخى محدودیت هاى 
هسته اى، از لغو پاره اى از تحریم ها بهره مند شود. تهران 

پیشنهاد روسیه را مبنى بر توافق موقت نپذیرفته است.

 واگذار نمى شود 
حســین قربانزاده، رئیس کل سازمان    انتخاب|
خصوصى سازى در نامه اى به ریاست سازمان بورس 
و اوراق بهادار از انصراف ســازمان خصوصى سازى از 
عرضه سهام هلدینگ پتروشیمى خلیج فارس خبر داد. 
در این نامه به وصول تنها یــک تقاضا براى واگذارى 
ســهام هلدینگ خلیج فارس اشاره شــده که امکان 
وصول رقابت جهت تأمین منافع دولت و بیت المال را 

مخدوش مى سازد.

آدامس جویدن «پوتین»! 
  رویداد 24| سفر اخیر رئیسى به روسیه در حالى 
انجام شــد که دیدار رئیس دولت ســیزدهم با رئیس 
جمهور این کشور حواشى متفاوتى را به دنبال داشت. در 
جدیدترین مورد آن خبرگزارى اصولگراى «دانشجو» 
ویدیویى از دیدار رئیسى با پوتین را منتشر کرده در آن 
رئیس جمهور روسیه بر خالف پروتکل دیپلماتیک در 

حال جویدن آدامس است!

کنایه یک امام جمعه
  همشهرى آنالین| آیت ا... ســید حســن 
عاملى، امام جمعه اردبیل با انتقاد از بى توجهى مسئوالن 
به حوادث جوى این استان گفت: مسئولین باید از قبل 
آمادگى داشــته و پیش بینى هاى همه چیز را بکنند و 
تجهیزات ضرورى را آماده نگــه دارند. اردبیل اردبیل 
است؛ یعنى هر سال ممکن است چنین اتفاقاتى داشته 
باشد در گذشته مشابه این حوادث رخ داده آیا آنها مایه 
عبرت نیست؟ استان ما از سه قسمت تشکیل مى شود؛ 

بوران، موران، آران. 

چمران دوباره بسترى شد 
رئیس شوراى شهر تهران براى سیر    تسنیم|
فرایند درمان خود در بیمارســتان بسترى شد. مهدى 
چمران گفت: چند ماه پیش به دلیل بیمارى مدتى  را 
در بیمارستان بسترى شدم که  سیر درمانم نیمه تمام 
ماند و به همین دلیل از روز پنج شــنبه در بیمارستان 
بسترى شــدم. چمران با اشــاره به اینکه تحت عمل 
آنژیوگرافى قــرار خواهد گرفت، تصریــح کرد: بنا به 
نظر پزشــکان پس از انجام این عمل مدتى هم باید 
استراحت کنم. وى هرگونه سکته قلبى و مغزى اش را 

رد کرد.

خبرخوان

کیفیت پایین خودروهاى داخلى و گزارش هایى که 
از نقص فنى خودروها داده مى شــود به ماجراى پشت 
پرده خودروسازان مربوط مى شود. معلوم نیست پشت 
پرده چه خبر اســت و چــه مافیایى وجــود دارد. مثًال 
قطعه ساز خودش عضو هیئت مدیره خودروسازى است 
مگر از این فاجعه باالتر داریم؟ خیلى سال است که این 
مشــکل در کشــور وجود دارد معلوم نیست داخل این 
شــرکت ها چه خبر اســت که همه را در خودش ذوب 

مى کند.
در دنیا مســئول ایمنى و ســالمت مردم کشور 
شخص رئیس جمهور اســت؛ ولى در کشور ما دولت، 
رئیس جمهور و وزارت صمت نماینده خودروساز هستند 
نه مردم و این فاجعه اســت. اگر رانت ها برداشته شود، 
مسئله خودروسازى و مشــکالت آن حل مى شود. اگر 
تعرفه هاى سنگین گمرکى و مالیاتى را برداریم و ورود 

خودرو را آزاد کنیم مى توانیم مشکالت خودروسازى را 
حل کنیم.

به خاطر دارم یکى از نمایندگان مجلس از طرف 
مجلس رفت و اشکاالت خودروها را جمع آورى کرد و با 
نجابت این مــوارد را در صحن مجلــس مطرح کرد. 
مى دانید چه شــد؟ دور بعد این نماینده تأیید صالحیت 
نشد. منظورم این است این مافیا همه را در خودش غرق 
کرده اســت و به اعتقاد من امیدى به خودروسازى در 
کشور ما نیســت. شــرکت هاى خودروســازى ما از 
استانداردهاى دنیا عقب هستند؛ چراکه همیشه حمایت 
بى چون و چرا مى شــوند و معلوم نیست پشت پرده چه 

خبر است و هر اتفاقى هم مى افتد پاسخگو نیستند.
واردات خودرو یک امر لوکس نیست. خودرو جزو 
کاالهاى ضرورى است چون با جان مردم سروکار دارد. 
اگر خودروهاى باکیفیت خارجى به کشــور وارد شوند 

رقابت ایجاد مى شود. خودروسازهاى ما که اهل کیفیت 
و ایمنى نیســتند. اینها عادت کردند بــه این رویه و با 
واردات خودرو باید جمع کننــد و بروند. اگر تعرفه هاى 
گمرکــى برداشــته شــود و رقابــت ایجاد شــود، 
خودروســازهاى داخلى ما نمى تواند در سال حتى یک 
خودرو بفروشند. مطمئناً با ورود خودروهاى باکیفیت این 
خودروهــاى بى کیفیت کــه آدمکش هســتند جمع 
مى شوند. تصادف در همه جاى دنیا اتفاق مى افتد منتها 
یک خودرو داراى کیفیت و ایمنى باالست و تصادفش 
خســارتى مى شــود، اما خودروهاى ما چون کیفیت و 

ایمنى ندارند تصادفشان مى شود جرحى و فوتى.
من اگر رئیس پلیس بودم بعــد از اتفاق تصادف 
بهبهــان دیگر ایــن خودروهاى تولیدشــده را پالك 
نمى کردم. پلیس خودش شوکه شــد از اینکه ایربگ 
ماشــین ها باز نشــد ولى باز هــم ایــن خودروها را 

شماره گذارى مى کند.  پلیس قطعاً این توانایى را دارد که 
چنین خودروهایى را پالك نکند. اصًال از وظایف پلیس 
است. خودروهاى ما صالحیت شماره گذارى را ندارند 
چه چوب دستى بگذاریم در خودروها چه ایربگى که کار 

نمى کند هیچ فرقى ندارد.
تأییدیه سازمان استاندارد زیر سئوال است و دیگر 
نمى توان به ســازمان اســتاندارد اعتماد کرد. تأییدیه 
وزارت صمت و ســازمان حفاظت محیط زیســت زیر 
سئوال است. تأییدیه خودروساز زیر سئوال است. همه 
اینها مردود شــده اند و هیچ کدام از اینهــا نمره قبولى 

نمى گیرند. پلیس هم اینها را مى داند.
مدعى اصلى باید سازمان اســتاندارد باشد و باید 
یقه گیرى کند، باید نظارت و کنترل کند و باید کشور را 
روى ســر خودروســاز خراب کند، اما اصًال بانگى از 
سازمان استاندارد بلند شد؟ گاهى هم که حرفى مى زنند 
مصلحتى اســت و نباید خیلى جــدى بگیریم. وزارت 
صمت و سازمان استاندارد ثابت کردند که حرف هایشان 
ذره اى عمق ندارد و هیچ اقدامى پشــتش نیست، لذا 
خودروســاز حاکم بالمنازع اســت و هر کارى دلش 

بخواهد مى کند.
همه تصادفات ما عجیب و غریب هستند. ببینید 
در یک تصادف که اتفاق مى افتد سرنشینان وسایل نقلیه 
به سه صورت آسیب مى بینند: کششى، فشارى یا برشى. 
اما در اکثــر تصادفاتى که در کشــور مــا رخ مى دهد 
سرنشینان به هر سه شکل آســیب مى بینند؛ بنابراین 

همه تصادفات ما عجیب و غریب هستند.
کمربند ایمنى باید پیش کشنده باشد و سرنشینان 
را به صندلى بچسباند و ایربگ هم عمل کند تا انرژى 
جنبشى را خنثى کند که آسیب به سرنشینان نرسد، ولى 
مــا مى بینیم که در همه حوادث سرنشــینان آســیب 
مى بیننــد؛ یعنى در هر حادثه اى یــک اتفاق عجیب و 
غریب مى افتد. در حوادث پیش آمده به وفور خودروهایى 
را دیده ام که به ظاهر خیلــى باکیفیت بودند، اما هنگام 
حادثه بــه خوبى عمــل نکردند. مثــًال خودرویى که 
ایربگش عمل کرده پژو 207 بود، اما مى دانید چه زمانى 

ایربگ عمل کرد؟ شاید باور نکنید اما بعد از تصادف!
حریق خودروها و اتوبوس ها هم همینطور است. 
مثًال داخل کابین اتوبوس، صندلى و کفپوش باید نسوز 
باشــد یا اگر آتش مى گیرد باید بدون شــعله باشــد با 
پیشــروى یک متر در دقیقه ولى اتوبوس هاى ما درجا 
شــعله ور مى شــوند و سرنشــینان اتوبوس زنده زنده 
مى ســوزند. به نظر شــما همه اینها عجیب و غریب 

نیست؟ 

معلوم نیست
 ماجراى پشت پرده خودروسازان چیست

اینستاگرام تصمیم گرفته تا ویژگى حق اشتراك را نیز به سرویس 
خود اضافه کند. با ویژگى اشــتراك ماهیانــه، تولیدکنندگان 
محتوا مى توانند با پشتیبانى از فالور هاى خود درآمدزایى کنند. 
Instagram Subscriptions نام قابلیتى است که این 
شــبکه اجتماعى روى آن کار مى کنند. متا اعالم کرد که این 
برنامه با حضور چند اینفلوئنسر اینستاگرام ظرف همین چند روز 
آینده در آمریکا آغاز خواهد شد و تا چند ماه دیگر این سرویس 

در اختیار همه کاربران این شبکه اجتماعى قرار خواهد گرفت.
به این ترتیب کاربران اینســتاگرام بیزنس قــادر خواهند بود 
تا از فالوور هاى خود درآمد ماهانه قابل اتکا داشــته باشند. به 
این ترتیب که برخــى محتوا ها به صــورت اختصاصى براى 
فالوور هایى نمایش داده خواهد شــد که حق عضویت ماهانه 
یا ساالنه پرداخت کنند. به این ترتیب اســتورى ها، الیو ها و 
برچسب هایى مختص مشــترکان ویژه نیز اضافه خواهد شد. 
عالوه بر اینفلوئنسرها، رســانه هاى خبرى و خدماتى که گاه 
میلیون ها فالوور در اینستاگرام دارند نیز مى توانند از این قابلیت 

بهره ببرند.
به این ترتیب دکمه اشتراك یا Subscribe در پروفایل شما 
در کنار دکمه هاى Message و Email نمایش داده خواهد 
شد. با لمس این دکمه فالور هاى عالقه مند مى توانند نسبت به 
پرداخت حق اشتراك ماهانه اقدام کرده و برچسب اختصاصى 
خود را نیز دریافت کنند. اینستاگرام مى گوید تا سال 2023 از این 

حق اشتراك هیچ کمیسیونى نیز دریافت نخواهد کرد.

افشاگرى رئیس سابق راهور درباره مافیاى خودرو

در هفته هاى اخیر شاهد تصادفات بسیارى در جاده هاى کشور بودیم که یکى از بدترین این تصادفات در جاده بهبهان رخ داد و منجر به برخورد 59 خودرو شد. 
سردار سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور فرماندهى انتظامى کشور با اشاره به اینکه در حادثه بهبهان ایربگ هیچ خودرویى باز نشد، گفت: چرا ارابه مرگ تولید 
مى کنیم؟ چرا استانداردها کنترل نمى شود؟ چرا وزارت صمت کنترل نمى کند؟ حاال رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ عوامل اصلى کیفیت پایین خودروهاى 
داخلى را فاش کرده است. مهمترین بخش سخنان سرهنگ سیدهادى هاشمى، رئیس سابق پلیس راهور تهران بزرگ را در گفتگو با «همشهرى آنالین» بخوانید.

چنــدى پیــش اظهارنظــر جنجالــى دربــاره 
سرطانزا بودن سنگ هاى مزار از سوى مرجانه خراط 
صادقى، دکتراى محیط زیست، موجى از واکنش ها 
را دربین مردم و مجامع علمى کشور به راه انداخت. 
او معتقد است سنگ هاى گرانیتى در آرامستان ها به 
فراوانى استفاده مى شوند و برخى تحقیقات نشان 
داده است استفاده از این ســنگ ها به دلیل داشتن 
مواد پرتوزا مانند اورانیوم یکى از دالیل بروز برخى 

سرطان ها در بین مردم است.
در اولین اظهارنظرها، چهره نام آشناى حوزه محیط 
زیست کشور در گفتگو با «همشهرى آنالین» به 

این موضوع واکنش نشان داده است.
اســماعیل کهرم، استاد دانشــگاه و مشاور رئیس 
اسبق سازمان حفاظت محیط زیست کشور، ضمن 
رد تأثیر آرامســتان ها بر شیوع ســرطان  گفت: در 
شرایطى که مازوت سوزى در کشور به عنوان متهم 
شماره یک آلودگى هوا و شیوع سرطان بین مردم 
به اثبات رسیده، مطرح کردن چنین خبرى از اساس 
اشتباه است. ضمن اینکه میزان پرتوهاى محبوس 
درسنگ ها آنقدر ناچیز است که حتى قابل محاسبه 
نیســت. چه برســد به اینکه این پرتوها و گازهاى 
متصاعد شده از ســنگ ها بتواند بر سالمت انسان 

اثرگذار هم باشد.
وى گفت: من قبول نمى کنم که این ســنگ ها در 

آرامستان هاى ما بیشتر است. در کشور آمریکا که 
سنگ هاى قبر بسیار مجلل و بزرگ ساخته و به کار 
گرفته مى شوند، ممکن اســت سنگ ها ایجاد گاز 
رادون بکند که تأثیر آن هــم گمان نمى کنم قابل 

محاسبه باشد.
کهرم گفــت: در جایى که تقریبًا همه ســازه هاى 
شهرهاى ایران چندین برابر بیشتر از آرامستان ها از 
سنگ ها استفاده مى شود، پرداختن به سنگ مزار باز 

هم محلى از اعراب ندارد. 
کهرم در پاسخ به این سئوال که آیا طبق مطالعات 
و دانســته هایتان، پرتو زابودن سنگ ها به طورى 
که بر ســالمت مردم تأثیر داشته باشــد را قبول 
دارید، گفت: من در مطالعاتــم به چنین موضوعى 

برخورد نکرده ام. البته ایــن را بگویم که در داخل 
ســنگ ها و حتى طالیى که بین ما ایرانى ها بسیار 
محبوب و پر استفاده است، انواع و اقسام ترکیبات 
وجود دارنــد. منتها باید ببینیم ایــن ترکیبات چند 
درصد است که سرطان زا هم باشد؟ ثانیًا ترکیبات 
داخل ســنگ ها چقدر آزاد هســتند که پرتوزایى 
کنند؟ به بیان دیگر، پرتوهــا و ترکیبات، در داخل 
ســنگ ها اسیر هســتند و قفل شــده اند و میزان 
پرتوزایى شان بسیار بســیار ناچیز است. ضمنًا اگر 
بخواهیم به تأثیر امواج بر ســالمت مردم اشــاره 
کنیم، اولویت هاى بســیار زیادى وجود دارند که 
ســرطانزا بودن ســنگ مزار در مقابل آن اصًال به 

حساب نمى آید. 

قابلیت جدید
 و جذاب اینستاگرام  

رفتن به آرامستان باعث سرطان نمى شود!
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آغاز روند آرام 
افزایش دما در استان 

کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان بـا بیان اینکه روز شـنبه سـردترین روز هفته 
بود، از افزایش 2 تـا 3 درجه اى دماى و آغـاز روند آرام 
افزایش دما در استان خبر داد. آسیه آقایى با اعالم اینکه 
دماى هوا در بیشتر مناطق استان 2 تا 3 درجه افزایش 
خواهد داشت، گفت: در چند روز آینده در استان بارشى 
نخواهیم داشت. آقایى با بیان اینکه دماى شهر اصفهان 
در گرم تریـن زمان روز شـنبه بـه 9 درجه سـانتى گراد 
و کمینه رو ز یکشـنبه بـه منهاى 8 درجه سـانتى گراد 
خواهد رسید، خاطرنشـان کرد: در این مدت گرم ترین 
نقطه اسـتان خور و بیابانک با 11 درجه سـانتى گراد و 
سـردترین نقطه بوئین میاندشـت با منهـاى 17 درجه 

سانتى گراد خواهد بود.

امدادرسانى
 به 50 حادثه دیده در کوالك

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از امدادرسـانى به 50 حادثه دیده در بـرف و کوالك در 
محورهاى مواصالتى استان طى 24 ساعت منتهى به 
روز شنبه خبر داد. داریوش کریمى درخصوص وضعیت 
امدادرسانى نیروهاى امدادگر به حادثه دیدگان در شرایط 
برف و بارندگى در محورهاى مواصالتى استان، اظهار 
کرد: طى این مدت با توجه به وضعیت نامسـاعد جوى 
در بخش هایى از جاده هاى اسـتان، تیم هـاى امدادگر 
جمعیت هالل احمـر اصفهان بـه منظور پاسـخ گویى 
سـریع به حوادث احتمالـى در حالـت آماده باش کامل 

قرار داشتند.

مسمومیت
 30 نفر در 48 ساعت

مدیرکل مدیریت بحـران اسـتاندارى اصفهان گفت: 
در مدت 48 سـاعت منتهى بـه روز شـنبه 30 نفر براثر 
استنشـاق گاز منوکسید کربن در اسـتان مسموم که از 
این تعداد 21 نفر به مراکز درمانى اعزام شـدند. منصور 
شیشـه فروش افزود: این حوادث در پـى کاهش دما و 
افزایش مصرف غیرایمن لوازم گرمازا از جمله نقص در 
بخارى، پکیج، آبگرمکن، دودکش هاى غیراستاندارد و 

نشت گاز رخ داده است.

صادرات از اصفهان
 4 برابر واردات است 

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
حجم کاالهاى صادراتى از این استان چهار برابر واردات 
آن است که مثبت بودن تراز تجارى در اصفهان را نشان 
مى دهد. ایرج موفق افزود: سـال 98 بیش از یک هزار 
و 255 قلم کاال و در سال گذشـته هم یک هزار و 421 
قلم کاال به یکصد کشور جهان از اصفهان صادر شد که 
نشـان دهنده ظرفیت قابل قبول اسـتان در این زمینه 
اسـت که باید بیش از پیش مورد توجه قـرار گیرد. وى 
گفت:  عراق، پاکسـتان، افغانسـتان، ترکیه، ارمنستان 
و چین بیشـترین واردکننـدگان محصـول از ایران به 

شمار مى روند

انتصاب مدیرعامل مترو 
سید رضا مرتضوى اسـتاندار اصفهان با قبول پیشنهاد 
شهردار اصفهان در حکمى سید محسـن واعظى فر را 
به عنـوان مدیرعامل سـازمان قطار شـهرى اصفهان 
منصوب کرد. واعظى فر پیش از این مجرى خط 2 قطار 

شهرى اصفهان بود.

یگان ویژه استخدام مى کند  
غالمرضا هاشـمى زاده فرمانـده انتظامى شهرسـتان 
اردستان با بیان اینکه پلیس یگان ویژه استان اصفهان 
براى تکمیل نیروهاى مورد نیاز خود نیرو جذب مى کند، 
خاطرنشـان کرد: متقاضیان با مدرك تحصیلى دیپلم 
از تمام رشـته هاى تحصیلى و داراى شـرایط سنى 18 
تا 25 سـال مى توانند در فرماندهى انتظامى اردسـتان 
براى استخدام در پلیس یگان ویژه استان ثبت نام کنند.

خبر

رئیس اتحادیه میوه و ســبزى اصفهــان گفت: اینکه 
برخى شــایعه مى کنند میوه ها در انبارها ســرمازده  و 
خریدار نداشته، صحت ندارد چرا که  امسال در انبار هاى 

نگهدارى میوه ها سرمازدگى نداشتیم.
نوروزعلى اسماعیلى با اشاره به آخرین وضعیت بازار میوه 
در سطح استان اصفهان اظهار کرد: اینکه برخى شایعه 
مى کنند میوه ها سرمازده  و خریدار نداشته، صحت ندارد 
چرا که  امسال در انبار هاى نگهدارى میوه ها سرمازدگى 
نداشتیم، به این علت که پرتقال ها در انبارهاى شمال و 
سردخانه ها وجود دارند، سیب و کیوى هم در سردخانه 
مخصوص و مجهز  نگهدارى مى شوند، اغلب میوه ها در 

انبار ها و سردخانه هاى مناطق کازرون هستند  که در  آن 
منطقه سرما زدگى نداشتیم.

رئیس اتحادیه میوه و ســبزى اصفهــان افزود: قدرت 
خرید مردم کم شده است، مردم  نسبت به گذشته توان 
اقتصادى براى خرید میوه ندارند، اما خوشبختانه کمبود 
میوه نداشته ایم  میوه هاى فصل به صورت فراوان در بازار 
موجود هستند اما خریداران کم ولى هیچ مشکلى در بازار 
وجود ندارد .اسماعیلى با اشــاره تمهیدات اندیشه شده 
براى سبد خرید میوه مردم در شب عید نوروز متذکر شد: 
یکسرى تصمیماتى گرفته شده که سفره شب عید مردم  

از میوه خالى نخواهد ماند.

مدیرعامل ســازمان میادین میوه و تره بار و ســاماندهى 
مشاغل شهرى شــهردارى اصفهان یکى از تکالیف ویژه 
بازارهاى روز کوثر را انجام اقدامات الزم در راستاى تنظیم 
بازار دانســت و گفت: بر قیمت همه اجناس در این بازارها 

توسط ناظران مستقر، کنترل و نظارت مى شود.
امیرحسین ماه آورپور اظهار کرد: سازمان میادین شهرى در 
بحث نرخ گذارى اقالم معیشتى و تنظیم بازار، بازارهایى را در 
سطح شهر اصفهان ایجاد کرده و در حیطه نظارتى خود قرار 
داده است که به عنوان بازارهاى روز کوثر شناخته شده است.

وى با بیان اینکه در حال حاضر 13 بازار روز کوثر در نقاط 
مختلف شهر در حال خدمات رسانى به شهروندان اصفهانى 

است، افزود: بازارهاى کوثر در راســتاى وظیفه و رسالت 
اصلى تنظیم بازار با نظارت دقیق خدمت رسانى مى کنند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهى مشاغل 
شهرى شــهردارى اصفهان تصریح کرد: خط قرمز ما در 
فعالیت بازارهاى کوثر، کیفیت، نرخ گذارى مناسب و برخورد 

مناسب با شهروندان است.
وى ادامه داد: از جمله مباحثى کــه به صورت روزانه براى 
نرخ گذارى دقیق با پایین ترین نرخ سطح شهر مورد توجه 
قرار مى گیــرد و نظارت کیفى و کمى بــر روى آنها انجام 
مى شود، مواد پروتئینى شامل گوشت مرغ، گوشت ماهى 

و گوشت قرمز است.

نظارت ویژه بر قیمت کاالهاى 
بازارهاى کوثر

تکذیب سرمازدگى میوه ها 
در انبارها

انتصاب مدیرعامل جدید ذوب آهن اصفهان تکذیب 
شد.

روابط عمومى ذوب آهن اصفهــان اعالم کرد: با 
توجه به نشر خبرى بدون منبع در خصوص انتصاب 
مدیرعامل جدید ذوب آهن اصفهــان، با تکذیب 
کامل این خبر، به اطالع مى رساند مدیریت کنونى 
این شرکت که دستاورد هاى آن از سال 97 موجب 
تحوالت ســازنده و پیشــرفت این مجتمع عظیم 
صنعتى شــده با تمام توان به فعالیــت خود ادامه 

مى دهد.

این روابــط عمومى اعالم کــرد: هرگونه انتصاب 
در ذوب آهن اصفهان از طریق رســانه هاى رسمى 
این شــرکت منتشــر مى شــود و به اطالع عموم 
مردم مى رســد توجه به شــایعات و گمانه زنى ها 
تنها تشویش افکار عمومى به ویژه تالشگران این 

مجتمع عظیم صنعتى را به دنبال دارد.
گفتنى است روز پنجشنبه خبرگزارى صداوسیما در 
خبرى اعالم کرد مدیرعامل ذوب آهن تغییر کرده 
است. این خبرگزارى شخص دیگرى را به عنوان 

مدیرعامل جدید اعالم کرده بود. 

دریا قدرتى پور
 نویســنده و کارگردان تئاتر کمدى «گربه شور» 
گفت: من این تئاتــر را براى مخاطبــان گارانتى 
مى کنم و کیفیت آن را تضمین مى کنم به این علت 
که مطمئن هســتم مخاطبان از تماشاى این تئاتر 

لذت مى برند.
امید نیاز در نشســت خبرى که با حضور جمعى از 
خبرنگاران اصفهان در ســالن اجتماعات مجتمع 
فرهنگى مطبوعاتى اصفهان برگزار شد در پاسخ به 
سئوال «نصف جهان» مبنى بر اینکه چرا تئاتر این 
روزها کمتر در سبد خانواده ها دیده مى شود و نسبت 
به دوران ارحام صدر کمتر مى توانیم مخاطب پر و 
پا قرص تئاتر در اصفهان داشته باشیم اظهار کرد: 
یکى از بى رحمانه ترین کارها مقایسه است به این 
خاطر که ما امروز با شرایط زیستى، مدیاهاى مختلف 
و شبکه هاى تلویزیونى سر و کار داریم و نسبت به 

قبل مردم زمان کمترى دارند. 
وى ادامه داد: ضمن احترام به پیشکسوتان که اگر 
آنها نبودند ما نیز نبودیم گفت: در گذشــته ظرفیت 
و مجال براى دیده شدن بیشــتر بود، ضمن اینکه 
ارتباط آثار هنرى با مردم بیشتر بود و رسانه ها رقیب 
کمترى داشتند. آن زمان قصه فرق داشت و بنابراین 
قیاس مع الفارق است که بخواهیم گذشته را با امروز 

مقایسه کنیم. 
این کارگردان تئاتر ادامه داد: گاهى ما تئاترى ها هم 
دلزده مى شویم وقتى که سیاستگذارى مناسبى در 
این عرصه براى مردم نمى شــود و همه تئاترها به 
یک چشم دیده مى شوند. وى با تأکید بر اینکه یکى 
از دغدغه هاى من در زمینه هنر نمایش، موسیقى 
و... عدم برنامه ریزى و زیر ساخت هاى مناسب و 
نبود رنکینگ چه به لحاظ قیمت فروش بلیت و چه 
اجراست گفت: باید عیار کار مشخص شود تا هیچ 
حقى ضایع  نگردد اما متأسفانه بعضى از متولیان هنر 
هر کدام ساز خود را کوك کرده و ملوك الطوایفى 
عمل مى کنند ودر اعمال سیاستگذارى آثار هنرى، 

با هم متفاوت هستند.
نیاز تصریح کرد: گویا در این زمانه هر کسى صدایش 
بلندتر باشد و مزه هاى اخالقى در اثرش بیشتر باشد 
موفق تر اســت این در حالى اســت که کمدى یک 
طنز موقعیت است و متأســفانه ما داریم بر سر قبرى 
عزادارى مى کنیم که مرده اى در آن نیســت چرا که 
مردم تماشاى فوتبال را به دیدن تئاتر ترجیح مى دهند.
نویسنده و کارگردان تئاتر کمدى «گربه شور» ضمن 
اشاره به متفاوت بودن این تئاتر کمدى با تئاتر طنز 
گفت: متأسفانه ما در زمینى بازى مى کنیم که فاقد 
زیرساخت هاى الزم است، در پشت هر تئاتر کمدى 
اگر هویت یک اندیشه واقعى تعریف شود آن اندیشه  
مدام در حال زایش خواهد بود. هنگامى که ما تفکر 
مى کنیم یعنى یک اندیشه را دریافت مى کنیم. ما 
هنرمندان جوان دستبوس پیشکســوتان تئاتر در 

دوران هاى گذشته  هســتیم اما  بى انصافى است 
که هنرمندان امروز را با هنرمندان دیروز مقایســه 
کنیم  چرا که هر کدام از ما حتى  در اثر انگشت هم 
با یکدیگر متفاوتیم. همانطور که هنرمندان فردا را 

نمى توان با هنرمندان امروز مقایسه کرد.
نیاز اضافه کرد: بدون شک تئاتر کمدى «گربه شور» 
مخاطب را با توجه به مفاهیم به یک مسیر مشخص 
مى برد، ما براى ارتباط بهتر با مخاطب خود از عناصر 
بصرى بسیارى اســتفاده کردیم و تماشاگر حین 
تماشاى این تئاتر،کلیه هنرمندان را به روى صحنه، 

چون یک تن واحد خواهد دید.
امید نیاز گفــت: فرق این تئاتر بــا دیگر تئاترهاى 
کمدى در این اســت که این نمایش مخاطب را به 
اندیشــیدن وامى دارد و بدون شک عالقه مندان 
هنرکه نگاه اندیشــه ورزى دارنــد از آن حمایت 

خواهند کرد.
در این نشســت، جواد مدنى، یکى از بازیگران این 
تئاتر کمدى هم گفت: مــا در این نمایش کمدى، 
کسى را نمى خندانیم اما مطمئن باشید مردم خواهند 

خندید وهم گریه مى کنند.
حسن جویره، بازیگر پیشکسوت تئاتر اصفهان هم با 
اشاره به زحمات 27 نفر به عنوان عوامل این کار گفت: 
سخت است که شما مخاطب مشکل پسند اصفهانى را 
بخندانى، خندیدنى که از ته دل باشد نه لبخندى از روى 
تمسخر! اما به شما قول مى دهم تماشگران با دیدن این 
کار از ته دل خواهند خندید چون ما تمام تجربه سالیان 
خود را در اختیار تماشاگر عزیزى که سخاوتمندانه بلیت 
تهیه کرده و متفکرانه مى خواهد نمایشى را ببیند و در 

مورد آن صحبت کند قرار مى دهیم. 
على ربیعى، تهیه کننده تئاتر کمدى «گربه شور» 
هم در جمع خبرنگاران گفت: متأسفانه هیچ نهادى 
دولتى و خصوص تهیه کنندگى تئاتر را به رسمیت 
نمى شناسد در صورتى که این یک اشکال است و از 

لحاظ اصولى و حرفه اى جاى سئوال دارد.
 وى افزود: صفر تا صد این کار کامًال با یک دیدگاه 
تخصصى اســتارت خورد و بیــش از 200میلیون  
تومان هزینه داشــت در صورتى که با همین مبلغ 
مى توان یک فیلم کوتاه ســاخت اما همه سعى ما 
با وجود مشکالت بر این بود که کارى با کیفیت به 
روى صحنه برود ومتأسفانه  تا به امروز از تهیه کننده 
که در بخش خصوصى ورود پیدا مى کنند حمایت 

معنوى و مادى نمى شود.
گفتنــى اســت؛ تئاتر کمــدى «گربه شــور» به 
نویســندگى و کارگردانى امید نیاز و تهیه کنندگى 
على ربیعى که پروژه آن در مهر ماه ســال 98 کلید 
خورد و به دلیل شــیوع کرونا به مرحله اجرا نرسید 
اما باالخره بعد از دو ســال انتظار در اول بهمن ماه 
سال جارى در سالن اصلى استاد فرشچیان افتتاح 
شــد و به روى صحنه رفت و تا 30 بهمن ماه ادامه 

خواهد داشت.

 تکذیب خبر انتصاب مدیرعامل جدید ذوب آهن

نویسنده وکارگردان تئاتر کمدى «گربه شور»:

متولیان هنر، ملوك الطوایفى عمل مى کنند

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى اصفهان گفت: خطر آتش سوزى بیخ گوش 
8 هزار و 500 واحد صنفى در بازار بزرگ اصفهان است، 

اما اصناف در این زمینه همکارى الزم را ندارند.
ابراهیم مطلبــى در گفت وگو با خبرنگاران، با اشــاره 
به آتش سوزى جمعه شــب در مغازه کفش فروشى در 
بازار کفاشان بازار بزرگ اصفهان، اظهار کرد: یکى از 
چالش هاى اساسى در کالن شهر اصفهان ایمنى بازار 
بزرگ این شهر است. وى افزود: در این زمینه بیشترین 
نقش را اتاق اصناف اصفهان دارد، درحالى که در چند 
سال گذشته اتاق اصناف براى ایمنى اصناف همکارى 

الزم را نداشته است.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى اصفهان به رایزنى هاى اخیر با اتاق اصناف 
اشاره و اظهار کرد: بازدیدهاى مشترکى نیز با همکارى 
اتاق اصناف از واحدهاى صنفــى بازار بزرگ اصفهان 
داشــته ایم و موارد غیر ایمن را بــه مالکان واحدهاى 

صنفى اعالم کرده ایم.

وى با اشاره به وجود 8 هزار و 500 واحد صنفى در بازار 
بزرگ اصفهان، گفت: باید قانــون مدون و الزام آورى 
براى ایمنى واحدهاى صنفى داشته باشیم که به واسطه 
آن در واحدهاى صنفى و به ویژه اصناف اصفهان به خود 
ایمنى بازار برســیم. چنانچه در یکى از حریق ها بازار 
بزرگ اصفهان تعطیل باشد، شــاهد حادثه اى فاجعه  

بارتر از بازار تبریز خواهیم بود.
مطلبى با بیان اینکــه تاکنون تذکــرات زیادى را به 
اداره کل میــراث فرهنگى، اداره بــرق و اتاق اصناف 
اصفهان براى ایمنى بازار داده ایم، تصریح کرد: شبکه 
تارعنکبوتى برق کشى در بازار اصفهان بسیار خطرناك 
است، اما هیچ نهادى تاکنون توجه ویژه به این مسئله 

نداشته است.
وى با اعالم اینکه عزم ما ایمن سازى بازار است، افزود: 
جلسه اى با اعضاى شوراى شهر و نمایندگان مجلس 

داشتیم تا شاهد تکرار این حوادث نباشیم.
وى با بیان اینکه طرح مطالعاتــى پهنه بندى خطر و 
ارزیابى ریســک در بناهاى تاریخى اصفهان توســط 

آتش نشــانى و با همکارى دانشــگاه اصفهان انجام 
شده و کتاب آن نیز چاپ شده است، ادامه داد: ارزیابى 
ریسک خطر در بازار نیز آغاز شــده و تا یک ماه آینده 
نقشــه پهنه بندى خطر در بــازار اصفهــان نیز آماده 

خواهد شد.
مطلبى با بیــان اینکــه در بــازار بــزرگ اصفهان 
کاربرى هــاى خطرناکــى از جملــه کارگاه هــاى 
طالسازى فعالیت دارند، اضافه کرد: در این کارگاه ها 
از کپسول هاى 11 کیلوگرمى گاز مایع و کپسول هاى 
هوا استفاده مى شود که بسیار خطرآفرین است و نمونه 
این حادثه را یک ماه گذشته در بازار اصفهان داشتیم که 
به علت حضور به موقع آتش نشانان و باوجود دسترسى 

بسیار سخت و تصرف هاى کسبه، اطفا شد.
وى با بیان اینکه پاساژهاى چهارباغ نیز تحت بررسى 
ایمنى قرار گرفته و مــوارد ایمنى را به هیئت امنا تذکر 
داده شده اســت، افزود: ما تذکرات را مى دهیم اما رفع 
آن ها هنوز براى کسبه الزام آور نیست و براى این مهم 

باید قانون محکمى داشته باشیم.

خطر آتش سوزى بیخ گوش
 8500 مغازه بازار 

ســخنگوى دانشــگاه علــوم پزشــکى اصفهان 
گفت: تعــداد بیماران ســرپایى داراى عالئم کرونا 
و ســرماخوردگى در این اســتان رو بــه افزایش و 
اومیکرون سویه غالب همه گیرى کووید-19 است.

پژمان عقدك افزود: در  کشور نیز در یک هفته اخیر 
تعداد موارد قطعى و مثبت ابتــال به کرونا از یکهزار 
و 500 به بیــش از پنج هزار نفر رســیده هرچند در 
اســتان اصفهان با فراز و فرودهایى همراه است اما 
در مجموع، تعداد موارد سرپایى افزایش یافته است.

وى با بیان اینکه تعداد افــرادى که به دلیل عالئم 
کووید-19 و ســرماخوردگى به پزشــکان مراجعه 
مى کنند بیشتر شده است، اظهار داشت: در 2 هفته 

اخیر تعداد موارد ابتــالى قطعى و مثبت به کرونا در 
استان تقریبا 2 برابر شده است.

عقدك با اشــاره به اینکه در چند روز اخیر حدود 92 
درصد موارد ابتال را اومیکرون و هشت درصد را دلتا 
در نظر مى گرفتیم، تصریح کرد: اما در زمان حاضر 
همه موارد ابتال به کرونا را با سویه اومیکرون در نظر 
مى گیریم و دیگر تست جداگانه براى تشخیص این 

سویه انجام نمى شود.
وى با بیان اینکه بیشــتر مراجعه افراد به پزشکان 
در این روزها به دلیل ابتــال به ویروس هاى قدیمى 
ســرماخوردگى، آنفلوآنزا و آدنو ویروس (با عالئم 
سرماخوردگى) است، خاطرنشان کرد: بعنوان مثال 

از حدود 100 فرد مراجعــه کننده، بین 70 تا 80 نفر 
داراى عالئم این ویروس ها و 10 تا 20 درصد کرونا 

هستند.
وى با اشاره به اینکه در 2 تا سه هفته آینده احتمال 
افزایش مجدد این بیمارى ها وجود دارد تاکید کرد: 

تاکنون فوتى از اومیکرون در اصفهان نبوده است.
وى همچنین درباره کاهش آمار مرگ و میر ناشى 
از کرونــا در هفته هاى اخیر توضیــح داد: چند روز 
در هفته اخیر تعــداد مرگ و میر قطعــى کرونا در 
استان اصفهان به صفر رسید و تعداد بیماران بدحال 
بسترى در بخش مراقبت هاى ویژه به کمتر از 40 

نفر رسیده است .

خشک شدن زاینده رود و  برخى مسائل دیگر باعث شده که این شایعه نادرست در میان 
مردم گسترش یابد که آب اصفهان آلوده است. موضوعى که مدیر مرکز پایش و نظارت 
بر کیفیت آب و فاضالب استان اصفهان آن را تکذیب کرد و گفت: آب آشامیدنى شهر 

اصفهان صد درصد سالم است.
فهیمه امیرى در گفتگو با «نصف جهان» افزود: شرکت آب و فاضالب اصفهان ماهیانه 
تمام آیتم هاى مربوط به مسائل بهداشتى، میکروبى، شیمیایى، ریزآالینده هاى معدنى 

و بیولوژیکى آب آشامیدنى را مورد بررسى و پایش قرار مى دهد.
وى افــزود: مرکز بهداشــت اســتان اصفهان بــه عنــوان ناظر عمــل مى کند 
و تمامــى مــوارد را زیر نظــر دارد بــا توجه بــه اینکــه کیفیت آب شــرب خط 

قرمز ماست.
امیرى تأکید کرد: روزانه 27 آزمایشــگاه تخصصى آب با بهره گیــرى از نیرو هاى 
متخصص، سنجش سالمت و کیفیت آب را بر عهده دارند با توجه به اینکه تصفیه خانه 
بابا شیخ على اصفهان یکى از بزرگ ترین تصفیه خانه هاى خاورمیانه محسوب مى شود 

و به صورت پیشرفته ازن زنى و کلرزنى نهایى آب در آن انجام مى شود.

افزایش موارد سرپایى ابتال به سرماخوردگى و کرونا در اصفهان 

 آب شرب اصفهان آلوده نیست
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عزت ا... رمضانى فر، بازیگر پیشکســوت مى گوید اگر آدم هاى حســود در پیش از 
انقالب نبودند، او در عرصه بازیگرى، بیشتر دیده مى شد.

رمضانى فر گفت: من با سعید پورصمیمى و اسماعیل محرابى در دبیرستانى واقع در 
میدان شاپور درس مى خواندم و ما براى بچه هاى مدرسه در مناسبت هاى مختلف 
نمایش بازى مى کردیم. او ادامه داد: وقتى متوجه شــدیم به کار بازیگرى عالقه 
داریم به کالس هاى حمید ســمندریان رفتیم و پس از گذراندن یک دوره 9 ماهه، 

وارد کار بازیگرى شدیم.
بازیگر قدیمى ســینما ، تئاتر و تلویزیون، خاطرنشــان کرد: در اوایل کار وقتى در 
برنامه زنده اى حضور پیدا کردم از روى شیطنت رفتم تا یک مشت آجیل از روى میز 
بردارم، اما حین برگشت پایم به یک میله گیر کرد و تمام دکور روى زمین ریخت. 
او ادامه داد: من و دوستم بعد از این خرابکارى خودمان را پنهان کردیم. تهیه کننده 
و کارگردان همچنان دنبال علت این اتفاق بودند، این یکى از خاطرات جالبى است 

که همیشه آن را به یاد دارم.
رمضانى توضیح داد: یکى از سختى هاى بازیگرى این است که باید مثل یک بچه 
مدرســه اى دیالوگ حفظ کنیم و آن نقش را بازى کنیم، خیلى وقت ها که فشــار 
کار زیاد است نمى رســیم دیالوگ ها را حفظ کنیم و خودمان با پیشینه ذهنى بازى 

مى کنیم.
او بیان کرد: در حال حاضر در سریال «داستان یک شهر» به کارگردانى محمدرضا 
آهنج بازى مى کنم و فیلم جدیدى را هم به کارگردانى خودم و محمدرضا صادقى راد 

قرار است شروع کنیم که نقش اصلى این اثر را هم خودم بازى مى کنم.
اودرباره این که «فیلم سینمایى گاو یکى از ماندگارترین فیلم هاى تاریخ سینماى 

ایران اســت و اولین حضور حرفه اى او در عرصه سینما محســوب مى شود، این 
اتفاق چگونــه رخ داد؟» مى گوید: «داریوش مهرجویى همــه بازیگران فیلم را از 
تئاترى ها انتخاب کرد. یک روز به اداره تئاتر آمدند و گفتند براى نقش پسر روستایى 
عقب افتاده هنوز بازیگرى را انتخاب نکرده ایم. زنده یاد جعفر والى خیلى دوســت 
داشت این نقش را بازى کند و تســت هم داده بود ولى مهرجویى قبول نکرده بود. 
چند بازیگر که بازى ام را در تئاتر دیده بودند، مــرا به مهرجویى معرفى کردند و در 

دقیقه نود به گروه اضافه شدم.» 
او ادامه مى دهد: «فیلم گاو را براى اولین بار در سالن کوچک وزارت فرهنگ و هنر 
سابق با حضور منتقدان، ارباب جراید و بازیگران اکران کردند. نقش من خیلى بیشتر 
بود و بعد از اکران همه دورم جمع شدند و بازیگران اصلى قهر کردند و رفتند. فرداى 
آن روز شنیدم بازیگران زیرآبم را زده و انتقاد کرده اند که رمضانى فر قهرمان قصه 
شده در صورتى که مش حســن نقش اصلى است . خالصه آن قدر گفتند که دو سه 

سکانس از بهترین بازى هایم را درآوردند.» 
رمضانى فر مى گوید: «اگر آدم هاى حســود نبودند، دیده مى شدم. قبل از انقالب 
سوپراستارها در مونتاژ دخالت مى کردند و اگر بازیگر مقابل شان مى درخشید، مثًال 
مى گفتند کلوزآپ هایش را درآورید تا خودشــان دیده شوند. در فیلم گاو هم با من 
همین کار را کردند. معتقدم رمز ماندگارى یک هنرمند جلوى چشــم بودن است، 

یعنى اگر جلوى چشم نباشى، به فراموشى سپرده مى شوى.»
رمضانى فر اظهار کرد: یکى از خاطرات من در فیلم گاو این بود که وقتى در جمعى 
عمومى قرار مى گرفتیم، مردم مى گفتند: بازیگر هاى گاو آمدند، که من هم در جواب 

مى گفتم ما هنوز گوساله ایم و گاو نشده ایم.

عزت ا... رمضانى فراز خاطرات بازى اش در فیلم «گاو» مى گوید؛

سریال «رعد و برق» به کارگردانى بهروز افخمى و سوپراستارها زیرآبم را زدند!
تهیه کنندگى داود هاشمى که ماه رمضان گذشته به 
عنوان سریال مناسبتى شبکه پنج سیما معرفى شد و 
حتى یک قسمت از آن نیز به روى آنتن رفت، اکنون 
پس از گذشت چندین ماه و در حالى که کمتر از سه ماه 
دیگر ماه رمضان آینده از راه مى رسد، هنوز به پخش 

نرسیده و خبرى رسمى هم از ادامه تولید آن نیست.
«رعد و برق» در فروردین ماه سال جارى و با شروع 
ماه مبارك رمضان، قرار بود سریال مناسبتى تلویزیون 
باشــد اما در اولین روز ماه رمضان در حالى که دیگر 
سریال ها از شبکه هاى مختلف به پخش رسیدند، 
قســمت اول «رعد و برق» به آنتن نرسید و با یک 
روز تاخیر در روز دوم ماه رمضان پخش شد. در ادامه 
پخش قسمت دوم این مجموعه نیز با مشکل مواجه 
شده و سازندگان مشکالت فنى و دشوارى ساخت را 

بهانه این تاخیر عنوان کردند.
اما اتفاق عجیب، آن بود که تلویزیون پس از آن، دیگر 
هیچ وقت رنگ «رعد و برق» افخمى را به خود ندید! 
ماه رمضان به پایان رسید، تابستان و پاییز هم گذشت 
اما در آخرین ماه هاى سال جارى و شروع رمضانى 
جدید دو هفته پس از ســال نو، هنوز خبرى از پایان 
ساخت یا به آنتن رسیدن سریال «رعد و برق» نیست.
در آخرین گفت وگوى ایسنا با تهیه کننده این سریال 
که حدود پنج ماه قبل انجام شد، هاشمى اظهار کرد 
که هنوز قسمت هایى از تصویربردارى و مراحل پس 
از تولید این مجموعه باقى مانده است. این تهیه کننده 
پیش بینى کرد که «رعد و برق» در مهر ماه و با 6 ماه 
تاخیر آماده پخش مى شود. اما اکنون و در اواخر دى 
ماه هنوز خبرى از این سریال تلویزیونى نیست. این 
در حالى است کمتر از سه ماه دیگر ماه رمضان، دوباره 
از راه مى رسد و تلویزیون باید خودش را براى پخش 

سریال هاى مناسبتى جدید آماده کند.
بهروز افخمى اواخر ســال 98 ساخت سریال «رعد 
و برق» را درباره حادثه وقوع سیل 1398 در مناطق 
سیل زده شمال کشور آغاز کرد. ســیلى ویرانگر و 
مهیب که از اسفند 1397 بر اثر بارندگى هاى شدید 
در اســتان هاى شــمالى ایران، از جمله گلستان و 
مازندران و خراسان شمالى و جنوب و جنوب غرب 
کشور متأسفانه خرابى هاى بسیارى به بار آورد و جان 
تعدادى از هموطنانمان را گرفت و شمارى را نیز بى 

خانمان کرد.

جواد عزتى بــه عنوان اولین بازیگر ســریال جدید 
محمدحسین مهدویان انتخاب شد.

یکى از پروژه هاى محمدحسین مهدویان که هنوز به 
مرحله تولید نرسیده و احتمال دارد پس از تکمیل فیلم 
سینمایى «مرد بازنده»، سراغ آن برود، سریال نمایش 
خانگى «سرخ سفید» است که پیش از این اخبار آن 

در خبرگزارى صبا منتشر شده بود.
حال بر اســاس شــنیده ها، جواد عزتــى به عنوان 
نخستین بازیگر این سریال درنظر گرفته شده است.

ایــن مجموعــه بــه تهیه کنندگــى محمدرضا 
تخت کشیان، درامى اجتماعى-خانوادگى را روایت 
مى کند که به زندگى چند کاراکتر در کوران اتفاقات 
سیاسى سال هاى نخســت پس از انقالب اسالمى 

مى پردازد.
سریال «سرخ سفید» در 30 تا 40 قسمت، با اقتباس 
از رمانى به همین نام، نوشته مهدى یزدانى خرم براى 
پخش از پلتفرم نماوا در سال 1401 به تولید مى رسد.

جواد عزتى و محمدحســین مهدویان از زوج هاى 
موفق بازیگر-فیلمساز سال هاى اخیر به شمار مى آیند 
که با چند همکارى، مورد بوده اند. فیلم سینمایى «مرد 
بازنده» دیگر همکارى جدید این دو، قرار اســت در 

چهلمین جشنواره فیلم فجر رونمایى شود. 
عزتى پیشتر بازیگر نقش اصلى «زخم کارى» اولین 
تجربه مهدویان در نمایش خانگى بوده و در فیلم هاى 
«ماجراى نیمروز»، «التارى» و «ماجراى نیمروز: 

رد خون» نیز با این کارگردان همکارى کرده است.

محسن کیایى بازیگر شناخته شده سینماى کشور که تاکنون در بیش از 20 فیلم سینمایى به ایفاى نقش 
پرداخته با ایفاى نقش اول فیلم سینمایى «نگهبان شب» ساخته رضا میرکریمى به دنبال کسب نخستین 

سیمرغ بلورین این جشنواره در کارنامه کارى خود است. 
کیایى که در ابتدا تنها در آثار برادر خود به ایفاى خود مى پرداخت حال و پس از اثبات توانایى اش توانسته نظر 
کارگردانان دیگرى را نیز به خودش جلب کند، وى تاکنون در اکثریت آثار نقش مکمل و یا فرعى را انتخاب 
مى کرد اما در نهایت توانست با ایفاى نقش در فیلم سینمایى «نگهبان شب» در مقام بازیگر نقش اول فیلم 

راهى مهمترین رویداد سینمایى کشور شود. 
وى که همیشه زیر سایه مصطفى کیایى برادر کارگردان خود قرار داشت حال به عنوان یک بازیگر مستقل 
پا به عرصه گذاشته و براى نقشى انتخاب شده که شاید بتواند براى نخستین بار نامزدى و سیمرغ بلورین 

جشنواره فیلم فجر را برایش به ارمغان بیاورد. 
محسن کیایى، تورج الوند، الله مرزبان، على اکبر اصانلو، صفورا خوش طینت، فهیمه هرمزى، زهرا اسالمى، 

پرهام غالملو، محمدصادق ملک، على غابشى، مهراد اکبرآبادى، ایمان سلگى، نوید بانى، ویشکا آسایش 
و کیومرث پوراحمد جمع بازیگران «نگهبان شب» را تشکیل مى دهند.

فیلم قبلى رضا میرکریمى «قصر شــیرین» با دریافــت بیش از 20 جایزه بین المللــى، حضور موفقى در 
فستیوال هاى جهانى و مورد اســتقبال و توجه مردم نیز قرار گرفت. با توجه به کارنامه موفق میرکریمى و 
حساسیت هاى او و موضوع جنجالى «نگهبان شــب» این فیلم یکى از مهم ترین فیلم هاى جشنواره فیلم 

فجر امسال خواهد بود.
فیلم درام اجتماعى «نگهبان شب» به نویسندگى مشترك رضا میرکریمى و محمد داوودى و کارگردانى و 
تهیه کنندگى رضا میرکریمى مردادماه سال گذشته کلید خورد. تازه ترین اثر رضا میرکریمى به گفته خودش 
از داستانى خاص و جنجالى برخوردار است؛ اما تاکنون اطالعاتى درباره محوریت کلى داستان فیلم «نگهبان 
شب» رسانه اى نشده است. میرکریمى که تعدادى از بازیگران فیلم جدیدش را در پى انتشار فراخوان انتخاب 

کرده بود، با این اثر نیز مانند ساخته هاى قبلى خود چند چهره تازه به سینماى ایران معرفى خواهد کرد. 

اولین تالش جدى محسن کیایى براى کسب سیمرغ 
ش

ر
و
م

و
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کامبیز دیرباز در گفت وگو با برنامه «استودیو هشت» که روى آنتن رادیو نمایش مى رود، از ماجراى 
قهر خود با سریال «آقازاده» گفت.

این بازیگر، در پاسخ به مجرى برنامه درباره «آقازاده» و دلیل نیمه ماندن همکارى اش با این سریال 
گفت: «من پیش از این مصاحبه نکردم چون گفتم ممکن است روى پخش سریال تاثیر بگذارد. من 
قوانین حرفه اى را بلدم و قوانین حرفه اى هم این است که در زمان پخش یک سریال، صحبت نکنید.»

او در ادامه درباره نقش شهنام در سریال «آقازاده» توضیح داد: «نقش شهنام آن چیزى نبود که از روز 
اول مرا مجاب کردند بازى کنم. اتفاقاتى افتاد که پشــت دستم را داغ کردم که اگر فیلمنامه به طور 

فرض 26 قسمت است، باید عین 26 قسمت آماده باشد و بخوانم و بعد بازى کنم.»
دیرباز افزود: «ما در آقازاده با هشت قسمت کار را شروع کردیم من هشت قسمت خواندم و طبیعى بود 
گفتم فالن نقش را دوست دارم و گفتند آن نقش قرار است سنش پایین باشد، یعنى دو آقازاده مثبت و 

منفى سریال، قرار است سن شان پایین باشد و بعد از نقش شهنام گفتند.»
این بازیگر ادامه داد: «انتظار داشتم اعتماد دو طرفه باشد و درگیر کرونا شدیم. بعداً که قرار شد امیر 
آقایى نقش را بازى کند که از من هم بزرگ تر اســت، کمى دلخور شدم که اگر تصمیم عوض شده 

است، چرا این اتفاق این گونه رخ داد.»
او گفت: «صادقانه بگویم بعد از 15 سال مى خواستم نقش منفى تجربه کنم ولى بعد از این که سریال 
پخش شد، همکارانم فکر کرده بودند که مواضعم عوض شده است و نقش مکمل و سه و چهار هم 
بازى مى کنم، درحالى که این طور نیست و من دو سال است خودم را حبس کردم و اگر نقش اصلى 
باشد، بازى مى کنم.»دیرباز در واکنش به سوال مجرى که چرا نقش کوتاه بازى کرده است، پاسخ داد: 
«باید به مردم راستش را گفت، قرار بود گره هایى با آن کاراکتر باز شود. آن چه هم در نسخه پخش شده 
موجود است، همین است و ما آخر داستان مى فهمیم شهنام، آدم حاج حسن با بازى جمشید هاشم پور 

است. افتخار هم کردم حتى براى چند پالن کنار ایشان بودم.»
این بازیگر در ادامه افزود: «صادقانه به خاطر دلخورى هایى که در دو ماه آخر کار بوجود آمد من کار 
را رها کردم. من دو ماه آخر فیلمبردارى نبودم. حضور فیزیکى نداشتم و دودش هم در چشم نقش 
رفت. نمى خواهم نبش قبر کنم ولى این دل خورى بود که از روز اول با من جلو آمد و از این پس هم 

فیلمنامه اى که کامل نباشد، واردش نمى شوم.»
او در پاسخ به این که اگر فصل دوم «آقازاده» تولید شود، خواهد بود یا نه، گفت: «یکى از کاراکترهایى 
که زنده ماند شهنام است و اگر شرایط به گونه اى باشد که شهنام قصه را جلو ببرد چرا که نه. با کمال 
افتخار چون به هر حال من با حامد عنقا و بهرنگ توفیقى دوســتم، 

کدورت ها از بین رفته و متعلق به آن زمان بوده است.» 

منوچهر هادى کارگردان سینما که سریال ”نیسان آبى“ را 
درحال پخش از شبکه نمایش خانگى دارد از هواداران تیم 
اســتقالل عذرخواهى کرد و تاکید کرد که موقع ضبط 
این ســکانس من به عنوان کارگــردان اصال متوجه 
موضوع نشدم و نمى دانســتم منظور از تیمى که در 

دسته سوم حضور داشته، استقالل است.
او گفــت: خیلى از هــواداران اســتقالل در صفحه 
شخصى ام به من اعتراض کردند. یکسرى ها واقعا 
محترمانه انتقــاد کردند که مــن از همین جا اعالم 
مى کنم بابت این اتفاق متاسفم و از آن ها عذرخواهى 

مى کنم.
هادى درباره اشــاره به ماجراى مهدى طارمى و سحر 
قریشى در این سریال هم گفت:  واقعیت این است که 
وقتى آن سکانس مهدى طارمى را گرفتیم، چون مهدى 
از دوستان بسیار خوب من است، شخصا به او زنگ زدم 
تا نظرش را جویا شــوم. مهدى به من گفت اگر این 
سکانس فیلمبردارى نشــده لطفا حذفش کنید و 
اگر فیلمبردارى انجام شــده و امکان حذف وجود 
ندارد، مشکلى نیست. ما هم چون این سکانس را 
گرفته بودیم امکان حذف آن را نداشتیم، مجبور 
شــدیم موقع گفتن اســم مهدى طارمى آن را 

بى صدا کنیم.

افشاگرى کامبیز دیرباز
 از پشت صحنه سریال «آقازاده»

دردسرهاى فوتبالى
 کارگردان «نیسان آبى»  

ى ر ز زى ر هی ی وش ور و بر ى ن رزب و ورج یى ی ن

تلویزیون، باالخره 
«رعد و برق» را 
به خود مى بیند؟

جواد عزتى باز هم 
بازیگر مهدویان مى شود

هنوز «دورهمى» به آنتن بازنگشته است؛ على رغم اینکه اوایل دى ماه تهیه کننده این مجموعه از شروع ضبط خبر داد 
با این حال دیگر خبرى از این برنامه نشد. خود مهران مدیرى البته این روزها در هر پلتفرم و حوزه اى محور قرار گرفته 
است و اخبار کارهایش منتشر مى شود؛ او این روزها ســریال «خاتون» را در شبکه خانگى دارد و نقش اش هم در این 

سریال پررنگ تر شده است.
از طرفى هفته پیش اولین عکس از ســریال «پدر گواردیوال» با رونمایى از گریم مهران مدیرى منتشر شد، این 

سریال که براى عرضه در شبکه نمایش خانگى به تازگى کلید خورده اســت حواشى مختلفى را هم در این 
مدت از سر گذراند. دستمزدهاى نجومى چند بازیگر این ســریال از جمله خود مهران مدیرى یک باره سر 
از فضاى مجازى درآورد و اگرچه که تهیه کننده این رقم هــا را تکذیب کرد با این حال اصل رقم ها هیچ 

گاه اعالم نشد.
ابتداى هفته پیش، این سریال که سعید نعمت ا... کارگردانى اش را بر عهده دارد کلید خورد و تصویرى 
متفاوت، جدى و با نشان هایى از زخم خوردگى بر صورت مهران مدیرى منتشر شد و حاال او این روزها 

درگیر بازى در همین سریال شبکه خانگى شده است.
مدیرى در چهلمین دوره از جشنواره فجر نیز فیلم «خائن کشى» را به کارگردانى مسعود کیمیایى دارد 
و همانطور که گفتیم در همه مدیوم ها و پلتفرم ها حضور دارد با این حال هنوز خبرى از او در تلویزیون 
و برنامه «دورهمى» اش نیســت. «دورهمى» در ابتداى حضور پیمان جبلى رئیس صداوســیما با 
زمزمه هایى هم مواجه شد و اینکه الزم است تغییراتى کند. گمانه زنى هایى که خیلى زود رنگ شایعه 

به خود گرفت و در روایت هاى رسمى و غیررسمى تکذیب شد.
بعد از آن البته تهیه کننده «دورهمى» در اطالع رســانى کلید زدن فصل جدید خبر داد که قرار است 
تغییراتى هم در ساختار این مسابقه داشته باشند و تاکنون خبر دیگرى از تولید «دورهمى» نشده است.

مهران مدیرى همه جا هست اال در «دورهمى»! 

یکى از پروژه هاىمحمى گفتم ما هنوز گوساله ایم و گاو نشده ایم.ریخ سینماى 
مرحله تولید نرسیده و
سینمایى «مرد بازنده

خانگى «سرخ سفید»
در خبرگزارى صبا منت
اســاس شــ حال بر
نخستین بازیگر اینس
ایــن مجموعــه بـ
تخت کشیان، درامى
مى کند که به زندگى
سیاسى سال هاى نخ

مى پردازد.
سریال «سرخ سفید»
از رمانى به همین نام،
پخش از پلتفرم نماوا
جواد عزتىو محمدح
موفق بازیگر-فیلمسا
که با چند همکارى، م

بازنده» دیگر همکارى
چهلمین جشنواره فیل
عزتى پیشتر بازیگر نق
تجربه مهدویان در نم
«ماجراى نیمروز»،
رد خون» نیز با این کا

یه کننده اینمجموعه از شروعضبط خبر داد 
زها در هر پلتفرم و حوزه اى محور قرار گرفته 
 در شبکه خانگىدارد و نقش اش هم در این 

 ز گریم مهران مدیرى منتشر شد، این
ـت حواشى مختلفى را هم در این 

خود مهران مدیرى یک باره سر 
رد با این حال اصل رقم ها هیچ 

ه دارد کلید خورد و تصویرى 
نتشر شد و حاال او اینروزها 

ردانى مسعود کیمیایى دارد 
وز خبرى از او در تلویزیون 
جبلى رئیس صداوســیما با 
ى که خیلى زود رنگ شایعه 

 جدید خبر داد که قرار است 
لید «دورهمى» نشده است.

ال در «دورهمى»! 

حا افتخار چون به هر
کدورت ها از بین

منوچهر هادى
درحال پخش
اســتقالل
این ســک
موضوع
دسته س

او گفــت
شخصى
محترمانه
ب مى کنم
مى کنم.
هادى درب
قریشى در
وقتى آن س
از دوستان
تا نظرش
سکانس
اگر فی
ندار
گرف
شـ
بى

در
 کارگ
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وینگر با تجربه تیم سپاهان در مورد دلیل غیبتش 
در اردوى ایــن تیم در رفســنجان 

صحبت کرد.
محــرم نویدکیــا در نشســت 
خبرى پیش از دیدار مقابل مس 
رفســنجان گفته بود: به جز امید 

نورافکــن و ســروش رفیعى 
محروم و یاســین سلمانى 

مصدوم یــک غایب دیگر 
هم در این بازى دارد که 

بعداً در خصوصش صحبت خواهد کرد.
با پیگیرى هاى انجام شده مشخص شد این 

شخص محمدرضا خلعتبرى است.
خلعتبــرى در خصــوص غیبتش مقابل 
مس رفســنجان اظهار داشت: بله من 
در اردو نیســتم و دلیل آن هم کسالت 
اســت. متأسفانه درگیر ســرماخوردگى 
شــدم و براى همین نتوانستم همراه تیم 
به رفسنجان بروم و در این بازى غایب هستم.

وى در مــورد اینکه گفته مى شــود به دلیل 

اختالف با محرم نویدکیا در اردو نیست گفت: نه 
اصًال این موضوع صحت ندارد و من با هیچکس 
اختالفى ندارم و همانطور که گفتم دلیل غیبتم 

سرماخوردگى است. 
وینگر ســپاهان در مورد اینکه چــرا نویدکیا در 
نشست خبرى گفته در مورد غیبتش بعداً صحبت 
مى کند؟ گفت: نمى دانم چرا آقاى نویدکیا آنطور 
گفته است. خودم نشســت خبرى را ندیدم و از 
شما مى شنوم ولى خیالتان راحت هیچ اختالفى 

نیست.

هفته شانزدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام 
خلیج فارس امروز 3 بهمن ماه با برگزارى 4 دیدار 
ادامه مى یابد که در یکى از این رقابت ها ذوب آهن 
در ورزشگاه فوالدشهر میزبان تیم صنعت نفت 

آبادان است.
تیم فوتبال ذوب آهن امروز بایــد آخرین بازى 
خود قبل از شروع تعطیالت زمستانه رقابت هاى 
لیگ برتر را برگزار کنــد و آماده بازى با صنعت 
نفت آبادان شود. دیدارى که کسب امتیاز کامل 
و پیروزى در آن با توجه به جایگاه صنعت نفت 
و ذوب آهن در جدول و فاصله یک امتیازى آنها، 
براى هر 2 تیم از اهمیــت باالیى برخوردار بوده 
و نتیجه آن بــراى تیم هاى نســاجى، گل گهر 

سیرجان و فوالد نیز حائز اهمیت است.
شاگردان تارتار در حالى آماده این دیدار حساس 
مى شــوند که در آخرین بازى خود در نیم فصل 
نخست مقابل گل گهر ســیرجان تن به تساوى 
بدون گل دادند و به رده یازدهم جدول ســقوط 
کردنــد. ذوب آهن در پایان نیم فصل نخســت 
5 برد، 3 تساوى و 7 شکســت کسب کرده و با 
اندوختن 18 امتیاز در رده یازدهم جدول ایستاد.

در آن ســو صنعت نفت آبــادان در هفته پایانى 
نیم فصل نخست به مصاف تیم هوادار رفت و با 
نتیجه 2 بر یک از سد این تیم گذشت تا دومین 
برد پیاپى خود را به دست آورد. صنعت نفتى ها از 
15 بازى قبلى خود 5 برد، 4 تساوى و 6 شکست 
به دست آورده و با اندوختن 19 امتیاز در رده دهم 

جدول قرار دارند.
ذوب آهن چاره اى جز پیــروزى مقابل صنعت 
نفت ندارد؛ شاگردان تارتار در 3 بازى آخر خود از 

رقابت هاى لیگ برتر و جم حذفى تنها یک برد 
به دست آورده و در شرایط سختى قرار گرفته اند 
و براى بهبود جایگاه شان به 3 امتیاز کامل بازى 
نیازمند هستند. سبزپوشان اصفهانى در نیم فصل 
نخست شرایط سختى را پشــت سر گذاشتند و 
براى بازگشــت به لیگ چاره اى جز پیروزى در 
این دیدار ندارند؛ هرچند ذوب آهن براى رسیدن 
به ششمین پیروزى فصل خود از نظر فنى شرایط 

خوبى دارد. 
سبزپوشان اصفهانى براى این دیدار از آمادگى 
خوبى بهره مى برند. حضور موثر فرعباســى در 
درون دروازه ذوب آهــن خیال تارتــار را در فاز 
دفاعى تا حدودى راحت کــرده و عالوه بر آن 
نوع سیســتم و تاکتیک انتخابى تارتار، شرایط 

خط دفاعى را تا حدودى سامان بخشیده است.
ذوب آهن در کمربند میانى وضعیت خوبى دارد 
و خدابنده لو و ســلطانى مهر بــا آمادگى باالى 
خود، نقش پررنگى در نظم دادن به میانه میدان 
ذوبى ها ایفا مى کنند. از طرف دیگر حضور دانایى 
و ابراهیم زاده در دو جناح چپ و راست ذوب آهن، 
دست تارتار را براى اجراى برنامه هاى هجومى 
مدنظرش باز گذاشــته اســت. دوندگى باالى 
هافبک هاى ذوب آهن و جنگندگى بى امان آنها 
بدون شک نقطه اتکاى تارتار براى بازى مقابل 

صنعت نفت است.
در فاز هجومى اما ذوب آهن تا حدودى با مشکل 
مواجه اســت. سبزپوشــان اصفهانى با وجود 
اوج گیرى جهانى هنوز فرصت ســوزى زیادى 
دارند و نمى توانند از موقعیت هاى ایجادشــده 

بهره کافى ببرند.

در آن ســو صنعت نفت در لیگ بیست و یکم 
نشانى از تیم همیشــه قلدر فصول قبل ندارد و 
عملکردى ضعیف داشته و نتایج دور از انتظارى 
به دست آورده اســت. صنعت نفت فصل را با 3 
شکست پیاپى شــروع کرد و تا پایان هفته نهم 
تنها یک برد به دست آورده بود؛ طالیى پوشان 
آبادان از هفته دهم روند رو به رشدشان را آغاز 
کردند و از 6 بازى پایانى خود 4 برد، یک تساوى 
و یک شکست به دســت آورده اند که عملکرد 

خوبى قلمداد مى شود.
صنعت نفــت از زمــان حضــور منصوریان با 
سیســتم 1_3_2_4 بازى کــرده و احتماًال در 
بازى امروز نیز با همین شــیوه به میدان خواهد 
آمد. منصوریان در طول فصول اخیر نشان داده 
که به اجراى بازى بسته و دفاعى عالقه دارد و 
تالش مى کند تا با تجمع در زمین خودى و پرس 
شدید تیم مقابل در گام نخست دروازه تیمش را 
بسته نگاه دارد و در ضد حمالت به دنبال گلزنى 

خواهد بود.
صنعت نفــت تیم جوان و دونده اى اســت که 
در فاز دفاعى مشــکالت زیادى داشــته و با 
14 گل خورده،عملکــرد ضعیفى را از خود به 
جاى گذاشته است. شاگردان منصوریان در فاز 

هجومى نیز شرایط خوبى نداشته و در 15 هفته 
تنها 11 گل به ثمر رسانده اند که نشان از ضعف 
این تیم در خط حمله دارد.با این حال سبزپوشان 
اصفهانى مقابل صنعت نفت کار سختى در پیش 
دارند؛ شناخت منصوریان از تیم سابقش در کنار 
شباهت شــیوه بازى ذوب آهن و صنعت نفت 

مى تواند شرایط براى هر دو تیم سخت کند.

 ذوب آهن-صنعت نفت؛ امروز در فوالدشهر

جدال ذوبِى امروز با ذوبِى سابق

رسانه روس از بسته شــدن پرونده انتقال ســتاره ایرانى زنیت به یوونتوس 
خبر داد.

ســردار آزمون مهاجم ملى پوش کشورمان و عضو باشــگاه زنیت به دلیل 
درخشش در لیگ روســیه و لیگ قهرمانان اروپا مشتریان زیادى پیدا کرده 

است.

باشگاه یوونتوس از هفته گذشته این بازیکن ایرانى را زیرنظر داشت. طبق 
اعالم رسانه هاى ایتالیا باشگاه شهر تورین به دلیل شرایط کرونایى و نبود 

مهاجم به دنبال جذب قرضى آزمون تا پایان فصل است.
اما دیروز شنبه سایت «ekipa» روســیه پرونده انتقال ستاره ایرانى 

زنیت به یوونتوس را بست. طبق گزارش این رسانه یوونتوس با 
درخواست زنیت براى مبلغ فروش آزمون موافقت نکرد تا این 

پرونده بسته شود.
باشگاه زنیت ســن پترزبورگ براى فروش آزمون 

که تنهــا 6 ماه از قــراردادش باقى مانده 
از یوونتوس مبلــغ 5 میلیون یورو 
ایتالیایى قبول را درخواســت کرده ولى باشــگاه 

بسته شود.نکرد تا پرونده انتقــال آزمون به یووه 
از پیشــنهاد 10 از روز جمعه هم  رســانه هــاى انگلیس 
جذب سردار آزمون میلیون پوندى باشگاه برنلى انگلیس براى 

این بازیکن ایرانى خبر دادند. البته لیون، لورکوزن و نیوکاسل نیز 
را زیرنظر دارند.
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خلعتبرى: هیچ اختالفى با نویدکیا ندارم
دروازه بان محبوب این روزهاى تیم ملى زنان، پس از ثبت کلین شیت 
در اولین مسابقه تاریخ ایران در جام ملت ها، حاال با خبر خوشى از 

ایران روحیه گرفته است.
پیرو مذاکره ریاست یکى از بیمارستان هاى تهران با رئیس 
فدراسیون فوتبال، زهره کودایى دروازه بان تیم ملى فوتبال 
زنان به استخدام این بیمارســتان در آمد و از این پس جزو 

کارمندان روابط عمومى این بیمارستان خواهد بود.
زهره کودایى ســنگربان تیم ملى فوتبال بانوان کشورمان 
متولد سال 1368 در استان خوزســتان است که با گرفتن دو 
پنالتى در بازى مقابل اردن در مرحله مقدماتى جام ملت ها نقش 
بسیار مهمى در صعود تاریخى کشــورمان براى نخستین بار به جام 
ملت ها ایفا کرد و در اولین بازى این دور از رقابت ها مقابل هند میزبان نیز با 

یک واکنش فوق العاده مانع از گل زنى حریف و در نهایت باعث کسب یک امتیاز مهم براى تیم ملى بانوان شد.
با این حســاب، این دروازه بان دوســت داشــتنى تیم زنان، مى تواند با خیال راحت ترى بــه ورزش حرفه اى 
خودش فکر ک رده و بدور از دغدغه هاى زندگى شــخصى، با خیالى راحت به محافظت از قفس تورى تیم ملى

 بپردازد.

هنوز سخن واحدى از دهان مسئوالن دولتى و فدراسیون فوتبال براى 
حضور تماشاگران در دیدار با عراق و امارات و جشن صعود احتمالى 
به جام جهانى خارج نشده اما شواهد حاکى از بلیت فروشى براى 

این دیدارها تا روزهاى آینده است.
با نزدیک شدن به دیدار تیم ملى فوتبال ایران برابر عراق در 
چارچوب انتخابى جام جهانى 2022 قطر و احتمال صعود 
شاگردان اسکوچیچ به جام جهانى در صورت کسب 3 امتیاز 
این بازى یا بازى بعد با امارات، بحث حضور تماشاگران در 

این دیدارها داغ تر از هر زمان دیگرى دنبال مى شود.
از چندین روز قبل به این ســمت که سخنگوى دولت در توئیتى 
از مصوبه جدید ســتاد مقابله با کرونا براى بازگشت تماشاگران به 
ورزشگاه براى دو دیدار آینده تیم ملى پرده برداشت، اظهارنظرهاى مختلفى 
شکل گرفته و همچنان اهالى فوتبال، تماشاگران و به خصوص سرمربى و بازیکنان تیم ملى امیدوارند که جشن 

صعود ایران به جام جهانى در حضور تماشاگران برگزار شود.
در آخرین اظهارنظر، دبیرکل و عضو هیات رئیســه فدراســیون فوتبال اعالم کرده اند که حضور تماشاگران در 
دیدارهاى آینده تیم ملى قطعى نیست و هنوز مصوبه اى از سوى ستاد مقابله با کرونا به این فدراسیون ابالغ نشده 

است! این در حالى است که مسئوالن دولتى به طور مرتب از این مصوبه سخن مى گویند.
مسئوالن فدراسیون فوتبال مى گویند اومیکرون مهم ترین عامل براى تعلل در ابالغ این مصوبه است و مسئوالن 
دولتى در حال رصد آخرین وضعیت شیوع این سویه کرونا در ایران هستند اما در آن سوى میز، مسئوالن دولت و 

وزارت کشور از نهایى بودن این مصوبه سخن به زبان مى آورند.
این وضعیت بالتکلیف، باعث گمانه زنى هایى شده که شاید نبود ساز و کار مناسب یا غیبت گروهى از تماشاگران 

باعث این اختالف نظر در بین مسئوالن شده است. 
البته انتظار مى رود تا یکى، دو روز آینده، تکلیف بلیت فروشــى براى این دیدار مشــخص و راه هاى خرید بلیت 

اینترنتى براى حضور تماشاگران اعالم شود.

گلر تیم ملى به استخدام یک بیمارستان درآمد

از پالس مثبت دولت تا شک و تردید در فدراسیون

مظاهرى به فوالد برود
رشــید مظاهرى دروازه بان این دو فصل اســتقالل بدل به یکى 
از مهم ترین ســوژه هــاى خبرى این باشــگاه پر هوادار شــده 

است.
مظاهرى کــه ســابقه پوشــیدن پیراهن تیــم ملى ایــران در 
رقابت هاى جام جهانــى 2018 را دارد با وجود نیم فصل ســکو 
نشــینى مطلق همچنان یکى از گزینه هاى قابل توجه در فوتبال 
ایران در پســت گلرى به شــمار مى آید و اتفاقــا تیم هاى 
مدعى بدشــان نمى آید که او را در جمع نفرات خود داشــته 

باشند .
با این حال مســاله این گلر اهل گچســاران با استقاللى ها 
پیچیده و ســر فصل هاى متعددى در زمینه هاى مختلف 
دارد؛ از مســائل مربوط به مطالبات مظاهرى تا تعهدات 
باشگاه و انتظارات دو طرف و وضعیتى که آنطور که هر دو 

مى خواستند پیش نرفته است.
دیروز  این خبر منتشر شد که رشید مظاهرى به همراه 
فردیــن رابط و محمدرضــا آزادى باید بــراى تعیین 
تکلیف قراردادهاى خود در باشــگاه حاضر بشــوند؛ 
حال آنکه ظاهراً روز گذشــته نیز مذاکراتى بین طرفین 
درباره پیشــنهاد فوالد و احتمال معاوضه ایــن دروازه بان 
با صالح حردانــى وجود داشــته و این بجز مذاکرات فشــرده دو 
باشــگاه در این باره اســت که هنوز بــه نتیجه خاصــى منتهى 

نشده.
در حال حاضر باشگاه فوالد یک مقصد عالى براى رشید مظاهرى 
از دیدگاه باشگاه استقالل اســت. آنها با این انتقال احتمالى عالوه 
بر انتقال مظاهرى به تیمى که براى کسب عنوان قهرمانى تهدید 
نمى کند، مى توانند یک بازیکن جوان ملى پوش را هم بعنوان دفاع 
راست به خدمت بگیرند و در عین حال مطالبات رشید از فصل پیش 
و این فصل را هم به نوعى به نوعــى مدیریت و حل و فصل کنند. 
اگرچه همین مســاله نیز مى تواند قیمت این انتقال را به حدى باال 

ببرد که باشگاه فوالد از موضوع پا پس بکشد.
اما چیزى که در این بین قطعا مشخص اســت نظر قطعى فرهاد 
مجیدى در جدایى راه رشــید و او از هم است و به نظر مى رسد این 
گلر ســابق تیم ملى دیگر در برنامه هاى مجیدى جایى نداشــته 
باشــد و به همین دلیل هم راه بهتر، حل و فصل موضوع از طریق 
مدیریت و پایان دادن به این عذاب دو طرفه بین بازیکن و تیم است 
اما از آنجایى که رشید یک بازیکن معمولى نیست و حضورش در 
تیم هاى مدعى مى تواند خبرســاز و نکته دار باشــد، استقالل به 
سادگى به فسخ قرارداد با مظاهرى تن نخواهد داد ، بلکه دوست دارد 
به عنوان باشگاه سرنوشــت این انتقال را در دست داشته باشد اما 
در این موضوع رضایت خود بازیکن هم مهم است؛ بازیکنى که 
باید کار جدى گلرى خود را براى بازگشت به شرایط 

قبل و دعوت به اردوى تیم ملى آغاز کند.

را آغاز هفته دهم روند رو به رشدشان
4 بازى پایانى خود 4 برد، یک تساوى  66
کست به دســت آورده اند که عملکرد 

داد مى شود.
منصوریان با  ــت از زمــان حضــور
11_3_2_4 بازى کــرده و احتماًال در 
ز نیز با همین شــیوه به میدان خواهد 
وریان در طول فصول اخیر نشان داده 
اى بازى بسته و دفاعى عالقه دارد و 
ى کند تا با تجمع در زمین خودى و پرس 
 مقابل در گام نخست دروازه تیمش را 
 دارد و در ضد حمالت به دنبال گلزنى 

.
ــت تیم جوانو دونده اى اســت که 
عى مشــکالت زیادى داشــته و با 
ورده،عملکــرد ضعیفى را از خود به 
شته است. شاگردان منصوریان در فاز 

5یز شرایط خوبى نداشته و در 15 هفته 
ضعف  ل به ثمر رسانده اند که نشان از
ر خط حمله دارد.با این حال سبزپوشان 
 مقابل صنعت نفت کار سختى در پیش 
خت منصوریان از تیم سابقش در کنار 
شــیوه بازى ذوب آهن و صنعت نفت 

شرایط براى هر دو تیم سخت کند.

 بازیکن ایرانى را زیرنظر داشت. طبق 
 تورین به دلیل شرایط کرونایى و نبود 

ا پایان فصل است.
ــیه پرونده انتقال ستاره ایرانى

رش این رسانه یوونتوس با 
مون موافقت نکرد تا این 

 فروش آزمون
مانده 

ایتالیایى قبول 
بسته شود.وه

از پیشــنهاد 10یس
جذب سردار آزمون براى

این بازیکن ایرانى سلنیز 

رشــید مظاه
از مهم ترین

است.
مظاهرى کــ
رقابت هاىج
نشــینى مط
ایران در
مدعى
باشند .
با اینح
پیچید
دارد
باش
مى
د
ف
تک
حا
درباره
صالح حردا با
باشــگاه در

نشده.
در حال حاضر
از دیدگاه باش
بر انتقال مظا
نمى کند، مى
راست به خدم
و اینفصلر
اگرچه همین
ببرد که باشگ
اما چیزى که
مجیدى در ج
گلر ســابقت
باشــد و به ه
مدیریت و پای
اما از آنجایى
تیمهاى مدع
سادگى به فس
به عنوان باش
در این مو

سردار- یونتوس به خط پایان رسید

تیم ملى فوتبال بانوان کشورمان که نخستین حضور خود 
در جام ملت هاى زنان آسیا را تجربه مى کند بعد از تساوى 
که مقابل هند، میزبان این رقابت هــا، امروز در دیدارى 
سخت مقابل چین به عنوان پرافتخارترین تیم جام ملت ها 
با 8 عنوان قهرمانى خواهد رفت. چین که در بازى نخست 
خود مقابل چین تایپه با 4 گل به برترى رســیده بود حاال 
براى بردى دیگر مقابل ملى پوشان کشورمان قرار مى گیرد 
اما شاگردان ایراندوســت که به نظر مى رسد با یک امتیاز 
کسب شده مقابل هند، باانگیزه هســتند، اجازه نخواهند 
داد به راحتى دروازه باز شــود. باید دید دیوار چین مقابل 
بانوان فوتبالیست کشــورمان فرو مى ریزد یا سدى براى 

گلزنى خواهد بود.

دیوارى برابر 
چین مى شویم؟

02

براســاس تازه ترین رده بندى تیم هاى باشگاهى فوتبال 
جهان که از سوى ســایت «فوتبال دیتابیس» اعالم شد، 
تیم فوتبال سپاهان با 1520 امتیاز بدون تغییر نسبت به رده 
بندى قبلى همچنان سومین تیم برتر فوتبال ایران است. 
همچنین این تیم بدون تغییر نسبت به رده بندى قبلى در 
رتبه 15 آسیا جاى گرفت. طالیى پوشان اصفهان در سطح 
جهانى در مقایسه با هفته گذشــته با 6  پله سقوط در رتبه 

247 قرار گرفته اند.

سقوط 6 پله اى سپاهان

01

03

05

حامد خدایى بازیکن تیم ملى جوانان فوتسال ایران به تیم 
«موراس»، صدرنشین لیگ قرقیزستان پیوست. خدایى 
ســابقه حضور در تیم هاى مارافــون آذربایجان، مصافى 
الجنوب عراق، واموس اندونزى، اهوراى بهبهان و مقاومت 

البرز را در کارنامه دارد.

گلر ایرانى بوآویشتا پس از تماشــاى تساوى یک بر یک 
تیمش در هفته نوزدهم لیگ برتــر پرتغال برابر فریرا را از 
روى نیمکت، مهیاى ســفر به تهران شد تا در اردوى تیم 
ملى به دلیل بازى با عراق و امــارات در روزهاى 7 و 12 
بهمن شرکت کند. به نظر مى رسد علیرضا بیرانوند همانند 
اردوهاى قبلى به همراه امیر عابدزاده و پیام نیازمند ســه 
دروازه بان تیم ملى باشــند. در آخرین بازى تیم ملى که 
در برابر سوریه برگزار شــد امیر عابدزاده درون دروازه تیم 

ملى ایستاد.

در حالى که گلر کروات پرســپولیس چندى پیش با ترك 
ایران، جدایى اش از این تیــم را اعالم کرده بود اما در این 
مدت از ارسال نامه ســوم به فیفا خوددارى کرد تا اینکه 
سرانجام با ارسال نامه سوم و فســخ قرارداد، شکایتى را 
در فیفا از پرســپولیس ثبت کرد. طبق شــنیده  ها بوژیدار 
رادوشــوویچ براى دریافت 930 هزار یورو به فیفا شکایت 
کرده است. رادو که در زمان انصارى فرد قراردادى تا پایان 
فصل2024-2023 با پرســپولیس امضا کرده بود، با این 
شکایت مابقى رقم قراردادش را درخواست کرده تا مسیر 
ماریو بودیمیــر را طى کند. اگر او قــرارداد جدیدى هم با 
تیم دیگرى امضــا کند، احتماًال پرســپولیس به پرداخت 
ما به تفاوت 930 هزار دالر با قــرارداد جدید وى محکوم 

خواهد شد.

یک جوان ایرانى 
در قزاقستان

سفر بیرو به تهران

پرسپولیس
نقره داغ مى شود؟

04



0606 4237 نماگر کرونانماگر کروناسال هجدهمیک شنبه  3  بهمن  ماه   1400

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 4306 مورخه 1400/09/01 آقاى عظیم اســماعیلى آرا فرزند ســوخته زار 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 124/73 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى از 462 
اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/18 - 
1263681/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /10/226
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 تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

آراى شــماره 5233  و 5232 مورخه 1400/10/08خانم نسرین على اکبرى نجف آبادى 
فرزند جمشید نسبت به دو دانگ مشاع و آقاى احسان نادرخانى فرزند اسماعیل  نسبت به 
چهار دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 108/80 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 656  اصلى واقع   در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1400/11/18 - 1263581/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /10/228

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

1ـ راى شماره 140060302026013677 مورخ 1400/10/21 خانم آزاده سوفسطائى به 
شناسنامه شماره 60337 کدملى 1281030597 صادره از اصفهان فرزند اکبر به صورت سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 226,27 مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
برابر قباله عادى مع الواســطه از مالکیت محمد صدرى موضوع ســند انتقال 2338 مورخ 

24,8,29 دفتر 67 اصفهان
2ـ راى شــماره 140060302026013678 مورخ 1400/10/21 آقاى ســعید بطالنى 
اصفهانى به شناسنامه شماره 1595 کدملى 1287978428 صادره اصفهان فرزند غالمرضا 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 226,27 مترمربع از 
پالك شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت محمد صدرى موضوع سند انتقال 

2338 مورخ 24,8,29 دفتر 67 اصفهان 
3ـ راى شماره 140060302026013945 مورخ 1400/10/25 خانم مریم هاشمى دهنوى 
به شناسنامه شماره 3 کدملى 6339829686 صادره فرزند سیف اله بصورت ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 53,22 مترمربع از پالك شماره 15178 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت 

طیبه و صدیقه امیدیان موضوع سند انتقال 5248 مورخ 40,07,02 دفتر 31 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/03 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/11/18 - م الف: 1264181 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /11/100

مطالعات اخیر نشان مى دهد احتمال کاهش حس بویایى 
و چشــایى در اثر ابتال به عفونت کرونــا در افرادى که 
داراى یک جایگاه کروموزومى خاص هستند، 11 درصد 

بیشتر است.
کاهش حس چشایى و بویایى یکى از مهمترین عوارض 
ابتال به کروناست. محققان یک شرکت بیوتکنولوژى در 
کالیفرنیا براى یافتن دلیل این عارضه، ژنوم بیش از 70 
هزار بزرگســال را در آمریکا و انگلیس بررسى کردند تا 
ژن هاى مرتبط با کاهش حس بویایى و چشایى مرتبط با 

عفونت را شناسایى کنند.
در این مطالعه بخشى از ژنوم مرتبط با چشایى و بویایى 

در افراد آلوده و غیر آلوده مقایسه شد. محققان دو ناحیه 
را در کروموزوم شماره چهار شناسایى کردند که نزدیک 
به دو ژن خاص قــرار دارد. این دو ژن بــا حس بویایى 
مرتبط هستند. ادامه مطالعات نشان داد افرادى که داراى 
این واریانت هاى ژنتیکى هســتند، 11 درصد بیشتر در 
معرض کاهش حس چشــایى و بویایى ناشى از عفونت 

کرونا قرار دارند.
 ۲-SARS-CoV هنوز مشــخص نیســت که ویروس
چگونه با آنزیم هاى مرتبط با این دو ژن تعامل مى کند. 
مطالعات قبلى نشان داده بود ویروس سلول هایى را آلوده 

مى کند که در پردازش بو نقش دارند. 

وزیر بهداشت با اشاره به شیوع سویه اومیکرون در جهان، 
نسبت به غالب شدن این سویه جدید در کشور هشدار داد.

بهرام عین اللهى گفت: با تست هاى تشخیصى انجام شده 
تا کنون بیش از دو هزار بیمار مبتال به اومیکرون در کشور 
شناسایى شده اما از همه بیماران، تست نمى گیریم بلکه به 
صورت اتفاقى این تست ها انجام مى شود و میزان آلودگى 
در سطح جامعه، بیشتر از این موارد است. مراجعات سرپایى 
در دو هفته اخیر تقریباً 4 برابر شده و وقتى مراجعات سرپایى 
افزایش مى یابد ممکن است موارد بسترى و بیماران بدحال 

نیز افزایش یابد و نگرانى هایى در این زمینه داریم.
وى تاکید کرد: یکى از مهم تریــن نگرانى هاى ما، عادى 

انگارى توسط مردم است و نباید تصور کنند که همه چیز 
تمام شده است. مهم ترین نکته بهداشت فردى، استفاده 
از ماسک است. ثابت شده که اســتفاده مداوم از ماسک، 
مى تواند تا حد زیادى از ابتالء به اومیکرون پیشگیرى کند. 
متأسفانه در فضاهاى جمعى مى بینیم که بخشى از مردم، از 

ماسک استفاده نمى کنند.
وزیر بهداشت خاطرنشــان کرد: به رؤساى دانشگاه ها و 
دانشکده هاى علوم پزشکى دستور دادیم که مراکز درمانى 
باید آمادگى کامل براى مقابله با پیــک جدید بیمارى را 
داشته باشند چون ماه هاى بهمن، اسفند و فروردین را در 

پیش داریم.

علت کاهش حس بویایى
 بر اثر کرونا

دستور آماده باش به 
مراکز درمانى

آموزش حضورى است
   ایسـنا | وزیـر آمـوزش و پـرورش گفـت: تمامى 
مدارس کشور باز اسـت و باید بصورت حضورى فعالیت 
داشته باشـند. یوسـف نورى با بیان اینکه والدین دانش 
آموزان را به مدارس بفرستند، تصریح کرد: مدارس حتما 
باید آموزش حضورى را از سر بگیرند، 95 درصد مدارس 
دنیـا در این مدت باز بـوده اند اما مـا 100 درصد تعطیل 

کردیم و آموزش مجازى داشتیم.

مدت اثربخشى واکسن 
   فارس | رئیس دانشگاه علوم پزشکى جهرم گفت: 
به نظر مى رسـد میزان اثربخشى واکسیناسـیون کرونا 
بین 6 تا 8 ماه اسـت. دکتر محمد رحمانیان افزود: بعد از 
گذشت این مدت شاهد افت نسبى میزان ایمنى حاصل 
از واکسن هستیم و در نتیجه براى کسب حداکثر ایمنى 
در ادامه واکسیناسیون نوبت اول و دوم؛ تزریق دز سوم یا 

یادآور بسیار مهم و حیاتى است. 

هیچکس در امان نیست
   ایرنا | براساس اعالم سازمان جهانى بهداشت موارد 
ابتال به اومیکرون در هر 36 تا 72 ساعت 2 برابر مى شود 
که این امر نشان مى دهد این سویه جدید از «مزیت رشد 
قابل توجهى» نسـبت به نوع دلتا که اکنون گونه غالب 
بوده، برخوردار است. این سویه، قادر به آلوده کردن افراد 

واکسینه شده و نیز بهبودیافتگان است.

تاسیس 
موسسه غیر تجارى مجتمع مسکونى بهشت بلوار شفق اصفهان درتاریخ 1399/12/03 به 
شماره ثبت 6390 به شناسه ملى 14009832090 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. نام : مجتمع مسکونى بهشت بلوار 
شفق اصفهان موسسه غیر تجارى موضوع فعالیت :موضوع این اساسنامه حمایت از حقوق و 
منافع مالکان , انجام امور رفاهى و خدماتى اداره , نگهدارى و نظارت بر قســمتهاى مشترك 
ساختمان بدون قصد انتفاع و تجارت در حدود قانون تملک آپارتمان ها و تأمین هزینه هاى الزم 
به منظور مخارج مشترکات از طریق شارژ ماهانه و پرداختى هاى مالکین و ساکنین به منظور بهره 
ورى حداکثرى از قسمت هاى اختصاصى و مشاعات مجتمع مى باشد.. در صورت ضرورت پس از 
اخذ مجوزهاى الزم. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شــفق ، خیابان میخک ، خیابان 
بنفشه[8] ، پالك 0 ، مجتمع بهشت شــفق ، طبقه همکف کدپستى 8178634254 مدیران 
آقاى محمد مهدى انصارى دزفولى به شماره ملى 0065809769 و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 1 سال آقاى على شمسى به شماره ملى 1129955494 و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 1 سال و به ســمت دبیر هیئت مدیره به مدت 1 سال آقاى سید حفیظ اله 
رضوى دینانى به شماره ملى 1142045668 و به سمت مدیرعامل به مدت 1 سال و به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 1 سال آقاى هادى رهبرى به شماره ملى 1289724881 و 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 1 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 1 سال 
خانم سمیه چوپانى کنکى به شماره ملى 4322992749 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به 
مدت 1 سال و به سمت خزانه دار به مدت 1 سال دارندگان حق امضا : عقد هرگونه قرارداد , باز 
کردن حساب در بانکها , دریافت وجه از حسابها و حق امضاى اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور 
پس از تصویب در هیات مدیره با امضاى مدیرعامل و خزانه دار همراه با مهر موسسه امکانپذیر 
است. بازرسان آقاى على بهرامى به شــماره ملى 1170771254 به سمت بازرس اصلى به 
مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى موسسه تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1263950)

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فــارغ التحصیلى اینجانب ســعید 
جمالى ارمنــدى فرزند صفدر به شــماره 
شناســنامه 1006 صادره از اصفهان در 
مقطع کارشناسى رشته عمران آب صادره 
از واحــد دانشــگاه نجف آباد با شــماره 
138115000271 – 1386/04/03 مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار مى باشد. از  یابنده 
تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد نجف آباد ارسال نماید.

آگهى تغییرات 
شــرکت یکتا اندیشه ســازان ســپاهان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 51800 و شناسه ملى 
10260705111 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله کوى ولى عصر ، بزرگراه شهید میثمى 
، بلوار کشــاورز ، پالك 0 ، ســاختمان افشار ، طبقه 
سوم ، واحد 13 و کد پســتى 8174717548 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1263940)

آگهى تغییرات
شــرکت معمار نور قلب پردیس سهامى 
خاص به شماره ثبت 56132 و شناسه 
ملــى 14005825058 بــه اســتناد 
صورتجلســه مجمــع عمومــى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/08/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عباس معزى 
کدملــى1740345215 و محمدزهره 
نسب کدملى1292069813 و محمدرضا 
حقیقى کدملــى1841582591 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. عرفان کاردان 
پورکدملى1293095702 و ســعید نور 
بخش کدملــى1286891574 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى وعلى البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیراالنتشارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1263948)

آگهى تغییرات
شرکت شــن و ماســه آرمان مهر تابان 
اصفهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
17624 و شناسه ملى 10260385393 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/10/21 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : محســن 
هادى به شــماره ملى 1091464308 
و علــى پوســت دوز بــه شــماره ملى 
1289105804 و شهین برومند به شماره 
ملى 1090342705 به ســمت اعضاء 
اصلى هیات مدیره براى مدت دوســال 
انتخاب گردیدند. منصور ســلیمانى نجف 
آبادى به شــماره ملى 1091042683 
به ســمت بــازرس اصلــى و حیدرعلى 
احمدپور به شماره ملى 0492484783 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت 
یکســال انتخاب شــدند. روزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى هــا و دعوتنامه 
هاى شرکت انتخاب شــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1263951)

آگهى تغییرات
شــرکت پنام پروفیل پارس سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 49042 و 
شناســه ملى 10260673305 به 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1400/10/04 تصمیمــات 
ذیل اتخاذ شــد : هاله زندى بشماره 
ملى 4839696306 به سمت عضو 
هیات مدیره و اسفندیار زندى بشماره 
ملى6279806901 به ســمت نایب 
رئیس هیــات مدیره و رضــا زندى 
بشماره ملى 1290389330 به سمت 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب و کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى باامضــاء مدیرعامل به همراه 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1263952)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین مشاور سایه نگار خشت سهامى خاص به شماره ثبت 63857 و شناسه ملى 14008895738 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/06/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدمهدى سعادت نیا به کد ملى 1290558760 و اسماعیل شاه سوارى به کد ملى 1282417428 و محمدرضا 
کامرانیان به کد ملى 1288995075 و مریم رفیعى به کد ملى 6609913072 و فرهاد نورمحمدى به کد ملى 1090362404 و محمد رئیسى به کد ملى 1287022952 
و الهام سعادت نیا به کد ملى 1288067321 و على صادقى به کد ملى 6609321914 و زهرا جهاندارملک آبادى به کد ملى 6209680461 و پژمان ناظرى نائینى به 
کد ملى 1290534421 و احمد رضا شاه سوارى به کد ملى 1282794817 و داود ثانى مقدم به کد ملى 0046333312 و سیدعلى سامع به کدملى 1287850898 
به سمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. زینب مهدى نژاد به کدملى 1282393626 و نعیمه اسماعیلى مطلق به کدملى 4431828818 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید . اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1263956)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسین مشاور سایه نگار خشت سهامى خاص به شماره ثبت 63857 و شناسه ملى 14008895738 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا کامرانیان1288995075 بعنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره و اســماعیل شاه سوارى1282417428 بسمت نائب رئیس 
هیات مدیره و سیدمهدى ســعادت نیا 1290558760 بســمت رئیس هیات مدیره و فرهاد نورمحمدى 1090362404 و محمد رئیســى 1287022952 و الهام 
سعادت نیا 1288067321 و على صادقى6609321914 و زهرا جهاندارملک آبادى 6209680461 و پژمان ناظرى نائینى 1290534421 و احمد رضا شاه سوارى 
1282794817 و مریم رفیعى 6609913072 و داود ثانى مقدم 0046333312 و سیدعلى سامع 1287850898 به سمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت و اوراق عادى و ادارى با امضا محمدرضا کامرانیان مدیر عامل و اسماعیل شاه سوارى نائب رییس هیات 
مدیره و مریم رفیعى عضو اصلى هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است .ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1263957)

روى موج کووید-19

دکتر روزبــه بیاتى، متخصص بیمارى هــاى عفونى و 
گرمسیرى و عضو هیأت علمى دانشگاه تهران، درباره 
کووید طوالنى مدت توضیح مى دهــد و تأکید مى کند 
هنوز پژوهش مدونى در ایران درباره این بیمارى انجام 
نشده و اطالعات خاصى در این باره در دست نیست: «ما 
دقیقًا نمى دانیم چقدر این بیمارى در ایران شایع است یا 
این که چقدر شایع نیســت و ما نسبت به دیگر کشورها 
چه وضعیتى داریم. اما آن چه واضح است این که موارد 
النگ کووید را در مطب و درمانگاه ها مى بینیم و بیمار بعد 
از ماه ها عوارض ناشى از کرونا دارد. طبق تعریف سازمان 
جهانى بهداشت کووید بلندمدت به شرایط بعد از کووید 
گفته مى شــود و زمانى اتفاق مى افتد که شخص تست 
پى ســى آر منفى دارد و دو ماه از بیمارى اش گذشته اما 
همچنان عالئم بیمارى کرونا را دارد و این عالئم ممکن 
است دو ماه تا شــش ماه هم تداوم داشته باشد. هر چند 
موارد طوالنى تر هم دیده شده. یک مقاله معتبر در این 
باره نشان مى دهد 1/9درصد افرادى که کرونا مى گیرند 

این شرایط به سراغ شان مى آید.»
او عالئم شــایع این بیمارى را این گونه برمى شــمارد: 
«خســتگى، کوتاهى نفس یا تنگى نفــس، جورى که 
فرد نمى تواند نفس عمیق بکشــد که این مورد بیشتر 
درباره کســانى رخ مى دهد که در طــول بیمارى کرونا 
ریه شان درگیر شــده. همین طور تپش قلب یا احساس 
سنگینى قفسه سینه، دردهاى مبهم عضالنى و اسکلتى، 
اختالل در خواب، اضطراب و افسردگى و کاهش تمرکز. 
اختالالتى مثل اختالل در بویایى و چشایى و ریزش مو 
هم در این بیمارى دیده مى شــود. به عقیده من ریزش 
مو در ایران یکى از شایع ترین مواردى است که دیده ام. 

آدم هایى که به طور واضح موهاى سرشان را بعد از کووید 
از دست داده اند. جورى که موهایشان تنک شده و از دست 

دادن مو کامًال واضح است.»
اما براى درمان النگ کووید چه باید کرد؟ بیاتى مى گوید: 
«باید هر کس با توجــه به عالئمى کــه دارد به دکتر 
متخصص مراجعه کند. مثًال کسى که مشکل افسردگى 
و اضطراب دارد باید به روانپزشک مراجعه کند. کسى که 
مشکل ریه دارد به متخصص عفونى و کسى که مشکل 
درد قفسه ســینه دارد به پزشک متخصص قلب. گاهى 
مشکالت با هم همپوشــانى دارند و به تصویربردارى و 

تست ریوى همزمان نیاز اســت یا مثًال ما براى کسانى 
که ریزش مو دارنــد بیوتین تجویز مى کنیم و ســطح 
ویتامین هاى بدن شــان را از نظر ویتامین دى و منیزیم 
کنترل مى کنیم. البته همین ویتامین هــا براى درمان 
خستگى مزمن آنها هم معموًال تجویز مى شود. یکى از 
سؤال هاى رایج درباره النگ کووید را کسانى مى پرسند 
که مدعى اند چند بار کرونا گرفته اند. این موضوع تا حدى 
غیرمنطقى و غیرعلمى اســت. البته من درباره کسانى 
حرف مى زنم که مثــًال مى گویند هفت یــا 9 بار کرونا 
گرفته اند. چون بعد از هر ابتال در بدن آنتى بادى ترشــح 

مى شود و حداقل تا ســه ماه در بدن باقى مى ماند و در 
حافظه سلولى بدن محافظت و مقاومت ایجاد مى شود. 
بنابراین ممکن است افرادى که ادعا مى کنند بارها کرونا 

گرفته اند به النگ کووید مبتال باشند.»
به گفته دکتر بیاتى تحقیقات نشان مى دهد، کسانى که 
در هفته اول بیمارى بیش از پنج عالمت تجربه کرده اند، 
بیشتر ریسک ابتال به النگ کووید دارند. همچنین مطابق 
با همین پژوهش ها افراد مسن و زنان، بیشتر در معرض 
ابتال به النگ کووید هســتند و در بین کودکان هم این 

بیمارى دیده شده است.

از «النگ کووید » چه مى دانید؟
نتایج یک تحقیق جدید نشان مى دهد که شیردهى مادر به 

نوزاد نمى تواند موجب انتقال کروناویروس به نوزاد شود.
دکتر «پال کروگستاد»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
کالیفرنیا، در این باره مى گوید: «شیر سینه مادر منبع غذایى 

ارزشمند براى نوزاد است.»
وى در ادامه افزود: «ما هیچ مدرکى دال بر اینکه شیر سینه 
از مادر مبتال به کووید 19 حاوى ماده ژنتیکى عفونى است 
نیافتیم و از اینرو به نظر نمى رسد شیردهى خطرناك باشد.»

تیم تحقیق نمونه هاى شیر 110 زن شیرده را بین مارس 
تا سپتامبر 2020 تجزیه و تحلیل کرد. از این زنان، 65 زن 
تست کوویدشــان مثبت بود. 9 نفر داراى عالئم بودند اما 
آزمایش آنها منفى بود. و 36 نفر عالئم داشــتند اما مورد 

آزمایش قرار نگرفتند.
ماده ژنتیکى کروناویروس (RNA) در شیر مادر هفت زن (6 
درصد) مبتال به عفونت یا داراى عالئم تأیید شده یافت شد. 
نمونه دومى که از هفت زن بین یک تا 97 روز بعد گرفته 

شد، فاقد RNA کروناویروس بود.
همچنین هیچ شــواهد بالینى مبنى بر عفونت در نوزادان 
هفــت مــادر داراى مواد ویروســى در شیرشــان وجود 

نداشت.
محققان خاطرنشــان کردند که این یک مطالعه کوچک 
بود و ممکن اســت تمام عوامل بالقوه اى را که مى توانند 
وجود RNA کروناویروس را در شیر مادر پیش بینى کنند، 

پوشش ندهد.
اما آنهــا افزودند که این بزرگترین مطالعه براى بررســى 
عفونت احتمالى کووید 19 از طریق شــیر مادر اســت و 
شواهدى ارائه مى دهد که زنان شیرده با موارد تأیید شده یا 

مشکوك، نوزادان خود را آلوده نمى کنند.

شیردهى مادر موجب انتقال 
کرونا به نوزاد نمى شود
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صادق ســتارى فرد، معاون تربیت بدنى و سالمت وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه دانش آموزان به واســطه 
دورى از مدرسه بین 50 تا 63 درصد با افت تحصیلى روبه 
رو شده اند، گفت: دورى از مدرسه باعث مشکالت روحى-

روانى و انزواى اجتماعى دانش آموزان شد.

انزواى اجتماعى
دانش آموزان

03

05

یک عضو کمیســیون تلفیق الیحــه 1401 گفت که این 
کمیســیون با بند د تبصره 20 الیحه بودجــه 1401 درباره 
افزایش سن بازنشســتگى مخالفت کرد. محمدرضا میرتاج 
الدینى اظهار کرد: کمیسیون تلفیق تبصره 20 الیحه بودجه 
مربوط به منابع انسانى دولت را بررسى کرد. در بند د این تبصره 
آمده بود که سنوات خدمت مورد قبول براى بازنشستگى دو 
سال افزایش پیدا کند که کمیسیون با این موضوع مخالفت 
کرد. وى افــزود: بند د تبصره 20 الیحــه بودجه مربوط به 
افزایش خدمت به 32 سال بود که با مخالفت کمیسیون تلفیق 
روبرو شد. نهایى شدن این موضوع منوط به تصویب در صحن 

علنى و تأیید در شوراى نگهبان است.

استاندار سیستان و بلوچســتان گفت: فراهم کردن زمینه 
اشتغال مناســب در مناطق و محالت حاشــیه شهرهاى 
استان به ویژه زاهدان از بسیارى از آسیب هاى اجتماعى در 
این مناطق جلوگیرى مى کند. حسین مدرس خیابانى اظهار 
داشت: با توجه به اینکه نبود اشتغال و بیکارى زمینه ساز فقر، 
آســیب هاى اجتماعى و فرهنگى در جامعه است و میزان 
بیکارى با میزان آســیب هاى اجتماعى رابطه مســتقیمى 
دارد احداث بازارچه هاى ســنتى با ایجاد زمینه کسب و کار 
سالم و بدون دغدغه براى شــهروندان ساکن این مناطق 
به ویژه بانوان آســیب دیده مى تواند راه گشاى بسیارى از 

معضالت باشد.

سن بازنشستگى
افزایش پیدا نمى کند

راهکار رفع معضل حاشیه 
شهرها 

02

04

پنجمین نشست از سلسله نشست هاى تخصصى پیرامون 
آسیب هاى اجتماعى و سیاسى جامعه با هماهنگى و مشارکت 
مدیریت خدمات اجتماعى، پیشگیرى و درمان آسیب هاى 
دفتر اجتماعى و سیاسى حوزه هاى علمیه و معاونت پیشگیرى 
از جرایم قوه قضائیه، برگزار شد. این نشست تخصصى همراه 
با حضور مدیران و کارکنان مرکز رســانه و فضاى مجازى، 
معاونت منابع انسانى و پشتیبانى حوزه هاى علمیه و…بود که 

طى آن با آسیب هاى اجتماعى و سیاسى جامعه، آشنا شدند.

یکى از آسیب هاى اجتماعى این روزها مواجهه با خانواده هایى 
است که به دلیل بى سرپناهى، خانوادگى در خوابگاه ها و مراکز 
کاهش آسیب زندگى مى کنند. سپیده علیزاده، مدیر موسسه 
کاهش آسیب نور سپید هدایت در تهران مى گوید: این روزها 
در مرکز ما خوابگاه سایر آسیب ها غیر از اعتیاد هم تکمیل شده 
است، درحالى که قبل تر بیشتر مراجعین ما زن هاى معتاد بودند. 
او بیان مى کند: در این مدت خانواده هاى زیادى داشتیم که 
بى سرپناه شده اند،خانواده هایى که معتاد نیستند اما بى سرپناه 
شده اند و آسیب هاى جدى اى را دارند تجربه مى کنند، دلیل 
بى سرپناه شدن آن ها در اغلب موارد فقر مالى و موارد مرتبط با 

فقر مانند بیکارى است.

آشنایى با
آسیب هاى اجتماعى در قم 

خوابگاه ها تکمیل است

آگهى تغییرات
شرکت کاشى تاج سرام کوهپایه سهامى خاص به شماره ثبت 55348 و شناسه ملى 14005490805 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/10/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد رضا آقایى میبدى به شماره ملى 4489256655 و محمد 
حسین آقایى میبدى به شماره ملى 4489257902 و مائده آذریان شماره ملى 4650708680 بسمت اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. فاطمه دهقان مهرجرى به شماره ملى 4489747810 به سمت بازرس اصلى بهرام على آبادى به شماره 
ملى 1270130552 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال مالى انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1263959)

تاسیس
شرکت سهامى خاص فخر آفرین سپهر نقش جهان درتاریخ 1400/10/28 به شماره ثبت 69911 به شناسه ملى 14010708950 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه خدمات بازرگانى ،ترخیص کاال از گمرکات 
کشور ، اخذ استاندارد ، تخلیه و بارگیرى و خدمات امور بندرى تولید و توزیع، پخش ، خرید، فروش ، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بارزرگانى از 
جمله مواد اولیه، قطعات لوازم یدکى ، لوازم الکترونیک و الکتریک ، نساجى ، صنعتى ، کشاورزى، دامپرورى ، دارویى ، پتروشیمى ، ورزشى ، اخذ اعتبار وام 
نزد بانک ها و موسسات مالى و غیر مالى به صورت ارزى و ریالى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت ، گشایش اعتبار و ال سى براى شرکت نزد بانک ها و 
موسسات ، اعطاى نمایندگى و شعبه در داخل و خارج از کشور ، اخذ نمایندگى از شرکت هاى داخلى و خارجى با خرید سهام ، انعقاد قرارداد و شرکت در 
مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى ، شرکت در کلیه همایش ها و سمینارها و نمایشگاههاى بین المللى به جز نمایشگاههاى فرهنگى، عقد قرارداد با 
کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله خرم ، خیابان پنج رمضان ، خیابان مسجد سید ، پالك - 725 ، ساختمان قائم ، طبقه 
اول ، واحد 33 کدپستى 8137918144 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى 
تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 140025 مورخ 1400/10/13 نزد بانک ملت شعبه 
میدان انقالب اصفهان با کد 92064 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى سعید اخالقى به شماره ملى 1282656661 به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهدى افتخار زاده به شماره ملى 2298161410 به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقاى محمد مهربان کوپائى به شماره ملى 5658873861 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل یا رئیس 
هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مریم ابهر چائى به شماره 
ملى 0383799449 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى على اکبر جلودار به شماره ملى 0519581741 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 
سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 

باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1263932)

آگهى تغییرات
شــرکت بازرگانى جهان تجهیــز امیر کبیر 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 54586 و 
شناســه ملى 14005152624 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/10/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
محل شــرکت به نشانى اســتان اصفهان ، 
شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله رسالت ، خیابان امام خمینى ، 
کوچه ارغوان [146] ، پالك 0 ، طبقه همکف 
کدپستى8189135586 انتقال یافت و ماده 
مربوطه در اساســنامه اصالح شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1263954)

آگهى تغییرات
شرکت ســامان مزرعه ســپاهان سهامى 
خاص به شــماره ثبت 68789 و شناســه 
بــه اســتناد   14010285914 ملــى 
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/10/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
مرکز اصلى شرکت به آدرس استان اصفهان 
، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر 
اصفهان، محله شاهد ، کوچه گل مریم [34] 
، خیابان مولوى ، پالك - 320 ، ســاختمان 
مولوى ، طبقــه منفى 1 ، واحد 3 کد پســتى 
8149849776 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1263967)

معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان 
بهزیستى کشور در بخش دیگرى از سخنان 
خود با بیان اینکه جامعه مخاطب ســازمان 
بهزیســتى که به صورت مستقیم از سازمان 
خدمت دریافت مى کنند، حــدود 6 میلیون 
نفر را شامل مى شوند، گفت: در حال حاضر 
سازمان بهزیســتى ماهانه به یک میلیون و 
100 هزار خانوار مستمرى پرداخت مى کند، 
این درحالیســت که براســاس سنجش ها 
حداقل 500 هزار خانوار دیگر تحت حمایت 
سازمان بهزیستى وجود دارند که از مستمرى 
مددجویى بهره نمى برند؛ بــه این معنى که 
پرداخت هاى مســتمر تحت عنــوان یک 
فعالیت خــاص دریافت مى کننــد اما الزم 
است که این افراد به مستمرى بگیران اضافه

 شوند.
سیدمرتضى حســینى   یادآور شد: از سوى 
دیگر 500 هزار خانوار نیز شناسایى شده اند 
که پشت نوبت براى دریافت مستمرى هستند 
که در مجمــوع معادل یک میلیــون خانوار 
دیگر باید به جمع مستمرى بگیران سازمان 

بهزیستى اضافه شوند.

مسیر منتهى به شــیرخوارگاه با دیوارهاى رنگى 
محصور شده است. پشــت در بزرگ طوسى رنگ، 
همان خانه آجرى اســت که میان یک محیط باز 
جلوه گرى مى کند. وارد مى شــویم. حاال در اتاق 
خانه اى که سردرش مشخص است نشسته ایم به 
انتظار. پرســتارها مى آیند و مى روند. وقت عوض 
شدن شیفت است. مادریارهاى خسته، جایشان را 
مى دهند به مادران تازه نفــس. تکرار کار هر روزه 

این مرکز معلوالن ذهنى. 

مادریار 1
«رومى» مربى شــیفت شــب بوده. چشم هایش 
دو کاسه خون شده اما به قول خودش دلش نمى آید 
بچه هایش را رها کند. صداى هق هق بچه ها توى 
سالن پیچیده. مربى قدیمى50 ساله، خودش چهار 
تا بچه و سه نوه دارد. وقتى بچه هایش سر و سامان 
گرفته اند یک روز تصمیــم گرفته بیاید اینجا، کنار 
این بچه ها باشد. پرس و جو کرده و سه سال بدون 
اینکه حقوقى بگیرد داوطلبانه براى بچه ها مادرى 
کرده است. بعد از سه سال شده کارمند. اما خودش 
این را قبول ندارد. مى گوید: «هیچ فرقى با نوه هایم 
ندارند. بعضى هایشان رشید شده اند. به همه شان 
افتخار مى کنم. من مادرشــان هســتم. برایشان 

مادرى مى کنم.»
از کــودك پروانه اى اش مى گویــد که توى اتاق 
قرنطینه 60 روز است همدم او شــده. مثل پروانه 
دورش بــوده، زخــم هایــش را مرهم گذاشــته 
و برایش مــادرى کرده اســت: « بعضى کودکانم 
بى اســمند. بى نام. بى شناسنامه. کســى آنها را 
نمى شناسد. کســى درخواستشــان نمى کند. اما 
من مادرشان هستم و جانم را برایشان مى گذارم. 
همه چیزم را مى گذارم تا کم و کســرى نداشــته 

باشند.»
اینجا چندتا بچه دارید؟

«هزار تا بچه داشتم و دارم. بعضى ها از اینجا رفتن و 
بعضى ها هنوز هستند. توى این ده سال براى شاید 
بیشتر از هزار تا بچه مادرى کردم. بچه هاى اینجا با 
بچه هاى خودم هیچ فرقى ندارند. حتى شده براى 
بچه هایى که اینجا دارم بیشتر هم مادرى کرده ام، 

چون بیشتر روزهایم را اینجا مى گذرانم.» 
از مادرانگى هایتان بگویید.

«مثل مادرهاى دیگر هر کارى بــراى بچه هایم 
مى کنم، حتى جانم را برایشان مى دهم.»

شده خسته شوید؟
«وقتى مى آیــم اینجا هر غم و غصه و خســتگى 
که داشــته باشــم یادم مى رود. انگار از اول متولد 
مى شوم. لذت مى برم که بتوانم براى این بچه ها 

کارى کنم.»
و اولیــن بــار که ایــن بچه ها 
«مامان» صدایتــان زدند حس 

قلبى شما چطور بود؟
«به خودم لرزیدم. حســى که نمى توانم توصیفش 

کنم.» 
اشک توى چشم هاى همه مادریارها جمع مى شود. 
این اولین بارى نیست که بچه ها آنها را مامان صدا 
مى زنند. اما به قول آنها هر بار حسى مخصوص به 

خودش دارد.

مادریار 2  
مربى 2، مادرى اســت که قد عدد 8، ســال هاى 
عمرش را اینجا گذرانــده. الى همین تخت ها و 
نرده ها بزرگ شدن بچه هایش را دیده. عاشقشان 
شده و مانده. هشت ســال از عمرش با بچه هایى 
گذشــته که به دالیل مختلف، مشــکالت ذهنى 
عمیق دارند: «گاهى شــده کودکانــى که اینجا 
بزرگ شــده اند را بعد از ســال ها، دوباره مى بینم. 
اغلب هنوز، همان حالت مات و مبهوت را دارند، پر 
از ترسند و نمى توانند خوب ارتباط بگیرند. اما عشق 

مادر و فرزند هیچوقت تمام نمى شود.» 
این مادریــار 38 ســاله مى گویــد: «وقتى عاجز 
مى شــوم که با دو تا دســت ناتوان نمــى توانم 
از پس چند تــا بچه بر بیایم. اینجاســت که بغض 
مى کنــم. با بچــه ها گریــه مى کنم، بغلشــان 
مى کنم و برایشــان مــادرى مى کنــم، این تنها 
چیزى اســت کــه از من برمــى آید.» تــا بیایى 
سئوال بعدى را بپرســى، او از اتاق «سه ساعتى» 
مى گوید که شــامل نوزادانى مى شود که هر سه 
ساعت یک بار باید به آنها شیر داده شود وگرنه دچار 

افت فشار مى شوند. 
او حاال سال هاســت که با این کودکان سر و کار 
دارد. روپوش ســفیدش را که مى پوشد، مى شود 
مادِر 20 بچه. 20 نفر. که تــوى تخت هاى آهنى 
زندانى شده اند. کودکانى با مشکالت ذهنى عمیق. 
دست هایشان تنها اســباب بازى گرانقیمتى است 
که ساعت ها جلو چشمشــان باال و پایین مى رود. 
ساکت و صامت. بعضى بچه ها با صداهایى نامفهوم 
چیزى را مى گویند که تنهــا مادریارها مى فهمند: 
«آنها اولین کلمه اى که به زبــان مى آورند، مامان 
نیست. خیلى وقت ها تا بیایند به ما عادت کنند طول 
مى کشد به خصوص کودکان نوپا که طعم داشتن 

مادر و پدر را  چشیده اند.» 
«آمنه نوزاد» کودك نوپایى را به آغوش مى کشد، 

درســت مثل نامــش کــه نــام خانوادگى اش 
را به آغــوش کشــیده. مــى گوید: «ایــن نوع 
مادرى قشــنگ ترین حســى اســت که دارم.»
کودك، گنگ و مبهوت لبخند  مى زند و با جمالتى
نامفهــوم عشــقش را بــه مادریار مــى فهماند:

«خیلى ها فکر مى کنند این بچه ها نمى فهمند، اما 
این بچه ها باهوشند. بچه هایم حسم را درك مى 
کنند. آنها زیباترین موجودات زندگى من هســتند. 

قصه این بچه ها قصه عشق من است.» 

مادریار 3
پــاى آن میــز پالســتیکى روبــه روى مــادرى 
نشســته ایم کــه از دنیــاى «مرتضى» 8 ســاله 
مجهول الهویــه مى گوید. از عشــق مادرانه اش به 
فرزندى که از نوزادى با او بوده:«فرزندان بســیارى 
داریم که از اینجا رفتند اما هر کدام یک تکه وجود ما را 
با خودشان مى برند.وقتى مى روند برایشان آرزوهاى 
بزرگ مى کنم. به نظر ما حس ما نسبت به این بچه ها 
یک حس الهى و خدایى و فرازمینى است. شاید براى 
بچه هاى خودمان حس غریزى مادرانه باشد اما براى 

اینها حسمان باالتر از این حرف هاست. 
«حسینى»، ازدواج کرده. ده ســال بچه دار نشده و 
حاال یک فرزند در خانه دارد. دســت مى کشد روى 
تن کودکى که نامــش روى تابلو بــاالى تخت با 
خط درشتى به چشــم مى خورد: «پارسا». کودك، 
جثه اش به اندازه اى که باید، قد نکشیده. صامت به 
مادر جدیدش نگاهش مى کند و گوشه لبش کمى 
تکان مى خورد. حســینى بغلش مــى کند: «این را 
مى بینى؟ پارساى من مجهول الهویه است. خودم 

برایش اسم انتخاب کردم. من مادرش هستم.» 
بچه هاى این قســمت از مرکز، نه روانى برایشان 
مانده و نه حــرف مى زننــد اما نگاهشــان کلى 
حرف دارد. پارســا مى خنــدد و حســینى قربان 
صدقــه اش مــى رود: «تنها پشــت و پنــاه این 

بچه ها ما هســتیم.» حافظه اى ندارند که یادشان 
بماند مادرهــا کدامند اما همینقدر براى حســینى 
کافى اســت که پارســا حالش امروز خوب است. 
وقتى تن لمس پارســا توى آغوشش جا مى گیرد 

مى گوید:« این بچه تمام زندگى منه.» 

مادریار4 
نداشــتن مادر، مثل فرو ریختن دیوار خانه است. 
ســهمگین و مهیب. غرش آوار مرگ مادر یا پدر و 
مجهول الهویه بودن یا اعتیاد و زندانى بودنشــان، 
قابل اندازه گیرى نیســت. مثل این است که تار و 
پود زندگى ات از هم بپاشد. بین لحظه هاى دیروز 
و امروز بچه ها،تنها مادریارها هســتند که مادرى 
مى کنند. مادریار 4 که پیش از این در شیرخوارگاه 
دیگرى نگهدارى از کودکان سالم را برعهده داشته، 
مى گوید: «سرنوشت این بچه ها همیشه با ما گره 
خورده. یــک روز یکى از بچه هایــم به من گفت 
مى خواهد پزشــک بشــود و من او را در مقام یک 
پزشک تصور کردم. وقتى که من بازنشسته بشوم، 
ســنم باال برود و ببینمش حتمــًا او را از نگاهش 
مى شناسم. فکر کردن به این چیزها به من آرامش 
مى دهد و فشــارهاى روحى که اینجا داریم را کم 
مى کند. خیلى فرزند داشتیم که از اینجا رفتند اما اگر 
من یک روزى پیر بشوم و آلزایمر هم بگیرم، بچه ام 
را مى شناسم. چون هیچ مادرى بچه اش را فراموش 

نمى کند.»
مربى کودکان در مؤسسه هاى خیریه یا بهزیستى، 
جزو مشاغل سخت است. چون نگهدارى از کودکان 
به خصوص نوزادان، کارى پیوسته است، کارى که 
یک لحظه غفلتش مى تواند سرنوشــت کودکى را 

تغییر دهد.

مادریار 5
طبقــه بــاال در ســکوت بعدازظهــر، اســت و 

بچه هــا خوابیــده انــد. «ابراهیمــى»، مادریار 
دیگرى اســت کــه بــه بچه ها ســر مــى زند.

تر و خشکشــان مى کند و مطمئن  مى شــود که 
حالشان خوب باشد. متولد 1360 است و حاال هشت 
سالى مى شود که اینجاســت: «اولین بار که آمدم 
اینجا فقط گریه مى کردم بخاطر بچه ها. بعد از یک 
هفته عاشقشان شدم. حتى کارهایى که براى این 
بچه ها انجام مى دهم براى بچه خودم نمى کنم. در 

برابر این بچه ها مسئولیت سنگینى دارم.»
فقــط در یــک پنــدار مشــترك مى شــود بــا 
فرزندى که انــدوه از دســت دادن پدر یــا مادر 
را زیســته، مــرز دیــروز و امــروز را پیمــود و 
ابراهیمــى ایــن راه را طــى کرده اســت: «فکر 
مى کنم اگر اینقدر پیر بشوم که سوى چشم هایم 
برود، حتى آنموقع که همه چیز را تار مى بینم، وقتى 
بچه هایم را که بزرگ شده اند و از این مرکز رفته اند 
ببینم و صدایشان را بشنوم حتمًا آنها را مى شناسم. 
اعتقاد قلبى دارم که با همان چشــم هاى کم سو 
بچه هایم را تشخیص مى دهم. ما بین 24 ساعت 
تا 48 ســاعت اینجا هســتیم. اینقدر که پیش این 
بچه ها هســتیم براى بچه اى کــه در خانه داریم 
مادرى نمى کنیم. پس براى ایــن بچه ها مادرى 

بیشترى مى کنیم.» 

مادریار 6
«در تمام سال هایى که اینجا بوده ام عشق به این 
بچه ها مرا نگه داشته اســت.» «فاطمى»، اشاره 
مى کند به بچه هایى که توى تخت هاى فلزى با 
نرده هاى بلند زندانى شده اند. برخى دست و پایشان 
بسته شده. «علتش این است که اگر اینگونه نباشند 
به علت مشکالت ذهنى هر چه دم دستشان باشد 
را مى خورند. حتى ملحفه ها و اسباب بازى هایشان 
را. اکثر آنها در این شــرایط دچار تشنج و اضطراب 
مى شوند، باال مى آورند، جیغ مى کشند و نمى توانند 
با جهان بیرون مواجه شوند. آنها تمام مدت در حال 

انجام حرکات تکرارى اند.» 
اگر هم به ردیــف تخت هاى برخــى دیگر از این 
کودکان  نگاهى کنى، تعداد زیادى نوزاد در امتداد 
هم مى بینى که به انگشــت هاى دستشــان نگاه 
مى کنند، دســت ها تنها چیزى اســت کــه آن را 

مى فهمند و با آن بازى مى کنند.
بعضى دیگر، سرهایشان آنقدر بزرگ است که انگار 
به تخت چسبیده شده اند. هیچ حرکتى ندارند. تخته 

بند شده اند به تخت. 
 آنهایــى هم کــه کمــى بزرگ ترند، ســاعت ها 
چهاردســت  و پا، خودشــان را حرکت مى دهند و 
سر به تخت هاى فلزى مى کوبند یا در سنین باالتر 
سعى مى کنند خودشان را از تخت بیرون بیندازند. 
مادریارها اما طى ساعت هایى که کنار این بچه ها 
هســتند حتى یک لحظه تنهایشــان نمى گذارند. 
مادریارها در همان تخت هــا به آنها غذا مى دهند، 
پوشکشان را عوض مى کنند، با آنها حرف مى زنند و 
در آغوششان مى گیرند: «وقتى بچه ام را در آغوش 
مى گیرم و مى بینم آرامش پیدا مى کنم، انگار دنیا 

را به من مى دهند.» 
معمــوًال کمتر کســى حاضــر به قبــول چنین
 مسئولیت هایى مى شود. باید مادر باشى، مادرانگى 
را بلد باشى تا بتوانى براى کســانى که هیچکس 

نمى خواهدشان مادرى کنى...

 دریا قدرتى پور

یک میلیون خانوار 
جدید، نیازمند 
کمک بهزیستى!

یک روز در مرکز نگهدارى معلوالن ذهنى با مادرانى متفاوت 

اشک ها و لبخندها 
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آگهی مزایده (نوبت دوم) 
شرکت منحله تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد (سهامی عام) با نمایندگی 
آقاي رحمت اله علویان  مدیر تصفیه شرکت که در این آگهی به اختصار شرکت نامیده می شود 
در نظر دارد ، یک دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین از پالك ثبتی 790/4252 در اراضی شرقی 
نجف آباد (ویالشهر) را با کاربرى مزروعی و داراي مشخصات ذیل، از طریق برگزارى مزایده عمومى 
به فروش برساند. لذا  ازکلیه متقاضیان دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد و اطالع از شرایط 
شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از انتشار این آگهی به دفتر شرکت واقع در طبقه 
زیرزمین ساختمان کتابخانه مرکزى دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد به آدرس نجف آباد -  بلوار 

دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد مراجعه نمایند.  
مشخصات زمین:

 مساحت تمامی یک دانگ این زمین 24766/66 متر مربع می باشد.
 سهمیه آب چاه به مدت 20:30 ساعت.
 سهمیه آب کانال به مدت 6:15 ساعت.
 داراي حدود 80 اصله درخت انار مثمر.

شرایط مزایده:
1- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و رویت زمین مورد اشاره مى توانند درساعات ادارى 
به دفتر این شــرکت واقع در آدرس فوق االشاره مراجعه یا با شــماره تلفن 09133311745 - 

09132331541-   09135344704تماس و هماهنگی الزم بعمل آورند.
2- سپرده الزم جهت شرکت در مزایده مبلغ 1/000/000/000 ریال می باشد که باید به حساب جاري 
شماره 0109968753006 نزد بانک ملى شعبه دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد واریز و فیش آن را 

به همراه اسناد مزایده تحویل نمایند.
3- شرکت  در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- متقاضیان می بایست اسناد تکمیلی خود را همراه بافیش واریزي (موضوع بند 2) حداکثر تا 15 
روز پس از انتشار آگهی در پاکت سربسته گذاشته و در مقابل دریافت رسید کتبی تحویل نمایند.

5- سپرده نفرات اول  تا سوم تا انجام معامله قطعی نزد شرکت باقی خواهد ماند و چنانچه نفرات 
اول تا سوم از انجام معامله انصراف دهند سپرده آنها بنفع شرکت ضبط خواهد شد.

6-  پیشنهاد دهندگان می توانند هنگام رسیدگی به پیشــنهادات در زمان بازگشائی پاکات 
حضورداشته و قیمت پیشنهادي خود را افزایش دهند در غیر اینصورت قیمت کتبى ارائه شده 

مالك عمل خواهد بود و جاى اعتراضى براى افراد غائب وجود نخواهد داشت.
7- شرکت کسی را برنده مزایده می شناسد که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.

8- به پیشنهادات مخدوش ، مبهم ، مشروط و فاقد فیش واریزى و همچنین پیشنهاداتى که بعد 
از مهلت تعیین شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- انتقال بصورت وکالتی وکل هزینه چاپ آگهى و همچنیــن هزینه هاى دیگر بعهده خریدار 
میباشد.

10- کل بهاء زمین پس از عقد قرارداد از برنده مزایده بصورت نقد و یکجا دریافت خواهد شد.

شرکت منحله تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد (سهامی عام)

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت حمل و نقل شبدیز سپاهان سهامى خاص شماره ثبت 
7591 شناســه ملى 10260286987 دعوت مى گردد در جلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده که در تاریخ 1400/11/15ساعت 10 صبح در آدرس شهر اصفهان - ترمینال امیرکبیر 
پایانه عمومى حمل و نقل مقابل بانک ملى سابق شماره 21 برگزار مى گردد حضور به هم رسانید.

دستور جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 1400/11/15 ساعت 10 صبح:
انتخاب اعضاى اصلى هیئت مدیره - انتخاب بازرس اصلى و على البدل شــرکت - تعیین 

روزنامه محلى شرکت جهت درج آگهى ها
هیئت مدیره شرکت

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطورفوق العاده 
شرکت حمل و نقل شبدیز سپاهان سهامى خاص 

شماره ثبت 7591 شناسه ملى 10260286987 اصفهان 

شرکت پیشگامان توسعه ماندگار (سهامى خاص)در نظر دارد تعداد محدودى واحد مسکونى 
از آپارتمان هاى پروژه موقوفه سیدالعراقین واقع در اصفهان،خیابان باهنر، خیابان خادمى، 
کوچه 5 را از طریق مزایده عمومى پیش فروش نماید . لذا ازکلیه اشخاص حقیقى و حقوقى 
واجد شرایط دعوت به عمل مى آید تا پایان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 1400/11/05 با 
مراجعه به نماینده شرکت پیشگامان توســعه ماندگار واقع در استان اصفهان شهرستان 
اصفهان ، بلوار میرزاکوچک خان نرســیده به پل وحید مجتمع ادارى زاینده رود طبقه 6  
نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام و اسناد خریدارى شــده را تکمیل و به همراه مدارك 
خواسته شده تا روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 به شرکت پیشگامان توسعه ماندگار واقع 
در استان تهران ،خیابان شهید مطهرى، خیابان فجر کوچه مدائن پالك 16 طبقه 4 واحد 11 

تلفن 02188492750- کد پستى 1588764554  ارسال نمایند .
الزم به ذکر است شرایط شرکت درمزایده در اسناد مربوطه تعیین و مشخص شده است. 
همچنین متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانند در وقت ادارى با شماره تلفن 

03137868900 -09358661096- 02188492729 تماس حاصل فرمایند.

آگهى مزایده  نوبت دومنوبت دوم

نمایشــگاه بین المللى اصفهان میزبان فعاالن 
صنعت فرش در بیســت و چهارمین نمایشگاه 

تخصصى فرش دستباف است.
در این رویداد تخصصى 150 شرکت و موسسه 
فعــال در حوزه هاى مرتبط با فرش دســتباف 
از اســتان هاى اصفهان، آذربایجان شــرقى، 
آذربایجان غربى، خراســان رضوى، خراسان 
شمالى، گلستان، فارس، قم، تهران، کردستان 
و چهارمحال و بختیــارى آخرین محصوالت 
صنعت بومى کشور را براى عالقه مندان به این 

صنعت عرضه مى کنند.
این رویداد اقتصادى در فضاى نمایشــگاهى 
به مســاحت 15 هــزار مترمربع هنر دســت 
فرش بافــان، قالیبافان و فعــاالن حوزه هاى 
تولید، فــروش، بازرگانى، طراحان و نقاشــان 
و مرمت کاران و رفوگران فرش دســتباف در 

معرض دید عالقمندان قرار گرفته است.
77 درصد شــرکت کنندگان این نمایشــگاه 
از اســتان اصفهــان هســتند و 23 درصــد 
مشارکت کنندگان نیز از اســتان هاى دیگر به 
اصفهان مى آیند تا فعالیــت خود را در معرض 

نمایش قرار دهند.
توجه به موضوع صادرات، یکى از اصلى ترین 
اهــداف برگــزارى بیســت و چهارمیــن 
نمایشــگاه فــرش دســتباف اصفهــان به 

شمار مى رود.
توســعه فروش داخلى، معرفى هر چه بیشــتر 
ظرفیت هاى ایــن بخش اقتصــادى، ایجاد 

بستر هاى مناسب براى ســرمایه گذارى هاى 
داخلــى و خارجى، ایجــاد زمینه اشــتغال و 
کارآفرینــى، آشــنایى دســت اندرکاران بــا 
محصوالت، نوآورى ها و ظرفیت هاى موجود، 
ایجاد فضاى رقابتى سالم میان تولیدکنندگان 

داخلى براى ارتقاى کیفیت تولید و ایجاد ارتباط 
مســتقیم و رو در رو میــان تولیدکننــدگان و 
مصرف کنندگان از جمله اهداف دیگر برگزارى 

این نمایشگاه است.
عالقمندان بــه بازدید از بیســت و چهارمین 

نمایشگاه فرش دســتباف اصفهان مى توانند 
تا فــردا 4 بهمن ماه از ســاعت 14 تــا 20 به 
نمایشــگاه بین المللــى اصفهــان واقــع در 
کمربندى شرق، روبروى منطقه روشن دشت

 مراجعه کنند.

نمایشگاه بین المللى اصفهان تا فردا میزبان فعاالن صنعت فرش است

توجه به صادرات، هدف برگزارى 
نمایشگاه فرش دستباف اصفهان

مدیرکل تامین اجتماعى اســتان اصفهان با حجت االسالم نقدعلى، 
نماینده مردم شهرستان خمینى شهر در مجلس شوراى اسالمى دیدار 

و گفت و گو کرد.
به گزارش اداره روابط عمومى تامین اجتماعى استان اصفهان، در این 
دیدار پیرامون مطالبات سازمان تامین اجتماعى و مشکالت بیمه اى 
در شعبه خمینى شهر و نقش سازمان تامین اجتماعى در تامین امنیت و 

افزایش رفاه جامعه  بحث و تبادل نظر شد.
حجت االســالم والمســلمین نقد على در این دیدار ضمن تقدیر از 
رویکرد سازمان تامین اجتماعى در تسهیل خدمات به بیمه شدگان و 
بازنشستگان ، خواستار توجه بیش از پیش به بیمه شدگان خاص در این 
شهرستان شد و گفت: عمده مشکالت در حوزه تامین اجتماعى شعبه 
خمینى شــهر پیرامون بیمه قالیبافان و کارگران ساختمانى و اجراى 
قانون بازنشستگى پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور مى باشد.
وى خواستار اهتمام جدى ســازمان تامین اجتماعى در پاسخگویى 
به مطالبات بیمه شدگان و بازنشستگان شد و گفت: مجلس شوراى 
اسالمى در کنار ســازمان تامین اجتماعى، یاور تولید و حامى کارگر 

میباشد. دکتر محسن ریاضى مدیرکل تامین اجتماعى استان اصفهان 
نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشى از اقدامات و فعالیت هاى این اداره 
کل در پوشش بیمه اى و ایجاد امنیت شغلى براى کارگران و رفاه نسبى 
براى بازنشســتگان گفت: کارکنان اداره کل تامین اجتماعى استان 
اصفهان، در پاسخگویى به مراجعین و رفع مشکالت و دغدغه هاى 
کارفرمایان اهتمام ویژه اى داشته و همواره در صدد رفع مشکالت بر 

پایه تعامل و همکارى دو طرفه بوده اند.
وى اجراى برخى قوانین بویژه در بخش بیمه هاى خاص مانند قالیبافان، 
رانندگان، کارگران ساختمانى، را طبق دستورالعمل هاى ابالغى سازمان 
تامین اجتماعى کشور دانست و افزود: قطع بیمه بیکارى برخى کارگران 
داراى فرآیند اجرایى مدونى است که مبادا حقى از بیمه شدگان  پایمال 
نگردد وى تصریح کرد: قطــع بیمه من غیر حق پــس از تحقیق و

 بازرسى هاى مکرر در چارچوب قوانین و مقررات صورت مى گیرد.
وى همچنین از تجدید پیگیرى موارد خاص که موجب سوال و پیگیرى 
بیمه شده مى باشد را ممکن دانست و گفت: پس از دریافت اعتراض 

بیمه شده ، مراتب رسیدگى از طریق این اداره کل  صورت مى پذیرد.
ریاضى  در ادامه به اجراى قانون بازنشستگى پیش از موعد در مشاغل 
سخت و زیان آور اشــاره کرد و گفت: اجراى این قانون همانند نقش 
تورم در جامعه که همه چیز را  تحت تاثیر خود قرار مى دهد ، اجراى این 
قانون نیز  مشکالت عدیده اى را براى سازمان تامین اجتماعى ایجاد 

کرده است.
وى پایدارى و پاسخگویى صندوق تأمین اجتماعى را منوط به برقرارى 
رابطه بین ورودى منابع و خروجى مصارف دانست و بر اجراى تعهدات 
بلند مدت سازمان بویژه براى بازنشستگان و مستمرى بگیران تاکید 

کرد.

اهتمام کارکنان  تأمین اجتماعى در پاسخگویى به مراجعین 

مدیر برق منطقه 7 شــرکت توزیع برق اصفهان از بــرق دار کردن 
تعاونى مسکن اسکان واقع در خیابان فالطورى جنب بازار صفا خبر 
داد و گفت: این پروژه در 5 فاز انجــام گرفت به طورى که در فاز اول 
یک دستگاه پست زمینى با ترانس 500 کیلو ولت آمپر تجهیز شد و در
 فاز هاى بعدى احداث شبکه فشار متوسط زمینى به طول 250 متر و 
فشار ضعیف زمینى به طول 50 و در فاز چهارم و پنجم احداث و بهینه 

سازى شبکه فشــار ضعیف هوایى ونصب لوازم اندازه گیرى صورت 
گرفت. مهندس محســن معتمدى فرد هدف از اجراى این پروژه را 
متعادل نمودن بار پســت هاى مجاور و افزایش کیفت برق رسانى 
به متقاضیان جدید عنوان کرد. معتمدى تصریح کرد :برق به عنوان 
صنعتى زیربنایى توانسته است با توسعه طرح هاى خود در زمینه هاى 
مختلف، نقش مهمى را در توسعه اقتصادى و خدمت رسانى به مردم 
ایفا کند به طورى که در این پروژه 120 مشترك از نعمت برق برخوردار 

شدند. گفتنى است هزینه این پروژه بالغ بر 950 میلیون تومان بود.

120 مشترك برق دار شدند


