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12 درصد قتل هاى ناموسى جهان در ایران رخ مى دهدمرگ یک رفتگر در اتوبان خرازىپخش سرى جدید «عصر جدید» از نیمه شعبانثبت بیش از 485 هزارمرگ از ابتداى امسال تعطیلى 14 روزه لیگ برتر در نوروز اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ویتامین ها در 
درمان کووید 19 

مؤثر نیستند

کالهبردارى میلیاردى یک زن در اصفهان 
3

5

هواشناسى اصفهان 
«هشدار نارنجى» 

صادر کرد

محققان مى گویند ویتامین C، ویتامین D و 
زینک (روى) براى کاهش احتمال مرگ بیمار 

در اثر کووید19 تأثیرى ندارند.
بررسى 26 مطالعه که شامل بیش از 5600 

بیمار کرونایى بسترى شده در...

اداره کل هواشناســى اســتان اصفهان در باره 
تشدید فعالیت سامانه بارشى در استان«هشدار 

نارنجى» صادر کرد.
بر اساس هشــدارهاى مرکز پیش بینى سازمان 
هواشناسى کشور، رنگ زرد براى آگاهى بخشى، 
رنگ نارنجى براى حفــظ آمادگى و رنگ قرمز 

براى اقدام است.
هواشناسى اصفهان روز شنبه با صدور اطالعیه اى 
از بارش بــرف و باران، گاهى وزش شــدید باد 
موقتى، شــکل گیرى کوالك بــرف در مناطق 
مستعد، مه آلودگى و کاهش دید از اواخر روز شنبه 

تا اوایل روز دوشنبه در مناطق ...

گز اصفهان مجلسى شد!گز اصفهان مجلسى شد!
جلسه اتاق اصناف با نماینده اصفهان در مجلس پیرامون برخورد با برندهاى تقلبى گز جلسه اتاق اصناف با نماینده اصفهان در مجلس پیرامون برخورد با برندهاى تقلبى گز 
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سریع ترین اخراج ممکن در فوالدشهر 

شنانى: واقعاً نمى دانم چه بگویم؟
 وینگر سرعتى و تعویضى ذوب آهن نتوانســت درخشش خود در ترکیب 
تیمش را تکرار کند و حضور کوتاه مدتى در زمین مسابقه داشت و با جریمه 
سنگین از سوى داور مواجه شد. یکى از مهره هاى تعویضى که مهدى 
تارتار همواره روى او در لیگ بیست و یکم حساب ویژه اى باز کرده است، 

حسین شنانى وینگر 28 ساله این تیم بوده...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

21 شهر اصفهان
 در وضعیت قرمز 

کرونا

نیاز فورى براى تأمین گروه هاى خونى 
اداره کل انتقال خون استان اصفهان هشدار داد؛

3

مهدى تارتار با اشاره به ناکامى هاى مهدى تارتار با اشاره به ناکامى هاى 
اخیر سبزپوشان:اخیر سبزپوشان:

 براى ماندنم، دست  براى ماندنم، دست 
وزیر امورخارجه:وزیر امورخارجه:

اروپا خطوط اروپا خطوط 
قرمز ایران را قرمز ایران را 
در نظر داشته در نظر داشته 

باشدباشد

2

2

رئیسىرئیسى
فردا به فردا به 

قطر مى رودقطر مى رود

4

فخرالدین صدیق شریف: فخرالدین صدیق شریف: 

وقت آن رسیده وقت آن رسیده 
از تولید سریال آپارتمانى از تولید سریال آپارتمانى 

پرهیز کنیم

تنها نماینده استان اصفهان در مرحله نهایى  وهشت تیم برتر لیگ مناطق کشور
تیم فوتسال امیدقهرمان سازان نارین نایین 

روابط عمومى مؤسسه تخصصى ورزشى نارین نایین

شنا
 وینگر
تیم
سن
تار

حسین

5

این زن ادعا کرده بود مدیرعامل 3 شرکت تجارى است و به بهانه سرمایه گذارى مبالغ هنگفتى کالهبردارى کرده بود



0202جهان نماجهان نما 4260یک شنبه  1اسفند  ماه   1400 سال هجدهم

 کارشناس رفاه و تأمین اجتماعى در پاسخ به این پرسش 
که معموًال در چند ماهى که به رقابت تعیین دستمزد در 
اسفند ماه منتهى مى شوند، افراد مختلف، ارقامى را براى 
تعیین دستمزد سال بعد از آن ارائه مى کنند، امسال چه 
ارقامى مطرح شده است؟ گفت: در کمیسیون اجتماعى 
مجلس، در مورد افزایش دستمزد کارگران بحث شده 
و آقاى ولى اسماعیلى، رئیس این کمیسیون، پیشنهاد 

افزایش 35 درصدى دستمزد را مطرح کرده است.
على رضا حیدرى افزود: اگر ایــن 35 درصد را بر روى 
سرجمع درآمد کارگران بگذاریم حدود یک میلیون و 470 
هزار تومان افزایش براى سال آینده را شامل مى شود که 

اگر آن را بر روى 4 میلیون و 200 هزار تومان دســتمزد 
سال جارى بگذاریم، به عدد 5 میلیون و 670 هزار تومان 

مى رسیم.
این کارشــناس رفاه و تأمین اجتماعــى تصریح کرد: 
اگر همین میزان را بر روى ســبد 8 میلیون و 979 هزار 
تومانى، انطباق دهیم، متوجه مى شــویم که در صورت 
افزایش 35 درصدى دستمزد ســال آینده، تنها چیزى 
در حدود 63 درصد ســبد معیشت اعالم شده به واسطه 
دستمزد پوشــش داده مى شــود؛ یعنى همچنان 37 
درصد هزینه هاى زندگى در دســتمزد سال آینده قرار

 نمى گیرند.

حســین امیرعبداللهیان در حاشــیه کنفرانس امنیتى 
مونیخ با وزیر خارجه آلمــان آنالنا بربوك، در خصوص 
آخرین وضعیت گفتگوها در وین با همتاى آلمانى خود 
تبادل نظر نمود و با تأکید بر اینکــه تهران از روز اول 
عزم جدى براى یک توافق خوب داشــته اظهار کرد: 
جمهورى اسالمى ایران انتظار دارد طرف هاى اروپایى 
و برجامى خطوط قرمز ایران را با دقت در نظر داشــته 
و تالش نمایند پس از سال ها بى عملى، نقش مؤثرى 
در تأمین حقوق مشروع ایران به عنوان طرف متضرر از 

خروج یکجانبه و غیرقانونى آمریکا داشته باشند.
امیرعبداللهیان با رد برخى اظهارات در خصوص تعیین 

ضرب االجل هاى ساختگى، تأکید کرد تهران کیفیت 
توافق را در کنار عنصر زمان مى بیند و اگر همین  امروز 
به خواسته هاى مشروع تهران توجه شود مى توان در 
وین به توافق دست یافت. وى تأکید نمود ضرورى است 
در این گام هاى آخر طرف مقابل اشــتباه محاسباتى 

نکرده و مذاکرات را به فضاى رسانه اى نکشاند.
وزیر امــور خارجه آلمان نیــز اظهار کــرد گفتگوها 
در نقطــه حساســى قــرار دارد و الزم اســت همه 
طرف ها حداکثر تالش خود را بنمایند تا بتوان در کوتاه 
ترین زمان از این مرحله عبور کــرد و فصل جدیدى

 را گشود.

رقم احتمالى دستمزد 
سال آینده کارگران 

اروپا خطوط قرمز ایران
 را در نظر داشته باشد

تأیید ازدواج سحر قریشى 
حســـین  محمــــد   سینما سینما|
فرحبخــش، کارگــردان، فیلمنامه نویــس و 
تهیه کننده درباره سفر سحر قریشى به ترکیه و 
شایعات پیرامون این سفر گفت: «سحر قریشى 
دو ســه ماه قبل به من گفته بود که مى خواهد 
ازدواج کند و من گفتم ایــن کار را انجام ندهد 
و تا جایى که مى دانم االن فقــط براى ازدواج 
از ایران رفتــه و مهاجرتى در کار نیســت.  به او 
پیغام دادم کشور، نظام و اعتقاداتش را فراموش 
نکند.» سحر قریشى پس از مدت ها شایعه درباره  
رابطه اش با امیر تتلو، هفته  گذشــته با انتشــار 
ویدیویى این شــایعات را تأیید کرد. این ویدیو 
قریشى را در ویالى تتلو در ترکیه نشان مى دهد.

برنج گران تر شد 
قیمت برنج در    روزنامه همشهرى|
میادین میوه و تره بار بین 12تا 20 درصد نسبت 
به قیمت دى ماه باال رفت. به این ترتیب مجموع 
تغییر قیمت برنج در طول امســال به 80درصد 
رسید. در تازه ترین تغییر قیمت انواع برنج ایرانى 
مرغوب شامل دمسیاه، هاشمى و طارم 12درصد 
و انــواع پرمحصول تا 20درصد گران شــدند. 
بیشترین افزایش قیمت مربوط به وارداتى هاى 
هندى و پاکستانى اســت که در نرخنامه جدید 

29/7درصد گران شده اند.

 کرونا تا 10 سال مى ماند
درحالى که شرکت فایزر-    تجارت نیوز|
بیون تک بر روى واکســن مخصوص ســویه 
اومیکرون کار مى کند، اوگور شــاهین، سازنده 
واکســن کرونا و مدیر و یکــى از بنیانگذاران 
شرکت بیون تک با بیان اینکه جهان براى مقابله 
با انواع آینده ویروس کرونا آماده تر مى شــود، 
گفت: ما باید به این واقعیت عادت کنیم که تا 10 

سال آینده باید با ویروس زندگى کنیم.

نوشین معراجى و 
پازل دشمن

  برترین ها| روزنامــه «ایــران»، ارگان 
مطبوعاتى دولت از خطبه هاى جمعه که علیه 
نوشین معراجى، فیلمنامه نویس «نمور» در پى 
مواضع اخیرش در جشنواره فیلم فجر ایراد شد، 
انتقاد کرده است. این روزنامه نوشت: مایه تعجب 
و شگفتى است که اظهار نظر یک فیلمنامه نویس 
در نشست خبرى فیلمى در جشنواره فیلم فجر 
که در زمان خودش دیده نشــده به یکباره در 
سخنان برخى خطیبان در صدر مسائل قرار مى 
گیرد. اظهار نظرى که خیلى زود توسط گوینده 
آن توضیح داده شــد و گوینــده بابت بدفهمى 
حاصــل از آن عذرخواهى کــرد. در مواجهه با 
اهالى فرهنگ و هنر باید از دوقطبى سازى هاى 
کاذب اجتناب کرد تا پازل دشمن تکمیل نشود.

شهردار تبریز برکنار شد
شهردار تبریز برکنار شد. روز شنبه    مهر|
(دیروز) با برگزارى جلسه شــوراى شهر تبریز 
عباس رنجبر شــهردار تبریز بــا رأى موافق 9 
نفر از اعضاى شورا به اســتیضاح او برکنار شد. 
اکثریت اعضاى شــوراى شــهر بعد از استماع 
دفاعیات عبــاس رنجبر، به وى بــراى ماندن 
در شــهردارى تبریز اعتماد نکردنــد و او وداع 
زودهنگامى با ســاختمان ابوریحان شهردارى 

تبریز داشت.

12مهاجر داخل پراید! 
مســئول روابط عمومى اورژانس    مهر|
پیش بیمارستانى دانشگاه علوم پزشکى جیرفت 
از بروز تصادف در جاده کهنوج – بندرعباس خبر 
داد. در این حادثه بر اثر واژگونى یک خودروى 
پراید حامل اتباع بیگانه غیر مجاز سه نفر کشته 

و 9 نفر مجروح شدند.

رئیسى فردا به قطر مى رود 
  ایرنا|آیت ا... سیدابراهیم رئیسى فردا دوشنبه دوم 
اسفندماه به دعوت رسمى «تمیم بن حمد آل ثانى»، 
امیر قطر در سفرى دو روزه به دوحه خواهد رفت. رئیس 
جمهور در جمع ایرانیان مقیم قطر نیز حضور مى یابد و 

نشستى نیز با تجار قطرى و ایرانى خواهد داشت.

آیت ا...  علوى گرگانى 
بسترى شد 

  تسنیم|  مســئول روابط عمومى دفتر آیت ا... 
علوى گرگانى گفت: وضعیت عمومى و حال جسمانى 
معظم له مناسب اســت و تحت نظر پزشــکان قرار 
دارد. حجت االسالم والمســلمین محمدرضــا طالبى 
اظهار کرد: آیــت ا... علــوى گرگانى مرجــع تقلید 
شــیعیان بخاطر ضعــف در بیمارســتانى در تهران

 بسترى شدند.

حمایت احمدى نژاد از 
اعتصابیون کانادا!

  بهار| محمود احمدى نژاد، رئیس دولت هاى نهم 
و دهم در توییتى، «سرکوب خشونت آمیز» اعتراضات 
کامیونداران معترض به واکسیناسیون الزامى کرونا در 
کانادا و جهان - موسوم به «کاروان آزادى 2022»- را 
مغایر با «آزادى بیان و حقوق بشر» خوانده و از «آزادى 
و حق انتخاب» معترضان واکسیناسیون الزامى حمایت 

کرده است.

تأیید پیشرفت در وین 
«جن ســاکى»، ســخنگوى کاخ سفید    ایرنا|
همزمان با مذاکرات وین میان ایران و گروه 1+4 اعالم 
کرد که پیشرفت قابل توجهى در هفته گذشته در این 
مذاکرات به دست آمده اســت و این پیشرفت ها ادامه 
دارد. این مقام کاخ ســفید در عین حال ادامه داد اما تا 
زمانى که در مورد همه چیز توافق نشود، درباره هیچ چیز 

توافق نشده است.

آدم قبل از کرونا نیستم
  دیده بان ایران|  امام جمعه کاشــان در پاسخ 
به برخى شایعات، با بیان اینکه نماز جمعه هفته گذشته 
کاشان براى وداع و خداحافظى بنده نبود، گفت: کسى 
خیال نکند، ما داریم خداحافظى مى کنیم، بله، برنامه 
این اســت که از محضر مردم کاشان مرخص شویم؛ 
ولى تا عزیزى براى تصدى این مسئولیت در نظر گرفته 
شود، در خدمت هســتم؛ محضر مبارك مقام معظم 
رهبرى عرض شد، بنده آدم قبل از کرونا نیستم. آیت ا... 
عباسعلى سلیمانى گفت: اگر ان شاءا... عزیزى براى این 
کار در نظر گرفته شود، آن وقت بر اساس شرایط خاص 
حاکم بر زندگى فردى خودم از محضرتان مرخص شوم.

3 مذاکره کننده 
جاسوس بودند 

  دیده بان ایران| محســن زنگنــه، نماینده 
مردم تربت حیدریه در مجلس گفــت: در تیم مذاکره 
کننده قبلى افرادى سســت عنصر وجود داشتند که از 
مجموع شش نفر تیم مذاکره کننده در نهایت سه نفر 
از آنها جاسوس غربى ها بودند و متأسفانه شخص وزیر 
امور خارجه هم به آنها اعتماد کرده بود، اما در تیم مذاکره 
کننده فعلى افرادى قوى، با روحیه انقالبى و جهادى و 

مقتدر ظاهر شدند.

بودجه به صحن علنى رسید 
ســخنگوى هیئت رئیسه مجلس شوراى    پانا|
اسالمى از بررســى الیحه بودجه 1401 کل کشور در 
جلســه علنى امروز مجلس خبر داد. سیدنظام الدین 
موسوى اظهار کرد: جزئیات الیحه بودجه 1401 که 
کلیات آن امسال به صورت دو شورى در مجلس مورد 
بررسى قرار گرفت، از روز یک شــنبه (امروز) طى دو 
شیفت کارى در صحن مجلس و در جلسات علنى مورد 

بررسى قرار خواهد گرفت.

خبرخوان

2 ســال از روزهاى اعالم ورود کرونــا به ایران 
مى گذرد؛ روزهایى دلهــره آور براى اعالم ورود 
یک بیمارى عجیب که همــه از آن ترس و واهمه 
داشــتند. پس از اعالم قرنطینه در ووهان چین، 
برخى کشــورها از جمله ایران به فکــر انتقال 
شهروندان خود از کشــور چین افتادند. برهمین 
اساس، وزارت بهداشــت با تشکیل یک تیم، در 
قالب یک پرواز، 130 نفر از شــهروندان ایرانى 
را به کشور بازگرداند. به همین بهانه، خبرگزارى 
«فارس» به سراغ محمد نسیمى رفته تا به عنوان 
عکاس آن پرواز، ناگفته هاى پرواز ووهان به ایران 

را تشریح کند. 

دانشــجویان قبل از ورود به هواپیما تب سنجى 
کردند، هیچ کدام عالئم ابتال به کرونا نداشــتند، اولین 
چیزى که دانشجویان از ما خواستند آب و غذا بود، ما هم 
تدارك دیده بودیم، مى دانســتیم در قرنطینه ووهان 
چیزى نتوانسته اند پیدا کنند. برخى از اینها مى گفتند 2 

تا 3 هفته از خانه بیرون نیامده بودند.
پرواز 6 صبح به تهران رسید. بعد از آنکه هواپیما بر 
زمین نشســت فضاى فرودگاه را دیدم که خودروهاى 
آتش نشانى و... براى اســتقبال آمده بودند اما همه با 
وسایل محافظتى و تانکرهایى که پشت جیب بودند و 
شــبیه به آب پاش، نمى دانســتم چه چیزى داخل آن 
تانکرها بود، همه دانشجویان در بهت بودند، آن زمان 

ویروس بسیارناشناخته بود و همه ترس داشتند!
بعد از ســاعتى از هواپیمــا خارج شــدیم، آنجا 
تصمیمات آنى گرفته مى شد، دیدیم که پالستیک هایى 
را آوردند که روى باند پهن اســت، مى گفتند وسایل و 
تجهیزات را باید در اینجا بگذارید،آن هم براى ما جالب 

بود اما ترسناك.
پس از یک ساعت توانستیم از هواپیما خارج شویم، 
در فرودگاه چندجایى ما را چرخاندند، منتظر ماندیم، گویا 
منتظــر بودند جایــى را بتوانند براى انجــام قرنطینه 
هماهنگ کنند، ســرانجام مجبور شــدیم به جایى در 

نزدیکى فرودگاه امام(ره) برویم.

موضوع این بود که این دانشجویان را کجا اسکان 
بدهیم و دراین باره پیشنهادات بسیارى مطرح شد. باید 
بحث هاى بهداشتى، فاصله از شهر، دسترسى داشتن به 
امکانات بهداشتى و... تأمین مى شد. در آن زمان بسیارى 
از وزارتخانه  ها و سازمان ها امکانات اسکان داشتند اما 
هیچ کدام در اختیار قرار ندادند و مى ترسیدند. در نهایت 
یک سازمان مکانى را در اختیار ما قرار داد اما امکانات 
بهداشتى براى استحمام و پذیرایى نداشت و از طرفى نیز 
تخت هاى مناسبى براى اســتراحت نداشت. قرار شد 
دانشجویان را براى قرنطینه به هتل یکى از دستگاه ها 
در شهر تهران ببرند، بعد از آنکه پرواز از ووهان به ایران  
آمد، آن ســازمان نیز جا زد و نگذاشت مسافران به آن 

هتل بروند.
پس از فرودگاه ما را به هتلى در شــهریار حومه 

تهران بردند، در همین حین نیز مردم عکس مى گرفتند 
و فیلم، چرا که ما لباس هاى عجیب و غریب کرونایى 
داشتیم. بعضى ها بوق مى زدند، حتى ناسزا هم شنیدیم، 
چــرا که مــا را به آنجــا برده انــد و مــردم از همین 

مى ترسیدند!
وارد باغ  شدیم، دیدیم مردم آنجا به نشانه اعتراض 
جمع شــده اند، پایین این هتل نیز چند مغازه بود و  در 
میان گرد و خاك نجارى، آن نجار هم از ترس ما، چند 
ماسک زده بود. دادستان شهریار آمد و گفت اگر کسى 
اعتراض کند بــا او برخورد مى شــود، در نهایت تمام 
پرسنل و مجموعه هتل تخلیه شد و همه را به ما سپردند 

تا آنجا باشیم.
برخى ها از مردم که فهمیده بودند ما اینجا هستیم، 
مى آمدند ســنگ و گوجه پرتاب مى کردند و یا ناسزا 

مى گفتند. 
پس از پایان روز چهاردهم قرنطینه، با کیت هایى 
مخصوص از ما تســت کرونا گرفتند، گواهى سالمت 
تأیید شده از سوى سازمان بهداشت جهانى به ما دادند، 
پس از خروج ما از آن قرنطینه، دو روز بعد گفتند کرونا 

وارد ایران شد.
نکته جالب و طنز ماجرا آنجا بود که برخى خانواده هاى 
این دانشجویان از حضورشان در منزل خوددارى کردند. مثًال 
خانواده یکى از همین قرنطینه شدگان به فرزندان قرنطینه 
شده گفت پس از پایان قرنطینه کرونایى بروید به ویالیى در 
شمال کشور، خانواده طرف آنها را نمى پذیرفت و بچه هاى 
آنها مجبور شدند در شهرهاى شمالى یک قرنطینه 15 روزه 
را بگذرانند. فضا در آن زمان واقعــاً به گونه اى دلهره آور و 

ترسناك بود.

ناگفته هایى از آغازین روزهاى شیوع کرونا در کشور

داستان پرواز ووهان - تهران

ویال الس اســتریاس (به معنى دهکده ســتارگان) که یکى از دو محل مسکونى قاره 
جنوبگان پوشیده از یخ است، ممکن اســت به یک روستاى دنج شباهت داشته باشد اما 
زمانى که متوجه بشــوید براى زندگى در آنجا الزم است چه کارى انجام بدهید، ممکن 

است نظرتان تغییر کند.
این شهر کوچک که در جزیره کینگ جورج واقع شده است، حداکثر 100 نفر سکنه دارد 
که عمدتًا محقق و یا نظامى هستند. اما ساکنان این شهر براى اینکه بتوانند در آن زندگى 

کنند، باید آپاندیس شان توسط عمل جراحى برداشته شود.
این شهر کوچک متشکل شده از یک اداره پست، یک مدرسه   کوچک، یک بانک و سایر 
مکان هاى ضرورى. از آنجایى که نزدیک ترین بیمارستان، حدود 1000 کیلومتر با این 
مکان فاصله دارد، داشتن بیمارى آپاندیسیت با توجه به بُعد مسافت و لزوم درمان فورى، 
بسیار خطرناك است. به همین دلیل از ساکنین خواسته مى شود تا آپاندیس شان را عمل 
کرده و دربیاورند. همچنین بخاطر مراقبت هاى بهداشتى محدود، به بانوان توصیه مى 

شود که از باردارى بپرهیزند.
این تنها از جان گذشتگى اى نیست که ســاکنین باید به آن تن بدهند. در طول زمستان 
ساکنان ناحیه باید در خانه بمانند تا از خطر یخ زدگى در امان بمانند، چرا که درجه حرارت 

گاه به منفى 77 درجه سلسیوس مى رسد.
سرخیو کوبیوس، فرمانده شیلیایى نیروى هوایى محلى مى گوید در زمستان اخیر، مردم تا 
هفته ها نتوانستند خانه هایشان را ترك کنند. در تابستان درجه حرارت حداکثر به 2 درجه 
سلسیوس مى رسد. نگهدارى از سگ نیز قدغن است چرا که ممکن است باعث انتشار 

بیمارى به حیوانات وحشى بومى بشود.
با وجود محیط و شرایط آب و هوایى خشــن، این شهر کوچک جاذبه هاى توریستى هم 
دارد؛ مثًال پنگوئن هایش که بسیار جذاب و بامزه هستند. گردشگران همچنین مى توانند 
به اسکى و اسنوموبیل سوارى بپردازند. در این شهر اینترنت هم وجود دارد که البته تنها 

مختص سه رایانه مدرسه است.

قرار است طى روزهاى آینده کوچک ترین آپارتمان  لندن با متراژ 
فقط 7 متر به مزایده گذاشته شود.

این آپارتمان که فقط 7 مترمربع مساحت دارد قرار است با قیمت 
پایه 50 هزار پوند معادل 68 هزار دالر به مزایده گذاشته شود؛ اما 
کارشناســان مى گویند احتماًال این آپارتمان خیلى بیشتر قیمت 

خواهد خورد.
این میکروآپارتمان شــامل یک اتاق و یک ســرویس بهداشتى 

کوچک است و کوچک ترین آپارتمانى اســت که در بازار مسکن 
لندن وجود دارد.

کارشناسان بازار مسکن لندن مى گویند آپارتمان هاى فوق کوچک 
که داراى مساحت چند مترى هســتند پدیده جدیدى در پایتخت 
انگلیس به شمار مى روند که اتفاقاً تعداد آنها نیز رو به افزایش است. 
دلیل این مســئله افزایش نرخ اجاره بها و همچنین قیمت فروش 

آپارتمان در این شهر است.

در 47 هفته سال جارى 485 هزارو61 فوت در کشور به ثبت رسیده 
اســت که در این میان اســتان تهران با مرگ 80هزارو 730 نفر 
بیشترین میزان فوتى را در میان استان هاى کشور داشته و استان 
ایالم با 2هزارو 865 مرگ کمترین آمار مرگ و میر در میان استان 

ها را به خود اختصاص داده است.
بر اساس آمار پایگاه اطالع رسانى ثبت احوال کشور، براى شمارش 
مرگ و میر هفتگى در 47 هفته سال جارى 485 هزار و 61 فوت 
در کشور به ثبت رسیده که از این میزان 215هزارو 325 نفر زن و 

269هزارو 736 نفر مرد بوده است. 
از میان کل فوتى هاى 47 هفته ســال جارى 7هزارو 651 فوت 
براى کودکان در بدو تولد و تا قبل یک سالگى بوده که در این میان 

4هزارو 138 مورد زن و 3هزارو 513 مورد مرد بوده است. 
از ســوى دیگــر از میــان کل فوتى هــاى 47 هفته امســال 
11هــزارو 737 فوت براى افراد با ســن باالتر از 95 ســال بوده 
که در ایــن میان 6هزارو 2 مــورد زن و 5هــزارو 735 مورد مرد

 بوده است. 

برنامه پیام رسان واتســاپ از صبح دیروز براى برخى از کاربران 
ایرانى دچار اختالل و قطعى شد.  با توجه به گزارش هاى موجود به 
نظر مى رسد که قطعى واتساپ جهانى نبوده و تعداد کمى از افراد 

به دالیل مختلف با قطعى واتساپ مواجه شدند. 
همزمان با جدى تر شــدن اجراى طرح صیانت از فضاى مجازى، 
کندى اینترنت هاى ثابت و خطوط تلفــن همراه نیز باعث گالیه 
بسیارى از کاربران شد. چرا که کاهش سرعت اینترنت باعث کندى 
عملکرد پیام رسان واتساپ یا دیگر پیام رسان هاى خارجى مى شود.
این امکان وجود دارد که براساس یکى از ماده هاى طرح صیانت، 
اگر یکى از پیام رســان ها قوانین مربوط به کشور را رعایت نکند، 
پهناى باندش کاهش پیدا کند. در نهایت کاهش پهناى باند یک 

پیام رسان یا شبکه اجتماعى باعث کندى فعالیت آن مى شود.
طرح صیانت در مجلس هنوز به مرحله تصویب نرســیده اســت. 
اما کمیسیون مشترك رســیدگى به طرح صیانت، مصمم است 
که این طرح را به تصویب برســاند. طرحى که گفته مى شود اگر 
تصویب شود فرایند مسدود سازى شبکه هاى مجازى خارجى نظیر 

اینستاگرام و واتساپ آغاز خواهد شد.
این در حالى است که مسئوالن، مسدودسازى اینترنت با اجراى این 
طرح را رد مى کنند اما به نظر مى رسد اختالل اینترنت در روزهاى 
اخیر و اخبار فراوانــى که از قطعى یا کنــدى اینترنت  اپراتور ها و 
تلفن ها ثابت شنیده مى شود به طرح صیانت و سیاست هاى جدید 

دولت درباره اینترنت ملى بى ربط نباشد.

عجیب ترین شهر دنیا!

فروش آپارتمان  7 مترى در لندن! 

ثبت بیش از 485 هزارمرگ از ابتداى امسال

 طرح صیانت اجرا شده است؟
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21 شهر اصفهان
 در وضعیت قرمز کرونا

شـیوع کرونـا در اسـتان اصفهـان بـر اسـاس اعالم 
وزارت بهداشـت روند رو به افزایـش دارد به گونه اى 
که 21 شهرستان اسـتان در وضعیت قرمز کرونا قرار 
گرفته اسـت. براین اساس شهرسـتان هاى اصفهان، 
کاشان، اردسـتان، بویین میاندشـت، تیران، چادگان، 
سـمیرم، گلپایگان، لنجان، نطنز، اردسـتان، فریدن، 
فریدونشـهر، خمینى شهر، شـاهین شـهر، خوانسار، 
شهرضا، فالورجان، نجف آباد، مبارکه و نائین از امروز 
در وضعیت قرمز و بسیار پرخطر کرونا ثبت شده است. 
شهرستان هاى آران و بیدگل، خور و بیابانک و برخوار 

نیز در وضعیت نارنجى کرونا هستند.

کاهش دوره آموزش سربازى
معـاون وظیفه عمومـى فرماندهـى انتظامى اسـتان 
اصفهان: به علت همه گیرى اومیکـرون، مدت دوره 
آموزش مشموالن پایه خدمت اسفند به یک ماه کاهش 
یافت. سرهنگ مهرداد پناه پوریان گفت: این تصمیم 
در پى همه گیرى اومیکرون، نزدیک شدن به فروردین 
ماه و شروع ماه مبارك رمضان گرفته شده و به صورت 

کشورى اجرا مى شود.

معضل ملى
نماینده مـردم اصفهان در مجلس شـوراى اسـالمى 
گفت: اصفهان یک شهر میراثى اسـت و بدین سبب 
معضـل پدیـده فرونشسـت در آن یک معضـل ملى 
است و تمامى مسووالن در این زمینه رسالت تاریخى 
دارند. عباس مقتدایى افزود: آنچه که اکنون در سطح 
ملى باید به آن توجه شـود این است که اصفهان ابنیه 
تاریخى و آثار ارزشـمند و گرانبهایى دارد که هرگونه 
فرونشست مى تواند به آنها لطمه بزند و خسارت هاى 
جبران ناپذیرى ایجاد کند بنابراین همه مسووالن در 

این باره باید وارد عمل شوند.

کشف 5000 نخ سیگار 
فرمانده انتظامى شهرسـتان خمینى شـهر از کشـف 
بیش از 5 هزار نخ انواع سیگار خارجى قاچاق به همراه 
80 بسـته تنباکو در خمینى شـهر خبر داد. سـرهنگ 
غالمرضا براتى گفت: در راستاى اجراى طرح مبارزه با 
کاالى قاچاق 5600 نخ انواع سیگار خارجى قاچاق به 
همراه 80 بسته تنباکو از دو واحد صنفى در خمینى شهر 
کشف شـد. : کارشناسـان ارزش تقریبى سیگار هاى 
قاچاق کشف شده را 150میلیون ریال برآورد کرده اند.

چراغ تئاتر اصفهان 
روشن شد 

پس از دوسال چراغ نمایش اصفهان روشن شد تا تئاتر 
400 ساله اصفهان میزبان عالقه مندان به تئاتر باشد. 
در تاالر هنر نمایش جوخه حکم به کارگردانى سیفى 
و در تاالر هالل احمر خیابان میر اصفهان هم نمایش 
کمدى کِدِده به کارگردانى مجید کاشـى فروشـان و 
تهیه کنندگى امیر حسـین آیتى، میزبان عالقمندان 
و تماشاچیان اسـت. در تاالر هاى نمایشى تمام شیوه 
نامه هاى بهداشتى رعایت مى شود و سالن ها با نصف 

ظرفیت در اختیار عالقمندان به تئاتر است.

افتتاح مجتمع آموزشى  
واحد شـماره یک مجتمع آموزشـى خّیرسـاز نصر در 
ناحیه یک شـهر اصفهان افتتاح شـد. سرپرست اداره 
کل نوسازى، توسـعه و تجهیز مدارس استان در آیین 
افتتـاح ایـن مجتمع گفـت: این طـرح به همـت خّیر 
نیکـوکار محمود نصـر آزادانى بـا کمـک 70 میلیارد 
ریالى خّیر مدرسـه سـاز در زمینى به مسـاحت هزار و 
742 مترمربع و با زیربناى هزار و 167 متر مربع ساخته 
شده است. مجید نسیمى افزود: این مجتمع آموزشى 
شامل 9 کالس درس، 2 اتاق ادارى، کتابخانه، کارگاه 
و سـالن اجتماعات اسـت. وى گفت: این خّیر کلنگ 
سـاخت یک مدرسـه جدید در کنار این مجتمع را نیز

 بر زمین زد.

خبر

رئیس روابط عمومى اداره کل انتقال خون استان اصفهان 
با بیان اینکه ذخیره خون اســتان اصفهان درحال حاضر 
تنها کمتر از سه روز اســت، گفت: درحال حاضر در همه 
گروه هاى خونى کمبود داریم؛ اما مشخصًا براى تامین 
گروه هاى خونى O مثبت و منفى، A- و B- نیاز فورى 
وجود دارد.لطفعلى جعفرى درخصوص وضعیت ذخیره 
خون اســتان اصفهان، اظهار کرد: ذخیره خون استان 
اصفهان درحال حاضر کمتر از سه روز است و در مقایسه 
با هفت روز حد مطلوب ذخیره خون، وضعیت استان در 

وضعیت مطلوبى به سر نمى برد.
رئیس روابط عمومى انتقال خون استان اصفهان با دعوت 

از مردم براى اهداى خون و رساندن ذخیره خون به حد 
مطلوب، افزود: با توجه به اینکه در ماه هاى آخر سال به 
سر مى بریم و مراکز درمانى و مصرف کنندگان مستمر 
همیشه به خون و فرآورده هاى خونى نیاز دارند، امیدواریم 
شــهروندان نیازمندان خون و فرآورده هاى خونى را از 

یاد نبرند.
وى با اشاره به پیک ششــم کووید 19 خاطرنشان کرد: 
تمام مراکز انتقال خون استریل است و تمام پروتکل هاى 
بهداشتى در آن ها به طور کامل رعایت مى شود؛ بنابراین 
اهداکنندگان خــون و فرآورده هاى خونى از بابت مراکز 

انتقال خون هیچ گونه نگرانى نداشته باشند.

رئیس اتحادیه برنج و خواربار اصفهــان گفت: زمانى که 
کشاورزان برنج خود را با قیمت پایین عرضه نکردند، تقاضا 

عموم باال رفت و قیمت برنج افزایش پیدا کرد.
مصطفى بحق اظهار کرد: امسال به دلیل کاهش بارندگى 
برداشت برنج 25 الى 35 درصد کاهش پیدا کرد و این اتفاق 
درحالى رخ داد که هزینه هاى جارى دیگر مانند خرید سم، 
کود و دستمزد کارگران همچنان ثابت بود و برداشت کمترى 
انجام شد.رئیس اتحادیه برنج و خواربار اصفهان افزود: در 
این راستا کشاورزان مصمم به عرضه نکردن برنج خود با 
نرخ پایین شده اند از طرفى هم تقاضا باال رفت و به همین 

علت قیمت این محصول به میزان باالیى گران شد.

وى بیان کرد: درحال حاضر به نظر نمى رسد که قیمت برنج 
کاهش یابد، باید منتظر کشت برنج سال آینده باشیم تا با 
توجه به شرایط برداشت و میزان هزینه ها قیمت آن تعیین 
شــود اما برنج خارجى هندى، پاکستانى و تایلندى به طور 
فراوان، توسط شرکت هاى خصوصى و دولتى وارد مى شود 

و نرخ آن تغییرى نکرده است.
بحق تاکید داشت: دالالن شاید سال هاى گذشته در گرانى 
برنج نقش داشتند اما امســال تعیین قیمت برنج به دست 
کشــاورزان افتاده و حتى تالش نهادهــاى مرتبط براى 
مقابله با گرانى این محصــول، تأثیرى در کنترل قیمت ها 

نداشته است.

کشاورزان، برنج را 
گران کردند!

نیاز فورى براى تأمین 
گروه هاى خونى 

اداره کل هواشناسى استان اصفهان در باره تشدید 
فعالیت سامانه بارشى در استان«هشدار نارنجى» 

صادر کرد.
بر اساس هشــدارهاى مرکز پیش بینى سازمان 
هواشناسى کشور، رنگ زرد براى آگاهى بخشى، 
رنگ نارنجى براى حفظ آمادگى و رنگ قرمز براى 

اقدام است.
هواشناسى اصفهان روز شنبه با صدور اطالعیه اى 
از بارش برف و باران، گاهى وزش شدید باد موقتى، 
شــکل گیرى کوالك برف در مناطق مستعد، مه 
آلودگى و کاهش دید از اواخر روز شــنبه تا اوایل 
روز دوشنبه در مناطق غرب، جنوب استان (بویژه 
مناطق مرتفع و همجوار با اســتان هاى مجاور) 

خبر داد.
بر اساس این گزارش، احتمال لغزندگى سطح جاده ها 

و اختالل در تردد، مسدود شدن جاده هاى کوهستانى 
و برف گیر، کاهش دید به سبب مه آلودگى، اختالل 
در مسیرهاى مواصالتى به استان هاى کهگیلویه 
و بویراحمد، لرستان و چهارمحال بختیارى بواسطه 

بارش برف و لغزندگى وجود دارد.
کارشناس مسوول پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان نیز در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
براى روزهاى یکشنبه و دوشــنبه(امروز و فردا) 

فعالیت سامانه تقویت مى شود.
حجــت اهللا علــى عســگریان افزود:بارش هــا 
روزیکشــنبه در بیشتر نقاط اســتان ادامه خواهد 
داشت و بارندگى در کالنشهر اصفهان هم حدود 

پنج میلى متر پیش بینى شده است.
وى اضافه کرد: بارش در مناطق غربى و ارتفاعات 

استان بیشتر به صورت برف خواهد بود.

سرعت زیاد و خواب آلودگى راننده، جان کارگر شهردارى در اصفهان را گرفت.
امیر حیدرى، مدیر عامل شــرکت راهیابان فردا گفت: هیبت ا... دادور، کارگر 
زحمت کش این شرکت، از شــرکت هاى متولى نظافت شهر، بر اثر تصادف با 
یک دستگاه خودرو پژو 405 در بزرگراه شهید خرازى جان خود را از دست داد.

وى گفت: کارگر متوفى، لباس مخصوص شب رنگ به تن داشت و در پیاده روى 
بزرگراه و با رعایت فاصله قانونى از محل تردد خودروها مشــغول نظافت بود ؛ 
اما خواب آلودگى راننده و سرعت زیاد موجب شد خودرو از مسیر بزرگراه خارج 
شده و پس از  برخورد با گارد ریل ها، وارد پیاده رو شود و جان کارگر زحمت کش 

را بگیرد.
مدیرعامل شرکت راهیابان فردا افزود: راننده متخلف پس از وقوع حادثه، خودرو 

را رها کرد و از محل حادثه متوارى شد.

معاون وظیفــه عمومــى فرماندهــى انتظامى 
اســتان اصفهان از اعطاى تسهیالت یک میلیارد 
ریالى اشتغال زایى به ســربازان داراى گواهینامه 
مهارت آموزى که از ابتداى سال 97 به بعد ترخیص 

شدند، خبر داد.
ســرهنگ مهرداد پناهپوریان اظهار کــرد: برابر 
ابالغیه صادره از قــرارگاه مرکزى مهارت آموزى 
کارکنان وظیفه عمومى ناجا و در راســتاى اجراى 
جزو هفت بند (ب) تبصــره 16 قانون بودجه کل 
کشور (اشتغال زایى ســربازان) مقرر شده است تا 
برابر ســهمیه اعالمى با هماهنگى استاندارى و 
بانک هاى عامل، به ســربازان بومى ساکن استان 
که از ابتداى ســال 97 ترخیص شدند تسهیالت 

اشتغال زایى اعطا شود.
وى سقف تســهیالت مذکور را یک میلیارد ریال 
اعالم کرد و افزود: این تســهیالت به ســربازان 
ترخیص شــده از خدمــت کــه در دوران خدمت 

سربازى خود در دوره هاى آموزشى شرکت کرده 
و موفق به دریافت گواهینامه مهارت آموزى شدند، 

اعطا مى شود.
معاون وظیفه عمومى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان گفــت: همچنین ترخیص شــدگان از 
خدمت سربازى که فارغ التحصیالن مراکز علمى 
و دانشــگاهى و هنرســتان هاى فنى و حرفه اى 
و مدارس کار و دانش باشــند، مشــروط بر اینکه 
طرح اشتغال آنان متناسب با مدرك تحصیلى و یا 
گواهى مهارت آموزى آنان باشد نیز مى توانند از این 

تسهیالت استفاده کنند.
 سرهنگ پناهپوریان اظهار کرد: افرادى که تمایل 
به دریافت تسهیالت مذکور هســتند، مى توانند 
جهت ارائه درخواست و طرح شغل خود به معاونت 
وظیفه عمومى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
واقع در خیابان قائمیه جنب پلیس آگاهى مراجعه 

کنند.

 فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى زن 
کالهبردارى خبر داد که با ترغیب شــهروندان به 
سرمایه گذارى در زمینه واردات، بالغ بر 150 میلیارد 

ریال کالهبردارى کرده بود.
ســردار محمدرضا حیــدرى، با اعــالم این خبر 
گفت: ماموران پلیس امنیــت عمومى فرماندهى 
انتظامى استان اصفهان با رصد هوشمندانه فعالیت 
شــرکت هاى تجارى دریافتند زنى که مدیرعامل 
و مؤسس 3 شرکت تجارى اســت، از طریق درج 
آگهى در سایت دیوار کاربران را فریب داده و بابت 
سرمایه گذارى در واردات کاال مبالغ هنگفتى را از 

آنان در خواست مى کند.
وى افزود: در بررسى هاى صورت گرفته مشخص 
شد شرکت هاى تأسیس شده توسط این زن همگى 
صورى بوده و از زمان تاســیس آنها تاکنون هیچ 

گونه فعالیتى در زمینه واردات کاال نداشته است.
فرمانــده انتظامى اســتان اصفهــان در ادامه از 
شناســایى 8 مال باخته در این پرونــده خبر داد و 
گفت: این زن با ترفندهــاى خاصى قربانیان خود 
را فریب داده و بالغ بر 150 میلیــارد ریال از آنان 

کالهبردارى کرده بود.
سردار میرحیدرى گفت: با اطالعات به دست آمده 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و 

در نهایت با هماهنگى مقام قضائى، شــرکت هاى 
تحت پوشش متهم توسط ماموران اداره نظارت بر 

اماکن عمومى به صورت آنى پلمب شدند.
این مقام ارشد انتظامى با بیان اینکه متهم پس از 
پلمب شدن شرکت هایش متوارى شده و در یکى 
از شهرستان هاى اســتان مخفى شده بود، گفت: 
ســرانجام با تالش شــبانه روزى و جستجوهاى 
هوشــمندانه ماموران وى دســتگیر و به همراه 
پرونده براى انجام اقدامات قانونى تحویل مرجع 

قضائى شد.
به گزارش ایســنا و با نقــل از فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان، ســردار میرحیدرى ادامه داد: در 
تحقیقات صورت گرفته مشخص شد، متهم پس از 
پلمب شرکت هاى تحت پوشش خود در اصفهان، 
اقدام به راه اندازى شرکت دیگرى در تهران کرده 
و مجدداً از طریق درج آگهى در سایت دیوار مردم 
را براى ســرمایه گذارى در شرکت مذکور ترغیب 
کرده، که در این راســتا تمــام آگهى هاى وى در 
ســایت دیوار حذف و از وقوع کالهبردارى هاى 

دیگر جلوگیرى شد.
فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: تحقیقات در 
خصوص جرایم و کالهبردارى هاى ارتکابى توسط 

متهم کماکان توسط کارشناسان پلیس ادامه دارد.

معــاون تربیت بدنــى و ســالمت اداره کل 
آموزش وپرورش اســتان اصفهان از ادامه آموزش 
مجازى دانش آموزان مقطع ابتدایى در اســتان خبر 
داد و گفت: تا زمانى کــه اصفهان در وضعیت قرمز 
قرار دارد، مدارس ابتدایى غیرحضورى است و هرگاه 
به رنگ بندى نارنجى کرونایى برسیم، کالس ها به 

شکل حضورى برگزار مى شود.
آذرکیوان امیرپور اظهار کرد: براساس مصوبه ستاد 
کرونا، مدارس ابتدایى در شهرهاى قرمز غیرحضورى 
برگزار مى شــوند و با توجه به اینکه اکثر شهرهاى 
استان قرمز هستند، کالس هاى درس مقطع ابتدایى 

در استان غیرحضورى برگزار مى شود.

وى درباره تصمیم گیرى براى دبیرســتان ها افزود: 
براى دانش آموزان مقطع متوســطه نیز براســاس 
نظر شوراى مدرســه و با هماهنگى ادارات آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان تصمیم گیرى مى شود. 
براساس مصوبه ستاد کرونا، کالس هاى درس در 
این مقطع به شکل حضورى و با رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى برگزار مى شــود؛ اما اگر در یک کالس 
درس، بیش از دو دانش آموز به کرونا مبتال شــوند، 
کالس غیرحضــورى مى شــود و در صورتى که 
بیش از دو کالس در مدرســه تعطیل شوند، تمام 
آموزش هاى مدرســه بــه مــدت 10 روز مجازى 

خواهد بود. 

هواشناسى اصفهان «هشدار نارنجى»  صادر کرد

مرگ یک رفتگر در اتوبان خرازى 

اعطاى وام اشتغال  به سربازان ترخیص شده 

کالهبردارى میلیاردى یک زن در اصفهان

آموزش دبستانى ها تا پایان
 وضعیت قرمز کرونا غیرحضورى است

رئیس کمیســیون امور اقتصادى اتاق اصناف اصفهان 
گفت: برندهاى گز تقلبى مطمئن باشند در آینده اى نه 
چندان دور با آن ها برخورد خواهد شد و هماهنگى آن با 

دستگاه هاى نظارتى در حال انجام است.
روح ا... چلونگر، در خصوص جلسه اتاق اصناف با مهدى 
طغیانى نماینده اصفهان در مجلس اظهار داشت: پیش از 
این جلسه، آقاى طغیانى پیگیرى هایى کرده بودند و در 
کنار آن حساسیت هایى در اتاق اصناف وجود داشت، در 
همین راستا آقاى طغیانى که حساسیتى ویژه بر صنایع 
دســتى اصفهان و محصوالت منحصر به اصفهان از 

جمله گز دارند از اتاق اصناف دعوت کردند.
وى ادامــه داد: این کارگروه برخى مصوبات داشــت و 
جلسه بعدى آن با حضور اعضاى کارگروه مشخص شده 
برگزار خواهد شد تا در خصوص حفظ برند گز اصفهان 

پیگیرى هاى ویژه انجام شود.
چلونگر با بیان اینکه یکى از مباحث مهمى که باید مردم 
نسبت به آن آگاه شوند حساســیت نسبت به گز است، 
توضیح داد: برخى افراد ســودجو در استان هاى اطراف 
به نام گز اصفهان اتفاقاتــى را رقم مى زنند که براى گز 
اصفهان خوب نیســت و تالش کردیم تا به این مبحث 

ورود پیدا کنیم.
رئیس کمیســیون امور اقتصادى اتاق اصناف اصفهان 

خبر داد: برندهاى گز تقلبى مطمئن باشند در آینده اى نه 
چندان دور با آن ها برخورد خواهد شد و هماهنگى آن با 

دستگاه هاى نظارتى در حال انجام است.
وى با اشــاره به اینکه از دیگر موضوعات مطرح در این 
جلسه مباحث رقابتى گز بود، تصریح کرد: برخى مباحث 
در کارخانه هاى گز اســتان هاى همجوار مطرح است، 
از جمله اینکه در مبحث مالیات مشمول ارزش افزوده 
نمى شــوند و  تســهیالت زیادى دارند؛ در حالى که در 
استان اصفهان که خود مهد گز است چنین اتفاقى رقم 

نمى خورد.
چلونگر یادآور شد: موارد مطرح شده توسط آقاى طغیانى 
یادداشت شــد و قول دادند که ظرف چند هفته آینده از 
طریق مجلس پیگیرى کنند تا تبعیض ها از بین برود؛ ما 
نیز در مباحث نظارتى و برخورد با افراد ســودجویى که 
مى خواهند برند گز اصفهان را خــراب کنند وارد عمل 
شدیم و اجازه نخواهیم داد که به برند گز لطمه اى وارد 

کنند.
رئیس کمیسیون امور اقتصادى اتاق اصناف اصفهان با 
بیان اینکه در حال برنامه ریزى براى کارهاى زیربنایى 
خوب فرهنگى هســتیم، عنوان کرد: قصــد داریم با 
همکارى شــوراى شــهر، میدانى را به نــام و برند گز 

نام گذارى کنیم و این اقدام کارى بزرگ خواهد بود.

وى با یادآورى اینکه تاکنون شــهردارى توجهى به گز 
نداشت، اظهار کرد: در حال حاضر کمیسیون فرهنگى 
شوراى شهر معتقد است باید براى موضوعات فرهنگى 
کار ریشه اى شــود و در همین راســتا تعامل خوبى با 

شهردارى انجام شده است.
چلونگر با تأکید بر اینکه در حال پیگیرى هستیم تا سریعًا 
کم کارى هاى گذشــته را جبران کنیم، گفت: نتیجه و 
گزارش  پیگیرى ها 15 روز یکبار به دفتر آقاى طغیانى 
ارسال مى شود تا با راهنمایى هاى وى این موضوعات 

پیش رود.
رئیس کمیســیون امور اقتصادى اتاق اصناف اصفهان 
در پایان تأکید کرد: اگر اصفهانى ها نســبت به موضوع 
گز دلسوزند، حساســیت خود را بیش تر کنند؛ نخریدن 
گزهاى تقلبى و ارائه گزارش آن ها به 124 کمکى بزرگ 
براى حفظ برند گز اســت؛ از مردم مى خواهیم وقتى به 
خرید مى روند به نوع برندها حساســیت داشته باشند؛ 
در اصفهان گزهایى با قدمت چند صد ســال داریم، اما 
برخى افراد با برندهاى تقلبى وارد این حوزه مى شوند، از 
مردم مى خواهیم در صورت مشاهده چنین مواردى به 
124 یا واحد بازرسى اتحادیه گز و شیرینى اطالع دهند 
تا متخلفان به مردم معرفى شوند تا بتوانیم از گز اصفهان 

پاسدارى کنیم.

جلسه اتاق اصناف با نماینده اصفهان
 در مجلس پیرامون برخورد با برندهاى تقلبى گز 

گز اصفهان مجلسى شد!

معــاون قضایى رییــس کل و معاون 
اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم 
دادگسترى کل استان اصفهان گفت: 
نباید اجازه گسترش طالق به ویژه در 
سه سال نخســت زندگى مشترك را 

بدهیم زیرا آثار آن زیان بار است.
محمد حســین آقایى اظهار داشــت: 
آسیب هاى اجتماعى فضاى مجازى 
عالوه بر انحــراف نوجوانان و جوانان 
موجب فروپاشى نظام خانواده و افزایش طالق شده است. وى تشویق به طالق به سبک 
غربى، جشن طالق و ترویج  ازدواج سفید را از عمده ترین اثرات فضاى مجازى عنوان کرد.

آقایى با بیان اینکه شاهد فساد اخالقى بین افراد ازدواج کرده و دارى فرزند هستیم، تصریح 
کرد: این امر یکى از نقشه هاى شوم و جدید دشمن اســت که ارزش هاى ما را به بهانه 

روشنفکرى به یغما ببرد.
وى با اشــاره به بزه هاى ناراحت کننده خارج عرف تصریح کرد: بســیارى از دختران 
خانواده هاى آبرومند نیز به بهانه ازدواج در فضاى مجازى مورد سوء استفاده قرار گرفته و 

لطمات جبران ناپذیرى دیده اند که نتیجه غفلت خود و خانواده بوده است.
معاون قضایى رییس کل و معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگسترى کل 
استان اصفهان گفت: در دوران کرونا برچیده شــدن کالس حضورى و استفاده از بستر 
فضاى مجازى و کالس آنالین توسط دانش آموزان فضایى پیش آورد که بسیارى دچار 

آسیب هاى غیر قابل ذکر شدند.

 جلوى گسترش طالق 
در 3 سال نخست ازدواج گرفته شود
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فخرالدین صدیق شــریف پیرامــون آخرین 
فعالیت هاى خــود در عرصه بازیگرى گفت: 
بــه تازگى بــازى در تله فیلــم «مارپیچ» 
به کارگردانى ســعید جلیلــى را به پایان 
رســانده ام، با اینکه نقش کوتاهى در این 
اثر دارم، اما به طور کلــى به نظرم کارى 
قابل دفاع بــوده و در نهایت مورد رضایت 

مخاطبان قرار خواهد گرفت.  
وى با اشاره به حضورش در سریال «گیل دخت» اضافه 
کرد: امسال براى بازى در سریال «گیل دخت» جلوى 
دوربین رفتم و خوشبختانه نقش خوبى را هم ایفا کردم، 
در این ســریال به کارگردانى مجید اسماعیلى در نقش 
کدخدا ظاهر شــده ام که براى خــودم جذابیت زیادى 

داشت.
این بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون در همین راستا 
ادامه داد: به نظرم ســریال «گیل دخت» اثرى مطلوب 
مخاطب خواهد بود، زحمت زیادى سر این پروژه کشیده 
شد، با وجود بحران کرونا تمامى عوامل این ریسک را 

پذیرفته و براى تولید سریالى با کیفیت تالش کردند.  
وى درباره زمان پخش ســریال «گیل دخت» اذعان 
کرد: شخصا در جریان امور پخش اثر نیستم، اما تا آنجا 

که به من اعالم شده به احتمال فراوان زمستان امسال 
راهى آنتن تلویزیون خواهد شد. این سریال نزدیک به 
دو سال فیلمبردارى داشته و قرار بود زودتر پخش شود، 
اما کرونا و برخى مشــکالت دیگر پخش آن را کمى به 

تاخیر انداخت.  
صدیق شریف درباره نقشــش در سریال «گیل دخت» 
ادامه داد: همانطور که گفتم در این ســریال نقش یک 
کدخدا را بازى مى کنم، نقش جذابى است و از آنجا که 
اثر متعلق به بوم گیالن است، همین اتفاق رویارویى با 
نقش را زیباتر مى کند، به طور کلى همیشه کار کردن در 
شمال کشور را دوست دارم، به نظرم پرداختن به مناطق 
و فرهنگ هاى بومى مى تواند به شدت در تولید آثار فاخر 

ما را یارى کند.  
وى در همین رابطه ادامه داد: از نظر من وقت آن رسیده 
که از تولید آثار ســریالى آپارتمانى یا آثارى که صرفا در 
شهر تهران اتفاقاتشــان مى افتد پرهیز کنیم، تولیدات 
ســینما و تلویزیون نیازمند تمرکززدایى است، مطمئنا 
ظرفیت نــاب شهرســتان ها باعث ارتقــا کیفیت آثار 

مى شود.
صدیق شــریف افزود: از نظر من فرهنگ کشــورمان 
پتانسیل و ناگفته هاى فراوانى براى بیان شدن دارد، اگر 

کارگردانان و تهیه کنندگان ما به سمت فرهنگ بومى 
بروند تا سال ها مشکل فیلمنامه و داستان تازه نخواهیم 
داشت. هنوز بسیارى از شهر هاى ما بکر و دست نخورده 
از تولیدات سینمایى و تلویزیونى مانده اند که مى توان 

آن ها را کشف کرد.  
بازیگر ســریال «معماى شاه» افزود: شــما فکرش را 
بکنید شــهر هایى مثل شــیراز، یزد، کرمان، بوشهر، 
مشهد و بسیارى دیگر از شــهر ها تا چه اندازه مى توانند 
داستان هاى جذابى به سینما و تلویزیون ما اضافه کنند. 
امروز نیازمند آن هســتیم که کمى از مرکزیت گرایى 
فاصله گرفته و به شــهر هاى دیگر برویم. شک نکنید 
که مخاطب هم از تماشاى این آثار لذت خواهد برد، تا 
چه زمانى مى توانیم صرفا درباره تهران فیلم و ســریال 

بسازیم و باز هم براى تماشاگر جذاب باشد؟
صدیق شریف خاطرنشان کرد: امیدوارم بعد از موفقیت 
فیلم ســینمایى «قهرمان» که در خطه شــیراز ساخته 
شــده بقیه هم به فکر ساخت آثار در شــهر هاى دیگر 
بیافتند، در سریال سازى هم نمونه هاى موفقى همچون 
پایتخت و نون خ داشــته ایم پس مى توان امیدوار بود 
که سوق تولید آثار به شهرســتان ها قطعا موفقیت آمیز 

خواهد بود.  

فخرالدین صدیق شریف: 

وقت آن رسیده از تولید
 سریال آپارتمانى پرهیز کنیم

پخش سرى جدید 
«عصر جدید» 
از نیمه شعبان 

تکذیب نارضایتى
 همسر شهید باکرى
 از «موقعیت مهدى»

قائم مقام شبکه سه ســیما از پخش سرى جدید 
مسابقه «عصر جدید» در نیمه شعبان خبر داد.

مهدى بلوکات درباره جزئیات تولید و پخش فصل 
جدید عصر جدید توضیح داد: سرى جدید «عصر 
جدید» از نیمه شــعبان مصادف یا 27 اسفند ماه 
ســال جارى تا عید غدیر 1401 روى آنتن شبکه 

سه سیما خواهد رفت.
وى در ادامه اعالم کرد: اجراى سرى جدید «عصر 
جدید» همانند گذشته بر عهده احسان علیخانى است 
و هم اکنون مراحل راستى آزمایى شرکت کنندگان و 

پیش تولید برنامه در حال انجام است.
بلوکات همچنین درباره ترکیب داوران در فصل 
جدید «عصر جدید» گفت: احتمال تغییر ترکیب 
داوران وجــود دارد که تغییــرات احتمالى اعالم 

خواهد شد.
عصر جدید مسابقه تلویزیونى استعدادیابى است 
که با تهیه کنندگى و اجراى احســان علیخانى تا 
کنون در دو فصل ساخته شده است. فصل اول آن 
از 27 بهمن 1397 آغاز شد و پخش فصل دوم این 
برنامه از 6 اسفند 1398 آغاز و در 29 اسفند 1399 

به پایان رسید. 
داوران برنامه در فصل هاى اول و دوم امین حیایى، 
سید بشیر حسینى، آریا عظیمى نژاد و رویا نونهالى 

بودند.

محمدمهدى همت، فرزند شهید همت در واکنش 
به برخى اخبار غیررسمى، شایعه نارضایتى همسر 
شهید باکرى از فیلم «موقعیت مهدى» را تکذیب 

کرد.
پس از توفیق فیلم سینمایى «موقعیت مهدى» در 
اکران چهلمین جشنواره فیلم فجر و بازخوردهاى 
مثبتى که این فیلم از منتقدان، داوران و مخاطبان 
این رویداد دریافت کرد، امروز شــایعه اى مبنى بر 
عدم رضایت همسر شهید مهدى باکرى در فضاى 
مجازى منتشــر شــد که محمدمهدى همت از 

پیگیرى و تکذیب آن خبر داد.
در متن توئیت محمدمهدى همت فرزند شــهید 

همت آمده است:
«خبرى مبنى بر نارضایتى همســر شهید مهدى 
باکرى از فیلم ســینمایى «موقعیــت مهدى» و 
درخواست جلوگیرى از اکران عمومى فیلم توسط 
ایشان در برخى رسانه ها در حال انتشار مى باشد. 
با ایشــان صحبت کردم، خبر را تکذیب کردند و 
فرمودند: کاش ریشه این فتنه ها شناسایى شود.»

ژیال شــاهى بازیگر نقش صفیه مدرسى همسر 
شــهید مهدى باکرى در فیلم «موقعیت مهدى» 
پیش تر  از تعامل نزدیک هادى حجازى فر با همسر 
شــهید باکرى براى طراحى این کاراکتر در فیلم 

سخن گفته بود.

فخرالدین صد
فعالیت هاى
بــه تازگى
به کارگر
رســانده
دارم، اثر
قابل دفاع
مخاطبان قرار

وى با اشاره به حضورش
کرد: امسال براى بازى
دوربین رفتم و خوشبخ
در این ســریال به کار
کدخدا ظاهر شــده ام

داشت.
این بازیگر پیشکسوت
ادامه داد: به نظرم ســ
مخاطب خواهد بود، زح
شد، با وجود بحران کر
پذیرفته و براى تولید س
وى درباره زمان پخش
کرد: شخصا در جریان

 س

باران کوثرى بازیگر فیلم سینمایى «شهر خاموش» به کارگردانى احمد بهرامى شد. 
فیلم سینمایى «شهر خاموش» به کارگردانى احمد بهرامى و تهیه کنندگى رضا محقق در اطراف 

تهران کلید خورد و فیلمبردارى این روزها در همان لوکیشن ادامه دارد.
همزمان با آغاز فیلمبردارى این اثر، باران کوثرى به عنوان اولین بازیگر پروژه جلوى دوربین مسعود 
امینى تیرانى رفت. «شهر خاموش» اولین همکارى باران کوثرى با احمد بهرامى در مقام کارگردان 

و رضا محقق تهیه کننده است. 
این پروژه چند بازیگر مطرح دیگر نیز دارد که به زودى معرفى مى شوند. 

احمد بهرامى پیش از این فیلم هاى سینمایى «پناه» و «دشت خاموش» را کارگردانى کرده و رضا 
محقق نیز پیش از این فیلم هاى موفق «او خوب ســنگ مى زند»، «ممیرو»، «ایرو» و... را تهیه 

کرده است. 
رضا محقق در چهلمین جشنواره فیلم فجر، «ِدرب» ساخته هادى محقق را داشت که این اثر به 
عنوان تنها نماینده سینماى هنرى در این جشنواره موفق شــد جایزه ویژه هیات داوران و دیپلم 

افتخار بهترین کارگردانى را از آن خود کند.

همزمان با سالروز تولد 72 سالگى شهرام ناظرى شوالیه آواز ایران، یک هنرمند و یک پژوهشگر 
عرصه موسیقى نماهنگى را در تجلیل از این هنرمند پیشگام موسیقى ایرانى منتشر کردند.

همزمان با روز جمعه بیست و نهم بهمن ماه که مصادف شده با ســالروز تولد 72 سالگى شهرام 
ناظرى شوالیه آواز ایران، حمیدرضا عاطفى پژوهشگر و فرید الهامى نوازنده و آهنگساز موسیقى 
ایرانى نماهنگى را در تجلیل از این هنرمند پیشــگام عرصه خوانندگى پیش روى مخاطبان قرار 

دادند. 
در این نماهنگ که با تصاویرى از کنسرت ها و دیگر پروژه هاى موسیقایى شهرام ناظرى همراه 
شده است، هنرمندانى چون لوریس چکناوریان، داود گنجه اى، یدا... عاطفى، کامبیز روشن روان، 
رامبد صدیف، بهروز طاهرى، على اکبر شکارچى و هومان اسعدى به ارائه نقطه نظرات خود درباره 

این خواننده شناخته شده و پر طرفدار موسیقى ایرانى مى پردازند.

محمدرضا علیمردانى پیرامون حضورش در فیلم سینمایى 
«نمور» گفت: من در ابتدا «داوود بیدل» کارگردان فیلم 
نمور را نمى شناختم، پیش از پیشنهاد این پروژه در سریال 
«سودا» به کارگردانى «ایمان یزدى» همکارى داشتم، وى 
در این فیلم نمور مجرى طرح بود، از همان سریال دوستى 
بین ما شکل گرفت و آن سریال همکارى دلنشینى بود، 
پس از آن اثر من از سوى ایمان یزدى براى حضور در فیلم 

سینمایى «نمور» دعوت شدم. 
وى در همین راستا ادامه داد: بعد از پیشنهاد بازى در این 
فیلم، فیلمنامه را دریافت کردم و اتفاقا داستان و شخصیت 
داوود را دوست داشتم، از سویى اعالم کردند که قرار است 
تا فیلم در بندر انزلى ساخته شود، این هم مزید بر علت شد 

تا من اثر را قبول کنم.
وى درباره حضورش در عرصه هــاى مختلف همچون 
صداپیشگى، بازیگرى و اجرا افزود: هرچند شاید حضور در 
تمامى این بخشها در نگاه اول سخت باشد که هست اما 
وقتى شما از حضور در کارى و یا فعالیتى لذت مى برید آن 
سختى هم دلچسب خواهد شد. وقتى سختى و خستگى از 
یک کار با رضایت از محصول آن رخ مى دهد دیگر ناراحت 
کننده نبوده و براى شما لذتبخش خواهد شد که براى من 

هم همینگونه است. 
علیمردانى در همیــن رابطه ادامه داد: مــن در برخورد با 
مخاطبان بازخوردهاى متفاوتى مى گیرم، برخى مى گویند 
به انیمیشــن ادامه بده، بعضى صداپشگى هایم را دوست 

دارند، برخى مــى خواهند که به اجراى شــب هاى مافیا 
برگردم و برخــى ادامه برنامه چهــل تیکه و 

نوستالژى را دوست دارند، در کل خوشحالم که 
توانستم در تمامى این زمینه ها با مخاطبان 

ارتباط برقرار کنم. 
بازیگر فیلم نمور در همین راستا اضافه 

کرد: من هیچگاه ادعا نداشته و ندارم 
که در همه کارها بهترین هســتم، 

براى من درجه اول اولویت رضایت 
مردم و مخاطبان اســت، اگر هم 
تالشى کرده ام در همین رابطه 

بوده است. 

باران کوثرى جلوى دوربین
 «شهر خاموش» رفت

شوالیه آواز ایران 72 ساله شد

محمدرضا علیمردانى: 
ادعا ندارم  در همه کارها بهترین هستم

سام نورى، بازیگر سینما و تلویزیون گفت: وقتى از طرف آقاى کیمیایى با من تماس 
گرفتند و پیشنهاد دادند در فیلم «خائن کشى» بازى کنم، من سراسیمه دویدم و 

خودم را به پروژه رساندم.  
سام نورى درباره نحوه پیوستنش به فیلم خائن کشى توضیح داد: من با على 
اوجى، تهیه کننده فیلم دوستى قدیمى دارم. ایشان آقاى کیمیایى را متقاعد 

کرد که من در فیلم حضور داشته باشم.
نورى پشت صحنه این فیلم را خیلى جذاب توصیف کرد و گفت: استاد کیمیایى 
مى تواند چندین سال ســابقه و تجربیات خودش را در چند جمله کوتاه به بازیگران 
انتقال بدهد. من با دایره لغات جدیدى آشنا شدم که بتوانم احساساتم را در قالب آن کلمات راحت تر 
بیان کنم. آقاى کیمیایى با ســرعت فوق العاده اى کار را انجام مى دهد و در فیلمى که ساخته به 

گوشه گوشه اش دقت کرده است. من مجموعا 48 ساعت جلوى دوربین بودم.
نورى با بیان این مطلب که من رکورد دار فیلم هاى توقیفى هســتم اظهار داشت: در سه فیلم 
قاتل و وحشى به کارگردانى حمید نعمت ا...، غیبت موجه ساخته عباس رافعى و الك پشت و 
حلزون به کارگردانى رضا حماسى بازى کرده ام که هر سه توقیف شده اند. فیلم قاتل و وحشى 
خیلى مورد بى مهرى قرار گرفته است. حمید نعمت ا... در صنعت سینماى کشور جواهرى 
است. اگر این افراد را از دســت بدهیم توان جایگزینى را نداریم. به نظر من فیلم قاتل و 
وحشى اولین فیلم خوب در ژانر دلهره است که حرف هاى زیادى براى گفتن دارد. براى 
این فیلم زحمت زیادى کشیده شده است. بازیگران خیلى تالش کردند که این فیلم در 

ژانر خودش یک اتفاقى را رقم بزند.
وى با اشاره به تفاوت دستمزدهاى شبکه نمایش خانگى با سینما و تلویزیون گفت: 
من باال بودن دستمزدها در این رســانه را نکته مثبتى مى دانم. سام نورى در شبکه 
نمایش خانگى هزار تومان مى تواند درآمد داشته باشد و حاشیه امنیت مالى پیدا کند و این اتفاق خوبى 
است. چون اگر سریال جذابى در تلویزیون پیشنهاد شود که دستمزدش کم باشد، سام نورى مى تواند 
به خاطر حاشیه امن مالى که در پروژه قبلى به دست آورده با عدد بسیار کمترى در تلویزیون بازى کند. 
کار فرهنگى یک کار دلى است. براى من جذابیت فیلمنامه و اثر مهم تر از دستمزدى است که دریافت 
مى کنم. اگر من بتوانم درآمد اضافه ترى از شبکه نمایش خانگى داشته باشم مى توانم در پروژه هاى 

خوب با دستمزد پایین شرکت کنم. 
نورى با بیان این که دستمزدهاى باال شامل همه پروژه هاى نمایش خانگى نمى شود بیان کرد: وقتى 
در بخش خصوصى فعالیت مى کنید مى توانید شریک سود آن سیستم بشوید. در بخش دولتى وقتى 
بودجه تعیین مى کنند تهیه کننده دستش بسته است و مجبور است با بودجه تعیین شده کار را بسازد. 
در بخش خصوصى تهیه کننده یک ویترینى مى خواهــد و هزینه اش را هم پرداخت مى کند. حتى 

اگر آن هزینه زیاد باشد.

سام نورى: 
سراسیمه دویدم

 تا به «خائن کشى» برسم

طراف

سعود 
گردان

رضا  و
ا تهیه

 اثر به 
 دیپلم

سام نورى، بازیگ
گرفتند و پیش
خودم را به
سام نور
ت اوجى،
کرد که
نورى پش
مى تواند چندین
انتقال بدهد. من با دایره لغات
بیان کنم. آقاى کیمیایى با س
گوشه گوشه اش دقت کرده
نورى با بیان این مطلب که
قاتل و وحشى به کارگرد
حلزون به کارگردانى رض
خیلى مورد بى مهرى
این افراد ر است. اگر
وحشى اولین فیلمخ
این فیلم زحمت ز
ژانرخودش یک
وى با اشاره به تف
من باال بودن دس
نمایش خانگى هزار تومان مى توا
ت است. چون اگر سریال جذابى در
به خاطر حاشیه امن مالى که در پر
ب کار فرهنگى یک کار دلى است.
درآمد اض مى کنم. اگر من بتوانم
خوب با دستمزد پایین شرکت ک

نورى با بیان این که دستمزدهاى
در بخش خصوصى فعالیت مى
بودجه تعیین مى کنند تهیه کنند
در بخش خصوصى تهیه کننده

اگر آن هزینه زیاد باشد.

 تا ب

سخن گفته بود.

به اجراى شــب هاى مافیا 
ه چهــل تیکه و

ل خوشحالم که 
ها با مخاطبان 

ستا اضافه 
 و ندارم 

ــتم، 
یت
هم 
طه 

ده کار را بسازد. 
ت مىکند. حتى
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مرتضــى پورعلى گنجــى، مدافع تیم ملى کــه به دلیل 
مصدومیت و پارگى رباط صلیبى، چنــد ماهى از میادین 
فوتبال به دور بود، روز پنج شنبه با هماهنگى کادر فنى تیم 
پرسپولیس در تمرین حاضر شــد و در کنار شاگردان گل 
محمدى تمرین کرد و قرار بود تا رسیدن به شرایط آمادگى 
خود در تمرینات سرخپوشان حضور یابد؛ اما در این میان این 
عیسى آل کثیر، مهاجم پرسپولیس بود که با انتشار استورى 
خطاب به پورعلى گنجى و خوش آمد گویى به او شائبه ها 
درباره پیوستن رسمى مدافع تیم ملى به جمع سرخپوشان 

را افزایش داد.

خبرى در راه است؟

01

03

04

05

تیم فوتبال سپاهان در بازى مقابل هوادار از کسب پیروزى 
بازماند و تعویض هاى نویدکیا هم بــراى تغییر نتیجه فایده 
نداشت. با این تساوى کار نویدکیا و شاگردانش براى کسب 
عنوان قهرمانى بســیار سخت شــد. در این دیدار سرمربى 
سپاهان، شهریار مغانلو را تعویض کرد که این اتفاق خیلى به 
مذاق مهاجم شماره 70 طالیى پوشان خوش نیامد و به این 
موضوع معترض شد که در عکسى که از این صحنه ثبت شده 
نگاه معنادار شهریار به سرمربى خود به وضوح گویاى ناراحتى 

او از مسئله است.

فدراسیون فوتبال نروژ گلر ایرانى میوندالن را به دلیل شرط 
بندى فعًال یک ماه از همراهى تیــم خود محروم کرد. مدیر 
کل میوندالن مى گوید: «ما به عنوان یک باشگاه باید در این 
مسئولیت شرکت کنیم، اما سوشا نیت بدى نداشته و به این 
تصمیم اعتراض خواهیم کرد. این دروازه بان به دلیل زیر پا 
گذاشتن قوانین فدراسیون در شــرط بندى یک ماه محروم 
شد.» سوشا روى 9 مســابقه که خودش در ترکیب تیم بود 
شرط بندى کرده است. مکانى از اتهام تبانى تبرئه شده اما یک 

ماه محروم شده است.

آخرین دیدارهاى هفته بیست و ســوم لیگ برتر ایران در روز 
27 اسفند ماه برگزار مى شــود و بعد از آن  تیم ها چند روزى 
اســتراحت خواهند کرد. با توجه به برگــزارى دیدار ایران و 
لبنان در 9 فروردین 1401 به احتمال فراوان کمیته مسابقات 
سازمان لیگ از روز 12 فروردین بازى ها را استارت خواهد زد 
که در این صورت مسابقات 14 روز تعطیل خواهد بود. از آنجا 
که مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در دورگروهى نیز در پیش 
اســت، آنها باید بازى هاى هفته هاى بیست و چهارم تا سى ام 
لیگ برتر و همچنین مراحل یک چهارم نهایى جام حذفى تا 
پایان را هرچه سریع تر برگزار کنند و احتماال در اردیبهشت هم 

تیم ملى اردو خواهد داشت.

نگاه تلخ شهریار 
به نویدکیا

محرومیت سوشا بخاطر 
شرط بندى

تعطیلى 14 روزه لیگ برتر
در نوروز

02

تیم فوتبال استقالل  موفق شد با نتیجه یک بر صفر تراکتور 
تبریز را در هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال شکســت دهد 
تا همچنان صدرنشین بیســت ویکمین دوره این مسابقات 
باقى بماند. اســتقالل بــا هدایت فرهاد مجیــدى تاکنون 
شکستى در فصل جارى لیگ برتر نداشته است تا سرمربى 
جوان آبى پوشان فصل خوبى را با تیمش سپرى کند. رکورد 
شکســت ناپذیرى یک مربى در لیگ برتــر در اختیار امیر 
قلعه نویى است. او در لیگ دهم با سپاهان از هفته هشتم تا 
بیست وهشتم مسابقات شکســت نخورد تا 21 هفته بدون 
شکســت را در پرونده کارى خود داشــته باشد. مجیدى در 
صورتى که اســتقالل برابر فجر سپاسى شــیراز، نساجى 
مازندران، گل گهر سیرجان و پرســپولیس شکست نخورد 

صاحب این رکورد مى شود.

رکورد ژنرال 
شکسته مى شود؟

مهدى تارتار در خصوص اینکه چرا ذوب آهن روى ریلى که مدنظر او 
است قرار نمى گیرد، اظهار کرد: ذوب آهن واقعاً از نظر ساختارى باشگاه 
بسیار خوبى است اما بودجه محدودى دارد. در سال هاى گذشته این 
تیم شرایط خوبى نداشته، نمى خواهم توجیه کنم ولى باید در مورد روند 

تیم یک برگشت به عقب داشته باشیم.
وى افزود: در چهار پنج سال گذشته این تیم پنج شش مربى و شاید 
هم بیشتر عوض کرده، اتفاقاً آنها االن شاید جزو مربیان خوب ما باشند 
اما یکى از دالیل، عدم ثبات در کادر فنى است. من خودم ثبات خوبى 
داشتم و از باشگاه تشکر مى کنم اما اصلى ترین دلیل مخصوصًا در دو 

سال قبل این مسئله بوده است.
تارتار با اشاره به تأثیر اشتباهات داورى روى شرایط ذوب آهن عنوان 
کرد: آنقدر اشتباهات داورى فاحش اســت که مى گویم نکند کسى 
در اصفهان این کار را انجام مى دهد. صحبت هاى ســخندان رئیس 
دپارتمان داورى را مى شــنیدم که از ما بخاطر استفاده از کلمه فساد 
ناراحت شده بود اما فســاد وجود دارد، نمى توانیم احساسى صحبت 
کنیم. من نمى توانم بگویم همه ما مربیان پاك و منزه هستیم. همه 
انسان ها دچار مشکالتى مى شوند. همه اشــتباه مى کنند، اعتقادات 
همه یکى نیســت برخى به حق الناس اعتقاد ندارند برخى هم به آن 

دنیا اعتقاد ندارند.
تارتار تصریح کرد:  من به عنوان کسى که حدود 35 سال به طور دائم 
در این فوتبال بودم به عینه دیده ام؛ وقتى یک داور تمام صحنه هاى 
50ـ  50 را به سود تیمى که قرار است سرش را ببرد سوت مى زند بعد با 
یک حرکت نتیجه را کامًال به تیمى مى دهد که باید بدهد. آنقدر تجربه 

دارم بدانم داور چه کارى انجام مى دهد.
سرمربى ذوب آهن در خصوص اینکه آیا چالش یا مانع اصلى این تیم 
مسائل داورى اســت، گفت: نه، این نیست. به هرحال عدم ثبات هم 
بوده، وقتى بودجه محدود مى شود تیم از شرایط خوب گذشته خودش 
فاصله مى گیرد. ذوب آهن در گذشــته با اســتقالل و پرسپولیس و 

سپاهان رقابت داشت.
وى در مورد اینکه آیا مى توان با توجه به شرایط فعلى ذوب آهن را با 
منچستر یونایتد مقایسه کرد گفت:  نه، بودجه تأثیرگذار است. وقتى 
بودجه اى تصویب مى شود باید در نهایت انتظار میانه جدول را داشته 
باشیم. وقتى بودجه باال مى رود مى توان براى کسب سهمیه و حتى 
قهرمانى برنامه ریزى کرد. بازیکنانى که جذب شــده اند آینده خوبى 
دارند اما نمى توانند بیایند و ناگهــان کار را در بیاورند. یکى از عوامل 

بودجه است. داورى هم ذوب آهن را نابود کرد.
تارتار با اشاره به بازى گذشــته تیمش مقابل پیکان اظهار داشت: ما 
کامًال سوار بازى بودیم، تا دقیقه 70 فشارى روى دروازه بان ما نبود، 
دقیقه 70 به جاى پنالتى که باید بــراى ما مى گرفت کارت اول را به 
بازیکن ما داد. دو دقیقه بعد همان بازیکن تکلى زده که ضررى براى 
بازیکن حریف نداشته و ضد حمله هم نبود. داور بالفاصله کارت دوم 

را به بازیکن ما داد من چه فکرى باید در مورد این داور کنم؟
ســرمربى ذوب آهن در خصوص اتفاقات و حواشــى پس از بازى با 

پیکان عنوان کرد: ما همه بازیکنان را به داخل رختکن بردیم. 
همه عوامل تیم و مربیان داخل رختکن بودند، اتفاقاتى 

افتاد و صداهایى مى شنیدیم اما همه در رختکن بودیم. 
نمى دانم بعد از آن چه اتفاقى افتاده، باید بررسى شود 
هر کسى مقصر بوده چه باشــگاه ما یا هوادار ما باید 
مشخص شود. البته هوادارى که در استادیوم نیست 
نمى دانم مسئوالن اجرایى بودند یا چه کسانى بودند؟ 

بچه هاى ما نبودند. شنیدم گلر ما دیر آمده اما او 
حرکتى انجام نداده چــون فیلم هایش موجود 
است. او عصبانى بود شاید حرفى زده باشد اما 

حرکت فیزیکى نبود.
تارتار در مورد اینکه مشخص است 

تیم او تحت فشار قرار دارد، گفت: 
صددرصــد. به هــواداران حق 
مى دهم اما واقعــًا تغییرات کار 
خاصى براى ذوب آهن نکرده، 
من هم مربى نیستم که یکباره 
از جایى به ایران آمده باشم 
و بخواهم مربیگرى کنم. 
کارنامه من مشخص است. 
جزو با سوادترین مربیان 
بودم. با توجه به تیم هایى 
که داشــتیم نتایج خوبى 
هم گرفتیم. دست باشگاه 
را هم واقعًا باز مى گذارم. 
اصًال اینطور نیست که 
بگویم بمانــم. نه چون 

باشگاه مى تواند تصمیم بگیرد. نتایج خوبى در چهار پنج هفته گذشته 
نگرفتیم اما بازى ها و آمار خوبى داشــتیم. حتى مقابل صدرنشــین 
لیگ بازى پایاپایى انجام دادیم. مقابل پیــکان هم با وجود 10 نفره 
شدن تمام آمارهاى ما بهتر بود اما سوال من این است چرا داور باید با 

سرنوشت یک گروه 40 نفره که زحمت مى کشند، بازى کند؟
وى در خصوص اینکه آیا بعد از باخت مقابل پیکان صحبتى در مورد 
ادامه کار مطرح شده، اظهار داشت: نه، صحبتى نبوده از ایرج رخصتى 
(سرپرست شرکت سهامى ذوب آهن ) تشکر مى کنم. به رختکن ما 
آمد و به بازیکنان روحیه داد که تأثیرگــذار بود و بازى خیلى 
خوبى را انجام دادیم. هر لحظه ممکــن بود گل بزنیم و 
داور آن کار را با ما کرد. رخصتى بعد از بازى تماس گرفت 
و گفت با قدرت کارتان را ادامه بدهید. او نشــان داد در 
ورزش تجربه دارد و آمده کمک کند. با حضور رخصتى 
روزهاى خوبى را بــراى ذوب آهن در آینده 

مى بینم.
ســرمربى ذوب آهن در مــورد دربى 
اصفهان و تقابل با ســپاهان در هفته 
نوزدهم لیگ برتر عنوان کرد: سپاهان 
یکى از بهترین تیم هاى ایران است و از 
نظر کیفى خیلى قوى است.  آنها 
بازیکنان و کادر فنى با کیفیتى 
دارند. درست است محرم 
نویدکیا مربى جوانى است 
اما زمانى هــم که بازى 
مى کرد بسیار باهوش بود. 
در کنار او علیرضا مرزبان 
حضور دارد. ساختارشــان 
کامل است و براى قهرمانى 
بسته شده اند. بازى سختى 
اســت اما مقابل تیم هاى 
بزرگ واقعاً خوب کار کردیم. 
حتى در دور رفت سپاهان را 
شکست دادیم. امیدوارم یک 
بازى زیبا شود که قطعاً همینطور 

خواهد بود.

م ور ین ور ر ی رىب نچ ن زی ب ب ر
ســرمربى ذوب آهن در خصوص اتفاقات و حواشــى پس از بازى با 

پیکان عنوان کرد: ما همه بازیکنانرا به داخل رختکن بردیم. 
بودند، اتفاقاتى تیم و مربیان داخل رختکن همه عوامل
افتاد و صداهایى مى شنیدیم اما همه در رختکن بودیم. 
نمى دانم بعد از آن چه اتفاقى افتاده، باید بررسى شود 
هر کسى مقصر بوده چه باشــگاه ما یا هوادار ما باید 
مشخص شود. البته هوادارى که در استادیوم نیست 
نمى دانم مسئوالن اجرایى بودند یا چه کسانى بودند؟ 

بچه هاى ما نبودند. شنیدم گلر ما دیر آمده اما او 
حرکتى انجام نداده چــون فیلم هایش موجود 
است. او عصبانى بود شاید حرفى زده باشد اما 

حرکت فیزیکى نبود.
تارتار در مورد اینکه مشخص است 

او تحت فشار قرار دارد، گفت:  تیم
صددرصــد. به هــواداران حق 
مى دهم اما واقعــًا تغییرات کار 
خاصى براى ذوب آهن نکرده، 
منهم مربىنیستم که یکباره 
از جایى به ایران آمده باشم
و بخواهم مربیگرى کنم. 
کارنامه من مشخص است. 
جزو با سوادترین مربیان 
بودم. با توجه به تیم هایى 
داشــتیم نتایج خوبى  که
هم گرفتیم. دست باشگاه 
را هم واقعًا باز مى گذارم. 
اصًال اینطور نیست که 
بگویم بمانــم. نه چون 

ی ز بو ى ب ر ه رح ر
(سرپرست شرکت سهامى ذوب آهن ) تشکر مى کنم. به
آمد و به بازیکنان روحیه داد که تأثیرگــذار بود و
خوبى را انجام دادیم. هر لحظه ممکــن بود
داور آن کار را با ما کرد. رخصتى بعد از بازى تم
و گفت با قدرت کارتان را ادامه بدهید. او نش
ورزش تجربه دارد و آمده کمک کند. با حض
روزهاى خوبى را بــراى ذوب آه

مى بینم.
ســرمربى ذوب آهن در مـ
اصفهان و تقابل با ســپاها
نوزدهم لیگ برتر عنوان کر
یکى از بهترین تیم هاى ایرا
نظر کیفى خیلى قوى

بازیکنان و کادر فنى
ا دارند. درست
نویدکیا مربىج
اما زمانى هــ
مى کرد بسیار
در کنار او علیر
حضور دارد. سا
کامل است و برا
بسته شده اند. با
اســت اما مقاب
بزرگ واقعاً خوب
حتى در دور رفت
شکست دادیم. امی
بازى زیبا شود که قط

خواهد بود.

مهدى تارتار با اشاره به ناکامى هاى اخیر سبزپوشان:

براى ماندنم، دست باشگاه را باز مى گذارم

سپاهان در یکى از مهم ترین بازى هاى هفته هجدهم 
مقابل هوادار به میدان رفت و پــس از نمایش یک 
بازى سرد و کسل کننده تن به تقسیم امتیازات داد و 
شانس قهرمانى این تیم کمرنگ تر از قبل شد. این 
دیدار در شرایطى برگزار شــد که شاگردان نویدکیا 
براى باقى مانــدن در کورس قهرمانــى به 3 امتیاز 
بازى نیاز مبرمى داشتند و تقســیم امتیازات بیش از 
هوادار، به نفع تیم هاى پرســپولیس و استقالل تمام

 شد.
سپاهان در فصل جارى دچار افت محسوسى شده و 
بازى هاى این تیم نه تنها دیگر آن طراوت و شادابى 
ابتداى فصل را ندارد بلکــه در نتیجه گیرى نیز دچار 
مشکل شده است. به دســت آوردن تنها 8 امتیاز و 
کســب 2 برد، 2 تساوى و یک شکســت از 5 بازى 
پایانى عملکرد مناســبى براى یک مدعى قهرمانى 

محسوب نشده و همین روند سینوسى سپاهان را از 
کورس قهرمانى دور کرد.

یکى از بزرگ ترین ایرادات وارده بر ســپاهاِن لیگ 
بیست و یکم، باال رفتن فرصت سوزى هاى مهاجمان 
این تیم و پایین آمدن میل به گلزنى آنهاست. سپاهان 
در فصل جارى موقعیت هاى بســیارى مى ســازد 
امــا ســخت گل مى زنــد و کاهش ضریــب دقت 
مهاجمان این تیــم در زدن ضربــات نهایى باعث 
شــده تا زردپوشــان اصفهانى موقعیت هاى گلزنى 
را یکى پس از دیگرى از دســت بدهند و این نقطه 
ضعف بزرگ امتیازات حساســى را از سپاهان گرفته

 است.
زردپوشــان اصفهانى که از ابتــداى فصل تا کنون، 
نمایش هاى دلپذیرى در فاز هجومى ارائه مى دادند، 
مقابل تیم عنایتى، یکى از ضعیف ترین عملکردهاى 

خود را به جا گذاشــته و بازى خوبــى را در این فاز 
ارائه نکردنــد. ســپاهانى ها مقابل هــوادار اگرچه 

فرصت هاى گلزنــى خوبى را به دســت آوردند اما 
بزرگ ترین معضلشــان در فاز هجومى، ناتوانى در 

زدن ضربات آخر و فرصت ســوزى مــداوم بود. از 
طرف دیگر پرسینگ شــدید هافبک هاى هوادار در 
کنار قطع توپ هــاى مداوم آنها مانع شــکل گیرى 
حمالت سپاهان شده و باعث شــد تا هجومى ترین 
تیم لیگ روز خوبى را در فاز تهاجمى پشــت ســر

 نگذارد.
عملکرد بازیکنان ســپاهان مقابل هوادار مشخص 
مى کند که آنها از آمادگى روحى و ذهنى کافى، براى 
این دیدار برخوردار نبوده و از طرف دیگر آنالیز دقیق 
حریف از سبک بازى زردپوشان در کنار انگیزه باالى 
شاگردان عنایتى باعث شد تا سپاهانى ها روز خوبى 

را پشت سر نگذارند.
شــاگردان نویدکیا در فاز دفاعى اما بازى خوبى را به 
نمایش گذاشــته و در اکثر دقایق بازى بدون اشتباه 

ظاهر شدند. 

 وینگر سرعتى و تعویضى ذوب آهن نتوانست درخشش خود در ترکیب تیمش 
را تکرار کند و حضور کوتاه مدتى در زمین مسابقه داشت و با جریمه سنگین از 

سوى داور مواجه شد.
یکى از مهره هاى تعویضى که مهدى تارتار همواره روى او در لیگ بیســت 
و یکم حساب ویژه اى باز کرده است، حسین شنانى وینگر 28 ساله این تیم 
بوده که از ابتداى فصل در طول 17 بازى گذشته، 10 بازى در ترکیب ذوبى ها 
حضور داشته و جالب آن که 9 حضور به عنوان یار جانشین و ذخیره بوده است.

شنانى در دو پیروزى ذوب آهن مقابل صنعت نفت و سپاهان پس از ورود به 
زمین، گل هاى 3 امتیازى تیمش را ساخته تا این چنین پاسخ خوبى به اعتماد 

تارتار بدهد.
او مقابل پیکان از آغاز نیمه دوم جانشین عارف رستمى شد تا توان تهاجمى 
تیمش را باال ببرد و در دقیقه 67 بود که درون محوطه جریمه پیکان سرنگون 
شد اما داور مســابقه این صحنه جنجالى را تمارض شنانى تشخیص داد و او 
را جریمه کرد؛ تصمیمى که البته کارشناســان داورى خالف آن نظر داده و 

معتقدند که کمیل غالمى باید در این صحنه اعالم پنالتى مى کرده است.
با این حال 2 دقیقه بعد از اخطار اول به واسطه تمارض، تکل شنانى در میانه 
زمین کارت دوم را هم از جیب کمیل غالمى بیرون کشید تا در فاصله کمتر از 
2 دقیقه، یار تعویضى مهدى تارتار از زمین مسابقه اخراج شود و حضورى 23 

دقیقه اى را در زمین مسابقه تجربه کند!
حسین شنانى که در دربى رفت اصفهان پایه گذار گل پیروزى بخش تیمش 
بود، حاال با کارت قرمز دریافتى نمى تواند در بازى برگشت همراه ذوبى ها باشد 

و محروم از دوئل با سپاهان است.
اما هافبک سبزپوشان اصفهان معتقد است در اخراجش در اشتباهى رخ داده و 

مى گوید: هیچکس به فکر ما نیست.
حسین شنانى در این مورد گفت: اول از همه از کادر فنى، آقاى تارتار، بچه هاى 

تیم و هواداران عذرخواهى مى کنم. واقعًا مى خواهم من را ببخشــند چون 
مقصر باخت هستم؛ ولى آمده بودم که به تیم کمک کنم. از شما مى خواهم 
صحنه هاى بازى را نگاه کنید وقتى پنالتى شده داور به من مى گوید تو تمارض 
کردى و توپ دوم اصًال کارت نداشــت و داور مى گفت ضدحمله شده. واقعًا 
نمى دانم چه بگویم؟ در مورد داورى هم زیاد صحبت کنى محرومت مى کنند.

هافبک ذوب آهن اضافه کرد: پارســال در 10 بازى از داورى ضرر کردیم و 
امسال هم همین است. هیچکس به فکر ما نیست این در حالى است که اگر 

دیگر بیافتد رســانه ها به هم این اتفاق بــراى تیم هاى 
ما هم باشــید چون آن مى پردازند. واقعًا به فکر 
رفت.اینطورى نمى تــوان پیش 

دور شدن سپاهان از کورس قهرمانى با فرصت سوزى مهاجمان

وبى ها 
است.

رود به 
عتماد 

جمى 
نگون 
اد و او 
 داده و 

ت.
 میانه 
متر از 
3ى 23

یمش 
ا باشد 

 داده و 

ه هاى 

0هافبک ذوب آهن اضافه کرد: پارســال در 10 بازى از داورى ضرر کردیم و 
امسال هم همین است. هیچکس به فکر ما نیست این در حالى است که اگر 

دیگر بیافتد رســانه ها به هم این اتفاق بــراى تیم هاى 
ما هم باشــید چون آن مى پردازند. واقعًا به فکر 
رفت.اینطورى نمى تــوان پیش 

سریع ترین اخراج ممکن در فوالدشهر مظاهرى:

شنانى: واقعاً نمى دانم چه بگویم؟ صحبت هایى با پرسپولیس شد اما سپاهان را 
انتخاب کردم

دروازه بان تیم فوتبال ســپاهان گفت: با پرسپولیس 
صحبت هایى مطرح شد اما در نهایت جمع بندى این 

بود که پیراهن سپاهان را بر تن کنم.
رشــید مظاهرى پــس از توقف بدون گل ســپاهان 

مقابل هوادار گفت: چند ســالى بود 
که براى جام جهانى 2022 قطر 
هدف گذارى کرده بــودم ولى 
شــرایط آن طورى که دوست 
داشتم پیش نرفت. در نیم فصل 
دوم امســال تمام تالشــم را 

مى کنم که بتوانم به تیم 
ملى برگردم.

وى در خصوص اســتورى  اش و ناراحتى استقاللى ها 
گفت: منظور خاصى نداشتم و منظور تیم خودمان بود 

که از بازى تیم مان لذت بردم.
دروازه بان سپاهان درباره دالیل جدایى اش از استقالل 
عنوان کرد: این مسیر فوتبالى من بود و دلیل خاصى 
نداشت، یک جاهایى من اشــتباه کردم و جاهایى هم 
دیگران. تمام تالشم را مى کنم که بتوانم دوباره خودم 

را ثابت کنم و امیدوارم به تیم ملى برگردم.
مظاهرى درباره پوشــیدن لباس قرمز در ســپاهان 
خاطرنشان کرد: لباسى است که سرپرست تیم انتخاب 
مى کند و به من هر لباســى بدهند، مى پوشــم. االن 
دروازه بان سپاهان هســتم و در مقطعى هم استقالل 
بودم و خیلى خوشحالم که در آن تیم حضور داشتیم. 
فکر مى کنم لباســم زرشکى اســت و اگر هم قرمز 
باشد من االن سپاهان هســتم و اصال به استقالل و 

پرسپولیس فکر نمى کنم.
دروازه بان سپاهان در پاســخ به اینکه از پرسپولیس 
هم پیشنهاد داشــت؟ تصریح کرد: با پرسپولیس هم 
صحبت هایى شد ولى جمع بندى این بود که به سپاهان 

بروم.
مظاهرى درباره کلین شــیت مقابل هوادار گفت: یک 
نیم فصل از مسابقات دور بوده ام و انگیزه دارم، امیدوارم 

که همین طور پیش بروم.

سرمربى سپاهان در مورد کاهش شانس قهرمانى این تیم 
در لیگ برتر عنوان کرد: واقعیت این است که شانس ما 
خیلى خیلى کم شده و نمى توان از آن فرار کرد. مى دانم 
هواداران خیلى ناراحت هســتند؛ به آنها حق مى دهم و 

توجیهى ندارم.
محرم نوید کیا در پاســخ به اینکه آیا فشار باشگاه براى 
قهرمانى سپاهان سبب افزایش استرس میان بازیکنان 
شده یا خیر، گفت: از سوى باشگاه به هیچ وجه تحت فشار 
نیستم،  اما از ســوى خودم تحت فشار هستم و مى دانم 
انتظارات از ســپاهان زیاد اســت. هواداران ما ناراحت 
هستند و من این موضوع را درك مى کنم. باید با واقعیات 
زندگى کرد. نمى توانم توجیه کنم و بگویم چون سپاهان 
بازى خوبى ارائه مى کند، این شکســت ها و تساوى ها 

ایرادى ندارد.
«زمانى که یک تیم نتیجه نمى گیرد، نمى توانید هواداران 
را با بــازى زیبا قانع کنید.» وى ضمــن بیان این جمله 
تصریح کرد: شاید کســانى که فوتبال را با دید دیگرى 
نگاه مى کنند، وضعیت تیــم را درك کنند. تیم در زمان 
بدى بدشانسى آورده و از شرایط روانى خودش خارج شده 
است. هواداران این موضوع را نمى پذیرند و آنها و باشگاه 
مى خواهند تیم شان در کورس قهرمانى باشد. مسئولیت 
همه این ها با من است و به همه حق مى دهم. امیدوارم 
شرایط روانى و فنى تیم را بهتر کنم تا بازى هاى خوبى 

به نمایش بگذاریم.

شانس قهرمانى سپاهان 
خیلى خیلى کم شده است

نویدکیا:



0606 4260 نماگر کرونانماگر کروناسال هجدهمیک شنبه  1 اسفند  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 شماره 4979 مورخه 1400/09/28خانم فاطمه انتشارى نجف  آبادى فرزند قنبر على 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 171/84 مترمربع قســمتى از پالك شماره 596   اصلى 
واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان -  انتقالى موروثى طبق گواهى انحصار 
وراثت شماره 2244-08/09/82 شــعبه اول حقوقى نجف آباد .... ) - تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/11/16 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/01 - م الف: 1271676 - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /11/185

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006007535- تاریخ: 1400/11/12 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه به موجب سند شماره 180617 مورخ 
99/1/19 دفتر 103 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى 
که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى 
به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم محمدعلى ادهم به شناسنامه شماره 13136 کدملى 1292284323 
صادره فرزند عبدالرســول در ســه دانگ مشاعى از ششــدانگ یک درب باغ به مساحت 
2063/14 مترمربع پالك شــماره 2 فرعى از 91 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مســتندات ضمیمه سند شماره 180617 مورخ 99/1/19 

دفتر 103 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به 
متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم میثم مزروعى به شناسنامه شماره 3075 کدملى 1286123917 صادره فرزند 
حسن سه دانگ مشاعى از ششــدانگ یک درب باغ به مساحت 2063/14 مترمربع پالك 
شماره 2 فرعى از 91 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 71/91 متر دیواریست اشتراکى با پالك باقیمانده

شرقا به طول 28/74 متر دیواریست و درب به جاده 
جنوبا به طول 71/96 متر دیواریست اشتراکى با پالك باقى  مانده 

غربا به طول 28/57 متر دیواریست اشتراکى با پالك باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/16- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/12/01- م الف: 1271732 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /11/189

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.
آراى شماره 4243 و 4244 مورخه 1400/08/27 آقاى على خزائیلى نجف آبادى فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع و خانم بتول صالحى نجف آبادى فرزند محمد نسبت به سه دانگ 

مشاع ا شزشدانگ یکبابخانه  به مســاحت 170/13 مترمربع قسمتى از پالك شماره 643   
اصلى واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/01 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/16 - 
م الف: 1277669 - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /11/233

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 139960302006002264- تاریخ: 1399/03/20 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1398114402006001914 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم على رضائى آدریانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 4007 فرعى از 72 

اصلى واقع در بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 12000 و مالحظه نقشه ملک 
و گزارش کارشناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رســمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم على رضائى 
آدریانى به شناسنامه شماره 9667 کدملى 1142321444 صادره فرزند قدمعلى نسبت به 
6 دانگ یکباب خانه به مساحت 123/05 مترمربع پالك شماره 4007 فرعى از 72 اصلى 
واقع در فروشان بخش 14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 8/12 متر دیوار به دیوار پالك 72/4007 باقیمانده 

شرقا در سه قسمت که قسمت دوم مورب جنوبى است به طول هاى 10/38 متر و 67/ متر 
و 4/40 متر دیوار و درب است به کوچه بن بست 

جنوبا به طول 7/82 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالك 72/4007 
غربا به طول 15/36 متر دیوار به دیوار پالك 72/1911 

حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/01- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/12/16- م الف: 1279197 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- عبدالحسین پارسایى. عضو قضائى - ســید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - نبى اهللا یزدانى /11/235

نحوه تغذیه کودکان مبتال به کرونا در شرایطى که میزان 
ابتالى آنان در پیک ششم افزایش یافته، پرسشى است 
که کارشناس مسوول تغذیه معاونت درمان دانشگاه علوم 

پزشکى بیرجند به آن پاسخ داد.
ســورى راغبى با بیان اینکه در کودکان مبتال به کرونا 
توصیه به مصرف کافى مایعات به ویژه آب مى شود افزود: 
اگر کودکى نتواند آب دریافت کند یا تمایلى به مصرف آن 
نداشته باشد، ترجیحا آب میوه مثل مخلوطى از آب سیب، 
هویج و پرتقال یا مصرف دوغ براى تامین میزان مایعات 

کافى بدن کودك توصیه مى شود.
وى با بیان اینکه تعداد وعده هــاى غذایى کودك باید 

بیشتر و از حجم هر وعده کم شــود گفت: براى کودك 
مبتال به کرونا توصیه مى شود 8 تا 10 وعده غذایى در روز 

استفاده شود و بهتر است غذا به صورت نرم و پوره باشد.
کارشناس مسوول تغذیه معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکى بیرجند اظهار داشت: غذا خوردن کودك به علت 
بى اشتهایى ناشى از ابتال به کووید19 ممکن است سخت 
باشد و توصیه مى شود پوره سیب زمینى که مخلوطى از 
ســیب زمینى، هویج، تخم مرغ آب پز، شیر و کره است 
همچنین پوره کدو حلوایى، هویج و پوره گوشــت مرغ 
استفاده شود و اگر کودك ســوپ دوست دارد از شیر در 

تهیه آن استفاده کنید.

دبیر کمیته اپیدمیولوژى و پژوهش کمیته علمى کشورى 
مقابله با کووید19 با بیان اینکه در هفته اخیر نســبت به 
هفته ماقبل تعداد موارد تســت مثبت در کشور کاهش 
داشته که نمى دانیم آیا این کاهش ناشى از کاهش ابتال 
است یا ناشى از کاهش تعداد تست هایى تشخیصى گفت: 
طبق آمار گزارش شده، تعداد مرگ ها همچنان در حال 

افزایش خفیف است.
دکتر مسعود یونسیان گفت: تقریبا در حال حاضر براى 
همه جا افتــاده که مرگ هاى امروز، ناشــى از مواردى 
هســتند که دو تا چهار هفته قبل مبتال شدند. بنابراین 
افزایش مرگ ها به این معنا نیست که حتما موارد ابتال 

هم رو به افزایش است. مى تواند موارد ابتال رو به افزایش، 
رو به کاهش یا پایدار باشد و از آنجایى که اطالعات الزم 
در اختیار ما نیست و داده هاى الزم را نداریم، نمى توان 

اظهار نظر کرد.
وى گفــت: در حال حاضر نمى تــوان پیش بینى کرد که 
دقیقا اوج و قله پیک ششــم چه زمانى خواهد بود. با این 
حال مى توان گفت با مقایسه وضعیت مان با کشورهایى 
که زودتــر از ما وارد مــوج بیمارى شــدند و زودتر از ما 
روند کاهشــى را آغاز کردند، ما هم انتظار داریم که طى 
هفته هاى پایانى ســال وارد ســرازیرى موج شویم، اما 

نمى توان گفت که  100 درصد این اتفاق مى افتد یا خیر.

تغذیه  کودکان مبتال به کرونا 
چگونه باشد؟

مرگ هاى کرونایى
 همچنان افزایشى

قرنطینه چند روز است؟
   باشـگاه خبرنگاران جـوان | سازمان جهانى 
بهداشـت مى گویـد 5 روز قرنطینـه بـراى اومیکرون 
اشـتباه اسـت و باید قرنطینه تا 14 روز ادامـه یابد. اگر 
فرد عالمت نداشـته باشـد، مى تواند بعد از هفت روز با 
تسـت منفى و البته بـا رعایت پروتکل هاى بهداشـتى 
به محل کار برگردد. اگر امکان گرفتن تسـت نیسـت، 
بیمار بعد از ده روز به شـرط بى عالمت بودن با رعایت 
کامل موارد بهداشتى مثل استفاده از دو ماسک، رعایت 
فاصله و در مکان سربسـته با تهویه خوب و... در محل 

کار حاضر شود.

یکپارچه قرمز شدیم
   خبر آنالیـن | تقریبا سراسـر کشـور به رنگ قرمز 
کرونایى کـه معرف باالتریـن میزان خطر ابتـال به این 
بیمارى اسـت، درآمد. براساس آخرین تغییرات در نقشه 
رنگبندى شهرستان هاى کشـور که از 29 بهمن اعمال 
مى شود، با گسترش اومیکرون در سراسر کشور و کاهش 
رعایت پروتکل هاى بهداشـتى، تعداد شـهرهاى قرمز 
از 247 به 337 شـهر رسید. 64 شهرسـتان در وضعیت 
نارنجى و 47 شهرسـتان زرد هسـتند، هیچ شـهرى در 

وضعیت آبى قرار ندارد.

اومیکرون مصونیت نمى دهد
   ایسـنا | سـخنگوى علوم پزشـکى گیالن، در 
پاسخ به این سوال که «افراد مبتال شده به اومیکرون 
مصونیت پیدا مى کنند؟» تصریح کرد: این تصور که 
بعد از ابتال به اومیکرون دیگر کرونا نمى گیریم غلط 
اسـت، زیرا کرونا یک بیمارى ویروسى است و مدام 
با تغییر سـویه همراه اسـت. دکتر فردیـن مهرابیان 
گفت: در صـورت رعایت نکردن دسـتورالعمل هاى 
بهداشـتى، همـه افـراد در معـرض خطـر ابتـال بـه 

اومیکرون هستند.

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى سپاهان ماشین آزرم به شماره ثبت 3314 و شناســه ملى 14002972039 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/08/10 و نامه شــماره 5285 مورخ 1400/10/4 اداره تعاون نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســعید نظرعلیان کدملى 
1092126449 - فاطمه چمى کدملى 1091605661 -عزت ذکریا کدملى 1091017662 به سمت اعضاى اصلى هیات مدیره و اسداله نظرعلیان 
کدملى 1090924437 -مهردادوکیلى کدملى 1100148531 به ســمت اعضاى على البدل هیات مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند. محبوبه 
نظرعلیان کدملى 1080260129 بسمت بازرس اصلى و منور اکرامیان کدملى 1090884788 بسمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب 
گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت چاپ آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1279435)

آگهى تغییرات
شرکت قصر فردوس ایرانیان سهامى خاص به شماره ثبت 67258 و شناســه ملى 14009883697 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/07/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله 
اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : تولید و ساخت صنایع دستى در رشته کاشى معرق و هفت رنگ و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى مرتبط با کاشى 
معرق و هفت رنگ اعم از خرید و فروش صادرات و واردات و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور و ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى مرتبط با کاشى معرق و هفت رنگ اعم 
از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات 
مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى 
و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى.در صورت لزوم پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح . اداره کل ثبت اسناد 

و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1279442)

آگهى تغییرات
شرکت تعهد اندیشه لیاقت سالمت شــرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 54034 و شناســه ملى 14004882363 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/11/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : . کلیه اختیارات هیئت مدیره طبق ماده 40 اساسنامه 
به مدیرعامل تفویض گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1279439)

آگهى تغییرات
شــرکت خدماتى بازرگانى تحقیقاتى تک تاز ســپیدان ســپاهان 
شرکت با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 41205 و شناسه ملى 
10260589123 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/10/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : نام شرکت به رسا 
تجارت ملل آسیاتغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1279448)
آگهى تغییرات

شرکت خدماتى بازرگانى تحقیقاتى تک تاز سپیدان سپاهان شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 41205 و شناســه ملى 10260589123 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مهرآباد ، کوچه ژاله ، کوچه شهید رسول 
افیونى زاده11 ، پالك 80 ، طبقه همکف کدپستى 8158953815 تغییر یافت 
وماده مربوطه اساســنامه اصالح گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1279449)

روى موج کووید-19

محققان مى گویند ویتامین C، ویتامین D و زینک (روى) 
براى کاهش احتمال مرگ بیمار در اثر کووید19 تاثیرى 

ندارند.
بررسى 26 مطالعه که شامل بیش از 5600 بیمار کرونایى 
بسترى شــده در بیمارستان بود، نشــان داد که مصرف 
ریزمغذى هاى تقویت کننده سیستم ایمنى مانند ویتامین 
C، ویتامین D و زینک، احتمال مرگ بیمار بر اثر کووید 19 

را کاهش نمى دهد.
در اوایل پاندمى، ارائه دهندگان مراقبت هاى بهداشــتى 
انواع ریزمغذى ها را به عنوان درمان هــاى بالقوه براى 
بیمارى کووید 19 امتحان کردند. اخیراً، برخى مکمل ها 

به عنــوان جایگزینى براى واکســن هاى ایمن و اثبات 
شده معرفى شده اند. با این حال، دکتر «عزیزا... بران»، 
سرپرست تیم تحقیق از دانشــگاه تولدو اوهایو آمریکا، 
مى گوید: «بسیارى از مردم این تصور غلط را دارند که اگر 
زینک، ویتامین D یا ویتامین C مصرف کنند، مى توانند 
به پیامد بالینى کووید 19 کمک کنند. اما تاکنون صحت 
این موضوع تأیید نشده اســت.» یافته ها نشان داد هیچ 
کاهشى در مرگ و میر افرادى که تحت درمان با ویتامین 
D، ویتامین C یا زینک بودند در مقایســه با بیمارانى که 

یکى از این سه مکمل را دریافت نکردند، وجود نداشت.
 D تجزیه و تحلیل آنها نشــان داد که درمان با ویتامین

ممکن است با نرخ کمتر لوله گذارى براى تنفس مصنوعى 
و اقامت کوتاه تر در بیمارستان همراه باشد، اما براى تأیید 

این یافته به مطالعه دقیق ترى نیاز است.
ویتامیــن C و زینک با اقامت کوتاه تر در بیمارســتان یا 
کاهش احتمال نیاز بیمار به دســتگاه تنفس مصنوعى 

مرتبط نبودند.
محققان هشــدار مى دهند که این مطالعــه نباید به این 
صورت تفسیر شود که مکمل هاى ویتامین و مواد معدنى 
مضر هستند یا باید از مصرف آن ها پرهیز کرد، بلکه واضح 
است که این مکمل ها در پیشگیرى از مرگ و میر ناشى از 

کووید 19 مؤثر نیستند.

ویتامین ها در درمان کووید 19 
مؤثر نیستند

آژانس امنیت بهداشت انگلیس اکنون گونه جدیدى 
از ویروس کرونا را که حاصل ادغام سویه  هاى دلتا 
و اومیکرون است بررسى مى کند. براساس اظهارات 
کارشناسان، این سویه در فردى تکامل یافته که هر 

دو نوع را به طور همزمان گرفته است.
لیوندیوس کوســتریکیس، اســتاد علوم 
زیستى دانشگاه قبرس، این نسخه ویروسى 
را «دلتاکرون» نامید و گزارش ها حاکى از 
آن است که این نســخه ویروسى داراى 
ردپاهاى ژنتیکى شــبیه به اومیکرون در 
ژنوم دلتا اســت. مقامات امنیت بهداشت 
انگلیس هنوز نمى دانند ویروس تازه تکامل 
یافته چقدر عفونى یا ابتال به آن تا چه میزان 

شدید است یا بر عملکرد واکسن تأثیر مى گذارد یا 
خیر.

پل هانتر، متخصص بیمارى هاى عفونى در دانشگاه 
آنگلیا شرقى گفت: این جهش در جوامعى که سطوح 

باالیى از مصونیت در برابر ســویه هاى اومیکرون و 
دلتا را ایجاد کرده اند نباید خطــر زیادى ایجاد کند.

کارشناســان مى گویند: چندین نــوع «نوترکیب» 
در همه گیرى شناســایى شده اســت، اما منجر به 

شیوع جدى نشده اســت به ندرت اتفاق مى افتد که 
نوترکیب ها خطرساز باشــند، این جهش ها عموما 
کم خطر از دیگر نمونه ها هستند و به راحتى از رقابت 

خارج مى شوند.

«دلتاکرون» واقعى است!

بســیارى از بیماران مبتال به کوویــد 19 گزارش 
مى دهند که حس چشایى و همچنین حس بویایى 
خود را از دست داده اند، اما دانشمندان به این موضوع 

مشکوك بودند.
حال تجزیه و تحلیل جدیــد مرکز مونل 
فیالدلفیا نشان داد که 37 درصد- یا تقریبًا 
چهار نفر از هر 10 نفر- از بیماران کرونایى 
واقعًا حس چشایى خود را از دست داده اند و 
گزارش هاى مربوط به از دست دادن حس 
چشــایى در حقیقت قابل تمایز از موارد از 

دست دادن حس بویایى است.
اختالل چشــایى مى تواند از دست دادن 
کامل چشایى، از دست دادن جزئى چشایى 

و تحریف چشایى باشد. مرکز مونل در بیانیه اى اعالم 
کرد که این یک عالمت «تحت بررسى» است که 
مى تواند به پزشکان در درمان بهتر بیماران کرونایى 

کمک کند.
عالوه بر ایــن، بیماران زن بیشــتر از مردان حس 
چشایى خود را از دســت داده بودند و افراد 36 تا 50 
ساله بیشترین میزان از دست دادن چشایى را داشتند.

به گفته محققان، از دســت دادن حس چشایى یک 
عالمت واقعى و مشخص کووید 19 است که نباید با 

کاهش بویایى اشتباه گرفته شود.

40 درصد بیماران حس چشایى را از دست مى دهند 
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فقدان مدارك
برگ سبز و سند کمپانى یک دستگاه موتور 
ســیکلت سیســتم جت رو بى کالج تیپ 
125CC مــدل 1388 بنزینى به شــماره 
موتور 216991 و شــماره تنه 16829 به 
شــماره پالك 14/86981 اصفهان متعلق 
به ایوب احمــدى قوهکى به شــماره ملى 
1150165227 فرزند علیرضا مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

نشست «بررسى پدیده قتل  هاى ناموسى» از سه منظر 
بسترها، متغیرها و راهکارها توسط اندیشکده دینى معاصر 

برگزار شد.
عضو هیأت علمى دانشگاه ادیان و مذاهب در این نشست 
گفت: متأسفانه در جامعه  اى زندگى مى کنیم که بسیارى 
موضوعات، بدون هیچ علتى به تابو تبدیل شده  اند و این 
تابوها مجال مطالعه دقیق و علمى را به پژوهشــگران 
نمى  دهند و اساسًا پژوهش درباره اینها یک تابو به شمار 
مى  رود. بیش از 12 درصد از قتل هاى ناموسى کل جهان، 
در ایران، رخ مى دهد و این یک آمار بســیار باالیى است، 
ولى به جز اندك  پژوهش هایى که برخى از دانشجویان در 
مقطع ارشد انجام داده اند، پژوهش  هاى چشمگیرى در این 
زمینه نمى  بینیم که اشباع  کننده و قانع  کننده باشد؛ دلیلش 
این است که این مسأله تا اندازه زیادى تابو است و کسى 

حاضر به سخن گفتن در این باره نیست.

حجت االسالم و المسلمین مهراب صادق  نیا تأکید کرد: 
به نظر مى رسد این برخوردها منحصر در قتل نیست بلکه 
باید از مفهومى به نام «خشونت  هاى ناموسى» گفت و 
گو کنیم که صورت  هاى مختلفى دارند؛ گاهى در قالب 
قتل و گاهى در قالب هاى دیگر نظیر پرت  شدگى، اذیت 
و آزار جســم، زندانى کردن و محصور کردن اســت که 
نمونه  هاى بسیارى دارد و گاهى نیز در قالب خودکشى  ها 
اتفاق مى افتد که به دلیل نظام ساختارى ایلیاتى، این دست 
موارد بسیار پنهان مى شود و اساسًا در بسیارى از موارد، 
کسى به علت این اتفاق پى نمى برد و یا اصًال در آمار ذکر 
نمى  شود. لذا تصور مى  کنم که این آمار، بسیار بیش از آن 

چیزى است که ذکر شد.
صادق نیا ادامه داد: در آمارها هست که قتل  هاى ناموسى 
در ایران، شامل 50 درصد قتل  هاى خانوداگى است و 20 
درصد کل قتل  هاى کشور را تشکیل مى  دهند و برخى 

مطالعات نشــان مى دهد که در ایران، ساالنه بین 450 
تا 500 قتل ناموســى رخ مى  دهد و شوربختانه همین 
مطالعات نشان مى دهد که بیشتر مقتوالن زن هستند و 
بیشتر این قتل ها در استان  هاى خوزستان، ایالم، سیستان 

و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و لرستان اتفاق مى افتد.
عضو هیأت علمى دانشــگاه ادیان و مذاهب ادامه داد: 
نکته اى که جزء دال  هاى شناور این عصبیت و تعصب 
به سنت به شمار مى  رود، این است که برخى از مفاهیم 
به خودى خود، چنان مقدس مى  شــوند که گویى نباید 
درباره آنها اندیشه و آنها را ارزیابى کرد. مثًال ازدواج فامیلى 
در این طایفه ها یک ارزش است و گویا اصًال نباید در آن 
شک کرد. نمود این تفکر در این باور که «عقد دختر عمو و 
پسر عمو در آسمان  ها بسته شده» به خوبى دیده مى  شود 
به این معناست که ما اساساً تصمیم  گیرنده نیستیم بلکه 

دیگرى است که باید تصمیم بگیرد.

12 درصد قتل هاى ناموسى جهان در ایران رخ مى دهد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى گیالن گفت: نماز 
موجب کاهش آسیب هاى اجتماعى در جامعه با ایجاد 
و گســترش علقه اجتماعى و تعهد در افراد نسبت به 
هنجارهاى اجتماعى و تقویت نظارت همگانى براى 

جلوگیرى از بروز این آسیب ها مى شود.
رضا ثقتى اظهار کرد: نماز بــراى روح آدمى داروى 
شفابخشى اســت که موجب تأمین ســالمت روح 

انسان مى شود.
وى بر اجراى برنامه هاى فرهنگى با محوریت ترویج 

نماز در جامعه تاکید کرد و افزود: نماز موجب کاهش 
آســیب هاى اجتماعى در جامعه با ایجاد و گسترش 
علقه اجتماعى و تعهد در افراد نســبت به هنجارهاى 
اجتماعى و تقویت نظارت همگانى براى جلوگیرى از 

بروز این آسیب ها مى شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمى گیــالن داد: 
تأثیرگذارى اقدامات فرهنگــى به ویژه در حوزه نماز 
منوط به فراگیر بودن آن و همت همگانى در پیشگیرى 

از برخى مسائل و مشکالت فرهنگى است.

سرپرســت اداره کل آموزش وپرورش کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: با همکارى ســپاه فتح کهگیلویه و 
بویراحمد، بسیج فرهنگیان وبســیج دانش آموزى 
استان طرح مبارزه با آسیب هاى اجتماعى از مهرماه 

1401 در 220 آموزشگاه استان اجرا مى شود.
حســنعلى عزت خواه افزود: این طرح در راســتاى 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با شناسایى 
مدارس در معرض خطر در 13 شهرســتان ومنطقه 

کهگیلویه و بویراحمد اجرا مى شود.

عزت خواه اضافه کرد: در قالب این طرح محتوا هاى 
آموزشى، سوادرسانه اى، پیشگیرى از سوء مصرف 
مواد مخدر، تهدید ها وفرصت ها وتربیت معلم ودانش 
آموزان در طــراز انقالب در اختیــار دانش آموزان، 

معلمان وخانواده ها قرار مى گیرد.
وى ادامه داد: ارتقاء کارآمــدى فرهنگیان، تربیت 
آینده سازان بصیر وتوانا براى مقابله با دسیسه هاى 
دشــمنان نظام از دیگر اهداف این طرح مشــترك 

است.

یک روانشناس گفت: چیزى که خوشبختى را رقم 
مى زند آن است که انسان به زندگى و تخصص خود 
افتخار کند. این جایگاه با کار و اثرگذارى درست در 
زندگى خود و دیگران شــکل مى گیرد.آرش فکرى  
گفت: زمانى که دستاوردهایمان در زندگى دیگران 
تأثیرگذار باشد منجر به آن مى شود که دیگران نیز 

به ما افتخار  کنند. حاال اگر در نظر بگیریم این جایگاه 
اجتماعى وجود نداشته باشــد ذهن و اعصاب ما به 
نوع دیگرى واکنش نشان مى دهد. وى بیان داشت:  
زمانى که ما توســط خود و دیگران تأیید نمى شویم 
دردى را در مغز تجربه مى کنیم که از لحاظ ساختار 
عصبى کامًال مشابه با درد فیزیکى و جسمانى است.

کاهش آسیب هاى اجتماعى با ترویج 
فرهنگ اقامه نماز

مبارزه با آسیب هاى اجتماعى در مدارس 
کهگیلویه وبویراحمد 

وقتى توسط دیگران تأیید نمى شویم...

در جامعه اى که سالمت روان خوبى ندارد 
بى تفاوتى اجتماعى مشهود مى شود

قرارگاه آسیب هاى اجتماعى 
ادامه دار است؟

هر کیلو موى دختران ایرانى قیمتگذارى شد!

لزوم اقدام عملى براى پیشگیرى از 
آسیب هاى اجتماعى خانواده  
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رئیس سازمان غذا و دارو گفت: کمبود داروى برند خارجى 
که مشــابه داخلى دارد یا توقف تولید یک داروى داخلى 
که چندین شــرکت تولیدکننده دیگر دارد، کمبود دارویى 
اطالق نمى شود. بهرام دارایى اظهار داشت: مجلس سال 
گذشته 2 میلیارد دالر براى دارو و تجهیزات کنار گذاشته 
بود که در 5 ماه نخست امسال مصرف شد و براى نیمه دوم 

سال هیچ ارزى نداشتیم.

ارز دارویى نداریم

03

04

یک مرکز پژوهشــى اعالم کرد: پســت هایى با محتواى 
زیارتى بیشترین محبوبیت و پست هایى با محتواى مهاجرتى 
کمترین محبوبیــت را در بین کاربران ایرانى اینســتاگرام 
در ســفرهاى خارجى دارد. محســن فینى زاده مدیر مرکز 
پژوهشى بتا در گزارشى به ذائقه سنجى کاربران شبکه هاى 
اجتماعى به ســفر و گردشــگرى پرداخت در این گزارش 
آمده است: تعداد پست ســالیانه تولید شده در موضوع سفر 
و گردشگرى به صورت عمومى در اینســتاگرام فارسى به 
حدود هفت میلیون و 800 هزار پست مى رسد که این تعداد 
بیش از 200 میلیون الیــک و حــدود 90 میلیون کامنت 
دریافت مى کند و در مجموعه در حدود هفت میلیارد بار دیده 

مى شود. 

رضا چهار محالى، وکیل پایه یک دادگسترى با بیان اینکه 
زوجین معموًال به شرکت در جلسات مشاوره پیش از طالق 
توافقى تمایل و رغبت چندانى نشــان نمى دهند، اظهار 
کرد: از آن جایى که زوجین متقاضــى طالق توافقى این 
نوع مشــاوره هاى قبل از طالق را به دلیل اجبار موجود از 
ناحیه سیستم قضایى کشور انجام مى دهند، مشاور مذکور 
هرچقدر هم که متخصص بوده و ســعى در حل مشکل را 
داشته باشد، به دلیل بى رغبتى و عدم تمایل زوجین به این 
مشــاوره ها تاثیر قابل توجهى در صلح و ســازش زوجین 
حاصل نمى شــود. وى ادامه داد: وقتى زوجین فارغ از این 
تشــریفات قانونى، با میل و رغبت خویش به مشــاورین 
خانواده مراجعه مى کنند به مراتب امکان حل مشــکالت 
آنها و تاثیرپذیرى از جلســات مشــاوره بیشــتر خواهد

 بود.

محبوبیت 
پست هاى زیارتى

بى تأثیرى 
مشاوره اجبارى

02

یک متخصص پزشکى قانونى با اشاره به خطرات مصرف 
قرص برنج گفت: حتى یک هشتم این قرص کشنده است 
و نهایتا فرد را ظرف یک ساعت از پا در مى آورد. دکتر بهزاد 
غضنفرى پور افزود: متاســفانه افرادى کــه این قرص را 
مصرف مى کنند مرگ زجرآورى را تجربه مى کنند، چرا که 
تا آخرین لحظه مرگ به هوش هستند. وى گفت: مصرف 
یک هشتم قرص برنج اصلى که ترکیب فسفید آلومینیم 
اســت هم مى تواند کشنده باشــد و با مصرف این قرص 
عمال فرد شانسى براى زندگى ندارد. غضنفرى پور افزود: 
متاسفانه على رغم منع فروش و عرضه قرص برنج باز هم 

شاهد فروش آن در سطح بازار هستیم.

مرگ زجرآور

رئیس انجمن مــددکاران اجتماعى ایران مى گوید: 
انتشــار غیرکارشناسى و احساســى پدیده خشونت 
براساس تئورى یادگیرى اجتماعى مى تواند خودش 
حامل و عامل خشــونت هاى جدید به شــکل هاى 

دیگر شود.
سیدحسن موسوى چلک، در پاسخ به این سوال که 
دیدگاه شما نسبت به خشونت هایى که در دل جامعه 
اتفاق مى افتد چیســت؟ بیان کــرد: در تحلیل هاى 
کالنى که از موضوعات شبیه خشــونت مى بینیم، 
چند الزام را باید مدنظر داشــته باشــیم؛ اولین الزام 
این اســت که خشونت (چه خشــونت خانگى و چه 
خشونت اجتماعى) یک نشانه است. خشونت عمدتا 
معلول شرایط است، به همین دلیل الزام دوم مطرح 
مى شود. زمانى که قرار اســت درباره پدیده اى مثل 
خشــونت صحبت کنیــم نمى توانیم خشــونت را 

جزیره کنیم. خشــونت و حوزه اجتماعى به معناى 
عام به واســطه تاثیر و تاثرى که نهادهاى اجتماعى 
(حوزه اقتصاد، سیاســت، دین، آمــوزش، خانواده و 
رســانه) روى همدیگر دارند، اینهــا روى هم تاثیر 

مى گذارند.
وى تاکید کرد: نمى توان گفت خشونتى که امروز در 

جامعه داریم با سرمایه اجتماعى ارتباط ندارد.
موسوى چلک در ادامه به موضوع سالمت روانى و 
اجتماعى اشاره کرد و افزود: آمارهاى رسمى وزارت 
بهداشت که سال 94 براساس برآورد سال 92 ارائه 
شد، نشان داد که حال حوزه سالمت روان خوب نبود؛ 
بین 23 تا 25 درصد مــردم حداقل یک نوع اختالل 

روان داشتند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعى در بخش دیگرى از 
سخنان خود افزود: جامعه اى که حوزه سالمت روان 

خوبى ندارد و ســرمایه اجتماعى در آن پایین است، 
بى تفاوتى اجتماعى مشهودتر مى شود، مهارت هاى 
اجتماعى و ارتباطى نهادینه نمى شود و وقتى نهادهاى 
اجتماعى کارکردهاى خود را نداشته باشند باید منتظر 
عوارض بود. خشونت بخشــى از این موضوع است. 
وقتى حال اقتصاد خوب نیســت، نااطمینانى نسبت 

به آینده وجود دارد.
موســوى چلک با بیان اینکه نســبت به بى تفاوتى 
بى تفاوت نباشیم، گفت: از طرفى دیگر یک واقعیت 
را بپذیریم که در حوزه سیاســت گذارى براى سواد 
ســالمت روانــى و اجتماعى جایگاهــى را تعریف 
نکردیم. وقتى در ســبد خانــوار مــردم و در نظام 
بودجه ریزى جایگاهى براى این حوزه تعریف نکردیم، 
مردم هم براى این حوزه در ســبد خانوار خود (حتى 

آنهایى که تمکن مالى دارند)، توجهى نکرده اند. 

فرمانــده انتظامى تهــران بزرگ دربــاره قــرارگاه آســیب هاى اجتماعى گفت: 
امیدوارم روزى برســد که تعــداد معتــادان متجاهــر در پایتخت بــه عدد صفر 

برسد.
سردار حسین رحیمى در پاسخ به سوالى مبنى بر برگزارى جلسات قرارگاه آسیب هاى 
اجتماعى به منظور کاهش تعداد معتادان متجاهر پایتخت اظهار کرد: در حال حاضر 
جلسات قرارگاه آسیب هاى اجتماعى شهردارى تهران با جدیت دنبال مى شود و پلیس 

هم در این قرارگاه عضو است.
وى درباره افزایش ظرفیت هاى محل نگهدارى معتادان متجاهر در این قرارگاه افزود: 
پلیس در این قرارگاه در کنار شــهرداى قرار گرفته و نگاه اصلى این قرارگاه موضوع 

معتادان متجاهر است که در حال حاضر آغاز شده و ظرفیت ها را افزایش داده ایم.
وى با اشــاره به برنامه هاى مدنظر براى افق این قرارگاه افزود: در حال حاضر مراکز 
جدید در حال آماده سازى هستند و پلیس نیز براى همکارى ظرفیت خود را از 700 نفر 
به 2 هزار نفر رسانده و این موضوع را با جدیت تمام دنبال مى کنیم تا انشا... به روزى 

برسیم که تعداد معتادین متجاهر در پایتخت به عدد صفر برسد. 
رحیمى در پاسخ به سوالى مبنى بر همکارى شــهردارى تهران با پلیس جمع آورى 
معتادان متجاهر گفت: شــهردارى همکارى خوبى با ما دارد و این موضوع باجدیت 

پیگیرى مى شود و در حال حاضر مشکلى وجود ندارد.

چند سالى است که بازار خرید و فروش موى طبیعى 
زنان و دختران جوان در کشــور بســیار داغ شده و 
آگهى هاى این داد و ستد در صفحات مجازى مانند 
اینستاگرام و برنامه دیوار به چشم مى خورد. با مراجعه 
به مراکز مربوط به خرید و فروش موى طبیعى، شاهد 
 موهایى هستیم که دسته دسته و شاخه شاخه روى 
دیوار یا پشــت ویترین ها آویزان شــده اند و منتظر 
مشترى هایى هستند که آنان را پســند کنند. شاید 
پشت هر دسته موى کوتاه شده قصه اى پنهان شده 
باشد و ناخود آگاه ببیننده را کنجکاو مى   کند که بداند 
داستان این دسته هاى مو چیســت؟ آنچه در ادامه 
مى آید، نظرات یکى از افراد فعال در زمینه این کسب 

و کار عجیب و غریب است:
 

■اکثرا موها به منظور استفاده در آرایشگاه ها و مراکز 
زیبایى خریدارى و آنجا براى اکستنشن و تولید کاله 
گیس به کار گرفته مى شود و براى اکستنشن موى 
طبیعى خیلى بهتر است زیرا بهتر رنگ باز مى کند و 

خوب جواب مى دهد.
■ حدود 80 درصد این موها به کشورهاى اروپایى 
صادر مى شــود و بخش خیلى کمى از آن در داخل 

کشور مورد استفاده قرار مى گیرد.
■ در بازار خرید و فروش مــوى طبیعى قیمت هاى 
ثابت وجود دارد امــا از طرفى هم فضاى رقابتى بین 

مراکز مختلف برقرار است که موجب مى شود براى 
جذب افراد، قیمت هاى بهترى پیشنهاد بدهند.

■موها بر اساس وزن و اندازه قیمت گذارى مى شوند؛ 
ما موها را به صورت کیلویــى خریدارى مى کنیم و 
قیمت هر یک کیلو مو حدود 600 هزار تومان است، 
اگر بر اساس اندازه باشــد موى باالى 50 سانت را 
مى خریم و قیمت آن از یک میلیون تومان شــروع 

مى شود و حداکثر قیمت 10 میلیون تومان است.
■ قیمت مو بر اساس اندازه و حجم آن است، هرچه 
مو بلندتر پرپشت تر باشد پول بیشترى هم پرداخت 
مى شــود، به همین دلیل موهاى کوتــاه به ندرت 
خریدارى مى شود چون به درد اکستنشن نمى خورد.

معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم دادگسترى اســتان یزد گفت: کاهش و 
پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى حوزه خانواده نیازمند کار اجرایى و عملیاتى است و 

نباید تنها در امضاى صورت جلسات خالصه شود.
محمدحسین رحیمى زاده اظهار کرد: حلقه مفقوده در دعاوى خانوادگى بعد از جدایى 
و طالق زوجین، عدم توجه به کودکان طالق است که باید براى این کودکان شرایط 

کاهش آسیب و بهبود وضعیت ذهنى و روانى را رقم زد.
وى با اشاره وضعیت نابسامان کودکان طالق و آسیب هاى بسیار زیاد روحى و جسمى 
مترتب به این قشر گفت: هم اکنون با توجه به اسناد باال دستى، آموزش زوجین قبل 
و حین ازدواج در حال انجام است اما در خصوص وضعیت افراد پس از طالق و جدایى 

و آسیب هاى آنان غفلت صورت گرفته است.
این مقام قضایى اهتمام نهادها و ســازمان هاى متولى در زمینه کاهش آسیب هاى 
اجتماعى در خصوص نهاد خانواده را خواستار شد و بیان کرد: کاهش و پیشگیرى از 
آسیب هاى اجتماعى حوزه خانواده نیازمند کار اجرایى و عملیاتى است و نباید تنها در 

امضاى صورت جلسات خالصه شود.
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بدانید، که بر صراط گذر خواهید کرد و صراط، گذرگاهى است لغزنده. از آن 
لغزش ها، وحشت ها زاید و وحشت از پس وحشــت پدید آید. پس اى بندگان خدا، 
از خدا بترسید چونان خردمندى که اندیشــه معاد، قلب او را تسخیر کرده و بیم 
از عذاب، پیکرش را رنجور داشته و شــب زنده دارى ها آن خواب اندك را هم 
از او ربوده است و امید رحمت پروردگار در گرماگرم روز، تشنه اش داشته و 

موال على (ع)پارسایى اش از شهوات دور داشته است. 
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شهردارى جندق در نظر دارد ساختمان مسکونى و تجارى خود را به متراژ 

246 مترمربع با حداقل مبلغ کارشناسى از طریق مزایده عمومى به فروش 

رساند لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ انتشار این آگهى به مدت ده روز جهت 

دریافت برگه استعالم و مشخصات و بازدید مجموعه به دفتر فنى شهردارى 

جندق مراجعه نمایند. 

تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر: 09133238525- 03146342200 

 واحدى- سرپرست شهردارى جندق  

آگهى مزایده نوبت اول

م.الف: 1279866   

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شــماره 169/ش مورخ 1400/02/01 شوراى 
اسالمى شاهین شهر در نظر دارد نســبت به خرید 1400 (یک هزار و چهارصد) لیتر 
حشره کش ایمیدا کلو پراید SC٪ 35 (شرکت گل سم) با اعتبار اولیه 8,400,000,000 
(هشت میلیارد و چهارصد میلیون ریال) از محل اعتبارات فصل عمرانى بودجه مصوب 
سال 1400 شهردارى شاهین شهر از مراکز، شرکت ها و فروشگاه هاى مجاز اقدام نماید.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت 
ادارى روز سه شنبه مورخ 1400/12/17 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى 

در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

آگهى تجدید مناقصه عمومى
 (نوبت دوم)

م.الف: 1279776   

چاپ اولچاپ اول

تاریخ انتشار: 1400/12/01
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونى منحله ( در حال تصفیه) 
مرغدارى ساحل به شماره ثبت 523 با شناســه ملى 10260105375 رأس ساعت 11 صبح 

مورخ 1400/12/17
در محل نجف آباد خیابان شیخ بهائى کوى شهید شریفى ( کرباسى) پالك 16 تشکیل مى گردد. 
بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت به عمل مى آید که شخصا و وکالتا رأس ساعت و روز مقرر 

جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه: 1- گزارش هیئت تصفیه 2- تمدید مهلت قانونى شرکت منحله به مدت 2 سال 

3- انتخاب اعضاى هیئت تصفیه

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده نوبت اول

هیئت تصفیه شرکت تعاونى منحله (در حال تصفیه) مرغدارى ساحل

اتحادیه شرکت هاى تعاونى روستایى شهرستان تیران و کرون در نظر دارد: به 
استناد مصوبه جلسه شماره 310 هیئت مدیره یک دستگاه خودرو سمند تیپ 
LX-EF7-1700 رنگ نقره اى متالیک مدل 1388 دوگانه سوز را از طریق مزایده 

(قیمت پایه با نظر کارشناس رسمى) به فروش برساند. 
1ـ فرصت شرکت در مزایده از تاریخ ثبت آگهى 7 روز مى باشد. 

2ـ هزینه کارشناسى وآگهى مزایده با برنده مزایده مى باشد. 
لذا متقاضیان جهت دریافت فرم و کسب اطالعات بیشتر به دفتر اتحادیه واقع در 

تیران ابتداى بلوار شهید بهشتى غربى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس 09131314099 

آگهى مزایده نوبت اول

اتحادیه شرکت هاى تعاونى روستایى شهرستان تیران و کرون

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اصفهان به استناد مجوز شماره 1700/497389/180 
مورخ 1399/11/25 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد مغازه جنب 
هنرستان شهید خوانسارى واقع در خیابان جىـ  کنار بزرگراه شهید آقابابائى را به 
مدت یک سال به افراد حقیقى یا حقوقى واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید. لذا 
از متقاضیان دعوت مى شود جهت دریافت اطالعات بیشتر و فرم شرایط اجاره، ظرف 
یک هفته از تاریخ انتشار این آگهى به کارشناســى حقوقى اداره آموزش و پرورش 
ناحیه 2 اصفهان به نشانى: خیابان بزرگمهر، جنب مسجدالکریم، کوچه شهید علیرضا 

شریف النسب مراجعه نمایند. 

آگهى اجاره مغازه جنب
 هنرستان شهید خوانسارى

م.الف: 1279933   

مدیریت اداره آموزش و پرورش ناحیه2 اصفهان

بدینوسیله از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونى آنها در شرکت دامدارى و کشاورزى اصفهان 
شیر (سهامى خاص) به شماره ثبت 4896 دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده روز شنبه مورخ 1400/12/14 که در محل قانونى شرکت به آدرس: اصفهان، جاده 
آبشار، به طرف زیار، کیلومتر 23، شرکت اصفهان شیر تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید. 

دستور جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
ـ انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هیئت مدیره شرکت  1

2ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانونى اصلى و على البدل شرکت 
3ـ انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهى هاى شرکت 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
 شرکت دامدارى و کشاورزى اصفهان شیر (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 4896 و شناسه ملى 10260260471

هیئت  مدیره 


