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اولین مقصد ایرانى ها براى مهاجرت کجاست؟بارش ها ذخیره سد زاینده رود را افزایش ندادترانه علیدوستى، 20 سال بعداز مشهورترین کالهبردار ایرانى چه مى دانید؟ گاندوها؛ بازنده سربلند با 12 شوت اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

وقوع
پیک ششم 
حتمى است

اصفهان در دى ماه 58 بار لرزید
3
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افزایش شدید 
ابتال به کرونا در 

اصفهان

یک فوق تخصص مراقبت هاى ویژه، نسبت به افزایش موارد 
ابتال به اومیکرون در کشور هشدار داد و گفت: وقوع پیک 

ششم کرونا حتمى است. نوید شفیق در مورد افزایش تعداد 
مراجعات بیماران کرونایى، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 
مراجعات سرپایى کرونا در روز 50 درصد افزایش پیدا کرده...

تعداد بیماران سرپایى داراى عالئم سرماخوردگى 
در استان اصفهان رو به افزایش و ابتالى قطعى 

به کرونا نیز دو برابر شده است.
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
اومیکرون را ســویه غالب همه گیرى کرونا در 
استان دانست و گفت: در یک هفته گذشته تعداد 
موارد قطعى و مثبت ابتال بــه کرونا از 1500 به 

بیش از 5000 مبتال رسیده است.
پژمان عقدك، 92 درصــد از مبتالیان کنونى را 

اومیکرونى و 8 درصد...

اصفهان، پر ریسک ترین شهر از نظر خطر فرونشستاصفهان، پر ریسک ترین شهر از نظر خطر فرونشست
هشدارهاى هشدارهاى 22 مسئول کشورى درباره ادامه خشکى زاینده رود و کاهش منابع آبى مسئول کشورى درباره ادامه خشکى زاینده رود و کاهش منابع آبى
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آمار شبکه هاى لرزه نگارى مرکز لرزه نگارى کشورى نشان مى دهد؛

تارتار:

با این اتفاقات فوتبالى شانه خالى 
نمى کنم

مهدى تارتار پس از شکســت تیمش برابر صنعت نفت آبادان درباره 
این مسابقه گفت: واقعا بازى عجیبى بود و ما یک گل استثنایى از تیم 
صنعت نفت دریافت کردیم. قبل از آن مســلط بودیم و بعد از آن هم 

شرایط خوبى داشتیم اما مدافع ما بى تجربگى کرد ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

موارد قطعى و مثبت به بیش از
 5000 مبتال رسید

اصفهان
 بیشترین زندانى 
غیرعمد را دارد

981 مرد و 25 زن به دلیل ناتوانى در 
تأمین دیون در حبس هستند

رفتن به سمت کشت هاى جایگزین و اقتصادى در اصفهان
معاون جهاد کشاورزى اصفهان تأکید کرد؛
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محرم مى ماندمحرم مى ماند
 ستاره ها مى روند

عضو کمیسیون صنایع و عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس:معادن مجلس:

دولت نمى داند دولت نمى داند 
بورس چیست و بورس چیست و 

نمى داند نمى داند 
چه بکندچه بکند

3
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مدیرکل گمرکات مدیرکل گمرکات 
اصفهان:اصفهان:

330330 دستگاه  دستگاه 
کامیون در کامیون در 

گمرکات گمرکات 
اصفهان خاك اصفهان خاك 

مى خوردمى خورد

4

فرهاد بشارتى: فرهاد بشارتى: 
قرار است در سریال قرار است در سریال 
محرمى بازى کنم

اداره کل فرودگاههاى استان اصفهان در نظر دارد راهبري ، نگهداري و تعمیرات کلیه سیستم هاي تأسیساتی(مکانیکال و 
الکتریکال) خود را بر اساس قانون برگزارى مناقصات،  از طریق تجدید مناقصه عمومى یک مرحله اى در سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت واگذار نماید الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزارى و دریافت اسناد فراخوان از طریق درگاه سامانه 
مذکور به آدرس ( www.Setadiran.ir ) انجام مى گردد و  کلیه شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل 

ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهى امضاِ الکترونیکى را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. 
تاریخ انتشار و دریافت اسناد فراخوان از طریق  سامانه ستاد از چاپ اولین روزنامه  مورخ 1400/11/04ساعت 10:00 صبح 

تا روز جمعه مورخ 1400/11/08 ساعت 19:00
تاریخ بازدید روزشنبه مورخ 1400/11/16  ساعت  10:00 صبح 

آخرین مهلت بارگزارى اسناد و پیشنهاد قیمت روزسه شنبه مورخ 1400/11/19   تا ساعت 14:00  بعد ازظهر       
زمان قرائت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان روز چهارشنبه مورخ 1400/11/20  ساعت 09:00 صبح

 آدرس -اصفهان - میدان الله- اتوبان شــهید اردستانى- فرودگاه بین المللى شهید بهشــتى اصفهان اداره کل 
فرودگاههاى استان اصفهان-اداره امور مالى .تلفن 031-35275036 ،03133998400

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-27313131

آگهى  فراخوان تجدید مناقصه 
راهبري ، نگهداري و تعمیرات کلیه سیستم هاي تأسیساتی

 (مکانیکال و الکتریکال)فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
TA 120-1400-11-4 (یک مرحله اي ) به شماره

اداره کل فرودگاههاى استان اصفهان

نوبت دومنوبت دوم
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بازى کنم ممحرمى زى ب رمى مم ى محرمى بازى کنمر

شهردارى شاهین شهر باستناد مصوبه شماره 169/ش مورخ 1400/02/01 شوراى اسالمى 
شاهین شهر در نظر دارد عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت معابر شاهین شهر برابر با جدول 

ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه مى بایستى در ساعات ادارى به 
واحد عمران شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان وقت ادارى روز شنبه 
مورخ 1400/11/23 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادها مختار است. 

  سعید ابریشمى راد - شهردار شاهین شهر

   آگهى مناقصه عمومى (نوبت اول)

م.الف: 1265841    

م.الف: 1265818   

چاپ اولچاپ اول

برآورد اولیهموضوع مناقصهردیف

عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت معابر جنوب بلوار 1
10,000,000,000 ریالامام خمینى (ره)

عملیات اجرایى لکه گیرى آسفالت معابر شمال بلوار 2
10,000,000,000 ریالامام خمینى (ره)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اي
 به شماره  4000/1014 

(شماره 2000001188000080 در سامانه ستاد)
شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه اي اصفهان

نوع تضمین شــرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر بانکی یا فیش واریز وجه نقد به شــماره  شــبا 
IR 330100004101101430230298  نزد بانک مرکزي در وجه شرکت برق منطقه اي اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اســناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله 
قرارداد، با مراجعه به "سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)" به آدرس www.setadiran. ir  امکان 
پذیر خواهد بود. (تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداري روزهاي کاري با شماره:031-36270820)
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/11/05 تا ساعت 16:00 روز 

چهارشنبه مورخ 1400/11/13
مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: کلیه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر تا ساعت 
14:00  روز یک شنبه مورخ 1400/11/24 در" سامانه تدارکات  الکترونیکی دولت(ستاد)" بارگذاري و 
نسخه فیزیکی(شامل ضمانتنامه و یک حلقه CD اسناد) نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان 

چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه اي اصفهان تحویل گردد.
جلسه توجیهی: حضور نمایندگان مجازشرکتها (همراه بامعرفی نامه) درجلسه توجیهی که در روز یک 
شنبه مورخ 17/ 1400/11 ساعت10:00 صبح در سالن جلسات معاونت بهره برداري برق منطقه اي اصفهان 
به آدرس: اتوبان ذوب آهن، جاده اختصاصی نیروگاه، معاونت بهره برداري تشکیل می گردد؛ الزامی بوده 

و عدم حضور بمنزله انصراف از شرکت در مناقصه خواهد بود. 
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ  1400/11/25- سالن کمیسیون 

معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه اي اصفهان
شرایط مناقصه:

• به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی 
واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

• سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا  می توانید این آگهی را در سایت هاي اینترنتی مشاهده کنید

                http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir
 www.erec.co.ir            www.setadiran.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه اي اصفهان

موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین 

شرکت در مناقصه 
(ریال)

شرایط و  الزامات ورود به مناقصه

4000/1014
خدمات عمومی و نظافت 

ساختمان,محوطه و فضاي سبز 
ایستگاههاي فوق توزیع و انتقال 
شرکت برق منطقه اى اصفهان

2,000,000,000
- دارا بودن گواهی نامه صالحیت از 

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با  
کد فعالیتی 4 (خدمات عمومی)

م.الف:1266040      

نوبت اولنوبت اول

20 سا علیدوستى، ترانه
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دبیر کمیته اپیدمیولوژى و پژوهش کمیته علمى کشورى 
مقابله با کووید19با بیان اینکه بیش از 50 درصد موارد در 
گردش کرونا در کشور مربوط به سویه اومیکرون است، 
گفت: بنابراین مى توان گفت که اومیکرون در کشــور 

غالب شده است.
مسعود یونسیان گفت: شرایط کشور به گونه اى است که 
طى دو هفته گذشته از نیمه دى ماه روزانه افزایش موارد 
جدید کرونا را داشــتیم که حدوداً روزى 10 تا 12 درصد 

افزایش نسبت به روز قبلش شاهد بودیم.
وى افزود: نکته مهم دیگر این است که هر مداخله اى که 
امروز در روند بیمارى انجام دهیم، حداقل یک تا دو هفته 

طول مى کشد تا نتیجه دهد. بنابراین اگر همین امروز حتى 
تمام محدودیت ها را بازگردانیم، تا نیمه بهمن ماه همین 
روند را خواهیم داشت. بر این اساس اگر همین امروز همه 
محدودیت هایمان را با شدت و حدت بازگردانیم، مردم هم 
100 درصد رعایت موارد بهداشتى را داشته باشند، باز هم 

تعداد بیمارانمان 5 رقمى مى شود.
وى گفت: برعکس این موضوع هم صدق مى کند، یعنى 
اگر همه بازگشایى ها را انجام دهیم، نباید انتظار داشته 
باشیم که به سرعت نتیجه آن را ببینیم و بگوییم با وجود 
بازگشایى اتفاقى نیفتاد. باید توجه کرد که اتفاق از هفته 

اول و دوم بعد از آن بازگشایى رخ مى دهد. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراى اسالمى 
درباره وضعیت بــورس گفت: بورس اصــًال براى خود 
دولت هم تعریف نشده اســت و نمى داند بورس چیست 
و مى خواهد چه بکند. همــه دنیا مى آیند از محل تجمیع 
سرمایه هاى مردمى و سرمایه گذاران براى پیشبرد امور 
زیربنایى کشورشان استفاده مى کنند که هم به سهام دار 
عایدى مى رسد و هم براى کشور خوب است. اما ما اینجا 
مى بینیم که مردم با هر دلیــل و انگیزه اى زندگى خود را 
فروخته اند و در بورس ســرمایه گذارى کردند اما نه خود 
دولت ُعرضه استفاده کردن داشــت و نه مردم توانستند 
سود ببرند و دولت ســرمایه هاى آنان را هم به باد داد و 

موجب نارضایتى، ورشکســتگى، اختالفات اجتماعى و 
خانوادگى آنان شد.رضا حسینى قطب آبادى اظهار کرد: در 
حال حاضر من برنامه اى براى بورس نمى بینم که دولت 
بخواهد نه تنها از ظرفیت بورس بلکه از سایر ظرفیت هاى 
اقتصادى کشور اســتفاده کند. همچنین بودجه تنظیم 
شده براى ســال 1401 هم نشــان مى دهد که در سال 
آینده مردم باید شــاهد تورم و افزایش قیمت ها باشند و 
من فکر مى کنم آنقدر فشارها بر مردم زیاد شود که بحث 
بورس یادشــان برود.وى درباره نقش مجلس بیان کرد: 
متأسفانه طرح ســئواالت در نیمه راه خنثى مى شود، در 

مورد استیضاح هم که اصًال اجازه انجامش را نمى دهند.

«اومیکرون» 
در کشور غالب شد

دولت نمى داند بورس چیست 
و نمى داند چه بکند

حداقل حقوق سال آینده 
یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه    ایسنا|
سال 1401 گفت که کمیسیون تلفیق تصویب 
کرد که در سال آینده حداقل حقوق کارکنان پنج 
میلیون و 600 هزار تومان باشد.حجت االسالم 
سید محمدرضا میرتاج الدینى اظهار کرد: دولت 
در الیحه حداقل حقــوق را چهار میلیون و 500 

هزار تومان پیش بینى کرده بود.

شیر خشک گران مى شود؟
  مهر| هانى تحویــل زاده، رئیس انجمن 
تولیدکنندگان شیرخشــک نوزاد اعالم کرد که 
حذف ارز ترجیحى باعث مى شود قیمت مواد اولیه 
شیرخشک بین 5 تا 7 برابر افزایش یابد و قیمت 
محصول نهایى نیز بین 2/5 تا 3 برابر شود که این 
مسئله منجر به کاهش مصرف شیرخشک و زاد 

و ولد مى شود. 

یک آبشار، یخ زد
آبشــار «گنجنامه» با 12 متر ارتفاع    بهار|
در مســیر صعود به ارتفاعات کوه الوند و در پنج 
کیلومترى غرب همدان کنار کتیبه هاى گنجنامه 
قرار دارد. این آبشــار داراى آب دائمى است و در 
زمستان ها نیز در جریان است. در پى بارش هاى 
زمســتانى چند روز اخیر و برودت هوا، آبشــار 
گنجنامه همدان منجمد شد و جلوه زیبایى براى 

گردشگران ایجاد کرد.

«نقد سینما» بر مى گردد 
حمید جعفریان، رئیس سازمان    تسنیم|
ســینمایى حوزه هنرى گفت:  قرار است رسانه 
مکتوب خود را با محوریت احیاى میراث فکرى 
شهید سیدمرتضى آوینى در مجله «نقد سینما»، 
بازتاب دهیم. این مجله یکى از مجالت تأثیرگذار 
در سینما در سال هاى قبل بود که حاال قصد داریم 
که از ابتداى سال بعد آن را منتشر کنیم. تالش ما 
این است که براى عید نوروز بتوانیم شماره جدید 

را چاپ کنیم.

واردات عجیب بلندگو 
بررسى آمار واردات کشور بر اساس    میزان|
اطالعات موجود و کارشناسى نشده شش ماهه 
نخست سال 1400 نشــان مى دهد که در این 
مدت بیش از 855 ُتن انــواع بلندگوى خودرو از 
کشور هاى مختلف جهان وارد ایران شده است. 
واردات بلندگوى خودرو از کشور هاى چین، آلمان 

و امارات انجام شده است.

زمان ثبت نام کنکور  
ثبــت نــام در آزمون    اقتصادآنالین|
سراسرى سال 1401 از روز یک شنبه، 10 بهمن 
آغاز مى شود و تا 17 بهمن ادامه دارد. این آزمون 
در روز هاى چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه و شنبه 
در پنج گروه علوم ریاضــى، علوم تجربى، علوم 
انسانى، زبان و هنر از تاریخ 8 تیر تا 11 تیر برگزار 

خواهد شد.

حذف وام ازدواج؟
قاضى زاده هاشــمى، عضو    برترین ها|
کمیسیون تلفیق مجلس گفته است: دولت وام 
ازدواج را در بودجه سال آینده حذف کرده است 

اگر سندى دارد که خالف این است ارائه کند.

فداکارى  
راهدار فــداکارى که پــس از چهار    مهر|
ساعت موفق به نجات خانواده گرفتار در کوالك 
روز هاى اخیر گردنه اسدآباد همدان شد، در هنگام 
عملیات نجات و در سرما و برف لباس خود را بر 

تن کودك این خانواده پوشاند.

«نارنجى» برگشت
پس از مدت ها و با افزایش مبتالیان به    ایسنا|
کرونا رنگ نارنجى بار دیگر به نقشــه  کرونایى کشور 
بازگشت. بر اساس اعالم اپلیکیشن ماسک با افزایش 
موارد بســترى، 32 شهرســتان از وضعیت آبى کرونا 
خارج شــدند و در وضعیت زرد قرار گرفتند. عالوه بر 
آن، شهرستان اردکان از استان یزد در وضعیت نارنجى 

قرار گرفت. 

واکنش معاون به سفر رئیس  
  برترین ها|معاون اقتصــادى رئیس جمهورى 
در توییتى با اشاره به سفر رئیس جمهورى به روسیه، 
از راهبردهاى دولت ســیزدهم براى خنثى ســازى 
تحریم ها نوشــت. محسن رضایى نوشــت: سفر پر 
دســتاورد آیت ا... رئیسى به روســیه و وزیر خارجه به 
چین و تعامل مقتدرانه دیپلمــات هاى ایران در وین و 
گسترش روابط با همســایگان و کشورهاى آمریکاى 
التین، بخشــى از راهبرد مهم و عمل گرایانه دولت 
سیزدهم براى رفع و خنثى سازى تحریم ها و پیشبرد 

سیاست خارجى متوازن است.

ناو ایرانى در رزمایش خارجى
  رکنا| سخنگوى رزمایش مشترك ایران، روسیه 
و چین از حضور ناوهاى تماماً ایرانى در رزمایش مرکب 
خبر داد و گفت: در مجموع تعداد 11 عنوان از تجهیزات 
ایرانى در این رزمایش شرکت داده شد. امیر تاج الدینى 
گفت: مهمترین هدف ارتقاى سطح ثبات و امنیت در 
شــمال اقیانوس هند و افزایش سطح همکارى ها در 

مقابله با پدیده شوم دزدى و تروریسم دریایى است.

اشک دختر روس 
  تابناك|حسین شــریعتمدارى در بخش گفت 
و شنود «کیهان» نوشــت: تکریم کم نظیر «پوتین» 
از رئیس جمهور کشورمان، اشــک آن دختر روس در 
مواجهه با ایشان، حضور مقتدرانه رئیسى در گفتگوها، 
نماز در کرملین و... بــراى پادوهاى آمریکا هولناك و 
دلخراش است! و بعید نیســت با دیدن آن دچار سکته 

مغزى شوند!

«دوبس دوبس» 
و «ُحس ُحس»

از شدت تأســف و شرمناکى    روزنامه جوان|
نانوشــتنى اســت، امـــا «دوبس دوبس» و «ُحس 
ُحس» به وجه غالــب برخى مداحى ها تبدیل شــده 
است. مختص محرم هم نیســت، از فاطمیه و اربعین 
گرفته تا شهادت سایر ائمه و حتى والدت معصومین 
(ســالم ا... علیهم)، انگار از نظر برخى مداحان چیزى 
جز این نمى تواند مجلس را گرم کند؛ اســمش را هم 
گذاشته اند «شــور»!  هیجان برخاســته از «دوبس 

دوبس» و «ُحس ُحس» نه حزنى دارد و نه اشکى. 

جایگاه زن، خانه دارى است
حجت االســالم قنبرعلى احمدى امام    ایسنا|
جمعه شهرستان نور گفت: متأسفانه جایگاه حقیقى مادر 
یعنى خانه دارى، تربیت انسان و کدبانو بودن در محیط 
خانواده مایه تحقیر برخى از اندیشــه هاى انحرافى و 
غرب شده است. وى افزود: همان زنان خانه دار جوانانى 
تربیت مى کنند که تمام قد در مقابل استکبار و انحراف 
مى ایستند و در حقیقت بهترین جایگاه زن همین است.

نظر تند یک اصولگرا
  دیده بان ایران| فعــال رســانه اى اصولگرا، 
به حاشیه هاى ایجاد شــده براى رئیس جمهور ایران 
در سفر به روسیه واکنش نشــان داد. محمد مهاجرى 
نوشت: «اگر جاى آقاى  امیرعبداللهیان بودم، بخاطر 
ندانم کارى و ضعف تشریفات سفر غیر عزتمندانه آقاى 
 ابراهیم رئیسى به  روسیه، همین امروز استعفا مى کردم. 
کسى که نتواند حرمت رئیســش را حفظ کند در عزیز 

کردن ایران هم لنگ مى زند.»

خبرخوان

«خائن کشى»، سى امین فیلم ســینمایى بلند مسعود 
کیمیایى با اتمام مراحل ساخت، آماده نمایش در جشنواره 
فیلم فجر شــده اســت. کیمیایى عالوه بر کارگردانى، 
نویسندگى فیلم «خائن کشــى» را هم برعهده داشته و 

تهیه کننده آن على اوجى بوده است.
این فیلم که حال و هوایى تاریخى دارد و داستان آن در 
ســال  هاى 1330-1331 مى گذرد، نیم نگاهى به ملى 
شدن صنعت نفت نیز دارد. اما فیلم جدید مسعود کیمیایى 
داستان رفاقت است. در این فیلم قسمتى از زندگى مهدى 
بلیغ مشهورترین ســارق و کالهبردار ایرانى به تصویر 

کشیده شده است.
مهدى بلیغ، مشهور به «آرسن لوپن ایران»، یک دزد و 
خالفکار ایرانى بود که بیشتر کارهاى غیرقانونى خود را 
در دهه  هاى 30 و 40 خورشیدى انجام مى داد. او در یکى 
از این کالهبردارى  هاى هوشمندانه خود کاخ دادگسترى 
تهران را به عنوان یک هتل زیبا به دو تاجر آمریکایى (در 
برخى منابع گفته شده دو تاجر عرب) به صورت غیرقانونى 
فروخت. مهدى بلیغ که به علت قتل عمد در زندان بود 
بعد از پیروزى انقالب از زندان آزاد شد. اما مدت کوتاهى 
پس از آن به دلیل اعتیاد و همراه داشتن مواد مخدر دوباره 
دستگیر و در سال 60 به دستور صادق خلخالى در خیابان 

ناصرخسرو تهران تیرباران شد.
مهدى بلیغ از دل طبقه فقیر جامعه بیــرون آمده بود و 
شاگرد اول مدرسه بود اما آنقدر خانواده  اش تنگدست بود 
که مجبور شد مدرسه را رها کند اما همین هوش باال بعداً 

او را به معروف  ترین خالفکار تهران تبدیل کرد.
قصه  کالهبردارى بلیغ وقتى شــروع شد که فهمید به 
راحتى مى  شود به مردم زمین ملک فروخت. او قولنامه 
جعل مى  کرد و زمین  ها و خانــه ها را به قیمتى نجومى 
به مردم مى  فروخت و پیــش از آنکه آنها به جعلى بودن 

قولنامه پى ببرند بلیغ گریخته بود.
معروف  ترین داســتان بلیغ فروش کاخ دادگسترى به 
دو  تاجر آمریکایى است. او در زمان معامله سرایدار را با 

تطمیع و پرداخت پول راضى کرده بود اتاق وزیر را براى 
یک ســاعت به او اجاره دهد و مهمان  هایش را در کاخ 
بگرداند. بلیغ حتى 200 جفت دمپایى با رنگ هاى مختلف 
پشــت در اتاق ها گذاشت و به مشــترى  ها گفت این 
اتاق ها را اجاره داده و نمى شود از آنها بازدید کرد! او 500 
هزار تومان بیعانه گرفت تا ده روز بعد ملک را تحویل بدهد 
اما دیگر خبرى از او نبود. بلیغ اما درگیر یک انتقام جویى 
شد که زندگى  اش را به هم ریخت و همین قصه فیلم تازه 

مسعود کیمیایى است.
بلیغ همراه با مهدى نظرى و هوشنگ مجتبایى سه سارق 
با سابقه بودند که یک باند سرقت را شکل دادند. آنها با هم 
پیمان بستند که اگر هر کدام به چنگ پلیس افتادند بقیه 
براى رهایى او اقدام کنند. در این میان کسى که بیش از 
دو تن دیگر به این عهد و پیمان دل بست و وفادار ماند، 
مهدى بلیغ بود که زودتر از آن دو هم گرفتار شد.آنها از 

یک راسته طالفروشى دزدى کردند و هرچه بود و نبود 
برداشتند اما بلیغ گرفتار شد. در زندان پیامى از هوشنگ 
مجتبایى گرفت که نه تنها سهمش را باال کشیده بلکه 
زنش را هم از راه به در کرده است. بلیغ به محض خروج از 
زندان ابتدا مهدى نظرى را کشت اما هوشنگ از چنگش 
گریخت. بلیغ به جرم قتل دوباره به زندان افتاد اما با وقوع 
انقالب از زندان آزاد شد. ولى باز هم دستگیر و این بار با 

حکم آیت ا... صادق خلخالى اعدام شد.
مســعود کیمیایى حتى مهدى بلیغ را مى شــناخته و از 
نزدیک او را دیــده و بلیغ ماجراهاى جالبــى از زندگى 

خودش را براى کیمیایى تعریف کرده است.
«خائن کشى» فیلم پربازیگرى محسوب مى شود و یکى 
از نکات جالب درباره این فیلم ترکیب متفاوت بازیگران 
آن است. برخى از بازیگران فیلم «خائن کشى» پیش از 
این هم تجربه  همکارى با مسعود کیمیایى را داشته اند 

اما اغلب آنها براى نخستین بار است که در برابر دوربین 
این کارگردان سرشناس قرار گرفته اند.

نقش مهدى بلیغ در فیلم «خائن کشى» را مهدى آقایى 
بازى کرده اســت. همچنین فرهاد آییش در این فیلم 
براى سومین بار در نقش دکتر مصدق ظاهر شده است. 
او پیش از این هم در فیلم سینمایى «تختى» و نمایش 
«راپورت  هاى شــبانه دکتر مصــدق» نقش این چهره 

تاریخى را ایفا کرده بود.
این فیلم  دکور سنگینى داشــت. تمامى لوکیشن  هاى 
این فیلم از جمله ســاختمان بانک ملى ایران در ســال 
1330 واقع در میدان فردوســى توســط سهیل دانش 
اشــراقى، طراح صحنه کار ساخته شــدند. کار ساخت 
دکور فیلم «خائن کشــى» نزدیک به هشت ماه پیش 
از شــروع فیلمبردارى آغاز شــد و تا پایان فیلمبردارى

 ادامه داشت.

از مشهورترین کالهبردار ایرانى
 چه مى دانید؟

همه چیز درباره شخصیت اول فیلم «خائن کشى»، اثر جدید مسعود کیمیایى

 

در روز هاى اخیر در مشهد از کشف بقایایى از گور هاى دسته جمعى شهداى 

واقعه گوهرشاد خبر دادند.
طبق تحقیقات و شواهد تاریخى شــهداى واقعه گوهرشاد در چندین نقطه 
شهر مشهد دفن شــدند که امروز پس از گذشــت چندین دهه از این واقعه 
خونین خبرهایى مبنى بر کشف و داغ شــدن این خبر در فضاى مجازى در 

حال انتشار است.
 چند روزى است که زمزمه هاى پیدا شدن گور دسته جمعى دوران رضاخان در 
مشهد فضاى خبرى را ملتهب کرده است و اخبار ضد و نقیضى از این گور دسته 
جمعى به گوش مى رسد و بســیارى این گور دسته جمعى را به پیکر شهداى 
قیام مسجد گوهرشاد حرم امام رضا(ع) در زمان رضاخان نسبت مى دهند اما 
هنوز اخبار موثقى از بررســى نهایى کارشناسان و تشــخیص دوره تاریخى 

استخوان هاى پیدا شده به  دست نیامده است.

در همین رابطه محمود طغرایى، مسئول دفتر ثبت اداره کل میراث فرهنگى 
خراسان رضوى اظهار کرد: کشف گور دسته جمعى در مشهد هیچ سندیت 
قانونى ندارد. تاکنون هیچ ســند قانونى و متقنى در رابطه با کشف گور دسته 

جمعى مربوط به واقعه گوهرشاد در مشهد به دست نیاوردیم.
برخى از کاربران شبکه هاى اجتماعى در مشهد شنیده هایى درباره کشف و 
دیده شدن بقایایى از گور هاى دسته جمعى شــهداى واقعه گوهرشاد مطرح 
کرده اند؛ ظاهراً این گور جدید در گودال محله خشت مال هاى مشهد کشف شده 
است؛ البته اینکه پیکر ها مربوط به جنایت گوهرشاد باشد هنوز تأیید نشده است.

تیرماه 1314 مردم مشهد مقدس در کنار مردم شهر هایى مثل قم، تبریز، شیراز 
و برخى دیگر شهر ها در اعتراض به سیاســت هاى کشف حجاب رضاخانى 
به خیابان ها ریختنــد. این اعتراضات در پى محاصره منــزل آیت  ا... قمى و 
سخنرانى هاى آتشین شــیخ محمدتقى بهلول باال گرفت و مردم به آستان 
مقدس امام رضا (ع) پناه برده و در مسجد گوهرشاد متحصن شدند و اعالم 

کردند که تا مسئله  کشف حجاب رفع نشود از آنجا خارج نمى شوند.

انتشــار تصویرى از ویالى موسوم به حســن روحانى در 
قشم نشان داد تصاویر منتشر شده تصویر ویالى «کرى 
کالرکســون»، خواننده، آهنگســاز، ترانه ســرا و بازیگر 

آمریکایى سبک پاپ راك است.
بعد از اعالم خبر «فروش ویالهاى منتسب به نهاد ریاست 
جمهورى» در منطقه آزاد قشم ازسوى سعید محمد، دبیر 
شــوراى عالى مناطق آزاد، برخى کاربران منتقد حســن 
روحانى تصاویــرى از ویالى مجللى را منتشــر کردند و 
مدعى شــدند که این ویال متعلق به حسن روحانى است 

و رئیس جمهور سابق را به زندگى اشــرافى متهم و از او
 انتقاد کردند.

این در حالى اســت که یک جستجوى ســاده اینترنتى 
مشخص مى کند، ویالى الکچرى مورد اشاره منتقدان نه 
در ایران بلکه در آمریکاست و مالک آن نه حسن روحانى 
بلکه کرى کالرکسون، خواننده ، آهنگســاز، ترانه سرا و 
بازیگر آمریکایى است که چهار بار نامزد جایزه «گرمى» 
بهترین آلبوم آواز پاپ شــده که دو بار آن را کســب و در 

ویترین افتخارات خود دارد.  

محمد جمشیدى، معاون سیاســى دفتر رئیس جمهورى در 
خصوص ماجراى «در خدمت شما هستیم» رئیسى خطاب به 
«پوتین» گفت: هر ایرانى و هر کس تواضع یک ایرانى مؤمن را 
بشناسد مى داند درخدمت شما هستیم یعنى بفرمایید. احساس 
مى کنم آنها مترجم قوى نداشتند. این موضوع را خیلى جدى 

نمى گیریم.
وى افزود: در مالقات هاى خارجى رئیــس جمهور در حوزه 

کشورهاى عربى بارها از مقامات عربى شنیدم که مى گفتند «انا 
فى خدمتکم» نه به معنى اینکه من کارمند شما هستم بلکه به 

معنى اینکه «شما بفرمایید». این چیز عجیب غریبى نیست.
جمشیدى در ادامه گفت: برخى مى خواهند حاشیه سازى کنند. 
رئیس جمهور آدم متواضعى هست و وقتى مى خواهد کسى را 
خطاب کند مى گوید جناب آقاى فالنى. برخى ترجمه کردند 

عالیجناب. 

معــاون رئیس جمهــور در 
امور زنان و خانواده در دولت 
دوازدهم از جریانى گفت که 
حتى على رغم اجبارى بودن 
برداشتن حجاب در مدارس 
حدادعادل، مقابل اجراى این 
طرح در همه مدارس ایستاد.

معصومــه ابتکاراظهار کرد: 
دربــاره ایــن موضــوع ما 
راه حل هایى پیشنهاد دادیم، 
یکى از راه حل هاى ما این بود 
که دختران ما چه دلیلى دارد 

که از صبح تا بعد از ظهر که مدرسه مى روند در مدارسشان که همه شرایط فراهم است که حجابشان را بردارند 
چه اصرارى دارید که دختران از صبح تا شب با مقنعه و روپوش و لباس سخت در مدرسه باشند؟

نمونه  آن مدارس آقاى دکتر حداد عادل را مثال زدیم. چون آقاى حداد عادل گفتند در تمام مدارس ما 
برداشتن حجاب در داخل مدرسه اجبارى است.  یعنى داخل مدرسه باید دخترها حجابشان را بردارند. 
چون هیچ مردى نیســت و هیچ دیدى هم ندارد و هیچ دلیلى هم ندارد کــه دختران در آنجا حجاب 

داشته باشند.

ماجراى جنجالى کشف گور دسته جمعى در مشهد

روحانى، صاحب ویالى خواننده مشهور شد!

ماجراى «در خدمت شما هستیم»

اجبارى بودن 
برداشتن حجاب در مدارس حداد عادل!
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نجات زن اعدامى در روز مادر
دادسـتان عمومـى و انقـالب نجف آبـاد گفـت: بـا 
میانجیگـرى بـزرگان نجف آبـادى، بانـوى 45 سـاله 
محکوم به قصاص از اعدام نجات یافت. حسین گرامى 
ابراز داشت: طى نشستى با حضور بزرگان و معتمدین با 
بخشش اولیاى دم، خانم محکوم به قصاص از اجراى 
حکم نجات یافت. وى اظهار داشت: این قتل 13 سال 
پیش رخ داد و طى این سـال ها براى به دسـت آوردن 

رضایت اولیاى دم بارها تالش شد.

ختم پرونده میلیاردى 
رئیس شوراى حل اختالف اسـتان اصفهان از سازش 
پرونده یک میلیارد و 800 میلیون تومانى خبر داد. سید 
محمد موسـویان گفت: پرونده اى با موضوع مطالبه به 
مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون تومان به شـعبه سـوم 
شـوراى حل اختالف خمینى شهر ارجاع شـد. با توجه 
به اهمیت صلح و سـازش و نقـش آن در احقاق حق و 
پیشگیرى از اطاله دادرسى، سازش این پرونده در دستور 

کار قرار گرفت.

لبنیات اصفهان
 در مسیر روسیه

امسال بیش از دو تن و 800 کیلوگرم انواع محصوالت 
لبنى از اسـتان اصفهـان بـه مقصد کشـورهاى عضو 
اتحادیه اقتصادى اوراسیا صادر شده است.براى تسهیل 
صادرات فـرآورده هاى لبنى به روسـیه، کارشناسـان 
سازمان دامپزشـکى کشـور از یک گاودارى صنعتى و 
یک کارخانه لبنى در استان اصفهان بازدید و روند تولید  

این دو واحد را بررسى کردند.

تنها شهرستان زرد استان 
براساس اطالعات به دسـت آمده مطابق نقشه آمارى 
سامانه اطالع رسانى (ماسک)، در اسـتان اصفهان (به 
جز کاشـان و آران و بیدگل) یک شهرسـتان استان در 
وضعیت زرد به سر مى برد و 21 شهرستان در وضعیت 
آبى هسـتند.  بر اسـاس اعالم جدیدتریـن رنگ بندى 
کرونا، فقط شهرسـتان نطنز همچنان در وضعیت زرد 

کرونایى قرار دارد.

دانشگاه اصفهان حضورى شد
معاون آموزشى و تحصیالت تکمیلى دانشگاه اصفهان 
از نحـوه برگـزارى کالس هـاى حضـورى دانشـگاه 
اصفهان در نیم سـال دوم 1401-1400خبر داد. حمید 
بهشتى اظهار کرد:  کلیه کالس هاى مقطع تحصیالت 
تکمیلى (کارشناسى ارشد و دکترى) از شروع نیم سال 
دوم 1400 به صـورت حضـورى برگـزار خواهـد شـد 
وکالس هاى مقطع کارشناسى به محض فراهم شدن 
شـرایط و تصویب در هیئت رئیسـه دانشگاه به صورت 

حضورى برگزار خواهد شد. 

معرفى مدیرکل تبلیغات 
اسالمى

 حجت االسالم مهدى فوقى به عنوان مدیرکل تبلیغات 
اسـالمى اسـتان اصفهان معرفى شـد. تا پیـش از این 
رحمت ا... اروجى به مدت 6 سال در این سمت فعالیت 
داشت. مراسم معارفه مدیرکل تبلیغات اسالمى استان 

اصفهان امروز پنج بهمن ماه برگزار مى شود.

65 درصد مدارس اصفهان 
نیازمند مقاوم سازى

 معاون مشارکت هاى مردمى اداره کل نوسازى اصفهان  
گفت: از میـان از بیش از پنج هزار مدرسـه اسـتان 65 
درصد از آنها نیازمند بازسـازى و مقاوم سـازى اسـت. 
على اصغر ذاکران افزود: تنها 35 درصد از مدارس استان 
اصفهان مقاوم و داراى اسـتاندارد الزم است. وى بیان 
کرد: مشارکت خیرین در بهسـازى و بازسازى مدارس 
در شرایط سـخت اقتصادى موجب پیشرفت کار و رفع 

بسیارى چالش ها شده است.

خبر

مدیر ســد زاینده رود با اشــاره به ذخیــره 163 میلیون 
مترمکعبى ســد زاینده رود، گفت: در 10 سال اخیر 46 
درصد بارش ها تا پایان دى ماه اتفاق مى افتاد که اکنون 
41 درصد است، البته ورودى ســد زاینده رود نسبت به 
متوسط بلندمدت شرایط خوبى ندارد.سیدمجتبى موسوى 
نائینى با اشاره به آخرین وضعیت سد زاینده رود با توجه 
به بارش هاى اخیر، اظهار کرد: در هفته هاى گذشــته تا 
این لحظه، بارش هاى نسبتًا بهترى  نسبت به سال آبى 
گذشته که جزو کم بارش ترین سال ها در50 سال اخیر 
بوده است را داشته ایم. وى افزود: اگر چه میزان بارش ها 
از ابتداى سال آبى جارى تاکنون در سرچشمه کوهرنگ 

560 میلیمتر است که این میزان بارش سال گذشته در 
این مدت 436 میلمتر و در میانگین بلندمدت 619 میلمتر 
بود، اما متأسفانه کماکان تنها 13 درصد از مخزن 1239 

میلیون مترمکعبى سد زاینده رود آب دارد.
مدیر ســد زاینده رود گفت: در مجموع ســهم بارش ها 
تا این لحظــه 41 درصد و کمتــر از میانگین بلندمدت 
46 درصد اســت.وى افزود: امروز ورودى سد زاینده رود 
10 مترمکعب بر ثانیه و خروجى ســد 11/5 مترمکعب 
برثانیه براى مصارف شرب، صنعت و یزد است و با وجود 
ذخیره پایین سد زاینده رود، نیروگاه این سد همچنان در 

مدار است.

رئیس اتحادیه مصالح ساختمانى اصفهان با اشاره به افزایش 
نرخ سیمان از هفته گذشته تاکنون، در پاسخ به این پرسش 
که قطعى برق یک هفته اى کارخانه ها سیمان چه تأثیرى بر 
قیمت ها خواهد داشت، اظهار کرد: قطعى برق در صورتى 
تأثیرگذار است که تولید و عرضه سیمان را توسط کارخانه ها 
کاهش دهد و طبیعتاً با کاهش تولید، قیمت ها هم افزایش 

مى یابد.
ناصر محمدى افزود: در کل قیمت ســیمان با عرضه آن 
تعیین مى شود؛ هر زمان تقاضا از عرضه پیشى گیرد قیمت 

هم باالتر مى رود.
رئیس اتحادیه مصالح ساختمانى اصفهان گفت: اکنون که 

سیمان در بورس عرضه مى شود در صورت نظارت دقیق و 
عرضه انواع سیمان اعم از سفید و ســیاه، شرایط این بازار 

مثبت خواهد بود.
محمدى اضافه کرد: با وجود ورود افراد سودجو به بورس و 
خریدهاى بسیار زیادى که با کد بورسى بدون هیچ نظارتى 

انجام مى دهند، این بازار همچنان نابسامان است.
وى تصریح کرد: تولید سیمان در کشور ما 30 درصد بیش 
از نیاز داخل بوده و این، به معناى عدم کمبود این محصول 
در بازار است؛ اما همان طورکه اشاره شد، ورود واسطه گرها 
به این بخش در زمان هایى موجب کمبود و در نتیجه گرانى 

سیمان مى شود.

خاموشى ها 
قیمت سیمان را گران کرد؟

بارش ها ذخیره سد زاینده رود 
را افزایش نداد

نصف جهان
معاون امور تولیدات گیاهى جهاد کشاورزى اصفهان 
در رابطه با کمبود منابع آبى در اصفهان و کشت هاى 
جایگزین اظهار کرد: با توجه به شــرایط اســتان و 
وضعیت منابع آبى در نظر داریم کشت هاى متناسب 

با منابع آبى موجود را جایگزین کنیم.
اصغر رستمى ادامه داد: محصوالت زعفران، پسته و 
داروهاى گیاهى از مهمترین این محصوالت است 
و در این راســتا با بهره گرفتن از کشت گلخانه اى 

مى تواند به عنوان یک معیشــت جایگزین مطرح 
شود.

وى تصریح کرد: اگــر چه بى آبى و خشکســالى 
آســیب هاى جبران ناپذیرى را در حوزه کشاورزى 
برجاى گذاشته است اما با اســتفاده از روش هاى 
نوین گلخانه اى و زیر کشــت بــردن محصوالتى 
که آب کمترى نیاز دارند مى توانیم از کشــاورزان 
حمایــت و به ســمت کشــت هــاى اقتصادى 

حرکت کنیم.

تعداد بیماران سرپایى داراى عالئم سرماخوردگى 
در استان اصفهان رو به افزایش و ابتالى قطعى به 

کرونا نیز دو برابر شده است.
ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
اومیکرون را سویه غالب همه گیرى کرونا در استان 
دانست و گفت: در یک هفته گذشــته تعداد موارد 
قطعى و مثبت ابتال به کرونــا از 1500 به بیش از 

5000 مبتال رسیده است.
پژمان عقــدك، 92 درصد از مبتالیــان کنونى را 
اومیکرونى و هشــت درصد راهم دلتایى برشمرد 
و افزود: پزشکان ابتدا بر اســاس عالئم کلینیکى 

احتمال ابتال بــه هر یک از ویروس ها را بررســى 
مى کنند و سپس از فرد آزمایش کرونا مى گیرند.

وى با اشــاره به احتمال افزایش کرونا تا سه هفته 
آینده از مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه 
عالئم سرماخوردگى عالوه بر مراجعه به پزشک تا 

پنج روز خود را قرنطینه کنند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، خارش و 
درد گلو، عسطه، آب ریزش بینى، بدن درد خفیف و 
ضعف عمومى بدن را از عالیم اومیکرون بیان کرد 
و گفت: تاکنون هیچ کدام از مبتالیان به اومیکرون 

در اصفهان فوت نکرده اند.

در پى انتشار خبرى مبنى بر خطر ریزش شیشه هاى 
نورگیر ایستگاه مترو سى و سه پل اصفهان، روابط 
عمومى این شــرکت اعالم کرد: این سازه داراى 

استحکام و ایمنى کافى است.
متن اطالعیه این شرکت به شرح زیر است:

با عنایت به گزارشــى که از طریق فضاى مجازى 
مبنى بر خطر ریزش شیشــه هاى نورگیِر ایستگاه 
سى وســه پل مترو اصفهان منتشر شــده است به 

استحضار شهروندان عزیز مى رساند که این سازه 
داراى سه الیه شیشــه ســکوریت 12 میل و دو 
الیه PVB (لمینیت) اســت که از استحکام الزم 
برخوردار بوده و هیچ گونه احتمــال ریزش ندارد؛ 
در عین حال قبًال به شــرکت ســازنده  این شیشه 
درخواسِت خرید داده شده و حداکثر تا 20 روز آینده 
به محــض تحویل جهت نصب آن اقــدام خواهد

 شد.

اســتان اصفهان با میزبانى از 1006 زندانى جرایم 
غیرعمد بیشترین محکوم مالى و بدهکار ناشى از 

تصادفات رانندگى را در کشور دارد.
مدیر نمایندگى ستاد دیه در استان اصفهان با اعالم 
وضعیت محکومان غیرعمد اظهار داشت: با وجود 
بافت مذهبى و سابقه فرهنگى اصفهان اما متاسفانه 
981 زندانى مرد و 25 محکوم زن به دلیل ناتوانى 
در تامین دیون در سطح ندامتگاه هاى استان تحمل 

حبس مى کنند.
اسدا... گرجى زاده با تفکیک جرایم این مددجویان 
ادامه داد: بعد از اصالح و تصویب دائمى قانون بیمه 
اجبارى شخص ثالث در اردیبهشت سال 95 هرچند 
آمار زندانیان دیات کاهش یافت و خوشــبختانه با 
همکارى صندوق تامین خسارت هاى بدنى و انجام 
کامل تکالیف شــرکت هاى بیمه گر تعداد زندانیان 
بدهکار در ســوانح جاده اى، اعم از فوتى و جرحى 
امروز در سطح استان تنها به 2 نفر تقلیل یافته است 
اما در مقابل جمعیت محکومان مالى ناشى از صدور 

چک یا امضاى سفته افزایش داشته است.
مدیر نمایندگى ستاد دیه استان اصفهان بیان کرد: 
از جمع محکومان  جرایم غیرعمد هم  اکنون تعداد 
850 نفر با عنــوان محکومیت هاى مالى و حقوقى  
در بند حضور دارند که نزدیک بــه یک پنجم این 
زندانیان نه با مطالبه وجه که به سبب ضمانت هاى 

نابجا از همسران و همکاران و همسایگان گرفتار 
حبس شده اند.

گرجى زاده در مورد تعداد زندانیــان مهریه گفت: 
در بین جمعیت بالغ بر یک هــزار نفرى محکومان 
غیرعمد، اصفهان با وجود تاکیــدات مکرر رئیس 
دســتگاه قضاء دایر بر عدم حبــس متعهدات به 
پرداخت مهریه، اما در شرایط فعلى 137 اصفهانى 
به صرف عدم دارایــى در پرداخت کابین در زندان 
بسرمى برند. اتفاق و آمارى که هرگز زیبنده استان 

بزرگ اصفهان نیست.
وى تعداد زندانیان نفقــه را نیز 16 نفر اعالم کرد و 
افزود: با وجود آمار باالى زندانیان با تالش بى وقفه 
مددکاران، محققان و اعضاى کمیته صلح و سازش 
ستاد دیه اما موضوع شناسایى و رسیدگى به وضعیت 
زندانیان جرایم غیرعمد در سطح استان با سرعت 
و دقت باالیى پیگیرى شده و براساس آمار رسمى 
ارایه شده از سوى ســتاد دیه کشــور اصفهان با 
بیشترین میزان جذب کمک هاى مردمى بیشترین 

تعداد آزادى را نیز در سطح استان ها داشته است.
مدیرنمایندگى ستاد دیه اســتان بیان کرد: ابتداى 
ســال جارى تا کنون 552 زندانــى غیرعمد از بند 
زندان هاى اصفهان آزاد شــده اند کــه قابل تامل 
است 15 درصد افراد اســتخالص یافته متعلق به 

کاشان هستند.

رفتن به سمت کشت هاى
 جایگزین و اقتصادى در اصفهان

افزایش شدید
 ابتال به کرونا در اصفهان

تکذیب خبر خطر ریزش ایستگاه مترو سى وسه پل

اصفهان بیشترین زندانى غیرعمد را دارد

مدیرکل دفتر مخاطرات، زیســت محیطى و مهندسى 
ســازمان زمین شناســى و اکتشــافات معدنى کشور 
فرونشست را یکى از پیامدهاى عدم مدیریت منابع آب 
و برداشت بى رویه از منابع آبى دانست و گفت: اصفهان 
اولین شهر کشور است که فرونشســت به داخل شهر 

راه یافت.
دکتر رضا شــهبازى در وبینار تخصصى فرونشســت 
اصفهان که از سوى کنسرسیوم مراکز علمى- پژوهشى 
اســتان اصفهان در حوزه محیط زیســت به میزبانى 
دانشگاه صنعتى اصفهان برگزار شد، حرکت توده خاك 
در محور قائم به سمت پایین را فرونشست زمین دانست 
و افزود: نمونه آن دشت مهیار اســت و از این رو انتظار 
مى رود که در اســتان اصفهان شــاهد این فروچاله ها 

باشیم، اگر براى آن اقدامى صورت نگیرد.
این محقق حــوزه مخاطرات زمین، فرونشســت را در 
ارتباط مستقیم با آب دانســت و ادامه داد: در اوایل دهه 
90 اصفهان با پدیده و چالش فرونشست زمین به اندازه 
جنوب تهران مواجه نبود، دلیل آن این اســت که در آن 

زمان زاینده رود در اصفهان جارى بود.
شــهبازى به مطالعات دور سوم در دشت هاى اصفهان 
اشاره و تصریح کرد: از آنجایى که اصفهان اولین شهر 

کشور است که فرونشســت که درون شهر نفوذ کرده 
است، این مطالعات را  از ســال 97 آغاز کردیم و مولفه 
هاى زمین شناســى اصفهان به این صورت است که 
تقریبا از زاینده رود به ســمت شمال قابلیت فرونشست 

را دارد.
وى با بیان اینکه این خطر درباره تهران نیز مطرح است، 
یادآور شــد: ولى این را مى دانیم که از بزرگراه آزادگان 
احتمال نفوذ زبانه هاى فرونشســت به شهر تهران کم 
مى شــود که به دلیل درشــت دانه بودن دو سوم شهر 
تهران اســت، ولى در اصفهان از زاینده رود به ســمت 
شمال، تمام شهر ریز دانه اســت و جایى مانند فرودگاه 
اصفهان با خاك هاى مســاله دار شور، سدیمى و رسى 

زیاد مواجه است.
■■■

رئیس بخش زلزله شناســى مرکز تحقیقات راه مسکن 
و شهرســازى کشــور  هم با تأکید بر اینکه اصفهان، 
هاى ریسک ترین شــهر از نظر خطر فرونشست زمین 
است، گفت: جریان دائم زاینده رود براى شهر اصفهان 
همانند اکسیژن اســت و ما زمان زیادى براى مقابله با 

فرونشست زمین نداریم.
على بیت الهــى تاکید کرد: متأســفانه امــروز اثرات 

فرونشست زمین در اصفهان را به ویژه در محیط شهرى 
بیشتر از بقیه شهرها مى بینیم.

وى با اشــاره به اینکه در حال حاضر اصفهان، خراسان 
رضوى، فارس و کرمان به شدت کسرى مخزن آب هاى 
زیرزمینى آنهــا از حد بحرانى فراتر رفته اســت، گفت: 
باید توجه داشت که در استان اصفهان میزان مساحت 
بافت هاى فرسوده زیاد و ترك هاى زیادى که ناشى از 
فرونشســت در این مناطق ایجاد مى شود بعضًا امکان 

مقاوم سازى آنها وجود ندارد.
رئیس بخش زلزله شناســى مرکز تحقیقات راه مسکن 
و شهرســازى کشــور تصریح کرد: من به عنوان یک 
کارشــناس غیر اصفهانى، بدون هیچ تعصبى معتقدم 
که براى شــهر اصفهان جریان دائم زاینده رود همانند 
اکسیژن اســت و باید توجه کنیم که فرونشست زمین 
عمر محدودى دارد و ما زمان زیادى نداریم و مقابله با آن 

اصلى ترین کار است.
وى با تأکید بر اینکه باید فرونشست زمین را پدیده ملى 
بدانیم، چراکه موضوعى مربوط به یک شــهر و استان 
نیست، گفت: اکنون باید وضعیت آب هاى زیرزمینى شهر 
اصفهان به دقت مانیتور شــود و از سوى دیگر ریسک 

فرونشست و نشست ساختمان ها را بررسى کنیم.

هشدارهاى 2 مسئول کشورى درباره ادامه خشکى زاینده رود و کاهش منابع آبى

اصفهان، هاى ریسک ترین شهر 
از نظر خطر فرونشست

بر اساس آمار شــبکه هاى لرزه نگارى مرکز لرزه نگارى کشورى وابسته به 
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در دى ماه 1400 نواحى مختلف ایران 

شاهد بیش از 620 زمین لرزه بوده است.
 این زمین لرزه ها در نواحى مختلف ایران و نواحى مرزى رخ داده و توســط 
شبکه هاى لرزه نگارى ثبت و تعیین محل شده اند. در دى  ماه 1400 تعداد 
14 زمین لرزه با بزرگى بیش از 4در داخل کشــور توسط مرکز لرزه نگارى 
کشورى به ثبت رســیدکه بزرگترین آن ها در تاریخ بیست و پنجم دى ماه 
1400 با بزرگى 5/1 در مقیاس امواج درونى زمین حوالى ســیرچ اســتان 

کرمان رخ داده  است.
از لحاظ آمارى 541 زمین لرزه با بزرگى کوچک تر از 3، تعداد 72 زمین لرزه با 
بزرگى بین 3 و 4، تعداد 12 زمین لرزه با بزرگى بین 4 و 5 و تعداد 2 زمین لرزه 
با بزرگى بین 5 و 6 بوده است. از این تعداد، اســتان خراسان رضوى با 86 
زمین لرزه ثبت شده باالترین تعداد زمین لرزه را در کشور داشته است و پس از 

آن استان هاى کرمان با 73 و اصفهان با 58 زمین لرزه قرار دارند. 

330 دستگاه کامیون 
در گمرکات اصفهان خاك مى خورد

اصفهان در دى ماه 58 بار لرزید

مدیرکل گمرکات اصفهان گفت: 
حدود 400 دســتگاه کامیون در 
گمرکات اســتان وارد شده اما 
تاکنــون تنها حــدود 60 تا 70 
دستگاه از آنها ترخیص و مابقى 
در انبارها انباشته و رسوب شده 

است.
رسول کوهســتانى  پزوه افزود: 
بیشتر کامیون هاى وارداتى از نظر 
مالحظات محیط زیستى، استاندارد، سال ساخت و مسائل گمرکى، مشکل ترخیص ندارند. با این 
حال، مشکالتى براى این کامیون ها از طریق بانک ها ایجاد شده و هنوز ُکد رهگیرى آنها توسط 

بانک ها اختصاص داده نشده است.
مدیرکل گمرکات اصفهان اظهار داشت: بااینکه این خودروها با ارز شخصى وارد شده و بانک ها 

باید بسرعت آنها را تایید کنند اما هنوز اقدامى در این زمینه صورت نگرفته است.
وى با بیان اینکه این کامیون ها بعنوان بیشترین کاالى رسوبى و انباشت شده در گمرکات اصفهان 
محسوب مى شوند، تصریح کرد: در زمان حاضر هزینه انباردارى گمرك به این کامیون ها تعلق 
مى گیرد که هزینه مضاعفى را به رانندگان و شــرکت هاى حمل و نقــل تحمیل خواهد کرد. 
کوهستانى پزوه تصریح کرد: بانک مرکزى دستورالعملى را در این زمینه ارائه کرده اما بانک هاى 

استان اصفهان همکارى الزم را ندارند.
وى تاکید کرد: ترخیص این کامیون ها باید با همت و جدیت بیشترى دنبال شود. 
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رویا جاویدنیا بازیگر ســینما و تلویزیــون از چالش هاى بازى بــراى بازیگران در 
نقش هاى متفاوت سخن گفت.

رویا جاویدنیا بازیگر ســینما و تلویزیون که این روزها فیلم سینمایى «گیتى همسر 
علیرضا» به کارگردانى حمیدرضا هنرى با بازى او در سینماهاى هنر و تجربه در 

حال اکران است و با فیلم سینمایى «شهرك» به کارگردانى على حضرتى 
در چهلمین جشــنواره فیلم فجر حضور دارد درباره نقش خود در فیلم 
«گیتى همســر علیرضا» عنوان کرد: گیتى زنى داراى نقص عضو و 
معلولیت است که عاشقانه همســرش را دوست دارد ولى همسرش 

دروغى به او مى گوید که زندگى این زن را تحت تاثیر قرار مى دهد.
او افزود: براى اولین بار در این فیلم به عنوان نقش اول 

زن بازى مى کــردم و موقعیت جالبــى بود و فکر 
مى کنم هر بازیگرى از چنین موقعیتى استقبال 

مى کند.
بازیگر ســریال «دلدار» بیان کرد: ســاخت 
این فیلم براى حدود پنج سال پیش است و 
فاصله زمانى زیادى را براى اکران پشت سر 
گذاشته است، اما اگر االن هم این نقش به 
من پیشنهاد شــود باز قبول مى کنم ولى 
قطعا با نگاه دیگــرى آن را بازى خواهم 
کرد، زیرا آدم ها در حال تغییر هستند و 
وقتى مهارت بیشترى پیدا کنند طبیعى 
اســت که یک نقش را هم بهتر اجرا 

کنند.
بازیگر فیلــم «حیرانى» توضیح داد: 
بازیگر دوســت دارد و کنجکاو است 
که خود را در موقعیت و چالش هاى 
جدید قرار دهد. نقش هایى مثل یک 

نابینا، معلول، معتاد و هر شکلى که چالش 
متفاوت ترى براى بازیگر داشــته باشد جذاب 
است و براى من هم این موضوع اهمیت داشت 
ضمن اینکه نمى خواستم در نقش یک معلول 
بازى اغراق شده داشته باشم و همیشه تالش 

کردم که رئال بازى کنم.
بازیگر فیلم ســینمایى «شهرك» مطرح کرد: 
در بازى بســیار واقعگرا هستم و گاهى دوربین 
را به من یادآورى مى کنند. من بیشــتر نقش را 
زندگى مى کنم تا اینکه بخواهم جلوى دوربین 
آن را بازى کنم، البته منظورم از بیان این موضوع 

اغراق کردن نیست.
بازیگر فیلم «گس» توضیح داد: وقتى شما از 30 
روز فیلمبردارى فقط ده روز را سر ضبط هستى 
دقیقا نمى دانى چه اتفاقى مى افتد و بازى ات در 

آن نقش چه خروجى خواهد داشت. همچنین وقتى فیلمنامه را 
مى خوانى باز هم در طول کار مواردى تغییر مى کند.

بازیگر ســریال «ســایه بان» ادامه داد: کارگردان پشت مانیتور 
مى نشیند و من به عنوان بازیگر خودم را نمى بینم و تنها چیزهایى را 

که از من خواسته مى شود انجام مى دهم و قطعا فقط داستان و بازى بازیگر نیست و 
عوامل دیگرى هم در پیشبرد اثر اهمیت ویژه دارد.

بازیگر فیلم «به آهستگى» اشاره کرد: بعضى افراد خیلى بازیگرى را بزرگ و اغراق 
شده جلوه مى دهند در حالیکه من به عنوان بازیگر مثل شما هستم و تنها با 
تفاوت هایى جلوى دوربین مى روم. کلیت کار دست معمار داستان یعنى 
کارگردان اســت که باید دید در نهایت چه چیزى ساخته است و چه 

خروجى از کار مى توان گرفت.
بازیگر فیلم «گیتى همســر علیرضا» درباره نقشى که در این اثر 
در حال اکران بازى مى کند، توضیــح داد: این فیلم یک رابطه 
عاشقانه را روایت مى کند که آن را دوست داشتم. آدم ها سراغ 
کانسپت و زیرمتن کار نمى روند و همیشه به سراغ مواردى مى 
روند که خیلى ظاهرى است در حالیکه کانسپت و مفهوم فیلم 
دروغ بود، اینکه چطور امکان دارد کســى را دوست داشت و 
مجبور شد به او دروغ گفت؛ آن هم دروغى که با برمال شدن 
آن کامال مسیر یک زندگى تغییر کند. اینکه گیتى شک 
مى کند آیا همسرش او را دوست داشــته یا اینکه به 
دلیل نقص عضوى که خودش منجر به آن شده براى 
جبران عذاب وجدان گیتى را همراهى مى کند؟! وقتى 
اینگونه به فیلم نگاه کنیم خیلى از الیه هاى ظاهرى 

کار به هم مى ریزد.
بازیگر فیلم «بیدارى» ادامه داد: موضوعات فنى و تخصصى قطعا 
به منتقدان مربوط است. ممکن است آنها از بازى من خوششان 
بیاید یا نه که این بخشى سلیقه و ذائقه است و بخشى به بحث 

تخصصى برمى گردد.
او درباره بــازى در نقش مادر به عنوان بیشــترین کاراکتر 
پیشنهادى اظهار کرد: به شخصه دلم نمى خواهد نقش هر 
مادرى را بازى کنم. نمــى خواهم مادر تیپیکالى که همه 
انتظار دارند، باشــم البته که گاهى به دلیل موقعیت و 
شــرایط، کارى قبول مى کنم ولى همیشه در انتخاب 
این کاراکتر به سمت چالش برانگیز بودن این نقش

 رفته ام.
بازیگر فیلم «شــبانه روز» درباره ســریال «بعد از 
آزادى» که از شبکه یک در حال پخش است، اظهار 
کرد: نقشى که در سریال «بعد از آزادى» به کارگردانى 
محمدعلى باشه آهنگر بازى مى کنم باز هم مادر است 
با این تفاوت که فضاى این نقش را از مادران دیگرى 
که بازى کردم بیشــتر دوســت دارم چون براى من 
جذابیت و تفاوت داشــت و مى توانم بگویم در ایفاى 
این کاراکتر کارهایــى را که براى بهتر دیده شــدن 
شخصیت الزم بود و دلم خواسته اســت انجام دادم. 
این نقش خیلى مثبت نیســت و خیلى از کامنت هایى 
که از ســمت مخاطبان مى گیرم ابراز ناخشنودى شان از 
این کاراکتر است. این نقش با نفوذ و قدرت براى دیگران تکلیف 
تعیین مى کند و این چالش جالبى است که من با فاصله از خودم 
نقشى را بازى مى کنم که دوســت دارم خودم را در موقعیت آن

قرار دهم. 

رؤیا جاویدنیا:

نمى خواهم مادر تیپیکال باشم

باورش ســخت اســت، اما نزدیک به دو دهــه از حضور ترانه 
علیدوستى در سینماى ایران مى گذرد.

کشف مشترك امین تارخ و رسول صدرعاملى، کارنامه اش را با 
یک شاه نقش و فیلمى جریان ساز آغاز کرد: ترانه پرنیاِن «من 

ترانه 15 سال دارم».
فیلم در جشــنواره   فجر آن سال درخشــید و علیدوستى براى 
نخستین تجربه  بازیگرى اش سیمرغ گرفت، موفقیت هاى اثر به 
مرزهاى ایران محدود نشد و فیلم صدرعاملى توانست جشنواره  

فیلم لوکارنو را هم دست پر ترك کند.
علیدوستى براى فرار از تکرار خودش دو سال در خانه نشست و 
منتظر نقش دل خواه ش ماند. انتظارى که به همکارى با اصغر 
فرهادى در «شهر زیبا» انجامید؛ حضور در «چهارشنبه سورى»، 
«درباره  ى الى» و «فروشنده» باعث شده که در میان بازیگران 
او بیش ترین بازى را در مقابل دوربین اصغر فرهادى داشته باشد.
ترانه علیدوستى دو بازى ماندگار کارنامه اش را مقابل دوربین 
مانى حقیقى ثبت کرده؛ میناى «کنعــان» و لیالى «پذیرایى  
ساده» هر کدام ســهمى جدى در حافظه  بصرى عالقه  مندان 
سینماى ایران دارند. این زوج هنرى، چندى قبل در جدیدترین 
هم کارى شان به عنوان بازیگر-کارگردان، «تفریق» را جلوى 

دوربین بردند.
در نظرســنجى مجله  صنعت ســینما، علیدوســتى به عنوان 
بازیگر زن دهه  هشــتاد انتخاب شــد. از دیگر آثار شاخص او 
مى توان به «آسمان زرد کم عمق»، «انتهاى خیابان هشتم»، 
«زندگى مشترك آقاى محمودى و بانو» و «استراحت مطلق» 

اشاره کرد.

ینما و تلویزیــون از چالش هاى بازى بــراى بازیگران در 
 گفت.

فیلم سینمایى «گیتى همسر  ینما و تلویزیون که این روزها
میدرضا هنرى با بازى او در سینماهاى هنر و تجربه در

 سینمایى «شهرك» به کارگردانى على حضرتى 
در فیلم نقشخود دارد درباره یلم فجر حضور
» عنوان کرد: گیتى زنى داراى نقص عضو و
ه همســرش را دوست دارد ولى همسرش
 زندگى این زن را تحت تاثیر قرار مى دهد.

نقشاول ر این فیلم به عنوان
وقعیت جالبــى بود و فکر
للللبال چنین موقعیتى استق

 بیان کرد: ســاخت 
 سال پیش است و 
ى اکران پشت سر 
ن هم این نقش به 
ول مىکنمولى
 را بازى خواهم 
 تغییر هستند و 
ا کنند طبیعى 
هم بهتر اجرا 

 توضیح داد: 
نجکاو است 
 چالش هاى 
یى مثل یک 

شکلى که چالش 
ر داشــته باشد جذاب 
موضوع اهمیت داشت
م در نقش یک معلوللل
باشم و همیشه تالش

«شهرك» مطرح کرد:
گاهى دوربین هستم و

د. من بیشــتر نقش را 
بخواهم جلوى دوربین 
ورم از بیان این موضوع 

0یح داد: وقتى شما از 30
روز را سر ضبط هستى 
ى مى افتد و بازى ات در 

فیلمنامه را هد داشت. همچنین وقتى
ل کار مواردى تغییر مى کند.

ه بان» ادامه داد: کارگردان پشت مانیتور
 بازیگر خودم را نمى بینم و تنها چیزهایى را 

انجام مى دهم از من خواسته مىشود که
عوامل دیگرى هم در پیشبرد اثر اهمیتو
بازیگر فیلم «به آهستگى» اشاره کرد: بعض
شده جلوه مى دهند در حالیکه من
تفاوت هایى جلوى دوربین مى
د کارگردان اســت که باید
خروجى از کار مى توان گ
فیلم «گیتى همس بازیگر
در حال اکران بازى مى
عاشقانه را روایتمى
کانسپت و زیرمتن ک
روند که خیلى ظاهر
دروغ بود، اینکه چط
مجبور شد به او در
کامال مسیر آن
مى کند آیا ه
دلیل نقص

جبران عذاب
اینگونه به
کار به هم مى
بازیگر فیلم «بیدارى»ا

به منتقدان مربوط است
بیاید یا نه که این بخ
تخصصى برمى گرد
او درباره بــازى د
پیشنهادى اظهار
مادرى را بازى
انتظار دارند،
شــرایط، ک
کاراکت این

 رفته ام.
بازیگر فیلم
آزادى» که
کرد: نقشى که
محمدعلى با
با این تفاوت
که بازى کر
جذابیت و تف
این کاراکتر
شخصیت ال
این نقش خیل
که از ســمت م
ن این کاراکتر است. این
تعیین مى کند و این چا
نقشى را بازى مى کنم

قرار دهم.

مى خواهم مادر تیپیکال
«گربه هاى اشــرافى» از موفق ترین و محبوب ترین انیمیشن هاى کارخانه 

رویاسازى دیزنى است.
این انیمیشن محبوب صورت زنده-انیمیشن در کمپانى دیزنى بازسازى مى شود. 
انیمیشن کالسیک «گربه هاى اشرافى» محصول 1970، ماجراى گربه هاى 
اشــرافى یک خانواده ثروتمند را دنبال مى کند که این خانواده گربه شــامل 
دوشس(مادر گربه ها) و سه فرزندش مارى، تلوز و برلیو مى شود. آنها زندگى 
اشرافى در پاریس دارند اما پیشکار صاحب شان متوجه مى شود که قرار است 

ارث هنگفتى به آنها برسد، پس آنها را مى دزدد و...
کارگردان انیمیشــن «گربه هاى اشــرافى» را وولفگانــگ بیترمن یکى از 
انیماتورهاى اصلى کمپانى دیزنى برعهده داشت. انیمیشن به موفقیت تجارى 

دست یافت و فروش جهانى 191 میلیون دالرى داشت. 

ترانه علیدوستى
 20 سال بعد  

«تد ساراندوس» مدیر عامل نتفلیکس مى گوید دنیاى «بازى مرکب» تازه 
 (Squid Game) «آغاز شده است و «قطعاً» فصل دوم سریال «بازى مرکب

در نتفلیکس تولید خواهد شد.
«هوانــگ دونگ هیــوك» کارگردان  «بــازى مرکــب» در مصاحبه با 
«کى بى اس» کره مذاکره حتى براى فصل ســوم سریال را به تأیید رسانده 
بود: «با نت فلیکس براى فصل دوم و سوم در حال مذاکره هستم. در آینده 
نزدیک به توافق مى رسیم.» او به «اسوشیتد پرس» گفته بود: «فشار زیادى 
وجود داشت، تقاضاى بســیار زیاد، و عالقه بسیار براى فصل دوم. بنابراین 
احساس مى کنم که چاره دیگرى براى من باقى نگذاشته اید. اما، مى گویم که 
فصل دوم قطعاً ساخته خواهد شد. در حال حاضر توى سر من است. در مرحله 
برنامه ریزى هستم. اما فکر مى کنم هنوز زود است که بگوییم چه زمانى و 

چگونه اتفاق خواهد افتاد.»
این نویسنده و کارگردان در مصاحبه دیگرى با «تایمز» گفته بود فصل آینده 
در صورت تولید بر روى شخصیت «فرانت من» (The Front Man) تمرکز 
خواهد کرد: «اگر بتوانم  بســازم، یک  مى تواند داستانى در مورد شخصیت 

«فرانت من» باشد.»
«بازى مرکب» سپتامبر سال 2021 از نتفلیکس پخش شد و با 1/65 میلیارد 
 (Bridgerton) «ســاعت بیننده در چهار هفته اول و عبور از «بریجرتون
پربیننده ترین سریال تاریخ نتفلیکس لقب گرفت. این سریال سه جایزه گلدن 
گلوب را نیز اخیراً شاخه هاى بهترین درام تلویزیونى و بهترین بازیگر مرد نقش 

مکمل براى «او یئونگ سو» کسب کرده است.

مینا جعفرزاده خاطره اى از اکبر عبدى مطرح کرد که جالب توجه 
اســت؛ بازیگرى که به تعبیِر او، آن قدر مى خنداند که هرکسى 

نمى تواند با او کار کند.
مینا جعفــرزاده که در برنامــه «چهل تیکه» حضــور پیدا کرد 
حرف هاى جالبى درباره اکبر عبدى مطرح کــرد.  چرا که او با 
نقش خاله جان در کنار این بازیگر پیشکسوت بیشتر شناخته شد. 
هنوز به تعبیِر خودش در خیابان او را به «خاله خانم» اکبر عبدى 
مى شناسند و صدایش مى زنند. ”هتل پیاده رو“ یکى از کارهایى 
بود که مینا جعفرزاده شناخته شــد.  از نیمه دوم دهه هفتاد و با 
همان هتل پیاده رو نقش مادرهــا و بعد نقش مادربزرگ ها به او 
ســپرده شــد. او درباره این مجموعه تلویزیونى گفت: این کار 
13 قسمت بود که ما در 37 روز فیلمبردارى کردیم. یعنى واقعًا 
وقت حمام رفتن نداشــتیم. باید کار به آنتن مى رسید. یکى از 
خوشحالى هایم این بود که با آقاى عبدى کار کردم. واقعًا پدر مرا 
درآورد! جزو کارهایى است که این بازى را وقتى از خودم دیدم 
بعید بود که این طورى دربیاید. مى گفتم این کار زمین مى خورد 

و عبدى هم زمین مى خورد. 
جعفرزاده افــزود: در خانه جایى براى خوابیــدن نبود به همین 
خاطر اکبر عبدى رختخواب در حمام انداخته و خوابید. یک بار 

هم آمدم و دیدم با یکى از بچه هاى تولید کل کل مى کند. 
تولید مى گوید اکبر عبدى پول قرض بدهد چایى بدهد 

و صبحانه بخرد. این هم مى گویــد نمى دهم. پول 
جزئى بود. من گفتم، این پول را مى دهم. نگو این 
کل کل هر روزشان است. عبدى یک سالى، سر 
یک کارى بود و سه هزار تومان قرض مى دهد 
که دو روز دیگــر بدهد. حتى چکــى به اکبر 

عبدى مى دهد.
وى خاطرنشــان کرد: اکبر عبدى تعریف 
مى کرد که چک در جیبــم بود یک روز از 
تجریش مى آمدم گفتم بروم این ســه 
هزارتومان را بگیرم. بانکى ها مرا دیدند 

شروع به پچ پچ و خندیدن کردند. دیدم مى خندند، ناراحت شدم. 
گفتم چک اشــکالى دارد؟ گفتند نه! این 30 هزار تومان نوشته 
است. گفتم اگر ندارد برگشت بزنید. گفتند نمى شود چون تاریخ 

زده براى فردا. هر روزى بیایید تاریخش فردا است.
جعفرزاده با اشاره به اینکه اکبر عبدى تکرار نشدنى است، گفت: 
با اکبر عبدى کار کردن خیلى سخت است؛ چون آنقدر مى خنداند 
که درســت نمى توان کار کرد. عبدى اهل حفظ کردن دیالوگ 
نبود و کار بداهه زیاد داشت. واقعًا شــاید صد سال یا 200 سال 
طول بکشد عبدى به دنیا بیاید. آن قدر هوش باال، استعداد بى حد 

و اندازه اى دارد و کارش را درست انجام مى دهد.

آقاى بشارتى چگونه شد که به بازیگران سریال  لبه تاریکى ملحق 
شدید؟

به دلیل همکارى قبلى من با سعید سلطانى در سریال رسم عاشقى براى بازى در این 
سریال با بنده صحبت و قرار شد که یک نقش منفى را تجربه کنم. ولى از نظر من این 
نقش خاکسترى بود و سعى کردم تا آنجایى که در توانم بود از اعتمادى که به من شده 

دفاع کنم و کارم را باورپذیر در بیاورم چون کاندیدا هاى دیگرى هم براى ایفاى این نفش 
بود. معتقدم که توانستم جواب این اعتماد را بدهم.  

سریال لبه تاریکى در زمان پخش با استقبال مخاطبان مواجه شد، 
چه نقاط قوتى رابراى این سریال متصور هستید که باعث اقبال 

بینندگان به آن شد؟
  داستان سریال، بازیگران مناسب نقش و کارگردانى خوب جناب سلطانى که همه 
گروه را در جاى مناسب خودشان چیدند و همه افراد نیز کارشان را به نحو احسن 
انجام دادند، این سریال را جذاب و دیدنى مى کرد. همچنین مستتر بودن مسائلى 
مانند معضل اعتیاد، قاچاق، بیکارى و حتى عشــق و ازدواج در این مجموعه بر 

جذابیت هاى آن اضافه مى کرد.
با چه بازخوردها و واکنش هایى بابت بازى در سریال لبه 

تاریکى و نقش موسى مواجه بودید؟
در زمان خودش خیلى باز خوردهاى خوبى از مردم گرفتم. یادم هست بعد از پخش 
این سریال یک سفر به مشهد مقدس داشتم و به دلیل استقبال و محبت مردم، در 
موقع زیارت یا حضور در جاهاى مختلف، من و خانواده ام به مشکل خورده بودیم. 
از لحاظ کارى هم بعد از این کار نقش هاى منفى به من پیشــنهاد شد و تجربه 

کردم، چون تا قبل از این سریال بیشتر کار طنز و کودك مى کردم.
این روزها چه مى کنید و مشغول چه کارى هستید ؟

ضبط برنامه  کلبه عمو پوررنگ به اتمام رســید. تازگى ها هم ضبط ســریال 
پرتقالى ها تمام شد و قرار هست به زودى از شبکه دو سیما پخش شود و براى 
ماه محرم هم با یک گروه صحبت  شده که قرار هســت چند روز آینده پیش 

تولیدش شروع شود و روى آنتن شبکه یک برود.

فرهاد بشارتى: 
قرار است در سریال محرمى بازى کنم

وقتى اکبر عبدى
 در حمام «هتل پیاده رو» خوابید 

فرهاد بشارتى یکى از بازیگران فعال در سه عرصه تئاتر، تلویزیون و سینماست که در ژانرهاى اجتماعى، خانوادگى، پلیسى و 
طنز کار کرده است. او در سریال هاى متعددى با کارگردان هاى نام آشنا از جمله لبه تاریکى، معماى شاه، باغ سرهنگ، محله 
گل و بلبل و... به ایفاى نقش پرداخته است. مجموعه لبه تاریکى به کارگردانى سعید سلطانى اخیرا در شبکه آى فیلم بازپخش 

شده است. بشارتى در سریال « لبه تاریکى» ایفاگر نقش موسى است که از بازى در این اثر نمایشى مى گوید.

گران سریال  لبه تاریکى ملحق 

 رسم عاشقى براى بازى در این 
 تجربه کنم. ولى از نظر مناین

م بود از اعتمادى که به من شده 
ى دیگرى هم براى ایفاى این نفش 

ا استقبال مخاطبان مواجهشد، 
صور هستید که باعث اقبال 

خوب جناب سلطانى که همه 
یز کارشان را به نحو احسن 
چنین مستتر بودن مسائلى 
ازدواج در این مجموعه بر 

ت بازى در سریال لبه 
؟

م. یادم هست بعد از پخش 
ستقبال و محبت مردم، در 
م به مشکل خورده بودیم. 
ن پیشــنهاد شد و تجربه 

ك مى کردم.
کارى هستید ؟

ى ها هم ضبط ســریال 
سیما پخش شود و براى 
ـت چند روز آینده پیش

هتل پیاده رو یکى از کارهایى  ایش مى زنند. 
نیمه دوم دهه هفتاد و با زاده شناخته شــد.  از
رو نقش مادرهــا و بعد نقش مادربزرگ ها به او

و درباره این مجموعه تلویزیونى گفت: این کار 
7ه ما در 37 روز فیلمبردارى کردیم. یعنى واقعًا 
 نداشــتیم. باید کار به آنتن مى رسید. یکى از 
ین بود که با آقاى عبدى کار کردم. واقعًا پدر مرا 
هایى است که این بازى را وقتى از خودم دیدم 
طورى دربیاید. مى گفتم این کار زمین مى خورد 

ن مى خورد. 
به همین د: در خانه جایىبراى خوابیــدن نبود

ى رختخواب در حمام انداخته و خوابید. یک بار 
 با یکى از بچه هاى تولید کل کل مى کند. 

بر عبدى پول قرض بدهد چایى بدهد 
 این هم مى گویــد نمى دهم. پول 

این مى دهم. نگو فتم، این پول را
ان است. عبدى یک سالى، سر 
 سه هزار تومان قرض مى دهد 
ر بدهد. حتى چکــى به اکبر 

ن کرد: اکبر عبدى تعریف
در جیبــم بود یک روز از 
م گفتم بروم این ســه 
رم. بانکى ها مرا دیدند 

200 سال  نبود و کار بداهه زیاد داشت. واقعا شــاید صد سال یا
طول بکشد عبدى به دنیا بیاید. آن قدر هوش باال، استعداد بى حد 

و کارش را درست انجام مى دهد. و اندازهاى دارد

بازیگر سریال «خوش رکاب» به دلیل 
آسیب عضله قلب و اُفت عملکرد آن، در 

بخش سى سى یو بسترى شده است.
دختر محمد کاسبى بازیگر پیشکسوت 
ســینما و تلویزیون، دربــاره آخرین 
وضعیت جســمانى پــدرش گفت: 
پزشکان به دلیل آسیب عضله قلب و 
اُفت عملکرد آن مجبور شــدند پدرم 
را در بخش سى سى یو و مراقبت هاى 

ویژه قلبى بسترى کنند.
محمد کاسبى پیش از این هم به دلیل 
بیمارى در بیمارستان بسترى شده بود. 
به گفته دختر این بازیگر، درمان هاى 
انجام شده تاکنون نسبتاً تأثیر مثبتى 
بر او داشته و نیاز به اقدامات تهاجمى 

نبوده است.
همچنیــن، پزشــکان گفتــه اند در 
صورت پایدارى روند بهبودى، بعد از 
چندروز محمد کاسبى به بخش پُست 
سى ســى یو بخش مراقبت هاى ویژه 

منتقل خواهد شد.

محمد کاسبى 
همچنان در
 سى سى یو

 است 

بازسازى انیمیشن محبوب
«گربه هاى اشرافى»

ساخت فصل دوم «بازى مرکب»
 تأیید شد

■■■
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دالیل شکســت ذوب آهن مقابل صنعــت نفت را 
مى تــوان در از هــم پاشــیدگى روانــى ذوبى ها، 
ناهماهنگى تاکتیکى و ضعف ساختار دفاعى، فاصله 
زیاد بین خطوط و نداشتن تمرکز کافى بازیکنان در 

بیشتر لحظات بازى خالصه کرد.
ذوب آهن که لیگ بیست و یکم را با پیروزى مقابل 
صنعت نفت آغاز کرده بود، نیم فصل دوم این رقابت ها 
را با شکست مقابل طالیى پوشان آبادان آغاز کرد تا 

اوضاع این تیم بحرانى تر از قبل شود. 
در این دیــدار برترى تمام و کمال طالیى پوشــان 
در تمامى خطــوط در کنار ناهماهنگــى تاکتیکى 
و آشــفتگى ســاختار دفاعى ذوبى ها از سبزپوشان 
اصفهانــى یک بازنــده تمام عیار ســاخت. دالیل 
شکســت ذوب آهن را مى توان در از هم پاشیدگى 
روانى ذوبى ها، ناهماهنگى تاکتیکى و ضعف ساختار 
دفاعى، فاصلــه زیاد بین خطوط و نداشــتن تمرکز 

کافى بازیکنان در بیشــتر لحظــات بازى خالصه 
کرد.

همان طور که بارها اشاره شــده یکى از بزرگ ترین 
نقاط ضعف ذوب آهن فقدان یــک مهاجم فرصت 
طلب و چهارچوب شناس است؛ تیم تارتار على رغم 
کمبود یک هافبک طراح، در طول هفته هاى گذشته 
نشــان داده که خوب موقعیت مى ســازد اما کمبود 
مهاجم کامل در این تیم و فرصت ســوزى پرشمار 
و گاهى عجیــب بازیکنان ذوب آهن باعث شــده 
که نتوانند از موقعیت هایشان اســتفاده کنند. نقطه 
ضعف بزرگى کــه در بازى روز گذشــته باز هم کار 
دست ذوب آهن داد و شاگردان تارتار با وجود داشتن 
موقعیت هاى متعــدد، در زدن ضربات نهایى ناامید 

کننده ظاهر شدند.
نگاهى به سبک بازى ذوب آهن در مقابل صنعت نفت 
مشخص مى سازد که تارتار در تعطیالت زمستانى راه 

طوالنى براى بازگردانــدن تیمش به لیگ در پیش 
داشته و باید هر چه ســریع تر راه  حلى براى ضعف 
ساختار هجومى و مشکل عدم گلزنى تیمش پیدا کند. 
ذوب آهن تیمى است که با وجود دارا بودن بسیارى از 
فاکتورهاى هجومى و بازیکنان باکیفیت و شاخص، 
در حمالت احساسى و ســردرگم عمل کرده و نبود 
یک مهاجم تمام کننده، عمًال توان هجومى این تیم 

را هدر مى دهد.
واقعیت آن اســت که ذوب آهن با وجــود برترى در 
تعــدادى از پارامترهــاى فوتبال هجومــى در بعد 
تاکتیک تیمى سرگردان اســت و با وجود حمالت 
متعدد به اصطالح شلخته بازى مى کند. یکى از نکات 
منفى ذوب آهن در چند بازى اخیر، گیج و سرگردان 
بودن بازیکنان این تیم در انجام وظایف محوله است 
و بازیکنان، درك درستى از خواسته هاى کادر فنى 

ندارند.

تعطیالت زمستانى ذوب آهن را به لیگ بر مى گر داند؟

خأل مهاجم باز هم کار دست 
گاندوها داد

در روز اخــراج مدافــع ذوب آهن در نیمه نخســت، 
سبزپوشــان اصفهانى نمایش قابل توجهى را برابر 

صنعت نفت ارائه کردند.
شــاگردان مهدى تارتار که پس از شکســت مقابل 
پرسپولیس انگیزه زیادى در مقابل صنعت نفت داشتند، 
در حالى مقابل این تیم شکست خوردند که با 12 شوت 
و سه ضربه در چهارچوب، سربلند از زمین خارج شدند.

ذوب آهن در این بازى اگرچه یک ضربه در چهارچوب 

کمتر نســبت به صنعت نفت داشت اما یک شوت به 
تیرك توسط خدابنده لو را به ثبت رساند که مى توانست 

نتیجه بازى را تغییر دهد.
همچنین احمد گوهرى گلر صنعت نفت در این بازى 
دومین بازیکن برتــر زمین لقب گرفت تــا در میان 
حمالت پرتعداد ذوب آهن، یک کلین شیت ارزشمند را 

با سه سیو به آبادان ببرد.
نکته جالب اینکه ذوب آهن باوجود اخراج یک بازیکن 

در دقیقه 31 و سپرى کردن یک ساعت باقیمانده بازى 
با ده نفر، مالکیت توپ بهترى نسبت به حریف داشت و 

با 57 درصد مالکیت بازى را به پایان رساند. 
نکته منفى براى سبزپوشان اصفهانى خط حمله این 
تیم بود که از فرصت هاى متعدد گلزنى نتوانست بهره 
الزم را ببرد تا یک بار دیگر فقدان مهاجمى گلزن در 
این تیم دیده شود؛ مهاجمى که تارتار و هواداران انتظار 

دارند در پنجره زمستانى جذب شود.

مهدى تارتار پس از شکســت تیمش برابر صنعت 
نفت آبادان درباره این مســابقه گفــت: واقعا بازى 
عجیبى بود و ما یک گل استثنایى از تیم صنعت نفت 
دریافت کردیم. قبل از آن مسلط بودیم و بعد از آن 
هم شرایط خوبى داشــتیم اما مدافع ما بى تجربگى 
کرد و در عرض ده دقیقه دو کارت زرد دریافت کرد و 

برنامه هاى ما به هم ریخت.
وى افزود: من مربى جوانى نیستم که با این اتفاقات 
فوتبالى شانه خالى کنم. با تمام وجود کارم را انجام 
مى دهم و با تالش مضاعف تیم را برخواهیم گرداند. 
بازى رفت را ما در آبادان بردیم و در بازى برگشــت 
نفت با اتفاقات فوتبالى ما را شکست داد. این طبیعت 
فوتبال است اما مهم این است که با اراده قوى بتوانیم 
برگردیم. این تعطیالت کمک خواهد کرد که تیم را 
ترمیم کنیم و در نیم فصل دوم با شرایط بهترى کار 

را ادامه دهیم.
تارتار در مورد فضاى مجازى و انتقادات به ذوب آهن 
عنوان کرد: من به هوادار حــق مى دهم و به همین 
خاطر عذرخواهى مى کنم. اما باید واقع بین باشیم. 
ما ذوب آهنى را تحویل گرفتیم که روز آخر در لیگ 
ماند و افزایش بودجه هم نداشته. من قبول دارم که 
ما بد نتیجه گرفتیم و اتفاقات فوتبالى هم تاثیرگذار 
بود اما باید واقع بین باشیم. حاال چون مهدى تارتار 
آمده تیم باید ششم هفتم بشود یا سهمیه بگیرد؟ در 

دو ســال قبلى نتایج از این خیلى بدتر بود. ما در 
تابستان مى توانســتیم هفت بازیکن لیگ 

برترى بخریم و بازیکنان لیگ یکى باید 
بیایند لیگ برتر و آیــا نتیجه بدهند یا 

خیر؟ هواداران باید صبور باشند و اگر 
مى خواهند ذوب آهن به روزهاى 
مدعى قهرمانى اش برگردد که 
در آسیا افتخار کسب کرده بود، 
ما باید هم هزینه بیشترى کنیم 
و از نظر بودجه ســرمایه گذارى 
کنیم و هم صبور باشــیم. ما هم 

باید بتوانیم با تیــم هاى مثل گل 
گهر، مــس، فــوالد و... رقابت کنیم و 

نمى توانیم با بودجه محــدود بگوییم که باید 
هفتم بشــویم. ما مى توانیم این کار را کنیم 
همانطور که در پــارس، نفت و پیکان کردیم 
اما باید صبور باشیم. ما فقط هفت بازیکن لیگ 

برترى خریدیم و باید در نیم فصل ترمیم کنیم و 
اگر بتوانیم بازیکنان مدنظر را جذب کنیم تا سال 

بعد شرایط بهترى داشته باشیم. 
مهدى تارتار در پاسخ به اینکه آیا از عملکرد خودش 
راضى است، گفت: ما بر اساس رزومه بازیکن، خرید 
مى کنیم. حاال اگر مى آید اینجا مثل ســال گذشته 
نیســت یا در فضاى لیگ برتــر نمى تواند عملکرد 
خوبى نشــان دهد، مختص تیم ما نیست. بازیکنى 
بوده که 20 میلیارد برایش در یک فصل هزینه شده 
اما خوب نبوده. این دلیل نمى شود بگوییم خرید بد 
داشــتیم. ما بازیکن را از خانه نیاوردیم و باتوجه به 
عملکردش جذب شده. بد هم نبودند سال گذشته و 
حاال به هر حال در این تیم و فضا نتوانستند عملکرد 
خوبى داشته باشند، باید برویم و ترمیم کنیم و نیم 
فصل دوم بهترى داشــته باشیم. توقع من بهتر بود 
و انتظار داشــتم که تیمم نیمه باالى جدول حضور 
داشته باشد اما این تیم در سال هاى گذشته شرایط 
خوبى نداشته و الزم است که صبر کنیم و صبورى 
داشته باشیم. من همه جوره شرمنده هواداران هستم 
اما چاره چیست؟ باید کار و ترمیم کنیم تا نیم فصل 

داشته باشیم.دوم بهترى 

کریســتین اریکســن ملى پوش تیم دانمارك قرار 
است هفت ماه پس از ایست قلبى در مسابقات یورو 
به فوتبال بازگردد. او در چند روز گذشــته با باشگاه 
آژاکس به تمرین کــردن پرداخته و همین موضوع 
باعث گمانه زنى هایى مبنى بر بازگشت او به فوتبال 

هلند شد.
اما این موضوع به سرعت روشــن شد. تیم قدیمى 
اریکســن براى عادت کردن او به ســطح تمرینات 
حرفه اى، اجازه تمرین کــردن را به این بازیکن داده 
است و به نظر مى رسد مقصد بعدى این هافبک خالق 

دانمارکى لیگ برتر انگلیس باشد.
از برنتفورد به عنوان مقصد بعــدى این بازیکن یاد 
مى شود و گفته مى شود در این انتقال تنها گذراندن 
تست هاى پزشــکى کارى اســت که باید اریکسن 

انجام دهد.
اریکسن روز جمعه در یک مسابقه دوستانه با آژاکس 
شرکت کرد و گفته شــد که همه از سطح آمادگى او 

شوکه شده بودند. اریکسن امیدوار است با درخشش 
در لیگ برتر انگلیس، به تیم ملى دانمارك دعوت شده 
و در جام جهانى قطر به تیم ملى کشورش کمک کند. 

در صورت پیوست اریکسن به برنتفورد، سامان قدوس 
با این بازیکن هم تیمى  خواهد شد.

محمد محبى پنجمین بازیکن ایرانى است که موفق 
به گلزنى در لیگ پرتغال شده است.

بازیکن سابق تیم ملى، در بازى سانتا کالرا مقابل 
موریرنسه، از دقیقه 76 وارد میدان شد و توانست در 
دقیقه 85 با تیزهوشــى، از اشتباه دروازه بان حریف 
در خروج از دروازه نهایت اســتفاده را ببرد و دروازه 
موریرنسه را باز کرد تا ســانتا کالرا با نتیجه 2-0 

حریفش را شکست دهد.
اولین گلزن ایرانى لیــگ پرتغال، مهرداد محمدى 
اســت که در اولین بازى اش بــراى آوس در این 
تورنمنت موفق به گلزنى شد و در هفته اول فصل 
2019/20 لیگ پرتغال، توانســت دروازه بواویشتا 

را باز کند
مهدى طارمى هــم در همان فصــل و زمانى که 
بازیکن ریوآوه بود، در بازى هفته سوم مقابل آوس، 
هت تریک کرد تا از همان اول توجه رســانه هاى 

پرتغالى را به سوى خودش جلب کند.
جعفر سلمانى بازیکن این فصل استقالل، در دوران 
حضورش در پورتیموننزه، فقط یک گل زد که آن هم 
مربوط به بازى فصل قبل این تیم مقابل ژیل ویسنته 

در هفته نوزدهم بود. 
على علیپور هــم در اولین فصل حضــور در لیگ 
پرتغال، 2 گل با پیراهن ماریتیمو به ثمر رســاند که 
اولین گل او جلوى فارنزه در هفته 26 مســابقات 

رقم خورد.

01

05

سجاد آشورى،  بازیکن سابق نساجى ابتداى فصل به نفت 
مسجد سلیمان پیوسته بود ولى نتوانست در این تیم ماندگار 
شــود و چند روزى اســت که در حال مذاکره با مسئوالن 
ذوب آهن است تا در صورت امکان جذب این تیم شود. اگر 
مذاکرات به خوبى پیش برود و میزان آمادگى این بازیکن از 
سوى کادرفنى تایید شود احتماًال او اولین خرید زمستانى 
سبزپوشان اصفهانى خواهد بود. گفتنى است که ذوبى ها 
دو ســه بازیکن دیگر را هم مد نظر دارند که پس از توافق 

قراردادشان به امضا خواهد رسید.

پرونده اعتراض باشگاه گل گهر ســیرجان به رأى کمیته 
انضباطى درباره استفاده این تیم از «اریک بانیاما» مهاجم 

گابنى به یکى از پرونده هاى مهم کمیته استیناف طى 
روزهاى اخیر تبدیل شده است. در همین زمینه نیز در 

تاریخ 21 دى ماه جلسه اى در کمیته استیناف با حضور 
وکالى باشگاه هاى گل گهر، استقالل، سپاهان و پیکان 
برگزار و دفاعیات طرفین در این جلســه شنیده شد. حاال 
و پس از گذشــت چند هفته از روند این پرونده، قرار است 
امروز جلسه اى مهم و سرنوشت ســاز در کمیته استیناف 
برگزار شــود و به احتمال فراوان در پایان این جلسه رأى 
نهایى دربــاره پرونده بازیکن گابنى تیــم گل گهر صادر 

خواهد شد.

آشورى، اولین خرید تارتار؟

سه شنبه 
سرنوشت ساز

03

علیرضــا منظمــى، بازیکن 19 ســاله تیم ملــى جوانان و 
ذوب آهن که چندى پیش به صورت توافقى و با فسخ قراردادش 
از این تیم جدا شده بود، با دعوتنامه اى از لیگ کرواسى روبه رو 
شده است. طى نامه  اى که باشگاه اسالون براى این بازیکن 
فرستاده از او دعوت شده تا در تمرینات این تیم شرکت کند و 
در صورتى که تست هاى آمادگى را به خوبى پشت سر بگذارد 
با او قرارداد امضا خواهد شد تا عالوه بر صادق محرمى، یک 
ایرانى دیگر هم در لیگ کرواسى شاغل شود. تیم اسالون در 

حال حاضر در رتبه هشتم لیگ کرواسى قرار دارد.

ذوبى سابق در راه اروپا
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پس از شکایت «دارکو بیدوف»، مهاجم صربستانى، سابق 
سبزپوشان از باشــگاه ذوب آهن به دلیل بدهى مالیاتى، 
پنجره نقل و انتقاالتى این باشگاه بســته شد. در همین 
راستا باشــگاه ذوب آهن براى پرداخت این بدهى اقدام و 
اعالم کرد بدهى این بازیکن پرداخت شده و پنجره نقل و 
انتقاالتى این باشگاه باز شده است. همچنین مهدى تارتار 
و باشگاه ذوب آهن فعالیت خود را در فصل نقل و انتقاالت 
آغاز کرده انــد و به احتمال فراوان طــى روزهاى آینده از 

خریدهاى خود رونمایى خواهد کرد.

تیم سپاهان پس از شکست 3 بر یک مقابل مس رفسنجان، 
وارد تعطیالت نیم فصل فوتبال کشــور شد. شاگردان محرم 
نویدکیا با تصمیم کادرفنى تمریناتشــان را روز جمعه هشتم 
بهمن از سر مى گیرند. سپاهان که یکى از مدعیان قهرمانى 
لیگ بیست و یکم محسوب مى شود اکنون در رده سوم جدول 
قرار دارد. با توجه به صحبت هاى نویدکیا پس از دیدار سپاهان 
با مس، هواداران انتظار دارند در فرصت تعطیالت لیگ برتر 
اصالحات الزم در تیم صورت بگیرد تا با کسب نتایج خوب، 
شاهد جبران شکست هاى اخیر و همچنین کنار رفتن از جام 

حذفى باشند.

پنجره ذوبى ها باز شد

استراحت تا جمعه

گاندوها؛ بازنده 
سربلند با 12 شوت

سپاهان روزهاى خوبى را در لیگ برتر تجربه نمى کند 
و این تیم در هفته اول از دور برگشت لیگ برتر در زمین 
مس رفســنجان با نتیجه 3 بر یک شکست خورد تا از 

کورس قهرمانى عقب بماند.
ســپاهان همچنین در جام حذفى با شکست در برابر 
آلومینیوم اراك شــانس حضور در مرحله یک چهارم 
نهایى بازى ها را از دســت داده  اســت. بعد از شکست 
ســپاهان در برابر مس رفســنجان محرم نویدکیا در 
کنفرانس خبرى اعالم کرد بازى و مربیگرى در سپاهان 
لیاقت مى خواهد و ممکن است من در دو سه روز آینده 
تصمیمات جدیدى را در این زمینه اتخاذ کنم. مصاحبه 
محرم نویدکیا موجب شد تا برخى پیش بینى کنند یکى 
از احتماالت در روزهاى آینده جدایى محرم نویدکیا از 

صندلى مربیگرى تیم سپاهان هست.
یک روز بعد از شکست سپاهان در برابر مس رفسنجان 
باشگاه سپاهان هم با انتشار بیانیه اى از تماشاگران خود 
خواســت کمى صبر کنند تا باشگاه بعد از کارشناسى و 
دریافت گزارش هاى مربوطه در این زمینه در خصوص 
بهبود وضعیت تیم تصمیمات جدیــدى را اتخاذ کند. 
براساس خبرهاى رسیده از باشــگاه سپاهان اعضاى 
هیئت مدیره این باشگاه در تالش براى متقاعد کردن 
محرم نویدکیا و براى ادامه حضور در راس کادر فنى تیم 

سپاهان هستند به واقع پیام آنها براى محرم نویدکیا این 
است؛ بمان و به مبارزه ادامه بده!

موضوع مهمى که هیئت مدیره باشــگاه ســپاهان را 
مجاب کرده که همچنان از محرم نویدکیا حمایت کنند 
تواضع این مربى در کنفرانس خبرى بعد از بازى با مس 
رفسنجان اســت. جایى که خطاب به تماشاگران تیم 
سپاهان گفته از بازیکنان انتقاد نکند و هر انتقادى است از 
محرم نویدکیا صورت گیرد. به واقع اعضاى هیئت مدیره 
باشگاه سپاهان به این نتیجه رسیده اند محرم نویدکیا 
با پذیرفتن ایرادات فنى تیم و خود و با تالش هایى که 
در آینده خواهد داشــت مى تواند سرنوشت تیم را تغییر 
دهد. اما آنچه مسلم است در روزهاى آینده چند بازیکن 
تیم ســپاهان که به نظر مى رســد در بین آنها یکى دو 
بازیکن باتجربه و اسمى هم وجود دارند قربانى امتیازات 
ازدست رفته سپاهان شوند؛ به این دلیل که محرم نویدکیا 
هم از عملکرد آنها راضى به نظر نمى رسد و با گفتن این 
جمله که بازى در سپاهان لیاقت مى خواهد اعتراض خود 

را نسبت به عملکردشان نشان داده است. 
باشگاه سپاهان دراین زمینه اعالم کرده در دو سه روز 
آینده و بعد از بررسى شرایط تیم تصمیمات جدید اتخاذ 
شده براى بهبود شــرایط تیم را به اطالع هواداران تیم 

خواهد رساند.

محرم مى ماند 
ستاره ها مى روند

0

کمیته 
اجم 

ى 
 

ور 
یکان 
 حاال 
است 
یناف 
رأى

04

جان، 
محرم 
هشتم 
رمانى

جدول 
پاهان

گ برتر 
خوب، 
ز جام 

سر
کورس
ســپاه
آلومینی
نهایىب
ســپاه

کنفرانس
لیاقت
تصمیم
ن محرم
از احتم
صندلى
یک رو
باشگاه
خواســ
دریافت
و بهبود
براساس
هیئت م
محرمن

ستاره ها مى روند

ن و و و
وانکرد: من به هوادار حــق مى دهم و به همین 
طر عذرخواهى مى کنم. اما باید واقع بین باشیم. 
لیگ ذوب آهنى را تحویل گرفتیم که روز آخر در

دارم که  نداشته. من قبول افزایش بودجه هم د و
نتیجه گرفتیم و اتفاقات فوتبالى هم تاثیرگذار  د
 اما باید واقع بین باشیم. حاال چون مهدى تارتار 
ه تیم باید ششم هفتم بشود یا سهمیه بگیرد؟ در 

 ســال قبلى نتایج از این خیلى بدتر بود. ما در 
ستان مى توانســتیم هفت بازیکن لیگ 

رى بخریم و بازیکنان لیگ یکى باید
لیگ برتر و آیــا نتیجه بدهند یا یند

ر؟ هواداران باید صبور باشند و اگر 
 خواهند ذوب آهن به روزهاى 
عى قهرمانى اش برگردد که 
 آسیا افتخار کسب کرده بود، 
اید هم هزینه بیشترى کنیم 
 نظر بودجه ســرمایه گذارى 
م و هم صبور باشــیم. ما هم 

بتوانیم با تیــم هاى مثل گل  د
ر، مــس، فــوالد و... رقابت کنیم و 

با بودجه محــدود بگوییمکه باید ى توانیم
این کار را کنیم تم بشــویم. ما مى توانیم

انطور که در پــارس، نفت و پیکان کردیم 
 باید صبور باشیم. ما فقط هفت بازیکن لیگ 

رى خریدیم و باید در نیم فصل ترمیم کنیم و 
جذب کنیم تا سال  بتوانیم بازیکنان مدنظر را

م ن و و ن م
اما چاره چیست؟ باید کار و ترمیم کنیم تا نیم فصل 

داشته باشیم.دوم بهترى 

با این اتفاقات فوتبالى شانه خالى نمى کنم

اریکسن همبازى 
قدوس مى شود

محبى، پنجمین گلزن ایرانى لیگ پرتغال

تارتار:
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فقدان سند مالکیت
آقاى جواد قارى علویجه  فرزند حســین به وکالت از طــرف وراث مرحوم صغرى میرزائى 
علویجه فرزند جعفر و مرحوم رضا میرزائى فرزند محراب  باستناد دو برگ استشهاد محلى که 
هویت و امضاء شهود آن طى شماره 19025 - 1400/10/18 توسط دفترخانه 182 علویجه 
رسما گواهى شده مدعى است  که سند مالکیت ششدانگ  یک درب باغ ، پالك شماره 2725  
فرعى  واقع در علویجه یک اصلى  بخش 15  ثبت اصفهان که بنام ابتدا ششدانگ بنام صغرى 
نامبرده ثبت و سند صادر شده و بعدا طى اسناد انتقال 13655 الى 13659-2536/10/26 و 
8901-51/05/10 همگى تنظیمى دفترخانه 42 نجف آباد مقدار چهار دانگ و نیم مشاع از 
ششــدانگ پالك مرقوم به رضا میرزائى نامبرده مذکور انتقال گردیده و معامله دیگرى هم 
انجام نشده است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت  بى احتیاطى  مفقود شده است. چون 
درخواست صدورالمثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در 
این آگهى ذکرشده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار سه شنبه 1400/11/05 - 1264249 
/م الف-  رونوشت ســتاد اجراى فرمان حضرت امام ( ره ) - سرپرست ثبت اسناد و امالك 

مهردشت - نصراله علینقیان /11/104
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 باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شماره 4703 مورخ 1400/09/16 آقاى بهروز کریمى فرزند اله یار نسبت به ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 24/93 مترمربع قســمتى از پالك 1   فرعى از 537 اصلى واقع در 
قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/11/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/20 - 1264714/ 
 م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /11/105
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 باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شــماره 4783 مورخه 1400/09/21خانم رضوان یزدانى نجف آبادى فرزند نعمت اله 
نسبت به سه دانگ مشــاع و آقاى مجید حجتى فرزند اسمعیل نسبت به سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 147/11 مترمربع قسمتى از پالك شماره 820  اصلى واقع 
در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  1400/11/05 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/20 - 1264867/  

م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 
ازطرف آفرین میرعباسى / 11/107

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 باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شماره 3430 مورخه 1400/07/13خانم زهرا حجتى فرزند اسمعیل ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 91/89 مترمربع قسمتى از پالك شماره 130 اصلى واقع در قطعه10 نجف آباد  
واقع در بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان -  متقاضى طبق ســند رسمى شماره 47186-
90/05/13 دفترخانه 42 نجف آباد  مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/11/05  - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/20 - 1264858/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى -  سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /11/109
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140060302006006698- تاریخ: 1400/10/14 - جلســه هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مصوب 
1390/09/20 با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت 
تشکیل و پرونده کالســه 1400114402006001452 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم 

محمدتقى لطفى فروشانى مبنى بر صدور سند مالکیت نســبت به ششدانگ/ قسمتى 
از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش 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 ثبت در صفحه 429 دفتر 71 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشــته و تصرفات متقاضى نســبت 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 محمدتقى لطفى فروشانى به شناسنامه شماره 115 کدملى 1141489600 
صادره فرزند یداله نسبت به 6 دانگ یکباب کارگاه به مساحت 1759/78 مترمربع پالك 
شماره 1187 فرعى از 104 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر 

تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى 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 اشــاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/20- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/05- م الف: 1255340 - قائم مقام رئیس اداره راه و 
شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك 

خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /10/174

نتایج بررسى هاى انجام شــده نشان مى دهد که سطح 
آنتى بادى هاى خنثى کننده در برابر گونه اومیکرون در 
بدن افرادى که واکسن اسپوتنیک را دریافت کرده اند، به 
اندازه افرادى که واکسن فایزر را تزریق کرده اند کاهش 

پیدا نکرده است.
گروهى از محققان کشور روسیه و ایتالیا به منظور مقایسه 
میزان تأثیرگذارى دو نوع واکسن فایزر و اسپوتنیک بر 
گونه اومیکرون ویروس کرونــا مطالعه جدیدى انجام 
دادند. آن ها براى نیل بدین هدف، 68 فرد را مورد ارزیابى 
قرار دادند که 51 نفر آن ها با واکســن اسپوتنیک روسى 
واکسینه شــده بودند و 17 نفر دیگر نیز واکسن فایزر را 

دریافت کرده بودند.
اطالعات ارائه شده نشــان مى دهد که آنتى بادى خنثى 
کننده گونه اومیکــرون ویروس کرونــا در بدن 74/2 
درصد افراد واکسینه شده با واکسن اسپوتنیک مشاهده 
شده است، در حالى که این رقم براى افرادى که واکسن 
فایزر را دریافت کرده اند 56/9 درصد است. نتایج مطالعه 
دیگرى  نشان داد که واکســن فایزر قوى ترین واکنش 
ایمنى را در میان چهار واکسن فایزر، آسترازنکا، اسپوتنیک 
و سینوفارم به همراه داشته اســت. بنابراین الزم است 
مطالعات بیشترى در این زمینه صورت بگیرد تا نتایج به 

دست آمده در مطالعه جدید تأیید یا رد شود.

به گفته وزیر بهداشت واکسیناســیون کودکان 9 تا 12 
سال علیه کرونا بزودى آغاز خواهد شد.

وزیر بهداشــت با انتقــاد از اینکه اســتقبال چندانى از 
تزریق دز سوم واکسن نشــده، گفت: اکنون حدود 22 
درصد تزریق واکسن دز سوم در کشــور انجام شده و با 
توجه به شــیوع ســویه اومیکرون از مردم مى خواهیم 
که حتمــا واکسیناســیون خــود را با تزریق دز ســوم 

تکمیل کنند.
به گفته عین اللهى، ســویه اومیکرون قدرت ســرایت 
پذیرى بسیار باالیى دارد و در چند روز اخیر شمار بیماران 
سرپایى کرونا چهار برابر افزایش یافته که جاى نگرانى 

است و باید مردم به توصیه هاى مسئوالن بهداشتى در 
خصوص تکمیل واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه هاى 

بهداشتى توجه کنند.
وى تصریح کرد: کشورهاى همسایه، اروپایى و آمریکایى 
از لحاظ کرونا در وضعیت بدى هستند و رئیس جمهور 
کشور که به روسیه ســفر کرده بود، در ستاد ملى کرونا 
اعالم کرد که اوضاع این بیمارى در آن کشور نیز بسیار بد 
است و مرگ و میر نیز باالست، اکنون در وضعیت خوبى 

قرار داریم و باید این شرایط را حفظ کنیم.
به گفته عین اللهى، در شرایط کنونى مراکز درمانى آماده 

خدمت رسانى به بیماران کرونایى هستند.

واکسن اسپوتنیک مقاوم تر از 
فایزر است

واکسیناسیون کودکان 
به زودى آغاز مى شود

افزایش آسانسورى  
  ایسـنا | معاون بهداشـتى دانشـگاه علوم پزشکى 
شهرکرد با اشاره به وضعیت شیوع اومیکرون در مدیترانه 
شرقى که ایران نیز جزو این کشورها است گفت: حدود 35 
هزار مبتال به اومیکرون در این کشورها شناسایى شده است 
و در ترکیه و عربستان نیز آمار ابتال به اومیکرون به صورت 
آسانسـورى در حال افزایش اسـت و طبق پیش بینى 50 
درصد مردم تا چند هفته آینده به اومیکرون مبتال مى شوند. 

خطر براى 3 دسته
  مهر | معاون اجرایى معاونت درمان وزارت بهداشت 
با اشاره به افزایش بیماران سرپایى کرونا گفت: اومیکرون 
براى افرادى که بیمارى زمینـه اى و نقص ایمنى دارند 
و افـرادى که واکسـن نزده اند بسـیار خطرناك اسـت. 
محمدمهـدى فروزانفرادامـه داد: اگر تعـداد افراد مبتال 

بیشتر شود به مرحله بحرانى خواهیم رسید.

علت تأخیر توزیع آسترازنکا
  ایسـنا | رییس مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر 
اعالم کرد: واکسن آسترازنکا به اندازه کافى وارد کشور 
شده است. محمد مهدى گویا گفت: وقتى یک واکسن 
وارد کشور مى شود فرآیندى را طى مى کند تا اجازه تزریق 
به مردم پیدا کند.  در حال حاضر واکسن در اختیار ماست. 
منتها هنوز مدارك و مستندات آن به سازمان غذا و دارو 

تحویل نشده است.

آگهى تغییرات
شرکت بهین شــعله ســوزان کیان شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 37622 و شناسه 
ملى 10260551954 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/10/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
حمید فتوحى به کدملى 1289014701 بسمت 
مدیر عامل شرکت و عضو هیئت مدیره و مسعود 
امامى بــه کدملى 1284635813 بســمت 
رئیس هیئت مدیره و مریم نوید پور به کدملى 
1282691961 بســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره براى مدت دوســال انتخاب گردیدند. 
عبداله فوالد پور بــه کدملى 4170842431 
و مهدى دادخواه بــه کدملى 1287153984 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: 
چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و یکى از 
اعضاى هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر 
است. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1264025)

آگهى تغییرات 
شرکت شایان کشت پارت با مســئولیت محدود به 
شماره ثبت 54480 و شناسه ملى 14005117464 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى 
شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله کشــاورزى ، 
کوچه یخچال [12] ، بزرگراه ســردار شــهید احمد 
کاظمى ، پالك - 952 ، طبقه همکف و کد پســتى به 
شــماره 8174874743 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساســنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1264027)

آگهى تغییرات 
شرکت صحرا فوالد سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 66669 و شناســه ملــى 14009720025 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/10/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سرمایه 
شــرکت از محل مطالبات حال شــده ســهامداران 
و صدور ســهام جدید از مبلــغ 50000000 ریال به 
مبلــغ 30000000000 ریال افزایــش یافت و ماده 
5 اساسنامه بدین شــرح اصالح شد: سرمایه شرکت 
مبلغ 30000000000 ریال نقدى اســت منقسم به 
30000000 سهم 1000 ریالى بى نام عادى که تماما 
پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1264033)

آگهى تغییرات
شــرکت معمار نور قلب پردیس سهامى 
خاص به شماره ثبت 56132 و شناسه ملى 
14005825058 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/08/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمدزهره 
نســب بشــماره ملى1292069813 
بعنوان رئیس هیات مدیــره و مدیرعامل 
و محمدرضــا حقیقــى بشــماره ملى 
1841582591 بعنــوان نائــب رئیس 
هیات مدیره عباس معزى بشــماره ملى 
1740345215 بعنوان عضو اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
اســت. ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیات مدیره خواهد بود.همچنین 
هیات مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده 
40 اساســنامه را به مدیرعامل تفویض 
نمود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1264028)

آگهى تغییرات
شرکت شیشه هما شیشه ایرانیان سهامى 
خاص به شماره ثبت 52302 و شناسه ملى 
14004166418 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومــى عادى به طور فــوق العاده 
مورخ 1400/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - محمد مهربان کوپائى به شماره ملى 
5658873861، ســعید اخالقى به شماره 
ملى 1282656661 و علــى اکبر جلودار 
به شــماره ملى 0519581741 به عنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. - مهدى افتخار زاده به شماره 
ملى 2298161410 به عنوان بازرس اصلى 
و خاطره زیســتى چقا سبزى به شماره ملى 
1819218872 بــه عنوان بــازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. 
- روزنامه کثیراالنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1264030)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى رادین افزار پایا با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 42908 و شناسه ملى 
10260607476 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/04 
مجید یزدیان پور بشماره ملى 1292247142 
دارنده 500000 ریال سهم الشرکه ، با دریافت 
500000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق 
شرکت از شرکت خارج گردید . سرمایه شرکت 
از مبلغ 1500000 ریال نقدى به 1000000 
ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح 
زیر اصالح شد : سرمایه شرکت 1000000 
ریال نقدى اســت که تماما بــه صورت نقد 
پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت 
. لیست شرکاى شرکت و میزان سهم الشرکه 
هر یک پس از کاهش سرمایه : حمید یزدیان 
پور دارنده 500000 ریال ســهم الشرکه - 
محمد یزدیان پور دارنده 500000 ریال سهم 
الشــرکه . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1264051)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندســى رادین افزار پایا با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 42908 و شناسه ملى 
10260607476 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مــورخ 1400/10/04 ماده 
14 اساسنامه چنین اصالح گردید : هیئت مدیره 
شرکت مرکب از دو الى پنج نفر خواهد بود که در 
مجمع عمومى شرکا از بین شرکاء و یا از خارج 
از شرکا انتخاب میشــوند. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1264052)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى رادین افزار پایا با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 42908 و شناسه ملى 10260607476 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/10/04 حمید یزدیان پور بشــماره ملى 
1285031245 بعنوان رئیس هیئت مدیره - محمد 
یزدیان پور بشماره ملى 1271494078 بعنوان مدیر 
عامل و عضو هیئت مدیره براى مدت نامحدود انتخاب 
شدند . کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل : چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى 
و اوراق عادى و ادارى با امضــاى مدیرعامل منفردا و 
با مهر شرکت معتبر مى باشــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1264053)

روى موج کووید-19

یک فوق تخصص مراقبت هاى ویژه، نســبت به افزایــش موارد ابتال به 
اومیکرون در کشور هشدار داد و گفت: وقوع پیک ششم کرونا حتمى است.

نوید شفیق در مورد افزایش تعداد مراجعات بیماران کرونایى، اظهار داشت: 
در حال حاضر تعداد مراجعات سرپایى کرونا در روز 50 درصد افزایش پیدا 

کرده که اکثر آنها نیز مبتال به اومیکرون هستند.
وى با تاکید بر اینکه احتمال خطاى تست هاى اومیکرون زیاد است، افزود: 
در حال حاضر در همه آزمایشگاه ها کیت اومیکرون وجود ندارد و کیت هایى 

که به این نوع از ویروس حساس باشند در کشور کم است.
پزشک فوق تخصص مراقبت هاى ویژه بیمارستان لبافى نژاد با تاکید بر 
اینکه مرگ و میرهاى اومیکرون 60 درصد نسبت به نوع دلتا کمتر است، 
گفت: این در حالى است که 6 تا 7 برابر سرایت اومیکرون نسبت به دلتا در 
میان مردم بیشتر است و افراد مبتال به بیمارى هاى خاص و سالمندان بیشتر 

در معرض اومیکرون قرار دارند.
وى تاکید کرد: به دلیل بازگشــایى مدارس، کاهش رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى، ماسک نزدن و عدم فاصله گذارى اجتماعى صد درصد پیک ششم 
را خواهیم داشت که تعداد مبتالیان بیشتر از دلتا خواهد بود. فقط شاید مرگ 
و میرها کمتر باشد. اما در هر صورت دوباره پیک را خواهیم داشت و تمامى 

بیمارستان ها پر مى شود و فشار مضاعفى به کادر درمانى وارد خواهد شد.
شفیق در پاسخ به این ســوال که آیا تزریق دوز سوم واکسن مانع ابتالء به 
ســویه جدید کرونا خواهد بود یا خیر، اظهار داشت: واکسن به طور کامل 
نمى تواند مانع ابتالء به این بیمارى باشد همچنین حدود 10 درصد افرادى 
که مخالف واکسن هستند میزان ابتالء در آنها بیشتر خواهد بود و این نوع 
جدید باز هم همانند دلتا بر روى افراد مســن بیشــتر از جوانان تأثیرگذار 

خواهد بود.
رئیس بخش آى سى یو بیمارستان لبافى نژاد در پاسخ به این سوال که آیا 
کودکان بیشتر از سایر افراد در معرض این بیمارى هستند گفت: تحقیقاتى 
که در کشورهاى اروپایى و آمریکایى شده نشان مى دهد که کودکان نسبت 
به بزرگساالن بیشتر در معرض ابتالء هستند چرا که در کودکان راه هوایى 

فوقانى را درگیر مى کند به همین دلیل ابتالء به اومیکرون در کودکان بیشتر 
از نوع دلتا خواهد بود و در صورتى که کودکان با حجم باال به این بیمارى 

مبتال شوند احتمال بسترى نیز در آنها بیشتر است.
وى با اشــاره به اینکه بیماران خاص مانند دیابتى ها حتماً باید دوز سوم را 
تزریق کنند، افزود: تزریق دوز سوم تأثیر زیادى در عدم ابتالء و یا درگیرى 
خفیف بیماران خواهد داشت. پزشــک فوق تخصص مراقبت هاى ویژه 
بیمارستان لبافى نژاد عنوان کرد: افرادى که واکسن سینوفارم و یا برکت 

زده اند حتماً بعد از 4 ماه دوز سوم را بزنند.
شفیق گفت: توصیه مى شود هر واکسنى که در دسترس افراد است براى 
دوز سوم تزریق کنند اما مطالعات علمى نشان داده احتمال تقویت سیستم 
ایمنى در نوع مختلف واکسن نسبت به دوز اول و دوم، بیشتر است که البته 

این موضوع هنوز قطعى نشده است.
رئیس بخش آى سى یو بیمارستان لبافى نژاد با تاکید بر اینکه در حال حاضر 
هر کسى که احساس سرماخوردگى مى کند احتمال درگیرى با اومیکرون 
دارد، افزود: مدت زمان قرنطینه بــراى مبتالیان به این نوع ویروس 5 روز 
توصیه شده اما اگر عالئم ادامه پیدا کرد 10 روز قرنطینه شوند و حداقل دو 

هفته نیز فاصله گذارى اجتماعى را رعایت کنند.
شــفیق تاکید کرد: در حال حاضر مبتالیان به اومیکرون تعدادشان بیشتر 
شده اما تعداد بسترى هاى ما زیاد نشده که البته دو هفته بعد افزایش آمار 
مبتالیان خود را نشان مى دهد ولى در مجموع 50 درصد آمار مبتالیان کرونا 
درگیرى با اومیکرون گزارش شده است و به زودى سوش غالب در ایران 

اومیکرون خواهد بود.

وقوع پیک ششم حتمى است
ویروس اومیکرون در حال جایگزینى با دلتاســت و وزیر بهداشت از 
پیشنهاد به ستاد ملى مقابله با کرونا براى اعمال برخى محدودیت هاى 

کرونایى خبر داده است.
 امیکرون آخرین روزهاى پاییز در کشــور شناســایى شد و حاال در 
روزهاى سرد سال به دل نگرانى مردم و مسئوالن تبدیل شده است. 
ویروسى که سرعت سرایت آن 10 برابر واریانت دلتاست و تعداد موارد 

ابتال به آن در کشور به سرعت رو به افزایش است.
وضعیت موارد ابتال به ســویه اومیکرون در جهان بحرانى اســت و 
کشــورهاى اروپایى و آمریکا، درگیر موارد ابتال با اومیکرون هستند 
و روزانه بیش از 1500 نفر در آمریکا بر اثر این بیمارى جان خود را از 

دست مى دهند.
سیامک ســمیعى مدیر کل آزمایشــگاه هاى مرجع سالمت وزارت 
بهداشت گفت: گزارش هفتگى درصد موارد مثبت اومیکرون در کشور 
و در هر استان به ستاد ملى کرونا اعالم مى شود تا از میزان گردش این 

واریانت و سرعت انتشار آن مطلع شوند.
سمیعى مى گوید: مردم براى پیشگیرى از ابتال به اومیکرون و قطع 
زنجیره انتقال آن همچنان باید همان اقداماتى را انجام دهند که در 
مورد سایر واریانتها انجام مى دادند و افراد باید واکسیناسیون به موقع، 
استفاده از وسایل حفاظت فردى مناسب بویژه ماسک مناسب و اندازه 
صورت، حفظ فاصله فیزیکى و پرهیز از حضور در تجمعات، برقرارى 
تهویه مناسب در محل کار و زندگى، رعایت بهداشت و نظافت دست، 
رعایت آداب سرفه و عطسه کردن (مثال ســرفه و عطسه کردن در 

داخل آرنج) را مدنظر قرار دهند.
سمیعى گفت: به این دلیل که درمان یا مراقبت اختصاصى و متفاوتى 
براى این واریانت جدید وجود ندارد، هیچ تفاوتى نمى کند که فرد به 
اومیکرون یا دلتا مبتال شده باشد. به عبارتى راه مقابله، پیشگیرى و 

درمان در ابتال به اومیکرون مشابه دلتاست.

هشدارها درباره گردش 
اومیکرون در کشور
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موســوى چلک، مددکار اجتماعى با اشــاره بــه اینکه 
شــوربختانه در مقیاس جهانى کشــور ما از لحاظ میزان 
شــادى در پایین ترین رده ها قرار دارد گفــت: در برخى 
کشور ها مردم شــادترند و در کشــورى مانند ایران این 
شــادى به کم ترین اندازه ممکن وجــود دارد. وى افزود: 
شادى از حقوق مردم و یکى از نیاز هاى آن هاست و یکى از 
معیار هاى ارزیابى عملکرد دولت هاى گوناگون در جوامع 
مختلف نشاط اجتماعى ا ست. هنگامى که از نشاط اجتماعى 
و شادى سخن مى گوییم چیزى بسیار فراتر از خنده است. 
شادى یک احساس زودگذر است و بیشتر هم جنبه فردى 
دارد، اما هنگامى که از نشاط اجتماعى مى گوییم مولفه هاى 

خاص خود را دارد.

ایراِن غمگین

02

مهرماه سال جارى بود که سرپرست پیشین وزارت آموزش 
و پرورش از وجود 210 هــزار دانش آموز بازمانده از تحصیل 
در دوره ابتدایى و حدود 760 هزار دانش آموز تارك تحصیل 
در دوره متوسطه خبر داد. به اذعان کارشناسان و مسئوالن 
آموزش و پــرورش، آموزش غیرحضــورى در دوران کرونا 
بر جریان آموزش لطمه وارد کرده و چه بســا به شکل قابل 
توجهى بر شمار بازماندگان از تحصیل افزوده است؛ موضوعى 
که وزارت آموزش و پرورش باید براى آن برنامه جدى داشته 

باشد.

760 هزار تارك تحصیل

گزارش هاى اخیر نشان مى دهد اقدام به مهاجرت از ایران افزایش پیدا 
کرده است. بهرام صلواتى، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران به خبرآنالین 
مى گوید: هر زمان که شرایط اقتصادى و اجتماعى بهتر شود ما شاهد 
کاهش خروج ایرانیان از کشور هســتیم و برعکس وقتى فشارهاى 
اقتصادى بیشتر مى شود ما مى بینیم که مهاجرت روند صعودى مى گیرد.

روند مهاجرت ایرانیان از کشور سیر افزایشى 
دارد یا کاهشى؟

روند مهاجرت معموًال در بلند مدت فــراز و فرودهایى دارد، مهاجرت 
ایرانیان به خارج از کشور مواقعى رو به افزایش بوده و در موقعیت هاى 

دیگرى کاهش داشته است.
علت اصلى این کاهش یــا افزایش مهاجرت 

چیست؟
هر زمان که شــرایط اقتصادى و اجتماعى بهتر شود ما شاهد کاهش 
خروج ایرانیان از کشور هســتیم و برعکس وقتى فشارهاى اقتصادى 

بیشتر مى شود ما میبینیم که مهاجرت روند صعودى مى گیرد.
در یکى دو سال گذشته روند مهاجرت از ایران 

افزایشى بوده است؟
بله، در دو سه سال گذشــته با توجه به شرایط اقتصادى که پیش آمده 
مخصوصا مسئله تحریم ها، میل به مهاجرت بیشتر شده که در کنار آن، 
عوامل کششى و جاذبه اى خارج از کشور هم آن را تقویت مى کند، در 
واقع به هم پیوســتن این دو مورد باعث صعودى شدن روند مهاجرت 

مى شود.
وجود فرصت شغلى هم جزو همین جذاب بودن و 
کشش کشورهاى خارجى براى مهاجرت است؟

کشورهاى خارجى مخصوصا کشورهاى حوزه خلیج فارس و یا برخى 
از کشورهاى همســایه در بســیارى از بخش ها با کمبود نیروى کار 
متخصص روبه رو هستند و از این فرصت استفاده مى کنند تا برنامه هاى 
جذابى را براى جذب نیروى کار نیمه ماهر یا ماهر از ایران و بقیه کشورها 
پیشنهاد دهند. در این میان کشور ایران به خاطر تالطم هاى ارزى بیشتر 
مخاطب این وضعیت قرار مى گیرد و فرصت هاى شغلى جذابیت بیشترى 
براى مهاجرت ایجاد مى کند، براى همین است که ایرانى ها با داشتن 
مهارت هاى فنى حرفه اى یا حتى نیروهاى کم مهارت، نیمه ماهر و در 
مواردى با مهارت باال، براى مهاجرت جذب مى شوند. البته اینجا نکته اى 
وجود دارد و آن هم این است که معموال افراد براى مهاجرت به سطح 
مخارج توجه نمى کنند و تنها به سطح درآمد توجه مى کنند. مثال اگر شما 
با یک حقوق متوسط یا حداقلى در یک بازار کار بین المللى جذب شوید، 
با برابرى نرخ ارز دستمزدتان ماهانه باالى 50 میلیون تومان مى شود، 
اما باید درنظر داشته باشید که ســطح مخارج هم به همان میزان باال 
است. اگر ســطح درآمد را تبدیل مى کنید باید سطح مخارج را هم در 

نظر بگیرید.
آیا آمارى در خصوص جمعیــت مهاجر از ایران 

وجود دارد؟
در سالنامه مهاجرتى 1400 که همین سه چهار ماه پیش منتشر کردیم 
آمار مهاجرت ها آمده که قابل دسترس است، براساس منابع بین المللى 
جمعیت مهاجر ایرانى در دنیا در سال 1990 میالدى، بالغ بر 820 هزار 
نفر بوده است، که این رقم در سال 2020  میالدى به 1.8 میلیون نفر 
رسیده است، در واقع طى 30 سال گذشــته جمعیت مهاجران ایرانى 
2.2 برابر شده اســت. البته براســاس منابع داخلى ) دبیرخانه شوراى 
عالى ایرانیان) جمعیت مهاجران ایرانى خارج از کشــور 4.04  میلیون 
نفر برآورده شده که این آمار بر اســاس منابع بین المللى قابل راستى 

آزمایى نیست.
مقصد مهاجرت  ایرانى ها در سال هاى اخیر کدام 

کشورها هستند؟
در همان سالنامه مهاجرتى 1400 دقیقاً این بخش وجود دارد، جمعیت 
مهاجران در جهان بر اســاس دو معیاِر کشور محل تولد و شهروندى، 
آمارهاى متفاوتى دارد، بر اساس آمار سازمان ملل، چهار کشور آلمان، 
سوئد، هلند و فرانسه در اتحادیه اروپا در حال حاضر میزبان بیشترین 
تعداد مهاجر متولد ایران هستند.(انگلیس به دلیل خروج از اتحادیه اروپا 

از این لیست حذف شده است). براساس این آمار در سال 2020 ، کشور 
آلمان با152 هزار و 590 مهاجر متولد ایران در جایگاه نخســت قرار 
دارد. همچنین در سال 2020 بیشترین درخواست ویزاى ثبت شده و 
همچنین تعداد ویزاى شنگن صادر شده براى ایرانیان در اروپا، متعلق به 
کشورهاى آلمان، فرانسه و ایتالیا بوده است. لذا کشور آلمان اولین مقصد 
ایرانى ها براى مهاجرت به اروپاست. انگستان دومین مقصد مهاجرت 
ایرانى ها در خارج از اتحادیه اروپا است و در حال حاضر حدود 83 هزار و 
531 نفر ایرانى در این کشور زندگى مى کنند. همچنین استرالیا همواره 
یکى از مقصدهاى اصلى مهاجرت ایرانى ها در همه انواع مهاجرت از 
جمله مهاجرت کارى بوده و تعداد کل جمعیت ایرانى ها در استرالیا در 

این سال ها روندى صعودى داشته است.
صرف نظر از سال گذشــته، به طورکلى کدام 

کشورها بیشترین مهاجر ایرانى را دارند؟
دراین باره مجدد دو منبع وجود دارد، براساس منابع بین المللى مانند آمار 
بانک جهانى، امارات متحده عربى با 454 هزار نفر در رتبه نخست قرار 
دارد و بعد از آن آمریکا، کانادا، آلمان، ترکیه و انگلستان قرار دارند. اما 
براساس آمار شوراى عالى ایرانیان در سال 1399، کشور آمریکا با یک 
میلیون و 500 هزار ایرانى رتبه اول را دارد و به ترتیب کانادا، انگلستان، 

امارات، آلمان، ترکیه و استرالیا در رتبه هاى بعدى هستند.

در بررسى هاى شما بیشتر مهاجرت ها براى کار 
بوده یا تحصیل؟

به نکته خوبى اشــاره کردید، کمى تشخیص این مسئله سخت است 
چراکه گاهى عمــًال مهاجران تحصیلى همــان مهاجران اقتصادى 

هستند.
بیشتر توضیح مى دهید؟

ببینید، نیروى کار ماهر ایرانى براى تطبیق پذیرى اش با مهارت هاى 
بازار کار جهانى مشکالتى نظیر زبان انگلیسى، سطح استانداردها و غیره 
دارد، پس ما به طور طبیعى براى جذب شدن در بازارهاى کار بین المللى 
مشکالتى از این قبیل داریم. از طرف دیگر کشورهاى مهاجرپذیر به این 
جمع بندى رسیده اند که اگر بخواهند چه از ایران و چه از بقیه کشورها 
نیروى کار جذب کنند، مشکل تطبیق اســتانداردهاى مهارتى دارند، 
بنابراین دست به یک راهکار زدند، راهکار آنها پیشنهادات اغوا کننده 
و در عین حال جذاب براى جذب نیروى کارى که در ابتدا بخواهد در 
مقاطع تحصیلى درگیر شود است. یعنى کارکرد اصلِى جذب دانشجوى 
بین المللى در دنیا، تامین نیروى کار مورد نیاز براى بازار کار آن کشور 
است. براى همین کشورهاى مهاجر پذیر تصمیم گرفتند کمبود نیروى 
کار خود را از طریق سیستم دانشگاهى شان رفع کنند؛ به همین خاطر 
دانشجویان را از کشورهاى مختلف مى گیرند و نیروى کار را آنجا تربیت 
و با فرهنگ و زبان و مهارت هاى مورد نیازشان آشنا مى کنند. در عین 
حال جذب دانشجو باعث مى شود که مشــاغل آکادمیک هم براى 
کشورهاى پذیرنده ایجاد شود که در واقع با یک تیر دو نشان مى زنند. 
به همین خاطر االن جذب دانشجوى بین المللى در دنیا و مخصوصا 
کشــورهایى که با کمبود نیروى کار مواجه هستند به یک استراتژى 
اصلى تبدیل شده است. در چنین وضعیتى ایرانى ها وقتى که نمى توانند 
مســتقیم وارد بازار کاِر کشورها شوند از این مســیر میان بر استفاده 
مى کنند، به این معنا که حتى اگر در اینجا موقعیت شغلى و کار داشته 
باشند، بعضا رها مى کنند و از کانال تحصیلى اقدام به مهاجرت مى کنند 
 و بسته به مقطع تحصیلى شان که معموال هم در تحصیالت تکمیلى 
هستند، یکى دو سال یا بیشتر در کشور مقصد ادامه تحصیل مى دهند 

و بعداً روند جذب شدن در  بازار کار را طى مى کنند.
به نظر شــما زنان یا مردان کدامیک بیشترین 

تمایل و اقدام به مهاجرت را دارند؟
پاسخ دقیقى وجود ندارد اما مى شود گمانه زنى کرد. حدس ما این است 
که جمعیت بیکاِر فارغ التحصیل همان جمعیت بالقوه براى مهاجرت 
هســتند، طبق آمارها جمعیت فارغ التحصیل زنان ما خیلى بیشتر از 
مردان است بنابراین جمعیت بالقوه مهاجرین تحصیل کرده ما بیشتر 
باید زنان باشند، اما چون ما آمار دقیق مهاجرین ایرانى به خارج از کشور 
را به تفکیک زن و مرد نداریم همان طورکه گفتم پاســخ دادن به این 

سوال از نظر شواهد آمارى سخت مى شود.

مدیر رصدخانه مهاجرت ایران پاسخ مى دهد

اولین مقصد ایرانى ها براى مهاجرت کجاست؟

 مطالعات انجام شده در مورد مسمومیت متانول در دوران کرونا نشان 
داد که شیوع کرونا، گسترده ترین مسمومیت با متانول را در دهه هاى 

اخیر، در سراسر ایران و جهان ایجاد کرده است. 
بر همین اســاس، پژوهشــگران با انجام یک مطالعه سیستماتیک 
به بررســى اپیدمیولوژى مســمومیت با متانول در طول همه گیرى 
کوویــد-19 پرداختند و با جســتجو در پایگاه هــاى داده، مطالعات 
منتشر شده در این زمینه را استخراج کردند. پس از بررسى مقاالت، 
15 مطالعه اى که مرتبط با این موضوع بودند، مورد بررســى دقیق تر 

قرار گرفتند.
بر اساس اعالم این مطالعه، از سوى ســازمان پزشکى قانونى ایران 
گزارش شده است که تمامى اســتان هاى ایران، درگیر مسمومیت 
با متانول بوده اند و از بهمن 1398 تا فروردین 1399 نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 11 برابر شده اســت. عالوه بر این، گزارش شده 
که آمار رسمى در مورد مســمومیت با متانول و مرگ و میر به راحتى 
در دسترس نیست و ممکن اســت کمتر برآورد شود. اما همه مناطق 

ایران درگیر بودند. خوزستان، فارس و تهران بیشترین مناطق آسیب 
دیده را داشتند.

 بر اساس بررسى ها تا 13 اردیبهشت ســال 1399، پنج هزار و 876 
بیمار، بسترى شدند که از بین آن ها بر اساس گزارش وزارت بهداشت، 
534 مورد فوت در بیمارســتان بوده و 800 مورد فوت تاییدشده نیز 
توسط سازمان نظام پزشکى قانونى کشور که شامل مرگ هاى خارج 

از بیمارستان است، گزارش شده است.
این گزارش حاکى از آن است که میزان مرگ ومیر تخمین زده شده 
در ایران در محدوده 9 تا 14 درصد بوده است و استان تهران بیشترین 
تعداد فوتى را داشته است. در استان فارس میزان مرگ و میر ناشى از 
مسمومیت با متانول به 12/6 درصد رسید، اما تنها 2/7درصد از افراد بر 

اثر کووید-19 جان خود را از دست دادند.
یافته هاى ایــن مطالعه نشــان مى دهــد که شــیوع کووید-19، 
گسترده ترین مســمومیت با متانول را در دهه هاى اخیر، در سراسر 

ایران و جهان ایجاد کرده است. 

 فرماندار ویژه شهرستان رى گفت: اگر خواهان حل مشکالت کشور 
و کاهش آسیب هاى اجتماعى هستیم باید به نظام تعلیم و تربیت نگاه 

ویژه اى داشته باشیم.
حسین توکلى کجانى اظهار داشــت: در سیاست هاى ابالغى رهبر 
معظم انقالب به مبحث شوراى آموزش و پرورش اشاره و تاکید شده 
است که همه باید در این حوزه مشارکت داشته باشند تا بتوانیم خروجى 

خوبى براى نسل هاى آینده داشته باشیم.
معاون استاندار تهران خاطرنشان کرد: فرهنگیان ما قشرى زحمتکش 
و سرمایه هاى ارزشمند هستند که در کنار فعالیت در امر تعلیم و تربیت 
جامعه، در فراز و نشیب ها و برهه هاى مختلف تاریخى انقالب همیشه 

نقشى اساسى داشته و همسو با سیاســت هاى کالن نظام مقدس 
جمهورى اسالمى حرکت کرده اند، مانند موضوع کرونا که ما شاهد 
عملکرد بســیار خوبى در مجموعه آموزش و پرورش به ویژه بحث 

تزریق واکسن در میان معلمان، کادر آموزشى و دانش آموزان بودیم.
فرماندار ویژه شهرستان رى یاد آور شد: شوراهاى آموزش و پرورش 
نماد همفکرى و مشارکت در جهت پیشبرد اهداف حوزه سوادآموزى، 
دانش و علم در جامعه است و امروز نگاه کالن در مجموعه دولت و 
وزارتخانه هاى متولى بر این است که شوراهاى آموزش و پرورش باید 
به این سمت حرکت کند که نقش آنها صرفاً در حوزه پشتیبانى نباشد 

و تمامى حوزه ها مرابط را شامل شود.

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالى مناطق آزاد تجارىـ  صنعتى 
و ویژه اقتصادى گفت: تشکیل اتاق فکر با حضور نخبگان و صاحب 
نظران در مناطق آزاد و با هدف کاهش آسیب هاى اجتماعى در دستور 

کار شورایعالى مناطق آزاد کشور قرار گرفته است.
سعید محمد افزود: بیش از یک و نیم میلیون نفر از شهرهاى مختلف 
در مناطق آزاد زندگى مى کنند. وى در ادامه سخنان خود تصریح کرد: 
تشکیل اتاق فکر الزمه ایجاد تعامل ســازنده میان جامعه بانوان و 

مدیران مناطق آزاد است.
مشاور رییس جمهور افزود: بخش عمده اى از آسیب هاى اجتماعى 

مسائل و مشکالت اقتصادى است و باید براى مرتفع کردن مشکالت 
موجود برنامه ریزى هاى الزم انجام شود.

به گفته محمد، توانمندسازى بانوان یکى از موضوعات مهمى است که 
در دستور کار دبیرخانه شورایعالى مناطق آزاد تجارى-صنعتى و ویژه 

اقتصادى کشور قرار گرفته است.
وى نقش مهم سرمایه گذاران جهت ایجاد فرصت هاى جدید شغلى 
براى بانوان را فرصت مناسبى در مناطق آزاد برشمرد و گفت: استفاده 
بهینه از ظرفیت هاى سرمایه گذاران در خصوص توانمندسازى بانوان 

هنگام اخذ پروانه؛ به عنوان بخشى از قرارداد پیش بینى شود.
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سید مجتبى حورایى مشاور خانواده گفت: یک زن وقتى 
التهاب دارد و به هم ریخته یا خســته است با گفت وگو به 
آرامش مى رسد، زمانى به آرام یافتگى روانى خواهد رسید 
که صحبت کند، اهمیتى ندارد که در چه زمینه اى صحبت 
کند بلکه تنها صحبت کردن به او کمک مى کند که تخلیه 
روانى ایجاد شــده و آرام گیرد. در نقطه مقابل، مردکامًال 
برعکس است، البته استثنائاتى نیز وجود دارد، شکل آرام 
یافتگى آقایان با سکوت است یعنى یک مرد وقتى از لحاظ 
روحى به هم مى ریزد، خســته است یا التهابى دارد باید به 

حال خود واگذار شود.

توجه به تفاوت ها
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عطاءا... محمدى، روانشناس شخصیت معتقد است، شروع 
آموزش برخى دانش آموزان مصادف با شیوع کرونا و تعطیلى 
مدارس بود و این امر هویــت دانش آموزى را تضعیف کرده 
است. وى درخصوص تاثیر آموزش مجازى که طى پاندمى 
کرونا اتفاق افتاد، اظهار داشت: همه گیرى کرونا طى دو سال 
اخیر همه جنبه هاى زندگى بشر را تحت تاثیر قرار داد. براى 
برخى دانش آموزان و دانشــجویان، پذیــرش در مدارس و 
دانشگاه ها مصادف با پیدایى کرونا بود و این قشر نتوانست 
محیط حقیقى آموزش (حضور در کالس درس، حیاط مدرسه 

و...) را تجربه کند.

تضعیف 
«هویت دانش آموزى»
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معاون بیمه و خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت جزئیات 
برقرارى پوشــش بیمه اى مناطق محروم حاشیه شهرها را 
تشریح کرد.مهدى رضایى، درباره برقرارى پوشش بیمه اى 
براى حاشیه نشینان شــهرها، گفت: حدود 2020 منطقه در 
کشور تحت عنوان حاشیه شــهرها شناسایى کردیم که این 
مناطق کم  برخــوردار بوده و داراى محدودیت هاى نســبى 
هستند. یکى از خدمات مهم مورد نظر براى این افراد، حوزه 
سالمت است که گام اول دستیابى راحت به خدمات با بیمه 

کردن افراد محقق مى شود.

بیمه حاشیه نشینان

 شیوع گسترده
 مسمومیت با متانول
 در همه گیرى کرونا

عضو هیات علمى دانشــگاه علوم پزشــکى شهید 
بهشتى گفت: نتایج بررسى ها نشان مى دهد رفتارهاى 
ضد اجتماعى در حوزه ترافیک در مردان حدود ســه 
برابر بیشتر از زنان اســت. دکتر حمید سورى افزود: 
شیوع این رفتار ناپسند در دنیا بســیار زیاد و در حال 

افزایش است. 
سورى، افزایش ناایمنى، گسترش رفتارهاى مغایر با 
قوانین راهنمایى و رانندگى و احتمال افزایش سوانح، 
مصدومان و مجروحان را از ویژگــى هاى این اقدام 
برشــمرد و گفت: معموال رفتار این افراد داراى منشأ 
روانى یا منشأ اجتماعى است؛ یعنى فشار هم ترازان 
و هم سن و ســال ها و ممکن است به عنوان عوامل 

موقتى هم سبب رفتارهاى ضداجتماعى شود.
وى، بوق زدن هاى مکرر، ایجاد ســروصدا، تغییر در 

وضعیت رانندگى مانند الیى کشیدن و دوردور زدن ها 
را از جمله حرکات و رفتار این افراد دانست و گفت: این 

افراد معموال رفتار یک رانندگى رقابت جویانه را دارند 
و به عبارتى رفتارهاى آنها خطرپذیر است.

ســورى با بیان اینکه عوامل محیطــى مانند ازدحام 
ترافیکــى در ایجــاد رفتارهــاى ضــد اجتماعــى 
نقش دارند، گفــت: اغلب، بارها تجربــه کردیم که 
در محیط هاى شــهرى رانندگانى که در یک الین 
مشــخصى قرار دارند و مى خواهند وارد یک مسیر 
دوربرگردان یا انحرافى از یک خیابان اصلى یا بزرگراه 
شوند، بدون توجه به حقوق دیگران این کار را انجام 
مى دهند که این یک رفتار ناپســند و  ضد اجتماعى 

است.  
ســورى افزود: همچنیــن هنگامى کــه در جاده ها 
و راه هاى مواصالتى بین شــهرى ترافیک مى شود، 
برخى رانندگان در شــانه هاى خاکى جاده ها رفت و 
آمد مى کنند که این کار ســبب آزار و اذیت دیگران 
مى شود و همچنین مى تواند زمینه سوانح و تصادفات 

را فراهم کند.
سورى خاطرنشــان کرد: معموال اغلب روزانه شاهد 
چنین رفتارهایى در اطراف خود هستیم. در حالى که 
برخورد با این افراد به صورت جدى صورت نمى گیرد 
یا مشکالتى در قوانین وجود دارد؛ به عبارتى نقص در 
قوانین داریم یا دســتگاه هاى متولى در این زمینه با 

جدیت برخورد نمى کنند.
  ســورى گفت: رفتارهاى ضد اجتماعــى صرفًا در 
محیط هاى ترافیکى یــا در راه به عنوان راننده، عابر 
پیاده، موتور سیکلت ســوار یا دوچرخه سوار و امثال 
اینها محدود نمى شود و این اشخاص در همه شئونات 
زندگى این رفتارها را دارد. ایــن رفتارها معموال غیر 
اخالقى اســت و جامعه در مواجهه با آن احســاس 

رضایت ندارد.

مردان 3 برابر زنان رفتارهاى ضد اجتماعى در رانندگى دارند

کاهش آسیب هاى اجتماعى 
با نگاه ویژه به نظام تعلیم و تربیت

تشکیل اتاق فکر  با هدف کاهش آسیب هاى اجتماعى
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نشست هم اندیشــى اداره کل تامین اجتماعى 
استان و دانشگاه اصفهان برگزار شد.

به گزارش اداره روابط عمومى تامین اجتماعى 
استان اصفهان، دکتر شــایمى معاون ادارى و 
مالى دانشــگاه اصفهان  در این نشست اظهار 
داشــت: بحث تامین اجتماعى یــک امر پویا 
اســت و قوانین آن به فراخور زمان باید تجدید 

نظر شود.
وى تصریح نمود: امروز یکى از راه هاى به روز 
کردن مباحث تامین اجتماعى ،گفتمان است که 
در آن، مسائل بیمه طرح و در مرحله بعدى با یک 
نگاه ایده پردازانه به مشکالت پرداخته مى شود.
دکتر ریاضى مدیرکل تامین اجتماعى اســتان 
اصفهان هم گفت: صندوق هاى بازنشســتگى 
نیز جزو مسائل بحرانى چالشى کشور است که 
باید براى رفع موانع و مشکالت به دنبال اصالح 
آنها باشیم، مشکالت این صندوق ها باید مورد 

توجه حاکمیت قرار گیرد.
وى در خصوص ایجاد ارتباط دانشگاه اصفهان 
و ســازمان تأمین اجتماعى براى توسعه بیشتر 
خدمات، اظهار کرد: با دانشــگاه در مواردى از 
جمله کارگاه سازمان تأمین اجتماعى و جایگاه 
دانشــگاه به عنوان پژوهشــگاه براى سازمان 
تأمین اجتماعى مى توان همکارى هاى خوبى 
داشت و سعى کردیم تا جاى ممکن مشکالت 
دانشــگاه را رفع کنیم و همیشه تالش کردیم 
تا مشــکالت بیمه اى دانشــگاه حل شود، با 
دانشگاه خوراســگان نیز براى رفع مشکالت 

بیمه برنامه هایى داشتیم.
ریاضى ادامه داد: الزم است همکارى سازمان 

تأمین اجتماعى با دانشــگاه دوجانبه باشد، در 
مواردى که دانشگاه مى تواند به سازمان کمک 
کند، باید ستاد مرکزى سازمان مباحث را مطرح 
کند تا با طرح مســائل بتوان به توسعه سازمان 
تأمین اجتماعى کمک کــرد، تعامالت به ویژه 
مباحث پژوهشــى باید با کمک دانشگاه بهبود 
یابد و در خصوص آنها باید برنامه ریزى شود تا 

اقدامات الزم انجام گیرد.
وى با بیان اینکه در شــرایط فعلى شاهد افول 
پایدارى صندوق هاى بازنشســتگى هستیم، 

ادامه داد: عالوه بر چالش آب و محیط زیست، 
صندوق هاى بازنشســتگى نیز جزو مســائل 
بحرانى چالشى کشور اســت که باید براى رفع 
موانع و مشکالت به دنبال اصالح آنها باشیم، 
مشــکالت ایــن صندوق ها باید مــورد توجه 
حاکمیت قــرار گیرد و در قوانیــن و بودجه نیز 
باید اقداماتى در خصوص رفع چالش هاى آنها 

انجام شود.
مدیرکل تامین اجتماعى استان اصفهان افزود: 
الزم است بدانیم ســازمان تأمین اجتماعى به 

عنوان یک صندوق بازنشستگى داراى اصول 
و ساختار خود است، این سازمان برنامه هایى را 
براى جامعه و ذى نفعان تعریف کرده تا با خدمات 
ســازمان و ماهیت صندوق بازنشستگى آشنا 
شود و برگزارى گفتمان ها در حوزه دانشگاه ها 
و دانش آموزان نیــز به همین منظور اســت، 
تالش شده تا مفاهیم تأمین اجتماعى به کتب 
دانش آموزى ورود کند تا در سطح دانش آموزى 
نیز زمینه آشــنایى با مفاهیــم و کارکردهاى 

سازمان تأمین اجتماعى فراهم شود.

هم اندیشى اداره کل تأمین اجتماعى 
و دانشگاه اصفهان

رئیس اداره گردشگرى شهردارى اصفهان از برنامه «گردشگرى 
مرکز-پیرامون» بــا هدف بازدیــد از جاذبه هاى گردشــگرى 

شهرستان هاى پیرامون اصفهان خبر داد. 
علیرضا مساح اظهار داشت: این برنامه در نظر دارد که شهروندان 
کالنشــهر اصفهان را براى بازدید از جاذبه هاى گردشــگرى به 

شهرستان نجف آباد، خمینى شهر و پیربکران اعزام کند. 
وى گفت: شــهردارى اصفهان با ارائه 50 درصد هزینه در برنامه 
«گردشــگرى مرکز-پیرامــون» در نظر دارد تا شــرایط بازدید 
شهروندان کالنشهر اصفهان را در نیم روز فراهم کند تا گردشگران 
بتواننــد از جاذبه هاى گردشــگرى شهرســتان هاى نجف آباد، 

خمینى شهر وپیربکران بازدید کنند. 
وى با اشــاره به مســافت نزدیک شــهرهاى مقصــد در برنامه 
«گردشــگرى مرکز-پیرامون»، افزود: خدماتى از قبیل اتوبوس، 
راهنما، پذیرایى و ورودى رایگان براى بازدید از اماکن تاریخى در 
این برنامه گردشگرى ارائه مى شود. وى خاطرنشان کرد: افرادى که 
قصد شرکت در برنامه گردشگرى مرکز-پیرامون را دارند، مى توانند 
براى ثبت نام به فرهنگسراهاى شــهردارى و اداره گردشگرى در 
ســاعات ادارى مراجعه کنند.  گفتنى اســت؛ اداره گردشگرى در 
نظر دارد در آینده اى نزدیک، تعداد شهرهاى خود را اضافه کرده و 

سفرها را از نیم روز به یک روز تغییر دهد.

برنامه بازدید از جاذبه هاى 
گردشگرى شهرستان هاى 

پیرامون اصفهان

مدیر آبفاى شاهین شهر گفت: بیش از 2500 متر از خطوط انتقال 
و شبکه فرسوده فاضالب شاهین شــهر در سال جارى، اصالح و 

بازسازى شده است.
شاهرخ شریفى در نشست خبرى با اصحاب رســانه اعالم کرد: 
شــبکه فاضالب این شــهر درحدود 50 ســال قدمت دارد که

 بخش هاى زیادى از آن فرســوده شــده و به همین دلیل نیاز به 
بازسازى فورى دارد.

وى افزود: کل طول شبکه فاضالب شهرهاى شاهین شهر و گز در 
حدود 455 هزار متر و کل طول خطوط انتقال در حدود 25 هزار و 
500 متر است که در سال اخیر نزدیک به سه هزار متر آن اصالح 

شده است.
این مقام مسئول به فرسودگى شــبکه و خطوط انتقال فاضالب 
خیابان هاى طالقانى و شهید مدرس شاهین شــهر اشاره کرد و 
گفت: از مجموع 6500 متر خط انتقال فاضالب این خیابان با قطر 
1400 میلیمتر تاکنون در حدود 1400 متر اصالح شده و بازسازى 
و اصالح 1200 متر دیگر آن با اعتبارى بالغ بر 35 میلیارد تومان از 

محل منابع داخلى در حال انجام است. 
مدیر آبفاى شاهین شــهر گفت: اصالح 1200 متر از خط انتقال 
فاضالب خیابان شهید مدرس شاهین شهر به قطر 600 میلیمتر نیز 
با اعتبارى بالغ بر 8 میلیارد تومان از محل منابع داخلى در حال انجام 
است که تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکى داشته و امیدواریم تا 

پایان سال به پایان برسد. 

اصالح خطوط انتقال و شبکه 
فرسوده فاضالب شاهین شهر

شهردارى  تیران در نظر دارد به استناد موافقتنامه هاى شماره 1400/100/692، 
مورخ 1400/08/10 شوراى اسالمى شهر تیران نسبت به فروش یک قطعه 
زمین با کاربرى مسکونى واقع در فاز یک شهرك بهارستان مطابق با شرایط 
مندرج در اســناد و ضمائم مزایده اقدام نماید. متقاضیان مى  توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر و اخذ و تحویل فرم شرکت در مزایده از تاریخ چاپ 
این آگهى به شهردارى مراجعه نمایند. الزم به ذکر است مهلت تحویل اسناد 
به دبیرخانه محرمانه شــهردارى تیران پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 

1400/11/16 مى باشد. 
حسن حجتى - شهردار تیران

آگهى مزایده نوبت سوم

م.الف:1262542      

چاپ دومچاپ دوم

شهردارى شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2532/ش مورخ 1398/10/22 
شوراى محترم اسالمى شــهر در نظر دارد براى تامین منابع مالى پروژه مترو 
شاهین شهر به اصفهان، تعداد 20 قطعه زمین مسکونى واقع در بلوار طالقانى، 
ورودى شهرك پردیس، طرح تفکیکى نیایش را با قیمت کارشناسى و از طریق 

آگهى مزایده به صورت نقد به فروش برساند. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده مى بایستى در ساعات 
ادارى به واحد حسابدارى شهردارى مراجعه و پیشنهادهاى خود را حداکثر تا پایان 
وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1400/11/17 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. 

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

آگهى مزایده عمومى (نوبت اول)

م.الف: 1262509   

آ چاپ دومچاپ دوم


