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9 میلیون سالمند در جامعه وجود داردتغییر رنگ کرونایى اصفهانچرا فصل دوم «جزیره» ساخته نمى شوددیپلماسى پسته اى ایران! نویدکیا و احتمال بازنگرى در حرف هاى چند هفته قبل اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

رتبه ایران در 
میان کشورهاى 

مهاجر فرست 

عملیات بزرگ شناسایى سارقان در اصفهان
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وضع آب و دماى 
اصفهان تا شب
 عید نوروز

کارشناس تحوالت جمعیت ایران و جهان با بیان اینکه از 
جمعیت 85 میلیون نفرى ایران، قریب به چهار میلیون نفر 
«مهاجرفرستى» رخ داده است، گفت: حدود 47 درصد این 
افراد در آمریکاى شمالى، 29 درصد در اروپا، 14 درصد در 

کشور هاى آفریقایى و عربى و 10 درصد در کشور هاى آسیا و...

معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان گفت: فعالیت سامانه هاى بارشى 
در این استان و سرچشمه هاى آبى زاینده رود در 
بهمن ماه به ویژه در دو هفته ابتداى آن کاهش 

خواهد یافت.
نوید حاجى بابایى با بیان اینکه بارش هاى بهمن 
ماه در استان اصفهان نسبت به ماه دى کاهش 
خواهد داشت، اظهار داشت: کاهش نسبى بارش 
به ویژه در دو هفته اول بهمن رخ خواهد داد و این 

تضعیف سامانه هاى...

زمزمه افزایش قیمت نان در اصفهانزمزمه افزایش قیمت نان در اصفهان
معاون استاندار: ابتداى سال آینده باید در خصوص معاون استاندار: ابتداى سال آینده باید در خصوص 

افزایش قیمت نان چاره اى اندیشیده شودافزایش قیمت نان چاره اى اندیشیده شود
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2 طرح عملیاتى مهم پلیس در آستانه سال جدید

کاپیتان ذوب آهن:

همه آرزوى داشتن حدادى فر را داشتند
کاپیتان ذوب آهن معتقد است این تیم بازیکنانى را از دست داده که اکنون جزو بهترین 
بازیکنان تیم هایشان هستند و مى گوید قاسم حدادى فر بازیکنى بود که همه باشگاه ها 
آرزویش را داشتند. مسعود ابراهیم زاده درباره عملکرد ذوب آهن در نیم فصل اول اظهار 
کرد: بد نبودیم اما بهتر از این هم مى توانیم باشیم. شرایط تیم مان نسبت به دو فصل 

گذشته بهتر است اما به هر حال جاى ذوب آهن اینجا نیست...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

معاون اداره کل هواشناسى استان
 توضیح مى دهد؛

اصفهان با
 کمبود برق 
مواجه است

منبع انتشار بوى نامطبوع در  لنجان ناشناخته است
20 مورد پایش بى نتیجه روزانه و شبانه و در ساعات مختلف

3

دوئل «امیِد» سپاهاندوئل «امیِد» سپاهان
 با یار تکنیکى دراگان

استاندار خبر داد؛استاندار خبر داد؛

هفته فرهنگى هفته فرهنگى 
اصفهان در اصفهان در 

خارج  برگزار خارج  برگزار 
مى شودمى شود
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دبیرکل ستاد مبارزه با دبیرکل ستاد مبارزه با 
مواد مخدر کشور:مواد مخدر کشور:

سن ابتال به سن ابتال به 
اعتیاد در اعتیاد در 

ایران ایران 2424 سال  سال 
استاست
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حمید جبلى: حتى حمید جبلى: حتى 
هنرمند قدیمى سینما و تلویزیون از کتاب هنرمند قدیمى سینما و تلویزیون از کتاب 

خاطرات چاپ شده اش مى گویدخاطرات چاپ شده اش مى گوید
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گزارش عملکرد 
شهردارى نصرآباد  
در شش ماهه اول 

سال 1400
به استناد ماده 71 قانون شهرداریها 
ارائه عملکرد 6 ماه اول سال 1400 به 
شرح جدول ذیل جهت استحضار عموم 

گزارش هزینه هاى شهردارى در 6 ماه اول سال 1400شهروندان ارائه مى گردد.

گزارش درآمد هاى شهردارى در 6 ماه اول سال 1400

شهردارى نصرآباد

عملکرد  شش ماهه مصوب ساالنهعنوانکد طبقه  بندى 

34,924,000,00022,116,819,254درآمدهاى ناشى از عوارض عمومى110000
276,000,000635,889,561درآمدهاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى120000

1,050,000,0002,421,023,397بهاى خدمات و درآمدهاى موسسات انتفاعى شهردارى130000

1,250,000,000903,321,666درآمدهاى حاصل از وجوه و اموال شهردارى140000
500,000,000201,767,180اعانات ، کمک هاى اهدایى و دارائى ها150000
2,000,000,0003,362,658,305واگذارى دارایى سرمایه اى160000
0347,764,005ماده 101 قانون شهردارى100000
2,000,000,0003,014,894,300فروش اموال غیر منقول200000
40,000,000,00029,641,479,363جمع کل منابع300000

کد طبقه 
عملکرد شش ماهه مصوب ساالنهعنوانبندى 

کالبدى و 1
2,200,000,000803,400,000شهرسازى 

ایمنى و 2
10,354,000,00012,314,982,115مدیریت بحران 

3,400,000,0005,468,929,102محیط زیست3

حمل و نقل و 4
5,050,000,0005,607,272,000ترافیک

273,250,000195,369,805خدمات مدیریت 5

اجتماعى و 6
 100,000,000فرهنگى

 
جمع کل 
مصارف 

شهردارى 
21,377,250,00024,389,953,022

عملکرد شش ماه مصوب ساالنهعنوان کد طبقه بندى

13,685,000,0008,224,447,053جبران خدمات کارکنان100000
3,088,500,0002,596,110,906استفاده از کاالها و خدمات110000

37,500,0000هزینه هاى تامین مالى و دارایى120000

1,182,500,000720,000,000کمک هاى بالعوض130000
3,466,500,0002,345,565,642رفاه اجتماعى140000
100,000,000118,572,000سایر هزینه ها150000
16,940,000,00020,130,289,578تملک دارایى هاى سرمایه اى160000
14,040,000,00014,878,370,476ساختمان و سایر مستحدثات17000

2,900,000,0005,251,919,102ماشین آالت و تجهیزات200000
01,666,668,000تملک دارایى هاى مالى 
01,666,668,000بازپرداخت اصل و سود تسهیالت داخلى 

و...

ه است
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همه آرزو
کاپیتان ذوب آهن معت
بازیکنان تیم هایشان
آرزویش را داشتند. مس
کرد: بد نبودیم اما به
گذشته بهتر است ام
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معاون اجتماعى پلیس فتا انتظامى کشور گفت: تاکنون 
65 پرونده مرتبط بــا متهم مبنى بر فــروش خودرو به 
صورت مجازى در نقاط مختلف کشــور شناسایى شده 

است.
سرهنگ پاشایى گفت: در پى ارجاع پرونده هایى به پلیس 
فتا یکى از استان هاى جنوبى کشــور مبنى بر مشاهده 
آگهى در بازار هاى آنالین با موضوع فروش خودرو و به 
دنبال آن کالهبردارى از قربانیان، موضوع به صورت ویژه 

در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى پلیس فتا، معاون اجتماعى 
پلیس فتا انتظامى کشور گفت: متهم با معرفى خود تحت 

عنوان کارمند ارگان هاى دولتى و وکیل دادگسترى اقدام 
به کالهبردارى کالن از شهروندان تحت عنوان فروش 

خودرو مى کرد.
متهم پرونده در یکى از شهرستان هاى کشور دستگیر شد 
و در بازرسى از محل اختفاى وى پنج دستگاه گوشى تلفن 

همراه مورد استفاده در فرآیند ارتکاب جرم کشف شد.
از ابتداى دى امســال 12 فقره کالهبردارى رایانه اى در 
بستر بازار هاى آنالین و شبکه هاى اجتماعى خارجى به 
ارزش مالى چهار میلیارد و 800 میلیون تومان شناسایى 
و منهدم شــد و 18 نفر نیز دســتگیر و به مراجع قضایى 

معرفى شدند.

رئیس مجلس شــوراى اســالمى در پاســخ به انتقاد 
نماینده مهریز و بافق از بى اطالعى نمایندگان مجلس 
در خصــوص جزییــات قراردادهاى ایــران با چین و 
روســیه، تأکید کرد: از نظر حقوقى قراردادى بســته

 نشده است.
محمدرضا صباغیان در تذکرى شفاهى در جلسه علنى 
دیروز (چهارشنبه) مجلس بیان کرد: گفته مى شود که 
بین ایران با چین و ایران با روســیه قراردادهایى بسته 
شده اما مجلس اصًال در جریان جزئیات این قراردادها 
نیست. بر اساس قانون اساسى هر قراردادى که با سایر 
کشورها بسته مى شود باید در مجلس به تصویب برسد.

وى در ادامه اظهار کرد: امــروز اگر مردم از نمایندگان 
خود در خصوص جزئیات این قراردادها سئوالى کنند ما 
پاسخى براى گفتن نداریم. انتظار داریم رئیس مجلس 
در این زمینه روشن ســازى کند. آقاى قالیباف رئیس 
مجلس مقتدرى است و در آغاز به کار مجلس یازدهم 
نیز اعالم کرد که جایگاه مجلــس را ارتقا مى دهد. اما 
بى اطالعى مجلس از جزئیات این قراردادها به تدریج 
منجر به نزول جایگاه مجلس در سطح جامعه مى شود.

محمدباقر قالیباف در پاســخ به تذکــر صباغیان بیان 
کرد: از نظر حقوقى قراردادى بسته نشده است، وگرنه 

مجلس در جریان آن قرار مى گرفت.

کالهبردارى با عنوان 
فروش اینترنتى خودرو

قراردادى با چین و روسیه 
بسته نشده است

واریز سود تا پایان سال
  فارس| معاون امور تعاون وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعى گفت:  بر اســاس پیگیرى 
کارگروه سهام عدالت،  سود سهام عدالت مربوط 
به عملکرد سال 99 تا پایان ســال جارى براى 
مشموالن سهام عدالت پرداخت مى شود. مهدى 
مسکنى در مورد اینکه براى دریافت سود سال 99 
سهام عدالت و توزیع آن بین 49 میلیون مشموالن 
سهام عدالت چه برنامه اى دارید، گفت: در کارگروه 
سهام عدالت قرار بر این شد، شیوه دریافت سود و 
تقسیم سود سهام عدالت بررسى شود که این سود 

چگونه به حساب سهامداران عدالت واریز شود.

طالب باید 8 زبان را 
آموزش ببینند

  دیده بان ایران| آیت ا... دژکام، نماینده 
ولى فقیه در استان و امام جمعه شیراز در نشستى 
که با حضــور نخبــگان و فعاالن مرکــز زبان 
حوزه هاى علمیه استان برگزار شد در کنار آموزش 
زبان انگلیسى زبان آموزان در مرکز زبان حوزه بر 
آموزش دیگر زبان ها نیز تأکید کرد و گفت: قرار 
است از مهرماه آینده 8 زبان دیگر در این مرکز به 
زبان آموزان آموزش داده شود تا به اهدافمان که 

همان ترویج و تبلیغ دین اسالم است برسیم.

انفجار جهانى«دینامیت»!
  سینماسینما| سعید خانى، پخش کننده 
فیلم سینمایى «دینامیت» گفت: به نظرم در تاریخ 
سینماى جهان بى سابقه اســت که فروش فیلم 
ســینمایى «دینامیت» پس از گذشت هفت ماه، 
پرفروش ترین روز آن فیلم بوده باشــد. او تأکید 
کرد: «دینامیت» اکران خود را در شرایط بسیار بد 
و در اوج کرونا آغاز کرد ولى االن با گذشت هفت 
ماه از اکران آن، پرفروش ترین روز نمایش خود را 
از ابتداى اکران آن به ســر برده است. پیش بینى 
مى کنم که فروش این فیلم از 50 میلیارد تومان 

هم عبور کند.

گاف! 
  روزیاتو|ویدیویى از کنسرت اخیر محسن 
ابراهیم زاده، خواننده مشهور پاپ، در جزیره کیش 
منتشر شــده که از لب زدن او حکایت دارد. این 
ویدیو را بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موســیقى 
در توییتر خود منتشــر کرده است. در این ویدیو، 
محسن ابراهیم زاده مشغول آوازخوانى است که 
یکباره زمین مى خورد و میکروفون براى لحظاتى 
از او دور مى شود اما آواز ابراهیم زاده بدون هیچ 
وقفه اى ادامه مى یابد و صداى او همچنان پخش 

مى شود.

زنان چقدر مقصرند؟
  روزنامه همشهرى| معاون اجتماعى 
و فرهنگ ترافیک پلیس راهور گفت: در 90 درصد 
تصادف ها، زنان مقصر نیستند. سرهنگ عین ا... 
جهانى تصریح کرد: پلیس خیلى مواقع از رانندگى 
زنان تعریف مى کند اما خیلى از رانندگان در سطح 
شهر این موضوع را باور نمى کنند. مردها مى گویند 
زن ها چون مى ترسند اینطور رانندگى مى کنند. 
وى گفت: عجیب اســت که بدانیــد خانم ها در 
تمام تصادف هاى ثبت شــده کمتر از 10درصد 
مقصر هســتند. یعنى در هر 10تصادف فقط در 
یک تصادف یک خانم مقصر بوده است و این حد 
از دقت و انضباط در رانندگى واقعًا جاى تشکر و 

قدردانى دارد.

افاضات تازه جوان 
رامبــد جوان، مجــرى برنامه    برترین ها|
پرحاشــیه «خندوانه» به انتقادات اخیر نسبت به 
اظهاراتــش واکنش نشــان داد. او گفت: به من 
میگــن بى دغدغه! منم گرفتــارى خودمو دارم. 
متأســفانه در این روزگار موارد ناامیدکننده زیاد 

مى بینیم.

تحوالت سریع شده
سفیر ایران در قطر با اشاره به گفتگوى    انتخاب|
تلفنى سه شنبه شب وزیران امور خارجه ایران و قطر 
در توییتى به اهمیت این گفتگوى تلفنى اشاره کرد.  
حمید رضا دهقانى نوشت: «روابط که نزدیک باشد، 
تحوالت که سریع باشد، موضوع که مهم باشد، در 
یک شــب دو تماس تلفنى برقرار مى شود.» وزیر 
خارجه قطر روز سه شــنبه عالوه بر گفتگوى تلفنى 
با وزیر خارجه ایران، با وزیر خارجه آمریکا رایزنى و 

گفتگو کرده بود.

فشار شکست خورده
«ند پرایس»، ســخنگوى وزارت    تسنیم|
خارجه آمریکا در نشست خبرى روزانه خود با انتقاد 
از سیاســت هاى «دونالد ترامپ» علیه ایران گفت: 
کمپین فشار حداکثرى علیه ایران که توسط دولت 
پیشین آمریکا اجرا شد شکست خورده است. پرایس 
در ادامه گفت: ترامپ وعده داده بود که با اعمال فشار 
حداکثرى علیه تهران مى تواند به یک توافق بهتر به 
ایران دست یابد و جامعه بین الملل را نیز علیه ایران 

متحد کند که البته محقق نشد.

 همه چیز را حل مى کنند
علــى مطهرى،    روزنامه جهان صنعت|
نماینده ادوار مجلس دربــاره نتیجه مذاکرات وین 
گفت: فکر مى کنــم توافق حتمًا انجام مى شــود و 
خوشــبختانه االن دیگر آن مخالفت ها با برجام را 
نیز شاهد نیستیم. حتمًا مســئله FATF را هم حل 
خواهند کرد. یکســال و نیم قبل هم گفته بودم که 
اگر دولت آینده دولتى باشد که دست اصالح طلبان 
نباشد و دست تندروها باشد، اینها خودشان مسائل 

را حل مى کنند.

جلوى ورود زنان را بگیرید 
ولى ا... لونى، رئیــس مجمع عمومى    انتخاب|
جامعه مدرســین در نامــه اى به ابراهیم رئیســى 
رئیس جمهــور، با ورود زنان به ورزشــگاه مخالفت 
کرده و نوشــت که طرح چنین موضوعى «موجب 
شــگفتى بدنه انقالبى و متدین جامعــه که حامى 
شما»ست، مى شود. در این نامه آمده: «این مسئله 
که مورد مخالفت صریح رهبر معظم انقالب، مراجع 
عظام تقلید و بزرگان حوزه نیز قرار گرفته، نه تنها در 
ردیف مشکالت و مسائل داراى اولویت بانوان جامعه 
نیســت بلکه اساســًا برخالف ارزش هاى اسالمى 
ایرانى بوده و در راســتاى نگاه ابزار محور غرب به

 زن است.»

انتقاد کیهانى
حسین شریعتمدارى، مدیر مسئول    برترین ها|
«کیهان» و از مخالفان گفتگوى مســتقیم تهران 
- واشنگتن از ســخنان وزیر خارجه و دبیر شوراى 
عالى امنیت ملى در این رابطه گالیه کرد. حســین 
شریعتمدارى خطاب به شمخانى و امیرعبداللهیان 
نوشــت:آیا فکر نمى کنید که تــالش آمریکا براى 
مذاکره مســتقیم با هدف افزودن مــواد دیگرى به 
برجام صورت مى گیرد؟! آیا تن دادن شما به مذاکره 
مســتقیم فرورفتن در باتالقى که براى کشورمان 
تدارك دیده اند نیست؟! برادران عزیزمان درپى آب 

به سوى سراب مى روند!

قم گردى سفیر آلمان 
  شفقنا|«هانــس اودو موتِســل»، ســفیر 
جمهورى فدرال آلمان در تهران در سفرى یک روزه 
به شــهر مقدس قم، ضمن حضــور در حرم مطهر 
حضرت معصومه(س) از آثــار فرهنگى و تاریخى 
موزه حرم مطهر بازدید کرد. وى که به همراه جمعى 
از اعضاى سفارت آلمان در تهران، دیروز را در قم به 
سر برد، از قبور مراجع و علماى گذشته بازدید کرد و با 
حضور در مقبره مستوفى الممالک با اهداى یک جلد 
قرآن نفیس با ترجمه انگلیسى به ادامه برنامه هاى 

سفر خود پرداخت.

خبرخوان

یک منبع مطلع که نامى از او برده نشده است درباره 
حواشى سفر اخیر آیت ا... ســید ابراهیم رئیسى، 
رئیس جمهور کشورمان به مســکو و دیدارش با 
همتاى روسى خود با خبرگزارى «فارس» گفتگو 
کرد. او در این گفتگو شــبهات، مربوط به بحث 
رعایت آداب دیپلماتیک و پروتکل هاى تشریفاتى 

را رد کرده است. 

روس ها اوج احترام را براى ایشان رعایت کردند و 
باالترین حد تشریفات را به اجرا درآوردند. تیم تشریفات 
ریاست جمهورى روسیه، هم روى پلکان هواپیما فرش 
قرمز انداختند، هم روى باند فرودگاه فرش قرمز پهن 
کردند، هم سرود ملى جمهورى اسالمى ایران را پخش 
کردند، هم یکى از شخصیت هاى مهم خود را به استقبال 
فرستادند و هم از یگان ویژه تشــریفات سان دیدند و 
نیروهاى یگان هم مقابل رئیس جمهور، رژه رفتند و با 

عزت و احترام کامل، ایشان را تا مقصد بدرقه کردند.
*آقاى پوتین، حاضر بــه پذیرش اردوغان و اســد و 
بسیارى از رؤساى جمهور دیگرکشورها در کاخ کرملین 
نشده و در سفرهاى مکرر آنها، صرفًا به پذیرایى از آنها 
در ویالى شخصى خود در حومه مسکو اکتفا کرده که 
به لحاظ تشریفاتى سطح آن، پایین تر از کرملین به شمار 
مى رود اما از آیت ا... رئیســى که طبق قانون اساســى 
کشورمان، مقام دوم جمهورى اسالمى ایران به شمار 
مى رود در سطحى باالتر از مقامات هم تراز رده یک و در 
دفتر شخصى رئیس جمهور در کاخ کرملین استقبال و 
پذیرایى شد که این سطح از احترام به مهمانى که براى 

«دیدار رسمى» آمده هم کم نظیر است.
در مکاتبــات دیپلماتیک پیش از ســفر به طرف 
روس تأکید شــده بود کــه رئیس جمهــورى ایران از 
کشورى با نقشه آبى کرونا با آمار حدود 18 فوتى در روز، 

به کشورى قرمز با بیش از 700 فوتى و بیش از 50 هزار 
مبتالى جدید در روز سفر مى کند و بنابراین باید تدابیر 
کامل از جمله حفظ فاصله اجتماعــى و پروتکل هاى 
بهداشتى رعایت شود و مقامات روس از نزدیک شدن به 
مقام ایرانى و دســت دادن خوددارى کنند که مقامات 
رسمى روسیه، این مالحظات طرف ایرانى را پذیرفتند 
و در طــول دیدارها هم طبق خواســت طرف ایرانى و 
حتى المقدور، از نزدیک شــدن به ایرانى ها خوددارى 

کردند.
آقاى پوتین دو دفتر دارد؛ یکى موسوم به اتاق سبز 
و دیگرى اتاق آبى که دفتر اصلى و مهمتر اوست و طبق 
توافق قبلى بین طرفین، قــرار بود هر دو رئیس جمهور 
به طور همزمان وارد اتاق آبى شوند اما همان گونه که در 
فیلم منتشرشده هم مشخص است آقاى پوتین که از دِر 
مقابل سالن وارد شده بود، پیش از ورود رئیس جمهور 
کشــورمان در دفتر خود، به احترام ایشــان به انتظار 
ایســتاده بود و در ادامه، با توجه به درخواســت هیئت 
ایرانــى براى حفــظ فاصلــه اجتماعــى و همچنین 
پروتکل هاى خود کرملین که در خصوص کرونا بسیار 
سختگیرانه است، از نزدیک شــدن به آیت ا... رئیسى 
خوددارى کرد و طرفین طبق قرار قبلى، به طور کامًال 
برابر و همزمان بر ســر میــز نشســتند و با جمالت 
احترام آمیز جلسه را آغاز کردند و هیچ گونه بى احترامى 

نیز در کار نبود.
درى که رئیس جمهور کشورمان از آن وارد شدند 
همان درى است که رؤســاى جمهور دیگرکشورها از 
جمله اردوغان، بعضًا بیش از 10 دقیقه پشت آن منتظر 
مى مانند تا به روى آنان گشوده شود اما همانطور که در 
فیلم منتشرشده نیز مشــهود بود این در از ابتدا به روى 
رئیس جمهور ما باز بود و ایشان بدون هیچ معطلى، وارد 

دفتر پوتین شدند و بالفاصله دیدار را شروع کردند.

متأسفانه برخى افراد بى اطالع، با کنار هم گذاشتن 
تصاویــر دیدارهاى ســابق مقامات دیگرکشــورها و 
مصافحه آنان با رئیس جمهور روسیه، این گونه نتیجه 
گرفته اند که وى به رئیس جمهور کشورمان احترام الزم 
را نگذاشته اســت حال آنکه اوًال حفظ فاصله در طول 
مذاکرات، درخواســت هر دو طرف بود و عالوه بر این، 
تصاویر منتشرشده از مقامات دیگرکشورها، مربوط به 
بازه زمانى ویژه اى بود که واکسیناسیون گسترده علیه 
کرونا در روسیه انجام شده و این کشور در شرایط نسبتًا 

مناسبى به لحاظ شیوع بیمارى به سر مى برد. 
مقرر شــد اوًال با توجه به طوالنى بودن ســاعت 
مالقات و نیز ضرورت فاصله اجتماعى طرفین و نیز با 
عنایت به نمادین بودن نشستن در دو طرف طول میز به 
لحاظ بصرى، طرفین در دو سر میز بنشینند تا این پیام 
به بیننده تصاویر منتقل شــود که یــک قدرت بزرگ 
اوراسیا با قدرت بزرگ غرب آسیا بر سر بزرگ ترین میز 
دیپلماتیک جهان نشسته اند و منافع را به طور مساوى و 

با لحاظ قاعده برد – برد لحاظ مى کنند.
در این دیدار، طورى برنامه ریزى شد که طرفین، 
در موقعیت برابر قرار داشــته باشــند و هر دو به طور 
مساوى و همزمان بر سر میز بنشینند که شائبه برترى 

یک طرف بر طرف دیگر مطرح نشود.
متأسفانه برخى افراد ناآگاه در فضاى مجازى به 
نبودن پذیرایى بر سر میز مذاکره اشــاره کرده و از آن 
تلقى هاى عجیب و غریبى را استنتاج کرده بودند حال 
آنکه تصاویر منتشرشده صرفًا مربوط به دقایق آغازین 
دیدار بود که عکاسان اجازه حضور پیدا کردند و بدیهى 
است در لحظات اولیه ورود، پذیرایى روى میز قرار داده 
نمى شود اما در ادامه مذاکره، پذیرایى مفصلى از آیت ا... 
رئیسى صورت گرفت و طرفین، عصرانه مشترکى تناول 
کردند که در اصطالح تشریفاتى روس ها به آن «وقت 

شام» (Dinner time)  گفته مى شود.
در اواســط جلســه، آقــاى پوتین بــا توجه به 
نزدیک شــدن ســاعت اذان مغرب، خطاب به آیت ا... 
رئیســى گفتند که اگر قصد اقامه نماز دارید مى توانیم 
مذاکرات را موقتًا قطع کنیم تا شما به نمازتان برسید که 
در این هنگام آیت ا... رئیسى براى اقامه نماز مغرب، به 
سالن مجاور رفتند و پس از گذشت حدود 9 دقیقه، دوباره 
بــه میــز مذاکــره برگشــتند و در تمام ایــن مدت، 
رئیس جمهور روسیه، به احترام ایشان در دفتر کار خود 

منتظر نشست تا نماز ایشان تمام شود.
طبق پروتکل هاى سفر رســمى، در این سفرها 
پرچم قرار داده نمى شــود همان گونه که در دیدارهاى 
دیگران هم هیچ پرچمى قرار نمى دهند زیرا وجود پرچم 
در دیدار، مختص سفر عالى حکومتى است که ان شاء ا... 

در آینده انجام خواهد شد.
این منبع آگاه افزود: یکى از دیگر شبهاتى که این 
روزها شنیدیم بیان عبارت تعارف گونه «من در خدمت 
شــما هســتم» (I am at your service) توســط 
رئیس جمهور بود که از سوى یک فرد کم اطالع مطرح 
و از ســوى دیگرافراد نــاآگاه، به عنــوان یک عبارت 
نامطلوب در شبکه هاى اجتماعى طرح شد در حالى که 
این جملــه ســاده، معمــوًال در خیلــى از دیدارهاى 
دیپلماتیک بین مقامات کشــورهاى جهان رد و بدل 
مى شــود و با یک جستجوى ســاده در متن مذاکرات 
موجود در سایت کرملین هم مى توان دید که خود آقاى 
پوتین بارها و بارها در دیدارهــاى متعدد، عین همین 
عبارت را خطاب به مقامات کشورهاى مختلف به کار 
برده است همانطور که همه ما در دیدارهاى خود براى 
احترام به طرف مقابل خود این عبارت را به کار مى بریم 
و بسیارى از مقامات بلندپایه جهان نیز به طور روزمره 

در دیدارهاى خود از آن استفاده مى کنند.

پاسخ یک منبع مطلع به همه سئواالت و شبهات درباره سفر رئیس جمهور به روسیه

به «وقت شام»

هفته گذشته یکى از رسانه ها پیشنهاد داد سگ هاى بدون 
صاحب به چین صادر شوند.  پیشنهادى که مشخص است 
ارائه دهندگان آن به خوبى از آنچه بر ســر این سگ ها در 
چین خواهد آمد و نحوه برخورد مردم این کشور با حیوانات 

آگاه بوده اند. 
به گزارش «جامعه 24»، چینى هــا از حیوانات گوناگونى 
براى تغذیه، تهیه دارو هاى ســنتى چیــن یا محصوالت 
 ،«CNN» عجیب وغریب استفاده مى کنند. بنابرگزارش
بیش از 1500 گونه متفاوت از حیوانات براى تهیه دارو هاى 
سنتى چین مورد استفاده قرار مى گیرند. از این محصوالت 
حیوانى مى توان به شــاخ کرگدن، مشــک، پوست االغ، 

صفراى خرس، فلس هاى پنگولین و ... اشاره کرد.

زندگى براى ســگ ها و گربه ها در چین بسیار خطرناك 
اســت. مردم چین به این حیوانات به چشم «آفت» نگاه 
مى کنند.از طرفى تجارت این حیوانات در چین رواج دارد. 
در واقع ساالنه حدود 10 میلیون ســگ و 4 میلیون گربه 
بخاطر گوشت شــان سالخى مى شــوند. حمل ونقل این 
حیوانات و روش کشتار آنها بسیار بى رحمانه است. بیشتر 
مواقع هنگام جابه جایى، دست ها و پاهایشان مى شکند و 
تا مدت طوالنى به آنها آب و غذا داده نمى شود. در حقیقت 

این حیوانات تا لحظه مرگ بسیار شکنجه مى شوند.
بیشتر مواقع سگ و گربه ها از خیابان ها جمع آورى و حتى 
اگر قالده و صاحب داشته باشــند، ربوده شده و به دست 
تاجران گوشــت این حیوانات مى افتند. گاهى سگ ها و 
گربه ها در مقابل یکدیگر با ضربات سنگین چماق کشته 
مى شوند. بعضى مواقع هم این حیوانات را همانطور زنده 
زنده در آب جوش مى اندازند تا پوست شــان به راحتى از 
بدن شــان جدا شــود. البته برخى از حیوانات دیگر مانند 
خرچنگ، هشــت پا یا ماهى ها را هم قبل از خوردن، زنده 
زنده در آب جــوش مى اندازند یا روى شــعله آتش قرار 
مى دهند. آنها معتقدند، با این روش پخت، گوشــت این 
حیوانات نه تنها تازه مى ماند، بلکه به دلیل ترشح هورمون 

استرس، خوش طعم هم مى شود. 

«حمد بن جبر بن جاسم آل ثانى»، وزیر 
خارجه ســابق و معمار سیاست خارجى 
قطر در گفتگویى با تلویزیون «القبس» 
کویت به تبیین نحوه عملکرد سیاســت 
خارجى جمهورى اسالمى ایران پرداخت 

و آن را سیاست پسته توصیف کرد!
آل ثانى در توضیح این ویژگى به مجرى 
گفت: من معموًال در جلسات خودمانى 
این نوع رفتار ایرانى ها را سیاست پسته 
توصیف مى کنم. او ادامه داد: باید بگویم 

من به آجیل حساسیت دارم اما وقتى جلساتى با طرف ایرانى در ایران داشتیم، ایرانى ها با توجه به اینکه 
مردم مهمان نوازى هستند معموًال پسته و میوه ســر میز مى گذارند. دوستان ما و اعضاى هیئت معموًال 

مقدارى (مشتى) از پسته را برداشته و سریع شروع به خوردن مى کنند.
آل ثانى اضافه کرد: اما مسئول ایرانى یا طرف مقابل مذاکره کننده، یک عدد پسته را از میان ظرف پسته ها 
جدا کرده، ابتدا آن را برانداز کرده بعد از آن به شکل خاصى پوســت آن را باز کرده و آن را تمیز مى کند و 

به آرامى مى جود، در این پروسه شما تقریبًا 20 عدد پسته خورده  اید ولى او فقط یک پسته خورده است.
او سپس توضیح داد: این دقیقاً همان سیاست آنهاست، من این صحبت ها را از جنبه مثبت آن ذکر مى کنم، 
آنها از رویکرد سیاسى عمیقى برخوردارند، برعکس ما که سریعًا طرفى را دوست اعالم و او را باد مى کنیم 
و به هوا مى فرستیم و زود هم به زیر مى کشیم، سریعًا با کســى توافق مى کنیم و به سرعت هم اختالف 

پیدا مى کنیم.
آل ثانى گفت: آنها نه زود با طرفى دچار اختالف مى شوند و نه هیچگاه طرفى را سریعاً دوست خود مى کنند 

و هرگز وارد تنش آفرینى احمقانه نمى شوند.

دیپلماسى پسته اى ایران! بالیى که چینى ها سر سگ و گربه مى آورند 
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تغییر رنگ کرونایى اصفهان
در رنگ بندى جدید وضعیت کرونایى شهرستان هاى 
زیرپوشش دانشـگاه علوم پزشکى اصفهان، کالنشهر 
اصفهان و چهار شهرستان دیگر به رنگ زرد کرونایى 
تغییر کردند. در این رنگ بندى جدید شهرسـتان هاى 
اصفهان، چادگان، خمینى شـهر، فریدونشـهر ونائین 
از وضعیت آبى بـه زرد تغییـر پیدا کردند و شهرسـتان 
نطنز همچنـان در وضعیـت زرد کرونایى اسـت. دیگر 
شهرسـتان هاى اسـتان اصفهان هـم در وضعیت آبى 

کرونا قرار دارند.

مشارکت اندك
 زنان در اهداى خون

مدیـر روابـط عمومـى اداره  کل انتقـال خون اسـتان 
اصفهان با اشاره به اینکه در کشورهاى پیشرفته تقریبًا 
50 درصد از اهداکنندگان خون بانوان هستند، گفت: در 
کشور ما به طور میانگین 5 درصد از اهداکنندگان خون 
بانوان هستند، درحالى که این رقم در استان اصفهان 3 

درصد است.

تزریق آسترازنکا
 محدود است؟

رئیس دانشگاه علوم پزشـکى اصفهان در مورد کمبود 
واکسن «آسترازنکا» در استان اصفهان گفت: در حال 
حاضر تعداد محدودى واکسن «آسترازنکا» وارد کشور 
مى شود و مطابق دستورالعمل ها توزیع آن بین استان ها 
انجام مى گیرد؛ این واکسن بیشتر به افرادى که ضرورت 
دارد از جمله کسانى که قصد سفر به خارج از کشور دارند 
یا تعدادى از ورزشکاران و افرادى که قصد تحصیل در 
خارج از کشـور دارند، تزریق مى شـود. شاهین شیرانى 
خاطرنشـان کرد: مطابـق پیگیرى هاى انجـام گرفته 
واکسن «آسـترازنکا» کووید- 19 به کشـور وارد شده 
اسـت و تأمین این نوع واکسن وابسـته به این موضوع 
است که چه میزان واکسن «آسترازنکا» به کشور وارد و 

چه مقدار توزیع مى شود.

پایان دوخت خلعت خورشید
روپوش خلعت خورشید مزین به اسامى مبارك پنج تن 
آل عبا و صلوات خاصه امام رضا (ع) دوخته شد. مسئول 
کارگاه آفرینش هـاى هنـرى سـتاد بازسـازى عتبات 
عالیات اسـتان گفت: ایـن روپوش مزین بـه هنر هاى 
ملیله، خوشنویسى و هنر هاى تزئینى با استفاده از انواع 
سنگ هاى قیمتى مروارید و ملیله است. محمد حسین 
ایرانپور گفت: دوخت روپـوش قبر مطهر حضرت على 
بن موسى الرضا (ع) دوسال زمان برده است و با دستان 
هنرمند هشت بانوى اصفهانى اجرا شده است. در اولین 
غباروبى مضجع شـریف حضرت رضا (ع) این روپوش 

استفاده خواهد شد.

عملیات توسعه شبکه آب 
عملیات توسـعه شـبکه آب خیابـان همدانیـان، جنب 
بازارهـاي روز کوثر بـه طـول 165 متر انجام شـد. به 
گزارش روابط عمومی آبفاى منطقه یک اصفهان، این 
عملیات با لوله پلی اتیلن 110 میلی متر توسط پیمانکار 
و با نظارت اداره توسـعه و بهره برداري آب آبفا منطقه 
یک در مدت چهار روز صورت گرفت. شایان ذکر است 
توسعه و اصالح شـبکه توزیع آب در سطح آبفا منطقه 
یک با هدف آبرسانی پایدار به شهروندان در دستور کار 

اداره توسعه و بهره برداري آبفا منطقه قرار دارد.

پایش میزان فرونشست  
مدیرکل مدیریت بحران اسـتاندارى اصفهان از نصب 
دستگاه هاى GPS در راسته بازار، میدان امام و پل هاى 
تاریخى به منظور مشـخص کردن میزان فرونشست 
خبر داد. منصور شیشـه فروش گفت: ایـن کار با هدف 
مشخص کردن میزان فرونشسـت انجام مى شود و بر 
این اسـاس میراث فرهنگى موظف شد با اجراى طرح 
تاب آورى ابنیه را در برابر مخاطرات فرو نشست زمین 
اجرایى کنـد.  وى گفت: میراث فرهنگى مکلف اسـت 
طرح را در  راسته بازار، میدان امام و پل هاى تاریخى در 

برابر فرونشست و اثراث حوادث اجرا کند.

خبر

رئیس شورا هاى حل اختالف استان اصفهان از رهایى 
18 محکوم به قصاص از ابتداى سال با تالش اعضاى 

شورا هاى حل اختالف این استان خبر داد.
سید محمد موسویان درباره اقدامات شوراى حل اختالف 
استان اصفهان براى تعیین تکلیف پرونده  هاى قصاص 
گفت: از ابتداى ســال جارى با تالش اعضاى این شورا 
18 محکوم به قصاص آزاد و به آغوش گرم خانواده هاى 

خود بازگشتند.
رئیس شــوراى حل اختالف استان اصفهان اظهار کرد: 
عفو و بخشش یکى از تأکیدات دین و ائمه اطهار (ع) است 
که اعضاى شعب صلحى شورا هاى استان اصفهان با تکیه 

بر مبانى قوى اسالمى و همچنین غناى فرهنگى مردم در 
گذشت موفق به ثبت میزان قابل توجهى از مصالحه در 
پرونده هاى مختلف ارجاع شده به شورا هاى حل اختالف 
شــده اند که بخش عمــده اى از آن را پرونده هاى قتل 

تشکیل مى دهند.
وى در ادامه تاکیدات حجت االسالم والمسلمین اژه اى 
رئیس قوه قوه قضاییه در خصوص توجه ویژه به مقوله 
پرونده هاى قصاص را مورد توجه قرار داد و گفت: امید 
است در ماه هاى آتى شاهد روند رو به رشد و افزایش صلح 
و سازش در مرکز توســعه حل اختالف استان اصفهان 

بویژه در پرونده هاى قصاص باشیم.

استاندار اصفهان گفت: هفته فرهنگى اصفهان به پشتوانه 
و توانمندى اهالى فرهنگ و هنر این خطه در کشــورهاى 

خارجى برگزار مى شود.
سید رضا مرتضوى  شامگاه سه شنبه در دیدار  با  شمارى  از 
هنرمندان و فرهیختگان اصفهانى با اشاره به سفر مسووالن 
ارشد کشــورهاى دنیا به ایران خاطرنشــان کرد: آنان در 
این ســفر خود  به اصفهان نیز مى آیند و در نشست هاى 
مشترك در استاندارى، برگزارى هفته فرهنگى اصفهان در 

کشورهاى خود را پیگیرى مى کنند.
اســتاندار اصفهان ادامه داد: با توجه به شــهرهاى خواهر 
خوانده اصفهان و ظرفیت هنرى این دیار، برگزارى رویداد 

هفته فرهنگى در دیگر کشورها پیگیرى مى شود.
وى با اشاره به ظرفیت  هنر اصفهان و دغدغه هنرمندان، از 
مسووالن شهرى، اداره کل میراث فرهنگى، صنایع دستى 
و گردشگرى و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى خواست 
تا نسبت به برگزارى نشست هاى مشترك با هنرمندان و 

بررسى موضوعات تخصصى اقدام کنند.
وى این خصوصیت را وجه متمایز بین هنرمندان ایرانى با 
دیگر کشورها بیان کرد و گفت: اهالى هنر در کشورمان نه 
تنها نسبت به نیازهاى سرزمین خود بلکه نسبت به مردم 
جوامع دیگر نیز دغدغه داشته و با ارتباط توحیدى قوى خود 

آثار فاخر خلق و احساسات را نشان مى دهند.

هفته فرهنگى اصفهان 
در خارج   برگزار مى شود

18 محکوم به قصاص در 
اصفهان  به زندگى بازگشتند

معاون فنى اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان 
گفت:بیش از 20 مــورد پایش روزانه و شــبانه و 
در ســاعات مختلف از وضعیــت مناطق مختلف 
شهرســتان لنجان براى شناســایى منشاء و منبع 
انتشــار بوى نامطبوع انجام شده اما هنوز به نتیجه 

قطعى نرسیده ایم.
به گزارش ایرنا، بویى نامطبوع مدتى اســت برخى 
شهروندان نقاط مختلف شهرهاى شهرستان لنجان 
از جمله زرین شهر، فوالد شهر و چمگردان را آزرده 

مى کند و باعث گالیه و شکایت مردم شده است.
حمیرا صفى قلى روز چهارشنبه افزود: این اقدامات 
و پیگیرى ها از حدود یک ماه گذشته تا کنون توسط 
کارشناسان محیط زیســت با همکارى مسووالن 
اجرایى لنجان انجام شده و پیگیرى براى شناسایى 
و برطــرف کردن انتشــار بوى نامطبــوع در این 

شهرستان ادامه دارد.
وى با بیان اینکه جلسه هاى مختلفى براى پیگیرى 
این موضوع در فرماندارى لنجان برگزار شده ادامه 
داد: متناوب بودن این بوى نامطبوع، تشــخیص و 

شناسایى منشاء آن را براى ما دشوار کرده است.
معاون فنى اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان 

با بیان اینکه شعاع تاثیر این بوى نامطبوع زیاد است 
و شب ها بیشــتر احساس مى شــود اظهار داشت:  
گزارش هایى در مورد استشمام این بوى نامطبوع 
از شهر زرین شــهر، چمگردان، فوالد شهر و دیگر 

مناطق شهرستان لنجان ارائه شده است.
وى اضافه کرد: مردم بیشــتر بوى فاضالب  را از 
مناطق مختلف شهرستان لنجان گزارش مى کنند 
که این بو مى تواند در اثر انجام فرآیندهاى غذایى، 
پروتئینى و فرآیندهاى شــیمیایى و نفتى متصاعد 
شود به همین دلیل تشــخیص آن براى ما مشکل 

شده است.
صفى قلى با بیان اینکه شــرایط ظاهرى توســط 
واحدهاى تولیدى و صنعتى در این منطقه رعایت 
شده است خاطرنشــان کرد: این فعالیت بصورت 

نامحسوس در حال انجام است.
وى بیان کرد: اداره کل محیط زیســت اســتان با 
همکارى دانشکده شیمى دانشگاه صنعتى اصفهان 
آنالیزهاى تکمیلى را براى بعضى از واحدها انجام 
داده و در این زمینه به نتایج اولیه دســت پیدا کرده 
است و پس از کسب نتایج متفن اطالع رسانى الزم 

انجام خواهد شد. 

معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناســى 
اســتان اصفهان گفت: فعالیت سامانه هاى بارشى 
در این استان و سرچشــمه هاى آبى زاینده رود در 
بهمن ماه به ویژه در دو هفتــه ابتداى آن کاهش 

خواهد یافت.
نوید حاجى بابایى با بیان اینکه بارش هاى بهمن ماه 
در استان اصفهان نسبت به ماه دى کاهش خواهد 
داشت، اظهار داشت: کاهش نسبى بارش به ویژه در 
دو هفته اول بهمن رخ خواهد داشت و این تضعیف 
ســامانه هاى بارشــى بى تردید بر میزان بارندگى 

استان تأثیر منفى دارد.
او میانگین بارشى استان در دى ماه را طبیعى و در 
بهمن ماه متمایل به کمتر از حد طبیعى ارزیابى کرد 
و گفت: بیشترین کمبود بارش بهمن ماه نیز در نیمه 
غربى و سرچشــمه هاى زاینده رود رخ خواهد داد 
زیرا بارش ها به طور عمده ماهیت شــمالى دارند و 
سرچشمه هاى زاینده رود در مقایسه با بلند مدت ماه 

جارى، بارش کمترى دریافت مى کنند.
معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناســى 
اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه بارندگى ها در 
اسفند ماه نیز در حد طبیعى (نرمال) است، تصریح 
کرد: بارش هاى استان تا پایان زمستان سال جارى 

امکان جبران کمبود بارندگى پاییز را ندارد.
معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناســى 
استان اصفهان بیشترین افزایش بارش استان را در 

نواحى شمال غربى استان دانست و گفت: میانگین 
بارندگى در این نواحى تاکنون بین 20 تا 25 افزایش 
داشته است در حالى که شرق و مرکز اصفهان بین 
40 تا 60 درصد و کوهرنگ سرچشمه اصلى حوضه 
زاینده رود نیز 9 درصد نسبت به بلند مدت  کاهش 

بارندگى دارد.
حاجى بابایى با بیان اینکه عمده بارش ها در دى ماه 
در مناطق غرب و جنوب استان و نواحى همجوار با 
استان هاى جنوبى کشور دریافت شد، ابراز داشت: 
برغم اینکــه وضعیت بارش بــرف در این مناطق 
مساعد بود اما پوشش برف نیز نسبت به بلند مدت 

کمتر است.
معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناســى 
استان اصفهان به وضعیت دماى استان در ماه بهمن 
اشاره کرد و افزود: میانگین دماى استان به ویژه در 
کمینه ها (ساعات صبح) بین 2 تا 3 درجه سانتیگراد 
سردتر از معمول در بهمن ماه است که این برودت 
دمایى در نیمه شمالى و غرب تا سه درجه و در نواحى 
مرکزى مانند شهر اصفهان تا 1/5درجه سانتیگراد 

خواهد بود.
حاجى بابایــى با بیان اینکه شــرایط برودت دما تا 
اواسط اسفند ماه در استان ادامه خواهد داشت، تاکید 
کرد: کماکان مدیریت مصرف حامل هاى انرژى در 
بهمن ماه نیز ضرورى است تا در برخى نقاط کشور 

شاهد کمبود گاز و برق نباشیم.

رئیس پلیس امنیت عمومــى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان از دستگیرى مرد رمالى که با ترفند 
پیشگویى حوادث آینده و جلوگیرى از وقوع آن ها 
4 شهروند را فریب داده و بالغ بر 6 میلیارد ریال از 

آنان کالهبردارى کرده بود خبر داد.
حسن اسماعیلى اظهار داشــت: مأموران پلیس 
امنیت عمومى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
در پى شــکایت خانمى مبنى بر اینکه شخصى با 
اســتفاده از تصاویر خصوصى وى قصد اخاذى از 

او را دارد، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وى افزود: در تحقیقات صورت گرفته از شــاکى 
مشــخص شــد وى از طریق شــبکه اجتماعى 
اینستاگرام با مرد رمالى آشنا شده که ادعا مى کرد 
که مى تواند حوادث آینده را پیشــگویى کرده و از 

وقوع آن ها جلوگیرى کند.
اسماعیلى با بیان اینکه در ادامه شاکى با مرد رمال 
تماس مى گیرد و او عالوه بر اخــذ مبالغ کالن با 
ترفندهاى خاص تصاویر خصوصى او را دریافت 
مى کند، گفت: بعد از مدتى نه تنها پیشگویى هاى 
این فرد شیاد در خصوص مســائل کار و زندگى 

شاکى درست از آب در نمى آید، بلکه به او پیشنهاد 
بى شــرمانه کرده و وقتى با مخالفــت او مواجه 
مى شود، شاکى را تهدید کرده که اقدام به انتشار 

تصاویر خصوصیش خواهد کرد.
رئیس پلیس امنیت عمومــى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان ادامه داد: مأموران در حال بررسى 
این پرونده بودند کــه با شــکایت 3 خانم دیگر 
مواجه شــدند که از سوى این فرد شــیاد اغفال

شده بودند.
وى با بیان اینکه فرد رمال از 4 زن شــاکى بالغ بر 
6 میلیارد ریال کالهبردارى کرده بود، بیان کرد: 
متهم با ترفندهاى گوناگون زنان متمول را فریب 
داده و به بهانه پیشگویى حوادث آینده و جلوگیرى 
از وقوع آنان ضمن اخذ وجوه کالن به طعمه هاى 

خود پیشنهاد طالق و ازدواج با خود را مى داد.
اســماعیلى افزود: پس از شناسایى هویت اصلى 
متهم مأموران طى هماهنگى با مقام قضایى متهم 
را در منزلش دســتگیر و به همراه پرونده تشکیل 
شــده براى انجام اقدامات قانونى تحویل مرجع 

قضایى دادند. 

منبع انتشار بوى نامطبوع
 در  لنجان ناشناخته است

معاون اداره کل هواشناسى استان توضیح مى دهد؛

وضع آب و دماى اصفهان تا شب عید نوروز

کالهبردارى6 میلیارد ریالى
 رمال پیشگو 

سرپرست معاونت هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
اصفهان گفت: هر گونه افزایش قیمت نان باید در کمیته 
کارشناسى بررسى تا مانع بروز نگرانى و تنش در جامعه 

شود. 
امیررضا نقش در  جلسه کارگروه آرد و نان استان در محل 
اســتاندارى اصفهان افزود: باید این 2 ماه پایانى سال را 
بگذرانیم و کارشناسى الزم در این خصوص انجام شود 
اما بطور قطع ابتداى سال آینده باید در خصوص افزایش 
قیمت نان چاره اى اندیشیده شود. وى ادامه داد: حقوق 

کارگران نانوایى ها هم از سال آینده افزایش پیدا مى کند.
سرپرست معاونت هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
اصفهــان با بیــان اینکه کارگــروه آرد و نــان در همه 
شهرستان ها تشکیل مى شــود اظهار داشت: باید رصد 
و نظارت دقیقــى روى این کارگروه هاى شهرســتانى 
انجام شــود و نســبت به برگزارى منظم جلســات و 

صورت جلسه هاى آنها داشته باشیم. 
وى با بیان اینکه اجرایى شــدن مصوبات کارگروه ها از 
اهمیت ویژه اى برخوردار است، اضافه کرد: رصد به موقع 
و ارائه گزارش هاى الزم، از بروز نارضایتى ها در این زمینه 

جلوگیرى مى کند.
نقش خاطرنشــان کرد: فرمانداران بعنــوان نماینده تام 
االختیار کارگروه آرد و نان در شهرســتان ها محســوب 

مى شوند. وى گفت: دور ریز نان در اصفهان نسبت به سایر 
استان ها کمتر است به همین خاطر سرانه آرد و نان هم در 

این استان کمتر است.
سرپرست معاونت هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
اصفهان با بیان اینکه باید از تولید و بســته بندى نان در 
کارگاه هاى غیر مجاز جلوگیرى شود افزود: مسووالن و 
بازرسان باید از تولید و عرضه نان در کارگاه هاى غیر مجاز 
جلوگیرى کنند. وى ادامه داد: براى جلوگیرى از عرضه نان 
بى کیفیت و غیر بهداشتى الزم است تا کارگاه هاى غیر 

مجاز فعال در این زمینه پلمب شوند.

مشــکلى در زمینه تامین آرد و نان وجود 
ندارد

در همین حال مدیرکل غله و خدمات بازرگانى اصفهان 
گفت: سامانه جدیدى از 2 ماه گذشته در زمینه رصد آرد 
و نان در کشور با عنوان سیفا طراحى و راه اندازى شده بر 
اساس آن مشخص شده اســت که هیچ گونه مشکل و 
کمبودى در زمینه تامین آرد و نان در این اســتان وجود 

ندارد.  
محســن ضیایى افزود: 15 شهرستان استان ماه گذشته 
زیر بار این سامانه قرار گرفتند و بهمن ماه جارى هم بقیه 
شهرستان ها در این سامانه ثبت شدند و در زمان حاضر کل 

استان اصفهان زیر بار سامانه جدید قرار دارد.
به گفته وى، با پیگیرى هاى جدى انجام شــده توســط 
مسووالن سازمان هاى صمت، استاندارى، تعزیرات، جهاد 
کشاورزى و اداره کل غله این سامانه به خوبى کار مى کند 

و تا کنون مشکلى در استان نداشته است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانى اصفهان اظهار داشت: 
در خصوص سهمیه ها و ســرانه هاى آرد و نان هم مقرر 
شد که بررسى هاى کارشناسى الزم در استان انجام شود 
و در صورتى که در نقاط روستایى و شهرى استان مشکل 
و کمبودى وجود داشته باشــد با مدیریت فرمانداران در 
شهرستان ها و با مدیریت مجموعه استاندارى در استان 
جمع بندى نهایى انجام شود تا مشکلى در استان نداشته 

باشیم.
وى بیان کرد: اصفهان در زمینه تولیدات صنف و صنعت 
از استان هاى برخوردار و فعال محسوب مى شود که نیاز 
به گندم و آرد براى تولید نشاســته، ماکارونى، رشــته و 
بیسکوییت و سایر مصارف را دارد که کارگروه باید در این 

زمینه با جدیت ورود پیدا کند.
ضیایى خاطرنشان کرد: سهمیه آرد و نان استان اصفهان 
ثابت نیســت و تهران اعــالم کرده که بررســى هاى 
کارشناسى و پیگیرى هاى الزم انجام شود و هر جایى که 
مشکلى وجود داشته باشد، این سهمیه قابل افزایش است.

معاون استاندار: ابتداى سال آینده باید 
در خصوص افزایش قیمت نان چاره اى اندیشیده شود 

زمزمه افزایش قیمت نان
 در اصفهان

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان از انهدام 171 باند 
سرقت طى 10 ماهه امسال خبر داد و گفت: طى این 
مدت 293 میلیارد تومان اموال مســروقه کشف و به 

مال باختگان مسترد شد.
سردار محمدرضا میرحیدرى در حاشیه دهمین جلسه 
قرارگاه مبارزه با ســرقت فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان، اظهار کرد: در این جلســه پس از تجزیه  و 
تحلیل هاى ارائه شده توسط کارشناسان، در خصوص 
استفاده از ظرفیت هاى مردمى و بسیج براى افزایش 
گشت هاى شبانه، آموزش دامداران به منظور پیشگیرى 
از سرقت احشام، کنترل و نظارت هوشمندانه بر فعالیت 
مجرمان سابقه دار و همچنین تقویت واحدهاى گشتى 
و افزایش نظارت ها به منظور پیشگیرى از وقوع سرقت 

در ایام پایانى سال تصمیم گیرى شد.
وى از اجراى 2 طرح عملیاتى در سراســر اســتان با 
محوریت پلیس آگاهى اســتان اصفهــان به منظور 
شناسایى سارقان محکومان قضائى غایب و متوارى 
خبر داد و گفت: از آنجا که یکى از سرقت هاى شایع در 
ایام پایانى سال جیب برى و قاپ زنى به ویژه قاپ زنى 

موبایل است، اجراى طرح ویژه اى به منظور شناسایى 
و مقابله با جیب برها و قاپ زن ها در دســتور کار قرار 

گرفت.
فرمانده انتظامى اســتان با اعالم اینکه در 10 ماهه 
امســال 171 باند سرقت توســط کارآگاهان پلیس 
آگاهى استان اصفهان شناسایى و منهدم شد، افزود: 
با شناسایى این باندهاى سرقت، 293 میلیارد تومان 

اموال مسروقه کشف و به مال باختگان مسترد شد.
وى تصریح کرد: از این تعداد 76 باند در زمینه سرقت 
منزل، مغازه و اماکن، 22 باند در زمینه سرقت قطعات 
و محتویات داخل خودرو، 21باند در زمینه ســرقت 
به عنف و قاپ زنى، 12 باند در زمینه ســرقت احشام، 
14 باند درزمینه سرقت خودرو و موتورسیکلت و 26 
باند درزمینه سرقت سیم برق و تجهیزات مخابراتى 

فعال بودند.
سردار میرحیدرى به کاهش هاى قابل توجه در برخى 
از سرقت ها از جمله سرقت منزل، سرقت مغازه، سرقت 
خودرو، سرقت موتورسیکلت، سرقت لوازم و محتویات 

داخل خودرو، سرقت احشام و قاپ زنى اشاره کرد. 

عملیات بزرگ شناسایى سارقان در اصفهان

معاون عمرانى استاندار اصفهان گفت: طبق گزارش هاى 
برق منطقه اى، درحال حاضر استان با کمبود برق مواجه 
است و بقیه استان ها به ما برق مى دهند و برق حاصل 
از سوزاندن مازوت براى مصرف استان اصفهان استفاده 

مى شود.
مهران زینلیان با بیان اینکه درحال حاضر مازوت سوزى 
توسط نیروگاه شهید منتظرى در حال انجام است، اظهار 
کرد: شوراى عالى امنیت ملى تنها براى نیروگاه شهید 
منتظرى مجوز اســتفاده از مازوت را صادر کرده است 
و واحدهاى صنعتى دیگر در اصفهان از مازوت استفاده

 نمى کنند.
وى درخصوص وضعیت برق استان اصفهان گفت: طبق 
گزارشات برق منطقه اى، درحال حاضر استان با کمبود 
برق مواجه است و بقیه استان ها به ما برق مى دهند و برق 
حاصل از سوزاندن مازوت براى مصرف استان اصفهان 

استفاده مى شود.

اصفهان 
با کمبود برق 
مواجه است
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حمید جبلى حتى وقتى مى خواهد از ممیزى بگوید، باز هم طناز است. او به جاى هر 
گونه غر زدنى، حرف هاى خود را با زبانى شیرین مى زند که نه کام مخاطب تلخ بشود 

و نه به کسى بر بخورد.
این هنرمند که در بیشتر عرصه هاى هنرى صاحب تجربه است، در ادامه فعالیت هاى 
نوشتارى اش، بخشى از خاطرات خود را منتشر کرده. البته این خاطره ها همه متعلق 
به زمان کودکى اوست که در کتابى دو جلدى با نام «خاطرات پسربچه شصت ساله» 

به چاپ رسیده است. هر دو جلد این کتاب به چاپ چندم رسیده اند.
خواندن این دو کتاب براى خوانندگانى که دوستدار داستان هستند، هم لذت بخش 
است و هم نوستالژیک و البته این پرسش جدى را هم به همراه دارد که چرا او خاطرات 

بزرگسالى اش را منتشر نکرده است.
انتشار این دو کتاب سبب شد تا ایســنا گفتگوى کوتاهى با این هنرمند گفتگوگریز 

داشته باشد. 
حمید جبلى پیشــتر گفته بود که خاطره هاى دوره کودکى و نوجوانى اش در سه جلد 
منتشر خواهد شد. مدتى بعد جلد اول منتشر و با موفقیتى چشمگیر رو به رو شد ولى 
گفته شد که دو جلد بعدى در یک کتاب منتشر خواهند شد. اولین کنجکاوى این بود 

که بر سر جلد سوم خاطرات او چه آمده است.
جبلى درباره این موضوع توضیح مى دهد: « جلد سوم و حتى چهارم هم آماده چاپ 
است ولى چه کنیم که کاغذ نداریم. نه براى کتاب داستان که حتى نشریات هم با این 
مشکل دســت و پنجه نرم مى کنند و باید نگران قیمت تمام شده کتاب باشیم. چند 

درصد کتاب مى خوانند اگر قیمت چندین برابر بشود؟»
موضوع دیگر این بود که آیا در میان خاطره هاى کودکى او خاطراتى هســتند که به 

دالیلى مثال ممیزى حذف شده باشند.
جبلى با همان طنازى همیشگى اش چنین پاسخى به این پرسش مى دهد: «سال هاى 
دورتر از امروز یکى از مســئوالن محترم فرهنگى در جمع فیلمنامه نویســان گفت 
سانسور را خودتان قبول کردید و ذهن و فکر و احساس تان عوض شده. من گفتم من 
دیگر رویاها و خواب هایم سانسور مى شود. حتى در خواب مى دانم به چه چیزهایى و 
چرا نزدیک نشوم. یکى از رویاهاى شیرینى که از بچگى مى دیدم پرواز بود؛ بر فراز 
جنگل، رودخانه و حتى شهرها. بعضى وقت ها تا نزدیک ابرها مى رفتم و روى ابرها 
مثل تشکى مى خوابیدم که خســتگى ام در برود و دوباره پرواز مى کردم. یک شب 
فرشــته اى بدحجاب و بدلباس روى ابرها کنارم آمد و لبخند زد و من از عاقبت کار 

ترسیدم!»  
با خواندن کتاب به این فکر مى کنیم که مخاطبان این کتاب چه کســانى هستند؟ 
بچه هاى دیروز که دل شان براى حال و هواى کودکى تنگ شده یا بچه هاى امروز؟ 
ظاهرا این موضوعى اســت در آغاز براى خود جبلى هم جاى سئوال داشته و او این 
گونه پاسخ مى هد: «اول نمى دانستم و فقط فکر مى کردم بچه هاى چند دهه پیش  به 
دلیل وجود خاطراتى از آدامس یک ریالى، شانسى، فوتینا، چرخ و فلکى دوره گرد که 
ما را به آسمان مى بُرد و ... با این قصه ها ارتباط برقرار کنند ولى تازه فهمیدم کودکان 
و نوجوان به عنوان داستان آنها را مى خوانند . دوستى دارم که پسرش چندان خواندن 
و نوشتن بلد نیست ولى پدرش را مجبور مى کند که هر شب یکى دو قصه از این کتاب 
را برایش بخواند. او خوشحال مى شود که با دوران کودکى پدرش و شرایط آن زمان 
آشنا مى شود ولى مشکلش این است که تا صبح درباره جزییات از او سئوال مى کند و 

این دوستم خواهش کرده که جلد سوم را به او ندهم!»  

یکى از ویژگى هاى دوست داشتنى این کتاب ها حضور چهره هاى محبوب و شناخته 
شده اى مانند دکتر گل گالب و فرهاد مهراد اســت که خواننده دوست دارد درباره 
آنان بداند. پرسش بعدى ما این بود که جبلى از میان شخصیت هاى فرهنگى که با 
آنان مرتبط بوده است، چگونه این دو شخصیت را براى حضور در کتاب خاطراتش 
انتخاب کرده است: «من هنوز دبســتان هم نرفته بودم و آنها دوستان پدرم بودند . 

کس دیگرى را نمى شناختم.»
خاطره هاى حمید جبلى فقط داستان هایى شــیرین نیستند. این خاطره ها بخشى از 
تاریخ هنر ما محسوب مى شوند. او جزو هنرمندانى است که در دوره طالیى کانون 
پروش فکرى در این مکان آموزش دیده اســت و طبیعتــا خاطره هایى که از این 
مجموعه دارد، نه تنها بخشى از تاریخ شفاهى هنر ماست بلکه براى پژوهشگران و 
برنامه ریزان فرهنگى هم مى تواند کارگشا باشد. ما مى خواستیم جاى خالى خاطرات 

آن دوران را با این پرسش پر کنیم تا او کمى هم از دوران کانون بگوید.  
و او توضیح مى دهد: «اگر بخواهیم درباره کانون صحبت کنیم، خودش چندین کتاب 
است که یادداشت هایش را دارم . بزرگانى که بر روح و ذهن ما تاثیرگذار بودند و االن 

بخش عظیم هنرمندان رشته هاى مختلف، نمایانگر آن دوران است.»
پرسش بعدى درباره دنیاى عروسک هاست؛ دنیایى که حمید جبلى سال هاست با آن 
آشناست و طبیعتا نمى تواند آن همه تجربه را در یک پاسخ ساده خالصه کند ولى با 
چند جمله کوتاه آنچه را که از دیدگان مخاطب دور مى ماند، توضیح مى دهد: «واى بر 
من که انگار ده برابر عمرم، زندگى کردم. دنیاى عروسکى و عروسک هایى که ما با 
هم زندگى کردیم، عدد و معدودى ندارد. مخاطب شاید همین چند عروسک معروف 
را بشناسد ولى من نصف عمرم را پشــت این لته هاى چوبى عروسکى گذراندم . آن 
طرف رنگ هاى پرنشاط و متنوع داشت و طرف ما پر از تراشه و چوب و میخ هایى که 

به دست و بال مان مى گرفت. از قصه ها خیلى دور شدیم...»
ولى حاال که دور شده ایم اجازه بدهید کمى هم از گروه تئاتر «بازى » بدانیم. 

تجربیات  متفاوتى که با این گروه داشتید.
«گروه تئاتر «بازى» که توسط آتیال پسیانى شکل گرفت، حدود چهل سال است که 
فعالیت مى کند و من در این مدت عکاس گروه بودم. دوستان عکاس مى دانند عکاسى 
با نگاتیو و حساســیت ثابت و نورهاى کم یا حرکت بازیگران، سرعت شاتر ... یعنى 

چه که البته آن عکس ها را قرار است یک روز به کمک آتیالى عزیز چاپ کنیم.»
حاال که به دنیاى بزرگسالى وارد شــده ایم، از آقاى رضا ژیان هم یاد کنیم، از 

همکارى هایى که با ایشان داشتید و پروژه هایى که با هم کار کردید.
«رضا نه تنها بازیگرى بسیار عجیب و استثنایى بود، بلکه رفیق و دوست مهربان و 
راهنماى همه ما بود؛ من، اکبر عبدى و خیلى از بازیگران دیگر. اولین کار حرفه اى 
ما در سال 58 سریال «مثل آباد» بود که او با همسرش زویا زاکاریان آن را کار کردند. 
مگر مى شــود رضا را در چند خط تعریف کرد؟ او زندگى بود. نمایش بود، انسان بود. 
من و محمد ژیان سال هاست که درباره او مى نویســیم. امیدوارم نسل جوان هم با 

او آشنا شود. »
و به عنوان آخرین پرسش بعضى  معتقدند شــما هم سبک و سیاق سعدى را دارید. 
انان باور دارند که سعدى سفرهاى متعدد نکرده و بلکه سفرنامه هایش ساخته ذهن 

خالقه اش هستند. خاطره هاى شما چقدر واقعى هستند؟
پاسخ حمید جبلى به این اتهام این مصرع اســت: «تا یار که را خواهد و میلش به که 

باشد.»

هنرمند قدیمى سینما و تلویزیون از کتاب خاطرات چاپ شده اش مى گوید

حمید جبلى :
 حتى خواب هایم سانسور مى شود

محمد مسلمى:
هنرمندانى که از 

تلویزیون دور شده اند
 را جمع کنیم

محمد مســلمى درباره افزایش بودجه صداوســیما و تاثیر 
احتمالى آن بر کیفیت برنامه ها، چنیــن ابراز عقیده کرد: 
ممکن اســت بودجه 10 برابر هم بشــود اما اتفاق خاصى 
نیفتد. اگر به درستى مدیریت شــود و برایش برنامه ریزى 

شود، مى تواند تاثیر داشته باشد.
این بازیگر حوزه کودك و نوجوان درباره تاثیر افزایش بودجه 
صداوســیما بر بهبود عملکرد این رســانه، گفت: افزایش 
بودجه به هر حال امکانى است که مى تواند دست مدیران 
را باز کند؛ به شــرط اینکه مدیریت درستى اتفاق بیفتد و از 

ظرفیت هاى موجود استفاده شود.
او در عین حال تصریح کرد: در هــر صورت خروجى مهم 
است؛ اینکه ما بتوانیم به کیفیت خوب برسیم و هنرمندانى 
که از تلویزیون دور شده اند را جمع کنیم. هنوز اتفاق خاصى 
نیفتاده اســت. حتما دوســتان، برنامه ریزى درستى براى 
بودجه دارند ولى خودشان باید بگویند با این افزایش بودجه 
چه اتفاقى قرار است بیفتد، ما تولیدکننده و آماده به خدمتیم.
مسلمى در پاسخ به اینکه چقدر به آینده تلویزیون با مدیریت 
جدید امیدوار اســت؟ عنوان کرد: با حضور آقاى جبلى که 
برنامه طوالنى مدتى دارند شــاید در آینده این اتفاق بیفتد 
اما در زمان حال فعال ما اتفاق خاصــى را حس نمى کنیم. 
ما دعا مى کنیم اوضاع بهتر شــود. حتما ایشان برنامه اى 
دارند. امیدوارم در جلســاتى که در آینده خواهند داشــت، 
گروه هاى مختلــف را دعوت کنند و ایــن برنامه ریزى با 
حضور خود هنرمندان و کارشناســان اتفاق بیفتد. حداقل 
جلساتى را بگذارند تا کمبودهایى که در این حوزه وجود دارد 
مشخص شود، ببینیم چه برنامه ریزى دارند و چه کارهایى 
باید ساخته شود. در مدیریت هاى زیرمجموعه آقاى جبلى 
هم این اتفاق باید رقم بخورد؛ بنده خدا آقاى جبلى یک نفر 
است شاید سیاســت خوبى را هم دنبال مى کند اما اجرایى 
شدنش با مدیران دیگر است و آنها باید تالش کنند تا ما به 

نتیجه اصلى برسیم.
 این هنرمند در پایان درباره اوضــاع تولیدات حوزه کودك 
نیز گفت: تولیدات کودك خیلى مهجور واقع شده اند و شاید 
بتوان گفت در این عرصه به صفر رسیده ایم. ما باید از االن 
برنامه ریزى کنیم. هنرمندانمان را دعوت کنیم، نویسنده، 
شــاعر و کارگردان ها را جمع کنیم. برنامه هایمان را تعیین 

کنیم و برایشان برنامه ریزى کنیم.

تصویربردارى سریال نوروزى «دردسرهاى شیرین» با اضافه شدن چند بازیگر در 
نقاط مختلف تهران پیش مى رود.

با اضافه شدن افســانه بایگان، یوسف مرادیان، پاشــا جمالى و سمیرا حسینى به 
مجموعه نوروزى شبکه پنج سیما با عنوان «دردسرهاى شیرین» به تهیه کنندگى 
ســیدعلى اکبر محمودى مهریزى و کارگردانى ســهیل موفق، تصویربردارى این 

سریال هم اکنون در نقاط مختلف تهران در حال پیگیرى است.
این سریال، داستانى اجتماعى با رگه هایى کمدى دارد و پوریا پورسرخ و مریم مومن 

در آن زوجى اند که در زندگى با چالش هایى جّدى روبرو مى شوند.
در کشاکش این چالش ها، حوادث و اتفاقاتى دیگر براى آنان رخ مى دهد که گاه زمین 
مى خورند و گاه بر مى خیزند، اما کسى نمى داند سرنوشت براى آنان چه رقم زده و…

رضا توکلى، رســول توکلى، پوراندخت مهیمن، مرتضى کاظمى، سهیل قاصدى، 
فهیمه ســلیمانى، ژیال دایى دیگر بازیگرانى اند که حضورشــان در «دردسرهاى 
شیرین» قطعى شده است. به زودى چند بازیگر شناخته شده نیز به مجموعه اضافه 

مى شوند.
ســهیل موفق در کارنامه خــود کارگردانى فیلم هاى ســینمایى «شــکالتى» و 
«پاستاریونى» را دارد. وى همچنین به عنوان کارگردان و بازیگر در چندین پروژه 

تلویزیونى فعالیت داشته است.

 پرویز پرستویى در گفتگوى اخیر خود با ماهنامه «اندیشه پویا» از تنفر خود نسبت به 
واژگان سلبریتى و هنرپیشه سخن گفت. بخش هایى از صحبت هاى او را در ادامه 

مى خوانید:
  به شخصه همیشه از ستاره بودن فرار کرده ام. چند روز پیش به کسى مى گفتم من 
از این کلمۀ «سلبریتى» کهیر مى زنم. فکر مى کنم انگار پیشوند یک فحش است. 

مى گویند:  سلبریتى مزدور، سلبریتى فالن.
 من نزدیک به چهار دهه مى شود که کار مى کنم. نشده که بگویند پرستویى دیگر 
به درد نمى خورد. چون براى مسئولیتى که در این دو ساعت نقش بازى کردن به من 
مى دهند، پیر خودم را درمى آورم. دو ماه قبل از فیلم بردارى «بید مجنون» هفت ونیم 
صبح به مجتمع نابینایان در فلکه صادقیه مى رفتم و تا پنج بعدازظهر چشم بند مى زدم 
و نابینا مى شدم و خواندن خط بریل را مى آموختم. در حالى که اصًال در فیلم از چنین 

قابلیتى که پیدا کرده بودم استفاده نشد.
 من اگر بخواهم درصد جانبازى در ســینما بگیرم، هفتاد درصد جانباز هستم. در 

بادیگارد اگر دکتر سهراب کیهانى به دادم نرسیده بود، دستم فلج شده بود.
 در یک فیلم کیمیایى عزیز، چهارده درصد از عصب هر دو گوشــم از بین رفت، 
سر انفجار یک ماشین. مواد را در توى درى هاى ماشــین کار گذاشته بودند، گفتم 
من آرپى جى زده ام، فقط به من بگویید حجم و شدت انفجار چقدر است که آمادگى 
داشته باشم. گفتند زیاد نیست، چون بعداً قرار است صداگذارى کنیم. اما شدت انفجار 
آن قدر بود که دِر ماشین کنده شد. نتیجه آن که چهارده درصد شنوایى هر دو گوشم 
از بین رفت. این است که مى گویم جان مى کنم تا حق مطلب آن شخصیت ادا شود.
 یک سال است که بیکار هستم اما بى اغراق بگویم دو هفته یک بار به من پیشنهاد 
بازى مى شود. اما سعى مى کنم انتخاب غلطى نکنم. و البته این را هم آویزة گوشم 
کرده ام که حواست باشــد تو دیگر، کارمند بازنشسته اى. ما در این سرزمین بازیگر 
خوب به وفور داریم، اما هنرمند کم داریم. من اصًال از لفظ هنرپیشه بدم مى آید. فکر 
مى کنم هنرپیشه مرده شور است. خودم را هنرپیشه نمى بینم و مى خواهم هنرمند 
باشم. بنابراین من باید از خودم حراســت کنم هم به لحاظ اخالقى و هم به لحاظ 

رفتارى.

حضور افسانه بایگان در 
سریال نوروزى تلویزیون

پرویز پرستویى و حرف هایى که
فصل اول ســریال جزیره به کارگردانى ســیروس مقدم در  تا به حال نگفته بود

نمایش خانگى به پایان رسید و اخبار جدیدى از ساخت ادامه 
این سریال منتشر شده است.

سریال جزیره به کارگردانى سیروس مقدم و نویسندگى على 
طالب آبادى است که قسمت آخر آن روز دوشنبه 4 بهمن ماه 
منتشر شــد. در حالى که قصه سریال جزیره در قسمت هاى 
آخر تازه به اوج رسیده و گره هاى جدیدى در داستان ایجاد شده 

بود قسمت چهاردهم را پایان کار این مجموعه اعالم کردند.
این سریال که در ابتدا با اســتقبال مخاطبان مواجه شده بود 
در قسمت هاى آخر، خانواده شاهنگ را در معرض فروپاشى 
نشان داده و جدال اعضاى خانواده را بر سر قدرت و پول نشان 
مى داد اما با اعالم پایان کار این مجموعه، قصه و سرانجام 
شخصیت هاى آن ناتمام ماند. روابط عمومى پلتفرم فیلیمو نیز 

ساخت فصل دوم سریال جزیره را منتفى اعالم کرد.
محمدرضا فروتن یکى از بازیگران اصلى سریال جزیره بود 
که تا قسمت ششم همراه گروه بازیگرى بود اما از ادامه کار 
انصراف داد.امیر مقاره بازیگر نقش ارشد شاهنگ نیز پاسخ 

رد خود را براى حضور در فصل دوم این مجموعه اعالم کرد.
فارغ از کیفیت و نوع داســتان، عدم حضور بازیگران اصلى 
یکى از مهمترین دالیل عدم ســاخت فصل جدید ســریال 

جزیره است.
در سریال جزیره بازیگران دیگرى همچون شادى مختارى، 
هنگامه قاضیانى ، غزل شاکرى، کاظم سیاحى، زهیر یارى، 
حسام منظور، اکبر زنجان پور، بیتا فرهى، سامیه لک ، شیرین 

بینا، پوراندخت مهیمن و .... نقش آفرینى کرده بودند.

یک تهیه کننــده تلویزیون با اشــاره به اینکه در این ســال ها 
صداوسیما مجریان بااســتعداد و توانمند پرورش نداده است، از 
مدیرانى انتقاد کرد که کمتر ریســک مى کنند و جرئت الزم را 

ندارند.
احســان ارغوانى با نام بردن از مجریان حرفه اى تلویزیون بیان 
کرد: امثال احسان علیخانى، فرزاد حسنى، رضا رشیدپور و محمد 
سلوکى تنها چند نمونه شاخص هســتند و مجرى مولف هایى 

هم داریم مثل شهیدى فر که از آنها استفاده نمى کنیم. در میان 
مجریان خانم که خیلى بیشتر کم کارى کرده ایم و فکر نمى کنم 

غیر از خانم مژده لواسانى مجرى خانم شاخصى داشته باشیم.
این تهیه کننده یادآور شــد: مجریان خانــم داریم که مى آیند و 
مى روند اما ماندگار نمى شوند و شاید به تعداد انگشتان یک دست 
باشند. البته مجریان نوســتالژیک مثل گیتى خامنه داریم اما در 
حال حاضر چند مجرى خانم هســتند که بتوان آنها را براى اجرا 

انتخاب کرد؟
وى اضافه کرد: ما نه تنها برنامه خوب نداریم که مجرى خوب هم 

نداریم و اینجا همه انگشت هاى اتهام سمت صداوسیما مى آید.
ارغوانى در پاسخ به اینکه چرا خودش به عنوان تهیه کننده سراغ 
پرورش این مجریان نرفته اســت، گفت: مدل انتخاب مجریان 
جوان در این سال ها بسیار سخت شده است، شهاب حسینى، نوید 
محمدزاده، هومن حاجى عبدالهى و امثال این ها با اجرا شــروع 

کردند و االن جزو بازیگران پرافتخار سینما هستند. اینها 
در زمانى روى کار آمدند که مدیران ریسک کردند. االن 
تلویزیون حلقه اى را درســت کرده است و جرئت ریسک 

کردن را ندارد.
وى اضافه کرد: مجریان شاخصى که نام بردم حاصل بها دادن 
مدیران بوده است، اما مدیران در طول این سال ها دیگر جرات 

بها دادن به چهره هاى جدید نداشته اند. 

کشف شهاب حسینى و نوید محمدزاده حاصل ریسک مدیران سیما بود

یاق سعدى را دارید. 
هایش ساخته ذهن 

خواهد و میلش به که 

بو ر ى ری ش نو هی پور بی

. اینها 
. االن 
یسک 

صل بها دادن
 دیگر جرات 

چرا فصل دوم «جزیره» 
ساخته نمى شود  

■■■ 
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شنیده ها حاکى از آن است که «گابرئیل کالدرون»، سرمربى 
سابق پرسپولیس، با باشگاه خورفکان امارات به توافق نهایى 
رسیده و احتماًال امروز به صورت رسمى به عنوان سرمربى 
جدید این تیم اماراتى معرفى مى شود. کالدرون در لیگ برتر 
امارات ســابقه هدایت تیم هاى بنى یاس و الوصل را دارد. 
همچنین در کارنامه این مربــى آرژانتینى هدایت تیم هاى 

بزرگ الهالل و االتحاد عربستان نیز دیده مى شود.

 به مناسبت سال نو چینى باشگاه پارى سن ژرمن به جاى 
انگلیسى اســم بازیکنان را به زبان چینى روى پیراهن ها 
نوشت. شــاگردان پوچتینو با این کیت ها شب گذشته به 
مصاف رنس رفتند. یکى از تصاویر مربوط به این کیت ها 
که در فضاى مجازى منتشر شد پیراهن شماره 30 لیونل 

مسى بود.

بازگشت کالدرون به امارات

«مسى» چینى شد

03

باشگاه پرســپولیس بر اساس لیســت یحیى گل محمدى، 
خواهان جذب دو بازیکن گل گهر شده است. سعید صادقى و 
مهدى تیکدرى دو بازیکن مدنظر سرمربى سرخ پوشان هستند 
و باشگاه پرسپولیس خواهان جذب این دو شده است. این در 
حالى است که ســپاهان هم جزو مشتریان صادقى محسوب 
مى شود و در این زمینه به صورت رسمى براى جذب هافبک 

گل گهر اقدام کرده است.

پاتک یحیى به قلعه امیر

02

04

04

در شرایطى که چندساعت تا هفتمین مسابقه تیم ملى فوتبال 
ایران در مرحله مقدماتى جام جهانى 2022 مقابل عراق باقى 
مانده، در جلســه هماهنگى این دیدار قرار بر این شد تا ملى 
پوشان ایران با لباس یک دست سفید مقابل تیم عراق قرار 
گیرند و گلر ایران هم با پیراهن و شورت زرد و جوراب مشکى 
وارد این مسابقه شود. بازیکنان تیم ملى عراق نیز در دیدار با 
ایران لباس هاى یک دست ســبز رنگ بر تن خواهند کرد و 
پیراهن گلر آنها هم آبى رنگ خواهد بود. نکته جالب آنجاست 
که بازیکنان تیم ملى ایران در ادوار گذشته در بازى هاى منجر 
به صعود به جام هاى جهانى 1998 ، 2006 ، 2014 و 2018 

نیز لباس هاى سفیدرنگ مقابل حریفان خود بر تن داشتند.

شیوع کرونا بین استقاللى ها سبب لغو بازى این تیم مقابل 
پیکان شد تا این بازى به تعویق بیفتد. با این حال از سازمان 
لیگ شنیده مى شــود که احتماًال بازى استقالل و پیکان از 
ســرى بازى هاى جام حذفى در تاریخ 18 یا 19 بهمن ماه 
برگزار خواهد شد تا برنده این بازى به مرحله بعدى بازى هاى 
حذفى راه پیــدا کند. احتماًال بعد از این بازى اســتقاللى ها 
دیدار عقب افتاده خود مقابل هوادار را برگزار خواهند کرد. 
این دیدار قرار بود دیروز چهارشنبه برگزار شود که از سوى 

سازمان لیگ لغو شد.

2 یخ نورد کشــورمان به نام هاى محســن بهشــتى راد و 
محمدرضا صفدریان براى حضور در رقابت هاى یخ نوردى 
قهرمانى جهان، به کشور سوئیس اعزام شدند. این رقابت ها 
با حضور برتریــن یخ نوردان جهان از امــروز 6 بهمن آغاز 
مى شود و تا شــنبه نهم بهمن ماه، در شهر ساس فى ادامه 

خواهد داشت.

جشن صعود با لباس سفید

تاریخ بازى هاى استقالل

در انتظار درخشش
 یخ نوردان

 امیــد نورافکن بــار دیگــر مطابــق انتظــار یکى از 
دعوت شدگان سپاهانى به اردوى تیم ملى بود.

دراگان اسکوچیچ هنوز در مورد اینکه  از چه بازیکنى و  با 
چه سطحى از اهمیت در سمت چپ خط دفاعى استفاده 
کند، به جمع بندى نرســیده اســت؛ او گاهى از میالد 
محمدى استفاده مى   کند و گاهى از احسان حاج صفى؛ 
با این وصف طى بازى هاى اخیر این وحید امیرى و امید 
نورافکن بوده اند که بیشتر در این پست حضور داشته اند و 
البته با توجه به عملکرد کامًال بهتر وحید امیرى در پست 
وینگر چپ و غیبت احســان حاج صفى، به نظر مى رسد 
در دو مصاف برابــر عراق و امارات شــانس نورافکن و 
محمدى براى رســیدن به ترکیب اصلى بیشتر از سایر 

بازیکنان باشد.
در تصویرى که از آخرین تمرین تیم ملى منتشر شده، امید 
نورافکن را در دوئل با على قلى زاده یکى از تکنیکى ترین 

بازیکنان تیم ملى مى بینیم کــه در آخرین مصاف برابر 
ســوریه نیز به زیبایى هر چه تمام  تر زننده سومین گل 
ایران با کنار زدن چندین مدافع بــود؛ دوئلى که با توجه 
به ویژگى هاى هر دو بازیکن مى  تواند براى شان سخت 
و چالش برانگیز باشــد. دو بازیکنى که یکى به سفت و 
ســخت بازى کردن در بخش دفاعى شهرت پیدا کرده 
و دیگرى به دریبل هاى ریز و فانتزى و حرکات ســریع 

و تکنیکى اش.
نورافکن و قلى زاده یکى از ســپاهان و یکى از شارلروا 
مطابق انتظار بار دیگر به فهرســت تیم ملى رسیده اند و 
شانس زیادى دارند که سمت چپ خط دفاعى و سمت 
راســت خط هجومى تیم ملى را با نمایش هایى که ارائه 
مى دهند، بهبود ببخشند و خودشــان را در این دو بازى 
بیشتر از گذشته به تفکرات اسکوچیچ براى حضور ثابت 

در جام جهانى تحمیل کنند.

03

ى گل محمدى،
سعید صادقى و
خ پوشان هستند
است. این در ه
دقى محسوب
 جذب هافبک

02

یم ملى فوتبال 
ابل عراق باقى 
 این شد تا ملى 
 تیم عراق قرار 
جوراب مشکى

در دیدار با  قنیز
 خواهند کرد و 
جالب آنجاست 
زى هاى منجر 
8 و 2018 2014

ر تن داشتند.

فید

 امیـ
دعو
دراگ
س چه
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محم
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وینگ
در د
محم
بازیک
در تص
نوراف

دوئل «امید» سپاهان
 با یار تکنیکى دراگان

کاپیتان ذوب آهن معتقد است این تیم بازیکنانى را از دست داده که اکنون جزو بهترین 
بازیکنان تیم هایشان هستند و مى گوید قاسم حدادى فر بازیکنى بود که همه باشگاه ها 

آرزویش را داشتند.
مسعود ابراهیم زاده درباره عملکرد ذوب آهن در نیم فصل اول اظهار کرد: بد نبودیم اما 
بهتر از این هم مى توانیم باشیم. شرایط تیم مان نسبت به دو فصل گذشته بهتر است اما 
به هر حال جاى ذوب آهن اینجا نیست و همه  ما از این ناراحت هستیم. ان شاءا... در نیم 
فصل دوم با نفراتى که جذب مى شود و با تدابیر کادرفنى نتایج بهترى بگیریم و لیگ 

را با یک جایگاه خوب تمام کنیم.
او درباره دالیل نتیجه نگرفتن ذوب آهن گفت: همه مقصر هستند. بازیکنان، باشگاه 
و مدیریت در این مساله نقش داشتند و همه چیز دست به دست هم داد تا 
این اتفاق افتاد. ذوب آهن بازیکنانى را از دست داد که اکنون همه آن ها 
جزو بهترین بازیکنان تیم هایشان هستند. امیدوارم دیگر چنین مسائلى 

سم پیش نیاید و بازیکنان خوب را نگه دارند. بازیکنانى مثل  قا
حدادى فر در این تیم بودند که همه باشــگاه ها 

آرزویشان را 

داشتند. 
کاپیتان ذوب آهن اضافه کرد: اگر 
کى روش از یک نفر تعریف کرده باشد، آن هم قاسم حدادى 
فر است. ان شاءا... که چنین مســائلى دیگر پیش نیاید و قدر 
بازیکنان دانسته شود. بازیکنانى هم که به ذوب آهن مى آیند 
قدر این پیراهن را بدانند و براى این پیراهن ارزش قائل باشند. 
ذوب آهن تیمى است که نائب قهرمانى آسیا شده و باید افتخار 

کنند در این تیم حضور دارند و تمام توان شان را بگذارند.
او در رابطه با همکارى با مهدى تارتار گفت: سال اول من 
اســت که با دارم کار مى کنم و چیز بدى از او ندیدم. تارتار 
همیشه کار خودش را انجام مى دهد و به کسى کارى ندارد. 
رزومه او مشخص اســت و با تیم هایى که بودجه پایینى 
داشــته اند، خوب نتیجه گرفت. اکنون نیم فصل اول به 

پایان رسیده و باید به فکر ادامه فصل باشیم.
ابراهیم زاده اضافه کرد: شرایط در نیم فصل دوم بسیار 
سخت است و تیم ها مى آیند که نبازند و مى خواهند رتبه 
خوبى را به دست آورند. شــرایط ذوب آهن هم درست 
مى شود و با چند پیروزى بیشتر مى توانیم تا رده هفتم یا 
هشتم باال بیاییم. پارسال چهاردهم شدیم و اگر امسال 
تک رقمى شویم، پیشــرفت کرده ایم. ان شاءا... دیگر این 
اتفاقات تکرار نشــود و ذوب آهن را در رتبه هاى باالیى 

جدول ببینیم.

ورود سروش رفیعى به لیست اصلى تیم ملى به دلیل 
کرونایى شــدن چند ملى پوش، باعث شد او با رفیق 

همیشگى اش دوباره هم تیمى شود.
شــرایط کرونایى موجود سبب شــده بود اسکوچیچ 
براى اتفاقات احتمالى هم برنامه داشته باشد و لیست 
انتظارى براى بازى برابر عراق در نظر بگیرد. سروش 
رفیعى یکى از نفرات لیســت انتظار بــود که با مثبت 
شدن تســت چند بازیکن به صورت قطعى به اردوى 

تیم ملى اضافه شد.
رفیعى که این روزها در ســپاهان توپ مى زند رفاقت 
دیرینه اى با شجاع خلیل زاده مدافع الریان قطر دارد و 
دعوت سروش سبب شد عکس هاى دونفره جدیدى از 

آنها با پیراهن یک تیم ثبت شود.
سروش و شجاع که به واسطه رابطه نزدیکى که داشتند 
در پرسپولیس لقب دوقلوهاى این تیم را گرفته بودند، 
حاال براى ژست هاى جدیدشــان در اردوى تیم ملى 

عکاس مى طلبند!
خلیل زاده مدافع اصلى ایران مقابل عراق خواهد بود و 
رفیعى نیز که در دو فیفادى اخیر به تیم ملى برگشته 
امیدوار است فرصت بازى در تیم دراگان اسکوچیچ را 

به دست آورد.

سیاوش یزدانى که فصل بســیار خوبى را در استقالل 
سپرى کرده، در انتظار ثبت نخستین بازى ملى خود است.
لیگ بیست و یکم براى سیاوش یزدانى به بهترین شکل 
ممکن پیش رفته است. مدافع استقالل یکى از بازیکنان 
برتر تیمش در این فصل بوده و عملکرد خوبى را در خط 
دفاعى آبى ها به نمایش گذاشته است. به نحوى که این 
تیم داراى بهترین خط دفاعى لیگ اســت و اکنون دو 

مدافع از آنها در اردوى تیم ملى حضور دارند.
طى هفته هــاى اخیــر و در فضاى مجــازى، حرف و 
حدیث هاى زیادى پیرامون سیاوش یزدانى منتشر شده 
اســت. خیلى ها او را الیق حضــور در ترکیب تیم ملى 
مى دانند و عده اى نیز اعتقاد دارند با توجه به عملکرد خوب 
خط دفاعى تیم ملى و هماهنگى شجاع و کنعانى زادگان، 

نیازى به تغییر در این پست حساس و کلیدى نیست.
 با وجود این، یزدانى بى توجه به تمامى مســائل مطرح 
شده مشــغول انجام تمریناتش است تا بتواند رضایت و 
اعتماد دراگان اسکوچیچ را به خود جلب کرده و در ترکیب 
تیم ملى به میدان برود. در واقع یزدانى منتظر یک اشاره 
از سمت سرمربى تیم ملى است تا این مسئله را ثابت کند 

که دست کمى از رقباى قدرتمندش در تیم ملى ندارد.
یزدانى طى هفته هاى گذشته درگیر حواشى مربوط به 
خدمت ســربازى اش نیز بود ولى این اتفاقات نیز باعث 
کاهش ســطح کیفى او نشــده و این بازیکن همچون 
اردوهاى گذشته در فهرســت نفرات مدنظر اسکوچیچ 

قرار دارد.
باید دید در نهایت چه زمانى به مدافع تنومند و با کیفیت 
استقالل اعتماد خواهد شد و این مدافع که سابقه حضور 
در تیم هاى سیاه جامگان، پیکان و سپاهان را در کارنامه 
خود دارد، پس از 3 سال حضور در اردوهاى مختلف تیم 

ملى، نخستین بازى ملى خود را به ثبت خواهد رساند.

 به نظر نمى رســد محرم نویدکیا پــس از چند نتیجه 
ضعیف، همچنان روى حرف خود که بازیکنانش براى 

ادامه رقابت ها مناسب هستند، باقى مانده باشد.
چند هفته پیش بود که در یکى از کنفرانس هاى خبرى 
و پیش از اینکه سپاهان از مسابقات جام حذفى کنار 
برود و لیگ را هم با یک تساوى و یک شکست به هفته 
شانزدهم برساند، یکى از خبرنگاران از محرم نویدکیا 
سرمربى جوان سپاهان در رابطه با تقویت تیمش پرسید 
و او در واکنش به این سئوال تأکید داشت که بازیکنان 

خوبى دارد و نیازى به تقویت تیم نمى بیند.
حاال اما پس از کنار رفتن از مسابقات جام حذفى که غم 
بزرگى براى هواداران سپاهان به شمار مى آید، آنها در 
لیگ هم اصًال شرایط خوبى ندارند و شانس قهرمانى 
آنها که مدعى تریــن تیم براى کســب این عنوان 
بودند، به پایین ترین حد ممکن از ابتداى مســابقات 

رسیده است.

پس از این نتایج هجمه هایى نیز از ســوى هواداران 
نســبت به عملکرد برخى بازیکنان تیم و همینطور 
اعضاى کادر فنى ایجاد شــد و با این وصف به نظر 
نمى رسد دیگر محرم نویدکیا روى حرف خود مبنى بر 
عدم نیاز به تقویت سپاهان چه در هفته هاى مانده تا 

چه لیگ قهرمانان آسیا، پایان لیگ و 
باقى بماند.

فصل دوم با نفراتى که جذب مى شود و با تدابیر کادرفنى نتایج بهترى بگیریم و لیگ 
را با یک جایگاه خوب تمام کنیم.

او دربارهدالیل نتیجه نگرفتن ذوب آهن گفت: همه مقصرهستند. بازیکنان، باشگاه 
ووو مدیریت در این مساله نقش داشتند و همه چیز دست به دست هم داد تا 
این اتفاق افتاد. ذوب آهن بازیکنانى را از دست داد که اکنون همه آن ها 
جزو بهترین بازیکنان تیم هایشان هستند. امیدوارم دیگر چنین مسائلى 

سم پیش نیاید و بازیکنان خوب را نگه دارند. بازیکنانى مثل  قا
در این تیم بودند که همه باشــگاه ها  حدادى فر

رآرزویشان را 

داشتند. 
اگر کاپیتان ذوب آهن اضافه کرد:
کى روشاز یک نفر تعریفکرده باشد، آن هم قاسم حدادى

قدر  پیشنیاید و فر است. ان شاءا... که چنین مســائلى دیگر
بازیکنان دانسته شود. بازیکنانى هم که به ذوب آهن مى آیند 
قدر این پیراهن را بدانند و براى این پیراهن ارزش قائل باشند. 
ذوب آهن تیمى است که نائب قهرمانى آسیا شده و باید افتخار 

کنند در این تیم حضور دارند و تمام توان شان را بگذارند.
او در رابطه با همکارى با مهدى تارتار گفت: سال اول من 
اســت که با دارم کار مى کنم و چیز بدى از او ندیدم. تارتار 
همیشه کار خودش را انجام مى دهد و به کسى کارى ندارد. 
رزومه او مشخص اســت و با تیم هایى که بودجه پایینى 
داشــته اند، خوب نتیجه گرفت. اکنون نیم فصل اول به

پایان رسیده و باید به فکر ادامه فصل باشیم.
ابراهیم زاده اضافه کرد: شرایط در نیم فصل دوم بسیار 
سخت است و تیم ها مى آیند که نبازند و مى خواهند رتبه 
خوبى را به دست آورند. شــرایط ذوب آهنهم درست 
مى شود و با چند پیروزى بیشتر مى توانیم تا رده هفتم یا 
هشتم باال بیاییم. پارسال چهاردهم شدیم و اگر امسال 
تک رقمى شویم، پیشــرفت کرده ایم. ان شاءا... دیگر این 
اتفاقات تکرار نشــود و ذوب آهن را در رتبه هاى باالیى 

جدول ببینیم.

همه آرزوى داشتن حدادى فر را 
داشتند

کاپیتان ذوب آهن:

نویدکیا و احتمال بازنگرى 
در حرف هاى چند هفته قبل

حکم پرونده جنجالى گل گهر 
کرونا، سروش را باز هم صادر نشد!

دوباره به شجاع  رساند

مدافع سابق سپاهان در 
انتظار اعتماد  اسکوچیچ

پرونده بازیکن خارجى باشــگاه گل گهر منجر به رأى از سوى کمیته استیناف 
نشد.

کمیته استیناف به مدت نزدیک به چهار ساعت پرونده بازیکن خارجى باشگاه 
گل گهر را بررسى کرد اما اعضاى این کمیته براى صدور راى نهایى به اجماع 
نرســیدند و قرار شــده تحقیقات بیشــترى در خصوص این پرونده صورت 

گیرد.
در راى صادره از سوى کمیته انضباطى 7 امتیاز از باشگاه گل گهر کسر و 3 امتیاز 
به تیم هاى پیکان، استقالل و سپاهان اهداء شد. باشگاه گل گهر به این راى 
اعتراض کرده  و هم اکنون منتظر صدور راى نهایى از ســوى کمیته استیناف 
است. سازمان لیگ امیدوار است تا پیش از شروع هفته دوم دور برگشت لیگ 

برتر راى نهایى این پرونده از سوى کمیته استیناف صادر شود.
نقطه ابهام این پرونده جایى اســت که آیین نامه انضباطى، باشگاه را مسئول 
مدارك ارائه شده مى داند اما از سویى کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال 
بعد از بررسى مدارك ارایه شده بازیکن گابنى آن را تایید و ثبتش را بالمانع داده 
است. قرار است کمیته اســتیناف براى صدور راى نهایى تحقیقات جدیدى در 

خصوص این پرونده داشته باشد. 

ملى پوش ایرانى شارلروا در جریان تساوى تیمش مقابل 
کورتریک حضور نداشت.

در چارچــوب دیدارهاى هفته بیســت و چهارم ژوپیر 
لیگ بلژیک، تیم شارلروا که على قلى زاده 
را بــراى دومین بار طى فصــل جارى در 
فهرســت نفرات خود نداشت، در استاد دو 
پایس مقابل کورتریــک رده هفتمى قرار 

گرفت.
یاران قلى زاده که در سه هفته گذشته ژوپیر 
لیگ بلژیک در کسب پیروزى ناکام بودند و 
دو شکست و یک تساوى داشتند، در دیدار 
مقابل کورتریک هم نتوانستند به این روند 
پایان بدهند و به کسب یک امتیاز بسنده 

کردند.
تیم فوتبال شارلروا در دیدار خانگى مقابل کورتریک مثل 
بازى رفت متوقف شد و به تساوى یک بر یک رضایت 
داد تا 37 امتیازى شــود، در جایگاه ششم جدول ژوپیر 
لیگ بلژیک قرار بگیرد و فرصــت صعود به رده پنجم 

را از دست بدهد.
على قلى زاده، ستاره ایرانى شــارلروا که در 22 مسابقه 
فصل جارى ژوپیر لیگ هفت گل به ثمر رســانده و دو 

پاس گل داده، در دیدار نیم فصل اول مقابل کورتریک 
توانست گلزنى کند ولى سه شنبه شب به دلیل حضور در 
تهران و شرکت در تمرینات تیم ملى، فرصت درخشش 

دوباره برابر این تیم بلژیکى را به دست نیاورد.

توقف یاران قلى زاده در مصاف با کورتریک

 چرا نمى توانیم به قطر برویم؟
چند روز از آغاز پیش فــروش بلیت  جام جهانى 2022 
قطر مى گــذرد. اما هزینه تماشــاى بــازى در کنار 
محدودیت خرید بلیت براى ایرانیان بسیارى از آنها را 
براى سفر به قطر بى انگیزه کرده است. در 24 ساعت 
اولیه ثبت نام بلیت جام جهانــى کمتر از 1500 ایرانى 
ثبت نام کردند. در حال حاضر و با قیمت کنونى دالر، 
مجموع هزینه براى تماشاى سه بازى فوتبال جهانى 
براى ایرانیان حدود 150 میلیون تومان مى شــود که 

بسیارى توان پرداخت آن را ندارند.
با توجه به نزدیکى قطر به ایران، بسیارى از عالقمندان 
فکر مى کردند حداقل در این دوره از رقابت هاى جام 
جهانى فوتبال بتوانند بازى هــا را از نزدیک ببینند. اما 
محدودیت ویزا کارت براى ایرانیان، قیمت باالى بلیت 
و محدودیت واکســن هاى مورد تائید قطر از موانعى 
است که ایرانیان را براى حضور در ورزشگاه هاى قطر 

و تماشا کردن بازى دارند.
در همین مــورد محمــد میرانى، رئیس کمســیون 

گردشــگرى و عضــو هیأت مدیــره اتاق 
مشترك بازرگانى ایران و قطر مى گوید: اگر 
ایران بتواند از طریق آژانس هاى هواپیمایى 
داخلى تور جام جهانــى بگذارد، هزینه آن 
براى مســافران تقریبا 50 تــا 70 میلیون 
تومان مى شــود. میرانى درباره اســتقبال 
ایرانیان از جــام جهانى قطــر مى گوید: 
پیش بینى اولیه ما این بــود که در صورت 

صعود تیم ملى ایــران 300 هــزار ایرانى، 
اگر هم صعــود نکند 100 هــزار ایرانى به قطر

 مى روند. 
او با اشاره به نزدیکى جغرافیایى ایران و قطر مى گوید: 
بســیارى از عالقمندان به فوتبال امیــدوار بودند 
حداقل این جام جهانى را از نزدیک ببینند. اما اگر 
ایران نتواند موضوع هزینه ســفر و خرید بلیت را 

حل کند شاید 30 هزار ایرانى هم براى تماشاى بازى 
به قطر نروند.
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با ســبقت گرفتن ســویه اومیکرون از دیگر سویه هاى 
کروناویروس همچون آلفا، بتا و دلتا در سراســر جهان، 
مدیر فنى سازمان جهانى بهداشت (WHO) توصیه کرده 
است که افراد محتاط باشند زیرا این سویه به طور موثر 

بین مردم منتقل مى شود.
"ماریا ون کرخو" مدیر فنى ســازمان جهانى بهداشت 
گفت: سویه اومیکرون نسبت به دلتا شدت بیمارى زایى 
کمترى دارد، اما همچنان مى تواند منجر به طیف کامل 
بیمارى شود، همانطور که در سویه هاى قبلى مشاهده 
شد.او همچنین در مورد علت اینکه چرا مردم هنوز روانه 
بیمارستان شده یا جان خود را از دست مى دهند، توضیح 

داد: در افرادى که به ســویه اومیکرون آلوده شده اند نیز 
طیف کاملى از بیمــارى از عفونت بدون عالمت گرفته 

تا بیمارى شدید و حتى احتمال مرگ مشاهده مى شود.
مدیر فنى سازمان جهانى بهداشت افزود: افراد مبتال به 
بیمارى هاى زمینه اى، میانساالن، افرادى که واکسینه 
نشده اند ممکن است به دنبال ابتال به این سویه از ویروس 
کرونا به نوع شدید بیمارى دچار شوند. وى همچنین در 
مورد این پرســش که آیا همه در نهایــت به اومیکرون 
آلوده مى شوند، گفت: اومیکرون از نظر میزان گردش از 
دلتا پیشى مى گیرد و به طور اثرگذارى بین مردم شیوع 

پیدا مى کند.

وزیر علوم با اشاره به از سرگیرى آموزش حضورى تمامى 
دانشجویان از بهمن ماه جارى، گفت:آموزش دانشجویان 

کارشناسى نیز به تدریج حضورى خواهد شد.
دکتر محمد على زلفى گل به آخرین تصمیم وزارت علوم 
براى تعیین نوع آموزش دانشــجویان از نیم ســال پیش 
رو اشــاره کرد و گفت: بر اســاس  آخرین جلسه اى که با 
روساى دانشگاهها داشتیم تاکید نمودم که حتماً این مراکز 
آماده بازگشایى  و آغاز آموزش حضورى  باشند و آموزش 

دانشجویان از بهمن ماه  به صورت حضورى برگزار شود.
وى در ادامه تصریح کرد: به طور کلى ازسرگیرى آموزش 

حضورى باید با تدبیر انجام بگیرد.

 وزیر علوم خاطرنشان کرد: آنچه که وزارت علوم با جدیت 
دنبال آن است، اینست که ما از ترم دوم یعنى بهمن ماه شاهد 
ازسرگیرى آموزش حضورى براى مقاطع مختلف تحصیلى 
در دانشگاه ها هستیم و دانشــجویان کارشناسى ما نیز به 

تدریج در این آموزش هاى حضورى شرکت خواهند کرد.
 دکتر زلفى گل تاکید کرد: البته دانشــجویان تحصیالت 
تکمیلى ما در بسیارى از دانشــگاه ها به صورت حضورى 
آموزش خود را آغاز کردند اما ما سعى مى کنیم با مدیریت 
مناسبى که دانشگاهها خواهند داشت به صورت تدریجى 
شاهد حضور دانشجویان با درصدهاى بیشتر در دانشگاهها 

باشیم.

اومیکرون منجر به طیف 
کاملى از بیمارى مى شود

از سرگیرى آموزش حضورى 
تمامى دانشجویان 

نقشه کرونایى ایران 
دوباره قرمز شد

   مهـر | بعـد از اینکـه چند هفتـه اى بود که نقشـه 
کرونایى کشور فقط زرد و آبى شده بود، در روزهاى اخیر 
شاهد وجود نقاط نارنجى و قرمز بوده ایم. تازه ترین رنگ 
بندى از نقشـه کرونایى کشور نشـان مى دهد که تعداد 
شهرستان هاى نارنجى رو به افزایش است و شهرستان 
اردکان در اسـتان یزد با گسـترش سـویه اومیکرون به 
عنوان اولین شهر در نقشـه کرونایى کشور، در وضعیت 
قرمز قرار گرفت. از 20 آذر 1400، هیچ شهرى در کشور 
در وضعیت قرمز نبود.  در 45 روز گذشته تعداد مبتالیان 
به کرونا روزانه کمتر از هزار نفر بودند که روز سـه شنبه 

این تعداد به باالى 9 هزار و 300 نفر رسید.

نصب کارت 
روى شیشه تاکسى 

   ایسـنا | معـاون نظـارت و امـور مناطق سـازمان 
تاکسـیرانى شـهر تهران از الزامى شـدن نصـب کارت 
واکسن بر روى شیشـه خودروى تاکسـیرانان پایتخت 
خبر داد. سید امیر هنجن افزود: این اقدام پیرو ابالغ ستاد 
ملى مقابله با کرونا و همچنین هماهنگى صورت گرفته 
با وزارت کشور مد نظر قرار گرفت. وى گفت: الصاق این 
کارت از نیمه بهمن ماه براى تمامى تاکسیران ها الزامى 
است و در صورت عدم نصب آن بر روى شیشه تاکسى، 
عوامل نظارتى سازمان، نسبت به ثبت تخلف تاکسیران 

و جلوگیرى از فعالیت اقدام مى کنند.

آگهى تغییرات
شــرکت آذین صنعت کارا سهامى خاص 
به شــماره ثبت 34178 و شناســه ملى 
10861987945 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/09/25 و 
اجازه مجمع عمومى فــوق العاده مورخ 
1400/09/22 ســرمایه شــرکت از 
مبلــغ 200000000 ریــال بــه مبلغ 
2000000000 ریال از محل واریز نقدى 
و باالبردن مبلغ اسمى ســهام افزایش 
یافت کــه تماما طــى گواهى شــماره 
2336/158 مورخ1400/09/24 بانک 
صادرات اصفهان شــعبه خیابان حکیم 
شــفایى پرداخت گردید و براین اساس : 
سرمایه شــرکت بمبلغ 2000000000 
ریال منقسم به 1000 سهم 2000000 
ریالى با نام که تماماً پرداخت شــده مى 
باشــد افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه 
شرکت به شرح مذکور اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1266117)

آگهى تغییرات 
شرکت پردیس سازان نیاکان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 55720 و شناسه ملى 14005641504 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/30 
محمدحسین دهکردى بشــماره ملى1289234663 
بسمت رئیس هیات مدیره - محمد سوفسطائى شماره 
ملى1285038061 بســمت نایب رئیس هیات مدیره 
- محسن غالمعلى دهکردى شماره ملى1282682466 
بسمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با دو امضاء از ســه امضاى اعضاى هیأت مدیره و با مهر 
شرکت معتبر است . مدیر عامل مجرى مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1266113)

آگهى تغییرات 
شرکت آذین صنعت کارا سهامى خاص به شماره 
ثبت 34178 و شناســه ملى 10861987945 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/09/25 محل شــرکت در واحد ثبتى 
اصفهان بنشــانى : اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله 
دشتستان ، کوچه سجاد [13] ، خیابان حکیم شفائى 
اول ، پالك 190 ، ســاختمان ماهور ، طبقه سوم - 
کدپستى8199695384 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1266115)

آگهى تغییرات
شرکت پتروشــیمى تاك پلیمر پاسارگاد 
سهامى خاص به شــماره ثبت 66714 
و شناســه ملــى 14009730262 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/11/05 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: - مهوش کرمى به شــماره ملى 
5419148986 به ســمت مدیرعامل 
خارج از اعضاى هیئــت مدیره براى بقیه 
ى مدت تصدى (تا تاریخ 1401/10/07) 
انتخاب شدند و در سمت بقیه ى مدیران و 
حق امضا تغییرى حاصل نشد. - مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره مى باشــد. 
- مرکز اصلى شــرکت به استان اصفهان 
، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، 
شهر اصفهان، محله فرهنگیان ، بزرگراه 
شهید صیاد شــیرازى ، خیابان مهر آباد ، 
پالك - 26 ، ساختمان پارسیان 2 ، طبقه 
چهارم به کدپستى 8158867387 انتقال 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1266114)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسان مشاور شــهر و اندیشه شرکت 
سهامى خاص به شماره ثبت 19624 و شناسه ملى 
10260405108 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان 
به آدرس اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، 
بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله هزار جریب ، 
خیابان مالصدرا جنوبى ، خیابان آزادى ، پالك - 48 ، 
طبقه همکف کدپستى 8168835571 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1266099)

آگهى تغییرات 
شــرکت ســازه پایدار ســنا پارس سهامى 
خاص به شــماره ثبت 50701 و شناسه ملى 
10260692508 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه سرمایه تعهدى 
شرکت توسط صاحبان سهام طى گواهى بانکى 
شــماره 88 مورخ 1400/10/30 بانک ملى 
شعبه بهاران اصفهان پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1266100)

آگهى تغییرات 
شرکت همیاران عرصه کوهســاران سهامى خاص به 
شماره ثبت 1845 و شناسه ملى 14007723903 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/09/15 
محمدرضــا صفــار بــه کدملــى1141294273 
بســمت مدیرعامل ، علیرضا پورشــریعت به کدملى 
1819429865 بسمت رئیس هیات مدیره و سیف اله 
صفار خوزانى به کدملى 1140352458 بسمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب و کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاء رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل و با مهر شــرکت معتبر است. 
ضمنا مدیرعامل مجرى مصوبــات هیات مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(1266119)

آگهى تغییرات 
شرکت آذین صنعت کارا ســهامى خاص به شماره 
ثبت 34178 و شناســه ملــى 10861987945 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/09/22 سرمایه شرکت از 100 سهم 
2000000 ریالى به 1000 ســهم 200000 ریالى 
تغییر یافت . در میزان سرمایه شرکت هیچ تغییرى 
حاصل نشد . براین اســاس ماده 5 اساسنامه چنین 
اصالح شد : سرمایه شرکت مبلغ 200000000 ریال 
است که به 1000 سهم با نام عادى 200000 ریالى 
منقسم گردید و تماما پرداخت شده است . اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1266121)

آگهى تغییرات
شرکت پویش صدرا جم سهامى خاص به شماره ثبت 63836 و شناســه ملى 14008884728 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/07/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه اضافه گردید: اتوماسیون و کنترل و ابزار دقیق، طراحى مدارات الکترونیکى و الکترونیک 
صنعتى، انتقال پست هاى فشار قوى و ضعیف، تابلوهاى برقى صنعتى فشار قوى و ضعیف، طراحى و ساخت تجهیزات مکانیکى کارخانجات، طراحى و ساخت تجهیزات 
صنعتى و نیمه صنعتى و آزمایشگاهى و کنترل سیستم هاى مرتبط. انجام کلیه امور مشاوره (خدمات مهندسى )، طراحى، مدیریت، نظارت و اجرا (پیمانکارى) پیرامون موضوع 
قانون معادن شامل: شرکت در مزایده ها و مناقصه هاى سازمان هاى صنعت، معدن و تجارت کلیه استان هاى کشور و سازمان هاى متبوع و کلیه ارگانهاى دولتى و خصوصى. 
ثبت محدوده هاى معدنى، خرید و فروش پروانه ها و مجوزهاى معدنى و صنایع مواد معدنى. مشارکت یا سرمایه گذارى با اشخاص حقیقى، حقوقى و بانکها، موسسات 
اعتبارى داخلى و خارجى و یا سایر شرکت ها در حوزه هاى اکتشاف، استخراج، فرآورى مواد معدنى و احداث واحدهاى کانه آرایى و واحدهاى تولیدى مواد معدنى. بازرگانى 
مواد معدنى از جمله خرید و فروش مواد خام یا فرآورى شده موضوع قانون معادن و لوازم و ماشین آالت معدنى. انجام مطالعات تحقیق و توسعه جهت تولید فن آورى هاى 
نوین در بخش هاى متعدد معدنى، انتقال تکنولوژى به ایران و اخذ نمایندگى از شرکت هاى خارجى. طراحى، ساخت و تولید تجهیزات معدنى در مقیاس آزمایشگاهى، نیمه 
صنعتى و صنعتى و معدنى. صادرات و واردات کلیه امور عملیاتى که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت اجراى موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. مشارکت و سرمایه 
گذارى در ایجاد شرکت هاى جدید در داخل و خارج از کشور. اخذ تسهیالت مالى و خدماتى از بانکها و مؤسسات اعتبارى صرفا جهت تحقق اهداف شرکت . انجام هر نوع 
عملیات و معامالت که براى حصول به مقاصد شرکت ضرورى باشد. اکتشاف معادن در کلیه معادن سنگ ساختمانى، فلزى، غیر فلزى، سیمان و خاك هاى صنعتى شامل 
دورسنجى، پیجویى، تهیه نقشه هاى زمین شناسى در کلیه مقیاس ها، تهیه نقشه هاى توپوگرافى در کلیه مقیاس ها، ژئوفیزیک، ژئوشیمى، طراحى شبکه حفارى و اجراى 
حفارى مغزه گیرى و پودرى، حفر ترانشه، تخمین ذخیره معادن، کارشناسى و ارزش گذارى محدوده هاى معدنى و کلیه امور مرتبط با اکتشاف معادن. استخراج معادن درکلیه 
معادن سنگ ساختمانى، فلزى، غیر فلزى، سیمان و خاك هاى صنعتى اعم از معادن سطحى و زیرزمینى شامل طراحى استخراج، تعیین ظرفیت تولید ساالنه، انتخاب ماشین 
آالت، طراحى و اجراى عملیات حفارى و آتشبارى، طراحى و اجراى سیستم ترابرى، تهویه، آبکشى، خدمات فنى، نگهدارى و کلیه موارد مشابه، انجام عملیات باطله بردارى 
و استخراج معادن، کارشناسى و ارزش گذارى معادن و کلیه امور مرتبط با استخراج معادن. فرآورى مواد معدنى، کانه آرایى و متالورژى استخراجى در کارخانجات مرتبط 
با کانه هاى فلزى (نظیر کارخانجات کنسانتره و تولید شمش مس، سرب، روى، طال، نقره و سایر فلزات) و غیر فلزى (نظیر سیمان، آجر، کاشى و سرامیک، کائولن شویى، 
زغالشوییى و کلیه معادن غیر فلزى) شامل طراحى فرآیند تولید در مقیاس آزمایشگاهى، نیمه صنعتى و صنعتى، بهینه سازى فرآیند تولید کارخانجات فرآورى مواد معدنى و 
متالورژى، اتوماسیون کارخانجات به منظور مونیتورینگ و کنترل فرآیند تولید، خرید تجهیزات، نصب و راه-اندازى کارخانجات کانه آرایى و متالورژى، کارشناسى و ارزش 
گذارى کارخانجات و کلیه امور مرتبط با کانه آرایى یا متالورژى. انجام فعالیت هاى فرآیندهاى جانبى معدنکارى نظیر بازسازى معادن، مدیریت و کنترل منابع آب، کنترل گرد 
و غبار معدنکارى و کارخانجات کانه آرایى و فرآورى مواد معدنى، کنترل پسآب هاى معادن، پایش و کنترل دیواره هاى معادن. ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح امکانپذیر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1266126)

آگهى تغییرات
شــرکت پویش صدرا جم سهامى خاص 
به شــماره ثبت 63836 و شناســه ملى 
14008884728 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده 
مــورخ 1400/07/20 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: - آرش رفیع زاده به کدملى 
1289233578، على فرهمند به کدملى 
1290719691 و مهــرداد رفیع زاده به 
کدملــى 1289101991 بعنوان اعضاى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - سید احمدرضا میرشجاعى به 
کدملــى 1199864501 و الناز بردبار به 
کدملى 1288403437 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1266125)

آگهى تغییرات 
شــرکت ناموران فوالد ایرانیان ســهامى خاص به 
شماره ثبت 61885 و شناسه ملى 14008129131 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مــورخ 1400/07/08 حسابرســى و 
خدمات مدیریت آوند حسابداران رسمى شناسه ملى 
10100588054 بســمت بازرس اصلى - ندا فرد 
افشارى بشماره ملى 1199310336 بسمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند . روزنامه 
نصف جهان براى چاپ آگهیهاى شرکت انتخاب شد 
. صورتهاى مالى منتهى به 1399/12/30 بتصویب 
رسید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1266124)

آگهى تغییرات 
شــرکت فن آوران نفت آمیتیس شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 62807 و شناســه ملى 
14008435623 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : شعبه شــماره یک شرکت در واحد 
ثبتى تهران به نشــانى اســتان تهران، شهرستان 
تهران، بخش مرکزى، شهر تهران، محله اختیاریه، 
خیابان شهید یوســف کالهدوز، بلوار کاوه، پالك 1، 
طبقه ششم، واحد 614 کد پستى 1939813950 
به مدیریت آقاى مجتبى بخشــایش به شماره ملى 
0068811497 ایجاد گردید. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1266129)

تاسیس
شرکت سهامى خاص بهین گاز کربنیک دستان درتاریخ 1400/11/02 به شماره ثبت 69936 به شناسه ملى 
14010716920 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :تولید، تامین و توزیع گازهاى طبى، صنعتى و خوراکى شامل (اکسیژن، ازت، نیتروژن، 
آرگون، میکس، استیلن و co2) طراحى، ساخت، تعمیر ونگهدارى و ارائه خدمات مشاوره اى خط تولید گازهاى 
طبى، صنعتى، خوراکى- طراحى وساخت سیستم استحصال و بازیافت گاز کربنیک از صنایع آالینده، خرید و 
فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه 
هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و 
اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات مالى از بانک ها و موسسات 
مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از 
اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله شهرك میالد 
، خیابان میثاق ، خیابان میعاد ، پالك 33 ، مجتمع کیمیا ، طبقه اول کدپستى 8316834797 سرمایه شخصیت 
حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 1000 ریالى تعداد 1000 سهم آن 
با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 2119328 مورخ 1400/10/20 
نزد بانک پارسیان شعبه شاهین شهر با کد 21196 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى حمیدرضا 
امانى بنى به شماره ملى 1270454201 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مصطفى 
نادرى بنى به شماره ملى 1284952258 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقاى على نادرى بنى به شماره ملى 1292231076 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى حجت اله سلیمى بنى به شماره ملى 4623179982 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم مریم نادرى بنى به شماره ملى 4623234401 به سمت بازرس 
اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1266104)

روى موج کووید-19

دبیر کمیته اپیدمیولوژى و پژوهش کمیته علمى کشورى 
مقابله با کووید19 با هشدار نسبت به روند افزایشى ابتال 
به کرونا در کشور و شــدت گرفتن آن در چند روز اخیر، 
گفت: فعال در شــاخه باال رونده مــوج اومیکرون قرار 
داریم و بروز مجدد مرگ هاى ســه رقمى کرونایى دور 

از انتظار نیست.
دکتر مسعود یونسیان با اشاره به غلبه اومیکرون در کشور، 
قرار گرفتن در شاخه باال رونده موج این سویه و خطر افزایش 
بسترى و مرگ ومیر ناشى از آن، گفت: در حال حاضر بیش از 
50 درصد موارد کرونایى که در  کشور در حال گردش است، از 
سویه اومیکرون بوده و مى توان گفت که اومیکرون در کشور 
غالب شده اســت. در عین حال در کل دنیا 72 درصد موارد 
ابتال به کرونایى که بررسى شده، اومیکرون بوده و طبیعى 
است که کشور ما هم مستثنى نباشد. بنابراین اومیکرون در 
دنیا غالب شده و در کشــور ما هم طبیعتا به ویروس غالب 

بدل شده است.
وى با بیان اینکه طى دو هفته گذشته یعنى از نیمه دى ماه 
روزانه افزایش موارد جدید کرونا را داشتیم که حدودا روزى 
10 تا 12 درصد افزایش نسبت به روز قبلش شاهد بودیم، 
درباره بازگشایى هاى انجام شــده در تاالرهاى پذیرایى، 
سالن هاى سینما و تئاتر و... که بعضا با ظرفیت 100 درصدى 
فعالیت مى کنند، گفت: بازگشایى ها همان مواردى هستند 
که دو هفته دیگر تاثیرشان را مى بینیم. قطعا این بازگشایى ها 
اثرات نامطلوبى خواهند داشت و تردیدى در این زمینه وجود 
ندارد. حتى اگر این بازگشــایى ها همین امروز هم متوقف 
شده و تعطیل شــوند، تا نیمه بهمن ماه نتیجه آنچه را که 
در یک ماه گذشته تاکنون انجام داده ایم، خواهیم دید. این 

بازگشایى ها منجر به این مى شوند که در نیمه دوم بهمن ماه 
نه تنها کاهش سرعت بیمارى را نبینیم، بلکه افزایش سرعت 
ابتال به بیمارى را هم شاهد باشیم. متاسفانه زمانى به محدود 
کردن بازگشایى ها فکر مى کنیم که در اوج قله قرار گرفته ایم. 
آن زمان خیلى دیر است و هر تصمیمى که قرار است بگیریم، 

امروز و اکنون وقتش است.
وى تاکید کــرد: زمانى کــه تخت هاى بیمارســتان ها و 
آى سى یوهاى ما پر شدند،   کمبود دارو، سرم، اکسیژن و... 

پیدا کردیم، آن زمان براى تصمیم گیرى خیلى دیر اســت. 
عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد.

وى گفت: پیشنهاد این اســت که  در یک جلسه با حضور 
نمایندگان و کارشناسان متعدد، جدولى درست کنند و اعالم 
کنند که کدام فعالیت ها از نظر بازگشایى در اولویت قرار دارند 
و کدام فعالیت ها از نظر بهداشتى در اولویتند. در عین حال 
فعالیت هایى را انتخاب کنند که کمترین آسیب را به عدم 
انتقال کرونا بزند و بیشترین نقش را در پویایى اقتصاد جامعه 

داشته باشد. ما افرادى که رشته مان بهداشت عمومى است، 
این مســائل را درك مى کنیم. صرفا به بحث هاى درمانى 
نمى پردازیم که هیچ موضوع اجتماعى را نبینیم. ما متوجهیم 
که اگر قرار باشد مملکت تعطیل باشد، منجر به مشکالت 
مدنى مى شود، اما این را هم مى دانم که بازگشایى ها نباید 
به صورت «همه یا هیچ» باشد، بلکه باید در بازگشایى ها 
اولویت بندى داشته باشیم که با دو مالك انجام شود؛ اول 
اینکه چه تاثیرى بر روند اپیدمــى دارد و دوم چه تاثیرى بر 

روند فعالیت هاى اجتماعى و اقتصــادى جامعه دارد. اگر 
بر این اساس تصمیم گیرى شــود، باید اعالم کنند که در 
جلسه اى به این دالیل مشاغلى قرار شد بازگشایى شوند و 
برخى فعالیت ها و مشاغل به این دالیل باید بسته بمانند. هر 
زمان که به این نقطه رسیدیم، مى توانیم بگوییم که داریم 
با مردم تعامل مى کنیم و مى توانیم انتظار داشته باشیم که 
مردم حرف مان را گوش کرده و توفیق داشته باشیم، در غیر 
این صورت وضعیت همینى خواهد بود کــه در پنج موج 

گذشته دیدیم.
یونســیان گفت: در عین حــال علت تاکیــدم بر تکمیل 
واکسیناســیون است که ساده ترین کار اســت. وى درباره 
شــرایط پیک ششــم با کروناى اومیکرون، گفت: مرگ 
ســه رقمى را اصال دور از ذهن نمى بینم. البته انتظار بروز 
شــدت موج پنجم را نداریم. زیرا اومیکرون مقدارى شدت 
خفیف ترى دارد، اما مرگ ســه رقمــى از رگ گردن به ما 
نزدیک تر است. ما در شاخه باالرونده  هستیم و این شاخه حاال 
حاالها باال مى رود. زیرا در همه کشورهایى که اومیکرون 
واردشان شده این اتفاق رخ داده،  فعال در شاخه باالرونده قرار 
داریم و تعداد مواردمان به صورت تصاعدى افزایش مى یابد. 
روزى مى رسد که تخت هایمان پر شوند، وقتى تخت هایمان 
پر شــوند کمبود پرســنل، دارو و تجهیزات و اکسیژن پیدا 
کردیم، طبیعى است که آن زمان درمان هم بدتر شده و سه 
رقمى شدن مرگ ها هم خیلى دور از ذهن نیست. بنابراین 
اصال دل مان را خوش نکنیم که اومیکرون خفیف است و 
این هشدار هر روز از سوى مراجع بین المللى علمى اعالم 
مى شود اما متاســفانه ما تا زمانیکه سیل در خانه مان نیاید، 

جدى نمى گیریم.

کشور در شاخه باال رونده موج «اومیکرون» قرار گرفته است

 اکنون وقت تصمیم است
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فقدان سند مالکیت
شماره: 140085602030016836- چون آقاى زهرا ســلطانى تیرانچى  فرزند قدمعلى 
بموجب درخواست وارده به شــماره 140021702030031096 مورخ 1400/10/27 و  
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است  
که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 809/9 واقع در قطعه 10 بخش 
11 ثبت اصفهان که درصفحه 62  دفتر 650  امالك ذیل ثبت 146102 بنام نامبرده  ثبت 
و سند مالکیت  بشماره ســریال 135242 الف 91  صادر و تسلیم گردیده و طى سند انتقال 
قطعى مورخ دفترخانه به نامبرده انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشــده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند 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 1400/11/07، 1268239/م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف مظاهر عباسى 

قلعه شاهى /11/123

فقدان سند مالکیت
شــماره: 140085602030016835 - چــون آقاى محمد على همتى هــا نجف آبادى  
فرزند غالمعلى بموجب درخواســت وارده به شــماره  140021702030031096 مورخ 
1400/10/27 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشــاع  از ششدانگ پالك ثبتى 809/9  واقع 
در قطعه 10  بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 59 دفتر 650 امالك ذیل ثبت 146100 
بنام نامبرده  ثبت و سند مالکیت  بشماره ســریال 135241 الف 91 صادر و تسلیم گردیده 
و طى سند انتقال قطعى مورخ دفترخانه به نامبرده انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  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 1400/11/07، 1268263/م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف مظاهر عباسى 

قلعه شاهى /11/124 

فقدان سند مالکیت
شــماره: 140085602030016841 - چــون آقاى محمد على همتى هــا نجف آبادى  
فرزند غالمعلى بموجب درخواســت وارده به شــماره  140021702030031096 مورخ 
1400/10/27 و باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى 
شده مدعى است که سند مالکیت سه دانگ مشــاع  از ششدانگ پالك ثبتى 809/8  واقع 
در قطعه 10  بخش 11 ثبت اصفهان که درصفحه 53 دفتر 650 امالك ذیل ثبت 146096 
بنام نامبرده  ثبت و سند مالکیت  بشماره ســریال 135243 الف 91 صادر و تسلیم گردیده 
و طى سند انتقال قطعى مورخ دفترخانه به نامبرده انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشده 
است. نحوه گم شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى  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 1400/11/07، 1268279/م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف مظاهر عباسى 

قلعه شاهى /11/125 

فقدان سند مالکیت
شماره: 140085602030016858 - چون خانم زهرا ســلطانى تیرانچى  فرزند قدمعلى 
بموجب درخواست وارده به شــماره 140021702030031096 مورخ 1400/10/27 و  
باستناد یک برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود رسما گواهى شده مدعى است  
که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 809/8 واقع در قطعه 10 بخش 
11 ثبت اصفهان که درصفحه 56 دفتر 650  امالك ذیل ثبت 146098 بنام نامبرده  ثبت 
و سند مالکیت  بشماره ســریال 135244 الف 91  صادر و تسلیم گردیده و طى سند انتقال 
قطعى مورخ دفترخانه به نامبرده انتقال و معامله دیگرى هم انجام نشــده است. نحوه گم 
شدن یا ازبین رفتن: به علت سهل انگارى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 
ســند 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 1400/11/07، 1268253/م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف مظاهر عباسى 

قلعه شاهى /11/126

02

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى گفت: در گذشته سن امید 
به زندگى 55 سال بوده و در حال حاضر این رقم به 77 سال 
افزایش پیدا کرده است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعى 
گفت: گسترش پوشش بیمه اى، توسعه و بروزرسانى خدمات 
بر مبناى تحــوالت روز در کشــور از برنامه هاى تحولى و 

اولویت هاى سازمان تامین اجتماعى است.

 افزایش سن امید به زندگى

04

مدتى است در فضاى مجازى عده اى به ساخت دوربین 
مخفى براى شــاخ شــدن در اینســتاگرام مى پردازند.

سوژه هایى هم دارند که صداى خیلى از مردم را درآورده 
است.به گفته پلیس این دوربین مخفى ها غیر مجاز است و 
بعد از شکایت هاى مکرر مردم از آن ها امروز توسط پلیس 

دستگیر شدند.

شاخ هاى اینستاگرامى

03

05

حسام الدین عالمه، رئیس دبیرخانه شوراى ملى سالمندان 
کشور با بیان اینکه از سال 1950 تا 2100 وضعیت سالمندى 
ایران مشهود است، گفت: از میانگین جهانى عبور کردیم و 
با یک شتاب بسیار زیاد به کشور ژاپن به عنوان سالمندترین 

کشور جهان نزدیک مى شویم.

مدیر گروه قصاص مرکز تحقیقات قوه قضاییه گفت: متاسفانه 
در این سالها به اسم سالمت مادر و جنین، فاجعه ایجاد شده و 
هزاران جنین به قتل رسیده است! او با اشاره به هستى شناسى 
جنین و چالش هاى فقهى و اخالقى اســقاط و قتل جنین، 
گفت: تخمک لقاح یافته منشأ انسان نیست، بلکه مرتبه اى 

از وجود انسان است.

شتاب سالمندى

قتل هزاران جنین

01

زهرا پناهى روا،  مشاور امور زنان در وزارت آموزش و پرورش 
درباره اقدامات صــورت گرفته براى دانــش آموزانى که از 
تحصیل بازماندند یا در مقطع ابتدایى ترك تحصیل کردند، 
گفت: با توجه به ظرفیتى که در آموزش و پرورش مدنظر قرار 
گرفت، معاونت آموزش ابتدایى مأموریت پیدا کرد که در رابطه 
با کودکان بازمانده از تحصیل ورود پیدا کند و بتوانند کودکانى 
که از تحصیل بازماندند و بیشتر در حاشیه هاى شهر بودند را 
تحت پوشش قرار دهد و از همه امکانات استفاده کند تا بتواند 
این پوشش دهى را به حداکثر برســاند و همه دانش آموزان 

بازمانده از تحصیل را تحت پوشش خودش قرار دهد.

بازماندگان از تحصیل

در سال گذشته مجموع یک میلیون و 114 هزار و 128 
تولد در کل کشور ثبت شد که یک میلیون و 86 هزار و 
566 مورد آن در همان سال رخ داد. همچنین در 102 
هزار و 512 والدت رخ داده، تاریخ ازدواج پدر و مادر 

یک سال و کمتر از یک سال بوده است.
بر اساس اطالعات سالنامه آمارى سال 1399 ثبت 
احوال کشور، در سال گذشــته حدود 9/2 درصد از 
والدت هاى ثبت شده یعنى 102 هزار و 512 والدت 
در فاصله زمانى یک سال و کمتر از یک سال از ازدواج 
والدین رخ داده انــد و 65/7 درصد یعنى 709 هزارو 
954 والدت از تولد هاى ثبت شــده با فاصله زمانى 
پنج سال و بیشتر از زمان ازدواج والدین رخ داده است.
همچنین از کل والدت هاى رخ داده در سال گذشته 
40 درصد والدت مرتبه اول (فرزند اول)، 40/8 درصد 
والدت مرتبه دوم (فرزند دوم)، 14/2درصد والدت 
مرتبه سوم (فرزند سوم) و 4/3 درصد والدت مرتبه 

چهارم و بیشتر بوده است؛ البته تفاوت جمع درصد ها 
از 100 به دلیل وجود موارد نامشخص مرتبه والدت 
است. با حذف موارد نامشــخص مرتبه والدت ها، 
این درصد ها به ترتیب به 40/3، 41/1، 14/3 و 4/3 
مى رسد. به این ترتیب نیمى از والدت هاى رخ داده در 
سال گذشته مربوط به نوزادانى است که یک برادر یا 

خواهر بزرگتر از خود دارند.
بر اساس اطالعات ســالنامه آمارى ســال 1399 
ســازمان ثبت احوال، بیشترین ســهم والدت هاى 
مرتبه اول ثبت شده با 27/3 درصد مربوط به مادران 
20 تا 24 ساله است. میانه سنى مادران در والدت هاى 
مرتبه اول 26 سال اســت. یعنى نیمى از مادران در 
زمان به دنیا آوردن اولین فرزند خود 26 ساله یا بیشتر 
بوده اند و حدود 88/2 درصــد از نوزادانى که اولین 
فرزند هستند مادرانى با سن 15 تا 35 سال داشته اند.

بر اساس اطالعات ســالنامه آمارى ســال 1399 

بیشترین ســهم والدت هاى مرتبه دوم ثبت شده با 
31/5درصد مربوط به مادران 30 تا 34 ســاله است 
و در حــدود 59/9 درصد از والدت هــاى مرتبه دوم 
مربوط به مادران 25 تا 34 ساله است. این والدت ها 
مربوط به نوزادانى است که یک خواهر یا برادر بزرگتر 

از خود دارند.
بر اساس اطالعات ســالنامه آمارى ســال 1399 
بیشترین ســهم والدت هاى مرتبه ســوم و بیشتر 
ثبت شده با رقم 37/3 درصد مربوط به مادران گروه 
سنى 30 تا34 ساله اســت. مادران 25 تا 39 سال با 
رقم 86/7 درصد، بیشترین سهم والدت هاى مرتبه 
ســوم و بیشــتر را به خود اختصاص داده اند. میانه 
والدت هاى مرتبه سوم و بیشتر مربوط به مادران 32 
ساله است به عبارت دیگر نیمى از نوزادانى که فرزند 
سوم خانواده هستند از مادرانى با سن 32 ساله و بیشتر 

به دنیا آمده اند.

آمار سخن مى گوید

فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند 
در ایران چقدر است؟

کارشــناس تحوالت جمعیت ایران و جهان با 
بیان اینکه از جمعیت 85 میلیون نفرى ایران، 
قریب به چهار میلیون نفر «مهاجرفرستى» رخ 
داده است، گفت: حدود 47 درصد این افراد در 
آمریکاى شمالى، 29 درصد در اروپا، 14 درصد 
در کشور هاى آفریقایى و عربى و 10 درصد در 

کشور هاى آسیا و اقیانوسیه ساکن شده اند.
صالح قاسمى با بیان اینکه ایران در مقایسه با 
آمار جهانى در بین کشــور هاى مهاجرفرست 
دنیا رتبه 54 را دارد، گفت: بیشترین کشور هاى 
مهاجرفرســت در دنیــا به ترتیــب مربوط به 
کشور هاى بوسنى، هرزگوین، کاپورت، آلبانى، 
پرتقال، گرجســتان، بلغارســتان، لهستان و 

مکزیک است.
دبیر مرکز مطالعات جمعیــت در ادامه با 
اشاره به کشور هاى مهاجرفرست به ایران، 
بیان مى کند: کشــور هایى که بیشترین 

مهاجر را به ایران فرســتاده اند عبارت از 
افغانســتان، عراق، پاکســتان، آذربایجان و 

ترکیه هستند.
وى این را هم مى گوید که نکته اى که درمورد 
مهاجرفرستى در کشور باید موردتوجه قرار داد 
این اســت که باید راهبرد مشخص و سیاست 
کالن دقیقى در این زمینه داشــته باشیم؛ اما 

متاسفانه نداریم. 
قاسمى با اشاره به اینکه تاثیر «مهاجرت» روى 
شــاخص هاى جمعیتى بیشــتر از آن که روى 
کمیت جمعیت اثرگذار باشــد بر روى کیفیت 
جمعیت اثر مى گــذارد، ادامه مى دهد: در حوزه 
مهاجرفرســتى، بیش از 55 درصد ایرانیانى که 
از ایران به کشور هاى دیگر مهاجرت مى کنند، 
تحصیالت دانشــگاهى دارند، امــا در مقابل 
کمتر از 5 درصد از اتبــاع بیگانه اى که به ایران 
مهاجرت مى کنند و در ایران ســاکن مى شوند، 
داراى تحصیالت دانشــگاهى هستند و این به 
معنى آن اســت که ما راهبرد مشخصى در این 

رابطه نداریم.

دبیــر مرکز مطالعــات جمعیت 
تصریــح مى کنــد: عــالوه بــر این، 

«مهاجرپذیرى» در حوزه نیروى کار ساده نیز 

که در کشــور اتفاق مى افتد مدیریت نمى شود 
به طوریکه جوان هــاى افغانســتانى که وارد 
ایران مى شوند به جهت نداشتن هویت، ندادن 
تابعیت مضاعف و ندادن خدمات و سرویس هاى 
اجتماعى، ایران را ســکوى پرتابى کرده اند که 
در ایران مهارت آموزى کرده و انواع و اقســام 
مهارت هاى فنى و شــغلى را کسب کرده و در 
مهاجرت دوم از ایران به سوى کشور هاى غربى 
مهاجرت مى کنند؛ در واقع ایران، سکوى پرتاب 
جوانان افغانســتانى و نیروى کار ساده اى شده 

است که به ایران مهاجرت مى کنند.

رتبه ایران در میان کشورهاى مهاجر فرست 

وزیر کشــور با تأکید بر حمایــت از طرح هاى 
بــه  کیفیت بخشــى  و  محرومیت زدایــى 
سکونت گاه هاى زنان خانوار گفت: توانمندسازى 
بانوان در حوزه سیاست گذارى و پشتیبانى مالى 

در وزارت کشور دنبال مى شود.
احمد وحیــدى در جریان رســیدگى به گزارش 
کمیسیون اجتماعى در خصوص توانمندسازى 
زنان سرپرست خانوار گفت: بسیارى از آسیب هاى 
اجتماعى حول محور زنان مى چرخد و اگر به آن 
نپردازیم مســائل زیادى ایجاد مى کند از این رو 
پرداختن به مســائل زنان و توانمندسازى آن ها 

اهمیت فراوان دارد.
وحیدى اظهار داشــت: حمایــت از طرح هاى 
بــه  کیفیت بخشــى  و  محرومیت زدایــى 
سکونتگاه هاى زنان خانوار در مناطق غیررسمى 
از جمله اقدامات وزارت کشور بود، همچنین در 
شوراى اجتماعى موضوع زنان سرپرست خانواده 
مورد بررسى قرار گرفت هر چند که اصل مسئله 
مرتبط به ستاد ملى زنان و خانواده و مسئولیت آن 

برعهده معاونت زنان ریاست جمهورى است که 
در شوراى فرهنگى شوراى عالى انقالب فرهنگى 
نیز به آن پرداخته مى شود، اما از آنجایى که زنان 
سرپرســت خانوار با اجتماع در ارتباط هستند در 

شوراى اجتماعى نیز به این مباحث پرداخته ایم.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه در جلسات کارشناسى 
الیحه کرامت زنان در برابر خشــونت مشارکت 
فعالى صورت گرفته اســت،  گفــت: کار دیگر 
فعال ســازى امور بانوان در سراسر کشور است، 
همچنین ایجاد هماهنگى و فعال ســازى امور 

فرهنگى نیز صورت گرفته است.
وى در خصــوص حــوزه پشــتیبانى و حمایت 
مالى از طرح هــاى توانمندســازى و حمایت از 
زنان سرپرســت خانوار گفت: حمایــت از زنان 
داراى همســران زندانى و توانمندســازى زنان 
سرپرست خانوار در 10 استان در دستور کار قرار 
دارد. ما زنان سرپرســت خانواده را در 4 دسته؛ 
همسران فوت شده، زنان مطلقه، مجرد قطعى و 

بدسرپرست تقسیم بندى مى کنیم.

دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: 
بر اســاس آمار، میانگین ســن ابتال به مصرف 
مواد مخدر در ایران 24 ســال و 5 سال بیشتر از 

کشورهاى دیگر است.
اسکندر مومنى با بیان اینکه نرخ شیوع مواد مخدر 
در ایران 5 و در دنیا 7 درصد است افزود: ساالنه 
500 هزار نفر بر اثر مصــرف به مواد مخدر جان 
مى بازند که 86 هزار نفر معــادل 17 درصد آن 

مربوط به آمریکا و 4 هزار نفر معادل 7 دهم درصد 
آن ایرانى هستند. 

دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: 
نرخ مصرف مواد مخدر در زنــان ایرانى 6 دهم 
درصد است که این عدد در بسیارى از کشورها به 
17 درصد مى رسد همچنین نرخ اعتیاد در دانش 
آموزان کشــورمان 2 و یک دهم درصد، اما این 

عدد در دنیا 10 درصد است.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: افزایش 
امید به زندگى و تعداد ســالمندان نشان دهنده 
ارتقاى سطح رفاه، ســالمت و افزایش امید به 

زندگى در کشور است.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعى گفت: با توجه 
به جمعیت حدود 9 میلیون نفر سالمند در جامعه، 
باید شرایط «به زیستن» براى این افراد فراهم 
شــود که تحقــق آن نیازمند تبییــن، آموزش 
و فرهنگ سازى ســبک زندگى ســالمندى و 

مناسب سازى است.
به گفته عبدالملکــى یکى از نگرانى هاى اصلى 
کشور در سال هاى آینده کاهش نسبت جوانان 
به سالمندان و بسته شدن پنجره جمیعتى است 
و تمامى ارکان کشــور باید در مســیر افزایش 
جمعیت حرکت کنند تا مانع بسته شدن پنجره 

جمعیتى ایران شوند.
او گفت: سیاست هاى تشویقى افزایش جمعیت، 

تسریع و اجرایى مى شود.

 مدیرکل امور مســتمرى هاى ســازمان تأمین 
اجتماعى گفت: سازمان تامین اجتماعى در طرح 
3070 و در قالب سرویس شماره 2 با عنوان «ثبت 
هوشمند خاتمه کفالت»، نسبت به اخذ تعهدنامه 
غیرحضورى فرزندان دختر اقدام کرده است، به 
نحوى که دیگر نیازى به مراجعه حضورى افراد 

مذکور به واحد هاى اجرایى سازمان نبوده است.

به گفته حیدرى دریافت اطالعات ازدواج و طالق 
از ســازمان ثبت احوال به صورت برخط نبوده و 

ماهیانه در قالب دریافت دیتا بررسى مى شود.
او گفت: وضعیت پرداخت مستمرى به همسران 
بازمانده بعد از ازدواج مجدد  بر اســاس  بند یک 
ماده 48 قانون حمایت خانواده که ازدواج را مانع 
دریافت مستمرى همسران بازمانده ندانسته، از 
سال 1394 که سازمان ثبت احوال وقایع حیات و 
ممات را به صورت برخط در اختیار سازمان تأمین 
اجتماعى قرار داده است عمًال نیازى به مراجعه 
همسر بازمانده براى اطمینان از پایدارى شرایط 
استمرار پرداخت مستمرى به واحد هاى اجرایى 

نیست.
از خرداد ماه 1400، بالغ بر 55 هزار و 575 هزار 
فرزند دختر بدون مراجعه و صرفا با تکمیل فرم 
تعهدنامه و قید نشانى و شماره تماس از خدمات 

تعهدات بلند مدت سازمان بهره مند شده اند.

بسیارى از آسیب هاى اجتماعى 
حول محور زنان مى چرخد

سن ابتال به اعتیاد در ایران 24 سال است

9 میلیون سالمند در جامعه وجود دارد

دختران بازمانده براى برقرارى مستمرى به 
تأمین اجتماعى مراجعه نکنند
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سپاس خداوندى را سزاست که آفریننده بندگان و گستراننده زمین 
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مدیر روابط عمومى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
استان اصفهان گفت: 6 طرح آبخیزدارى و پخش سیالب 
در استان اصفهان همزمان با دهه فجر انقالب اسالمى به 

بهره بردارى مى رسد.
عباس قاسمى رامشــه در گفتگو با مهر اظهار داشت: 6 
طرح آبخیزدارى شامل بندهاى سنگى مالتى و پخش 
سیالب در شهرستان هاى سمیرم، لنجان، خوروبیابانک، 
خوانسار، گلپایگان و اردستان همزمان با دهه فجر چهل و 

سومین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى افتتاح مى شود.
او با بیان اینکه مدت زمان عملیــات احداث این 6 طرح 
آبخیزدارى یک ســال بود، افزود: بند سنگ و سیمان در 
حوضه آبخیز تنگاب ســمیرم چهار میلیون و 600 هزار 
مترمکعب و سازه کنترل سیالب سنگى مالتى در حوضه 
چم آسمان 6 میلیون مترمکعب ظرفیت دارند و گنجایش 
ســایر بندها نیز یک میلیون و 500 هزار تا سه میلیون 

مترمکعب است.
مدیر روابط عمومى اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى 
اســتان اصفهان همچنین به اتمام عملیــات اجرایى و 
بهره بردارى 25 طرح دیگر شــامل نهال کارى، توسعه 
جنگل و بذرپاشى همزمان با دهه فجر امسال اشاره کرد 
و گفت: طرح توسعه جنگل در کاشان، نائین، شاهین شهر 
و ســمیرم و نیز غنى ســازى جنگل هاى زاگرســى در 

فریدونشهر هم اکنون در حال اجرا است.
قاسمى رامشه اضافه کرد: بالغ بر 6 میلیارد و 803 میلیون 
تومان از محل اعتبارات ملى و کمک هاى خیران براى 
اجراى این 31 پروژه در یک ســال گذشته هزینه شده 

است.
گفتنى اســت، تاکنون 3/5 میلیون هکتــار از اراضى و 

حوضه هاى آبخیز استان اصفهان مورد مطالعات توجیهى 
قرار گرفته و مطالعات تفصیلى حدود دو میلیون هکتار در 
پنج حوزه در حال اجرا است. همچنین حدود یک میلیون 
و 800 هزار هکتار نیز با توجه به اولویت بندى ها و اعتبارات 

در دسترس طرح هاى آبخیزدارى انجام شده است.
در دو دهه اخیر بیش از 25 هزار اقدام بیولوژیک از جمله 

بذرکارى، نهــال کارى و چندین هزار بندهاى ســنگى 
مالتى با ارتفاع کمتر از سه متر و حدود 170 بند خاکى در 
استان اصفهان اجرایى شده است. اجراى طرح آبخیزدارى 
با هدف حفاظت از آب، خاك و جلوگیرى از بیابانزایى و 
سیالب از نیازهاى اساســى عرصه هاى طبیعى با توجه 

به ادامه خشکسالى ها، تهدید و تخریب عرصه ها است.

طرح هاى آبخیزدارى با کاهش میزان فرسایش خاك، 
زمینه را براى نفــوذ آب در خاك فراهم کــرده و آن را 
تبدیل به منبع آبى براى پایین دست حوضه خود مى کند. 
از مجموع 60 میلیــون هکتار از عرصه هــاى بیابانى و 
مرتعى کشــور حدود 25 میلیون هکتار مستعد عملیات 

آبخیزدارى است.

همزمان با دهه فجر امسال؛

6 طرح آبخیزدارى در استان اصفهان
 به بهره بردارى مى رسد

آموزشگاه دخترانه "شهید مهرابى" که توسط خیران 
مدرسه ساز در شهر نجف آباد در غرب اصفهان احداث 

شده است، افتتاح شد.

زمین این مدرسه 9 کالســه به مساحت یک هزار و 
200 مترمربع توسط حیدرعلى کافى موسوى، اهدا 
و  با هزینه  بالغ بر هشــت میلیارد تومان توسط یدا... 

مهرابى احداث شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، در مراسم 
افتتاح این آموزشــگاه گفــت: کمبودهاى فضاى 
آموزشى با همت و یارى مردم خیر و خیران مدرسه 

ساز برطرف خواهد شد.

محمد اعتدادى با بیــان اینکه خیران تاکنون کمک 
حال آموزش و پــرورش بوده اند، افــزود: آموزش و 
پرورش شهرســتان نجف آباد، همیشــه سربلند و 
افتخارآفرین بــوده زیرا صدها انســان 

کارآمد و اثرگذار تقدیم ایران کرده است.
رییس اداره آمــوزش و پرورش نجف آباد 
نیز در این مراســم گفت: 230 آموزشگاه 
در این شهرستان وجود دارد که بیش از 63 

هزار دانش آموز در آنها تحصیل مى کنند.
ســیدرضا موســوى زاده با بیان اینکه از 
آموزشگاه هاى موجود در شهرستان 80 
آموزشگاه تخریبى است و نیاز به بازسازى 
دارد، افزود: 60 مدرسه نیز بصورت دونوبته 
اداره مى شــود و این شهرستان بیشترین 

مدارس دونوبته را در استان اصفهان دارد.
موسوى زاده با اشــاره به اینکه با همت مسووالن و 
خیران مدرسه ساز مدارس خوبى در نجف آباد احداث 
مى شود، تصریح کرد: بدلیل مهاجرپذیرى و نزدیک 
بودن نجف آباد به مرکز استان، ساالنه بیش از 2 هزار 
و 500 دانش آموز به آمار این شهرستان افزوده مى شود 
بنابراین نیاز است مسووالن و خیران، ما را بیشتر در 

کار مدرسه سازى یارى کنند.

یک مدرسه َخّیرساز در نجف آباد افتتاح شد

معاون انرژى سازمان پدافند غیر عامل کشور و هیات 
همراه از تاسیسات صنعت آب شــرب استان اصفهان 

بازدید کردند. 
در این بازدید که با هدف بررســى مشــکالت موجود 
در حوزه تامین آب شــرب و لزوم تکمیل سامانه دوم 
آبرسانى به اصفهان بزرگ صورت گرفت، عبدالرحمن 
کشورى معاون انرژى سازمان پدافند غیرعامل کشور و 
هیات همراه از محل تصفیه خانه ورپشت (سامانه دوم 

آبرسانى)، سد چم آسمان، تصفیه خانه آب بابا شیخعلى، 
چاه هاى فلمن و مرکز تله مترى و تله کنترل شــرکت 

آبفاى استان اصفهان بازدید کردند. 
در پایان نیز در جلسه جمع بندى  شوراى پدافند غیرعامل 
استاندارى که با حضور معاون سیاسى و امنیتى استاندارى 
اصفهان، مدیر کل پدافند غیرعامل و مدیرکل مدیریت 
بحران استان تشکیل شد بر ضرورت تکمیل و راه اندازى 
سامانه دوم آبرسانى به اصفهان بزرگ تاکید به عمل آمد.

بازدید معاون انرژى سازمان پدافند غیرعامل کشور 
از تأسیسات آبفا

رییس اتاق بازرگانى صنایع، معادن و کشاورزى استان 
اصفهان گفت: کشورهاى حوزه اوراسیا و همسایه همواره 
جزو اولویت بازارهاى هدف تجارى این اتاق محسوب 
مى شوند و اصفهان در تعامل اقتصادى با این کشورها 

جزو استان هاى پیشرو و موفق محسوب مى شود.
مسعود گلشــیرازى افزود: اصفهان براى ورود موفق به 
بازار کشورهاى هدف تجارى باید در سطح ملى بعنوان 

استان ُمعین اقتصادى تعیین و  از آن حمایت شود.
وى ادامه داد: ُمعین هاى اقتصادى که در توسعه تجارى 

و اقتصادى منطقه خود نقش ُپررنگى ندارند، جز اتالف 
منابع عمومى، آورده خاصى ندارند.

رییس اتاق بازرگانى صنایع، معادن و کشاورزى استان 
اصفهان اظهار داشت: هیات هاى تجارى خارجى بسیارى 
در دوران پســابرجام به اصفهان آمدند اما بدلیل اینکه 
برنامه اى براى مدیریت و  بهره مندى از توان مالى آنها 
تدوین نشده بود، عمده این سفرها نتیجه خاصى براى 

اقتصاد استان بدنبال نداشت.
وى اضافه کــرد: باید براى معرفى طرح هاى توســعه 
با همــکارى کلیه اضــالع اقتصاد اســتان، برنامه اى 
جامع طراحى و تدوین شــود تا امکان جذب حداکثرى 

سرمایه گذاران صورت گیرد.
گلشیرازى خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم ایده "اصفهان 
فراصنعتى" را بدرستى رقم بزنیم هیچ گریزى نیست جز 
اینکه برنامه اى مطالعه شده، هدفمند و ویژه براى حوزه 
بین الملل خود تعریف کنیم و همه ُکنشگران اقتصادى 

استان نیز متعهد به اجراى آن باشند.
وى با اشاره به شیوع کرونا در 2 سال گذشته اظهار داشت: 
در این مدت کوشیدیم با استفاده از این شرایط، تهدیدها 

را به فرصت تبدیل کنیم بر همین مبنا میزهاى مشترك 
تجارى در اتاق اصفهان با کشــورهاى بازارهاى هدف 

تعریف شد.
رییس اتاق بازرگانى صنایع، معادن و کشاورزى استان 
اصفهان گفت: در راســتاى راه انــدازى دفاتر تجارى 
معطوف به حوزه بازارهاى هدف، اقدامات الزم در باره 
دفتر سوریه انجام شــده و هماهنگى هاى اجرایى الزم 

براى راه اندازى دفتر بصره نیز در مراحل پایانى است.
گلشــیرازى بیان کرد: صادرات و گردشــگرى 2 اهرم 
براى تجارت و کســب درآمد در حوزه بین الملل است 
که باید برنامه هاى ما معطوف بــه این موارد طراحى و 

اجرایى شود.
رییس اتاق بازرگانى صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان 
افزود:"اکســپوى ُدبى" فرصت مغتنمى اســت که باید 
بصورت ویژه مورد توجــه مدیران اقتصادى و فرهنگى 

استان اصفهان قرار گیرد.
وى گفت: با کمترین هزینه مى توانیــم در این رویداد 
بین المللى، بیشترین بهره ورى و اثربخشى را داشته باشیم 
زیرا شاید دیگر این فرصت اقتصادى، دیگر تکرار نشود.

اصفهان در تعامل تجارى با کشورهاى همسایه، پیشرو است

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان با 
بیان اینکه 10 درصد جمعیت ایثارگران کشور در استان 
اصفهان هســتند، گفت: با حمایت دولت و مجلس در 
صدد رفع نقص هایى هستیم که در اجراى قوانین براى 

ایثارگران است.
مســعود احمدى نیا مردمى بودن را سیاست هاى کالن 
نظام و توصیه امام و رهبرى دانســت و اظهار کرد: نگاه 

ویژه به مردم از اهداف دولت سیزدهم است.

وى افزود: بداخالق ترین کار یک مسئول این است که 
قول انجام کارى که نتوانــد آن را انجام دهد، با حمایت 
دولت و مجلس در صدد رفع قص هایى هســتیم که در 

اجراى قوانین براى ایثارگران است.
مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان اصفهان 
با اشاره به اینکه 10 درصد جمعیت ایثارگرى کشور در 
استان اصفهان اســت، گفت: ادارات بنیاد شهید و امور 
ایثارگران شهرستان هاى اســتان تنفیذ اختیار در ارائه 

خدمات به ایثارگران دارند. با توجه به اینکه تردد جانبازان 
گلپایگانى به دلیل شرایط جسمانى تا بنیاد شهید اصفهان 
سخت است امروز در دستور کار قرار گرفت که با مرکز 
درمانى قرار داد ببندیم، همچنین یک باجه بانکى در بنیاد 

شهید گلپایگان ایجاد شود.
وى با بیان اینکه ساخت موزه شهدا در سطح ملى و مراکز 
استان ها تعریف شده است، اضافه کرد: در استان اصفهان 

موزه ماندگار با شرایط خاص وجود ندارد.

10 درصد جمعیت ایثارگران کشور در استان اصفهان هستند

مدیر سرپرستى بیمه سالمت شمال استان اصفهان - کاشان 
گفت: طرح پوشش بیمه سالمت براى ساکنان محله هاى 
کم برخوردار این شهرستان در راستاى فرمایش هاى رهبر 
معظم انقالب درباره توانمندسازى این محله ها و حمایت 

ویژه از نیازمندان آغاز شد.
مسلم آشورى افزود: پیرو هدف هاى تعیین شده در تفاهم نامه 
همکارى مشترك بین سازمان بیمه سالمت ایران و دبیرخانه 
طرح توسعه و تحول اجتماع محور محله هاى کم برخوردار، 
پوشش بیمه اى ســاکنان بدون هرگونه پوشش بیمه اى 
محله ها در دستور کار سازمان بیمه سالمت قرار گرفته است.
وى با اشاره به طرح تحول و توسعه اجتماع محور محله هاى 
کم برخوردار اظهار داشت: بسیارى از ساکنان این محله ها 
ممکن است از زیر پوشش بیمه سالمت همگانى قرار گرفتن 
به طور رایگان اطالع نداشته باشند، بر همین پایه با تشکیل 

کارگروه تصمیم گیرى هاى الزم براى فراخوان شناسایى 
افراد اتخاذ مى شود و به صورت رایگان و در صندوق بیمه 
سالمت همگانى و تحت پوشــش بیمه قرار مى گیرند تا 
در نهایت از طریق نظام ارجاع مبتنى بر پزشــک خانواده 

اقدام هاى الزم انجام شود.
مدیر سرپرستى بیمه سالمت شمال استان اصفهان - کاشان 
از تشکیل کارگروه فنى، نظارت و ارزیابى براى اجراى این 
طرح خبر داد و گفت: مدیر بیمه سالمت، معاون فرماندار، 
رییسان ستاد بازآفرینى شهردارى، مرکز بهداشت، کمیته 
امداد امام خمینى(ره)، بهزیســتى و جمعیت هالل احمر 

کاشان در این کارگروه عضویت دارند.
وى یادآور شد: افراد بدون پوشش هرگونه بیمه اى مى توانند 
با در دست داشتن اصل شناسنامه تمامى افراد خانواده، یک 
قطعه عکس و اصل کارت ملى به 2 دفتر پیشخوان طرف 

قرارداد بیمه سالمت به نشــانى چهار راه آیت ا... کاشانى و 
بلوار نماز کاشان مراجعه و بدون پرداخت هیچ گونه وجهى 
زیر پوشش بیمه سالمت همگانى قرار گرفته و از خدمات 

بسترى و سرپایى بهره مند شوند.

پوشش بیمه سالمت براى ساکنان محله هاى کم  برخوردار کاشان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله اى
شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالى مورد نیاز خود را به شرح ذیل و 
باستـناد قانون برگزاري مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت ، ازطریق برگزاري مناقصه عمومی یک 

مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهاى زیر دریافت و حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/11/30 به نشانى: اصفهان-خیابان طالقانى ، امور برق منطقه یک 
اصفهان- دبیرخانه امور ، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
         http://tender.tavanir.org.ir : سایت  اینترنتی معامالت توانیر به نشانى

http://iets.mporg.ir : سایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانى
http://eepdc.ir     :سایت  اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن34122350-031 کارشناس قرارداد ها و مناقصات امور 
و جهت آگاهى بیشتر درمورد الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 34122340 

تماس حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است0

*ارایه تاییدیه برون ســپارى شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهــان و ثبت نام در ســایت
  https://www.eepdc.ir جهت به روز رسانى مدارك ثبتى الزامى است. (در صورت هر گونه سوال با 

شماره تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید)
*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى 

پاکتها براى خود محفوظ مى دارد.
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت 
شــرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر 

اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد.
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایی پاکات 
آزاد می باشد.

* به مدارك ، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.   
* سایر اطالعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
موضوع شماره سامانهمناقصه 

مناقصه
تاریخ 
توزیع 
دفترچه

مهلت 
دریافت 
اسناد

آخرین 
مهلت تحویل 

پاکات

تاریخ 
برگزارى 
مناقصه

ساعت 
برگزارى 
مناقصه

مبلغ 
تضمین 
(ریال)

400140952000093954000011
پروژه هاى 

عمرانى 
برق منطقه 

یک
1400/11/091400/11/171400/11/301400/12/0209:00791,000,000


