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معتادان متجاهر ییالق قشالق مى کنند!سوختگى 4 نفر در اصفهان طى یک روز«خائن کشى»  در جشنواره مى ماندخودرو هاى داخلى کمینگاه مرگ است چشم یحیى  به دنبال 3 ستاره سپاهان اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

55 هزار کودك 
بى شناسنامه در 

یک استان 

انهدام باند 6 نفره سرقت مسلحانه در اصفهان
3
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آیا آب 
خلیج فارس قابل 
انتقال به اصفهان 

است؟

پیمان حقیقت طلب، مدیر انجمن دیاران (مرجع مطالعات 
مهاجرت در ایران) مى گوید: با وجود کند بودن روند الزم 

است بگویم که 5هزار نفر در 2سال گذشته شناسنامه گرفتند. 
بحث مربوط به استان سیستان و بلوچستان است 55هزار 

بى شناسنامه در آنجا ساکن هستند و بحث دیگر مربوط به...

دانشیار گروه زمین شناسى دانشــگاه آزاد واحد 
اصفهان گفت: درصورتى که نگاهى آینده نگرانه 
به موضــوع انتقال آب از خلیج فــارس به فالت 
مرکزى ایران و اصفهان داشته باشیم، مطمئناً این 
اتفاق رقم خواهد خورد.على خان نصراصفهانى 
اظهار کرد: طى پیشــنهاداتى درگذشته، تصمیم 
بر انتقال آب خلیج فارس به سمت دشت مبارکه 
و استفاده از آن اتخاذ شد؛ البته وقوع این طرح در 
آینده دور از انتظار نخواهد بود.وى افزود: با مشکل 
تأمین آب شرب و سرمایه گذارى مواجه هستیم...

پیک ششم در اصفهان پیک ششم در اصفهان 
آغاز شده استآغاز شده است

شمار مبتالیان به اومیکرون در اصفهان طى یک هفته شمار مبتالیان به اومیکرون در اصفهان طى یک هفته 22 برابر شده است برابر شده است
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عملیات پیچیده پلیس اصفهان به کار سارقان خشن که در 6 استان فعالیت مى کردند پایان داد

آذرى: من مدیرعامل ذوب آهن 
نمى شوم

ساعاتى پس از استعفاى یزدى زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن از 
سمت خود، شایعه حضور دوباره سعید آذرى، مدیرعامل اسبق باشگاه 
ذوب آهن در این باشگاه در فضاى مجازى دست به دست شد؛ اما مدیر 
باسابقه فوتبال کشورمان با انتشار پســتى در فضاى مجازى، شایعه 

حضور خود را تکذیب کرد و ...
3

7

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

واحدهاى صنفى 
اصفهان فعًال 

محدودیت فعالیت 
ندارند

برگزارکنندگان «سگ جنگ»
 جمجمه جوان اصفهانى را شکافتند! 
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تالش فدراسیونتالش فدراسیون
 براى بازگرداندن براى بازگرداندن
 سردار آزمون

مدیرکل مدیریت مدیرکل مدیریت 
بحران استاندارى بحران استاندارى 
اصفهان هشدار داد؛اصفهان هشدار داد؛

9999 درصد  درصد 
گاوخونى گاوخونى 

خشک استخشک است
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وزیر کشور:وزیر کشور:

جریان یکطرفه جریان یکطرفه 
مهاجرت از مهاجرت از 

روستا به شهر روستا به شهر 
باید اصالح شودباید اصالح شود

4

بگورى «شب هاى برره» بگورى «شب هاى برره» 
چگونه شکل گرفت؟چگونه شکل گرفت؟

مدیر عامل شرکت برق منطقه اى اصفهان از آغاز عملیات اجرایى 
و بهره بردارى از 21 پروژه زیربنایى این شرکت با هزینه اى بالغ 
بر یکهزار و130 میلیارد تومان، همزمان با چهل و سومین سالگرد 

پیروزى انقالب اسالمى ودهه مبارك فجر خبر داد.
به گزارش روابط عمومى برق منطقه اى اصفهان، مهندس رسول 
موسى رضایى مدیرعامل این شــرکت با اعالم این خبر گفت: 
شرکت برق منطقه اي اصفهان درراستاى برنامه ششم توسعه 
وهمزمان با چهل و سومین سالگرد پیروزي شکوهمند انقالب 
اسالمی و دهه مبـارك فجــــر ،  طــرح هاي مهم  زیر بنایى 
که حــاصــل همت کارکنــان سخت کــوش  و پــرتالش 
صنعــت بــــرق اصفهــان است را در سطــح مناطق تحت 

مدیریت  آمـاده بهــره بــرداري کرده است.
مهندس موســى رضایى اهم طرح هاى قابل بهره بردارى را 
شامل احداث پست 230 به63 کیلوولت سمیرم، احداث پست 63 
به 20 کیلوولت GIS شهدا، احداث کابل 230 کیلوولت اسالم 
آباد1- اقارب پرست، توسعه 4 بی پســت 63 به 20 کیلوولت 
کاشان1، توسعه 4 بی پست 230 کیلوولت راوند کاشان، توسعه3 
بی پست 63 به 20 کیلوولت گالوانیزه کاشان، ورود خروج خط 
63 کیلوولت شهرضا 230 - سمیرم 63 در پست 230 کیلوولت 
ســمیرم، ورود و خروج خط 63 کیلوولت محتشم - آران 1 در 
پســت 63 کیلوولت آران2 ، احداث کابل63 کیلوولت چمران-

شهدا وتوســعه 2 بی در پســت 230کیلوولت محتشم کاشان 
عنوان نمود.

مدیرعامل برق منطقه اي اصفهان ادامه داد:  پست 230 به 63 
کیلوولت سمیرم، آخرین پست از  پروژه هاى تسهیالت اعطایى 
بانک توسعه اسالمى اســت که با ظرفیت نامی250 مگاولت 
آمپر داراى 4 فیدر خروجى 230 کیلوولت، 6 فیدر خروجى  63 
کیلوولت و در زمینى به مساحت حدود 6 هکتار  احداث گردیده 

است.
وى اضافه کرد: پســت 63 به 20 کیلوولت GIS  شهدا با هدف 
تکمیل رینگ شبکه فوق توزیع   شهر اصفهان و تغذیه برق مورد 
نیاز مترو به ظرفیت 80 مگاولت آمپــر داراى 16 فیدر خروجى 
20 کیلوولت و با بهره گیرى ازجدیدتریــن تکنولوژى روز دنیا 
یعنى سیستم GIS یا (Gas Insolation Substation) احداث 

شده است.
مهندس موسى رضایى اهم اهداف پروژه هاى مذکور را شامل 
توسعه زیرساخت و افزایش پایداري شبکه، تامین دیماند برق 
مصرفی مشــترکین منطقه و متقاضیان جدید، فراهم نمودن 
امکان مانور بــار مشــترکین و جلوگیري از خاموشــی هاي 
ناخواسته، تامین ولتاژ اســتاندارد و کاهش تلفات انرژي و بار  
خطوط و  ایستگاههاي 63 کیلو ولت درمنطقه و کاهش بارسایر 
ایستگاه ها وخطوط 63 کیلوولت عنوان نمود و افزود: براى به 

بهره بردارى رســیدن 10 پروژه فوق مبلغ 638 میلیارد تومان 
هزینه شده است.

وى اضافه کرد: پروژه هاى آماده کلنگ زنى این شرکت در دهه 
مبارك فجر شامل: احداث پست 400 به 63 کیلوولت نجف آباد، 
توسعه قطر پست230 کیلوولت اردســتان، توسعه 4 بى 230 
کیلوولت نیروگاه کاشــان و احداث پست 230 به63 کیلوولت، 
احداث پست  63 به20 کیلوولت علویجه، احداث پست 63 به20 
کیلوولت گندمان، تعویض ترانس پست 63 به 20 کیلوولت تلمبه 
خانه سد زاینده رود، احداث پست GIS سیار سجزي3، افزایش 
ظرفیت پست 63 به 20 کیلوولت نجف آباد1، احداث خط 230 
کیلوولت نیروگاه کاشان تا پست 400 به 230در منطقه کاشان، 
ورود خروج  خط 230 زواره - منتظرى در پست اردستان واحداث 
اتصاالت 63 کیلوولت پســت 400 نجف آباد فاز اول که براى 
اجراى  11پروژه فوق  اعتبارى معادل493 میلیارد تومان پیش 
بینى شده است. الزم به ذکر است چندین پروژه آماده کلنگ زنى 

دیگر نیز متعاقباً اعالم خواهد شد.
مهندس موســى رضایى در پایان ابراز امیدوارى کرد: با به ثمر 
رسیدن پروژه هایى که عملیات اجرایى آنها آغاز گردیده ضمن 
فراهم نمودن زمینه هاى توسعه منطقه  بیش از پیش ، بــرگ 
زرین دیگري را نیز درعـرصه خـدمت رسانی و دفتر افتخارات 

شرکت برق منطقه اي اصفهان ثبـت نمایند.

با اعتبارى بالغ  بریکهزار و130 میلیــارد تومــان محقق مى شود؛

آغاز عملیات اجرایى و بهره بردارى از 21 طرح زیربنایى
 شرکت برق منطقه اى اصفهان
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معاون تربیت بدنى و سالمت وزارت آموزش و پرورش 
با توجه به نگرانى هاى والدین براى از سرگیرى آموزش 
حضورى مدارس در شرایط شدت پیدا کردن سویه جدید 
کرونا اظهار کرد: قدرت ســرایت اومیکرون به شــدت 
باالست هرچند شــدت بیمارى زایى آن پایین است اما 
در هر صورت رعایت دقیق پروتکل هاى بهداشــتى از 
جمله ماسک و فاصله اجتماعى همچنین مدیریت تراکم 

کالسى مورد تأکید آموزش و پرورش است.
صادق ستارى فرد تأکید کرد: از ابتدا سیاست آموزش و 
پرورش در خصوص توسعه آموزش هاى حضورى بوده 
اســت.وى اضافه کرد: در این مرحله و نیز متعاقبًا تابع 

تصمیمات این ستاد هستیم اما همواره باید مراقب سالمت 
دانش آموزان باشیم به خصوص در مناطقى که فراگیرى 
بیمارى اومیکرون شدت یافته است باید به جد از سالمت 

دانش آموزان مراقبت کنیم.
ستارى فرد گفت: با توجه به توصیه متخصصان و مدیران 
وزارت بهداشــت و اینکه در صورت مشــاهده هر گونه 
عالئم، نشانه هاى بیمارى یا سرماخوردگى در دانش آموز، 
با تأیید و موافقت مدیر مدرســه باید دانش آموز از واحد 
آموزشى به جهت عدم سرایت ویروس و انتقال به سایرین 
دور باشد وســه تا پنج روز در منزل آموزش ها را مجازى 

دنبال کنند تا بتوان از این دوره عبور کرد.

حجت االسالم محمدتقى نقدعلى، نماینده خمینى شهر 
و عضو کمیسیون کشــاورزى با بیان اینکه نماز خواندن 
رئیس جمهور در کرملین نشان دهنده زنده بودن مکتب 
انقالب است مطرح کرد: نمازى که رئیس جمهور در کاخ 
کرملین خواند، جلوه اى از اهداف بلند انقالب بود، ایشان 
در محلى که 70 سال به طبل بى خدایى کوبیده شد، نماد 
مناجات با خدا را به نمایش گذاشت. این نماز نشان دهنده 
این است که انقالب امام(ره) و مکتب امام(ره) زنده است 
که امروز مقام ارشد کشور در کاخ کرملین نماز برپا مى دارد، 
مکانى که در مقطع زمانى براى تبلیغات کفر محل جلسات 
بود. نماز رئیسى در جهان اسالم بازتاب هاى خوبى را به 

همراه داشت.
وى گفت: متأسفانه یکســرى انســان نادان در داخل 
توییت هایى را در این رابطه منتشــر کردند. کسانى که 
نمى دانم اســم آنها را چه بگذارم جز اینکه بگویم واقعًا 
جاهل هستند زیرا اقدام افتخارآمیزى که در حاشیه اقدامات 
اقتصادى و در حاشیه مذاکرات سیاسى صورت گرفته را 
به یک شــکل بدى مطرح مى کنند به گونه اى که گویا 
ایشان فقط رفته آنجا نماز بخواند در حالى که خدا را شکر 
دستاوردهاى سیاسى و اقتصادى خوبى این سفر به همراه 
داشــت و درکنارش هم نماد اهداف انقالب که انقالب 

جهانى اسالم خواهد بود را آنجا به نمایش گذاشتند.

آخرین تصمیم 
درباره آموزش حضورى

نماز خواندن رئیس جمهور 
در کرملین افتخارآمیز بود

نان 10 هزار تومانى!
  شفقنا|نماینده مردم ایرانشهر و سرباز با 
اشاره به اینکه شرکت هاى حمل و نقل به دلیل 
افزایش هزینه از آوردن آرد به ایرانشــهر امتناع 
مى کنند، افزود: تمامى جاده هاى روستایى بخاطر 
سیل از بین رفته و ما تماشاگر هستیم. عبدالناصر 
درخشان گفت:  در ایرانشهر مردم بایستى پارتى 
داشته باشند تا بتوانند نان از نانوایى خریدارى کند؛ 
قیمت یک عدد نان به 10 هزار تومان رسیده است 
و صف هاى طوالنى را در نانوایى ها شاهد هستیم.

گزارشگر محبوب هم رفت
آیدین مقیمى، گزارشگر معروف    برترین ها|
و محبوب بسکتبال ایران هم از ایران رفت و به 
ایران اینترنشنال پیوســت. وى براى اولین بار 
جلوى دوربین این شبکه رفت. مقیمى که معروف 
به آقاى NBA است با گزارش هاى جذاب خود در 

رشته بسکتبال با اقبال عمومى مواجه شده بود.

تخریب ویالى وزارتى 
  انتخاب| بعد از تخریب ویالى قوه قضاییه 
در حریم رودخانه کــرج، ویالى وزارت نیرو هم 
تخریب شد. رئیس کل دادگسترى البرز گفت: 19 
ساختمان مربوط به 11 دستگاه حاکمیتى یعنى 
نهاد هاى دولتى، عمومى و نظامى است که در این 
خصوص تصمیم گیرى شده که با توجه به دستور 
ریاست قوه قضاییه، ابتدا دســتگاه هاى دولتى 
تخریب و براى این موضوع ساختمان مربوط به 
قوه قضاییه که بخشى از آن که در بستر رودخانه 

است، رفع تصرف شد. 

افزایش پاداش پایان خدمت 
  خانه ملت| طبق توضیحات سخنگوى 
کمیســیون تلفیق الیحه بودجه، پاداش پایان 
خدمــت بازنشســتگان افزایش یافته اســت. 
سخنگوى کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 
1401 مجلــس گفت: نمایندگان در نشســت 
این کمیســیون تلفیق ضمن مخالفت با پاداش 
445 میلیون تومانى پایان خدمت بازنشستگان 
در الیحه بودجه ســال آینده، این رقم را تا 472 

میلیون تومان افزایش دادند.

رشد سرطانى
  ایسنا| رئیس اداره پیشگیرى از سرطان 
مرکز مدیریت بیمارى هــاى غیرواگیر وزارت 
بهداشت، درباره آمار شــیوع سرطان در کشور، 
بیان کرد: به طور کلى بیــش از 135 هزار نفر در 
سال به سرطان مبتال مى شوند و ساالنه حدود 5 
درصد رشد تعداد موارد سرطان را داریم . شایع ترین 
سرطان در خانم ها سرطان پســتان و در آقایان 

سرطان پروستات است. 

اومیکرون هم مى ُکشد 
بر خــالف تصــور اولیــه برخى    میزان|
کارشناسان که مرگ ناشى از اومیکرون را ناچیز 
مى پنداشــتند، موج اومیکــرون در آمریکا عدد 
مرگ روزانه را به 3895 رساند. قله مرگ روزانه 
اومیکرون در دانمارك و ایتالیا هم 8 برابر بلندتر 
از دلتاست. این عدد در کانادا، سوییس و فرانسه 
4 برابر، در استرالیا 3 برابر و در سوئد 2 برابر است.

شرط واکسیناسیون
  پانا| عضو کمیسیون بهداشــت و درمان 
مجلس گفت چون ابتال به کرونا در ســنین 9 تا 
12 ســال کمتر و عوارض آن نیز کمتر اســت، 
خانواده هــا باید تصمیم بگیرند فرزندانشــان را 
واکسینه کنند. سیدمحمد پاك مهرگفت: کاهش 
سن واکسیناسیون کرونا و رسیدن آن به رده سنى 
9 تا 12 سال نظر کمیته علمى وزارت بهداشت و 

درمان بود.

برگزارى 
مشروط راهپیمایى 22 بهمن 

  تسنیم| رئیس شــوراى هماهنگى تبلیغات 
اسالمى بر رعایت دستورالعمل هاى ستاد ملى مقابله 
با کرونا در برپایى جشــن ها و مراسم چهل و سومین 
ســالگرد پیروزى انقالب تأکید نمــود و افزود: حفظ 
ســالمتى و جان مردم بســیار مهم اســت و برپایى 
راهپیمایى سراسرى 22 بهمن منوط به صدور مجوز 
ســتاد ملى مقابله با کروناست و در صورتى که شرایط 
کرونایى کشــور براى راهپیمایى سراســرى چهل و 
سومین ســالگرد پیروزى انقالب مناسب نبود، جشن 
طلوع چهل و چهارمین ســال انقالب بــا روش ها و 

شیوه هاى دیگر برگزار خواهد شد.

رسیدیم به مرحله نهایى 
«جالینا پورتر»، معاون سخنگوى وزارت    ایسنا|
امورخارجه آمریکا در نشســت خبــرى هفتگى این 
وزارتخانه در پاسخ به ســئوالى درباره توقف چند روزه 
مذاکرات ایران و سایر طرف هاى برجام در وین درباره 
احیاى این توافق خاطر نشان کرد که این رایزنى ها به 
مرحله نهایى نزدیک مى شود. وى تصریح کرد: همه 
طرف ها با پایتخت هایشان بازگشته اند تا در این مرحله 
مشورت هاى الزم را انجام  دهند.  «انریکه مورا»، معاون 
مسئول سیاست خارجى اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده 
مذاکرات وین نیز روز جمعه در توییتى نوشت: هم اکنون 

به اتخاد تصمیمات سیاسى نیاز است.

 از کجا اطالع دقیق مى گیرد؟
آقاى احمدى نژاد مدعى شده    روزنامه ایران|
است که به واسطه اطالع دقیق، روسیه و آمریکا بر سر 
ایران و اوکراین معامله کرده اند؛ به این معنا که آمریکا 
چراغ سبز حمله روسیه به اوکراین را بدهد و از سوى 
دیگر، روسیه نیز مانعى بر سر حرکت آمریکا به سمت 
ایران فراهم نکند.گرچه این ادعاى آقاى احمدى نژاد 
رسمًا اقدام علیه امنیت ملى است، اما نکته مهمتر این 
است که باید مشخص شود این دقت در اطالعات غلط 
و ساختگى از کدام سمت به ایشان تزریق شده است؟ 
آقاى احمدى نژاد به دنبال تحقق منافع چه کســانى 
است و این پیروزى ناشى از ترســاندن ملت ایران را 
به چه کسانى هدیه مى دهد؟ آقاى احمدى نژاد از کجا 

اطالع دقیق مى گیرد؟

جونم داداش...!
علیرضا مخبر دزفولى، بــرادر معاون اول    بهار|
رئیس جمهور در یک اســتورى از محمد مخبر بابت 
حضور در میان مردم در استادیوم آزادى تمجید کرد. 
او نوشت: «جونم داداش عزیزم که بین مردم نشست 
و این افتخار را در کنار مردمش دید... بدون محافظ و 

دك پزهاى قبلى ها!»

روسیه آماده حمله است
به گزارش «رویترز»، دستکم سه مقام    شفقنا|
آمریکایى که نخواستند نامشــان فاش شود به ارائه 
جزئیاتى در مورد میزان آمادگى ارتش روسیه براى حمله 
به اوکراین سخن گفته اند که شامل تهیه ذخایر خونى 
براى مجروحان احتمالى است. مقامات آمریکایى این 
موضوع را دلیلى براى آمادگى همه جانبه روسیه براى 

حمله به اوکراین ارزیابى کرده اند.

رابطه فوتبال با مذاکرات وین
  ایرنا|آیت ا... ســید حســن عاملى، امام جمعه 
اردبیل در خطبه هاى نماز جمعه ضمن تبریک پیروزى 
تیم ملى فوتبال در برابر عراق و صعود به جام جهانى 
2022 بیان کرد: امپراتورى رسانه اى دشمن خودش را 
با تمام توان آماده کرده بود که با شکست ایران در این 
مســابقه و در صورت صعود نکردن به جام جهانى آن 
را به اقتصاد کشــور گره بزند و فشار مضاعفى به میز 
ایران در مذاکرات هســته اى وارد کند و از این جهت 
نیز باید از بازیکنان غیور و حماســى تیم ملى تشکر و 

قدردانى کرد.

خبرخوان

افرادى هســتند که بالفاصله پس از مرگ، جسدشان 
دفن نمى شود. پیکر آنها طبق وصیت خودشان و البته 
رضایت اولیاى دم براى مقاصد مختلفى اهدا مى شود 
که یکى از آنها اهداى جسد براى امور آموزشى است، 
جسدى که به دانشگاه هاى علوم پزشکى رفته و ممکن 
است دو تا سه سال پس از مرگ به خاك سپرده شود. 
رئیس بانک ســلول و بافت مرکز تحقیقات پزشــکى 
قانونى درباره شرایط و نحوه اهداى جسد براى مقاصد 

آموزشى توضیح داده است.
دکتر سعید شاه حســینى گفت:  اهداى جسد تصمیمى 
اســت که اولیاى قانونى فرد متوفى مى گیرند، چرا که 
در زمان پس از مرگ، فرد متوفى اختیار و اراده تصمیم 
گیرى در مورد پیکرش را ندارد. البته مواردى هســت 
که فرد قبل از اینکه وفات کنــد، وصیت مى کند تا در 

فهرست اهدا کنندگان بالقوه پس از مرگ قرار گیرد.
وى ادامه داد: در این حالــت و براى قرار گرفتن در این 
فهرست، فرد داوطلب مى بایست با واحد اهداى کالبد 
بانک ســلول، بافت و عضو مرکز تحقیقات پزشــکى 
قانونى تماس بگیرد تا پس از اطالع از شــرایط اهدا، 
فرم هاى مربــوط را تکمیــل و کارت داوطلب اهداى 
پیکر را دریافت کنــد؛ البته در این شــرایط نیز بعد از 
درگذشت فرد داوطلب، مرکز تحقیقات پزشکى قانونى 
با خانواده نامبرده مرتبط شــده و سایر اقدامات قانونى 

انجام مى شود.
شاه حســینى افزود: در واقع حتى اگر فردى در زمان 
حیات خود هم وصیتى در این خصوص کرده باشد، ما 
باز هم بعد از درگذشت ایشان، موظف هستیم رضایت 

خانواده وى را اخذ کنیم.
رئیس بانک سلول، بافت و عضو مرکز تحقیقات پزشکى 
قانونى با بیان اینکه نباید تصور کنیم که تماس با خانواده 
منجر به کاهش اهداى جسد خواهد شد، گفت: در مورد 

یک خانواده در شــیراز، ابتدا فــردى در خانواده اعالم 
آمادگى کرد و مدتى بعد همسر و دو دختر و دو دامادش 
هم چنین فرمى را پر کــرده و اعالم رضایت کردند که 
این اقدام جاى تقدیــر دارد و البته موارد متعددى از آن 

وجود دارد.
وى درباره اینکه بهترین زمان بــراى اهدا تا چه مدت 
پس از مرگ است، گفت: ما به طور متوسط با توجه به 
اعضا و نحوه نگهدارى پیکر متوفى در کمتر از 36 ساعت 

پس از فوت، باید این فرآیند را شروع کنیم.
شاه حســینى درباره اینکه آیا پیکر فــرد اهدا کننده به 
دانشگاه علوم پزشکى همان شهرى که در آن فوت شده 
یا زندگى کرده اهدا مى شــود یا خیر؟ نیز گفت:  اینطور 
نیست و خیلى مواقع پیش مى آید که پیکر متوفى پس 
از طى مراحل به شــهر دیگرى منتقل شده است، البته 
اگر فرد اهدا کننده وصیت خاصى داشته باشد ما به آن 

عمل خواهیم کرد.
شاه حسینى با بیان اینکه اهداى کالبد آموزشى، یعنى 
اهداى پیکر متوفى براى مقاصد آموزشى و فرهنگسازى 
آن تا حدودى انجام شده و استقبال تقریبًا خوبى هم در 
مقایسه با قبل از آن در جامعه شده است، گفت:  اما هنوز 

در این قسمت کمبود داریم. 
وى گفــت:  اهداى پیکــر شــرایطى دارد. مثًال براى 
مقاصد آموزشــى یا تحقیقاتى این شــرایط راحت تر 
و محدودیت هاى آنها کمتر اســت، امــا براى مقاصد 
درمانى حداکثر سن 55 ســال براى خانم ها و 45 سال 
براى آقایان، مطرح اســت؛ البته همه افراد نمى توانند 
براى مقاصد آموزشى، اهداى پیکر کنند. مثًال اگر فردى 
داراى سرطان پیشــرفته بود یا جراحى سنگینى انجام 
داده و داراى مشکالت عروقى متعدد باشد، مناسب اهدا 
براى مقاصد آموزشى نیســت، اجساد ناشى از تصادف 
و... نیز مناسب این اقدام نیستند و البته در مورد اهداى 
جسد براى امور آموزشى نیز شرایط کلى وجود دارد که 

از سوى پزشکى قانونى بررسى مى شود.
شاه حســینى افزود: در واقــع یکى دیگــر از دالیلى 
که موجب کــم شــدن اجســاد اهدایى مى شــود، 
همین مشکالت اســت. ما باید اجساد ســالم را براى 
مقاصد آموزشــى به دانشــگاه هاى علوم پزشــکى 
تحویل دهیم تا دانشــجویان با ســاختار طبیعى بدن 

آشنا شوند.

اگر تمایل دارید پس از فوت وارد کارهاى آموزشى شوید بخوانید!

بعد از 36 ساعت...

قرار بود ارزان شــود اما گران شد! آن هم ماهانه 3 درصد. این 
میزان میانگین افزایش قیمت ماهانه خودروهاى پرتیراژ است. 
بازار خودرو در پنج ماهه نخست فعالیت دولت ابراهیم رئیسى 
رفتارى عجیب داشت. در حالى که به طور متوسط در این دوره 
بازارهاى مالى به میزان 7 درصد بازدهى داشتند قیمت خودرو 
حداقل 15 درصد در بخش خودروهاى داخلى گران شده است.
قیمت پراید 111 در اوایل شــهریور ماه 153 میلیون تومان 

بود که اکنون با رشــد 21 درصدى بــه 185 میلیون تومان 
رسیده اســت. اما این رشــد 21 درصدى قیمت پراید از رشد 
قیمت تیبا کمتر اســت. قیمت تیبا در این مــدت 26 درصد 
افزایش یافته و از 160 میلیــون تومان به 201 میلیون تومان 
رســیده اســت. قیمت پژو 405 نیز بیش از 20 درصد رشــد 
داشــته و از 262 میلیون تومان به 315 میلیون تومان رسیده

 است. 

  میزان| جنگ  انداختن سگ ها مانند جنگ  انداختن گاو و خروس که عموماً با شرط بندى 
همراه است و در بسیارى از موارد به آسیب هاى جدى و یا مرگ این حیوانات نگون بخت منجر 

مى شود طى سال هاى اخیر شدیداً مورد نکوهش قرار گرفته است.
اما در حادثه اى ناگوار، اعتراض یک جوان اصفهانى نســبت به برگزارى سگ جنگ باعث شکافتن 

جمجمه او  با تبر توسط برگزارکنندگان سگ جنگ شد!
مجتبى قاسمى، دایى جوان مضروب درباره این حادثه گفت: شنبه گذشــته خواهرزاده ام در حوالى 
روستاى میرآباد با ازدحام جمعیتى مواجه مى شود که سگ هایشان را جنگ انداخته بودند. مصطفى با 
حسن نیت نزدیک رفته و به آنها گفته که جنگ انداختن سگ ها کار درستى نیست و درخواست کرده 

جنگ را متوقف کنند.
وى افزود: در واکنش به این اقدام مصطفى دو نفر از برگزارکنندگان سگ جنگ با چوب، او را مورد ضرب 

و جرح قرار داده و سپس نفر سوم سر او را با تبر شکافته که به خرد شدن جمجمه منجر شده است.
 قاسمى ضمن ابراز نگرانى درباره وضعیت کنونى خواهرزاده اش گفت: مصطفى چند روز پس از حادثه 
بى هوش بود و حاال که به هوش آمده وضعیت نامساعدى دارد و حتى نمى تواند دست و پایش را حرکت 

دهد. پزشکان بناست پس از سى تى اسکن درباره لزوم عمل جراحى مجدد تصمیم بگیرند.
یک منبع آگاه هم درباره این حادثه گفت: فردى حدود 20 سگ جنگى دارد و آنها را با خاور به نزدیکى 
آغل گوسفندان منتقل مى کند تا گله دارها سگ هایشان را براى مبارزه با سگ هاى او به میدان بیاورند. 
او این جنگ ها را از طریق اینستاگرام با کرى خوانى و شرط بندى به صورت زنده منتشر مى کند. جوانى 
که نسبت به برگزارى جنگ سگ ها اعتراض کرده بود را همین فرد و دو نفر از اطرافیانش با ضربات 

چوب و تبر در آستانه مرگ قرار دادند.

افزایش اجاره بهاى مســکن در تهران در طول یکسال اخیر 
به 54 درصد رسیده اســت. این افزایش چشمگیر حاال باعث 
شده تا هزینه هر متر اجاره خانه در ارزان ترین محالت تهران 
به بیش از سه میلیون تومان برســد. یعنى یک خانواده براى 
اجاره یک واحد 50 مترى در کمترین حالت باید ماهیانه حدود 
4 میلیون و 500 تومان بپردازند. این در حالى است که دستمزد 
کارگر قدرى کمتر از این میزان است. این موضوع حاال موجب 

افزایش کانکس نشینى در پایتخت شده است.
 براى یافتن موارد کانکس هاى اجاره در تهران کافى است در 
فضاى وب جستجو کنید، آن زمان مى بینید که چه حجمى از 
کانکس هاى اجــاره اى پیش روى تان قــرار مى گیرد. اما در 

فضاى حقیقى اگر سراغ کانکس هاى اجاره اى را از امالکى ها 
بگیرید احتمــاًال یا انکار مى کنند یا مى گویند موردى ســراغ 

ندارند. 
آگهى دهنده کانکــس اجاره اى در منیریه تهــران براى این 
کانکس 20 مترى، 50 میلیون تومان پول پیش و اجاره ماهیانه 
200 هزار تومانى تعیین کرده است. او در توصیف این آگهى 
نوشته است که به تمامى مکان ها و مراکز خرید دسترسى آسان 
دارد، ســرویس آن مجزا و جداگانه است. بخارى و گاز دارد و 
حیاط 15مترى مستقل هم در اختیار مستأجر قرار مى گیرد. او 
گفته که کانکس را تنها تا آخر خرداد اجاره مى دهد و در ضمن 

آب، برق و گاز آن نیز رایگان است.

فقط یک تصادف زنجیره اى در جاده بهبهان الزم بود تا بار دیگر موضوع 
ایمنى خودرو هاى داخلى داغ شــود و مردم بار دیگر متوجه شــوند که 
خودروى بى کیفیت را سوار هستند. موضوع باز نشدن ایربگ خودرو ها 
همچنان داغ اســت و پلیس فقط در دو مصاحبه براى خودروســازان 
خط و نشان کشید و در جواب مسئوالن خودروساز به راحتى از زیر بار 

مسئولیت شانه خالى کردند و مدعى شدند این حوادث طبیعى است. 
در این رابطه سرهنگ هادى هاشــمى، رئیس پلیس اسبق پلیس راه و 
کارشناس ارشــد ایمنى و تصادفات مى گوید: باور کنید خودرو داراى 
ایربگ عمل نکرده با خــودروى فاقد ایربگ هیچ فرقــى ندارد. هنوز 
در شوك هستم که مگر مى شود در یک تصادف زنجیره اى این تعداد 

خودرو با یکدیگر برخورد کنند و هیچ ایربگى کار نکند.
رئیس اسبق پلیس راه کشــور با بیان اینکه اگر من رئیس پلیس بودم 
اجازه تردد این خودرو ها را نمى دادم و شــماره گذارى خودرو ها را هم 
متوقف مى کردم، تأکید کرد: پلیس باید هرچه سریع تر شماره گذارى 

خودرو هاى داخلى را تا رفع نقص متوقف کند و تمام پالك هایى که از 
سال 91 تاکنون براى خودرو هاى داخلى صادر کرده است را پس گرفته 
و باطل کند. این خودرو ها شرایط اعالمى در قانون را نداشتند و به منزله 

خودرو هاى داراى استاندارد جعلى و قاچاق محسوب مى شوند.

هاشمى با بیان اینکه وقتى توجیه مسئوالن فنى دو خودروساز داخلى را 
در تلویزیون دیدم از شرم عرق ریختم و ناراحت شدم، افزود: عالوه بر 
اینکه ایمنى را رعایت نمى کنند، در اظهارنظر هم خجالت نمى کشند. 
پلیس اشــتباه فکر مى کند که خودروســاز داخلى عیوبش را برطرف 
مى کند. چرا همیشه مردم و دستگاه ها باید تاوان خودروساز ها را بدهند. 
یکبار براى همیشــه شــماره گذارى را متوقف کنند و پالك ها را پس 
بگیرند تا خودروسازان جوابگوى مردم باشند و تاوان این همه بیخیالى 

و کم کارى خودشان را پرداخت کنند.
وى در ادامه گفتگو با «جامعه 24» با اشــاره بــه اینکه معتقدم باید دو 
خودروساز داخلى تعطیل شوند تا مردم نفس بکشند و زنده بمانند، گفت: 
باور کنید فکر تغییر در خودروسازى و بهبود ایمنى و رفع نقص خیال خام 
است. آنچه امروز مى بینیم در 30 سال گذشته هم بوده است و نیم درصد 
هم نباید به بهبود ایمنى خودرو داخلى امید داشت. خودرو هاى داخلى 

آسیب زا بوده و به کمینگاه مرگ تبدیل شده است.

 رئیس پلیس اسبق پلیس راه کشور:

خودرو هاى داخلى، کمینگاه مرگ است

برگزارکنندگان «سگ جنگ» 
جمجمه جوان اصفهانى را شکافتند! 

پراید در مقابل گرانى تیبا کم آورد!

50 میلیون فقط براى اجاره یک کانکس ناقابل
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حمایت از
 مسلمانان یمن 

مردم شـهر اصفهان بعد از نمـاز جمعه ایـن هفته با 
راهپیمایى خود، جنایات صورت گرفته در کشور یمن 
را محکـوم کردنـد. راهپیمایى مردم شـهر اصفهان 
پس از برگزارى نماز جمعه از مسـیر مصلى اصفهان 
به سـمت چهـارراه فرایبـورگ برگـزار شـد. در این 
راهپیمایى مردم این اسـتان با سـر دادن شعارهایى، 
جنایات آل سـعود در کشـور یمن را محکوم کرده و 

خواستار برخورد با آنها شدند.

اصفهان دوشنبه و سه شنبه 
بارانى است 

کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان از بـارش از عصر دوشـنبه تا روز سه شـنبه 
در اسـتان خبر داد و گفت: بارش ها در غرب و جنوب 
قابل توجـه اسـت، اما بـارش در شـهر اصفهـان نیز 
پیش بینى مى شـود. ابراهیم هنرمند گفت: از اواسط 
روز دوشـنبه با نفوذ سـامانه بارشى به اسـتان شاهد 
افزایش ابر، وزش باد نسـبتًا شـدید و بـارش برف و 
بـاران به ویژه در غـرب و جنوب اسـتان خواهیم بود 
و در روز سه شـنبه فعالیت سـامانه بارشـى در بیشتر 
مناطق اسـتان پیش بینى مى شـود. وى خاطرنشان 
کـرد: گرم تریـن نقطـه اسـتان در 24 سـاعت آینده 
چوپانان با دماى 15 درجه سـانتى گراد و خنک ترین 
نقطه بوئین میاندشت با منهاى 20 درجه سانتى گراد 

پیش بینى مى شود.

سیر نزولى 
رشد جمعیت در اصفهان

مدیرکل ثبـت احـوال اسـتان اصفهان گفت: رشـد 
جمعیت اسـتان اصفهان در سـال 99 نسبت به سال 
98 منفى بوده است و هم اکنون رشـد منفى به 8/5 
درصد رسـیده اسـت. به گفته غفرانى در شهرستان 
نطنز رشـد منفى جمعیت بیشـتر بوده  به نحوى که 
16 درصد کاهش رشـد جمعیت در شهرسـتان نطنز 

را شاهد بودیم.  

پایش دائمى
 عرضه و تقاضاى آرد و نان 
با راه اندازى سـامانه سـیفا از دو ماه گذشـته و رصد 
عرضه و تقاضاى آرد و نان در اسـتان اصفهان، هیچ 
گونه مشـکل و کمبـودى در زمینه تامیـن آرد و نان 
نیسـت. مدیر کل غلـه و خدمـات بازرگانى اسـتان 
گفت: سـهمیه و سـرانه آرد و نان در شهرستان ها در 
حال بررسى اسـت تا در مناطق روسـتایى و شهرى 
مشکل و کمبودى پیش نیاید. محسن ضیایى افزود: 
در کمیته آرد و نان استان به ریاست معاون هماهنگى 
امور اقتصادى استاندارى مقرر شد که موجودى گندم 
همه شهرسـتان ها بـه صـورت هفتگـى و ماهانه بر 
اساس مسـتندات بررسـى و در صورت وجود کمبود 
مشـکل حل شـود. وى تاکید کرد: کارگروه موظف 
است به بحث تامین آرد صنعتى مورد نیاز براى تولید 
نشاسته، ماکارونى، رشـته و بیسـکوییت نیز ورود و 

کمبود ها در این حوزه را نیز رفع کند.

چرا گرگ ها به خانه ها
 نزدیک مى  شوند 

رئیس اداره حفاظت محیط زیسـت اردسـتان گفت: 
یکى از دالیل اصلى نزدیک شـدن گرگ به حاشـیه 
مناطق مسکونى شهرى و روسـتایى، دفع نامناسب 
زباله هاى انسانى است. حسین شـواخى اظهار کرد: 
در یک سال گذشـته دو مورد گزارش  مکتوب حمله 
گرگ، در اداره حفاظت محیط زیست ثبت شده است، 
ولى گزارش هاى تلفنى و شفاهى بسیارى از دامداران 
در سطح شهرستان داشـته ایم. وى افزود: با توجه به 
بازدید همـکاران از محل هاى حمله گـرگ، بیش از 
90 درصد مـوارد دامـداران مقصر هسـتند، زیرا این 
افراد هیچ گونه موارد حفاظتى و ایمنى را براى محل 

دامدارى خود در نظر نگرفته اند.

خبر

نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان گفت: الزم است 
تمامى خدمات و دســتاوردهایى که جمهورى اسالمى 
ایران انجام داده اســت در ایام ا... دهه فجر براى مردم و 
نسل جوان تبیین شود.آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد 
اظهار داشــت:  به برکت خون شهدا و رهنمودهاى امام 
راحل و رهبر معظم انقالب، ایران اسالمى در نقطه اوج 
پیشرفت قرار دارد و هر روز بیش از گذشته در مسیر اقتدار 
و شکوفایى با حرکت به جلو راه خود را ادامه مى دهد.وى 
افزود: یکى از تاکیدات رهبر معظم انقالب توسعه جهاد 
تبیین است که ضرورت دارد در راستاى اهداف بیانیه گام 

دوم انقالب تالش مضاعف داشته باشیم.

امام جمعه اصفهان دهه فجــر را بهترین فرصت تبیین 
دستاوردهاى انقالب اسالمى بیان کرد و گفت: در عمر 
با برکت انقالب اسالمى پیشرفت ها و خدمات فراوانى 
در شهرها و روستاهاى کشور انجام شده که الزمه این 
دستاوردها تبیین و بازگویى آن در ایام ا... دهه فجر براى 
مردم و نسل جوان است.وى تصریح کرد: حتى خدمات 
صورت گرفته در زمینه آب، برق، تلفن، گاز، جاده و... در 
انقالب اسالمى قابل مقایسه با زمان طاغوت نیست و در 
زمان طاغوت عدالت اجتماعى در مراکز استان ها وجود 
نداشت و امروز شاهد خدمات مطلوب در دور افتاده ترین 

روستاها هستیم.

دانشیار گروه زمین شناسى دانشگاه آزاد واحد اصفهان گفت: 
درصورتى که نگاهى آینده نگرانــه به موضوع انتقال آب از 
خلیج فارس به فالت مرکزى ایران و اصفهان داشته باشیم، 
مطمئناً این اتفاق رقم خواهد خورد.على خان نصراصفهانى 
اظهار کرد: طى پیشنهاداتى درگذشته، تصمیم بر انتقال آب 
خلیج فارس به سمت دشت مبارکه و استفاده از آن اتخاذ شد؛ 
البته وقوع این طرح در آینده دور از انتظار نخواهد بود.وى 
افزود: با مشکل تأمین آب شــرب و سرمایه گذارى مواجه 
هستیم. ســرمایه گذارى در این زمینه با نگاهى اقتصادى 
همراه نیست؛ بلکه این موضوع درگیر نگاهى تدبیرمنشانه 

براى فرار رو به جلو از یک مصیبت دیگر است.

دانشیار گروه زمین شناسى دانشگاه آزاد واحد اصفهان ادامه 
داد: موضوع انتقال آب به فوالدمبارکه به صورت بسیار جدى 
مطرح است. باید توجه داشته باشیم اگر تصمیم استفاده از 
آب شیرین کن در حاشیه خلیج فارس مطرح است، در مقابل 
باید تصمیمى براى آب برگشــتى نیز اتخاذ شود. با وجود 
آب شیرین کن، آب برگشتى شورابه اى است که مى تواند به 

معضلى تبدیل و خلیج فارس را نابود کند.
وى تصریح کــرد: ازآنجاکه فاصله چادرملــو تا اصفهان 
چندان زیاد نیست و در پروژه اى شش ساله، آب خلیج فارس 
را بــه چادرملو انتقال دادنــد، انتقال آب بــه اصفهان نیز

 ممکن است.

آیا آب خلیج فارس 
قابل انتقال به اصفهان است؟

دستاوردهاى نظام اسالمى 
براى مردم تبیین شود

رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان در رابطــه بــا 
محدودیت هاى جدیــد کرونایى براى اصناف گفت: 
هنوز براى اصفهان موردى ابالغ نشده است. رسول 
جهانگیرى در خصوص محدودیت هاى اصناف اظهار 
کرد: این نــوع محدودیت ها بر اســاس رنگ بندى 
شهرها مقرر مى شــود و با توجه به شرایط اصفهان، 
فعًال واحدهاى صنفى محدودیتى براى فعالیت ندارند. 

وى افزود: البته با توجه به اخبــار وضعیت کنونى 
احتماًال تا پایان این ماه بــا رنگ بندى متفاوتى در 

کل کشور مواجه خواهیم بود.
رئیس اتاق اصناف اصفهان تأکیــد کرد: امیدوارم 
در هفته هــاى پایانــى ســال، شــرایط طورى 
پیش نــرود که بــراى فعالیــت اصنــاف مانعى

 ایجاد شود.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
طبق تازه ترین پایش ها هم اکنــون 99 درصد از 

تاالب بین المللى گاوخونى خشک است.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه سازمان حفاظت 
محیط زیست براى جلوگیرى از حذف گاوخونى از 
کنوانسیون بین المللى رامسر به طور ویژه حقابه این 
تاالب را در شــوراى عالى آب پیگیرى کند، اظهار 
داشــت: هم اکنون تنها یک درصد از وسعت 47 
هزار هکتارى تاالب بین المللى گاوخونى به واسطه 

جریان زهاب ها در بند شاخ کنار رطوبت دارد.
او با بیان اینکه از میــزان تخصیص حقابه تاالب 
گاوخونى در سال آبى کنونى ابراز بى اطالعى کرد 
و گفت: شرکت آب منطقه اى اصفهان در این باره 
باید پاسخگو باشند و وزارت نیرو ضرورت دارد که 

حقابه گاوخونى را تأمین کند.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با 
بیان اینکه بــراى جلوگیرى از حــذف تاالب بین 
المللى گاوخونى از کنوانسیون رامسر به طور ویژه 
با محوریت محیط زیســت این موضــوع را دنبال 
خواهیم کرد، ابراز داشــت: گاوخونى ظرفیت هاى 
ارزشــمندى براى منطقــه دارد کــه از جمله آن 
مى توان به گردشگرى و معیشــت پایدار ساکنان 
این خطه، تعدیل آب و هوا، کنتــرل آلودگى هوا، 
تثبیت ماســه هاى روان و پیشگیرى از بیابان زایى 

اشاره کرد.
شیشه فروش خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع آب 
و خاك و مهار سیالب، پاالیش آالینده هاى و حفظ 
تنوع زیستى و ژنتیکى منطقه از دیگر ظرفیت ها و 

کارکردهاى گاوخونى است.
او خشکســالى هاى پــى در پــى، بارگذارى هاى 
غیرمجاز در باالدست رودخانه زاینده رود و نیز نبود 
مدیریت یکپارچه این حوضه و تأمین نشدن حقابه 
را از علل خشــکاندن گاوخونى برشمرد و تصریح 
کرد: استمرار خشکى این تاالب خسارت هاى غیر 
قابل جبران از جمله فرونشست زمین، فعال شدن 
کانون هاى گردو غبار، تشــدید شــرایط بیمارى 
پوســتى ســالک در بین مردم، کاهش کیفیت و 
کمیت منابع آبى منطقه و نابودى تنوع زیســتى را 

به دنبال دارد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با 
اشاره به اینکه بیش از 150 هزار پرنده در سال هاى 
پرآبى گاوخونــى به این تــاالب مى آمدند، افزود: 
گاوخونى در ســال هاى نه چندان دور مامن انواع 
پرندگان آبزى و کنار آبــزى، َکل و بز، قوچ و میش 
و ســایر حیوانات بود در حالى که سال جارى تعداد 
خیلى اندك از پرندگان مهاجــر در حوضچه هایى 
که با زهاب ها بــه وجود آمدند، در حال زمســتان 

گذرانى اند.

ســخنگوى مرکز اورژانس اســتان اصفهان از 
سوختگى سه مرد و یک زن در استان اصفهان طى 

24 ساعت منتهى به روز جمعه خبر داد.
عباس عابدى اظهار داشت: مهم ترین حوادث در 

این بازه زمانى مربوط به آتش سوزى بوده است.
وى با بیان اینکه ساعت 14 و 35 دقیقه روز جمعه 
آتش ســوزى زن 48 ساله در شــهرضا گزارش 
شد، افزود: شدت ســوختگى این فرد زیاد بود و با 
درخواست اورژانس هوایى عملیات انتقال این بیمار 
با همکارى هوانیروز ارتش از پد هوایى منظریه به 
بیمارستان امام موســى کاظم (ع) اصفهان انجام 
شــد. وى همچنین به اعالم حادثه حریق منزل 
مسکونى در فالورجان به مرکز فرماندهى عملیات 
اورژانس اصفهان اشاره کرد و گفت: این حادثه نیز 
ساعت 16 و 11 دقیقه به اورژانس استان گزارش 

شده است.
عابدى گفت: در این حادثه دو مرد 54 و 43 ساله 
که در حال تعمیر موتــور در داخل منزل و نزدیک 

بخارى بودند دچار سوختگى شدند.
وى با بیان اینکه این آتش ســوزى در فالورجان 
روستاى کرسگان رخ داده است، ابراز داشت: براى 
امدادرسانى به این حادثه یک کد اورژانس اعزام 
شد که مصدومان را به بیمارستان امام خمینى (ره) 

فالورجان منتقل کردند.
سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره 
به انفجار در منزل مسکونى در اصفهان نیز افزود: 
این حادثه ساعت 20 و 6 دقیقه به مرکز اورژانس 

استان اصفهان گزارش شده است.
وى با بیــان اینکه در این حادثه کپســول گاز در 
منزل مسکونى منفجر شــده است، تصریح کرد: 
این حادثه در شــاهین شــهر خیابان حافظ اتفاق 

افتاده است.
عابدى با اشــاره به اعزام یک دستگاه آمبوالنس 
اورژانس براى امدادرسانى به این حادثه گفت: مرد 
37 ساله در این حادثه دچار سوختگى در اندام شد 
که به بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شد.

مجرى جشــنواره فیــروزه اى در اصفهان گفت: 
همزمان با هفتمین دوره جشنواره فیروزه اى، اصفهان 
میزبان اولین جشنواره کاال و محصوالت فرهنگى 

استان است.
فرحناز علیــزاده افزود: همزمان با هفتمین ســال 
برگزارى جشــنواره فیروزه اى در تهران، امسال ما 
اولین جشــنواره کاال و محصوالت فرهنگى استان 

اصفهان را میزبانى مى کنیم.
وى ادامه داد: این جشنواره با موضوعات عروسک، 
اسباب بازى، هدایاى فرهنگى و نوشت افزار زیر نظر 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان اصفهان 
با همکارى معاونــت فرهنگــى وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى و موسســه فرهنگى هنرى سرزمین 

قصه هاى کهن برگزار مى شود.
موســس ســرزمین قصه هاى کهن با بیان اینکه 
جشــنواره فیروزه اى با هدف حمایت از کســب و 

کارهاى فرهنگى و هنرى در اســتان هاى مختلف 
برگزار مى شــود تصریح کرد: هر اســتان براساس 
شــاخص هاى هنرى منطقه خودش کار مى کند؛ 
اصفهان شهرى است مملو از هدایاى فرهنگى، چراکه 
از نظر صنایع دستى غنى است و بر اساس این شاخص 

میزبان جشنواره است.
 مجرى طــرح جشــنواره فیــروزه اى در اصفهان 
گفت: شــرکت کننــدگان مى تواننــد عکس آثار 
خود را تــا 21 بهمن ماه 1400 بــه آدرس اینترنتى 
www.jayezehfiroozeh.ir در بخــش اســتان 

اصفهــان بارگــزارى کننــد. شــرکت کنندگان 
مى توانند براى کسب اطالعات بیشتربه  دبیرخانه 
جشــنواره فیروزاى به آدرس: اصفهــان، خیابان 
توحید، مجتمع فرهنگى هنرى اســتاد فرشچیان، 
موسسه فرهنگى هنرى سرزمین قصه هاى کهن 

مراجعه کنند.

واحدهاى صنفى اصفهان
 فعالً محدودیت فعالیت ندارند

99 درصد گاوخونى خشک است

سوختگى 4 نفر دراصفهان طى یک روز

اصفهان، میزبان جشنواره فیروزه اى 

در صدویکمین هفته همه گیرى کرونا در ایران و با آغاز 
پیک ششم با ســویه اومیکرون، تاکنون هفت شهر در 
کشور به رنگ قرمز درآمده اند. قم، کاشان در اصفهان، 
فردوس در خراســان جنوبى و ابرکوه، اردکان، خاتم و 

مهریز در یزد اکنون در وضعیت قرمز قرار دارند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
به صورت قطعى پیک ششم در اصفهان آغاز شده است، 
گفت: تعداد افــرادى که به صورت ســرپایى به مراکز 
درمانى استان مراجعه مى کنند، افزایش پیدا کرده است.

پژمان عقدك با اشاره به وضعیت کرونا در استان اظهار 
داشت: تعداد افرادى که به صورت ســرپایى به مراکز 
درمانى اســتان مراجعه مى کنند، افزایش پیدا کرده به 
طورى کــه در روز جمعه 2 هــزار و 363 نفر با عالیم 
مشکوك به کرونا براى انجام تســت به مراکز مراجعه 
کردند که هزار و 78 نفر از این افراد تســت آن ها مثبت 

اعالم شده است.
وى افزود: اگر این آمار را با آمار یک بهمن ماه مقایسه 
کنیم مى بینیم کــه در آن تاریخ در یک روز هزار و 200 
نفر مراجعه کردند که 240 نفر از آن ها تست شان مثبت 
شد در حال حاضر آمار مراجعه از هزار و 200 به بیش از 
2 هزار نفر افزایش پیدا کرده و 2 برابر شــده است و در 
آن زمان 20 درصد تست ها مثبت بوده و در حال حاضر 
تست هزار و 100 نفر شده که حدود 50 درصد از تست ها 

مثبت شده است.

عقدك با تأکید بر اینکه به صورت قطعى پیک ششم در 
اصفهان آغاز شده است و آمار سرپایى و تعداد افراد مثبت 
افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: تعداد افراد بسترى 
از 250 نفر به 350 نفر افزایش پیــدا کرده و 52 نفر در 
بخش مراقبت هاى ویژه بســترى هستند، روز جمعه 6 
فوتى در استان داشتیم که 2 نفر مثبت کرونا بوده و 4 نفر 

فوت مشکوك به کرونا بوده است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با تاکید بر 
اینکه احتمال قرمز شــدن برخى از شهرستان هاى این 
منطقه تا 2 هفته آینده زیاد است، گفت: میزان تست هاى 
مثبت و قطعى کرونا در این اســتان در یک ماه گذشته 

افزایش یافته و به 45 درصد رسیده است.
عقدك با بیان اینکه در زمان حاضر در شهرستان هاى 
زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، اصفهان در 
وضعیت نارنجى (پر خطر) و 14 شهرستان در وضعیت 
زرد (خطر متوسط) همه گیرى بیمارى کووید-19 قرار 
دارد، اظهار داشت: این در حالى است که هفته گذشته 
فقط یک شهرستان زرد داشتیم و بقیه شهرستان ها آبى 

(کم خطر) بود. 
وى درباره دلیل تغییر ناگهانى رنگ بندى شهرستان ها 
در یک هفته اخیر گفت: میزان تست هاى مثبت کرونا، 
بیماران سرپایى و افراد بسترى در بیمارستان ها در این 
مدت دچار تغییر شدیدى شــد و اگر تغییر آمار با همین 
روند باشد بعید نیست که در چند روز آینده باز هم شاهد 

تغییر رنگ بندى و قرمز شدن برخى شهرستان ها بویژه 
اصفهان باشیم.

*آخرین وضعیت در تنها شهرستان قرمز استان اصفهان
در همین حال استاد و عضو هیئت علمى دانشگاه علوم 
پزشکى کاشــان گفت: بیش از 90 درصد افراد داراى 
عالئم سرماخوردگى مبتال به سویه جهش یافته ویروس 

کرونا یا اومیکرون هستند.
احمد نجفى با اشــاره به افزایش مراجعــات به مراکز 
درمانى و سرپایى در سطح منطقه کاشان اظهار داشت: 
عادى انگارى مردم و عدم اتخاد تصمیمات قاطع در بین 
مسئوالن باعث شده است که شاهد افزایش انفجارى 

بیماران مبتال به اومیکرون در منطقه کاشان باشیم.
وى با بیان اینکه الزم هست هر فرد با مشاهده هرگونه 
عالئم ســرماخوردگى با فرض ابتالء بــه اومیکرون 
مراقبت هاى الزم را انجام دهد، ابراز داشــت: متأسفانه 
ســاده انگارى برخى و عدم توجه به این بیمارى باعث 
شده اســت که روند درمانى آنها با ســختى و مشقت 

همراه باشد.
این متخصص عفونى با بیــان اینکه بیش از 90 درصد 
افرادى که در کاشان داراى عالئم سرماخوردگى بودند 
به اومیکرون مبتال شده اند، تصریح کرد: این افراد اغلب 
داراى آبریزش بینى و ســردرد، گلــودرد و ضعف و بى 

حالى بوده اند.

شمار مبتالیان به اومیکرون در اصفهان طى یک هفته 2 برابر شده است

پیک ششم 
در اصفهان آغاز شده است

فرمانده انتظامى اســتان اصفهان گفت: اعضاى باند 6 نفره سارقین غیر بومى که در 
استان هاى اصفهان، بوشهر، فارس، چهارمحال و بختیارى، البرز و کرمانشاه فعالیت 

داشتند دستگیر شدند.
سردار محمد رضا میرحیدرى ظهار داشت: در پى وقوع چندین فقره سرقت از منازل 
مردم در شهرستان لنجان که ســارقان با تهدید صاحبان منازل وجه نقد، طالجات، 
ســکه ها و اشــیاى با ارزش آنها را به ســرقت مى بردند موضوع به صورت ویژه و با 

حساسیت باال در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهى این شهرستان قرار گرفت.
وى افزود: کارآگاهان پس از بررسى محل هاى وقوع سرقت و انجام یک سرى اقدامات 
هوشمندانه دریافتند که این سرقت ها توســط اعضاى یک باند 6 نفره از سارقان غیر 
بومى و در حرکت رخ داده که در چندین استان دیگر کشور نیز مرتکب سرقت شده و از 

سوى کارآگاهان پلیس آگاهى این استان ها تحت تعقیب هستند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان ادامه داد: سرانجام پس از چندین شبانه روز کار پیچیده 
پلیسى کارآگاهان متوجه شدند که سارقان وارد استان شده و قصد دارند در نقطه دیگر 
مجدداً مرتکب سرقت شوند که بالفاصله طى یک عملیات ضربتى خودروى متهمان 
در محور مورچه خورت شناسایى و متوقف شد و 3 نفر از اعضاى این باند دستگیر شدند.

وى ابراز داشت: در ادامه با اعترافات متهمان دستگیرشــده سرکرده و 2 نفر دیگر از 
متهمان که یکى از متهمان یک زن بوده که سارقان از وى براى گمراه کردن مردم و 
مأموران در سرقت هاى خود استفاده مى کردند طى عملیاتى منسجم و حساب شده با 

هماهنگى هاى قضائى در مخفیگاه خود واقع در غرب کشور دستگیر شدند.

میرحیدرى به کشف یک قبضه کلت کمرى به همراه فشنگ هاى مربوطه از مخفیگاه 
سرکرده باند مذکور خبر داد و تصریح کرد: سارقان در تحقیقات صورت گرفته به 38 
فقره سرقت از منازل مردم شهرستان لنجان با استفاده از تهدید سالح اعتراف کرده و 
در این رابطه 2 مالخر اموال مسروقه را نیز معرفى کردند که بالفاصله افراد مذکور نیز 
دستگیر و از مخفیگاه آنان مجسمه هاى برنزى، ســکه، طالجات و اشیاى تزئینى به 

ارزش 25 میلیارد ریال کشف شد.
وى با بیان اینکه در استعالم هاى صورت گرفته مشخص شد اعضاى این باند عالوه بر 
استان اصفهان در استان هاى بوشهر، فارس، چهارمحال و بختیارى، البرز و کرمانشاه 
نیز مرتکب سرقت از منازل شدند اضافه کرد: این افراد در هر استانى منازلى را به مدت 
کوتاهى اجاره کرده و پس از شناســایى افراد متمول و تعقیب آنها در فرصت مناسب 

اقدام به سرقت از منازلشان مى کردند.
فرمانده انتظامى استان اصفهان از طرح ویژه اى به منظور شناسایى و مقابله با مجرمان 
در حرکت خبر داد و ابراز داشت: هوشمند سازى ایست و بازرسى ها در محورهاى استان 
را با کمک سایر دستگاه ها دنبال کردیم و تمامى سارقان سابقه دار و مجرمان در حرکت 

حین ورود به استان شناسایى و نسبت به برخورد سریع آنها اقدام مى شود.
وى تاکیــد کــرد: طــى هماهنگى هایى که بــا مقامــات قضائى اســتان صورت 
گرفته از ایــن پس افرادى کــه منازل خــود را در اختیــار افراد مجرم و ســارقان 
قرار دهند نیــز به اتهــام معاونــت در جرم تحــت پیگــرد قانونى قــرار خواهند

 گرفت.

 انهدام باند 6 نفره سرقت مسلحانه در اصفهان
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محمود پاك نیت درباره سریال «روزى روزگارى» و لهجه خاصش در 
این سریال که ترکیبى از چند لهجه بود، توضیحاتى را ارائه کرد و از 

اولین تجربه همکارى با خسرو شکیبابى گفت.
این بازیگر پیشکسوت درباره سریال خاطره انگیز «روزى روزگارى» 
توضیح داد: روزى روزگارى به کارگردانى امرا... احمدجو در ســال 
1370 تا 1371 ساخته شد. آقاى احمدجو از روز اول به من گفت چون 
نقش تو در روزى روزگارى راهزن است، نمى خواهم مشخص باشد 
که این نقش و این لهجه متعلق به کدام خطه از مملکت است. لرى 
و کازرونى و شیرازى رو با هم قاطى کردیم تا به کسى برنخورد. این 

لهجه را ساختیم و به آقاى احمدجو گفتیم.
این بازیگر سینما و تلویزیون گفت: اولین روِز فیلمبردارى با کار من 
شروع شد. ساعت 11 شــِب قبل از فیلمبردارى برایش دیالوگ هاى 

یکى از سکانس ها را گفتم و آقاى احمدجو گفت این خودش است. 
او به خاطره اى از پشت صحنه این سریال تلویزیونى اشاره کرد و گفت: 
بازیگرانى که در تهران بودند، در باشگاه هاى سوارکارى، آموزش دیده 
بودند. من از شیراز مستقیم به میمه  اصفهان رفتم. اسب سوارى هم 
بلد نبودم. اولین روزى که به ما آموزش اسب سوارى آموزش دادند، 
آقایى به ما آموزش مى داد. به آقاى فیلى گفت ســوار اسب شو و من 
دهنه اسب را مى گیرم. جلوى اصطبل این کار را انجام مى داد. اسب 
هم دوست داشت به اصطبل برود. آقاى فیلى سوار شد و اسب چند دور 
چرخید. به یک باره اسب بلند شد و آقاى فیلى از روى اسب افتاد. تا سه 

ماه نتوانست روى اسب بنشیند.
پاك نیت که مهمان برنامه «چهل تیکه» بود و با محمدرضا علیمردانى 
گفت و گو مى کرد، درباره تجربه  کارى اش با خسرو شکیبایى، گفت: 
اولین تجربه کارم با خسرو شکیبایى بود. فقط یک سکانس با هم بازى 

داشتیم؛ بقیه بازى هایمان جدا جدا بود. براى آقاى شکیبایى شخصیتى 
که بازى مى کرد خیلى مهم بود. خدایى هم شخصیتش را خیلى خوب 
درآورده بود. آقاى شکیبایى از نظر ســنى از من بزرگتر بود. من از او 
بســیار یاد گرفتم. اصًال از آدم هایى نبود که بخواهد خودش را براى 

کسى بگیرد. آن زمان که این سریال را بازى کرد، آدم مطرحى بود.
او افزود: درباره نقش من دلهره عجیبى داشت و به احمدجو گفته بود 
که چه کسى این نقش را بازى مى کند. تمام آدم هاى قصه برایش مهم 
بودند. فقط کار خودش برایش مهم نبود؛ کل کار و تمام عوامل برایش 
مهم بودند. در یکى از سکانس ها وقتى از اسب پیاده شدم، یک دفعه 
دیدم کسى از پشت من را بغل کرد، دیدم آقاى شکیبایى است. گفت 
من امروز یک بازِى بیابانى دیدم. این جمله برایم خیلى ارزشمند بود. ما 
جوان تر بودیم و او پخته بود. در این چهار ماه و نیم فهمیدم که آدم ها 

هیچ وقت نباید براى دیگران خودشان را بگیرند.
این بازیگر پیشکسوت با بیان اینکه متأسفانه خیلى ها خودشان را غول 
مى دانند اما شکیبایى هیچ وقت خودش را برتر از دیگران نمى دانست، 
خاطرنشان کرد: کار دیگرى به نام ســرزمین خورشید با هم کردیم. 
کار دیگرى هم به نام «دل شکسته» با هم داشتیم. در این چند کارى 
که با هم کردیم، از او درس گرفتم. در کار «دل شکسته» خیلى بیمار 
بود. حتى راه رفتن هم برایش ســخت بود. این آخرین همکارى ما با 
هم بود. قرار بود شکیبایى بیاید و بگوید که 10 شب است که یک نفر 
به خواستگارى دخترم مى آید و .... کار تمام شد و این جمله را گفت. 
خودش مى گفت این جمله را خوب نگفتم و باید دوباره بگویم. اما کار 
تمام شد و همان جمله را روى فیلم گذاشــتند. شکیبایى هیچ وقت 
خودش را برتر از دیگران نمى دانســت. متاســفانه برخى از عزیزان 

خودشان را غول مى دانند. هنرمند شکیبایى بود که از بین ما رفت. 

خاطرات محمود پاك نیت از بازى در سریال «روزى روزگارى»؛

خسرو شکیبایى هیچ وقت
 خودش را نمى گرفت

فرهنگفرهنگ 4243 سال هجدهم

نقش بگورى در ســریال برره، با بیان اینکه در ابتدا قرار بود در این ســریال ایفاگر 
شخصیتى الت باشد، گفت که مهران مدیرى پیشنهاد داده این شخصیت لطیف باشد.

على کاظمى درباره بازى در این سریال توضیح داد: در سریال شب هاى برره، به من 
پیشنهاد شد نقش یک آدم احساسى را بازى کنم. یعنى در اول قرار بود نقش یک آدم با 
دستمال گردن و الت باشد، اما مهران مدیرى به من گفت این نقش را بشکن و خیلى 

لطیف بازى کن. اینگونه بود که بگورى شب هاى برره شکل گرفت.
 کاظمى درباره شروع کار بازیگرى خود گفت: من تئاتر کار مى کردم، یک روز فردى 
کار من را دید و گفت که بیا پشت صحنه کار کن. من هم قبول کردم و دستیار تدارکات 
شدم و بعد از آن جانشین مدیر تولید، بعد مدیر تولید و بعد وارد بازیگرى شدم. اولین 
کارى که در آن جلوى دوربین رفتم به کارگردانى حمید مقدم بود و بعد از آن از یک یا 

دو سکانس کار کردم تا توانستم نقش هاى کامل را بگیرم.
کاظمى که مهمان برنامه تلویزیونى شب نشینى با اجراى عبدالرضا امیر احمدى بود، 
بیان کرد: وقتى من این نقش را بازى کردم، کارگردانان و تهیه کنندگان زیادى با من 
تماس گرفتند که در همان قالب شکل بگورى فیلم بازى کنم، اما من رد کردم، چون 

یکبار آن نقش را بازى کرده بودم.
او توضیح داد: من در ســریال «توکیو بدون توقف» با مهران مدیرى آشنا شدم، اما 
در آن سریال یک نقش جدى داشتم. گاها که براى استراحت با عوامل تولید به اتاق 
مى آمدیم، مهران مدیرى به من مى گفت چرا نقش کمدى را امتحان نکردى، من هم 

گفتم پیشنهادى به من نشده است. همین موضوع باعث شد که مهران 
مدیرى من را به سریال شب هاى برره دعوت کند.

کاظمى اظهار کرد: آشــپزى من بى نظیر اســت، چون عاشق 
آشــپزى هســتم و هر بار که غذا مى پزم، چه خانواده و چه 
دوستانم از دســتپختم تعریف مى کنند. من ذاتا دستپخت 

خوبى داشتم و آموزش ندیدم. از بچگى کنار مادرم 
مى ایستادم و به غذاها ناخنک مى زدم. از آن 

جا آشپزى را یاد گرفتم.
او در بخشى از صحبت هایش گفت: 

من از سوسک مى ترسم و هر موقع 
آن را میبینم جیغ مى کشم و فرار 
مى کنــم، به نظرم این حشــره 

چندش است.
بازیگر شــب هاى بــرره در پایان 

گفت: یــک دختــر 17 ســاله دارم 
که برخالف مــن بى نهایت درســخوان 

اســت و من همیشــه به او مى گویــم یکم 
تفریح کن. 

ید که 10 شب است که یک نفر 
ر تمام شد و این جمله را گفت. 
فتم و باید دوباره بگویم. اما کار 
گذاشــتند. شکیبایى هیچ وقت 
ت. متاســفانه برخى از عزیزان 

یبایى بود که از بین ما رفت. 

ده است. همین موضوع باعث شد که مهران 
ب هاى برره دعوت کند.

زى من بى نظیر اســت، چون عاشق 
ر که غذا مى پزم، چه خانواده و چه 
ریف مى کنند. من ذاتا دستپخت 

بچگى کنار مادرم یدم. از
نک مى زدم. از آن 

ش گفت: 
هر موقع 
 و فرار 
شــره 

 در پایان 
ســاله دارم 

یت درســخوان 
 او مى گویــم یکم 

بگورى «شب هاى برره» چگونه شکل گرفت؟

رضا شفیعى جم از دو جوان افغان بخاطر پیداکردن و برگرداندن تلفن همراهش قدردانى کرد.
این بازیگر سینما و تلویزیون، با انتشار تصویر دو جوان افغان در صفحه اینستاگرامش نوشت:

 «دیشب ساعت هشت شب داشتم با گوشــیم کارامو انجام مى دادم. ساعت 9 وسط شام خوردنم 
خواستم با موبایل تماس بگیرم اما هر چى گشتم خبرى از گوشى نبود. خالصه با خط دیگم به گوشیم  
زنگ  زدم . دنبال صداى گوشى از زیر لباسام مى گشتم که از اون طرف خط یکى جواب داد. هنگ 
کردم! گفتم ببخشید من با گوشــى خودم تماس گرفتم. گفتن بله گوشى شما دست ماست. یعنى 
چى من که بیرون نرفتم. گوشیم نیم ساعته پا درآورده رفته بیرون. گفتم شما کجایید؟ گفتن کنار 
سطل زباله. گفتم کدوم محل؟ گفتن نمى دونیم. خالصه خستتون نکنم. بنده حواس جمع گوشیمو 
با زباله ها دمه در گذاشته بودم که از شانس خوبم این دوتا عزیز در حال خالى کردن زباله ها گوشیمو 
پیدا کردند و پیگیر پیداکردن صاحبش چندین تماس هم گرفته بودن. مى خواســتم  هم از این دو 
برادر افغانى عزیز (مهدى و جلیل) تشکرى کرده باشــم و هم بگم سخاوتمندى به شغل و جایگاه 
نیست. گوهر و جواهرى که بعضیا دارن، بعضى دیگر کمتر و شایدم گروهى اصال نداشته باشن. و 
در آخر بازم از مهدى و جلیل تشکر مى کنم که تو این شرایط سخت زندگى فقط به فکر پیداکردن 

صاحب گوشى بودند. ممنون و دمتون گرم.»

از این پس جمعه شب ها، شنونده سریال رادیویى «سوپ جوجه براى روح» به سردبیرى آشا محرابى 
از رادیو نمایش باشید.

نمایش رادیویى«سوپ جوجه براى روح» در 45 دقیقه آماده پخش شده است که در هر قسمت به 
داستانى با مضمونى انسانى و تاثیر گذار مى پردازد.

آشا محرابى، ســردبیر این نمایش رادیویى توضیح داد: «ســوپ جوجه براى روح» به خاطر تاثیر 
شگرف درمان بخشش روى جسم، معروف است . این مجموعه با مضمونى انگیزشى و الهام بخش 
با القاى مفاهیم انسانى تالش دارد تا سوپ جوجه اى باشد براى روح، همان قدر درمان بخش والتیام 

دهنده و امیدوارم که التیامى براى روح هاى رنجیده باشد.
محرابى تاکید کرد: در حال حاضر من کارگردانى این مجموعه رادیویى را بر عهده دارم و در آینده 

دوستان و همکاران دیگرى به عنوان کارگردان به تیم اضافه خواهند شد.
شــهین نجف زاده، مهدى نمینى مقدم، مهرخ افضلــى، ایوب آقاخانى، احمد هاشــمى، مجتبى 
طباطبایى، مجید حمزه، امیر فرحان نیا، محســن بهرامى، نگین خو اجه نصیر، مرضیه صدرایى، 
سیما خوش چشم، مروارید کریم پور، شمسى صادقى از جمله بازیگران این سریال رادیویى  هستند.

این مجموعه رادیویى جمعه ها ساعت 23 و 15 دقیقه از رادیو نمایش پخش مى شود.

امیرمهدى ژوله، از داورهاى «خنداننده شو 3»، در 
پى ابتال به کرونا چند روزى است که جاى خود را 

به پژمان جمشیدى داده است.
غیبت ژوله در این برنامه توسط وى در صفحه 
شخصى اش در اینستاگرام تایید شده و قطعا تا 
زمان بهبودى کامل وى ادامه خواهد داشت. 
محمد بحرانى (صداپیشــه جنــاب خان) نیز 
مدتى اســت که در برنامه «خندوانه» غایب 
است. بحرانى روز گذشــته دلیل غیبتش را 
التهاب در ناحیه گــوش و گلو به دلیل حجم 
زیاد کار و فشار و استرس، عنوان کرده و حرفى 

از ابتالء به کرونا نزده است. 
پیش از این نیز در دوره اى سازندگان «خندوانه» 
درگیر کرونا شده بودند. تابستان امسال رامبد جوان 
و چند تن از عوامل برنامه، حین ضبط قسمت هاى 
پایانى فصل هفتم به کرونا مبتال شدند و به همین 
دلیل پخش «خندوانه» زودتــر از موعد مقرر به 

پایان رسید.

تشکر رضا شفیعى جم از 2 کارگر افغان

آشا محرابى 
«سوپ جوجه براى روح» درست کرد

ابتالى ژوله به کرونا
 دلیل غیبت در «خندوانه»

یک شنبه  10 بهمن  ماه 

ن 5 و 15 دقیقه از رادیو 3این مجموعه رادیویى جمعه ها ساعت 23

امیرمهدى ژو
به کر پى ابتال
به پژمان جم
غیبت ژوله

شخصى اش
زمان بهبو
محمد بح
مدتى اس
است. بح
التهاب د
ف زیاد کار و
از ابتالء به کر
پیش از این نی
درگیر کرونا ش
و چند تن از ع
پایانى فصل ه
دلیل پخش «

پایان رسید.

ابتالى ژ
 دلیل غیبت

تولید سرى دوم مسابقه «دورهمى» به زودى آغاز مى شود.
صفحه رسمى برنامه «دورهمى» با انتشار یک پست فراخوان حضور 
تماشاچیان در فصل دوم مســابقه بزرگ دورهمى را منتشر کرد. در 
این فراخوان از تماشاگران براى ضبط مسابقه در هفته آینده دعوت 

شده است.
«دورهمى» از برنامه هاى ادامه دار تلویزیونى اســت که تاکنون در 
فصل هاى مختلف روى آنتن رفته است. این مجموعه که تا مدت ها 
با ساختار تاك شو پخش شد، پس از مدتى سراغ ساختار مسابقه رفت. 
تاکنون یک فصل از این برنامه در قالب یک مســابقه تلویزیونى با 
اجراى مهران مدیرى به روى آنتن شــبکه نسیم رفته است و حاال 

سازندگان از ضبط  فصل دوم خبر داده اند.

تهیه کننده فیلم «خائن کشى» با بیان اینکه به تصمیم کیمیایى براى 
انصراف از داورى شدن در جشــنواره چهلم فجر احترام مى گذاریم، 
گفت: البته فیلم در جشنواره فیلم فجر باقى خواهد ماند به امید آنکه 

نتیجه زحمات گروه دیده شود.
على اوجى اظهار داشت: باتوجه به اینکه جشنواره امسال جشنواره 
جوانى اســت، نام این کارگردان بزرگ فراتر از قضاوت شــدن در 
جشنواره است. نام کیمیایى در آسمان سینماى ایران مى درخشد و او 

جزو بزرگان سینماى ماست. 
این تهیه کننده با اشــاره به اینکه هیچ کدام از هم نسالن ایشان در 
این جشنواره حضور ندارند، توضیح داد: ما به عنوان عالقه مندان به 
سینماى ایران و همکاران این فیلمســاز بزرگ در فیلم خائن کشى 
به تصمیم ایشان احترام مى گذاریم؛ به تصمیم آقاى کیمیایِى بزرگ 
و دوست داشــتنى به عنوان یکى از مهم ترین فیلمسازان سینماى 
ایران. با توجه به سابقه  ســینمایى آقاى کیمیایى و اینکه جشنواره  
فجر امسال، جشنواره  جوان هاست باید به نظر ایشان مبنى بر قضاوت 

نشدن در حضور جوان ترها احترام گذاشت.
 اوجى ادامه داد: البته فیلم خائن کشــى بــه احترام تالش و زحمت 
عواملش که یک سال و نه ماه مشغول تولید بودند، در جشنواره  فجر 
باقى مى ماند و جناب کیمیایى هــم همانطور که در نامه خود اعالم 
کردند فقط از بخش کارگردانى انصراف دادند. خواسته خودشان است 
که از داورى جشنواره در بخش کارگردانى انصراف بدهند و همه باید 

به دلیل بزرگ بودن این کارگردان به این تصمیم احترام بگذارند.
 در این فیلم هنرمندانى چون امیر آقایى، مهران مدیرى، سارا بهرامى،  
پانته آ بهرام، پوالد کیمیایى، حمیدرضا آذرنگ، فرهاد آئیش، ســام 
درخشانى، امیررضا دالورى، الهام حمیدى، اندیشه فوالدوند، نرگس 

محمدى، نسیم ادبى و فریبا نادرى ایفاى نقش کرده اند.
 

ضبط فصل دوم مسابقه
 «دورهمى» به زودى

«خائن کشى» 
در جشنواره مى ماند

■■■
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ساعاتى پس از اســتعفاى یزدى زاده، مدیرعامل 
شرکت ذوب آهن از سمت خود، شایعه حضور دوباره 
سعید آذرى، مدیرعامل اسبق باشگاه ذوب آهن در 
این باشگاه در فضاى مجازى دست به دست شد؛ 
اما مدیر باسابقه فوتبال کشورمان با انتشار 
پســتى در فضاى مجازى، شایعه حضور 
خود را تکذیب کرد و خطاب به هواداران 

ذوب آهن نوشت: 
«هــواداران پرشــور و بــا محبــت ذوب آهن، 
شــایعاتى کــه در خصــوص مذاکــرات بنده 
با شــرکت ذوب آهن شده اســت صحت ندارد. 
لطفًا به این دســت از اخبار توجه نکنید. با توجه 
به تغییراتى که در آن مجموعــه صورت خواهد 
گرفت، مدیــران جدیــد مجموعه بایســتى از 
مدیریت باشگاه، على احســانى که از قهرمانان 
برجســته کشــور و یک ذوب آهنى اصیل است 

حمایت کنند.»

شنیدیم مسئوالن باشگاه پرسپولیس براى تک 
تک بازیکنان مــورد نظر یحیى گل محمدى که 

قرارداد دارند به باشگاه هاى آنها نامه زده است.
بالفاصله پس از انتخــاب رضا درویش به عنوان 
مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس، یحیى گل 
محمدى و افشین پیروانى جلسه اى 4 ساعته با او 
برگزار کردند. در این نشست یحیى گل محمدى 
لیســت بازیکنان مورد نظر خود را در اختیار رضا 

درویش گذاشت.
نکته قابل تأمل لیســت یحیى گل محمدى به 
مدیرعامل جدید پرسپولیس، قرارداد داشتن اغلب 

بازیکنان مورد نظر سرمربى بود!
برهمیــن اســاس باشــگاه پرســپولیس بــه 
جاى بازیکنان یــا مدیربرنامه هــاى آنها باید با

 باشگاه هاى مختلف مذاکره مى کرد.
یکى از این نامه ها در رسانه ها منتشر شد مبنى 
براینکه باشــگاه پرسپولیس با ارســال نامه اى 
خواستار جذب مهاجم پیکان شده است. علیرضا 

کوشکى مد نظر یحیى گل محمدى قرار گرفت 
اما به دلیل درخواست مالى تقریباً سنگین باشگاه 
پیکان نتوانســت پرسپولیسى شــود و به فوالد 
خوزســتان پیوســت تا به نماینده ایران در لیگ 

قهرمانان آسیا کمک کند.
دراین میان باشگاه هاى دیگرى هم بودند که با 
نامه هاى مشابه باشگاه پرسپولیس مواجه شدند. 
شاید جالب باشد بدانید یحیى گل محمدى خواستار 

جذب سه بازیکن تیم سپاهان شده است.
شــهریار مغانلو اولین گزینه مورد نظر یحیى گل 
محمدى است. شاگرد ســرمربى پرسپولیس در 
لیگ بیســتم که یکى از نفرات مؤثر این تیم در 
فصل گذشته لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا بود 
اما در نقل و انتقاالت تابستانى به سپاهان اصفهان 

کوچ کرد.
با وجود این، شهریار مغانلو سرلیست یحیى گل 
محمدى در خط حمله است. دومین سپاهانى مورد 
نظر سرمربى پرسپولیس سجاد شهباززاده بوده که 

در تابستان گذشته نیز مذاکراتى با او داشت. مهاجم 
با تجربه سپاهان بار دیگر مورد توجه یحیى گل 

محمدى قرار گرفته است.
اما سومین گزینه سپاهانى سرمربى پرسپولیس 
یک شاگرد قدیمى اســت. دانیال اسماعیلى فر، 
شاگرد سابق سرمربى پرســپولیس در تیم ذوب 
آهن که از نظر یحیى گل محمدى بهترین مدافع 

راست ایران است.
چشم سرمربى پرسپولیس دو سالى مى شود که 
دنبال دانیال اسماعیلى فر است که در نیم فصل 
اول نیز به نوعى بهترین بازیکن سپاهان بوده اما با 

تیم اصفهانى قرارداد دارد.
باشــگاه ســپاهان البته پاســخ منفى بــه نامه 
پرسپولیســى ها داد اما این درخواســت تعجب 
دست اندرکاران باشــگاه اصفهانى را هم در پى 
داشت که پرسپولیســى ها چه فکرى کرده اند 
که 3 بازیکن کلیدى ما را آن هــم در اوج رقابت

 مى خواهند؟!

چشم یحیى
 به دنبال 3 ستاره سپاهان

ســه بازیکن تیم ملى، به احتمال بســیار زیاد و 
براى سومین بار، حضور در جام جهانى را تجربه 

خواهند کرد.
در صورتى کــه دراگان اســکوچیچ، نام کریم 
انصارى فــرد، احســان حاج صفــى و علیرضا 
جهانبخش را در لیســت نهایى مســافران جام 
جهانى قطر قرار دهد – که احتمالش بسیار زیاد 
است – این سه بازیکن باتجربه تیم ملى، براى 
ســومین دوره متوالــى، در بزرگترین تورنمنت 

فوتبالى جهان حاضر خواهند شد.
علیرضا جهانبخش در تمام بازیهاى تیم ملى در 
دو جام جهانى گذشــته، در زمین حضور داشته 

است.
کریم انصارى فرد هم در دو جــام جهانى قبلى 
بازى کرده است. او البته در جام جهانى 2014، 
فقط در بازى مقابل بوسنى که با شکست 3-1 
تیم ملى همراه بود، به میدان رفت منتهى در هر 
سه بازى تیم ملى در جام جهانى 2018 در میدان 

بود و جلوى پرتغال و در حضور 14 دقیقه اى اش 
در میدان توانست از روى نقطه پنالتى بازى را به 
تساوى بکشاند تا تیم ملى جلوى یاران کریس 

رونالدو شکست نخورد.
احسان حاج صفى هم شرایطى مشابه جهانبخش 
داشــته و در هر 6 بازى دو جــام جهانى قبلى، 

به میدان رفته اســت. او در بازى با مراکش در 
جــام جهانــى 2018، در دقیقه 95 با ارســالى 
که انجــام داد بازیکــن حریــف را مجبور به 
اشــتباه کرد تا ایران با گل به خــودى بازیکن 
مراکش، پیــروز آن بازى فوق العاده حســاس 

شود.

آذرى: من مدیرعامل ذوب آهن نمى شوم
تیم ملى فوتبال ایران در بازى با عراق به دلیل ابتالى 
سردار آزمون به کرونا نتوانست از وجود این مهاجم در 
ترکیب بهره ببرد. به همین خاطر اســکوچیچ تیم ملى 

را با یک مهاجم یعنى مهدى طارمى به میدان فرستاد.
بر اساس اعالم مجتبى خورشیدى سرپرست تیم ملى، 

فدراسیون فوتبال پیگیر وضعیت سردار آزمون است 
و اگر نتیجه تست مجدد او منفى از آب در آید تالش 
خواهد کرد مقدمات حضور او را در اردوى تیم ملى 

براى بازى بــا امارات مهیا کند؛ مســابقه اى 
که روز سه شنبه 12 بهمن ساعت 18 

در اســتادیوم آزادى تهران برگزار 
خواهد شد.

چهارشــنبه هفته گذشــته 
باشــگاه زنیت با ارســال 

نتیجه تســت ســردار 
آزمون براى فدراسیون 
فوتبال ایــران اعالم 
کــرد ایــن مهاجم 
مبتال به کرونا شــده 
و نمــى تواند اردوى 
تیم در دبى را ترك 
کرد و به اردوى تیم 

ملى فوتبال ایران ملحق شــود. پیش از این کارشکنى 
باشگاه زنیت علیه سردار آزمون و تیم ملى فوتبال ایران 
مطرح شده بود که این موضوع واکنش هاى فدراسیون 
فوتبال را به همراه داشت و حتى در این باره مجتبى 
خورشیدى، سرپرست تیم ملى اعالم 
کرد فدراسیون فوتبال با فیفا نامه 

نگارى کرده است.
در شرایطى که نتیجه تست مجدد 
سردار آزمون منفى شود شاهد حضور 
دوبــاره ایــن بازیکن در 
اردوى تیم ملى فوتبال 
ایران خواهیــم بود. در 
این صورت اسکوچیچ 
مى توانــد در بــازى با 
امارات تیم ملــى را با دو 
مهاجم یعنى سردار آزمون 
و مهدى طارمى بــه میدان 
بفرســتد. در غیر اینصورت باز 
هم ترجیح ســرمربى کروات تیم 
ملى این خواهد بود کــه تیم ملى با 
تک مهاجــم همانند دیــدار با عراق

 بازى کند.

تالش فدراسیون براى بازگرداندن سردار آزمون

هت تریک ویژه کاپیتان  هاى تیم ملى ایران

فوالد خوزســتان که باید براى لیگ قهرمانان آسیا آماده 
شود در پنجره زمستانى یکى از فعال ترین باشگاه هاست 
و مشــغول مذاکره جدى با بازیکنان مد نظرش اســت. 
شنیده شــده یکى از بازیکنانى که مورد نظر نکونام براى 
پنجره زمســتانى قرار دارد محمدرضــا خلعتبرى وینگر 
سپاهانى هاســت و مذاکره با این بازیکن چند وقتى است 
آغاز شده و حاال طرفین به توافق نهایى دست پیدا کردند. 
اگر مشکلى پیش نیاید و خلعتبرى بتواند رضایت سپاهان 
را براى جدایى جلب کند به زودى قرارداد او با فوالدى ها 
امضا خواهد شد. به جز فوالد، نساجى هم تمایل به جذب 

این بازیکن دارد.

جلسه رسیدگى به پرونده شکایت استراماچونى از باشگاه 
اســتقالل به دلیل عدم پرداخت مطالباتش مدتى پیش از 
سوى دادگاه CAS به صورت آنالین برگزار شد و قرار بر 
این شــد رأى پرونده این مربى ایتالیایى تا یازدهم بهمن 
ماه صادر شود؛ با این حال، باشگاه استقالل در صورتى که 
11 بهمن حکم این مربى ایتالیایى اعالم شود بالفاصله از 
استرا و وکالیش در خواست مهلت براى انتقال و پرداخت 
مبلغ محکوم به در حد عرف خواهد کرد چرا که به محض 
در خواست وکیل اســترا، پنجره نقل و انتقاالتى باشگاه 

استقالل بسته خواهد شد.

خلعتبرى
راهى اهواز مى شود؟

شوك به تیم فرهاد

02

تیم ذوب آهن که در نیم فصل اول با هدایت تارتار موفق به 
کسب 18 امتیاز شد، باتوجه به ضعف جدى در خط حمله به 
دنبال خرید دو مهاجم بوده و حاال توانسته با گزینه نخست 
به توافق برسد. سعید باقرپسند که در نیم فصل اول لیگ 
نوزدهم با پیراهن آلومینیوم اراك موفق شد سه گل براى 
این تیم بزند، خرید نخست ذوب آهن براى نیم فصل دوم 
خواهد بود. او پیش از این در تیم ســومقاییت آذربایجان 
بازى مى کرد. باقرپســند باتوجه به اینکــه از قد و قامت 
بلندى بهره مند اســت، مورد توجه ذوب آهن قرار گرفته، 
این باشگاه احتماًال یک مهاجم دیگر نیز در روزهاى آینده 

جذب خواهد کرد.

باقرپسند
دشت اول ذوب آهن

01

03

در حالى که باشــگاه ذوب آهن به دنبال معاوضه گلر 36 
ساله این تیم براى رفع نیاز خود در پنجره نقل و انتقاالتى 
زمســتانى بود، شــهاب گردان با انجام توافق با مدیران 
باشگاه از ذوب آهن جدا شــد. گردان که در فصل جارى 

زیر سایه دو گلر جوان، یعنى پارسا جعفرى و حبیب 
فرعباسى قرار گرفته بود، در حالى از جمع شاگردان 
تارتار جدا شد که طلب این فصل و فصل گذشته اش 

را بخشــید. این گلر باتجربه که سابقه بازى در فوالد و 
سپاهان را دارد، در روزهاى آینده تیم جدیدش را معرفى 
خواهد کرد و گفته مى شــود فوالد شانس بیشترى براى 

جذب وى دارد.

یحیى گل محمدى، ســرمربى سرخپوشــان پایتخت در 
گفتگویى تلویزیونى در واکنش به اینکه گفته  مى شود او از 
باشگاه سپاهان پیشنهاد داشته، تأکید کرد: نه،  به خدا از هیچ 
کجا پیشــنهاد ندارم. حتى پروازى داشتم تا چند روز بروم 
و استراحت کنم اما آن را کنســل کردم تا در کنار خانواده 
باشم. مشــکالت تیم واقعًا زیاد است. بعضى از مشکالت 
آنقدر پیش پا افتاده هستند که آدم رویش نمى شود آنها را 
بگوید و در شأن باشگاه پرسپولیس نیست؛ هر هتل یا دفتر 
هواپیمایى مى رویم بدهکار هستیم. اینها را چطور بگویم؟ 
تو را به خدا فکرى به حال این وضعیت کنید. شرایط باشگاه 

خیلى سخت است.

جدایى گردان از لشکر تارتار

به خدا از سپاهان
پیشنهاد ندارم!

04

05

ما مدیر باسابقه فوتبال کشورمان با انتشار
پســتى در فضاى مجازى، شایعه حضور 
خود را تکذیب کرد و خطاب به هواداران 

توجه نکنید. با توجه  لطفا به این دســت از اخبار
به تغییراتى که در آن مجموعــه صورت خواهد 
گرفت، مدیــران جدیــد مجموعه بایســتى از 
مدیریت باشگاه، على احســانى که از قهرمانان 
برجســته کشــور و یک ذوب آهنى اصیلاست 

حمایت کنند.»
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ه همین خاطر اســکوچیچ تیم ملى 
ى مهدى طارمى به میدان فرستاد.

جتبى خورشیدى سرپرست تیم ملى، 
یگیر وضعیتسردار آزموناست 
مجدد او منفى از آب در آید تالش 
ت حضور او را در اردوى تیم ملى 

ات مهیا کند؛ مســابقه اى 
8 بهمن ساعت 18 12

ى تهران برگزار 
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مطرح شده بود که این موضوع واکن
فوتبال را به همراه داشت و حتى
خورشیدى، سرپر
کرد فدراسیون
نگارى کرده اس
در شرایطى که
سردار آزمون منفى
دوبــار
اردو
ایران
این
مى ت
امارات
مهاجم
و مهدى
بفرســتد. د
هم ترجیح سـ
ملى این خواهد
تک مهاجــم هما

 بازى کند.

منصور ابراهیم زاده اعتقاد دارد نسل فعلى نسل باکیفیتى است و با توجه 
به اینکه اسکوچیچ فرهنگ ما را به خوبى مى شناسد ماحصل 

کار بسیار خوب از آب درآمده است.
منصور ابراهیم  زاده، پیشکسوت فوتبال، درباره پیروزى 
مقابل عراق و صعود به جام جهانى 2022 قطر گفت: 
یکى از دالیل موفقیت اسکوچیچ زندگى در ایران و 
شناخت فرهنگ ایران است. او هم در شمال مربیگرى 
کرده و هم در جنوب، پس شناخت خوبى از تیم ملى 

داشته است. درباره تیم ملى اما باید بگویم ستاره بودن 
بازیکنان تاثیر زیادى در موفقیتش داشته و این نسل یکى 

از بهترین نسل هاى تیم ملى است و براى اولین بار هر 3 دروازه 
بان ما لژیونر هستند و از 27 بازیکن دعوت شده، 21 بازیکن لژیونر 

بودند. به دلیل کرونا برخى بازیکنان جدید هم دعوت شده اند اما به طور کلى شرایط بازیکنان نشان مى  دهد چقدر 
بازیکنان باکیفیتى داریم و 2 بازیکن مان شرایط ایده آلى داشته اند. نگاه کنید عابدزاده در برخى لیست ها جزء برترین 
گلر ها بوده و طارمى کاندیداى بهترین گل جهان بود. در ابتداى مسیر شرایط خوبى نداشتیم. جدا از مسائل تیمى و 
مدیریتى تغییر حالت بازیکنان خیلى اهمیت داشت و همه فهمیدند براى موفقیت تیم ملى باید رویکرد متفاوتى داشت 

و این مسیر کنار اسکوچیچ طى شد.
وى در ادامه افزود: با توجه به نتایجى که اسکوچیچ کسب کرده مى توانیم بگوئیم اوضاع بسیار خوب و همه چیز ایده آل 
است. براى جام جهانى اما تجربیات بین المللى بسیار زیادى الزم است. چه از لحاظ سرمربى و چه از نظر بازیکن. منظور 
این نیست که اسکوچیچ تغییر کند بلکه مى توانیم کادر او را با یک مربى درجه یک تقویت کنیم. تصمیم با فدراسیون 
است اما بهتر است براى جام جهانى از مربیان بهترى هم در کادر استفاده کرد. همچنین اینکه باید در فیفادى بازى هاى 
مهم و بزرگى انجام دهیم. باید دیدارهاى باقى مانده را بازى هاى تدارکاتى جدى در نظر گرفت و با تمام قوا ظاهر شد.

ابراهیم زاده درباره انتخاب آزمون و حضور در بایرلورکوزن عنوان کرد: خیلى وقت ها جا به جایى بازیکنان مى تواند 
روى بازیکن تاثیرى مثبت بگذارد و به نظر من سردار تصمیم بسیار خوبى گرفت. آلمان از لیگ هاى معتبر دنیا است 
که تیم هایى چون دورتموند و بایرن مونیخ در آن فعالیت مى کنند. از نظر من انتخاب سردار انتخاب خوبى بود و براى 

او آرزوى موفقیت مى کنم.

سرمربى اسبق ذوب آهن:
یکى از بهترین نسل هاى تیم ملى را داریم

سرمربى تیم ملى ایران:
13 برد در 14 بازى بى نظیر است

عزت اللهى، مهمترین خرید زمستانى
 لیگ ستارگان قطر

دراگان اسکوچیچ بعد از صعود کردن ایران به جام جهانى 
گفت: براى ایرانى ها خیلى مهم بود و حتى بعد از همه 
این اتفاقات و مسابقات مقدماتى - که شرایط سختى 
داشــتیم - توانســتیم با قاطعیت راهى مسابقات جام 
جهانى شویم. من واقعا خوشــحالم و افتخار مى کنم. 
بازى فوق العاده بود و مى توانستیم گل هاى بیشترى به 
ثمر برسانیم. بعد از بازى خیلى خوب جشن گرفتیم. تنها 
چیزى که االن از آن مى ترسم، کروناست. ما بعد از بازى 

با گارد باز به سمت آن رفتیم.
اسکوچیچ گفت: از 14 بازى به 13 برد رسیدیم و این به 
نظرم بى نظیر است. البته ما مشکالت زیادى داشتیم و 
در برخى بازى ها تحت فشار بودیم. در مرحله نخست 
انتخابى جام جهانى حتى اجازه نداشــتیم یک امتیاز از 
دست بدهیم. به دلیل این همه پروتکل، شرایط بسیار 
سخت بود. من افتخار مى کنم که همه چیز را به دست 

آوردیم. به بازیکنان و کادر فنى تبریک مى گویم.
دراگان اسکوچیچ دومین کرواتى است که ایرانى ها را 
به جام جهانى رساند؛ در سال 2006 برانکو ایوانکوویچ 
به این موفقیت دســت یافت. ایران در ســومین دوره 
متوالى جام جهانى بازى خواهــد کرد. در همین رابطه 
اسکوچیچ گفت: باید خوب آماده شویم. در برخى چیزها 
ما کســرى داریم و در برخى دیگر واقعًا قوى هستیم، 
حتى در مقیاس جهانى. ما مهاجمان درجه یک جهانى 
داریم. فکر مى کنم که مى توانیم کارهاى خوبى در قطر 

انجام دهیم. 
اســکوچیچ درباره بازى احتمالى مقابل کرواســى نیز 
گفت: همه از من در این خصوص ســوال مى پرسند و 
من نمى دانم چگونه باید احساساتم را کنترل کنم. شاید 
گریه کردم. به نظرم تجربه فوق العاده اى خواهد شد ولى 

باید ببینیم قرعه کشى به چه شکل پیش خواهد رفت.

نشریه قطرى به معرفى خریدهاى جدید باشگاه ها در نقل 
و انتقاالت زمستانى پرداخت.

سعید عزت اللهى هافبک تیم ملى کشورمان هفته گذشته 
به صورت رسمى با باشگاه الغرافه قطر قراردادى قرضى 

براى مدت 6 ماه امضا کرد.
عزت اللهى بعد از نمایش خوبش با تیم وایله در لیگ برتر 
دانمارك توجه اســتراماچونى سرمربى اسبق استقالل 
روى نیمکت الغرافه را جلب کرد و در نهایت به این تیم 

قطرى منتقل شد.
نشریه «الشرق» قطر تیتر یک چاپ امروزش را به نقل 
و انتقاالت زمستانى در لیگ ســتارگان اختصاص داد و 
با انتشــار تصویر بزرگى از عزت اللهى روى جلدش این 

بازیکن ملى پوش ایرانى را مهمترین خرید زمستانى در 
لیگ قطر معرفى کرد.

این رسانه، نوشــت: تاکنون 14 بازیکن جدید در نقل و 
انتقاالت زمستانى پا به لیگ ســتارگان قطر گذاشتند و 
مهمترین آنها سعید عزت اللهى بازیکن تیم ملى ایران 
بود که به جاى لژیونر عمانى در لیست الغرافه قرار گرفت. 
انتظار مى رود در دو روز آینده که مهلت نقل و انتقاالت 
زمستانى به پایان مى رسد بازیکنان جدید دیگرى وارد 

لیگ ستارگان شود. 
الغرافه به همراه عزت اللهى و اســتراماچونى در مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان آسیا 2022 یکى از رقباى فوالد 

خوزستان به شمار مى آید.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302259000032 - تاریخ: 1400/10/06 - برابر راى اصالحى شماره 
140060302259000002 مــورخ 1400/09/11 هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ملک بوئین و میاندشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مبنى بر صدور سند مالکیت 
ششــدانگ یک باب خانه تحت پالك 149/1139 مفروز و مجزى شده از 149/2 واقع در 
میاندشت حوزه ثبت ملک بوئین میاندشت جزء بخش 13 ثبت اصفهان به مساحت 186,87 
مترمربع بنــام آقاى محمدرفیعى بشناســنامه 4 و کدملــى 6219651766 فرزند محمد 
اسماعیل که در راى شماره 139460302012003851- 1394/10/27 هیات مساحت و 
حدود اربعه اشتباها درج گردیده بود. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/10- م الف: 1258699 - رئیس ثبت اسناد و امالك 

بوئین و میاندشت - موسى  الرضا امامى /10/182

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت

 شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140060302027011744 مورخ 1400/09/24 ســیداصغر طباطبائى 
پیکانى فرزند سیدجواد بشماره شناســنامه 3025 صادره از جرقویه ســفلى بشماره ملى 
5649203180 در ششــدانگ یکباب قطعه زمین با بناى احداثى بر روى قسمتى از قطعه 
زمین پالك 305 فرعى از اصلى 15190  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/5 
مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25 - تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 1400/11/10- م الف: 1258706- رییس منطقه ثبت اســناد و امالك شرق 
اصفهان- مهدى صادقى وصفى /10/184

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

برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 12801- 1400/10/21 هیات سوم آقاى رجبعلى نجفى نیسیانى به 
شناسنامه شــماره 93 کدملى 1189772485 صادره اردستان فرزند رمضان در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 121,86 مترمربع از پالك شماره 655 فرعى از 16 اصلى واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رســمى ابوالقاســم 
اســماعیلى نژاد مورد ثبت صفحه 161 دفتر 645 امالك و مالکیت بمانعلى اسماعیلى نژاد 

مورد ثبت صفحه 425 دفتر 489 امالك 
تاریخ انتشــار نوبــت اول: 1400/10/25 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/10- 
م الف: 1259623- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/189

مفاد آرا
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك مهردشت
1- برابر راى شماره 140060302177000532 مورخه 1400/09/15 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى ســاختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مریم 
عباسى دره بیدى   فرزند حسن بشماره شناسنامه 1312  داران و شماره ملى 1159416801  
در ششدانگ یکباب خانه ششــدانگ پالك 39 فرعى  واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مســاحت 124/12 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم خدیجه کریمى  

محرز گردیده است.
2- برابر راى شماره 140060302177000616 مورخه1400/10/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى سید 
محسن رفیعى پور علویجه  فرزند سید على بشماره شناسنامه 2692 اصفهان  و شماره ملى 
1284967451  در ششدانگ یکدرب باغ ششدانگ پالك 2694فرعى  واقع درعلویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 1719/53 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم 

فاطمه نواب صفوى  محرز گردیده است.

3- برابر راى شماره 140060302177000598 مورخه 1400/10/15 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على 
پورجم علویجه  فرزند جعفر بشماره شناسنامه 117 نجف آباد و شماره ملى 1091982211  
در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى قسمتى از  پالك 3323 فرعى  واقع درعلویجه 
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 32/99  مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى 

جعفر پورجم  محرز گردیده است.
4- برابر راى شماره 140060302177000599 مورخه 1400/10/15 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى جمشید 
پورجم  فرزند جعفر بشماره شناســنامه 20 نجف آباد  و شــماره ملى 1091897581  در 
ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 3323فرعى  واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 385/96 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى حسین پورجم و آقاى 

جعفر پور جم و  خانم فاطمه کریمى  محرز گردیده است.
5-  برابر راى شماره 140060302177000589 مورخه 1400/10/14 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى حمیدرضا 
میرزائى  فرزند ستار  بشماره شناســنامه 1764 اصفهان و شماره ملى 1287185290  در 
ششدانگ یکباب  مغازه قسمتى از پالك 4849 فرعى واقع  درعلویجه 1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 32/62 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى ستار میرزائى محرز 

گردیده است.
6- برابر راى شماره 140060302177000590 مورخه 1400/10/14 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى علیرضا 
میرزائى فرزند ســتار بشماره شناسنامه 1173 اصفهان و شــماره ملى 1287057985  در 
ششدانگ یکباب مغازه قســمتى از4849  فرعى  واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مســاحت 69/74 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى ســتار میرزائى محرز 

گردیده است.
7- برابر راى شــماره 140060302177000568 مورخــه 1400/10/08 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
محمد شفیعى علویجه فرزند زین العابدین بشماره شناسنامه 112 نجف آباد و شماره ملى 
1092009574  در ششدانگ یکباب خانه قسمتى از ششــدانگ پالك 541 فرعى  واقع 
درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 143/57 مترمربع انتقالى از مالک 

رسمى آقاى ابوالقاسم شفیعى محرز گردیده است.
8-  برابر راى شــماره 140060302177000569 مورخــه 1400/10/08 هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد ســند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى 
محمود شفیعى علویجه  فرزند محمد على  بشماره شناسنامه 191 نجف آباد  و شماره ملى 
1091911401  در ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى قسمتى از  پالك 3281 فرعى  
واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 240/90 مترمربع انتقالى از 

مالک رسمى ام کلثوم اکبرى محرز گردیده است.

9- برابر راى شماره 140060302177000450 مورخه 1400/09/06 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم فاطمه 
علیمردانى  فرزند قربانعلى  بشماره شناسنامه و شــماره ملى 1270589954 اصفهان در 
ششدانگ یکبابخانه قسمتى از پالك 508 فرعى  واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت 
اصفهان به مساحت 149/44 مترمربع انتقالى از مالک رسمى خانم فاطمه ابراهیمى و آقاى 

على زمانى  محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و برحسب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز 
منتشر مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه1400/11/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
دوشنبه 1400/11/25 - م الف: 1269244 - سرپرســت  اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت - نصراله علینقیان /11/165

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایى تقدیم نمایند. آراى شــماره 4826 و 4825 مورخــه 1400/09/23 آقاى محمد 
خدادادى نجف آبادى فرزند محمد مهدى نسبت به سه دانگ مشاع و خانم مریم معینى 
نجف آبادى فرزند مانده على نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 
180/25 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1014   اصلى واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه 
ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشــاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/11/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/11/25 - 1268574/  م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى /11/167

بر اســاس آخرین اعالم رنگ بندى کرونایى شهرهاى 
کشور، در شرایط غالب شدن سویه اومیکرون در کشور و 
روند تصاعدى مبتالیان آن، هفت شهر کشور در وضعیت 

قرمز کرونا قرار گرفتند.
بر اســاس اعالم آخرین رنگ بندى کرونایى شهرهاى 
کشور، قم، کاشان و 5 شهرستان دیگر در وضعیت قرمز 
کرونا قرار گرفتند. این شهرها عبارتند از؛ کاشان (اصفهان)، 
فردوس (خراسان جنوبى)، قم (قم)، ابرکوه، اردکان، خاتم، 
مهریز (یزد). همچنین تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و 39 

شهرستان دیگر در وضعیت نارنجى هستند.
شهرهاى در وضعیت نارنجى کرونا عبارتند از؛ اصفهان 

(اصفهان)، بوشهر، تنگستان، دشتستان، گناوه (بوشهر)، 
پاکدشت، تهران، دماوند، رى، شــمیرانات، فیروزکوه، 
قرچک، مالرد، ورامین (تهران)، ســامان (چهارمحال 
و بختیارى)، بینالود، تربت حیدریه، مشــهد (خراســان 
رضوى)، ایرانشهر (سیستان و بلوچستان)، شیراز، کوار، 
گراش (فارس)، انار، جیرفت، رفسنجان، زرند، سیرجان، 
کرمان (کرمان)، الهیجان (گیالن)، خرم آباد (لرستان)، 
رامسر، ســوادکوه (مازندران)، اراك، ســاوه (مرکزى)، 
بســتک، بندر لنگه، بندرعباس، پارســیان، جاســک 
(هرمزگان)، بهاباد، تفت، میبد، یــزد (یزد) در وضعیت 

نارنجى قرار گرفتند.

گونه اومیکرون جدیدترین گونه جهــش یافته ویروس 
کرونا در نظر گرفته شده است که میزان انتقال پذیرى بسیار 
باالیى دارد؛ اما باعث بروز عالئم خفیف ترى نسبت به گونه 

دلتا مى شود. 
به منظور پیشگیرى از انتقال بیمارى کووید 19 به دیگران، 
الزم است افراد نسبت به عالئم آن آگاهى الزم و کافى را 
دریافت کنند. گونه اومیکرون ویروس کرونا لزوماً باعث از 
دست دادن حس بویایى یا چشــایى افراد نمى شود، نتایج 
بررسى هاى انجام شده در بریتانیا نشــان مى دهد که دو 
عالمت اصلى گونــه اومیکرون ویروس کرونا، شــامل 

آبریزش بینى و سردرد مى شود.

به گفته محققان، آبریزش بینى و سردرد ممکن است عالئم 
بیمارى ها یا عفونت هاى دیگر نیز باشد، اما مى تواند نشان 
دهنده بروز کروناى اومیکرون باشد؛ بنابراین در صورتى که 
افراد به این عالئم مبتال شدند باید تست کرونا انجام دهند. 
اگر افراد این دو عالمت را تجربه نکردند، به این معنا نیست 
که به گونه اومیکرون آلوده نشده اند. مطالعاتى که تاکنون 
بر سویه جدید ویروس کرونا انجام شده، نشان مى دهد که 
پنج نشانه برجسته این بیمارى شامل آبریزش بینى، سردرد، 
ضعف بدن، عطسه و خارش گلو مى شود. پس از آن، تعریق 
شبانه، سرگیجه و احساس خستگى نیز جزو عالئم گونه 

اومیکرون در نظر گرفته شده است.

7 شهر ایران 
در وضعیت قرمز کرونا

عالئم اصلى اومیکرون را 
بشناسید

اومیکرون یک هفته زنده است
  باشـگاه خبرنـگاران جـوان | پیک ششـم با 
سـویه اومیکرون در حال اوج گرفتن است و باید نسبت 
به گذشـته به توصیه هاى بهداشتى بیشـتر اهمیت داد. 
مدیریت اومیکرون سـخت تر از دلتا اسـت. سـویه هاى 
قبلى در سـطوح حداکثر تا 20 سـاعت بر روى سـطوح 
زنـده مى ماندند، امـا واریانـت اومیکرون تا حـدود 200 
سـاعت یعنى 8 روز روى پوسـت و سـطوح پالستیکى 

زنده مى ماند.

ابتالى 370 میلیون نفر
 به کرونا

  ایسـنا| مجمـوع مبتالیان بـه بیمـارى کرونا در 
جهان تا صبح روز شنبه به 370 میلیون و 500 هزار نفر 
رسـید، مرگ بیش از 5/5 میلیون نفر هم نفر بر اثر این 
بیمارى تأیید شد. بر اساس آمارهاى رسمِى همه گیرى 
کرونا، آمریکا همچنـان با بیـش از 75 میلیون مبتال و 
بیش از 905 هزار قربانى در صدر فهرسـت کشورهاى 
درگیر با این بیمارى قرار دارد. هند نیز هم اکنون با آمار 
بیـش از 41 میلیون مبتال پـس از آمریـکا در رتبه دوم 
جهانى به لحاظ میزان ابتال قرار گرفته و آمار مبتالیان 
به کووید-19 در برزیل هم از 25 میلیون نفر فراتر رفته 
و در حال حاضر سومین کشور جهان به لحاظ باالترین 
شمار مبتالیان اسـت. برزیل با بیش از 625 هزار جان 
باخته پـس از ایاالت متحـده، دومین رکـورددار تعداد 

قربانى است.

آگهى تغییرات 
شرکت شاهین تار پارســیان شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2332 و شناســه ملى 
14009597337 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/10/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء رئیس هیات مدیره و مدیر عامل همراه با 
مهر شرکت معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1267601)

آگهى تغییرات 
شــرکت خدماتى مروارید ســبز کهندژ شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 504 و شناسه ملى 
10260102368 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به استان اصفهان 
، شهرســتان خمینى شــهر ، بخش مرکزى ، شهر 
خمینى شــهر، محله جوى آباد ، کوچه فرعى 14 ، بن 
بست (بختیارى ) ، پالك 113 ، طبقه همکف کدپستى 
8417964833 تغییــر یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه بشــرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1268496)

آگهى تغییرات 
شرکت زرفان کار سپاهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
13211 و شناســه ملــى 10260342276 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/11/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : قــدرت اهللا بختیارى زاده بشــماره ملى 
5279646938 بعنــوان رئیس هیات مدیره و شــهرام 
بختیــارى زاده بشــماره ملــى1753523036 بعنوان 
مدیرعامل وعضو هیات مدیره و آزاده عسکرى زاده بشماره 
ملى 1284912809 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره براى 
مدت دو ســال انتخاب شــدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه نفر اعضاى هیات مدیره و 
با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1268500)

آگهى تغییرات 
شــرکت کار آفرینان گشتاور نیرو ســهامى خاص به 
شماره ثبت 62156 و شناسه ملى 14008240333 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شقایق امامى به شماره ملى 
1289214123 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، 
على ایروانى به شــماره ملى 1288955480 بسمت 
رئیس هیئت مدیره و ملوك باقرى خولنجانى به شماره 
ملى 1285407520 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضاى رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1268502)

آگهى تغییرات
شرکت زرفان کار سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 13211 و شناسه ملى 
10260342276 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/11/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : قدرت اهللا بختیارى زاده کدملى5279646938 و شهرام 
بختیارى زاده کدملى 1753523036 و آزاده عســکرى زاده کدملى1284912809 
بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. محسن شماعى 
کد ملى 1754215815 بسمت بازرس اصلى و لیال کبیرى کد ملى 1817335332 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار 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 (1268501)

روى موج کووید-19

آغاز موج ششم کرونا با شــورش اومیکرون و 
دوبــاره روز از نــو روزى از نو؛ آمــار مبتالیان 
تصاعدى بــاال مــى رود، رنگ هــاى قرمز و 
نارنجى به نقشه کشور بازگشتند و بخش هاى 
بیمارســتانى هم در حــال تبدیل شــدن به 
اورژانس هاى تنفســى هستند؛ صحنه شهر اما 
همه چیز عادى اســت و کســى نگران تلخى 

مرگ نیست...

اولین مورد ابتال به کروناى اومیکرون در کشور 
28 آذر ماه امسال شناســایى و اعالم شد؛ حاال 
بعد از حدود یک مــاه، اومیکرون بیش از نیمى 
از موارد بیمارى در کشــور را به خود اختصاص 
داده، جایگزین دلتا شده و وزیر بهداشت نیز رسما 
از غلبه اومیکرون و ورود به پیک ششــم کرونا 

خبر داده است.
غلبه اومیکرون، پیک ششــم کرونا را در ایران 

کلید زد و زنگ تفریحى که مى توانست با رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى و بازگشایى هاى هوشمند 
ادامه یابد، تمام شد. متاسفانه على رغم هشدار 
مداوم کارشناســان حوزه ســالمت، تصور شد 
که اومیکرون سویه اى خفیف است و با همین 
استدالل هم رعایت پروتکل هاى بهداشتى از 
سوى مردم کاهش یافت،  مترو و اتوبوس شلوغ تر 
شــد و از طرف دیگر هم برخى بازگشایى ها به 

صورتى یکباره صورت گرفــت؛ به طورى که 
سالن هاى سینما، تئاتر، موســیقى و... با 100 
درصد ظرفیت فعال و مدارس و دانشگاه ها نیز 
بازگشایى شدند و خالصه کالم آنکه همه چیز 
به روال عادى زندگى بازگشت. اکنون هم برخى 
ســاده انگارى ها تا جایى پیش رفته که مجددا 
بخش هایى از نقشه رنگ بندى کرونایى کشور 

نارنجى و قرمز شده است.
البته گویا هنوز کسى باور نکرده که اومیکرون 
در کشورمان "جان" گرفته و مى تازد و متاسفانه 
على رغم هشــدارهایى که از یک ماه گذشته 
تاکنون از ســوى متخصصان اپیدمیولوژى و 
وزارت بهداشــتى ها به طور مکرر داده شــده، 
همچنان میزان رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
چنگى بــه دل نمى زنــد؛ به طــورى که طبق 
آخرین اطالعات و آمارهــاى مربوط به رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى که از ســوى وزارت 
بهداشت اعالم شده است، رعایت پروتکل هاى 
بهداشتى در کشور در هفته منتهى به 29 دى ماه 
1400، روى مرز 58 درصد قرار گرفته است که 
البته براى مقابله با کرونا آن هم سویه اومیکرون 
که سرایت پذیرى بســیار باالیى دارد، چندان 

مناسب به نظر نمى رسد.
همگام با روند کاهشى پروتکل هاى بهداشتى،   
رعایت فاصله گذارى فیزیکى در وسایل حمل 
و نقل عمومى اکنون بیشتر به یک شوخى بدل 
شده است. در عین حال نه تنها توجهى به حفظ 
فاصله گذارى فیزیکى در این مکان هاى عمومى 

نمى شــود، بلکه نظارت و جدیتى هم بر روى 
استفاده از ماسک که پیش از این استفاده از آن 
در اماکن عمومى اجبارى و در صورت تخطى از 
آن واجد اخذ جریمه شده بود، نیز وجود ندارد و به 
وفور شــاهدیم که افراد بدون ماسک در اماکن 
عمومى مانند مترو، اتوبوس، سالن هاى سینما 

و تئاتر و ... رفت وآمد مى کنند.
در وسایل حمل ونقل عمومى برون شهرى نیز 
وضعیت رعایت پروتکل هاى بهداشتى چندان 
مناسب نیســت؛ به طورى که در برخى خطوط 
هواپیمایى نیز حتى در اوج مــوج پنجم کرونا، 
مسافرگیرى با 100 درصد ظرفیت انجام مى شد 
و انتقادهایى را هم در پى داشت اما هیچکس هم 
پیگیرى مســئوالنه اى در این خصوص انجام 
نداد. در قطارهاى مســافربرى نیز مشاهدات 
نشــان مى دهد که میزان مســافرگیرى از 50 
درصد ظرفیت به 80 درصــد ظرفیت افزایش 
یافته است. اوضاع رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
در اتوبوس هاى برون شهرى نیز چندان بهتر از 
این موارد نیست و نظارت چندانى بر روى نحوه و 

میزان مسافرگیرى آن ها وجود ندارد.
همچنین رســتوران ها،  کافه ها و فست فودها 
و ... که پیش از این به دلیل شــرایط کرونایى 
ملزم به فعالیت به صورت بیرون بر بودند، اکنون 
با  100 درصد ظرفیت فعالیت کــرده و نه تنها 
بحث فاصله گذارى فیزیکى در این مکان ها که 
عمدتا مسقف هســتند، رعایت نمى شود، بلکه 
ضدعفونى با الکل، اســتفاده از ماسک و چک 

کردن کارت واکسن افرادى که تمایل به حضور 
در این مکان هاى جمعى دارند هم دیگر چندان 

مورد توجه قرار نمى گیرد. 
همچنین دســت اندرکاران فرهنگى کشور نیز 
على رغم قربانیان فراوانى که کرونا در این حوزه 
داشته است،  توجه چندانى به رعایت پروتکل هاى 
بهداشــتى ندارند. به طورى که على رغم اینکه 
وزارت بهداشت اعالم کرده به هیچ وجه موافق 
اســتفاده 100 درصدى از ظرفیت سالن هاى 
سینما، تئاتر و کنسرت نیســت،   اما بلیت تئاتر، 
کنسرت موســیقى و... با 100 درصد ظرفیت 
سالن ها فروخته مى شود و تمام تماشاچیان در 
سالن و در کنار یکدیگر، بدون حفظ فاصله گذارى 
به مدت یک الى دو ساعت مى نشینند و نظارتى 
هم بر روى استفاده تماشاچیان از ماسک و نگه 
داشتن ماسک بر روى صورت شان تا زمان پایان 
نمایش و برنامه و خروج از سالن و حتى کنترل 

کارت واکسن وجود ندارد.
همه این عدم رعایت هــا در حالى ادامه دارد که 
کشور وارد پیک ششم شده و در شاخه باالرونده 
سویه اومیکرون کرونا قرار داریم. هرچند که هنوز 
نمى توان درباره میزان و روند مرگ ومیر ناشى از 
اومیکرون اظهارنظر کــرد، اما تعداد موارد ابتال 
شروع به رشد تصاعدى کرده و تعداد موارد جدید 
ابتالى روزانه پنج رقمى شده است؛ موضوعى 
که نگرانى از افزایش بسترى و بدحالى بیماران 
را قوت مى بخشد که مى تواند به سرعت موجب 

افزایش مرگ هاى کرونایى شود.

شورش اومیکرون و هشدار «جان» گیرى دوباره
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تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود سپنتا خدمات آرامش درتاریخ 1400/10/28 به شماره ثبت 69908 به 
شناسه ملى 14010707449 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس، راه اندازى و بهره بردارى از دفتر پیشخوان خدمات 
دولت و بخش عمومى غیر دولتى یا دفتر خدمات ارتباطات و فناورى(ICT) روستایى خرید و فروش و 
توزیع و تولید و بسته بندى و صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، اخذ کارت بازرگانى جهت 
شرکت ، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى، 
انعقاد قرارداد با کلیه اشــخاص 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 باشــد) درصورت لزوم پس از 
اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله مهدى آباد ، خیابان کاوه ، کوچه 
مهرگان7[توحید] ، پالك 33 ، طبقه همکف کدپستى 8196784146 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم کتایون ملک آرائى به 
شماره ملى 1159491984 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقاى مهدى پهلوان نژاد به شماره 
ملى 1287322182 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم کتایون ملک آرائى 
به شماره ملى 1159491984 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى مهدى پهلوان نژاد 
به شماره ملى 1287322182 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود آقاى مسعود پهلوان نژاد به شماره ملى 1292316101 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت 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 (1267609)

آگهى تغییرات
شرکت خدمات بیمه اى نواندیشان مهرگان 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 20977 و 
شناســه ملى 10260418367 به استناد 
نامــه شــماره 1400/550939 مــورخ 
1400/10/25 مدیریــت امور نمایندگان و 
کارگزاران بیمه آســیا و صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/09/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد:- شعبه شرکت به نشانى استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شهر زیار، محله شهرك زیار ، خیابان هشت 
بهشت ، خیابان حافظ ، پالك 9 ، طبقه همکف 
به مدیریت احمدرضا یزدان پناهى به کدملى 
5649943745 افتتــاح گردید. - شــعبه 
شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
نجف آباد ، بخش مرکزى ، شــهر نجف آباد، 
محله ریاضى ، خیابان میرداماد[55] ، خیابان 
امام خمینى ، پالك 0 ، پاســاژ ارشاد ، طبقه 
اول ، واحد 10 به مدیریت تهمینه خادمى به 
کدملى 4621530208 افتتاح گردید و موارد 
فوق به ماده 3 اساسنامه اضافه شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1267607)

تاسیس
شرکت سهامى خاص نساجى زر پود دست رنج خشــتى درتاریخ 1400/11/04 به شماره ثبت 5195 به 
شناسه ملى 14010722857 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید،توزیع،خرید و فروش، صادرات واردات انواع حریر و آسترى پرده، 
قاب پرده،انواع پرده اتاق خواب کودك،اتاق خواب مستر، مهمان، پذیرائى، آشپزخانه، شرکت در کلیه همایشها 
و نمایشــگاه 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، خرید و فروش و واردات وصادرات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و اخذ کارت بازرگانى جهت شرکت و ترخیص کاال از گمرکات داخلى و خارجى 
و بین المللى ،گشایش حساب ،اعتبار اسنادى ،تسهیالت جهت شرکت ، ضمانتنامه ها و حوالجات ،فاینانس 
،ریفاینانس ،نزد بانکها ، موسســات مالى وشــرکتهاى داخلى و خارجى 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 
نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر گلدشت، محله گلشهر ، کوچه (گلشادى ) ، کوچه (کوثرپود) ، پالك 0 ، طبقه 
همکف کدپستى 8583180008 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 29841026 مورخ 1400/10/26 نزد بانک صادرات ایران شعبه گلدشت با کد 
1902984 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى وسام خشتى به شماره ملى 1091345041 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى احمد خشتى به 
شماره ملى 1092222952 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عثمان خشتى به شماره ملى 
4722866341 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى باامضاء رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى یاسر خشتى به شماره ملى 1080318321 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى 
حسن خشتى به شماره ملى 1092318127 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1267610)

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: نزدیک چهار 
سال اســت که پیش نویس تغییر قانون مبارزه با مواد 
مخدر توسط پلیس، دادستانى کل و ستاد مبارزه با مواد 
مخدر تهیه شده است و هرچه زودتر باید در مجلس ارائه 

و تصویب شود تا این شرایط بهبود پیدا کند.
سردار مجید کریمى در پاســخ به این سؤال که آیا در 
تهران یا دیگر نقاط کشــور، مناطقــى وجود دارد که 
معتادان متجاهر در آن تســلط داشــته باشند و پلیس 
به نوعى حضور کم  رنگى داشــته باشــد، اظهار کرد: 
اشکال کار روى تفســیر واژه "معتاد متجاهر" است، 
معتاد متجاهر یعنى فردى که تجاهــر به اعتیاد دارد، 
بى خانمان اســت، ناى حرکت ندارد، گوشه اى افتاده 

است و نمى تواند تکان بخورد.
رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر فرماندهى انتظامى 
کشــور افزود: همکاران بنده تا به حال، تعداد فراوانى 
جمع آورى معتــاد متجاهر داشــتند و چنین چیزى را 
مشاهده نکردند که معتادان متجاهر بخواهند اسلحه 
دست بگیرند یا منطقه اى را ُقُرق کنند البته به واسطه 
خألهاى قانونى و ضعف قانون این معضل را شاهدیم 
که معتادان متجاهر برخى مناطــق را به پاتوق تبدیل 
کرده اند و پلیس هرچه این افراد را جمع آورى کند، آن ها 
را تحویل مراکز نگهدارى و درمان دهد، بالفاصله بعد 
از سه ماه این افراد رهاسازى مى شوند و دوباره در همان 

محل حضور پیدا مى کنند.
وى تصریح کرد: معتادان متجاهــرى وجود دارند که 

پلیس 10 تا 20 بار آن ها را بازداشــت کرده و تحویل 
مراکز بازپرورى داده است اما به دلیل عدم وجود برنامه 
براى صیانت پس از خروج آن هــا، عدم حرفه آموزى، 

عدم نظارت بر آن ها، عدم ارتبــاط با خانواده و نظارت 
بر خانواده ها، پس از ترك و درمان، این چرخه معیوب 

است.

این مقام انتظامى خاطرنشــان کرد: بــراى این گونه 
معتادان متجاهر هرچقدر هزینه صرف شود یا در دوره 
درمان در مراکز مختلف مراقبت ببینند، پس از رها شدن 

در جامعه، مجدداً به حالت اولیه برمى گردند و انگار پول 
کشور را دور مى ریزیم.

کریمــى، بازنگرى در قانــون مبارزه با مــواد مخدر، 
فرآیندهاى درمان و پیشگیرى را یک ضرورت جدى 
دانســت و گفت: باالخره باید تکلیف ما روشن شود، 
پلیس تا ِکى باید ایــن افراد را جمع کنــد، در نهایت 
باید یــک حد توقــف داشــته باشــد و در جایى کار 
مشخص شود؛ ســالیان متوالى اســت که این اتفاق 
روى مى دهد و متأســفانه این چرخه هنــوز معیوب

 است.
به گفته رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، بر اســاس 
برآورد پلیس حدود 65 هزار معتاد متجاهر در سراســر 
کشور وجود دارند که بین 20 تا 21 هزار نفر از آنان در 

تهران هستند.
این مقام انتظامى بیان کرد: جالب است بدانید جمعیت 
معتادان متجاهر شناور است و در فصول سرد جابه جا 
مى شوند یعنى از اســتان هاى سرد به استان هاى گرم 
مى روند حتى بخشى از معتادان متجاهر که در تهران 
جمع آورى مى شــوند، اصًال ســاکن تهران نیستند و 
خانواده آن ها در تهران نیســتند یــا اینکه در فصولى 
همچون زمستان به شهرســتان هایى مى روند که هوا 

در آنجا گرمتر است.
کریمى متذکر شد: اگر تمام دستگاه ها با یکدیگر همسو 
و یک پارچه شوند، کار ســاماندهى این افراد به راحتى 

انجام خواهد شد.
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یک روانشناس با بیان اینکه زن و شوهر باید درباره نحوه 
برخورد با مسائل پیش آمده پیرامون رابطه آنها با خانواده 
همسر به توافق برســند، گفت: چون رگ خواب خانواده 
همسر در دست زن یا شــوهر ما است از این رو در صورت 
بروز کدورت میان ما و خانواده همسر بهتر است که زن با 
خانواده خود و مرد با خانواده خــود درباره این کدورت ها 
صحبت کنند و زن و شوهر مستقیم گله خود را با خانواده 
همسر مطرح نکنند.گوهر یسنا انزانى اظهار کرد: بعضا به 
دلیل اینکه عروس و داماد رگ خواب و به اصطالح «لِم» 
خانواده همســر را نمى دانند با ابراز مســتقیم گله خود به 
خانواده همسر، کدورت ها را بیشتر مى کنند، از رو همواره 
توصیه مى شــود مرد با خانواده خود و زن با خانواده خود 

درباره مساله پیش آمده صحبت کنند.

رگ خواب را پیدا کنید

05

شاید تصور شــود که آلودگى هوا تنها در فضاى خارج از 
خانه دیده مى شــود اما در واقع آالینده هاى متفاوتى در 
فضاى خانه ها پراکنده اند که اغلب محســوس نیستند و 
توجهى به آن ها نمى شــود.آلودگى هوا مســئله اى است 
که به فضاى بیرون از خانه ها محدود نمى شود. شاید هر 
یک از ما زمانى که وارد خانه مى شویم، تصور مى کنیم که 
این ذرات کوچک دردسرساز پشــت در خانه ها مى مانند، 
اما آلودگى هوا در خانه ها نیز دیده مى شــود. آالینده هاى 
هوا در فضاى داخلى، مواد ناخواسته اى هستند که برخى 
از آن ها براى ســالمتى مضرنــد و در دو گروه کلى جاى 

مى گیرند.

مهمان ناخوانده خانه ها

02

پیمان حقیقت طلب، مدیر انجمن دیــاران (مرجع مطالعات 
مهاجرت در ایران) مى گوید: با وجــود کند بودن روند الزم 
است بگویم که 5هزار نفر در 2سال گذشته شناسنامه گرفتند. 
بحث مربوط به استان سیســتان و بلوچستان است 55هزار 
بى شناسنامه در آنجا ساکن هســتند و بحث دیگر مربوط به 
سایر استان هاســت. در روزهاى گذشته نیز شاهد بودیم که 
آقاى اژه اى بر لزوم شناســنامه دار بودن افراد در سیستان و 
بلوچستان تأکید داشتند؛ به همین ترتیب ما نسبت به آینده 
این قانون امیدواریم. وى مى گوید: آمار 2سال گذشته صدور 
شناسنامه براى بچه هاى دوتابعیتى برابر با آمار 13سال قبل 
است. سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان، قم، گلستان در 

رتبه اول تا پنجم بى شناسنامه ها قرار دارند

55 هزار کودك 
بى شناسنامه در یک استان 

04

شهردار منطقه 11 تهران در نشست قرار گاه اجتماعى که به 
منظور تبیین برنامه هاى پیش گیرى و کنترل آسیب هاى 
اجتماعى، معرفى اطلس آسیب ها و اولویت بندى آن ها در 
بخش مرکزى شهر تهران برگزار شد؛ توجه به فرهنگ  و 
خانواده را مهم ترین راه براى پیش گیرى از بروز آسیب هاى 
اجتماعى عنوان کرد. سید محمد موسوى در این نشست از 
اولویت مدیریت شهرى در موضوع آسیب هاى اجتماعى 
خبر داد و برنامه ریزى براى پیش گیرى از بروز آسیب هاى 
اجتماعى را حائز اهمیت دانست و افزود: در شرایط فعلى ما 
یک اقدام همه جانبه نیاز داریم و باید همزمان همه کارها را 
به صورت مسکن انجام دهیم که در حال حاضر جمع آورى 

و اسکان افراد آسیب دیده است.

راه پیشگیرى از
 بروز آسیب ها 

01

مدیرکل بهزیســتى قم گفت: براى کاهش آسیب هاى 
اجتماعى مراکز بهزیستى و بازپرورى در حال افزایش است. 
مهدى پهلوانى بیان کرد: بهزیستى خود را متولى ارتقاى 
ســالمت اجتماعى مى دادند و به همین منظور با استفاده 
از علم ژنتیک و مشاوره هاى قبل، بعد و حین باردارى در 
صدد جلوگیرى از معلولیت هاى جدید هستیم و در صورت 
تولد فرد معلول نیز در همــان دوران کودکى غربال گرى 

جهت درمان افراد انجام مى گیرد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر: تا ِکى معتادان متجاهر را جمع کنیم و دوباره رها شوند؟افزایش مراکز بازپرورى 

معتادان متجاهر ییالق قشالق مى کنند!

معاون اجتماعى پلیس اســتان یزد با بیان نقش 
ویرانگر ستیز و اختالفات خانوادگى در شخصیت 
کودکان گفت: بیشتر مجرمان، علت بزهکارى 
خود را جدایى پدر و مــادر، اختالف خانوادگى و 
متشنج بودن خانواده ها ذکر کرده اند؛ افزود: جاى 
تردید نیست که خانواده نقش مهمى را در پایه ریزى 

شخصیت کودکان بر عهده دارد.

ســرهنگ محمدرضا مزیدى معاون اجتماعى پلیس 
اســتان یزد اظهار داشت: ســتیز در خانواده و جدایى 
والدین نقش بســیار مهم و ویرانگرى در شــخصیت 
کودکان دارد و زمینه را براى بروز آسیب هاى اجتماعى 

در آنها فراهم مى آورد.
وى با بیان اینکه بیشتر مجرمان، علت بزهکارى خود 
را جدایى پدر و مادر، اختالف خانوادگى و متشنج بودن 

خانواده ها ذکر کرده اند؛ افزود: جاى تردید نیست که 
خانواده نقش مهمى را در پایه ریزى شخصیت کودکان 

بر عهده دارد.
معاون اجتماعى پلیس استان یزد گفت: آینده کودك 
بر پایه امنیت روحى و روانى شــکل مى گیرد که پدر 
و مــادر در خانه به وجود مــى آورند و باعث رشــد و 
تعالى شــخصیت کودك مى شــوند. بنابراین هر نوع 

خدشه اى که به امنیت روانى کودك وارد شود در روند 
طبیعى شکل گیرى شخصیت او اختالل ایجاد مى کند.

دکتراى حوزه علوم ارتباطات افزود: وقتى افراد جامعه 
به ویژه جوانان نیازهایى داشــته باشــند کــه نتوانند 
آنهــا را از مجراى درســت و صحیح فراهــم کنند با 
روش هاى غیر اصولــى و غیر اجتماعــى، آن نیاز را 

برطرف مى کنند.

 رئیس دانشــگاه تبریز با تاکید بر جایگاه علم و دانش در 
رفع موانع و کاهش آسیب هاى اجتماعى گفت: مسئوالن 
زمینه ورود دانشگاه ها براى کاهش آسیب هاى اجتماعى 

را فراهم کنند.
صفر نصراله زاده اظهار کــرد: عوامل متعدد اقتصادى، 
سیاســى، اجتماعى و فرهنگى در به وجود آمدن حاشیه 
نشــینى دخالت دارند و مهم ترین و اساسى ترین عامل 

براى کاهش این آسیب، توسعه فرهنگى است.
وى خاطرنشان کرد: توســعه فرهنگى زمینه ساز توسعه 

اجتماعى و سیاســى و در نهایت توسعه اقتصادى است 
که این فرآیند توسعه موجب کاهش آسیب هاى حاشیه 

نشینى و جلوگیرى از گسترش آن مى شود.
نصراله زاده افزود: درخواســت ما از مسئوالن این است 
که در عمل، زمینــه ورود دانشــگاه ها را به معضالت 
اجتماعى و تحقیقات بین رشــته اى فراهم کنند و یقین 
دارم به همت دانشــگاهیان، نیازهاى جامعه سنجیده و 
راهکار و ایده هاى علمــى و عملى جهت حل معضالت 

ارائه خواهد شد.

نقش ویرانگر اختالفات خانوادگى بر شخصیت کودکان

ضرورت ورود دانشگاه ها 
وزیر کشور با بیان اینکه بخش عمده معضالت شهرى براى کاهش آسیب هاى اجتماعى

امروز در کشور ناشى از مهاجرت بى رویه از روستا به شهر 
است تصریح کرد: باید روند مهاجرت یک طرفه از روستا 

به شهر با تقویت هویت هاى روستایى اصالح شود.
احمد وحیدى گفت: رویکرد  محرومیــت زدائى اقدام  

مقدس و ارزشمندى براى توسعه و آبادانى کشور است.
وى گفت: امروز در کشور انگیزه، توان، ظرفیت نیروهاى 
انســانى، دانش مدیریتى و مادى براى تحقق امر مهم 
محرومیت زدانى در مناطق مختلف کشــور وجود دارد 

و باید این کار به صورت جهادى و مردمى تحقق یابد.

 وزیر کشور تاکید کرد: بسیارى از معضالت و چالش هاى 
اجتماعى در شهرهاى کشور ریشه در مهاجرت هاى بى 

رویه از محیط هاى روستایى به حاشیه شهرها دارد.

وزیر کشور در ادامه سخنان خود با اظهار این امر که باید 
جریان دو طرفه مهاجرت به شهر و شهر به روستا در یک 
روال عادى و منطقى شکل گیرد؛ گفت: این طور نیست 
که هیچ مهاجرتى از روســتا به شهر نباید شکل بگیرد 
چالش اصلى در آنجاست که جریان مهاجرت یک طرفه 
از روستا به شهر باشد و هر فرد روستایى حس کند که باید 

مهاجرت کند.
وى در این خصوص گفت: یکى از مکانیسم هاى کارآمد 
در اصالح  جریان مهاجرت  از روستا به شهرها، تقویت 

هویت هاى روستایى است.

 جریان یکطرفه مهاجرت از روستا به شهر باید اصالح شود

به دســتور رئیس جمهور بانک هاى دولتى مکلف به پرداخت وام 100 
میلیون تومانى بدون ضامن شــده اند. ابتدا قرار بود ایــن وام، از ابتداى 
بهمن ماه پرداخت شود. اما حاال مشخص شده که زمان پرداخت وام 100 

میلیونى از سال آینده است.
فلســفه پرداخت وام 100 میلیون تومانى این بود که شــرایط پرداخت 
وام هاى خرد تسهیل شود و بانک ها هیچ ضامنى از متقاضیان دریافت 

نکنند و متقاضیان با ارائه فیش حقوقى خود بتوانند تا سقف 100 میلیون 
تومان وام بگیرند. بعد از اعالم این شرایط مشخص شد که اولویت دریافت 
وام 100 میلیونى با کارمندان دولت است که حقوق ثابت دارند. کارمندان 
نهادهاى عمومى و بازنشستگان تامین اجتماعى هم از دیگر گروه هایى 

هستند که در اولویت دریافت این وام قرار داشتند.
اما کمى بعد اعالم شد، بانک ها باید مشــتریان را اعتبارسنجى کنند تا 

مشخص شــود متقاضى دریافت وام، توان پرداخت اقســاط ماهانه را 
دارد یا نه؟ این به آن معناست که یکى از شروط پرداخت این وام، انجام 

اعتبارسنجى مشتریان است.
حاال رئیس بانک مرکزى اعالم کرده که مقررات اعتبارسنجى مشتریان 
در حال بازنگرى اســت و مقررات جدید تا پایان سال به سیستم بانکى 

اعالم مى شود.

به همین دلیل مى توان گفت تا زمانى که مقررات اعتبار سنجى مشتریان 
بازنگرى و تعیین نشود، نمى توان انتظار داشت که متقاضیان بتوانند وام 

100 میلیون تومانى را دریافت کنند.
البته پیش از این گفته شده بود که کارمندان دولت براى دریافت این وام، 
نیازى به اعتبار ســنجى ندارند و تنها با ارائه فیش حقوقى و نامه کسر از 

حقوق مى توانند این وام را دریافت کنند.

پرداخت وام 100 میلیون تومانى به تعویق افتاد؟
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فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

خداوند،آفرینش   هر چیــزى را در زمان معینش به انجام رســانید و 
میــان طبایــع گوناگــون، ســازش پدیــد آورد و هــر چیــزى را 
غریــزه و سرشــتى خاص عطــا کــرد و هر غریــزه و سرشــتى را 
خاص کســى قــرار داد، پیــش از آنکه بــر او جامه آفرینش پوشــد، 
بــه آن آگاه بــود و بــر آغــاز و انجــام آن احاطــه داشــت و 

نفس هر سرشت و پیچ و خم هر کارى را مى دانست.
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.
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این تعاونى در نظر دارد تعداد یک واحد خدماتى - ادارى واقع در شاهین شهر، خیابان 
رازى، فرعى 7 شرقى، جنب مبل یافت آباد، پالك 81، طبقه اول، واحد 2 را از طریق 
مزایده بر پایه قیمت کارشناسى به فروش برســاند. متقاضیان مى توانند حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز دو شــنبه 1400/11/25 با مراجعه به دفتر تعاونى به آدرس فوق 
و یا با شماره تلفن هاى 03145274922 - 03145242630 – 09139148161 جهت 
بازدید و اقدامات بعــدى هماهنگى الزم را به عمل آورند. همچنین ضرورى اســت 
قیمت پیشنهادى خود را بطور مکتوب همراه با رسید واریز 1٪ از قیمت کارشناسى به 
حساب IR 040600241801106006722001 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه 

شاهین شهر به نام تعاونى مسکن پاالیشگاه، به دفتر تعاونى ارائه نمایید. 

آگهى مزایده 
« فروش یک واحد خدماتى - ادارى »

نوبت اولنوبت اول

وحیدرضا مشکوه روحانى- مدیرعامل تعاونى مسکن کارمندان   پاالیشگاه اصفهان

کلیه متقاضیان عضویت در انجمن فوق الذکر مى توانند درخواست و سایر مدارك مربوطه 
(برگه سبز کامیون، کارت هوشمند کامیون) را حداکثر مدت 7 روز از تاریخ درج آگهى به هیئت 
موسس (آقاى محمدعلى هادى به نشانى دفتر شرکت تعاونى کامیون داران بخش کرون جاده 
داران به تیران قبل از سه راهى نسیم آباد سمت راست با شماره همراه 09131335143 تحویل 
دهند) از کلیه اعضا دعوت مى گردد در اولین مجمع عمومى موسس که از ساعت 9 صبح روز 
پنج شنبه مورخ 1400/12/5 به صورت حضورى با دستور کار زیر برگزار مى گردد شرکت نمایید. 

دستور کار: 
1ـ طرح و تصویب اساس نامه 

2ـ انتخاب هیئت مدیره بازرسین
کلیه متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرسى انجمن مى توانند درخواست خود را حداکثر 

یک هفته تا تاریخ 1400/11/17 به نماینده هیئت موسس تحویل نمایند.

اطالعیه
آگهى عضوگیرى و دعوت مجمع عمومى موسس انجمن صنفى 

کارفرمایى کامیون داران بخش کرون (در شرف تأسیس) 

هیئت موسس انجمن صنفى کارفرمایى کامیون داران بخش کرون 

شهردار چرمهین گفت: معرفى فرصت هاى سرمایه گذارى و پتانسیل هاى 
جذب گردشگر شهر چرمهین با حضور پروفسور چرمهینى در نمایشگاه بین 

المللى گردشگرى تهران انجام خواهد شد.
شهاب ثابت راسخ افزود: پانزدهمین نمایشگاه بین المللى گردشگرى و صنایع 
وابســته از 9 الى 12 بهمن ماه ســال 1400 در محل دائمى نمایشگاه هاى 
بین المللى تهران برگزار مى شــود و از ســرمایه گذاران حوزه گردشگرى و 
عالقمندان دعوت به عمل مى آید از غرفه گردشگرى شهردارى چرمهین در 
سالن 35 غرفه شهردارى هاى استان اصفهان که به منظور معرفى فرصت هاى 

سرمایه گذارى و پتانسیل هاى گردشگرى ایجاد شده دیدن کنند.
وى افزود: پروفســور رحمت ا... قدیمى چرمهینى دانشمند برجسته ناسا که 
در ایده پردازى پروژه هاى سرمایه گذارى با شهردارى چرمهین همکارى 
مى نماید نیز در سالروز حادثه سقوط شاتل فضایى چلنجر در 28 ژانویه سال 
1986 و نحوه عیب یابى شاتل و پرتاب موفق مجدد پاسخگوى عالقمندان 

مى باشد.

معرفى پتانسیل هاى جذب گردشگر به 
چرمهین در نمایشگاه تهران 1- شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى دو مرحله اى ، به شرح جدول زیر را از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 

2- کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 9/ 400/11  

مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکتهاى الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / 

پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

فراخوان مناقصه عمومى دو  مرحله اى  نوبت اولنوبت اول

شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

مبلغ ضمانتنامه شماره مرجعموضوعردیف
( ریال ) 

شماره سامانه تدارکات
 الکترونیکى دولت

خرید شیرآالت برنزى  1
267423,000,0002000001434000057 – 4 - 400انشعابات آب

تاریخروزساعتعنوان
400/11/13چهارشنبه 13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

400/11/23شنبه 13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
400/11/24یکشنبه8:00زمان بازگشائى پاکتها

شهردارى نجف آباد در نظر دارد به اســتناد بند 24 از مصوبه شماره 1400/1387 
مورخ 1400/07/11 شوراى محترم اسالمى شهر نسبت به فروش عرصه نوزده پالك 
مســکونى (از محل منابع داخلى)، واقع در بلوار آزادگان، میدان انقالب، مجموعه 
آپادانا، جمعًا به مساحت کل 8995/66 مترمربع با قیمت پایه کارشناسى کل به مبلغ 
281/504/150/000 ریال به صورت پالك بندى جداگانه و حسب مشخصات موجود 

در مدارك مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى 
روز چهارشنبه مورخ 1400/11/27 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه 
نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد 
مزایده مندرج است و شــهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار مى باشد.

آگهى مزایده چاپ اولچاپ اول

م.الف :1269443

عبدالرسول امامى -شهردار نجف آباد 

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/11/10

شرکت عمران شهرجدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازى در نظردارد تعداد محدودي 
از واحدهاي تجاري ساخته شده واقع درشهرجدید مجلسی را از طریق برگزارى فراخوان عمومی 

(مزایده) ، و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (Setadiran.ir) به فروش رساند. 
1-تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ 1400/11/09 لغایت 1400/11/14   

2- تاریخ بازدید از موارد مزایده: از ساعت 10 الی 12 مورخ 1400/11/09 لغایت 1400/11/25
2- تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 14 مورخ 1400/11/25

3- تاریخ بازگشایی اسناد: ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخ 1400/11/27  
به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشــتر به امور امالك و واگذارى شرکت عمران شهر 
جدید مجلسی مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 52472228 -031 تماس 

حاصل فرمایید.       
-  نشانی: اصفهان- کیلومتر20 جاده  مبارکه  بروجن -  شهر جدید  مجلسی - بلوار ارم  شرکت 
عمران مجلسی                            دورنگار52472214-031                            کد پستی86316-45775      

 WWW.majlesi.ntdc. ir :سایت اینترنتی شرکت عمران شهر جدید مجلسی  

آگهی فراخوان عمومی
 فروش امالك و مستغالت

نوبت اولنوبت اول

م.الف :1269501
شرکت عمران شهر جدید مجلسی


