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چرا شاهد افزایش خودکشى در کشور هستیم؟تفاوت قیمت لباس در باال و پایین شهر، ممنوعنرسیده به ایستگاه 44 سالگى...چه کسانى این هفته آخرین یارانه را مى گیرند؟ پایان جام حذفى در ماه رمضان اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

 شهر خانه تکانى مى شود
3

اجراى 5
قوانین ویژه براى 

موتور سواران 
اصفهان

قوانین ویــژه به منظــور کنتــرل ورود و تردد 
موتورسیکلت ســواران بر اســاس مصوبه روز 
چهارشنبه شوراى ترافیک در بزرگراه ها ى استان 

اصفهان اجرایى مى شود.
نشست شــوراى ترافیک استان ظهر چهارشنبه 
در محل استاندارى اصفهان برگزار شد،یکى از 
محورهاى گفتگو در این نشســت عدم رعایت 
قوانین توسط موتورسیکلت ها و عابرین پیاده و 

تصادفات منجر به...

اصفهان در نوروز هم گرفتار اصفهان در نوروز هم گرفتار 
اومیکرون استاومیکرون است

دانشگاه علوم پزشکى: با توجه به خریدهاى نوروزى و دانشگاه علوم پزشکى: با توجه به خریدهاى نوروزى و 
رفت وآمدهاى تعطیالت، ممکن است در وضع کنونى رفت وآمدهاى تعطیالت، ممکن است در وضع کنونى 

بمانیم و حتى آمار بیماران بدحال و فوتى ها افزایش یابدبمانیم و حتى آمار بیماران بدحال و فوتى ها افزایش یابد
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در استقبال از نوروز 1401؛

بازتاب درخشش ستاره ایرانى 
در پرتغال

گلزنى و پاس گل مهدى طارمى در دیــدار نیمه نهایى جام حذفى پرتغال 
مقابل اسپورتینگ لیسبون تمجید رسانه هاى پرتغالى از مهاجم ایران را در 
پى داشــت. تیم فوتبال پورتو در دیدار رفت مرحله نیمه نهایى جام حذفى 

پرتغال با نتیجه 2 بر 1 برابر اسپورتینگ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اعزام
 20 هزار 

زائر اصفهانى به 
سرزمین هاى نور

پایان استفاده از مازوت در اصفهان
نماینده اصفهان در مجلس از نتیجه مذاکراتش با دبیر شوراى عالى امنیت ملى مى گوید
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5

هاشمیان:  هاشمیان:  
یک روز یک روز 
مربى تیمى درمربى تیمى در

 بوندس لیگا  بوندس لیگا 
مى شوممى شوم

رئیس اتاق اصناف اصفهان  رئیس اتاق اصناف اصفهان  
تشریح کرد؛تشریح کرد؛

جایگزین جایگزین 
نمایشگاه هاىنمایشگاه هاى

 بهاره بهاره

3

استاندار اصفهان استاندار اصفهان 
خواستار شد؛خواستار شد؛

نظارت بیشترى نظارت بیشترى 
بر قیمت هاى بر قیمت هاى 
شب عید شودشب عید شود

3

در نشســتى با حضور چند تن از اعضاى هیئت رئیسه و 
هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهــان و رئیس اتاق 
بازرگانى الهور و هیئت همــراه، فرصت هاى تجارى و 

سرمایه گذارى اصفهان و الهور بررسى شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، در ابتداى 
این نشست بهرام ســبحانى، نایب رئیس اتاق بازرگانى 
اصفهان با اشاره به مشــترکات و قرابت هاى فرهنگى، 
مذهبى و اجتماعى بین ایران و پاکســتان تصریح کرد: 
ارتباطات تجارى میان شهروندان  این دو کشور از قدمت 

زیادى برخوردار است. 
وى اصفهــان را یکى از شــهرهاى بزرگ ایــران و از 
قطب هاى اصلــى صنعت، گردشــگرى و تجارت ایران 
دانست و تصریح کرد: این استان از ظرفیت هاى بى نظیرى 
در صادرات فوالد، مواد پتروشیمى و فرآورده هاى نفتى، 
خدمات فنى -مهندسى، محصوالت صنایع ساختمانى، 
تجهیــزات و ماشــین آالت  و صنایع غذایى به کشــور 

پاکستان برخوردار است. 
 عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانى اصفهان همچنین با 
اشــاره به توانمندى هاى بى نظیر اصفهان در حوزه هاى 
فوالد، نساجى و گردشگرى؛ همکارى اصفهان و الهور 

را در این حوزه ها بسیار ارزشمند دانست.
سبحانى در ادامه با اشاره به موانع تبادل کاال میان دو کشور 
از آمادگى اصفهان براى توسعه تجارت با پاکستان و تامین 

مواد اولیه مورد نیاز صنایع این کشور خبر داد.
■■■

در ادامه نومــان کبیــر(Nauman Kabir) رئیس اتاق 
بازرگانى الهور با بیان اینکه اتــاق بازرگانى الهور با 32 
هزار نفر عضو و صد سال قدمت از قدیمى ترین اتاق هاى 
بازرگانى کشور پاکستان است، افزود: ما حامل پیام صلح و 

دوستى از پاکستان هستیم. 
وى با اشاره به تسهیل قوانین مربوط به تجارت با پاکستان 
از خصوصى ســازى صنعت فوالد در این کشور خبر داد 
و گفت: ما خواســتار حضور ایران در مناقصات این حوزه 

هستیم. 
رئیس اتاق بازرگانى الهور حجم تعامالت تجارى ایران 
و پاکستان را علیرغم اشتراکات مذهبى و هم مرز بودن، 
نامناسب دانست و افزود: مشکالت مربوط به انتقال ارز و 
مشکالت بانکى، مانعى براى گسترش مبادالت تجارى با 

این کشور بوده است. 
وى همچنین اظهار داشت: طى سفر وزیر صنعت پاکستان 

به ایران طى ماه هاى گذشته وتمهیدات مجلس این کشور 
قرار است ساز و کارهاى مناسب براى گسترش تعامالت 
اقتصادى طرفین فراهم شود . نومان کبیر از تمایل بخش 
خصوصى الهور براى تعامل تجارى و اقتصادى با همتایان 
ایرانى خود خبر داد و ابــراز امیدوارى کرد راه هاى بدیعى 

براى برقرارى این تعامالت خلق شود. 
در ادامه این نشســت  هیئت تجارى الهــور با همتایان 

اصفهانى خود به صورت B2B دیدار و گفت و گو کردند.

انعقاد تفاهــم نامه همــکارى میان اتاق 
بازرگانى اصفهان والهور

نشست بعدى هیئت تجارى الهور با حضور دبیرکل اتاق 
بازرگانى اصفهــان، رئیس دفتر نمایندگــى وزارت امور 
خارجه، مشاورو دستیار شهرداراصفهان در امور اقتصادى 
و سرمایه گذارى و مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاى بین 
المللى اصفهان، رئیس اتاق بازرگانى الهور و هیات همراه 

در بعدازظهر همان روز برگزار شد.  
در ابتداى این نشســت بهنام ابراهیمــى، دبیرکل اتاق 
بازرگانى اصفهان نیز با بیان اینکه پتانسیل همکارى بین 
اصفهان و پاکستان به ویژه در زمینه هاى فوالد، مصالح 

ساختمانى و محصوالت پتروشیمى وجود دارد افزود: سایر 
حوزه هــاى داراى امکان تجارت بالقوه نیز توســط اتاق 

بازرگانى اصفهان شناسایى شده است. 
وى خواستار تالش مضاعف براى شناسایى این فرصت ها 
به فعاالن اقتصادى پاکســتانى و اتخاذ تمهیداتى براى 
حل معضالت کلى تجارت از طریق انعقاد تفاهم نامه اى 
براى پذیرش گواهى استانداردهاى محلى، در نظر گرفتن 
تعرفه هاى ترجیحى در حوزه هاى داراى پتانسیل تجارى، 
طراحى راهکارهاى تسهیل تسویه مبادالت بین المللى و 
ایجاد ظرفیت هاى الزم در حــوزه حمل و نقل و خدمات 
بیمه اى شــد. ابراهیمى همچنین یکــى از راهکارهاى 
توسعه تعاالت تجارى میان کشــورها را راه اندازى اتاق 
تســویه (Clearinghouse )به منظور تسهیل مبادالت 
مالى طرفین دانست که مورد توجه خاص اتاق بازرگانى 
الهور قرار گرفت و مقرر شد راهکارهاى ایجاد این اتاق با 

اتاق بازرگانى الهور بررسى شود. 

اعالم آمادگى نمایندگى وزارت امورخارجه 
اصفهان درتسهیل مراودات تجارى طرفین 

همچنین علیرضا ساالریان، رئیس نمایندگى وزارت امور 
خارجه در اصفهان در راســتاى پیگیرى مفاد تفاهم نامه 
میان اتاق هــاى بازرگانى اصفهان و الهــور و به منظور 
کمک به تسهیل تعامالت تجارى طرفین اعالم آمادگى 

نمود. 

اعالم آمادگى شــهردارى اصفهان براى 
توسعه تبادالت اقتصادى و تجارى با الهور

علیرضا مرتضوى، مشاور و دستیار شهرداراصفهان در امور 
اقتصادى و سرمایه گذارى نیز در این نشست با بیان اینکه 
شهر الهور به واسطه خواهر خواندگى با اصفهان براى ما از 
اهمیت زیادى در فعالیت هاى تجارى و اقتصادى برخوردار 
است، از اعالم آمادگى شــهردارى اصفهان براى توسعه 

مراودات اقتصادى و تجارى با الهورخبرداد. 
وى ضمن دعوت از شهردار الهور براى حضور در اصفهان 
گفت: توسعه روابط تجارى یکى از اهداف خواهر خواندگى 
شهرها است. مرتضوى ازآمادگى شــهردارى اصفهان 
براى برگزارى هفته فرهنگى اصفهان در الهور خبرداد و 
تصریح کرد: افزایش تعامالت اصفهان و الهور منجر به 

توسعه صنعت گردشگرى طرفین خواهد شد.

به همت اتاق بازرگانى اصفهان محقق شد؛

برگزارى نشست بررسى فرصت هاى تجارى  و  سرمایه گذارى 
اصفهان و الهور

خطر ابتال به 
ویروس کرونا در 
بیماران آلزایمرى

عضو هیئت علمى گروه داخلى اعصاب دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان گفت: عالوه بر سن افراد مبتال 
به بیمارى آلزایمر، ریزفاکتورهاى دیگرى مانند ابتال 
به فشار خون، دیابت و بیمارى قلبى ریسک خطر آنها 

به ویروس کووید19 و شدت این بیمارى ...
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 مبتال 
 ابتال 
4ر آنها 
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روایت روایت 
بازیگر «علفزار» بازیگر «علفزار» 
از نقش منفى  اش از نقش منفى  اش 
در این فیلمدر این فیلم

گلزنى
مقابل
پىداش
پرتغال
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آخرین خبرها حاکى از آن است که با وجود پیگیرى هاى 
مســتمر ســازمان بــورس و اوراق بهادار و شــرکت 
سپرده گذارى مرکزى، تاکنون شــرکت هایى از جمله 
مخابرات و گروه صنعتى مپنا در پرداخت ســود ســهام 
عدالت بدقولى کرده اند در حالى که این سود حق الناس 
است و مدیران این شرکت ها باید جوابگوى 49 میلیون 
سهامدار عدالت باشند.الزم به ذکر است شرکت مخابرات 
تاکنون از واریز سود دو سال قبل خود نیز استنکاف کرده 
و شکایت حقوقى از این شرکت در دستگاه قضا در حال 
پیگیرى است.براساس پیگیرى هاى انجام شده شرکت 
صنایع پتروشیمى خلیج فارس روز چهارشنبه 11 اسفند 

با پرداخت بیش از 6/5 هزار میلیارد تومان سود دارندگان 
سهام عدالت از فهرست شرکت هاى بد حساب خارج شده 
اما همچنان، مخابرات ایران، گروه مپنا و صنایع سیمان 
دشستان، هیچ مبلغى را براى سود سهام عدالت پرداخت 

نکرده اند.
همچنین شــرکت هاى فوالد مبارکه اصفهان، شرکت 
پاالیش نفت بندرعباس، فوالد خوزستان و پاالیش نفت 
تبریز تنها بخشى از سود ســهام خود را به حساب هاى 
شرکت سپرده گذارى مرکزى واریز کرده اند و این کوتاهى 
چالشى براى واریز سود سهامداران عدالت در یک مرحله 

تا پایان سال را ایجاد خواهد کرد.

سخنگوى سازمان اورژانس کشــور گفت: حدود 20 تا 
30 درصد تماس هاى اورژانس مزاحمان تلفنى هستند.

مجتبى خالدى درباره رویکــرد اورژانس در خصوص 
برخورد با مزاحمان تلفنى سازمان اورژانس و میزان این 
مزاحمت ها گفت: نزدیک به 20 تا 30 درصد تماس هاى 
تلفنى اورژانس، مزاحمان تلفنى هستند اما بسیارى از این 
مزاحمت ها نیز نا آگاهانه است. وى ادامه داد: به عنوان 
مثال در برخى موارد کودکان با تلفن بزرگساالن تماس 
مى گیرند، تلفن همراه افراد در جیبشان است و به اشتباه 

شماره اورژانس گرفته مى شود.
سخنگوى ســازمان اورژانس کشــور تأکید کرد: افراد 

کمى هستند که با قصد و نیت مزاحمت این کار را انجام 
مى دهند. خالدى گفت: سازمان اورژانس کشور حدوداً 
یک ماه است که این مســئله را به صورت کامًال جدى 
پیگیرى مى کند. وى افزود: همچنان نگرانى اورژانس 
در خصوص قطع خطوط تلفن ثابت افراد مزاحم وجود 
دارد که اگر تلفن ثابت افراد مزاحم قطع شود و کسى در 
آن منزل دچار مشکل شود طبیعتًا دسترسى به اورژانس 
کم خواهد شد و امیدواریم که با افزایش سطح فرهنگ 
و آگاهى و بــه خصوص تالش والدیــن آموزش هاى 
الزم ارائه شــود تا شــاهد کاهش آمار مزاحمت هاى 

تلفنى باشیم.

کدام شرکت ها سود سهام 
عدالت را واریز نکردند؟

مزاحمت هاى تلفنى، 30 درصد 
تماس هاى اورژانس

دستبرد به خانه پدرى
دختر جوان که با همدستى    روزنامه ایران|
یکى از بستگانش به گاوصندوق پدرش دستبرد 
زده و معادل 17 میلیارد تومان طال سرقت کرده 
بود، دستگیر شد. او در بازجویى ها گفت حدود 6 
میلیارد تومان طال داشته که آن را به پدرش داده 
بود تا در گاوصندوقش نگه دارد اما پدرش دیگر 
حاضر به پس دادن طالها نبوده و او هم با یکى از 
بستگانش سناریوى سرقت طالها از گاوصندوق 
را اجرا کرده است. هر دو متهم در تحقیقات پلیسى 
به جرم ارتکابى اعتراف و با دستور قضایى روانه 

زندان شدند. 

قابلیت تازه اینستاگرام 
  دیجیاتو|به زودى قابلیت زیرنویس خودکار 
ویدیوها به اینستاگرام مى آید که به کاربران اجازه 
مى دهد بتوانند ویدیوهاى خارجى را با زیرنویس 
زبان خود ببینند. این قابلیت براى تولیدکنندگان 
محتوا به صورت پیش فرض فعال شــده است؛ 
بنابراین دیگر نیازى نیســت به صورت دســتى 
براى ویدیوهاى خود زیرنویس درست کنید. البته 
قابلیت کپشن نویسى خودکار فقط روى برخى از 
زبان ها انجام مى شــود، اما اینستاگرام قصد دارد 
به زودى زبان  ها و کشــورهاى بیشترى را به آن 

اضافه کند.

خداحافظ پژو 405 و سمند! 
ن  و   باشگاه خبرنگاران جوان|معــا
بازاریابى و فروش ایران خودرو گفت: در ســال 
1401 خودرو هــاى 405 و ســمند از مدار تولید 
خارج مى شود. بابک رحمانى مى گوید: تولید 75 
هزار دستگاه خودروى تارا در دستور کار قرار دارد، 
همچنین سال آینده خودروى K125 و یک تا 2 
محصول مونتاژى عرضه مى شود ضمن آنکه با 10 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذارى در سال، همه 

موتور ها و خودرو ها تا 5 سال آینده تغییر مى کند.

امروز معلوم مى شود
معاون ارزشــیابى و نظارت سازمان    ایرنا|
سینمایى گفت: زمان نهایى براى تشکیل جلسه 
اعالم فیلم هاى اکران نوروزى شنبه (امروز) است 
و اگر این جلسه به هر دلیلى شنبه تشکیل نشود 
سازمان ســینمایى باید تصمیم گرفته و اسامى 

فیلم ها را اعالم کند.

تکرار پرونده نامدارى؟
11 ماه از مرگ آزاده نامدارى    جامعه 24|
گذشته که خبر آمد زهره فکور صبور، بازیگر سینما 
و تلویزیون هم با خوردن قرص آرام بخش جان 
خود را از دســت داده اســت. خبرى که بار دیگر 
موضوع مرگ آزاده نامدارى را بــه یادها آورد. با 
گذشت 11 ماه موضوعى که مشخص است این 
است که خانم مجرى به قتل نرسیده است اما هنوز 
علت اصلى مرگ و جزئیات آن اعالم نشده  و به 
نطر نمى رسد این راز برمال شود. در همین حال 
باید صبر کرد و دید در پرونده مرگ خودخواسته 
زهره فکور صبور هم سرنوشت پرونده مانند پرونده 

آزاده نامدارى مى شود؟ 

250 ُتن سُرم امحا شد
  برنا| رئیس ســازمان غــذا و دارو درباره 
امحاى 250 ُتن ســرم وارداتــى تاریخ مصرف 
گذشته که در گمرك بود گفت: این سرم ها سال 
96 وارد شده بود که گمرك به دلیل گذشتن تاریخ 
انقضا این محموله را ترخیص نکرد. بهرام دارایى 
اظهار کرد:  در مورد این موضوع مسئوالن وقت 
گمرك باید پاسخگو باشــند، چراکه على رغم 
اینکه سازمان غذا و دارو متولى بوده و درخواست 
ترخیص کرده، این محموله آزاد نشده است. وى 
این مسئله که محموله دیگرى از سرم ها شامل 
280 تن سرم دیالیزى نیز در گمرك باقى مانده 

باشد را رد کرد.

این «برخى» ها 
  برترین ها|روزنامه «کیهان» در یادداشــتى 
ضمن دفاع از عملکرد هفت  ماهه دولت رئیســى، 
دولت ســیزدهم را عامــل افزایش اعتمــاد و امید 
مردم خواند. این روزنامه نوشــت: با اینکه عملکرد 
هفت  ماهه دولت رئیســى، جوانه هاى اعتماد و امید 
را در افکار عمومــى بارور کرده اســت اما برخى با 
حاشیه سازى و شایعه پراکنى، دست به عقده گشایى 
علیــه دولت ســیزدهم مى زننــد. ظاهــراً برخى 
نمى خواهند مانند مردم بــه آینده اى خوش امیدوار 
باشــند. آنها ظاهراً با کارنامه موفــق و پربار دولت 
رئیســى در مدت زمان کوتاه شش ماهه به شدت به 
هراس و وحشت افتاده و قصد دارند با هر بهانه علیه 

دولت جنجال سازى کنند.

«پوتین» از مدار خارج شد
  روزنامه اطالعات|غرور نظامى و جاه طلبى 
سیاســى «پوتین» او را از مدار تعادل خارج کرد.. . 
پوتین تصور مى کرد که بى هیــچ پیامدى مى تواند 
اصول پذیرفته شده حقوق بین المللى، عرف جارى 
در روابط بین کشــورها، مفاد منشور ملل متحد و به 
طور کلى تمامى نظامات و معیارهاى حاکم بر روابط 
کشورها در جامعه بین المللى را زیر پا بگذارد؛ غافل از 
آنکه هنوز جنگ به آخر نرسیده، صرف نظر از تبعات 
ناگوار سیاســى بخاطر اعمــال تحریم ها به زودى 
لطمات و عوارض اقتصادى شدیدى اقتصاد روسیه 

را درگیر خواهد کرد.

سنگ تمام براى «زلنسکى»
  برترین ها|احمدى نــژاد در توییتى خطاب به 
مردم اوکراین و زلنســکى به تحسین مقاومت آنها 
در برابر حمله روســیه پرداخت. محمــود احمدى 
نژاد نوشــت: «ملت بزرگ اوکراین! رئیس جمهور 
زلنســکى! ایســتادگى افتخارآمیز و کم نظیر شما 
نقشه هاى شیطانى دشــمنان بشریت را برمال کرد. 
بدانیدکه ملت بــزرگ ایران ضمن تحســین این 

مقاومت قهرمانانه، درکنار شما ایستاده است.»

حضور سرزده 
با این همه دوربین؟!

  روزنامه جمهورى اسالمى|تلویزیون 
اعالم کرد رئیس جمهور رئیسى بدون اطالع قبلى 
ایران خودرو را مورد بازدید قرار داده اســت. در عین  
حال، وزیر صمــت، دوربین، خبرنگار و مســئولین 
خودروســازى را هم در خبر نشــان داد! دیدیم که 
در این دولت هم مثل دولت هــاى قبلى، منظور از 
بدون اطالع قبلى، بدون اطالع قبلى مردم است نه 
تلویزیون و مسئولین. البته این احتمال هم وجود دارد 
که دوربین ها و وسایل عکاســى، به دلیل هوشمند 
بودن، واقعًا هم بدون اطالع قبلى، خودشــان خبر 
شده و در صحنه حاضر شده باشند. مسئولین هم که 

در هوشمند بودن جاى خود دارند!

روسیه اخراج نمى شود
  تابناك|سخنگوى نخست وزیر انگلیس گفت که 
طبق منشور سازمان ملل متحد امکان کنار گذاشتن و 
اخراج روسیه از شوراى امنیت این سازمان وجود ندارد. 
انگلیس اعالم کرد که به موجب منشور سازمان ملل 
متحد هیچ فرصتى براى کنار گذاشتن روسیه از شوراى 
امنیت وجود ندارد و لندن اقدامات دیگرى را براى فشار 
به مسکو بررسى مى کند. والدیمیر زلنسکى، رئیس 
جمهور اوکراین اخراج روسیه از شوراى امنیت در پى 

حمله به کشورش را خواستار شده بود.

تبعات جنگ اوکراین
کارشناس  NBC NEWS گفت:    نامه نیوز|
جنگ اوکراین به وضوح پیامدهایى براى خاورمیانه به 
ویژه مسئله ایران دارد. ایران در حال تماشاست و اهدافى 
در منطقه دارد که در هفته هاى آینده خواهیم دید. چین 
بر اساس نوع واکنش واشنگتن در حال برآورد هزینه 

براى حرکت به سمت تایوان است.

خبرخوان

کارگردان مســتند «گرگینگى» ضمن تشــریح حادثه 
عجیب شکار کودکان توسط گرگ ها، از سکوت مسئوالن 

نسبت به این اتفاق گالیه کرد.
محسن شاهمرادى همزمان با عرضه آنالین این مستند، 
درباره آن توضیح داد: در سال 1389 به بعد سلسله اتفاقاتى 
در چند روستاى نزدیک به هم در مرز استان هاى همدان 
و زنجــان رخ داد. در آن مقطع حیوانات وحشــى به این 
روســتاها مى آمدند، بچه هاى زیر 6 ســال را به دندان 
مى گرفتنــد و مى بردند و در عین نابــاورى مى خوردند. 
این ماجرا براى من که اصالتًا یک زنجانى هستم، خیلى 
شگفت انگیز بود. مهمتر اینکه متوجه نمى شدم چرا این 
ماجراها انعکاس مناسبى پیدا نمى کند و کسى درباره آن 

صحبت نمى کند.
وى افزود: اگر این اتفاقات عجیب در هر نقطه دیگرى از 
دنیا رخ مى داد، انعکاس بسیارى پیدا مى کرد و سروصداى 
زیادى به دنبال داشــت. در آن مقطع من در مرکز زنجان 
به عنوان تهیه کننده رادیو فعالیت مى کردم. همان زمان 
براى بخش خبر زنجان، گزارش کوتاهــى از این اتفاق 
ساختم که پخش هم شد اما همچنان بازخورد ویژه اى پیدا 
نکرد و مؤثر واقع نشد. دو سه سال گذشت و من به تهران 
آمدم؛ اما همچنان این سوژه در فکر من بود و این مسئله 
آزارم مى داد که چرا کسى به این موضوع توجهى ندارد. 
به خصوص که اطالع داشتم که بعد از آن گزارش خبرى 
که براى مرکز زنجان آماده کردم، این ماجراها همچنان 
ادامه داشته است و گویا همچنان براى کسى اهمیت ندارد.

شاهمرادى درباره جزئیات بیشتر این حادثه توضیح داد: 
واقعیت این است که گرگ ها اساساً وارد مناطق مسکونى 
نمى شوند، چرا که از انسان ها هراس دارند. اینکه زمانى 
مى شنوید گرگ ها به انسان ها حمله کرده اند، باید مدنظر 
داشته باشید که احتماًال این انسان ها بوده اند که وارد حریم 
گرگ ها شده اند. در حالت عادى گرگ خودش را در معرض 
حضور انســان ها قرار نمى دهد. اینکه در این مناطق این 
اتفاق رخ مى داد هم نشان دهنده ماجرایى فراتر از موضوع 
ساده حمله گرگ ها به انسان ها بود. آن مناطق روستانشین 
بودند و استایل زندگى در آن مناطق در مواجهه با حیوانات 

وحشى بسیار پرخطر بوده است.
وى در ادامه توضیح داد: در این مناطق زباله زیاد ریخته 
مى شــود و واقعًا محیط تمیزى ندارد. دیوارکشى ها هم 
غالبًا بسیار کوتاه است و بیش از آنکه مانند شهرها، نقش 

حافظ امنیت را داشته باشند، بیشتر کارکرد تعیین حریم را 
دارند. دیوارها به گونه اى نیســت که از حمله و یا سرقت 
پیش گیرى کند. به جز این موارد بچه ها در فضاى روستایى 
آزادانه تر از فضاهاى شهرى تردد مى کنند و کمتر تحت 
مراقبت و نظارت هستند. نکته مهم دیگر هم دستکارى 
طبیعت توسط انسان هاست که در این قبیل ماجراها نقش 

مهمى دارد.
وى در ادامه افزود: آنچه من متوجه شده ام، یک ماجراى 
زیست محیطى قطعاً نمى تواند یک دلیل ثابت و مشخص 
داشته باشــد. دالیل متعدد در کنار یکدیگر یک فاجعه را 
رقم مى زند و هیچ کدام از این دالیل به تنهایى نمى تواند 
دلیل قطعى این حوادث اعالم شود. در این مناطق جنس 
هیبرید ســگ و گرگ که به «گرگاس» معروف است، 
بسیار زیاد است. این موجود جدید، بسیار جذاب و زیباست 
و گونه گرانى هم محسوب مى شــود که برخى انسان ها 
عالقه مند به خریدارى آن هســتند. امــا نکته مهم این 

است که این گونه درنده خویى گرگ و نترسى سگ را با 
هم دارد. همان طور که گفتم گرگ ذاتًا به محیط انسانى 
وارد نمى شود اما سگ نترس است. هیبرید سگ و گرگ 
موجودى مى شود که دو تا سه سال مى توان از آن نگهدارى 
کرد و بعد آن را در طبیعت رها مى کنند. زادوولد این موجود 
در طبیعت به گسترش موجودى منجر شده که نه سگ 
اســت و نه گرگ و آن را نمى توان کنتــرل کرد. در این 

ماجراها هم رد پاى این موجود را دیدم.
وى درباره تعداد بچه هایى که در مناطق مورد اشاره قربانى 
شده بودند هم توضیح داد: اولین گزارشى که من در این 
زمینه مى خواستم بسازم، نامش «پنجمین نفر» بود، اما تا 
همان زمانى که مراحل تولیــد را طى مى کردم، این عدد 
به 10 رسید و بعد از ساخت آن فیلم هم همچنان افزایش 
آمار ادامه داشت. حداقل از قربانى شدن سه چهار کودك 
دیگر بعد از ساخت و اکران این مستند خبر دارم و بعدها 
هم که به کل بى خبر بودم، چراکه اخبار آن واقعًا منعکس 

نمى شود.
شــاهمرادى درباره واکنش پدر و مادرها به قربانى شدن 
اینگونه کودکان در این مناطق گفت: آنچه در آن منطقه 
دیدم، این بود که از مقطعى به بعد بیش از آنکه گرگ ها 
آسیب وارد کنند، توهم حمله گرگ ها خودش تبدیل به یک 
آسیب شده بود. اهالى منطقه گویى به یک روان پریشى 
رسیده بودند و خیلى هراس داشــتند. حتى بچه ها را به 
مدرسه نمى فرستادند. نکته ترســناك این اتفاقات هم 
این بود که بچه ها نه الزامًا در مســیر مدرســه و خارج از 
منزل که گاهى در درون خانه و اتاقشان شکار مى شدند! 
گرگ از یک پنجره خــودش را وارد کــرده و کودك را 
با خود برده اســت! این موقعیت خیلى ترسناك است و 
آسیب روحى و روانى بسیارى به ساکنان آن مناطق وارد 

کرده است.
این مستندســاز دربــاره پیگیرى اهالى ایــن مناطق از 
مسئوالن براى رسیدگى به این معضل هم توضیح داد: 
پیگیرى هاى بسیارى در این زمینه صورت گرفته است. 
در مقطعى کــه خانم ابتکار، رئیس ســازمان حفاظت از 
محیط زیست بود، من شخصًا براى انجام یک مصاحبه 
و به عنوان یک اهل رســانه به ســازمان رفتم. بدترین 
برخوردهاى ممکن با من شد و هرآنچه هم ضبط کرده 
بودم، پاك کردند. انگار آنچه براى شان مهم نبود، اصل 
ماجرا بود، بلکه برایشان مهم این بود که من چه انعکاسى 
از آن مى خواهم بدهم. در بخشى از مستند هم مراجعه به 
سازمان محیط زیست شهرســتان را نشان داده ام و آنجا 
مى گویند که ایــن موضوع ممنوعه اســت و نمى توانند 
درباره آن صحبت کنند. نمى گویم سازمان محیط زیست 
در این زمینه مقصر است اما فرار آنها از پاسخگویى بسیار 

عجیب است.
شاهمرادى در پایان گفت: واقعیت این است که بیشتر از 
اصل حادثه، ترس از آن باعث آسیب روحى به مردم این 
مناطق شده است، حتى من خودم در فرایند ساخت این 
مســتند و پس از آن دچار برخى مشکالت روحى شدم. 
همین شرایط هم باعث شد وقتى پیشنهاد ساخت نسخه 
بلند این مستند از سوى یکى از کارگردانان مهم و بزرگ به 
من داده شد تا به عنوان تهیه کننده پاى کار بیاید و من آن 
را بسازم، آن را نساختم. موقعیت بسیار خوبى براى من بود، 
اما واقعیت این است که تا دو سال بعد از ساخت آن مستند 

هر شب خواب گرگ مى دیدم!

افشاى یک اتفاق عجیب بعد از 11 سال 

گرگ ها 10کودك را  در  زنجان خوردند

نشــریه محمد قوچانى در مطلبى درباره دفتــرکار روحانى 
نوشــت: به دالیل تدارکاتى و حفاظتى هنوز روحانى دفتر را 
تحویل نگرفته است.در قســمتى از گزارش نشریه «آگاهى 
نو» آمده اســت: طبق قانون همه  رؤســاى جمهور پس از 
پایان دوره  ریاســت جمهورى حق دارنــد از امالك دولت 
دفترى داشته باشند و هزینه  کارمندان این دفترـ  که ظاهراً 
ســقف آن پنج نفر اســتـ  هم با دولت وقت است. روحانى 
این قانــون را درباره  خاتمى و احمدى نژاد اجــرا کرد، چه دو 

رئیس جمهور قبل از این دو به مقام معظم  رهبرى و ریاست 
مجمع تشخیص مصلحت نظام رســیده بودند و دفترى جدا 
نمى خواستند. تحویل دفتر به روحانى اما از شش ماه عبور کرده 
است و سرانجام با دستور مقام معظم رهبرى و پیگیرى دفتر 
رهبرى این کار انجام شد؛ اما به دالیل تدارکاتى و حفاظتى 
هنوز روحانى دفتر را تحویل نگرفته اســت و در یک سالن 
کوچک از خانه  شــخصى اش پذیــراى مالقات کنندگان با

 خویش است.

آخرین یارانه نقدى امســال هفته جارى به حساب سرپرستان خانوار واریز 
مى شود. این احتمال وجود دارد که حدود 20 میلیون نفر از یارانه بگیران در 

این ماه آخرین یارانه نقدى خود را دریافت کنند.
در هفته جارى آخرین یارانه امسال به حساب سرپرستان خانوار واریز مى شود 

و 9 روز تا آغاز زمان واریز سود سهام عدالت باقى مانده است.
دوشنبه هفته پیش آخرین یارانه معیشتى بنزین به حساب سرپرستان خانوار 
حدود 60 میلیون نفر واریز شد. این واریزى آخرین یارانه معیشتى امسال بود. 
در این هفته نیز باید آخرین یارانه نقدى به حساب سرپرستان خانوار واریز 

شود. مبلغ آن همانند ماه هاى گذشته 45 هزار و 500 تومان است.
اما از آنجایى که روز 20 اســفند ماه با تعطیلى پایان هفته مصادف است، 
به احتمال زیاد همانند موارد مشابه قبلى این واریزى یک روز زودتر یعنى 

ساعت 24 روز پنج شنبه 19 اسفند ماه انجام مى شود.
همچنین بر حسب مصوبه ستاد ملى کرونا قسط وام کرونا از یارانه برداشت 
مى شــود. بیش از 21 میلیون خانوار در بهار سال قبل وام کرونا گرفتند. در 
این ماه بیست و یکمین قســط مرحله اول وام یک میلیون تومانى کرونا 

کسر مى شود.

تعداد کسانى که یارانه نقدى دریافت مى کنند حدود 78 میلیون نفر است. این 
احتمال وجود دارد که حدود 20 میلیون نفر از یارانه بگیران در این ماه آخرین 

دریافتى خود را داشته باشند.
براساس الیحه بودجه ســال آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى باید 
در سال آینده حدود ســه دهک از یارانه بگیرانى که درآمد بیشترى دارند را 

شناسایى کند.
این افراد براى حذف به ســازمان برنامه و بودجه معرفى مى شود. بنابراین 

احتمال وجود حذف گروهى از یارانه بگیران وجود دارد.

«نیویــورك تایمز» به نقــل از مقامات دولت 
«جو بایدن» و یــک مقام اروپایــى گزارش 
داد که مقامات ارشــد چیــن در اوایل فوریه از 
روسیه خواستند قبل از پایان بازى هاى المپیک 

زمستانى در پکن به اوکراین حمله نکند.
«نیویورك تایمز» نوشــت: گزارش اطالعاتى 
نشــان مى دهد که مقامات ارشد چینى قبل از 
شروع عملیات «والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور 

روسیه، تا حدودى از برنامه ها یا اهداف روسیه براى حمله به اوکراین آگاهى داشتند.
«نیویورك تایمز» به نقل از منابع اطالعاتى گزارش داد مقامات عالى چین در اوایل ماه فوریه این درخواست را با 

همتایان روس خود مطرح کردند.
اختتامیه المپیک زمستانى پکن 20 فوریه برگزار شد و در 21 فوریه روسیه دستور اعزام نیروهاى بیشتر به شرق 
اوکراین را صادر کرد. فرمان حمله پوتین نیز در ساعات اولیه بامداد 24 فوریه چهار روز پس از مراسم اختتامیه 

المپیک زمستانى پکن صادر شد.
مقامات آمریکایى و اروپایى در گفتگو با «نیویورك تایمز» تأکید کردند که باور اتفاقى بودن این هماهنگى زمانى 

دشوار است. اما سخنگوى سفارت چین این گزارش را رد کرده است.
روسیه یک بار دیگر هم در جریان المپیک تابستانى که چین میزبان آن بود در اوت 2008 به گرجستان حمله کرده 
بود. چین از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین جانب مسکو را گرفته است و به قطعنامه مجمع عمومى سازمان 

ملل در محکومیت این حمله نیز رأى مثبت نداد.
«نیویورك تایمز» مى گوید اطالعات مربوط به مبادله بین مقامات چین و روسیه توسط یک سرویس اطالعاتى 

غربى جمع آورى شده است و توسط مقاماتى که آن را بررسى مى کنند معتبر تلقى مى شود.
 

به دنبال انتشــار عکس هایى از مجتبى فاضل میبدى، پسر 
حجت االسالم محمدتقى فاضل میبدى، عضو مجمع محققین 
و مدرسین حوزه علمیه قم در تورنتو کانادا، این عضو مجمع 
مدرســین حوزه علمیه  ضمن تأیید ایــن عکس ها و حضور 
پسرش در این کشور به خبرنگار «دیده بان ایران» گفت: پسرم 
در ایران جزو نخبگان دانشــگاه تهران بود. رتبه پسر بنده در 

کنکور سراسرى 3 شد!
او درباره علت مهاجرت پسرش به کانادا اظهار کرد: مجتبى، 
در زمان ریاست جمهورى محمود احمدى نژاد مى خواست که 
جزو هیئت علمى دانشگاه تهران شود؛ او عالقه بسیارى به 

کار و خدمت در کشور خودش داشت اما با سنگ اندازى ها و 
بهانه هاى سیاسى اى که گرفتند، او را در مصاحبه ها رد کردند!

عضو مجمع محققین و مدرســین حوزه علمیــه قم درباره 
مهاجرت پسرش به کانادا گفت: پسرم جزو نخبگان بود طبیعى 
است وقتى بارها تالش مى کند که در کشور خودش به یک 
جایگاهى برسد اما شرایط را برایش مهیا نمى سازند و یا سد راه 

او مى شوند، رفتن را به ماندن ترجیح دهد!
فاضل میبدى با اشاره به ســفر خودش به کانادا اظهار کرد: 
بنده خودم یکبار بــه تورنتو کانادا براى دیدن پســر و نوه ام 

سفر کردم.

چه کسانى این هفته آخرین یارانه را مى گیرند؟ 

رفتم کانادا نوه ام را ببینم!چین از روسیه چه درخواستى داشت؟ 

ناشنیده هایى از دفتر کار روحانى
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فعالیت خیریه ها 
هدفمند مى شود

فرماندار اصفهان گفت: فعالیت خیریه هاى شهرستان 
اصفهان هدفمند خواهد شـد تا بهره بردارى بهترى از 
فعالیت آنها داشـته باشـیم. محمدعلى احمدى با بیان 
اینکه اگر مصداقى از واسـپارى امـور را معرفى کنیم از 
مصادیق مهم آن بقاع متبرکه است، اظهار داشت: شاهد 
مدیریت مردم هستیم، بقاع متبرکه قطب هاى فرهنگى 
هستند و تأثیرات بسیار خوبى را در جامعه داشته اند. وى 
با بیان اینکه توسـعه بقـاع متبرکه اسـتان اصفهان در 
اصفهان بسیار خوب است، گفت: رقابت هاى خوبى در 

این زمینه شاهد بوده ایم. 

استقبال از بهار 
مدیـر منطقه یـک شـهردارى اصفهان گفـت: در این 
منطقه با درنظرگرفتن مؤلفه هاى شهر دوستدار سالمند 
براى تسـهیل حضور سـالمندان در فضاهاى شهرى، 
از ارگ جهان نما تا سـه راه طیـب و چهـارراه تختى به 
مبلمان شـهرى مجهز خواهد شـد. این طرح با نصب 
120نیمکت، 20سطل زباله و 15نیمکت خاص در حال 
اجرا اسـت. وى اضافه کرد: با توجه بـه حضور بیماران 
و همراهان براى مراجعه به مطب پزشـکان در خیابان 
شـمس آبادى، اسـتفاده از فضاهـاى مکـث شـهرى، 
امیدواریم بتوانیم فضاى سـبز و پارك هـا را براى انواع 

اقشار جامعه مجهز کنیم.

پاکبان امانت دار 
شهردار گلپایگان گفت: پاکبان زحمت کش و امانت دار 
گلپایگانى یک فقـره چک سـفید امضا را کـه در حال 
جمع آورى پسماندهاى شـهرى پیدا کرده بود، تحویل 
صاحبـش داد. پیمان شـکرزاده افـزود: مسـئول واحد 
خدمات شهرى با صاحب چک که اهل خوانسار است، 

تماس مى گیرد و موضوع را با وى در میان مى گذارد.

تجلیل از کارکنان نمونه 
طى آیینـى و با حضـور مدیرعامـل از 20 کارگـر و 16 
کارمند نمونه شرکت پاالیش نفت اصفهان تقدیر شد. 
در این مراسم که مدیران و جمعى از کارمندان شرکت 
پاالیش نفت اصفهان حضور داشتند، قدیرى مدیرعامل 
این شرکت، ضمن قدردانى از تالش هاى کارمندان در 
جهت چابک سازى و پیشرفت سازمان، گفت:خانواده 
شـرکت پاالیـش نفـت اصفهـان بـا برخـوردارى از 
پتانسیل هاى باالى سرمایه هاى انسانى سهم بسزایى 

در پیشبرد اهداف شرکت دارند.

روستاى هیران روشن شد 
 انتقال تجهیزات و تاسیسات برق رسانی توسط بالگرد 
از سد رودبار لرستان به روسـتاي هیران انجام شد. این 
پروژه  پس از  6 سال تالش مستمر و پی در پی شرکت 
توزیع برق استان اصفهان از روسـتاي تلو به هیران به 
طول 4 کیلومتـر و با نصـب 76 دکل فلزي و بـا اعتبار 
هزینه 7 میلیارد تومان برق رسانی شبکه فشار ضعیف 

انجام گردید.

اصالح شبکه آب 
اصالح شـبکه روسـتاي زردنجـان به طـول360 متر 
انجام شـد. به گـزارش روابـط عمومى آبفاى بـراآن و 
کراج، با انجـام این اصالح شـبکه که با لولـه قطر 75 
میلیمتـر انجـام گردید، مشـکالت قطع و کمبـود آب 
و همچنین شکسـتگی و حـوادث در این روسـتا تا حد 

زیادي مرتفع شد.

تشکیل کارگروه مشترك 
 معاون فرهنگى تبلیغى دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان 
گفت: کارگروه مشترك مشاوره اسـالمى در اصفهان 
تشکیل مى شـود. حجت االسالم والمسـلمین اهتمام 
اظهار داشـت: دیدار با رئیس سازمان نظام روانشناسى 
و مشـاوره اصفهـان با هـدف هماهنگى و تسـهیل در 
فرایند دفاتر مشـاوره براى طالب برگزار و با اسـتقبال 

ایشان همراه بود. 

خبر

آیا مى دانســتید فروش یک نوع لبــاس در مغازه هاى 
باالشهر و پایین شهر نباید تفاوت قیمت داشته باشد؟

رییس اتحادیه پوشاك استان با بیان اینکه قیمت پوشاك 
در این روز ها نسبت به ماه هاى قبل افزایش پیدا نکرده 
گفت: با این حال با توجــه به کاهش قدرت خرید مردم، 
فروش پوشاك نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
ابراهیم خطابخش، 90 درصد اجناس بازار را تولید داخل 
دانست و گفت: گاهى مردم خیال مى کنند یک فروشگاه 
قیمت اجناسش را افزایش داده، در حالى که چنین نیست؛ 
چراکه گاهــى افزایش هزینه هاى بخــش تولید، مثل 
افزایش دستمزد، بیمه، مواد اولیه و... باعث افزایش نرخ 

در فاکتور مى شود.
وى تاکید کرد: بر اساس قانون نظام صنفى، فروشندگان 
مجاز هستند نســبت به فاکتوِر خرید، 20 درصد سود را 
اعمال کنند. این قانون شامل همه نقاط شهر است و هیچ 
فروشنده اى مجاز نیست، چون در نقطه باالى شهر است، 
قیمت یک جنس را بیشتر از قیمت همان جنس در پایین 

شهر به فروش برساند.
خطابخش از آغاز بازرســى از بازار پوشاك از اول اسفند 
و برخورد با متخلفان خبر داد و به مــردم توصیه کرد از 
محل هاى مطمئن و قانونمــدار خرید کنند تا در صورت 

بروز مشکل، اتحادیه جوابگو باشد.

قوانین ویژه به منظور کنترل ورود و تردد موتور ســیکلت 
سواران بر اساس مصوبه روز چهارشنبه شوراى ترافیک در 

بزرگراه ها ى استان اصفهان اجرایى مى شود.
نشست شوراى ترافیک اســتان ظهر چهارشنبه در محل 
استاندارى اصفهان برگزار شــد،یکى از محورهاى گفتگو 
در این نشست عدم رعایت قوانین توسط موتور سیکلت ها 
و عابرین پیاده و تصادفــات منجر به فوت در حال افزایش 
در اســتان بود.عبور از چراغ قرمز و تردد بیش از اندازه در 
بزرگراه ها مواردى بود که به عنوان نکات قابل بررسى در 

این نشست مطرح شد.
رفع نقاط حادثه خیز براى موتور سیکلت سواران،تشویق 

موتور ســواران قانونمند،اجبارى شدن اســتفاده از کاله 
ایمنى،منــع تــردد موتــور ســیکلت در بزرگــراه ها و 
اتوبان ها،نصب تابلوهاى ورود ممنوع موتورسیکلت،جریمه 
و توقیف موتورسیکلت و اعمال قانون توسط نیروهاى راهور 
به صورت حضورى از جمله موارد مطرح شده براى کاهش 

تصادفات منجر به فوت موتور سواران در این نشست بود.
همچنین نصب عالئــم ورود ممنوع موتورســیکلت به 

بزرگراه ها از جمله مهمترین این مصوبات بود.
از دیگر نکات مهم این شــورا رفع نقاط حادثه خیز استان 
بود که از ســال 98،حدود 204 نقطه حادثه خیز اصفهان 

شناسایى شده بود.

اجراى قوانین ویژه براى 
موتورسواران اصفهان

تفاوت قیمت لباس در باال و 
پایین شهر، ممنوع

نماینده مردم اصفهان و عضو کمیســیون امنیت 
ملى گفت: در کوتاه ترین زمان، استفاده از سوخت 
مازوت در نیروگاه شهید منتظرى اصفهان متوقف 

خواهد شد.  
عباس مقتدایى گفــت: در مذاکره اى کــه با دبیر 
شوراى عالى امنیت ملى در محل دبیرخانه همین 
شورا داشتم، او هم به سرعت در حال خاتمه دادن به 

این روند و انجام مکاتبات است.
نماینده مردم اصفهان در خصوص مصرف مازوت 
و به خطر افتادن سالمت شهروندان، تذکر کتبى به 
رئیس جمهور داده که در صحن علنى مجلس نیز 

خوانده شده است.
وى گفــت: در گفت و گویــى که بــا رئیس کل 
دادگســترى، مدیرکل محیط زیســت و دادستان 
اصفهان داشــتم حرف مردم اصفهان منتقل شد و 
مسئوالن استانى هم مصر هستند که این موضوع 

به سرعت خاتمه پیدا کند.
نماینده مردم اصفهان مى گویــد: باتوجه به اتمام 
دوره اضطرارى مصرف مازوت، توقع ما این است 
که وزیر نفت براى اختصاص گاز اقدام جدى انجام 
دهد و وزارت نیرو بحث فیلتراســیون را با جدیت 

دنبال کند.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از کاهش 
میانگین مراجعه افراد به مراکز درمانى از چهارهزار 
نفر به هزار و 500 تا دو هزار نفر خبر داد و گفت: آمار 
مرگ ومیر روزانه به طورمیانگین 13مورد اســت. 
اکنون شرایط بهترى نســبت به قبل داریم اما در 
مقایسه با اوایل بهمن و شروع موج اومیکرون، در 

پیک آمار مرگ ومیر هستیم.
پژمان عقدك آمار مراجعان در اوج قله پیک ششم را 
روزانه چهار هزار مورد در استان اصفهان برشمرد و 
ادامه داد: در اوایل بهمن ماه که موج ششم آغاز شد، 
آمار مراجعان به مراکز درمانى اســتان روزانه 250 
مورد بود که این عدد در روز بیست وپنجم بهمن ماه 
به بیش از چهار هزار و 33 نفر و در روز بیست وهشتم 
اســفندماه به ســه هزار و 809 مورد رسید، پس از 
آن آمار در ســرازیرى افتاد و تاکنون روند کاهشى 

داشته است.
ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان با 
اشاره به افزایش تســت هاى مثبت کرونا در اواخر 
بهمن ماه، گفــت: در این هفته کــه روزهاى اوج 
پیک ششــم بود، نزدیک به 60 درصد تست هاى 
کرونا مثبت بود و درمجموع آمار بسترى بیماران و 
تست هاى مثبت در مقایسه با هفته اول بهمن ماه، 
نزدیک به 10 برابر افزایش پیدا کرد به ویژه موارد 
بسترى که از 250 تا 300 مورد در اوایل بهمن ماه به 

روزى حدود یک هزار و 250 مورد رسید.
وى آخرین آمار موارد بسترى را نشان دهنده کاهش 
آمار موارد بســترى بیماران کرونا دانست و اظهار 
کرد: در روز نهم اسفندماه آمار ثبت شده حکایت از 
مراجعه 600 بیمار ســرپایى و 170 مورد مثبت بود 
که البته این روز تعطیل، مبناى داده ها و بررسى ها 

قرار نمى گیرد.
عقدك از کاهش میانگین مراجعــه افراد به مراکز 
درمانى در روزهــاى اخیر خبــر داد و گفت: آمار 
مراجعان از چهار هزار نفر که در روزهاى اوج پیک 
ششم ثبت شده اکنون به یک هزار و 500 تا دو هزار 
مورد و تعداد تست هاى مثبت کرونا نیز بین 500 تا 
600 مورد در روز رسیده است که در مقایسه با آمار 
هزار و 700 موردى تســت ها در قله پیک، به یک 

سوم کاهش یافته است.
وى آمار بیماران بســترى را همچنان نگران کننده 
دانست و ادامه داد: تعداد بسترى ها گرچه نسبت به 
پیک اومیکــرون که یک هــزار و 250 مورد بود، 

اکنون هزار مورد کم شــده اما نســبت به ابتداى 
شروع اومیکرون که این آمار به بسترى 250 بیمار 

مى رسید، همچنان باال است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان آمار و 
مرگ ومیر بیماران را نیز همچنان باال دانســت و 
گفت: آمار مرگ ومیر روزانه بــه طور میانگین 13 
مورد است، در 10 روز گذشــته این عدد بین 14 تا 
23 مورد بود اما اکنون شرایط بهترى نسبت به اواخر 
بهمن ماه داریم. در مقایسه با اوایل بهمن که موج 
امیکرون آغاز شد و آمار مرگ ومیر روزانه دو تا سه 
مورد بود، مى توان گفت آمار مرگ ومیر بسیار باال 

است و در پیک مرگ ومیر هستیم.
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
34/5 درصد از شــهروندان اصفهانــى باالى 18 
سال دز سوم واکســن را دریافت کرده اند که این 
استقبال از دز سوم واکسن کرونا در اصفهان قابل 

قبول نیست.  
پژمان عقدك گفت: شــهروندان ایــن موضوع را 
در نظر داشته باشــند که براى مهار ویروس کرونا 
الزم است  واکسیناســیون را در اولویت کار هاى 

خود قرار دهند.
وى اظهار کرد: امیدواریــم روند نزولى در روزهاى 
آینده نیز ادامه یابد تا بتوان گفــت در پیک نزولى 
هســتیم، اکنون که تعــداد مراجعان ســرپایى و 
تست هاى مثبت کاهش یافته باید امیدوار باشیم که 
آرام آرام تعداد افراد بسترى و به دنبال آن مرگ ومیر 

هم کاهش پیدا کند.
وى بازگشت اصفهان به شرایط قبل از وضعیت قرمز 
اومیکرون را زمان بر دانست و ادامه داد: با شرایطى 
که اکنون داریم، تا پیش از تعطیالت عید به وضعیت 
روزهاى آخر آذرماه و اوایل بهمن نمى رســیم؛ اما 
در مدت دو هفته آینده و روزهاى پایانى سال، اگر 
پروتکل هاى بهداشتى را رعایت نکنیم با توجه به 
خریدهاى نــوروزى و رفت وآمدهــاى تعطیالت، 
ممکن اســت در همین وضع کنونى بمانیم و حتى 

آمار بیماران بدحال و فوتى ها افزایش یابد.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با تاکید 
بر اهمیت رعایت پروتکل هاى بهداشتى، گفت: در 
وضعیت نزولى پیک هستیم و کم کم آمار بسترى 
و مرگ ومیر نیز کاهش پیــدا مى کند؛ ولى به نظر 
مى رســد اوایل فروردین هم در تعطیالت گرفتار 

کرونا هستیم.

استاندار اصفهان گفت: تعزیرات حکومتى الزم است 
که با افزایش ســاعت کار و نیروى انسانى نظارت 

بیشترى بر قیمت هاى شب عید مردم داشته باشد.
ســید رضا مرتضوى در نشست ســتاد تنظیم بازار 
استان اصفهان با اشاره به دستور جلسات این ستاد 
اظهار داشت: ما درصدد هستیم که ایام پایان سال 
فرهنگ خدمت به مردم را به یکى از لذت هاى شب 

عید مردم با خرید فراوان تر تبدیل کنیم.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه ما باید در بزنگاه ها 
به نفع مردم  باشــیم افزود: هرکدام از دستگاه هاى 
اجرایى در حوزه مســؤولیت روى فرهنگ  خدمت 
کارکنند چراکه شب آخر ســال شب سوءاستفاده و 
فرصت افزایش قیمت با توجه بــه خرید مضاعف 

مردم نیست.
وى تصریح کرد: در قســمت نظــارت فرمانداران 
شهرستان ها و دســتگاه هاى تخصصى و نیز گروه 
تعزیرات حکومتى به صورت مضاعف وقت بگذارند و 

تعداد گروه ها را افزایش دهند.
مرتضوى تأکید کرد: حضور به موقع در بازار و تسلط 
فضاى حاکمیتى تعزیراتى موجب کاهش تخلفات 

مى شود.
وى بابیان اینکه حضور صداوسیما و رسانه ها در کنار 
گروه هاى تعزیراتى ضرورى است،گفت: مردم باید 
به چشم ببینید که نظارت ها در حال انجام است و با 
کاسب متخلف برخورد و کاسب منصف نیز تشویق 

مى شود.
اســتاندار اصفهــان از پیگیــرى ســهمیه هاى 
تخصیص یافته کاالهاى اساســى براى اســتان 
اصفهان خبر داد و گفت:اردوهاى راهیان نور امسال 
به طور ویژه دیده شــده لذا  قیمت ها با حداقل سود 

براى این کاروان ها عرضه شود.
وى در پایــان از پیگیرى افزایش شــعب تعزیرات 
حکومتى از طریق دستگاه قضا براى نظارت بیشتر 

قیمت ها در شب عید و متخلفان خبر داد.

پایان استفاده از مازوت در اصفهان 

اصفهان در نوروز هم گرفتار اومیکرون است

نظارت بیشترى بر قیمت هاى شب عید شود

معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان گفت: در 
آستانه سال 1401 معاونت خدمات شهرى شهردارى 
اصفهان طرح "خانه تکانى“ را از پنجم تا 20 اسفندماه، 

در بیش از 200 محله شهر اصفهان اجرا مى کند.
مهدى بقایى اظهار کرد: براى اجراى طرح خانه تکانى، 
مجموع نیروهاى این معاونت بسیج شده و با تجهیزات 
کاملى شــامل بیش از 300 واحد خودرو نیسان، 570 
واحد کامیون، 218 واحد تراکتور و مشــارکت بیش از 
2800 نفر نیروى آماده به خدمت، تالش مى کنند شهر 

را براى سال جدید آماده سازى کنند.
وى با بیان اینکه معاونت خدمات شهرى دستورالعملى 
را براى آماده سازى شــهر در آستانه سال جدید صادر 
نموده است، افزود: از همه شهروندان عزیز مى خواهیم 
همراه با مدیریت شهرى، به سهم خود در اجراى این 
طرح همگانى مشــارکت کنند، خواه با گذاشتن یک 
گلدان گل در بالکن آپارتمان گرفته یا خوددارى از قرار 
دادن کیســه زباله خارج از زمان مقــرر، که همگى به 

تامین نظافت و زیباسازى شهر کمک مى کند.
معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان به تشریح 
خدمات این معاونت در اجراى طرح خانه تکانى در ایام 
اسفندماه پرداخت و گفت: ساماندهى سیما و منظر شهرى 
به ویژه وروردى هاى شهر، رنگ آمیزى کلیه المان هاى 
سطح شــهر شــامل جداول، نرده ها، عالیم ترافیکى 
و مبلمان پارك ها، امحاى برچســب ها و آگهى هاى 
تبلیغاتى غیرمجاز، پاك سازى مادى ها، جوى ها و انهار، 
جمع آورى هرگونه خاکروبه و امحاى کلیه دیوارنوشته 

هاى غیرمجاز از جمله این اقدامات است.
او از پاکسازى رفیوژها و باغچه هاى طولى که ضایعات 
عمرانى و نخاله عمرانى داخل آنها باقى مانده است خبر 
داد و افزود: از دیگر اقدامات طرح خانه تکانى مى توان 
به جمع آورى نخاله هاى فاقد صاحب و پیگیرى جمع 
آورى نخاله هاى داراى صاحــب از طرف مالک آنها، 
شناسایى اماکن و عناصر خطرساز و رفع خطر از آنها، 
جمع آورى ویژه اقالم حجیم، کاشت گل هاى مناسب 
فصل در باغچه ها و فالورباکس ها، هرس و فرم دهى 
اشجار در مناطق، ساماندهى و بازسازى فضاهاى سطح 

شهر و ساماندهى فضاهاى پیرامون مساجد و ورودى 
محالت، مراکز تجمع و مراکز مورد بازدید گردشگران 

اشاره کرد.
بقایى اجراى طرح هاى شــاخص و بدیــع گل کارى 
در باغچه ها و میادین و چهارراه هاى ســطح شــهر و 
فالورباکس ها، پاکســازى انهار و ساماندهى فضاى 
سبز اطراف این انهار را از دیگر اقدامات این معاونت در 
راستاى اجراى طرح خانه تکانى شهر دانست و تصریح 
کرد: نظارت بر وضعیت سرویس هاى بهداشتى عمومى 
در ســطح پارك ها و معابر، رفع نواقــص و خطرات 
تجهیزات الکتریکى در ســطح پارك ها، رفع نواقص 
فواره ها و آبنماها در سطح شهر، رسیدگى به وضعیت 
نظافت و نورپردازى نمادها و تندیس ها با هماهنگى 
سازمان زیباسازى، رسیدگى دایم به وضعیت روشنایى 
پارك ها، میادین و پــل ها، تعمیر نیمکــت و ادوات 
مبلمان شهرى در پارك ها همچون سطل هاى زباله، 
رفع نواقص آبخورى ها، آذین بندى عمومى در سطح 
مناطق با همکارى سازمان زیباسازى و تکمیل و رفع 
نواقص تابلوهاى شماره گذارى معابر از دیگر اقداماتى 
اســت که براى اجراى طرح خانه تکانى در دستور کار 

قرار گرفته است.
به گفته او، رنگ آمیزى تابلو اسامى خیابان ها، ترغیب 
شهروندان براى پاکســازى نماها، بالکن ها و تراس 
منازل و مغازه ها، اصالح و ترمیم تابلوهاى راهنماى 
شهرى و رســیدگى به وضعیت ســایه بان مغازه ها با 
همکارى واحد پیشــگیرى و رفع تخلفات شــهرى 
مناطق 15گانه شمارى از اقدامات دیگر معاونت خدمات 

شهرى در ایام پایانى سال به شمار مى رود.
معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان، زیباسازى 
کمپ ها و ســتادهاى هدایت گردشــگران را از دیگر 
بخش هاى طرح بزرگ خانه تکانى دانســت و گفت: 
همچنین جمع آورى نخاله هاى ساختمانى از معابر و 
ورودى هاى شهر، بازگشایى پیاده روهایى که به علت 
عملیات ساختمانى و سدمعبر مسدود شده اند، پاکسازى 
زمین هاى بایر، جمع آورى ماشــین هــاى اوراقى و 
اسقاطى، رفع خطر از ســاختمان هاى مخروبه، حذف 

کلیه بنرها، پالکاردها و تبلیغات تاریخ گذشته فرهنگى 
و تجارى غیرمجاز و مقابلــه با تکدى گرى در معابر به 
همت ماموران پیشگیرى و نظارت بر تخلفات شهرى 
شــهردارى اصفهان، از دیگر اقدامات این معاونت در 

آستانه سال جدید است.
معاون خدمات شــهرى شــهردارى اصفهان از ارایه 
دستورالعمل هایى براى سایر حوزه ها خبر داد و گفت: 
این معاونت براى حوزه عمران دستورالعملى را شامل 
رفع خطر در معابر و رعایت موارد ایمنى در کارگاه هاى 
عمرانى، لکه گیرى آسفالت معابر اصلى و فرعى و اتمام 
ترمیم ترانس هاى حفارى در شــرکت هاى خدماتى 

تهیه و تدوین نموده است.
وى افــزود: در حوزه حمل و نقــل و ترافیک نیز تعمیر 
و تعویض تجهیــزات ترافیکى از قبیــل گل میخ ها و 
نرده هاى بى آرتى، شناســایى گلوگاه هاى ترافیکى و 
برنامه ریزى جهت کاهش معضالت ترافیکى، تکمیل 
و اصالح تابلوهــاى راهنماى شــهرى، رنگ آمیزى 
ایستگاه هاى اتوبوس و پل هاى عابر پیاده با هماهنگى 
سازمان زیباسازى، رفع عیوب پل هاى عابر پیاده، خط 
کشى ترافیکى خیابان هاى اصلى و برنامه ریزى جهت 
اســتفاده از ظرفیت پارکینگ هاى ســطح شهر براى 
مسافران نوروزى از جمله اقدامات پیش بینى شده است.

به گفته معاون خدمات شهرى شــهردارى اصفهان، 
ایجاد آمادگى جهت تامین ماشین آالت مورد نیاز براى 
ایام پایانى سال، رفع نواقص ماشــین آالت سازمان 
خدمات موتورى و نوسازى ناوگان جمع آورى پسماند، 
پیش بینى اقدامات پایان سال در مدیریت پسماندهاى 
خشــک و تر و رفع نواقص فنى و فضاسازى بیرونى 
ماشین آالت جمع آورى پسماند از جمله آیین نامه هایى 
است که براى بخش هاى مختلف حوزه خدمات شهرى 

ارایه شده است.
بقایى در پایان از رنگ آمیزى جداول ســطح شــهر 
به متــراژ 1 میلیون و 500 هزار متر خبــر داد و گفت: 
رنگ آمیــزى 210 هــزار متر نــرده نیز بــا تونالیته 
جدید از دیگــر اقدامات این معاونــت در اجراى طرح 

خانه تکانى است.

در استقبال از نوروز 1401؛

 شهر خانه تکانى مى شود

فرمانده ســپاه صاحب الزمان(عج) اســتان اصفهان گفت: قرار بر این است 
20 هزار نفر به مناطق عملیاتى دفاع مقدس اعزام شــوند که 10 هزار نفر از 
مســافران به صورت متمرکز با اتوبوس و 10 هزار نفر با خودروى شخصى 

اعزام مى شوند.
سردار مجتبى فدا اظهار داشــت: قرار بر این است این ســفر پس از مدت 
طوالنى، با رعایت شیوه هاى بهداشتى برگزار شــود و لذا برنامه ریزى هاى 

الزم صورت گرفته است.
فدا یادآور شد: از 10 هزار نفرى که با اتوبوس ها عازم مى شوند، 2 هزار و 500 

نفر از دانشجویان هستند. 
فرمانده ســپاه صاحب الزمان(عج) در پایان عنوان کــرد: راویان در مناطق 
روایت گرى خواهند کرد و مردم استان با رفتن به این سفر با خاطرات، مناطق 

عملیاتى و اقدامات رزمندگان آشنا مى شوند.

اعزام 20 هزار زائر اصفهانى
رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: اجراى نمایشگاه هاى فصلى ممنوع است و طرح هاى  به سرزمین هاى نور

دیگرى جایگزین این نمایشگاه  شده است.
رسول جهانگیرى گفت: چند سال است به دالیل مختلف از جمله شیوع ویروس کرونا 
رکود بازار در بحث خرید و فروش را داشته ایم و توان خرید مردم کاهش پیدا کرده است؛ 
بحث خرید مردم از کاالهاى تزئینى به ســوى کاالهاى اساســى حرکت کرده است و 

برگزارى نمایشگاه هاى بهاره ممنوع است.
او گفت: این نمایشگاه ها در مدت زمان معین فقط بخشى را اشغال کرده و چهره زشتى 
را به شهر مى دهد و همینطور این نمایشگاه ها هزینه هاى زیادى را با خود به همراه دارد.

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: در راستاى این امر پویشــى انجام شده مبنى بر «به 
وسعت ایران» که جایگزین این نمایشگاه خواهد بود.

جهانگیرى مى گوید: در این پویش، شاهد رونق فروش در روزهاى پایانى سال خواهیم 
بود تا اصناف بتوانند نیازهاى م ردم را تامین کنند. براى تامین اقالم مورد نیاز شهروندان 

هیچ گونه کاستى وجود ندارد.

جایگزین نمایشگاه هاى بهاره
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پیکر زهره فکور صبور در قطعه هنرمندان بهشت زهرا در تهران به خاك 
سپرده شد.

زهره فکور صبور، بازیگرى که نرســیده به ایســتگاه 44 ســالگى، قطار 
زندگى اش متوقف شد، تنها 20 روز تا سالروز تولدش فاصله داشت.

او بازیگر کم حاشــیه و عموما کم کارى بود اما به واســطه حضور در چند 
سریال پرمخاطب، به چهره آشــنایى براى اغلب مخاطبان تلویزیون بدل 
شد. با سریال «روزگار جوانى» در سال 77 دیده شد و تا اواخر دهه هشتاد در 
چندین سریال تلویزیونى از جمله «همسفر»، «مسافرى از هند» ، «یکى 
بود یکى نبود» ، «کمکم کن»، «فصل زرد»، «نرگس» و «ریحانه» ایفاى 

نقش کرد.
فکور صبور در سال 85 در سریال «از نفس افتاده» باز هم با قاسم جعفرى 
همکارى داشت و در این سریال در کنار اشکان خطیبى و خاطره حاتمى، 
نقش پر رنگ ترى را به ثبت رســاند. در ســال 88 فکور صبور در سریال 
«دلنوازان» نقش متفاوتى ایفا کرده و بیش از پیش مورد توجه مخاطبان 
قرار گرفت. او در این سریال نقش دختر گمشده فریبا کوثرى که در کودکى 

نابینا شده بود را باورپذیر ایفا کرد.
زهره فکور صبور در دهه 90  نام خود را در چند سریال کمدى پرمخاطب 
هم به ثبت رساند. او در «پایتخت 3» نقشى کوتاه ایفا کرد و سپس در هر 
دو فصل سریال «دردسرهاى عظیم»، نقش دختر مهدى هاشمى و پرستو 

گلستانى و خواهر اشکان اشتیاق را بازى کرد.
سه سریال بعدى فکور صبور نیز فضایى کمدى داشتند. او در سال 96 در 
سریال «پنجرى» با مهران غفوریان و حمید لوالیى هم بازى شد. در سال 
98 در سریال «دنگ و فنگ روزگار»  با مرحوم سیروس گرجستانى، امیر 
غفارمنش و محمد نادرى هم بازى شد و در نوروز سال 99 نیز سریال کمدى 

«کامیون» را در کنار مهدى هاشمى و لعیا زنگنه به روى آنتن داشت.

زهره فکور صبور این روزها مشــغول بازى در ســریال «بى همگان» به 
کارگردانى بهرنگ توفیقى بود. او یک روز قبل از فوتش تصویرى از خود 
در کنار عوامل پشت صحنه سریال منتشر کرده است. با مرگ این بازیگر 

نقشش در این سریال هم ناتمام ماند.
آخرین پست اینستاگرامى این بازیگر نیز  ویدیویى از مصاحبه اش با برنامه 
تلویزیونى زنده رود شبکه اصفهان اســت. فکور صبور در این مصاحبه در 
پاسخ به سوال مجرى که مى پرسد اگر به بیست سال پیش بازگردد باز هم 
بازیگر مى شــود؟ صریح جواب منفى مى دهد و مى گوید ابدا این شغل را 

انتخاب نمى کرد.
زهره فکور صبور شامگاه 10 اســفند ماه  به دیار باقى شتافت. گفته شده 
او خودکشى کرده اســت. این بازیگر در گفت وگویى که در کتاب «سنگ 
قبر»ـ  نوشــته پوریا تابانـ  منتشر شــده، درباره مرگ چنین اظهار کرده 
بود: «دوست دارم وقتى که مى میرم در اوج باشم، در اوج تکامل انسانى و 
معنوى. دوست ندارم وقتى که مى میرم بعضى آدم ها از من ناراحتى به دل 
گرفته باشند. نوع مردن مهم نیست، فقط دلم نمى خواهد زیاد درد بکشم.»

نتیجه کالبدشکافى
مدیرکل پزشکى قانونى استان تهران با اعالم اینکه کالبدگشایى جسد زهره 
فکورصبور انجام شده است تاکید کرد، تعیین علت فوت منوط به حصول 

نتایج آزمایشات سم شناسى و آسیب شناسى است.
دکتر مهدى فروزش گفت: در معاینه ظاهرى و کالبدگشایى صورت گرفته، 

عالئم و شواهدى از آثار ضرب و جرح یافت نشد.  
مدیرکل پزشکى قانونى استان تهران تصریح کرد: تعیین علت فوت منوط 
به حصول نتایج آزمایش هاى سم شناسى و آسیب شناسى خواهد بود و طى 

روزهاى آتى به مقام قضایى اعالم مى شود.  

پیکر زهره فکور صبور به خاك سپرده شد

نرسیده به
 ایستگاه 44 سالگى...

روایت بازیگر
 «علفزار» از نقش 
منفى  اش در این فیلم

صداى بازیگر معروف
 «خوشنام» درآمد!

فیلم سینمایى «علفزار» به کارگردانى کاظم دانشى 
و تهیه کنندگى بهرام رادان که در چهلمین جشنواره 
فیلم فجر حضورى موفق داشت، هم اکنون یکى از 
گزینه هاى اکران نوروزى 1401 مشخص شده است. 
محمدمتین حیدرى نیا بازیگر فیلم سینمایى «علفزار» 
درباره حضــورش در این فیلم توضیــح داد: رفاقتى 
چندین ســاله با کاظم دانشــى دارم و این رفاقت به 
زمانى که او فیلم کوتاه و مستند مى ساخت برمى گردد. 
با من تماس گرفت و به من گفت که در حال نوشتن 
نقشى است که براى من مى نویســد! بنابراین من از 
ابتداى پروسه نوشتن «علفزار» در جریان قرار داشتم 
و نقشم هم یک نقش منفى درجه یک بود که موقعیت 
درخشانى بود. این کاراکتر قرار بود در مخاطب اثرات 
مثبت به بار بیاورد؛ یعنى درســت است نقشم منفى 
است اما قرار است که مخاطب را همراه خود کند و در 

نهایت به این کاراکتر حق بدهند.
وى دربــاره برنامه هاى آینــده اش و پروژه هایى که 
ممکن اســت در آنها حضور داشته باشد، گفت: براى 
آینده چند پروژه به من پیشنهاد شده؛ 2 فیلم سینمایى 
و 2 فیلم کوتاه. اما چون مشغول کارى بودم و نتوانستم 
با آنها گپ بزنم، دقیق نمى توانم درباره آنها صحبت 
کنم. چیزى که مســلم است اهالى ســینما االن در 
استراحت هســتند و از فروردین ماه کارشان را آغاز 
مى کنند و پروژه هایى که به من پیشنهاد شدند براى 
اردیبهشت ماه به بعد است ولى من انسان عجولى هم 
نیستم و سعى مى کنم به سینما به عنوان عشق نگاه 
کنم، به همین دلیل خیلى آرام و کم در سال کار خواهم 
کرد. این موضوع را به زمان مى سپرم و خیلى گزیده 
کارها را انتخاب مى کنم. همچنین بر اساس اینکه در 
آینده کارى ام به کجا مى رسم، کارم را انتخاب مى کنم 

تا اتفاقاتى مثل «علفزار» برایم اتفاق بیفتد.

بازیگر سریال «خوشــنام» از بى توجهى مدیران به 
شرایط تولید یک سریال انتقاد کرد.

هومن حاجى عبداللهى با انتشــار یک اســتورى در 
صفحه شخصى خود از شــرایط سخت تولید سریال 
«خوشنام» و بى توجهى مدیران ســیما یه پرداخت 

دستمزد عوامل این مجموعه انتقاد کرد.
این بازیگر ســینما و تلویزیون ابتدا پست گفتگوى 
علیرضا نجف زاده کارگردان این ســریال با یکى از 
رسانه ها رادر صفحه اش منتشر و در ادامه گالیه خود 

را مطرح کرد.
حاجى عبداللهى در پست خود نوشته است: « نزدیک 
به 7ماهه سرکاریم. چله زمستون با لباس تابستونى. 
روى موتور و توى خیابون. یک نفر هم نمیاد سر بزنه. 
ببینه خرمون به چنده! پول هم نمیدن. اصًال انگار نه 
انگار. این نتیجه کار ماست. انگار براى تلویزیون یک 
کشور دیگه کار مى کنیم. حرف هم مى زنیم هزار مدل 

تهدید مى کنند».

قاسم جعفرى، کارگردان سریال هاى تلویزیونى از زهره فکور صبور به عنوان 
بازیگرى بى حاشیه، همراه و مهربان یاد کرد که غریب بود و غریبانه هم رفت. او 
پس از رفتن همیشگى این بازیگر چنین نوشت: کاش مى دانستم چرا سکانس 

آخر دختر پر جنب و جوش سریال هایم این چنین تلخ و غیرمنتظره تمام شد!
او نوشــت: زهره فکور و واقعًا بســیارصبور، اول بار در ســریال آپارتمانى ام 
«کاشانه» (1377) در کنار امیرحســین صدیق بازى کرد و با حضورش تنها 
در یک اپیزود خوش درخشید و از آن پس و بیشــتر از یک دهه یکى از یاران 
همیشگى ام شد در سریال هاى «همسفر»، «مسافرى از هند»، «کمکم کن» 

و «از نفس افتاده» و ... .
بى حاشیه، همراه و مهربان و مثل یکى از اعضاى خانواده ام. هنوز در فصل ســرما شال و کالهى را که در ایام فیلمبردارى سریال «از نفس 
افتاده» برایم بافت و به یادگار هدیه داد بر شانه هایم مى اندازم و هنوز صداى مهربانش در گوشم هست... نمى دانم چرا و چگونه به این تصمیم 
رسید و این سال هاى آخر بر او چه گذشته، اما این روزها همه چیز عادى شــده ازخودکشى و تصادف و زلزله و جنگ ... و ما چقدر بى تفاوت 
شده ایم به همه چیز ... کاش مى دانستم چرا سکانس آخر دختر پر جنب وجوش سریال هایم اینچنین تلخ و غیرمنتظره تمام شد ... کاش دروغ 

باشد این مرگ ها. کاش روزگار بهترى در انتظارمان باشد. کاش...

قاسم جعفرى:
نمى دانم بر دختر پرجنب و جوش سریال هایم چه گذشت...

مهدى فقیه پیرامون فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر منتظر شروع بازى خود 
در سریال «سلمان فارسى» به کارگردانى داوود میرباقرى هستم و هنوز مشخص نیست که تا چه 

زمانى سر این پروژه خواهم بود. 
وى در همین راستا ادامه داد: این ســریال از جمله آثار طوالنى مدت و به نوعى اثرى ملى محسوب 
مى شود، سریال سلمان فارسى از جمله آثار ماندگار تاریخ تلویزیون خواهد شد و مطمئن باشید یک 

سر و گردن از تمامى آثار تاریخى که تاکنون ساخته شده باالتر است. 
بازیگر سریال «سلمان فارسى» درباره کیفیت این سریال اضافه کرد: همه چیز در این پروژه برنامه 
ریزى شده است، اثر به خوبى مدیریت مى شــود و در راس آن میرباقرى کامال بر امر تولید مشرف 
است، تحقیقات فراوانى روى سریال صورت گرفته و امید دارم که در زمان پخش یکى از بهترین هاى 

تلویزیون در سالهاى اخیر باشد. 
وى درباره سایر فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى اضافه کرد: واقعیت امر به دلیل کرونا کمتر کار 
مى کنم و سعى مى کنم گزیده کار باشــم، واقعیت امر تا وقتى کرونا به طور کامل تمام نشود همواره 

سر هر کارى تن و بدنم مى لرزد. 
این بازیگر پیشکسوت سینما تاکید کرد: ما نیاز به سینما داریم و مولفه سینما علم و هنر است، در واقع 
با سینما به نوعى علم یاد مى گیریم و این بســیار مهم است، سینما قدرت شگفت انگیزى دارد که ما 
هرگز از آن استفاده نکرده ایم، ببینید غرب مدتهاست که در حال ساخت فیلم هاى ضد دینى علیه ما 

است اما ما تا به امروز در قبال این هجمه ها چه گامى در تولید آثار سینما برداشته ایم.

ســریال خاطره انگیز «کت جادویى» با بازى رامبد جــوان و کارگردانى 
محمدحسین لطیفى دوباره در حال پخش از تلویزیون است.

شبکه آى فیلم از دوشنبه نهم اسفند ماه سریال خاطره انگیز « کت جادویى 
» به کارگردانى محمدحسین لطیفى و تهیه کنندگى رامین عباسى زاده را 
پخش مى کند. این مجموعه که براى اولین بار سال 1377 در 26 قسمت از 

شبکه سه سیما پخش شد، از ساعت 19 به روى آنتن مى رود.

«کت جادویى» داســتان زندگى آقاى اســکویى، رئیس یک شــرکت 
ساختمانى و برج ســازى معتبر را روایت مى کند که کتى جادویى دارد که 
جیب هایش همیشه پر پول است و هرگز تمام نمى شود. او در نظر دارد به 
نحوى از شر این کت خالص شود، چراکه در کنار این ثروت بى حد و حصر، 
دردسرها و مشــکالت فراوانى برایش ایجاد کرده است به همین سبب، 
تصمیم مى گیرد کت را به عماد، کارمند شرکت که جوانى آس و پاس اما 

خوش قلب و سالم است، بسپارد. عماد خشنود است که با به دست آوردن 
آن کت، یک شبه راه صدساله را طى مى کند اما ... . 

رامبد جوان، مهدى فقیه، زنده یادان: جمشید اســماعیل خانى، محسن 
قاضى مرادى و نیکو خردمند، ساحره متین، مارال فرجاد، بهزاد فراهانى، 
پروانه احمدى، فخرى خــوروش، آتنه فقیه نصیــرى، محمد الهى، مینا 

نوروزى و ... از بازیگران سریال «کت جادویى» هستند.
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مهدى فقیه:
  هنوز از قدرت شگفت انگیز سینما

 استفاده نکرده ایم

فرزاد فرزدین خواننده موسیقى پاپ و بازیگر از اولین کنسرت خود بعد از دو سال دورى از صحنه خبر 
داد که این کنسرت در شهر استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.

کنســرت فرزاد فرزین به همراه الیــاس یالچینتاش در تاریخ 11 فروردین 1401 اجرا مى شــود و 
عالقه مندان مى توانند از امروز 14 اسفند 1400 براى تهیه بلیت این کنسرت اقدام کنند.

فرزاد فرزین همچنین از چند اتفاق دیگر در آینده خبر داد که مى توان به برگزارى تور کنسرت هاى 
داخل کشور و خارج از کشور اشاره کرد که هنوز مشخص نیست این خواننده قبل از کنسرت ترکیه 

در تهران اجرا خواهد کرد یا خیر.
این خواننده موسیقى پاپ همچنین از انتشار دو قطعه جدید به نام هاى «نقاب» و «نگى که نگفتم» 
خبر داد؛ قطعه «نقاب» با همراهى خواننده ترکیه اى الیاس یالچینتاش که 28 اسفند 1400 منتشر 
مى شود و قطعه «نگى که نگفتم» به عنوان هدیه نوروزى به طرفداران خود که قبل از سال جدید 

منتشر خواهد شد.
فرزاد فرزین به تازگى در چهارمین جایزه ادبى افشین یداللهى در بخش «یک خاطره از امروز» به 
همراه سیامک عباسى از سمت هیات داوران جایزه به پاس زحمات او در حوزه موسیقى پاپ و توجه 

به ترانه و شعر در آثارش تقدیر شد. 
اجراى کنسرت خواننده هاى موسیقى پاپ در شــهرهاى ترکیه همزمان با برگزارى کنسرت هاى 
داخلى در چند ماه گذشته رونق گرفته است و خواننده هایى مانند بابک جهانبخش، بهنام بانى، علیرضا 
طلیسچى و… به تازگى در ترکیه اجرا کرده اند. اما نکته قابل توجه اینکه در همین زمان خواننده هاى 

لس آنجلسى هم در ترکیه کنسرت هاى نوروزى دارند.

نقش
«دل
قرار
نابین
زهر
هم
ف دو
گلس
سه
سر
98
غفا
«کا

2 قطعه جدید فرزاد فرزین منتشر مى شود

دوباره با «کت جادویى» رامبد جوان 
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سپاهان برخالف انتظار قافیه قهرمانى را خیلى 
زود به حریفــان باخت و این روزهــا به عقیده 

سرمربى اش، به دنبال جبران در آسیاست.
در فاصله 10هفته مانده به پایان لیگ بیســت 
و یکم، ســپاهان به عنوان پرمهــره ترین تیم 
مسابقات، به عقیده سرمربى اش شانس قهرمانى 
اندکى دارد و به دنبال جبران در آسیاست. قهرمان 
سه دوره متوالى لیگ برتر (یازدهم تا سیزدهم) که 
با پنج قهرمانى، بعد از پرسپولیس، پر افتخارترین 
تیم تاریخ لیگ برتر به حساب مى آید، طى چهار 
فصل اخیر، توفیقى در کســب جام نداشت و در 
پنجمین تالش متوالى هم به نظر مى رسد که 

قافیه را به رقیبان باخته است.
شاگردان محرم نویدکیا لیگ بیستم را در حالى 
با رتبه دوم به پایان رســاندند که تنها 2 امتیاز با 
پرسپولیِس صدرنشین فاصله داشتند. آنها عزم 
خود را براى قهرمانى در لیگ بیست و یکم جزم 
کرده بودند. سپاهاِن 01-1400 یک تیم پرستاره 
بود که نیمکتش به همان اندازه تیم 11 نفره داخل 
زمین، خطرناك و سرشناس بود، با شرایط مالى 
و رفاهى باالتر نســبت به خیلى از تیم ها که با 

وجود نزدیک شــدن به هفته هاى پایانى، هنوز 
دغدغه هاى مالى شان حل نشده است.

شروع فصل با 3 برد متوالى و سپس کسب 7 برد 
در 9 بازى ابتدایى، سپاهان را به عنوان جدى ترین 
مدعى قهرمانى مطرح کرد. در آن مقطع از فصل، 
پرسپولیس نه ولى استقالل پا به پاى شاگردان 
محرم پیش مى آمد. حفظ همین روند، آبى ها را 
صدرنشین فعلى لیگ کرده ولى سپاهان قبل از 
رسیدن به نیم فصل، در سراشیبى قرار گرفت که 
نتایج این تیم را به شدت تحت الشعاع قرار داد و 
زردپوشان را هر هفته از صدر دورتر کرد. آنها در 
حال حاضر با 35 امتیاز در رده سوم حضور دارند اما 
با توجه به فاصله امتیازى شان با تیم هاى باالتر، 

شانس قهرمانى خیلى پایین است.
در هفته هایى که سپاهان پرستاره محرم در کسب 
برد ناکام بود، پرســپولیس عقب افتادگى هاى 
ابتداى فصل را جبران کرده و به این تیم رسید. در 
سمت مقابل استقالل هم روند خوب خود را ادامه 
داد؛ حاصل این روند، ایجاد فاصله 13 امتیازى با 
صدرنشین و 10 امتیازى با تیم دوم بود. این گونه 
بود که سرمربى سپاهان در نشست خبرى پس از 

بازى با تراکتور (2-2) تلویحا از پایان کار تیمش 
در کورس قهرمانى خبر داد. او گفت: "فدراسیون 
و سازمان لیگ باید تکلیف تیم هاى حاضر در لیگ 
قهرمانان آسیا را مشخص کنند؛ اگر این اتفاق رخ 
دهد مى توانیم بهتر برنامه ریزى کنیم تا در آسیا 
عملکرد خوبى داشته باشیم و روى آن رقابت ها 

تمرکز کنیم.“
با توجه به احتمال باالى نداشتن سهمیه آسیایى 
براى فصل بعد، نویدکیــا که از قهرمانى تیمش 
ناامید شــده، جبران را در درخشــش در آســیا 
مى بیند؛ کارى که به مراتب سخت تر از میدان 
داخلى خواهد بود. او و شاگردانش دو جام را تا این 
لحظه از دست داده اند. آنها نه تنها لیگ برتر بلکه 
جام حذفى را هم خیلى زود از دست دادند و جایى 
در بین تیم هاى راه یافته به مراحل باالتر ندارند. 
این گونه بود که ســپاهاِن لیگ بیست و یکم از 
قامت یک تیم مدعى قهرمانى به تیمى تبدیل شد 
که ناامیدى در آن موج مى زند. اعتماد به محرم، 
برنامه کارى بلند مدت سپاهانى هاست و باید دید 
که این اعتماد در سال هاى بعد آیا ادامه داشته و 

به نتیجه خواهد رسید یا خیر.

شهرهاى میزبان رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا اعالم و هر 
پنج گروه غرب آسیا در عربستان برگزار مى شود. این رقابت ها 
از 18 فروردین 1401 آغاز مى شود و در 6 اردیبهشت به پایان 
مى رسد. دیدارهاى گروه اول و دوم به میزبانى ریاض خواهد 
بود. مسابقات گروه سوم که فوالد در آن حضور دارد، در جده و 
گروه چهارم با حضور سپاهان در شهر بریده و گروه پنجم نیز 
در شهر دمام خواهد بود. شهر بریده مرکز فرماندارى استان 
قصیم است و یکى از مشهورترین بازارهاى شتر فروشى در 
این شهر قرار دارد. شهر بریده در حدود 330 کیلومتر از شهر 
ریاض پایتخت عربستان فاصله دارد و بیش از 700 هزار نفر 

جمعیت دارد.

سپاهان در 
بریده بازى مى کند
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در ادامه رقابت هاى فوتبال جام حذفى ترکیه، کایســرى 
اسپور مهمان بشیکتاش بود و با نتیجه دو بر یک به پیروزى 
رسید. در این بازى سید مجید حســینى از ابتدا در ترکیب 
تیمش حضور داشت و در دقیقه 33 تعویض شد. کایسرى 

اسپور با این برد راهى دور بعد جام حذفى ترکیه شد.

صعود کایسرى 
با غلبه بر بشیکتاش

01

03

05

از هفته بیست و یکم رقابت هاى لیگ ستارگان قطر، العربى 
میزبان الغرافه بود و با نتیجه 3 بر 2 متحمل شکست شد. در 
این بازى العربى از دقیقه 35، 10 نفره شــده بود با این حال 
توانســت در دقیقه 9+90 گل پیروزى بخش را وارد دروازه 
تیم اندره استراماچونى کند. فرشید اسماعیلى بازیکن ایرانى 
العربى از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و در دقیقه 79 
تعویض شد و جانشین او موفق به زدن گل برترى العربى شد. 
در تیم الغرافه هم سعید عزت اللهى 90 دقیقه بازى کرد و گل 
دوم الغرافه را دیاباته وارد دروازه حریف کرد. العربى با این برد 
با 33 امتیاز در رده چهارم  و الغرافه هم با 30 امتیاز در مکان 

پنجم قرار گرفت.

در چارچوب هفته هفدهم لیگ یونــان،  آ.اك آتن به مصاف 
پائوك رفت و به تساوى یک بر یک رسید. در این بازى میالد 
محمدى 90 دقیقه در ترکیب حاضر بود و از دقیقه 82 ، کریم 
انصارى فرد وارد بازى شد تا براى آ.اك گلزنى کند که ناموفق 
بود. احسان حاج صفى نیز در تمام بازى روى نیمکت نشست. 
آ.اك با این تســاوى 43 امتیازى شد تا همچنان در رده سوم 
لیگ یونان قرار گیرد. المپیاکوس با 65 امتیاز صدرنشین مقتدر 

این رقابت است و پائوك با 50 امتیاز در رده دوم جاى دارد.

زمان برگزارى مسابقات هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال 
و همچنین جام حذفى در سال جدید اعالم شد. سهیل مهدى، 
سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ در این زمینه گفت: 
در تاریخ 12 فروردین ماه سپاهان و فوالد خوزستان که درگیر 
مسابقات گروهى لیگ قهرمانان آسیا خواهند بود، بازى هفته 
بیست وچهارم خود را برگزار خواهند کرد تا هم بازى کنند و هم 
با آمادگى بدنى به این مسابقات بروند. سایر بازى هاى هفته 
بیست و چهارم 15 و 16 فروردین ماه برگزار مى شود. در ماه 
مبارك رمضان بازى هاى جام حذفى را به پایان مى رسانیم 
چرا که فوالد و ســپاهان حذف شــده اند و در این رقابت ها 

حضور ندارند.

دربى ایرانى ها در قطر

تساوى آ.اك 
در حضور 2 ایرانى

پایان جام حذفى در 
ماه رمضان
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گلزنى و پاس گل مهدى طارمى در دیدار نیمه نهایى جام 
حذفى پرتغال مقابل اسپورتینگ لیسبون تمجید رسانه هاى 

پرتغالى از مهاجم ایران را در پى داشت.
تیم فوتبال پورتــو در دیدار رفت مرحلــه نیمه نهایى جام 
حذفى پرتغال با نتیجه 2 بر 1 برابر اسپورتینگ لیسبون به 
پیروزى رســید. مهدى طارمى مهاجم ایرانى پورتو که در 
ترکیب اصلى این تیم حضور داشت، سهم بسزایى در این 

پیروزى با گلزنى و پاس گل خود داشت.
طارمى ابتدا در دقیقه 59 با ضربه پنالتى، بازى را به تساوى 
کشاند و در دقیقه 64 به شکل زیبایى پاس گل دوم تیمش 
را به «اوانیســلون» داد تا پورتو در زمین حریف به یک برد 

ارزشمند برسد.
مهاجم تیم ملى ایران در تمام دیدارهاى اخیر پورتو یا گل 
زده و یا پاس گل داده است و با درخشش مقابل اسپورتینگ، 
به روند درخشش خود ادامه داد تا همچنان در کانون توجه 

رسانه هاى پرتغالى باشد.
سایت observador بعد از این مسابقه، از مهدى طارمى به 
عنوان نمایشنامه نویسى یاد کرد که براى تغییر متن به دنیا 
آمده است. این سایت با اشاره به تقابل پورتو و اسپورتینگ، 

طارمى را نقطه تفاوت دو تیم براى کسب پیروزى دانست.
ســایت expresso هم به تاثیر طارمــى در بازى مقابل 
اسپورتینگ پرداخت و از تیتر «پاشنه طارمى» براى مطلب 
خود اســتفاده کرد. اشاره این ســایت به پاس گل بسیار 
زیباى طارمى است که با پاشنه پا براى اوانیسلون ساخته 

و پرداخته کرد.
در بخشى از مطلب این رسانه پرتغالى آمده است: «بازیکن 
ایرانى که از تکرار پاس هاى درخشان خسته نمى شود (آن 
پاس گل در بازى با التزیو را یادتان هست؟) همانطور که 

دیدیم در این مسابقه هم با یک حرکت پاشنه به عقب این 
کار را انجام داد، انگار 30 چشم در سر دارد.» 

روزنامه «رکورد» بــا بیان اینکه مهــدى طارمى بهترین 
بازیکن اژدها (پورتو) در این مسابقه بوده، از تیتر «طارمى 
موشک پرتاب کرد» اســتفاده کرده اســت. این روزنامه 
همچنین صفحه نخســت خود را به عکســى از شــادى 

طارمى  اختصــاص داده و بــه گل 
مسابقه پرداخته است.گــزارش 

مربى تیم ملى فوتبال کشورمان در خصوص شرایط کنونى 
هانوفر، علت لقب هلى کوپتر و آرزوى مربیگرى در بوندس 

لیگا صحبت کرد.
وحید هاشــمیان اظهار کرد: من همه بازى هاى تیم هاى 
سابقم را مى بینم. ایرانى ها عاشق فوتبال هستند و با فوتبال 
زندگى مى کنند. تمام فرزندان من مى خواهند یک ســتاره 

شوند.
وى ادامه داد: در خصوص لقــب هلى کوپتر باید بگویم که 
در زمان دوران بازیگرى ام در باشــگاه هامبورگ، فرانک 
پاگلزدورف به من گفت که شــبیه هلى کوپتر هســتم زیرا 
مى توانم خوب بپرم و ضربه بسیار خوبى با سر بزنم. این لقب 
با من با من ماند و در تیم هاى بوخوم، هانوفر و حتى بایرن 

در کنار من بود.
هاشمیان گفت: هانوفر نیازمند تقویت است ولى باز هم من 
فکر مى کنم این تیم مى تواند به بوندس لیگاى یک صعود 
کند. در ضمن این تیم اکنون شانس بزرگى براى قهرمانى 
در جام حذفى آلمان دارد. باید با الیپزیگ روبه رو شــود که 

تیم بسیار خوبى است. 
وى در انتها ادامه داد: من براى هانوفر سه سال بازى کردم. 
شهر اینجا فوق العاده است. این تیم به لیگ دسته اول تعلق 
دارد و شما باید این اســتراتژى را توسعه دهید. یک روزى 
دوست دارم در بوندس لیگا مربى تیمى شوم که براى آنها 
بازى کرده ام ولى در حال حاضر براى همکارانم صمیمانه 

مى کنم.آرزوى موفقیــت 

پلیــس ســوئد در حــال انجــام تحقیقاتى در باشــگاه 
اوسترشوندس است که در فروش دو بازیکن خود از جمله 

سامان قدوس کالهبردارى کرده است.
یک نشــریه ســوئدى فاش کرد کــه در ایــن پرونده 
کالهبردارى، عالوه بر باشــگاه اوسترشوندس دو باشگاه 

واتفورد انگلیس و آمیان فرانسه هم درگیر هستند.
ماجــرا به فروش ســامان قــدوس و «کن ســما» دو بازیکن 

اوسترشوندس به باشگاه هاى آمیان و واتفورد انگلیس بر مى گردد. 
قدوس که بازیکن تیم ملى ایران هم هســت، در سال 2018 راهى 

آمیان شد.
تحقیقات نشان مى دهد که اوسترشوندس 3 میلیون کرون از این انتقاالت 

کم دارد و این مبلغ ناپدید شده است.
«کاترینا تورنگن» مدیر عامل موقت اوسترشــوندس این خبر را تایید کرد 
و گفت: ما نمى توانیم ســه میلیون بدهیم. یک وکیــل داریم که روى این 

موضوع کار مى کند. 
اوسترشوندس ابتدا قرار بود قدوس را به تیم اوئسکا اسپانیا بفروشد که زیر 
توافق زد و بازیکن ایرانى خود را به لیگ فرانسه منتقل کرد. همین مسئله 
باعث شد تا فیفا این باشــگاه ســوئدى را از نقل و انتقاالت محروم کند و 
جریمه 4 میلیــون یورویى و چهار ماه محرومیت هم نصیب قدوس شــد؛ 
هرچند که بخشى از این آرا در دادگاه عالى ورزش بازنگرى و اوسترشوندس 

تبرئه شد.

بازتاب درخشش ستاره ایرانى در پرتغال

هاشمیان:  یک روز مربى تیمى در بوندس لیگا مى شوم

اوسترشوندس درگیر 
پرونده کالهبردارى از 

فروش قدوس!

 تیمى که دیگر مدعى نیست

سپاهان و ناباورى ادامه دار 
در لیگ برتر

ریشه مشکالت ذوب آهن در سال هاى اخیر از زبان مدیرعامل این باشگاه

غفلت از بازیکن سازى و عدم ثبات در کادر فنى
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در مورد وضعیت 

این مجموعه توضیح داد.
علیرضا احسانى در برنامه گفتگوى ویژه خبرى 
سیماى اصفهان به دســتاوردهاى اخیر این 
باشگاه پرداخت و گفت: از ابتداى سال جارى 
10 مقام قهرمانى و نایب قهرمانى توسط این 
باشگاه کسب شده اســت که در بین باشگاه 

هاى کشور کم نظیر است. 
وى افزود: هم اکنون 28 تیم از باشگاه ذوب 
آهن در رده هاى سنى مختلف آقایان و خانم ها 
در مسابقات مختلف کشورى و استانى حضور 
دارند و حدود750 ورزشکار و 200 مربى نیز در 

این باشگاه فعالیت مى کنند.
احسانى با اشــاره به اینکه ذوب آهن به دلیل 
زیرساخت هاى خوبى که دارد کارنامه موفقى 
در استعدادیابى و بازیکن سازى دارد ، افزود : 
باشگاه بر اساس منابع و ظرفیت هاى موجود 
برنامه ریزى مى کند و ممکن است یک رشته 
به دلیل محدودیت ها حذف شــود اما با رفع 

محدودیت ها دوباره فعال مى شوند.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن افزود: این باشگاه 
به تمام تعهدات خود عمل مــى کند اگر چه 
گاهى تاخیر پیش مى آید اما تعهدات به طور 

کامل پرداخت مى شود که در بین باشگاه هاى 
کشور به لحاظ عمل به تعهدات همواره جایگاه 

بسیار خوبى را دارد.
وى افزود: تیم فوتبال ذوب آهن در بسیارى 
دوره هاى لیگ برتر مدعى بوده و این انتظار 
را هواداران دارند که بازهم مدعى باشد. یکى 
از مشکالت چند ســال اخیر ، کمرنگ شدن 
بازیکن سازى در رشته فوتبال بود و همچنین 
تغییرات زیاد در بخش کادر فنى تیم باعث شد 

نتایج مورد نظر حاصل نشود.
احسانى گفت: امســال با حضور آقاى تارتار 
به عنوان سرمربى، شــرایط بهترى را براى 

تیم فوتبــال انتظار داریم و توجه ایشــان به 
جوانــان و گرایش به بازیکن ســازى باعث 
شده که به کســب نتایج بهتر امیدوار باشیم. 
در این راستا بیش از 11 بازیکن تیم امید ذوب 
آهن در کنار تیم بزرگساالن حضور دارند که 
نشان از پرورش اســتعدادهاى پایه براى تیم 

بزرگساالن دارد. 
وى افزود: ایران در عرصــه بین المللى تنها 
در دوپرونده پیروز شــده اســت کــه هر دو 
مربوط بــه ذوب آهن اصفهان اســت و این 
نشــانگر ســازماندهى خوب این باشــگاه 

مى باشد.

فهرستى از مســن ترین فوتبالیست هاى جهان 
منتشــر شــده اســت. در صدر این فهرست، 
کازویوشى میورا فوتبالیست 54 ساله ژاپنى قرار 
دارد. وى که به تازگى قرارداد خود را هم دوباره 
تمدید کرده است، به نوعى پیرترین فوتبالیست 
فعال به شــمار مى رود. وى از ســال 1986 در 
حدود 36 ســال پیش فوتبالیســت حرفه اى به 
شــمار مى رود، تاریخى که در آن بســیارى از 

ستاره هاى حال حاضر دنیاى فوتبال به دنیا هم 
نیامده بودند.  در فهرســت10 فوتبالیست مسن  
دنیاى فوتبال، پس از میورا، ســاتنلى ماتئوس، 
50 سال، جانلوئیجى بوفون، 44 سال، روماریو، 
43 سال،  روژه میال، 42 سال، تدى شرینگهام، 
42 ســال، پائولو مالدینى، 41 سال، فرانچسکو 
توتى، 40 ســال، رایان گیگز، 40 سال و زالتان 

ایبراهیموویچ، 40 سال قرار دارند.
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بازیکن اژدها (پورتو) در این مسابقه بوده، از تیتر «طارمى
موشک پرتاب کرد» اســتفاده کرده اســت. این روزنامه
همچنین صفحه نخســت خود را به عکســى از شــادى

طارمى  اختصــاص داده و بــهگل 
پرداخته است.گــزارش مسابقه

ی و مرزوى ى
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 ز این انتقاالت 

خبر را تایید کرد 
یم که روى این 

 بفروشد که زیر 
د. همین مسئله 
ت محروم کند و

ب قدوس شــد؛ 
و اوسترشوندس 

مسن ترین 
فوتبالیست هاى 
جهان
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اخطار اجرایى
شماره 976/94 به موجب راى شماره 1122 تاریخ 94/7/30 حوزه اول شوراى حل 
اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه سیدایوب موسوى 
نام پدر : سید حاتم به نشــانى مجهول المکان محکوم است به افزایش نفقه هاى 
فرزند مشترك هرساله طبق شــاخص تورم از ابتداى سال 95 (الزم به ذکر است 
نفقه در تاریخ 94/8/1 مبلغ سیصد هزار تومان بوده است). محکوم له: فریبا موسوى 
قیم میت از سارا موسوى  با وکالت فائزه داورى به نشانى: نجف آباد – مجتمع یاس 

مدینه بن 2 بلوك 8 واحد 4 کد پستى 8514788336 ماده 34قانون اجراى احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به بدهد یا مالى 
معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى که 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید. 1286863/م 

الف - شعبه اول شوراى حل اختالف نجف آباد /12/113

رئیس مرکــز تحقیقات بیمارى هــاى نوپدید و بازپدید 
انستیتو پاستور ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر در 
موج ششــم اپیدمى کرونا که ناشى از غالب شدن سویه 
اومیکرون است، قرار داریم، گفت: این موج بیش از یک 
ماه است که کشــور را درگیر کرده و سبب ابتالى قابل 
توجهى از هموطنان شده است؛ به شکلى که بر اساس 
شواهد موجود ما باالترین موارد ابتال به بیمارى را از ابتدا 

تاکنون در موج ششم تجربه کردیم.
دکتر احســان مصطفوى افزود: براساس شواهد موجود 
و مدل ســازى هاى صورت گرفته به نظر مى رسد که ما 
در موارد ابتال و بسترى و در روزهاى اخیر در مورد موارد 

مرگ، پیک اپیدمى را ســپرى کرده ایم. انتظار داریم در 
هفته هاى آتى شــاهد کاهش قابل توجه مــوارد ابتال، 

بسترى و مرگ باشیم. 
او ادامه داد: در مقایسه با پیک هاى قبلى گرچه موارد ابتال 
به شکل قابل توجهى افزایش یافته است اما با وجود اینکه 
حتى یک مرگ هم مهم است و باید براى جلوگیرى از 
وقوع حتى یک مرگ اقدام کرد، اما موارد مرگ در مقایسه 
با پیک هاى قبلى کمتر بوده است که این موضوع مى تواند 
متاثر از عوامل مختلفى همچون واکسیناسیون باشد که 
ســهم موثرى در پیشــگیرى از ابتال به فرم هاى شدید 

بیمارى داشته است . 

در حال حاضر، میلیون ها نفر از سویه اومیکرون بهبود یافتند 
همچنین به طور کامل واکسینه شــده اند، این افراد معموًال 
ایمنى فوق العاده دارند که باعث شــروع دوباره گردشگرى 

در جهان خواهد شد. 
البته هر چند افراد بهبود یافته و واکسینه شده تا حدودى در 
برابر ابتال به کووید مصونیت دارند، اما متخصصان درباره 
میزان و مدت زمان حفاظت در برابر ویروس کرونا اختالف 

نظر دارند.
محققان در دانشگاه ملى سنگاپور اظهار کردند: خطر ابتال 
به بیمارى شدید براى افراد واکسینه شده و بهبودیافته اندك 
اســت اما همچنان خطر وجود دارد و این افراد در معرض 

احتمال ابتالى مجدد قرار خواهنــد گرفت زیرا خطر ابتال 
به بیمارى کووید در همه جا هســت البته ممکن است این 
بیمارى براى افراد بسیارى، تنها یک بیمارى خفیف و احتماال 

بدون عالمت خواهد بود.
نتایج بررسى ها نشان داده است، با توجه به جهش سریع این 
ویروس، افراد باید همیشه از خود محافظت کنند زیرا هنوز به 
پایان همه گیرى نرسیده ایم و باید براى سفر واکسیناسیون 
کامل (سه دوز)، پوشیدن ماسک، رعایت فاصله فیزیکى و 

تهویه را در نظر گرفت.
افراد با نقص ایمنى همچنین اطرافیــان آنان باید احتیاط 

بیشترى داشته باشند زیرا این ویروس بسیار حیله گر است.

ثبت باالترین موارد ابتال 
در موج ششم

سفر براى بهبودیافتگان از 
اومیکرون بى خطر است؟

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندســى اطلس سیس 
اصفهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
56653 و شناسه ملى 14006033469 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/11/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فرحناز شیروى 
به شماره ملى 1130145069 و سیدرضا 
حسینى به شــماره ملى 1270338226 
و فهیمه فاتحى خوزانى به شــماره ملى 
1141693860 به ســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. مجید هاشــمیان طالخونچه به 
شــماره ملى 1293018759 به سمت 
بازرس اصلى و حبیب اله عرب زاده قهى 
به شماره ملى 1292973420 به سمت 
بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
انتخاب گردیدنــد. روزنامه نصف جهان 
جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى 
شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1286771)

آگهى تغییرات
شــرکت پایانه ســازان راه مهر خمینى شــهر 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 846 و شناســه 
ملى 10260144748 به اســتناد نامه شــماره 
21/80689 مــورخ 1400/11/27 اداره کل 
راهدارى و حمــل و نقل جاده اى اســتان اصفهان 
و صورتجلســه مجمع عمومى عادى به طور فوق 
العاده مورخ 1400/07/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - پرویز ملکوتى ورنوسفادرانى به شماره ملى 
1141025604، ناصر ملکوتى ورنوســفادرانى 
به شــماره ملى 1141514206، محسن توانائى 
مقدم به شــماره ملى 1141086336، ســعید 
توانایى مقدم به شــماره ملــى 1141043513، 
عزت اله ایران نژاد به شماره ملى 1140953281، 
هوشــنگ مختارى ورنوســفادرانى به شماره ملى 
1141002159، منصور ملکوتى ورنوســفادرانى 
به شــماره ملى 1141015196 به عنوان اعضاى 
اصلى هیئت مدیره، محمدرضا استاد به شماره ملى 
1140133578 و منوچهر ملکوتى ورنوسفادرانى 
به شــماره ملى 1141004623 به عنوان اعضاى 
على البــدل هیئت مدیــره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند. - رحیم وطن خواه به شماره ملى 
1818218615، عبدالرســول نقدعلى فروشانى 
به شماره ملى 1815853174 به عنوان بازرسین 
اصلى و مرتضى کریم جعفرى ورنوســفادارنى به 
شماره ملى 1286773997 به عنوان بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب شدند. - ترازنامه 
هاى مالى منتهى به پایان سال هاى 1397 و 1398 
و 1399 تصویب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1286773)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و مهندســى اطلس سیس 
اصفهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
56653 و شناسه ملى 14006033469 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1400/11/12 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد : فرحناز شــیروى بشماره ملى 
1130145069 به ســمت رئیس هیات 
مدیره و فهیمه فاتحى خوزانى بشــماره 
ملــى 1141693860 به ســمت نایب 
رئیس هیات مدیره و ســیدرضا حسینى 
بشــماره ملى1270338226 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شــرکت با امضاى مدیرعامل 
و رئیس هیات مدیره و با مهر شــرکت و 
اوراق عادى و ادارى با امضاى مدیرعامل 
و با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1286776)

آگهى تغییرات
شــرکت پایانه ســازان راه مهر خمینى شــهر 
سهامى خاص به شــماره ثبت 846 و شناسه ملى 
10260144748 به اســتناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/11/02 و به استناد نامه شماره 
21/80689 مورخ 1400/11/27 اداره کل راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - پرویز ملکوتى ورنوسفادرانى به کدملى 
1141025604 به عنوان رئیس هیئت مدیره، ناصر 
ملکوتى ورنوسفادرانى به کدملى 1141514206 
به عنوان نایب رئیس هیئــت مدیره، عبدالمحمود 
خلیلى فروشــانى به کدملــى 1141525895 به 
ســمت مدیرعامل (خارج از اعضا)، سعید توانائى 
مقدم به کدملــى 1141043513، عزت اله ایران 
نژاد به کدملــى 1140953281، منصور ملکوتى 
ورنوسفادرانى به کدملى 1141015196، هوشنگ 
مختارى ورنوسفادرانى به کدملى 1141002159، 
محسن توانائى مقدم به کدملى 1141086338 به 
عنوان اعضاى هیئت مدیره تا تاریخ 1402/07/26 
انتخاب شدند. - مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت 
مدیره مى باشد. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاى مدیرعامل - رئیس هیئت مدیره 
- نایب رئیس هیئت مدیره یا یکى از اعضاى هیئت 
مدیره به انتخاب هیئت مدیره متفقاً و با مهر شرکت 
و با 3 امضا معتبر است. سعید توانائى مقدم (عضو 
هیئت مدیــره) به عنوان یکــى از صاحبان امضا از 
طرف هیئت مدیره تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1286824)

آگهى تغییرات
شرکت ارتقاء سالمت آناهید سهامى خاص 
به شــماره ثبت 62856 و شناســه ملى 
14008517694 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده 
مــورخ 1400/06/13 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: - مریم طباطبائیان به شماره 
ملى 1288819560، اکرم حاجى بابائى 
علویجه به شــماره ملى 1757357882 
و علیرضــا طباطبائیان به شــماره ملى 
1292590051 به عنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
- ســعید مختاریان زواره به شماره ملى 
1189548631 به عنوان بازرس اصلى 
و احســان طالب زاده جزى به شــماره 
ملى 1286055202 بــه عنوان بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشــار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین 
شد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1286996)

آگهى تغییرات
شرکت دیاکو صنعت آیریک سهامى خاص 
به شــماره ثبت 53785 و شناســه ملى 
14004768836 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/04/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمدعلى 
احسان پور به شماره ملى 1285387740 
و ایمان احســان پــور به شــماره ملى 
1285947282 و شــیرین شفیعى فر 
به شماره ملى 1292579455 به سمت 
اعضاء اصلــى هیات مدیــره براى مدت 
دوســال انتخاب گردیدند. شیرین دادور 
به شماره ملى 1292046491 به سمت 
بازرس اصلى و امین عادل زاده به شماره 
ملى 1270592327 به سمت بازرس على 
البدل براى مدت یکســال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1286998)

آگهى تغییرات
شرکت ثمین سنگ سنایى سهامى خاص به شماره ثبت 1571 و شناسه ملى 10260625060 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1400/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :آقاى احسان ثنائى به شــماره ملى 1141310831 و آقاى یزدان ثنائى 
ورنوسفادرانى به شماره ملى 1130009785 و آقاى احمدرضا ثنائى به شماره ملى 1142245373 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند . آقاى جعفر چاوشیان به شماره ملى 3873850028 به سمت بازرس اصلى و آقاى نادر سنایى ورنوسفادرانى 
به کد ملى 1142363041 به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1287001)

آگهى تغییرات
شرکت اصفهان پارتیشن شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1226 و شناسه ملى 10260174547 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احسان ثنائى به شماره ملى 1141310831و یزدان ثنائى 
ورنوسفادرانى به شماره ملى 1130009785و احمدرضا ثنائى به شماره ملى 1142245373 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند جعفر چاوشیان به شماره ملى 3873850028 به سمت بازرس اصلى و نادر سنایى ورنوسفادرانى به کد 
ملى 1142363041 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدندروزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1287006)

آگهى تغییرات
شرکت سخت کار آینده سهامى خاص به شماره ثبت 9913 و شناسه ملى 10260309918 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1400/11/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - محسن جعفرى ملک آبادى به شماره ملى 6209715771 به سمت بازرس اصلى و على صادقى چمگردانى به شماره ملى 1160192766 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشر آگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1286826)

آگهى تغییرات
شرکت حمل و نقل بین المللى شایان راه ترابر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 59122 و شناسه ملى 10102137909 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/10/15 و نامه 
شماره 21/79512 مورخ 1400/11/23 اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان شاهین 
شهر و میمه ، بخش مرکزى ، شهر شاهین شهر، محله فیض ، خیابان رودکى ، خیابان جامى ، پالك 50 ، طبقه منفى 1 کدپستى 8319734841 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1286774)

آگهى تغییرات
شرکت اصفهان پارتیشن شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 1226 و شناسه ملى 10260174547 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/12/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
احمدرضا ثنائى به شماره ملى 1142245373 به سمت رئیس هیات مدیره و یزدان ثنائى ورنوسفادرانى به شماره ملى 1130009785 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و احسان ثنائى به 
شماره ملى 1141310831 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى وتعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1286997)

آگهى تغییرات
شرکت ارتقاء سالمت آناهید سهامى خاص به شماره ثبت 62856 و شناسه ملى 14008517694 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علیرضا 
طباطبائیان به شماره ملى 1292590051 به سمت رئیس هیئت مدیره، اکرم حاجى بابائى علویجه به شماره ملى 1757357882 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم طباطبائیان به 
شماره ملى 1288819560 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1287008)

عضو هیئت علمى گروه داخلى اعصاب دانشگاه 
علوم پزشکى اصفهان گفت: عالوه بر سن افراد 
مبتال به بیمارى آلزایمر، ریزفاکتورهاى دیگرى 
مانند ابتال به فشــار خون، دیابت و بیمارى قلبى 
ریسک خطر آن ها به ویروس کووید19 و شدت 

این بیمارى را افزایش مى دهد.
محمد زارع درخصوص ابتالى بیماران آلزایمرى 
به ویروس کوویــد 19 و بروز فراموشــى چند 
هفته اى بیــن این بیماران اظهــار کرد: بیمارى 
آلزایمر از سن 65 سالگى به بعد اتفاق مى افتد و 
در سنین پایین تر وارثت در بروز این عارضه نقش 
دارد. اختالل حافظه اخیر در بروز بیمارى آلزایمر 
مؤثر است و به تدریج این بیمارى گسترش پیدا 
کرده و حافظه بلندمدت را تحت تأثیر قرار مى دهد. 
از یاد بردن انجام کارها و گیجى در زمان و مکان 

در بین بیماران وجود دارد.
وى اضافه کرد: بیماران آلزایمرى دچار فراموشى 
لحظه اى مى شــوند و مرتب ســوال ها را تکرار 
مى کنند. کرونا، پدیده نوظهورى اســت و نیاز به 

بررســى و انجام تحقیقات زیادى دارد تا احتمال 
اینکه کرونا باعث اختالل حافظه بیماران مى شود 
یا خیر و گزارش هایى در این زمینه، بیشتر مورد 
بررسى قرار گیرد. برخى بیماران کرونایى که مورد 
بررسى قرار گرفته اند، دچار اختالل حافظه شدند.

این استاد دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تاکید 
کرد: معموًال بیماران مبتال به آلزایمر نمى توانند 
کارها و فعالیت ها را مانند گذشــته انجام دهند 
و دچار اختالل هایى در خواب مى شــوند. براى 
پیشگیرى از بیمارى آلزایمر اصالح خواب بسیار 

مهم است.
زارع با بیان اینکه بیماران آلزایمرى دچار تغییر در 
شخصیت و رفتارى فردى مى شوند، تصریح کرد: 
این بیماران بسیار بداخالق، تهاجمى و بى حوصله 
مى شــوند به نوعى که دیگران آن ها را افسرده 
مى پندارند. آن ها در اثر ابتالء به آلزایمر دچار تغییر 
شخصیت مى شوند. ایجاد شک، تردید و اختالل 
در قضاوت از عالئم آلزایمر در گروه سنى 65 سال 

به باال است.

وى درباره تأثیر بیمارى آلزایمر بر شــدت کرونا 
گفت: عالوه بر سن افراد مبتال به بیمارى آلزایمر، 
ریزفاکتورهاى دیگــرى مانند ابتالء به فشــار 
خون، دیابت و بیمارى قلبى ریســک خطر آن ها 
به ویروس کووید -19 و شــدت این بیمارى را 

افزایش مى دهد.
این اســتاد دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
خاطرنشان کرد: بیماران آلزایمرى در این گروه 
سنى در معرض خطر بیشــتر ابتالء به ویروس 
کووید 19 قرار دارند؛ این افراد حتمًا ســه نوبت 
واکســن کرونا را براى پیشگیرى از ابتالء به این 

ویروس منحوس تزریق کنند.
زارع با اشــاره به اینکه اگر بیمــاران آلزایمرى 
مبتال به ویروس کووید 19 شــوند، احتمال دارد 
شرایط بدترى را تجربه کنند، گفت: اگر بیماران 
آلزایمرى مبتال به کروناى شــدید شوند تحت 
تنفس مصنوعى قرار مى گیرند و دچار گیجى حاد 
مى شوند که این اتفاق، باعث ایجاد اختالل حافظه 

در بین آن ها مى شود.

خطر ابتال به ویروس کرونا در بیماران آلزایمرى

همانطور که دنیا وارد ســومین ســال همه گیرى شده است، 
تشخیص مبتالیان به کووید و همچنین عفونت هاى ناشى از 

این ویروس دشوارتر مى شود.
امروز بسیارى از بیماران از عالئم کالسیک مانند تنگى نفس یا 
از دست دادن حس چشایى و بویایى شکایت ندارند؛ در عوض 
طیف وسیعى از عالئم کامال متمایز از یکدیگر را تجربه مى کنند 

که یکى از این عالئم زبان کووید است.
تاکنون مشخص شده کووید به ســالمت دهان مبتالیان نیز 

آسیب مى رساند. بسیارى از بیماران از برجستگى ها و تورم هاى 
روى زبان شکایت مى کنند و بســیارى نیز زخم هاى دهانى را 
گزارش کرده اند. چنین عالئمى مى تواند باعث ناراحتى هنگام 

غذا خوردن شود.
کارشناسان مى گویند زبان کووید مى تواند توسط ویروس و به 

دلیل مصرف زیاد داروهاى آنتى بیوتیک ایجاد شود.
مواردى از زبان کووید در طول موج اومیکرون گزارش شــده 
اســت. تیم اســپکتور از محققان در زمینه بیمــارى کووید و 

اپلیکیشن زویى کووید اظهار کرد: ما شاهد افزایش روزانه تعداد 
زبان کوویدى و زخم هاى عجیب دهان بوده ایم؛ بنابراین اگر 

عالئم عجیب یا حتى سردرد و خستگى دارید، در خانه بمانید.
شاید به این دلیل که این عالئم کمتر گزارش شده و نسبت به 
سایر عالئم ویروس شدت کمترى دارد، چنین موضوعى کمتر 
در زمره عالئم کویید آمده است. با این حال سازمان بهداشت 
جهانى هشــدار داده که عالئم اومیکــرون را نباید به عنوان 

سرماخوردگى خفیف و آنفلوآنزا نادیده گرفت.

عالمت دهانى 
از ابتال به 
اومیکرون 
خبر مى دهد

روى موج کووید-19

عوارض کووید طوالنى 
تا یکسال مى ماند

   مهـر | رئیـس مرکز تحقیقـات ویروس شناسـى 
دانشـگاه علوم پزشـکى شـهید بهشـتى گفـت: طبق 
مطالعات انجام شده بیش از 85 درصد بیماران کووید 19 
طوالنى از عوارض آن حتى پس از یکسال شکایت دارند.  
علیرضا ناجى اظهار کرد: اگرچه کووید 19 در عرض 14 
روز فروکش مى کند اما برخى از بیماران شکل بلند مدت 
(کووید طوالنى) را تجربه مى کنند. وى افزود: در کووید 
19 طوالنى عالمت ها براى مدت طوالنى یعنى چندین 
ماه پس از عفونت اولیه باقى مى ماند. ناجى گفت: طبق 
مطالعات انجام شده بیش از 85 درصد بیماران مبتال به 
کووید طوالنـى از عـوارض آن حتى پس از یک سـال 
شـکایت دارند. به گفته وى، هیچ درمانى بـراى کووید 
طوالنى مدت به جـز توصیه هاى عمومى، توانبخشـى 
و خود مراقبتى وجود ندارد با ایـن حال گمان مى رود که 
واکسیناسیون علیه کرونا مى تواند در بهبود طوالنى مدت 
عارضه هاى کرونا اثربخش باشد، اما شواهد کمى براى 
این احتمال وجود دارد. رئیـس مرکز تحقیقات ویروس 
شناسـى دانشـگاه ادامه داد: در مطالعـه اى که محققان 
فرانسـوى انجـام داده اند دریافتنـد که مى توان شـدت 
عارضه هاى کرونـا بر کیفیـت زندگى افـراد را با کمک 

واکسن ها تغییر داد.

مرگ اندك کودکان
   ایرنـا | مقام ارشـد سـتاد ملى مقابله با کرونا گفت: 
موارد مرگ و میر کودکان بر اثر ابتال به اومیکرون قابل 
توجه نیست. حمید سورى افزود: موارد مراجعه سرپایى 

و بسترى کودکان باال بوده اما مرگ و میر اندك است.
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مدیر کنترل حیوانات مضر شــهرى شــهردارى تهران از 
واگذارى 36 درصد از 8 هزار و 447 قالده سگ زنده گیرى 
شده به شهروندان تهرانى از ابتداى امسال تا دى ماه 1400 
خبر داد. حبیب میکائیلى گفت: ماه گذشته 400 قالده سگ 
در تهران رها سازى شده بود؛ این موضوع باعث مى شود که 
منابع داخلى شهر تهران هم صرف سگ هاى اطراف شود و 

منابع تهران هدر رود.

معاون فرهنگى دانشــجویى دانشــگاه آزاد اردبیل از ارائه 
بسته هاى تشــویقى براى دانشــجویان فعال فرهنگى در 
دانشگاه آزاد اردبیل خبر داد و گفت: تاثیرگذارى برنامه هاى 
فرهنگى در کاهش آسیب هاى اجتماعى نیاز به یک تحقیق 
پژوهشــى دارد. محمدتقى معصومى گفت: در ابتداى ورود 
دانشجویان به دانشگاه، فرم هایى طراحى شده و در اختیار 
دانشجویان قرار مى گیرد که در این فرم ها نوع عالقمندى 
و فعالیت دانشجویان مشخص شده است که با عالمت زدن 
آن دانشجویان شناسایى و براى فعالیت در آن حوزه جذب 

مى شوند.

واگذارى سگ هاى
زنده گیرى شده

ارائه بسته هاى تشویقى

02

محمد مهدى طهرانچى رئیس دانشگاه آزاد اسالمى  در 
مراسم کلنگ زنى دانشــگاه آزاد اسالمى واحد فردیس با 
اشاره به اینکه استان البرز از استان هاى رو به رشد و داراى 
بزرگترین صنایع دانش بنیان است، تصریح کرد: دانشگاه 
باید با تغییر جهت، خود را در خدمت جامعه و مردم استان 
ببیند و در جهت اشتغال و کم کردن آسیب هاى اجتماعى 

حرکت کند.

نقش مهم دانشگاه 

آگهى تغییرات
شرکت ثمین سنگ سنایى ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 1571 و شناســه ملــى 10260625060 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/12/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آقاى احسان ثنائى شماره 
ملى 1141310831 به سمت رئیس هیات مدیره آقاى 
یزدان ثنائى ورنوسفادرانى شماره ملى 1130009785 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقاى احمدرضا ثنائى 
شماره ملى 1142245373 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى خمینى شهر 

(1287005)

آگهى تغییرات
شرکت تعاونى مصرف کارگران پلى اکریل به شماره ثبت 2074 و شناسه ملى 10860178677 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/04/05 و نامه شماره 74860 - 
1399/12/19 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد 
زیر به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ثبت موضوع فعالیت بشرح 
ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: خرید و فروش مواد اولیه و تولیدات و نیاز شرکت 
پلى اکریل، خرید و فروش الیاف و نخ پلى اســتر و الیاف اکریلیک-اخذ تســهیالت بانکى و تنزیل 
اعتبارات اسنادى داخلى و استفاده از تسهیالت LC داخلى، بانکى و سرمایه گذارى-واردات مواد اولیه 
اصلى و کمکى شرکت پلى اکریل و ترخیص کاال از گمرکات و مبادى ورودى کشور و فعالیت هاى مرتبط 
با بازرگانى خارجى( جهت شرکت) ، کارت بازرگانى( جهت شرکت) و فعالیت تجارى در صورت لزوم 
پس از کسب مجوز هاى الزم تغییر در تبصره 2 ماده 21: نحوه دعوت از مجامع و اعالم تصمیمات آن 
از طریق روزنامه هاى کثیراالنتشار انجام گیرد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1287097)

آگهى تغییرات
شرکت فرهنگى قرآنى ابا صالح المهدى عج آران و بیدگل موسسه غیر تجارى به شماره ثبت 54 و 
شناسه ملى 10260016642 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ و 1400/10/18 و نامه 
2021/1/11541 مورخ 1400/10/28 فرماندارى اران وبیدگل تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا 
امین پور با کدملى 6199629876 به عنوان رییس هیأت مدیره و على نا صریان آرانى با کدملى 
6199145607 به عنوان نائب رییس هیأت مدیره و حسن امین پور با کدملى 6199922972 به 
عنوان خزانه دار و مجتبى استاد میرزائى آرانى با کد ملى 6199682858 به عنوان عضو اصلى هیات 
مدیره و مریم ناصریان آرانى با کدملى 6199145593 به عنوان مدیرعامل براى 2 سال انتخاب 
شدند . امضاى کلیه اسناد و اوراق بهادار بشرح زیر است :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با 
امضاى مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاى رئیس هیات مدیره ویا نائب رئیس با 
مهر موسسه معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى آران و بیدگل (1287188)

این روزها شــاهد افزایش خودکشى در جامعه هستیم. 
هنوز یک سال از مرگ آزاده نامدارى نگذشته است که 
زهره فکورصبور دســت به خودکشى مى زند و انجمن 
علمى پیشگیرى از خودکشى هم اعالم مى کند که شاهد 
افزایش خودکشى در جامعه هستیم؛ از کودك و نوجوان 
گرفته تا سلبریتى و مردم عادى. اما چه چیز سبب مى شود 

تا فردى دست به خودکشى بزند؟
خودکشى پدیده اى حیرت انگیز و معماگونه است؛ در واقع 
عملى ا ست از روى قصد و نیت که به مرگ فرد منتهى 
مى شود. افراد در سرتاسر دنیا به دالیل گوناگون دست به 

خودکشى مى زنند که شمارشان هم کم نیست.
عوامل بســیارى در هدایت افراد به ســوى خودکشى 
تاثیرگذارند و نمى توان در مورد همه یک نسخه پیچید و 
به یک شکل داورى کرد چنان که گاه از خودکشى افرادى 
مشهور مانند سلبریتى مى شنویم که بسیارى در آرزوى 
داشتن زندگى آن ها بودند. هنوز یک سال از مرگ آزاده 
نامدارى نگذشته است که امروز خبر خودکشى بازیگر 

دیگرى را مى شنویم.
ازسوى دیگر دبیر کمیته پیشگیرى از خودکشى انجمن 
علمى روا ن پزشکان ایران مى گوید: از سال 1384 تاکنون 
خودکشى روند صعودى داشــته است. بیشترین میزان 
خودکشى در گروه افراد با مشاغل آزاد، بیکار و خانه دار 
است که تایید کننده نقش وضعیت نابسامان اقتصادى در 

اقدام به خودکشى است.
اما به راستى چه عواملى در خودکشى موثرند؟ چرا این 
روز ها شاهد افزایش خودکشى در کشور حتى درمیان 

کودکان و نوجوانان هستیم؟
دکتر سعید ایمانى، روان شناس و عضو هیئت علمى و 
استاد دانشگاه شهید بهشتى در این زمینه به جامعه 24 
مى گوید: این روز ها شاهد افزایش خودکشى نه تنها در 
ایران بلکه در دنیا هستیم که دالیل و عوامل گوناگونى 
دارد. امروز افراد در جامعه براى پایش ســالمت روح و 
روان خود چه کار هایى انجام مى دهند؟ آیا مردم مى دانند 
دقیقا براى این کار باید چه کنند؟ آیا در این زمینه آموزشى 
به مردم داده شده است تا در درازاى سال به تندرستى و 
ســالمت روان خود اهمیت دهند و آن را ارزیابى کنند؟ 
یکى از مباحثى که در این ارزیابى مورد توجه قرار مى گیرد 
بحث آسیب زدن به خود و دیگرى  است. هنگامى که این 
شاخص پررنگ باشد نشــان مى دهد که شما در یک 

منطقه بحرانى قرار دارید و بــراى عبور از آن باید اقدام 
کنید و کمک بگیرید تا بتوانید درصــدد درمان برآیید. 
اگر این مشکالت درمان نشود افراد با مسائل دیگرى 
روبه رو مى شوند که درمان آن ها بسیار دشوار خواهد بود.

وى ادامــه مى دهــد: افزایــش خودکشــى در ایران 
طبیعى اســت چراکه ما در این زمینه و براى پیشگیرى 
از آن هیچ اقدامى نکرده و نمى کنیــم. آیا در این زمینه 
مباحث آموزشــى داشــته ایم و به مردم در مورد آن ها 
آگاهى داده ایم؟ آیا مسئوالن به مردم گفته اند که براى 
داشتن زیست آرام و مناســب باید چه کنند؟ مشکالت 
اقتصادى و معیشتى چطور؟ آیا مردم مى توانند از عهده 
زندگى خود برآیند؟ نگرانى از آینده دارند یا خیر؟ تمامى 
این ها کاتالیزورهایى  هستند که بر نوع زندگى و روح و 
روان آن ها تاثیر مى گذارند عواملى که ممکن است در 
برخى به خودکشى بینجامد. این استاد دانشگاه اظهار 
مى کند: کارى که امروز در کشور انجام شده این است 
که درگیرى هاى ذهنى مردم افزایش پیــدا کرده، اما 
راه حلى براى آن ها ارائه نشده است؛ همین مسئله سبب 
افزایش نگرانى افراد در جامعه مى شود که پیامد هایى را به 
همراه دارد. ایمانى با تاکید بر این که زنان بیش  از مردان 
خودکشى مى کنند اظهار کرد: زنان و به ویژه در مناطق 
محروم مانند ایالم، کرمانشاه، فارس و خوزستان بیش  از 
دیگران خودکشى مى کنند. فرض کنید دختربچه اى در 
سن کم و بر اساس موقعیت و منطقه محل زندگى ناچار 
است با مردى بسیار بزرگ تر از خود ازدواج کند و همین 
دختر در فیلم ها و فضاى مجازى با دخترى هم سن خود 
روبه رو مى شود که ازدواج که نکرده هیچ بلکه به دنبال 
جهانگردى و آرزو هاى خود اســت، دســت به مقایسه 
مى زند و شدت فقر و فشار هاى اجتماعى بیش  از گذشته 
به او تحمیل مى شود و اگر نتواند آن را بپذیرد دست به 
خودسوزى مى زند تا ترحم اجتماعى به وجود آورد و عمق 

درد و رنجى که متحمل شده است را بیان کند.
وى عنوان مى کند: محرومیت و فشار هاى اقتصادى بر 
افزایش خودکشى ها تاثیر فراوان داشته است چنان که 
بچه هایى را داشتیم که براى نداشتن تبلت و عدم توانایى 
در تهیه آن دست به خودکشى زدند. شوربختانه امروز 
شاهد این هستیم که سن خودکشى هم در کشور دچار 
افت شده است و کودکان و نوجوانان بیشترى نسبت به 

گذشته خودکشى مى کنند.

این روان شناس به تاثیر کرونا بر زندگى افراد و افزایش 
خودکشــى در جامعه اشــاره مى کند و مى گوید: در دو 
سال گذشته کرونا این بیمارى منحوس تاثیرات بسیار 
بدى روى افراد برجاى گذاشته است. امروز بسیارى از 
مردم دچار ترس و نگرانى اند، اما آن را بروز نمى دهند و 
هنگامى که اخبار در مورد آن هم زیاد است این تاثیرات 
منفى روى او افزایش پیدا مى کند و همین مسئله سبب 
مى شــود برخى فرار به جلو کنند و دست به خودکشى 
بزنند. ازسوى دیگر بسیارى از مردم کسب و کارشان با 
مشکل روبه رو شده است و امروز در وضعیت بد اقتصادى 

قرار دارند و انگیزه هاى خودکشى در آن باال مى رود.
ایمانى تصریح مى کند: افراد دیگــرى که در این میان 
بیشتر در معرض خودکشى قرار دارند قشر تحصیل کرده 
کشورند کسانى که داراى شاخص هاى باالى اجتماعى 
هستند درست مانند قشر خبرنگار یعنى کسانى که بیش  از 
دیگران در معرض اخبار بد و شنیدن از آنند بنابراین درد و 
رنج اجتماعى در کنه وجودشان بیش  از دیگر اقشار جامعه 
شکل مى گیرد و همین مسئله آن ها را بیش  از دیگران 

به سوى خودکشى هدایت مى کند.
وى توضیح مى دهد: ما در ارزیابى افــراد 120 الگوى 
رفتارى را بررســى مى کنیم و باید بگویم این افراد جزو 
کسانى اند که بیش  از دیگران در مظان آسیب قرار دارند 
که باید براى آن ها کارى کرد و دولت باید در اندیشــه 

راهکارى براى این اقشار آسیب پذیر باشد.
ایمانى در پایان مى گوید: هنگامى  که جامعه دچار بحران 
است و در وضعیت نامناســبى قرار دارد به همان اندازه 
هم آسیب پذیر است و باید هرچه زودتر براى آن کارى 
کرد. جامعه ما بسیار آسیب پذیر است و مشکالت زیادى 
دارد که براى هیچ یک از آن ها فکر و راه حلى اندیشیده 
نشده است. مردم در مورد بسیارى از آسیب ها از جمله 
خودکشى آگاهى کافى و الزم را ندارند که در این گونه 
موارد باید چه کنند و البته این فرهنگ هم هنوز به صورت 
کامل نهادینه نشده است که درصورت داشتن مشکل به 
مشاور مراجعه کنند. شــوربختانه امروز در کشور بحث 
مسئولیت اجتماعى در نظام روان شناسى و مشاوره کشور 
ژرف و عمیق نیست و براى پیش گیرى از این موضوع 
هیچ اقدامى صورت نمى گیرد بنابراین مســئوالن باید 
به تمامى این مســائل توجه کنند تا شاید بتوانند از آمار 

خودکشى بکاهند.

به انگیزه استقبال زهره فکور صبور از یک مرگ خودخواسته

چرا شاهد افزایش خودکشى در 
اگر چه امروزه با وجود پیشرفت هاى شگرف کشور هستیم؟

روز افزون علم و فناورى و به ویژه صنعت حمل 
و نقل، جا به جایى افراد و اشــیا از نقطه اى به 
نقطه دیگر سریع تر و آسان تر از گذشته شده 
و حتى افراد بسیارى به منظور تحقیق، تفریح 
یا زندگى به صورت انفــرادى و خانوادگى به 
کشور هاى مختلف مهاجرت مى کنند، اما هنوز 
موانع حقوقى، سیاسى و اقتصادى بسیارى در 
مسیر رشد و توسعه تجارت ها به شیوه سنتى 
وجود دارد و این نوع تجــارت نیاز مند صرف 

وقت، هزینه و انرژى بسیارى است.
 اینجا با این سئوال مواجه هستیم که ما اکنون 
باید با وجود این محدودیت ها و موانع به قناعت 
روى بیاوریم و به همان روش تجارت سنتى 
اکتفا کنیم؟ یا اینکه تالش کنیم به جاى انواع 
کاغذى تجارت سنتى، از روش هاى مدرن و 
کم هزینه جهت بر طرف کــردن نیاز خود به 

کاالها و خدمات  بر خوردار شویم؟  
عقل حکم مى کند در چنین شــرایطى براى 
توفیق در رفــع نیازهاى گوناگــون و بقاى 
روابط تجــارى و بازرگانى در ســطح ملى و 
بین المللى و همچنین با هدف ایجاد اشتغال 
و رونق اقتصاد کشور از روش هاى مجازى و 
الکترونیکى تجارت بهره مند شویم  و بکوشیم
 زیر ســاخت هاى تجارت الکترونیکى یا به 
عبارت دیگر، خرید و فروش و بازاریابى بر خط 

را تقویت کنیم.

بازاریابى بر خط 
باید تقویت شود

معاون روابط کار وزارت تعــاون کار و رفاه اجتماعى اخیراً 
گفته اســت که رفع فقر مطلق مورد تاکید رئیس جمهور 
اســت و با اصالح نظام یارانه اى باید بتوان به دهک هاى 

پایین کمک کرد.
آلبرت بغزیان، اســتاد دانشگاه و کارشــناس اقتصادى در 
گفتگو با خبرنگار خبرآنالین و در پاسخ به این پرسش که 
چند درصد از جمعیت ایران در دام فقر هستند؛ گفت: نزدیک 
به 35 درصد از جمعیت ایران در دام فقر هستند و براى رفع 
فقر گام اول مشخص شدن تعریف دولت سیزدهم در این 

حوزه است.
این اســتاد اقتصاد تاکید کرد: در ایران و با چنین شرایطى 
امکان حذف فقیر و یا فقر مطلق وجود ندارد مگر اینکه ثبات 
قیمت ها رخ دهد و شغل براى افراد به صورت تضمین شده 
ایجاد شود و دولت اعالم کند که حتما بیمه بیکارى مى دهد 
و پرداخت کند؛ دولت بگوید حتما قیمت ها را حفظ مى کند 
و این کار را حتما انجام دهد؛ آن هنگام اگر فقر مطلق مثال 
امروز براى هر نفر برابر با یک میلیون تومان باشد در سال 
آینده یک میلیون باقى خواهد ماند، اما اگر سال بعد به یک 
میلیون و 200 یا یک میلیون و 400 هزار تومان برسد، دولت 

باید خط فقر را محاسبه کرده و از این سو تعدیل کند.

چند درصد از جمعیت 
کشور در دام فقر هستند؟

ســالمت روان کارگران از مواردى است که کمتر 
مورد توجه و بررسى قرار گرفته و حتى در قوانین کار 
هم مورد تاکید قرار نگرفته است. این درحالى است 
که این بعد از سالمت نه تنها بر رفتار کارى شاغالن 
مى تواند تاثیر گذار باشد که آثار غیرقابل انکار آن بر 
میزان و کیفیت تولیدات یا خدمات ارائه شده توسط 

کارگران نیز مشهود است.
هر قدر شــرایط و نوع کار کارگران سخت تر باشد 
بالطبع تاثیرات آســیب زاترى بر سالمت جسمى و 
روحى آنان خواهد داشــت و کارفرمایانى که اندکى 
تیزهوشى و آگاهى در کار خود داشته باشند به خوبى 

بر این مهم واقف خواهند 
بود که ســالمت روح و 
روان کارگــران درنهایت 
به سوددهى بیشتر مرکز 
تحت مدیریت شان منجر 

مى شود.
شاید بتوان گفت که اعتیاد 
در برخى افراد به دلیل عدم 
برخوردارى از ســالمت 
روان بروز مى یابد، چنین 
افرادى به جاى استفاده از 
خدمات مشاوره به نشئگى 

ناشى از اعتیاد پناه مى برند، برخى دیگر استفاده از مواد 
را به عنوان دارویى براى رسیدن به آرامش و کاستن 
از آالم و استرس هاى روزانه تلقى مى کنند به هر حال 
آمار اعتیاد در جامعه کارگرى از مواردى نگران کننده 
است که سال گذشته اسکندر مومنى دبیر کل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر نسبت به آن هشدار و  از باال بودن 
نرخ شــیوع مصرف مواد مخدر  به ویــژه تریاك در 

بخش کارگرى خبرداده بود.
همان زمان آزاده اولیایى، کارشــناس وقت مسئول 
پیشــگیرى از اعتیاد در محیط کار و فضاى مجازى 
ســازمان بهزیستى کشــور هم عنوان کرده بود: بر 

اساس شیوع شناســى حدود هفت ســال پیش در 
بدبینانه ترین حالت ممکن حدود 30 درصد کارگران 
و در خوشبینانه ترین حالت 21 درصد از کارگران در 

مراکز صنعتى و کارخانه ها اعتیاد دارند.
اما مشکالت مرتبط با تهدید سالمت روان کارگران 
در محیط هــاى کارى به اعتیاد محدود نمى شــود، 
ابراهیم صادقى فر معاون وقت فرهنگى و اجتماعى 
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعى نیز ســال گذشته از 
آمار  33 درصدى افــراد در جامعه کار و تولید با انواع 

اختالالت روانى دست و پنجه نرم مى کنند.
موســوى چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعى 

ایران نیز پیــش از این درگفتگو با رســانه ها عنوان 
کرده بود: «نشانه هاى خوبى از وضعیت انواع مختلف 
آسیب هاى اجتماعى و اختالالت روانى در جامعه کار 
و تولید دیده نمى شود و این مى تواند زنگ خطر جدى 
محسوب شــود، به همین دلیل الزم است سالمت 

روانى و اجتماعى کارگران را جدى بگیریم.»
اگر  اعــداد و ارقام  مرتبط با ســالمت روان در کنار 
مشکالت معیشــتى و عدم امنیت شــغلى و سایر 
مشکالت جامعه کارگرى گذاشته شوند قطعا مى تواند 
هشــداردهنده و نگران کننده بوده و آسیب هاى آن 

حتى جامعه را مورد تهدید قرار بدهد.

سالمت روان کارگران زیر آسیاب فقر و حاشیه نشینى

امام جمعه ساوه گفت: طالق یک آسیب اجتماعى و بحران 
به شمار مى رود که براى کاهش آمار وقوع آن باید جلسه 

ستاد بحران تشکیل شود. 
حجت االسالم جعفر رحیمى با بیان اینکه فاصله گرفتن از 
فرهنگ دینى منجر به بروز آسیب هاى اجتماعى خواهد 

شد، اظهار کرد: وقوع آسیب هاى اجتماعى نظیر طالق 
یک بحران اجتماعى محسوب شده و باید براى کاهش 

آن جلسه بحران تشکیل داد.
وى افزود: در برخى شهرها از هر دو ازدواج یک مورد به 
طالق ختم مى شود و به قدرى قبح این معضل شکسته 

شده است که بجاى جشن ازدواج شاهد برگزارى جشن 
طالق در جامعه هستیم. امام جمعه ساوه گفت: در شرایطى 
هستیم که ازدواج، فرزندآورى و طالق به بحران تبدیل 
شده است. متاسفانه نگرشى در سال هاى قبل با شعار غلط 
فرزند کمتر زندگى بهتر در جامعه شکل گرفت و نتیجه آن 

این شد که جامعه به سمت سالمندى پیش رفت.
وى تصریح کــرد: براى تشــویق جوانان بــه ازدواج و 
فرزندآورى و کاهش آســیب هاى اجتماعى باید هزینه 
کرد و اعتبارات فرهنگى به سمت و سوى کاهش آسیب ها 

هدایت شود.

براى تشویق 
جوانان به ازدواج 
باید هزینه کرد

ساناز کوتى
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سرپرســت اداره کل آموزش وپرورش اســتان قزوین از 
آغاز طرح شناســایى و معرفى جلوه هاى ویژه معلمى در 
زیست بوم جدید در این اســتان خبر داد. نقى سیاهکالى 
مــرادى همچنین گفــت: مربیان پرورشــى بــا توجه 
به خصوصیات نســل امــروز مى توانند دانــش آموزانى 
اندیشمند و خالق را تربیت کنند که به ارزش هاى اخالقى 
دســت یابند و انسان هاى ســازگار با مهارت هاى کامل 
زندگى باشند و در مقابل آســیب هاى اجتماعى مقاومت

 داشته باشند.

نقش معلمان
در برابر آسیب ها

05

فعاالن اجتماعى از شرایط ســخت کمک به گروه هاى در 
معرض آسیب در سال هاى بحرانى مى گویند. به گفته آن ها 
شرایط سخت اقتصادى و سایر مشــکالت، فعالیت هاى 
مردمى را محدود کرده و بعضى از مراکز را به مرز تعطیلى 
کشانده است. ســازمان هاى مردم نهاد در 2 سال گذشته، 
چالش فراوان داشــتند؛ پاندمى کرونا، شــرایط ســخت 
اقتصادى، تورم، گرانى و تحریم هــا و در کنار آن افزایش 
تعداد مهاجران و گروه هاى آسیب دیده از این شرایط، آن ها 
را وارد دوران ســختى کرد. مجموعه این شرایط سبب شد 
تا آن ها حلقه فعالیت هایشــان را گسترده تر کرده و این بار، 
معیشت و تامین نیاز هاى اولیه زندگى گروه هاى آسیب دیده 

را در مرکز توجه شان قرار دهند.

فعالیت  بر لبه تیغ
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آگهى مزایده امالك مازادبر نیاز بانک ملى ایران  استان اصفهان
بانک ملى ایران اداره امور شعب استان اصفهان در نظر دارد، تعدادى از اموال مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   : مزایده         مزایده دستگاه اجرایى .    مزایده گر ، مزایده شماره 2000001195000006مربوط به اموال غیر منقول بر مبناى قیمت پایه مزایده ، با وضعیت 
موجود و به صورت نقدى ، متصرف دار و غیر متصرف دار به فروش برساند . متقاضیان مى توانند ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتى فوق الذکر و مطالعه ضوابط و مقررات مربوطه ازساعت 08:00 صبح  مورخ 1400/12/11 لغایت ساعت 14:00 مورخ 1400/12/24 به سامانه فوق الذکر پیشنهاد قیمت خود را همراه با اوراق تکمیل شده مزایده 

حداکثر تا مهلت مقرر از طریق سامانه ستاد ، ثبت و بارگذارى نموده و سواالت احتمالى خود را در زمینه اموال مورد مزایده ، با شماره تلفن 32247380 (واحد امالك اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان) مطرح نمایند. 
توضیحات : 

1- بانک ملى ایران در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات واصله مختار است.
2- پیشنهادات فاقد سپرده یا داراى سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش ، مبهم و مشروط مردود است.

3- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه هاى مزایده الزامى است.
4- متقاضیان جهت شرکت در مزایده مى بایست پس از مراجعه به آدرس الکترونیکى فوق الذکر و انتخاب اموال مورد نظر ، جهت شرکت در مزایده نسبت به تهیه توکن از دفاتر منتخب خدمات پیشخوان دولت اقدام و پس از ثبت نام در سامانه جهت امضاء الکترونیکى، نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند. متقاضیان مى توانند 

براى دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه با کارشناسان سامانه تدارکات الکترونیکى دولت با شماره تلفن 41934 – 021 تماس حاصل نمایند . 
5- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5 ٪ قیمت پایه مزایده است که متقاضیان مى بایست به یکى از دو روش پرداختى تصریح شده در سامانه ستاد، از طریق درگاه سامانه و یا وجه مورد نظر را به حساب شماره 0110490056006 به نا م اداره امور شعب بانک ملى استان اصفهان واریز و تصویر رسید پرداخت شده را در سامانه 

ستاد بارگذارى نمایند.
6- کلیه پاکتهاى حاوى پیشنهادات متقاضیان راس ساعت 10:00 مورخ 1400/12/25 به صورت الکترونیکى از طریق سامانه ستاد بازگشایى و از طریق آدرس الکترونیکى به اطالع متقاضیان خواهد رسید. 

7- در خصوص امالك متصرف دار ، به برنده مزایده وکالتنامه کارى جهت انجام امور قانونى اعطاء گشته و کلیه هزینه هاى مربوط به اخذ استعالم در ارتباط با نقل و انتقال ، تنظیم وکالتنامه و سایر موارد برعهده خریدار مى باشد. 
8- با توجه به اعالن قبلى بانک مبنى بر متصرفدار بودن یا تخلیه امالك ، بانک از پذیرفتن هر گونه اعتراض از متقاضیان ، معذور مى باشد. 

9- هزینه آگهى و کارشناسى بر عهده خریدار بوده و هزینه هاى مذکور مى بایست بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانک واریز گردد.
10-  در صورتى که مبالغ پیشنهادى خریداران به یک میزان باشد اولویت فروش با شرایط نقدى است.

11-  کلیه اموال مشمول فروش نقدى با قیمت پایه مزایده بوده و امالك متصرف دار ، با ارائه وکالتنامه به فروش مى رسد و بانک هیچ گونه مسؤولیتى در قبال تخلیه آن ندارد. 
12- بازدید از کلیه امالك الزامى است و در وضعیت موجود واگذار مى گردد . 

م.الف:1286951روابط عمومى بانک ملى استان اصفهان

نوبت دومنوبت دوم

صورت امالك جهت واگذارى در سومین دوره مزایده امالك تملیکى بانک ملى اداره امور شعب استان اصفهان سال 1400
مساحت اعیانمساحت عرصه کاربرى نوع ملک آدرسردیف 

نحوه فروش مبلغ پایه مزایده میزان مالکیت وضعیت کنونى پالك ثبتى ( تقریبى)

خ خاقانى کوچه شهید جهانگیر سلطانى پالك 550 1
سه دانگ مشاع متصرفدار85فرعى از 1310اصلى-185/01تجارى واحد تجارىساختمان صدارا طبقه همکف

فروش نقد و اقساط -50 % نقد مابقى اقساط 36 ماهه 78,630,000,000از ششدانگ
بدون تنفس با نرخ 18 %

بهارستان-خیابان ولیعصر جنوبى-خیابان زمزم-2
5797فرعى از 270178مسکونى خانه ویالیى-زمزم6-پالك303

%100نقد24,580,000,000ششدانگتخلیه 2187اصلى

نجف آباد-کهریزسنگ-بلوار ولیعصر-کوى-3
%100نقد9,000,000,000ششدانگتخلیه 7917فرعى از 391اصلى 304/21120مسکونى خانه ویالیى13-پالك22

میدان جمهورى-خیابان امام خمینى-کوچه 4
فروش نقد و اقساط -50 %نقد مابقى اقساط 36 ماهه 13,500,000,000ششدانگتخلیه 1924فرعى از 16اصلى90/2580مسکونى خانه ویالیىمسجدالمرتضى (20)-پالك36

بدون تنفس با نرخ 18 %
کاشان-نبش خیابان باباافضل-جنب داروخانه دکتر 5

فروش نقد و اقساط -50 %نقد مابقى اقساط 36 ماهه 76,250,000,000ششدانگتخلیه 7فرعى از 1967اصلى *152/50___زمینیوسفى 
بدون تنفس با نرخ 18 %

دفترچه قرارداد -19846304242صنعتى کارخانه نطنز- شهرك صنعتى شجاع آباد - خیابان خیام 65
فروش نقد و اقساط -50 %نقد مابقى اقساط 36 ماهه 24,527,053,000ششدانگتخلیه 42-و-ج

بدون تنفس با نرخ 18 %
دفترچه قرارداد -40156604451صنعتى کارخانه نطنز- شهرك صنعتى شجاع آباد - خیابان خیام 75

فروش نقد و اقساط -50 %نقد مابقى اقساط 36 ماهه 30,492,000,000ششدانگتخلیه 42-و-ج
بدون تنفس با نرخ 18 %

کاشان شهرك صنعتى امیر کبیر (جعفرآباد )خیابان 8
دفترچه قرارداد -412516422139صنعتى کارخانه کمال الملک شرقى خیابان شکوفه 5 پالك 269

فروش نقد و اقساط -50 %نقد مابقى اقساط 36 ماهه 51,402,050,000ششدانگتخلیه 33-و-ج
بدون تنفس با نرخ 18 %

نجف آباد-منطقه صنعتى حاجى آباد -خیابان سوم 9
فروش نقد و اقساط -50 %نقد مابقى اقساط 36 ماهه 153,141,000,000ششدانگتخلیه 79304280179/5صنعتى کارخانه سمت راست

بدون تنفس با نرخ 18 %
اصفهان نبش بلوار آیینه خانه و خیابان شیخ صدوق 10

 B 1509فرعى از 323/83___مسکونى آپارتمان مجتمع پاسارگاد بلوك 6 طبقه 3 واحد
فروش نقد و اقساط -50 %نقد مابقى اقساط 36 ماهه 187,821,000,000ششدانگتخلیه 4924اصلى 

بدون تنفس با نرخ 18 %
اصفهان نبش بلوار آیینه خانه و خیابان شیخ صدوق 11

 B 1491فرعى از 306/30___مسکونى آپارتمان مجتمع پاسارگاد بلوك 2 طبقه 1 واحد
فروش نقد و اقساط -50 %نقد مابقى اقساط 36 ماهه 156,213,000,000ششدانگتخلیه 4924اصلى 

بدون تنفس با نرخ 18 %
اصفهان نبش بلوار آیینه خانه و خیابان شیخ صدوق 12

 B 1488فرعى از 317/3___مسکونى آپارتمان مجتمع پاسارگاد بلوك 8 طبقه 1 واحد
فروش نقد و اقساط -50 %نقد مابقى اقساط 36 ماهه 158,650,000,000ششدانگتخلیه 4924اصلى 

بدون تنفس با نرخ 18 %
اصفهان نبش بلوار آیینه خانه و خیابان شیخ صدوق 13

A 1482فرعى از 259/03___مسکونى آپارتمان مجتمع پاسارگاد بلوك 8 طبقه همکف واحد
فروش نقد و اقساط -50 %نقد مابقى اقساط 36 ماهه 142,000,000,000ششدانگتخلیه 4924اصلى

بدون تنفس با نرخ 18 %
کاشان بلوار چمران خیابان امام موسى صدر نبش بن 14

فروش نقد و اقساط -50 %نقد مابقى اقساط 36 ماهه 23,484,500,000ششدانگمتصرفدار14682فرعى از 49اصلى339/3286مسکونى-تجارى خانه ویالیىبست صدر4
بدون تنفس با نرخ 18 %

اصفهان خیابان سجاد خیابان رحیم ارباب نبش کوچه 15
25542فرعى از 128/0375مسکونى خانه ویالیىقصر(23) 

فروش نقد و اقساط -50 %نقد مابقى اقساط 36 ماهه 91,600,000,000ششدانگتخلیه 50000اصلى
بدون تنفس با نرخ 18 %

اصفهان نبش بلوار آیینه خانه و خیابان شیخ صدوق 16
 A 1498فرعى از4924 317/20___مسکونى آپارتمان مجتمع پاسارگاد بلوك 6 طبقه 2 واحد

فروش نقد و اقساط -50 %نقد مابقى اقساط 36 ماهه 161,823,000,000ششدانگتخلیه اصلى 
بدون تنفس با نرخ 18 %

  بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت     فنی و ســاختمانی بهرام کاران  - سهامى خاص  دعوت 
مى شود در جلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده  که رأس ســاعت  00 :  08   صبح مورخه
12/25/ 1400 روز چهارشــنبه و جلســه مجمع عمومى عــادى بطور فوق العاده رأس ســاعت
00 : 09 صبح  مورخه  25 / 12 / 1400  روز چهارشنبه    به  آدرس : اصفهان ، پل بزرگمهر ، مشتاق دوم ، 
کوچه هوایى انتهاى کوچه سمت چپ کوچه مهدیه ساختمان مینا واحد 1 به کد پستى  8158863351 

تشکیل مى گردد  حضور بهم رسانید.
دستور جلسه : مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده ساعت 00 : 08 صبح مورخه  25 /12 / 1400 

- نقل و انتقال سهام
دستورجلسه  :مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده   ساعت  00 : 09   صبح مورخه  25 /  12  / 1400 

- انتخاب مدیران 
- انتخاب بازرسان

-  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

آگهى دعوت شرکت    فنی و ساختمانی بهرام کاران
  (  سهامى خاص ) شماره ثبت   8363    

شناسه ملى 10260294576

هیئت مدیره شرکت

ما براى دریافت وام  بانکى معموال نیازها 
و شــرایط خاص خود را داریم، گاهى 
دنبال وام فورى، وام ازدواج، وام بدون 
ضامن و گاهى هم به دنبال وام مسکن، 
وام براى خرید خودرو و...  هستیم. چرا 
طرح تســهیالتى انتخاب پاسخى به 

نیازهاى شماست؟
یکى از چالش هایى که عموما مشتریان 
نظام بانکى با دریافت تسهیالت دارند، 
منعطف نبودن شــرایط دریافت وام از 
سوى بانک هاست. طبق سنتى که در 
ســال هاى اخیر در نظام بانکى کشور 
موجود است، مشتریان مجبور هستند، 
شرایطى که بانک ها در ارائه تسهیالت 

دارند را بپذیرند. 
حاال بانک ایران زمین ســعى در تغییر 
این رویکرد دارد.  بانک ایران زمین، در 
راستاى تنوع خدمات خود به مشتریان، 
اصل مهمى را در نظر گرفته است و آن 
قدرت انتخاب مشــترى است. ممکن 
است شما براى دریافت یک وام بانکى 
نیازهاى مختلفى داشته باشید. عالوه 
بر این نیازها، ممکن است براى دریافت 
یک وام بانکى شــرایط خاص خود را 
داشته باشید. مثال بخشى از بودجه مالى 
براى خرید خــودرو را در اختیار دارید و 
براى تامین بخش دیگــرى از بودجه 

خرید، مى خواهید وام دریافت کنید.
یــا در مثالــى دیگــر، مى خواهد وام 
را بــه صــورت کوتاه مــدت یــا بلند 

مدت تســویه کنید و ســود بانکى را 
براســاس شــرایط خود محاســبه و

 انتخاب کنید. 
برهمین اساس، بانک ایران زمین، در 
طرح تســهیالتى انتخاب ایران زمین 
قدرت انتخاب را به شما داده است. این 
طرح شرایط متنوعى را براى مشتریان 

بانک ایــران زمیــن مهیا کــرده که 
مهم ترین آنها عبارت است از: نرخ سود 
سالیانه بین 10تا 18 درصد به انتخاب 
مشترى، تسهیالت تا سقف یک میلیارد 
ریال با امکان واریز و پرداخت و حداقل 

مبلغ افتتاح حساب 50 میلیون ریال.
در صورتى که نیاز به اطالعات بیشتر 

دارید، به یکى از شعبه ها، یا درگاه هاى 
غیرحضورى بانک ایران زمین مراجعه 

کنید.
یکى از مهم ترین ســواالت مشتریان 
بانکــى، در زمان دریافــت وام، نحوه 
محاسبه ســود و اقســاط وام بانکى 
است. مساله اى که در طرح تسهیالتى 
انتخاب ایران زمین، با شفافیت و ارائه 
محاسبه گر تسهیالت براى مشتریان 
به انتخاب دقیق شــما کمک بزرگى 

مى کند. 
بــا این حال، شــرایط دریافــت وام و 
محاسبه سود وام به شــرح زیر است: 
نرخ ترجیهى سود تسهیالت براساس 
میانگین ســپرده گــذارى: 10 درصد 
الى 18 درصــد،  حداقل مبلــغ افتتاح 
حســاب پنجاه میلیون ریال اســت، 
حداکثــر مبلــغ افتتاح حســاب، یک 
میلیــارد ریــال اســت، حداقل مدت 
رســوب ســپرده کوتاه مدت: 3 ماه و 
امکان واریز و برداشت از سپرده وجود

 دارد.
البته در نظر داشته باشید، براى کمک 
هرچه بیشــتر به انتخاب شــما براى 
گرفتن وام، محاســبه گر تسهیالت در 
سایت بانک ایران زمین، قابل دسترس 
اســت که با کلیک بر روى لینک زیر 
مى توانید وارد صفحه ویژه طرح انتخاب 
شــوید و خود وام بانکى مطلوب تان را 

انتخاب کنید. 

حق انتخاب با وام «انتخاب» 
بانک ایران زمین

گالرى شهرى تا 25 اسفندماه به موضوع تأثیرات مثبت نگهدارى از گل ها و گیاهان در منازل و محیط کار اختصاص 
یافته است.

رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندى سازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى اصفهان با اعالم این خبر اظهار 
داشت:  شهردارى اصفهان امسال به منظور افزایش عمر درختان تازه کاشت شده و همچنین ایجاد شرایط بهتر براى 

نگهدارى از درختان، اجرایى شدن طرح درخت بانى به جاى درخت کارى را مد نظر قرار داده است.
احمد رضایى آموزش نگهدارى از گل ها و گیاهان آپارتمانى را یکى از محورهاى برنامه هاى هفته درخت بانى دانست 
و افزود: مضمون تابلوهاى تبلیغات شهرى از 5 تا 25 اسفندماه به این موضوع و تأثیر نگهدارى از گل ها و گیاهان 

آپارتمانى بر افزایش آرامش، بهره ورى، هوش، طراوت، نشاط و تمرکز اختصاص دارد.
وى تصریح کرد: از زمان آغاز این دوره تبلیغات شهرى بازخوردهاى خوبى از سوى شهروندان دریافت کرده ایم و 

گالرى شهرى شهر اصفهان در پایان این دوره به استقبال نوروز خواهد رفت. 

سرزندگى و یکرنگى در گالرى شهرى


