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اگر دلسوز جامعه هستید بانک آسیب هاى اجتماعى ایجاد کنیدشیوه رانندگى ایرانى ها تهاجمى استنوروز امسال با 4 سریالپول توى قلیان است نه املت! شکست غیر منتظره یاران علیپور اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چه نوع 
سرفه اى واقعًا 
نشانه کروناست؟

کشف 786 فقره سرقت طال  از منازل اصفهانى ها
3
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بازگشایى موزه 
موسیقى اصفهان 

در چهارباغ

فوق تخصص ریه درباره اینکه «آیا هر نوع سرفه اى نشان 
از ابتال به کروناست؟»، اظهار داشت: متأسفانه روشى 
وجود ندارد که بگوییم سرفه کردن نشانه کروناست یا 

سرفه فرد، علت دیگرى دارد. دکتر جواد موسوى گفت: 
مهمترین چیز این است که براى نمونه، فردى دچار...

مدیر پروژه چهارباغ عباسى اصفهان از بازگشایى 
مجدد موزه موســیقى در چهارباغ عباسى پیش 
از آغاز ســال جدید خبر داد و گفت: این موزه در 
اپیدمى کرونا و تعطیلى هاى ناشى از آن متضرر 
شده بود که با پیگیرى مدیریت شهرى اصفهان 
و مدیریت پروژه چهارباغ، از تسهیالت شهردارى 

در مجتمع سراى هشت بهشت بهره مند شد.
سعید سهرابى با اشاره به روند اقدامات انجام شده 
در خیابان چهارباغ عباســى اظهار کرد: پس از 

سنگ فرش و تثبیت پیاده راه سازى...

روس ها به گلخانه هاى دهاقان مى آیندروس ها به گلخانه هاى دهاقان مى آیند
به منظور بررسى کیفیت محصول صادراتى فلفل دلمه اى و برگشت نخوردن به کشور؛ به منظور بررسى کیفیت محصول صادراتى فلفل دلمه اى و برگشت نخوردن به کشور؛ 
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در 11 ماهه سال جارى رخ داده است؛

تارتار خطاب به مدیر عامل ذوب آهن:

با انگیزه بیشترى به مصاف
 سپاهان مى رویم

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن در تمرین تیم فوتبال این باشگاه 
حاضر شده و با تارتار و بازیکنان به گفتگو پرداخت.

علیرضا احسانى در محل تمرین تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
حاضر شده و با کادر فنى و بازیکنان این تیم دیدار و گفتگو نمود...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

تا پیش از آغاز سال جدید محقق مى شود

فداکارى خلبان 
جنگنده اى که 
دیروز سقوط کرد

هیچ راننده تاکسى حق گرفتن مبالغ بیشتر از تعرفه هاى 
مصوب شده را ندارد
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طارمى: مهمترین چیز طارمى: مهمترین چیز 
پیروزى پورتو است پیروزى پورتو است 

نجف آباد با تقدیم 2500 شــهید، همیشه نقش 
مهم و موثرى در تحوالت پیش از انقالب، دوران 
به ثمر رســیدن انقالب، دوران جنگ تحمیلى 
و پس از آن تاکنون داشــته است. پنجم اسفند 
ُمصادف با روز شهادت 336 نفر از این فرزندان 
رشــید دیار در عملیات خیبر است که بر اساس 
تصمیم شوراى فرهنگ عمومى کشور بعنوان 
"روز ایثار و شــهادت نجف آباد" نامگذارى شده 

است.
 گفتنى اســت امســال برنامه هاى هفته ایثار و 
شــهادت نجف آباد از یکم تا ششم اسفندماه در 
ســطح این شهرســتان با برنامه هاى آرمانى و 

ارزش محور ادامه خواهد داشت.

لزوم تبیین فداکارى آزادگان براى 
نسل جدید 

بــه گــزارش اداره 
ارتباطــات و امور بین 
الملــل شــهردارى 
نجف آباد، عبدالرسول 
شــهردار  امامــى 
نجف آباد در نشست 
خبرى روز حماسه و ایثار نجف آباد با اصحاب رسانه 
اظهار داشت: برحسب وظیفه اى که در قبال شهدا 
داریم برنامه هایى را از اول تا ششــم اســفندماه به 
مناســبت هفته حماســه و ایثار نجف آباد تدارك 
دیده ایم، در حالى که قرار بود این برنامه ها با وسعت 
بیشترى ارائه شود اما به دلیل محدودیت هاى کرونایى 
به همین مقدار بسنده کردیم. وى تشریح کرد: نام 
گذارى یکى از میادین شهر به یاد شهدا، آیین افتتاح 
خانه ایثار، رونمایى از تمبر پنج اسفند و زنگ ایثار از 
جمله برنامه هاى روز حماسه و ایثار نجف آباد است که 

با شعار «رسم پرواز» برنامه ریزى شده است. 
امامــى اضافه کــرد: مســابقات ورزشــى و 
نمایش هاى خیابانى با عنوان ایثار و شــهادت، 
مستندســازى، بزرگداشــت و کلیه رویدادها و 
اقداماتى که در این مدت برگزار مى شود در یک 
مجموعه ویژه نامه نیز منتشــر مى شود که در 

اختیار مردم قرار خواهد گرفت. 
شــهردار نجف آباد ابــراز داشــت: مجموعه 
برنامه هــاى تلویزیونى و رادیویــى با موضوع 
5اسفند روز حماسه و ایثار مردم نجف آباد را در 
شبکه اصفهان و شبکه دو سیما خواهیم داشت، 
همچنین در شــهر برنامه هایى با عناوین شهدا 

در حال انجام اســت تا فضاى شهرستان ایثار و 
شهادت باشد.

به برکات دفاع مقدس توجه کنیم
ســردار رشــیدزاده 
فرمانده لشکر زرهى 
8 نجف اشرف هم در 
این نشســت خبرى 
اظهار داشــت: اگر 
امروز با کمى درایت 
بیشتر توجه کنیم متوجه مى شویم که نتیجه و 
خروجى 8سال دفاع مقدس چه برکاتى براى ما 
داشته است و ضرورت مطرح کردن این الگوها، 

اسوه  هاى کشور را بیشتر نمایان مى کند. 
ســردار رشــیدزاده بیان کرد: ما در راســتاى 
نکوداشت این ایام در این روز مسابقه کتابخوانى 
با موضوع نقش شهید کاظمى در پیروزى انقالب 
اسالمى و فرماندهى ایشان برگزار کردیم تا در 
تبیین مسیر جهادى و ضرورتى که در گام دوم 

انقالب روى آن کار شده موثر باشیم. 
وى درادامه تبیین برنامه ها عنوان کرد: فراخوانى 
را براى ســرود و کلیپ و متون ادبى در ســطح 
شهرستان دادیم و در ادامه از کتاب عملیات خیبر 
تحت عنوان حماســه مجنــون رونمایى کردیم 
که البته خط به خط ایــن کتاب بیانگر قصه هایى 
از مظلومیــت و رزم تــن بــه تــن گردان هاى 
نجف اشــرف و عاشورا هســت.  فرمانده لشکر 
زرهى 8 نجف اشرف خاطرنشان کرد: ویژه برنامه  
جنگ دوستداشتنى را با استفاده از روایت راویان 
و تجلیل از خانواده شهداى عملیات خیبر برگزار 
خواهیم کرد و مدارس 161 شهید دانش آموز را نیز 
مشخص کردیم تا با برنامه ریزى مناسب آموزش 
و پرورش و وصیت نامه هاى آنان چنین برنامه اى 

نیز برگزار کنیم.

آوازه مــردم نجف آبــاد در جبهه 
پیچیده بود

حجــت االســالم 
مصطفى حســناتى 
امام جمعه  نجف آباد 
هم در نشست خبرى 
اظهار داشت: ما براى 
کل مردم شهرستان 
درحال برنامه ریزى و انجام وظیفه هســتیم و 

طبیعى است که این سوال مطرح باشد که آیا با 
این شــرایط اقتصــادى هزینه کــردن براى 
برنامه هاى فرهنگى الزم است، در جواب باید 
گفت بله، خداى ســبحان تفکر و تدبر در تاریخ 

گذشته ما را امر مى کند. 
حجت االسالم حسناتى ابراز داشت: گرامیداشت 
روز ایثار و شــهادت نجــف آبــاد درواقع بیان 
گذشــته اى اســت که بگوید چه چیزى هایى 
باعث شد نجف آباد همچون نگینى در اصفهان 
بدرخشد، چرا که خود اصفهان نیز نگینى در کل 
عالم اســت.  وى اضافه کرد: ویژگى هاى نجف 
آباد در تاریخ مشــخص اســت، بزرگانى که در 
صحنه هــاى مختلف حضور داشــته اند، مثال 
رهبر معظم انقالب چندبار بر ویژگى این شهر و 
افتخارات و برازندگى مردم و جوانان و عالمان و 

همه اقشار این دیار شهادت دادند.
وى گفــت: در دوران پیروزى انقــالب و دفاع 
مقدس زمان بروز و ظهور و بالندگى مردم کشور 
از جمله مردم نجف آباد بود همچنین در جنگ و 
جبهه در لشگر 8 نجف اشرف و در سازمان هاى 
رسمى استان هاى مختلف آوازه مردم نجف آباد 
پیچیده بود، همچنین در جهاد ســازندگى گاها 
جبهه نجف آباد به اندازه ســه الى چهار استان 

کشور قوى بود.

شــهدا به مــا عــزت و عظمت 
بخشیدند 

ســرهنگ نوابــى 
ســپاه  فرمانــده 
نجف آباد هم در این 
نشست خبرى اظهار 
داشت: فتح قله هاى 
ایثار توســط دالور 
مردانى است که از این خطه اعزام شدند و شهدا 
آمدند در کنار امامشان تا اسالمى را زنده کنند که 
در آن زمان محروم بود و امروز اسالم و حرکت 
مقاومت است و شاهد هستیم که رئیس مقاومت 
به خود میبالد که سرباز حضرت آیت ا...خامنه اى 

هست. 
وى بیان کرد: شهدا آمدند ایران را احیا کردند و 
نگذاشتند دشمن یک وجب به خاك ما نزدیک 
شود و شهدا به ما عزت و عظمت بخشیدند. امام 
خمینى(ره) فرمودند که اسالم سنگرهاى جامعه 
را فتح خواهد کرد و امروز شاهد آن هستیم که 

در نقاط مختلف جهان به برکت خون شهدا، این 
انقالب در جهان حرفى براى گفتن دارد. 

وى عنوان کرد: امیدواریم با برنامه هاى مختلفى 
که به مناسب روز حماسه و ایثار نجف آباد برگزار 
مى شــود بتوانیم یاد و خاطره شهدا را ارج نهیم 
چون فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از 

شهادت نیست.

در هر گوشــه اى نام شهدا نقش 
بسته است

موســى مباشــرى 
فرماندار نجف آباد هم 
داشــت:  اظهــار 
برنامه هایى که امروز 
گفته مى شــود شاید 
یک دهم برنامه هایى 
است که ما برنامه ریزى کردیم اما به دلیل شیوع 
بیمارى کرونا در هفته جارى همکاران با نگرانى 
از شــیوع این ویــروس بیــش از 90درصد از 
برنامه هایى که پیش بینى شده بود را حذف کردند 

تا مشکلى براى مردم ایجاد نشود.
وى افزود: قطعا کار کردن براى شهدا کمتر از خود 
شهادت نیست و بیانات رهبرى، امام و مسئولین 
نظام در ارتباط با شــهدا  به ما قدرت مى دهد که 
در این مســیر حرکت کنیم، رهبــرى فرمودند 
که بیانات شهدا بسیار ارزشــمند و مهم است و 
به ما خط مى دهند و مى گویند که ســعى کنید 
خصوصیات زندگى و سبک زندگى آنان را براى 
نسل جدید بیان کنید. وى تاکید کرد: بنا به بیانات 
مقام معظم رهبرى نباید از جوانان غافل شویم 
و مدارس ما نباید از یاد برود دانش آموزان ما از 
کالس ابتدایى باید با شهید و شهدا آشنا بشوند و 
ارزش هاى جمهورى و آن چیزى که باعث برکت 
نظام شده، باید بیان شود و نســل به نسل این 
ارزش ها منتقل شود تا به نسل هاى آینده برسد. 
مباشرى تاکید کرد: مسئولین ما هم باید در این 
زمینه وظیفه خود را در هر کجاى کشور ادا کنند 
به خصوص در نجف آبادى که در کشور نمونه 
هست در واقع یکى از دستاوردهاى نظام است 
و هر گوشه این شهر را ببینیم مى بینیم یک نام 
از شهدا نقش بسته؛ این اصال ساده نیست که در 
یک منزل چهار شهید وجود داشته باشند و تمام 
افراد خانواده در جبهه هاى حق علیه باطل حضور 

داشته باشند.

در ادامه برگزارى ویژه برنامه هاى روز حماسه و ایثار مردم اصفهان، 
باحضور امام جمعه شهرســتان نجف آباد و فرماندار و شــهردار 
نجف آباد در میدان شهدا از نام جدید این گذرگاه ویژه رونمایى شد 

و نام آن به میدان شهداى 5 اسفند تغییر یافت.  
حجت االسالم مصطفى حســناتى امام جمعه نجف آباد در این 
مراسم با اشاره به روز حماسه و ایثار نجف آباد اظهار داشت: 5 اسفند 
براى دیار نجف آباد روز حیات، مقاومت، ایثار، انفاق، هوشــیارى، 
آگاهى، به روز بودن، مدافع حق بودن و مقابله با زشتى و ظلم جهاد 
و فریاد هیهات مّنا الّذله است.  وى بیان کرد: افتخار مى کنیم که 
مردانى در سال 1362 ایســتادگى  کردند و در یک روز نزدیک به 
200نفر شهید تقدیم جمهورى اسالمى ایران نمودند که در ادامه 
مردم مقاوم تر آماده براى اعزام به جبهه شدند و افتخار مى کنیم که 

چنین روزى به نام آنان نام گرفته است. 

برگزارى ویژه برنامه هاى 5 اسفند  روز حماسه و ایثار نجف آباد

به مناسبت روز حماسه و ایثار نجف آباد، در مدرسه شهید محمد منتظرى 
زنگ ایثار به صدا درآمد. این مراســم با آیتم هایــى چون پرده خوانى 
حماســى و اجراى ســرودهاى ایثار و مقاومت ادامه داشت و خانواده 
شــهداى نجف آباد به عنوان مهمانان ویژه این برنامه حضور داشتند.  
سیدرضا موسوى زاده مدیر آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد در 
این مراسم گفت:  دبیرستان شــهید محمد منتظرى در گذشته بسیار 
مطرح بود و دانش آموزان آن بسیار خاص بودند چراکه شهداى بسیارى 
از آن بیرون آمدند. سرهنگ نوابى فرمانده سپاه نجف آباد نیز با حضور 
در این برنامه اظهار داشت: ایام پیروزى انقالب است و بدانید که امام 
خمینى(ره) به ما عظمت و عزت داد و امروز انقالب اســالمى همانند 
درخت تنومندى شده که شاخ و برگش در نقاط مختلف جهان گسترده 
شده و همه از آن اســتفاده مى برند. وى بیان کرد: دشمنان باید بدانند 

امروز همان صدا و نداى امام همچنان به گوش مى رسد. 

رونمایى از تابلوى 
میدان شهداى 5 اسفند در نجف آباد

زنگ ایثار در شهرستان نجف آباد 
به صدا درآمد
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«طرح بازتوزیع یارانه بنزین» از روز اول اسفند در جزیره 
کیش آغاز شد و همه شهروندان داراى کارت کیشوندى 
اعم از مالکان خودرو و افراد بدون خودرو، واجد دریافت 

سهمیه بنزین 20 لیترى شدند.
بــر اســاس اعــالم کمیته اطــالع رســانى «طرح 
بازتوزیع یارانه بنزین» این طرح یکى از پیشــنهادات 
عدالت گرایانه به منظور بهــره مندى همه افراد جامعه 
از یارانه حامل هاى انــرژى و تغییر مبناى یارانه بنزین 
از هر خودرو بــه هر فرد (چه صاحب خــودرو چه فاقد 

خودرو) بود. 
در این طرح مشابه گذشته قیمت بنزین یارانه اى 1500 

تومان و قیمت بنزین آزاد 3 هزار تومان است و افراد فاقد 
خودرو که مصرف بنزین ندارند مى توانند سهیمه بنزین 
یارانه اى خــود را به دیگران انتقــال داده یا به فروش 
برسانند. سهمیه خودروهاى عمومى کماکان مانند قبل 

به کارت سوخت آنها تعلق مى گیرد.
کمیته اطالع رسانى این طرح در اطالعیه خود تصریح 
کرده که با توجه به موفقیت تســت فنى این طرح در 
بهمن ماه از اول اسفند اعطاى 20 لیتر سهمیه به هر فرد 
در جزیره کیش به صورت آزمایشــى آغاز شده که خبر 
خوبى براى خانوارهاى فاقد خودرو و بهره مندى آنها از 

یارانه انرژى محسوب مى شود.

تخم مرغ در بازار 10 هزار تومان بیش از قیمت تعیین 
شده توسط وزارت جهاد کشاورزى به فروش مى رود.

قیمت تخم مرغ در روزهاى اخیر افزایش یافته و بیشتر 
از قیمتى که وزارت جهاد کشاورزى تعیین کرده عرضه 
مى شود، هر شانه تخم مرغ در بازار به قیمت 53 هزار 
تومان به فروش مى رود این در حالى است که وزارت 
جهاد کشــاورزى در پایگاه اطالع رسانى خود نرخ هر 
شانه تخم مرغ را براى عرضه به مصرف کننده 43 هزار 

تومان تعیین کرده بود.
مخبر، معاون اول رئیس جمهور دســتور داده بود که 
وزارت جهاد کشــاورزى نرخ محصوالت کشاورزى و 

غذایى که باید در بازار عرضه شود را اعالم کند، به دنبال 
آن این وزارتخانه چندین روز متوالى نرخ ها را اعالم کرد 
و قرار شد که فروشندگان هم به این نرخ ها پایبند باشند 

و متخلفان برخورد شود.
  تنها تخم مرغ نیست که بیشتر از قیمت تعیین شده به 
فروش مى رود، دیگر محصــوالت از جمله برنج هم از 

قیمت هاى تعیین شده وزارت جهاد تبعیت نمى کند.
وزارت جهــاد کشــاورزى نــرخ برنج ایرانــى را هم 
کیلویــى 65 هــزار تومــان اعــالم کرد کــه نرخ 
آن در بــازار بــه کیلویــى 80 هــزار و  باالتــر هم

 رفته است.

سهمیه بنزین
 در کیش تغییر کرد

قیمت هر شانه تخم مرغ
 به 53 هزار تومان رسید

سکته بازار خودرو 
  خبرآنالین| روندى ریزشى قیمت ها در 
بازار خودرو متوقف شد. بازار خودرو در ابتداى 
هفته شاهد ریزش گســترده قیمت ها در بین 
خودروهاى پژو، پراید، تیبا و دنا بوده اســت اما 
ریزش قیمت ها متوقف شده است و تنها برخى 
از خودروهاى دنا شاهد ریزش قیمت  بوده اند به 
طورى که دنا معمولى مدل 1400 یک میلیون 
تومان ارزان شــده و این خودرو در حال حاضر 

362 میلیون تومان قیمت خورده است.

مرگ از شوق آزادى 
  روزنامه همشهرى|مــردى کــه 
18سال قبل مرتکب قتل شــده بود و در همه 
این مدت با کابوس چوبه دار دست و پنجه نرم 
مى کرد وقتى شنید اولیاى دم او را بخشیده اند 
از خوشحالى سکته کرد و ساعتى بعد از انتقال 
به بیمارستان جانش را از دست داد. اکبر، اواخر 
ســال82 به اتهام قتل عمــدى در بندرعباس 
دستگیر شــد. او  که در 37سالگى مرتکب قتل 
شده بود حاال مردى شکســته و 55ساله بود. 
فشار روحى این سال ها باعث شده بود این مرد 
به انواع بیمارى ها مبتال شود. اولیاى دم مقتول 

ساکن اصفهان بودند.

بروید آمریکا
 برنج بخرید!

قیمت برنج این روز ها سر به    برترین ها|
فلک کشیده اما گشــت و گذار در دو فروشگاه 
بزرگ آنالین در ایران و آمریکا به نتایج جالبى 
ختم شــد که در فضاى مجــازى مورد بحث 
کاربران قرار گرفته اســت. جدا از بحث تفاوت 
کف درآمد که براى آنها بــه دالر و براى ما به 
ریال است، قیمت ارزان ترین برنج پس از تبدیل 
پوند به کیلو و دالر با نــرخ 26000 تومان به 
شرح زیر است: ده کیلو برنج در ایران 265 هزار 

تومان و در آمریکا 250 هزار تومان!

شهاب اعمال نفوذ نکرد 
مهــدى ســجاده چى    سینما روزان|
عضو هیئت داوران فجر چهلم درباره شایعاتى 
در مورد اعمال نفوذ شــهاب حسینى در میان 
داوران گفت: او هیچ اعمال نفوذى نداشــت و 
اینکه نظرى بدهد که روى دیگران اثر بگذارد 
غلط است زیرا داوران عموماً سن باالیى داشتند 
و بیهوده نظر دیگرى روى آنان اثر نداشــت. 
هرکدام از ما نامزد بخش خود را در پایان اعالم 
مى کرد و شهاب حسینى نیز بخش بازیگرى را 
اما این امتیاز را به او داده بودیم که اولین بخش 

توسط او اعالم شود. 

تعطیلى مدارس 
ممنوع شد

  باشگاه خبرنگاران جوان| بخشنامه 
ممنوعیت تعطیلى سراســرى و کلى مدارس 
ابالغ شد. بر اساس این بخشنامه، تعطیلى کلى 
و سراسرى مدارس ممنوع است اما ستاد هاى 
استانى در این خصوص اختیار دارند بر اساس 
شدت بیمارى و درگیرى ابتال به کرونا، مراکز 

آموزشى را تعطیل کنند.

پیش بینى و پیشگیرى 
در صــورت وقوع    همشهرى آنالین|
زلزله اى با بزرگى حدود 7 ریشــتر، دسترسى 
حــدود 4 میلیون نفــر از شــهروندان تهرانى 
به مدت 82 روز به آب آشــامیدنى لوله کشى 
قطع خواهد شــد. اگر در هر محله مخزن آب 
اضطرارى نصب شود، جمعیت بى آب به حدود 
یک میلیون نفر و زمان هــم به 30 روز کاهش 
مى یابد. بــه همین  دلیل تاکنــون 35 مخزن 
اضطرارى آب در پایتخت جاگذارى شده است.

8000 پیشنهاد اصالحى! 
   ایرنا|در ادامه جلسه علنى روز دوشنبه مجلس 
شوراى اسالمى و در جریان بررسى بندهاى درآمدى 
الیحه بودجه ، محمدباقر قالیباف گفت: بیش از 8000 
پیشنهاد از سوى نمایندگان براى اصالح بودجه ارائه 
شده است. وى تأکید کرد: پیشــنهادهایى که مغایر 

برنامه هاى توسعه است قابل طرح نیست.

قرارگاه فرزندآورى  
عضو شــوراى مرکزى حزب مؤتلفه    فارس|
اســالمى تأکید کرد: نیاز اســت همه دســتگاه ها 
قرارگاهــى متشــکل از همــه تأثیرگــذاران و 
دست اندرکاران داشته باشند تا در زمینه فرهنگسازى 
براى فرزنــدآورى کار کنند. الله افتخــارى   اظهار 
کرد: تکثیر نسل و افزایش جمعیت چیزى است که 
اگر همین االن به صورت یک نهضت شــروع شود 
باز عقب هســتیم چون تأخیر زیادى وجود داشته و 
فرزندآورى هم به گونه اى نیست که سریع انجام شود 

یا مثل کاالیى از کشور دیگرى وارد کنیم.

اختالل روانى ولیعهد
منابــع خبــرى گــزارش دادنــد که    ایسنا|
ولیعهد عربســتان از یک اختالل جدى روانى به نام 
درماتوفاژى رنــج مى برد. این بیمــارى تحت تأثیر 
سطح اضطراب و استرس شکل مى گیرد. پس از آنکه 
«محمد بن ســلمان» در مصاحبه هاى خود حرکات 
عجیبى در رفتار نشان داد، متخصصان اعالم کردند 
افرادى که مبتال به درماتوفاژى هستند به طور معمول 

پوست اطراف ناخن را گاز مى گیرند.

ارتش دستور حمله گرفت 
شبکه سى بى اس آمریکا گزارش داد،    انتخاب|
آمریکا اطالعاتى در اختیار دارد که نشــان مى دهد، 
نیروهاى روسیه دســتوراتى در زمینه آغاز حمله به 
اوکراین دریافت کرده اند. همچنین شــبکه سى ان 
ان به نقل از یک مقام آمریکا گــزارش داد، ارزیابى 
اطالعاتى اشــاره دارد، 75 درصد نیروهاى روسیه 

آرایش حمله به خود گرفته اند.

رئیسى هم واکنش نشان داد
  سینماسینما|رئیــس جمهور گفــت: در 
حاشیه جشنواره ســینمایى فجر، اظهارنظر غلطى 
انجام شــد که با وجود عذرخواهى مکرر گوینده آن، 
وزارت ارشاد نیز آن سخنان را رد و محکوم کرد. سید 
ابراهیم رئیسى ضمن تشــکر از حساسیت و غیرت 
دینى در مقابل این قضیه، افزود: معتقدیم که خطاى 

آشکار فردى نباید به جامعه هنرى تعمیم داده شود.

 رمز «ناهارخوردى»
مدتى است گفتگوى    روزنامه همشهرى|
رئیسى با کارمند ریاســت جمهورى بهانه استهزا در 
برخى رسانه ها شده است. رمز ناهار خوردى و مواردى 
شبیه به این در احساس خطر دشمن از «محبوبیت» 
است. رئیسى در این چند ماه برخالف رؤساى جمهور 
گذشــته کمترین تنش و حاشــیه و نفرت پراکنى را 
در فضاى سیاســى کشور داشته اســت. از سویى با 
سفرهاى استانى مســتمر، مدل مدیریتى جدیدى را 
رقم زده است که ثمره اش وحدت است. طبیعى است 
که محبوبیت جمع کند. اما هرجا دشمن احساس کند 
فردى در حال جمع کردن محبوبیت اســت از روش 

استهزا استفاده مى کند.

مرا تهدید به ترور مى کنند 
رئیس جمهور دولت هاى نهم و دهم به    بهار|
اظهار نظرها درباره برخورد قهرى با وى واکنش نشان 
داد. محمود احمدى نژاد گفته است: مى خواهند بیایند 
ترور یا حذف کنند! از این حرف ها هم دارند مى زنند. 
بیایند حذف کنند! فکر مى کنند بــا حذف چند نفر، 

مى توانند 85 میلیون آدم را مدیریت کنند؟! 

خبرخوان

عباس عالئى، رئیس اتحادیه قهوه خانه داران و 
سفره خانه هاى سنتى تهران در گفتگو با روزنامه 
«بازار» حرف هاى جالبى زده اســت. او مى گوید 
نیمرو فروختن درآمدى ندارد؛ همه چیز دست قلیان 
است! این قهوه خانه داِر ارشد خواستار آن شده 
که از قلیان کشیدن در قهوه خانه ها حمایت شود.

از چــاى و املت که پــول براى ســفره خانه ها 
درنمى آید. منبع اصلى درآمد ما قلیان است اما به هرحال، 
شرایط عرضه قلیان را نداریم. خرج و مخارج آنقدر زیاد 
است که فروش نیمرو درآمدى براى صنف ما نمى آورد.

سفره خانه ها از همه طرف تحت فشار هستند. ما با 
یک حمله گاز انبرى از ســوى مردم و مدیران مواجه 
شــده ایم؛ بنابراین، قلیــان از ســفره خانه ها به مراکز 
زیرزمینى و آپارتمان ها رفته است تا یک معضل جدید و 

بزرگ براى جامعه ایجاد شود. 
بسیارى از سفره خانه ها و قهوه خانه ها به طور دائم 
یا موقت در تعطیلى به سر مى برند و برخى از همکاران 
بنده همین االن مشغول کســب درآمد ناچیز با فروش 
چاى، نیمرو و املت هستند. البته باالخره در هر صنفى 
افرادى پیدا مى شــوند که فعالیت هــاى زیرزمینى و 
غیرمجاز دارند و درباره صنف ما هم شاید مواردى وجود 

داشته باشد. 
ما که نمى خواهیم از دنیا جلو بزنیم. االن در همه 
کشورهاى جهان مکان هاى ویژه اى براى افراد دخانى 
درنظر گرفته اند. خب در ایران هم از قدیم االیام کارکرد 
قهوه خانه مشخص بوده است. مگر وقتى شما از جلوى 
قهوه خانه رد مى شــوى، به زور و تهدید مى گویند باید 
بیایى داخل و قلیان بکشى؟! این فضا مخصوص افرادى 
است که به این کار تمایل دارند و متقاضى همین خدمت 

هستند. 
بحث هایى مطرح است که شاید استعمال قلیان، 
زمینه ســاز موضوعات دیگرى باشد. من از شما سئوال 
مى کنم چه تضمینى وجود دارد که با جمع شدن قلیان و 
قهوه خانه، موضوعات دیگر هم جمع شود؟ مگر مى شود 
تضمین داد؟ اگر تنباکو بد است چرا آن را تولید مى کنیم؟ 
باالخره این تنباکوها با صرف هزینه هاى زیاد و حجم 

بســیار باال در حال تولید اســت. اینها براى چه تولید 
مى شود؟ براى مصرف اجنه است؟! طبیعتًا مشترى این 
تولیدات، برخــى افراد همین جامعه هســتند. االن در 
شرایطى هستیم که تنباکو را تولید مى کنیم، مالیات و 
عوارضش را مى گیریم و حتى بخشى از مخارج چندتا 
وزارتخانه را با تولید و عرضه همین محصوالت تأمین 
مى کنیم اما مانــع از عرضه قلیان در ســفره خانه ها و 

قهوه خانه ها مى شویم!
اسب نفس بریده را طاقت تازیانه نیست. االن همه 
مشغول هجمه و حمله به ما هســتند! بخاطر واردات 
تنباکــو، ما را مى زننــد. تنباکو در داخل کشــور تولید 
مى شــود، باز هم ما را مى زنند. صنف ما به اندازه کافى 
متضرر شــده و امروز نیازمند حمایت مدیران و مردم 

است.

رئیس اتحادیه قهوه خانه داران: ما با یک حمله گاز انبرى مواجه شده ایم

پول توى قلیان است نه املت!

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردى با اشاره به برگزارى جلسات مشترك هیئت ایرانى به 
ریاست رستم قاسمى، وزیر راه و شهرسازى کشورمان با وزیر حمل و نقل قطر و مجموعه 
متولى امور دریایى و بنادر این کشور، اظهار کرد: از سوى وزارت راه و شهرسازى 4 توافقنامه 
مدنظر قرار گرفته که یک مورد ساخت تونل زیر دریا بین ایران و قطر است که یک پروژه 

بى نظیر به شمار مى رود و از بندر دیر بوشهر تا قطر خواهد بود.

على اکبر صفایى  با بیان اینکه ایجاد تونل زیر زمینى قطر را به کل کشورهاى شمالى، اروپا، 
کشورهاى حوزه دریاى خزر، شرق و غرب از طریق جاده و ریل وصل مى کند، گفت: این 
پروژه یک تحول عظیم براى قطر و نیز جمهورى اسالمى ایران به شمار مى رود تا خلیج 
فارس به شمال و جنوب متصل شود و ارتباط گسترده اى با کشورهاى غرب آسیا و حاشیه 

دریاى خزر تا مدیترانه به وجود آید.

به دنبال حواشى ایجاد شده بعد از اظهارنظر یک فیلمانه 
نویس زن در جشــنواره فیلم فجر، مدیر حوزه علمیه 
کاشان خطاب به مسئوالن جشــنواره فیلم فجر پیام 

صادر کرد.
حجت االسالم والمسلمین منصور فرجى در این پیام 
آورده است: مشکل اینجاست که مسئوالن صدا و سیما 
و دولتى ها و مدیران ارشاد سال هاست دچار دگردیسى 
هویتى شده و به هر بهانه اى به دنبال کسانى رفتند که 
امروز مردم ایشان را به نام سلبریتى مى شناسند. بزرگ 
کردن این افراد در جامعه نه تنهــا به انقالب خدمتى 

نیست بلکه خیانتى بسیار آشکار و زننده است. 
وى افزود: جشــنواره فجر که مایه ننگى بر پیشــانى 
مسئوالن شده شــاهد ســیمرغ گیرندگانى بود که از 
پوشش هاى شرم آور و نظرات مسخره در مورد رنگ 
موى سر زنان و فتوا به حلیت حرام زادگان دریغ نکرده 

و لکه ننگى بر دامن خود و این جشنواره گذاردند.
فرجى گفت: از باب حجیت امر به معروف و نهى از منکر 
و تکلیف شرعى عرض مى کنم: امروز سکوت در مقابل 
این هجمه آشکار به دین آن هم در دهه فجر انقالب 
اسالمى و جشنواره فجر خود منکرى آشکارتر از اهانت 
به دین است. بر قاطبه روحانیون و فضالى حوزه هاى 
علمیه واجب است در مقابل این فساد علنى به شدت و 
قاطعیت بایستند تا در آینده شاهد جسارت ها و خباثت ها 
و فتاواى شرم آور این دســته از سلبریتى هاى سیمرغ 

گیرنده نباشیم.
در ایــن پیام همچنین آمده اســت: عینیــت آتش به 
اختیارى همینجاســت که هر کســى با هر وسیله اى 
که مى تواند این مقابله را انجام دهد حق ندارد سکوت 
اختیار کرده و شاهد اهانت به دین و اسالم و قرآن باشد.

حجت االسالم و المسلمین محمد رضا برته، مدیر مسئول خبرگزارى 
حوزه، در دوره ســواد رســانه اى که براى طالب برگزار شد، فرهنگ 
گفتمانى حاکم در دنیا را متفاوت با فضاى گفتمانى حاکم در ایران دانست 
و افزود: اقتضائات فرهنگى ایران با تلگرام و اینستاگرام سازگارتر است، 
در حالى که کنشگرى در فیسبوك همراه با تولید است، در فیسبوك اگر 

محتوایى تولیدى باشد استقبال بهترى پیدا مى کند.
ســخنگوى مرکز مدیریت حوزه هاى علمیه ادامــه داد: چرخه تولید 
محتوا در فضاى جریان سازى خبرى از توییتر شروع مى شود و سپس 
در اینستاگرام و بعد تلگرام، گل مى کند و عرفى مى شود؛ رفتارشناسى 

مخاطب ایرانى در شبکه هاى اجتماعى جالب است، بیشترین وقت گذرانى در ایران متعلق به اینستاگرام و تلگرام 
است. وى خاطرنشان کرد: سبد مصرف اینترنتى ایرانیان در اینستاگرام بیشتر از واتساپ است، فرهنگ انتقال واتساپ 
خطى است، ولى اینستاگرام شما را در چهار جهت و به صورت موزاییکى و در بسترهاى بصرى و شنیدارى ارجاع 

مى دهد و فعالیت مخاطب را باال مى برد.
مدیر مسئول هفته نامه افق حوزه، گفت: طبق آمارهاى اعالمى بیش از 50 میلیون اکانت ایرانى با بیش از 50 درصد 
مصرف اینترنت در ایران متعلق به اینستاگرام اســت، یعنى درصد باالیى از جمعیت 15 تا 50 ساله ایرانى در این 

شبکه  فعال هستند.

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى آذربایجان شرقى اعالم کرد: بر 
اثر سقوط جنگنده اف 5 در داخل شــهر تبریز عالوه بر دو خلبان یک 

شهروند نیز جان خود را از دست داد.
محمدباقر هنربر با بیان اینکه خلبان این جنگنده با فداکارى و رشادت 
تمام مانع از بروز حادثه وسیع در داخل شهر شد، ادامه داد: در حالى که 
منطقه سقوط هواپیما یکى از مناطق حاشیه اى و پرجمعیت شهر است، 
خلبان با تبحر خاص خود و رشــادت و دالورى هر چه تمام تر مانع از 
سقوط در مناطق مسکونى شده و به گونه اى جنگنده را هدایت کرده 

است تا محل سقوط غیرمسکونى باشد.
این هواپیماى جنگنده از نوع اف 5 حوالى ســاعت 9 صبح دوشنبه در 
داخل شهر تبریز و نزدیکى فرودگاه بین المللى این شهر سقوط کرد. 
این هواپیما که در فراز آسمان  تبریز پرواز مى کرد، در یکى از محالت 
شمال غرب این شهر، حوالى خیابان انقالب (42 مترى) سقوط کرد. 

محل سقوط این هواپیما در حوالى کشــتارگاه قدیمى تبریز و در جوار 
یکى از مدارس در سالن ورزشى شهید علیپور بوده است.

بر اساس گزارش ها هواپیما به دیواره این مدرسه برخورد کرده که البته 
طبق گفته مدیرعامل جمعیت هالل احمر تبریز، خوشبختانه در زمان 
وقوع حادثه، مدرسه به دلیل شرایط کرونایى کشور تعطیل بوده؛ با این 
حال، هر دو خلبان این هواپیما شهید شــدند و یک نفر نیز در اتومبیل 

شخصى خود فوت کرد.
 گفته مى شود خلبان احتماًال به دلیل اینکه هواپیما در منطقه مسکونى 

درحال سقوط بوده ایجکت نکرده و جان خود را فدا کرده است.
امیر ســرتیپ دوم خلبان رضا یوســفى، فرمانده پایگاه هوایى شهید 
فکورى تبریز که این هواپیما متعلق به آن پایگاه بوده است نیز گفت: با 
توجه به اشکال فنى ایجاد شده در هواپیما، خلبان با جانفشانى و هدایت 

هواپیما به منطقه خالى از سکنه، از وقوع فاجعه بزرگ جلوگیرى کرد.

فداکارى خلبان جنگنده اى که دیروز سقوط کرد

آنالیز فضاى مجازى از نگاه حوزه  نامه شدیداللحن مدیر حوزه علمیه کاشان 
به مسئوالن جشنواره فیلم فجر

پروژه بى نظیر 
اتصال ایران و 
قطر از راه تونل
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مسدود شدن گردنه کلوسه 
در پى بارش سنگین برف در گردنه کلوسه مسیر ارتباطى 
هشت روستاى سـخت گذر با مرکز شـهر فریدونشهر 
قطع شـد. رئیس اداره راهدارى وحمـل و نقل جاده اى 
شهرسـتان فریدونشـهر گفـت: گردنه کلوسـه که راه 
ارتباطى 8 روستا است با بارش بیش از 20 سانتى مترى 

برف و واحتمال ریزش بهمن مسدود شده است.

پایدارى شرایط جوى 
آسیه آقایى، کارشناس پیش بینى اداره کل هواشناسى 
استان اصفهان از خروج سـامانه ناپایدار جوى از استان 
خبـر داد و گفـت: از ا تا اواخـر هفته جوى نسـبتا پایدار 
روى اسـتان برقرار خواهد بود و کمینه دما 3 تا 5 درجه 

سانتى گراد کاهش مى یابد.

واگذاري و نصب انشعاب 
آب و فاضالب

189 فقـره انشـعاب آب و فاضـالب بـه مشـترکین 
برخـوار واگذار شـد. به گـزارش روابط عمومـى آّبفاى 
برخوار، از این تعـداد 114 مورد مربوط به انشـعاب آب 
و 75 مورد مربوط به انشـعاب فاضالب بوده اسـت که 
پس از بازدیدهـاي به عمل آمـده از محل ، نسـبت به 
نصب انشـعاب اقدام شـد . همچنین در اقدامى دیگر، 
11مورد همسطح سازي دریچه هاي فاضالب با هدف 
پیشـگیري از حادثه درتردد وسـایل نقلیـه و همچنین 
مرئی کردن دریچـه هاي فاضالب توسـط واحد بهره 
بـرداري منطقه انجام و تعـداد 100 عـدد کنتور خراب 

و ثابت نیز درسایزهاي 1,2 ، 3,4 و 1 اینچ تعویض شد.

43 هزار ُمجرد  
خانه مى خواهند

مدیـرکل راه و شهرسـازى اسـتان اصفهان گفـت: از 
مجموع 265 هزار و 897 نفرى که در این استان براى 
خانه داران شدن در طرح نهضت ملى مسکن نام نویسى 
کرده اند، تاکنون 43 هزار نفر را مردان ُمجرد 23 سـال 
به باال تشکیل مى دهند. علیرضا قارى قرآن افزود: نام 
نویسى از مردان مجرد باالى 23 سال از اول دى شروع 

شده است .

نورپردازى زیرگذرها
مدیر منطقه 13 شـهردارى اصفهان اظهار کرد: پروژه 
نورپردازى زیرگذرهاى بزرگراه شهید میثمى، پل مفتح 
و پل ولیعصـر در منطقه 13 شـهردارى اصفهان انجام 
شده است. نادر آخوندى افزود: پروژه تأمین روشنایى این 
سه نقطه با هدف ایمن سازى عبور و مرور در شب و در 
راستاى درخواست شهروندان این منطقه و تأیید و تاکید 

کارشناسان شهردارى پس از بررسى الزم انجام شد.

ثبت رکورد در ذوب آهن 
تالشـگران ذوب آهـن اصفهـان موفق شـدند رکورد 
جدیـدى در تولید ماهانه چدن مذاب با سـه کـوره بلند 
ثبت کنند. فعاالن مـادر صنعت فوالد کشـور با تالش 
خود، در بهمن مـاه بـا تولیـد 250 هـزار و87 تن چدن 
مذاب، با متوسـط روزانـه 8336 تن این رکـورد را ثبت 
کردند. رکورد قبلـى تولید ماهانه چدن باسـه کوره بلند 
مربـوط بـه فروردین ماه سـال1393 با متوسـط روزانه 

8314 تن است.

الکترونیکى شدن 
مجوزهاى کسب 

در حالى کـه چند روز بیشـتر تا 18 اسـفند زمان صدور 
مجور ها بـه صـورت الکترونیکـى نمانده اسـت هنوز 
سـازمان ها و ارگان هاى مرتبط با فضاى کسـب و کار 
در استان به سـامانه جامع کشـور متصل نشـده اند. با 
این حـال در نامـه اى که به سـایر سـازمان ها و ادارات 
ارسال شده باید براى هر کسب و کار از تاریخ 18 اسفند 
امسـال بصورت الکترونیکى مجوز صادر و در غیر این 
صورت دستگاه متخلف به هیئت تخلفات ادارى معرفى 

مى شود.

خبر

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
گفت: هدف گذارى ها مشخص است و در افق بلند مدت، 
بحث 20 درصد ســهم اقتصاد اســتان در سطح کالن 

مطرح شده است.
امیررضا نقش در این جلسه اظهار داشت: استان اصفهان 
سرشار از منابع بکر و ظریت هاى بى بدیل و مزیت هاى 
کثیر است که متاسفانه خوب دیده نشده و در صورت اتخاذ 
تمهیدات الزم و عملیاتى شــده آنها، این استان پیشرو 

حرف هاى زیادى براى گفتن خواهد داشت.
نقش اضافه کرد: هدف گذارى ها مشــخص است و در 
افق بلند مدت، بحث 20 درصد ســهم اقتصاد استان در 

سطح کالن مطرح شده که نشان از ظرفیت ممتاز استان 
و نقش راهى دوراندیشانه و پیچیده براى تحقق نهایى 

این موضوع دارد.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان با 
بیان اینکه باید روند گذشته را مشخص و سمت و سوها 
براى آینده معلوم شود، خاطر نشان کرد: این راه مشخص 
باید دائمًا رصد و ارزیابى شــود که در این راستا ده عضو 
حقوقى در هیأت اجرایى منطقه ویژه علم و فناورى استان 
پیش بینى شــده اند که بخش هاى اصلى اقتصاد استان 
همانند شــهرك علمى و تحقیقاتــى، صنعت و معدن، 

دانشگاه ها و … ، عضو این هیات خواهند بود.

مدیر جهاد کشاورزى دهاقان اصفهان گفت: کارشناسانى 
از کشور روسیه بزودى از گلخانه هاى این شهرستان براى 

بررسى کیفیت محصوالت تولیدى آنها دیدن مى کنند.
احمد تیمورى افزود: این گروه کارشناسى از نزدیک کیفیت 
محصوالت تولیدى گلخانه هاى دهاقان و نوع سموم بکار 
رفته در آنها را آزمایش خواهند کرد. به گفته وى، این کشور 
مقصد اصل صادراتى دهاقان است و گلخانه داران با توجه به 
اعالم نیاز بازارهاى بزرگ روسیه، به کشت تک محصولى 
فلفل دلمه اى روى آورده اند. مدیر جهاد کشاورزى دهاقان با 
بیان اینکه دلیل سفر روس ها به این شهرستان لغو صادرات 
فلفل دلمه اى به کشور یاد شــده است، تصریح کرد: پس 

فرستادن این محصوالت، اعتراض گلخانه  داران دهاقانى 
را بدنبال داشت و زیان زیادى به آنان وارد کرد.

تیموى ادامه داد: صیفى جات گلخانه اى دهاقان بویژه فلفل 
دلمه اى آن در سال هاى اخیر به کشورهاى عرب حاشیه 
خلیج فارس و قرقیزستان صادر مى شد اما صادرات به روسیه 
ســود و بهره باالیى براى گلخانه داران این خطه داشت. 
وى گفت: آنها چهار نوع ســم مورد مصرف در محصول 
گلخانه اى ایران را از نظر فنى غیرمجاز دانستند و به همین 
سبب اقدام به بازگشت محصوالت صادر شده ایرانى کردند. 
وزارت جهاد کشاورزى در پاسخ به طرف روس اعالم کرد 

که سموم استفاده شده براى تولید فلفل دلمه اى ُمجاز بود.

روس ها به 
گلخانه هاى دهاقان مى آیند

سهم 20 درصدى اقتصاد 
استان اصفهان در کشور

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
از کشف 786 فقره سرقت طالجات از منازل در 11 ماهه 

سال جارى خبر داد.  
سرهنگ حســین ُترکیان با اعالم این خبر، اظهار کرد: با 
اقدامات پیچیده و هوشــمندانه، گشت هاى کالنترى ها، 
گشت هاى کمین و شکار و تالش شبانه روزى کارآگاهان 
پلیس آگاهى استان اصفهان، 85 باند سارقان منزل منهدم 
و 786 فقره سرقت منزل کشف شد. همچنین قدرت کشف 
این پلیس آگاهى نیز 1.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل افزایش داشته است.
وى با بیان اینکه 45 درصد از سارقان منزل دستگیر شده 
توسط کارآگاهان پلیس آگاهى غیر بومى بوده اند، افزود: 
درصد قابل توجهى از سارقان، ســابقه دار و از مرتکبین 

تکرار جرم هستند.
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان بیشترین روزهاى 

وقوع سرقت منزل را روزهاى پنجشنبه و جمعه و ساعات 
سرقت ها را بین ساعات 17 تا 22 شب عنوان کرد و گفت: 
ســارقان در قالب گروه هاى 3و 4 نفره پس از اطمینان از 

عدم حضور ساکنان، مرتکب سرقت مى شوند.
سرهنگ ُترکیان با هشدار به مردم در خصوص نگهدارى 
طالجات در منــازل خود گفت: 90 درصد ســرقت هاى 
صورت گرفتــه از منازل اصفهانى ها ســرقت طالجات، 

نقره جات، پول و ارز خارجى است.
این مقام انتظامى به جسارت سارقان در سرقت از منازل 
مردم اشاره و تصریح کرد: بســیارى از شهروندان تصور 
مى کنند کــه پــول و طالهاى شــان را در گاو صندوق 
نگهدارند، دیگر ســارقان نمى توانند آنها را با خود ببرند، 
اما ما با پرونده اى روبرو بودیم که ســارقان گاوصندوق 
حاوى طالجات را از طبقه سوم یک ساختمان به سرقت 

برده بودند.

وى با بیان اینکه منزل مکان امنى براى نگهدارى حجم 
بســیار باالیى از طالجات نیســتند، گفت: توصیه ما به 
شهروندان این است که طالجات، ارز و اشیاى با ارزش خود 
را به صندوق امانات بانک ها بسپارند یا در گاوصندوق هایى 
که در دیوار تعبیه شده و مخفى هستند قرار دهند، منازل 
خود را به چراغ هاى تایمردار، آیفون هاى هوشمند و دزدگیر 
مجهز کنند و هرگونه تردد افراد مشکوك در محله خود را 

از طریق تماس با شماره تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.
رئیس پلیس آگاهى اســتان اصفهان همچنین موضوع 
حفظ صحنه هاى ســرقت منزل را به منظور دســتیابى 
کارآگاهان به آثار و ادله جرم بسیار مهم برشمرد و گفت: به 
شهروندان توصیه مى کنیم در صورت وقوع سرقت منازل 
خود بالفاصله با پلیس تماس گرفته و از دست زدن و بهم 
زدن وسایل منازل تا زمان رسیدن اکیپ کارآگاهان بررسى 

صحنه جرم خوددارى کنند.

مدیر پروژه چهارباغ عباســى اصفهان از بازگشایى مجدد 
موزه موسیقى در چهارباغ عباسى پیش از آغاز سال جدید 
خبر داد و گفت: این موزه در اپیدمى کرونا و تعطیلى هاى 
ناشى از آن متضرر شده بود که با پیگیرى مدیریت شهرى 
اصفهان و مدیریت پروژه چهارباغ، از تسهیالت شهردارى 

در مجتمع سراى هشت بهشت بهره مند شد.
سعید سهرابى با اشاره به روند اقدامات انجام شده در خیابان 
چهارباغ عباســى اظهار کرد: پس از سنگ فرش و تثبیت 
پیاده راه سازى چهارباغ، باید به سمت کیفى سازى و اهداف 

فرهنگى و هنرى این محور حرکت شود.
 مدیر پروژه چهارباغ عباسى اصفهان با تاکید بر معضالت 
موزه موسیقى اصفهان پس از شیوع کرونا، گفت: این موزه 
محل تردد ایران گردها و توریست ها بود، اما در اپیدمى کرونا 
و تعطیلى هاى ناشى از آن متضرر شده بود که با پیگیرى 
مدیریت شــهرى اصفهان و مدیریت پروژه چهارباغ، از 
تسهیالت شــهردارى در مجتمع ســراى هشت بهشت 
بهره مند شد و تعدادى از واحدهاى این مجتمع در اختیار 

موزه موسیقى قرار گرفت.

وى از بازگشایى مجدد موزه موسیقى در چهارباغ عباسى 
پیش از آغاز ســال جدید خبر داد و تصریح کرد: این اتفاق 
تأثیر زیادى در جذب توریســت و عالقه منــدان به هنر 
دارد، همچنیــن ”گالرى نقش قلم“ به مجموعه ســراى 
هشت بهشت در مجاورت موزه موسیقى منتقل مى شود و در 
روز ششم اسفندماه امسال شاهد افتتاح این گالرى خواهیم 
بود و قرار است نمایشگاهى خوبى از آثار آبرنگ هنرمندان 

ایران زمین به نمایش عموم گذاشته شود.
ســهرابى با بیان اینکه یکى از زمین هاى بدون استفاده با 
متراژ باال در چهارباغ، با پیگیرى هاى کمیسیون فرهنگى 
شوراى اسالمى شــهر وقت، تغییر کاربرى شد و کاربرى 
فرهنگى و هنرى براى آن تعلق گرفت، خاطرنشان کرد: در 
فراخوان هاى اعالم شده، یکى از معماران جوان کشور برنده 
طراحى پروژه سالن آمفى تئاتر شهر شد تا مباحث اجرایى 
و انعقاد قرارداد با پیمانکار و مجرى پروژه انجام شود و در 
سال جدید شاهد آغاز عملیات ساختمانى سالن آمفى تئاتر 

شهر اصفهان باشیم.
وى با اشــاره به رونق کســب وکارهاى هنرى در خیابان 

چهارباغ، اظهار کرد: بسیارى از پاســاژها و مجتمع هاى 
تجارى چهارباغ همچون پاساژهاى تخت جمشید و ایفل 
که از 50 سال قبل در این خیابان فعال بودند و دوران طالیى 
را پشت ســر گذاشــتند، اما در حال حاضر با شکل گیرى 
و احداث مجتمع هاى تجارى جدید، رونق کســب و کار 
چندانى ندارند. مدیر پروژه چهارباغ عباسى اصفهان ادامه 
داد: با پیگیرى هاى انجام شده در پاساژ ایفل و توجه به این 
موضوع که اکثر واحدهاى تجارى این پاســاژ به فروش 
پوشــاك کودك اختصاص یافته است، بخش خصوصى 
طرح ”بازى هاى خالق کودکانه“ در محوطه باز پاســاژ 
ایفل را مطرح کرد تا در صورت موفقیت، این پاساژ تبدیل 
به پایلوت کودك شود و عالوه بر رفع نیاز پوشاك کودکان، 

محل استراحت گاهى براى کودك و مادر فراهم شود.
وى گفــت: در صــورت موفقیــت این طرح، در ســایر 
مجتمع هاى تجارى چهارباغ با مشارکت بخش خصوصى 
و مالکان و کســبه، طرح هاى دیگرى نیز اجرا خواهد شد 
تا مالکان قدیمى پاســاژها شاهد بازگشــت رونق به این 

مجتمع ها باشند.

کشف 786 فقره سرقت طال 
از منازل اصفهانى ها  نصــف جهان رئیس کمیســیون هوشمندســازى و 

حمل و نقل شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: 
هر ساله تعرفه هاى خطوط تاکسیرانى توسط شوراى 

اسالمى شهر اصفهان پیشنهاد و تعیین مى شود.
محمد رضا فالح افزود: بر اســاس مصوبه شــوراى 
شهر اصفهان هر ســاله کرایه تاکســى 25 درصد 
افزایش مى یابد و در سال جارى تاکنون تغییر نرخى 
نداشــته ایم و هیچ راننــده اى حق نــدارد که نرخ

 اضافه ترى از مسافران درخواست کند.
وى در پاسخ به این ســئوال «نصف جهان» مبنى بر 
اینکه متأسفانه با شیوع کرونا بسیارى از راننده هاى

تاکسى از شــهروندان وجوه اضافه ترى درخواست 
مــى کنند و بــه بهانــه هــاى مختلــف قوانین و 
مصوبه ها را رعایت نمى کنند اظهار کرد: این را قبول 
داریم که متأســفانه تبعات کرونا از لحاظ معیشــتى 
تاکسیرانان را با مشــکالت زیادى مواجه کرده است 
و آنها به وجود هزینه هاى سرسام آورى که برایشان 
ایجاد شــده مبادرت به گرفتن هزینه هاى بیشــتر 

مى کنند اما تا زمانى که تعرفه جدید و افزایش نرخى از 
سوى سازمان تاکسیرانى اعالم نشود گرفتن هرگونه 
وجه اضافه از مسافر توسط رانندگان تاکسى تخلف 

محسوب مى شود.
فالح با اشــاره به اینکه نرخ هاى جدید هم اکنون در 
دست بررسى و کارشناسى اســت گفت:  سعى داریم 
که تعرفه ها همسان ســازى و متعادل سازى شود تا 

راننده ها نیز بیشتر رعایت کنند.
وى همچنین به دعواى همیشگى بین راننده و مسافر 
در زمینه پول خرد و مشکالت جانبى آن اشاره کرد و 
گفت: با الکترونیکى کردن پرداخت کرایه ها ســعى 
کردیم این مشکل نیز حل شــود و راننده نتواند وجه 

اضافه ترى به بهانه نداشتن پول خرد دریافت کند. 
این عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان در پایان گفت: 
مسافران به محض اینکه راننده متخلفى را مشاهده 
کردند مى توانند این موضوع را با بخش رسیدگى به 
شکایات سازمان تاکســیرانى شهردارى اصفهان در 
میان بگذارند تا سریعاً به شکایت آنها رسیدگى شود.  

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اشاره به ناایمن 
بودن برخى خودروها، گفت: ضریب ایمنى برخى 
از خودروها به هیج عنوان قابل قبول نیســت. این 
در حالى است که قوانین و مقررات نیز بازدارندگى 
الزم را ندارند. از سوى دیگر مدل رانندگى ایرانى ها 

تهاجمى است که باید به مدل تدافعى تغییر کند.
سرهنگ محمدرضا محمدى در گفت وگو با ایمنا با 
بیان اینکه مدل رانندگى ایرانى ها داراى مشکالت 
فراوانى اســت، اظهار کرد: توصیه ما تغییر شــیوه 

رانندگى تهاجمى به رانندگى تدافعى است.
وى افزود: ما ایرانیان بدون ارتباط به شغل، جنسیت 
و طبقه اجتماعى و اقتصــادى، به صورت تهاجمى 
رانندگى مى کنیم؛ این در حالى است که در بیشتر 
کشــورهاى دنیا، مدل رانندگى، رانندگى تدافعى 

است.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان ادامه داد: در 

مدل رانندگى تدافعى، راننده همواره هوشیار است 
تا چنانچه شرایط از کنترل او خارج شد بتواند وسیله 
نقلیه را کنترل کند؛ امــا در مدل رانندگى تهاجمى 
بیشــتر افراد با ریســک باال و بدون هیچ ترسى، 
سرنشــینان را ســوار بر خودروهایى مى کنند که 

ایمنى الزم را ندارد.
وى افــزود: برخى راننــدگان در هر پیچ ســبقت 
مى گیرند، بدون هیچ دغدغه اى با سرعت غیرمجاز 
رانندگى مى کنند و تجاوز به راست و راندن در میان 
خطوط را امرى عــادى مى انگارند. بــه این مدل 
رانندگى، رانندگى تهاجمى گفته مى شود. مدلى از 

رانندگى که سراسر ریسک و خطر است.
وى با تاکید بر لزوم وجود امنیــت در خودروهاى 
کشور، اظهار کرد: کشــورهایى که ادعاى کاهش 
تصادفات را دارنــد، نخســت، خودروهاى ایمن 
ســاخته اند و دوم، رانندگى تدافعى و الزامات آن را 
به رانندگان آموخته اند؛ همچنین مقررات بســیار 
سنگینى براى راهنمایى و رانندگى وضع کردند. به 
عنوان مثال، چنانچه سبقت نادرستى گرفته شود، 
جریمــه آن مبالغ ناچیز 100 یــا 200 هزار تومان 
نیست که امکان اعتراض و بخشش را نیز به دنبال 

داشته باشد.
سرهنگ محمدى ادامه داد: در دیگر کشورها تنها 
یک سبقت غیرمجاز چنان جریمه اى دارد که کاربر 
خودرو ســعى مى کند هرگز مرتکب چنان خطایى 
نشود. به همین خاطر، اگر شاهد رانندگى استاندارد و 
کم خطرى در این دسته از کشورها هستیم، به خاطر 

بازدارندگى قوانین و مجازات هاى موجود است.

با صدور مجوزهــاى الزم، کاال هاى رســوبى در 
انبار هاى اموال تملیکى گمرك اســتان اصفهان 

تعیین تکلیف مى شوند.
معاون قضایى دادســتان کل کشور در سفرى یک 
روزه به اصفهان، گفت: بــا صدور مجوز هاى الزم 
کاال هاى رسوبى در انبار هاى اموال تملیکى گمرك 
تعیین تکلیف مى شــود، زیرا مانــدگارى آن ها در 

انبار ها باعث فساد و فرسودگى کاال ها مى شود.
ســعید عمرانى در بازدید از پارکینگ خودرو هاى 
ســنگین در اصفهان افزود: به دلیل نبود کد ساتا 

از بانک مرکزى در مناطق مختلف کشــور 6 هزار 
دســتگاه از این خودرو هــا در گمــرکات در حال 
فرسوده شدن اســت که الزامى است این مشکل 
براى نو شدن ناوگان حمل و نقل عمومى زودتر حل

 شود.
وى همچنین در بازدید از کارخانه آرد جرعه و قند و 
شکر پارس که به دلیل مشکالت بانکى نیمه تعطیل 
شده اند، تاکید کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتى براى 
تعیین تکلیف کارخانه هــاى تعطیل و نیمه تعطیل 

توجه ویژه اى شود.

مراســم تکریم و معارفه مدیران عامل ســازمان قطار 
شــهرى و ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانى 
شــهردارى اصفهان با حضور معاون استاندار اصفهان، 
شهردار، اعضاى شوراى اسالمى شهر و مدیران شهرى 

برگزار شد.
على قاسم زاده، شــهردار اصفهان در این مراسم اظهار 
کرد: براى ســال 1401 در مجمــوع 37 درصد از کل 
بودجه شهردارى و50 درصد از اعتبارات بودجه عمرانى 
سال آینده به حمل و نقل عمومى، اصالح معابر، توسعه 
ناوگان تاکسیرانى، اتوبوسرانى و قطار شهرى اختصاص 

یافته است.
قاســم زاده خاطرنشــان کرد: بر اســاس حسن تدبیر 
مسئوالن گذشته، الگوى خط دو قطار شهرى به نحوى 
طراحى شــده اســت که مى توان در صورت پشتیبانى 
منابع مالى هر 16 ایســتگاه خط دو متــرو را همزمان 

تکمیل کرد.
وى از زحمات همه مدیران در سازمان قطار شهرى از 
گذشته تا کنون تشکر کرد و گفت: تغییرات مدیریتى به 
مفهوم بد بودن مدیران گذشته نیست و بلوغ در تغییرات 

مدیریتى از نقاط شاخص اصفهان محسوب مى شود.

هیچ راننده تاکسى حق گرفتن مبالغ بیشتر از 
تعرفه هاى مصوب شده را ندارد

شیوه رانندگى ایرانى ها تهاجمى است 

تعیین تکلیف کاالهاى رسوبى اصفهان 

بازگشایى موزه موسیقى اصفهان در چهارباغ 

معارفه 2 مدیرعامل شهردارى 
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بر اساس آنچه تاکنون از سوى تلویزیون اعالم شده است، شبکه هاى سیما 
در نوروز 1401، آنتن خود را به سریال هاى کمدى و طنز اختصاص خواهند 
داد. «زیرخاکى»، «خداداد» و «دردســرهاى شیرین» ســه سریال در ژانر 
کمدى هستند که تاکنون به عنوان گزینه هاى پخش در نوروز 1401 از سوى 
شبکه هاى تلویزیونى اعالم شــده اند. همچنین به گفته سازندگان، سریال 
«جناب عالى» نیز در ژانرى کمدى از دیگــر گزینه هاى پخش براى نوروز 

است اما از سوى تلویزیون رسما اعالم نشده است.

سریال« زیرخاکى»
تاکنون دو فصل از سریال «زیرخاکى» به نویســندگى و کارگردانى جلیل 
ســامان از تلویزیون پخش شده است و ســومین فصل از این سریال براى 
پخش از شــبکه یک در نوروز 1401 قرار اســت روى آنتن برود. به تازگى 
سکانس هاى مربوط به قسمت یازدهم از ســریال «زیرخاکى» با بازى ژاله 
صامتى و رایان سرلک، در لوکیشن خیابان انقالب در شهرك سینمایى غزالى 

تصویربردارى شده است.
در انتهاى فصل دوم فریبرز (پژمان جمشیدى) و ناصرى (هومن برق نورد) 
به اسارت نیروهاى بعثى درآمدند. داستان سرى سوم نیز در ادامه قصه فصل 

دوم است.
پژمان جمشــیدى، ژاله صامتى، نادر فالح، گیتى قاسمى، هومن برق نورد 
مریم سرمدى، خســرو احمدى، اکبر رحمتى، مهرى آل آقا، اصغر نقى زاده، 

رایان سرلک، ستاره پسیانى و نســرین نصرتى ترکیب بازیگران اصلى این 
سریال هستند.

نخستین بار این مجموعه در رمضان سال 1399 پخش شد. فصل دوم هم 
خرداد ماه امسال روى آنتن رفت.

سریال «خداداد»
مجموعه تلویزیونى «خداداد» به کارگردانى علــى غفارى و تهیه کنندگى 
سعید سعدى این روزها در حال آماده ســازى براى پخش در نوروز 1401 از 

شبکه دو سیما است.
در این مجموعه رضا ناجى، پیام دهکردى، على صبورى، سوسن پرور، مهرناز 
بیات، آرش تاج، آرش نوذرى، افشــین نخعى، زهره حمیدى، شــیرین بینا، 
سارا باقرى، مهرزاد جعفرى، جواد زیتونى، فریبا سادات مرتضوى، سیامک 
اشعریون و ســیاوش طهمورث، بازیگران کودك: امیرحسین غفارى، کوثر 

حیدرى ایفاى نقش مى کنند.

سریال «دردسرهاى شیرین»
طبق اعالم شبکه پنج سیما، قرار است سریال «دردسرهاى شیرین» روى 
آنتن نوروزى این شبکه برود. ســریالى که کارگردانى آن را سهیل موفق و 
تهیه کنندگى آن را ســیدعلى اکبر محمودى مهریزى برعهده دارند. در حال 
حاضر نیز تصویربردارى این مجموعه تلویزیونــى در تهران و با بازى پوریا 

پورسرخ و مریم مومن در حال انجام است.
این سریال در ژانر کمدى و اجتماعى ساخته مى شود و داستان زوجى (پوریا 
پورسرخ و مریم مومن) را روایت مى کند که در زندگى با چالش هایى جدى 
روبرو مى شوند. در کشاکش این چالش ها، حوادث و اتفاقاتى دیگر براى آنان 
رخ مى دهد کــه گاه زمین مى خورند و گاه بر مى خیزند، اما کســى نمى داند 

سرنوشت براى آنان چه رقم زده است.
افسانه بایگان، یوسف مرادیان، پاشا جمالى، ســمیرا حسینى، رضا توکلى، 
رسول توکلى، پوراندخت مهیمن، مرتضى کاظمى، سهیل قاصدى، فهیمه 
سلیمانى و ژیال دایى دیگر بازیگران اصلى سریال دردسرهاى شیرین هستند.

سریال «جناب عالى»
سریال طنز «جناب عالى» به کارگردانى عادل تبریزى که کار ساخت آن در 
15 قسمت به پایان رسیده است، از گزینه هاى پخش نوروز است. این سریال 
که در ژانر کمدىـ  اجتماعى ساخته شده است، با نگاهى طنز به نقد سیستم 

ادارى کشور و مانع تراشى هاى بر سر انجام کارها مى پردازد.  
در این مجموعه تلویزیونى امیرحســین رستمى، حسین ســلیمانى، بیژن 
بنفشه خواه، میرطاهر مظلومى، مهوش وقارى، گیتى معینى، رضا بنفشه خواه، 
سروش طاهرى، بلور کساییان، ایمان اسماعیل پور، محمد الهى، کیوان صباغ، 
رضا سخایى، میثم سجادى، امیر محاسبتى، جواد سلطانى، مصطفى پروین، 

ایمان راد، بیتا سحرخیز و منوچهر آذرى نقش هاى اصلى را برعهده دارند.  

با جدیدترین سریال هاى تلویزیون آشنا شوید

نوروز امسال با 4 سریال

سریال پدر گواردیوال به کارگردانى ســعید نعمت اله و تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى با 
حضور جمعى از ستارگان سینما و تلویزیون براى پخش در نمایش خانگى آماده مى شود.

سعید نعمت اله که تجربه ساخت سریال هاى موفقى همچون برادر جان ، عقیق ، زیر پاى 
مادر ، پشت بام تهران ، میکائیل و مدینه راه در کارنامه خود دارد در اولین سریال نمایش 

خانگى خود داستانى اجتماعى را به تصویر خواهد کشید.
آرش عدل پرور خواننده مشهور موسیقى پاپ کشورمان در دومین تجربه بازیگرى خود 
مقابل دوربین سعید نعمت اله رفت. این خواننده مشهور در اولین تجربه بازیگرى خود، در 

فیلم حکم تجدید نظر بازى کرده بود.
بازیگران این مجموعه همچون  حمید فرخ نژاد، مهران مدیرى، هنگامه قاضیانى، مهدى 
سلطانى، ستاره اســکندرى، امیر مهدى ژوله، نرگس محمدى، علیرضا خمسه، مرجانه 
گلچین، پریوش نظریه، نســیم ادبى، سیامک صفرى، ســارا خویینى ها، على اوجى، 
محمدرضا علیمردانى و جانان نعمت اله پیش از این، نقش آفرینى خود را آغاز کرده بودند.

در این ســریال چهره هاى جدید نیز به هنرمندى مى پردازند.    ساالر عقیلى خوانندگى 
تیترازسریال پدر گواردیوال را بر عهده دارد.

تصویربردارى بخش نخست سریال «بى گناه» به کارگردانى مهران احمدى در تهران 
به پایان رسید.

«بى گناه» اولین سریال مهران احمدى در نمایش خانگى این روزها در تهران در حال 
تصویربردارى است و گروه، بعد از اتمام مراحل ضبط در زمان حال، مشغول تصویربردارى 

سکانس هاى باقى مانده زمان گذشته هستند.
«بى گناه» جدیدترین محصول فیلیمو به تهیه کنندگى مصطفى کیایى اســت که سال 

گذشته سریال «هم گناه» را در نمایش خانگى داشت.
در خالصه داستان این ســریال که یک درام اجتماعى است آمده: «بهمن مردانى براى 
کشف راز آنچه بیست و پنج سال قبل باعث فرار او به خارج از کشور شده بود به ایران باز 
مى گردد، خانواده رشید فرشباف استاد مشــهور طراحى فرش را در موقعیت تازه اى قرار 

مى دهد، موقعیتى بسیار عجیب...»
این ســریال اولین همکارى مهران احمدى و مصطفى کیایى در مقام کارگردان و تهیه 

کننده است که به زودى از فیلیمو به نمایش در مى آید.

مسعود ده نمکى اولین بازیگر ســریال «آزادى مشــروط» که با محوریت طنز ساخته 
مى شود را معرفى کرد.

ده نمکى که سال گذشته سریال «دادستان» را براى شبکه سه به تولید و پخش رساند این 
روزها در پى ساخت سریالى با موضوع کروناست. او از انتخاب اولین بازیگر این سریال 

خبر داد و در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
«خدا رحمت کند على سلیمانى را. از همان موقع کار در سریال «داِدستان» او را براى بازى 
در سریال «آزادى مشروط» انتخاب کردم. به جهت حرفه اى بودن، پشتکار داشتن و تعهد 
کارى و اخالقى اش. اما صد افسوس که اجل مهلت نداد تا در این روزهاى آغازین انتخاب 
بازیگران سریال آزادى مشروط کنارمان باشد. روحش شاد. اما جاى خوشحالى است که 
هم بازى او على استادى در سریال دادستان اینک در «آزادى مشروط» کنار ما خواهد بود. 
گفتنى است سریال «آزادى مشروط» با محوریت طنز درباره فعالیت  گروه هاى جهادى، 
کادر درمان و پرستاران در ایام کرونا و مصائب و شیرینى هاى این دوران به تهیه کنندگى 

و کارگردانى مسعوده ده نمکى در مرکز سیمافیلم ساخته مى شود.

حضور خواننده مشهور در «پدر گواردیوال»

از «هم گناه» به «بى گناه» رسیدند

معرفى اولین بازیگر سریال جدید مسعود ده نمکى

فیلم سینمایى «عنکبوت» به کارگردانى ابراهیم ایرج زاد همزمان با آغاز اکران در کشور، به بخش مسابقه سینماى آسیاى سیزدهمین 
دوره جشنواره بین المللى بنگلور هند راه یافت.  

فیلم سینمایى «عنکبوت» به کارگردانى ابراهیم ایرج زاد، نویســندگى اکتاى براهنى، تهیه کنندگى جواد نوروزبیگى و سرمایه گذارى 
محمدصادق رنج کشان در چهارمین حضور جهانى خود در فســتیوال هاى خارجى به بخش مسابقه سینماى آسیا ى سیزدهمین دوره 

جشنواره بین المللى بنگلور هند به نمایش و رقابت گذاشته مى شود.
سیزدهمین دوره جشنواره بین المللى بنگلور 3 تا 10 مارس مصادف با 12 تا 19 اسفندماه در کشور هند برگزار مى شود.

«عنکبوت» پیش از این در بخش پنجره اى به سینماى آسیاى جشنواره بوسان، شانزدهمین جشنواره فیلم هاى آسیایى اوساکا و هفتمین 
دوره جشنواره فیلم هاى ایرانى زوریخ حضور داشته است.

پخش این فیلم سینمایى که هم اکنون روى پرده سینماهاى کشور اکران مى شود، برعهده شرکت نمایش گستران است.
محسن تنابنده، ســاره بیات، شــیرین یزدان بخش، ماهور الوند، گلنوش قهرمانى، على باقرى، مهدى حسینى نیا، جواد یحیوى، آتیه 
جاوید، مهدخت موالیى، سحر عبدالهى، حمیدرضا هدایتى راد، نیوشا علیپور، یوسف خسروى و با حضور فرید سجادى حسینى از جمله 

بازیگران «عنکبوت» هستند. 

روزهاى شلوغ «عنکبوت»

تصویربردارى ســریال «خوشــنام» به کارگردانى علیرضا نجف زاده و 
به تهیه کنندگى احمد زالى که توســط محســن کیایى طرح و فیلمنامه 
ابتدایى اش نوشته شده بود و توسط فهیمه سلیمانى بازنویسى شده است 

در تهران ادامه دارد.
علیرضا نجف زاده گفت: بازى محمدرضــا داوود نژاد ، علیرضا درویش و 
افشین سنگ چاپ هم در سریال «خوشنام» آغاز شده و بعد از این لوکیشن 

با اضافه شدن دو بازیگر اصلى دیگر به باشگاه سوارکارى خواهیم رفت.
وى در خصوص زمان پخش سریال گفت: هنوز زمان قطعى اعالم نشده است ولى طبیعى است که مدیران سیما 

بهترین زمان را براى پخش این مجموعه تلویزیونى در نظر خواهند گرفت.
علیرضا نجف زاده در خصوص آهنگساز و خواننده تیتراژ ســریال هم گفت: درحال مذاکره با چهره هایى نامدار و 

متخصص در این عرصه هستیم که به زودى رسانه اى خواهد شد.
حمید لوالیى، هومن حاجى عبدالهى، عباس جمشیدى فر، شهره لرستانى، فریده سپاه منصور، سحر ولدبیگى، امیر 
کربالیى زاده، امیر غفارمنش، نیلوفر رجایى فر و با حضور رابعه مدنى ، خسرو احمدى، اکبر سنگى و ... بازیگران 

سریال تلویزیونى خوشنام هستند. 

سیدبشیر حسینى درباره حضورش در سرى جدید مسابقه «عصرجدید» 
گفت که در بین داوران سرى جدید مسابقه «عصر جدید» حضور ندارد 

و این مسابقه با داوران دیگرى در حال ضبط است.
چندى پیش امین حیایى در صفحه اینستاگرامش از آغاز ضبط سرى 
جدید این مسابقه خبر داده بود و عنوان کرده بود، احسان علیخانى در 
پیش تولید سرى جدید این برنامه است و هنوز مشخص نیست داوران 
تغییر خواهد کرد یا از چه زمانى روى آنتن مى رود. حاال با اعالم بشیر 
حسینى باید شــاهد حضور داوران جدیدى در این برنامه تلویزیونى 

باشیم.
مهدى بلوکات قائم مقام شبکه سه درباره پخش ســرس جدید «عصرجدید» گفته است که سرى جدید برنامه 
عصر جدید از عید نیمه شعبان مصادف با 27 اسفندماه ســال جارى تا عید غدیر سال 1401 روى آنتن شبکه سه 

خواهد رفت.
وى در ادامه افزود: اجراى سرى جدید برنامه «عصر جدید» مانند گذشته برعهده احسان علیخانى خواهد بود و هم 

اکنون مراحل راستى آزمایى شرکت کنندگان و پیش تولید برنامه در حال انجام است.

بشیر حسینى: من داور  «عصر جدید» نیستممحمدرضا داود نژاد به «خوشنام» رسید
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یکى از اتفاقات خبرســاز دیدار هوادار و سپاهان 
در ورزشگاه دستگردى اکباتان تعویض شهریار 

مغانلو بود.
پیش از هفته هشــتم و مصاف با گل گهر بود که 
محرم نویدکیا تصمیمى دشوار را عملى کرد و پس 
از اینکه دو مهاجم اصلى تیمش نتوانســتند طى 
هفت هفته ابتدایى عملکرد خوبى داشته باشند، 
مقابل تیم امیرقلعه نویى با توجه به دبل شهریار 
مغانلو مقابل نساجى مازندران تصمیم گرفت از این 
بازیکن در ترکیب اصلى استفاده کند و براى اولین 

مرتبه سجاد شهباززاده روى نیمکت نشست.
با وجود این تغییر اساسى که نویدکیا انتظار داشت 
تاثیرات مثبــت و محسوســى در عملکرد خط 
هجومى تیمش داشته باشد، دیدار برابر گل گهر 
با شکســت خاتمه پیدا کرد تا در بازى هاى آینده 
نویدکیا تصمیم به استفاده از سجاد به جاى شهریار 
در ترکیب اصلى بگیرد و مقابل استقالل هم براى 
اولین مرتبه این شهباززاده بود که با نیمکت نشینى 
کارش را آغاز کرد. این تصمیم ســخت باز هم 
نتیجه اى جز شکست در پى نداشت تا در مصاف 
با پرسپولیس در اراك شاهد عجیب ترین تصمیم 
کادر فنى سپاهان باشیم؛ جایى که هم سجاد و هم 
شهریار با نیمکت نشینى کارشان را آغاز کردند و 
اگرچه این دو براى نجات تیم شان از شکست در 
ابتداى نیمه دوم وارد زمین شدند ولى نتوانستند 

کارى از پیش ببرند.
درنهایت بار دیگــر محرم نویدکیا به اســتفاده 
همزمان از دو مهاجم خود روى آورد و در هفته هاى 
آخر پیــش از تعطیالت زمســتانى و همین طور 

دو هفته اخیر پس از شــروع دوباره 
مســابقات شــاهد حضور 

همزمان شهریار و سجاد بوده ایم.
این تغییــرات متوالى طى هجده هفتــه اخیر با 
چالش هاى خاص خود نیز بــراى محرم نویدکیا 
همراه بوده اســت. او حتى گاهى شاید برخالف 
میل باطنى اش یکى از ایــن دو بازیکن را براى 
بهبود عملکرد تیمش نیمکت نشــین کرده و در 
سوى مقابل هم اگر شهباززاده به عنوان آقاى گل 
فصل گذشته لیگ برتر و مغانلو به عنوان یکى از 
آماده ترین هاى فوتبال ایران در فصل گذشــته، 

از این وضعیت ناراحت نشوند، غیرطبیعى است.
پس از همکارى خوبى که شــهریار و سجاد در 
مصاف با نفت مسجد سلیمان داشتند و گل دوم 
هم با پاس دقیق شهباززاده براى مغانلو به دست 
آمد، مقابل هوادار نیز شاهد حضور همزمان این 
دو مهاجم بودیم، ولى در روزى که سپاهان بدترین 
عملکرد خود را طى دوران حضور نویدکیا داشت و 
بازیکنان این تیم حتى یکبار هم به دروازه حریف 
شــوت نزدند، این شــهریار بود که در نیمه دوم 
توسط نویدکیا تعویض شد؛ تعویضى که همچنان 

خبرساز است.
دقایقى پیش از تعویض شهریار مغانلو، این بازیکن 
به دلیل ضربه اى که به سفید رانش وارد شده بود، 
روى زمین افتاد تــا نویدکیا که معموال در همین 
دقایق از مسابقه (30 دقیقه مانده تا پایان بازى) 
یکى از دو مهاجم هدف خود را بیرون مى کشید، 
اینبار شهریار را در روزى که عطش زیادى براى 

گلزنى داشت، از زمین بیرون بکشد.
تا اینجاى ماجرا اتفاقاتــى بوده که معموال در هر 
مسابقه سپاهان از ابتداى فصل شاهدش بوده ایم، 
اما این تعویض کمى متفاوت بود و شهریار مغانلو 
در حالى جاى خود را به محمدرضا حسینى داد که 

تا فاصله نشستن روى نیمکت مکالمه اى با محرم 
نویدکیا داشت؛ مکالمه اى دوستانه که او در این 
گفت وگو به سرمربى جوان سپاهان حرف جالبى 
با این محتوا زد:« اى کاش مى گذاشتى در زمین 

بمانم و بیشتر برایت بَِدَوم.»
با وجود توضیحات شهریار پس از تعویض، محرم 
نویدکیا مهاجم تیمــش را پس از مصدومیتى که 
برایش ایجاد شــد از زمین بیرون کشــید تا هم 
نفس تازه اى به تیمش بدهد و هم مغانلو را براى 
بازى هاى آینده حفظ کرده باشد، ولى هنوز مسابقه 
تمام نشده بود که شایعات زیادى در رابطه با این 
تعویض و محتواى گفت وگوى شهریار و محرم 
نویدکیا در فضاى مجازى منتشر شد. شایعاتى که 
برخى از سوى رقباى سپاهان براى ایجاد حاشیه 
جان گرفته بــود و در جبهه مقابــل اصفهانى ها 
حمایت از تیم خود را در پیش گرفتند و همچنان 

نیز این حواشى ادامه دارد.
ســپاهان در تهران مقابل هوادار دو امتیاز بسیار 
حساس و تعیین کننده را از دست داد؛ دو امتیازى 
که ســبب شــد محرم نویدکیا از کمرنگ شدن 
شانس تیمش براى قهرمانى و تعقیب استقالل 
و پرســپولیس حرف بزند، اما این مسابقه نکات 
دیگرى نیز براى سپاهان و نویدکیا داشت و آن هم 
اینکه بازیکنان این تیم سرمربى جوان تیمشان را 
دوست دارند و همین موضوع مى تواند نقطه قابل 
اتکایى براى زردپوشان اصفهانى و بازگشت شان 
به روزهاى خوب نیمه دوم فصل گذشــته باشد. 
البته اگر کادر فنى سپاهان هم بتواند هر چه زودتر 
در مورد آرایش بازیکنان بهترین تصمیمات را در 
12 هفته باقى مانده و همین طور رقابت هاى لیگ 

قهرمانان آسیا اتخاذ کند.

رمزگشایى از مکالمه شهریار و محرم هنگام تعویض

کاش مى گذاشتى
 بیشتر برایت بدوم

مارك ویلموتس بلژیکى که بعد از کسب نتایج ضعیف از 
تیم ملى فوتبال ایران اخراج شد، در تیم جدید خودش هم 
بیش از سه ماه دوام نیاورد و از هدایت راجا کالب مراکش 
هم برکنار شد. ویلموتس که بعد از اخراج از تیم ملى ایران با 
وجود اینکه خودش هم از حضور در بازى ها امتناع مى کرد، 
تمام مبلغ قراردادش را با شــکایت به فیفا از فدراســیون 
فوتبال دریافت کرد، احتماًال همسرش کاترین لمبیتس که 
از وکالى مشهور بلژیک است را براى پرونده اى جدید فرا 
بخواند. این درحالى است که تیم راجا با هدایت ویلموتس 
در 17 بازى این فصل لیگ مراکش، 31 امتیاز کسب کرده 
و با فاصله اى 8 امتیــازى، در رده دوم جدول قرار گرفته 

است. نارضایتى هواداران باعث این برکنارى بوده است.

اخراج ویلموتس
 پس از 3 ماه

دربى زاگرب برنده نداشت

02

سایت کنفدراسیون فوتبال آســیا اعالم کرد باشگاه هاى 
فوتســال که مى خواهند در رقابت هاى آسیایى شرکت 
کنند ملزم به دریافت مجوز حرفه اى از سال 2024 هستند. 
باشگاه هاى فوتسال هم از این بعد مثل فوتبال باید مجوز 
حرفه اى کسب کنند. یعنى هر باشگاهى باید ساختارهاى 
مشخص ورزشــى، مدیریتى و مالى داشته باشد. داشتن 
یک تیم زیر 19 سال، دسترسى کامل بازیکنان به خدمات 
پزشــکى و انجام معاینات، مالکیت یک سالن استاندارد، 
ســرمربى با مــدرك A از جمله شــرایط دریافت مجوز 
حرفه اى هســتند. پیش از این کنفدراسیون فوتبال آسیا 
استقالل و پرسپولیس را از لیگ قهرمانان آسیا 2022 به 

دلیل عدم دریافت مجوز حرفه اى محروم کرد.

دردسر جدید مجوز حرفه اى

01

03

هال ســیتى امروز در هفته ســى و چهارم چمپیون شیپ 
انگلیس به مصاف بارنزلى مــى رود و اللهیار صیادمنش 
مهاجم ملى پوش کشورمان همچنان به دلیل مصدومیت 
در لیست تیمش حضور نخواهد داشــت. شوتا آروالدزه، 
ســرمربى هال ســیتى در آخرین صحبت هایش درباره 
لیست غایبان و مصدومان، گفت: ریگان اسلیتر و براندون 
فلمینگ هــر دو پس از بازى هاى فشــرده در بازى اخیر 
استراحت کردند، در حالى که تام ایوز و اللهیار صیادمنش 
به دلیل مصدومیت همچنان از ترکیب تیم غایب هستند. 
همچنین دروازه بان هال سیتى که در بازى اخیر به شدت 
مصدوم شده بود و براى مدت 10 دقیقه از هوش رفت و با 
حالتى بد به بیمارستان منتقل شد باید براى مدت طوالنى 

از میادین دور باشد.

«مایکال مور» شاید اولین کسى باشد که در یک نیمه و به 
سبک هاى مختلف سه بار دروازه تیم خودش را باز مى کند 
و احتماًال نامــش در این زمینه ماندگار خواهد شــد.  این 
بازیکن تیم ملى زنان نیوزیلنــد در جریان دیدار برابر تیم 
ملى آمریکا در رقابت هاى Sheppeleves کاپ در فاصله 
تنها 36 دقیقه در نیمه اول در باز کردن دروازه تیمش هت 
تریک کرد و این تنها نکته عجیب این اتفاق نبود، چرا که 
او موفق به ثبت «پرفکت هت تریک» (به ثمر رساندن سه 
گل به سه شکل مختلف با پاى راست، پاى چپ و ضربه سر 
در یک بازى) شد. نهایتًا تیم ملى آمریکا با نتیجه 0-5 در 

این دیدار به پیروزى رسید.

آخرین وضعیت
 مصدومیت اللهیار

 هت تریک در گل به خودى
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مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در تمرین تیم فوتبال این باشگاه حاضر 
شده و با تارتار و بازیکنان به گفتگو پرداخت.

علیرضا احســانى در محل تمرین تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
حاضر شده و با کادر فنى و بازیکنان این تیم دیدار و گفت وگو نمود.
احســانى در این دیدار خطاب به بازیکنان و کادرفنى ذوب آهن 
اظهار داشت: بازى گذشته را کامًال فراموش کنید، هیچ چیز از 
ارزش ها و قابلیت هاى شما کم نشده و روند رو به رشد تیم در دو 
مسابقه اخیر کامال مشهود بوده است. من به توانایى و اقتدار شما 

کامًال ایمان دارم و امیدوارم در بازى هاى پیش رو، با توان دو 
چندان بتوانید پیروزى هاى بزرگ داشته باشید. 

مهدى تارتار در این دیدار از حضور احسانى در جمع بازیکنان تیم 
تشکر و قدردانى کرد و گفت: این حضور، روحیه ما را دوچندان 
کرد و بدون شک در مقابل تیم سپاهان با انگیزه بیشترى حاضر 

خواهیم شد.

تارتار 
خطاب به مدیر عامل ذوب آهن:

با انگیزه بیشترى به 
مصاف سپاهان مى رویم

گاه حاضر 

 اصفهان 
و نمود.
ب آهن 
چیز از 
 در دو 
رشما 

 دو 

 تیم 

ه 
ویم

 پونفرادینا در حضور دروازه بان ایرانى خود مقابل خیخون به پیروزى 
رسید.

در ادامه بازى هاى هفته بیست و هشتم اللیگا 2 اسپانیا، تیم پونفرادینا 
در حالى که امیر عابدزاده را همانند دو مسابقه اخیرش در ترکیب و 

درون دروازه داشت، مقابل خیخون رده سیزدهمى قرار گرفت.
یاران عابدزاده که بعد از دو باخت پیاپى در دیدار اخیرشان به برترى 
3 بر 2 مقابل رئال سوسیدادB رســیده بودند، هم توانستند در یک 
مسابقه ُپر گل از سد خیخون عبور کنند و سیزدهمین برد این فصل 

را جشن بگیرند.
تیم پونفرادینا براى دومین مسابقه متوالى به پیروزى 3 بر 2 رسید و با 
برد خارج از خانه مقابل خیخون 47 امتیازى شد تا جایگاهش در رتبه 

پنجم جدول اللیگا 2 اسپانیا را تثبیت کند.
امیر عابدزاده در سومین حضور پیاپى خود در دروازه پونفرادینا مقابل 
خیخون، بیست و سومین بازى این فصل در اللیگا 2 اسپانیا را انجام 

داد که براى چهارمین بازى پیاپى در ثبت کلین شیت ناکام ماند.
دروازه بان ایرانى پونفرادینا در دیدار مقابل خیخون، نمایش خوبى با 
هشت مهار توپ، 49 لمس توپ، 12 پاس با دقت 36 درصدى، یک 
پاس کلیدى، یک برد در دوئل هوایى و یکبار گرفتن خطا داشت و 

مقصد رسید.9 شوت از 30 شــوت او در این مسابقه به 
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دوچند روحیه ما را تشکر و قدردانى کرد و گفت: این حضور،
کرد و بدون شک در مقابل تیم سپاهان با انگیزه بیشترى حاض

خواهیم شد.

دان
ضر

 پونفرادینا در ح
رسید.

در ادامه بازى ه
در حالى که ام
درون دروازه د
یاران عابدزاده
2 بر 2 مقابلر 3
مسابقه ُپر گل
را جشن بگیرن
تیم پونفرادینا
برد خارج از خا
پنجم جدول ال
د امیر عابدزاده
خیخون، بیست
داد که براى چ
ا وازهبانای د

تداوم ناکامى هاى بچه عقاب 
در ثبت کلین شیت

ستاره کشورمان پس از کسب عنوان بهترین بازیکن زمین در 
خصوص برد سخت پورتو مقابل موریرنسه صحبت کرد.

در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ پرتغال، تیم فوتبال پورتو 
مقابل موریرنسه به برترى یک بر صفر رسید تا قدمى دیگر براى 

قهرمانى بردارد.
مهدى طارمى در این مســابقه در ترکیب اصلى قرار داشــت و 
86 دقیقه بازى کرد. او گلى به ثمر نرســاند ولى تنها گل پورتو 
را ساخته و پرداخته کرد تا به بهترین بازیکن زمین از نظر لیگ 

پرتغال لقب گیرد.
طارمى پس از این مسابقه با دوربین لیگ پرتغال صحبت کرد 
و گفت: ممنون از اینکه مرا بهترین بازیکن زمین دانستنید. ما 
کارمان را خیلى عالى انجام دادیم. خیلى خوب بازى کردیم 
و خوشبختانه به برد رسیدیم. پس از اخراج مارکو گروخیک 
کار براى ما خیلى دشوار شد. مهمترین چیز پیروزى بود که 

به آن رسیدیم.
وى ادامه داد: غیر ممکن است که بتوانیم 90 دقیقه حمله کنیم 
زیرا یادمان نرود که 3 روز گذشته با التزیو در لیگ اروپا بازى 
کردیم. مهمترین چیز به نظرم پیروزى بود که به آن رسیدیم.
ســتاره کشــورمان گفت: من گلى به ثمر نرســاندم ولى 
مهمترین چیز این است که بتوانیم به تیمم براى پیروزى 
کمک کنم. من همیشه سعى دارم که گل بزنم ولى پیروزى 

برایم اهمیت بیشترى دارد.
پورتو با این پیروزى 63 امتیازى شد و اختالف خود را با تیم 

دوم جدول یعنى اسپورتینگ در 6 امتیاز فاصله نگاه داشت.

نى پونفرادینا در دیدار مقابل خیخون، نمایشخوبى با
6 پاس با دقت 36 درصدى، یک 12 2 لمس توپ، 9وپ، 49
 یک برد در دوئل هوایى و یکبار گرفتن خطا داشت و

مقصد رسید.3 شــوت او در این مسابقه به

دروازه بان ایرا
هشت مهار تو
پاس کلیدى،
30 9 شوت از

ن بازیکنزمین در
حبتکرد.

 تیم فوتبال پورتو 
ا قدمى دیگر براى 

لى قرار داشــت و 
ولى تنها گل پورتو 
زمین از نظر لیگ 

ال صحبت کرد 
ین دانستنید. ما 
ب بازى کردیم
کو گروخیک 
روزى بود که 

قیقه حمله کنیم 
یگ اروپا بازى 
به آن رسیدیم.
ســاندم ولى

راى پیروزى 
م ولى پیروزى 

تیم ف خود را با
 نگاه داشت.

طارمى:
مهمترین چیز پیروزى 
پورتو است نه گلزنى من

ماریتیمــو على رغم بهره مندى از مهاجــم ایرانى خود 
مقابل فامالیسائو شکست خورد.

در یکى از مسابقات هفته بیست و سوم لیگ برتر پرتغال، 
تیم ماریتیمو در حالى که مثل سه دیدار گذشته اش على 
علیپور را به عنوان مهاجم نوك در ترکیب ابتدایى داشت، 
در استادیوم دوس باریروس مقابل تیم رده شانزدهمى 

فامالیسائو قرار گرفت.
یاران علیپور که در دو دیدار اخیرشان شکست نخورده و 
یک مساوى و یک برد داشتند، در این مسابقه به دنبال 
برترى و صعود به رده ششــم جدول لیگ برتر پرتغال 
بودند، اما برابر حریف قعرنشــین خود تن به شکســت 

دادند.
تیم فوتبال ماریتیمو در دیدار شب گذشته نتوانست یک 
پنالتى را در دقیقه 45+1  تبدیل به گل کند و سه دقیقه 
پس از آن یک اخراجــى داد، در نهایت با نتیجه یک بر 
صفر مقابل فامالیسائو شکست خورد تا 28 امتیازى و در 

رتبه هشتم جدول لیگ برتر پرتغال بماند.
على علیپور، مهاجم ایرانى ماریتیمو که 22 بازى در لیگ 
برتر پرتغال انجام داده و 6 گل به ثمر رسانده، برخالف 
بازى هفته قبل که دو گل برابر آروکا به ثمر رسانده بود، 
در حضور 90 دقیقه اى مقابل فامالیســائو نتوانست این 

کار را انجام بدهد.

ملى پوش ایرانى فاینورد دوباره در لیــگ هلند خودنمایى کرد و یک 
گل استثنایى زد.

علیرضا جهانبخش در سال 2022 به شرایط خوب گذشته برگشته و 
نمایشى در دیدارهاى باشگاهى و ملى داشته که نقش او در بردهاى فاینورد 
و تیم ملى ایران را مشهود کرده است؛ این بازیکن یک گل تماشایى در دیدار مقابل 

کامبور به ثمر رساند و در پیروزى تیمش موثر بود.
تیم فوتبال فاینورد در چارچوب دیدارهاى هفته بیست و سوم لیگ اردیویسه هلند، به مصاف کامبور رده نُهمى 
رفت که علیرضا جهانبخش نیز براى ششمین مســابقه متوالى در ترکیب ابتدایى تیمش حضور داشت و در خط 

حمله بازى مى کرد.
فاینورد پس از اینکه در 45 دقیقه ابتدایى دیدار مقابل کامبور دو گل زیبا به ثمر رساند و البته یک گل دریافت کرد و 
با برترى به رختکن رفت، در نیمه دوم هم نمایش هجومى اش را ادامه داد و توانست با شوت استثنایى ستاره 

ایرانى اش به گل سوم دست پیدا کند.
علیرضا جهانبخش که در دو مسابقه از سه هفته گذشته لیگ اردیویسه هلند موفق به گلزنى مقابل 
نایمخن و اسپارتا روتردام شده بود، روز گذشته  هم با یک شوت مهار نشدنى، توانایى هاى خود را مقابل 
هوادارانى که در ورزشگاه ِد کویپ بودند، به رخ کشید و یک شــادى جالب توجه در برابر جایگاه آنها 

انجام داد.
جهانبخش پس از پیشروى تا پشت محوطه جریمه کامبور و در حالى که مدافعان حریف انتظار شوت زنى او 
با پاى غیر تخصصى را نداشتند، با شوت روى پاى چپ محکم و تماشایى، توپ را به کنج دروازه فرستاد که توپ 

پس از دو بار اصابت به زیر طاق تبدیل به گل شد.
تیم فاینورد که در سه دیدار اخیرش در لیگ اردیویسه هلند سه برد پیاپى به دست آورده بود، دیروز هم در تقابل با 
کامبور به برترى 3 بر یک دست یافت تا 51 امتیازى شود و با دو امتیاز و یک بازى بیشتر نسبت به آژاکس، موقتا 

به رده دوم جدول صعود کند.
علیرضا جهانبخش در تقابل با کامبور بیست و یکمین بازى خود در فصل جارى لیگ اردیویسه هلند را انجام داد 

و موفق شد چهارمین گل اش در این رقابت ها را به زیبایى به ثمر رساند.

موشک جهانبخش 
طاق دروازه را فرو ریخت

شکست غیر منتظره یاران علیپور 

از هفته بیست و چهارم رقابت هاى لیگ فوتبال کرواسى، 
دربى زاگرب میان تیم هاى دینامــو زاگرب و لوکوموتیو 
زاگرب برگزار شد که این بازى با تساوى بدون گل به پایان 
رسید. در این دیدار که دینامو میزبان بود، صادق محرمى 
از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشــت و 59 دقیقه بازى 

کرد. دینامو زاگرب با این تساوى 49 امتیازى شد و در 
صدر قرار دارد.

ر وب روع ز پس یر و
مســابقات شــاهد حضور 

ه و بو و ى ویض ین
در حالى جاى خود را به محمدرضا حس 8فاصله اى 8 امتیــازى، در رده دوم جدول قرار گرفته 

ت. نارضایتى هواداران باعث این برکنارى بوده است.

05دربى زاگرب برنده نداشت

م

ع
نمایش
و تیم ملى ایران
کامبور به ثمر رساند و در پ
تیم فوتبال فاینورد در چارچوب دیدارهاى ه
رفت که علیرضا جهانبخش نیز براى ششمی

حمله بازى مى کرد.
5فاینورد پس از اینکه در 45 دقیقه ابتدایى دید
با برترى به رختکن رفت، در نیمه دومه
ایرانى اش به گل سوم دست پیدا ک
علیرضا جهانبخش که در دو مس
نایمخنو اسپارتا روتردام شده بود
هوادارانى که در ورزشگاه ِد کویپ

انجام داد.
جهانبخش پس از پیشروى تا پشت مح
با پاى غیر تخصصى را نداشتند، با شوت رو
پس از دو بار اصابت به زیر طاق تبدیل به گل
تیم فاینورد که در سه دیدار اخیرش در لیگ
1 بر یک دست یافت تا 51 3کامبور به برترى 3

به رده دوم جدول صعود کند.
علیرضا جهانبخش در تقابل با کامبور بیست
و موفق شد چهارمین گل اش در این رقابت

م
طاق د

فته بیست و چهارم رقابت هاى لیگ فوتبال کرواسى، 
ى زاگربمیان تیم هاى دینامــو زاگربو لوکوموتیو 
ب برگزار شد که این بازى با تساوى بدون گل به پایان 
د. در این دیدار که دینامو میزبان بود، صادق محرمى 
9دا در ترکیب تیمش حضور داشــت و 59 دقیقه بازى 

9 دینامو زاگرب با این تساوى 49 امتیازى شد و در 
ر قرار دارد.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شماره: 140060302006007594- تاریخ: 1400/11/13 

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه دفتر 364 صفحه 365 و صفحه 
347 دفتر 275 و دفتر 275 صفحه 350 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک 
مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت 
به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بال منازع بــودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم پریســا زاهدیان 
ورنوسفادرانى به شناسنامه شــماره 1130509923 کدملى 1130509923 صادره 
فرزند قدمعلى نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مساحت 
189 مترمربع پالك شماره 9 فرعى از 156 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 

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

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در دفتر 364 صفحه 

365 و صفحه 347 دفتــر 275 و دفتر 275 صفحه 350 و مالحظه نقشــه ملک و 
گزارش کارشــناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احــراز مالکیت 
متقاضى نســبت به ملک مورد تقاضــا و انتقال ملک از مالک رســمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا 
مالکیت آقاى/ خانم على عسگرى فروشانى به شناســنامه شماره 1130184757 
کدملى 1130184757 صادره فرزند غالمرضا نسبت به 5 دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب منزل مسکونى به مساحت 189 مترمربع پالك شماره 9 فرعى از 156 اصلى 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 
شماال به طول 9 متر دیواریست به باقیمانده 
شرقا به طول 21 متر دیواریست به باقیمانده 

جنوبا به طول 9 متر در و دیواریست به گذر 12 مترى 
غربا به طول 21 متر دیواریست به باقیمانده 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر 
مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به 
صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. توضیحات: 
ارسال به صفارى: 1400/09/07 ارسال به حسن: 1400/09/27 تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/11/18- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/12/03- م الف: 1272688 
- قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى محمد کیانى- عضو قضائى سید محمود 
حسینى - رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر سید امیرحسین حسن زاده/11/197  

بر اســاس گزارش آخرین وضعیت بخش بهداشــت 
شکایات مردمى سامانه ملى پاســخگویى 190 وزارت 
بهداشــت از اجراى پروتکل هاى بهداشتى در اصناف 
در مقابله با ویــروس کرونا از تاریــخ  16 تا 23 بهمن 
1400 تعداد کل شکایات ثبت شده 3018 شکایت بوده 
و شکایت از عدم رعایت موازین بهداشتى در محیط کار 
(در رابطه با کووید19) همچنان در صدر جدول قرار دارد.

بنابر اعالم وزارت بهداشــت، در هفته گذشته بیشترین 
نوع شــکایات مردمى مربوط به عــدم رعایت موازین 
بهداشــتى در محیط کار با 66 درصد است و پس از آن 
عدم رعایت بهداشت دســت با 11 درصد در رتبه دوم، 

عرضه موادغذایى فاســد با 10 درصد در رتبه سوم، دفع 
غیربهداشتى فاضالب با 8 درصد در رتبه چهارم و عرضه 
مواد غذایى بسته بندى شده فاقد تاریخ مصرف معتبر با 5 

درصد در رتبه پنجم قرار دارند.
بر اساس این گزارش همچنین بیشترین شکایات مردمى 
بر حسب صنف مربوط به نانوایى ها با 43 درصد است و 
پس از آن به ترتیب اماکن مسکونى با 18 درصد رتبه دوم، 
اغذیه فروشى، ســاندویچ و پیتزا با 16 درصد رتبه سوم، 
سلف ســرویس و رســتوران با 13 درصد رتبه چهارم و 
بقالى ها و سوپرمارکت ها با 10 درصد رتبه پنجم شکایات 

مردمى را به خود اختصاص داده اند.

فوق  تخصص ریه و عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى 
و خدمات بهداشــتى درمانى شهید بهشتى گفت: قرنطینه 
بیماران مبتال به اومیکرون در صورت تداوم عالئم بیمارى 

باید بیش از پنج روز ادامه داشته باشد.
مجید مختارى افزود: ســازمان بهداشت جهانى، قرنطینه 
ســویه اومیکرون را 5 روز اعالم کرده اســت، اما این بازه 
زمانى در صورت تداوم عالئم بیمارى و داروهاى سرکوب 
کننده باید ادامه داشته باشد. وى تصریح کرد: اکنون برخى 
از کشورها نظیر انگلســتان نیز قرنطینه بیماران مبتال به 
اومیکرون را به ویژه براى کادر بهداشــت و درمان 10 روز 
در نظر گرفته و کارکنان بهداشــتى و پزشکى در صورت 

ارائه تست منفى پس از گذشت این مدت مى توانند قرنطینه 
را پایان دهند.

مختارى خاطرنشان کرد: در حقیقت بیمار مبتال به اومیکرون 
در صورت ادامه عالئم بیمارى و استفاده از داروهاى سرکوب 
کننده این عالئم، مى تواند ناقل باشــد. بنابراین در صورت 
مشاهده ادامه عالئم بیمارى مى تواند قرنطینه را به مدت 10 
روز ادامه دهد. مختارى یادآور شد: در آغاز شیوع این سویه 
گفته مى شد که امیکرون یک بیمارى 18 تا 35 ساله است، 
اما با تداوم این بیمارى و مشاهدات بیمارستانى و... مشخص 
شد که این سویه بر خالف تصورات تمامى گروه هاى سنى 

را مى تواند درگیر  کند.

نانوایى ها در صدر شکایات 
بهداشتى مردم

قرنطینه اومیکرون
 بیش از 5 روز است

پیک بسترى ها
   ایسنا | وزیر بهداشـت گفت: هر موج جدید کرونا 
سـه پیک ایجاد مى کند. اولین پیک مربوط به مراجعات 
سرپایى، دومین پیک مربوط به بسترى ها و سومین پیک 
مربوط به فوتى هاست. در سویه جدید اومیکرون، هنوز 
به پیک اول یعنى اوج بسـترى هاى سرپایى نرسیده ایم 

ولى به زودى این پیک فرا مى رسد.  

چه زمانى تست بدهیم؟
   ایسـنا | مدیـر آزمایشـگاه مرجع دانشـگاه علوم 
پزشکى کرمانشـاه توصیه کرد: افراد براى نتیجه گیرى 
بهتر 24 تا 48 ساعت بعد از شروع عالئم بیمارى، تست 
کرونا بدهند.  دکتر نایب على رضوانى گفت: در روزهاى 
اول ابتال هنوز تعداد ویروس در بدن به حدى نیست که به 
راحتى قابل تشخیص باشد، بنابراین در روزهاى اول ابتال 

احتمال منفى شدن جواب تست کرونا باالست.

زمان رجوع به بیمارستان
   ایسـنا | جانشـین معاون درمـان دانشـگاه علوم 
پزشـکى مشـهد گفت: تب هاى شـدید و بـاال رونده و 
مقاوم بـه درمـان، تنگى نفـس، افزایش ضربـان قلب، 
کاهش تحمل مواد غذایى، اسهال و کاهش میزان اشباع 
اکسیژن خون از نشانه هایى است که بیمار مبتال به کرونا 
به سـمت شـرایط وخیم مى رود و بیمار نیاز به بررسى و

 مراقبت دارد.

آگهى تغییرات
شرکت آذین آهن آرسین شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 69329 و شناسه ملى 
14010532124 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/09/01 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد : مرتضى فرهنگ به شماره ملى 
5419885468 و الله عباسیان به شماره 
ملــى 2219693457 و احمد کاظمى به 
شــماره ملى 1757248307 به سمت 
اعضاء اصلى هیات مدیــره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند. جمال دلیلى به 
شــماره ملى 5410091639 به سمت 
بازرس اصلى و الله جعفرى به شماره ملى 
1757418156 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال 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 (1280485)

آگهى تغییرات 
شــرکت کاوه پیمان تکین شــرکت ســهامى 
خاص به شــماره ثبت 64530 و شناســه ملى 
14009123490 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عــادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/11/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدى 
سهرابى دهنوى به شماره ملى 4640088795و 
مریم قرائى به شــماره ملى 1171305826و 
شروین قرائى به شماره ملى 1815603453به 
ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1280479)

آگهى تغییرات 
شــرکت کاوه پیمان تکین شرکت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 64530 و شناسه ملى 14009123490 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/11/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مهدى سهرابى دهنوى به 
شماره ملى 4640088795به سمت رئیس هیات مدیره 
و مریم قرائى به شماره ملى 1171305826 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و شروین قرائى به شماره ملى 
1815603453 به سمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضا ء مدیر عامل همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1280484)

آگهى تغییرات 
شــرکت آذین آهن آرســین شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 69329 و شناســه ملى 
14010532124 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیــره مــورخ 1400/09/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : مرتضى فرهنگ5419885468 
بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره و احمد 
کاظمى1757248307 به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره و الله عباسیان 2219693457 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1280487)

آگهى تغییرات 
شــرکت بازرگانى آرمان جاوید ســپاهان 
شــرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
39653 و شناســه ملى 10260573123 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
کلیه اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضــاء مدیر عامل منفردا همــراه با مهر 
شرکت معتبر اســت اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1279748)

آگهى تغییرات
شــرکت ســهند کاغذ اصفهان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 17943 و شناسه ملى 
10260388552 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/09/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با رعایت مفاد ماده 
103 قانون تجارت و بموجب سند صلح تنظیم 
شده در دفترخانه اسناد رسمى 113 اصفهان 
به شــماره 68610 مورخ 98/4/13 ، حسن 
ایزدى به کدملى 1199422363 کلیه سهم 
الشرکه خود را به هوشــنگ ایزدى به کدملى 
0040256669 منتقل و از شرکت خارج شد و 
دیگر هیچ گونه حق و سمتى در شرکت ندارد.

لیست شــرکاء بعد از انتقال ســهم الشرکه: 
مصطفى ایزدى به کدملــى 0066324297 
دارنده 40000000 ریال ســهم الشرکه - 
فردوس سبزوارى به کدملى 1198859288 
دارنده 10000000 ریال ســهم الشرکه - 
هوشــنگ ایزدى به کدملى 0040256669 
دارنده 40000000 ریال ســهم الشرکه - 
مرتضى ایزدى به کدملــى 0074528300 
دارنده 10000000 ریال سهم الشرکه. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1279768)

آگهى تغییرات
شــرکت توانا منصور پارســیان سهامى 
خاص به شماره ثبت 31943 و شناسه ملى 
10260524900 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى به طــور فوق العاده 
مــورخ 1400/10/28 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد: - مرتضى باقرى به کدملى 
5659764703، منصوره شریف زارع به 
کدملــى 1282336215 و مهدى باقرى 
ورزنه به کدملى 5659312969 بعنوان 
اعضاى اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. - فریده طباطبائى 
علوى به کدملى 1249871131 و رزیتا 
لطفى جبلى به کدملــى 1292692235 
بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1280489)

آگهى تغییرات
شــرکت فوکا دشت پاســارگاد شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 68715 
و شناســه ملــى 14010268196 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: على ایمانى به کدملى 1741453100 
بعنوان رئیس هیئت مدیره و ساسان فتحى 
به کدملــى 1819433145 بعنوان مدیر 
عامل شرکت و عضو هیئت مدیره و بحران 
ایمانى به کدملى 1911315641 بعنوان 
نائب رئیس هیئت مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب شــدند.. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل: چک، 
سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و 
اوراق عادى و ادارى با امضاء رئیس هیئت 
مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره منفردا و با 
مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل شرکت 
مجرى مصوبــات هیئت مدیــره خواهد 
بود اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1280491)

آگهى تغییرات
شرکت فوکا دشت پاســارگاد شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 68715 و شناســه ملى 14010268196 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : على ایمانى به کدملى 1741453100و ساسان فتحى به کدملى 
1819433145و بحران ایمانى به کدملى 1911315641بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند فرشید 
ایمانى به کدملى 4269628618 و احسان آتش پوش به کدملى 3392462731 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1280495)

آگهى تغییرات
شرکت فوکا دشت پاسارگاد شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 68715 و شناسه ملى 14010268196 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1400/11/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید:تامین نیروى انسانى و خدماتى شرکتهاى 
دولتى و خصوصى به طور موقت ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشــد و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم مرکز اصلى شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر بهارستان، محله میالد 227 ، خیابان منجى 1 ، بلوار 
امیرکبیر ، پالك 0 ، مجتمع امیرکبیر ، طبقه همکف ، واحد 14 کدپستى 8145118575 تغییر یافت و ماده مربوط اساسنامه اصالح گردید اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1280497)

آگهى تغییرات
شرکت پیشگامان تجارت آرامیس سهامى خاص به شماره ثبت 66194 و شناسه 
ملى 10320886915 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1400/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى امین تدبیر بصیر 
(حسابداران رسمى) و شناسه ملى 10103512680 به عنوان بازرس اصلى قانونى 
و حسابرس مستقل شرکت و خانم هنگامه دانشــور به شماره ملى 1293034241 
به عنوان بازرس على البدل شــرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1280768)

آگهى تغییرات
شرکت گوشــت پرور صفاهان شرکت با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 15182 و 
شناسه ملى 10260361595 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/11/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بهزادکریمى فر کد ملى 1292813611بسمت مدیرعامل 
وعضو هیئت مدیره و بهنام کریمى فر کد ملى 1291147551بسمت رئیس هیئت مدیره 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسالمى با امضاء رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1280498)

آگهى تغییرات
شرکت نواندیشان آتى نگار فرتاك شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
63933 و شناســه ملى 14008920231 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/09/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ماده 
7 اساسنامه به شرح ذیل اصالح شد :سال مالى شرکت از اول فروردین ماه 
هر سال آغاز و پایان اسفند همان ســال خاتمه یافت اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1280492)

روى موج کووید-19

رئیس ســازمان جهانى بهداشت در جریان 
ســخنرانى طى کنفرانس امنیتى مونیخ بر 
لزوم مشارکت همه کشورها براى پایان دادن 
به همه گیرى ویــروس کووید -19 تاکید و 
اعالم کرد که امسال با ابزارها و دانش کنونى 

مى تواند سال پایان همه گیرى باشد.
تدروس ادهانوم گفت: در ابتداى شیوع این 

ویروس، هیچ کدام از مــا تصور نمى کردیم 
وارد سال سوم همه گیرى هم بشویم. اینک 
یکى از ســواالت مهمى که اذهان عمومى 
مى پرسند این است که چه زمانى این دوران 
ناگوار به پایان خواهد رسید؟ در واقع، پوشش 
باالى واکسنیاسیون در برخى کشورها، همراه 
با شدت کمتر اومیکرون، این توهم را ایجاد 

کرده که همه گیرى به پایان رسیده است. اما 
تا زمانى که 70 هزار نفــر در هفته بر اثر این 
بیمارى مى میرند، نمى تــوان چنین ادعایى 

کرد.
ادهانوم افزود: 83 درصد از جمعیت آفریقا هنوز 
یک دوز واکسن دریافت نکرده اند. در عین 
حال نظام هاى بهداشتى همچنان تحت فشار 

قرار شدیدى هســتند. ما یک ویروس بسیار 
قابل انتقال داریم که تقریباً به صورت کنترل 
نشده در گردش اســت و نظارت بسیار کمى 
هم روى آن هست و نمى توان سیر تکاملش 
را دقیقا ردیابى کرد. در واقع، باید گفت شرایط 
براى ظهور انواع خطرناك تر و قابل انتقال تر 

ایده آل است.
رئیس ســازمان جهانى بهداشت بیان کرد: 
اما مى توانیم امســال با کمک هــم به این 
همه گیرى پایان دهیم. مــا ابزارها و دانش 
الزم را داریم. از همین رو از همه کشــورها 
مى خواهیم که نیاز مالى فــورى 16 میلیارد 
دالرى سازمان جهانى بهداشت براى تهیه 
واکسن ها، آزمایش ها و درمان ها را برطرف 
سازند. در مقایســه با هزینه هاى ساالنه اى 
که این ویروس به اقتصــاد جهان تحمیل 
مى کند، 16 میلیارد دالر رقم باالیى محسوب 
نمى شود. تحلیل ما این است که براى سال 
آتى ســازمان جهانى بهداشت به 31 میلیارد 

دالر بودجه نیاز دارد.
وى گفت: کرونا زمانى تمام مى شــود که ما 
تصمیم بگیریم به آن پایان دهیم. زیرا این یک 
موضوع شانسى نیست، یک امر انتخابى است. 
پایان دادن به این بیمارى همه گیر باید تمرکز 
همه ما باشد. در عین حال، باید درس هایى را 

که کووید 19 به ما آموخته مرور کنیم.

رئیس سازمان جهانى بهداشت پاسخ مى دهد

امسال مى تواند سال پایان کرونا باشد؟

فوق تخصص ریه درباره اینکه «آیا هر نوع 
سرفه اى نشان از ابتال به کروناست؟»، اظهار 
داشت: متأسفانه روشى وجود ندارد که بگوییم 
سرفه کردن نشــانه کروناست یا سرفه فرد، 

علت دیگرى دارد..
دکتر جواد موســوى گفــت: مهمترین چیز 
این است که براى نمونه، فردى دچار سرفه 
شده است و به مراکز درمانى مراجعه مى کند 
و مى گوید پــدرم مبتال به کرونا شــده و ما 
مى گوییم این فرد نیز به دلیل نزدیک بودن 
به فرد مبتال به کرونا به ایــن بیمارى دچار 
شده اســت؛ یعنى اینها فاکتورهاى کمک 

کننده است.
این فوق تخصص ریه با بیان اینکه ابتال به 
کرونا مجموعه اى از یکسرى عالئم است، 
افزود: بیمــارى که دچار ســرفه، بدن درد، 
ضعف، تب، اختالل بویایى و چشــایى شده 
اســت احتماال به کرونا مبتال شده اما براى 

نمونه فردى اعالم مى کند در اثر برخورد با دود 
دچار سرفه شده است؛ در نتیجه ما مى گوییم 
این دیگر نشانه ابتال به کرونا نیست و بیشتر 

منشأ آلرژى است.
این فوق تخصص ریه در پاسخ به این پرسش 
که «آیا به فــردى که در مجــاورت بیمار 
کرونایى بوده و فقط سرفه مى کند مى توانیم 
بگوییم مبتال به کرونا شــده است؟»، بیان 
داشت: بله، کرونا شدت مختلفى دارد و برخى 
بدون عالمت هستند، برخى افراد فقط سرفه 
مى کنند؛ یکى با اختالل چشایى و دیگرى با 

اختالل بویایى مراجعه مى کند.
 موسوى در پاسخ به این پرسش که «آیا افراد 
مبتال به آســم و آلرژى در خط ابتال به کرونا 
هستند؟»، تصریح کرد: خوشبختانه بیماران 
آسمى کمتر دچار کرونا مى شوند؛ البته این 
به معناى آن نیست که این افراد نباید نکات 

بهداشتى الزم را رعایت کنند.

چه نوع سرفه اى واقعاً نشانه کروناست؟
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تصمیم گیرى براى مقابله با آسیب هاى اجتماعى به 
انجام پژوهش  و تحلیل و بررســى داده هاى آمارى 

نیاز دارد.
به گزارش قــدس آنالین، در صورت فراهم شــدن 
امکان تحلیل و بررسى داده هاى آمارى در خصوص 
آسیب هاى اجتماعى، کارشناســان و کنشگران نیز 
مى توانند از حمایت و کمک هاى مردم براى فائق آمدن 
به این مسائل و مشکالت بهره مند شوند. این در حالى 
است که به گفته کارشناسان، آمار درستى از آسیب هاى 
اجتماعى در جامعه وجود ندارد. بــراى مثال عده اى 
خط فقر را 4میلیون تومان و عده اى 11میلیون تومان 
ذکر مى کنند. عده اى آمار کودکان خیابانى را 2میلیون 
و برخى بین 8 تــا 10میلیون نفر مى داننــد. با آنکه 
22سازمان و نهاد در زمینه اعتیاد وظیفه دارند اما هنوز 

نتوانسته ایم آمار دقیقى از تعداد معتادان ارائه دهیم.
مجید ابهرى، آسیب شناس اجتماعى خطاب به کسانى 
که در حوزه آسیب هاى اجتماعى بر اساس تعریف خود 
از این آسیب ها آمار ارائه مى دهند، مى گوید: اگر دلسوز 
جامعه هستید بانک آسیب هاى اجتماعى در کشور را 
ایجاد کنید چرا که امروزه نبود بانک جامع اطالعات 
آسیب هاى اجتماعى در کشور، مشکالت را دو چندان 
کرده و به دلیل اینکه آمارهاى اعالم شده دقیق نیست 
سیاســت گذاران و برنامه ریزان براى کنترل آسیب ها 
با مشــکل روبه رو مى شــوند، به همین دلیل با وجود 
آنکه هر ســاله میلیاردها تومان بودجه براى کاهش 
آسیب ها اختصاص مى دهیم اما با افزایش آن ها مواجه 

مى شویم. 
این رفتارشناس با اشــاره به افزایش میزان مصرف 
موادمخدر در کشــور ادامه مى دهد: ما افزایش تعداد 

معتادان در جامعه را براساس حضور آن ها در کمپ ها 
و دیگر مراکز بیان مى کنیم؛ اما به درســتى نمى توان 
آمارى از میزان مصرف و تعداد معتادان کشور ارائه داد. 
بنابراین تا زمانى که دســتگاه هاى متولى نتوانند یک 
بانک جامع اطالعات آسیب هاى اجتماعى را در کشور 
ایجاد کنند، این آمارها خیالى و دور از منطق اســت. 
به عنوان نمونه آسیب شناســان معتقدند حداقل سن 

اعتیاد در کشور 14 سال است اما جرم شناسان آن را 17 
سال عنوان مى کنند. این در حالى است که ما نوزادانى 
داریم که معتاد متولد مى شــوند. بنابراین تا زمانى که 
بانک جامع اطالعات آسیب هاى اجتماعى در کشور 
ایجاد نشود، هر کســى از دیدگاه خود آمارى را اعالم 
خواهد کرد. در این شرایط اگر مدیران، برنامه ریزان، 
سیاست گذاران و حتى پژوهشگران کشور بخواهند به 

هر یک از این آمار اســتناد کنند راه به جایى نخواهند 
برد، زیرا سیاست گذارى و برنامه ریزى دقیق و چاره ساز 
براى مقابله، درمان و پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى 
مســتلزم پایش دقیق آن هاســت و این پایش باید 
براساس آمار دقیق و بر پایه اطالعات علمى باشد که 
تنها با ایجاد بانک جامع آسیب هاى اجتماعى در کشور 

تحقق خواهد یافت. 

 اگر دلسوز جامعه هستید 
بانک آسیب هاى اجتماعى ایجاد کنید

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخــدر درباره نظارت بر 
مراکز خصوصى ترك اعتیاد گفت: پلیس در جریان 
اخذ مجوز این مراکز نیست همچنین بازرسى، نظارت 
و کنترل این مراکز نیز برعهده سایر سازمان ها است 
اما اگر جرمى در آن ها روى دهد، وارد عمل مى شویم.

سردار مجید کریمى درباره فعالیت مراکز کمپ ترك 
اعتیاد و اتفاقاتى مانند قتل یا شکنجه معتادان که هر از 
چندگاهى در برخى از این مراکز روى مى دهد، اظهار 
کرد: خوشــبختانه در مراکز دولتى چنین اتفاقاتى را 
شــاهد نبودیم و اتفاقات مذکور نیز در چند مورد از 
مراکز خصوصى روى داد و شاهد بازتاب آن در فضاى 
مجازى بودیم که پلیس وارد عمل شد، اعالم جرم 

کرد و آن مراکز با کمک دادستانى پلمب شد.
رئیس پلیس مبارزه با مــواد مخدر افزود: هموطنان 
عزیز نیز اگر اطالعاتى در این رابطه دارند، مى توانند 
اطالعات خود را با پلیس در میان بگذارند و ما برخورد 
جدى خواهیم داشــت اما مشکل کار اینجا است که 
پلیس در جریان اخذ مجوز این مراکز نیست. همچنین 
بازرسى، نظارت و کنترل این مراکز نیز برعهده سایر 
سازمان ها اســت اما جایى که پلیس احساس کند یا 
خبرى برســد که در مراکز خصوصى ترك اعتیاد، 
تخلف یا جرمى روى مى دهد، حتماً ورود خواهد کرد.

وى در پاسخ به این سؤال که آیا مراکز ترك اعتیاد در 
طول سالیان متوالى توانسته اند در روند ترك اعتیاد 
مثمرثمر باشــند، گفت: در این مراکز ظرفیت هاى 
مردمى براى درمان معتادان پاى کار آمدند که البته 
ممکن است در این مراکز نیز متخلفانى وجود داشته 
باشد اما نمى توان تخلفات را به تمام مرکز تعمیم داد و 
گفت تمام افرادى که کمپ خصوصى احداث کرده اند 
یا از سازمان هاى مردم نهاد چنین مراکزى تشکیل 

داده اند، مشکل یا برخورد بد با مددجویان دارند.

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

به شماره ثبت 4896 و شناسه ملى 10260260471

هیئت  مدیره

بدینوسیله از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونى آنها در شرکت دامدارى و 
کشاورزى اصفهان شیر (ســهامى خاص) به شماره ثبت 4896 دعوت به عمل 
مى آید تا در جلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده روز دو شنبه مورخ 
1400/12/16 که در محل قانونى شرکت به آدرس: اصفهان، جاده آبشار، بطرف 
زیار، کیلومتر 23، شرکت اصفهان شیر تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید. 

 مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده : ساعت 8 صبح 
دستور جلسه : انتخاب مدیران ،بازرسان ،روزنامه کثیر االنتشار

یک روانشناس با بیان اینکه در حال حاضر فراوانى 
اضطراب و افسردگى در بین بزرگساالن و از جمله 
مردان جدى است، درباره اینکه چرا مردان تمایلى 
به صحبت درباره «ســالمت روان» خود ندارند، 
گفت: حفظ حرمت براى مردان مهم تر از این است 
که با بیان مشکالت خود برخى افراد به آنها برچسب 
”اختالل روانى“ بزنند. از این رو در صورت نیاز هم 
باید کریمانــه و به صورت غیر مســتقیم غربالگرى 

بهداشت روان براى مردان انجام شود.
دکتر غالمعلى افروز اظهار کرد: در غربالگرى بهداشــت 
روان باید حرمت و کرامت تمام افراد از جمله مردان حفظ شود. 
مردان براى خود کرامتى قائل اند، احساس خود ارزشمندى دارند و 
این خدمات روانشناختى براى آنها باید کریمانه و مشفقانه و شفیقانه 

ارائه شود. 
وى خاطر نشان کرد: نباید مردانى که درباره سالمت روان خود صحبت 
مى کنند را افراد ”مشکل دار“ تلقى کرد چراکه تکریم مردان در خانواده 
مهم است و در صورت نیاز هم باید کریمانه و غیر مستقیم غربالگرى 
بهداشت روانى انجام شود. در واقع حفظ حرمت براى مردان مهم تر از 
این است که با بیان مشکالتى نظیر بى خوابى شبانه و... برخى افراد به 

آنها برچسب ”اختالل روانى“ بزنند و در این امر باید خیلى دقت کرد.
این روانشناس درباره وضعیت بهداشت روان مردان، ادامه داد: در حال 
حاضر اضطراب، افسردگى، ضعف حافظه، آلزایمر و برخى اختالالت 
زیستى و فیزیولوژیکى مانند ضعف بینایى، ضعف شنوایى و مشکالت 
قلبى و عروقى بیشترین اختالالتى هستند که مردان با آن مواجه اند. 
متاسفانه فراوانى اضطراب و افسردگى در بین بزرگساالن کشور یعنى 
هم زنان و هم مردان جدى اســت. بدون تردید ســالمت تمام اقشار 

برایمان مهم است اما سالمت سنگربانان حیات خانواده یعنى مردان 
مهم تر است چراکه خانواده همانند باغ پر طراوتى است که مادرها باغ 

بان و پدرها سنگربان امنیت و آرامش آن هستند.
این استاد ممتاز روانشناسى تصریح کرد: گســتره سن مردان و زنان 
به نسبت 50 سال گذشــته افزایش پیدا کرده که از جمله پیامدهاى 
این افزایش گســتره ســن که پر برکت، مفید و ارزشــمند نیز است، 
مواجه شدن زنان و به ویژه مردان با برخى نارسایى هاى زیستى نظیر 
نارسایى هاى قلبى، تنفسى، ســکته هاى مغزى، فلج هاى حرکتى، 
ضعف حافظه و ابتال  به اختالل آلزایمر و... است. از این رو در این شرایط 
اختالالت روانشناختى، زیســتى و ارتباطى براى همگان جدى است 
و همگان و به خصوص مردان بزرگســال نیازمند دریافت خدمات و 
مداخالت روانشناختى براى پیشــگیرى از این نارسایى هاى زیستى 

هستند.

فراوانى «اضطراب» و «افسردگى» در بین مردان جدى است

وزیر کشور گفت: براساس سیاست هاى کلى ابالغى 
جمعیت از سوى رهبر معظم انقالب اسالمى، الگوى 
مهاجرت مطلوب به مناطقى که ظرفیت جذب جمعیت 

دارند؛ باید مورد توجه قرار گیرد.
احمد وحیدى در نشست شــوراى اجتماعى کشور که 

با حضور نمایندگان دســتگاه ها در محل وزارت کشور 
برگزار شــد، گفت: مهاجرت یکى از موضوعات مهم 
اجتماعى در کشور اســت که نیازمند تدبیر صحیح و 
عالمانه اســت. وزیر کشــور گفت: مهاجرت در ذیل 
سیاست هاى جمعیتى مطرح مى شــود و از این رو به 

کارگیرى مدیریــت دقیق و علمــى در این خصوص 
ضرورت دارد. وحیدى اضافه کرد: در نظر داشته باشیم 
که با توجه به تنوع قومى و مذهبى در ایران مهاجرت از 
بخش هایى از کشــور به بخش هاى دیگر مى تواند به 

تحکیم هویت ملى و وفاق اجتماعى کمک کند.

وى ادامه داد: با این حال نباید مهاجرت به رویه اى یک 
طرفه و صرفاً در مقاصد مشخص نظیر کالن شهرهاى 

کشور اتفاق بیفتد.
جانشین رئیس شــوراى اجتماعى کشور تصریح کرد: 
روند مهاجرت باید با فضاى سرزمینى و ظرفیت زیستى 

هر منطقه متناسب شود.
وزیر کشور در پایان با اشاره به اینکه نیازمند تحقیقات و 
پیمایش هاى علمى متقن در مساله مهاجرت در کشور 
هستیم بر همکارى با مراکز علمى و دانشگاهى در حوزه 

جمعیت شناسى با توجه به نیاز کشور تاکید کرد.

تأکید  بر متناسب سازى روند مهاجرت با الگوى آمایش سرزمین

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر: 

مرجع نظارت بر 
کمپ هاى ترك اعتیاد 

نیستیم

01

مهرداد نامدار، مشاور ازدواج مى گوید: اینکه بگوییم یک 
نفر بخاطر اینکه قبًال عقد ناموفق داشــته یا ازدواج کرده 
پس فرد نامناسبى براى ازدواج است، اصال صحیح نیست؛ 
اتفاقًا این افراد قوى تر هســتند و در شناخت طرف مقابل 
بهتر و دقیق تر عمل مى کنند اما اینکه چنین فردى خودش 
این انگیزه را درون خود ایجــاد کند که احتمال دارد دیگر 
نتواند در ازدواج موفق شــود، یک مشکل شخصى است 
که بهتر است چنین فردى به خودش کمک کند و چیزى 
را از خودش کسر نکند چون هیچ اتفاق منفى نیفتاده که 

بخاطرش بخواهد خودش را زیر سوال ببرد.

شانس ازدواج افراد مطلقه

03

04

هم اندیشى تخصصی «رســانه ،حاشیه نشنى و اسکان غیر 
رسمى» امروز سه شنبه 3 اســفند ماه از ساعت 10 ا در دفتر 
مطالعات و برنامه ریزى رسانه ها به صورت ویدئو کنفرانس در 
جهت ارائه راهبردها، توانمند سازى و بهبود وضعیت اجتماعى 
حاشیه نشینان با تأکید بر نقش مؤسسات خیریه و رسانه ها 
برگزار مى شود. این نشست با حضور فعاالن این حوزه برگزار 
شده و راهکارهاى رسانه براى توانمند سازى حاشیه نشینان 
و تحقق عدالت اجتماعى حاشیه نشــینان شــهر ها،  نقش 
سمن ها وســازمان هاى مردم نهاد و در کاهش آسیب هاى  
اجتماعى حاشیه نشینان و سیاست هاى جامع نگر براى توسعه  
اقتصادى، اجتماعى حاشیه نشینان مورد بررسى قرار مى گیرد.

لیال میررضایى روانشناس گفت: فوبیا احساس ناخوشایند و 
آزاردهنده اى است که به دلیل ترس هایى واقعى یا خیالى ایجاد 
مى شود و گاهى این ترس براى فرد دچار فوبیا غیرقابل تحمل 
است و حتى گاهى این افراد تصور مى کنند عاملى که باعث 
ترس و وحشت آن ها شده است، زندگى شان را تهدید مى کند. 
وى بیان کرد: متأسفانه فوبیا مشکل نســبتًا رایجى است و 

بسیارى از ما دست کم به یک مورد از ترس دچار هستیم.

یک نشست درباره 
حاشیه نشینى

ترس هاى آزار دهنده
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در طول این سال ها سفارش شهروندان براى تهیه موهاى 
طبیعى آنقدر زیاد شده که رصدکنندگان دائمى بازار به این 
فکر افتاده اند که واردات موى طبیعى را از کشورهاى دیگر 
آغاز کنند. به گفته علیرضا طهماسبى گریمور و فروشنده 
کاله گیس و از متصدیان فروش لــوازم آرایش و زیبایى، 
اکنون در بازار مشــهد چند واردکننده بزرگ موى طبیعى 
از کشورهاى چین و هند وجود دارد که جز تهران و مشهد 
در سایر نقاط کشور مشترى ثابت دارند و از این طریق سود 

زیادى به دست مى آورند.

بازار داغ 
واردات موهاى چینى

آگهى مزایده فروش زمین (نوبت دوم)

فرید شریعت زاده - شهردار شاپور آباد            

چاپ اولچاپ اول

شهردارى شاپور آباد در نظر دارد  به استناد صورت جلسه شماره 17 به شماره 6/134 مورخ 1400/11/10 شوراى محترم اسالمى  
شهر در نظر دارد تعداد یک پالك زمین با کاربرى  مسکونى واقع در مجموعه الحاقى غدیر (پرلنگان)  را  از طریق مزایده عمومى به 
شرح زیر به فروش برساند  بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت مى شود جهت بازدید ازمحل و اطالعات بیشتر به  شهردارى مراجعه و 
نسبت  به ارائه قیمت بر مبناى هر متر مربع براى زمین مسکونى با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت در مزایده شهردارى 

شرکت نمایند .  
1- برنده مزایده مى بایست مبلغ زمین را به صورت نقدى به  حساب شماره 0110691092004نزد بانک ملى شعبه دولت آباد واریز و 

فیش آن را به شهردارى تحویل نماید .
2-متقاضیان مى بایست مبلغ 5٪ قیمت کل زمین را (قیمت پایه )به صورت وجه نقد به حساب شماره 0107677558008نزد بانک 

ملى شعبه دولت آباد به عنوان سپرده شرکت در مزیده واریز  و یا معادل آن ضمانت نامه بانکى ارائه نمایند . 
3- متقاضیان باید قیمتهاى پیشنهادى خود را بر اساس شرایط مزایده تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ  1400/12/21  با مراجعه 

به سامانه تدارکات الکترونیک (سامانه ستاد ) در مزایده شرکت نماید. فروش پالکهاى مسکونى به صورت نقدى مى باشد.
4-شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت رارعایت بنمایند.کمیسیون دررد یا قبول یک یاکلیه پیشنهادات مختار

مى باشد.
5-پیشنهادات رسیده در راس ساعت 9  صبح روز  یکشنبه مورخ 1400/12/22 با حضور کلیه اعضاى کمیسیون عالى معامالت 
شهردارى شاپور آباد که در محل شهردارى تشکیل مى گردد مورد بررسى قرارخواهد گرفت .ضمنا شرکت متقاضیان در جلسه 

کمیسیون بالمانع مى باشد . 
6-سپرده نفر اول ،دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرار داد به ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد .

7-هزینه آگهى روزنامه در مرحله اول و دوم ، هزینه هاى مربوط به شرکت در مزایده شامل ثبت نام در سامانه ستاد و خرید توکن 
و همچنین کلیه هزینه هاى مربوطه بر عهده برنده مزایده مى باشد .

8-به پیشنهادات مشروط و مخدوش یا خارج از زمان تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
م.الف: 1282647   

ال ا



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

 رویاروى شما گردنه اى است که از آن به سختى توان گذشت. منزل هایى 
است وحشتناك و هول انگیز، که به ناچار بر آنها داخل خواهید شد و در آنجا 
درنگ خواهید کرد. بدانید، که مرگ از نزدیک به گوشــه چشم در شما 
مى نگرد و چنانکه پندارى، در چنــگال هاى آن گرفتار آمــده اید، ناخن در 
تنتان فرو برده است. کارهاى بس دشوار و رنج هاى کمر شکن آن، شما را 
در برگرفته اســت. پس پیوند خود با دنیا بُِبرید و به توشــه تقوا پشت خود 

موال على (ع)قوى سازید.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى
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شرکت عمران شهر جدید مجلسی

آگهی فراخوان عمومی
 فروش امالك و مستغالت

م.الف: 1281070   

چاپ دومچاپ دوم

شرکت عمران شهرجدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازى در نظردارد تعداد محدودي 
واحدهاي تجاري ساخته شده و زمین تجارى واقع درشــهرجدید مجلسی را از طریق برگزارى 
فراخوان عمومی (مزایده) ، و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (Setadiran.ir) به 

فروش رساند. 
1-تاریخ دریافت اسناد: از تاریخ 1400/12/01 لغایت 1400/12/07   

2- تاریخ بازدید از موارد مزایده: از ساعت 10 الی 12 مورخ 1400/12/01 لغایت 1400/12/17
3- تاریخ تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 10 مورخ 1400/12/18

4- تاریخ بازگشایی اسناد: ساعت 11 روز چهار شنبه مورخ 1400/12/18  
به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به امور امالك و واگذارى شرکت عمران شهر جدید 
مجلسی مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 52472228 -031 تماس حاصل 

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

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

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

مرحله اى به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهاى زیر دریافت و حداکثر تا 
پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/12/21 به نشانى: اصفهان-خیابان طالقانى ، امور برق منطقه یک 
اصفهان-  دبیرخانه امور ، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب 

اثر داده نخواهد شد. 
         http://tender.tavanir.org.ir : سایت  اینترنتی معامالت توانیر به نشانى
http://iets.mporg.ir : سایت  اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانى

http://eepdc.ir     :سایت  اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن34122350-031 کارشناس قرارداد ها و مناقصات امور 
و جهت آگاهى بیشتر درمورد الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 34122340 

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

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

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

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

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

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

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

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

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهشماره سامانهمناقصه 

دفترچه
مهلت دریافت 

اسناد
آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزارى 
مناقصه

ساعت 
برگزارى 
مناقصه

مبلغ تضمین
(ریال)

400141092000093954000013

تجهیز پست موزه 
هنرهاى تزئینى وپل 
بلند و بهینه سازى 
شبکه فشار متوسط 

زمینى و هوایى 
محدوده برق منطقه 

یک 

1400/12/031400/12/111400/12/211400/12/2310:00735,000,000

عضو هیئت مدیره بانک توســعه تعــاون از قابلیت هاى 
مناسب بانک براى نقش آفرینى در پیشبرد اهداف راهبردى 

دولت خبر داد.
محمد جعفر ایرانى طى سفر به اصفهان در جلسه ارزیابى 
عملکرد پنج استان کشور اظهار داشت: بانک توسعه تعاون 
اهتمام ویژه اى براى پیشــبرد اقدامات توسعه اى اعم از 
پرداخت تسهیالت اشــتغال زایى و همچنین تسهیالت 
حمایتى و ازدواج جوانان داشته است و از این حیث قابلیت 

دستیابى به جایگاه سرآمدى در نظام بانکى را دارد.
وى افزود: نظام بانکى در مسیر ارائه خدمات نوین و بهینه 
نمودن فرآیندها در حال تحوالت کیفى و رو به پیشــرفت 
اســت و بانک نیز با برنامه هاى مدون و اســتراتژى ویژه 
در مسیر رو به رشد اســت و از بانک و نظام بانکى انتظار 
مى رود همسو با مردم متوسط و اقشار کم درآمد و ضعیف 

حرکت کند.
ایرانى گفت: با توجه به اینکه بانک توسعه تعاون از بسترهاى 
الزم از جمله زیرساخت هاى الکترونیک ودارا بودن شعب 
در مناطق دور افتاده برخوردار است مى تواند به عنوان بانک 
عامل دولت در طرحهاى بزرگ و ملى همکارى داشته باشد 
که کارنامه بانک در پرداخت تسهیالت اشتغال روستایى 

مبین این سخن مى باشد.
وى خاطرنشان کرد: شناســایى قابلیت ها و مزیت هاى 
اقتصادى مناطق و اســتان ها مى تواند بانک را در مسیر 
فعالیت توسعه اى مبتنى بر آمایش ســرزمین قرار دهد و 
هماهنگى و همکارى با دســتگاه هاى اقتصادى استان از 
جمله ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعى استانها، سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزى استانها در 

ارتقاى اثربخشى حمایت از فعالیت تولیدى ضرورى است.

عضو هیئت مدیره تصریح کرد: تولید کنندگان براى پیشبرد 
هزینه هاى پروژه ها با نوسانات تورمى روبرو هستند و چه 
بسا پرداخت تسهیالت در زمان کوتاهتر موجب مدیریت 
بهتر هزینه هاى تولید مى شود، از این رو مساعدت ارکان 
اعتبارى بانک در حمایت از واحدهــاى تعاونى و تولیدى 
و تســریع در تامین نیازهاى مالى و بانکــى واحدها حائز 

اهمیت است.
ایرانى اظهار داشت: نیروى انسانى خالق و توانمند و جوان 
بانک از مزیت هاى بانک محسوب مى شود و انتقال تجارب 
مفید، ایجاد انگیزه الزم توسط مدیران استانها مى تواند در 
احساس رضایتمندى و ارتقاى اثربخشى و بهره ورى نیروها 
تاثیرات مطلوبى را باشــند و کار جمعى، فعالیت دوستانه و 

جهادى در میان همکاران شعب قابل توصیه است.
وى افزود: رابطه و ارتباط مشتریان با بانک باید دوطرفه و 

متقابل باشد، همان گونه که مشترى براى بانک ، اولویت 
اول محسوب مى شــود و در همین راستا خدمات بهینه به 
مشــتریان مد نظر است، از مشــتریان به ویژه تعاونگران 
نیز خواســتاریم تا اولویت ویژه اى براى بانک تخصصى 

خودشان قائل شوند.
■■■

در این جلســه احمد محمدى مدیر امور استانها و شعب، 
یونس کالنترى رئیس اداره کل امور مشــتریان و توسعه 
بــازار، امیر میرشــفیعى رئیــس اداره کل برنامه ریزى و 
مدیریت عملکرد، کســانى بازرس ویژه در مدیریت امور 
استان ها و شــعب نیز مطالبى در خصوص عملکرد پنج 
اســتان ارائه دادند و مدیران اســتان هاى اصفهان، یزد، 
چهارمحال و بختیارى، لرســتان و قم نیز توضیحاتى در 

خصوص فعالیت و برنامه هاى استان ها مطرح نمودند.

عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون در سفر به اصفهان:

بانک توسعه تعاون قابلیت هاى مناسبى 
براى پیشبرد اهداف راهبردى دولت دارد

حسین اسماعیلى احمدى - شهردار زرین شهر 

آگهى  مزایده عمومى

م.الف: 1282483   

نوبت اولنوبت اول

شهردارى زرین شهر به اســتناد مجوز شماره 448مورخ 1400/10/22 
شوراى اسالمى شهر درنظردارد واحد شماره 37تجارى در طبقه اول بازار 
گلریز واقع در خیابان شریعتى به مساحت 8/48 مترمربع بصورت اجاره 
به مدت یکسال از طریق مزایده عمومى واگذار نماید ،لذا از متقاضیان 
دعوت بعمل مى آید جهت دریافت اسناد مزایده وکسب اطالعات بیشتر 
از تاریخ انتشــار تا پایان وقت ادارى مورخ 1400/12/16 به شهردارى 

زرین شهر مراجعه نمایند .


