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هر خودکشى 135 نفر را تحت تأثیر قرار مى دهدآتش سوزى در بیمارستان الزهرا (س)جزئیات ویژه برنامه نوروزى «دورهمى»شیرینى، کاالى لوکس شده است امید و دانیال، بال هاى پرواز تیم نویدکیا اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

تصویب تزریق 
دوز چهارم در 

کمیته علمى کرونا

طوفان، اصفهان را به حال آماده باش درآورد
3
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عبور اصفهان از 
اوج مشکالت 
موج ششم

معاون بهداشت وزارت بهداشت مصوبات جدید کمیته علمى 
کرونا واکسیناسیون دوز سوم بیماران گروه سنى 12 تا 18 سال، 
دوز چهارم بیماران داراى ضعف سیستم ایمنى باالى 18 سال و 
دوز پنجم مسافران خارج از کشور را تشریح کرد. کمال حیدرى 

اظهار کرد: واکسن قابل تزریق در...

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان 
گفت: این استان از اوج مشکالت ُقله(پیک) ششم 
کرونا عبور کرده و بیشــتر شهرستان هاى آن از 
وضعیت قرمز(بسیار ُپرخطر) همه گیرى بیمارى 
کووید-19 خــارج شــده اند.رضا فدایى، افزود: 
هر موج کرونا یک ُقله یــا همان «پیک» دارد و 
ما هم اکنون در اســتان اصفهان از این ُقله عبور 
کرده ایم اما هنوز به شــرایط قبل از موج ششم 
بازنگشته ایم و بیمارى کووید-19 هنوز به طور 
فعال در جامعه وجود دارد. استان اصفهان از اوایل 

بهمن امسال وارد موج ششم کرونا شد...

زاینده رود فروردین زنده مى شود؟زاینده رود فروردین زنده مى شود؟
عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان: بارندگى ها مناسب بوده. کشت کشاورزان شرق اصفهان عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان: بارندگى ها مناسب بوده. کشت کشاورزان شرق اصفهان 

در دهه نخست فروردین باید نوبت دوم آبیارى را بگیرددر دهه نخست فروردین باید نوبت دوم آبیارى را بگیرد
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شهریارِ  محروم 
در اردوى تیم سپاهان!

شهریار مغانلو مهاجم تیم ســپاهان با وجود محرومیت و اینکه نمى توانست 
تیمش را در مصاف با نســاجى همراهى کند همراه این تیم به مشهد سفر کرده 
بود. او حتى پیش از آغاز بازى دو تیم نساجى و سپاهان در مشهد وارد استادیوم شد 
و به صورت انفرادى تمرین کرد تا آمادگى بدنى اش براى بازى بعدى حفظ شود. 
ســپاهان در بازى بعدى خود میزبان گل گهر است و این یک بازى حساس براى 

هردو تیم است به خصوص براى سپاهان ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

برخى مسیرهاى 
دوچرخه دراصفهان 

باید تاپایان سال 
جمع شود

داورى هاى جشنواره مطبوعات بدون حب و بغض انجام شد
دبیر دوازدهمین جشنواره دو ساالنه مطبوعات و رسانه هاى الکترونیک استان اصفهان:
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 تارتار:احتمال داشت تارتار:احتمال داشت
 بعد از بازى با سپاهان  بعد از بازى با سپاهان 

رئیس پلیس فتا پاسخ مى دهد؛رئیس پلیس فتا پاسخ مى دهد؛استعفا کنماستعفا کنم

کدام استانکدام استان
  بیشترین  بیشترین

جرایم اینترنتىجرایم اینترنتى
 را دارد؟ را دارد؟
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رئیس سازمان بورس و رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار خبر داد؛اوراق بهادار خبر داد؛

واریز سود واریز سود 
سهام عدالت سهام عدالت 

آغاز شدآغاز شد

روایت پژمان جمشیدى روایت پژمان جمشیدى 
از سکانس هاى سخت از سکانس هاى سخت 

 «زیرخاکى «زیرخاکى33»»
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آگهى مزایده امالك مازادبر نیاز 
بانک ملى ایران  استان اصفهان

بانک ملى ایران اداره امور شعب استان اصفهان در نظر دارد، قسمتى از امالك تخلیه شده ملکى ،حق کسب و پیشه و سرقفلى 
مازاد خود را از طریق مزایده کتبى بر مبناى قیمت پایه مزایده،در وضعیت موجود و به صوررت نقدى به فروش برساند.متقاضیان 
مى توانند براى کسب اطالعات بیشتر، بازدید از امالك، ثبت نام در سامانه الکترونیکى دولت (ستاد )www.setadiran.ir و 
تسلیم پیشنهادات خود ازساعت 12 ظهر روز دوشنبه مورخ 1400/12/9 لغایت 1400/12/25 روز چهار شنبه ساعت 19 به سامانه 

فوق الذکرمراجعه و نسبت به بارگزارى اطالعات اقدام نمایند. 
توضیحات : 

- تاریخ برگزارى و انتشار مزایده  از ساعت 12ظهردو شنبه مورخ 1400/12/9 لغایت چهارشنبه  مورخ 1400/12/25 ساعت 19 
مى باشد.

-  مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 12 ظهر دوشنبه مورخ 1400/12/9 تا ساعت 19عصرچهارشنبه مورخ 1400/12/25 
مى باشد.

-  مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده تا ساعت 19 چهارشنبه مورخ 1400/12/25 مى باشد.
- تاریخ بازگشایى پاکتهاى الکترونیکى ساعت 10 صبح روزپنج شنبه مورخ 1400/12/26 خواهد بود.

توجه: امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نمى باشد لذا متقاضیان شرکت در مزایده حتماً مى بایست 
جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده ساعت 19 عصرمورخ 1400/12/15 نسبت به دریافت 

اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند.
متقاضیان خرید براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.

1-   اصفهان -تماس تلفنى با شماره تلفن 031-32222137
2-   تهران -تماس تلفنى باشماره 1456

3-   مراجعه به سایت بانک ملى ایران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزایده مزایده استانى نوبت دوم اموال ملکى 
سرقفلى و حق کسب و پیشه بانک ملى ایران استان اصفهان 

  مزایده دستگاه اجرایى  مزایده www.setadiran.ir (ستاد ایران) 4-   مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت
مزایده گر ( مزایده شماره 200001195000007 اموال غیرمنقول) 

5-مراجعه حضورى به اداره امور و شعب بانک ملى ایران استان اصفهان  (واحد ساختمان ) 

م.الف: 1290544   بانک ملى ایران اداره امور شعب استان اصفهان

نوبت دومنوبت دوم

مساحت کاربرىنوع ملک ردیف
عرصه

مساحت 
وضعیت پالك ثبتىاعیان 

مبلغ پایه توضیحاتکنونى
مزایده(ریال)

1
شهرضا -بلوار 
حافظ غربى 

- شعبه منحله 
طالقانى شهرضا 

بانک - 
طالقانى 
شهرضا 

بانک- 
تخلیه 1833002/7554ملکى 

بازدید از ملک الزامیست . فروش با 
وضع موجود .شش دانگ بر اساس 
نظر کارشناس - تمام هزینه هاى 

مربوط به تغییر کاربرى ملک بر عهده 
خریدار است .اخذ کلیه مفاصا حسابها 

از مراجع ذیصالح بر عهده خریدار 
مى باشد.ملک داراى عقب نشینى 

مى باشد.

 49/000/000/000
ریال 
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کاشان - خیابان 
شهید رجایى 

کاشان - نبش 
خیابان آیت اله 

مدنى 

بانک-شهید 
رجایى 

بانک- 
تخلیه 1963611/493ملکى 

بازدید از ملک الزامیست . فروش با 
وضع موجود .شش دانگ بر اساس 
نظر کارشناس - تمام هزینه هاى 

مربوط به تغییر کاربرى ملک بر عهده 
خریدار است .اخذ کلیه مفاصا حسابها 
و پرداخت آنها از مراجع ذیصالح بر 
عهده خریدار مى باشد.شایان ذکر 

است بعلت تخریب ملک مجاور احتمال 
تخریب اعیانى ملک شهید رجایى 

کاشان وجود دارد.و بانک هیچگونه 
مسئولیتى ندارد.و خریدار متعهد 

مى گردد ظرف مدت دوماه نسبت به 
تخریب اعیانى ملک اقدام نماید.

 85/980/000/000
ریال 
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اصفهان - 
خیابان

 شیخ بهایى - 
نبش کوچه 

مادى فدن - 
( نشاط انگیز )

بانک ملى 
-شعبه 
مهرگان 

بانک- 
سرقفلى و 
حق کسب 

و پیشه 
تخلیه 2322/14.....130

بازدید از ملک الزامیست -فروش 
با وضع موجود - صرفًا فروش حق 

سرقفلى و کسب و پیشه -تمام 
هزینه هاى مربوط به تغییر کاربرى 
ملک بر عهده خریدار است - اخذ 

کلیه مفاصا حسابها از مراجع ذیصالح 
برعهده خریدار مى باشد.

 132/000/000/000
ریال
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آگهى مزایده 
بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان به قائم مقامى از ورشکستگان علیرضا ومحمد رضا 
پاك نژاد در نظردارد دو دانگ سهم ورشکستگان از یک باب مغازه به پالك ثبتى 15191/11210 بخش 5 

ثبت اصفهان به آدرس : اصفهان – بزرگمهر – بعد از خیابان بالل – مغازه مشاور امالك پرشین 
با مشخصات زیر را  از طریق مزایده به فروش برساند :

قیمت پایه مزایده :
- ارزش تمامیت شش دانگ  عرصه واعیان ملک مبلغ 17/280/000/000 ریال مى باشد .

- ارزش 8حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ ســهم آقاى علیرضا پاك نژاد مبلغ 1/920/000/000 ریال 
مى باشد. 

 -ارزش 8حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ سهم آقاى محمدرضا پاك نژاد مبلغ 1/920/000/000 ریال 
مى باشد .

زمان مزایده : روز یکشنبه مورخ 1401/1/22 ساعت 11
مکان مزایده :

 اصفهان – چهارباغ باال – ابتداى خیابان شــهید نیکبخت – نبش کوچه 6(ژاله )- اداره تصفیه امور 
ورشکستگى 

شرایط مزایده : 
1- مزایده بصورت پاکتى مى باشد که پیشــنهاد دهندگان مى بایست پیشنهاد خودراتاپایان ساعت 
ادارى روز شنبه مورخ 1401/1/21 به دفتر اداره تصفیه واقع در خیابان نیکبخت بانضمام فیش 5٪ مبلغ 

مورد مزایده تسلیم نمایند .
2- کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایســت 5٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى 

اصفهان به شماره IR 110100004061012907670593  واریز نمایند .
3- فروش نقدى و اقساطى مى باشد که مبلغ 5٪ در روز مزایده ومابقى در مهلت مقرر توسط اداره در 

روز مزایده تعیین مى گردد که حداکثر مهلت 3ماه مى باشد .
4- درصورتیکه برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید ،مسئول 
کسر احتمالى قیمت و خسارتى که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا 

و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارت وارده  مسترد نخواهد شد .
5- زمان گشایش پیشنهاد ها در ساعت 11صبح روز یکشــنبه مورخ 1401/01/22 مى باشد .ضمنا به 
پیشنهادها ى فاقد سپرده ،سپرده هاى مخدوش ،سپرده هاى کمتر از میزان مقرر،چک شخصى ونظایر 

آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
6- اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .
7- هزینه هاى نشر آگهى مزایده برعهده برنده مزایده مى باشد .

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر وهماهنگى جهت بازدید پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره 
تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه تا در روز واحد مقدمات بازدید از محل فراهم گردد .

تلفن 031-36611086
بختیار-مستشار قضائى اداره تصفیه امور ورشکستگى

شرح مورد  مزایده 
مشخصات :

1-پالك عبارت است از یک باب مغازه تجارى دو طبقه شامل زیرزمین –طبقه همکف باقدمت حدود 
40 سال که زیر زمین بصورت انبارى که ورودى آن از انتهاى مغازه همکف با باالبر مى باشد .

2- عرصه ملک به مساحت 18/2 متر مربع مطابق سند واعیان به مساحت 36/44مترمربع مى باشد .
3- ملک داراى امتیازات آب وبرق مى باشد .
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در ا
شهریار مغانلو مهاجم تیم سـ
تیمش را در مصاف با نســاجى
بود. او حتى پیش از آغاز بازى دو
و به صورت انفرادى تمرین کرد
ســپاهان در بازى بعدى خود می
هردو تیم است بهخصوص براى

ى 
فهان 

ل 

ى
سال،
ووووووووو ووووووووو و ول و
ىىرى
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سرعت وزش باد در بعضى نقاط استان بیش از 120 کیلومتر گزارش شده که خساراتى بر جاى گذاشته است
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روند واریز سود سهام عدالت بیش از 40 میلیون نفر از آغاز 
شــده و از بامداد دیروز برخى بانک ها سود سهام عدالت 
افراد را به حسابشان واریز کرده اند. افرادى که سهام 532 
هزار تومانى داشته اند 575 هزار تومان به حسابشان واریز 
شده است.رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
سهامدارانى که در پرتفوى ســهام خود مبلغ 532 هزار 
تومان سهام عدالت دارند، روز شــنبه 575 هزار تومان 
سود دریافت کردند.مجید عشقى با اشــاره به افزایش 
حدود سه برابرى سود سهام عدالت سال 1399 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن اظهار کرد: شرکت سپرده 
گذارى مرکزى 99 درصد سود ســهامداران عدالت را از 

شرکت هاى سرمایه پذیر دریافت کرده است به طورى که 
سود سهامداران را روز شنبه در یک مرحله واریز مى کند.

وى اظهار کرد: شرکت سپرده گذارى مرکزى اطالعات 
ســهامداران را در اختیار بانک ها قرار خواهد داد تا واریز 
ســود ســهامداران عدالت در کوتاه ترین زمان ممکن 

پرداخت شود.
رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تصریح کرد: 
سهامداران هر دو روش مستقیم و غیر مستقیم که پیش 
تر اطالعات خود را در سامانه جامع اطالعات مشتریان 
(سجام) و یا سایت ســهام عدالت ثبت کرده بودند، روز 

شنبه سود خود را دریافت کردند.

به منظور بررســى راهکارهاى کنترل پشه آئدس ناقل 
بیمارى هاى ویروســى تب دانگ و زیکا و چیکون گونیا 
نشستى با حضور مدیران ارشد ونمایندگان دستگاه هاى 
ذى ربط برگزار شد.در این نشست که با توجه به فوریت و 
حساسیت موضوع کنترل پشه آئدس برگزار شد، در مورد 
راه هاى انتقال پشــه از مبادى ورودى زمینى، هوایى و 
خصوصًا دریایى از طریق کشــتى هاى تجارى مباحثى 
مطرح شد. همچنین در خصوص مشکالت و معضالت 
مربوط به ماندگارى الســتیک هاى فرسوده در گمرك، 
به عنوان یک پتانسیل بالقوه و خطر براى اشاعه بیمارى 
ائدس و معضالت و خســارات اقتصادى که در منطقه و 

کشــور در این خصوص وجود دارد نکات مهمى مطرح 
شد.محمد مهدى گویا، رئیس مرکز مدیریت بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشت در این جلسه بیان کرد: با توجه به 
حضور بیمارى هاى منتقله از پشــه آئدس در کشورهاى 
همجوار و مناطق مرزى الزم اســت در اسرع وقت و با 
همکارى کلیه ذى نقشان و گروه هاى مردمى اقدامات 
کنترلى براى جلوگیرى و انتشار بیمارى به همراه آموزش 
هاى الزم به گروه هاى مختلف مردم انجام شود. در ادامه 
نشست، انتظارات از دستگاه هاى مختلف براى همکارى 
جهت کنترل پشه آئدس در استان هاى جنوبى و سایر نقاط 

در معرض خطر مطرح شد.

واریز سود سهام عدالت
 آغاز شد

برگزارى جلسه اضطرارى 
براى کنترل پشه آئدس 

24 قطعه پرنده سوختند
بر اثر وقوع آتش ســوزى طبقه    ایسنا|
همکف ساختمانى در خیابان جدیرى تبریز، 24 
قطعه پرنده زینتى در آتش سوختند. این آتش 
سوزى به هنگام روشــن بودن بخارى گازى 
بدون دودکش و انتقال حــرارت به لوازم قابل 
اشــتعال رخ داده بود. طبقه همکف ساختمان 
محل نگهدارى پرنده و سگ هاى خانگى بود که 
24 قطعه پرنده در آتش سوخته و سه قالده سگ 

نیز از حریق گریخته و جان سالم به در بردند.

منع دسترسى به اینستا 
  تابناك|ســازمان تنظیم مقررات روسیه 
روز جمعه اعــالم کرد که دسترســى کاربران 
اینترنت به اینستاگرام مسدود خواهد شد، زیرا 
از این برنامه براى درخواســت به منظور دست 
زدن به خشــونت علیه نظامیان روس استفاده 
مى شود. شرکت مالک اینستاگرام سیاست خود 
را در زمینه نفرت پراکنى بــه طور موقت تغییر 
مى دهد تا به کاربران اینستاگرام و فیس بوك در 
برخى کشور ها اجازه دهد خواستار خشونت علیه 
روس ها و نظامیــان روس در چارچوب جنگ 

اوکراین شوند.

انتقاد از 
افزایش 57 درصدى

حسین ســالح ورزى،    دیده بان ایران|
نایب رئیس اتــاق بازرگانى ایــران در توییتى 
عنوان کرد: افزایــش 57 درصدى مزد اثرى بر 
رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت. 
این تصمیم غیرمســئوالنه و فاقد آینده نگرى، 
صرفــًا به معنــاى پایــان کار رســمى طیف 
گسترده اى از کسب وکار هاى کوچک و متوسط 
متکى به نیروى کار است که ستون فقرات بازار 

کار را تشکیل مى دادند.

مردم کمتر شمال رفتند 
ســفرهاى جاده اى مردم در هفته    پانا|
گذشته افزایش نسبى در قیاس با هفته قبل از 
این بررسى داشت که نشان مى دهد، ترددهاى 
بین استانى در فاصله یک هفته مانده به سال نو 
کمى کندتر اما بازهم در حال رشد بوده اما جالب 
اینکه در هفته گذشته سفر مردم به استان هاى 
شمالى کمتر از دو هفته قبل شده است. در بازه 
زمانى 13 تا 19 اسفند، مانند هفته هاى گذشته 
خودروهاى شخصى با پالك استان هاى تهران 
و البرز با ســهمى بیش از 25 درصدى در صدر 
قرار دارند و فارس، مازندران، خراسان رضوى 
و اصفهان در رتبه هاى بعدى ایــن هفته قرار 

گرفته اند.

سنگ مزار شجریان 
تخریب شد؟

رایــان شــجریان، فرزنــد    برترین ها|
محمدرضا شــجریان از احتمال تخریب سنگ 
مزار پــدرش خبر داده اســت. او در اســتورى 
اینستاگرام خود نوشت: «اگر کسى امروز بر سر 
مزار پدر رفت، عکس و یا فیلمى براى من ارسال 
کنید. متأسفانه از اخبار به گوش رسیده، در چند 
روز گذشته چند شخص ســعى بر شکاندن یا 

تخریب سنگ پدر نموده اند.»

آموزش غیرحضورى 
تخلف است 

سخنگوى ســتاد ملى مدیریت    میزان|
کرونا با انتشار توییتى مشروح تصمیمات جلسه 
ستاد ملى مقابله با کرونا را تشریح کرد. عباس 
شیراوژن از جمله نوشــت: ضرورت تسریع در 
حضورى شــدن  آموزش مدارس و دانشگاه ها؛ 
آموزش غیرحضورى در شــرایط فعلى تخلف 

است.

برجام را گروگان نگیر 
  برترین ها|یک دیپلمات اروپایــى روز جمعه 
گفت که در صورت مانع تراشــى و پافشارى روسیه 
براى دریافــت تضمیــن در مذاکرات هســته اى 
وین، انتخــاب «گزینه هاى دیگر» ممکن اســت. 
وى بــدون اینکه بــه جزئیــات بیشــترى درباره 
«گزینه هاى دیگــر» احتمالى اشــاره کندگفت: ما 
نمى خواهیــم در موقعیتــى قــرار بگیریــم که به 
روســیه اجازه دهیم برجام را گــروگان بگیرد این 
دیپلمات اروپایى با «غیرمســئوالنه» خواندن اقدام 
مسکو گفت: شکســت این توافق بســیار زیان بار 

خواهد بود.

این یعنى
 جنگ جهانى سوم  

با ورود حمله روســیه به اوکراین به    انتخاب|
ســومین هفته خود، «جو بایــدن»، رئیس جمهور 
آمریکا نسبت به وقوع جنگ جهانى سوم در صورت 
رویارویى مستقیم روسیه و ناتو هشــدار داد. بایدن 
در یک کنفرانس خبرى در کاخ ســفید گفت: ما در 
اوکراین وارد جنگ با روسیه نخواهیم شد. وى گفت 
که تالش مى کند تا از هرگونه رویارویى مستقیم بین 
ناتو و روسیه اجتناب کند، زیرا این امر منجر به شروع 

جنگ جهانى سوم مى شود.

اوکراین
 به ما جفا کرد

امام جمعه موقت تهــران گفت: ما با    ایسنا|
جنگ مخالف هســتیم و با تخریب زیرساخت ها و 
کشتار مخالف هســتیم اما جنگ روسیه و اوکراین 
جنگ تضاد منافع اســت. اگر جنگ حــق و باطل 
بود، تکلیف دیگرى داشــتیم. اوکراین در مســئله 
هواپیما به ما جفا کرد و به نفع آمریکا سوءاســتفاده 
کرد. حجت االســالم والمســلمین کاظم صدیقى 
با اشــاره به حمایت آمریکا از اوکرایــن اظهار کرد: 
در یمن و فلســطین و ســوریه این همه کشته مى 
دهیم، شاهد هستیم که آمریکا به نفع هیچ مظلومى 
موضع نگرفت اما در اوکراین بوق هایشــان به صدا 
درآمــد. این تبعیض و جدا کردن ســفید پوســت و 
اروپایى را ممتاز دیدن از برگ هاى دیگر نژاد پرستى

 اینهاست.

معروف ترین تک تیرانداز 
وارد اوکراین شد 

دانشــمند کامپیوتر، معروف    دیده بان ایران|
به Wali، تک تیرانداز فرانســوى-کانادایى از مرز 
لهســتان وارد اوکراین شد. او کشــتن 40 تن را در 
یــک روز در افغانســتان در کارنامه خــودش دارد. 
والى وارد اوکراین شــده تا همراه با تیم انگلیسى و 
کانادایى با روس ها بجنگد.کارشناســان پیش بینى 
مى کنند او بتواند روزانه 10 هدف را بزند. نام واقعى 
او معلوم نیست اما به «والى» مشهور است. وى که 
تا هفته پیش برنامه نویسى مى کرد، گفت همسرم با 
آمدن من مخالفت کرد و من ســخت ترین تصمیم

را گرفتم.

کارى به غمزه و کرشمه 
نداشته باشیم

حجت االسالم والمسلمین سید حسن    جماران|
خمینى با تأکید بر اینکه اعتماد به قدرت هاى غیر ملى 
غلط است، گفت: دشمن و غیر دشــمن دنبال منافع 
خودشان هستند، اما رمز بقاى ما اتکاى به قدرت ملى و 
هویت دینى است. هر جا ظلم و تجاوز هست، بد است؛ 
هر جا مظلومى باشــد باید در کنارش ایستاد و حداقل 
با زبان از او دفاع کرد و هر تجاوزى منفور اســت. این 
آرمان انقالب بــوده و دوگانه نگاه کردن بعضى ها در 
دنیا، از نکات دردآور اســت. وقتى فرزندان فلسطینى 
و کودکان یمنى کشــته مى شــوند، هیچ صدایى بر 
نمى خیزد اما براى جاى دیگرى ناله بلند مى شــود. 
باید نه دل در غمزه شــرق و نه چشم بر کرشمه غرب

 داشت.

خبرخوان

راجا، مقدس ترین فیل ســریالنکا در سن 68 سالگى 
درگذشت و این موضوع باعث غم و اندوه عمیق مردم 
این کشور شــده اســت. رئیس جمهور سریالنکا هم 
دستور تاکسیدرمى کردن این فیل و نگهدارى او براى 

آیندگان را صادر کرده است. 
گروه بزرگى از عزاداران شامل دانش آموزان و مقامات 
بودایى در رداهــاى زعفرانى و زنان ســالمند، به راجا  
اداى احترام کرده و به نشانه تبرك و احترام عاج هاى 
او را لمس کردند. رئیس جمهور ســریالنکا، گوتابایا 
راجاپاکســا اعالم کرده که راجا یک گنج ملى بوده و 
دستور داده که جنازه او براى نســل هاى آینده حفظ 

شود.
نادونگامووا راجا مهمترین فیل در میان 100 فیلى بود 
که در مراسم ساالنه بوداییان سریالنکا ا پیشاپیش همه 
رژه مى رفت. این مراسم که با نام مراسم ساالنه اساال 
پراهرا شناخته شــده و یکى از اصلى ترین جاذبه هاى 
گردشگرى در شهر کاندى بود و راجا از سال 2006 تا 
2021 نقش اصلى را در آن داشت. حتى بعد از اینکه در 
سال 2015 یک موتورسوار در جریان سفر به یک معبد 
با راجا برخورد کرد، یک تیم از کماندوهاى مسلح و زبده 
سریالنکایى دائماً این فیلم را همراهى مى کردند. یکى 
دیگر از فیل هایى که قبل از راجا جعبه طالیى حاوى 
جواهرات قدیمى بودایى ها را حمل مى کرد و راجا هم 
نام داشــت، این جعبه طالیى را به مدت 34 سال بین 

سال هاى 1953 تا 1986 حمل کرده بود.
وقتى راجاى قدیمى تر در ســال 1988 در ســن 72 
سالگى درگذشت، غم و اندوه عمیقى مردم سریالنکا 
را در بر گرفته و دولت نیز یک روز عزاى عمومى اعالم 
کرد. راجاى قدیمى نیز تاکسیدرمى شده و موزه خاص 

خودش را در معبد دندان در شهر کاندى دارد که دندانى 
منتسب به بودا در آن نگهدارى مى شود. 

انتخاب جانشــین راجا فرایندى بسیار طوالنى خواهد 
بود. فیل منتخب باید از طبقه اى خاص از فیل ها بوده و 
ویژگى هاى جسمى خاصى داشته باشد. یکى از شرایط 
فیل منتخب این است که وقتى سر پا مى ایستد هفت 
نقطه از بدنش با زمین تماس داشته باشد. این حیوان 

همچنین باید پشت صافى داشته باشــد، عاج ها باید 
شکل گرد و در هم فرو رفته اى داشته و طولش حدود 

3/7 متر باشد.
براى راجاى اخیر اما یک استثنا در نظر گرفته شده بود و 
آن اینکه طول او تنها 3/2 متر بود اگرچه  بلندترین فیل 
موجود در سریالنکا بود. راجا در هندوستان به دنیا آمده 
و توسط یک شــاهزاده هندى به سریالنکا هدیه داده 

شــده بود. فیل موجودى محافظت شده در این کشور 
بوده اما بخاطر اینکه به عنوان یک نماد تاریخى، سنتى 
و دینى در نظر گرفته مى شوند، برخى به عنوان حیوان 
خانگى از آنها نگهدارى مى کنند. در ســال هاى اخیر 
قوانین سختگیرانه ترى در مورد اسیر کردن فیل هاى 
وحشى در سریالنکا وضع شــده و مجازات متخلفان 

مرگ است.

مقدس ترین فیل سریالنکا درگذشت

دبیر انجمن صنفى صنایع بیســکوئیت، شــیرینى و شــکالت ایران از 
دشوارى تأمین مواد اولیه تهیه شیرینى سخن مى گوید و از کمبود روغن 

و گرانى شکر گالیه مند است.
جمشید مغازه اى گفت: در حال حاضر تولید شــیرینى صنعتى نسبت به 
سال گذشته بسیار کاهش یافته است. وى در مورد دالیل کاهش تولید 
شیرینى شــب عید 1401 نسبت به شب عید ســال گذشته گفت: تولید 
شیرینى صنعتى به دلیل مشکالتى که در تهیه مواد اولیه داشتیم، نسبت به 
سال گذشته کمتر شده؛ ضمن اینکه تقاضا هم ازسوى مردم کمتر است.

دبیر انجمن صنفى صنایع بیســکوئیت، شیرینى و شکالت ایران با بیان 
اینکه در حال حاضر شیرینى و شــکالت به کاالى لوکس تبدیل شده 

اســت، گفت: طبیعتًا شیرینى و شــکالت با توجه به نقدینگى و کاهش 
قدرت خرید مردم، در سبد مصرفى مردم جایى ندارد و در اولویت سوم یا 

چهارم خرید آنهاست.
دبیر انجمن صنفى صنایع بیسکوئیت، شیرینى و شکالت ایران با تأکید بر 
اینکه افزایش قیمت شیرینى و شکالت با توجه به کسادى بازار در وضعیت 
فعلى اصًال به نفع تولیدکنندگان نیســت، ادامه داد: از آنجایى که کاالى 
ما جزو سبد مصرفى مردم نیست و مردم تنها به خرید کاال هاى اساسى 
و ضرورى مى پردازند، شیرینى به کاالى لوکس و تفننى تبدیل شده؛ در 
این وضعیت اگر قیمت ها را افزایش بدهیم همین سهم بازار را هم از دست 
مى دهیم. ما با حداقل ســود ممکنه تولیداتمان را به فروش مى رسانیم.

مغازه اى ادامه داد: بازار ما در مجموع 40 درصد کوچک تر شده، به عبارت 
دیگر تقاضاى شیرینى 40 درصد کاهش داشته است.

مجلس در الیحــه بودجه 1401 به دولــت مجوز حذف ارز 
ترجیحى را داد اما سئوال اصلى آن است که دولت مى تواند 

تبعات حذف ارز ترجیحى را مدیریت کند؟
محمدرضا خباز، فعال سیاســى و نماینده سابق مجلس  در 
گفتگو با «نامه نیوز» یادآور شــد: در ابتدایى ترین مســائل 
مثل کنترل قیمت سیب زمینى در بازار اتفاقى نیفتاد. بخش 
خصوصى آمــد و از طریق تلویزیون اعالم کرد «در کشــور 
گرجستان گوسفند ذبح شــده خوب کیلویى 28 هزار تومان 
تمام مى شــود و ما با 40 هزار تومــان آن را در اختیار مردم 
مــى گذاریم، به شــرطى دولت همــکارى کنــد و جلوى 
رانــت هــا را بگیــرد.» 6 مــاه از ایــن صحبت گذشــت 
اما مــا روز بــه روز شــاهد افزایــش قیمت گوشــت در 

بازار هستیم.
وى افزود: امروز وضعیت طورى شــده که حتى افراد طبقه 
متوسط هم توان استفاده از گوشت بره کیلویى 180 تا 200 
هزار تومان را ندارند. االن دیگر برنج ایرانى از ســفره افراد 
متوسط خارج شده است. در واقع حتى برنج را هم نمى توانند 
کنترل کنند، چطور مى خواهند تبعات حذف ارز ترجیحى را 

کنترل کنند.
وى افزود: هم اکنون که ارز ترجیحــى به برخى نهاده هاى 
دامى قرار مى گرفت، گوشــت در دســترس طبقه متوسط 
جامعه نیست بنابراین دولتى که توان کنترل یک قلم کاال را 
در جامعه ندارد چه طور مى خواهد دست به این حرکت بسیار 

مهم، سنگین و طاقت فرسا بزند.

 محمدرضا حیاتى، مجرى سابق صدا و سیما که به دنبال اظهار نظر جنجالى اش درباره یکى از 
خوانندگان ایرانى مقیم آمریکا از بخش هاى خبرى صدا و سیما کنار گذاشته شد، پس از دو سال 

ممنوع التصویرى، در یک برنامه تلویزیونى حضور پیدا کرد.
حیاتى پنج شنبه 19 اسفند ماه به عنوان مهمان در برنامه «نوروز در راه است» که از شبکه 5 سیما 

پخش مى شود، حضور یافت.
پس از ممنوع التصویرى، محمدرضا حیاتى فعالیت خود را در فضاى مجازى با حضور در برنامه 
هاى اینترنتى و ویدیوهاى تبلیغاتى ادامه داد. این فعالیت ها البته گهگاه انتقاد کاربران فضاى 
مجازى از حیاتى را به دنبال داشته و آنها برخى از این همکارى ها را به دور از شأن وى دانستند. 
او در مدت دورى اش از صدا و سیما بارها در مصاحبه هاى خود از برکنارى از این سازمان گالیه 

کرده است.
او بهمن 99 در الیو اینستاگرامى مشترکش با داریوش فرضیایى (عمو پورنگ) گفت: «من توقع 
نداشتم وقتى بازنشسته شدم با من به طرز ویژه اى برخورد شود اما طبعًا کسى که عالقه مند به 

رسانه است اگر زمانى هم قرار است کنار رود باید مقدارى محترمانه تر برود.»
حیاتى همچنین در مصاحبه دیگرى در بهمن 1400 گفت: «هنوز هم نفهمیده است که دلیل 

ممنوعیت فعالیتش در صداوسیما چیست.»

 اپل هفته پیش از رنگ جدید آیفون رونمایى کرد. موضوعى که 
توییت تمسخر آمیز سامسونگ براى رنگ سبز جدید آیفون 13 

اپل را به دنبال داشت.
از آنجایى که سامسونگ امســال اس 22 را در رنگ سبز هم 
راهى بازار کرده، حــاال رونمایى از آیفون 13 بــا این رنگ را 
نوعى کپى بردارى از ســوى اپل قلمداد کرده است. اما مسئله 
اینجاست که این اولین آیفون سبز رنگ نیست. به عالوه که 
رنگ گلکسى اس 22 در واقع دقیقًا سبز نیست و بیشتر نزدیک 

به آبى کله غازى است.
مطابق انتظار، توییت تمسخر آمیز سامســونگ براى رنگ ســبز جدید آیفون 13 اپل با پاســخ هایى مواجه شد که عمومًا بر 
الگوبردارى هاى چندباره سامسونگ از اپل در مواردى چون حذف شارژر، حذف جک 3/5 میلیمترى هدفون و... اشاره داشتند. 
برخى حتى تا جایى پیش رفتند که رنگ سبز iMac مدل 1988 را پیش کشیده و به نوعى سامسونگ را متهم به کپى بردارى 

کردند.

بازگشت محمدرضا حیاتى 
به تلویزیون 

شیرینى، کاالى لوکس شده است

سامسونگ، اپل را مسخره کرد!

چطور مى خواهند تبعات حذف ارز ترجیحى را 
کنترل کنند؟
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چشمه مرزنگشت زنده شد
چشـمه مرزنگشـت زنده گشـت در پـى بارش هاى 
اخیر چشـمه مرزنگشـت خوانسـار پس از دو سـال 
خشکسالى جارى شد. این چشـمه آهکى فصلى در 
بوستان سرچشمه خوانسار با جوشش دوباره آب پس 
از دو سال خشـکى، دوباره روان شـده است. چشمه 
مرزنگشـت از دل کوه هـاى جنوب غربى خوانسـار 
جارى مى شـود و به رودخانه خوانسـار مى پیوندد که 
خروجى آب آن با 40 لیتر در ثانیه براى سیراب کردن 
مزارع و اسـتفاده مردم برداشـت مى شـود. خوانسار 
بیش از 450 چشـمه فصلى و دائمى دارد و به اعتقاد 
اهالى جارى شدن این چشمه نوید سالى پر برکت را 

براى کشاورزان مى دهد.

انهدام 2 باند سارقان مسلح 
2 باند سارقان مسلح در کمتر از 12 ساعت در خمینى 
شهر دستگیر شـدند. فرماندهى انتظامى شهرستان 
خمینى شهر گفت: یک باند 4 نفره و یک باند 2 نفره 
شرور که با تهدید سالح و زورگیرى اقدام به سرقت 
از رانندگان مى کردند در مدت کوتاهى با اقدام پلیس 
در مخفیگاهشان دستگیر شدند. سرهنگ غالمرضا 
براتى با اشاره به انتقال متهمان به ندامتگاه افزود: در 
این عملیات، سه دستگاه خودروى مسروقه، دو قبضه 

سالح گرم و 4 قبضه سالح سرد کشف شد.

4 شهرستان در مدار قرمز 
جدیدترین رنگبندى شهرستان هاى استان اصفهان 
در همه گیرى ویروس کرونا در بیسـت ویکم اسفند 
1400 اعالم شد. در رنگبندى جدید وضعیت کروناى 
شهرسـتان هاى اسـتان زیرپوشـش دانشـگاه علوم 
پزشـکى اصفهان، چهار شهرستان در وضعیت قرمز 
کرونا، 13 شهرسـتان این استان در وضعیت نارنجى 
کرونا و پنج شهرستان دیگر هم در وضعیت زرد کرونا 
قرارگرفتند. براین اساس، شهرستان هاى اردستان، 
دهاقان، شهرضا ونطنز در وضعیت قرمز و شهر هاى 
نجف آباد، خور، خمینى شهر، تیران وکرون و برخوار 

در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.

معدوم کردن
 5 ُتن سوسیس و کالباس  

حدود 5 ُتن سوسـیس وکالباس غیر بهداشتى و غیر 
قابل مصرف در اصفهان معدوم شد. بنابراعالم روابط 
عمومى مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، همزمان 
با اجراى طرح تشـدید نظارت بر فعالیت مراکز تهیه، 
توزیـع و فروش موادغذایى، بازرسـان ایـن مرکز در 
بازرسـى از یک انبار غیر مجاز سوسـیس و کالباس 
در اصفهان این میزان فرآورده گوشتى غیر بهداشتى 
را کشـف وتوقیف کردند. بـراى جلوگیـرى از ایجاد 
هرگونه مخاطرات بهداشتى سوسیس و کالباس هاى 
غیربهداشتى در محل پسماند گردنه زینل معدوم شد.

افزایش جمع آورى زکات 
رئیـس امـور زکات کمیته امـداد امام خمینـى(ره) و 
دبیر زکات اسـتان اصفهان از جمع آورى بیش از 82 
میلیارد تومان زکات در استان از ابتداى سال تاکنون 
خبـر داد و گفـت: امسـال پرداخت زکات نسـبت به 
مدت مشابه سال قبل 47 درصد افزایش یافته است. 
حجت االسالم غالمحسین رنجبر اظهار کرد: مردم 
نیکوکار اصفهان از ابتداى سال تاکنون 82 میلیارد و 
780 میلیون تومان زکات واجب و مستحب پرداخت 

کرده اند .

نگران مرغ نباشید 
معـاون بهبـود تولیـدات دامـى سـازمان جهـاد 
کشـاورزى اصفهان با تأکید بر فراوانـى مرغ در بازار 
اصفهان گفـت: هیـچ مشـکلى در توزیع مـرغ گرم 
وجود نـدارد. حسـین ایراندوسـت اظهار کـرد: فعًال 
هرکیلـو مرغ با نـرخ 29 هـزار و500 تومـان عرضه 
مى شـود و براى ایام نوروز بـا توجه بـه فراوانى این 
محصول، مـردم هیچ نگرانى در تأمین مرغ نداشـته

 باشند.

خبر

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان اصفهان گفت: آب 
زاینده رود براى نوبت دوم آبیارى کشت کشاورزان شرق 
اصفهان در دهه نخست فروردین ماه باید رهاسازى شود.

حسین وحیدا اظهار داشت: با توجه به اینکه اراضى شرق 
اصفهان در بهمن ماه امسال زیر کشت گندم و گلرنگ 
رفت، محصول گندم ابتداى فروردین ماه به آبیارى مجدد 
نیاز دارد.وى افزود: اگر در روزهاى باقیمانده اسفند و اوایل 
فروردین در اصفهان بارندگى نشــود، آب از بین یکم تا 
پنجم فروردین ماه براى آبیارى گندم حتمًا باید باز شود 
ولى اگر بارندگى شد یک هفته دیرتر از این تاریخ (بین 

یکم تا پنجم فروردین) باید آب رها شود.

وى با بیان اینکه جلساتى درباره میزان و مدت رهاسازى 
آب براى نوبت دوم آبیارى با مسئوالن جهاد کشاورزى، 
آب منطقه اى و استاندارى در هفته آتى برگزار مى شود، 
ادامه داد: مسائل کارشناسى در این کمیته بررسى مى شود 
و سپس در کمیته سازگارى با کم آبى با ریاست استاندار 
تصمیم نهایى گرفته خواهد شد.عضو هیئت مدیره صنف 
کشاورزان اصفهان تصریح کرد: میانگین بارندگى ها در 
سرشاخه حوضه زاینده رود نســبت به بلندمدت نرمال 
(طبیعى) است و امید اســت بارش ها از این بهتر باشد و 
حتى امید داریم که کشــت تابستانه را هم در سال آینده 

داشته باشیم.

مسئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: 
این استان از اوج مشــکالت ُقله(پیک) ششم کرونا عبور 
کرده و بیشتر شهرســتان هاى آن از وضعیت قرمز(بسیار 
ُپرخطر) همه گیرى بیمارى کووید-19 خارج شده اند.رضا 
فدایى افزود: هر موج کرونا یک ُقله یا همان «پیک» دارد 
و ما هم اکنون در استان اصفهان از این ُقله عبور کرده ایم 
اما هنوز به شرایط قبل از موج ششم بازنگشته ایم و بیمارى 
کووید-19 هنوز به طور فعال در جامعه وجود دارد. استان 

اصفهان از اوایل بهمن امسال وارد موج ششم کرونا شد.
فدایى با اشاره به اینکه هنوز تعداد بیماران مبتال به کرونا قابل 
توجه است، اظهار کرد: بسیارى از آنها به دلیل خفیف بودن 

بیمارى به درمانگاه ها یا مراکزى که اطالعات در آن ثبت 
مى شود، مراجعه نمى کنند.

وى با بیان اینکه مرگ و میر ناشى از کرونا در روزهاى اخیر 
در اصفهان روند کاهشى داشته اســت، اضافه کرد: تعداد 
موارد فوتى از حدود 20 نفر در روز به کمتر از 10 نفر در روز 
رسیده است. مســئول بیمارى هاى واگیر مرکز بهداشت 
اصفهان با بیان اینکــه پیش بینى مى شــود روند نزولى 
آمار کرونا تا اوایل فروردین 1401 نیز ادامه داشــته باشد، 
تصریح کرد: چگونگى همه گیــرى بیمارى کووید-19 به 
رفتار مردم، پوشش واکسیناسیون و جهش هاى احتمالى 

ویروس بستگى دارد. 

عبور اصفهان از اوج مشکالت 
موج ششم 

زاینده رود فروردین
 زنده مى شود؟

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان از وقوع حریق در بیمارستان 

الزهرا (س) خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: این حادثه ساعت 
9 و 24 دقیقه روز شنبه به مرکز فرماندهى عملیات 
آتش نشــانى اصفهان گزارش و سه اکیپ امداد و 

نجات آتش نشانى به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان با اشــاره به اینکه این آتش 
سوزى در انبار ضایعات که در فضاى باز قرار داشت 
و به دنبال آتش گرفتن تعدادى از تشک هاى موجود 
در این انبار اتفاق افتاده است، ادامه داد: خوشبختانه 
این آتش به ساختمان هاى بیمارستان سرایت نکرده 

 و خسارت جانى نیز به همراه نداشت.

آرمان کیانى
وزش بادهاى شدید که چند روز است به پدیده غالب 
آب و هوایى در استان اصفهان تبدیل شده است، روز 

گذشته هم شهرهاى این استان را درنوردید.
آنطور که اداره کل هواشناسى استان اصفهان پیش 
بینى کرده، این پدیده تا پایــان هفته جارى مهمان 
اصفهانى ها خواهد بود. بنا بر این گزارش، نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر جوى ناپایدار طى پنج روز آینده بر 
روى استان است. بر این اساس آسمان قسمتى ابرى، 
گاهى افزایش ابر و وزش باد تقریبًا شدید تا شدید، در 
غرب و جنوب اســتان بارش باران و برف و در سایر 
مناطق بارش پراکنده پیش بینى مى شود. وزش باد 
آخر هفته شدید مى شود و در مناطق شرقى همراه با 

گرد و خاك و کاهش دید است.

خسارت طوفان
روز جمعه وزش بادهاى شــدید در بخش هایى از 
استان اصفهان خســارت هایى بر جاى گذاشت. در 
پى تند باد و بارندگى  در استان به 500 دستگاه خودرو 
در محور هاى مواصالتى امدادرسانى و 450 نفر هم 

اسکان اضطرارى شدند.
 مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: 
دراین مدت در محور هاى نائین- انارك، نائین – یزد 
و نائین – اصفهان و اصفهان – کوهپایه در پى وزش 
باد شدید و طوفان کانون هاى گرد وغبار فعال و براى 
پیشــگیرى از حوادث رانندگــى در این محور هاى 

محدودیت هاى تردد اعمال شد.
منصور شیشــه فروش گفت: تند باد به 165 اصله 
درخت در بخش زواره شهرستان اردستان آسیب وارد 
کرد. مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
گفت: در این مدت سرعت وزش باد به 116 کیلومتر 
در ساعت و میدان دید افقى به کمتر از یک متر رسید.

منصور شیشه فروش افزود: وزش شدید باد و تندباد 
همچنین بارش هاى پراکنده تا فروردین سال آینده 
ادامه دارد و مدیریت بحران در آماده باش کامل براى 
مقابله با حوادث ناشــى از تندباد و طوفان در استان 

اصفهان است.
وى گفت: خســارت به 220 خودرو، آسیب دیدگى 
90 تابلوى تبلیغاتى همچنین ســقوط 23 پایه برق 
و خسارت به 17 سقف شــیروانى و دیوار باغ و چهار 
سازه گلخانه اى از دیگر خسارت هاى وارده تندباد و 

طوفان بود.

علت طوفان سرخ در چوپانان
مدیرکل مدیریــت بحران اســتاندارى اصفهان با 
اشاره به وزش باد شدید، تندباد و خیزش گرد و غبار 
در شرق اســتان، گفت: وزش تندباد باعث خیزش 
خاك هاى رس قرمزرنــگ در منطقه و وقوع پدیده 
طوفان سرخ در چوپانان شــد. شیشه فروش با بیان 
اینکه طوفان سرخ قبًال در مناطقى مثل کوهپایه و 
سگزى هم اتفاق افتاده، یادآور شد: 16 کانون گرد و 
غبار با وسعت یک میلیون و 90 هزار هکتار در استان 
ایجاد شــده، ضمن اینکه آب در رودخانه زاینده رود 
جارى نیست و اراضى کشــاورزى کشت نشده، به 
همین علت کانون هاى گــرد و غبار نقطه اى نیز در 

مناطق مختلف ایجاد  شده است.
به طور کلى منطقه شرق اســتان خشک است و با 
ســرعت وزش باد تا 100 کیلومتر بر ساعت، گرد و 
خاك از زمین بلند مى شــود. روز جمعه سرعت باد 
در ایستگاه هاى هواشناسى چوپانان 94 کیلومتر بر 
ساعت ثبت شده، درحالى که ممکن است در مناطق 

اطراف سرعت وزش باد بیشتر از این هم بوده باشد.
وى خاطرنشان کرد: بیشترین شدت باد در محورهاى 
جاده اى خــور و بیابانــک، جندق، انــارك، نائین، 
چوپانان، اردســتان، پادنا و حناى سمیرم، سگزى، 

کوهپایه، ورزنه و هرند گزارش شده است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى از آماده باش 
همه شهردارى ها، دهیارى ها و دستگاه هاى خدمات 
رســان مثل پلیس راه، هالل احمــر و فوریت هاى 
پزشکى خبر داد و گفت: بر اساس اعالم پلیس راه، 
در بیش از 20 مقطع جاده ها به صورت موقت بسته و 
باعث جلوگیرى از خسارت جانى شد. در حال حاضر 
نیز محور یزد_انارك، انارك_ خور، نائین_انارك و 
اردکان به علت شدت تندباد به صورت موقت مسدود 

شده است.
وى با بیان اینکه افق دید در جاده هاى مناطق شرقى 
استان به علت وزش باد شدید نیم متر است، گفت: 
پلیس راه مجبور است به صورت موقت در این جاده ها 
اعمال محدودیت کند و خوشــبختانه با پیش بینى 
و اخطارهاى الزم و حضور به موقع پلیس خســارت 

جانى نداشتیم.
شیشه فروش گفت: روز جمعه پرواز کاسپین از نجف 
به یزد، در فرودگاه اصفهان فرود اضطرارى داشت و 

115 مسافر این پرواز با اتوبوس منتقل شدند.

آماده باش هالل احمر 
رئیس ســازمان امدادونجات جمعیت هالل احمر از 
امدادرسانى به حادثه دیدگان طوفان شن در استان 

هاى اصفهان و یزد خبر داد.
مهدى ولى پــور گفت: با توجه بــه گرفتارى مردم 
در طوفان شــنى که منجر به انسداد جاده اردکان-

نایین شــد، هفت تیم از امدادگران و نجاتگران به 
محل حادثه اعزام شــده و با وجود شرایط بد جوى، 

امدادرسانى را انجام دادند.
رئیس ســازمان امدادونجات با اعالم اینکه سه تیم 
از اســتان یزد و چهــار تیم هم از اســتان اصفهان 
حال امدادرسانى بودند، بیان کرد: امدادگران اقالم 
غذایى را میان حادثه دیدگان توزیع و اقدام به برپایى 
چادرهاى اسکان اضطرارى نیز کرده اند، همچنین 
هشت تیم هم براى امدادرسانى به آسیب دیدگان از 

طوفان شن به عنوان پشتیبان حضور دارند.
وى با اعالم اینکه طبق گزارش هاى رسیده شیشه 
اتومبیل ها شکســته و یک فقره تصــادف هم در 
این جاده رخ داده اســت، افزود: ســرعت وزش باد 
بیش از 120 کیلومتر بر ســاعت گزارش شــده که 
منجر به شکســتگى شیشــه اتومبیل ها و تصادف 
یک ســوارى حامل اتباع افغان با تریلى شده است؛ 
طبق اعــالم اورژانس 9 نفر در ایــن تصادف دچار 
مصدومیت شده و یک نفر هم جان خود را از دست

 داده است.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: مسیرهاى دوچرخه در اصفهان حادثه 
ساز است و ضرورى است برخى از این مسیرها تا پایان سال جمع آورى شود.

ســرهنگ محمدرضا محمدى در خصوص وضعیت فعالیت دوربین هاى کنترل 
ترافیک سطح شــهر اصفهان اظهار کرد: در زمینه دوربین ها مشکالت برطرف 
شده و دوربین هاى هسته مرکزى شهر فعال است. وى افزود: شهردارى اصفهان 

در این زمینه همکارى خوبى را داشته است.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان در ادامه با اشاره به بى توجهى شهروندان به 
اجراى طرح زوج و فرد در اصفهان تصریح کرد: این طرح از ساعت 16 الى 22 در 

هسته مرکزى کالنشهر اصفهان فعال است.
وى با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت ترافیک در سطح کالنشهر اصفهان به 
ویژه در هسته مرکزى متراکم و سنگین است، افزود: در برآوردهاى صورت گرفته 
مشخص شده است که بیش از 40 درصد از خودروهایى که در این محدوده تردد 

دارند غیر مجاز هستند و اعمال قانون مى شوند.
سرهنگ محمدى اضافه کرد: در شــرایط فعلى پارکینگ ها تکمیل است و در 

بسیارى از مواقع امکان پارك خودرو در این مراکز وجود ندارد.

وى افزود: شهروندان باید توجه داشته باشــند که در صورت تردد غیر مجاز در 
محدوده زوج و فرد مبلغ 105هزار تومان اعمال قانون مى شوند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان در ادامه با اشاره به مسیرهاى نامناسب و غیر 
استاندارد دوچرخه در کالنشهر اصفهان اشاره کرد و گفت: این مسیرها عاملى مهم 
در تراکم ترافیک و شلوغى خیابان هاى شهر اصفهان در روزهاى پایان سال دارد.

وى بــا بیان اینکــه پلیــس راهور همــواره از توســعه مســیرهاى دوچرخه 
سوارى در شــهرها به ویژه شــهرهاى بزرگ حمایت کرده اســت، ابراز کرد: 
بایــد توجه داشــت کــه در شــهر اصفهــان بــدون هماهنگــى و دریافت 
نظر کارشناســى از پلیس راهــور مســیرهاى دوچرخه غیر اســتاندارد ایجاد

 شده است.
سرهنگ محمدى با تأکید بر اینکه نیاز است قبل از پایان سال با بررسى دقیق و 
کارشناسى در جلسات شوراى ترافیک نسبت به اصالح، جمع آورى و جایگزینى 
مسیرهاى جدید اقدام شــود، اضافه کرد: باید توجه داشت که برخى مسیرهاى 
دوچرخه در شهر اصفهان مسیر ایمن و تابلوهاى هشدار ندارد و این امر منجر به 

ایجاد خسارات زیادى به شهروندان شده است.

آتش سوزى در بیمارستان الزهرا (س)

طوفان، اصفهان را 
به حال آماده باش درآورد

 برخى مسیرهاى دوچرخه دراصفهان باید تا پایان سال جمع شود

دریا قدرتى پور
 دبیــر دوازدهمین جشــنواره دوســاالنه مطبوعات و 
رسانه هاى الکترونیک اســتان اصفهان گفت: رویکرد 
دوازدهمیــن جشــنواره مطبوعات اســتان اصفهان 
مطالبه گرى بوده و شــعار این دوره «رسانه مطالبه گر و 
اثر گره گشا» اســت، موضوعى که در کشور ما جایش 

بسیار خالى است.
منصور گلنارى در نشســت خبرى در جمع خبرنگاران 
که در مجتمع مطبوعاتى اصفهان برگزار شــد، افزود: 
مطالبه گرى حلقه مغفول در رســانه هاى استان است و 
رسانه ها باید به معناى واقعى به دنبال مطالبه گرى باشند. 
وى افزود: با توجه به فرمان مقام معظم رهبرى در مورد 
تکلیف رسانه ها مبنى بر جهاد تبیین ما به عنوان سربازار 
این جبهه باید بسیار سریع آرایش جنگى بگیریم. مدیر 
خانه مطبوعات استان اصفهان تصریح کرد: در مراسم 

اختتامیه بحث جهاد تبیین در نظر گرفته مى شود.
وى ادامه داد: با توجه به آثار رســیده نقص ها و ضعف 
هاى زیادى وجود دارد که به همین خاطر باید در زمینه 
برنامه هاى آموزشى برنامه ریزى کرد و حساب شده و با 

فرماندهى درست در این رابطه انجام وظیفه کنیم.
گلنارى امتیــاز ویژه و ضریب امتیاز مؤثــر در این دوره 
جشــنواره را در رابطــه با آثــارى دانســت که ضمن 

مطالبه گرى گره گشایى آنها محرز شود.
او خاطر نشان  کرد: آثار ارسالى به دوازدهمین جشنواره 
دوساالنه مطبوعات و رســانه هاى الکترونیک استان 
اصفهان در بخش هاى مقاله، سرمقاله، یادداشت، گزارش 
مکتوب، تیتر، خبــر، مصاحبه، گفتگــو، طنز مکتوب، 
طنز تصویرى، اینفوگرافى، کلیــپ و عکس با رویکرد 

مطالبه گرى در حل یک معضل ارزیابى شدند.
مدیر خانه مطبوعات اســتان اصفهان افزود: بسیارى از 
رسانه هاى کشور مطالبه گرى را شروع کرده اند اما روش 
و هدف مطالبه گرى صرف خواستن و نقد کردن نیست 

و کشور ما را به جایى نمى رساند. وى ادامه داد: مطالبه 
گرى باید با یک هدف روشن براى رسیدن به یک جامعه 

توسعه یافته باشد.
دبیر دوازدهمین جشنواره دوساالنه مطبوعات و رسانه 
هاى الکترونیک استان اصفهان با اعالم اینکه 650 اثر 
به دبیرخانه جشنواره رسید گفت: به علت اینکه امسال با 
رویکرد جدیدى برگزار مى شود این تعداد آثار نسبت به 

سال هاى گذشته کمتر بود.
گلنارى افزود: از مجموع آثار رسیده 30 اثر داراى نقص 
بود که پیگیــرى و رفع نقص شــد و 572 اثر به داورى 

نهایى رسید.
وى از دریافت 49 اثر در بخــش خبر، در بخش گزارش 
128 اثر، در بخش مصاحبه 70 اثر، در بخش مقاله 32 اثر، 
در بخش یادداشت و سرمقاله 66 اثر، در بخش تیتر 88 
اثر، در بخش گزارش تصویرى 18 اثر، در بخش صفحه 
آرایى 28 اثر، در بخش طنز مکتــوب 18 اثر، در بخش 

اینفوگرافى 11 اثر ودر بخش کلیپ 49 اثر خبر داد.
گلنارى با اشاره به اینکه 14 داور که از زبده ترین افراد در 
عرصه روزنامه نگارى بودند آثار را داورى کردند تصریح 
کرد: قطعاً و مسلماً در هر داورى قضاوت و نقد وجود دارد.
دبیر دوازدهمین جشنواره دوساالنه مطبوعات و رسانه 
هاى الکترونیک اســتان اصفهان ادامه داد: داورى ها 
بدون حب و بغض انجام شد و اطمینان مى دهیم که چنین 

موضوعى در داورى ها وجود ندارد.
وى گفت: جلســات خبرى پوششــى جزو الزامات کار 
خبرى اســت، اما کار اصلــى خبرنگارى شــرکت در 
جلســات پوششــى نیســت و متأســفانه بیش از 80 
درصد مطالب خبرى در پاســخ به دو عنصر چه زمانى 
و چه کســى اســت، در حالى که روزنامه نگارى نوین 
در پاســخ به چگونه و چرا نگاشته مى شــود و به همین 
خاطر نیز رویکرد جشنواره امسال بر همین اساس پایه 

گذاشته شد.

■■■
رضا صالحى پــژوه، رئیس کمیتــه داوران دوازدهمین 
جشنواره دوساالنه مطبوعات و رسانه هاى الکترونیک 
استان اصفهان نیز ضمن قدردانى از برگزارکنندگان ادوار 
گذشته جشنواره، داورى را پیمایش و گزینش دانست و 
اظهار کرد: داورى جشنواره ها عمومًا مورد توجه بوده و 
نقدهایى نیز در برداشته است که به  صورت خمیرمایه و 
اندوخته اى از تجارب از هر جشنواره به دوره بعدى منتقل 
مى شود و یکى از بزرگ ترین نقدها بر داورى جشنواره ها 

دیدگاه سلیقه اى در داورى است.
او ادامــه داد: در این دوره جشــنواره مؤلفه هاى علمى، 
کاربردى و تخصصى در قالب برگه هاى امتیاز بندى آثار 
تنظیم شــد و هر اثر در هر قالب بر اساس منابع علمى و 
دانشگاهى توسط دو داور ارزیابى و نمره بندى شده و در 
نهایت پس از میانگین گیرى نفرات اول تا سوم انتخاب 

مى شوند.
صالحى پژوه با بیان اینکه داوران، بر اســاس شاخصه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى متشکل از پیشکسوتان 
خبر، دارندگان رتبه هاى کشــورى و اســاتید دانشگاه 
هســتند، خاطرنشــان کرد: اســتان اصفهان پتانسیل 
باالیــى در ترکیــب مذکــور دارد  داوران ایــن دوره 
جشنواره متشــکل از صاحب نامان اصفهان به منظور 
ارتقــاى ســطح علمى، فنــى و تخصصى جشــنواره 

خواهد بود.
وى گفت: 157 نفر اثر ارائه دادند که در بخش خبر، دکتر 
آستانه و محمد رضا منزه، در بخش گزارش مکتوب نازیال 
آهنج و مهدى رفائى، در بخش عکس فرزان معظم، در 
بخش مصاحبه فاطمه رئوفى منش و علیرضا صلواتى، 
در بخش طنز مکتوب رضا صالحــى پژوه و محمد رضا 
جرقویــه اى، در بخش کلیپ محمد امیــن رمضانى و 
سید محمد بکایى به عنوان داوران این دوره از جشنواره 

انتخاب شدند.

دبیر دوازدهمین جشنواره دو ساالنه مطبوعات و رسانه هاى
 الکترونیک استان اصفهان:

داورى هاى جشنواره مطبوعات 
بدون حب و بغض انجام شد
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داریوش کاردان همزمان در اجرا و بازیگرى فعالیت دارد، بر این باور است که «اجرا 
و بازیگرى به طور همزمان توانایى مى خواهد اما برخــى مجرى بازیگرها به زور 
تلویزیون را تسخیر کرده اند!» او که مدتى اســت ایفاى نقش در سریال تاریخى 
«جشن سربرون» را به پایان رسانده، از این مجموعه به عنوان یکى از خوشبختى 

هاى کارى اش یاد مى کند.
کاردان در گفتگویى با «ایسنا» درباره اینکه آیا اخیراً براى بازیگرى از سوى تلویزیون 
پیشنهاد جدیدى به او شده است؟ پاسخ داد: چند پیشنهاد داشتم اما با شرایط زمانى 
من همخوانى نداشتند و نشــد همکارى کنم. من چند سریال آماده پخش دارم اما 
نمى دانم چرا پخش نمى کنند. سریالى به نام «دنیاى گمشده» براى شبکه 2 سیما 
ساخته شد و خیلى وقت است که تصویربردارى اش به پایان رسیده اما نمى دانم چرا 
پخش نمى شود؟! گویا به آرشیو صداوسیما رفته است. این سریال یک طنز واقعى 
درباره زندگى روستایى بود و من در آن نقش یک روحانى را بازى مى کردم و خیلى 

هم به نظرم خوب از آب درآمده بود.
کاردان سپس به ایفاى نقش در ســریال «87 متر» به کارگردانى کیانوش عیارى 
اشاره کرد که آن هم پخش نشد و تصریح کرد که «نمى دانم چه اتفاقاتى براى این 
سریال افتاد.» او گفت: در این سریال هم نقش یکى از دو حقه بازى را داشتم که مى 

خواهند خانه را از چنگ صاحبش دربیاورند.
وى درباره همکارى با مجتبى راعى در سریال تاریخى «جشن سربرون» که مدتى 
است تصویربردارى آن به پایان رسیده، توضیح داد: به شدت منتظر پخش «جشن 
سربرون» هستم و به نظرم کار خیلى خوبى شده است. یکى از خوشبختى هاى من 
این است که با اعتمادى که آقاى راعى به من داشتند توانستم در این مجموعه نقش 

قوام را بازى کنم و خیلى هم از این نقش خوشم آمد.
کاردان که در زمینه اجرا برنامه هایى چون صندلى داغ، مسابقه ثانیه ها و نوروز 75 
و 76 و ... را در کارنامه دارد،  در پاسخ به پرسشى مبنى بر اجرا و بازیگرى همزمان، 
اظهار کرد: متأســفانه ما مجرى بازیگرانى داریم که طى این ســال ها تلویزیون 
را تسخیر کرده اند. چندین ســال پیش در همین زمینه از من سئوال پرسیدند که 
توضیحاتى ارائه دادم و برخى دوستان خوششــان نیامد. متأسفانه گویا نمى شود 
برخالف برخى ها صحبت کرد. اعتقاد شخصى من این است که هرکسى اگر 20 
کار هم بلد است حق دارد که انجام بدهد. مثًال اگر کسى واقعًا مجرى خوبى باشد، 
بازیگر خوبى هم باشد چه اشــکالى دارد که هر دو کار را با هم انجام بدهد، این کار 
توانایى مى خواهد؛ اما متأسفانه مشکل از جایى شروع مى شود که برخى بلد نیستند 
و به زور به مردم تحمیل مى کنند؛ بنابراین نهایت کارشان تعریف کردن جوك هاى 

تلگرامى و فضاى مجازى است.
این کارگردان و دوبلور در ادامه صحبت هاى باال تصریح کرد: کسانى هستند که در 
بخش اجرا تبحر دارند. برخى بازیگرى را خوب انجام مى دهند و بعضى دوستان در 
دوبله موفق هستند که هر یک مى توانند در حوزه کارى خود فعال باشند. پس اجازه 
بدهید بقیه هم فعالیت کنند نه اینکه همه را از صحنه به در کنید! نه اینکه چهار الى 
پنج آدم داشته باشید و بگویید همین ها مجریان ما هستند. به نظر مى رسد مدیریت 
و کنترلى روى تلویزیون نیست و انگار سفره اى پهن شده که برخى دوستان استفاده 

مى کنند و کسى را هم راه نمى دهند.  
او خاطرنشان کرد: در حوزه بازیگرى هم نام نمى برم اما افرادى هستند که طى این 
سال ها کارگردان شده اند و بارها از من خواســتند که در کارهایشان بازى کنم اما 

وقتى ســناریو را خواندم واقعًا از تعجب وا ماندم. اتفاقًا پول خوبى هم مى دادند اما 
من قبول نکردم و گفتم نمى آیم. من 44 ســال از عمرم را صرف کار هنرى کرده 
ام و اندك آبرویى براى خودم جمع کــرده ام. از نظر من یک کار باید بیارزد که آدم 

قبول کند.
وى در عین حال برنامه «تاك» را از جمله کارهــاى مفید تلویزیون معرفى کرد و 
گفت: برنامه «تاك» قرار است در ایام نوروز به شکل ویژه با ساختارى متفاوت تر 
از قبل و فضایى شاد هر شب پخش شود. به نظرم این برنامه ارزش داشت که من 
اجراى آن را قبول کردم و همکارى ام را ادامه خواهم داد. احســاس کردم «تاك» 
مفید اســت و حرفى براى گفتن دارد این خیلى مهم است که اگر برنامه اى حداقل 
مفید نیست مضر هم نباشد. به نظرم حتى اگر دستمزدش هم کم باشد هیچ اشکالى 
ندارد و اصًال مهم نیست. مگر آدم چقدر نیاز دارد؟ بس است دیگر؛ شأن آدم ها مهم 
تر از بحث مالى است. پول و دستمزد همه چیز نیست و گرسنه با نصف نان سنگک 

سیر مى شود.
بازیگر سریال هاى «ســال هاى مشروطه»، «معماى شــاه»، «کاله پهلوى» و 
«وارش» در ادامه این گفتگو درباره ارزیابى اش از ســریال هاى تلویزیونى و اُفت 
مخاطبان به ویژه در حوزه طنز و اینکه چه پیشــنهادى بــراى بهبود اوضاع دارد؟ 
اینگونه گفت: حوزه طنز، حوزه خطرناکى است و متأسفانه مسئوالن این حوزه یا به 
این خطر واقف نیستند و یا اهمیت نمى دهند، چون بیشتر از یک متر جلوى پایشان 
را نمى بینند. او تأکید کرد: به نظرم در بخش تولید طنز، لزومى به انبوه سازى نیست. 
شما اگر توانستید به عنوان مثال بعد از 20 سال یک فیلم سینمایى مثل «اجاره نشین 
ها» را بسازید، اصًال هر 10 سال یک بار یک نمونه از آن را بسازید؛ چه کسى گفته 

مردم را هر شب به زور با کلمات زشت بخندانید؟!
کاردان با بیان اینکه «متأسفانه دوستان دیر فهمیدند که مردم به طنز احتیاج دارند و 
االن هم انبوه سازى مى کنند»، تصریح کرد: کسى که نتواند مردم را بخنداند، قطعًا 
از حرکات و تکیه کالم هاى زشت استفاده مى کند. در حوزه سینما که دیگر هیچ، 
هرچه از دهانشان درمى آید مى گویند تا فقط مردم بخندند! چرا درست حرکت نمى 
کنید، نه افراط کنید و نه تفریط. چه کســى گفته ما هر شب باید مردم را بخندانیم؟ 
ما نمى توانیم، آن هم خنداندن مردم ایران که خودشان بسیار طناز هستند و وقتى 
اتفاقى در جامعه مى افتد تا به فضاى مجازى و جوك برســد، فقط سه ثانیه طول 

مى کشد.
داریوش کاردان سپس در پاسخ به اینکه آیا براى برنامه «جوکر» از شما دعوت شده 
است؟ تصریح کرد: خوشــحالم که مرا دعوت نکردند. شخصًا برنامه هایى که مى 
گویند، جان من بخندید را اصًال دوســت ندارم. فقط «جوکر» نیست، برنامه هاى 
دیگرى هم در تلویزیون داریم که شــاید براى هر کدام از آنها بالغ بر 20 بار از من 
دعوت شد و گفتم نمى آیم. بیایم اسم و فامیلم را بگویم، بگویم کى به دنیا آمدم، چند 

بچه دارم، همه اینها در اینترنت موجود است. از من چه مى خواهید؟
این هنرمند با اعتقاد بر اینکه اساسًا درآوردن نقش هاى منفى بسیار سخت است، 
یادآور شد: همین که احساس کنم در نقش منفى مردم از من متنفر شدند لذت مى 
برم و مى گویم پس خوب درآمده. من خودم مدت هاست طنز را کنار گذاشتم به دلیل 
اینکه اوًال به من میدان نمى دهند، ثانیاً احساس مى کنم خنداندن مردم بسیار دشوار 
است و من حاضر نیســتم به هر قیمتى مردم را بخندانم و پا روى ادب، شخصیت 
و فرهنگ جامعه بگذارم. شــما مردم را اذیت نکنید، نان مردم دربیاید، لباس براى 

پوشیدن داشته باشند خودشان مى خندند، احتیاجى به خنداندن شما نیست.

داریوش کاردان:

 برخى مجرى بازیگرها به زور تلویزیون را 
تسخیر کرده اند!

روایت پژمان جمشیدى از 
سکانس هاى سخت  «زیرخاکى3»

اولین نوروز قرن جدید با فیلیمو

بازیگر نقش اصلى «زیرخاکى» در اولین گفتگویى که درباره فصل سوم 
این سریال با برنامه «سریالیست» داشــته، از ویژگى هاى این فصل و 

سختى کار در فضاى جنگى حرف زده است.
جمشیدى درباره سریال «زیرخاکى 3» گفت: این را عیدى مردم به خودم 
مى دانم که اجازه مى دهند با حضور در ســریال ها در خانه هایشان دیده 
شویم. از سریال هاى مناسبتى که در ماه مبارك رمضان و نوروز پخش 

شده است خاطرات خوبى دارم.
وى افزود: در روزهاى آخر تصویربردارى فصل سوم سریال «زیرخاکى» 
هستیم و امیدوارم این بار هم مثل دو فصل قبلى مورد اقبال مخاطبان 
قرار بگیرد. سریال سختى است اما بخاطر اینکه عوامل خیلى خوبى داریم 
شیرین مى گذرد. این فصل از ســریال 14 قسمتى است و فکر مى کنم 

از 29 اسفند پخش آن شروع شود و تا 14 فروردین ادامه داشته باشد.
این بازیگر در ادامه درباره مقایسه فصل هاى مختلف این سریال توضیح 
داد: فصل اول «زیرخاکى» کمى خانوادگى تر بود و بیشــتر سه کاراکتر 
فریبرز، پرى و کاوه را مى دیدیم. فصل دوم کمى اتفاقات جنگى اضافه 
شد. در فصل سوم اســارت را مى بینیم. قصه از اسارت شروع مى شود و 
اتفاقات جذاب و بدشانسى هاى فریبرز همچنان ادامه دارد. هم تِم اسارت 
و هم تِم جنگ را داریم. نمى توانم پیش بینى کنم که سریال چقدر مورد 
اقبال قرار مى گیرد. همه عوامل از باالترین رده که تهیه کننده کار باشد 
تا ما که کار را همراهى مى کنیم تالش کردیم ســریال مورد اقبال قرار 

بگیرد.
جمشیدى با اشاره به گرفتگى صدایش توضیح داد: صدایم کمى گرفته 
است. در سریال «زیرخاکى» در لوکیشن هاى جنگى بوده ام و ناخودآگاه 
از انفجارها درمى روم. کارهاى جنگى خیلى سخت است. سکانس هاى 
کمى در قیاس با کارهاى بزرگى که در سینما ساخته مى شود، داریم، اما 
زمان پخش سریال خواهید دید که در «زیرخاکى 3» چه پروداکشن پرو 
پیمانى داریم. سکانس هاى سخت، هیجان انگیز و عجیب و غریبى در 
این سریال داریم. صداى گرفته من هم به داستان این کار برمى گردد. 

امیدوارم در پایان کار روسفید باشیم.

برنامه هاى نوروزى فیلیمو براى تعطیالت نوروز 1401 اعالم شد.
طبق اعالم روابط عمومى فیلیمو، امسال نیز همانند سال هاى گذشته با 
رسیدن به روز هاى تعطیالت نوروزى فیلیمو با تدارك سریال هاى ایرانى 

و رئالتى شو هاى جذاب به استقبال نوروز قرن جدید رفته است.
بر اساس برنامه ریزى فیلیمو پخش سرى جدید «شب هاى مافیا» ویژه 
ایام نوروز یک شــنبه ها در اختیار مخاطبان قرار مى گیرد. «شــب هاى 
مافیا» به کارگردانى سعید ابوطالب در سرى جدید خود میزبان هنرمندان 
و چهره هاى سرشناسى است که در با یکدیگر به رقابت مى پردازند. اولین 

قسمت این رئالتى شو روز یک شنبه 29 اسفند پخش خواهد شد.
سریال کمدى «ســاخت ایران 3» به کارگردانى بهمن گودرزى دیگر 
سریالى است که پخش آن از چهارشنبه 25 اسفند آغاز مى شود. در این 

سریال امین حیایى و مجید صالحى ایفاى نقش مى کنند. 
سریال «جیران» همچون روال قبلى روز هاى جمعه در اختیار مخاطبان 
فیلیمو قرار مى گیرد و دوســتداران رئالتى شو «جوکر» هم مى توانند در 

ایام نوروز، دوشنبه ها پاى تماشاى این مسابقه بنشینند.

جزئیات «دورهمى» ویژه نوروز 1401 تشریح شد.
 این برنامه با حضور چهره هاى محبوب شــامل هنرمنــدان بازیگران خوانندگان 
قهرمانان ورزشى و... تولید شــده که در این فصل به همراه 7 نفر از نزدیکان خود 
شــامل اعضاى خانواده دوستان همکاران و... به عنوان شــرکت کننده در برنامه 

حضور یافته اند.
در این فصل رویکرد تولیدکنندگان برنامه استفاده از نظرات مخاطبین براى ایجاد 
لحظاتى شــاد و مفرح و کامًال متفاوت با فصل قبل بوده که در این راستا برنامه با 
محوریت دورهمى و در کنار آن گفتگوى مجرى برنامه اســتاد مهران مدیرى با 
میهمانان همراه با طرح تعدادى سئوال طراحى و تولید شده که این پرسش و پاسخ 

ها با لحظاتى بسیار شاد همراه است.
ســئواالت در این فصــل از حالت تخصصى خارج شــده و در ســطح اطالعات 

عموم جامعه طراحى شــده کــه براى همه بینندگان در سراســر کشــور جذاب 
و قابــل پاســخگویى باشــد و ضمن بــاال بردن ســطح اطالعــات عمومى، 
با پاســخگویى بــه ســئواالت در منــزل، بینندگان از ســطح معلومــات خود 

مطلع شوند.
همچنین بیشتر زمان برنامه در قسمت دایره و با 8 نفر شرکت کننده سپرى خواهد 

شد و فقط یک نفر در قسمت روبات مسابقه را ادامه خواهد داد.
مســابقه به صورت گروهى بوده و میهمان دعوت شده سرگروه تیم است. در این 
فصل حدود 80 تیم در این مسابقه شرکت خواهند کرد که پس از هر برنامه امتیاز 

تیم مشخص و در پایان مسابقات به باالترین امتیاز جایزه ویژه اهدا خواهد شد.
تاکنون بیش از 60 قسمت از این فصل ضبط شده و تولید برنامه تا پایان

 80 قسمت ادامه خواهد یافت.

جزئیات ویژه برنامه نوروزى «دورهمى» 

تند که طى این 
ن بازى کنم اما 

و فرهنگ جامعه بگذارم. شــما مردم را اذیت نکنید، نان مردم دربیاید، لباس براى 
پوشیدن داشته باشند خودشان مى خندند، احتیاجى به خنداندن شما نیست.

ـر کشــور جذاب 
العــات عمومى، 
ح معلومــات خود 

نده سپرى خواهد 

ه تیم است. در این 
ز هر برنامه امتیاز 

هدا خواهد شد.
تا پایان

«دانى ین» (Donnie Yen) پیش از تبدیل شــدن به یک بازیگر شناخته شده، در 
طول دهه ها فعالیت در صنعت ســینما با فراز و نشــیب هاى بســیارى مواجه شد، 
ازجمله ایفاى یک نقش کمــدى رمانتیک که مى توان گفت حرفــه او را تقریبًا به 

خطر انداخت.
این ستاره 58 ســاله فیلم هاى رزمى در مورد روزهاى اول کار خود مى گوید هنگام 
فیلمبردارى صحنه هاى دعوا از اینکه مى بایســت بدون تماس فیزیکى این کار را 

انجام مى داد گیج شده بود. او گفت: «یادم هست که وقتى استادم، یوئن وو-پینگ 
مرا با خود برد تا فیلمبردارى یک صحنه را تماشا کنم، از او پرسیدم چرا همه چیز آنقدر 
ُکند بود؟ چرا نتوانستند سریع تر مبارزه کنند؟ چرا واقعًا همدیگر را نزدند؟ و بعدها بود 
که فهمیدم داستان از چه قرار اســت؟» او افزود: «فیلمسازى زبان دیگرى را به کار 

مى گیرد که با آنچه ما رزمیکاران مى دانیم بسیار متفاوت است.»
یِن پیش از آنکه بازیگر شود، رزمیکار بود و هنرهاى رزمى را در 9 سالگى از مادرش، 
باو-سیم مارك که استادبزرگ تاى چى است آموخت. او در بوستون بزرگ شد و در 

نهایت به چین نقل مکان و در رشته کونگ فو تحصیل کرد.
این بازیگر به عنوان یک رزمیکار، بروس لى، رزمیکار افســانه اى فقید را بت خود 
مى دانست و بسیار او را تحسین مى کرد. او سال 1995 در مصاحبه اى گفت:  «بروس 
لى را ناامید نخواهم کرد. او یک مبارز کونگ فو بــا مهارت هاى بى نظیر بود. من به 
درایت و آینده نگرى اش احترام مى گذارم. اگر روحش حاال در حال تماشاى من باشد 

به او خواهم گفت که ناامیدش نمى کنم.»
موفقیت بــزرگ ین ســال 2008 اتفاق افتــاد؛ زمانى که به عنــوان بازیگر نقش 
استاد بزرگ سبک وینگچون، ایپ من (Ip Man)، که معلم بروس لى بود انتخاب شد. 
این فیلم در حال حاضر شامل چهار قسمت است که ایپ من 4 سال 2019 اکران شد.
این رزمى کار هنگ کنگى قرار است در جان ویک 4 در کنار کیانو ریوز بازى کند. این 

فیلم قرار است سال 2023 منتشر شود.

مجموعه ُکمدى «جناب عالى» ساخته عادل تبریزى گزینه نوروزى شبکه 3 سیما 
بود که قرار است َسر از شبکه سرگرمى تلویزیون درآورد.

سال گذشته شهاب عباسى «دست انداز» را به عنوان سریال نوروزى به شبکه نسیم 
آورد. البته این مجموعه تلویزیونى با بازیگران شناخته شده اش همزمان با عید سعید 

فطر هم روى آنتن رفت. 
پیگیرى ها از شبکه نسیم نشان مى دهد «جناب عالى» که قرار بود از شبکه 3 سیما 
روى آنتن برود و گزینه نوروزى این شــبکه تلویزیونى بود، حاال به شــبکه نسیم 

خواهد آمد. 

محمدرضا خوشرو، سرپرست شبکه نســیم در این باره توضیح داد: سریال «جناب 
عالى» از شبکه نسیم پخش مى شود. روى آنتن بردن سریال هایى که در بیرون از 
سازمان صداوسیما ســاخته مى شــوند فرایندى دارند که در حال طى شدن است. 

امیدواریم که مخاطبان از تماشاى این مجموعه کمدى در ایام نوروز لذت ببرند.
بنابر اعالم روابط عمومى این سریال، «جناب عالى»  از 39 اسفندماه هر شب ساعت 
23 از شبکه نسیم پخش خواهد شــد. این مجموعه تلویزیونى به کارگردانى عادل 

تبریزى، در قیطریه، تصویربردارى اش به پایان رسید.
«جناب عالى» یک طنز جذاب و دلچسب اســت. البته فضاى اجتماعى و انتقادى 
هم دارد؛ این سریال که فیلمبردارى خود را از اوایل آبان ماه در تهران آغاز کرده بود.

«جناب عالى» سریالى کمدى-اجتماعى اســت که قرار است با نگاهى طنز به نقد 
سیستم  ادارى کشور و مانع تراشى هاى بر سر انجام کارها بپردازد.

در این سریال پربازیگر، امیرحسین رستمى، حسین ســلیمانى، بیژن بنفشه خواه، 
میرطاهر مظلومى، مهوش وقارى، گیتى معینى، رضا بنفشه خواه، سروش طاهرى، 
بلور کساییان، ایمان اســماعیل پور، محمد الهى، کیوان صباغ، رضا سخایى، میثم 
سجادى، امیر محاسبتى، جواد ســلطانى، مصطفى پروین، ایمان راد وبا حضور بیتا 

سحرخیز و هنرمندى منوچهر آذرى، ایفاى نقش مى کنند.
عادل تبریزى پیش از این اولین فیلم سینمایى خود با عنوان گیج گاه را کارگردانى 

کرده بود و اکنون نخستین تجربه ساخت سریال را پشت سر مى گذارد.
نصرا... رادش نیز به عنوان بازیگر افتخارى به این پروژه پیوست. 

«جناب عالى» سریال نوروزى شبکه نسیم شدناامیدت نمى کنم «بروس لى»! 
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شاگردان مهدى تارتار در هفته بیســت و یکم لیگ برتر با 
پیروزى قاطعانه برابر آلومینیوم اراك زمین را ترك کردند و 
موفق شدند به رتبه نهم جدول رسیده و جایگاه خود را تک 
رقمى کنند. نکته مهم اینکه پیروزى چهار گله شاگردان تارتار 
باعث شــد تا بهترین برد فصل به نام ذوب آهن رقم بخورد. 
این در حالى است که پیش از این سپاهان و گل گهر با برد 1-4 
برابر نفت مسجدسلیمان و تراکتور، بهترین برد لیگ برتر را 
داشتند اما این بار تیم مهدى تارتار با ثبت کلین شیت، چهار 

گل به حریف خود زد و به این برد بزرگ رسید.

پرگل ترین برد لیگ برتر
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تمرین پیش فصل مسابقات فرمول یک در بحرین برگزار 
شد و در آن، اتومبیل «نیکوالس لطیفى»، راننده ایرانى-

کانادایى تیم ویلیامز دچار حریق شــد. ایــن اتفاق در پیچ 
دوازدهم به دلیل اختالل در ترمز عقب ماشین لطیفى روى 
داد. فصل جدید مسابقات فرمول یک از یک شنبه 29 اسفند 

1400 و از پیست صخیر کشور بحرین آغاز مى شود.

ماشین راننده ایرانى 
در آتش سوخت

04

06

جمعه شب و در دقایقى که لیگ برتر ایران با هیجان و شدت 
زیاد در شــهرهاى مختلف دنبال مى شد، همایشى در سالن 
ایران مال برگزار شد که در آن محمدرضا گلزار در شغل جدید 
خود در عرصه تبلیغاتى حوزه موبایل، میزبان دو چهره درخشان 
فوتبال و فوتسال ایران بود: على دایى و وحید شمسایى.  در این 
نشست قرار بود محمدرضا گلزار به همراه میهمانانش فرش 
قرمز را باهم طى کنند و به روى استیج بروند اما در لحظات آخر 
گلزار تصمیم گرفت به تنهایى برود و به شکلى ویژه از على 

دایى براى حضور روى سن دعوت کند.

«جرارد سیوانه»، ســرمربى بایرلورکوزن درباره عملکرد 
ســردار آزمون تا االن عنوان کرد: هنوز ســردار واقعى را 
اینجا ندیده ایم. او بازیکنى نیست که شما را با دریبل زدن 
خود تحت تأثیر قرار دهد یا پشت پا بزند، اما بسیار کارآمد 
است. ضربه هاى زیادى به توپ نمى زند، اما بسیار سازنده 
و تمام کننده قهارى است. او با دیگر مهاجمان ما متفاوت

 است.

حضور دایى 
در محفل غیرفوتبالى! 

آزمون 
تمام کننده قهارى است
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على فتح ا... زاده در خصوص موضع گیرى علیرضا منصوریان در 
نشست خبرى بعد از دیدار استقالل و نفت آبادان علیه مجیدى 
اظهار کرد: به هر دو عزیز توصیه  مى کنم آرامش خود را حفظ 
کنند. منصوریان «داش على منصوریاِن»  هواداران استقالل 
و فرهاد مجیدى «شاه فرهاد» است. هر دو  عزیز جزو ذخایر 
باشگاه استقالل هستند که باید احترام یکدیگر را حفظ کنند. 
مطمئن هستم هر دو عزیز به زودى براى یکدیگر دسته گل 
مى فرستند و خیلى زود همه این مسائل فراموش مى شود و 

آشتى خواهند کرد.

«شاه» و«داش» 
براى هم گل مى فرستند!

05

محمد هاشم زاده، مربى ســابق تیم ملى و گیتى پسند به 
عنوان ســرمربى جدید تیم ملى فوتسال اندونزى معرفى 
شد. محمد هاشم زاده در حال حاضر مدیر فنى تیم دسته 

اولى گهر  زمین سیرجان است.

مربیگرى یک ایرانى 
در اندونزى

ســرمربى ذوب آهن مى گوید با توجه به نتایج اخیر، تیمش االن به جایى 
رسیده که همه باید نگران باشند با ذوب آهن بازى کنند.

مهدى تارتار در مورد اینکه ذوب آهن در هفته هاى اخیر نتایج خیلى خوبى 
کسب کرده گفت: ما بر حسب تغییراتى که در نیم فصل داشتیم خصوصاً در 
خط حمله بازى هاى خوبى توانستیم به نمایش بگذاریم و بچه هاى ما واقعًا 
حتى در برابر استقالل و پیکان هم مستحق شکست نبودند و در آن بازى ها 
باید نتیجه مى گرفتیم. خدا را شکر از بازى با سپاهان روى روند خوبى قرار 
گرفتیم و توانستیم در 4 بازى گذشته 10 امتیاز بگیریم که بازى هاى سختى  
هم بودند. بازى با شهرخودرو هم سختى هاى خاص خودش را داشت و سایر 

بازى ها هم سنگین بودند و توانستیم نتایج خوبى کسب کنیم.
سرمربى ذوب آهن در مورد جهش این تیم در جدول و جدا شدند از رتبه هاى 
پایین جدول توضیح داد: ما هیچ وقت خطر سقوط را احساس نکردیم ولى 
یکسرى بدشانسى ها داشتیم و اشــتباهات داورى هم تأثیرگذار بود ولى به 
هر حال امسال پیشرفت خوبى نسبت به سال قبل داشتیم. ذوب آهن فصل 
قبل در 30 بازى 26 امتیاز کسب کرد ولى االن هفته 22 هستیم و 2 امتیاز 
بیشتر از سال قبل کسب کردیم و این نشان از پیشرفت عالى دارد و امیدوارم 

روندمان را ادامه دهیم.
تارتار در مورد هدف ذوب آهن در این فصــل گفت: هدف ما این بود که در 

فصل اول ثبات ایجاد کنیم چرا که ذوب آهن شرایط خوبى نداشت. بودجه 
خوبى هم نداریم و امسال با بودجه بســیار محدودى تیم بسته شده و جزو 
تیم هاى ارزان لیگ هستیم که بین 5 تیم ارزان محسوب مى شویم و با آن 
بودجه فقط هدف ثبات در جدول رده بندى است. اگر بودجه بندى مناسبى 
براى فصل بعد در اختیار باشگاه قرار داده شود مى شود به اهداف بزرگ ترى 

مثل کسب سهمیه یا حتى مدعى قهرمانى شدن هم فکر کرد.
سرمربى ذوب آهن در مورد داورى بازى با آلومینیوم گفت: داورى فوق العاده 
بود و آقاى عادل و کمک هایش روز خوبى را پشت سر گذاشتند ولى من دلیل 
اخراج خودم را نفهمیدم و اخراجم عجیب بود چون خیلى ریلکس داشتم بازى 
را دنبال مى کردم و تیم ما 4 بر صفر جلو بود و دلیلى نداشت بخواهم کارى 
کنم که اخراج شوم. نمى دانم چرا سمت من آمدند و کارت قرمز نشان دادند. 
دلیلش را هم پرسیدم ولى چیزى به من نگفتند. از شواهد اینطور بر مى آمد 
که بخاطر خواباندن جو من را اخراج کردند که حواشى کمتر شود و بخاطر 
اخراجى تیم حریف من را هم اخراج کردند و آقاى رمضانى مدیر رســانه  ما 
را هم اخراج کردند ولى ما هیچکارى نکردیم و کارى به داورى و مسائلش 

نداشتم.
تارتار در مورد اینکه بعد از اســتعفاى نویدکیا پس از بازى با ذوب آهن حاال 

با آنها در آلومینیوم دچار مشکل خطیبى هم بعد از تقابل 

شده و از ناراحتى در نشســت خبرى حاضر نشد، گفت: این شرایط را ما هم 
تجربه کردیم و شرایط خیلى سختى است. من دقیقاً یادم است قبل از بازى 
با سپاهان در جمع همکاران گفتم فردا یک مربى ممکن است از بین دو تیم 
برود. آن بازى ممکن بود خودم بعد از بازى اســتعفا کنم ولى مساوى شد و 

نویدکیا استعفا کرد.
سرمربى ذوب آهن اظهار کرد: االن هم صحیح نیست من در مورد آلومینیوم 
صحبت کنم ولى فوتبال همین اســت و باید نتیجه بگیریــم و ما مربیان 

پشتوانه مان جدول است و باید در جدول شرایط خوبى داشته باشیم.
تارتار در پایان در پاسخ به سئوال در مورد دربى پایتخت توضیح داد: 

من قولى به خودم دادم که تا زمانى که خودم تیم دارم در مورد 
تیم هاى پایتخت نظر ندهم و اگر تیم نداشته باشم راحت تر 

مى توانم صحبت کنم. همینطورى به اندازه کافى حرف 
و حدیث هایى هست و صحبت هاى اذهان مریض به 
قدر کافى مارا آزار مى دهد و بر همین اساس صحبت 
نمى کنم و فقط امیدوارم هر تیمــى لیاقتش را دارد 

موفق شود.

احتمال داشت بعد از بازى با سپاهان استعفا کنم
 تارتار:

 نیمى از گل هاى ســپاهان با نقش آفرینى امید نورافکن و دانیال اسماعیلى فر به ثمر 
رسیده است.

در سیستم 3-3-4 که محرم نویدکیا از زمان حضور در سپاهان براى آرایش 
تیمش انتخاب کرده، نقش مدافعین چپ و راست بسیار تعیین کننده است 
و امید نورافکن و دانیال اسماعیلى فر اگرچه در ماه هاى ابتدایى حضور 
این مربى خیلى جایگاه مستحکمى نداشتند ولى رفته رفته خودشان را 
با تفکرات کادر فنى تطبیق دادند و پس از اینکه نیم فصل دوم بســیار 
موفقى را در لیگ بیستم با سپاهان تجربه کردند، حاال در لیگ بیست 
و یکم به عقیده بسیارى از کارشناسان بهترین مدافعین چپ و راست 

حاضر در مسابقات هستند.
سپاهان تا اینجاى مسابقات (با در نظر گرفتن نتیجه 4 بر 2 در مصاف 
با گل گهر) توانســته 30 گل وارد دروازه حریفان بکند که دانیال 
اسماعیلى فر و امید نورافکن در نیمى از آنها یا در نقش گلزن ظاهر 
شده اند و یا گلساز. اسماعیلى فر که این روزها در حسرت دعوت به 
فهرست تیم ملى است، طى 22 هفته اخیر موفق به ثبت 4 گل و 
4 پاس گل شده و نورافکن نیز با 4 بار گلزنى و ارسال سه پاس گل 

نقش مهمى در موفقیت هاى سپاهان داشته است.
این دو در مصاف با نساجى مازندران نیز در روزى که سجاد شهباززاده 
عملکرد درخشانى داشت و خاطرات خوش ســال گذشته را تداعى کرد، 
گلزنى کردند تا در دومین پیروزى متوالى شاگردان نویدکیا پس از بحرانى 
که گریبان سپاهان را گرفته بود، نقش مهمى را داشته باشند. نورافکن در جریان 
پیروزى 3 بر 1 مقابل شاگردان ساکت الهامى، زننده گل دوم مسابقه بود و دانیال نیز در 
شرایطى موفق شد در دقیقه 94 گل سوم را به ثمر برساند که در طول جریان بازى بارها 

خط طولى زمین را براى شرکت در حمله و دفاع طى کرده بود.
در روزهایى که سپاهان با بحران نتیجه گیرى مواجه شده بود، دانیال و امید هم روزهاى 
خوشى را تجربه نکردند و حاال محرم نویدکیا با عملکردى که این دو در مصاف با نساجى 

ارائه کردند، امیدوار است تیمش دوباره به روزهاى اوج بازگردد.
ماجــرا وجــود دارد و البته که یک نکته منفــى هم در این 

مهره هاى تهاجمى آن هــم عــدم گلزنــى 
اگر اینطور نبود، حاال سپاهان است که شاید 
با فاصله زیاد از صدر طالیى پوشان اصفهانى 

از دست نداده بودند.امیدشان براى قهرمانى را 

 نیمى از گلهاى ســپاهان با نقشآفرینىامید نورافکنو دانیال اس
رسیدهاست.

44-4 که محرم نویدکیا از زمان حضور در س 3-33 3در سیستم 3
تیمش انتخاب کرده، نقش مدافعین چپ و راست بسیار
و امید نورافکن و دانیال اسماعیلى فر اگرچه در ماه ه
این مربى خیلى جایگاه مستحکمى نداشتند ولى رفت
با تفکرات کادر فنى تطبیق دادند و پس از اینکه نیم
موفقى را در لیگ بیستم با سپاهان تجربه کردند، ح
و یکم به عقیده بسیارى از کارشناسان بهترین مدا

حاضر در مسابقات هستند.
سپاهان تا اینجاى مسابقات (با در نظر گرفتن نتیج
با گل گهر) توانســته 30 گل وارد دروازه حریفا
اسماعیلى فر و امید نورافکن در نیمى از آنها یا در
در گلساز. اسماعیلى فر که این روزها شده اند و یا
2فهرست تیم ملى است، طى 22 هفته اخیر موف
4 پاس گل شده و نورافکن نیز با 4 بار گلزنى و ار 4
نقش مهمى در موفقیت هاى سپاهان داشته است
این دو در مصاف با نساجى مازندران نیز در روزى ک
درخشانىداشت و خاطرات خوش ســالگذش عملکرد
گلزنى کردند تا در دومین پیروزى متوالى شاگردان نوید
که گریبان سپاهانرا گرفته بود، نقش مهمى را داشته باشند.
1 بر 1 مقابل شاگردان ساکت الهامى، زننده گل دوم مسابقه 3پیروزى 3
4شرایطى موفقشد در دقیقه 94 گل سومرا به ثمر برساند که در طول

خط طولى زمین را براى شرکت در حمله و دفاع طى کرده بود.
بحران نتیجه گیرى مواجه شده بود، دانیال در روزهایى که سپاهان با
خوشى را تجربه نکردند و حاال محرم نویدکیا با عملکردى که این دود

به به روز روزهاىهاىااوجبازگبازگردد.ردد. ارائه کردند، امیدوار است تیمش دوبار
ایناین ر در که یک نکته منفــى هم ماجــالبته

لزگلزنــى  مهآن هــم عــدم 
اگسپاهان است که شاید 
باطالیى پوشان اصفهانى 
ىمانى را ه قهر دامیدشانبراى از

امید و دانیال، بال هاى پرواز 
تیم نویدکیا امیدوارم همراه ایران به جام جهانى بروم

گلر سپاهان:

ســنگربان طالیى پوش در تالش است تا بتواند 
خود را در فهرســت تیم ملى بــراى جام جهانى 

جاى دهد.
بعد از اتمام دوئــل نساجى-ســپاهان و برترى 
طالیى پوشان اصفهانى، رشید مظاهرى دروازه بان 
سپاهان درباره  شرایط مسابقه  روز جمعه توضیح 
داد: بازى، بازى خیلى خوبى بود و ما مى توانستیم 
با نتیجه ى بهترى ببریــم، البته این را هم بگویم 
که آقاى الهامى همیشــه از موقعى که با ایشان 
کار کردم تا االن که در تیم هاى دیگر ســرمربى 
هستند، همیشه بازى با تیم هایشان سخت است 
و ما واقعیتش این نگرانى را قبل از بازى داشتیم. 
وى افزود: فکر مى کنم نتیجــه خوبى گرفتیم و 

مى توانست برایمان بهتر هم باشد.

مظاهرى دربــاره  گل دریافتى اش پاســخ داد: 
یکســرى ناهماهنگى ها بود و من دید درســتى 
نداشــتم و نباید آن گل را دریافت مى کردم، ان 

شاءا... هفته  آینده جبران کنم.
دروازه بان ســپاهان در پاسخ به ســئوالى درباره   
حضور در تیم ملى گفت: تمام تالشم را مى کنم؛ 
به واســطه  برخى از اتفاقاتى کــه افتاده بود، من 
نیم فصل از مســابقات دور بودم و بدنم آنطور که 
خودم فکر مى کنم در این چند بازى سرحال نبوده 
است و االن در حال بهتر شدن است. امیدوارم که 
این شرایط ادامه دار باشد و بتوانم به جام جهانى

 بروم.

ر  یا شــهر
مغانلو مهاجم تیم 
سپاهان با وجود محرومیت 
و اینکه نمى توانســت تیمش را 
در مصاف با نساجى همراهى کند 
همراه این تیم به مشهد سفر کرده 

بود.
او حتى پیــش از آغاز بــازى دو تیم 
نســاجى و ســپاهان در مشــهد وارد 
اســتادیوم شــد و به صورت انفرادى 
تمرین کرد تــا آمادگى بدنى اش براى 

بازى بعدى حفظ شود. سپاهان در بازى بعدى خود میزبان 
گل گهر است و این یک بازى حساس براى هردو تیم است 
به خصوص براى سپاهان که در بازى رفت شکست سنگینى 

را متحمل شد.
در غیاب شهریار مغانلو، سجاد شهباززاده که فصل گذشته به 
عنوان آقاى گلى دست پیدا کرده بود به خوبى در خط حمله 
سپاهان جوالن داد. او روى گل اول با استفاده از پاس اشتباه 
اکبر صادقى دروازه تیم نساجى را باز کرد و روى گل دوم هم 
با پاس خوبى که به امید نورافکن داد سپاهان را دو بر صفر 
پیش انداخت و در نهایت سپاهان این بازى را با نتیجه 1-3 
به سود خود پایان برد تا دستکم موقعیت خود را در رده سوم 

جدول تثبیت کند.
در پایان بازى هم شــهریار مغانلو همراه تیم ســپاهان به 
اصفهان برگشت تا با پیگیرى تمرینات براى بازى با گل گهر 
آماده شود. شهریار مغانلو در حالى در اردوى تیم سپاهان در 
مشهد حاضر شد که در چنین شرایطى بازیکنان محروم یکى 
دو روز اردوى تیم را ترك مى کنند تا استراحتى کرده باشند 
به خصوص که این روزها بازى ها به صورت فشرده برگزار 
مى شــود. این موضوع نشان مى دهد ســپاهان با وجود از 
دست دادن شانس قهرمانى تالش خواهد کرد در هفته هاى 
باقیمانده ارائه گر بازى هاى خوبى در برابر حریفان باشــد و 

امتیازات از دست رفته را جبران کند.

مسالپیشرفت خوبى نسبت به سالقبلداشتیم. ذوبآهنفصل
2 هستیم و 2 امتیاز  2 امتیاز کسب کرد ولى االن هفته 22 6 بازى 26 3
سال قبل کسب کردیم و این نشان از پیشرفت عالى دارد و امیدوارم 

 را ادامه دهیم.
اینفصــل گفت: هدف ما این بود که در مورد هدف ذوب آهن در

نى مدیر رســانه  ما اخراجى تیم حریفمن را هم اخراج کردند و آقاى رمضان
ه داورى و مسائلش را هم اخراج کردند ولى ما هیچکارى نکردیم و کارى به

نداشتم.
ى با ذوب آهن حاال تارتار در مورد اینکه بعد از اســتعفاى نویدکیا پس از بازى

آلومیخطیبىهم بعد از تقابل ینیوم دچار مشکلبا آنها در

آزار مى دهد و بر همی قدر کافى مارا
نمى کنم و فقط امیدوارم هر تیمــى

موفق شود.

ر یا شــهر
تیم مغانلو مهاجم

سپاهان با وجود محرومیت 
و اینکه نمى توانســت تیمش را 
کند  در مصاف با نساجى همراهى
همراه این تیم به مشهد سفر کرده 

بود.
او حتى پیــش از آغاز بــازى دو تیم 
مشــهد وارد ســپاهان در نســاجى و

اســتادیوم شــد و به صورت انفرادى 
تمرین کرد تــا آمادگى بدنىاش براى

بازى بعدىحفظ شود. سپاهان
گل گهر است و این یک بازى ح
به خصوص براى سپاهان که در

را متحمل شد.
در غیاب شهریار مغانلو، سجاد ش
عنوان آقاى گلى دست پیدا کرد
سپاهان جوالن داد. او روى گل
اکبر صادقى دروازه تیم نساجى
با پاسخوبى که به امید نورافک
پیش انداخت و در نهایت سپاها
پایان برد تا دستکم خود سود به

شهریارِ  محروم در اردوى تیم سپاهان!

کپى بردارى ذوب آهن و سپاهان از روى دست هم
یک پیشکسوت فوتبال اصفهان مى گوید باشگاه ذوب آهن حوصله 

کرد و با حفظ تارتار اکنون نتیجه  خوبى را کسب مى کند.
حسین چرخابى درباره برترى دو تیم اصفهانى مقابل حریفان خود 
در هفته بیســت ودوم لیگ برتر اظهار کرد: ذوب آهن و سپاهان از 
روى دست هم کپى بردارى کردند و هر دو تیم گل هاى مشابهى 
را به ثمر رساندند. محمد خدابنده لو روى اشتباه بازیکن آلومینیوم 
و شهباززاده روى اشتباه بازیکن نساجى توانستند، دروازه حریفان 
را باز کنند. خوشــحالم مســئوالن باشــگاه ذوب آهــن حوصله

 کردند.

او ادامه داد: من بارها گفتم برداشتن تارتار اشتباه است چون او نشان 
داده که همیشه در کارش موفق است. ذوب آهن نتیجه اش را دارد 
مى بیند. در آلومینیوم شرایطى که ایجاد شد که همه عصبانى بودند 
و نشان داد شیرازه این تیم از هم پاشیده است. نمى توان کار خوب 
تارتار را نادیده گرفت و ذوب آهن به آن چیزى که حقش بود رسید. 
در اواخر نیمه اول آلومینیوم 10 نفره شــد و این باعث شد شیرازه 

این تیم از هم بپاشد.
این پیشکسوت فوتبال با بیان این که شــرایط ذوب آهن با آمدن 
اسالمى که از آکادمى به تیم بزرگساالن رسیده بود، بهتر شد، گفت: 

در نهایت باید بگویم صبورى باشگاه باعث شد تیم تارتار بهتر شود. 
برخالف آن آلومینیوم باید خداراشکر کند که تا این هفته امتیازات 
خوبى را کسب کرد وگرنه شرایط این تیم به گونه اى آشفته است 

که به نظر من باید براى بقا مى جنگیدند.
او درباره برترى سپاهان مقابل نســاجى گفت: آن ها روى حساب 
و کتاب بازى کردند. بعد از گل اول مقدارى عقب نشینى کردند و 
اجازه دادند نساجى به زمین سپاهان بیاید. سپاهانى ها روى گل دوم 
با تعویض بازى توانستند به گل دوم برسند. سپاهان در بازى هاى 
قبل چه گل مى زد و چه گل مى خورد یک جــور بازى مى کرد اما 

مقابل نساجى روى حساب و کتاب بازى کرد و با برنامه پیش رفت. 
شــاگردان نویدکیا دیروز تیم با برنامه اى بودند و مشخص بود که 

براى تمام لحظات بازى  برنامه داشت.
چرخابى در پایان اضافه کرد:  امیدوارم این روند پیشــرفت دو تیم 
ادامه دار باشد. در فوتبال ایران نمى توانید روى تیمى حساب کنید. 
مثال در آلومینیــوم، پورحمیدى یکى از بهتریــن دروازه بان هاى 
ایران بود اما  اشــتباهات بســیار بدى داشــت و بــه همین دلیل 
نمى توانیم بگوییم چه تیمى در ادامــه فصل مى تواند موفق عمل 

کند.

تیم فوتبال العربى در این فصل از لیگ ســتارگان قطر به 
همراه فرشید اسماعیلى، هافبک سابق اســتقالل موفق شد با 

قرار گرفتن در رده چهارم فصل را به پایان ببرد. العربى در 11 سال 
گذشته نتوانسته بود فصل را با قرار گرفتن در میان 4 تیم نخست 
جدول به پایان ببرد و این رکورد بزرگ براى این باشگاه به شمار 
مى آید. در همین رابطه نشــریه «الرایه» قطــر خبر داد که این 
باشگاه تصمیم گرفته قرارداد یونس على، سرمربى تیم را بخاطر 
این عملکرد خوب تمدید کند. این رســانه لژیونرهاى خروجى 

العربى را اعالم کرد که اسماعیلى در آن قرار نداشت.

اسماعیلى در قطر 
ماندنى شد؟

این اتفاقات براى فوتبال ما زشت است
کاپیتان ذوب آهن در مــورد درگیرى هایى که در 
حاشیه دیدار آنها برابر آلومینیوم به وجود آمد گفت: 
نباید چنین اتفاقاتى رخ بدهد. براى فوتبال ما خیلى 
زشت است که چنین اتفاقاتى وسط زمین و روى 

نیمکت ها رخ بدهد.
مسعود ابراهیم زاده پس از برد 0-4  مقابل آلومینیوم 
اراك اظهار کرد: به دو تیم تبریک مى گویم. بازى 
خوبى بود. من هفته هاى قبل هم گفته بودم که تیم  

ما به جایگاه اصلى خودش مى رسد.
وى افزود: تیم ما، تیم خوب و یک دلى است و نتایج 
در اول فصل کمى بر وفق ما نبود و خیلى مسائل در 
آن تأثیرگذار بود اما همه چیز را فراموش  کردیم و 
از بازى سپاهان شروع کردیم. تیم  فوق العاده بازى 
مى کند و در این بازى هم نشان دادیم که یک سر 
و گردن از حریف باالتر بودیــم. توپ هایمان در 

بازى هاى قبلى به گل نمى نشســت اما این بازى 
نشست. خیلى خوشحالم. همه بچه ها پر تالش از 
جان مایه مى گذارند. ان شاءا... که این روند تداوم 

داشته باشد.
کاپیتان ذوب آهن در مــورد درگیرى هایى که در 
حاشیه این بازى وجود داشــت و همچنین اخراج 
بازیکن آلومینیــوم عنوان کرد: تیــم هاى آقاى 
خطیبى همیشــه دونده و درگیر بــازى مى کنند 
و تیم ما هم همینطور اســت. وســط زمین همه 
براى توپ تالش مى کنند. فکر مى کنم اشــتباه 
هافبک آنها بــود که باعث اخراجش شــد و فکر 
مى کنم اخراج هم درست بود. نباید چنین اتفاقاتى 
رخ بدهد. براى فوتبال ما خیلى زشــت است که 
چنین اتفاقات و دعوا و درگیرى ها وســط زمین 
و روى نیمکت ها رخ بدهد. ان شــاءا... که دیگر 

از این صحنه هــا نبینیم. ما هم دوســت نداریم 
بازى قطع شــود و مربى و تــدارکات و... درگیر 

شوند.
ابراهیــم زاده در  پایان دربــاره عملکرد 

خوب خودش و پاس گلى که در این 
بازى داد گفت: من تمام تالشم را 

مى کنم و توپ هــا را خط حمله 
مى رسانیم. براى آقاى خالقى فر 
خوشــحالم که توانست توپى 
را کــه دادم تبدیل به گل کند 
و خودش هم اولیــن گلش را 

بزند. ان شــاءا... کــه در بازى 
هاى بعــد هم همیــن اتفاقات 
رخ بدهــد و آمار گلــش را  باال

 ببرد.
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فقدان سند مالکیت
شماره 26056665 – تاریخ: 1400/12/19 – چون میثم طالبى فرزند على با تسلیم 2 برگ 
استشهاد محلى که هویت و امضا شهود رسمًا گواهى شــده و به تایید دفتر 364 اصفهان 
رسیده مدعى است که سند مالکیت تمامت ششدانگ پالك 15187/1357 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به شماره چاپى 549682 سرى / الف / 16 سال 88 که طبق دفتر 11 صفحه 
436 ذیل شماره 34153 به نامش ثبت و سند صادر گردیده و به موجب سند انتقال شماره 
1430 مورخ 1388/12/3 به وى انتقال قطعى یافته است و طبق گواهى دفتر امالك معامله 
دیگرى انجام نشده و در رهن و وثیقه نمى باشد. به علت جابجایى سند مالکیت مفقود گردیده 

است و تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى نموده است طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه 
در این آگهى ذکر شده) نسبت به آن یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهى تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل ســند مالکیت و 

سند معامله تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنى 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1290491 – رییس منطقه 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى /12/115

عباس شیراوژن، سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا درباره 
وضعیت کنونى اومیکرون در کشور گفت: با وضعیتى که  
در حال حاضر کشور در زمینه اومیکرون دارد، خوشبختانه 
ما تقریباً قله و پیک بیمارى را پشت سر گذاشته ایم چون 
آمارها نشــان مى دهد که میزان ابتال و بسترى در مراکز 

درمانى و بیمارستانى نزولى شده است.
وى درباره میزان فوتى هاى ناشــى از ویروس کرونا در 
ســویه اومیکرون اظهار کرد: اما میزان فوتى هنوز روند 
نزولى ندارد و معتقدیم که این روند فوتى ها با تأخیر نزولى 
مى شود که امیدواریم در روزهاى آینده شاهد کاهش آمار 

فوتى ها و روند نزولى آن باشیم.

شیراوژن ادامه داد: اگر با همین میزان رعایتى که مردم از 
نظر شیوه نامه ها و پروتکل هاى بهداشتى انجام مى دهند 
و حتى درصد رعایت شــیوه نامه هاى بهداشتى و انجام 
واکسیناسیون گروه هاى هدف نیز روند مطلوب ترى داشته 
باشد، به طور یقین پیک ششم را پشت سر خواهیم گذاشت 
ولى اگر مردم رعایت نکنند یا از واکسیناسیون خوددارى 

کنند ممکن است پیک همچنان ادامه داشته باشد.
سخنگوى ستاد ملى مقابله با کرونا درباره آمار کلى تعداد 
افراد واکسن زده در کشــور نیز گفت: براساس آمارهاى 
موجود در حال حاضر 91 درصد از جمعیت هدف کشــور 

دوز اول واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

نتایج بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد که ویروس 
کرونا موجب کوچک شدن مغز و آسیب به بافت هاى آن 

مى شود.
گروهى از محققان به منظور بررسى تأثیر ویروس کرونا بر 
مغز افراد مطالعه جدیدى انجام دادند.  نتایج بررسى هاى 
انجام شده نشان مى دهد افرادى که آزمایش کروناى آنها 
مثبت بوده اســت، انقباض کلى مغز و چروکیدگى ماده 
خاکسترى بیشترى در مغز داشتند و این آسیب ها بیشتر 
در نواحى مرتبط با حس بویایى افــراد رخ داده بود. بروز 
اختالل در پردازش سیگنال در بعضى از قسمت هاى مغز 
ممکن است به عالئمى مانند کاهش یا از دست دادن حس 

بویایى منجر شود.
به گفته محققان، افرادى که به بیمارى کووید -19 مبتال 
شده بودند، در آزمون مهارت هاى ذهنى نمرات کمترى 
نسبت به دیگران کسب کرده بودند. کسب نمرات پایین تر 
در این آزمون به دلیل از بین رفتن قسمت هایى از بافت مغز 
بوده است. به نظر مى رسد که این تأثیرات در افراد مسن 
و کسانى که به دلیل بیمارى کووید -19 در بیمارستان 
بسترى شده بودند، آشکارتر اســت، البته در میان افراد 
دیگرى که عفونت آنها خفیف یا بدون عالمت بوده است 
نیز مشاهده شد. الزم است مطالعات بیشترى در این زمینه 

صورت بگیرد تا نتایج به دست آمده تأیید شود.

میزان فوتى ها 
هنوز روند نزولى ندارد 

کرونا باعث کوچک شدن مغز 
مى شود

تکذیب ارتباط سکته مغزى با 
واکسیناسیون 

   ایسنا | سرپرسـت اورژانس تهران ادعا و شایعات 
مطرح شده در فضاى مجازى مبنى بر افزایش مأموریت 
هاى سـکته مغزى اورژانس بـا واکسیناسـیون کرونا را 
تکذیب کرد. دکتر یحیى صالح طبـرى اظهار کرد: طى 
روز هاى گذشته نشست خبرى برگزار شد و طى آن اعالم 
کردیم که  مأموریت هاى اورژانـس تهران که در رابطه 
با سکته هاى مغزى بوده است حدود 28 درصد افزایش 
پیدا کرده اسـت. اما متأسـفانه در فضاى مجازى برخى 
این افزایش آمار را با واکسیناسـیون مرتبط اعالم کرده 
بودند. وى با بیـان اینکه ارتباط دادن ایـن آمار اورژانس 
با واکسیناسیون غلط است گفت: این دو هیچ ارتباطى با 
یکدیگر ندارند. هیچ مقاله علمى در این خصوص که این 

را اثبات کند وجود ندارد.

2 رقمى شدن
 تعداد شهرهاى قرمز 

   ایسـنا |  مرکـز روابـط عمومـى و اطالع رسـانى 
وزارت بهداشـت اعالم کرد: بر اسـاس آخرین وضعیت 
رنگبندى هـا 99 شـهر در وضعیـت قرمـز، 186 شـهر 
در وضعیـت نارنجـى، 154 شـهر در وضعیـت زرد و 9 
شهر در وضعیت آبى قرار دارد. بر اسـاس جدیدترین به 
روزرسـانى ها، تعداد شـهرهاى با وضعیت قرمز از 148 
به 99 شـهر کاهش یافت. همچنین تعداد شـهرهاى با 

وضعیت زرد و آبى در کشور در حال افزایش است.

آگهى تغییرات
شرکت فیدار کنترل اسپادان شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبت 66790 و شناسه ملى 
14009750067 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/11/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : فاطمه حسین زاده 
صالتى به کدملــى 1291628185 به آدرس 
شــرکت باپرداخت 500000 ریال به صندوق 
شرکت، وارد شرکت شــد و جزء شرکاء شرکت 
محسوب مى گردد. وسرمایه شــرکت از مبلغ 
1000000ریــال نقدى بــه1500000 ریال 
افزایش یافت وماده 4 اساســنامه به شــرح 
زیر اصالح شــد: مــاده 4 اصالحى: ســرمایه 
شرکت1500000 ریال نقدى است که تماما به 
صورت نقد پرداخت ودر اختیار مدیران شــرکت 
قرار گرفت.. اسامى شرکاء ومیزان سهم الشرکه 
هر یک بدین شــرح مى باشــد علیرضا حسین 
زاده صالتى به کدملــى 1270245112 دارنده 
500000 ریال ســهم الشــرکه و داود وفائى 
به کدملــى 1270437542 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه و فاطمه حسین زاده صالتى 
به کدملــى 1291628185 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1290935)

آگهى تغییرات
شــرکت پویا صادرات نقش جهان شــرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 748 و شناسه 
ملى 10260594691 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/09/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شعبه1 شرکت 
در آدرس اســتان مرکزى ، شهرستان ساوه 
، بخش مرکزى ، شهر ســاوه، محله خیابان 
استادمطهرى ، خیابان استاد شهریار ، کوچه 
مطهرى 15 ، پالك 0 ، مجتمع آسایش ، طبقه 
سوم ، واحد 10 کدپســتى 3914684394 
به مدیریــت على چترایى افتتاح شــد و یک 
تبصره دیگر به مــاده 4 اساســنامه اضافه 
شــد . شعبه 2 شــرکت در اســتان تهران ، 
شهرســتان تهران ، بخش مرکزى ، شــهر 
تهران، محله جهاد ، خیابــان 16/2 ، خیابان 
شهید سید محمدعلى جهان آرا ، پالك - 33، 
ساختمان شقایق ، ق 28 ، طبقه پنجم ، واحد 
28 کدپســتى 1438683331 به مدیریت 
حسن چترایى افتتاح شــد و یک تبصره دیگر 
به ماده 4 اساسنامه اضافه شد. اداره کل ثبت 
اســناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى تیران و کرون 

(1290994)

آگهى تغییرات
شرکت هوشــید فراز اســپادانا شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 43443 و 
شناسه ملى 10260612894 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/11/10 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : جعفر جیحانى نژاد خوراسگانى 
به شــماره ملى 1291561250 و ثریا 
ناظمى به کدملى 1284568148 و امیر 
رضا جاللى به کدملــى 1290849978 
بعنوان اعضاى هیــات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند صبا منصورى 
به کدملــى 1270606451 بــه عنوان 
بازرس اصلى و مجتبى عاطفى نیا به کدملى 
1292775211 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک ســال مالى انتخاب 
گردیدند روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان 
جهت درج اگهى هاى شــرکت انتخاب 
گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1291000)

آگهى تغییرات
شرکت بنا گســتران سرداب بتن شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 56190 و 
شناسه ملى 14005843298 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مــورخ 1400/12/03 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : نبى اله شیاسى به شماره 
ملى 1129713334 و رزیتــا اکبرى به 
شــماره ملى 1129635163 و شهرام 
شیاسى به شــماره ملى 1129634981 
به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند . اسماعیل 
شیاسى به شماره ملى 112980913 به 
ســمت بازرس اصلى و سعید شیاسى به 
کد ملى 1129768139 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند. روزنامه نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت تعیین شده است. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1291001)

آگهى تغییرات
شرکت سها ســازه پارتاك ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 40194 و شناســه ملى 
10260578721 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
سیدشهرام حسینى بهشتیان به شماره ملى 
1290360820 به سمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره و سعید ســعیدبخش به شماره 
ملى 1284594505به ســمت رئیس هیئت 
مدیره و سیدعلى حسینى بهشتیان به شماره 
ملى 1290725055 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
مدیر عامل مجــرى مصوبات هیئت مدیره مى 
باشد. کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها 
و عقوداســالمى با امضاء مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات 

غیرتجارى اصفهان (1291007)

آگهى تغییرات
شــرکت مهندســى رایان فرآیند انوشه 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
63919 و شناسه ملى 14008914678 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/11/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سید محسن 
نبوى به شــماره ملى 1292061510 و 
ساغر جانقانى چهارمحال به شماره ملى 
1971491101 وپویان آقاجرى به شماره 
ملى 5279342981 بعنوان اعضاى اصلى 
هیئت مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. احمدرضا طیبى نژاد رامهرمزى 
به کد ملى 1282913824 و تیمور یوسفى 
کد ملى 1971826340 به ترتیب به سمت 
بازرسان اصلى و بازرس على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه 
کثیر االنتشــار نصف جهان به منظور درج 
آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1291016)

تاسیس
شرکت سهامى خاص یکتا بنیان راویس درتاریخ 1400/12/15 به شماره ثبت 70375 به شناسه ملى 14010871251 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : زیبایى و تناسب اندام و 
ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى 
اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى 
و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با 
اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شاهزاده ابراهیم ، کوچه عالم آرا[21] ، خیابان شمس آبادى ، پالك - 111 ، 89 ، 
طبقه دوم ، واحد جنوبى کدپستى 8134653156 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 5,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 50000000 ریالى 
تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1750000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 6014001620811 مورخ 1400/12/04 نزد بانک رفاه کارگران 
شعبه میدان جمهورى با کد 751 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى حامد انصاریپور به شماره ملى 1199230499 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سعیده سادات سجادیه به شماره ملى 1285537866 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نگین خاکپور 
به شماره ملى 2539689787 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل مراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مجید احمدسرشت به شماره ملى 1271321874 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى جلیل احمد سرشت به شماره ملى 
1289153779 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1290984)

تاسیس
شرکت سهامى خاص دینا تجارت نوبخت درتاریخ 1400/12/16 به شماره ثبت 70402 به شناسه ملى 14010881807 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : انجام کلیه امور 
بازرگانى اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات و هرگونه معامالت مجاز داخلى و خارجى ، اخذ تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى جهت تحقق اهداف شرکت 
تاسیس و ایجاد کارخانجات و واحد هاى تولیدى ، خدماتى ، صنعتى و کشاورزى ، ساختمانى تاسیس شــرکت و مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى مشارکت با 
شرکتهاى داخلى و خارجى اخذ و اعطاى نمایندگى از شرکتهاى دولتى و خصوصى انجام کلیه امور نظارت و اجرا در امور ساختمانى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، دهستان قهاب جنوبى ، روستا 
شهرك صنعتى جى، محله شهرك صنعتى جى ، خیابان 1 ، خیابان فرعى 14 ، پالك 203 ، طبقه همکف کدپستى 8159484876 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 ســهم 100000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 207175 مورخ 1400/12/09 نزد بانک سینا شعبه تاالر اصفهان با کد 207 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد 
اعضا هیئت مدیره خانم دینا نوبخت به شماره ملى 1273918754 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم پانیذ 
پاپن به شماره ملى 1741913640 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مونا نوبخت به شماره ملى 1819627365 به سمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى فرید پاپن به شماره ملى 0055260640 به سمت 
بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى محسن نورمحمد به شماره ملى 1090909756 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1290967)

آگهى تغییرات
شرکت نیکو نوید اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 34172 و شناسه ملى 10860187096 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1400/04/13 ترازنامه 
و سود و زیان و حسابهاى مالى ترازنامه و سود و زیان شرکت براى دوره منتهى به 1399/12/30 تصویب شد اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1290996)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع ریخته گرى آلیاژى پیشرو سپاهان سهامى خاص به شماره ثبت 33914 و شناسه ملى 10980001984 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 
1400/09/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسى کاربرد تحقیق به شناسه ملى 10260103000 به عنوان بازرس اصلى و مجتبى اسماعیلى به شماره ملى 5759769766 به 

عنوان بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1290954)

یک داروساز گفت: به گفته WHO تا 80 
درصد نسبت به پیک قبلى ابتالى اطفال 
در اومیکرون افزایش پیدا کرده اســت؛ از 
طرفى در سال 2021 ابتال به کووید یکى 
از 10 علت اصلى مرگ و میر اطفال بوده 
است؛ در ایران هم افزایش میزان بسترى 
و درگیرى اطفال نسبت به پیک هاى قبلى 

کامًال مشهود است.
فرزانه شمشــیرگران اظهار کرد: مى توان 
گفت پیــک اومیکرون، پیــک ابتالى 
کودکان بوده است چراکه درصد زیادى از 
بزرگساالن واکسینه شدند، اما کودکان به 
علت عدم واکسیناسیون با عالئم مختلف 
ابتال به کووید19 به مراکز درمانى مراجعه 
مى کنند. وى افزود: عالئم اومیکرون در 
اطفال عمدتاً شامل تب،گرفتگى و آبریزش 
بینى و سرفه بوده که در این پیک به شکل 
خروسک(همان ســرفه هاى سینه خش 
دار)، یا کروپ دیده مى شود؛ از دیگر عالئم 
مى توان به بیحالى، ضعف و بى اشتهایى و 
تهوع و استفراغ و همینطور گلودرد اشاره 

کرد.
این داروســاز بیان کرد: یکى از عوارض 
جدى ولى نادر ابتال به اومیکرون در اطفال 

درگیرى MIC-S یا سندروم التهابى مولتى 
سیستم اســت؛ در مورد MIS-C  که نادر 
ولى خطرناك است نوعى بیمارى التهابى 
است که قلب، کلیه ها، ریه و چشم مى تواند 
درگیر باشد، اما قابل درمان بوده و کودك 

باید طوالنى مدت دارو مصرف کند.
شمشــیرگران ادامه داد: بــه طور واضح 
CDC مى گوید که کودکان هم در صورت 

درگیرى ممکن اســت بیمارى شدید را 
تجربه کنند و یا درگیر عــوارض کوتاه یا 

بلندمدت ابتال به کووید شوند و از سمتى 
ناقل هاى خطرناکى براى ســایر اعضاى 

خانواده به حساب بیایند.
این داروســاز با بیان اینکه چند ماه قبل 
واکسن فایزر براى کودکان 5 تا 12 سال 

تأیید شــد، تصریح کرد: آمریــکا براى 
کودکان 5 تا 12 ســال، چندین ماه است 
فایزر تزریق مى کند؛ چین هم براى این رنج 

سنى سینووك را تزریق مى کند.
شمشــیرگران با بیــان اینکــه کمپانى 
سینوفارم اعالم کرده اســت که واکسن 
این شرکت براى کودکان سه سال و باالتر 
از آن کامًال ایمن اســت، اظهار کرد: کوبا 
چندین ماه است که براى کودکان 2 تا 10 
سال خود سوبرانا و سوبرانا پالس تزریق 
مى کند و چندین ماه است که کامبوج براى 
6 تا 12 سال ســینوووك تزریق مى کند؛ 
امــارات براى 3 تا 17 ســال ســینوفارم 
تزریق مى کند؛ بحرین براى 3 تا 11 سال 

سینوفارم مى زند.
وى بــا بیان اینکــه واکســن هاى قابل 
دســترس در ایــران براى ســن 5 تا 12 
سال ســینوفارم و پاســتوکووك است، 
تصریــح کــرد: از آنجایى کــه کودکان 
ناقلیــن خطرناکــى براى ایــن بیمارى 
شناخته مى شوند، واکســینه کردن آنان 
هم براى حفظ ســالمتى خود و هم افراد 
آســیب پذیر خانواده مهم و کمک کننده

 به نظر مى رسد.

چاره کار فراوانى شیوع اومیکرون 
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت مصوبات جدید کمیته در کودکان چیست؟

علمى کرونا واکسیناسیون دوز سوم بیماران گروه سنى 12 
تا 18 سال، دوز چهارم بیماران داراى ضعف سیستم ایمنى 
باالى 18 سال و دوز پنجم مسافران خارج از کشور را تشریح 
کرد. کمال حیدرى اظهار کرد: واکسن قابل تزریق در این 
گروه سنى، به عنوان دوز سوم، واکسن هاى پاستو کووك و 
سینوفارم است. مالك تشخیص ضعف سیستم ایمنى ارائه 
برگه توسط پزشک متخصص بوده و اظهار نظر شخصى و 

شفاهى افراد مورد قبول نیست.
معاون وزیر بهداشــت یادآور شــد: با توجه به سئواالت و 
درخواســت معاونت هاى بهداشــت تعدادى از دانشگاه ها 
در خصوص امکان تزریق دوز پنجم واکســن کووید19 در 
متقاضیان سفر بین المللى که قبًال سه نوبت از واکسن هاى 
موجود در کشور را دریافت کرده و به علت الزامات سفر باید 
یک یا دو نوبت واکسن دیگر دریافت کنند گفت: این گروه از 
هموطنان با اخذ رضایت کتبى و آگاهانه و ارائه مدارك سفر 
مى توانند واکسن دوز چهارم و پنجم را از واکسن هاى مورد 
تأیید کشور مقصد دریافت کنند. در این شرایط فاصله دوز 
سوم و چهارم حداقل یک ماه و فاصله توصیه شده بین دوز 
چهارم و پنجم ترجیحًا سه ماه است که در صورت اضطرار 

سفر مى تواند به حداقل یک ماه کاهش پیدا کند.
وى یادآور شد: همچنین در جلسه اخیر این کمیته تزریق دوز 
چهارم واکسن کرونا در گروه سنى باالى 18 سال و براى 
بیماران داراى ضعف سیستم ایمنى به فاصله حداقل 4 ماه 
بعد از دوز سوم، مورد تصویب و توصیه قرار گرفت. واکسن 
توصیه شده براى تزریق به این افراد به عنوان دوز چهارم، 

واکسن هاى با پلتفرم پروتئین نوترکیب است.

تصویب تزریق دوز چهارم 
در کمیته علمى کرونا

روى موج کووید-19
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آگهى تغییرات 
شرکت فیدار کنترل اســپادان شرکت با مسئولیت 
محدود به شــماره ثبــت 66790 و شناســه ملى 
14009750067 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/11/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فاطمه حسین زاده صالتى 
به کدملى 1291628185 و علیرضا حســین زاده 
صالتى به کدملى 1270245112 به سمت اعضاء 
هیئت مدیره براى مدت نامحدود انتخاب شــدند.

روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اســناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1290936)

آگهى تغییرات 
شــرکت گســترش ذوب رادمان ســپهر سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 65958 و شناســه ملى 
14009533676 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عــادى مــورخ 1399/12/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - موسســه حسابرسى و خدمات 
مدیریت آوند حسابداران رســمى به شناسه ملى 
10100588054 به سمت بازرس اصلى و محمد 
مارانى به شــماره ملى 1292177152 به سمت 
بازرس علــى البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
شدند. - روزنامه نصف جهان جهت نشر آگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1291013)

آگهى انحالل 
شرکت آینه هنر پارسیان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 48399 و شناسه ملى 10260665680 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/12/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت 
مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و ســعید 
زارعان دولت آبادى بشــماره ملى1270375024 
بســمت مدیر تصفیه براى مدت یک سال انتخاب 
گردید. نشــانى محل تصفیه دولت آبــاد - میدان 
نماز - کوچــه آیت الــه نجفى 3 - پــالك 59 - 
کد پستى:8341100000 مى باشد . اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1290986)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى ملل آرمه آپادانا سهامى خاص به 
شماره ثبت 26777 و شناسه ملى 10260475133 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى مورخ 
1400/01/25 تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : - 
موسسه حسابرســى دقیق تراز سپاهان به شناسه 
ملــى10260191203 و الناز بردبــار به کدملى 
1288403437 بترتیب بســمت بازرسان اصلى و 
على البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. - ترازنامه و حساب سود 
و زیان سال مالى 98 به تصویب رسید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1290989)

آگهى تغییرات 
شرکت سها سازه پارتاك ســهامى خاص به شماره 
ثبت 40194 و شناســه ملى 10260578721 به 
استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1399/12/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: موسسه حسابرسى امین تدبیر بصیر به شناسه ملى 
10103512680 به سمت بازرس اصلى و احسان 
میاندار اصفهانى با شــماره ملــى 1290705232 
به ســمت بازرس على البدل براى مدت یک ســال 
مالى انتخاب شــدند. ترازنامه و حساب سود و زیان 
شــرکت منتهى به ســال 1398 مورد تصویب قرار 
گرفت. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1290990)

آگهى تغییرات
شرکت روماك پلیمر خاورمیانه شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 47186 و شناسه ملى 10260652742 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده 
مــورخ 1400/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
سرمایه شرکت از مبلغ 72550000000 ریال به مبلغ 
132550000000 ریال از طریق مطالبات حال شده 
سهامداران و صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح گردید ماده 5 
اصالحى:سرمایه شرکت مبلغ 132550000000ریال 
نقدى است که به 13255000سهم با نام 10000ریالى 
منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1291011)

آگهى تغییرات 
شرکت مهندسى رایان فرآیند انوشه شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 63919 و 
شناسه ملى 14008914678 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/11/03 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید محسن نبوى 1292061510 بسمت رئیس هیأت مدیره 
و ساغر جانقانى چهارمحال1971491101 بســمت نایب رئیس هیأت مدیره وپویان 
آقاجرى5279342981 بسمت مدیر عامل و عضو اصلى هیأت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند . ضمناً (مدیر عامل) مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و 
اسناد مالى و بهادار و بانکى تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً 
با مهر شرکت معتبر است . و سایر اوراق ادارى و عادى شرکت با امضاء مدیرعامل منفردا 
و با مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1291022)

مدیر گروه برنامه ریزى مشاوره و خدمات روان شناختى وزارت ورزش و 
جوانان درباره تأثیر خودکشى روى افراد گفت: به طور میانگین به دنبال 
هر خودکشى، 6 نفر به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار مى گیرند و اگر 
خودکشى در محیط مدرسه یا کار اتفاق بیفتد، صدها نفر را تحت تأثیر 

قرار مى دهد.
مریم نجابتیان اظهار کرد: DNA هر انسانى به گونه اى برنامه ریزى شده 
که میل به زندگى و بقا وجود دارد، در نتیجه وقتى یک نفر سعى مى کند 
خودش را بکشد، برعکس ذات و سرشت خود عمل مى کند. تفاوتى که 
مغز انسان به لحاظ تکاملى با حیوانات دارد این است که براى زندگى 
معنى مى سازد و زمانى که معناى زندگى اش را گم مى کند دچار ناامیدى 
مى شود. همه اینها باعث مى شــود که زمانى بعضى از افراد تصمیم به 

نابودى و عدم بقا در زندگى خود بگیرد.
نجابتیان ادامه داد: طبق آمــار جهانى در ســنین پایین تر و نوجوانى 
درصد خودکشى نسبت به بزرگساالن باالتر است، چون مغز نوجوان 
آنچنان آینده خود را نمى بیند و مسائل را همان لحظه مى بیند و ممکن 
است بخاطر درد عشــق یا دردى که همان لحظه برایش پیش مى آید 
بالفاصله تصمیم بگیرد که رهایى این زندگى بهتر اســت. وى با بیان 
اینکه خودکشى اغلب به علت ناامیدى رخ مى دهد، گفت: به طور کلى 
خودکشى رفتارى عمدى است که باعث مرگ فرد مى شود. خودکشى 
اغلب به علت ناامیدى صورت مى گیرد که علت آن اغلب به اختالالت 
روانى نظیر افسردگى، اختالل دوقطبى، اسکیزوفرنى، شکست عشقى، 

اعتیاد به الکل و یا سوء مصرف دارو نسبت داده مى شود. 
مدیر گروه برنامه ریزى مشاوره و خدمات روان شناختى وزارت ورزش و 
جوانان اضافه کرد: همچنین اغلب عوامل استرس زا مانند مشکالت مالى 
یا مشکالت ارتباط بین فردى در این میان نقش دارند. ساالنه حدود 800 
هزار تا یک میلیون نفر در جهان بر اثر خودکشى مى میرند و در واقع بعد از 
تصادفات جاده اى، خودکشى باالترین آمار را در میان دالیل مرگ افراد 

بین 15 تا 29 سال در دنیا دارد. 
نجابتیان گفت: میزان این کار در مردان باالتــر از زنان بوده و احتمال 
خودکشى مردان ســه تا چهار برابر بیشــتر از زنان است. تخمین زده 
مى شــود که هر ســال در جهان 10 تا 20 میلیون اقدام به خودکشى 

غیرکشنده رخ مى دهد. خودکشــى براساس آمارهاى بین المللى یکى 
از ده علت اصلى مرگ در بیشتر کشــورهاى دنیاست. رواج خودکشى 
عالوه بر موارد گفته شده با عواملى مانند درون گرایى، حفظ آبرو، عوامل 
خانوادگى، آسیب هاى اجتماعى، ضعف اعتقادات مذهبى و بى هنجارى 

مرتبط دانسته شده است. 
وى افزود: معموًال وقتى انسان ها خودشان را ناتوان و ناامید حس مى کنند 
باید به چیزى وراى خودشان دست بیابند و داستانى در ذهنیت خودشان 
داشته باشــند که آنها را مصون نگه دارد. معموًال افراد خودشان را به 
ارزش هاى زندگى مثل فرزند خانواده، شغل و... متصل نگه مى دارند در 
نتیجه به امید مسئله اى فراتر از آن چیزى که امروز در واقعیت عینى شان 
مى بینند، دل مى بندند. مدیر گروه برنامه ریزى مشاوره و خدمات روان 
شناختى وزارت ورزش و جوانان گفت: به طور مثال مى گویند من وظیفه 

دارم بچه ام را بزرگ کنم یا از رنج پدر و مادرم آزرده مى شوم و دیدگاهى 
پیدا مى کنند که مثًال بودن من فایده اى دارد، در واقع هر کسى ممکن 

است که در آن فضاى ناتوانى به چیزى خودش را وصل کند. 
نجابتیان خاطرنشان کرد: مواردى هم هست که گاهى از بیرون که به 
زندگى فرد نگاه مى کنیم، زندگى بسیار فعال و خوبى دارد، خیلى پرتالش 
و پرانگیزه است، کارهاى مهم و جالبى در زندگى اش کرده، حتى یک 
شخصیت شناخته شده است و از دید عامه دلیلى براى خودکشى نیست، 
اما بعد ناگهان خودش را مى کشد! وى گفت: گاهى افراد در اوج موفقیت 
خودکشى مى کنند، این نشان مى دهد افسردگى و ناامیدى در الیه زیر 
آن بوده و آنها فقط سعى مى کردند که روى آن را با یکسرى موفقیت هاى 
دیگر بپوشانند ولى فرد مسائلى داشته که نتوانسته آن را حل کند و دست 
به خودکشى مى زند. عدم مهارت حل مسئله یکى از دالیلى است که 

منجر به خودکشى مى شود. 
مدیر گروه برنامه ریزى مشاوره و خدمات روان شناختى وزارت ورزش 
و جوانان گفت: افرادى که کنترل تکانه ندارند و وقتى با مشکلى برخورد 
مى کنند توان مقابله با آن را ندارند و یــا مهارت هاى مقابله اى ندارند، 
مى توانند به خودشان و دیگران آسیب وارد کنند. در واقع به طور قطع و 
یقین روان شناسان، روان پزشکان و نورولوژیست ها هنوز نتوانسته اند 

پیش بینى کنند که چه کسى ممکن است، خودکشى کند. 
وى درباره تأثیر خودکشــى روى افراد گفت: آثار منفى روانشناختى و 
اجتماعى خودکشــى بر خانواده و اجتماع قابل محاسبه نیست، به طور 
میانگین، به دنبال هرخودکشى، شش نفر به صورت مستقیم تحت تأثیر 
قرار مى گیرند. اگر خودکشى در محیط مدرسه یا کار اتفاق بیفتد، صدها 
نفر را تحت تأثیر قرار مى دهد. خودکشــى فرد روى فرزندان، والدین، 
همسر، دوستان یا همکاران فرد تأثیر مى گذارد. یک مطالعه در آمریکا 
نشان داد خودکشى یک فرد مى تواند به طور غیرمستقیم تا 135 نفر را 

تحت تأثیر قرار دهد. 
نجابتیان گفت: وقوع خودکشى داراى پیش زمینه هایى است که وقتى 
بررسى مى شود به این نتیجه مى رسیم که عمدتاً در افرادى که حمایت 
خانواده و گروه دوستان را داشته و داراى روابط اجتماعى مناسبى هستند، 
احتمال بروز خودکشى کم است. همچنین افرادى که داراى باورهاى 
مذهبى هستند یا در جامعه مشارکت اجتماعى مى کنند و دلبستگى هاى 
اجتماعى دارند، خودکشى در آنها کمتر است. همچنین افرادى که در 
زندگى دچار افسردگى هستند و تحت نظرمشاور، روانشناس و روانپزشک 

قرار مى گیرند کمتر به سمت خودکشى مى روند. 
وى درباره خودکشى افراد معروف گفت: وقتى کسى معروف مى شود، 
یعنى بخش زیادى از جامعه این فرد را مى شناســند و داراى جذابیتى 
است و موجبات انتخاب او به عنوان نماد و الگو فراهم شده است. یکى 
از مواردى که بسیار رایج شده است، رسانه اى شدن، بیان جزئیات کامل 
خودکشــى و برگزارى مراسمات باشــکوه براى سلبریتى هاست که 
مى تواند به ویژه در نوجوانان و جوانان که هویت آنها هنوز شکل نگرفته، 
باعث افزایش خودکشى شود، زیرا خطر الگو قرار گرفتن برخى از این 

افراد معروف براى نوجوانان وجود دارد. 

هر خودکشى 135 نفر را تحت تأثیر قرار مى دهد

روش کمپ هاى ترك اعتیاد علمى نیست  اعتالى سالمت جسمى و روانى جامعه دانش آموزى مهم است

کدام استان  بیشترین جرایم اینترنتى را دارد؟

م شــکالت و آســیب هاى پیش روى دانش آموزان 
به عنوان آینده ســازان جامعه یکى از مسائل مهمى 
اســت که نیازمند ورود جدى دستگاه هاى مسئول و 
به ویژه آموزش و پرورش است. اهمیت این موضوع 
و نیز لزوم پیشــگیرى و آموزش هاى الزم در زمینه 
مسائل دانش آموزان، جزو اقداماتى است که مى توان 
با اجراى آن در مدارس و محیط هاى آموزشى، پاسخ 
مناسبى در آینده گرفت و از پیشرفت چنین آسیب هایى 

جلوگیرى کرد.

در ایــن زمینــه مدیــرکل آمــوزش و پــرورش 
آذربایجان غربى ضمن اشــاره به اینکــه باید تدابیر 
حداکثرى براى پیشگیرى، کنترل و کاهش آسیب هاى 
اجتماعى بین دانش آموزان اندیشــیده شــود، اظهار 
کرد: حفظ و اعتالى سالمت جسمى و روانى جامعه 
دانش آموزى به عنوان مهمترین سرمایه هاى انسانى و 
آینده سازان کشور، با توجه به طیف وسیع آسیب هاى 

اجتماعى بسیار حائز اهمیت است.
جواد جنگى ضمن اشاره به تأثیر شیوع بیمارى کرونا بر 

تشدید آسیب هاى اجتماعى و روانى بین دانش آموزان، 
اظهار کرد: با توجه به شیوع بیمارى کرونا در دو سال 
اخیر، آســیب هاى اجتماعى و روانى شــیوع و شدت 

بیشترى یافته اند. 
وى با اشاره به آســیب هاى اجتماعى مطرح در بین 
دانش آمــوزان این اســتان، گفت: خشــونت، ترك 
تحصیل، اســترس و اضطراب، مصرف دخانیات و 
خودکشى جزو آسیب هاى اجتماعى مطرح در  استان 

هستند.

رئیس پلیس فتا ناجا از افزایش کشفیات 30درصدى 
جرایم فضاى مجازى در ســال جارى به نسبت سال 

پیش خبر داد.
سردار وحید مجید درباره استان هاى داراى بیشترین 
جرایم سایبرى در ســال جارى گفت: تهران بزرگ با 
اختصاص 11 درصد از کل جرایم کشور در رتبه نخست 
قرار دارد و پس از آن خراســان رضوى بــا 9 درصد، 

اصفهان با 8 درصد، شیراز با 6 درصد و خوزستان با 4 
درصد در رتبه هاى بعدى قرار دارند. همچنین فرماندهى 
انتظامى ویژه کیش، استان هاى سیستان وبلوچستان، 
خراسان شمالى، کهگیلویه وبویراحمد و لرستان داراى 

کمترین جرایم سایبرى بوده اند.
سردار مجید، بیشترین جرایم ســال جارى را مربوط 
به کالهبردارى هاى اینترنتــى توصیف کرد و گفت: 

امســال بیشــترین افزایش کالهبردارى را در حوزه 
خریدهــاى اینترنتى و لینک هاى آلوده داشــتیم که 
به دنبال این هســتیم تا از طریق سامانه اطالع رسانى 
شرایطى ایجاد شــود تا با همکارى دیگر دستگاه ها 
پیامک هاى رسمى به جاى شــماره با نوشته و متن یا 
اصطالحاً «نامبرمسک» ارسال شود. این روش امکان 

جعل ندارد.

رئیس مرکز تحقیقات آســیب هاى اجتماعى و اعتیاد 
دانشگاه علوم پزشکى شیراز گفت: وضعیت نظارتى در 
کمپ هاى ترك اعتیاد مناسب نیست و معموًال در اکثر 
این کمپ ها از روش هاى علمى براى درمان معتادان 

استفاده نمى شود.
دکتر رامین افشــارى اظهار کرد: ســازوکار و ساختار 
کمپ هاى ترك اعتیاد از ابتدا به گونه اى طراحى شده 
که بیمار خود معرف باشد و فرد بتواند بدون داروى اعتیاد 
خود را تَرك کند. وى ادامه داد: هدف از راه اندازى این 
کمپ ها ترك اعتیاد بدون مصرف دارو است اما متأسفانه 
مهمترین مشکل کمپ هاى ترك اعتیاد این است که 

معتادان را به صورت اجبارى بسترى مى کنند.
افشــارى افزود: اداره کمپ هاى اعتیاد به شیوه علمى 
صورت نمى گیرد و بیشــتر بر اســاس نظریات فردى 
است و گاه شاهد توهین و ضرب و شتم معتادان در این 
مکان ها هســتیم و حتى اصول بهداشتى هم در اغلب 

کمپ هاى ترك اعتیاد رعایت نمى شود.
افشارى گفت: بیمارى اعتیاد با سایر بیمارى ها متفاوت 
است و شرایط فهم بیمارى، هزینه هایى که باید در مسیر 
درمان بیمارى متحمل شویم و پذیرش بیمارانى که با 
اعتیاد دست و پنجه نرم مى کنند در وضعیت متفاوتى 

نسبت به دیگر بیمارى ها قرار دارد.
وى افزود: استفاده از شیوه هاى علمى در سیستم هاى 
درمانى و یکصدایى نهادهــاى مختلف براى پذیرش 
معتادان و درمان آنها از اهمیت بسیارى برخوردار است.

افشارى با اعتقاد به اینکه درمان اعتیاد یک درمان همه 
جانبه، تیمى و بلندمدت است، گفت: بیمارى اعتیاد یک 
بیمارى مزمن و پیش رونده است. این در حالى است که 

درمان هاى علمى براى بهبود معتادان از جایگاه مطلوبى 
بهره نمى برند و مى توان گفت جایگاه این شیوه از درمان 

در جامعه تضعیف شده است.
وى با بیان اینکه بهترین شیوه درمان اعتیاد به کارگیرى 
شیوه هاى تأیید شده و درمان هاى موفق در دنیاست، 
افزود: در مرحله اول مى بایست وضعیت فرد معتاد مورد 
ارزیابى قرار گیرد و انگیزه او براى ترك اعتیاد تقویت 
شود. بررسى اعضاى خانواده، ســم زدایى در صورت 
لزوم، درمان هاى روانشناختى، خانواده درمانى، بسته 
پیشــگیرى از عود و آماده ســازى فرد براى زندگى 
جدید پس از ترك از اقدامات ضرورى براى درمان این 

بیمارى به شمار مى رود.
افشارى عنوان کرد: ســازمان هاى مختلفى از جمله 
بهزیستى اگر بتوانند شــرایطى را براى بهبود وضعیت 
معتــادان متجاهر فراهم کنند و حتــى اقدام کوچکى 
در این زمینه انجام دهند قطعًا شــاهد بازدهى خوبى 
خواهیم بود. بدون تردید هر گونه اقدامى در این زمینه 

کمک کننده است. 

سیدحسن موسوى چلک، رئیس انجمن مددکاران 
اجتماعى ایــران در گفتگو با خبــر آنالین درباره  
آسیب هاى اجتماعى و چالش هاى فعالیت در این 
حوزه اظهارات مهمى مطرح کرده است که بخشى 

از آن را مى خوانید.

■ نباید تأثیر اقتصاد ناکارآمــد را در حوزه افزایش 
جرایم و آسیب ها دستکم گرفت، شما فکر مى کنید 
کســانى که تن فروشــى مى کنند واقعًا دلشــان 
مى خواهد چنین کارى انجام دهند و هر روز با یک 
نفر باشند، باور کنید این گونه نیست، این فرد مجبور 
است برود کنار خیابان بایستد، چون اقتصاد حالش 

خوب نیست.
■ ما که نمى توانیم رابطه فقر و آسیب هاى اجتماعى 
را منکر شــویم، هرچه حال اقتصاد بدتر مى شــود 
مطمئنًا جرایم و آسیب ها بیشتر مى شود، چه برسد 

به اینکه االن هم آسیب هاى فضاى مجازى به این 
مسئله اضافه شده است.

■ وقتى از آســیب هاى اجتماعــى حرف مى زنیم 
منظور رفتارهایى است که با هنجارهاى اجتماعى 
جامعه مغایرت دارد و شرایطى است که روى کیفیت 
زندگى مردم تأثیر منفى مى گــذارد. برخى از این 
رفتارها ممکن است با قوانین مغایرت داشته باشند 
و برخى دیگر ممکن اســت با قوانین مغایرتى هم 
نداشته باشد. مثًال طالق قانونى است، حتى کودك 
کار هم قانونى است، طبق ماده 80 قانون کار همه 
کسانى که در سن 15 تا 18 سالگى کار مى کنند در 
قانوِن ما کارگر نوجوان نامیده مى شــوند، این متن 
قانون اســت؛ در خیلى از جاها مرز گذاشتن میان 
آســیب و جرم یا مســئله اجتماعى خیلى سخت 
است البته در کشورهاى مختلف با توجه به شرایط 

فرهنگى تفاوت تعریف وجود دارد.

هرچه حال اقتصاد بدتر مى شود، آسیب ها هم  بیشتر مى شود

02

رئیس ستاد اقامه نماز کشــور گفت: خانواده ها مواظب آثار 
مخرب شــبکه هاى مجازى و هجوم تبلیغــات ضد دینى و 
فرهنگى دشمنان بر نوجوانان و جوانان خود در عصر حاضر 
باشند. حجت االسالم محسن قرائتى افزود: انجام کارهاى 
فرهنگى در برابر تهاجم گسترده دشمنان در فضاى مجازى 
از جمله کارهاى مهم مردم و مسئوالن است. وى با اشاره به 
اینکه والدین و خانواده ها در حالى که خود اهل نماز اول وقت 
و نماز شب هســتند برخى فرزندان آنها در دام تهدید نرم و 
شبکه هاى مجازى مخرب دشــمنان قرار مى گیرند، ادامه 
داد: باید فرهنگ اقامه نماز و عمل به وظایف شرعى از سوى 

والدین بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

خانواده ها مواظب آثار
 شبکه هاى مجازى باشند

01

رئیس پلیس پیشگیرى انتظامى کشور از به کارگیرى سفیران 
سحاب و مددکاران اجتماعى هالل احمر در همکارى مشترك 
با مددکاران اجتماعى کالنترى ها به صورت ثابت و سیار در 
کانون هاى مســتعد وقوع جرم و آســیب هاى اجتماعى در 
تعطیالت نوروزى خبر داد. سردار مهدى معصوم بیگى با اشاره 
به طرح مشترك پلیس پیشگیرى و سازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر گفت: تأمین امنیت و سالمت عمومى نیازمند نگاه 
فرابخشى بین سازمان ها و نهاد هاى مختلف مردمى است تا 
با هم افزایى قابلیت هاى مشترك امنیت مطلوب و پایدار در 

جامعه تأمین شود.

به کارگیرى سفیران سحاب 

04

معاون اول رئیس جمهور ایجاد نشاط و شادابى در جامعه 
براى مقابله با مشــکالت روانى ناشى از کرونا را ضرورى 
خواند و از دستگاه هاى ذیربط خواست تا برنامه هاى مفرح 
و نشــاط آفرین براى مردم فراهم کند. مخبر با اشاره به 
پیامدها و تبعات ناشى از شــیوع کرونا در جامعه به ویژه 
مشــکالت روحى و روانــى در افراد تأکید کــرد: وزارت 
بهداشت باید شبکه مشــاوره مجازى و سامانه اى جهت 
ارائه راهنمایى و کمک به افراد آسیب دیده تدارك ببیند تا 
24 ساعته به مشاوره جویان خدمات الزم را ارائه دهند. وى  
ایجاد نشاط و شــادابى در جامعه براى مقابله با مشکالت 

روانى ناشى از کرونا را ضرورى خواند.

ضرورت ایجاد نشاط
 در جامعه

03

سرپرست بهزیستى لرستان گفت: امروزه یکى از اساسى ترین 
مسائل و مشکالت خانواده ها مربوط به خشونت هاى خانگى 
و خشونت علیه زنان است. همایون عمودى زاده اظهار کرد: 
فناورى هاى مدرن در کنار آسیب هاى نوظهور مزایا و فواید 
زیادى نیز به همراه دارد ازاین رو شایسته است با فرهنگسازى 
و آگاهى بخشى به خانواده ها و جامعه ضمن بهره گیرى از آثار 
مثبت آن، تدابیرى براى کنترل و کاهش آســیب هاى ناشى 
از آن اندیشــیده شــود. وى با تأکید بر آسیب هاى اجتماعى 
اولویت دار جامعه اضافه کرد: باید بتوانیم براى تمام اقشــار و 
گروه هاى جامعه در حوزه هاى مختلف فرهنگى و اجتماعى 
برنامه ریزى کنیم و برنامه اى مــدون براى کنترل و کاهش 
آسیب هاى اجتماعى بر اساس زمانبندى به صورت بلندمدت 
و کوتاه مدت در ســال جدید با رویکرد نو در دستور کار داشته 

باشیم.

لزوم تدوین برنامه اى 
براى کنترل آسیب ها
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آگهى جذب نمایندگى فروش و خدمات پس از فروش

 جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت www.amicoir.com مراجعــه 
کــرده و یــا بــا تلفــن 9-02144566232 داخلــى 306 تمــاس فرماییــد.

گروه صنعتى آمیکو در زمینه فروش خودرو، خدمات پس از فروش و فروش 
قطعه درشهر اصفهان نمایندگى فعال با شرایط زیر میپذیرد. 

2500 متر مربع زمین
500 متر مربع سوله تعمیراتى

200 متر مربع فضاى ادارى 
150 متر مربع فضاى انبارها

300 متر مربع نمایشگاه مسقف

مدیرعامل فوالد مبارکــه در دیدار با مدیرعامل و معاونین شــرکت 
ذوب آهن اصفهان گفت: یکى از آسیب هایى که در کل صنعت کشور با 
آن مواجه هستیم، عدم اتحاد، انسجام و هماهنگى الزم جهت هم افزایى 

است که براى مقابله با دشمنان باید تمام توان خود را بسیج کنیم.
نشست تعاملى مدیران عامل و معاونین شرکت هاى فوالد مبارکه و ذوب 
آهن اصفهان با رویکرد عملیاتى درجهت افزایش همکارى در حوزه هاى 
مختلف تولید، تأمین مواد اولیه، سرمایه گذارى و... سه شنبه 17 اسفند 

ماه در ذوب آهن برگزار شد.
محمدیاسر طیب نیا افزود: با توجه به اینکه به تدریج و در آینده نزدیک، 
شاهد رقابت سخت تر و نزدیک ترى در عرصه هاى داخلى و بین المللى 

خواهیم بود، هم افزایى صنایع بزرگى همچون فوالد مبارکه و ذوب آهن 
مى تواند مزیت هاى رقابتى این شرکت ها را افزایش دهد.

ایرج رخصتى، سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن نیز در این دیدار گفت: 
همکارى و تعامل ذوب آهن با فوالد مبارکه براى این دو شرکت که در 
یک منطقه جغرافیایى قرار دارند به یک ضرورت تبدیل شــده است و 
این ســازمان ها نباید فرصت افزایش همکارى در سطوح مختلف را از 

دست بدهند .
وى افزود: رویکرد ذوب آهن اصفهان استفاده حداکثرى از ظرفیت هاى 
داخلى و همچنین پتانســیل هاى موجود در کشور است و در این راستا 
آمادگى کامل داریم تا در حوزه هاى مختلف با شــرکت فوالد مبارکه 

همکارى کنیم.
رخصتى اظهار داشت: بیانیه گام دوم انقالب که دستورالعمل اقتصادى 
کشور نیز هســت، ضرورت تغییر نگرش را مى طلبد و بر این مبنا نباید 
اجازه دهیم که ظرفیت هاى خالى تولید معطــل بماند. لذا همکارى و 
تعامل ذوب آهن با فوالد مبارکه در راســتاى استفاده از این ظرفیت ها 

اهمیت ویژه اى دارد.
در این جلسه مقرر شد مباحث مشترك و مرتبط در حوزه هاى مختلف 
اعم از تولید، توسعه، فروش و بازاریابى، اقتصادى ، مالى و نیروى انسانى 
در کمیته هاى فنى تخصصى با هدف بهره ورى بیشتر مدیریتى هر دو 

شرکت پیگیرى شود.

مدیرعامل فوالد مبارکه در دیدار با مدیرعامل ذوب آهن تأکید کرد:

افزایش مزیت هاى رقابتى 
صنایع بزرگ از طریق هم افزایى

رئیس دانشگاه پیام نور اســتان اصفهان گفت: مهلت ثبت نام 
آزمون فراگیر کارشناسى ارشد تا 25 اسفند ماه تمدید شد.

رضا مختــارى با بیان اینکــه زمان ثبت نام آزمــون فراگیر 
کارشناسى  ارشد دانشــگاه پیام نور در کل کشــور از دهم تا 
بیستم اسفندماه بود و اکنون این زمان تا 25 ماه جارى تمدید 
شد، اظهار داشت: متقاضیان مى توانند در فرصت باقیمانده با 
مراجعه به سایت سازمان ســنجش جهت شرکت در آزمون 

فراگیر کارشناسى ارشد در رشته مورد عالقه ثبت نام نمایند.
وى افزود: این آزمون تیرماه 1401 برگزار مى شود و پس از آن 
در مهر سال 1401 آموزش پذیرفته شدگان آغاز خواهد شد. 
یکى از مزایاى آزمون فراگیر مربوط به منابع است و این منابع 
در واقع همان دروس ترم یک اســت؛ در نتیجه دانشجویان 

فراگیر یک ترم پیش مى افتند.
رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان تصریح کرد: دانشگاه 
پیام نور فرصت بســیار خوبى براى افرادى از جمله کارمندان 
دستگاه ها، نهادها و ادارات دولتى و غیردولتى است و از آنجا 
که این افــراد فرصت کافى براى حضــور در کالس ندارند، 
مى توانند از فایل هاى ضبط شده و کالس هاى غیرحضورى 

استفاده کنند.

همزمان با میالد حضرت ابوالفضل العباس علیه السالم 
علمدار کربال و روز جانباز، شــهردار نجف آباد به همراه 
جواد حجتى، محمدحسن آسیابانى و خانم محمودیان 
از اعضاى شوراى اسالمى شــهر و عطاءا... شریعتى نیا 
ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان نجف آباد 

به دیدار دو تن از جانبازان جنگ تحمیلى رفت.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــهردارى 
نجف آباد، عبدالرســول امامى شهردار نجف آباد ضمن 
تبریک اعیاد شعبانیه و تبریک میالد حضرت ابوالفضل 
العباس (ع) و روز جانباز گفت: امروز اگر آسایش، آرامش و 
سرافرازى و سربلندى و افتخارى هست بخاطر این همه 
ایثار و شهادت است، یک جانباز نماد ایثار و مقاومت است.

امامى در ادامه افزود: خانواده هایى که جانباز دارند متوجه 
هستند جانباز چه ســختى ها و مرارت ها و دردهایى را 
پشت سر مى گذارد و همین تحمل هاست که از او عالوه 
به نماد ایثارگرى نماد صبر و استقامت مى سازد، از این 
رو در جامعه اســالمى ما جانبازان نماد صبر و استقامت 

هستند.
شهردار نجف آباد با بیان اینکه جانباز الگوى جامعه است 
گفت: امیدوارم خداوند توفیق دهد ما در انجام مسئولیت 
ها بتوانیم وظیفه خود را انجام دهیم و پاسدار حرمت خون 

شهیدان و ایثار و مقاومت جانبازان باشیم.
در پایان این دیدار ها به صــورت نمادین با تقدیم لوح 
تقدیر از جانبازان جنــگ تحمیلى تقدیر و تشــکر به 

عمل آمد.

رئیس اداره تحقیق و حسابرســى اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان گفت: از ابتداى ســال جارى تاکنــون 200 پرونده در 
شعبه حقوقى در اداره تحقیق و حسابرسى اوقاف استان اصفهان 

بررسى شد.
حســین منصورى با بیان اینکه اداره تحقیق و حسابرســى در 
اوقاف و امور خیریه داراى دو زیر مجموعه شــامل شعبه حقوقى 
و شعبه حسابرسى اســت، اظهار داشــت: وظیفه این بخش در 
قانون مشخص شده  که مى توانیم به آیین نامه کیفیت تحقیق 

اشاره کنیم.
وى افزود: در شعبه حقوقى بررسى هاى الزم در خصوص متولیان 
موقوفات، تشــخیص موقوفات عام از خاص، رسیدگى به وقف 

نامه ها و مواردى از این قبیل انجام مى شود.
رئیس اداره تحقیق و حسابرسى اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
با بیان اینکه چنانچه فردى تقاضاى تولیت داشته باشد در شعبه 
حقوقى بررسى مى شود، ادامه داد: براى تشخیص موقوف علیهم 
نیز این شعب فعالیت دارد که این امر بیشتر در وقف خاص مورد 
توجه است. وى با بیان اینکه یکى دیگر از وظایف بخش حقوقى 
عزل و نصب متولیان است، افزود: چنانچه متولیان بر خالف نیت 
واقف عمل کنند و یا نیات را به خوبى اجرا نکنند در این شــعبه 
رســیدگى خواهد شــد و در خصوص ادامه همکارى و یا قطع 

همکارى افراد تصمیم گیرى مى شود.
منصورى اضافه کرد: باید توجه داشت که از ابتداى سال جارى 
تاکنون در شعبه حقوقى اداره تحقیق و حسابرسى اوقاف استان 
اصفهان حدود 200 مــورد نظریه براى عــزل و نصب متولى و 

تشخیص موقوف علیهم و... صادر شده است.
وى ادامه داد: باید توجه داشت که اداره تحقیق و حسابرسى اوقاف 
و امور خیریه استان اصفهان هم در ادارات اوقاف شهرستان ها و 
هم در امور متولیان نظارت دارد. رئیس اداره تحقیق و حسابرسى 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در خصوص اقدامات در شعبه 
حسابرسى نیز ابراز کرد: رسیدگى به حساب موقوفات، اسناد هزینه، 
اسناد درآمد و ... در این شعبه مورد بررسى قرار مى گیرد و در صورت 
هر گونه عدم تطابق با نیات واقفان اسناد پذیرفته نمى شود و باید 

اسنادى را تحویل دهند که مطابق با نیات واقف باشد.

بررسى 200 پرونده در 
شعبه حقوقى اوقاف اصفهان

تمدید مهلت ثبت نام
 آزمون پیام نور

شهردار نجف آباد:

جانبازان، نماد ایثار و مقاومت هستند به گزارش دفتر روابط عمومی شــرکت توزیع برق استان اصفهان، جشن تکلیف فرزندان 
همکار در سال 1400 برگزار گردید.

این برنامه فرهنگى منحصر به فرد که طى دو سال به علت شیوع کرونا برگزار نگردیده بود؛ 
مجدداً با عنایت مدیر عامل شرکت توزیع برق استان و هزینه بالغ بر70میلیون تومان و براى 
130 نفر از نوجوانان انجام شد.  در جشن تکلیف فرزندان همکار اقالمى از قبیل سجاده و 
جا نماز، مهر، تسبیح، عطر، قرآن و مفاتیح الجنان،کیک جشن تکلیف، پارچه پیراهن ویژه 
پسران و پارچه چادر نماز ویژه دختران و کارت هدیه تهیه و در منزل همکاران با حضور اعضا 

خانواده، امام جماعت ستاد و امورها، مدیر روابط عمومی و مدیر امور اهدا شد.
هدف از این برنامه عالوه بر ایجاد لحظات شاد و خاطره انگیز براى فرزندان و خانواده ایشان، 

تقدیر و تشکر از همکاران و خانواده ها نیز مد نظر بود.

رئیس مرکز تحقیقات سالمت جامعه دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان(خوراسگان) از 
کسب عنوان برتر مرکز تحقیقات این واحد دانشگاهى در ارزشیابى سال 1400 دانشگاه آزاد 

اسالمى خبر داد.
نرگس صادقى گفت: همه ساله مراکز تحقیقاتى علوم پزشــکى دانشگاه آزاد اسالمى با 
شاخص هاى مشخصى مورد ارزشیابى قرار مى گیرند و مراکزى که از نظر انجام پروژه هاى 
کاربردى، چاپ مقاالت علمى، برگزارى دوره هاى آموزشى، درآمدزایى و سایر مشخصه ها و 

سنجه ها بتوانند امتیازات الزم را کسب نمایند، در سطح یک مراکز قرار مى گیرند.
سرپرست دانشکده پرستارى و مامایى دانشگاه آزاد اصفهان افزود: بر همین اساس، مرکز 

تحقیقات سالمت جامعه این واحد دانشــگاهى که از اواخر سال 1396 و با مجوز سازمان 
مرکزى دانشــگاه آزاد فعالیت خود را آغاز نموده، در ارزشیابى سال 1400 مرکز تحقیقات 

سالمت جامعه سطح یک مراکز را کسب نمود.
صادقى با بیان حوزه هاى فعالیت این مرکز خاطرنشان کرد: این مرکز در راستاى رسالت خود، 
برنامه هایى مانند چاپ مقاالت متعدد علمى در مجالت معتبر ملى و بین المللى، همکارى 
در تهیه راهنماهاى بالینى با وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى، انجام طرح هاى 
پژوهشى سفارشى درون و برون دانشــگاهى مانند طرح غربالگرى کرونا را اجرا کرده و یا 

در دست اجرا دارد.

جشن تکلیف فرزندان همکار شرکت توزیع برق استان در سال 1400

اخذ یک رتبه برتر توسط دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان

در راستاى اجراى مصوبات یکصدمین جلسه شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى 
استان اصفهان و ستاد پیگیرى سیاست هاى کلى اقتصاد مقاومتى قوه قضاییه، دومین 

جلسه کمیته رفع تعهدات ارزى در اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، در این جلسه که باحضور معاون امور 
اقتصادي دادستان مرکز استان، مدیرکل دفتر جذب سرمایه گذارى استاندارى اصفهان،  
رئیس اداره بازرگانى خارجى اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، مشاوران امور ارزى 
و حقوقى پارلمان بخش خصوصى اصفهان و نمایندگان بانک هاى صادرات، کشاورزى، 
سپه، پاسارگاد، تجارت، سینا، دى و رفاه کارگران برگزار شد؛ پس از بیان مشکالت حوزه 

ارزى 9 شرکت عضو اتاق بازرگانى اصفهان، با تبادل نظر مسئولین بخش خصوصى و 
دولتى راهکارهاى رفع این موارد ارائه، بررسى و تصویب شد.

پیگیرى مشکالت ارزى 9 شرکت 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان گفــت: مراکز امداد و نجات این نهاد در 
استان با هدف امدادرسانى سریع تر در ایام نوروز 1401 از 43 به 48 پایگاه افزایش خواهد 

یافت.
داریوش کریمى افزود: پنج پایگاه  از تعداد نامبرده به صورت موقت در نواحى شرقى، غربى و 

شمالى استان براى تعطیالت سال نو پیش بینى شده اند و با هدف امدادرسانى بیشتر و سریع 
تر انواع خدمات را به حادثه دیدگان و مسافران نوروزى ارائه خواهند داد.

وى ادامه داد: هر یک از پایگاه هاى موقت داراى سه نفر امدادرسان و نجاتگر است بنابراین 
شمار نیروهاى امدادى نیز در ایام پیش رو افزایش مى یابد.

کریمى اظهارداشت:  با توجه به گستردگى استان اصفهان و مسیرها و جاده هاى اصلى شمال 
به جنوب و شرق به غرب در این خطه افزایش تعداد پایگاه ها ضرورى بود.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اصفهان افزود: آماده باش و کمک رسانى نیروهاى 
امدادى هالل احمر در پایگاه هاى دائم به صورت 24 ساعته است اما پایگاه هاى موقت به 

صورت روزانه فعالیت خواهند داشت.
وى با اشاره به اینکه احتمال افزایش سفر هموطنان در نوروز پیش رو در مقایسه با دو سال قبل 
وجود دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش ترددها و حوادث، دوره هاى بازآموزى براى 

امدادگران در حال برگزارى است تا امدادرسانى و ارائه خدمات به بهترین نحو انجام شود.
کریمى اضافه کرد: بازبینى وسایل و تجهیزات امدادى و مرتبط با حوادث نیز انجام مى شود 

تا از نظر سخت افزارى کمبودها و نواقص برطرف شود.

مراکز امدادى هالل احمر اصفهان افزایش مى یابد


