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200 نخبه غیر ایرانى اقامت در کشور را گرفتندآزادى 652 زندانى غیرعمد اصفهانى در 11 ماهمحمد کاسبى جراحى قلب مى شودچرا «هفته کارى 5 روزه» در ایران همه گیر نشد؟ برد 5 گله حریف سپاهان اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کتاب 
«جمشید مشایخى»
 رونمایى مى شود

«درخت بانى» جایگزین «درختکارى» مى شود
3

5

عراق؛ اولین هدف 
صادراتى اصفهان

مراسم رونمایى از کتاب «جمشید مشایخى در گفتگو با 
زاون قوکاسیان و ویدا مشایخى» با حضور نادر مشایخى و 

جمعى از چهره هاى تئاتر و سینما برپا خواهد شد.
این برنامه توسط مدرسه موسیقى مشایخى و انتشارات 

مرغابى و با همکارى موزه سینماى ایران یک شنبه...

مدیر کل گمرکات اصفهان گفت: آهن و فوالد 
بیشترین محصوالت صادراتى این استان است و 
پس از آن، پتروشیمى، فرش دستباف و ماشینى و 

فرآورده هاى لبنى قرار دارد.
رســول کوهســتانى پــزوه افزود: بیشــترین 
محصوالت صادراتى اســتان اصفهان در سال 
جارى، آهن و فوالد به ارزش 606 میلیون دالر، 
محصوالت پتروشــیمى به ارزش 176 میلیون 
دالر، فرش دســتباف و ماشــینى به ارزش 91 
میلیــون دالر و محصوالت لبنــى به ارزش 64 

میلیون دالر بوده است.
مدیرکل گمرکات اصفهــان اظهار کرد: عراق با  
522 میلیون دالر، پاکستان با 162 میلیون دالر، 

افغانستان با...
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طرح جدید شهردارى اصفهان در آستانه روز درختکارى

سپاهان هنوز جزو مدعیان قهرمانى است
ستاره اسبق سرخابى ها:

فراز فاطمى مى گوید این فصل لیگ براى هواداران سرخابى ها جذاب تر شده ولى 
هنوز سپاهان مى تواند مدعى قهرمانى باشد.

فراز فاطمى که سابقه حضور در خط حمله استقالل و پرسپولیس را دارد در مورد 
وضعیت جدول در این روزهاى لیگ برتر گفت: امسال براى هواداران سرخابى 

یکى از لیگ هاى جذاب است چون...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

برخورد جدى با 
فروشندگان و 

توزیع کنندگان 
مواد محترقه

شبانه هاى میدان امام (ره) براى گردشگران نوروزى
اجراى سیاست ایجاد جذابیت هاى جدید گردشگرى در استان

3

5

سپاهان هنوزج
س

فراز فاطمى مى گوید این
هنوز سپاهان مى تواند
فراز فاطمى که سابقه
وضعیت جدول در این
یکى از لیگ هاى جذا

سوت دربى اصفهان سوت دربى اصفهان 
در دست در دست 

تأکید امام جمعه تأکید امام جمعه مهدى  سیدعلىمهدى  سیدعلى
اصفهان اصفهان 

بر ساماندهى بر ساماندهى 
اتباع خارجىاتباع خارجى
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4

براى هنرمند شدن باید 
خیلى خاك خورد

سیاوش طهمورث:  سیاوش طهمورث:  

سخنگوى صنعت برق سخنگوى صنعت برق 
هشدار داد؛هشدار داد؛

افزایش قبض افزایش قبض 
برق تا برق تا 

1515میلیونمیلیون
 تومان تومان

شهردارى بهارستان در نظر دارد جهت انجام پروژه هاى زیر از طریق برگزارى مناقصه عمومى انتخاب پیمانکار نماید. 

1ـ متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و   اخذ اوراق مناقصه مى توانند از تاریخ چاپ آگهى تا مورخ 1400/12/11 نسبت به خرید اسناد مناقصه 
از سامانه خدمات الکترونیک دولت (ستاد) اقدام نمایند. 

2ـ پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى شنبه مورخ 1400/12/21 که باید در سامانه خدمات الکترونیک دولت (ستاد) 
بارگذارى نمایند. 

3ـ پیشنهادهاى رسیده ساعت 14 بعدازظهر روز یک شنبه مورخ 1400/12/22 در کمیسیون عالى معامالت که در محل شهردارى بهارستان 
تشکیل مى گردد بازگشایى مى گردد. 

4ـ شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است. 
5ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد. 
آدرس: بهارستان، خیابان آزادى، خیابان معراج، شهردارى بهارستان 
محمد کیانىـ  شهردار بهارستانتلفن: 5-36826001-031  تلفکس: 3682422-031  تلفن گویا: 137

آگهى مناقصه عمومى

م الف  : 1278551 

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)ردیف اعتبارىبرآورد اولیه (ریال)نام پروژه
21/010/612/40240103011,060,000,000عملیات ترمیم و اصالح هندسى معابر فاز یک شهر بهارستان (نوبت اول)
2/496/453/1606060107125,000,000عملیات پیاده رو سازى و ترمیم معابر سطح شهر بهارستان (نوبت دوم)

3/167/458/5274010301160,000,000عملیات جدول گذارى و اصالح هندسى معابر سطح شهر بهارستان (نوبت دوم)

شهردارى دولت آباد برخوار درنظردارد نسبت به جذب سرمایه گذار جهت تابلوهاى تبلیغاتى ســطح حوزه خدماتى خود در قالب قرارداد  BOT (ساخت 
ونصب –بهره بردارى –واگذارى )اقدام نماید .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهردارى :روز پنجشنبه مورخ 1400/12/19 
گشایش پاکات :روز شنبه مورخ 1400/12/21 

WWW.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد:دولت آباد –بلوار طالقانى –پایگاه اینترنتى
تلفن :031-45822010       

 www.icts.mporg.ir محمد حسین یارى -شهردار دولت آباد                پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات

آگهى فراخوان سرمایه گذار نوبت اول 

م.الف:1282574

چاپ اولچاپ اول

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام  شــرکت فوق دعوت مى شود که در جلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده   که   در ساعت  10 صبح مورخ  1400/12/16  در محل  اصفهان دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان 

مرکز تحقیقات بذر شرکت  نگین بذر دانش  تشکیل مى گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه  

انتخاب مدیران روزنامه   بازرس و تصویب تراز 
 هیأت مدیره

آگهى دعوت مجمع  عمومى عادى بطور فوق العاده   شرکت   نگین بذر دانش 
سهامى خاص   به شماره ثبت50466 وشناسه ملى 10260689738

آگهى فراخوان ارزیابى و انتخاب
 سرمایه گذاران جهت تأمین مالى تکمیل و بهره بردارى

 تأسیسات فاضالب شهر گرگاب در ازاى واگذارى بخشى از 
پساب حاصله به روش بیع متقابل (مزایده: 400-4-275/2) 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 27 الحاق برخى 
مواد به قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت (2) و ماده 2 قانون تشکیل شرکت هاى آب و فاضالب مصوب 
سال 1369، تکمیل بخشى از تأسیسات جمع آورى و تصفیه فاضالب شهر گرگاب را در ازاى تخصیص پساب تصفیه 
شده به منظور کاربرى معین و با حجم مشخص براى دوره زمانى محدود و معین به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، 

به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید. 
ـ شرح مختصرى از پروژه: 

ـ موضوع پروژه: تأمین منابع مالى جهت تکمیل، ارتقا و بهره بردارى تأسیسات فاضالب شهر گرگاب به تفکیک: 
الف: تأمین مالى و تکمیل تأسیسات فاضالب شهر گرگاب شامل 16 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب و احداث 

یک باب ایستگاه پمپاژ. 
ب: تأمین مالى هزینه سرمایه گذارى تأسیسات موجود شامل 26 کیلومتر شبکه جمع آورى فاضالب و 10 هزار نفر 

تصفیه خانه فاضالب 
ج: بهره بردارى، راهبرى، تعمیر و نگهدارى تأسیسات احداث شده در دوره واگذارى امتیاز استفاده از پساب تا 

سقف 25 سال 
ـ سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

ـ دوره تأمین مالى: 2 سال 
ـ دوره بهره بردارى تجارى: با ارائه مدل مالى تا سقف 25 سال مى باشد. 

ـ مجل اجرا: شهر گرگاب 
بـ  شرایط کلى براى سرمایه  گذارى: 

ـ سرمایه گذار به صورت شخص حقیقى یا حقوقى با داشتن سابقه مدیریتى قابل قبول، تأمین و تخصص سرمایه 
مورد نیاز را به عهده خواهد داشت. 

ـ محل و زمان تحویل مدارك درخواستى: مهلت تحویل اسناد، تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 1400/12/21 و محل 
تحویل دبیرخانه معامالت شرکت واقع در اصفهان، خیابان هزارجریب، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، اتاق 292 تحویل و رسید دریافت نماید. 
ـ بازگشایى پیشنهادات: از ساعت 8 صبح روز یکشــنبه مورخ 1400/12/22 واقع در سالن اندیشه شرکت آب و 

فاضالب استان اصفهان. 
بدیهى است پس از بررسى مدارك ارزیابى که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل مى شود، از سرمایه گذاران 

واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادى دعوت به عمل خواهد آمد. 
ـ سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنى یا مالى سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد. 

دریافت اسناد: سایت اینترنتى 
 www.abfaesfahan.ir  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

 www.iets.mporg.ir پایگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
شماره تلفن گویا: 8-36680030-031 (داخلى 201) 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
نام روزنامه : روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار :1400/12/04

نوبت اولنوبت اول

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

و حسب مشخصات موجود در مدارك مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اســناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز شــنبه مورخ 1400/12/21 به امور 
قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اســناد مزایده مندرج است و شــهردارى نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

پیشنهادات مختار مى باشد. 
عبدالرسول امامىـ  شهردار نجف آباد 

آگهى مزایده (نوبت دوم)

م.الف :1283152

چاپ اولچاپ اول
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یبراى هنرمند شدن باید  ب ر ى بایدر شدن مند بایداىهن شدن براى هنرمند شدن بایدبراىهنرمند
خاكخىخاكخلى خاك خویخخیلى خاكل ووخوردخورخوردول ویلى خاك خورىى كك ددىى خخخخ اكخخخ لى كخ لخیل لخ خاكخوخ رورخخخخخخیل دخاخاخخ خیلى خاك خوردا

3

چهارشنبه پر هیجان در نقش جهانچهارشنبه پر هیجان در نقش جهان
سپاهان و ذوب آهن امروز در یکى از حساس ترین دربى ها به مصاف هم مى روندسپاهان و ذوب آهن امروز در یکى از حساس ترین دربى ها به مصاف هم مى روند
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با شیوع کرونا شاهد افزایش مصرف دارو هایى همچون 
قرص هاى سرماخوردگى، اســتامینوفن، شربت دیفن 
هیدرامین، شربت سرماخوردگى، شربت اکسپکتورانت، 
آمپول دگزامتازون، قطره بینى و... هســتیم. اصوًال این 
قبیل دارو ها به عنوان دارو هاى OTC (بدون نســخه) 
شناخته مى شوند، یعنى دارو هایى که داروخانه ها مجاز 
هستند بدون نسخه پزشک نیز در اختیار مردم و بیماران 
قرار دهند. در این بین، ســه قلم قرص سرماخوردگى و 
استامینوفن، به همراه شربت دیفن هیدرامین، بیشترین 

متقاضى را در دوران پاندمى کرونا داشته اند.
اما نکته مهم در این بین، افزایش قیمت این قبیل دارو ها 

است که به شدت گران شده اســت. به طورى که یک 
شیشه شربت دیفن هیدرامین از 2000تومان به 10 هزار 
تومان رسیده اســت. این در حالى است که در مقطعى، 
عالوه بر گران شــدن دارو هاى عمومى، شاهد کمیاب 

شدن آنها نیز بوده ایم.
سید على فاطمى، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در 
این باره تأکید کرد: سازمان غذا و دارو براى دو دسته دارو، 
ارز ترجیحى یا همان ارز 4200 تومانى را حذف کرده که 
شامل دارو هاى OTC و دارو هاى خارجى است که مشابه 
آنها در داخل تولید مى شود که باعث شده این دارو ها 4 تا 

5 برابر افزایش قیمت را تجربه کنند.

سخنگوى صنعت برق با اشاره به صدور قبض 5 میلیون 
تومانى در دوره هاى گذشته براى مشترکین پرمصرف 
گفت: با افزایش تعرفه ها این قبوض تا 15 میلیون تومان 
افزایش مى یابد.مصطفى رجبى مشــهدى با اشاره به 
اینکه حدود 2 هزار مشترك پرمصرف برق در دوره هاى 
گذشــته، قبوض باالى 5 میلیون تومان دریافت کردند 
افزود: با افزایــش تعرفه هاى مشــترکین پرمصرف و 
محاسبه پلکانى مصرف برق این مشترکین، این بخش 

با قبوضى بیش از 15 میلیون تومان مواجه خواهند شد.
وى با بیان اینکه این مشترکین به طور عمده در تهران، 
غرب مازندران و شهرستان مشهد ساکن هستند گفت: 

این اقشار که 20 تا 70 برابر الگوى مصرف، برق مصرف 
مى کنند داراى خانه هاى لوکس، ابنیه بزرگ هستندو از 
برق براى گرم کردن آب اســتخر ها و جکوزى استفاده 
مى کنند.وى در خصوص قیمت تعرفه هاى جدید برق 
افزود: قبوض برق مشــترکینى که الگــوى مصرف را 
رعایت مى کنند حدود 20 هزارتومــان خواهد بود، اما 
مشــترکینى که تا 1/5 برابر الگو مصــرف مى کنند به 
ازاى هرکیلووات ساعتى که بیشــتر از الگوى مصرف، 
برق مصرف کردند تا 1/5 برابر را 370 تومان پرداخت 
مى کنند؛ تا 2 برابر را 470 تومــان و 2/5برابر به باال را 

کیلوواتى 802 تومان پرداخت مى کنند.

گرانى دارو هاى بدون نسخه 
در اوج کرونا

افزایش قبض برق 
تا 15میلیون تومان

برنج80 درصد گران شد 
  خبرآنالین| روند بررســى آمار ارائه شده 
از ســوى وزارت صمت طى بازه زمانى یکساله 
نشــان مى دهد که قیمت برنج ایرانى و شکر 
80 درصد، گوشت گوســاله 42 درصد، گوشت 
مرغ 45 درصد و گوشت گوسفندى 21 درصد 

افزایش یافته است.

واریز عیدى  
یک  رقم    باشگاه خبرنگاران جوان|
میلیون و 600 هزار تومان عیدى به حســاب 
کارکنــان و بازنشســتگان دولت واریز شــده 
است. در روزهاى گذشــته حقوق بهمن براى 
بازنشســتگان و کارکنان دولت واریز شد، اما 
خبرى از عیدى نبــود اما رئیــس جمهور روز 

دوشنبه دستور واریز فورى عیدى را داد.

گاف عجیب در کیش
  برترین ها| برخى حامیان محیط زیست در 
کیش در اقدامى عجیب یک ُگرازماهى (ورپویز) 
بدون باله که از خانواده دلفین هاســت را با بچه 
دلفین اشــتباه گرفتند و باعث مرگ وى شدند! 
این افراد که براى نجات این پســتاندار دریایى 
اقدام کرده بودند اگر اجــازه داده بودند که این 
ُگرازماهى گمشده ساحل را ترك کند این اتفاق 

تلخ رقم نمى خورد.

این بار در شیراز
  مهر| در ادامــه قتل هــاى خانوادگى در 
ایران، مردى 40 ساله در شیراز خودش، همسر 
و فرزندانش را کشت.   یک منبع آگاه گفت: مرد 
40 ساله در شــیراز یک دختر حدود 19 ساله و 
دوقلوهاى دختر 11 ساله خود را با آبمیوه آغشته 
به سم کشت. این مرد پس از مرگ دخترانش، 
با ضربات چاقو همسر39 ساله و خودش را نیز 
کشــت. این منبع آگاه افزود: علت اصلى اقدام 

این مرد مشکالت مالى بوده است.

آبیار ول نمى کند!
تصاویرى که منتشــر شــده نشان    بهار|
مى دهد کــه تیم ســریال «سووشــون» به 
کارگردانى نرگس آبیار در کنار ســاخت و ساز 
در باغ تاریخى و ثبت ملى عفیف آباد، مشغول 
نصب الحاقى روى بنا نیز هستند. چندى پیش 
و پس از انتقادهایى به ســاخت دکور ســریال 
«سووشون» در باغ «عفیف آباد» شیراز، نرگس 
آبیار، کارگردان این پروژه از برداشــته شــدن 
بخشى از الحاقات دکور ساخته شده در این باغ 

تاریخى خبر داده بود اما...

تعلیق برخى رانندگان
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانى کشور    ایلنا|
گفت: حدود 6 درصد از رانندگان فعال در حوزه 
تاکسیرانى نسبت به واکسیناسیون اقدام نکرده 
بودند کــه برابر مصوبات کارگــروه ملى کرونا 
فعالیت آنها را متوقــف کردیم و پروانه خدمات 
تعدادى از رانندگان تعلیق شد و این عدد اکنون 
به 4 درصد رسیده است. ضامنى افزود: حدود 24 
هزار نفر در مرحله اول واکســن کرونا دریافت 

نکردند که از این تعداد،  6000 نفر اقدام کردند.

سومین نفر هم یخ زد
از  یکــى    خبرگزارى صداوسیما| 
اهالى روستاى بخش بربرود شرقى شهرستان 
الیگودرز بر اثر یخ زدگى در کــوه جان باخت. 
بنیادى، بخشدار بربرود شرقى الیگودرز گفت: 
پس از تالش  اکیپ هاى جســتجو، جسد فرد 
مذکور که براثر یخ زدگى فوت نموده بود پیدا شد. 
چند روز قبل نیز دو نفر در کوه هاى فرسش به 
دلیل سرما و یخ زدگى جان خود را از دست داده

 بودند.

تکذیب سکته آیت ا... سیستانى 
  خبرگزارى حوزه|یکــى از مســئوالن دفتر 
آیت ا... سیســتانى خبر ســکته قلبى و انتقــال او به 
بیمارســتان را تکذیب کرد. وى گفت: حال عمومى 
ایشان خوب است و مالقات عمومى هم داشتند. گفتنى 
است برخى فعاالن رســانه اى از حمله قلبى حضرت 
آیت ا... سیستانى و انتقال ایشان به بیمارستان الکفیل 

خبر داده بودند.

مشتریان اپلیکیشن «ترامپ» 
تعدادى از شــخصیت هاى سرشناس    انتخاب|
 Truth جهان، در توییتر، اعالم کردند که حساب هاى
Social خود را راه اندازى کرده اند، و به نظر مى رســد 

بســیارى دیگر نیز مایلند به این اپلیکیشــن «دونالد 
ترامپ» ملحق شوند؛ با این حال، راه اندازى این شبکه 
اجتماعى، بدون مشکل نبوده و بسیارى از افراد گزارش 
داده اند که پس از تنظیم نمایه هاى خود، پیام هاى خطا 

را مشاهده کرده اند.

سختى را تحمل کنید
  ایرنا|نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه یزد 
با اشــاره به لزوم تحمل سختى ها در شــرایط دشوار 
اقتصادى گفت: با استقامت و همکارى همگان در مسیر 
تولید، به زودى به شرایط مطلوب اقتصادى مى رسیم. 
آیت ا... محمدرضا ناصرى افزود: تحمل رنج در مسیر 
تولید بى شک اجر خود را دارد و هر فردى که در راه خدا 

جهاد مى کند، خدا راه را به او نشان مى دهد.

توییت امیرعبداللهیان
 به عربى 

  برترین ها|حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه 
کشــورمان در توییتى به زبان عربى نوشــت: دکتر 
رئیسى مهمان دولت قطر اســت و از سوى امیر  قطر 
مورد اســتقبال گرم قرار گرفت. روابــط ایران و قطر 
در بخش دولتى و مردمى ریشــه دار است و بر مبناى 
منافع مشترك تنظیم شــده است.تحکیم مناسبات با 
همسایگان به ویژه کشــورهاى عرب اولویت اساسى 
در سیاست ایران است. دست ما به سمت همسایگان 

گشوده است.

واکنش به تحوالت اوکراین
سعید خطیب زاده، سخنگوى وزارت امور    ایسنا|
خارجه در خصوص آخرین تحوالت در اوکراین همه 
طرف ها را براى تالش به منظور حل و فصل اختالفات 
از طریق گفتگو و در چارچوب مسالمت آمیز فراخواند و 
افزود: متأسفانه مداخالت و اقدامات تحریک آمیز ناتو 
با محوریت آمریکا شرایط را در این منطقه پیچیده تر 

کرده است.

اورژانس در دسترس نیست!
به تازگى تعــدادى از    روزنامه آفتاب یزد|
شــهروندان تهرانى به این موضوع اشاره کرده اند که 
در مواقع اضطرارى هنگام تمــاس با اورژانس موفق 
نشده اند که از آن خدمات دریافت کنند. بدین صورت 
که بعد از اعالم شرح حال خود کارشناس به آنها اعالم 
کرده است که مورد آنها اضطرارى نیست و در شرایط 
کووید امکان اعزام نیرو براى هر نوع کیسى وجود ندارد.

حداد عادل واژه نمى سازد! 
  ایسنا|فرهــاد قربــان زاده، فرهنگ نویس و 
زبان شــناس با ذکر چند نکته درباره گروه واژه گزینى 
فرهنگستان زبان و ادب فارسى، یادآورى کرده است 
که واژه هاى تخصصى هر علم را متخصصان آن علم 
مى ســازند، نه حداد عادل (رئیس فرهنگستان). وى 
همچنین در صفحه توییترى خود نوشته است: تصویب 
نهایى هر واژه در فرهنگستان سه سال پس از تصویب 
مقدماتى آن واژه اســت. یعنى فرهنگســتان در ابتدا 
واژه اى را مصوب مى کند و تا سه سال افراد گوناگون 
مى توانند آن را نقد کنند یا واژه دیگرى را پیشنهاد دهند.

خبرخوان

رؤیاى کاهش ساعات کارى باالخره در حال نزدیک شدن 
به یک واقعیت جهانى اســت. طى روز هاى اخیر، دولت 
بلژیک اعالم کرد که از این پس کارگــران و کارمندان 
مى توانند از کارفرماى خود تقاضاى هفته کارى چهار روزه 
داشته باشند. به این ترتیب، سه روز تعطیل در طول هفته از 

این پس در بلژیک قانونى خواهد بود.
به گزارش «فرارو»، این در حالى است که همین چند هفته 
پیش، طرح آزمایشى مشابهى هم در بریتانیا کلید خورد که 
به کارمندان اجازه مى داد چهار روز در هفته کار کنند و البته 
به اندازه قبل حقوق بگیرند. به این ترتیب، به نظر مى رسد 
کشور هاى بیشتر و بیشــترى (به ویژه در اروپا) به دنبال 
کاهش روز هاى کارى در طول هفته هستند و البته اگر این 
روند همه گیر شود، فرار از آن براى کشور هایى که تن به 

چنین طرح هاى نداده اند، دشوار خواهد شد.
هفته کارى چهــار روزه، اما پیش از این در کشــور هاى 
دیگرى هم به محک آزمون گذاشته شــده است. اما آیا 
ایران هم مى تواند چنین طرح هایــى را اجرایى کند؟ در 
مورد «دورکارى» مى توان مطمئن بود که این اتفاق رخ 
مى دهد. همین حاال، در حوزه مشاغلى که امکان دورکارى 
براى آنها مهیاست، کارمندان و کارفرما هاى ایرانى هم به 
اردوگاه طرفداران دورکارى پیوسته اند. دلیل هم روشن 
است: هزینه اجاره دفاتر ادارى در شهر هاى بزرگى مانند 
تهران، کرج یا اصفهان بسیار باالست و حذف این هزینه 
از مجموعه هزینه هاى کارفرمــا، مى تواند تغییرى مهم 
ایجاد کند. عالوه بر این، امکان جذب نیروى کار حرفه اى 
(حتى با هزینه کمتر) از استان هاى دیگر هم به مزیت هاى 

دورکارى اضافه مى شود.
با این همه، بعید است قوانین کار در ایران به شکلى تغییر 
کنند که حامى «دورکارى» باشند. همین حاال، قوانین کار 

در ایران (با وجود آنکه روى کاغذ خوب نوشته شده اند)، 
در عمل اجرایى نمى شود: شکایت از کارفرما بسیار دشوار 
و زمانبر است؛ پرداخت بیمه بیکارى (به عنوان یک حق 
اساســى نیروى کار) با، اما و اگر هاى فراوان مواجه است 
و کاِر بدون قــرارداد (با وجود غیرقانونى بــودن) کامًال 

رواج دارد.
در مورد هفته کارى چهار روزه هم ایران یک پله عقب تر 

از بسیارى از کشور هاى جهان است. در ایران هفته کارى 
پنج روزه هنوز هم همه گیر نیست و صرفاً در قسمت هایى 
از «بخش عمومى» (نظیر ادارات دولتى یا شــرکت هاى 

دولتى) اجرایى مى شود.
قدم نخست این است که تعطیلى دو روزه یا هفته کارى 
پنج روزه در سراسر کشــور به طور عمومى اجرایى شود 
و برداشــتن این قدم از قضا چندان دشــوار نیست. هفته 

کارى پنج روزه مزایاى خودش را هم خواهد داشت و مثًال 
بخش هایى از اقتصاد کشــور که به «فراغت» ربط دارند 
(نظیر باشگاه هاى ورزشى، سینماها، رستوران ها، مراکز 
خرید و مراکز تفریحى) مى توانند از این روند نفع ببرند؛ با 
این همه، ظاهراً انبوه مشکالت اجازه نمى دهند که چنین 
مواردى حتى در فهرست آرزو هاى شهروندان و مسئوالن 

ایرانى جایى داشته باشند.

چرا «هفته کارى 5 روزه»
 در ایران همه گیر نشد؟

بر اساس محتواى یک ویدیو، رئیس ســرویس جاسوسى روسیه 
همچنان که «والدیمیر پوتین»، رئیس جمهور این کشــور از او از 
بابت حمایتش از تصمیم به رســمیت شناختن استقالل دو منطقه 
جدایى طلب مــورد حمایت کرملین در اوکراین ســئوال کرد دچار 

لکنت زبان شد.
این ویدیو مربوط به یک تبادل نظر بیــن والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه و ســرگئى ناریشکین، رئیس ســرویس اطالعات 
خارجى این کشــور در چارچوب نشست شوراى امنیت ملى روسیه 
در روز دوشنبه است؛ نشستى که در جریانش پوتین هر یک از اعضا 
را از بابت تصمیمش مورد پرسش قرار داد.طبق این ویدیو، به نظر 
مى رسد که ناریشکین در مقابل سخنان پوتین دچار لکنت مى شود و 

رئیس جمهور روسیه نیز چندین بار صحبت هاى او را قطع مى کند.
پوتین، ناریشکین را در خصوص اینکه آیا او از به رسمیت شناختن 

جمهورى هاى دونتسک و لوهانسک به عنوان کشورهاى مستقل به 
جاى محسوب کردن آنها به عنوان بخشى از اوکراین حمایت مى کند 
یا نه تحت فشار قرارداد. این رسانه مى گوید، پوتین دو بار از ناریشکین 

خواست تا مستقیم صحبت کند!
طبق این گزارش، ناریشکین پاســخ داد که او از تبدیل شدن این 
مناطق به بخشى از خاك روسیه حمایت مى کند و پوتین به او گفت 
که این موضوع در حال حاضر مورد بحث نیست و به رسمیت شناختن 
آنها به عنوان کشورهاى مستقل تنها چیزى است که در حال حاضر 

مورد بررسى قرار مى گیرد.
ساعاتى پس از این نشست، پوتین یک سخنرانى طوالنى و پرشور 
ایراد و در آن اعالم کرد روســیه، دونتسک و لوهانسک را به عنوان 
کشورهاى مستقل به رسمیت مى شناسد و دستور اعزام نیرو به این 

مناطق را صادر کرد.

 «درخت ســیب نیوتن» در «باغ گیاه شناســى دانشگاه کمبریج» 
انگلیس در اثر طوفان «یونیس» از ریشه در آمده است.

دکتر «ساموئل بروکینگتون»، مدیر این باغ گفت که درخت در سال 
1954 کاشته شده بود و به مدت 68 ســال در ورودى این باغ قرار 
داشت. او افزود: البته این درخت کپى ژنتیکى درختى در خانه ایزاك 
نیوتن بود که گفته مى شود افتادن سیب از آن نیوتن را به فکر طراحى 

نظریه گرانش انداخت.
باغ گیاه شناسى کمبریج همچنین اعالم کرده است که یک کپى 
ژنتیکى (کلون) این درخت را در اختیــار دارد که به زودى در جاى 
دیگرى در باغ خواهد کشــت.درخت اصلى که سیب از آن افتاد در 
خانه زادگاه نیوتن به نام «وولزتورپ مانور» در «گرانتام لینکلنشر» 

قرار دارد. هرچند آن درخت در قرن نوزدهم در اثر وزش باد افتاد اما 
دوباره از ریشه رشد کرد و همچنان موجود است.

دکتر «بروکینگتون» گفت: تحلیل ها نشان مى دهد سه درخت در 
کمبریج از جمله درختى که در باغ گیاه شناسى بود همتاهاى ژنتیکى 

درخت اصلى هستند.
وى خاطر نشان کرد: هرچند افتادن این درخت در طوفان روز جمعه 
یک «اتفاق غم انگیز» است اما آنها از قبل مى دانستند که به دلیل 
ابتال به قارچ عسل از بین خواهد رفت. براى همین، مسئوالن این باغ 
گیاه شناسى کپى ژنتیکى دیگرى از درخت برداشته بودند تا به کمک 
پیوند، اوالد دیگرى از درخت سیب نیوتن همچنان در مجموعه ما 

باقى بماند.

برخالف آنچه تا پیش از تشکیل کابینه سیزدهم تصور مى شد، مجلس چند وقتى است 
که ساز مخالف را کوك کرده و دست از همراهى بى چون و چرا با دولت برداشته است. 
روند اعتراضات نمایندگان به وزارت اقتصاد و سازمان بورس تا جایى پیش رفت که حتى 

برخى از نمایندگان از تالش هایى براى استیضاح خاندوزى پرده برداشتند.
طبق گفته سخنگوى کمیســیون اقتصادى مجلس، کمیته اى در کمیسیون اقتصادى 
براى بررســى وضعیت بورس تشــکیل شــده که این موارد را دقیقًا تحت نظر داشته 
و نســبت به عملکرد ســازمان اصالً رضایت نــدارد.  هرچنــد مرتبًا تأکیــد دارد که 
کمیســیون اقتصادى هنوز به جمع بندى در این زمینه نرســیده اما احتماًال باید منتظر 
به راه افتــادن جریاناتى در مجلــس در مواجهه با مدیران بورســى دولت ســیزدهم

 باشیم.

بازارهاى صادراتى کاالهاى غیرنفتى ایــران به دالیل مختلف، ازجمله 
شدت گرفتن تحریم ها طى سال هاى اخیر یکى پس از دیگرى از دست 
رفت. فعاالن صنعت ســیمان نیز تحریم را مهمترین عامل این موضوع 
مى دانند. آنطور که آنها مى گویند، در حال حاضر فقط افغانستانى ها اقدام 

به خرید سیمان از ایران مى کنند.
البتــه قطعى هاى مکرر بــرق و گاز، افزایش هزینه هاى بســته بندى و 
حمل ونقل نیز ازجمله محدودیت هاى داخلى هستند که در حذف مقاصد 

صادراتى ایران بى تأثیر نبوده اند.
در همین مورد دبیر انجمن ســیمان به «تجارت نیوز» گفت: تنها مقصد 

صادراتى سیمان کشور افغانستان است. البته مصالح ساختمانى تا چندى 
پیش به عراق هم صادر مى شــد، اما به دلیل افزایش هزینه حمل ونقل، 

صادرات سیمان به عراق دیگر صرفه اقتصادى ندارد.
عبدالرضا شــیخان توضیح داد: البته برخى کشورها مانند کویت و عراق 
مشترى کلینکر ما هستند. این کاال در برخى کارخانه هاى کویت و عراق 
استفاده مى شود؛ با این حال، طرح اخذ مالیات از کلینکر نیز مى تواند منجر 

به حذف کلینکر از سبد صادراتى ایران شود.
او بیان کرد: اما خود ســیمان به دلیل افزایش هزینه هاى بسته بندى در 
بازارهاى منطقه اى گران تمام مى  شــود. از این رو برخى کشورها مانند 

عراق ترجح مى دهند این کاال را از عربستان تهیه کنند.
شــیخان ادامه داد: به دلیل درگیرى هاى اخیر در افعانستان و بازسازى 
برخى زیرســاخت  ها در دولت جدید، آنها همچنان خریدار سیمان ایران 

هستند.
چندى پیش نیز خبرگزارى «پاکستان تودى» با انتقاد از دولت پاکستان 
مبنى بر از دست دادن بازار سیمان افغانستان، قیمت فروش سیمان ایران 
در این کشور را 42 دالر اعالم کرد. این بدان معناست که سیمان ایران در 
بازار افغانستان تقریبًا با دو برابر قیمت در ایران، یعنى حدود یک میلیون و 

80 هزار تومان عرضه مى شود.

در پى بى احترامى سرپرست فرماندارى رفســنجان به یکى از خبرنگاران، صبح دیروز به 
دستور وزیر کشور، على اکبر پورمحمدى از سمت خود برکنار شد. رفتار تند و عجیب این 

فرماندار با یک خبرنگار در فضاى مجازى خبرساز شده بود.
ظهر روز دوشنبه در حاشــیه نشست خبرى فرماندار رفســنجان، خبرنگار پایگاه خبرى 
روراستى کرمان، در خصوص یک مورد انتقال آب که از بستر رودخانه در حال انجام بوده 
و تخلف است سئوال مى پرســد، اما فرماندار به جاى پاسخگویى مى گوید: «یکبار دیگر 
بپرسى توى دهنت مى زنم، تو خبرنگار نیستى، چرا نمى گذارید یک سرمایه گذار که در 

شهر دارد سرمایه گذارى مى کند کارش را انجام دهد.»
سخنگوى دولت هم به توهین فرماندار رفســنجان به یک خبر نگار واکنش نشان داد و 
نوشت: «دوران بدزبانى با خبرنگاران گذشته است. حفظ کرامت خبرنگاران از سوى دولت 

ضرورى است.»

فقط افغانستان براى صادرات سیمان  مانده است!

تهدید خبرنگار کار دست فرماندار داد!

مجلس چه خوابى
 براى بورس دیده است؟

طوفان، درخت سیب نیوتن را از ریشه درآورد!

لکنت رئیس سازمان جاسوسى روسیه مقابل «پوتین»
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ترخیص آیت ا... مهدوى
آیـت ا... سـید ابوالحسـن مهدوى پـس ازبهبـودى از 
بیمارسـتان مرخص شـد. دفتـر آیـت ا... مهـدوى در 
اطالعیه اى اعـالم کرد: بـا پایـان مراحـل درمانى در 
بیمارسـتان و بهبود حال جسـمى، وى از بیمارسـتان 
مرخص شد. آیت ا... سیدابوالحسـن مهدوى، نماینده 
مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبرى ماه گذشـته 
به علت بیمـارى در بیمارسـتان الزهـرا(س) اصفهان 

بسترى شده بود.

یک انتصاب در آبفا
مراسـم تکریم و معارفـه رئیـس اداره بهره بـردارى و 
توسـعه آب امورآبفا منطقه 4 اصفهان برگزار شـد.این 
آیین با حضور مدیر دفتر بهره بردارى و توسعه تاسیسات 
تامیـن، تصفیه و خطـوط انتقـال آبفا اسـتان اصفهان  
مدیریت منطقه و جمعى از پرسنل انجام و در آن حسین 
شاهمیرزایى تکریم و امیرحسین آقاطاهرى به عنوان 
رئیس اداره بهره بردارى و توسعه آب آبفا منطقه چهار 

معرفى شد.

آزمون 11هزارنفرى
رضاعلى نوروزى، رئیس سـتاد آزمون هاى اصفهان از 
برگزارى آزمـون ورودى مقطع دکتـرى نیمه متمرکز 
سـال 1401 همزمان با سراسر کشـور در روز جمعه، 6 
اسـفندماه خبر داد و گفت: آزمون با حضـور 11 هزار و 
768 متقاضى در اسـتان اصفهان در 10 حـوزه فرعى 

برگزار خواهد شد.

درخشش دانشجویان 
دانشجویان گروه حقوق دانشـگاه اصفهان در بیست و 
ششمین المپیاد علمى دانشجویى سـال 1400 موفق 
به کسـب رتبه هاى برتر ایـن دوره شـدند. محمدرضا 
محمدى رتبـه اول و مدال طال، سـپیده شـفیعى رتبه 
سـیزدهم، امیرحسـین مرندى رتبه یازدهم بیسـت و 
ششـمین دوره کشـورى المپیاد دانشـجویى حقوق و  
نکیسا صفارى رتبه هفتم آزمون ارشد در گرایش حقوق 

تجارت بین الملل را کسب کردند.

خانه صنعت و معدن 
خانه دار شد

رئیس خانـه صنعـت و معدن اسـتان اصفهـان گفت: 
عملیات ساخت سـاختمان خانه صنعت و معدن استان 
اصفهان پس از سـال ها پیگیرى آغاز شد. عبدالوهاب 
سهل آبادى با بیان اینکه این خانه طى سال هاى گذشته 
همواره خانه به دوش بوده روزى مهمان سازمان صمت 
بوده، مدتى در سـاختمان اصناف و بعـد از آن مکانى را 
اجاره کرده اسـت، اظهار داشـت: بـا پیگیرى هاى زیاد 
زمین یک هزار مترى براى راه اندازى سـاختمان خانه 

خریدارى شده است.

رفع مشکل سفارش گوشت  
معاون بهبـود تولیدات دامى جهاد کشـاورزى اسـتان 
اصفهان گفت: هیچ مشکلى در تامین کاالهاى اساسى 
مانند میوه، گوشت سفید، گوشـت قرمز، برنج، روغن، 
تخم مرغ و شکر وجود ندارد و به اندازه کافى در انبارها و 
سردخانه ها موجود است. در چند روز گذشته شهروندان 
اصفهانى براى خرید کاالهاى اساسـى بـه ویژه خرید 
گوشت قرمز از سامانه بازرگام دچار مشکل شدند و کاال 

با تاخیر به دستشان مى رسید.

هزینه پیاده راه سازى چهارباغ  
مدیـر منطقـه 3 شـهردارى اصفهـان گفـت: مجموع 
هزینه هـاى ایـن منطقـه بـراى پیاده راه سـازى گـذر 
فرهنگى چهارباغ بالغ بر 255 میلیارد ریال بوده اسـت. 
حسـین کارگر گفت: پـس از پیاده راه سـازى این گذر، 
تصمیم بر این شد که خیابان هاى منتهى به چهارباغ نیز 
پیاده راه شود؛ بنابراین از خیابان هاى منتهى به چهارباغ، 
خیابان هاى آمادگاه و سیدعلى خان در محدوده منطقه 
سه قرار داشت که به صورت پیاده راه تکمیل شد که  بالغ 

بر 64 میلیارد ریال براى شهردارى هزینه داشته است.

خبر

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى و 
دبیر ستاد اجرایى خدمات سفر استان اصفهان در سومین 
نشست ستاد سفر استان که با حضور معاون امور عمرانى 
استاندار و قائم مقام ستاد سفر استان و روساى کمیته هاى 
ده گانه ستاد سفر استان برگزار شد از انجام هماهنگى هاى 
الزم در راستاى امکان بازدید شــبانه از مجموعه جهانى 
میدان امام(ره) در نوروز 1401 خورشیدى ویژه گردشگران 
نوروزى خبر داد.علیرضا ایزدى گفت: امروز دو دیدگاه در 
توسعه گردشگرى اصفهان مطرح است به گونه اى که یک 
دیدگاه معتقد است همگان اصفهان را مى شناسند و نیازى به 
تبلیغ نیست، لکن گروهى دیگر از جمله همکاران این اداره 

کل معتقدند اصفهان داراى جاذبه هاى ناشناخته بسیارى 
است که عمدتا معرفى نشده است.دبیر ستاد اجرایى خدمات 
سفر استان اصفهان تصریح کرد: امسال و در راستاى ایده 
همه مکانى کردن، همگانى کردن و همه زمانى کردن سفر 
تالش داریم تا جذابیت هاى جدید گردشــگرى در استان 
ایجاد کنیم، لذا در یک گام جدید با همکارى استاندارى، 
نیروى انتظامى و شهردارى استان اصفهان تالش داریم 
تا امکان بازدید شبانه از مجموعه جهانى و تاریخى میدان 
امام (ره) را با بیش از 85 هزار مترمربع وسعت و همچنین 
بناهاى تاریخى این مجموعه براى گردشگران با رعایت 

دستورالعمل هاى بهداشتى فراهم کنیم.

نماینده ولى فقیه در استان و  امام جمعه اصفهان با تاکید بر 
ساماندهى امور اتباع خارجى در استان از ادارات مرتبط با این 
حوزه خواست تا با همفکرى در راستاى حمایت از مهاجران 
خارجى بکوشند.آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار 
با سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجى استاندارى 
اصفهان افزود: این استان میزبان تعداد زیادى از اتباع بیگانه 
بخصوص اتباع  افغانستان است بنابراین باید در زمینه تربیت 

دینى این افراد هم توجه جدى صورت بگیرد.
وى گفت: کار و فعالیت اتباع بیگانه در اســتان باید طبق 
قوانین مشخص شــده باشــد و در باره تحصیل، اشتغال، 
سالمت و بهداشت آنها باید اقدامات الزم در استان انجام 

شود.
سرپرست اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجى استاندارى 
اصفهان هم در این  دیدار گفت: در اســتان اصفهان حدود 

110 هزار اتباع خارجى زندگى مى کنند.
مهدى نادرى افزود: از این مجموع بیش از 90 درصد اتباع 
خارجى مهاجران افغانستانى هستند. وى خاطرنشان کرد: 
طبق آمار، استان اصفهان رتبه سوم مهاجران و اتباع خارجى 
را بعد از تهران و خراسان رضوى به خود اختصاص داده و 
اقدامات بسیارى تاکنون درباره تابعیت، تحصیل، اشتغال 
و درمان اتباع خارجى انجام شده اســت و درصددیم این 

خدمات نیز افزایش یابد.

تأکید امام جمعه اصفهان بر 
ساماندهى اتباع خارجى

 شبانه هاى میدان امام (ره) 
براى گردشگران نوروزى

ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
درخصوص حرف هاى ضد و نقیض از جهش هاى 
جدید این ویروس گفت: هنوز هیچ ابالغیه رسمى 
از جهش جدیدى در کشــور ثبت نشده و به طور 
کلى میزان ابتال نســبت به ابتــداى بهمن ماه 

افزایش 5 برابر داشته است.
با روند صعــودى کرونــا، زنگ خطــر به صدا 
درآمده و اومیکرون این روزها نشان داده نه تنها 
ویروسى کم خطر نیست، بلکه با کاهش رعایت 
دستورالعمل ها مى تواند سبب افزایش بسترى و 

مرگ و میر افراد شود.
پژمان عقدك با اشــاره به افزایش ابتال و مرگ و 
میر نسبت به ابتداى بهمن ماه اظهار داشت: میزان 
ابتال همچنان روند افزایشــى را نشان مى دهد به 
طورى که نسبت به ابتداى بهمن ماه با افزایش 4 

تا 5 برابرى افراد مبتال مواجه هستیم.
وى افزود: فوت 14 نفر نیز در اثــر ابتال به کرونا 
نشان از عادى انگارى افراد است که فکر مى کنند 
این سویه از کرونا کشندگى ندارد. در حال حاضر 
تنها راه برون رفت اســتفاده از ماســک و نرفتن 
در محیط هاى جمعى و واکسیناســیون خصوصًا 
دریافت نوبت ســوم اســت. البته واکسن ایمنى 
صددرصدى ایجاد نمى کنــد، ولى کمک کننده 

است.
ســخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
درخصوص حرف هاى ضد و نقیض از جهش هاى 
جدید این ویروس بیان کــرد: اینکه جهش هاى 
جدید براى ویروس اتفاق بیفتــد، عجیب و دور 
از انتظار نیســت؛ اما هنوز هیچ ابالغیه رسمى از 

جهش جدیدى در کشور ثبت نشده است. 

  نصف جهان | فرمانده نیــروى انتظامى 
استان اصفهان گفت: کسانى که اقدام به فروش 
و توزیع مواد محترقه مى کنند مجرم محســوب 

مى شوند.
ســردار محمدرضا میرحیدرى دربــاره  اینکه هر 
ســاله با نزدیک شــدن به چهارشــنبه آخر سال 
نگرانى هاى زیادى براى مردم وجود دارد و شاهد 

قربانى شــدن و قطع اعضاى برخى از کودکان و 
نوجوانان بخاطر مواد محترقه هستیم و این موضوع 
تا چه حد براى پلیس جدى است و چه برخوردهایى 
قرار است صورت بگیرد، اظهار کرد:تمامى کسانى 
که در امر فروش، تهیه و یا توزیــع مواد محترقه 
فعالیت کنند مجرم محسوب مى شــوند و با آنها 

برخوردهاى شدیدى خواهد شد.

رییس پلیس فرودگاه اســتان اصفهان با اشاره به 
دســتگیرى 2 نفر قاچاقچى مواد مخدر گفت: آنان 
چهار کیلو و 900 گرم حشــیش را براى خروج از 

کشور بلعیدند.
سرهنگ ذبیح ا... دالور افزود: این 2 نفر روز دوشنبه 
به قصد ســفر به قطر از فرودگاه بین المللى شهید 
بهشتى اصفهان هر کدام بیش از 2 کیلوگرم حشیش 
را بلعیده بودند که ماموران انتظامى فرودگاه به آنان 

مشکوك شدند.

وى رفتار مشکوك و پاسخ هاى راست و دروغ بین 
آنان را عامل شک برانگیز ماموران پلیس فرودگاه 
بیان کرد و اظهارداشت: بررســى به صورت ویژه 
توسط ماموران انجام شــد و در نهایت به این اقدام 

مجرمانه خود اعتراف کردند.
رییس پلیس فرودگاه اســتان اصفهان اضافه کرد: 
این 2 مجرم دســتگیر و بــراى تحقیقات بعدى و 
رســیدگى به پرونده تحویل مقامات قضایى شدند 

و اختاللى نیز در پرواز قطر رخ نداد.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
گفت: شرایط اقتصادى چند سال گذشته مشکالت 
زیادى را براى واحدهاى تولیدى از جمله شــرکت 
کاشى اصفهان ایجاد کرد  که تالش هاى شبانه روزى 
در جهت رفع مشکالت این واحدها و برگشت آنها به 

وضعیت مطلوب اختصاص یافته است.  
امیر رضا نقش یادآور شد: صادرات این شرکت بدلیل 
عدم تمدید کارت بازرگانى که ناشى از بدهى معوقه به 
تامین اجتماعى و امور مالیاتى بود، متوقف و بسرعت 
موضوع در دستور کار کارگروه قرار گرفت که از طریق 
وزارت صمت در اوایل بهمن ماه گذشــته، مشکل 
تمدید کارت بازرگانى شــرکت مرتفع شد که طبق 

گزارشــات حاصله، روند فروش و صادرات شرکت 
مذکور از سر گرفته شد.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
با بیــان اینکــه از حداکثر ظرفیت هــاى حمایتى، 
قانونى و اجرایى استان براى حل مشکالت شرکت 
کاشى اصفهان استفاده شد، افزود: در 3 ماه گذشته 
تالش هاى زیادى در جهت رفع مشــکالت عدیده 
صنایع کاشى اصفهان بویژه در بخش کارگرى با قید 
اولویت و اســتفاده از ظرفیت هاى قانونى وحمایتى 
در کارگروه و ســتاد پیگیرى اجراى سیاســت هاى 
اقتصــاد مقاومتى قــوه قضائیه در اســتان انجام

 پذیرفته است.

افزایش 5 برابرى نرخ ابتال
 به کرونا در استان اصفهان 

برخورد جدى با فروشندگان و توزیع کنندگان
 مواد محترقه 

قاچاقچیان به قطر نرسیدند  

راه اندازى مجدد خطوط تولید شرکت کاشى اصفهان

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: بر اســاس برنامه ریزى انجام شــده در 
آستانه هفته درختکارى، امســال سنت "درخت بانى“ را 
جایگزین طرح درخت کارى کردیم تا از درختان شهر در 

قالب یک کمپین حفاظت کنیم.
مجید عرفان منش اظهار کرد: هر ساله در روزهاى پایانى 
اسفندماه و به مناســبت هفته درختکارى، شهردارى ها 
براى گرامیداشت این سنت حسنه اقدام به توزیع نهال 

رایگان مى کنند.
وى ادامه داد: طبق بررســى هاى انجام شــده از نتایج 
توزیع نهال رایگان در ســال هاى اخیر و سرنوشت آنها، 
تعداد زیادى از نهال ها کاشــت نشده است و سرنوشت 

ماهى هاى قرمز نوروزى را پیدا مى کنند.
مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان خاطر نشان کرد: امسال با در نظر گرفتن این 
موضوع و خشــکى زاینده رود و خشکســالى، تصمیم 
گرفتیم سنت "درخت بانى“ را جایگزین "درخت کارى“ 
کنیم تا از درختان شــهر در قالب یک کمپین حفاظت 

شود.
عرفان منش با بیان اینکه طبق گزارش هاى رســیده از 
مناطق پانزده گانه شــهردارى، افرادى بــه هر دلیل به 
درختان شهر آسیب مى رســانند، به طور مثال مالکان 
یا پیمانکاران بدون توجه به موقعیــت درختان، پس از 
ایجاد ورودى هاى ساختمان از شــهردارى درخواست 

قطع درختان را دارند که طبق قوانین و مقررات و اصرار 
شهروندان مجبور به قطع درختان هستیم از این رو پروژه 
"نجات درختان" را در شهر کلید زدیم تا در قالب این طرح 
درختانى که در مقابل ساختمان ها یا پروژه هاى عمرانى 
شهر قرار مى گیرند را تا حد امکان جابه جا کنیم، البته اگر 
درخت کهنسال باشد یا از نوع گونه هایى باشد که امکان 
جابه جایى آن فراهم نباشد، ناچار به قطع آن خواهیم بود.

وى خاطر نشان کرد: از شــهروندانى که قصد احداث 
بنا دارند درخواست داریم قبل از تهیه نقشه ساختمان، 
موقعیت درختان خارج از منزل را در نظر داشــته باشند 
و حتى المقــدور از ایجــاد ورودى در نزدیکى درختان 

خوددارى کنند.

طرح جدید شهردارى اصفهان در آستانه روز درختکارى

«درخت بانى» جایگزین 
«درختکارى» مى شود

 بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان در زمینى به وسعت 19 
هکتار در حال طراحى و احداث است.

 امیر حسین ماه آور پور، مدیر عامل سازمان میادین 
شهردارى اصفهان با اشــاره به اینکه این پروژه در 
ابتداى بلوار ارغوان قرار دارد، اظهار داشت: بازار بزرگ 
گل و گیاه ارغوان در دو فاز طراحى و اجرا مى شود که 
فاز اول این مجموعه شامل سالن گل هاى سرشاخه، 
سالن نهاده هاى کشاورزى، ســالن باغ و باغچه و 

سالن گل هاى آپارتمانى اســت و در فاز اول عالوه 
بر سالن هاى ذکر شــده پارك آموزشى کودکان و 
مکان هاى استراحت بازدید کنندگان طراحى شده 

است. 
مدیر عامل ســازمان میادین شهردارى اصفهان در 
ادامه افزود: فازدوم مجموعه شامل سالن پرندگان و 
ماهى هاى زینتى است که در حال طراحى است و پس 

از طراحى، اقدامات عملیاتى صورت خواهد گرفت.

مدیر کل گمرکات اصفهان گفت: آهن و فوالد بیشترین محصوالت صادراتى 
این استان است و پس از آن، پتروشیمى، فرش دستباف و ماشینى و فرآورده هاى 

لبنى قرار دارد.
رسول کوهستانى پزوه افزود: بیشترین محصوالت صادراتى استان اصفهان در 
سال جارى، آهن و فوالد به ارزش 606 میلیون دالر، محصوالت پتروشیمى به 
ارزش 176 میلیون دالر، فرش دســتباف و ماشینى به ارزش 91 میلیون دالر و 

محصوالت لبنى به ارزش 64 میلیون دالر بوده است.
مدیرکل گمرکات اصفهان اظهار داشــت: عراق با  522 میلیون دالر، پاکستان 

با 162 میلیون دالر، افغانستان با 120 میلیون دالر، ترکیه  با 71 میلیون دالر و 
ارمنستان با 34 میلیون دالر بعنوان کشورهاى اصلى هدف صادراتى گمرکات 

این استان محسوب مى شوند.
وى درباره فعالیت گمرکات اســتان اصفهان به تفکیک هر گمرك در 11 ماه 
سال جارى، اظهار داشــت : اظهارنامه هاى صادراتى گمرك اصفهان به ارزش 
604 میلیون و 660 هزار دالر و وزن یک میلیون و 173  هزار و 739 تن بوده که 
در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل از حیث ارزش 69 درصد و وزنى 18 درصد 

رشد داشته است.

عراق؛ اولین هدف صادراتى اصفهان

مدیــرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
گفت: به علت نزدیکى فصل بهار و آغاز تندبادهاى 
فصلى که توان شکستن شــاخه هاى درختان را 
دارند، دستگاه هاى خدمات شــهرى در سراسر 
اســتان باید باید به شــیوه اســتاندارد به هرس 
درختانى که به خاطر تنش هاى کم آبى و هجوم 

آفات خشک شدند، بپردازد.
منصور شیشه فروش ادامه داد: متأسفانه شاخه هاى 

این درختان به دالیلى که گفته شــد اســتحکام 
الزم را نــدارد و با وزش بادهاى شــدید، امکان 
شکستن و ســقوط آن ها در معابر عمومى وجود 
دارد. به همین خاطر، دستورالعمل هرس درختان 
را به شهردارى هاى استان ابالغ کردیم. همچنین 
اعالم شد که ســوزاندن ضایعات گیاهى و خار و 
خاشــاك به دلیل ایجاد آلودگى هوا در شــهرها 

ممنوع است. 

مدیر نمایندگى ستاد دیه استان اصفهان اظهار داشت: با شتاب 
گرفتن طرح آزادى محبوسان بدهکار در روزهاى منتهى به 
ســال نو خرســندیم از پنجم فروردین تا پایان بهمن ماه در 
مجموع تعداد 632 زندانى مرد و 20 محبوس زن که با عناوین 
محکومیت هاى مالــى و پرونده هاى ناشــى از دیه حوادث 
کارگاهى و سوانح رانندگى از بند حبس آزاد و به آغوش گرم 
خانواده بازگشته اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل (یازده ماهه سال 1399) رشد 107 درصدى داشته است.

اسدا... گرجى زاده افزود: کل بدهى 645 زندانى رهایى یافته 
رقمى بالغ بر 238 میلیارد تومان بود که در فرآیند رسیدگى با 
تالش شبانه روزى کمیته صلح و سازش این نهاد حمایتى تا 
میزان 45 درصد اصل محکومٌ به در قالب اخذ گذشت کسر شد.

وى یادآور شــد: على رغم افزایش زندانیــان جرایم غیرعمد 
اصفهان و قرار گرفتن زندان هاى این استان در صدر فهرست 
محکومان مالى و بدهکارى هاى دیه غیرعمد اما ســتاد دیه 
امید دارد در روزهاى باقیمانده از ســال با تالشــى مضاعف 
جمعیت یک هزار و 6 نفرى محبوسان را تا قدر معقولى تعدیل

 کند.

آزادى 652 زندانى غیرعمد 
اصفهانى در 11 ماه 

ابالغ دستورالعمل هرس درختان 

طراحى و احداث بازار بزرگ گل و گیاه ارغوان 



04فرهنگفرهنگ 4263چهار شنبه  4 اسفند  ماه   1400 سال هجدهم

سیاوش طهمورث:  

براى هنرمند شدن باید خیلى خاك خورد

مرجانه گلچین، هنرمند ســینما، تئاتر و تلویزیون که این روزها مشغول بازى 
در سریالى براى شبکه نمایش خانگى اســت و در هفته هاى اخیر سر صحنه 
تصویربردارى دچار سانحه شد، وضعیت جسمى اش را مساعد توصیف کرد و 
گفت:  خیلى بهترم. طبیعتاً وقتى آدم از چندین پله به طور ناگهانى پرت مى شود، 
عوارض بعدش همچنان ادامه دارد. دو ســه هفته از آن ماجرا گذشته اما هنوز 
کوفتگى هایش از جانم بیرون نرفته اســت؛ البته کار مى کنم و سر پا هستم اما 

بدنم و دست هایم هنوز درد مى کند. خداوند واقعا خیلى به ما رحم کرد.
وى با روایت حادثه اى که برایش پیش آمده اســت، گفت: سر صحنه سریال 
آقاى نعمت ا... بودیم کــه خانم هنگامه قاضیانى جلوى من بود و من پشــت 
سرشان بودم، داشتم از پله ها پایین مى آمدم گویا جلوى کفشم با پاچه شلوارم 
برخورد کرد و بهم گره خوردند و هر دو با هم از پله ها پرت شــدیم و به یک در 
آهنى برخورد کردیم. لطف خداوند شامل حالم شد و ممنونم که هر دوى ما را 

از بال نجات داد.
بازیگر مجموعه هاى طنز «خوش نشین ها»، «بزنگاه»، «شمس العماره»، «سه 
دونگ سه دونگ» و «راه در رو» درباره حضورش در سریال هاى «آنتن» و «پدر 
گواردیوال» که هر دو براى شبکه نمایش خانگى هستند، بیان کرد: امسال در دو 
سریال بازى کردم که هر دو براى شبکه نمایش خانگى هستند. سریال «آنتن» 
به کارگردانى آقاى ابراهیم عامریان که به تازگــى آن را تمام کردم و دیگرى 
سریال سعید نعمت ا... که به نظرم هر دو از جمله کارهاى خوب و عالى همراه 
با عوامل بسیار خوب هستند. براى تلویزیون هم طى این مدت پیشنهادهاى 
زیادى داشتم اما از میان آنها همین دو کار را انتخاب کردم چون احساس کردم 
کمى تکرارى بودند. سریال «پدر گواردیوال» فضاى کامًال جدى دارد و خودم 

دوست داشتم بعد از یک مدت کار طنز و کمدى، تجربه جدى داشته باشم.
مرجانه گلچین در پایان صحبت هایش به روزهاى پایانى سال 1400 و اینکه 
سال سختى براى همه مردم بود اشــاره کرد و گفت: کم کم در مقدمات سال 
جدید هستیم و امسال رو به پایان است. راســتش سالى که گذشت براى من 
شخصا خیلى خوب و مبارك نبود و سال عجیب و غریبى بود و به همان شکل 

عجیب و غریب هم در حال پایان است.  

موزه سینماى ایران در ادامه انتشار سلسله نشســت هاى تاریخ شفاهى خود به 
مناسبت زادروز «سیاوش طهمورث» بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون بخش هایى 

از گفتگوى تاریخ شفاهى این هنرمند را منتشر کرده است.
ســیاوش طهمورث با بیان اینکه در تهران محله امیریه به دنیا آمده است گفت: 
زنده یاد حبیب کاوش دوســتم بود و در یک محله زندگى مى کردیم یادم مى آید 
پول هایمان را جمع مى کردیم با هم بلیت 6 ریالى مى خریدیم و به سینما مى رفتیم 

و دو سه سانس فیلم پشت سرهم مى دیدیم.
وى ادامه داد: زنده یاد «حبیب کاوش» به آموزشگاه بازیگرى مى رفت و هرچه 
یاد مى گرفت به من که دو سال از او کوچکتر بودم نیز یاد مى داد و ما حتى تعزیه و 

نوحه خوانى هم مى کردیم و من یک زمانى مداح بودم.
طهمورث خاطرنشان کرد: روزى که مى خواستم به اداره تئاتر در آب سردار بروم 
زمانى بود که زنده یاد عزت ا... انتظامــى، زنده یاد جعفر والى، على نصیریان هم 
حضور داشتند. یادم مى آید آقاى والى به من گفت همه چیز هایى که تا به امروز یاد 
گرفتى را کنار بگذار از امروز باید از من یاد بگیرى (با خنده) و من به او گفتم چشم 

و وارد گروه زنده یاد داوود رشیدى بنام گروه تئاتر امروز شدم.
وى ادامه داد: در سال 1349 پیتربروك به ایران آمد و من براى کار با او انتخاب 

شدم و در تمرین هاى ما آقایان آوانسیان و رشیدى نیز حضور داشتند. 
وى درباره اهمیت تئاتر، گفت: گاهى شنیده مى شود که ما به سالن هم مى گوییم 
تئاتر درحالیکه سالن جایى است است که تئاتر در آن اجرا مى شود باید توجه داشته 
باشیم که تئاتر با نمایش فرق دارد و تئاتر روى صحنه شکل مى گیرد. از برخورد دو 
فکر، ایده، خرد، دانش و دیدگاه تئاتر ایجاد مى شود که هم سرگرم کننده، معانى 

دهنده و هم درگرگون کننده است، اما نمایش تنها سرگرم کننده است.
طهمورث درباره عالقمندان به بازیگرى بیان داشت: کسانى که مى خواهند وارد 
کار تصویرى سینما و تلویزیون شــوند باید تئاتر کار کرده باشند، زیرا تئاتر زمینه 
ساز همه هنر هاى نمایشى است. وقتى تئاتر کار مى کنید حداقل باید نیم ساعت بر 
روى صحنه حضور داشته باشید و در تمام این مدت باید کاراکتر را حفظ کنید. در 
تئاتر بازیگر دقیقا زندگى مى کند، اما جلوى دوربین فیلمبردارى بدین شکل نیست، 
زیرا چندین بار ممکن است یک سکانس تکرار شود. در تئاتر با نفس تماشاگر در 
ارتباط هستیم و تخیل و فکر تماشاگر را به کار مى اندازیم، اما در سینما بدین شکل 
نیست و لذت تئاتر بیشتر از فیلم است، زیرا با توجه به شخصیتى که ایفا مى کنید 

با تماشاگر در ارتباط هستید و واکنش هاى آن ها را مى بینید.
وى با اشــاره به همکارى خود با داوود میرباقرى گفت: یادم مى آید فردى آمد و 

گفت در کار آقاى میرباقرى بازى مى کنى و من هم پذیرفتم و دو نقش ساواکى و 
گورکن را بازى مى کردم که دو بازى متفاوت بود. بعد از آن در سریال آیینه بازى 

کردم و در «گرگ ها» که بازیگر و مشاور کارگردان بودم.
طهمورث با بیان اینکه زنده یاد «على حاتمى» کارگردان بسیار خوب و موفقى بود، 
افزود: حاتمى در کارنامه کارى خود هزاردستان و مادر را دارد که شاهکار بودند. 
روزى که هزاردستان را مى ســاخت درجایى من را دید و گفت همه بازیگران در 
فیلم من هستند و تو چرا حضور ندارى و من به او گفتم اگر قسمت باشد در خدمت 

هستم که متاسفانه این اتفاق نیافتاد.
وى ادامه داد: در فیلم سینمایى «گاو» مدتى دستیار داریوش مهرجویى بودم فیلم 
بسیار درخشانى بود وهمه بازیگر هاى تئاترى در این فیلم حضور داشتند. مهرجویى 
براى فیلم اجاره نشین ها از من دعوت کرد، فیلمنامه را خواندم و قبول کردم، زیرا 
من به داریوش مهرجویى معتقد هستم. او کارگردان بسیار خوبى است که فلسفه 

ســینما، لنز و کنش و واکنش بازیگر را به خوبى مى شناسد این ها مواردى است 
که هر کارگردانى نمى داند، امــا کارگردان هایى مثل داریوش مهرجویى و ناصر 

تقوایى به خوبى مى شناسند.
وى با اشاره به سریال «زیر تیغ» گفت: نقشــم در این سریال را باور داشتم البته 
به خاطر سرسختى هاى نقش شاهد ناسزا هایى هم بودم (با خنده)، اما با این حال 
مردم من را دوست داشتند و در کوچه و خیابان بسیار به من احترام مى گذاشتند. 
با تمام این تفاســیر باور کرده بودم که باید با این نقش زندگى کنم و به این دلیل 
برایم لذت بخش بود که شــخصیتى شــکل گرفته که در آدم هاى اطرافت و در 

جامعه نیز مى بینى.
طهمورث با بیان اینکه عرصه هنر مشکل ترین حرفه است، بیان داشت: ورود به 
آن آسان است، اما براى دوام آوردن، بازیگر و هنرمند شدن باید خیلى خاك خورد 

و زحمت کشید.

مرجانه گلچین: سال عجیبى داشتم

دختر محمد کاسبى گفت: بنا به تشخیص پزشکان پدر باید تحت عمل جراحى 
قلب قرار گیرد، به همین دلیل انتقال وى به بیمارســتان قلب صورت گرفته و ما 
منتظریم تا پزشــکان معالج براى انتخاب نوع عمل جراحى و ادامه روند درمان 

تصمیم نهایى را بگیرند.
یلدا کاسبى پیرامون آخرین وضعیت جسمانى «محمد کاسبى» بازیگر پیشکسوت 
ســینما، تئاتر و تلویزیون گفت: از ابتــداى دى ماه پدرم در بخش آى ســى یو 
بیمارستان عرفان بسترى بود و معالجات روى وى انجام مى شد، طى این مدت 

پزشکان تمام تالش خود براى ایجاد در وضعیت قلبى پدر را انجام دادند. 
وى در همین رابطه ادامه داد: خوشــبختانه به غیر از مشکالت جسمانى ناشى از 
بیمارى قلبى پدر از لحاظ سطح هوشیارى شرایط خوبى دارد و به راحتى با تمامى 
اعضاى بیمارســتان و خانواده ارتباط برقرار مى کند. همچنیــن افراد زیادى به 

مالقات وى آمده اند و پدر با آنها به راحتى مکالمه کرده است. 
دختر محمد کاسبى با اشاره به عمل قلب پیش رو براى محمد کاسبى خاطرنشان 
کرد: بنا به تشخیص پزشکان پدر باید تحت عمل جراحى قلب قرار گیرد، به همین 
دلیل این انتقال صورت گرفته و ما منتظریم تا پزشکان معالج براى انتخاب نوع 

عمل جراحى و ادامه روند درمان تصمیم نهایى را بگیرند.

مستند جدیدى با موضوع چارلى چاپلین "پرتره اى دقیق تر“ از زندگى "پیچیده“ ستاره 
سینماى صامت - از جمله روابط نابسامان با همسرانش  - ترسیم مى کند.

نام این مســتند « چارلى چاپلین واقعى» به کارگردانى پیتر میدلتون و جیمز اسپینى 
است. فیلمسازان براى ساخت مستند جدید به تصاویر و فیلم هاى دیده نشده دست 

یابى پیدا کردند که وارثان چاپلین در اختیار آنها قرار دادند.
میدلتون مى گوید: «وقتى شروع به ساختن فیلم کردیم، شگفت زده شدیم. بسیارى 
از مردم این تصویر را از ولگرد ریزنقش دارند، پسرى با سبیل، عصا و کاله ، و در واقع 
این نوع درك ما از او  کوته بینانه است.او شخصیتى خارق العاده و پیچیده بود و سهم 
خارق العاده اى از یک زندگى داشت. بنابراین قصد ما این بود که سعى کنیم آن را به 

تصویر بکشیم و سعى کنیم پرتره اى دقیق تر از این مرد ارائه دهیم.».
رسیدن چاپلین به سطح بى نظیرى از شهرت در اوایل دهه 1900، داستان به غایت 
غنى است، دوران کودکى او از سن چهار ســالگى، پس از اینکه پدرش خانواده آنها 
را ترك کرد، مدتى را در در خانه کار ویکتوریایى در لمبث، جنوب لندن و خارج از آن 
گذراند. و مادرش که در تیمارستان بسترى شد. همه دارماتیک است. او پس از آمدن 
به آمریکا، محبوبیتش  در سینماى صامت به حدى  رســید که در نهایت براى یک 

فیلمش 300 میلیون مخاطب داشت.
همانطور که اسپینى توضیح مى دهد: «از آنجایى که فیلم ها صامت بودند، مى توانستند 
در سراسر جهان نمایش داده شوند و افراد با هر پیشینه اى مى توانستند از فیلم هاى او 

لذت ببرند، بنابراین چاپلین به نوعى شهرت دست یافت که قبل 
از  آمدنش به سینما امکان پذیر نبود».

شاید بتوان گفت چاپلین اولین ســلبریتى بین المللى در جهان 
بود. اما در حالى که درباره تاثیر او بر فرهنگ عامه شک و شبهه اى 
نیست، وقتى صحبت از زندگى خصوصى او مى شود، این بحث وجود 

دارد که طبق استانداردهاى مدرن واقعًا  نباید از او گفت و شنید. 
این مستند به  نوجوان بودن سه همسر از چهار همسر چاپلین 

مى پردازد. لیتا گرى 12 ساله بود که در کنار او بازى کرد 
و بعداً مخفیانه در مکزیک ازدواج کردند. چاپلین در 30 

سالگى و  لیتا 16 ساله و باردار بود.
پس از طالق، او در مطبوعات  از چاپلین بدگویى کرد. زیرا در مصاحبه ها 
گفت که شوهرش در طول ازدواجشــان عصبانى مى شد، و اورا در اتاقش 

حبس مى کرد ، اسلحه را روى او مى کشید و ســعى مى کرد او را تحت فشار 
بگذارد تا سقط جنین کند.

میدلتون مى گوید: «من فکر مى کنم بــراى مخاطبان مدرن، انتظارى وجود دارد که 
حداقل به آن توجه شده است و ما بسیار تالش کردیم افرادى را پیدا کنیم که بتوانند 
درباره آن دوران صحبت کنند.براى ما، مهم این بود که بتوانیم این صداهایى را پیدا 

کنیم که در طول سال ها نادیده گرفته شده اند یا شنیده نشده اند.»

پایان است.  عجیب و غریب هم در حال

یافت که قبل 

در جهان لى
شبهه اى  ک و
 این بحث وجود

فتو شنید. 
ر چاپلین 

کرد
3

رد. زیرا در مصاحبه ها
مىشد، و اورا در اتاقش

را تحت فشار ى مى کرد او

ان مدرن، انتظارى وجود دارد که 
یم افرادى را پیدا کنیم که بتوانند 
د که بتوانیم این صداهایى را پیدا 

ده نشده اند.»

شخصیت پیچیده اسطوره سینماى جهان  در قاب مستند
«چارلى چاپلین»، نه آنطور که مى شناسید

مراسم رونمایى از کتاب «جمشید مشایخى در گفتگو با زاون قوکاسیان و ویدا مشایخى» با حضور 
نادر مشایخى و جمعى از چهره هاى تئاتر و سینما برپا خواهد شد.

این برنامه توسط مدرسه موسیقى مشایخى و انتشارات مرغابى و با همکارى موزه سینماى ایران 
یکشنبه 8 اسفند 1400 از ساعت 15 تا 17 در سالن فردوس موزه سینما برگزار خواهد شد.

جمشید مشایخى از بازیگران پیشکســوت و چهره هاى ماندگار سینما، تئاتر و تلویزیون در ششم 
آذرماه 1313 در تهران متولد شد و در  13 فروردین 1398 از دنیا رفت.

او داراى نشان درجه یک فرهنگ و هنر بود و فعالیت هنرى خود را پیش از انقالب، در سال 1336 
با بازى در نمایش «وظیفه پزشک» آغاز کرد، با فیلم کوتاه «جلد مار» در سال 42 مقابل دوربین 

رفت و دو سال بعد با فیلم «خشت و آینه» وارد سینما شد.

این بازیگر پیشکسوت در بیش از 90 فیلم سینمایى و 50 سریال بازى کرد. 
مشــایخى در دوران فعالیــت هنرى خود دو ســیمرغ بلوریــن بهترین بازیگر نقــش اول مرد 
را در جشــنواره فیلم فجر به ترتیــب براى فیلم هــاى «کمال الملک» و «گل هــاى داودى» 

دریافت کرد. 
از جمله آثارى کــه او در آن ها ایفاى نقش کرده اســت، مى توان به بــازى در فیلم هاى «گاو»، 
«قیصر»، «شــازده احتجاب»، «ســوته دالن»، «خانه عنکبوت»، «کمال الملک»، «گل هاى 
داودى»، «آوار»، «پدربزرگ»، «طلســم»، «ســرب»، «روز واقعه»، «خانه روى آب»، «یک 
بوس کوچولو»، «جرم» و «سیزده 59» و مجموعه هاى «هزاردستان»، «داستان هاى مولوى»، 

«سلطان صاحبقران»، «امام على (ع)»، «پهلوانان نمى میرند» و «ستایش» اشاره کرد.

کتاب جمشید مشایخى رونمایى مى شود

محمد کاسبى 
جراحى قلب مى شود

آریا عظیمى نژاد درباره حضورش در ســرى جدید مســابقه عصر جدید گفت: من در بین 
داوران سرى جدید مسابقه عصر جدید نیستم و داوران دیگرى جایگزین من در این مسابقه 

تلویزیونى شده اند.
وى یادآورشد: سال گذشته در آخرین قســمت از مسابقه عصر جدید اعالم کردم در فصل 
جدید این مسابقه حضور نخواهم داشت و بهتر است با حضور داوران جدید رنگ و بوى برنامه 

تغییراتى داشته باشد.
این آهنگساز شناخته شده که آثار بسیارى در زمینه ساخت موسیقى سریال هاى تلویزیونى و 
فیلم هاى سینمایى دارد درباره فعالیت جدیدش در این عرصه گفت: در حال حاضر مشغول 
فعالیتهاى شخصى ام در زمینه ساخت موسیقى هستم و سریال یا فیلمى در دستان من نیست.

وى همچنین درباره دیگر مسابقات اســتعدادیابى که در پلتفرم ها و شبکه خانگى در حال 
برگزارى است، اظهار کرد: مسابقاتى همچون «بندبازى» و مسابقات دیگر استعدادیابى را 

دنبال نکرده ام که درباره آن نظر بدهم .
یادآور مى شود بشیرحسینى دیگر داور حاضر در دوره هاى پیشین عصر جدید هم پیشتر اعالم 
کرده بود که در فصل جدید این مسابقه حضور ندارد، این در حالى است که در پخش تیزر این 
مسابقه تلویزیونى صداى رویا نونهالى و امین حیایى شنیده مى شود که نشاندهنده حضور 

این دو داور در این مسابقه است.
سرى جدید برنامه عصر جدید قرار اســت از عید نیمه شعبان مصادف با 27 اسفندماه سال 

جارى تا عید غدیر سال 1401 روى آنتن شبکه سه برود. 

فیلم جنایى و رمزآلود «مرگ بر روى نیــل» به کارگردانى «کنت برانا» در هفته 
نخست اکران در چین بزرگ ترین بازار سینمایى با فروش ناامید کننده 5/9 میلیون 

دالرى به رتبه اى بهتر از چهارم در جدول فروش هفتگى دست نیافت. 
فیلم ســینمایى «مرگ بر روى نیل» بر اســاس رمانى با همین نــام از «آگاتا 
کریستى» ساخته و «ریدلى اسکات» یکى از تهیه کنندگان این پروژه سینمایى 
است. این فیلم در واقع دنباله فیلم «قتل در قطار سریع السیر شرق» است و «کنت 
برانا»، «گال گادوت»، «لتیشیا رایت»، «آرمى هامر»، «آنت بنینگ» و «راسل 
برند» از جمله ستاره هاى این فیلم هستند. داســتان فیلم درباره سفر «هرکول 
پوآرو» براى تعطیالت به مصر است که در طول این سفر یک قتل در کشتى رخ 

مى دهد و او باید قبل از رسیدن به مقصد پرونده قتل را حل کند.
فیلم «مرگ در دریاچه نیل» تاکنون 25/9 میلیون دالر در ســینماهاى آمریکا 
فروخته تا جمع فروش جهانى این فیلم تا به امروز 75/8  میلیون دالر باشد. هزینه 

ساخت این فیلم 90 میلیون دالر بوده است.

«هرکول پوآرو»
 در چین شکست خورد

■■■

آریا عظیمى نژاد هم به فصل جدید «عصر جدید» نرفت

حبقران»، «امام على (ع)»، «پهلوانان نمى میرند» و «ستایش» اشاره کرد.

ر حال 
یابى را

 اعالم 
زر این

حضور 

ه سال 
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پس از منتفى شدن حضور مهاجم پرتغالى در پرسپولیس به 
دلیل قوانین سازمان لیگ در جذب بازیکنان خارجى، اسامى 
و گمانه زنى هاى مختلفى درباره نام بازیکن جدید مدنظر 
سرخپوشان مطرح شد اما پیگیرى ها نشان مى دهد هنوز 
کادر فنى پرسپولیس نام بازیکن جدیدى را براى مذاکره به 
باشگاه ارائه نکرده است. در همین زمینه چند بازیکن جدید 
دوباره به کادر فنى پرسپولیس معرفى شده و فیلم بازى این 
بازیکنان نیز در اختیار آنها قرار گرفته اســت تا در صورت 
موافقت کادر فنى، مذاکره با یکى از این بازیکنان از سوى 

باشگاه آغاز شود.

یحیى به دنبال 
مهاجم خارجى

04

در حالى که حدود 4 ماه قبل مشخص شد «پابلو گاویرا»، 
بازیکن بارسلونا هنوز نمى داند چطور باید بند کفش هایش 
را ببندد، تصاویر او در بازى مقابل والنســیا نشان مى دهد 
ستاره 17 ساله بارسلونا هنوز وقت کافى براى انجام این کار 
را ندارد. او با بندهاى باز براى «اوبامیانگ» پاس گل ارسال 
کرد تا توییتر کاتاالن ها بنویسد: «”گاوى“ با بندهاى باز 

هم پاس گل مى دهد.»

ستاره اى
 با عادت خاص!
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از هفته هجدهم رقابت هاى لیگ ســتارگان قطر، االهلى 
میزبان السد بود که با نتیجه تحقیرآمیز 8 بر 2 شکست خورد. 
در این بازى محمدحســین کنعانى زادگان در دقیقه 25 با 
دریافت کارت قرمز از بازى اخراج شد. السد با این برد توانست 
براى شانزدهمین بار عنوان قهرمانى لیگ را به دست آورد. 
ســرمربى تیم االهلى درباره شکست پرگل تیمش در هفته 
نوزدهم لیگ ســتارگان قطر گفت: «االهلى اگر تحت تأثیر 
اخراج محمدحسین کنعانى زادگان قرار نمى گرفت مستحق 
چنین شکست بزرگى نبود. ما با تعداد بازیکن کمترى بازى را 
برابر یکى از قدرتمندترین تیم هاى قطر و قاره آسیا به پایان 

رساندیم.»

کنعانى اخراج شد؛
 تیمش تحقیر!
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تیم فوتبال ذوب آهن باید امروز  در دربى حساس اصفهان 
به مصاف ســپاهان برود. با توجه به اهمیــت بازى روز 
چهارشنبه و موقعیت حساس ذوبى ها، مدیران باشگاه در 
جهت روحیه دادن به بازیکنان آنها را پیش از این مصاف 
شارژ مالى کردند. ذوبى ها طبق این دریافتى 10 درصد از 
مبلغ قرارداد خود را گرفتند تا میزان دریافتشان در مجموع 

به 50 درصد برسد.

شارژ ذوبى ها پیش از دربى

هفته نوزدهم رقابت هاى لیگ برتر، جام خلیج فارس، 
امروز با برگزارى هشــت دیدار خاتمه مى یابد که در 
یکى از ایــن رقابت ها تیم هاى ســپاهان و ذوب آهن 

در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم خواهند رفت.
ذوب آهن و ســپاهان امروز در یکى از حساس ترین 
شهرآوردهاى فوتبال اصفهان به مصاف هم خواهند 
رفت، دیدارى که بنا به دالیل بســیار از حساسیت و 
هیجان باالیى برخوردار بــوده و هر دو تیم به 3 امتیاز 
آن نیاز مبرمى دارند. ذوب آهن و سپاهان در حالى به 
مصاف هم خواهند رفت که نتیجه این دیدار عالوه بر 
دو تیم برگزار کننده، براى تیم هاى مس رفســنجان، 
پیکان و هوادار نیز حائز اهمیت اســت و پیروزى هر 
کدام از دو تیم مى تواند شــرایط جدول را دستخوش 

تغییر کند.
سپاهانى ها در حالى آماده میزبانى از ذوب آهن مى شوند 
که هفته گذشــته در یک بازى ضعیف و دور از انتظار 
مقابل هوادار با تســاوى بدون گل متوقف شدند و 2 
امتیاز با ارزش را از دســت دادند تا رؤیاى زردپوشان 
براى قهرمانى کم  رنگ تر از قبل شــود. ســپاهان از 
18 بازى قبلى خود 10 برد، 3 تســاوى 5 شکست به 
دست آورده و با اندوختن 33 امتیاز در رده سوم جدول 

قرار دارد.
در آن ســو ذوب آهن نیز هفته گذشــته مقابل پیکان 
شکست تلخى را پذیرا شــد تا روند ناکامى هاى این 
تیم وارد پنجمین هفته پیاپى شود. شاگردان تارتار از 
18 بازى قبلى خود 5 برد، 3 تساوى و 10 شکست به 
دست آورده و با کسب 18 امتیاز در رده دوازدهم جدول 

قرار گرفته اند.
مصاف امروز ذوب آهن و ســپاهان را مى توان یکى از 
سرنوشت ســازترین تقابل دو تیم در چند فصل اخیر 

دانست؛ سپاهان و ذوب آهن در شرایطى پاى به زمین 
بازى مى گذارند که هر دو تیم در شــرایط سختى قرار 
گرفته اند و حال و روز خوبى ندارند. نتایج سینوســى 
ســپاهان در هفته هاى اخیر، آنها را از کورس مدعیان 
دور کرده و شانس زردپوشان اصفهانى براى رسیدن 
بــه قهرمانى به پایین ترین حد خود رســیده اســت. 
سپاهانى ها با صدر جدول 11 امتیاز اختالف دارند و اگر 
در بازى امروز امتیاز از دست دهند، نه تنها دیگر شانسى 

براى قهرمانى نخواهند داشــت بلکه جایگاهشان در 
جدول نیز به خطر خواهد افتاد.

ســپاهان در فصل جــارى از نظــر کیفیــت و تعدد 
بازیکن قابل مقایســه با ذوب آهن نیست و مهره هاى 
باکیفیت تــرى در اختیار دارد، حضــور بازیکنانى مثل 
رفیعى، احمدزاده، حسینى، نورافکن، ریگى و مظاهرى 
دســت نویدکیا را براى چیدن ترکیــب دلخواهش باز 
گذاشته است. زردپوشان اصفهانى در فصل جارى در فاز 

دفاعى عملکرد خوبى داشته و حضور مظاهرى در درون 
دوروازه سپاهان، خیال نویدکیا را راحت کرده است. در 
فاز تهاجمى و خلق موقعیت، سپاهانى ها نسبت به فصل 
قبل عملکرد متوسطى دارند و افت شهباززاده و مغانلو 

نویدکیا را در شــرایط سختى 
قرار داده است.

ذوب آهن نیز در پنج بازى آخر 
خود هیچ بردى نداشــته و تنها 

یک امتیاز به دست آورده است و نتیجه اى غیر از پیروزى 
مقابل سپاهان، سبزپوشــان را به منطقه خطر نزدیک 
خواهد کرد. شاگردان تارتار در دو بازى آخرشان با وجود 
آنکه بازى خوبى را به نمایش گذاشتند، شکست خوردند. 
ذوب آهن تیمى اســت که خوب موقعیت مى ســازد و 
فوتبال روانى به نمایش مى گــذارد اما کمبود مهاجم 
باعث شــده تا تیم تارتار در فاز هجومى ضعیف ظاهر 
شود. ذوب آهن در خط میانى با حضور خدابنده لو، پویا 
پورعلى و عارف رستمى شرایط خوبى دارد، ذوبى ها در 
فاز دفاعى نیز عملکرد متوسطى از خود نشان داده اند و 

شرایط خوبى دارند.
آنچه مشخص است ســپاهان همانند دیدارهاى قبلى 
تالش مى کند بازى مالکانه اى را به نمایش گذاشته و با 
استفاده از حرکات ترکیبى، شوت هاى از راه دور و ضربات 
ایستگاهى نمایش هجومى را ارائه مى دهد. ذوب آهن 
نیز تالش مى کند با استفاده از قدرت هجومى تیمش در 
ضدحمالت پرسرعت از ضعف دفاعى سپاهان استفاده 

کند به دروازه زردپوشان برسد.
چالش اصلى نویدکیا در این دیدار مقابله با فشار روانى 
باالى ایجاد شــده بر روى بازیکنان این تیم اســت. 
سپاهانى ها مى دانند که هر نتیجه اى غیر از پیروزى در 
این دیدار، آنها را کمى از کورس قهرمانى خارج مى کند 
و همین امر فشار روانى باالیى را به آنها منتقل مى کند. 
در آن سو ذوبى ها نیز تحت فشار باالیى براى شکستن 
طلسم ناکامى ها و بهبود جایگاه شان در جدول هستند 
و همین امر مى تواند بازیکنان این تیم را تحت فشــار 

باالیى قرار دهد.
با توجه به نکات بیان شده، پیش بینى نتیجه این دیدار 
بسیار سخت اســت و باید منتظر ماند و دید در دربى 

جذاب اصفهان چه رخ مى دهد.

 سپاهان و ذوب آهن امروز در یکى از حساس ترین دربى ها به مصاف هم مى روند

چهارشنبه پر هیجان در نقش جهان
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در یکى از دیدارهاى هفته نوزدهم لیگ ستارگان قطر، تیم 
فوتبال الدحیل که یکى از حریفان آسیایى سپاهان در فصل 
جدید لیگ قهرمانان آسیاست، به مصاف تیم قطر اس. سى 
رفت. الدحیل قطر که با توجه به پیروزى السد مقابل االهلى، 
امیدى براى کســب عنوان قهرمانى نداشت و براى تثبیت 
جایگاه دومى اش تالش مى کرد، توانســت برابر قطر اس. 
سى به پیروزى 5 بر صفر دست پیدا کند تا 42 امتیازى شود و 
با توجه به فاصله 8 امتیازى با تیم رده سومى الوکره در فاصله 
ســه هفته به پایان فصل، رتبه دوم و نایب قهرمانى خود را 

تقریبًا قطعى کند.

برد 5 گله حریف سپاهان

ــه با ذوب آهن نیست و مهره هاى
ختیار دارد، حضــور بازیکنانى مثل
حسینى، نورافکن، ریگى و مظاهرى
راى چیدن ترکیــب دلخواهش باز
شان اصفهانى در فصل جارى در فاز

قبل عملکرد متوسطى دارند و افت شهباززاده و مغانلو 
نویدکیا را در شــرایط سختى 

قرار داده است.
ذوب آهن نیز در پنج بازى آخر 
خود هیچ بردىنداشــته و تنها

و همین ام
باالیى قر
با توجه به
بسیار سخ
جذاب اص

کمیتــه 
انضباطــى رأى خــود را در خصوص 
شکایت باشگاه ذوب آهن از پرسپولیس صادر کرد.

رأى کمیته انضباطى در خصوص شکایت باشگاه ذوب آهن علیه باشگاه 
پرسپولیس مبنى بر اســتفاده از دو بازیکن غیرمجاز (وحدت هنانوف و منوچهر 

صفروف) در بازى مورخ 27 دى ماه بین دو تیم، از سرى مسابقات جام حذفى کشور با 
این توضیح که فسخ بازیکنان خارجى مذکور با باشگاه قبلى پس از پایان زمان پنجره نقل 

و انتقاالت تابستانى لیگ ایران بوده و از آنجا که قرارداد این بازیکنان به عنوان سهمیه آزاد به 
ثبت رسیده مصداق بارز استفاده از بازیکن غیرمجاز مى باشد مضافاً اینکه پنجره نقل و انتقاالتى 
باشگاه پرسپولیس وفق ماده 24 مکرر FIFARSTI به دلیل عدم پرداخت بدهى هاى خارجى 

این باشگاه بسته بوده است.
 با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اســتعالم به عمل آمده از سازمان لیگ 

فوتبال و با عنایت به دفاعیات موجه باشگاه پرسپولیس و نظر به اینکه از سوى باشگاه شاکى 
مدرك مثبته ادعایى ارائه نشده است، در نتیجه به لحاظ عدم احراز تخلف مستند به 

ماده 95 مقررات انضباطى مصوب 1397 حکم بر برائت باشگاه و بازیکنان 
طرف شکایت صادر مى شود. 

رأى صادره به مدت هفت روز در کمیته اســتیناف 
قابل تجدید نظر است.

شکایت ذوب آهن از پرسپولیس رد شد

دربى اصفهان در این هفته به میزبانى ســپاهان برگزار مى شود و این 
مسابقه بیش از هر زمان دیگرى حساس شده است. مهدى تارتار و محرم 
نویدکیا با توجه به نتایجى که گرفته اند هم اکنون مورد بازخواست هواداران 
خود قرار دارند و این مســابقه مى تواند حتى روى آینده آنها تاثیر گذار باشد. 
کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامى داوران هفته نوزدهم را اعالم کرد که 
نام مهدى سیدعلى براى قضاوت دیدار حساس دربى اصفهان به چشم مى خورد. 
فرهاد مروجى و نجف پناهى کمک داوران این مســابقه هستند و احمد محمدى 
داور چهارم بازى است. همچنین اســماعیل صفرى به عنوان ناظر دربى اصفهان 

انتخاب شده است.
در هفته گذشــته مهدى تارتار شــدیدترین گالیه ها را از داورى داشت و این موضوع 
مى تواند امر قضاوت را براى سیدعلى دشــوار کند. همچنین تارتار در بازى پرسپولیس 
و ذوب آهن در لیگ برتر نیز به قضاوت این داور به شــدت معترض بود. از طرفى دربى 

اصفهان زیر ذره بین هواداران دو تیم و عالقه مندان به فوتبال در ایران 
قرار دارد و باید دید قضاوت و اداره میدان توســط این داور به چه 

شکل خواهد بود.

سوت دربى اصفهان 
در دست مهدى  سیدعلى

شک ندارم از این شرایط خارج مى شویم
هافبک ذوب آهن:

حسین شــنانى در دیدار هفته هجدهم ذوب آهن مقابل پیکان از آغاز نیمه دوم وارد زمین شد و در دقیقه 67 در 
محوطه جریمه پیکان سرنگون شــد اما داور این صحنه را تمارض تشخیص داد و شنانى را با کارت زرد جریمه 
کرد تا او تنها دو دقیقه بعد با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازى اخراج شود و تیم ده نفره ذوب آهن، این بازى را 

با نتیجه 2-0 به پیکان واگذار کند.
شنانى با بیان اینکه اشتباهات داورى به ضرر ذوب آهن از سال گذشته وجود داشته است، بیان کرد: 

ما از پارسال و از دوره آقاى رحمان رضایى همیشــه از داورى ها ضرر کرده  بودیم. نمى گوییم 
قصدى و عمدى پشت این اشتباهات وجود دارد اما یک بار هم داورى به سود ما باشد. از نیم 
فصل اول مى گوییم اشتباهات داورى؛ یک بار هم اشتباهات داورى به نفع ما باشد. امیدوارم 
دقت کنند و براى دربى اصفهان یک داور مناســب بگذارند. ما چیزى بیشــتر از حق مان 

نمى خواهیم و فقط مى خواهیم عدالت باشد و امیدوارم عدالت برقرار شود.
او بار دیگر از اخراجش در بازى با پیکان انتقاد کرد و عنوان کرد: امیدوارم داور بازى پیکان 
از قصد این کار را نکرده باشــد ولى اگر از قصد این کار را کرده امیدوارم خدا تقاص کار او 

را بدهد.
بازیکن ذوب آهن با تمجید از عملکرد این تیم در دو هفته اخیر اظهار داشــت: وقتى ما 
نتوانیم از موقعیت ها اســتفاده کنیم، یک تیمى مثل استقالل آن هم در خانه خودش، از 

موقعیت ها استفاده مى کند. بازى با پیکان هم خوب شروع کردیم و قبل از اخراج خوب 
بودیم اما بازى را باختیم. امیدوارم بدشانسى دست از سر ما بردارد و  نتیجه بگیریم 

چون واقعا حیف است این تیم و کادر سالم نتیجه نگیرد.
او ضمن حمایت از مهدى تارتار، نسبت به آینده ذوب آهن ابراز امیدوارى 

کرد و گفت: آقاى تارتار تمام تالشــش را مى کند و واقعا هیچ چیزى کم 
نگذاشته است. وقتى ما در آزادى مقابل استقالل آن فوتبال را ارائه دادیم 
یعنى واقعا چیزى کم نداریم. آقاى تارتار تمام تالشــش را مى کند اما 
وقتى توپ گل نمى شــود آقاى تارتار چه کار کند؟ کارى از دستش 
برنمى آید. وقتى تیم ما به این شــکل بازى مى کند و موقعیت ایجاد 
مى کنیم اما گل نمى شود، بدشانسى است. در بازى با استقالل به تیر 
زدیم و گلرشــان توپ را در آورد، در بازى با پیکان هم توپ را به تیر 
زدیم اما گاهى توپ گل نمى شود. من شک ندارم با همین تیم و همین 
کادر از این شرایط خارج مى شویم. هنوز 12 بازى دیگر مانده و مى توانیم 

خودمان را باال بکشیم. من مطمئن هستم که با رتبه تک رقمى لیگ را 
به پایان مى رسانیم.

شــنانى در واکنش به اینکه با توجه به برد ذوب آهن مقابل سپاهان در نیم 
فصل اول، چقدر به کسب 3 امتیاز بازى امیدوار است پاسخ داد: دور از دسترس 

نیست. در بازى نیم فصل اول مقابل سپاهان عالى کار کردیم؛ همه تیم خوب بودند 
و توانستیم بازى را ببریم. آنها هم یازده نفر هستند و ما هم یازده نفر هستیم و هر تیمى 

تالش بیشترى کند مى تواند سه امتیاز بازى را بگیرد. اگر بتوانیم مثل بازى با استقالل انگیزه 
باالیى داشته باشیم مى توانیم سپاهان را شکست دهیم.

با رد تجدید نظر خواهى باشگاه استقالل، فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا 2022 
تنها دو تیم خواهد داشت.

سایت رسمى کنفدراسیون فوتبال آســیا (AFC) نوشت که باشگاه استقالل پس 
از حذف از رقابت هاى لیگ قهرمانان آسیا 2022 به دلیل نداشتن مجوز حرفه اى، 
تجدید نظر خواهى خود را در دادگاه حکمیــت ورزش (CAS) مطرح کرد که این 

شکایت رد شده است.
AFC در خصوص این پرونده نوشت: «کنفدراسیون فوتبال آسیا از تصمیم دادگاه 

 AFC بابت رد فرجام خواهى باشگاه استقالل، علیه کمیته کنترل ورودى CAS

بابت رد مجوز باشگاه براى شرکت در لیگ قهرمانان آسیا 2022 استقبال مى کند. 
(تصمیم کمیته کنترل ورودى مطابق با بندهــاى 14.4 و 14.5 آیین نامه صدور 
مجوز حرفه اى بود.) روز 6 ژانویه 2022، کمیته کنترل ورودى به این نتیجه رسید 

که استقالل و دو باشــگاه ایرانى دیگر یعنى پرسپولیس و گل گهر سیرجان، تمام 
معیارهاى مورد نیاز آیین نامه صدور مجــوز حرفه اى را برآورده نکرده اند و مطابق 
آن، نباید مجوزهاى مورد نیاز براى شرکت در لیگ قهرمانان را دریافت کنند. در 
پى این اتفاق، باشگاه استقالل اعتراض خود را در دادگاه CAS مطرح کرد که حاال 
حکم کمیته کنترل ورودى تأیید شده است. هیچ فرجام خواهى از سوى باشگاه هاى 
پرسپولیس و گل گهر علیه حکم صادر شــده در کنفدراسیون فوتبال آسیا مطرح 

نشد.» 
تیم هاى سپاهان و فوالد، تنها نمایندگان کشورمان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 
2022 هستند. فوالد در گروه C با شباب االهلى امارات، آهال ترکمنستان و الغرافه 
قطر همگروه شده و سپاهان در گروه D مقابل الدحیل قطر، پاختاکور ازبکستان و 

برنده دیدار التعاون عربستان و الجیش سوریه صف آرایى خواهد کرد.

رد درخواست استقالل براى بازگشت به لیگ قهرمانان آسیا

فراز فاطمى مى گوید این فصل لیگ براى هواداران سرخابى ها جذاب تر شده ولى هنوز سپاهان 
مى تواند مدعى قهرمانى باشد.

فراز فاطمى که سابقه حضور در خط حمله استقالل و پرسپولیس را دارد در مورد وضعیت جدول 
در این روزهاى لیگ برتر گفت: امسال براى هواداران سرخابى یکى از لیگ هاى جذاب است 
چون حساسیت ها در باالى جدول زیاد است و با کوچک ترین لغزشى ممکن است تیم دوم به 
رده اول جدول برسد. امسال براى هواداران استقالل و پرسپولیس لیگ جذاب تر شده است. 
روند استقالل خیلى خوب بوده و چند هفته است که بازى هایش را مى برد. پرسپولیس بعد از 
یک یا دو وقفه اى که داشت در هفته هاى اخیر بازى خوبى انجام مى دهد و درنتیجه گیرى هم 
خوب عمل مى کند. دربى پیش رو در هفته هاى آینده حساسیت بیش از اندازه اى دارد و بازى 

بسیار حساسى خواهد شد.
فاطمى در مورد دربى اضافه کرد: دربى نمى تواند تعیین کننده قهرمان باشــد چون بازى ها 
چندین هفته دیگر ادامه دارد و خیلى زود است که بخواهیم این حرف را بزنیم ولى آن دربى با 
توجه به نزدیکى امتیازات، حساسیت باالترى نسبت به دربى هاى گذشته دارد اما تعیین کننده 

اصلى قهرمانى نیست ولى مى تواند مسیر قهرمانى را براى تیم برنده هموارتر کند.
او در مورد وضعیت سپاهان توضیح داد: من فکر مى کنم تا هفته هاى پایانى رقابت ادامه دارد. 
سپاهان بازى هاى رو در رو با استقالل و پرسپولیس دارد، آن بازى هاى سه امتیازى مى تواند 

براى سپاهان شش امتیازى باشد. سپاهان را من هنوز جزو مدعیان قهرمانى مى دانم.

سپاهان هنوز جزو مدعیان قهرمانى است
ستاره اسبق سرخابى ها:
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مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
آگهى مزایده پرونده اجرایى به شماره بایگانى:  140000005 

تمامت نه حبه مشاع باســتثناى بهاى ثمنیه عرصه و اعیان آن از 72حبه ششدانگ 
پالك 6185 فرعى از 16 اصلى واقع در زواره ناحیه گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 
بمساحت ششدانگ 208.06 مترمربع به آدرس زواره خیابان امام خمینى پل راه آهن 
خیابان جلوه: کوچه منوچهر محمدى قطعه چهارم سمت چپ جنب پالك 112 که در 
برنامه جامع امالك بنام مسلم عابدینى اکار زواره فرزند رحیم سابقه ثبت دارد با حدود 
ششدانگ: شماال درب و دیوار بطول نه متر و شصت وشش سانتیمتر به کوچه احداثى 
شرقا پى به پى بطول بیست و یک متر و شصت سانتیمتر به شماره شش هزار و یکصد 
و هشتاد و شش فرعى جنوبا دیواریســت بطول نه متر و شصت وشش سانتیمتر به 
شماره سه هزار و سیزده فرعى غربا به دیوار بطول بیست ویک متر و پنجاه سانتیمتر به 
شماره چهار هزار و یکصد و نوزده فرعى حقوق ارتفاقى ندارد و طبق نظریه کارشناس 
رسمى دادگسترى: ششدانگ پالك فوق عبارتســت از یکباب ساختمان یک طبقه 
مسکونى داراى عرصه به مساحت 208.06 مترمربع و داراى اعیانى به مساحت حدود 

145 مترمربع و اسکلت ساختمان از نوع بتن آرمه با سقف تیرچه بلوك بوده و کرسى 
چینى و خاکریزى داخل آن انجام شده و یک حلقه چاه دفع فاضالب نیز حفر شده و 
داراى انشعاب آب بوده و ساختمان در مرحله سفت کارى میباشد که تمامت نه حبه 
مشاع باستثناى بهاى ثمنیه عرصه و اعیان آن از 72 حبه ششدانگ پالك فوق به مبلغ 
پانصد و سى و دو میلیون و هشــتصد و هفتاد و پنج هزار ریال ارزیابى شد و از ساعت 
9 الى 12 روز چهارشنبه مورخ 1400/12/18 در اداره ثبت اسناد و امالك زواره واقع 
در زواره خیابان امام خمینى به مزایده گذارده مى شــود . مزایده از مبلغ پایه پانصد و 
سى و دو میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال شروع و به هرکس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتى که 
مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزینه 
هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد مى گردد، ضمنا چنانچه روز مزایده 

تعطیل رسمى اعالم گردد مزایده روز ادارى بعد از تعطیلى در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار خواهد شد شــرکت در مزایده  الزاما حضورى (خریدار با نماینده قانونى 
وى) و منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت تا قبل از 
حضور در جلســه مزایده و ارائه تقاضاى کتبى و کارت شناسائى معتبر میباشد .برنده 
مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورت استنکاف از واریز مابه التفاوت ظرف 
مهلت مقرر،مبلغ مذکور ده درصد مبلغ پایه) قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شــد و عملیات فروش از درجه اعتبارات و مزایده تجدید میگردد. تاریخ 
انتشــار آگهى: 1400/12/4 - م الف: 1282229 - مدیر واحد اجراى اسناد رسمى 

زواره - خیراله عصارى /12/104

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

برابر آرا صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 

و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. 
درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 2563 مورخه 1400/05/25 خانم فرزانه کافى موسوى نجف آبادى فرزند 
سید حسن ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 135/67 مترمربع قسمتى از پالك  ثبتى 
شــماره 413  اصلى واقع در قطعه10 نجف آباد واقع در  بخش 11 حوزه ثبت ملک 
اصفهان - متقاضى طبق سند رسمى57531-98/09/23 دفترخانه 179 نجف آباد 
مالک رسمى مشاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/12/04 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/12/19 - م الف: 1282998 - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - 

سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /12/105

یک اپیدمیولوژیست با اشاره به وضعیت فعلى پیک ششم 
کرونا در کشــور گفت: این تصور که واکسن قرار است 
به تنهایى معجزه کند غلط اســت؛ واکسن تنها یکى از 
مولفه هاى مقابله با اپیدمى است و سایر مولفه ها هم باید 

جدى گرفته شوند.
دکتر حمید سورى درباره علت افزایش موارد فوت طى 
روزهاى اخیر، بیان کرد: علت ایــن موضوع عدم وجود 
مراقبت فعال، مراقبت خانگى و شناســایى دیرهنگام 
بیماران اســت. از طرفى گروه هاى پرخطر مورد توجه 
خاص نیستند. توجه کنید که واکسیناسیون مهم است 
اما به تنهایى براى مدیریت شرایط کفایت نمى کند. این 

تصور که واکسن قرار است به تنهایى معجزه کند غلط 
است. درصدى از فوتى ها هم واکسن زده ها هستند؛ البته 
این اصال به معناى عدم کارایى واکســن نیست. تزریق 
واکســن الزامى اســت چون در صورت عدم تزریق آن 
مرگ و میرها خیلى بیش از چیــزى بود که االن داریم. 
نکته اساسى این است که واکسن تنها یکى از مولفه هاى 
مقابله با اپیدمى اســت و ســایر مولفه ها هم باید جدى 
گرفته شوند. مگر طى دو هفته آتى که با افزایش موارد 
روبرو خواهیــم بود چند نفر دیگر را مى توان واکســینه 
کرد؟ اگر فعال عمل نکنیم بازهم شــاهد افزایش موارد 

خواهیم بود.

محققان معتقدند اومیکرون آخرین جهش ویروس کرونا 
است که بیمارى سخت ایجاد مى کند.

«استفان بانسل» متخصص بیمارى هاى عفونى و مدیرعامل 
شرکت مدرنا، مى گوید: معتقدم سویه بعدى ویروس پس از 
اومیکرون، به اندازه ســویه هاى قبلى، عفونى و مقاوم به 
واکسن و خطرناك نخواهد بود. وى در ادامه افزود: به احتمال 
80 درصد، با تکامل اومیکرون یا تکامل کروناویروس، ما 

شاهد ویروس هاى بدخیم کمتر و کمترى باشیم.
سویه جدید اولین بار توسط مقامات آفریقاى جنوبى در اواخر 
نوامبر کشف شد و به سرعت جهان را در برگرفت. این امر 
باعث شد تا موارد ابتالء به کووید در بسیارى از کشورهاى 

غربى افزایش یابد.با این حال، روند نزولى این سویه سریع 
اتفاق مى افتد و به سرعت فروکش مى کند.

کارشناسان امیدوارند که نرخ باالى انتقال پذیرى عفونت 
همراه با ماهیت نسبتًا خفیف آن، پایان پاندمى را به زودى 
نشان دهد. این سویه افراد بسیارى را مبتال کرد که اکنون 
بخش بزرگى از جمعیت جهان در برابر آن مصونیت طبیعى 
دارند. از طرفى، تعداد فزاینده افراد واکسینه شده مى تواند به 

این پاندمى پایان دهد.
برخى کارشناسان بر این باورند که مرحله پاندمى کووید تا 
پایان سال به پایان مى رسد و انسان ها مى توانند مانند آنفلوانزا 

در کنار ویروس زندگى کنند.

واکسن 
به تنهایى معجزه نمى کند 

جهش بعدى کرونا
 خفیف تر است

مصونیت دائمى نداریم
   ایسنا | سخنگوى علوم پزشکى گیالن، «ابتال به 
کرونا موجب ایمنى در برابر اومیکرون مى شود» را یک 
باور غلط دانست و یادآور شـد: افرادى که قبال به کرونا 
مبتال شدند داراى مصونیت دائمى نیستند. دکتر فردین 
مهرابیان افزود: هرچه پوشش واکسن و میزان ایمنى در 
سطح جامعه افزایش پیدا کند، بیشتر مى توانیم به آینده 

ایمنى در برابر جهش هاى جدید امیدوار باشیم.

اصرار بر 5 روز
   ایسـنا |  معـاون درمـان وزیر بهداشـت گفته 57 
دانشـمند برجسـته در کمیته علمى سـتاد کرونـا تأیید 
کرده اند که پنج روز قرنطینه بـراى مبتالیان اومیکرون 
کفایت مى کند؛ این در حالى است که سازمان بهداشت 
جهانى به طور کلى بر قرنطینه 14 روزه براى ابتال به این 

سویۀ کرونا تأکید دارد.

دارچین علیه کروناست؟
   ایسنا |  از اوایل دوره کرونا تا امروز، این باور وجود 
دارد که خـوردن برخـى از دمنوش هاى گیاهـى و ویژه 
دارچین از ابتال به کرونا جلوگیرى و در درمان آن بسـیار 
موثر است، اما  سارا فوضى کارشناس و متخصص تغذیه 
در کردستان گفت: اینکه دارچین مى تواند از ابتال به کرونا 

جلوگیرى کند هنوز هیچ گونه سند علمى ندارد.

آگهى تغییرات
شرکت مکانیزاســیون کوهسار اصفهان 
مهر سهامى خاص به شماره ثبت 30378 
و شناســه ملــى 10260509638 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/10/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محسن اعراب 
به کدملى 1287150969 و محمد زینلى 
خورچانى به کدملــى 5659898246و 
رضــوان بهرامــى باصرى بــه کدملى 
1293521337 بعنــوان اعضاى اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. زهرا شیرازى باصرى به کدملى 
1293523917 و محمد احمدى پزوه به 
کدملى 1290845360 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1282164)

آگهى تغییرات 
شرکت ثمین سنگ سنایى سهامى خاص به شماره 
ثبت 1571 و شناســه ملى 10260625060 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/09/16 محل شرکت در واحد ثبتى خمینى 
شهر بنشانى : استان اصفهان ، شهرستان خمینى 
شهر ، بخش مرکزى ، شــهر خمینى شهر، محله 
گازدوم ، خیابان بعثت ، کوچه معلم 29 ، پالك 0 ، 
طبقه همکف ، واحد 1 - کدپستى8415666951 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى خمینى شهر (1282160)

آگهى تغییرات 
شــرکت کیمیا نوین رازى ســهامى خاص به شماره 
ثبــت 1380 و شناســه ملــى 10840077787 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/10/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد :شــعبه 
شرکت در آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله فیض ، خیابان 
آبشاراول ، بن بست شــهره [8] ، پالك - 1 ، طبقه اول و 
کد پستى به شــماره 8165664388 و شماره تماس 
03136651445 بــه مدیریت محمد رضــا آقابابائى 
کدملى5419145723 افتتاح شــد و یک تبصره دیگر 
به ماده 4 اساسنامه اضافه شــد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى شهرضا (1282183)

آگهى تغییرات
شرکت فنى و خدماتى ســتاره طالیى فریدن 
ســهامى خــاص به شــماره ثبــت 436 و 
شناســه ملى 10260091756 به اســتناد 
صورتجلســه مجمع عمومى عــادى به طور 
فوق العاده مــورخ 1400/11/02 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - نسترن شــیخى دارانى به 
کدملى 1159888124، رضا پرنده به کدملى 
1130409831 و على اکبر هاشمى سدهى به 
کدملى 1159016836بعنوان اعضاى هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - 
على زمانى دارانى به کدملى 1159503648 و 
سعید هاشمى نژاد به کدملى 1282428306 
بترتیب بسمت بازرســان اصلى و على البدل 
شرکت براى مدت یک ســال انتخاب شدند. 
- روزنامه کثیر االنتشــار نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدن 

(1282175)
2کادر

آگهى تغییرات
شــرکت فنى و خدماتى ســتاره طالیى 
فریدن ســهامى خاص به شــماره ثبت 
436 و شناسه ملى 10260091756 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مورخ 1400/11/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - نســترن 
شیخى دارانى به کدملى 1159888124، 
رضا پرنده به کدملــى 1130409831 
و على اکبر هاشــمى ســدهى به کدملى 
1159016836بعنــوان اعضاى هیئت 
مدیره بــراى مــدت دو ســال انتخاب 
گردیدند. - على زمانــى دارانى به کدملى 
1159503648 و سعید هاشمى نژاد به 
کدملى 1282428306 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدن 

(1282175)

آگهى تغییرات
شــرکت فنى و خدماتى ســتاره طالیى 
فریدن ســهامى خاص به شــماره ثبت 
436 و شناســه ملى 10260091756 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1400/11/02 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد: - نسترن شــیخى دارانى به 
کدملــى 1159888124 بعنوان رئیس 
هیئــت مدیره، رضــا پرنده بــه کدملى 
1130409831 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره و على اکبر هاشــمى سدهى 
بــه کدملى 1159016836 به بســمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره براى مدت 
دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیرعامل 
و با مهر شــرکت معتبر اســت. - ضمنا 
مدیرعامل مجرى مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى فریدن (1282186)

آگهى تغییرات
شرکت یکتا ســفر گوگد سهامى خاص 
به شــماره ثبــت 814 و شناســه ملى 
10260141350 به استناد نامه شماره 
21/76733 مــورخ 1400/11/11 
اداره کل راهدارى و حمــل و نقل جاده اى 
اســتان اصفهان و صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى به طور فــوق العاده مورخ 
1400/10/29 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد: - مجتبى موالئى به شــماره ملى 
1219735485 به عنوان بازرس اصلى 
و محمداســماعیل افخمى به شماره ملى 
1987827791 به عنــوان بازرس على 
البدل براى مدت یک ســال مالى انتخاب 
گردیدند. - نعمت اله موالئى به شــماره 
ملى 1218797398، ابوالفضل موالئى به 
شماره ملى 1219707198 و محمدصادق 
موالئى به شماره ملى 1219725031 به 
عنوان اعضاى هیئت مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى گلپایگان 

(1282189)

آگهى تغییرات
شرکت یکتا سفر گوگد سهامى خاص به شماره 
ثبت 814 و شناســه ملى 10260141350 
به اســتناد نامه شــماره 21/76733 مورخ 
1400/11/11 اداره کل راهــدارى و حمل و 
نقل جاده اى اســتان اصفهان و صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/10/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - نعمت اله موالئى به شماره 
ملى 1218797398 به ســمت رئیس هیئت 
مدیــره، ابوالفضــل موالئى به شــماره ملى 
1219707198 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و محمدصادق موالئى به شــماره ملى 
1219725031 به ســمت مدیرعامل براى 
مدت دو سال انتخاب شــدند. - کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شــرکت از قبیل چک 
، ســفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با 
امضاى مدیرعامــل و رئیس هیئت مدیره و در 
غیاب رئیس با امضاى نایب رئیس هیت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى گلپایگان 

(1282190)

تاسیس
شرکت سهامى خاص ارتباطات الکترونیک پارسى فاطر درتاریخ 1400/11/30 به شماره ثبت 70214 به شناسه ملى 14010812352 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه محصوالت و قطعات الکترونیکى و تجهیزات رایانه 
اى و دستگاه هاى جانبى رایانه و it و شبکه هاى مخابراتى و شبکه هاى رایانه اى پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح، ارائه خدمات پشتیبانى تجهیزات و قطعات و ملزومات رایانه اى و الکترونیکى، اخذ وام و تسهیالت و اعتبار از بانک ها و موسسات مالى و اعتبارى جهت تحقق اهداف شرکت، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى، 
شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و بین المللى، اعطاى نمایندگى و ایجاد شعبه در سراسر کشور و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت. 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 درب کوشک ، کوچه بازارچه شاطرباشى ، بن بست نگین ، پالك - 36 ، ساختمان مهر ، طبقه همکف ، واحد 1 کدپستى 8136945551 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین 
طى گواهى بانکى شماره 92049175 مورخ 1400/10/12 نزد بانک ملت شعبه طالقانى با کد 92049 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم مهدیه همائى نژاد به شماره ملى 0070099626 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محسن عادلى به شماره ملى 1142136401 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد مزارعى به شماره ملى 3521236706 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 با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى على رنجبر به شماره ملى 1270151177 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم مریم وفا به شماره ملى 2529694672 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 (1282176)

شیوع سویه هاى جدید ویروس کرونا در دنیا و 
ادامه دار بودن آن، تاثیرات نامطلوبى بر اقتصاد 

جهان به ویژه آسیا گذاشته است.
در حــال حاضر شــمار مبتالیان به ســویه 
اومیکرون کرونا در بســیارى از کشــورهاى 
آسیایى رشد چشمگیرى نشان مى دهد تا حدى 
که بسیارى از بیمارســتان ها حداکثر ظرفیت 
خود را به بیماران کرونایى اختصاص داده اند و 
شمار افرادى که در قرنطینه هستند نیز در حال 

افزایش است.
شیوع سویه اومیکرون کرونا در جنوب آسیا و 
اعمال محدودیتهاى کرونایى از جمله قرنطینه 
و فاصله اجتماعى تاثیرات منفى بر فعالیتهاى 

اقتصادى در این منطقه گذاشته است.
به باور شمارى از تحلیلگران اقتصادى، گرچه 
پیشتر با کاهش شمار مبتالیان به بیمارى کرونا 
تصور مى شد اقتصاد آسیا با رونق روبرو شود، 
شیوع سویه اومیکرون که روز به روز به شمار 
مبتالیان به آن افزوده مى شود، چشم انداز رشد 
اقتصادى در جهان به ویژه منطقه آســیا را در 

هاله اى از ابهام فرو برده است.
به باور کارشناسان اقتصادى، کرونا اقتصاد هند 
را نیز ویروسى کرده است. اگرچه نرخ بیکارى 
در هند در ژانویه ســال 2022 به 6/57 درصد 
رسیده که در مقایســه با مدت زمان مشابه در 
ســال گذشــته میالدى یعنى 23/52 درصد 
با کاهش رو به رو شــده، اما معضل بیکارى 
همچنان در میان جوانان این کشــور در حال 

افزایش است. به دنبال شیوع ویروس کرونا در 
هنگ کنگ و اعمال فاصله گذارى اجتماعى و 
قرنطینه سراسرى در این منطقه هم اکثر صنایع 
و شرکت هاى کوچک تا مرز ورشکستى پیش 
رفته اند. در حال حاضر در هنگ کنگ بیش از 
95 درصد از تختها کامال پر شده و تعداد افرادى 
که در این منطقه در قرنطینه به سر مى برند رو 

به افزایش گذاشته است.
در حال حاضر دولت هنگ کنگ تصمیم دارد 
شمارى بیمارستان اسکان موقت براى درمان 
مبتالیان به کرونا در این منطقه احداث کند. به 

باور شمارى از کارشناسان، دولت هنگ کنگ 
براى مهــار این میزان از مبتالیــان به کرونا 
آمادگى الزم از نظر زیرســاختهاى بهداشتى 

را ندارد.
به استناد گزارشــهاى خبرى، مالزى در سال 
2022 میالدى رشــد 5/5 تا 6/5 درصدى را 
براى خود متصور شده اما افزایش شمار روزانه 
مبتالیان به ســویه اومیکرون در این کشور 
رســیدن به این هدف را در هالــه اى از ابهام 

قرار داده است.
اگرچه بیش از 80 درصد از جمعیت 32 میلیونى 

مالزى در برابر کرونا واکسینه شــده  و دو ُدز 
واکســن را دریافت کرده اند، روز به روز شمار 
مبتالیان به ســویه اومیکــرون کرونا در این 

کشور در حال افزایش است.
آمارهاى ســازمان جهانى بهداشــت نشان 
مى دهد در 24 ساعت گذشته بیش از 26 هزار 

و 700 تن در مالزى به کرونا مبتال شده اند.
افزایش شمار مبتالیان به کرونا در کره جنوبى 
هم سبب شده است صندوق بین المللى پول 
که پیش تر رشد اقتصاد 3/3 درصدى را براى 
سال 2022 براى این کشور پیش بینى کرده 

بود؛ آنرا به سه درصد تقلیل دهد. افزایش شمار 
مبتالیان به سویه اومیکرون کرونا در جهان و 
باال رفتن نرخ تورم از مهمترین دالیل کاهش 
چشم انداز رشد اقتصادى کره جنوبى از سوى 

بانک جهانى به شمار مى آید.
بر اســاس جدیدترین آمارهاى منتشر شده، 
درحالى که کره جنوبى خود را براى انتخابات 
ریاست جمهورى در این کشور که قرار است 
20 اسفند ماه ســال جارى برگزار شود، آماده 
مى کند؛ شــمار مبتالیان روزانه کرونا در کره 
جنوبى به بیش از 100 هزار مورد رسیده است.

گزارشهاى خبرى حاکى است شیوع ویروس 
کرونا بر بســیارى از مشــاغل در کره جنوبى 
تاثیرات سوء گذاشته است. در حال حاضر «مون 
جائه این» رییس جمهورى کره جنوبى با هدف 
حل و فصل مشــکالت اقتصادى مردم این 
کشور در نتیجه شیوع ویروس کرونا از پارلمان 

این کشور درخواست کرد تدابیرى بیاندیشد.
مقامات کره جنوبى با هدف جلوگیرى از شیوع 
بیشتر کرونا در این کشــور استفاده از ماسک 
را اجبارى کرده اند. همچنین افراد خارجى در 
بدو ورود به کره جنوبى باید به مدت 7 روز در 

قرنطینه بمانند.
در حال حاضر بیــش از 86 درصد معادل 44 
میلیون نفر از کره جنوبى با جمعیت 52 میلیونى 
دو ُدز واکســن کرونا را دریافت کرده اند و 58 
درصد دیگر نیز ُدز سوم کرونا موسوم به بوستر 

را تزریق کرده اند.

سایه اومیکرون بر اقتصاد آسیا
مطالعات اخیر نشان داده اند که سکسکه هاى مداوم 
و مکرر ممکن است از عالئم ابتال به واریانت جدید 

کرونا یعنى اومیکرون باشد.
براساس تحقیقى که در سال 2020 روى یک مرد 64 
ساله صورت گرفت، مشخص شد سکسکه  بى وقفه 
فقط مى تواند نشانه اى از ابتال به کووید-19 باشد. این 
مرد مسن پس از 72 ساعت سکسکه  مداوم به کلینیک 
مراجعه کرد و آزمایش خون و اسکن ریه انجام داد. 
نتایج آزمایش ها نشــان داد که هر دو ریه بیمار دچار 
عفونت اســت و گلبول هاى ســفید خون به شدت 
افت کرده اند. عالوه بر این، تســت کروناى این فرد 
نیز مثبت شــده بود. مطالعه  دیگرى در همان سال 
روى یک مرد 62 ساله، مشخص کرد که سکسکه  
مداوم نشانه  ابتالى او نیز به کرونا بوده است. این مرد 
به مدت 4 روز دچار سکسکه شده بود؛ در نهایت به 
کلینیک مراجعه کرد و آزمایش هاى مربوط به کرونا 
روى او اعمال شد. نتیجه آزمایش کووید مثبت شد 
و نشان داد این فرد هم دچار درگیرى در هر دو ریه و 
کاهش شدید گلبول هاى سفید و پالکت هاى خون 
شده است. دو مطالعه  موردى اخیر نشان داد سکسکه 
مداوم مى تواند تنها نشانه ظاهرى ویروس جدید کرونا 
باشد. توجه به این نکته ضرورى است که مطالعات 
ذکر شده تنها روى دو نفر انجام شده و بر اساس این 
مطالعات، سکسکه به عنوان یکى از عوارض جانبى 
و نادر کووید-19 شناخته شــده است. این موضوع 
به تحقیقات بیشــترى نیاز دارد و هنوز نمى توان با 
قاطعیت گفت که سکسکه   مزمن و کرونا با هم ارتباط 

مستقیم دارند.

سکسکه نشانه  ابتال به 
کروناست؟

روى موج کووید-19
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شاید با شنیدن رقم سود زباله که بیشترش نصیب مافیاى 
زباله مى شود، هوش از ســرتان برود. براى این که بفهمید 
بازار زباله چقدر پر سود اســت، کافى است بدانید بر اساس 
گفته هاى عضو سابق شوراى شــهر تهران، این رقم فقط 
براى زباله هاى شهر تهران که روزانه حدود 9 هزار تن است، 
برابر است با 20 میلیارد تومان در هر روز که رقم ساالنه آن 
مى شود هفت هزار میلیارد تومان! حاال شما همین مورد را 
در تولید 58 هزار تن زباله کشور محاسبه کنید چیزى حدود 
45 هزار میلیارد تومان در ســال مى شود، رقمى که هوش 
از سرتان مى برد. این حجم وسیع گردش مالى لفظ طالى 
کثیف را براى زباله برازنده تر مى کند و شاید حاال راحت تر 
بتوان دلیل این را که چرا نمى شود به راحتى با مافیاى زباله 

برخورد کرد، متوجه شد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیرى از جرایم سایبرى پلیس 
فتا انتظامى کشور نسبت به انتشــار محتواى کودك آزارى 
در فضاى مجازى هشــدار داد و گفت: انتشار اذیت و آزار و 
صحنه هاى داراى خشونت علیه کودکان ممنوع و قانون گذار 
براى این موضــوع جرم انگارى کرده اســت. ســرهنگ 
على محمد رجبى اظهارداشت: متأسفانه پیشرفت تکنولوژى 
در فضاى مجازى در کشور با سرعت ارائه آموزش هاى الزم 
براى مواجهه ایمن با این فضا متناسب نبوده و این شکاف 
باعث شده فضاى ناایمنى براى کودکان به وجود آید و آنها را 

در معرض آزارها و آسیب هاى مجازى قرار دهد.

 سود سرسام آور از زباله 

آزارهاى مجازى

02

معاون اجتماعى پلیس فتا گفت: جویندگان کار با مراجعه 
به سایت هاى جعلى با حجم وسیعى از کالهبردارى رو به 
رو مى شوند.جوینده بعد از مراجعه به این صفحات، مدارك 
مورد نیاز را در اختیار شرکت یا موسسه کاریابى قرار مى دهد 
و بعد از تایید شرکت، براى کارجو شروطى تعیین مى شود. 
اینکه براى ادامه همکارى و دریافت فرم باید مبلغى را به 
سایت این شــرکت واریز کرد. اما وقتى که مراجعه کننده 
وارد این سایت ها مى شود و مبلغ مورد نیاز را واریز مى کند، 
با کالهبردارى از سوى مجرمان سایبرى رو به رو مى شود.

کالهبردارى از 
جویندگان کار

01

معاون فنى و عمران سازمان بهشت زهرا(س) در تهران 
معتقد است چیزى به عنوان ســنگ قبر دست دوم وجود 
ندارد و سنگ فروشــانى کــه خارج از مجموعه بهشــت 
زهرا(س) فعالیت مى کنند، ســنگ قبرهاى قدیمى را با 
ســاب زدن دوباره نو مى کنند. على توکلى نژاد ادامه داد: 
سنگ فروشى که مى تواند سنگ را با یک ساب زدن دوباره 
به عنوان سنِگ نو به فروش برساند، چرا از سود خود بگذرد 

و آن را به عنوان سنگ دست دوم به فروش برساند.

سنگ   قبر دست دوم
 هم داریم؟

آگهى تجدید مناقصه عمومى
 یک مرحله اى شماره 1400/08/ن  

اداره ارتباطات و اطالع رسانى  اداره کل  راه و شهرسازى استان اصفهان

چاپ اولچاپ اول
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نماید، بدینوسیله از شرکتهاي داراي صالحیت و رتبه بندي با رعایت ظرفیت کاري دعوت می گردد 
براى دریافت اسناد مناقصه تا روز پنجشنبه مورخ 1400/12/12 به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 
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احداث تقاطع 
غیرهمسطح سه 
راهى سد - چادگان

5 راه101,149,584,2065,100,000,000

رئیس مرکــز تعامالت بین المللــى معاونت علمى و 
فناورى اعالم کرد بیــش از 200 نفر از متخصصان 
غیر ایرانى موفــق به دریافت تســهیالت اقامت در 

ایران شدند.
پرویز کرمى درباره حمایت از نخبــگان غیر ایرانى، 
گفت: مهاجرت یکى از فرصت ها و تهدیدات جدى این 
روزهاى کشورهاى مهاجرفرست و مهاجرپذیر است. 
پدیده اى که اگر به نحو مناسبى مدیریت شود مى تواند 
براى کشورها منافع مالى و انســانى به همراه داشته 
باشد. ایران هم با توجه به همجوارى با برخى کشورها 
یا جاذبه هاى مختلفى که دارد ســال ها است میزبان 
مهاجرانى از کشورهاى مختلف است که برخى از آنها 

نخبگان علمى و دانشى هستند.
وى گفت: ایران نزدیک به 4 دهه اســت که جمعیت 
باالیى از مهاجران را میزبانى مى کند. بسیارى از این 
مهاجران با وجود مشکالت زیادى که سر راه تحصیل 
و کسب و کارشان در ایران بود توانستند موفقیت هاى 
باالیى کســب کنند و به عنوان نخبگان دانشــى و 

تخصصى در ایران بمانند.

کرمى افزود: استفاده درســت از این ظرفیت عظیم 
انسانى به دغدغه اى بدل شده بود که معاونت علمى و 
فناورى ریاست جمهورى با اجراى برنامه همکارى با 
متخصصان و کارآفرینان بین المللى به آن پاسخ داد و 
حمایت هاى ویژه اى را براى متخصصان و کارآفرینان 
غیرایرانى در نظر گرفت.  به گفته کرمى، آنها مى توانند 
با داشتن دفترچه اقامت ویژه، به جز حق راى؛ از همه 

حقوق شهروندى در ایران برخوردار شوند. 
کرمى ادامه داد: بر اســاس آمارهاى موجود؛ تاکنون 
بیش از 450 نفر از متخصصــان غیر ایرانى حاضر در 
کشور شناسایى و بیش از 200 نفر از متقاضیان موفق 

به دریافت این حمایت شدند.
وى بیان کرد: در این برنامه «حمایت هاى پژوهشى و 
انگیزشى از نخبگان غیر ایرانى»، «تسهیل فرآیندهاى 
بروکراتیک براى اعطاى خدمات پایه شــهروندى به 
دارندگان کارت اقامت ویژه»، «ایجاد انگیزه در مدیران 
بخش دولتى براى تسهیل موانع کســب و کار افراد 
خارجى»، «اخذ مجوز کسب و کار و احداث مطب» و 

«تملک دارایى ها» نیز تعریف شده است.

200 نخبه غیر ایرانى اقامت در کشور را گرفتند
رئیس مرکز تعامالت بین المللى معاونت علمى و فناورى: مهاجرت یکى از فرصت ها و تهدیدات جدى این روزهاى کشورهاى مهاجرفرست و مهاجرپذیر است

مسئول سازمان بسیج طالب اســتان مرکزى گفت: 
آموزش طالب زن و مرد در راستاى کاهش آسیب هاى 
اجتماعى یکى از برنامه هاى ســازمان بســیج طالب 
و روحانیان اســتان است. حجت االســالم ابوالفضل 
رجبى با اشاره به اقدامات بسیج طالب استان در حوزه 
آسیب هاى اجتماعى اظهار داشت: سازمان بسیج طالب 
و روحانیان استان مرکزى با توجه به برنامه هاى ابالغى 
با سازماندهى طالب و روحانیان در چند عرصه ورود پیدا 

کرده و فعالیت مى کند.
وى افزود: محور نخســت در حوزه کاهش آسیب هاى 
اجتماعى است که در سطح کشــور و استان با معضل 
اجتماعــى طــالق، اعتیــاد، اختالفــات خانوادگى، 

بزهکارى ها رو به رو هســتیم و پس از آسیب شناسى 
ریشه مشکالت به جز فقر عدم برقرارى ارتباط درست 

بین خانواده و فرزندان و زوجین است.
مسئول سازمان بســیج طالب و روحانیان سپاه روح ا... 
اســتان مرکزى ادامه داد: آموزش طالب زن و مرد در 
راستاى کاهش آسیب هاى اجتماعى یکى از برنامه هاى 
سازمان بسیج طالب و روحانیان استان است که طالب 
باید به صورت تخصصى آموزش ببینند تا بتوانند رسالت 

خود را به درستى انجام دهند.
رجبى تصریح کرد: هر روحانى با توجه به اینکه در حوزه 
تحصیل مى کند مى تواند در زمینه مشاوره فعالیت کند 
بنابراین دوره هاى مشاوره براى طالب برگزار مى شود 

و پس از گذراندن دوره ها به مراکز آســیب پذیر اعزام 
مى شوند.

وى بیان کرد: در استان مرکزى 6 محله و اراك 4 محله 
آسیب پذیر شناسایى شده که طلبه هاى آموزش دیده در 
زمینه مشاوره طالق، اعتیاد و غیره با همکارى معاونت 
اجتماعى نیروى انتظامى و مراکز مشــاوره حوزه هاى 

علمیه اقدام مى کنند.
مسئول سازمان بسیج طالب و روحانیان سپاه روح ا... 
اســتان مرکزى عنوان کرد: خانواده هــا در محله هاى 
آسیب پذیر توسط پایگاه هاى مقاومت بسیج شناسایى 
مى شوند و کارگاه هاى مشــاوره و آموزشى براى آنها 

برگزار مى شود.

طالب به محله هاى آسیب پذیر استان مرکزى اعزام مى شوند

معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستایى وزارت 
کشور، مسئله اصلى در شــرایط کنونى را مهاجرت به 
کالن شهرها خواند و تاکید کرد: توانمندسازى شهرهاى 
کوچک و روســتاها به کنترل روند مهاجرت در کشور 

کمک مى کند.
مهدى جمالى نژاد گفت: مهاجــرت یکى از مهم ترین 
مسائل شهرى در کشور است که براى مدیریت بهینه 
نظام شهرى و روســتایى نیازمند توجه اصولى به این 

موضوع هستیم.
وى افزایش حاشیه نشــینى و اســکان غیررسمى را 
یکى از معضالت فعلى برخى کالن شــهرهاى کشور 
دانست و اظهار داشت: افزایش حاشیه نشینى، گسترش 

آسیب هاى اجتماعى از قبیل فقر، طالق و سرقت را به  
دنبال دارد.

معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستایى کشور بر 
تقویت و توانمندسازى مبادى مهاجرت  در کشور تأکید 
و تصریح کرد: در حال حاضر مهم ترین نمود مهاجرت، 

رفتن از شهرهاى کوچک به بزرگ است.
به گفته جمالى نژاد، ارتقاى زیســت بوم کســب وکار، 
اشتغال پایدار و توسعه روســتاها و شهرهاى کوچک و 
میانى مى تواند سهم مؤثرى در کاهش زنجیره مهاجرت 

داشته باشد.
وى ادامه داد: ضرورت دارد با هماهنگى اســتانداران 
سراسر کشور و توجه جدى به سیاست هاى ابالغى مقام 

معظم رهبرى، رویکردى تعادل بخش در توسعه شهرى 
به خصوص با محوریت استان هاى کم برخوردار داشته 

باشیم و روند مهاجرت را در کشور مدیریت کنیم.

مسئله اصلى در شرایط کنونى مهاجرت به کالنشهرهاست

دادستان عمومى و انقالب کاشان گفت: رفع مشکالت و 
آسیب هاى اجتماعى یک وحدت رویه جمعى میان نهادهاى 

مرتبط را مى طلبد.
روح ا... دهقانى با بیان اینکه یکى از مهمترین اولویت ها در 
حال حاضر پیشگیرى از جرم است، ابراز داشت: در این راه 
باید تمام دستگاه هاى مربوطه پاى کار بیایند چراکه حل 

مشکالت و آسیب هاى اجتماعى یک وحدت رویه جمعى 
را مى طلبد. وى با اشاره به اینکه در سال بیش از 100 هزار 
پرونده در دادسراى کاشان تشــکیل مى شود، گفت: این 
بازپرس مجبور است طى یک روز پرونده هاى مختلفى را 
مورد بررسى قرار دهد و این موضوع ممکن است حتى منجر 

به اشتباه در نحوه رسیدگى شود.

رفع معضالت اجتماعى نیازمند وحدت عمل است

مدیرعامل ســازمان رفاه، خدمات و مشارکت هاى 
اجتماعى شهردارى تهران تأکید کرد: باید به گونه اى 
با بحث آسیب هاى اجتماعى مواجه شویم که گویى 

افراد آسیب دیده عضوى از خانواده خود ما هستند.
احمد احمدى صدر به تشکیل قرارگاه آسیب هاى 
اجتماعى در تهران اشاره کرد و افزود: مدل قرارگاهى 
یک طرح نظامى نیست بلکه یک طرح هم افزایى 
و هم کالمى است و در این مدل با هم افزایى همه 
نهادها به حل معضالت آسیب هاى اجتماعى کمک 

خواهد شد.
احمدى صدر با اشاره به اینکه تمامى دستگاه هاى 
متولى در امر کاهش آسیب هر هفته در جلسه قرار 
گاه اجتماعى کنار هم و شانه به شانه به آسیب شناسى 

طرح ها و برنامه ها مى پردازند، تصریح کرد: در 14 
جلسه برگزار شــده، تصویب 168 مصوبه در این 
جلسات یکى از اقدامات اساسى بوده است ، مصوباتى 
که به اذعان بسیارى از نهادهاى دولتى، سالهاست 

که در سازمان ها مسکوت مانده بود.
دبیر قرارگاه اجتماعى در بخشى از سخنانش تاکید 
کرد: با هم افزایى همه دستگاه هاى متولى در امر 
کاهش آسیب توانستیم 280 خانه پالك قرمز که 
منبع بزه در تهران محســوب مى شوند را تعیین و 

تکلیف نماییم.
وى همچنین با تأکید بر اینکه سازمان هاى مردم نهاد 
و تشکل ها در این امر مى توانند قرارگاه را یارى کنند، 
افزود: شــهر تهران بیش از 10 هزار هیئت مذهبى 
دارد هرکدام از آنــان اگر بخواهند تنهــا درمان و 
بازگشت به خانواده یک فرد معتاد را بر عهده بگیرند 

بیش از 10 هزار معتاد ساماندهى خواهد شد.
احمدى صدر وجود بیش از سه هزار مسجد در تهران 
را امرى مهم برشمرد و گفت: باید به مرحله اى برسیم 
که کنترل و رفع آسیب در محالت توسط مردم اجرا 
و نهادینه شــود و اینطور میغتوان آسیب هاى شهر 

تهران را کاهش داد.

لزوم حل آسیب هاى اجتماعى از طریق محالت

رئیس پلیس آگاهى ناجــا از اجراى طرح ویژه براى 
مبارزه با قاپ زن هاى تلفن همراه در اســتان هاى 

مختلف کشور، خبر داد.
سردار محمد قنبرى گفت: در راستاى تشدید مبارزه 
با ســرقت هایى که ممکن اســت احساس امنیت 
شــهروندان را به مخاطره بینــدازد؛ طرح عملیاتى 
منســجم و مطابق با جغرافیاى وقوع جرم تدوین و 
در بهمن ماه سال جارى با بهره گیرى از امکانات در 
اختیار و گشت هاى واکنش سریع پلیس آگاهى در 

سطح استان هاى هدف به مرحله اجرا درآمد.
وى افزود: در نتیجه اجراى طرح یاد شده، تعداد 319 
فقره سرقت تلفن همراه کشف و تعداد 133 سارق 
قاپ زن که بیشتر آنان حرفه اى بودند، دستگیر و براى 

انجام مراحل قانونى تحویل مراجع قضائى شدند.

رئیس پلیس آگاهى فرماندهى انتظامى کشور با تاکید 
بر برخورد قاطع با این گونه جرایم، تصریح کرد: پلیس 
آگاهى آمادگى دارد نسبت به شناسایى و دستگیرى 
سریع مجرمان به ویژه افراد ســابقه دار اقدام کرده 
و بر هم زنندگان نظم و امنیــت جامعه را به چنگال 

قانون بسپارد.

اجراى طرح ضربتى مبارزه با قاپ زن ها

سرپرســت بهزیستى اســتان تهران از شناسایى و 
جذب 2556 کودك کار و خیابان در سطح استان طى 
9 ماهه سال جارى خبر داد و گفت: از این تعداد 383 
کودك در مراکز نگهدارى سازمان اسکان داده شدند.
ســمانه زمانى درخصوص رویکرد و نگاه بهزیستى 
در دوره جدید سازمان براى ســاماندهى کودکان 
کار و خیابــان، اظهار کرد: رویکرد اصلى ســازمان 
در ســاماندهى کودکان کار و خیابــان، حمایت از 
این کودکان و خانواده هــاى آنها با هدف محور کار 
کودك با تأکید بر رعایت رویکرد دوستدار کودك و 
در چارچوب اهداف کمى تعیین شده در قانون برنامه 

ششم توسعه است.
وى ادامه داد: از این رو، اهــداف اختصاصى در این 
زمینه پیشــگیرى و برطرف کــردن مخاطرات و 
آسیب هاى ناشى از حضور و کار کودك در خیابان و 
پدیده کار کودك بر کودك، خانواده و جامعه، بازتوانى 
کودکان کار و خیابــان و خانواده هاى آنها از طریق 
افزایش توانایى هاى تحصیلــى و حرفه اى و ارتقاء 
مهارت هاى سازگارى کودك و افزایش توانایى هاى 
شغلى، مالى و سرپرســتى در خانواده، ارتقاء کیفیت 

زندگى کودکان و خانواده آنها، ایجاد همگرایى بین 
عملکرد و فعالیت هاى پراکنده در سازمان بهزیستى و 
سایر سازمان هاى دولتى و غیردولتى ذیربط به منظور 
جلوگیرى از اتالف منابع، تداخــل و بعضًا تعارض 

اقدامات اجرایى است.
زمانى افزود: در تمامى موارد، بــا خانواده کودکان 
جذب شده نیز ارتباط برقرار شده و در زمینه حمایت 
و بازتوانى آنان اقدامات متنوعى صورت گرفته است. 
از این تعداد کودك شناسایى و جذب شده، بیش از 
80 درصد اتباع خارجى و کمتر از 20 درصد آنها ایرانى 
هستند که در اغلب موارد کودکان اتباع فاقد مدارك 
هویتى هستند. همچنین، 28 درصد از این کودکان 

دختر و حدود 72 درصدشان پسر هستند.
وى با بیــان اینکه طبق آمار جمع آورى شــده در 9 
ماهه سال جارى از کودکان شناسایى و جذب شده 
به سازمان، بیش از 75 درصد کودکان داراى والدین 
هستند و با آنها زندگى مى کنند و تنها 2 درصد آنها هر 
دو والد را از دست داده اند، گفت: در اغلب موارد والدین 
به دلیل اعتیاد یا فقر شــدید قادر به تامین خانواده 
نیستند و کودکان ناچار به تامین مالى خانواده هستند. 

شناسایى 2556 کودك کار و خیابان در پایتخت
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قیمت ماهى در ایــران به دلیل قاچــاق آن و افزایش نرخ 
خوراك این آبزى در ســال 1400 افزایش چشمگیرى پیدا 
کرد و دیگر در سفره کمتر خانواده ایرانى مشاهده مى شود. 
البته گروهى از فعاالن بازار بى توجهى به عرضه ماهى به بازار 
داخلى را دلیل اصلى گرانى ماهى تلقى مى کنند. قاچاقچیان 
با قاچاق آبزیان به کشــورهاى حاشــیه خلیج فارس دالر 
دریافت مى کنند. همین موضوع قاچاق قابل توجه ماهى به 
کشورهاى همسایه را جذاب کرد. بررسى ها نشان مى دهد 
هر کیلو ماهى سالمون نروژى 750 هزار تومان قیمت دارد. 
قیمت هر کیلو ماهى سفید درســته 325 هزار تومان است. 
قیمت ماهى قزل آال پرورشى هم که سال گذشته 30 هزار 

تومان بود حاال به 70 هزار تومان رسید.

حذف شده جدید از سفره 
ایرانى ها
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