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علت خروج 
ناگهانى 153 شهر از 
وضعیت قرمز کرونا

تاالب گاوخونى به نام اصفهان سند خورد 
3
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جزئیات 
زمین خوارى 

بزرگ در 
فریدونشهر

عضو کمیته علمى کرونا با بیان اینکه در سراسر دنیا 
یک روند کاهشى ناگهانى در سویه اومیکرون را 

شاهد هستیم که این بر خالف مشاهدات در سویه 
دلتا است، در عین حال گفت: اما از نظر پاندمى هنوز 

در شرایط غیرعادى هستیم و خواهشم از...

رئیس دادگسترى شهرستان فریدونشهر در پى 
اخبار منتشر شــده در مورد زمین خوارى در این 
شهرســتان، با اشــاره به اقدام منابع طبیعى در 
پیگیرى این موضوع، از جریان داشتن این پرونده 
در دادگاه کیفرى و عدم صدور حکم براى آن تا 

این لحظه خبر داد.  
روز شنبه خبرى از قول فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان در رابطه با کشف یک مورد زمین خوارى 

از اراضى ملى کشور...

تخریب تخریب 100100 ساخت و ساز غیرقانونى در حریم زاینده رود ساخت و ساز غیرقانونى در حریم زاینده رود
معاون استاندار با اشاره به آمار یک سال گذشته خبر داد؛معاون استاندار با اشاره به آمار یک سال گذشته خبر داد؛

3

تکلیف 85 هزار هکتار از اراضى ملى استان اصفهان در مرز مشترك با استان یزد روشن شد

طارمى فراتر از یک مهاجم است
تغییر 180 درجه اى سرمربى پورتو؛

سرمربى پورتو بعد از چشم پوشى از درخشش طارمى در بازى با التزیو 
از ستاره ایرانى اش تمجیدى ویژه کرد.

سرخیو کونسیسائو، ســرمربى پورتو بعد از درخشش مهدى طارمى 
ستاره تیم ملى کشورمان براى این تیم مقابل التزیو در لیگ اروپا 

ترجیح داد تا از عملکرد فردى این...
8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

افتتاح 
مجموعه ورزشى 

شهداى 
گارماسه

دومین شهردار هم به شوراى شهر اصفهان نیامد!
نوبت به على البدل سوم رسید
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استاندار تأکید کرد؛استاندار تأکید کرد؛

پیگیرى بازگشت پیگیرى بازگشت 
حق اصفهان حق اصفهان 

از مالیات هاى از مالیات هاى 
پرداختىپرداختى

3

  خیلى ها فکر مى کردند من   خیلى ها فکر مى کردند من 
پسر حمید لوالیى  هستم

یوسف تیمورى:یوسف تیمورى:

غیرعلنى هاى غیرعلنى هاى 
هسته اى هسته اى 
قالیبافقالیباف

2

اتحادیه شرکت هاى تعاونى روستایى شهرستان تیران و کرون در نظر دارد: 
به استناد مصوبه جلسه شماره 310 هیئت مدیره یک دستگاه خودرو سمند 
تیپ LX-EF7-1700 رنگ نقره اى متالیک مدل 1388 دوگانه سوز را از 

طریق مزایده (قیمت پایه بانظر کارشناس رسمى) به فروش برساند. 
1ـ فرصت شرکت در مزایده از تاریخ ثبت آگهى 7 روز مى باشد. 

2ـ هزینه کارشناسى و آگهى مزایده با برنده مزایده مى باشد. 
لذا متقاضیان جهت دریافت فرم و کسب اطالعات بیشتر به دفتر اتحادیه 

واقع در تیران، ابتداى بلوار شهیدبهشتى غربى مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 09131314099

آگهى مزایده (نوبت دوم)

اتحادیه شرکت هاى تعاونى روستایى شهرستان تیران و کرون

م یى و ی ر مپ یى و ی ر پ

سالروز مبعث حضرت رسول اکرم محمد مصط فى(ص) مبارك باد

طارمى
سرمربى پو
ستاره ایر از
سرخیو کو
ستاره تی
ترجیح

سومین نمایشگاه حمایت از ســاخت داخل در صنعت 
پتروشیمى با نگاه ویژه به صنایع پاالیشى و پتروپاالیشى 

به مدت 3 روز از 2 الى 4 اسفندماه در کیش برگزار شد.
انتقال دانش فنى، انجام خدمات مهندســى، تولید مواد 
شــیمیایى، کاتالیســت ها، قطعات و تجهیزات صنعت 
پتروشــیمى، ارائه خدمات تعمیر و نگهدارى و بازرسى 
فنى، حمایت و استفاده از توان شرکت هاى دانش بنیان و 

فناور از جمله اهداف برگزارى این رویداد بود.
نشســت با مدیــران عامــل بانک ها با هــدف جلب 
مشــارکت آنها در طرح هاى توسعه اى شرکت پاالیش 
نفت اصفهان و دیدار بــا دانش بنیان ها و تولیدکنندگان 

داخلى به منظور تأمین تجهیزات مورد نیاز و اقالم قابل 
ساخت پاالیشگاهى از  برنامه هاى دکتر محسن قدیرى  
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در  نمایشگاه 

ساخت داخل بود.
سومین نمایشگاه حمایت از ســاخت داخل با نگاه ویژه 
به صنعت پاالیش و پتروپاالیش با حضور 350 شرکت 
و بنگاه اقتصادى فعال در عرصه هاى «پتروپاالیشــى، 
پتروشیمى و پاالیشى»، «سازندگان تجهیزات صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمى» و «شرکت هاى دانش بنیان و … 
در نمایشــگاه بین المللى جزیره کیش روز چهارشنبه 4 

اسفندماه به کار خود پایان داد.

حضور شرکت پاالیش نفت اصفهان در  نمایشگاه حمایت از ساخت داخل 

دبیر ســتاد برگزارى مراســم هفته منابــع طبیعى و 
آبخیزدارى اصفهان از اجراى 13 طرح و برنامه در این 

استان به مناسبت هفته منابع طبیعى و روز درختکارى در 
اسفند جارى خبر داد.

عباس قاســمى رامشــه افزود: برگزارى مراســم روز 
درختکارى به صورت مشترك با ســپاه صاحب الزمان 
(عج) استان و برگزارى مراسم روز درختکارى به صورت 
مشترك با ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان برنامه هایى است که براى روز اول هفته منابع 

طبیعى در نظر گرفته شده است. 
وى ادامه داد: برپایى سیاه چادر در پارك حاشیه اداره کل 
منابع طبیعى اصفهان همراه با برگزارى نمایشــگاهى 
از زندگى و آداب و رســوم بهره برداران منابع طبیعى و 

عشایر استان با همکارى اتحادیه تعاونى هاى کشاورزى 
و منابع طبیعى مهر استان اصفهان برنامه هاى روز دوم را 
تشکیل مى دهد.  دبیر ستاد برگزارى مراسم هفته منابع 
طبیعى و آبخیزدارى اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
مراســم رونمایى از حدنگارى (کاداستر) اراضى ملى و 
دولتى استان همزمان با شهرستان هایى که باالى 95 
درصد پیشرفت فیزیکى داشــته اند با هماهنگى اداره 
کل ثبت اسناد و امالك اســتان و با دعوت از مسووالن 
قضایى به همراه مانور یگان حفاظت در منطقه سجزى 
و تقدیر از کارکنان یگان نیروى انتظامى برنامه هاى روز 

سوم خواهد بود. 

اجراى 13 طرح به مناسبت هفته منابع طبیعى در اصفهان 

نیروگاه هاى ذوب آهن اصفهان بــراى تامین برق در 
فصول گرم سال مهیاتر مى شوند.

ایرج رخصتى، سرپرســت مدیریت عامــل ذوب آهن 
اصفهــان بــه اهمیــت نیــروگاه هــاى شــرکت و 
فعالیت هاى مربوط به تامین آب مــورد نیاز خط تولید 
با توجه به در پیش بودن فصول گرم ســال و مشکالت 
احتمالى در تامین آب و برق حاصل کمبود آب همچون 

سنوات گذشته اشــاره کرد و گفت: تعمیرات زودهنگام 
نیروگاه هاى شرکت آغاز شــده و جلسات بازدیدهاى 
میدانى به طور منظم انجام مى شــود تا شــرایط براى 
فعالیت حداکثــرى آنها فراهــم شــود و در نتیجه، با 
مشکالت ناشى از قطع برق که در سال جارى شاهد آن 

بودیم، مواجه نشویم.
ذوب آهن اصفهان داراى چهار واحد نیروگاه حرارتى با 

ظرفیت بیش از 220 مگاوات است که عمده خوراك آن 
از گازهاى فرآیندى خط تولید بوده است.

توان تولیدى این نیروگاه ها به نحوى است که جایگزین 
نیروگاه هاى تولید برق شــبکه سراسرى حداقل براى 
مصرف داخل کارخانه است. در واقع اگر این نیروگاه ها 
فعالیت نکنند کل برق مصرفى توسط شبکه سراسرى 

باید تامین شود.

نیروگاه هاى ذوب آهن در فکر تأمین برق
معاون ورزشى و تفریحى ســازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان از برگزارى هفتمین جشنواره 

فرهنگى ورزشى مدارس علمیه اصفهان خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات ســازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان، احسان بعیدى درباره اهداف 
برگزارى این جشنواره اظهار کرد: طالب حوزه علمیه که به 
عنوان مبلغ دین شناخته مى شوند مى توانند نقش موثرى 

در تبلیغ فرهنگ ورزش ایفا کنند.
وى افزود: در همین راستا ورزش ابتدا باید به عنوان یک 
اصل در برنامه هاى حوزه قرار گیرد تــا طالب در حوزه 
ورزش قهرمانى به عنوان الگویــى براى جوانان معرفى 

شوند. معاون ورزشى و تفریحى سازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشى شهردارى اصفهان با بیان اینکه برگزارى جشنواره 
ویژه طالب مى تواند گامى موثر براى ورود حوزه علمیه به 
ورزش قهرمانى باشد، ادامه داد: با توجه به همین موضوع، 
هفتمین جشنواره فرهنگى ورزشى مدارس علمیه اصفهان 
را با همکارى مرکز مدیریت حوزه هاى علمیه استان برگزار 

کردیم.
گفتنى است؛ جشــنواره فرهنگى ورزشى مدارس علمیه 
اصفهان به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانى و یادمان 
400 شهید طلبه و روحانى در رشته هاى فوتسال و والیبال 

هفته اول اسفندماه در ورزشگاه توانا برگزار شد.

هفتمین جشنواره فرهنگى ورزشى مدارس علمیه اصفهان برگزار شد

در مراسم جداگانه اى مدیران جدید آبفاى نایین و هرند 
آغاز به کار کردند. 

در این مراسم محمد على عباسى به عنوان 
مدیر آبفاى نایین و مهدى شــمس بگى به 
عنوان مدیر آبفاى هرند معرفى شــدند و از 
خدمات محمد رضا خامســى مدیر ســابق 
آبفاى نایین که به افتخار بازنشــتگى نائل 

گردید، قدردانى به عمل آمد. 
معاون برنامه ریزى و تحقیقات شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان در این مراسم با 
اشاره به اهمیت تامین آب شرب مردم شهرها 
و روســتاهاى ساکن در شهرســتان هاى 
شرقى اســتان، از مدیران جدید این مناطق 
خواســت از هم اکنون برنامــه ریزى الزم 
براى تامین آب شــرب مورد نیاز مشترکین 

در روزهاى پایانى امســال و ماه هاى گرم ســال آینده 
را انجام دهند. 

مجتبى قبادیان با بیان این که پس از یکپارچه ســازى 
شرکت هاى آب و فاضالب شــهرى و روستایى، تعداد 

32 روستا در شهرستان هرند و 186 روستا در شهرستان 
نایین تحت پوشش خدمات آبفاى استان اصفهان قرار 

گرفتند گفت: در مجموع 949 روستا در سراسر استان از 
خدمات شرکت آب و فاضالب استفاده مى کنند. 

وى افزود: به منظور افزایش سطح خدمات 
به روســتاییان، آبفاى استان اصفهان سال 
گذشته، طرح 100-300 را به اجرا درآورد که 
بر اساس آن در مدت 100 روز بیش از 300 
کیلومتر از شــبکه هاى توزیع و انتقال آب 
روستایى مورد اصالح و بازسازى قرار گرفت. 
در این مراســم همچنین نصرتى، فرماندار 
شهرستان نایین و همتیان معاون فرماندار 
شهرســتان هرند در ســخنانى از خدمت 
رسانى شرکت آب و فاضالب به شهروندان 
و روستاییان این دو شهرستان کویرى تشکر 

کردند. 
اضافه مى شــود این مراسم روز چهارشنبه  
چهارم اسفندماه جارى در فرماندارى هاى نایین و هرند 

برگزار شد.

مدیران جدید آبفاى نایین و هرند معرفى شدند

ابراهیمى ابراهیمى 
در جمع بهترین هادر جمع بهترین ها
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مدیرکل دفتر صنایع خــودروى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: از زمان آخریــن تعدیل قیمت خودرو براى 
دو خودروساز بزرگ کشور تاکنون، قیمت اکثر خودرو هاى 
تولیدى بین 2 تا 14 میلیون تومان کاهش یافته اســت. 
سهیل معمارباشى درخصوص برنامه هاى وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت به منظور تنظیم بــازار خودرو و کاهش 
قیمت ها، افزود: وزارت صمت با دو خودروساز بزرگ کشور 
توافق کرد و آنهــا نیز تعهد دادند از زمــان آخرین تعدیل 
قیمت ها (که 18 آذر ماه امسال اتفاق افتاد) تا انتهاى سال 
بتوانیم قیمت ها را کاهش دهیم.وى بیان کرد: بررسى هاى 
این وزارتخانه و پایش مستمر قیمت ها حاکى است در اکثر 

خودروها از حدود 2 تا سه میلیون تومان تا حتى 14 میلیون 
تومان (در خــودروى پژو 207 دنــده اتوماتیک) تاکنون 
تعدیل قیمت اتفاق افتاده است. معمارباشى ادامه داد: برخى 
نوسانات در بازار از جمله اتفاقاتى همچون کمبود و کاهش 
«چیپست» و عدم تأمین آنها منجر به عرضه کمتر خودروها 
شده است، همچنین نوسان در سایر بازارها و عدم اطمینان 
مردم از وضعیت سیاســى و به نتیجه رسیدن یا نرسیدن 
برجام انتظاراتى را شکل داده که در بازار خودرو تأثیرگذار 
شده است. وى خاطرنشان کرد: طى روزهاى آینده تا پایان 
سال خودروسازان برنامه هاى فروش فورى و پیش فروش 

خود را به صورت منظم اجرایى خواهند کرد.

نماینده تبریز جزئیاتى از جلســه غیر علنى نمایندگان و 
گزارش قالیباف درباره آخرین وضعیت مذاکرات وین را 
تشریح کرد. احمد علیرضا بیگى گفت: آقاى قالیباف عنوان 
کرد دیگر این ســئوال که در مذاکرات بمانیم یا نمانیم 
مطرح نیســت، ما باید در مذاکرات بمانیم و آن را پیش 
ببریم. نماینده تبریز در مجلس ادامه داد: رئیس مجلس 
گفت این موضوع مطرح است که ما باید چگونه مذاکرات 
را پیش ببریم تا براى ما انتفاع اقتصادى داشته باشد، البته 
در این انتفاع اقتصادى حفظ ساختار هسته اى ایران بر هر 
چیز دیگرى تقدم دارد .علیرضابیگى افزود: آقاى قالیباف 
اظهار کرد که در مذاکرات بخشــى از خواســته هاى ما 

برآورده شده اما هنوز موضوعات حل نشده اى وجود دارد 
که بیشتر به تضمین ها باز مى گردد، ما هم متوجه هستیم 
که این موضوع مستلزم زمان اســت و ما هم خودمان را 
ملزم مى دانیم که تعهداتمان پایاپاى و متعادل انجام شود.

وى اظهار کرد: آقاى قالیباف در این نشســت همچنین 
عنوان کرد که یکى دیگر از موضوعاتى که ما بر روى آن 
تأکید داریم بحث پادمان است که باید حل و فصل شود 
و تحریم ها به خصوص تحریم هاى هســته اى برداشته 
شود. نماینده تبریز گفت: رئیس مجلس عنوان کرد که 
مذاکرات هنوز نهایى نشده و باید مراحل تصویب و تأیید را 

طى کند.

کاهش 2 تا 14میلیونى
 قیمت خودرو ها

غیرعلنى هاى هسته اى 
قالیباف

براى «صیانت پیشه» ها…
  اقتصادآنالین|وزیر سابق ارتباطات و 
فناورى اطالعات در واکنش به خبر راه اندازى 
اینترنت ماهــواره اى در اوکراین ارائه خدمت 
بهتر در فضاى مجــازى را مؤلفه اى از قدرت 
دانســت. محمد آذرى جهرمى نوشت: امروز 
در فضاى مجــازى مؤلفه  «قــدرت» با ارائه 
خدمت بهتر به مردم حاصل مى شود. اگر شما 
خدمت مناسب (البته مناسب از دیدگاه مردم) 
براى آنها فراهم نکنیــد، دیگران خواهند کرد.  
تمام محدودیت هاى غیرمعقــول بر اینترنت، 
بازاریابى مستقیم براى نسل آینده اینترنت هاى 
ماهواره اى اســت. تاوان سیاســتگذارى هاى 
اشتباه، سنگین است. حکمرانى غلط، ابزارهاى 
حکمرانى و تنظیم گیرى را براى همیشه از بین 
مى برد. این را همه مى دانند! اما مجدد و مکرر 

نوشتم براى «صیانت پیشه» ها...

پنت هاوس
 470میلیارد تومانى! 

قیمت هایى که در سایت هاى    عصرایران|
فروش مسکن در تهران مشاهده مى شود بعضًا 
خارج از عرف است. روز هفتم اسفندماه 1400 
یک پنت هــاوس 850 مترى در نیــاوران به 
قیمت 470 میلیارد تومان براى فروش عرضه 
شده که نرخ هر متر مربع آن 552 میلیون تومان 
است! این در حالى اســت که خانه هاى بسیار 
گرانقیمت در شــمال تهران بین 100 تا 150 
میلیون تومان در هر متــر مربع قیمت گذارى 
مى شود و متوســط نرخ هاى قطعى معامالت 
در منطقه یــک پایتخت متــرى 70 میلیون 

تومان است.  

شیطنت بود!
  خبرآنالین|«پیام بیباج»، مسئول برگزار 
کننده ماراتــن کیش درباره ویدیوى منتشــر 
شده از این مسابقات که نشــان مى دهد چند 
شرکت کننده مسیر را گم کردند و نظم ماراتن 
به هم خورده اســت گفت: این یک شــیطنت 
کوچک، کوتاه و 10 ثانیه اى در یک مسابقه 42 
کیلومترى و 6 ساعته بود. دو دونده 5 متر را با 
شیطنت اشتباه دویدند وصدایشان هم در فیلم 
مشخص است که یکى مى گوید به این سمت 
برویم و دیگرى سمت دیگرى را مى گوید و در 

انتها نیز به مسیر برمى گردند.

تعیین تکلیف
 سهام عدالت متوفیان

  پانا| مدیرعامل شرکت ســپرده گذارى 
مرکزى اوراق بهادار و تسویه وجوه اعالم کرد 
که ســهام عدالت بیش از سه میلیون متوفى تا 
شــش ماه آینده به وراث و افراد تحت تکفل 
واگذار مى شود. محمد باغستانى تصریح کرد: 
تاکنون حدود سه میلیون نفر از صاحبان سهام 
عدالت فوت کرده اند که با احتســاب وراث و 
افراد تحت تکفلشان، ســهام آنها باید به حدود 
12 تا 15 میلیون نفر واگذار شود. وى در ادامه 
گفت: طراحى ســامانه براى واگذارى ســهام 
عدالت متوفیان به وراث در دست انجام است و 
پیش بینى مى کنیم تا حدود شش ماه دیگر این 

سامانه به سرانجام برسد.

شهادت افسر یگان  ویژه
  ایرنا| فرمانــده انتظامى خراســان رضوى 
از شهادت افســر یگان ویژه خراسان رضوى در 
درگیرى با دو نفر از اوباش در حاشیه شهر مشهد 
خبر داد. ســردار محمدکاظم تقوى افزود: افسر 
وظیفه شناس یگان ویژه خراسان رضوى ظهر روز 
جمعه گذشــته در جمعه بازار حاشیه شهر مشهد، 
هنگام انجــام وظیفه و براى بررســى مدارك دو 
شرور موتورسوار به ضرب چاقوى این افراد مجروح 
شده بود که بامداد هشتم اسفندماه به فیض عظیم 

شهادت  نائل آمد.  

براى اجتناب از جنگ جهانى 
  انتخاب| «جو بایدن»، رئیس جمهورى آمریکا 
در مصاحبه اى ، از تحریم هاى گسترده اى که ایاالت 
متحده علیه روسى اعمال کرده است، دفاع کرد و گفت 
این مجازات ها تنها راه اجتنــاب از یک جنگ جهانى 
است. بایدن گفت: شما دو گزینه دارید. یا جنگ جهانى 
را شــروع کنید و به جنگ فیزیکى با روسیه بروید. یا 
مطمئن شوید که کشورى که خالف قوانین بین المللى 

عمل مى کند بهاى انجام آن را مى پردازد.

برداشتن اولین قدم 
«بوریس جانســون»، نخســت وزیر    انتخاب|
انگلیس گفت: تصمیم محدودسازى دسترسى برخى 
بانک هاى روســى به سیســتم بین المللى سوئیفت، 
اولین گام در جهت حذف کامل روسیه از سیستم مالى 
جهانى است. انجمن ارتباطات مالى بین بانکى جهانى 
(سوئیفت) هم اعالم کرد آمادگى دارد پس از «دستور 
قانونى» مناســب، تحریم برخى بانک هاى روسى را 

اجرا کند.

چند درصد مخالف صیانتند؟
  روزنامه اعتماد|یک نظرســنجى معتبر در 
مرداد ماه امسال نشان داد، 74 درصد از شهروندان ایرانى 
که از طرح صیانت خبردار شده بودند، مخالف تصویب 
و اجراى آن هستند. داده هاى همان نظرسنجى حاکى 
از آن بود که 14/5 درصد پاسخ دهندگان یعنى حدود 9 
میلیون نفر در سطح ملى از طریق رسانه هاى اجتماعى 
کسب درآمد مى کنند و این با احتساب وابستگى زندگى 
حداقل دو نفر دیگر از خانواده یعنى وابسته بودن مستقیم 
زندگى قریب 27 میلیون انسان به حوزه اى که هر روز 

به بهانه اى در معرض تحدید و تجدید قرار مى گیرد.

«کیهان» علیه توافق
  برترین ها|روزنامه «کیهان» در یادداشــتى در 
آســتانه توافق احتمالى ایران و آمریکا نوشت: به نظر 
مى رسد که عدم توافق بهتر از توافق بد است و آنچه باید 
در دستور کار تیم مذاکره کننده کشورمان قرار گیرد این 
است که ضمن پافشارى بر اصول و شروط ملت ایران 
(لغو تحریم ها، راســتى آزمایى مؤثر و ارائه تضمین از 
سوى آمریکایى ها) نشان دهند که ریل دیپلماسى کشور 
در دولت سیزدهم تغییر کرده و جمهورى اسالمى ایران 

معطل برجام نمى ماند.

خطر واقعى آمریکاست
  ایسنا| هیئت دیپلماتیک چین در توییتر فهرستى 
از کشورهاى بمباران شده توسط آمریکا پس از جنگ 
جهانى دوم را منتشر کرد و نوشت: هرگز فراموش نکنید 
که تهدید واقعى براى جهان کیســت. این سند شامل 
فهرستى از 20 کشــور در سراسر جهان بود که ایاالت 
متحده در امور داخلى آنها دخالت کرده یا آنها را بمباران 

کرده است. 

شرط «فارس» براى توافق
مواضع و تحرکات داخلى آمریکا نشان    فارس|
مى دهد احتمال زیر میز زدن آمریکایى ها در مذاکرات 
کم نیست. آنچه در واشنگتن مشاهده مى کنیم، ادامه 
بازى «توافق بــا دموکرات» و «خروج از آن توســط 
جمهوریخواه» است. بر همین اساس اگر تضمین هاى 
الزم از واشنگتن گرفته نشــود، توافق چندان سودى 

براى ایران نخواهد داشت.

بعد از 38 سال 
پیکر شهید عبدالقادر مرادى که در سال هاى    برنا|
دفاع مقدس توســط گروهک دموکرات در ســقز به 
شهادت رســیده بود، روز جمعه 6 اسفند تفحص شد. 
گروه هاى تفحص شهدا موفق شــدند برابر گزارشات 
مردمى پیکر این شهید را اطراف روستاى باشماق از توابع 
شهرستان سقز استان کردستان تفحص و کشف کنند. 
کشاورز شهید عبدالقادر مرادى در سال 62 توسط عناصر 

گروهک حزب منحله دموکرات به شهادت رسید. 

خبرخوان

ناخدا «حسین حیدرى نژاد»، متولد سال 1352، صیاد، 
اهل جاســک. تاریخ بندرعباس نام این مرد فداکار را از 
یاد نخواهد برد. ده ها نفر ســه شــنبه هفته گذشته در 
ساحل سوروى بندرعباس شاهد مبارزه این مرد با امواج 
سهمگین دریا بودند. او براى جان سه انسان دل به خلیج 
فارس زد. گزارش روزنامه محلى «صبح ساحل» در بیان 

جزئیات این حادثه را بخوانید:
ساعت حدود 3 بعدازظهر سه شنبه سوم اسفندماه، ناخدا به 
همراه همکارانش بر روى شناور صیادى در ساحل سورو 
مشغول فعالیت بود که ناگهان جیغ و فریاد هاى زن جوانى 
توجهش را جلب کرد. او متوجه شــد دو دختر بچه در 20 
مترى ساحل در حال غرق شدن هستند، دوان دوان خود را 
به محل رساند و شناکنان به سمت دختران حدود 10 تا 12 
ساله در نزدیکى لنگرگاه رفت؛ اما مادر بى تاب و بى قرار، 
خود دل به دریا زد تا فرزندانش را نجات دهد، ولى شنا بلد 

نبود و در تالطم دریا گرفتار شد.
لحظات نفسگیرى بود. حسین موفق شــد دو دختر را 
از غرق شــدن نجات دهد و آنها را به ســاحل برساند. 
کوچک و بــزرگ، پیر و جوان در ســاحل نظاره گر این 
حادثه بودند. مرد فداکار بدون لحظه اى درنگ خود را به 
مادر دختران رســاند، اما زن در حال غرق، از ترس تقال 
مى کرد، دست وپا مى زد و سعى مى کرد خود را به سطح 
آب برســاند به همین علت نجات را براى ناجى سخت 
کرده بود، حسین با تمام خستگى و باوجود اینکه توانش 
را از دست داده بود ســعى کرد زن جوان را از آب بیرون 
بکشد و او را به نزدیک ســاحل برساند، افراد حاضر هم 

به کمک آمدند.

مرد دیگر رمقى برایش نمانده بود و در شلوغى و هیاهوى 
مکان و به دلیل آب گرفتگى ریه هایش بى هوش شــد 
و بدن نیمه جانش در دریا فرورفت. مــرد فداکار از دید 

همگان پنهان شد. جمعیت حاضر متوجه غرق شدن او 
نشدند و به خیال اینکه صیاد است حتماً خود را نجات داده 
است به کمک آن سه نفر رفتند که مسافر بودند. زن و دو 

دختر پس از بهبودى از محل دور شدند...
«عبدا... نورى زاده»، پسرعمه مرحوم حیدرى نژاد بابیان 
اینکه از حسین یک دختر 7 ساله به نام «زهرا» به یادگار 
مانده است گفت: «نیم ساعتى از حادثه گذشته که بدن 
حسین بر روى آب قرار گرفته بود و عابران و همکارانش 
که فکر مى کردند او خود را نجــات داده و به خانه رفته 
است با دیدن او شوکه شدند، ســریعًا او را از آب بیرون 

کشیدند و اورژانس را خبر کردند.»
تیم اورژانس به محل رسیدند متوجه شدند حداقل 45 
دقیقه اى از غرق شدن او گذشته اســت، با احیاى این 
مرد میانســال او به زندگى بازگشت، ولى در بیمارستان 

مشخص شد او دچار مرگ مغزى شده است.
همســر و فرزنــد او، چنــد روزى بــراى دیدوبازدید 
از خانواده شــان به جاســک رفته بودند و از این اتفاق 
خبرى نداشــتند تا اینکــه به همســرش گفتیم حال 
حســین خــوب نیســت و او در بیمارســتان متوجه 
موضوع شــد.  لحظات ســختى بود، دو روز حسین با 
مرگ دســت وپنجه نرم مى کرد امید این را داشــتیم 
که حالش بهبــود یابد، ولى متأســفانه لحظه به لحظه 
وضعیت جسمانى اش بدتر مى شــد، حتى خانواده خود 
را آماده کــرده بودند براى اهداى عضــو که جان افراد 
دیگرى نجات یابد، ولى او در عصر پنج شــنبه گذشته

 ایست قلبى کرد.
زنده یاد حسین حیدرى نژاد که در آخرین لحظات توانسته 
بود همه اعضاى خانواده غرق شده را از خطر مرگ حتمى 
نجات دهد عصر جمعه در آرامستان جاسک در کنار قبور 

خانواده و آشنایانش آرام گرفت.

روایت فداکارى یک صیاد در نجات جان 3 نفر از دریا

تراژدى در ساحل بندرعباس

ســفارت روســیه در تهران از پست 
توییترى اخیر سفارت انگلیس در ایران 
در محکومیت حمله کرملین به اوکراین 

انتقاد کرد. 
ســفارت روســیه در ایران در  توییتر 
نوشــت: «با توجه به انتقاد کشورهاى 
غربــى از عملیات نظامى روســیه در 
اوکراین به ویژه پست سفارت انگلیس 
در ایران در توییتر، سفارت فدراسیون 
روسیه در ایران اعالم مى نماید:  آنهایى 
که در سال 1999 شهرهاى غیر نظامى 
صربستان را تحت بمباران قرار دادند و در سال 2003 به طور غیر قانونى به خاك عراق تجاوز کردند، آنهایى که لیبى و 

سوریه را ویران کردند و از افغانستان فرار ننگین داشتند حق اخالقى ندارند روسیه را محکوم کنند.»
روز شــنبه  ســفیر انگلیس در تهران در توییتى با انتقاد از حمله روســیه به اوکراین و با تأکید براینکه ما در کنار مردم 
اوکراین ایســتاده ایم اعالم کرد که در راســتاى حمایت از اوکراین، پرچم این کشور در ســفارت انگلیس برافراشته 

شده است.

نماینده کارگران در شــوراى عالى کار با بیان اینکه در 
جلسه روز شنبه شــورایعالى کار درباره حداقل دستمزد، 
سه طرف دیدگاه هاى خود را بیان کردند، گفت: به جمع 
بندى خاصى نرســیدیم، صحبت هاى مقدماتى انجام 
شــد و بنابراین در جلسات آتى ســر اصل مطلب بحث 

خواهیم کرد.
محمدرضا تاجیک با بیان اینکه جلسه بعدى شنبه هفته 
آینده برگزار مى شود، اظهار کرد: امیدواریم به یک اجماع 

بهترى برسیم.

وى بیان کــرد: توقع مــا این بــود که در این جلســه  
کارفرمایان یک عددى را براى دستمزد اعالم کنند. اگر 
رقم مطرح مى شد، کمى دیدگاه ها را نزدیک مى کردیم. 
نماینده کارگران در شوراى عالى کار افزود: دیدگاه جامعه 
کارگرى ســبد معیشــت، هزینه زندگى و نحوه صحیح 
محاســبه تورم براى خانوار کارگرى اســت؛ بنابراین، 
از نظر مــا جلســات در صورتى مى تواند بــراى جامعه 
کارگرى مثبت باشــد که دیدگاه هــاى طرفین نزدیک

 به هم باشد.

دبیر شــوراى عالى برنامــه ریزى 
علوم پزشــکى وزارت بهداشــت با 
اشــاره به جنگ اوکراین و بازگشت 
دانشجویان ایرانى از این کشور اظهار 
داشت: در کشــور ما رقابت سنگینى 
براى رشــته هایى مانند داروسازى 
و دندان پزشــکى در جریان است و 
پذیرش دانشــجویان از اوکراین در 
دانشگاه هاى داخل به دور از عدالت 
آموزشى است که شعار دولت فعلى 

است.
غالمرضا حســن زاده با بیان اینکه 
دانشــگاه هاى اوکراین مورد تأیید 

وزارت بهداشت نیستند افزود: ما راهکارهایى را دیدیم تا دانشجویان اوکراینى در صورت برگشت به کشور 
در بعضى از رشته هاى کارشناسى درخواست بدهند و مورد بررسى قرار گیرد.

دبیر شوراى عالى برنامه ریزى علوم پزشکى وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: ما براى رشته هاى پزشکى 
نیاز به تخت هاى بیمارستانى و شرایط آموزشى مناسب داریم و نمى توانیم با پذیرش دانشجو از دانشگاه هاى 

غیرتأیید کیفیت آموزشى را تحت تأثیر قرار بدهیم.
وى گفت: با توجه به شرایط جنگ، امکان تحصیل دانشجویان علوم پزشکى اوکراین در رشته هاى کارشناسى 
علوم پزشکى ایران فراهم شده است اما امکان ادامه تحصیل دانشجویان در رشته هاى پزشکى و دندانپزشکى 
فراهم نیست. تعداد دانشجویان ایرانى در اوکراین 1424 نفر است، حدود یکهزار دانشجوى علوم پزشکى در 

اوکراین تحصیل مى کنند که اغلب دانشجویان رشته هاى پزشکى و دندانپزشکى هستند.
وى تأکید کرد: از سال 2019 مصوبه بازگشــت دانشــجویان ایرانى براى ادامه تحصیل در دانشگاه هاى 
علوم پزشکى کشــور لغو شده اســت؛ اما اکنون وزارت بهداشت براى دانشــجویان اوکراین استثناء قائل 
شده است. دانشــجویان ایرانى خارج از کشــور پس از فارغ التحصیلى و ارزیابى مى توانند در داخل کشور

 فعالیت کنند.

در آســتانه تعطیالت نوروز، اگرچــه وزارت میراث 
فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى به عنوان متولى 
سفر تأکید بر منطقى و ارزان شدن قیمت خدمات دارد، 

اما تا کنون اقدامى در این راستا صورت نگرفته است. 
درحال حاضر، قیمت تورهاى نوروزى چابهار، کیش، 
قشم و حتى شیراز از یک ســفر معمولى به شهرهاى 
وان و اســتانبوِل ترکیه و ایرواِن ارمنســتان گران تر 

تمام مى شود. 
براساس تبلیغات نوروزى آژانس هاى مسافرتى، یک 
تور  چهار روزه به جزایر قشــم، هرمز و بندرعباس که 
با هواپیما انجام مى شــود، حدود 7/5 میلیون تومان 
براى یک نفر قیمــت دارد. درحالــى که قیمت یک 

تور چهارروزه به اســتانبول ترکیه با اقامت در هتلى 
هم کیفیت با هتل تور قشم و هرمز، حدود پنج میلیون 
تومان است و قیمت تور شش روزه استانبول با همان 
کیفیت خدمات، براى هر نفر به هفت میلیون تومان 
مى رســد. هرچه کیفیت و ســتاره هتل در استانبول 
باالتر باشد طبیعتًا به همان نســبت، نرخ ها افزایش 

پیدا مى کند.
تور معمولى کیش براى سه شب که خدمات آن شامل 
هتل، حمل و نقل فرودگاهى و بلیت رفت و برگشت 
هواپیماست، در حالت معمول هر نفر حدود پنج میلیون 
تومان براى یک نفر قیمتگذارى شــده است. اگرچه 
با انتخاب هتل هاى ارازن تر و کم ســتاره که خدمات 

نازلى دارند، مى توان تور حدود 2/5 میلیون تومان هم 
پیدا کرد. از طرفى، هزینه تور با اقامت در لوکس ترین 
هتل جزیره کیش تا 12 میلیــون تومان براى هر نفر 
مى رسد که خدمات آن شــامل بلیت رفت و برگشت 
هواپیما، سه شب هتل، صبحانه و ناهار و حمل و نقل 

فرودگاهى است.
تور چهارروزه چابهار نیز که طوالنى ترین مسیر هوایى 
داخل کشــور را دارد، براى نوروز هر نفر تا حدود 10 
میلیون تومان رسیده است. درحالى که تور چهار روزه 
ارمنستان حدود هشــت میلیون تومان قیمت گذارى 

شده است.
تور چهارروزه ماسوله (گیالن) که زمینى و با اتوبوس 

انجام مى شود هر نفر تا حدود چهار میلیون تومان در 
بازار سفرهاى نوروزى تبلیغ شده است.

تور چهارروزه کرمان نیز اگر با هواپیما انجام شــود تا 
پنج میلیون براى یک نفر هزینه برمى دارد. تور یزد که 
معموًال با اتوبوس اجرا مى شود نیز حدود چهار میلیون 
تومان براى هر نفر قیمــت دارد. هزینه تور چهارروزه 
شــیراز با هواپیما از مرز هفت میلیون تومان نیز براى 

یک نفر در نوروز عبور کرده است.
طبیعتــًا نــوع و کیفیــت خدمــات، قیمــت این 
تورها را جابه جــا مى کند، امــا آنچه در بازار ســفر 
مشــاهده مى شــود قیمت تورها حول همین مبالغ 

مى چرخد. 

شیراز، کیش و چابهار، رکورد ترکیه و ارمنستان را زدند!

بگومگوى روس و انگلیس در تهران

حداقل دستمزد تعیین نشد

وزارت بهداشت: 
دانشگاه هاى اوکراین مورد تأیید  نیستند
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ورود سامانه بارشى جدید 
کارشـناس پیش بینـى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهـان گفـت: سـامانه بارشـى جدیـد در روزهاى 
پنجشنبه و جمعه، وارد استان مى شود. ابراهیم هنرمند 
اظهار کـرد: نقشـه هاى هواشناسـى بیانگر اسـتقرار 
جوى نسـبتًا پایدار طى دو روز آینده روى استان است 
و وضعیت جوى در این مدت در اکثر مناطق استان به 
شکل صاف تا قسمتى ابرى، گاهى وزش باد پیش بینى 
مى شـود. وى افزایش ابر را تنها پدیـده قابل توجه در 
ساعات بعداز ظهر و شب روزهاى دوشنبه و سه شنبه 
دانست و ادامه داد: دماى هوا در اکثر مناطق استان 2 

تا 3 درجه کاهش خواهد یافت.

کنترل قیمت ها در بازار استان 
سـخنگوى سـتاد تنظیم بازار اصفهان گفـت: توزیع 
در شبکه هاى مختلف از جمله فروشـگاه هاى بزرگ 
و کوچـک و شـبکه هاى مجـازى در حـال توزیـع 
و از نظـر فراوانـى بـا هیـچ مشـکلى روبه رو نیسـت. 
حسـین ایراندوسـت بیان کرد: برنج داخلى مشـمول 
قیمت گذارى نیسـت ولى برنـج تنظیم بـازار در حال 
توزیع اسـت و متقاضیان مى توانند بـا مراجعه با جهاد 
کشـاورزى مقدار مورد نیـاز را دریافـت و توزیع کنند. 
ایراندوست با اشـاره به توزیع اقالم اساسى براى شب 
عید خاطرنشان کرد: عرضه اقالم اساسى مانند سیب 
زمینى، گوشت منجمد مرغ، گوشت گوساله و گوسفند، 
تخم مرغ و برنج شـده است. سـهمیه میوه استان نیز 

وارد شده و از قبل از عید شروع به توزیع مى کنیم.

ثبت اختراع آجرى در دهاقان
اختراع عضو هیئت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
دهاقان بـا عنوان «آجر سـبز ژئوپلیمـرى بهبودیافته 
با الیاف مقـاوم در برابر حرارت» به ثبت رسـید. بابک 
بهفروز گفت: یکى از صنایع آالینده در جهان، تولیدات 
سـیمان و آجر اسـت که بـه ازاى تولید هر تـن آجر و 
سیمان، مقدار قابل توجهى دى اکسـید کربن را وارد 
هوا مى کند. وى گفـت: اختراع آجر سـبز ژئوپلیمرى 
بهبودیافته با الیاف مقاوم در برابر حرارت، طرحى است 
که در چند سال گذشته روى آن مطالعه صورت گرفت 

و وقت زیادى براى ساخت آن صرف شد. 

کشف گنج یاب 
فرمانـده انتظامـى بویین میاندشـت گفـت: ماموران 
انتظامى شهرستان ، مستقر در ایست و بارزسى شهید 
سـاالرى این شهرسـتان در بازرسـى از یک دستگاه 
خودروى سوارى یک دستگاه گنج یاب خارجى کشف 
کردند. سرهنگ علیمرشد فریدنى افزود: دراین زمینه 
یک نفر دسـتگیر و پس ازتشـکیل پرونده ، به همراه 
خودرو و دستگاه گنج یاب تحویل مراجع قضایى شد.

ساماندهى 
نیروهاى آرامستان ها

نیرو هاى سازمان آرامستان هاى اصفهان ساماندهى 
مى شوند. مدیرعامل سازمان آرامستان هاى شهردارى 
اصفهـان گفـت: نیرو ها بـر اسـاس آزمون و رسـته و 
سابقه احراز و جذب خواهند شـد. على حاجیان افزود: 

نیرو هاى فعال از این سیستم خارج نخواهند شد.

فرونشست زمین 
در کویر بادرود

در دهـه اخیر برداشـت بى رویـه از منابع آبـى منطقه 
بادرود موجب فرونشسـت و شـکاف عمیـق در کویر 
این منطقه شده است. مسئول انجمن حافظان محیط 
زیسـت بادرود گفت: دلیل اصلى فرونشسـت در این 
دشـت بهره بردارى بى رویه از منابـع آب زیرزمینى و 
خالى شدن ذخیره سـفره آب زیرزمینى منطقه است. 
عبدالعظیم شـکارى افزود: این نشست موجب ایجاد 
ترك و شـکاف هایى در زمین شده و بر الگوى جریان 
آب زیرزمینى و سـطحى، کیفیت آب هاى زیرزمینى، 
شکل سطح زمین و سیل خیزى مناطق تاثیر گذاشته 

است.

خبر

سازمان پارك ها و فضاى ســبز شهردارى اصفهان که 
مسولیت صیانت و نگهدارى از سرمایه ارزشمندى چون 
فضاى سبز شهر را بر عهده دارد در این راستا مسوولیتى 

جدى تر و مهم تر بر دوش دارد.
این ســازمان به دنبــال طراحى و اجــراى طرح هایى 
اســت که ضمن نگهدارى از فضاى سبز شهرى نسبت 
به کاهش مصرف میزان آب و صرفــه جویى در آن نیز 

گام هاى بلندى بردارد.
یکى از طرح هاى قابل توجه این سازمان در این زمینه، 
طرح حذف گونه هاى نیازمند به آب فراوان و جایگزینى 

گیاهان مقاوم به کم آبى است.

مدیرعامل ســازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهــان درباره این اقــدام گفت: هرچند بســیارى از
 گونه هــاى گیاهِى نیازمند بــه آب فــراوان راندمان 
اکولوژیک بیشترى براى شهر دارند اما متاسفانه به دلیل 
شیوع خشکسالى و ضرورت کاهش میزان مصرف آب 
ناچاریم گونه هاى مقــاوم را هرچند راندمان اکولوژیک 
کمترى دارند با گونه هاى نیازمند به آب جایگزین کنیم.

مجید عرفان منش تاکید کرد: گیاهانى مانند داغ داغان، 
نسترن، نوش و بلوط زاگرس از جمله گیاهان مقاوم به کم 
آبى هســتند که به زودى در چرخه فضاى سبز اصفهان 

قرار مى گیرند.

استاندار اصفهان گفت: مقرر شــده که 50 درصد مالیات 
پرداخت شــده از اصفهان به خزانه کشــورى به استان 
بازگردد برهمین اســاس پیگیرى هاى الزم در این زمینه 
صورت گرفته است. سید رضا مرتضوى در شوراى گفت 
وگوى دولت با بخش خصوصى اظهار داشت: با وجودى 
که روزهاى آخر ســال را طى مى کنیــم مجدانه بدنبال 
بازگرداندن نیمى از مالیات هاى پرداخت شده از اصفهان 
به استان هستیم.  وى از برگزارى ماهانه جلسات با هدف 
پشتیبانى  و تامین مالى از فعاالن اقتصادى، گردشگرى، 
صنعت، خدمات و کشــاورزى خبر داد و افزود: در راستاى 
استفاده از ظرفیت منابع بانکى استان در جهت حمایت از 

بخش خصوصى با مشکالتى مواجهیم که در ستاد تسهیل 
رفع موانع تولید در استاندارى بدنبال رفع آن هستیم.

اســتاندار اصفهان به پیشــنهادات خوبى که در شوراى 
هماهنگى بانک ها براى حمایت از فعــاالن اقتصادى و 
صاحبان صنایع و بخش هاى خصوصى صورت گرفته اشاره 
کرد و گفت: در این عرصه مصوباتى در ارتباط با وثیقه بانکى 
از فعاالن اقتصادى صورت گرفته که از محل اجراى طرح 
باشد یا ورود بانک بصورت تملیکى یامشارکتى با کارخانه 

صورت گیرد که نیاز به جلسات کارشناسى بیشترى دارد.
تاکنون نزدیک به 150 جلسه شوراى گفت وگوى دولت و 

بخش خصوصى در اصفهان برگزار شده است.

پیگیرى بازگشت حق اصفهان 
از مالیات هاى پرداختى

گیاهان مقاوم  به کم آبى جایگزین 
آب دوست ها مى شوند

مدیرکل ثبت اسناد وامالك اســتان اصفهان با اشاره به 
بازگشت 85 هزار هکتار از اراضى ملى اصفهان که به نام یزد 
سندخورده بود گفت:سند تاالب گاوخونى هم به نام منابع 

طبیعى اصفهان صادر شد.
منصور نادرى در خصوص صدور اســناد مالکیتى براى 
بناهاى تاریخى اصفهان اظهار داشت: این امر در دستور کار 
ما قرار گرفته و چندین جلسه نیز با میراث فرهنگى استان 

در این ارتباط برگزار کرده ایم.
وى افزود: برخى از آثار تاریخى در اســتان اصفهان هم 
تاریخى و هم موقوفه هستند که اگر ادارات مربوطه مانند 
میراث فرهنگى و اوقاف و امور خیریه در این ارتباط پیگیرى 
کنند ما مشکلى براى حل مساله صدور سند براى این اماکن 
نداریم و بخش عمده مشکالت ما به عدم پیگیرى این دو 

اداره و به ویژه میراث فرهنگى است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان همچنین 
با اشــاره به پیگیرى هاى صورت گرفته در زمینه صدور 
اسناد براى امالك کشــاورزى در اصفهان افزود: قرارگاه 
تخصصى و جهادى براى تسریع در صدور اسناد در استان 
تشکیل شده است و با شرکت هاى بخش خصوصى نیز در 

این زمینه قراردادهایى را امضا کرده ایم.
وى با بیان اینکه براى صدور اسناد مالکیتى براى زمین هاى 
کشاورزى در اســتان اصفهان نیز اقدامات خوبى صورت 
گرفته است، تصریح کرد: صدور سند براى 30 هزار هکتار از 

این اراضى را با دریافت مجوز از سازمان ثبت اسناد و امالك 
دریافت کرده ایم و اعتبار این امر نیز تأمین شده است.

نادرى با بیان اینکه با شوراهاى شــهر و کشاورزان براى 
صدور اســناد مالکیتى جلســاتى را در شهرهاى مختلف 
برگزار کرده ایم، ابراز داشــت: باید توجه داشت که صدور 
اسناد مالکیتى براى زمین هاى کشاورزى سخت است چرا 
که از سویى مخاطبان ما کشاورزان هستند و از سوى دیگر 
قوانینى وجود دارد که مانع انجام این امر هستند که رفع این 

قوانین نیز در دستور کار است.
وى با اشاره به اینکه در اســتان اصفهان 600 هزار هکتار 
اراضى کشــاورزى وجود دارد، گفت: به صورت میانگین 
براى صدور اسناد مالکیتى این میزان اراضى یک میلیون 
و 200 هزار نفر مخاطب ما هستند و این کار سختى است 
که تک تک قطعات زمین را نقشــه بردارى، مالکیت هاى 
آنها را احراز و از طریق هیئت هــاى تعیین تکلیف آرا آنها 

را صادر کنیم.
مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان با بیان اینکه 
عمده تمرکز ما براى سال آینده صدور اسناد مالکیتى براى 
زمین هاى کشاورزى اســت، گفت: باید توجه داشت که 
شهرســتان هاى فالورجان، مبارکه، دهاقان، نجف آباد 
و تیران و کــرون در اولویت صدور اســناد مالکیتى براى 

زمین هاى کشاورزى اصفهان هستند.
وى تصریح کرد: باید توجه داشــت که براى صدور اسناد 

مالکیتى زمین هاى کشــاورزى در هر شهرســتان باید 
زمین هاى مورد نظر در کمیســیون رد تداخل بررســى 

شده باشد.
نادرى با بیان اینکه کل اراضى منابع طبیعى به جز آن دسته 
از زمین هایى که داراى موانع قضائى و اعتراض است، در 
استان اصفهان سنددار شده است، افزود: به نوعى از نظر ما 
پرونده اراضى منابع ملى در استان اصفهان بسته شده است.
وى گفت: در استان اصفهان تنها 100 هزار هکتار از اراضى 
ملى سند ندارد و آن هم به دلیل موانع قضائى است که از 

اراده ما خارج است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان با بیان اینکه 
در حین سنددار کردن اراضى ملى در مرز مشترك استان 
اصفهان و استان یزد، 85 هزار هکتار از اراضى ملى استان 
اصفهان که تاالب گاوخونى هم محاط در آن بود به نام یزد 
سند خورده بود، ابراز داشت: با پیگیرى هاى رئیس سازمان 
ثبت اسناد و امالك این اراضى به استان اصفهان برگشت.

وى ادامه داد: کل تاالب گاوخونى به نام منابع طبیعى استان 
اصفهان سند خورده است.

نادرى همچنین با اشاره به صدور سند اسناد مالکیتى بستر 
رودخانه زاینده رود از سد زاینده رود تا تاالب گاوخونى نیز 
اضافه کرد: تاکنون براى این بخش صدور سند در بخش 
شمال و جنوب بستر رودخانه انجام شــده و مابقى نیز در 

دستور کار است.

 شهردار نجف آباد، عضو على البدل شوراى شهر اصفهان 
براى حضور در شوراى شهر کالنشهر اصفهان انصراف داد.
پس از پیوستن غالمحسین صادقیان عضو شوراى شهر 
اصفهان به وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشکى و 
استعفا از شوراى اسالمى شهر اصفهان و همچنین امتناع 
رضا امینى عضو على البدل شوراى اسالمى شهر اصفهان 
از حضور در این شــورا به دلیل تصدى پســت شهردارى 
کالنشهر اهواز، شهردار نجف آباد دومین عضو على البدل 

شوراى شهر اصفهان گزینه بعدى براى حضور در شوراى 
شهر اصفهان بود.

عبدالرسول امامى که در حال حاضر شهردار نجف آباد است 
قرار بود  با حضور در شوراى شهر اصفهان تکلیف حضورش 

در شوراى کالنشهر اصفهان را مشخص کند.
با انصــراف امامى از حضور در شــوراى شــهر اصفهان، 
پانزدهمین نفر انتخابات شوراى اسالمى شهر اصفهان یعنى 

احمد شریعتى کمال آبادى  وارد شوراى شهر خواهد شد.

تمرکزم روى نجف آباد است
شــهردار نجف آباد با بیان اینکه از عضویت در شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان انصراف داده ام، گفت: تمام تمرکز 
من و مدیریت شهرى بر خدمت به مردم نجف آباد متمرکز 

شده است.
عبدالرسول امامى با بیان اینکه خدمت به مردم نجف آباد 
را افتخارى در کارنامــه فعالیت هاى خود مى دانم، تصریح 
کرد: از همین رو خود را متعهد به مسوولیت شهردارى شهر 
ریشــه دار نجف آباد مى دانم و از عضویت شوراى اسالمى 
شهر اصفهان انصراف داده و به فضل الهى با قدرت بیش از 
پیش به فعالیت خود در نجف آباد شهر شهیدان کاظمى و 

حججى مى پردازم.
وى اظهار کرد: از نخســتین لحظه حضــور در نجف آباد 
به عنوان شــهردار تمام تمرکز من بر روى خدمت در این 
شــهر و انجام تعهداتى که در قبال اعتماد اعضاى شوراى 
شهر عهده دار شده ام بوده اســت و هرگونه اخبار مبنى بر 
رایزنى براى حضور در شوراى شــهر اصفهان را تکذیب

 مى کنم.

تکلیف 85 هزار هکتار از اراضى ملى استان اصفهان در مرز مشترك با استان یزد  
روشن شد

تاالب گاوخونى 
به نام اصفهان سند خورد 

معاون اداره کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع 
دســتى اســتان اصفهان درباره  ابهامات مطرح شده 
پیرامون سرقت بخشى از کاشى هاى امامزاده اسماعیل، 

توضیحاتى را بیان کرد.
خبر تخریب گنبد و کاشــى هاى امامزاده اسماعیل 
اصفهان از حدود یک سال گذشته رسانه اى شد که پیرو 
آن رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک اصفهان 
آمادگى اوقاف براى مرمت این بنا را با نظارت میراث 
فرهنگى اعالم کرد. حاال عکس هایى از بناى امامزاده 
اســماعیل در فضاى مجازى منتشــر شده که نشان 
مى دهد هنوز اقدام جدى اى بــراى مرمت این بناى 
تاریخى صورت نگرفته و گویا بخشــى از کاشى هاى 

دیوار یکى از ورودى ها نیز سرقت شده است.
 سید مهدى موسوى، معاون  اداره کل میراث فرهنگى 
اســتان اصفهان در گفت و گو با ایســنا و در پاسخ به 
ابهامات موجود اظهار کــرد: میراث فرهنگى از حدود 

دو ماه گذشته موضوع مرمت بناى امامزاده اسماعیل 
خیابان هاتف اصفهان را در دستور کار قرار داده و پیرو 
آن نامه نگارى هایى با اداره اوقاف مبنى بر همکارى در 

مرمت این اثر انجام گرفت.
موسوى در پاسخ به ابهامى که درباره سرقت بخشى از 
کاشى هاى امامزاده اسماعیل به وجود آمده خاطرنشان 
کرد: طرح بردارى و چیدمان کاشى طبله شدن انجام 
گرفته و تمام کاشى ها زیر نظر پیمانکار، براى مرمت به 
کارگاه فرستاده شده تا پس از مرمت دوباره به امامزاده 

منتقل و نصب شود.
به گفته معاون اداره میراث فرهنگى اســتان اصفهان 
کاشى هایى که قرار است دوباره در این بنا نصب شود 
همان کاشــى هاى قبلى اســت و به هیچ عنوان دور 
ریخته نشده، تنها در قسمت هایى که کاشى کامل از 
بین رفته بوده و جاى خالى وجود داشته، کاشى جدید 

جایگزین مى شود.

رئیس دادگسترى شهرستان فریدونشهر در پى اخبار 
منتشر شده در مورد زمین خوارى در این شهرستان، 
با اشاره به اقدام منابع طبیعى در پیگیرى این موضوع، 
از جریان داشــتن این پرونده در دادگاه کیفرى و عدم 

صدور حکم براى آن تا این لحظه خبر داد.  
روز شــنبه خبرى از قول فرماندهى انتظامى استان 
اصفهان در رابطه با کشــف یک مورد زمین خوارى 
از اراضى ملى کشــور به ارزش 500 میلیارد ریال در 

رسانه ها منتشر شد.
بر این اساس، فرمانده انتظامى استان اصفهان ازکشف 
زمین خوارى 43هکتار از اراضى دولتى به ارزش 500 
میلیارد ریال درفریدونشهر و رفع تصرف آن با پیگیرى 
و تالش مأموران فرماندهى انتظامى این شهرستان 

خبر داد.
ســردار محمدرضا میرحیدرى اظهار داشت: مأموران 
اداره مبارزه با جرایم اقتصــادى فرماندهى انتظامى 
شهرستان فریدونشهر با رصد هوشمندانه خود دریافتند 
فردى از اهالى و ســاکنان یکى از روســتاهاى این 
شهرستان اقدام به تصرف 43 هکتار از اراضى دولتى و 

انجام کشت و زرع در آن کرده است.
وى ارزش این قطعه زمین را برابر اعالم کارشناسان 

مربوطه 500 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: مأموران 
طى هماهنگى با مقــام قضائى به همــراه نماینده 
حقوقى اداره منابع طبیعى از محل بازدید کردند که در 
بررسى هاى میدانى صورت گرفته تصرف غیر قانونى 
زمین مذکور توسط کارشناسان اداره مربوطه نیز مورد 
تائید قرار گرفت و با پیگیرى و تالش هاى مأموران اداره 
مبارزه با جرایم اقتصادى فرماندهى انتظامى شهرستان 
فریدونشــهر و نماینده حقوقى سازمان شاکى، متهم 
متعهد به جبران خسارت وارده و رفع تصرف این زمین 

و اعاده آن به حالت سابق شد.
 اما نــورا... بهمنى رئیس دادگســترى شهرســتان 
فریدونشهر هم در این باره گفت: پرونده زمین خوارى 
43 هکتارى در روستاهاى حومه فریدونشهر با گزارش 
و شکایت منابع طبیعى به عنوان ضابط قضایى با ورود 
خود بنده در زمان تصدى مسئولیت دادستانى تشکیل 

شده و تحقیقات مقدماتى از آن به عمل آمد.
وى با اظهار این که پرونده مورد رسیدگى قرار گرفته و 
کیفرخواست براى متهم صادر شده است، از آزاد شدن 
متهم با قرار تأمین کیفرى خبر داد و گفت: این پرونده 
هم اکنون در مرحله رسیدگى توسط دادگاه کیفرى قرار 

دارد و هنوز حکمى براى آن صادر نشده است.

معاون  عمرانى اســتاندار اصفهان از آزادسازى حریم 
رودخانه ها خبر داد و گفت: طى یک ســال گذشــته 
100 واحد ساخت و ساز غیرقانونى در حریم زاینده رود 

تخریب شد.
دادگسترى استان اصفهان به کســانى که در حریم 
رودخانه ساخت و ساز و به تصرف آن اقدام کرده اند، 
هشدار داده اســت تا خود اقدام به رفع تصرف کنند. 
همچنین دستگاه قضایى خبر داده مدیرانى که ترك 
فعل و تخلف کرده انــد در امان نیســتند و حتى اگر 

بازنشسته شده اند به سراغشان مى رویم.
مهران زینلیان در خصوص برخورد با ساخت و سازهاى 
غیرقانونى در حریم رودخانه اظهار داشت: خوشبختانه 
پس از اعالم قوه قضائیه به دستور رئیس جمهور مبنى 
بر برخورد با هرگونه ساخت و ســاز هایى که در حریم 
رودخانه اتفاق افتاده است کارگروهى متشکل از همه 
دستگاه هاى مســئول از جمله آب منطقه اى، جهاد 

کشاورزى و همچنین دادگسترى تشکیل شده است.

وى افزود: در این خصوص موارد بررســى و با تمام 
ساخت و سازهایى که خالف و فاقد پروانه هاى ساخت 
در حریم رودخانه هستند برخورد مى شود و در یکى دو 
سال اخیر بیش از 100 پرونده مراحل قضایى را طى 

کرده تخریب شده است.
معاون  عمرانى اســتاندار اصفهان تصریــح کرد: با 
هماهنگى و همتى که بین مسئوالن ایجاد شده و با 
دستور قوه قضائیه امیدواریم تشریفات قانونى انجام 
شود و براى تمام ساخت و سازها در کل مسیر رودخانه 

در استان اصفهان برخوردهاى الزم صورت گیرد. 
وى گفت: حدود 100 واحد در سال گذشته و امسال 
تخریب شده؛ البته تعداد واحدهایى که مشمول خالف 
هستند بسیار بیشتر است و حدود 600 پرونده اعالم 
شده که باید مراحل شناسایى دقیق و خالف سازى ها 
و دستور دستگاه قضایى دریافت شــود. درخواست 
ما از تمامى دســتگاه ها این اســت که در تمام موارد 

برخوردهاى الزم صورت گیرد.

کاشى هاى امامزاده اسماعیل 
به سرقت نرفته است

جزئیات زمین خوارى بزرگ در فریدونشهر 

تخریب 100 ساخت و ساز غیرقانونى 
در حریم زاینده رود

دومین شهردار هم به شوراى شهر اصفهان نیامد!
نوبت به على البدل سوم رسید
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 امیر کربالیى زاده که اغلب در آثار طنز دیده شده است، درباره تجربه 
بازى در ژانرهاى مختلف معتقد اســت: همه بازیگران مشتاق اند که 
بازى در فضاهاى مختلف را در کارنامه کارى شــان، تجربه کنند من 
هم مطمئنم که اگر کارگردانى به من اعتماد کند در ایفاى نقش هاى 

جدى هم مى توانم موفق باشم.
کربالیى زاده درباره  تجربه هاى بازیگرى اش و دور بودن از نقش هاى 
جدى و اینکه آیا تصمیمى براى تجربه در فضاهاى جدى و غیرکمدى 
ندارد گفت: قطعا همه بازیگران مشتاق اند که بازى در فضاهاى مختلف 
را در کارنامه کارى شان، تجربه کنند؛ به شرط اینکه به آن ها اعتماد 
شود. در این ســال ها بازیگران کمدى ثابت کرده اند که در ژانر جدى 
هم خیلى موفق اند. مثل خانم سوسن پرور که براى فیلم «بوتاکس» 
جوایز متعددى دریافت کرد و بازى خوبش در این فیلم بســیار دیده 
شد و همچنین آقاى نادر ســلیمانى که امسال براى یک نقش جدى 
در جشنواره فجر، سیمرغ گرفت. این، یعنى کمدین ها توان بازى در 
ژانرهاى دیگر را دارند به شــرطى که به آن ها اعتماد شــود. من هم 
مطمئنم که اگر کارگردانى به من اعتماد کند در ایفاى نقش هاى جدى 

هم مى توانم موفق باشم.
این بازیگر که در ســریال «جیران» به ایفاى نقش پرداخته، درباره  
پروســه انتخابش در ســریال «جیران» که به اجرایش در نمایش 
«گرگاس ها»  برمى گــردد، درباره اینکه آیا پروســه انتخاب دیگر 
بازیگران این سریال نیز مثل او بوده؟ اظهار کرد: به نظر من بهترین 
بازیگران ما از صحنه هاى تئاتر به ســینما و تلویزیون معرفى شدند و 
اینکه کارگردانان سینما و تلویزیون به تماشــاى تئاتر بروند و از بین 
بازیگران خوب تئاتر بازیگر فیلم هایشان را انتخاب کنند، اتفاق خیلى 
خوبى است. سال گذشته من در نمایش «گرگاس ها» به کارگردانى 
حمیدرضا نعیمى بازى مى کردم که یک شــب آقاى حسن فتحى به 
تماشاى این نمایش آمدند و ایفاى نقش من را دوست داشتند و بعدا 
پیشنهاد بازى در نقش «فرضى فضول» را به من دادند. آقاى فتحى با 
بازیگران کار ارتباط خوبى برقرار کردند و تا جایى که مى دانم کارهاى 
قبلى حمیدرضا نعیمى را هم دیده بودند. به نوعى مى شــود گفت که 
همکاران من با بازى در این نمایش ها بیشــتر به آقاى فتحى معرفى 

شده بودند.
کربالیى زاده درباره تجربه کار با حسن فتحى نیز اظهار کرد: «جیران» 
یک سریال بزرگ و اصطالحا «بیگ پروداکشن» است که بازیگران 
زیادى هم دارد. از نظر من، بازیگران مسئوِل کار خودشان هستند، اما 

کارگردان مسئول کار همه عوامل و محصول نهایى است. کارگردان 
چنین پروژه هاى بزرگى، باید بسیار کارُکشته و کار بلد باشد تا بتواند 
یک تیم بزرگ را مدیریــت کند و به هدف مد نظرش برســاند. این 
سریال، پربازیگر و پرلوکیشن بود و فیلمبردارى آن در دوران اوج کرونا 
سختى کار زیادى براى گروه و خصوصا آقاى فتحى داشت اما ایشان 
با درایت کامل، کار را مدیریت کردند و به نظرم هیچ کس جز ایشان از 
پس این کار برنمى آمد. کار با آقاى فتحى بسیار جذاب است و ایشان به 
بازیگرى که خالقیت دارد، بسیار بها مى دهد. به طور کلى کار با حسن 
فتحى به بازیگر یک استرس شیرین مى دهد که دوست دارد کارش را 
به بهترین شکل انجام بدهد. براى من هم جذاب بود که با کارگردان 

خوبى مثل حسن فتحى کار کنم و ایشان را راضى نگه دارم.
وى درباره کاراکتر خود در سریال «جیران» نیز این چنین گفت: نقش 
«فرضى فضول» در فیلمنامه اولیه، نقشى کوتاه بود، اما بعد از اینکه 
من کاراکتر را خلق کردم و طراحى ها و پیشنهادات مختلفى را درباره 
نحوه ســاختن شــخصیت او با آقاى فتحى مطرح کردم، مورد تایید 
کارگردان قرار گرفت و حضور فرضى در داستان اضافه شد و رفته رفته 

به یک کاراکتر تاثیرگذار در قصه، تبدیل شد.
این بازیگر در ادامه درباره خلق این کاراکتر توضیح داد: آقاى فتحى 
تاکید داشتند که آن حس و حال شــادى اهالى روستا بخاطر ازدواج 
جیران با شاه باید به درستى منتقل شود و من در تمرینات سعى کردم 
یک مدل پایکوبى را اجرا کنم که بیرون نزند و به سمت لودگى نرود و 
از طرفى دیگر، هیجان و شادى اهالى روستا را نشان بدهد. من براى 
این کاراکتر مدام در حال طراحى کردن بیان و اکت بودم و براى بهتر 
رسیدن به نقش، با عوامل پشــت صحنه مثل گروه گریم و لباس و... 
بســیار صحبت مى کردم. در یک دوره هم اکثر کاراکترهاى فضول 
فیلم هاى ایرانى و خارجى را دیدم و تالش مى کردم که فرضى شبیه 
به هیچ کدام از آن ها نباشد. در بعضى از سکانس ها پیشنهاداتى که به 
ذهنم مى رسید را با کارگردان مطرح مى کردم مثل پیشنهاد آلو خوردن 
فرضى فضول که نماد ضرب المثل «آلو تو دهنش خیس نمیخوره» 
هست. آقاى فتحى همه پیشنهادات من را مى شنیدند. با برخى موافقت 

مى کردند و برخى را رد مى کردند.
وى در عین حال درباره ى خروجى این کاراکتر گفت: جالب اســت 
بگویم با اینکه در دو قسمت قبلى سریال، حضور فرضى فضول کم تر 
بود اما بسیارى از همکاران به من لطف داشتند و بعد از تماشاى سریال 

به من تبریک گفتند و مى گفتند این کاراکتر خیلى دیده مى شود.

ادامه «زیرخاکى» 
در اردوگاه عراقى ها 

یوسف تیمورى:
  خیلى ها فکر مى کردند من 
پسر حمید لوالیى  هستم

عوامل «زیرخاکى» به کارگردانى جلیل سامان و تهیه کنندگى 
رضا نصیرى نیا این روزها با حضور یک بازیگر جدید ضبط سریال 

را ادامه مى دهند.
فصل ســوم این ســریال از ابتداى آذر ماه کلید خــورده و در 
لوکیشن هاى متعددى چون شــهرك سینمایى غزالى، شهرك 
سینمایى دفاع مقدس، حمام و محله هایى در کرج و پرند و تهران 

مقابل دوربین رفته است.
این روزها عوامل در شهرك سینمایى دفاع مقدس تصاویر سریال 
را دنبال مى کنند و رامین راستاد آخرین بازیگرى است که تاکنون 
به پروژه پیوسته است. او پیش از این در سریال «نفس» با جلیل 

سامان همکارى کرده بود.
تنها 30 درصد از تصویربردارى باقى مانده و تمام بازیگران اصلى 
هم مقابل دوربین رفته اند تا این ســریال براى پخش در نوروز 

1401 آماده شود.
فصل اول این مجموعه نخســتین بار در رمضان ســال 1399 
روى آنتن رفت و پربیننده ترین ســریال رمضانى شــد. فصل 
دوم «زیرخاکى» خرداد ماه امســال پخش شــد و بر اســاس 
پیش بینى هاى اولیه سرى سوم «زیرخاکى» نیز به عنوان سریال 

نوروزى تلویزیون براى شبکه یک در نظر گرفته شده است.
فصل دوم سریال با به اسارت رسیدن فریبرز و ناصرى به دست 
نیروهاى بعثى در جبهه به پایان رسید و مخاطبان از ابتداى فصل 

جدید ادامه هاى ماجراهاى فریبرز را دنبال خواهند کرد.
بازیگران این ســریال تولید مرکز ســیمافیلم عبارتند از پژمان 
جمشیدى، ژاله صامتى، نادر فالح، گیتى قاسمى، پیام احمدى نیا، 
اکبر رحمتى، خسرو احمدى، اصغر نقى زاده، ایرج سنجرى، مریم 
ســرمدى، مهرى آل آقا، ابراهیم طلعتى نژاد، فاطمه نیشابورى، 
حسین عقدایى، عبدالحمیم تقلبى، افشین طایى، رایان سرلک با 

حضور هومن برق نورد و هنرمندى نسرین نصرتى.

یوسف تیمورى بازیگر سینما و تلویزیون گفت: ارتباط میان فوالد 
و خشایار در سریال «زیر آسمان شهر» به اندازه اى باورپذیر بود که 

خیلى ها فکر مى کردند آقاى لوالیى واقعا پدر من است.
یوسف تیمورى که میهمان برنامه چهل تیکه بود گفت: از بچگى 
عالقه داشتم صداى دوستانم و فامیل ها را تقلید مى کردم. از آن 
موقع متوجه شدم که من متفاوت تر تقلید صدا مى کنم و به تصویر 

عالقه مند شدم. 
این بازیگر ســینما و تلویزیون گفت:در کالس استاد سمندریان 
شــرکت کردم و همزمان در رشــته نمایش صداوسیما ثبت نام 

کردم.
تیمورى خاطرنشان کرد: آقاى سمندریان به من گفت که شنیدم 
اداى من را در مى آورى! گفت بیاور! من در آوردم گفت؛ این طورى 
نه واقعى در بیاور و هنگامى کــه ادا در آوردم گفت تو و مرحوم 

پرویز فنى زاده خیلى خوب اداى مرا در مى آورید.
او سپس به سریالى اشــاره کرد که باعث رشد در بازیگرى اش 
شده است. تیمورى افزود: یاد "سرزمین سبز" به خیر باشد و خدا 
مسعود رسام را رحمت و بیژن بیرنگ را حفظ کند. "سرزمین سبز" 
در ادامه سریال "خانه سبز" بود. افرادى که در این مجموعه کار 
مى کردند خیلى به رشــد بازیگرى در عرصه تلویزیونى کمک 

کردند.
بازیگر سریال «زیر آسمان شهر» افزود: مرحوم شکیبایى خیلى 
براى من در این سریال کمک کردند؛ برایم وقت گذاشتند و با من 

تمرین  میکرد که خجالت زده مى شدم. 
او در ادامه درباره تجربه «ســیب خنده» و همکارى اش با رضا 
عطاران صحبت کــرد و گفت: رضا عطــاران را از کالس هاى 
آقاى سمندریان مى شناختم. از طریق نصرا... رادش با عطاران 
آشنا شدم و آقاى رادش مرا به سریال "هواى تازه" معرفى براى 

بازى کردند. 
تیمورى افزود: من در بازى هایى که با امیر جعفرى داشتم خیلى 
مى خندیدم. وقتى هنگام بازى به هــم نگاه مى کردیم خندمان 
مى گرفت.  همچنین رو به روى بیژن بنفشه خواه و مجید صالحى 

در هنگام بازى خیلى مى خندیدیم. 
او در پایان درباره سریال «زیرآســمان شهر» و همذات پندارى 
مخاطبان با کاراکترهایش، گفت:  جالب است بدانید خیلى ها فکر 
مى کردند آقاى لوالیى پدر من هستند و حتى در برنامه اى گفتم 
حمید جان! خیلى ها ناراحت شــده بودند که چرا به پدرش حمید 

جان مى گوید.
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امیر کربالیى زاده با اشاره به نقشش در سریال «جیران»:

سعى کردم با همه فضول ها 
متفاوت باشم

تولید مجموعه تلویزیونى «دردسرهاى شــیرین» با بازى افسانه بایگان این روزها 
در تهران ادامه دارد.

تصویربردارى مجموعه نوروزى شبکه پنج سیما با عنوان «دردسرهاى شیرین» به 
کارگردانى سهیل موفق و تهیه کنندگى سیدعلى اکبر محمودى مهریزى، همچنان 
طبق برنامه ریزى از پیش تعیین شــده در نقاط مختلف پایتخت در حال انجام است 

تا این سریال براى پخش در ایام نوروز 1401 از شبکه پنج سیما آماده نمایش باشد.
افسانه بایگان و پاشا جمالى دو بازیگرى هستند که از چندى پیش بازى شان در این 
پروژه آغاز شده است و تصاویر نقش آفرینى این دو بازیگر براى نخستین بار منتشر 
شد. ظرف چند روز آتى نیز یکى دو بازیگر دیگر قرار است به این سریال اضافه شوند.

پوریا پورسرخ و مریم مومن نقش زوج قصه «دردسرهاى شیرین» را بر عهده دارند 
و یوسف مرادیان و سمیرا حســینى نیز دیگر نقش هاى اصلى را بازى مى کنند. رضا 
توکلى، رسول توکلى، شهین تسلیمى، مرتضى کاظمى، فهیمه سلیمانى، ژیال دایى 

و سهیل قاصدى نیز سایر بازیگران این سریال هستند.
این مجموعه تلویزیونى در گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما براى پخش در نوروز 

1401 تولید مى شود.

این روزهــا تلویزیون در تدارك ســبد رنگارنگى از ســریال ها و برنامه هاى نوروز 
1401 اســت. در میان ویژه برنامه ها، احتماًال رقابت اصلى بین «احسان علیخانى» 
و عصرجدید، «رامبد جوان» و خندوانه و در صورت رســیدن، «مهران مدیرى» و 

دورهمى باشد. 
در میان گمانه زنى ها، «عصرجدید» هم خودش را به کنداکتور نوروز رساند و شبکه 
سه را در رقابت با شبکه نســیم و حتى برخى از شــبکه هاى دیگر، تنها نگذاشت. 
برنامه اى که اتفاقًا با داوران جدید پا به میدان گذاشته و علیخانى از دوره هاى گذشته 
فقط «امین حیایى» را کنار خود دارد. برگ برنده  این برنامه، هیجان و رقابت جذاب 
و سرگرم کننده اى است که این روزها جایش در صدا و سیما خالى تر از همیشه است.

گاهى اوقات ادابازى هاى «خندوانه» و این روزها رقابت هاى «خنداننده شویى ها» 
مخاطب را پاى این برنامه نشانده اما «دورهمى» فقط به ِصرف حضور مهران مدیرى 
نمى تواند مثل دوره قبل خود، روى آنتن برود و امیدى به استقبال داشته باشد. حتمًا 
باید طراحان «دورهمى» و خود مهران مدیرى به فکر کار متفاوتى باشــند، وگرنه 
رقبا گوى سبقت را خواهند ربود. شاید به مراتب «شوتبال» جدید و «تهمتن» جدید 

بتوانند جاى مهران مدیرى و بودن همیشگى اش را ُپر کنند. 
شبکه یک با معرفى "چهره مردمى“ با اجرا و تهیه کنندگى «على ضیاء» به استقبال 
ایام نوروز مى رود و شبکه دو هم احتماًال با عمو پورنگ و همکارانش، سالش را تحویل 
مى کند. شبکه سه احتماًال از حضور «احسان علیخانى» و جذابیت «عصر جدید» به 
عنوان ویژه برنامه تحویل سال بهره خواهد برد و شاید هم سراغ گزینه هاى دیگرى 
برود. اما تجربه نشان داده علیخانى مجرى جذاب ترى براى تحویل سال شبکه سه 

بوده است.
شبکه پنج هنوز برنامه اش را مشخص نکرده اما «عید نوروز در راه است» را با یکى 
از مجریان شناخته شده تا تحویل ســال خواهد داشت و احتماًال برنامه اى همچون 
«نوروزترین نوروز» سال گذشته از لحظه تحویل سال را با اجراى یکى از مجریان 

شناخته شده تلویزیون تا پایان تعطیالت نوروز روى آنتن خواهد داشت.
به نظر مى رسد شبکه نسیم همچون سال گذشــته ویژه برنامه تحویل سال خود را 
برعهده برنامه «خندوانه» بگذارد. این برنامه با حضور رامبد جوان و «جناب خان» 

خانه ها خواهد آورد و رقابت را در لحظه تحویل سال هم سخت فضاى گرمى را به 
خواهد کرد.

تغییر چهره عجیب افسانه بایگان
 در سریال نوروزى

نوروز 1401 با مجرى – سلبریتى ها

عید نوروز در راه است را با یکى  شبکه پنج هنوز برنامه اش را مشخص نکرده اما 
از مجریان شناخته شده تا تحویل ســال خواهد داشت و احتماًال برنامه اى همچون 
«نوروزترین نوروز» سال گذشته از لحظه تحویل سال را با اجراى یکى از مجریان 

روىآنتن خواهد داشت. شناخته شده تلویزیون تا پایان تعطیالت نوروز
مى رسد شبکه نسیم همچون سال گذشــته ویژه برنامه تحویل سال خود را نظر به
رامبد جوان و «جناب خان» برنامه «خندوانه» بگذارد. این برنامه با حضور برعهده

خانه ها خواهد آورد و رقابت را در لحظه تحویل سال هم سخت فضاى گرمى را به 
خواهد کرد.

***

فصل دوم مستند مســابقه «آشــپزى با مامان» به تهیه کنندگى و کارگردانى 
علیرضا سلطانى در نوروز 1400 روى آنتن شبکه پنج مى رود.

در فصل جدید این مسابقه عالوه بر آیتم هاى ثابت، برخى بخش هاى جدیدى از 
جمله آیتم موزیکال آموزش نکته هاى آشپزى نیز تولید شده است.

داورى فصل جدید «آشپزى با مامان» همچون فصل پیشین برعهده مالحت 
کامیار است و اضافه شدن فریبا باقرى مجرى باسابقه رادیو و تلویزیون از دیگر 

تغییرات این مستند مسابقه محسوب مى شود .

همچنین در ویژه برنامه نوروزى مســتند «آشــپزى با مامــان» بازیگران و 
شخصیت هاى سینمایى، ورزشى و هنرى به اتفاق مادران خود و یا در جایگاه مادر 

به همراه فرزندان، در مسابقه شرکت کرده اند.
حسین رفیعى، یزدان فتوحى، الله صبورى، زهرا داودنژاد، میثم درویشان پور، السا 
فیروز آذر برخى از شرکت کنندگان فصل دوم برنامه «آشپزى با مامان» هستند. 
مســتند- مســابقه «آشــپزى با مامــان» کارى از گروه اجتماعى شــبکه

 پنج سیما است.

فصل دوم مسابقه «آشپزى با مامان» نوروز روى آنتن مى رود
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هفته بیســتم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، امروز  با برگزارى 8 دیدار خاتمه مى یابد که در یکى از این 
رقابت ها، تیم فوتبال ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر میزبان تیم پدیده مشهد است.

ذوب آهن باید در یکى از مهم ترین دوئل هاى پایین جدول به مصاف تیم پدیده  مشهد برود، دیدارى سخت و حساس که 
کسب نتیجه در آن براى هر 2 تیم از اهمیت باالیى برخوردار بوده و 3 امتیاز بازى، مى تواند تأثیر زیادى در ادامه روند آنها 

داشته باشد.
ذوب آهن در حالى آماده نبرد با پدیده مى شود که در 6 هفته گذشته نتوانسته است بردى را به دست آورد و براى خاتمه دادن 
به روند ناکامى هایش به 3 امتیاز این دیدار نیاز مبرمى دارد. ذوبى ها هفته گذشــته پس از 3 شکست پیاپى موفق شدند تا 

سپاهان را در خانه متوقف کنند و با 19 امتیاز در رده دوازدهم جدول ایستاده اند.
در آن سو پدیده که در فصل جارى تنها یک برد به دســت آورده، براى فرار از خطر سقوط به 3 امتیاز این دیدار نیاز وافرى 

دارد. پدیده هفته گذشته مقابل هوادار تن به شکست داد و با 8 امتیاز در قعر جدول رده بندى قرار دارد.
ذوب آهن مقابل پدیده محکوم به پیروزى است؛ فاصله امتیازى تیم هاى رده دوازدهم تا شانزدهم جدول بسیار کم بوده و 
از طرف دیگر تیم هاى قعرنشین در هفته هاى پایانى تمام تالش خود را براى فرار از سقوط انجام خواهند داد و همین امر 
موجب مى شود که جایگاه ذوب آهن چندان ایمن نباشد. با این حال شاگردان تارتار مقابل پدیده کار چندان ساده اى پیش رو 
ندارند؛ سبزپوشان اصفهانى در خط حمله با کمبود مهاجم روبه رو هستند و مهاجمین این تیم در فصل جارى عملکرد خوبى 

از خود نشان نداده اند.
ذوبى ها در بازى قبلى خود عملکرد خوبى در فاز دفاعى داشته و آمار نشان مى دهد که شرایط این تیم در خط دفاعى نسبت 
به گذشته بهبود یافته است. سبزپوشان در خط میانى از بازیکنان باکیفیتى برخوردار بوده و در فاز تهاجمى، موقعیت هاى 

بسیارى به وجود مى آورند.
در آن سو پدیده در شرایط سختى قرار دارد و براى فرار از ســقوط با تمام قوا به میدان خواهند آمد. پدیده در فصل جارى 
جدى ترین مدعى سقوط به شمار مى رود و در طول 19 هفته گذشته تنها یک برد به دست آورده و با کسب 5 تساوى و 13 
شکست با 8 امتیاز در قعر جدول رده بندى قرار گرفته است. شاگردان سیدعباسى تنها 3 امتیاز با نفت مسجدسلیمان فاصله 
دارند و مى دانند در صورت پیروزى مقابل ذوب آهن، شــانس صعود یک پله اى در جدول را خواهند داشت و همین امر به 
آنها انگیزه مضاعفى مى بخشد. پدیده در خط دفاعى عملکرد ضعیفى داشته و با دریافت 29 گل بدترین خط دفاعى لیگ را 
دارد. شاگردان سیدعباسى در فاز هجومى نیز ضعیف ظاهر شده  و در 19 هفته گذشته تنها 8 گل به ثمر رسانده اند که آمار 

فاجعه آمیزى به شمار مى رود.
با این حال دیدار ذوب آهن و پدیده بازى حساس، جذاب و سختى خواهد بود. نیاز هر 2 تیم به برد مى تواند انگیزه دو چندانى 

براى بازیکنان هر 2 تیم به وجود آورد و باید دید که چرخ حوادث فوتبالى به سود کدام تیم خواهد چرخید.

تیم فوتبال سپاهان در یکى از حساس ترین بازى هاى هفته بیستم، به مصاف تیم سیزدهم جدول مى رود و مهمان تیم تراکتور تبریز 
است. دیدارى حساس و سرنوشت ساز که نتیجه آن عالوه بر دو تیم برگزارکننده، براى تیم هاى مس رفسنجان و فجرسپاسى نیز 

حائز اهمیت است.
سپاهان در شرایطى راهى تبریز مى شود که هفته گذشته مقابل ذوب آهن براى دومین بازى متوالى تن به تساوى داده و فاصله اش 
با صدر جدول به 13 امتیاز رسید تا عمٌال شانس این تیم براى قهرمانى به کمترین حالت خود برسد. سپاهانى ها از 19 بازى قبلى 10 

برد، 4 تساوى و 5 شکست 34 امتیاز به دست آورده و در رده سوم جدول قرار گرفته اند.
در آن سو تراکتور هفته گذشته مقابل پیکان تن به تساوى بدون گل داد تا روند ناکامى هاى این تیم وارد نهمین هفته متوالى خود 
شود. تراکتور از 19 بازى قبلى خود تنها 3 برد به دست آورده و با کسب 6 تســاوى و 10 شکست 15 امتیاز به دست آورده و در رده 

سیزدهم جدول قرار گرفته است.
سپاهان و تراکتور در شرایط مشابهى به مصاف هم مى روند؛ نتایج سینوسى سپاهان در هفته هاى اخیر باعث شد تا محرم نویدکیا 
پس از کسب دومین تساوى پیاپى مقابل ذوب آهن در هفته گذشته از سمت خود کناره گیرى کند. مدیران سپاهان با استعفاى نویدکیا 
موافقت نکردند اما نویدکیا چندروز گذشته با انتشار نوشته اى بر استعفاى خود پافشارى نمود و هم زمان با این اتفاق مرزبان و سایر 
دستیارهاى او نیز از سمت خود کناره گیرى کردند هر چند باالخره پس از چند روز گمانه زنى در مورد آینده مربیگرى سپاهان، محرم 

نویدکیا ساعاتى پس از مصاحبه ساکت و اعالم حمایت دوباره مدیرعامل باشگاه به اردوى طالیى پوشان اصفهانى بازگشت.
در آن سو مدیران تراکتور نیز درپى نتایج ضعیف سولدو با این تیم، سرمربى کروات خود را از کار برکنار کرد و به دنبال جانشین براى 

وى است. نکته عجیب تر آن که سولدو سومین مربى تراکتور در فصل اخیر است .
سپاهان مقابل تراکتور محکوم به پیروزى است، فاصله یک امتیازى سپاهان با مس رفسنجان و رقابت نزدیک تیم هاى سوم تا هفتم 

جدول در کنار نتایج ضعیف زردپوشان در هفته هاى اخیر، چاره اى جز پیروزى براى سپاهانى ها باقى نگذاشته است.
سپاهان در چند هفته گذشته شرایط خوبى نداشته و با افت نسبى مواجه شده است؛ سپاهان در 5 بازى آخر خود تنها یک برد، 3 تساوى 
و یک باخت به دست آورده و کسب 2 تساوى پیاپى فاصله امتیازى زردپوشان را با صدر جدول به 13 امتیاز رساند تا شانس قهرمانى 

عمًال از بین رفته و براى کسب نایب قهرمانى و سهمیه آسیایى بجنگد.
در آن سو تراکتور در فصل جارى عملکرد ضعیفى داشته و شرایطى بحرانى دارد. سرخ هاى تبریز در 9 هفته گذشته هیچ بردى به 
دست نیاورده اند. تراکتورى ها در 9 هفته گذشته 4 مساوى و 5 شکست به دست آورده اند و براى حفظ جایگاه شان به امتیاز بازى با 
سپاهان نیاز مبرمى دارند. سرخ هاى تبریز در فاز هجومى شرایط خوبى ندارند و در 19 هفته گذشته تنها 13 گل را به ثمر رسانده اند 
که آمار ضعیفى به شمار مى رود. نقطه ضعف اصلى این تیم را باید در فاز دفاعى جست وجو کرد؛ مدافعان تراکتور زمانى که تحت 
فشار قرار مى گیرند، اشتباهات مرگبارى مرتکب مى شوند که موجب فروپاشى تیمى آنها مى شود و این نقطه ضعف خبر خوبى براى 

سپاهانى ها به شمار مى رود.

مصاف اصفهانى ها با 2 تیم دیگر مشکل دار

تقالى بحران زده ها

02

برنتفورد در هفته بیســت و هفتم لیــگ برتر انگلیس در 
مصاف با نیوکاسل متحمل شکســت تلخى شد. در این 
بازى جولینتــون 33 و ویالك 44 براى نیوکاســل گل 
زدند. نکته مهم این بازى اخراج داسیلوا بازیکن برنتفورد 
در دقیقه 11 بازى بود که با کارت قرمز داور مواجه شــد. 
در این بازى سامان قدوس، بازیکن ایرانى برنتفورد هم در 
ترکیب اصلى تیمش حضور نداشت و نیمکت نشین بود. 
برنتفورد با باخت 2 بر صفر مقابل نیوکاسل با 24 امتیاز به 

رده پانزدهم سقوط کرد.

شکست تلخ یاران قدوس

01

03

حســین زاهدى، معاون اجتماعى نظــام وظیفه در مورد 
مشکل خدمت ســربازى وحید امیرى بازیکن تیم فوتبال 
پرسپولیس گفت: ما امین مردم هستیم و اطالعات افراد را 
در اختیار مردم قرار نمى دهیم. به موضوعات شخصى افراد 
ورود نکنید. اگر کسى گزارشــى دارد مى تواند به سازمان 
لیگ یا جاهاى دیگر ارائه کند. اگر الزم باشد سازمان لیگ 
به طور رسمى از ما استعالم مى گیرد و ما توضیح مى دهیم. 

وضعیت شخصى افراد باید محرمانه بماند.

سازمان لیگ ستارگان قطر با اتمام هفته بیستم رقابت هاى 
این لیگ به معرفى 6 نامزد بهترین بازیکن هفته پرداخت. 
امید ابراهیمى، کاپیتان اسبق استقالل در هفته اخیر به همراه 
الوکره نمایش خوبى داشت. الوکره با نتیجه 4 بر صفر مقابل 
ام صالل به پیروزى رسید. ابراهیمى در این بازى گل اول 
تیمش را به ثمر رساند و در ادامه بازى نیز عملکرد درخشانى 
در میانه زمین داشت. این ستاره ایرانى جزو نامزدهاى بهترین 

بازیکن هفته لیگ قطر انتخاب شد.

درباره امیرى کنکاش نکنید

ابراهیمى در جمع بهترین ها

هفته بیســتم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیــج فارس امروز با 
برگزارى 8 دیــدار خاتمه مى یابد و ذوب آهن بایــد در یکى از مهمترین 
دوئل هاى پاییــن جدول به مصاف تیم پدیده  مشــهد برود. ســپاهان 
دیگر نماینــده اصفهانى این رقابت ها نیز امروز در ورزشــگاه شــهید 

ســلیمانى تبریز مهمان تیم تراکتور خواهد بود، این مسابقه نیز یکى از 
حساس ترین دیدارهاى این هفته لیگ برتر خواهد بود چرا که هر دو تیم 
در شرایط بحرانى قرار دارند و نکته دیگر اینکه تیم سپاهان با مربى دوباره 

برگشته اش به مصاف تراکتور مى رود.

ذوب آهن ـ پدیده

بهترین فرصت گاندوها
 براى بازگشت به لیگ

تراکتور - سپاهان

 همه چیز تحت تأثیر 
بازگشت دوباره نویدکیا

از هفته بیســت و چهارم رقابت هاى بونــدس لیگا، بایر 
لورکوزن در باى آره نا میزبان آرمینیا بیله فلد بود و با 3 گل 
پیروز شــد. در این بازى آالریو 29 و دیابى 57 و 81 براى 
لورکوزن گلزنى کردند. سردار آزمون مهاجم ایرانى در این 
بازى در ترکیب اصلى و ذخیره هاى بایر لورکوزن حضور 
نداشت. بایر لورکوزن با این برد 44 امتیازى شد و جایگاه 

خود در رده سوم بوندس لیگا را استحکام بخشید.

گلر اسبق پرسپولیس در خصوص اینکه گفته مى شود قرار 
است در این باشگاه پســت اجرایى بگیرد، اظهار داشت: 
مسئله عجیب و غریبى نیست. من پنج سال در این باشگاه 
بودم. دوران جوانى و سال هاى خوبى را اینجا گذراندم. اگر 
اتفاقى هم بیافتد مسئله خاصى نیســت. قطعًا اگربتوانم، 
با افتخار کمک مى کنم. محمــد محمدى در مورد اینکه 
سال ها دروازه بان پرســپولیس بوده و این روزها انتقادات 
زیادى از حامد لک مى شــود، عنوان کــرد: در این مورد 
نمى توانم صحبت کنم چون بحث فنى است و پستى که 

قرار است بگیرم شامل مسائل فنى نمى شود.

برد لورکوزن بدون آزمون

 بازگشت گلر سابق به 
پرسپولیس

04

05

هافبک سابق پرسپولیس در ترکیب شباب االهلى در لیگ امارات مقابل شارجه خوش درخشید.
از هفته هفدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال امارات موسوم به «ادنوك»، شباب االهلى میزبان شارجه بود که 

با نتیجه یک بر صفر شکست خورد.
در این بازى احمد نوراللهى به طور ثابت در ترکیب اصلى شباب االهلى حضور داشت و مهدى قائدى از دقیقه 86 

وارد میدان شد تا حضور کوتاهى در این بازى داشته باشد.
تک گل شارجه توسط ملونى 3+90 از روى نقطه پنالتى زده شد تا شارجه به 3 امتیاز ارزشمندى برسد و باالتر از 

شباب االهلى در جدول رده بندى لیگ امارات قرار بگیرد.
با نگاه به آمار بازى على رغم اینکه شباب االهلى در این دیدار باخت ولى احمد نوراللهى هافبک سابق پرسپولیس 

نمایشى عالى داشت و دومین بازیکن برتر تیمش انتخاب شد.
نوراللهى 90 دقیقه بازى کرد و هر چند گلى نزد و پاس گلى نداد ولى در میانه زمین عملکرد خوبى داشت. آمار 

دریبل هاى این بازیکن 100 درصد است.
دقت پاس نوراللهى در این بازى باال بوده موفق شــده 77 درصد پاس هایش را به مقصد برساند. ستاره سابق 

سرخ پوشان در این بازى 59 بار لمس به توپ داشته و 75 درصد پاس هاى بلندش نیز به مقصد رسیده است.
هافبک تیم ملى کشورمان با عملکرد خوبش نمره 7/4  از 10 را گرفت و به عنوان دومین بازیکن برتر شباب 

االهلى مقابل شارجه شناخته شد.
اما در مقابل مهدى قائدى فرصت چندانى در این بازى براى عرض اندام نداشت. ستاره سابق استقالل تنها 4 

دقیقه فرصت بازى پیدا کرد.
قائدى در این مدت کوتاه نتوانســت کارى انجام دهد یا تیمش را از شکست فرارى دهد. شباب االهلى با این 

شکست با 30 امتیاز جایگاه سومى اش را تقدیم شارجه کرد و به رده چهارم سقوط کرد.

نوراللهى درخشید
 قائدى فرصت نیافت

سرمربى پورتو بعد از چشم پوشى از درخشش طارمى در بازى 
با التزیو از ستاره ایرانى اش تمجیدى ویژه کرد.

سرخیو کونسیسائو، سرمربى پورتو بعد از درخشش مهدى طارمى ستاره تیم ملى کشورمان 
براى این تیم مقابل التزیو در لیگ اروپا ترجیح داد تا از عملکرد فردى این بازیکن ایرانى 

چشم پوشى کند و به عملکرد تیمى بپردازد.
اکنون با گذشت چند روز از این بازى کونسیســائو در نشست خبرى قبل از دیدار با ژیل 

ویسنته چشم پوشى از عملکرد فردى طارمى را جبران کرد و به تمجید از ستاره ایرانى اش 
پرداخت و گفت: در برخى رسانه ها دیدم که درباره طارمى نوشته بودند این بازیکن توانایى تمام 

کنندگى ندارد و با دویدن زیاد خودش را خسته مى کند. این بار حق با من است که از او دفاع کنم، 
او مهاجمى فراتر از یک مهاجم است.

ســرمربى پورتو ادامه داد: بله طارمى تنها تمام کننده نیســت بلکه فراتر از یک مهاجم تمام کننده است. 
ویژگى هایى که این بازیکن در لحظه گلزنى دارد فرارتر از یک مهاجم است. او مى تواند خط حمله را تقویت کند 

بدون اینکه کار با توپ را کنار بگذارد.
پورتو اکنون به همراه مهاجم ملى پوش کشورمان با کسب 63 امتیاز صدرنشین لیگ برتر پرتغال است. طارمى در 

هفته گذشته مقابل التزیو خوش درخشید و یک گل زد و یک پاس گل داد تا پورتو در این بازى به نتیجه تساوى 2 بر 2 
برسد و راهى مرحله یک هشتم نهایى لیگ اروپا شد. 

پورتو در مرحله یک هشتم نهایى لیگ اروپا باید به مصاف لیون فرانسه برود.

تغییر 180 درجه اى سرمربى پورتو؛
طارمى فراتر از یک مهاجم 

است

دفاعى جست وجو کرد؛ مدافعان تراکتور زمانى که تحت  فاز باید در  شمار مى رود. نقطه ضعف اصلى این تیم را
، اشتباهات مرگبارى مرتکب مى شوند که موجب فروپاشى تیمى آنها مى شود و این نقطه ضعف خبر خوبى براى 

ر مى رود.

مى در بازى

مهدى طارمى ستاره تیم ملى کشورمان 
د تا از عملکرد فردى این بازیکن ایرانى 

و در نشست خبرى قبل از دیدار با ژیل 
بران کرد و به تمجید از ستاره ایرانى اش 

طارمىنوشته بودند این بازیکن توانایى تمام 
ى کند. این بار حق با من است که از او دفاع کنم، 

کننده نیســت بلکه فراتر از یک مهاجم تمام کننده است. 
مىتواند خط حمله را تقویت کند  فرارتر از یک مهاجم است. او

3ن با کسب 63 امتیاز صدرنشین لیگ برتر پرتغال است. طارمى در 
2 بر 2 2گل زد و یک پاس گل داد تا پورتو در این بازى به نتیجه تساوى 2

شد. 
ه مصاف لیون فرانسه برود.

پورتو؛ ى
مهاجم 
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ابالغ دادرسى و دادخواست ضمائم 
آقاى جالل بقرائى خواهان رمضان على مولویان دادخواســتى به خواســته الزام به انتقال 
سند در شوراى حل اختالف شهر گز  به طرفیت شما به این شورا تقدیم نموده و به کالسه 
459/1400 ثبت و وقت رسیدگى به تاریخ 1401/1/31 ساعت 4 بعدالظهر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده دعوت 
مى شود ، قبل از وقت رسیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به این شورا 
مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابى صادر خواهد شد. م الف: 1284140 

- دفتر شوراى حل اختالف شهر گز /12/110 

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 هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.
آراء اصالحى شماره 2832 و 2833  مورخ 1400/6/10 پیرو آرا شماره 5679 و 5680 مورخ 
1399/09/25 خانم الهام مهدیه  فرزند غالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع و خانم صالحه 
حاجى صادقیان نجف آبادى فرزند محمد نسبت ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  
به مساحت 106/60 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3   فرعى از 27 اصلى  واقع در قطعه 
10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رســمى مشاعى مى باشد. تاریخ 

انتشار نوبت اول: 1400/11/24 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/12/9 - 1275981/م 
الف - حجت اله کاظم زاده اردســتانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /11/214    

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006007056- تاریخ: 1400/10/28 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001685 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم امیر پیمانى فروشانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره فرعى از 

اصلى واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 
با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در دفتر 126 صفحه 230 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد لذا مالکیت آقاى/ خانم امیر 
پیمانى فروشانى به شناسنامه شماره 9239 کدملى 1142317161 صادره فرزند سیف اهللا 
نسبت به 6 دانگ یکباب باغ به مساحت 470/91 مترمربع پالك شماره 913 و 912 فرعى 
از 108 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى  شــهر تأئید و رأى خود را با 

حدود ذیل صادر مى  نماید. 
شماال به طول 15/36 متر دیوار به 108/914 

شرقا به طول 19/09 متر و 13/52 متر دیوار به 108/900
جنوبا به طول 12/84 و 82/ متر درب و دیواریست به گذر 

غربا به طول 31/65 متر دیوار به جوى 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/24- تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1400/12/09- م الف: 1276373 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
- محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /11/216

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 هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اســناد و امالك محل تســلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند.

راى شــماره 4764 مــورخ 1400/09/20 خانــم  فاطمــه کامرانیــان نجــف آبادى 
فرزنــد مرتضــى ششــدانگ یکبابخانــه  بــه مســاحت 85/47 مترمربع قســمتى از 
پــالك شــماره 0 فرعــى از 920 اصلــى واقــع در قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه ثبت 
ملــک اصفهــان -  متقاضــى مالک رســمى مشــاعى مــى باشــد. تاریخ انتشــار 
نوبــت اول: 1400/11/24 - تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/12/9 - 1276419/
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد 

ازطرف آفرین میرعباسى /11/218

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

شــماره: 140060302016001441 - تاریــخ: 1400/12/02 - برابــر راى شــماره 
140060302016001286 هیات اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد دادخواه تهرانى فرزند علیرضا بشــماره شناسنامه 
1275328202 صادره از اصفهان در تمامت ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به 
مساحت 1170 مترمربع پالك فرعى 1134 از یک اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى 
از مالک رسمى آقاى میرزا محمد دادخواه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/12/09 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/12/24- م الف: 1283943- 

رئیس ثبت اسناد و امالك تیران - سید محمدحسن مصطفوى /12/108

اگر برگشت عالیم کرونا در برخى افراد در طول 14 روز 
به صورت متناوب باشــد، نگرانى چندانى وجود ندارد. 
درصورتى که 10 تا 14 روز بگــذرد و عالیم دوباره عود 
کند، به احتمال بسیار زیاد به عوارض کرونا برمى گردد 
مانند درگیرى ســینوس ها که براى افراد داراى آلرژى 
پیش مى آید و یا افرادى که سابقه حساسیت دارند، ممکن 

است سرفه هاى آنها باقى بماند. 
اگر تب افراد برگــردد وضعیت کامــال متفاوت خواهد 
بود و ممکن است نشــانه التهاب تیروئید باشد اما اینکه 
دوباره تمام عالیم فرد عود کند، به احتمال بســیار زیاد 
با یک ویــروس دیگر در گردش مواجه هســتیم. افراد 

حتما در اطرافیــان پرس و جو کنند که آیــا اطرافیان با 
برگشــت عالیم مواجه شــده اند یا خیر و در صورتى 
که اطرافیان مبتال شــوند احتمــال درگیرى با ویروس 

جدید وجود دارد. 
درحال حاضر آنفوالنزا نیز در جامعه در حال گردش است. 
البته باید درنظر داشــت که احتمال اینکه کووید بعد از 
یک ماه برگردد بسیار کم اســت اما نمى توانیم بگوییم 
بعید اســت. ویروس هاى دیگر در حال گردش هستند 
و متاســفانه به خصوص در افرادى که کودکانشان را در 
مهدکودك و مدرسه مى فرستند هرچند وقت یکبار به 

این ویروس ها مبتال مى شوند.

بر اساس نتایج مطالعه  دانشگاه سان یات سن در گوانگژو 
چین که در اوایل این هفته منتشر شد، چهارمین دوز واکسن 
کووید 19 ســینوفارم هیچ محافظت اضافــى در برابر این 

بیمارى ایجاد نمى کند.
سینوفارم یکى از داروهاى پرمصرف در برخى از کشورهاى 
آمریکاى جنوبى است و این تحقیق فقط آنچه که مقامات 
بهداشتى آرژانتین به  عنوان یک واقعیت تشخیص داده اند را 
تایید مى کند؛ به این مفهوم که دوزهاى تقویت کننده سایر 
برندهاى واکســن به افرادى که 2 دوز واکسن سینوفارم 

تزریق کرده اند، داده مى شود.
عالوه بر این حفاظت ســینوفارم 6 ماه پس از دریافت دوز 

سوم کاهش مى یابد و طبق این مطالعه دوز چهارم هیچ سپر 
اضافى در برابر سویه اومیکرون ایجاد نمى کند.

محققان چینى پیشنهاد کردند براى مقابله با کرونا استفاده 
از واکسن هاى ویروس غیرفعال مانند سینوفارم امکان پذیر 
است اما ایده آل نیست. آنان گفته اند واکسن هاى پروتئین 
نوترکیب یــا mRNA در برابر ســویه هاى نگران کننده 

جایگزین هاى خوبى براى دوزهاى تقویت کننده است.
دانشمندان چینى به این نتیجه رسیدند که آنتى بادى هایى که 
با دوز سوم واکسن کووید 19 سینوفارم ایجاد مى شود، پس از 
6 ماه به شدت کاهش مى یابد و تزریق چهارم آن  را به میزان 

قابل  توجهى در برابر اومیکرون تقویت نمى کند.

چرایى بازگشت عالئم کرونا 
در بهبودیافتگان

دوز چهارم سینوفارم را 
فراموش کنید!

تولید واکسن برکت 
اختصاصى براى اومیکرون 

  ایرنـا | سـخنگوى سـتاد ملـى مقابله بـا کرونا و 
معـاون دانشـجویى فرهنگـى وزارت بهداشـت، در 
حساب کاربرى توئیترى خود نوشت: واکسن ایرانى 
برکت به صورت اختصاصى براى سـویه اومیکرون 
تولید شده است. عباس شـیراوژن نوشت: «واکسن 
ایرانـى برکـت ضمـن اخـذ مجوزهاى علمـى الزم 
به وسـیله دانشـمندان ایرانى، توسـط سـتاد اجرایى 
فرمان حضرت امام (ره) در جلسـه سـتاد ملى مقابله 
با کرونا نیز تایید شـد.» در جلسـه سـتاد ملى مقابله 
با کرونـا اعالم شـد که محققـان مجموعـه دارویى 
برکـت موفق شـده اند واکسـن جدیدى تولیـد کنند 
کـه مشـخصا مى توانـد در برابـر سـویه اومیکرون 
بازدارندگـى موفـق و سـطح باالیـى داشـته باشـد. 
دکتر حسـن جلیلى مدیرعامل شـرکت شـفا فارمد، 
تولیدکننده واکسـن کووایران برکت نیز اعالم کرد: 
وزارت بهداشـت کد اخالق براى مطالعـه بالینى دز 
سـوم واکسـن اختصاصى اومیکرون برکت را صادر 
کرد. شـرکت شـفافارمد تاکنون حـدود 60 میلیون 
واکسن کووایران تولید کرده است. واکسن کووایران 
برکت، اولین واکسن کووید-19 ساخت متخصصان 
کشورمان اسـت که توسـط گروه صنعتى شفافارمد، 
از شـرکت هاى وابسـته به گروه دارویى برکت تولید 
شده اسـت. براى تولید واکسـن کوو ایران برکت از 
روش واکسن سازى مبتنى بر یک ویروس غیرفعال 
استفاده شده و فاصله دز اول تا دوم آن 28 روز تعیین

 شده است. 

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى پارســا مهر جاوید 
اصفهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
3645 و شناسه ملى 14003992392 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
به طور فوق العاده مورخ 1398/11/11 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهرشاد داودى 
با کدملى 1080274154، فرامرز داودى 
با کدملــى 4623046095 و علیرضا اله 
یارى با کدملــى 5750034372 بعنوان 
اعضاى هیئت مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شــدند. - رحمت اله عابدى نهر 
خلجى با کدملى 1092097333 بعنوان 
بازرس اصلى و حسین رستمى به کدملى 
1972213016 بعنــوان بــازرس على 
البدل براى مدت یک ســال مالى انتخاب 
گردیدند. - روزنامه نصف جهان جهت درج 
آگهى هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

نجف آباد (1285091)

آگهى تغییرات
شرکت مهندســى پارســا مهر جاوید 
اصفهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
3645 و شناسه ملى 14003992392 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1398/11/11 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شد: - مهرشــاد داودى با کدملى 
1080274154 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل، فرامرز داودى با کدملى 
4623046095 بعنــوان نایــب رئیس 
هیئت مدیره و علیرضا اله یارى با کدملى 
5750034372 بعنوان عضو هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه 
اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها 
و عقود اســالمى و اوراق عادى با امضاى 
مدیرعامل و رئیس هیئــت مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر مى باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

نجف آباد (1285100)

آگهى تغییرات
شرکت فرا کوش نجف آباد شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 949 و شناسه ملى 
10260155549 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/11/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: حسنعلى یوســفیان نجف آبادى بشماره 
ملى 1090896931 و اشــرف پور یوسفى 
نجف آبادى شــماره ملى 1090961091 
وسارا یوســفیان نجف آبادى بشماره ملى 
1080128557 به ســمت اعضاى اصلى 
هیئت مدیره بــراى مدت دو ســال تعیین 
شدند. اعظم والیتى نجف آبادى بشماره ملى 
1091219291 و مجتبى فاضل بشماره ملى 
1091505748 بترتیب به سمت بازرسان 
اصلى و على البدل شرکت براى مدت یکسال 
انتخاب شــدند. روزنامه نصف جهان جهت 
درج آگهى هاى شــرکت تعیین شده است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1285112)

تاسیس
شرکت سهامى خاص مهندسى آسانبر دانا تک ویرا درتاریخ 1400/12/03 به شماره ثبت 70250 به شناسه ملى 14010833937 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :نصب ، تعمیرات ، تولید ، فروش و واردات و صادرات 
آسانبر و پله برقى – خرید و فروش ، صادرات و و واردات انواع کاالهاى مجاز بازرگانى- تجارت الکترونیک و کسب و کارهاى اینترنتى (غیرهرمى و غیر 
شبکه اى) - عقد هر گونه قرارداد با شرکت ها و ادارات دولتى و خصوصى –شرکت در مناقصات و مزایدات و مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیت هاى 
حقیقى و حقوقى - برگزارى و شرکت در نمایشگاه هاى داخلى خارجى و بین المللى به جز فرهنگى و هنرى - اخذ وام و اعتبارات از بانکها و موسسات دولتى 
و خصوصى جهت شرکت - گشایش اعتبارات اسنادى وال سى براى شرکت نزد بانکها صرفا در راستاى تحقق اهداف شرکت – اخذ و اعطاى نمایندگى 
شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى - ایجاد شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور- تامین نیروى انسانى موقت در رسته هاى ساده ، نیمه متخصص و 
متخصص 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 سعادت آباد ، خیابان کاخ سعادت آباد غربى ، خیابان شیخ صدوق شمالى ، پالك 213 ، ساختمان على میرزا ، 
پالك قدیمى 215 ، طبقه اول کدپستى 8163874761 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 
10000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 140093 مورخ 1400/11/26 
نزد بانک ملى شعبه دکتر شریعتى خمینى شهر با کد 3190 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى على 
طاهرى به شماره ملى 1273741870 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم فرناز هفت شهیدان به شماره ملى 1280432683 به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم سعیده زارع هرندى به شماره ملى 5659712037 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و 
همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و آقاى محسن طاهرى سهامدار شرکت به کدملى 5659172857 متفقاً و همراه با مهر شرکت 
معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرســان خانم کبرى یزدانى گارماسه به شماره ملى 1110405030 به سمت بازرس اصلى به 
مدت 1 سال آقاى جمشید توکلى گارماسه به شماره ملى 1818097567 به سمت بازرس على البدل 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 (1285103)

آگهى تغییرات
شرکت امین سعادت زنده رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 45075 و شناسه ملى 10260630532 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/11/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله مشکین 
، خیابان امام خمینى ، کوچه عدالت [28] ، پالك 22 ، طبقه همکف کدپستى 8189788661 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1285117)

روى موج کووید-19

عضو کمیته علمى کرونا با بیان اینکه در سراسر دنیا یک 
روند کاهشى ناگهانى در سویه اومیکرون را شاهد هستیم 
که این بر خالف مشاهدات در سویه دلتا است، در عین حال 
گفت: اما از نظر پاندمى هنوز در شرایط غیرعادى هستیم و 
خواهشم از مردم و مسئولین این است که شرایط را عادى 

نبینند.
دکتر مجید مختارى گفت: ما اکنون در حال طى کردن یک 
روند مالیم کاهشى در موارد ابتال هستیم؛ البته همانطور که 
قبال هم اعالم کردیم روند مرگ ومیر در بیماران کووید19 
حدود 2 الى 3 هفته عقب تر است؛ یعنى این آمار مرگ و میر 
فعلى مربوط به موارد ابتالى 2 تا 3 هفته قبل اســت. اکثر 
قریب به اتفاق این بیماران که فوت کردند نیز واکســینه 
نبودند، حتى در وجهه بین المللى نیز 80 تا 85 درصد فوت 
شدگان، واکسینه نبودند و یا بیمارى هاى زمینه اى داشتند. 
گاهى نیز این تعداد مرگ و میر، باقى مانده بیمارانى هستند 

که از هفته هاى قبل تر در ICUها بسترى بودند.
وى افزود: به احتمال زیاد اگر این روند کاهشــى در موارد 
فعلى ابتال ادامه داشته باشد در 2 هفته آینده یا حتى زودتر، 
روند آرام کاهش در مرگ و میر را هم شاهد خواهیم بود. البته 
این موضوع وابسته به رفتار مردم عزیز است که چقدر اصول 
بهداشتى نظیر اســتفاده از ماسک، حفظ فاصله اجتماعى، 
عدم تردد غیر ضرورى و تجمعات را رعایت کنند. اگر این 
موارد طى چند هفته آتى رعایت شود ممکن است شاهد روند 

نزولى ابتال و مرگ و میر باشیم.
این فوق تخصص ریه درباره زمان قرارگیرى در قله موج 
ششم کرونا، اظهار کرد: به نظر مى رسد بسیار به قله نزدیک 

هستیم. اگر روند کاهشى بیشترى را در ابتال شاهد باشیم، 
این نوید وجود دارد که بگوییم قله موج را رد کردیم. البته 
توجه کنید که در کشور ما تعداد تست هایى که انجام مى شود 
آنقدر زیاد نیست؛ ولى اگر همین روند حاضر با این تعداد اخذ 
تست را در نظر بگیریم، مى توانیم امیدوار باشیم که در چند 

روز آینده از قله عبور کنیم.
او با تاکید بر اینکه زمان کاهــش موارد مرگ و میر و حتى 
رســیدن به آمار مرگ و میر دو رقمى وابسته به متغیرهاى 
زیادى اســت، بیان کرد: اگر در همین لحظه تمام متغیرها 
را ثابت درنظر بگیریم، امید دارم طى دو هفته آینده کاهش 

مرگ و میر به شکل محســوس قابل روئیت باشد. درباره 
زمان دو رقمى شدن آمار مرگ و میر نمى توان پیش بینى 
دقیقى داشت، اما به طور کلى کاهش آمار جاى خرسندى 

دارد.
وى افزود: اگر رفتار کووید19 ثابت بماند و جهش خاصى 

به وجود نیاید و در همین دو نوع اصلى این ســویه بمانیم، 
به احتمال بســیار زیاد تعداد باالیى از افــراد جامعه بویژه 
کسانى که واکسیناسیون خود را کامل کردند، ایمن هستند 
و آنتى بادى تولید کرده و ایمنى سلولى قوى ترى دارند؛ اما 
این ها هیچ کدام دلیلى براى اینکه ســپرهاى خود در برابر 
ویروس را پایین بیاوریم نیست. بزرگترین سپر ما در برابر 
بیمارى هاى عفونى، پیشگیرى است که یکى از راه هاى آن 
واکسیناسیون است؛ اما پیشگیرى عمده اى که باید انجام 

دهیم، رعایت اصول اولیه بهداشتى است.
مختارى ادامــه داد: ویــروس، عید نوروز و مــاه رمضان 
نمى شناسند و ممکن اســت با بى احتیاطى دچار موج هاى 
بعدى شویم. یکى از شرایطى که میتواند  ویروس را قوى تر 
کند، تعداد باالى ویروس است زیرا وقتى تعداد باالى ویروس 
کنار هم قرار گیرند، خیلى خطرناك مى شوند و ُپر واضح است 
که اگر تجمعات خانوادگى، غیرخانوادگى، مسافرت ها و... 
شکل گیرد، مشخصا شانس بیشــترى در اختیار ویروس 
گذاشــتیم تا جهش کند. از مردم فهیم مى خواهیم در ایام 
بهارى رفتارى نداشته باشند که ســالیان بعد در چنین ایام 
زیبایى عزادار باشــند. بهتر است با رعایت اصول بهداشتى 

مواظب خود باشند و از سفرهاى بیهوده پرهیز کنند.
وى افزود: در شرایط عادى نمى توان غیرعادى رفتار کرد و 
در شرایط غیرعادى هم عادى رفتار کردن بسیار خطرناك 
است. ما از نظر پاندمى هنوز در شرایط غیرعادى هستیم و 
خواهش من از مردم و مسئولین این است که شرایط را عادى 
نبینند. نباید این امر به مردم القا شــود که در پایان پاندمى 

هستیم که رفتارهاى اجتماعى را عادى بپنداریم.

عضو کمیته علمى کرونا پاسخ مى دهد؛

علت خروج ناگهانى 153 شهر از وضعیت قرمز کرونا
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عضو شــوراى شــهر تهران گفت: در قبال سرقت شبانه 
روزى حداقل 500 میلیون تومان در شــبانه روز بر اساس 
برآورد برخى از مدیران شــهرى از امکانات شهر تهران 
مسئول هســتیم. ناصر امانى گفت: گزارش هایى درباره 
ســرقت اموال و امکانات شــهرى حتى قطعات پل ها، 
گاردیل ها و ســتون ها تا درب و دریچه انشعابات شهرى 
و تابلو هاى راهنمایى در سطح شــهر تهران اعالم شده 
است. به گفته عضو شوراى شهر تهران، بارزترین مصداق 
آن سرقت برنامه ریزى شده قطعات و ورق هاى سنگین 
پل مســیر همت حکیم بود که بر اســاس اعالم فرمانده 
انتظامى تهران بزرگ عامل این ســرقت و بســیارى از 
ســرقت هاى شــبیه به آن پیمانکاران طلبکار شهردارى

 تهران هستند.

آمار سرقت از 
اموال شهرى تهران

01

غالمرضا صدیق راد، مدیرکل سابق بهزیستى خوزستان 
در مراســم تودیعش گفت: با وجود فجایع بسیار در سطح 
آسیب ها و تالش مســتمر همکاران در بهزیستى، بخش 
بزرگى از فعالیت ما قابل دیدن نبوده و نیست، زیرا کار ما به 
گونه اى است که چراغ خاموش حرکت مى کنیم و خداوند 
چراغ ها را روشــن مى کند. مهران کریمیان، سرپرســت 
جدید اداره کل بهزیســتى خوزســتان هم در مراســم 
معارفه اش گفت: رویکرد جدید سازمان بهزیستى، توسعه 
رفاه اجتماعى، خدمات رسانى عزتمند به گروه هاى هدف 
و توسعه مشارکت هاى مردمى و توجه به بحث آسیب هاى 

اجتماعى است.

رویکرد جدید بهزیستى

آگهى تغییرات
شرکت امین سعادت زنده رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 45075 و شناسه ملى 10260630532 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/11/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد حسن امین راسخ به شماره ملى 1284674975و 
امیرامین راسخ به شماره ملى 1271024195و احمد امین راسخ به شماره ملى 1271428431به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند رضوان سیدان قلعه جوزدانى به شماره ملى 1285719727 به سمت بازرس اصلى و ریحانه نیسانى به شماره 
ملى 6600024585 به سمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 

هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1285114)

آگهى تغییرات
شــرکت روئین صنعت نوین ســهامى خاص به شــماره ثبت 19601 و شناسه 
ملى 10260404870 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/09/25 محل شــرکت در واحد ثبتى اصفهان بنشانى : اســتان اصفهان ، 
شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش مرکزى ، دهستان مورچه خورت ، روستا شهرك 
صنعتى مورچه خور، محله شهرك صنعتى مورچه خورت ، خیابان بوعلى ، خیابان شیخ 
بهایى ، پالك 320 ، طبقه همکف - کدپستى8333113968 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1285113)

آگهى تغییرات
شرکت امین سعادت زنده رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 45075 و شناسه 
ملى 10260630532 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/11/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیرامین راسخ به شــماره ملى 1271024195بسمت 
مدیر عامــل وعضو هیــات مدیره و محمد حســن امین راســخ به شــماره ملى 
1284674975بســمت رئیس هیئت مدیره و احمد امین راســخ به شــماره ملى 
1271428431 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شــرکت با امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر میباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1285097)

آسیب هاى اجتماعى در مدارس در شکل هاى مختلفى 
نمود دارد، شــاید بارزترین آن کــه در ابتدا به ذهن 
هر فردى مى رســد، اعتیاد یا مصرف سیگار باشد اما 
تمام ماجرا این نیست و شاید آسیب هاى دیگر سهم 

پررنگ ترى را در مدارس کشور داشته باشند.
طبق آمار منتشــر شده از ســوى آموزش و پرورش 
آن هم بر اســاس داده هاى سامانه پایش آسیب هاى 
اجتماعى دانش آموزان، در 6 سال گذشته شاهد رشد 
حدود 10 برابرى میزان خطرپذیــرى دانش آموزان 
(با رشــد ســاالنه حدود 1,5 درصد) هستیم و در سه 
سال گذشته، خشونت رتبه اول را در بین خطرپذیرى 
دانش آموزان و خودکشى نیز همواره یکى از سه خطر 
اول تهدیدکننده دانش آمــوزان در زمینه رفتارهاى 

پرخطر بوده است.
از سوى دیگر با نزدیک شدن به سومین سال تعطیلى 
مدارس و مجازى شــدن آموزش ها، جنس آسیب ها 
هم متفاوت شده است؛ اگر تا پیش از این خشونت و 
قلدرى برخى دانش آموزان علیه سایر همکالسى هاى 
خود به عنوان یکى از جدى ترین جنبه هاى آسیب هاى 
اجتماعى مدارس به حساب مى آمد اما امروز خانواده ها 
از حضور بدون ضابطه فرزندان خود در فضاى مجازى 

و تهدید سالمت روان و امنیت اخالقى آنها نگرانند.
ضرورت تمرکز مســئوالن آموزش و پرورش براى 
مشارکت با سایر بخش هاى متولى از جمله سازمان 
بهزیستى بر روى آسیب هاى اجتماعى دانش آموزان 
زمانى دو چندان مى شــود که نتایج آزمون هاى بین 
المللى همچون تیمز از افت تحصیلى و عملکرد درسى 
ضعیف تر دانش آموزانى حکایــت دارد که در مدارس 
مورد اذیت و آزار و قلدرى ســایر همساالن خود قرار 
مى گیرند؛ این موضوع حتى بر روى تصویر ذهنى این 
دانش آموزان از مدرسه و تمایل آنها براى ادامه ندادن 

تحصیل تأثیر دارد.
براســاس نتایج آزمون بین المللى تیمــز، میانگین 
پیشرفت باالتر با دانش آموزانى همراه بود که شرایط 
قلدرى کم یا بدون قلــدرى را تجربــه مى کنند اما 
دانش آموزانى که گزارش دادند هــر هفته مورد آزار 
و اذیت قرار مى گرفتند، میانگین پیشرفت پایین ترى 

داشتند.

61 درصد دانش آموزان پایه چهارم ایران گفته اند هیچ 
وقت در مدرسه مورد قلدرى و آزار قرار نگرفته اند، 7 
درصد دانش آموزان شرکت کننده در این آزمون اعالم 
کرده اند هر هفته و 32 درصد اعالم کرده اند تقریبًا هر 

ماه مواجه با قلدرى و زورگویى در مدرسه هستند.
زهرا زمانى، دکتراى پزشکى اجتماعى دانشگاه علوم 
پزشکى تهران که با همکاران خود پژوهشى با عنوان 
«قلدرى کردن و قربانى قلدرى شــدن در بین دانش 
آموزان با جنسیت و مشکالت عاطفى و رفتارى ارتباط 
دارد» را انجام داده اند با اشــاره به اینکه این پژوهش 
در راســتاى یک مطالعه بین المللى انجام شد، اظهار 
کرد: قلدرى موضوعى است که در مدارس به آن توجه 
نمى شــود اما بر روى تمام ابعاد زندگى یک کودك 
و نوجوان تأثیر مى گــذارد؛ هم اکنون در کنار قلدرى 
سنتى، قلدرى سایبرى هم وجود دارد چون ارتباطات 

در فضاى مجازى رخ مى دهد.
زمانى گفت: قلدرى نوعى رفتار پرخاشگرانه به قصد 

آسیب زدن و ایجاد ناراحتى فیزیکى و کالمى است و 
دانش آموز قربانى قلدرى فردى اســت که نمى تواند 
از خود دفــاع کند و مکرر در معرض پرخاشــگرى و 
آزار قرار مى گیرد و شــاهد عدم تعادل قدرت بین دو 

طرف هستیم.
این دکتراى پزشــکى اجتماعى متذکر شد: براساس 
نتایج این پژوهش، 17/4 درصد دانش آموزان قلدرى 
مى کنند و 25/7 درصــد قربانى قلدرى مى شــوند 
همچنین قلدرى کردن  3/4درصد  در میان پســرها 
شایع تر اســت؛ عاداتى را بررســى کردیم به عنوان 
مثال مصرف ســیگار و الکل منجر به افزایش میزان 

قلدرى مى شود.
وى با اشــاره به اینکه چاقى با قلدرى کردن و حتى 
قربانى قلدرى شــدن ارتباط داشــت، متذکر شــد: 
مسائلى مانند بیش فعالى، مشکالت ارتباط اجتماعى 
و عاطفى با قلدرى کردن ارتباط داشــت از ســوى 
دیگر دانش آموزان داراى بیمارى، ضعف مشــکالت 

ارتباطى که نمى توانند با همساالن خود ارتباط برقرار 
کنند، داراى مشکالت تحصیلى و افرادى که با خانواده 

خود زندگى نمى کنند بیشتر قربانى قلدرى مى شوند.
زمانى دربــاره تأثیر باالى آمــوزش کادر مدارس در 
پیشــگیرى از قلدرى یادآور شد: دوران نوجوانى سن 
مهمى است بنابراین معلمان و مشاوران مدارس باید 
درباره نحوه رفتار با دانش آمــوزان آموزش ببینند تا 
اگر دانش آموزى در مدرســه مورد اذیــت و آزار قرار 
گرفت بتواند مشــکالت خود را بیان کــرده و از آنها 

کمک بگیرد.
وى تصریح کرد: طى مطالعه اى در عربســتان، 90 
درصد دانش آموزان قلدرى در مدارس را گزارش کرده 
بودند و بیشتر آسیب ها هم در بحث خشونت کالمى 
بود و مطالعه اى را مشاهده نکرده ام که میزان قلدرى 
در مدارس کمتر از 15 تا 10 درصد باشــد و معموًال 
در ســن نوجوانى بین 20 تا 30 درصد آمار قلدرى در 

مدارس را داریم.

دانش آموزان «قلدر» چه کسانى هستند؟!

یک جامعه شــناس درباره ازدواج سفید و آســیب هایى که در پى دارد 
توضیح داد.

شهال کاظمى پور در گفتگو با خبر فورى فرهنگ ازدواج سفید را متعلق به 
جامعه اى دانست که این گونه رابطه تعهد ایجاد مى کند و نه ایران که 90 

درصد این روابط به ازدواج ختم نمى شود. 
او مى گوید: در ایران این موضوع بیمارگونه وارد جامعه ما شده و بیشتر 
به خاطر برطرف کردن مسائل جنسى است تا از نظارت هاى اجتماعى و 
خانوادگى به دور باشند. این شکل از رابطه در ایران به شدت براى دخترها 

مضر است.
کاظمى پور افزود: در خیلى موارد افراد در این نوع رابطه دچار سرخوردگى 
مى شوند زیرا طرف مقابل شان خلوص نیت ندارد و ممکن است همزمان 
با چند نفر دیگر نیز باشد، یا اینکه تصمیم به ازدواج با فرد دیگرى بگیرد.  با 
توجه به اینکه در جامعه ما صدور شناسنامه براى فرزندان، مبتنى بر وجود 
عقد در شناسنامه والدین است، ازدواج سفید پیامدهایى بسیار منفى دارد. 

همچنین، تنوع طلبى جنسى و نابارورى در جوان ها از دیگر تبعات منفى 
این شکل از ارتباط است.

این جامعه شــناس درباره این که طبق تحقیقات انجام شده در کشور 
آمریکا، بیش از 50 درصد هم باشــى ها به ازدواج ختم شده، آیا در ایران 
نیز چنین آمارى وجود دارد؟ مى گوید: در ایران چنین آمارى وجود ندارد، 
ولى طبق اطالعات من، کمتر از 10 درصد هم باشى ها در ایران به ازدواج 
مى انجامد، زیرا هدف از هم باشى، ازدواج نیست بلکه پاك کردن ازدواج 

است.
وى افزود: ازدواج هاى فعلى جامعه ما مبتنى بر معامله اســت و خیلى از 
جوان ها اگر بخواهند درباره توان مالى خود صداقت داشــته باشند اصال 
نمى توانند ازدواج کنند و همین بى صداقتى ها خودش پایه طالق است. 
دخترها بخاطر نگرانى از طالق، در ازدواج سخت گیرى مى کنند، غافل از 
اینکه این موضوع میخ اول طالق است، زیرا عوامل طالق از بدو ازدواج 
آغاز مى شوند و هر ازدواجى که با چانه زنى آغاز شود، به طالق مى انجامد.

ازدواج سفید
 باعث سرخوردگى 

مى شود

مددکار انجمن حمایت از زندانیان کرمانشاه 
با اشاره به لزوم توجه مسئولین به موضوع 
تقویت نهاد خانواده، بیان کرد: بسیارى از 
آسیب هاى فرهنگى و اجتماعى در سایه 
تقویت نهاد خانــواده کاهش مى یابد چرا 

که خانواده نهاد اجتماعى اثرگذارى است.
احسان کریمى با اشــاره به ضرورت هاى 
توجه مســئولین به موضوع تقویت نهاد 
خانواده، اظهار کرد: خانواده هســته مهم 
تــاب آورى در جامعه اســت و این نهاد 
اصلى ترین بنیان اجتماعى است که نقش 
مؤثرى در توسعه کشــور ایفا مى کند که 
با تقویت آن مى توان به تقویت نهاد هاى 

اجتماعى منجر شد.
وى با اشاره به اینکه با نگاه به آموزه هاى 
دینى و اسالمى مى توان به جایگاه و اهمیت 
خانواده دســت یافت، افزود: تضعیف نهاد 
خانواده موجب لطمات و آسیب هاى زیادى 
به اعضاى خانواده مى شود چرا که خانواده 

رکن مهمى در جامعه اسالمى است.
کریمى با بیان اینکــه در جوامع غربى به 
واسطه تضعیف نهاد خانواده با بحران هاى 
اجتماعى و روانى بسیارى مواجه هستند، 
گفت: اگــر در جامعه ما نیز بــه این مهم 
بى تفاوت باشیم جامعه ما نیز به سرنوشت 
جوامع غربى دچار خواهد شد و اگر نهاد هاى 
سیاســتگذار و اجرایى متولــى براى حل 
نظام مســائل خانواده چاره اندیشى نکنند 

با آسیب هاى بسیارى مواجه خواهیم شد.
مــددکار انجمــن حمایــت از زندانیان 
کرمانشاه بیان کرد: خانواده مهم ترین نهاد 
پایه گذار امنیت، سالمت و الزمه پیشرفت 
همه جانبه کشور اســت که نقش آن در 
فرهنگســازى و اصالح بهبود فرهنگى 

جامعه بى بدیل است.

کاهش آسیب هاى 
اجتماعى در سایه 

تقویت نهاد خانواده 
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مدیرکل پزشــکى قانونــى خراســان جنوبى گفت: آمار 
آسیب هاى اجتماعى و اتفاقات نامطلوب در استان به نسبت 
میانگین کشورى بسیار کم بوده که خوشبختانه در استانى 
امن زندگى مى کنیم. محمدعلى توکلى اظهارداشت: هر 
چند از تمامى پرونده هایى که ممکن بوده در حوزه پزشکى 
قانونى استان وجود دارد ولى همواره تعداد کمتر از میانگین 
کشورى بوده به جز استثنائاتى که وجود دارد. وى با بیان 
اینکه در خراسان جنوبى درگیرى هاى اجتماعى به سبب 
فرهنگ باال و تدین مردم این خطه بسیار کمتر از میانگین 
کشورى این گونه پرونده ها است، اضافه کرد: در این استان 
اتفاقات نامطلوبى که در زیر پوســت جامعه اتفاق مى افتد 
و به پرونده هاى قضائى تبدیل شــده به نسبت میانگین 

کشورى کمتر بوده هر چند استثنائاتى وجود دارد.

دلیل آمار پایین آسیب ها 
در خراسان جنوبى 

شهردار مشهد گفت: نشاط، کاهش آسیب هاى اجتماعى 
و کمک به ورزش حرفه اى از جمله فواید گسترده توجه به 
ورزش پایه و استعدادیابى است و مدیریت شهرى وظیفه 

دارد در این خصوص زمینه سازى کند.
سید عبدا... ارجائى اظهار کرد: اگر بتوانیم ورزش محالت 
را گسترش بدهیم، حداقل ســه دستاورد محقق خواهد 

شد. اول اینکه شور، نشاط و سالمت در 
اقصى نقاط شهر رقم مى خورد. جوانى 
که 2 ســاعت در روز ورزش مى کند، 
موجب نشــاط خود و خانواده اش هم 
مى شود. دومین دســتاورد نیز کاهش 

آسیب هاى اجتماعى است.
وى افزود: کســى که دنبــال ورزش 
مــى رود، خودبه خود وارد مســیرى 
مى شود که او را از آسیب هاى اجتماعى 
دور مى کنــد. ورزش بازدارنده بوده و 
روحیه پهلوانى و قهرمانى هم در این 

فرایند کمک کننده است. ســومین فایده حداقلى توجه 
به ورزش محالت، استعدادیابى است. در واقع در خالل 
ورزش بســترى فراهم مى شــود که کمک فراوانى به 
استعدادیابى مى کند و در نهایت تیم هاى باشگاهى و ملى 
از آن سود مى برند. هرچه سن استعدادیابى پایین تر باشد، 

بهتر مى توانیم عمل کنیم.
شــهردار مشــهد تصریح کرد: کودك 9 ســاله وقتى 
وارد وادى ورزش مى شــود، کل خانــواده او به صورت 
غیرمستقیم وارد ورزش و با آن درگیر مى شوند. باید در 
رشته هاى مختلف ورزشى به این موضوع توجه کنیم و 
با توجه به کاهش ابتال به کرونا نگذاریم وقفه اى در این 

فرایند بیافتد و از همین رو الزم است ورزش را گسترش 
دهیم. با رعایت پروتکل هــا و فاصله گذارى ها مى توان 
ورزش را ادامه داد. با توجه به واکسیناســیون سراسرى 
مى توان ورزش را هم از سر گرفت. همچنین از ورزش 

بانوان و اقشار خاص نباید غافل شویم.

ورزش عاملى مهم در کاهش آسیب هاى اجتماعى است 
04

معاون بهداشــت وزارت بهداشــت از راه اندازى قرارگاه 
عملیاتى حمایت از ســالمت خانواده و جوانى جمعیت در 
وزارت بهداشــت با پیشنهاد وزیر بهداشــت و راى قاطع 
اعضاى شــوراى معاونین این وزارتخانه خبــر داد. دکتر 
کمال حیدرى معاون بهداشــت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکى اظهار کرد: با توجه بــه اهمیت مقوله 
خانواده و جوانى جمعیت در بالندگى و نشاط جامعه و ارتقاء 
مولفه هاى بنیادین نظام سالمت، پیشرفت کشور و اقتدار 
ملى و همچنین جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و بارورى 
در سال هاى گذشته با پیشنهاد وزیر بهداشت و راى قاطع 
اعضاى شــوراى معاونین این وزارتخانه تصمیم بر ایفاى 
نقش جدى ســتاد وزارت بهداشت، دانشــگاه هاى علوم 

پزشکى و نظام سالمت در تحقق این آرمان مهم شد.

تشکیل قرارگاه عملیاتى 
حمایت از سالمت خانواده 

 امیر لطفى حقیقت، مشــاور و روانشناس بالینى و 
جامعه شناس، در خصوص آثار بحران اقتصادى 
در جامعه گفت: بررســى بحران هاى اقتصادى بر 
سالمت جسم و روان یک بحث ساختارى است که 
از یک ساختار کلى تاثیرگذار آغاز مى شود و خروجى 
آن رفتارهاى خرد و کنش هاى متقابل انسان ها با 

یکدیگر است.
وى با تاکید  بر اینکه تاریخ نشان مى دهد مشکالت 
اقتصادى منجر به تغییر رفتارها و بروز آسیب هاى 
خطرناك  و اثرگذار بر جامعه مى شود عنوان کرد:  
این تغییرات در کشــور ما از آغاز دوران سازندگى 
یعنى سال 1368 آغاز و در سال 1369 با تحوالت 
اصلى در اقتصاد ایران شروع شد و تا امروز  مردم 
از بى ثباتــى اقتصادى رنج مى برند و فشــارهاى 
اقتصادى، روان مردم جامعــه را تحت تاثیر قرار 
مى دهد و ســاختار شــخصیت، رفتــار منش و 
کنش هاى اجتماعى و... را تحت  آسیب و تحول 

منفى قرار مى دهد.
به گفته این پژوهشــگر در جامعه  اى که اقتصاد 
وضعیت نامناسبى دارد، افراد خانواده براى تامین 
نیازهاى اساسى دچار ُپرکارى افراطى مى شوند، 
به واسطه نیازهاى بیشتر افزایش سطح تحصیالت 

دانشگاهى و به  تبع آن انتظارات اجتماعى نیز در 
ســطح خرده فرهنگ ها و خرده گفتمان ها دچار 
تغییرات مى شــود؛ از این رو زنان و مردان درکنار 
یکدیگر ســعى مى کنند براى این که یک رشــد 
اقتصادى را براى خانواده رقم بزنند ساعات کارى 
خود را افزایش دهند که همین امر موجب انقطاع 
عاطفى و دور شدن اعضاى خانواده از هم مى شود.

این جامعه شناس با اشاره به این که دورى خانواده  ها 
از یکدیگر کمترین و کوچکترین آســیب  ناشى از 
تورم هاى روزافزون اقتصادى اســت ادامه  داد: در 
چنین شرایطى که نظام اقتصادى باعث تغییرات 
اجتماعــى از جمله مهاجرت هــا و تغییر مکان و 
محل هاى زندگــى مى شــود، همجوارى هاى 
ناهمگونى را به همراه خواهد داشت که منجر به  
ایجاد رشــد اجتماعى که نتیجــه زدوبند، رانت و 
موج سوارى  ناشى از رشد قیمت هاست خواهد شد.

وى به مهمترین معضلى که به دنبال مشــکالت 
اقتصادى در جامعه ایجاد مى شــود اشــاره کرد 
و گفت: ایجــاد بحران اخالقــى در جامعه که به 
هیچ وجــه نمى توان منکر آن شــد، موجب رنگ 
باختن مفهوم خانواده، روابط زوجین، نظام تعاملى 
والد-فرزندى و فرزند با والدین و نظام هاى مشابه 

دیگر به صورت تمام و کمال تحت  تاثیر مستقیم 
مشکالت اقتصادى قرار دارد؛ حتى تاثیر شبکه هاى 
اجتماعى بر جامعه نیز به صورت غیرمستقیم متاثر 

از تورم هاى اقتصادى است.
به گفته لطفى حقیقت دیگر آسیب هاى اجتماعى 
ناشــى از این بحران عبارتند از ایجاد بحران هاى 
اعتقادى، تغییر در شیوه نگریستن انسان به زندگى؛ 
که بخشــى از جامعه را به انسان هاى سرخورده و  
ضعیف، همراه با آرزوهاى بزرگ مادى تبدیل کرده 
است. رشد طالق و ایجاد نیازهاى جدید جنسى، 
رواج پدیده هایى مانند شوگر ددى و شوگر مامى، 
پرخاشــگرى و روابط موازى و غیراخالقى که در 
بین اقشار مختلف رواج پیدا کرده است، نمونه هایى 
از آسیب هاى اجتماعى اســت که در جامعه ریشه 

دوانده است و نهاد خانواده را تخریب کرده است.
این جامعه شناس در مورد آســیب هایى که نهاد 
خانواده را تحت تاثیر قرار داده است معتقد است: این 
تاثیر موجب ایجاد تغییر در مفاهیم اساسى درون 
خانواده از جمله مفاهیم مرتبط با مباحث اخالقى و 
دینى مى شود که این امر تحت تاثیر بى مسئولیتى 
غالبى از مســئوالن اقتصادى و اجرایى کشور در 

طول بیش از 30 سال اخیر رقم خورده است.

بحران هاى اقتصادى موجب رشد آسیب هاى اجتماعى مى شود
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پل دور برگردان حدفاصل خیابان هاى فاضل هندى و مالصدرا 
شهر فالورجان به مناسبت فرا رسیدن هفته فرهنگى شهرستان 
و گرامیداشت یاد و خاطره شهداى گلگون کفن عملیات خیبر 

افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومى شــهردارى و شوراى اسالمى شهر 
فالورجان، مراســم افتتاحیه پل دور برگردان همزمان با هفته 
فرهنگى شهرستان با حضور خانواده معظم شهداء، جانبازان، 
آزادگان و ایثارگران و شــهروندان دیار شــهداى خط شکن؛ 
فالورجان، روحانیت معــزز، مدیرکل دفتر فنى اســتاندارى 
اصفهان، امام جمعه شــهر، فرماندار شهرســتان، شــهردار، 

اعضاى شوراى اسالمى شهر، تنى چند از مدیران و مسئوالن 
شهرستان و جمعى از معاونین و کارکنان شهردارى فالورجان 

برگزار گردید. 
در این مراسم شهردار فالورجان  اجراى پروژه پل دور برگردان 
را گامى مهم در راستاى خدمت رسانى به شهروندان ساکن در 
ضلع شمال غربى شهر فالورجان دانست و گفت: وظیفه ما این 
است که با همت و کار شــبانه روزى پروژه هاى مختلفى را در 

نقاط مختلف اجراء کنیم.
مهندس محمد على عزیزى مشــارکت شــهروندان و اهالى 
شهر را در اجراى موفقیت آمیز پروژه ها مهم دانست و خواستار 

همکارى هر چه بیشــتر شهروندان براى تســهیل در پیشبرد 
پروژه هاى مختلف شهرى که اهم آنها پروژه هاى عمرانى را 

در بر مى گیرد شد.
شهردار فالورجان از تخصیص اعتبارى بالغ بر 50 میلیارد ریال 
براى بهره بردارى این پروژه خاطرنشان ساخت: این پل در پاسخ 
به نیاز شهروندان در راستاى تسهیل در تردد درون شهرى و به 
ویژه برون شهرى شــهروندان و نزدیک بودن این پل احداث 
شده به میدان جانبازان و بلوار امام رضا(ع) براى تردد در مسیر 
دیگر شهرهاى شهرســتان از جمله قهدریجان و زازران و... با 

موفقیت انجام شد.

در این مراسم مهندس محمدعلى عزیزى ضمن ابراز خرسندى 
از عمل به مطالبه چندین ساله شهروندان در احداث و به بهره 
بردارى رساندن این پل براى استفاده عموم شهروندان و جلب 
رضایت شــهروندان تصریح نمود: بهترین عمــل براى ادامه 
راه شهداء خدمت به شهروندان اســت و سعى ما بر این بوده و 
هست که در راه خدمت رسانى به شهروندان فالورجان از هیچ 

کوششى دریغ نکنیم.
وى گفــت: تأکید بــر خدمت رســانى هــر چه بیشــتر به 
شهروندان دیار شــهداى خط شــکن همچون گذشته ادامه

 خواهد داشت.

به مناسبت فرا رسیدن هفته فرهنگى شهرستان فالورجان و 
گرامیداشت یاد و خاطره شهداى گلگون کفن عملیات خیبر محقق شد؛

افتتاح پل دور برگردان حدفاصل خیابان هاى 
فاضل هندى و مالصدرا در فالورجان

"مجموعه ورزشى شهداى گارماسه"  افتتاح شد. این مجموعه ورزشى 
که در مرداد ماه سال جارى کلنگ زنى شده بود در زمینى به مساحت 
2000هزار مترمربع و شامل زمین فوتبال استاندارد با چمن مصنوعى 
توسط شهردارى فالورجان احداث شده و براى احداث آن اعتبارى بالغ 

بر 20میلیارد ریال هزینه شده است.
به گزارش روابط عمومى شهردارى و شوراى اسالمى شهر فالورجان 
، در مراسم افتتاحیه این مجموعه ورزشى ، مهندس رحیمى مدیر کل 
دفتر فنى اســتاندارى اصفهان، حجت االسالم و المسلمین قدوسى 

امام جمعه شهر، مهندس على ساعدى فرماندار شهرستان، شهردار 
و اعضاى شوراى اسالمى شهر، روحانیت معزز، خانواده هاى معظم 
شهداء، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و جمع کثیرى از شهروندان عزیز 

فالورجان و محله گارماسه نیز حضور داشتند.

آئین افتتاحیه این مجموعه ورزشى در ادامه با سخنرانى حجت االسالم 
حاج شیخ حسین توکلى روحانى معزز محله گارماسه، حجت االسالم 
و المسلمین قدوسى امام جمعه فالورجان، مهندس رحیمى مدیرکل 
دفتر فنى اســتاندارى اصفهان، مهندس محمدعلى عزیزى شهردار 

فالورجان براى حاضرین در مراسم افتتاحیه همراه بود.
در خاتمه مراسم نیز مراتب تقدیر و تشکر توسط مسئولین و شهروندان 
از شهردار، رئیس شوراى اسالمى شهر، مسئول حراست، معاون اجرایى 

و خدمات شهرى و معاون عمرانى شهردارى فالورجان بعمل آمد.

به مناسبت فرارسیدن پنجم اسفند ماه، روز حماسه و ایثار شهرستان فالورجان محقق شد؛

افتتاح مجموعه ورزشى شهداى گارماسه


