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شومینه براى مبتالیان به آسم مضر استوضعیت تخم مرغ و روغن در بازار اصفهانصداپیشگى نوید محمدزاده در فیلم گلمکانى دهن  کجى به میراث ناملموس یونسکو سپاهان یک رهبر قوى در زمین مى خواهد سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

میوه اى که
دشمن  سلول هاى 

سرطانى است

چرا خاویار اصفهان صادر نمى شود؟
3

2
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چند شهرستان اصفهان
 آبى است؟

«توان 7» ، روح تازه اى 
در اکوسیستم کارآفرینى 

اصفهان است

راه اعتراض براى 
جاماندگان یارانه معیشتى 

نیست
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احتمال بروز موج 
جدید کرونا در 

اصفهان از نیمه بهمن

دانشمندان دانشگاه کاالبریا و سالفورد اعالم کردند که میوه 
ترنج و برگ هاى آن قادر است، سلول هاى سرطانى را از بین 

ببرد. دانشمندان دانشگاه کاالبریا و دانشگاه سالفورد اعالم 
کردند که ترنج حاوى موادى مانند بروتیریدین و ملیتیدین 

است که به طور مؤثر آنزیم هاى کلسترول را سرکوب...

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با 
بیان اینکه ممکن اســت از نیمه بهمن ماه تعداد 
بیماران بسترى مبتال به کرونا در استان افزایش 
یابد، افزود: احتمال دارد با افزایش آمار بسترى ها، 
در اسفند ماه موج مجددى از بیمارى کووید 19 را 
تجربه کنیم، باید رعایت نکات بهداشتى مقابله با 
شیوع کرونا استمرار داشته باشد تا با موج جدید 
روبه رو نشویم یا با موج ســبک مواجه شویم و 

شرایط درمانى استان تحت تأثیر قرار نگیرد.
بهروز کلیدرى با اشــاره به کاهــش آمار ابتال و 
مرگ ومیر کرونا در استان اصفهان، اظهار کرد: با 
تدابیر مسئوالن و رعایت پروتکل هاى بهداشتى 

مقابله با شیوع کرونا...
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چادگان مرکز تفریحى کارگران کشور مى شودچادگان مرکز تفریحى کارگران کشور مى شود
آخرین وضعیت پیگیرى مصوبه سال آخرین وضعیت پیگیرى مصوبه سال 8686 دولت از زبان سرپرست مدیریت پشتیبانى اداره کل تعاون اصفهان دولت از زبان سرپرست مدیریت پشتیبانى اداره کل تعاون اصفهان
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وقتى ساالنه 7 میلیون دالر از دست مى رود

به بهانه بازپخش سریال «لیسانسه ها»:

عزت ا... مهرآوران: 
«لیسانسه ها» 

اتفاق جدیدى بود

انتقاد رسول کربکندى از رحمان رضایى:

داورها را روى ذوب آهن
 حساس کرده اى

سخنگوى باشــگاه ذوب آهن معتقد اســت صحبت هاى رحمان رضایى نه 
تنها دردى را دوا نخواهد کرد، بلکه داورها را روى این تیم حساس کرده است. رسول 
کربکندى در گفتگویى در رابطه با انتقاد رحمان رضایى از باشگاه ذوب آهن به دلیل ورود 

نکردن مدیران آن به بررسى اشتباهات داورى علیه این تیم...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

طرح وضعیت 
آلودگى هواى 
اصفهان در مجلس

تولید برق در نیروگاه اسالم آباد درچه با تمام ظرفیت
8

روزهاى بد «دست هاى امِن» روزهاى بد «دست هاى امِن» 
پرسپولیس در بلژیک؛ پرسپولیس در بلژیک؛ 

بلند شو على بیرو!

ه
ن 

شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومى واگذارى مدیریت امور مجتمع انبارهاى مرکزى و گورت 
(تخلیه و بارگیرى و دپو- نگهدارى و توزیع نهاده هاى دامى و طیور- راهبرى فنى تأسیسات و ابنیه- نظافت عمومى و نگهدارى 
فضاى سبز و حفاظت فیزیکى) به شماره مناقصه (2099001014001046) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار 

نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/10/23 مى باشد.
- نوع تضمین شرکت در مناقصه: اصل فیش واریزى وجه نقد به حســاب شماره 4001039806370564 یا شماره شبا به شماره

 IR 90010000 و شناسه پرداخت 943203961100000000000000000003 بانک مرکزى و یا ضمانت نامه بانکى بنام مناقصه گزار 
(شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان) و یا اوراق مشارکت بانکى بینام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل 

از سررسید.
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (1/500/000/000 ریال) یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بنام اداره کل پشتیبانى امور دام استان 

اصفهان
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا تاریخ 1399/10/25 تا ساعت 19:00

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت 17:00 مورخ 1399/11/06
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 10:00 مورخ 1399/11/07

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات و تحویل پاکت الف
الف- آدرس: اصفهان- دروازه شیراز- خیابان دانشگاه- خیابان توحید- نبش خیابان شهید موحدى نیا

شرکت پشتیبانى امور دام استان اصفهان و تلفن 84 و 36214482 داخلى 100

م.الف:1077497

نوبت دوم
وزارت جهاد کشاورزى

شرکت پشتیبانى امور دام کشور
استان اصفهان

آگهى مناقصه
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در نظر دارد پوشاك و ملزومات ورزشى و حوله آرم دار 

مخصوص باشگاه فوالد مبارکه سپاهان را از طریق مناقصه تهیه نماید.
تولید کنندگان و تأمین کنندگان واجد شرایطى که توانایى تولید و تأمین محصوالت 
مورد نظر باشــگاه را دارند مى توانند جهت دریافت و تکمیل فرم هاى مناقصه تا 
پایان وقت ادارى روز شنبه 27 دیماه سال 1399 به مدیریت خرید و کارپردازى 
باشگاه به آدرس اصفهان، بلوار آتشــگاه، جنب بناى تاریخى آتشگاه، مجموعه 
فرهنگى ورزشى باغ فردوس، باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، واحد خرید به شماره 
تلفکس 03137660311 مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

09133197916 تماس حاصل نمایند.
شرکت فرهنگى ورزشى فوالد مبارکه سپاهان
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سخنگوى باشـ
تنها دردى را دوا نخواهد
کربکندى در گفتگویى در
نکردن مدیران آن به بررس

4
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رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشى گفت: امتحان 
پایانى دى ماه مبناى اصلى نمره دانش آموز نیست، بلکه 
بیشتر ارزشیابى تکمیلى معلم از حضور و فعالیت دانش آموز 

مدنظر است.
خسرو ساکى با اشــاره به برنامه امتحانات دى ماه، عنوان 
کرد: طبق آیین نامه هاى آموزشى برنامه ریزى و تصمیم 
گیرى از یکم تا پایان دى ماه در اختیار مدارس اســت، اما 
امسال با توجه به شرایطى که در آن قرار داریم شیوه براى 

برگزارى امتحانات دى ماه تدوین شد.
رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشــى افزود: 
امتحان دى ماه بــراى پایه هاى داخلى یــا آزمون هاى 

غیرنهایى به صورت هماهنگ و سراسرى برگزار نمى شود و 
حتى امتحان پایانى این نوبت مبناى اصلى نمره نیست، بلکه 
بیشتر ارزشیابى تکمیلى که معلم از شروع دوره تحصیلى تا 
دى ماه بر اســاس حضور و فعالیت دانش آموز انجام داده 
است، معیار سنجش قرار مى گیرد.در واقع نمره پایانى هر 

فرد یک ترکیب از نمره کالسى و امتحان دى ماه است.
ســاکى در واکنش به انتقادى درباره نامناسب بودن نحوه 
اطالع رســانى آموزش و پرورش و سردرگم شدن دانش 
آموزان گفت: به دلیل متنوع بودن وضعیت شیوع کووید 
19 در شهرستان هاى مختلف کشور، مبناى خانواده ها باید 

رسانه هاى محلى و بومى باشند.

سخنگوى طرح حمایت معیشتى کرونا درباره چرایى عدم 
پرداخت بسته معیشتى کرونا به برخى از افراد، توضیحاتى 
داد.  حســین میرزایى  اظهار کرد: وزارت رفاه تنها متولى 
شناسایى مشموالن است و براساس تعدادى که سازمان 
برنامه و بودجه به وزارت رفاه اعالم کرده بود، 34 میلیون 
نفر شناسایى شدند. وى با اشــاره به اینکه کسانى که در 
قدم اول یارانه معیشتى دریافت مى کنند را براى پرداخت 
کمک معیشتى کرونا انتخاب کردیم، گفت: افرادى که فاقد 
درآمد و شغل ثابت باشند و بیمه پرداز نداشته باشند مشمول 
دریافت حمایت معیشتى کرونا هستند، همچنین شاخص 
چهارمى نیز وجود دارد و آن وضعیت تراکنش بانکى افراد 

بود، واریز هاى افراد را از سال 95 تا 98 و شش ماهه سال 
99 تحلیل کردیم. وى تصریح کرد: بسیارى از افرادى که 
در حال حاضر معترض هستند، مطلع نیستند دریافت کردند 
یا خیر. اطمینان داریم کسانى که دریافت کردند مشمول 
واقعى بودند. سخنگوى طرح حمایت معیشتى کرونا بیان 
کرد: بســیارى از افراد با داشتن شــرایط مشمول نشدند 
چراکه 34 میلیون نفر شناسایى شدند و اگر سازمان برنامه 
و بودجه اعالم کند که تعداد بیشترى را مى توانیم کمک 
معیشتى کرونا پرداخت کنیم وزارت رفاه آمادگى شناسایى 
گروه جدید را دارد. وى خاطرنشان کرد: هیچ راه اعتراضى 

براى جاماندگان وجود ندارد.

امتحانات پایانى دى ماه 
مبناى اصلى نمره نیست

راه اعتراض براى جاماندگان 
یارانه معیشتى نیست

اسکى  با دلمه و کوفته!
  ایسنا| سفارت سوئیس در تهران با انتشار 
تصاویرى به تفاوت و شباهت پیست هاى اسکى 
در ایران و ســوئیس پرداخته است. سوئیس به 
بهشت اسکى بازان در اروپا معروف است. هرچند 
که اسکى در آن فعالیتى گران به حساب مى آید، 
برخالف ایران که پیســت هاى اسکى ارزان آن 
براى اســکى بازان جهان چندان شناخته شــده 
نیست. البته سفارت سوئیس در پیامى که به تازگى 
منتشر کرده به مقایسه هزینه اسکى در دو کشور 
اشاره اى نکرده، بلکه نوشته است: «برف، کوه و 
آسمان آبى در سوئیس و ایران مشترك است، اما 
فقط در پیست هاى اســکى در ایران ناهار دلمه، 
کوکو و کوفته تبریزى مى توانید بخورید.»/4269

کروناى انگلیسى در تهران 
ناهید خداکرمــى، رئیس کمیته    فارس|
سالمت شوراى شــهر تهران گفت: اخیراً مواردى 
از ابتال به کروناى انگلیسى توسط وزارت بهداشت 
گزارش شده که این افراد که پنج نفر هستند همه 
از یک خانواده اند این افراد در تهران بوده و بر اساس 
بررســى هایى که توســط گروه هاى سالمت در 
انگلستان انجام شده مشخص شده که این نوع کرونا 
بسیار فاجعه بار است و تعداد زیادى از کادر درمان را در 

کشورهاى مختلف درگیر کرده است./4270

قم شهر ملى انگشتر شد
شــهر قم در بین 31 اســتان    تابناك |
کشور به عنوان شهر ملى انگشتر به ثبت رسید. 
در مراسم اعطاى این لوح ثبتى که با حضور وزیر 
میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دستى در 
کاخ موزه نیاوران تهران برگزار شد، استاندار قم 
گفت: این اســتان داراى ظرفیت 1000 کارگاه 
تولید زیورآالت سنتى است و 1200 هنرمند در این 

هنر- صنعت مشغول به فعالیت هستند. /4271

خبرخوش براى مشموالن
  مهر | رئیس اداره ســرباز سرمایه انسانى 
ستاد کل نیروهاى مسلح گفت: خدمت کارکنان 
وظیفه متأهل دو ماه کاهش یافت. امیر دریادار 
دوم غالمرضا رحیمى پور افزود: براســاس این 
مصوبه، کلیه کارکنان وظیفــه متأهل اعزامى 
99/9/1 به بعــد در هر منطقــه اى که خدمت 
مى کنند، از دو ماه کسر خدمت بهره مند مى شوند. 
گفتنى است براساس مصوبات قبلى به ازاى هر 
فرزند سه ماه کســر خدمت به کارکنان خدمت 

وظیفه اعطا مى شود. 

9 درصد معتادان 
زن هستند

  ایلنا| رئیس مرکز توســعه پیشگیرى و 
درمان اعتیاد گفت: براســاس آمار ستاد مبارزه 
با مواد مخدر نزدیک به 9 درصد معتادان کشور 
را زنانى کــه دچار اختالل مصــرف مواد مخدر 
هستند، تشــکیل مى دهند. وى تصریح کرد: در 
مورد کودکان آمار مشــخصى وجود ندارد. البته 
درباره دانش آموزان آمار سال هاى قبل آموزش و 
پرورش و ستاد مبارزه درباره دانش آموزان درگیر 
اعتیاد 2 درصد بود که این روند خوشبختانه رو به 

کاهش است./4272

حراج بزرگ تهران، 26 دى 
  صبا |  نمایشــگاه حراج بــزرگ تهران 
که امســال باتوجه به شــیوع ویروس کرونا دو 
بار بــا تأخیر مواجه شــده بــود، باالخره جمعه 
26 دى ماه 1399 برگزار مى شــود. این دوره از 
نمایشگاه برخالف ســال هاى گذشته به دلیل 
محدودیت هاى ناشى از شیوع ویروس کرونا و 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى به صورت تلفنى 
و آنالین برگزار مى شود و تعداد بسیار محدودى 
از خریداران امکان حضور در مراســم را خواهند 

داشت.  /4273

پاسخ فائزه به محسن
   خبر آنالین | فائــزه هاشــمى در نامــه اى

 سرگشــاده پاســخ انتقادات بــرادرش محســن به 
مصاحبه اش را داد. در این نامه آمده است:  از نامه محسن 
خوشحال شدم، سبب راحتى هم او و هم من شد. چنین 
چیزى را بارها خواسته بودم و این اقدام اول او نبود. به او حق 
مى دهم چون براى خودش آینده اى ترسیم کرده و دنبال 
حذف موانع است. کسانى باید عذرخواهى کنند که... همراه 
جریانى مى شوند که به بن بست رساندن مطالبات عمومى 
و اصالحــات... را براى حفظ خود به جــاى حفظ نظام 

سال هاست دنبال مى کنند./4274

کارت زرد به وزیر علوم
  فارس| نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى 
دیروز (سه شنبه) پاسخ هاى وزیر علوم به سئوال نماینده 
على آباد را قانع کننده تشخیص نداده و بر همین اساس 
به این عضو کابینه کارت زرد دادند. ســئوال رحمت ا... 
نوروزى نماینده مردم على آباد کتول درباره علت عدم 
افزایش 50 درصدى حقوق و دستمزد کارشناسان وزارت 

علوم و دانشگاه پیام نور بود.

اسحاق نمى آید
  روزنامه اعتماد | بنا بر برخى شنیده ها برخى 
چهره هاى شاخص از جمله اسحاق جهانگیرى که در 
انتخابات ریاســت جمهورى 92، حضورى مؤثر داشت 
و به همین دلیل بســیارى از او به عنوان گزینه قطعى 
اصالح طلبان در انتخابات 1400 نــام مى بردند، حال 
چندان تمایلى به حضور در صحنه انتخابات ندارد و ظاهراً 
تحرکات نصفه و نیمه این مدت را نیز متوقف کرده است. 
در نتیجه حاال با نبود چهره هایى چون جهانگیرى، احزاب 
در حال رایزنى براى دعوت از دیگر شــخصیت هاى 
برجســته براى ورود به این مهمترین رقابت سیاسى 
1400 هســتند و حاال بار دیگر نام سیدحسن خمینى، 
تولیت آستان امام خمینى(ره) البه الى این گمانه زنى ها 

به گوش مى رسد./4275

امر عجیب 
  ایسنا| حجت االسالم والمســلمین عطاءا... 
جبارى، معاون فرهنگى اجتماعى اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان قم بیان کرد: با اینکه استان قم از مهمترین 
مراکز وقف هاى مذهبى کشور است ولى متأسفانه یک 
امر عجیب در میان این موقوفات وجود دارد و آن هم خأل 
وقفى با عنوان حضرت صدیقه زهرا(س) است. /4276

در آمد ایران از بحران سوخت 
  بهار | ادامه بحران ســوخت در سوریه و ونزوئال 
تحت تأثیر شدت یافتن تحریم هاى آمریکا علیه این دو 
کشــور به بازار صادرات بنزین ایران رونق بى سابقه اى 
بخشیده است. ایران از ابتداى سال 1399 صادرات بنزین 
خود را با وجود تهدیدهاى آمریکا در خصوص تبعات نقض 

تحریم هاى این کشور، افزایش داده است./4277

دیدار «ترامپ» و «پنس» 
  تابناك | رئیس جمهــور آمریــکا باالخره با 
معاونش دیدارى مسالمت آمیز داشت تا آنجا که طرفین 
متعهد شدند تا پایان دوره زمامدارى «ترامپ»، با یکدیگر 
همکارى کنند. این دیدار مى تواند به معناى عدم موافقت 
«پنس» با درخواست دموکرات هاى کنگره براى عزل 

ترامپ طبق ماده 25 قانون اساسى هم باشد./4278

نکند نفعى دارند؟!
علــى مطهرى در    روزنامه همشهرى |
پاسخ به این سئوال که فکر مى کنید FATF در مجمع 
تأیید شود؟ مى گوید: صالح کشور این است که تصویب 
شود. گاهى آدم به این مخالفت ها شک مى کند. مى گوید 
نکند یک عده که اینقدر با تصویب این لوایح مخالفت 
مى کنند، سودى در این تصویب نشــدن دارند؟ و این 
خطرناك اســت. به نظرم وقتش است که این مشکل 
حل شــود تا روابط بانکى ما با دنیا حالــت عادى پیدا 

کند./4279

خبرخوان

هنرســتان نمونه دولتــى امــام صــادق (ع) یکى از 
قدیمى ترین مدارس شــهر تهران واقع در خیابان رى 
است که اکنون 500 دانش آموز در آن مشغول تحصیل 
هستند. این هنرستان پیش از انقالب توسط کشور اتریش 
مدیریت مى شد و محصالن برتر آن مى توانستند بورسیه 
تحصیل به اتریش را دریافت کنند، در حال حاضر بسیارى 
از فارغ التحصیالن پیشکسوت این مجموعه در خارج از 

کشور ساکن هستند.
هنرســتان نمونه دولتى امام صــادق (ع) پیش از اینکه 
تبدیل به هنرستان در دهه هاى اخیر شود، گفته مى شود، 
انبار گندم بوده است. کلنگ این مرکز آموزشى در سال 
1320 زده شد و در 4 اســفند 1326 با عنوان کانون کار 
و آموزش محلى به منظور جمع آورى متکدیان شــروع 

به کار کرد.
در زمان آغاز فعالیت، این مرکز با 242 دانش آموز پسر و 
دختر از سال اول تا پنجم ابتدایى دایر شد , پس از گذشت 
چند سال یعنى در ســال 1342 این مرکز به آموزشگاه 
حرفه اى تغییر نام یافت و در حالى کــه مدیریت آن بر 
عهده کشور اتریش بود، مدیران داخلى آن ایرانى بودند. 
در سال 86 این مرکز به هنرستان نمونه دولتى ارتقا یافت 

و در سال 87 به عنوان «هنرستان ماندگار» شناخته شد.
هنرستان ماندگار پســرانه امام صادق (ع) نزدیک به 7 
هکتار مساحت دارد و از قدیمى ترین مدارس کشور است. 
درب ورودى فعلى این مدرسه که به صورت دروازه آهنى 
است، سال گذشته توسط فارغ التحصیالن همین مدرسه 

که اکنون در خارج از کشور ساکن هستند، ساخته شد.
محیط هنرســتان مانند باغى با انبوهى از درختان چنار 
است که دورتا دور آن را ساختمان کارگاه ها و کالس هاى 
درس احاطه کرده اند. شیشــه هاى شکسته پنجره ها، 
موزاییک هاى لق شــده، پله هایى مستعمل، سقف بلند 
و بتونى و تارعنکبوت بسته نشان از قدمت 80 ساله این 
ساختمان ها مى دهند. حســن حیدرى، مدیر هنرستان 
نمونه دولتى امام صادق (ع) نیز از بابت بازسازى مدرسه 
نگران بوده و معتقد است: «بازسازى این بناى قدیمى و 

تاریخى نیاز به یک همت ملى دارد.» 
در بازدید از کارگاه چوب این هنرستان ابزارها و وسایلى 
به چشم مى خورد که همگى از دهه هاى پیش از انقالب 
باقى مانده انــد. تمام میزها پوســیده و کمدها زهوار در 
رفته اند که نیاز به رسیدگى، تعمیر و تجهیز دارند. حیدرى 
مى گوید: «این ساختمان با نزدیک به 80 سال قدمت، 
همان تأسیســات اولیه را دارد، البته به صورت موردى 

برخى نقاط را تعمیر کرده ایم. به عنوان مثال سال گذشته 
یک مورد ترکیدگى لوله آب مصرفى داشتیم و تا بخواهیم 
منبع نشتى آب را پیدا کنیم، با توجه به گستردگى مساحت 
این مرکز حــدود 25 روز از ما زمان گرفت. متأســفانه 
نقشه هاى تأسیساتى این فضا نیز در دسترس ما نیست و 
ما حداقل سالى سه مورد ترکیدگى لوله آب داریم و الزم 

است شبکه آب رسانى ما مجدداً به روزرسانى شود.»
مدیر هنرستان نمونه دولتى امام صادق (ع) خاطرنشان 
مى کند: «در بخش تأسیســات سرمایشى و گرمایشى 
نیز مشکالت اینچنینى وجود دارد. به عنوان مثال ما در 
موتورخانه هایمان الکتروپمپى داریم که 60 سال سرویس 

داده است و باید سرویس دهى شود.»
وى در پاسخ به این سئوال که فکر مى کنید این مدرسه تا 
چند سال دیگر قابل استفاده باشد گفت: «این ساختمان 
ســاختار خوبى دارد، اما براى ایمنى یک ســرى جاها 
نگرانى داریم. به عنوان مثــال یکى از مواردى که االن 
با آن دست به گریبان هستیم، رشــد درختان به سمت 
ساختمان هاست. ما در محوطه این هنرستان 700 اصله 
درخت داریم. به عنوان مثال یکى از درخت ها با رشــد 
بى رویه به ساختمان فشــار آورد و نهایتاً مجبور شدیم با 

کمک شهردارى درخت را سبک کنیم.»

حیدرى درباره آسیب هایى که درخت هاى کهنسال چنار 
به ساختمان ها وارد کرده اند، مى گوید: «این فضاى سبز 
موجب شده که ما در محیط مدرسه شاهد نشست باشیم. 
در یکســال اخیر حداقل سه مورد نشســت سنگین در 
محوطه هنرستان داشتیم و خوشبختانه در زمانى بوده که 
دانش آموزان در مدرسه نبودند و توانستیم آن را جمع وجور 
کنیم. ما همیشه این نگرانى را داریم که درختان قدیمى و 
ریشه هاى گسترده آنها بخش تأسیساتى یا پى ساختمان 
را تحت تأثیر قرار دهند. نیاز هســت در این بخش یک 
اســکنى صورت بگیرد تا بدانیم کجاى ســاختمان در 

معرض نشست قرار دارد.»
کارگاه چوب این هنرســتان یک ســاختمان سه طبقه 
با ســقف هاى بلند اســت که دور تا دور آن را پنجره ها 
پوشــانده اند. پنجره هایى که حاال تار عنکبوت بسته اند 
و حتى برخى شیشــه هاى آن نیز شکسته شده است، در 
سرتاسر کارگاه میزها، ابزارآالت، کمدها و صندلى هایى 
به چشــم مى خورد که عصر دهه هاى 50و 60 را زنده 
نگه داشته اند. تقریبًا بعد از گذشت این سال ها تجهیزات 
مدرســه تغییر نکرده اند و یا شاید این بخش هاى وسیع 
که هنوز در دل تاریخ دست نخورده باقى مانده اند، مورد 

استفاده 500 نفر دانش آموز فعلى نیست.  /4668

حال و روز نزار یکى از قدیمى ترین مدارس کشور در تهران

مدرسه 7 هکتارى 80 ساله با 700 اصله درخت

  فاطمه رهبر یزدي / خبرگزارى ایسنا |

  اکرم رضایى ثانى / خبرگزارى ایلنا |

باستان شناس و پژوهشگر اردکانى نسبت به فاجعه تخریب تمام 
ایوان مدائن هشدار داد و ضمن گالیه از کوتاهى وزارت میراث 
فرهنگى، گفت: موضع وزارت میــراث فرهنگى قابل چالش و 
اعتراض است چرا که قطعاً به واسطه روابط گسترده بین ایران و 
عراق مى توان در تعاملى سازنده و ارائه پیشنهاد به وزارت عتیقات 
عراق، زمینه حضور کارشناسان ایرانى در این محدوده تاریخى 

را فراهم کرد.
محسن میرجانى ضمن اشــاره به اینکه در جریان جنگ دوم 
خلیج فارس و بمباران هاى ائتالف آمریکایى در مناطق پیرامونى 

این کاخ، یکسرى گسست ها و شکســت هاى کالبدى در این 
محوطه ایجاد شــده اســت، گفت: با توجه به عظمت طاق و 
گستردگى دهانه اجرا شــده روى آن، این تأثیرات مخرب روز 
به روز و هفته به هفته موجب تســریع در نابودى کامل این اثر 

خواهد شد.
وى انتشــار خبرى مبنى بر تخریب این بناى تاریخى را نشانه 
عمق فاجعه در حال روى دادن دانست و گفت: این مسئله نشان 
مى دهد که دیگر چیزى از پوشش طاق گهواره اى این اثر باقى 
نمانده و زمانــى نه چندان دور، باقیمانده پوشــش این کاخ نیز 

فرو خواهد ریخت./4281

وحید یامین پور از فعاالن رسانه اى اخیراً کتابى با عنوان 
«کاهن معبد جینجا» منتشر کرده است. این کتاب حاوى 
مشاهدات یامین پور از ســفرى یک هفته اى او به ژاپن 
است؛ سفرى که سال 95 با همراهى گروهى از فعاالن 
هنرى صورت گرفته اســت. یامین پــور در این باره به 

روزنامه «فرهیختگان» گفت: 

«با فاطمه معتمدآریا در جلسه اى بودیم، واقعاً از حرف هاى 
او تعجب کــردم. او گفت مــن آرزو دارم در یک فیلم یا 
سریالى نقش خانم شهید مدق را بازى کنم. تا این اندازه 
این آدم شیفته شخصیت شهید مدق و خانواده او شده بود 
یا خانم بازیگر دیگرى در حوزه ســینما که در ظاهر آن 
طرف قرار مى گیرد و وقتى یکى از دوستان من براى او از 
کربال مهر تربت آورد، نمى دانید چه ذوقى کرد. مى گفت 
شــما نمى دانید چه مدتى بود مهر نمازم سیاه شده بود و 
دنبال این بودم که مهر تربت بگیرم. باورم نمى شد وقتى 

این حرف ها را از این خانم مى شنیدم.
نمى خواهم مرزها را پاك کنم و بگویم هیچ مرزى وجود 
ندارد؛ اصًال این حرف ها به مــن نمى آید. ما مرزگذارى 
داریم، ولى گاهى همه ما واقعاً زیاده روى مى کنیم؛ آن هم 
زیاده روى بى مورد.  هم ادب را مى توان حفظ کرد و هم 
روابط را؛ چاره اى هم نداریم. این درگیرى ها به نفع جریانى 
است که نه مى خواهد سر به تن من، نه سر به تن طرف 
مقابلم باشد. فکر مى کنم ملتى اهل مدارا هستیم، منتها 

باید مدارا را تجربه کنیم.»/4280

درحالى که «دانش سنتى لنج سازى و دریانوردى با لنج 
در خلیج فارس» به نام ایران در سازمان یونسکو به ثبت 
رسیده؛ به تازگى هیئت دولت مصوبه امحاى شناورهاى 

سنتى چوبى را تصویب کرده است!
برنامه یاد شــده ناظر بر محورهایى نظیــر ایجاد نظام 
انگیزشــى در الگوى جایگزینى شــناورهاى سنتى به 
شــناورهاى فلزى، الگوهاى تأمین مالــى مربوط به 
طرح یادشــده، امحاى شــناورهاى جایگزین شونده 
و تأمیــن بیمه بیــکارى بــراى دریانوردانى اســت 
که در نتیجه اجراى این طرح شــغل خود را از دســت 

مى دهند.
از آنجا که این طرح ســال ها با مخالفــت رو به رو بوده 
است، على یقطین و ابوالفضل محمودى از کارشناسان 
گروه مطالعات صنایع دریاى مرکز مطالعات تکنولوژى 
دانشگاه صنعتى شریف در مقاالتى به بررسى مشکالت 
این طرح پرداخته بودند. آنها در گزارش خود نوشته اند: 
«ویژگى هاى خاص شــناورهاى چوبى باعث شــده 

پس از گذشــت ســال هاى طوالنى در بســیارى از 
کشورهاى جهان هنوز این شناورها مورد استفاده قرار

 گیرند.»
اما آیــا واقعًا نمى شــد لنج هــاى چوبى و نــه آنها که 
فایبرگالس بودند را در مقابل فرسودگى و آتش سوزى 
ایمن کرد و از آنها براى تفریحات گردشگرى دریایى، 
رستوران هاى دریایى، اقامتگاه هاى دریایى و... بهره برد؟ 
آیا لزومى به امحاى همه آنها بود یا فقط تعدادى از لنج ها 

که نمى توانستند به این چرخه برگردند؟
بررســى این طرح باز هم نشــان مى دهد کــه نه تنها 
طرح امحاى شــناورهاى چوبى، فرهنگ دریانوردى و 
لنج سازى، مردمان ساحل نشین ایران را از بین مى برد 
بلکه پرونده لنج ســازى خلیج فارس را که سال 2011 
به عنوان «میراث در خطر و نیازمند پاســدارى فورى» 
به ثبت رســیده بود باز هم با چالش مواجه خواهد کرد. 
چون باید هر ســاله، شیوه مدیریت ســازمان یافته اى 
در ارتباط با ایــن پرونده به ســازمان یونســکو ارائه

 شود.

روایت یامین پور از «آن طرفى ها»

ایوان مدائن به زودى کامالً فرو مى ریزد 

 دهن  کجى به میراث ناملموس یونسکو
  فاطیما کریمى /  خبرگزارى مهر |
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آلودگى هوا
 از فردا کم مى شود

رئیس اداره پیش بینى هواشناسى استان اصفهان از بهبود 
کیفیت هوا در مناطق مرکزى و صنعتى استان اصفهان 
به ویژه کالنشــهر اصفهان از روز پنجشنبه 25 دى ماه  
خبر داد. زهرا سیدان افزود: غلظت آالینده هاى جوى به 
تدریج از بعد ازظهر پنجشنبه تا اواسط روز جمعه همراه با 
وزش باد کاسته مى شود. وى ادامه داد: احتمال بارندگى 
در هفته آینده دور از انتظار نیست و با توجه به افزایش دما 
در روزهاى پیش رو دست کم آلودگى هوا را هفته آینده 

نخواهیم داشت.

6 استخر بازگشایى مى شود
رییــس هیات شــنا، شــیرجه و واترپلــو اصفهان 
از بازگشــایى شش استخر این اســتان با 50 درصد 
ظرفیت و رعایــت پروتکل هاى بهداشــتى تا آخر 
هفته جارى خبــر داد. پیمان گرامى اظهارداشــت: 
بازگشایى استخرها مشمول سونا و جکوزى نخواهد 
بود. وى ادامه داد: اســتخرهاى مروارید، پرواز، باغ 
فردوس(فوالدمبارکه) 1 و 2 ، ایثار و گلســار در حال 
اخذ مجوزهاى الزم از مرکز بهداشت، اداره کل ورزش 
و جوانان و هیات پزشکى ورزشــى هستند و یا این 
مجوزها را اخذ کردند و بر همین اساس در روزهاى 

پیش رو بتدریج پذیرش خواهند داشت.

تصادف اتوبوس وتریلر 
معاون عملیات امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان 
گفت: بر اثر برخورد اتوبوس مســافربرى و تریلر راننده 
اتوبوس جــان خود را از دســت داد. داریوش کریمى با 
اشــاره به حادثه ترافیکى بامداد روز سه شنبه در محور 
کاشان - بادرود اظهار داشــت: این حادثه ساعت یک 
بامداد به مرکز امداد و نجات هالل احمر استان اصفهان 
گزارش شده است. وى با بیان اینکه در این حادثه اتوبوس 
مسافربرى تهران - کرمان با یک دستگاه تریلى برخورد 
کرده است، ابراز داشت: به علت شدت برخورد اتوبوس 
با تریلر راننده اتوبوس در دم جان باخت. این حادثه 13 

مصدوم نیز داشت. 

توسعه شبکه همراه اول
با توسعه زیرســاخت هاى مخابراتى، شبکه اپراتور 
همراه اول در روســتاى ارمک از توابع شهرســتان 
کاشــان توســعه یافت. به دنبال تقاضاى ساکنین 
روســتاى ارمک از توابع  شهرســتان کاشان نصب 
سایت نسل سوم تلفن همراه (3G) اپراتور همراه اول 
در برنامه معاونت سیار مخابرات منطقه اصفهان قرار 
گرفت و تجهیزات سایت مربوطه نصب و مورد بهره 
بردارى قرار گرفت. با توســعه سایت مذکورکیفیت  
شبکه ســیار،اینترنت همراه اول و پهناى باند  مورد 
استفاده بهبود قابل مالحظه اى یافت و رضایتمندى 

مشترکین حاصل شد.

اصالح فاضالب
 چهارراه نقاشى

به گزارش روابط عمومى آبفا منطقه یک، عملیات اصالح 
شبکه فاضالب چهارراه نقاشى به طول 70 متر انجام شد. 
این عملیات در راستاى جلوگیرى از پس زدگى و اصالح 
شبکه فرسوده فاضالب توسط پیمانکار و با نظارت اداره 
توسعه و بهره بردارى شبکه فاضالب آبفا منطقه یک در 

مدت 10 روز انجام شد./4264

تأمین برق دهیارى از 
خورشید

براى نخستین بار در دهیارى هاى استان، برق دهیارى 
مشهد اردهال از توابع بخش نیاسر کاشان با استفاده از 
پنل  خورشیدى، تأمین شد. على مسعود نیا، دهیار مشهد 
اردهال با اشــاره به اینکه این منطقه به دلیل مجاورت 
با کویر مرکزى، از موقعیت مناســبى براى تولید برق از 
نیروى خورشید برخوردار است گفت: براى اجراى این 
طرح و نصب پنل هاى خورشیدى ، بیش از 2/5 میلیارد 

ریال هزینه شد.

خبر

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
ممکن است از نیمه بهمن ماه تعداد بیماران بسترى مبتال به 
کرونا در استان افزایش یابد، افزود: احتمال دارد با افزایش 
آمار بسترى ها، در اسفند ماه موج مجددى از بیمارى کووید 
19 را تجربه کنیم، باید رعایت نکات بهداشتى مقابله با شیوع 
کرونا استمرار داشته باشد تا با موج جدید روبه رو نشویم یا با 
موج سبک مواجه شویم و شرایط درمانى استان تحت تأثیر 

قرار نگیرد.
بهروز کلیدرى با اشــاره به کاهش آمار ابتالء و مرگ ومیر 
کرونا در اســتان اصفهان، اظهار کرد: با تدابیر مسئوالن و 
رعایت پروتکل هاى بهداشــتى مقابله با شیوع کرونا تعداد 

مبتالیان و مرگ ومیر کرونا در استان اصفهان کاهش یافته 
است و مرگ ومیرها به حدود انگشتان دو دست رسیده که این 

مورد نشان دهنده بهبود شرایط نسبت به مهر و آبان است.
وى ادامه داد: امسال دو تجربه سخت در ماه هاى ابتدایى بهار 
و پاییز داشته ایم و تلفات سنگینى را بر اثر کرونا ویروس در 

استان تجربه کردیم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان با توضیح 
اینکه نباید درباره ویروس کرونا ساده انگارى صورت بگیرد، 
خاطرنشان کرد: اگر ســاده انگارى شود، به شرایط بحرانى 
قبل بازمى گردیم، همچنیــن دورهمى هاى خانوادگى نیز 

نباید تشکیل شود./4263

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمى اصفهان گفت: 
احداث سه هزار واحد مسکن محرومان این استان تا پایان 

اردیبهشت سال آینده به اتمام مى رسد.
غالمحســین خانى پیشــرفت فیزیکى این واحدهاى 
مســکونى را 55 تا 60 درصد اعالم کرد و افزود: تاکنون 
یکهزار و 759 واحد در مرحله پى کنى، یک هزار و 655 
واحد اجراى فونداســیون، یک هــزار و 30 واحد اجراى 
اســکلت،  957 واحد اجراى سقف و 233 واحد به مرحله 

اجراى گچ و خاك رسیده است.  
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمى اصفهان ادامه 
داد: براى ساخت هر واحد مســکونى 50 میلیون تومان 

تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد پنج درصد و 30 میلیون 
تومان تسهیالت بالعوض از سوى بنیاد مسکن استان و 

همکارى بانک هاى عامل در نظر گرفته شده است.
وى خاطرنشان کرد: براى احداث سه هزار واحد مسکونى 
محرومین در استان، 2 هزار و 100 میلیارد ریال تسهیالت 
اختصاص یافته که 900 میلیارد ریال آن بالعوض است.

خانى با اشاره به پرداخت 193میلیارد و 805 میلیون ریال 
از کمک هاى بالعوض به واجدان شــرایط این واحدها، 
اضافه کرد: از مجموع 900 میلیارد ریال کمک بالعوض، 
تا کنون بیش از 20 درصد با توجه به پیشــرفت فیزیکى 

واحدهاى مسکونى پرداخت شده است.

3000 واحد مسکن محرومان 
اصفهان تحویل مى شود

احتمال بروز موج جدید کرونا 
در اصفهان از نیمه بهمن

رییس پلیس آگاهــى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان از دستگیرى سارق 30 میلیارد ریال اموال 
شهروندان هنگام خروج از کشــور در فرودگاه امام 

خمینى (ره ) تهران خبر داد.
سرهنگ حســین ُترکیان اظهار داشت: در پى وقوع 
یک فقره ســرقت پول، طال، دالر و ساعت از منزل 
شهروند اصفهانى و شــکایت مال باخته موضوع در 
دســتور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهى 
فرماندهى انتظامى اســتان اصفهــان قرار گرفت و 
کارآگاهان پس از بررسى هاى علمى و تخصصى و 
جمع آورى آثار بجا مانده از ســارقان در صحنه جرم 
هویت اصلى فردى که در این سرقت دست داشت را 

به دست آوردند.
رییس پلیس آگاهــى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان با بیان اینکه فرد مذکور از سارقان حرفه اى 
و سابقه دار منزل است، گفت: کارآگاهان با اشرافیت 

اطالعاتى و انجام تحقیقات گسترده علمى دریافتند 
متهم قصد دارد به همراه همســرش از فرودگاه امام 
خمینى (ره) کشــور را به مقصد یکى از کشورهاى 

خارجى ترك کند.
ســرهنگ ُترکیان تصریح کرد: کارآگاهان پس از 
دریافت اطالعات به دست آمده با اخذ نیابت قضائى 
به اســتان تهران رفتند و در یک اقــدام به موقع و 
ضربتى متهم را پیش از اینکه موفق به فرار از کشور 

شود دستگیر و به پلیس آگاهى استان منتقل کردند.
این مقام انتظامى با بیان اینکــه متهم در مواجهه با 
مدارك و مستندات ارائه شــده از سوى کارآگاهان 
به 20 فقره سرقت پول، طال و دالر از منازل مردم با 
همکارى یکى از دوستانش اعتراف کرد اظهار داشت: 
براســاس ارزیابى صورت گرفته توسط کارشناسان 
مربوطه ارزش اموال به سرقت رفته بالغ بر 30 میلیارد 

ریال است.

بازداشت سارق منازل اصفهان در فرودگاه تهران

سرپرست مدیریت پشــتیبانى اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعى اصفهان از اجرایى شدن مصوبه سال 86 هیات 
وزیران براى احداث مجموعه فرهنگى، رفاهى و تفریحى 

کارگران سراسر کشور در چادگان خبر داد.
چادگان در 125 کیلومترى غرب اصفهان و در جوار دریاچه 
سد زاینده رود است؛ آب و هواى مطبوع و معتدل همراه با 
طبیعت سرسبز و امکانات رفاهى و مجموعه هاى ویالیى 
این مکان را به یکى از مقاصد گردشگرى تبدیل کرده است. 
جواد صدیقیان با اشاره به اینکه این مصوبه پس از سال ها 
و با پیگیرى دولت دوازدهم به مرحله اجرایى رسید و اعتبار 
مالى براى آن تخصیص یافت، افزود: زمینى به مســاحت 
18 هزار و 932 متر مربع براى احداث این مجموعه در نظر 
گرفته شده و امید است هرچه زودتر عملیات اجرایى احداث 

آن آغاز شود.
وى تاکید کرد: راه اندازى این مجموعه رفاهى، تفریحى 
و ورزشى عالوه بر ارتقاى سطح سالمت روحى و جسمى 
کارگران، منجر به اشتغال زایى مســتقیم و غیر مستقیم 
و رونق اقتصادى و گردشــگرى در شهرســتان چادگان 

مى شود.
صدیقیان خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه سال 86 هیات 
وزیران مبنى بر انجام مطالعات ایجاد مجموعه فرهنگى و 
تفریحى کارگران سراسر کشور در چادگان اصفهان، پیش 
بینى اعتبــار 50 میلیارد ریال براى احــداث آن در الیحه 
بودجه سال 87 دیده شد اما این اعتبار پرداخت نشد تا اینکه 
سازمان برنامه و بودجه امسال مبلغ 10 میلیارد ریال را براى 

عملیاتى شدن این مصوبه تخصیص داد.

وى  افزود: دیدارهایى نیز با مسووالن شهرستان چادگان از 
جمله فرماندار، شهردار، اعضاى شوراى شهر و مسووالن 
اداره راه و شهرســازى براى اجرایى شدن این طرح انجام 

شده است.
سرپرست مدیریت پشتیبانى و توسعه منابع انسانى اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــى اصفهان تاکید کرد: مجموعه 
رفاهى و تفریحى چــادگان براى همه کارگران کشــور 
ساخته مى شود و امید است با همت مسووالن در سال هاى 
آتى نیز بودجه مناســب براى عملیات اجرایى احداث آن 

تخصیص یابد.
صدیقیان اضافه کرد: در زمان حاضر منتظر اجراى تعهدات 
مسووالن مرتبط براى تحویل زمین تعیین شده هستیم تا 

مراحل اولیه عملیات اجرایى آغاز شود.

آخرین وضعیت پیگیرى مصوبه سال 86 دولت  از زبان سرپرست مدیریت پشتیبانى اداره کل تعاون اصفهان

چادگان مرکز تفریحى کارگران 
کشور مى شود

منصور شیشــه فروش، مدیــرکل مدیریت بحران 
استاندارى اصفهان گفت: با توجه به استمرار پایدارى 
هوا، کاهش دما و افزایش غلظت آالینده هاى جوى 
طرح زوج و فرد خودروها در هســته مرکزى شــهر 
اصفهان ســاعت 9 تا 21 تا آخر هفتــه جارى اجرا 

مى شود.
در همین حال رییــس پلیس راهــور اصفهان هم 
مى گوید: 22 هزار دســتگاه خودرو فاقد معاینه فنى 
و دودزا طى ماه جارى در این اســتان اعمال قانون 
شدند. ســرهنگ محمدرضا محمدى اظهار داشت: 
از این تعداد 17 هزار دستگاه خودرو فاقد معاینه فنى 
بودند که اخطار تهیه معاینه فنى به آن ها ابالغ شد و 

بیش از پنج هزار خودرو دودزا در کالنشهر اصفهان 
و شهرســتان هاى داراى آلودگى استان هم، اعمال 

قانون شدند.
وى با بیــان اینکه آلودگى هــوا، مهمترین موضوع 
و چالش این روزهاى کالنشــهر و استان اصفهان 
است ادامه داد: خودروهاى دودزا و بدون معاینه فنى 
تاثیر زیادى در آلودگى هوا دارند و برخورد با اینگونه 
خودروها در ایــن روزها بطور جدى در دســتور کار 

پلیس قرار دارد.
رییس پلیس راهور اصفهــان گفت: بیش از دو هزار 
خودرو دودزا هم در این مدت فک پالك شــدند و 

پالك اعزام به تعمیرگاه را دریافت کردند.

اجراى طرح زوج و فرد، از صبح تا شب 

سخنگوى ستاد استانى مقابله با کرونا در اصفهان گفت: 
هم اکنون از 24 شهرســتان اســتان، 9 شهرستان در 
وضعیت آبى و 15 شهرستان در وضعیت زرد از نظر شیوع 

ویروس کرونا هستند.
حجت ا... غالمى اظهار کرد: شــهرهاى آبى اســتان 
اصفهان مشخص شده اند که بر این اساس 9 شهرستان 
برخوار، بوئین و میاندشت، تیران و کرون، شاهین شهر، 
خوروبیابانک، گلپایگان، لنجان، مبارکه و نجف آباد در 

وضعیت آبى از نظر شــیوع ویروس کرونا هستند و 15 
شهرستان در وضعیت زرد هستند.

وى با بیان اینکه وضعیت آبى بین وضعیت ســفید و زرد 
اســت که مربوط به مناطق با خطر پایین است، افزود: 
در وضعیت آبى تمام مشــاغل گروه هــاى چهارگانه با 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى و فاصله گذارى اجتماعى 
مى توانند فعال باشند، اما ترددها از ساعت 21 تا 4 صبح 

کماکان در 10 شهرستان مانند گذشته اعمال مى شود.

چند شهرستان اصفهان آبى است؟

در استان اصفهان پرورش آبزیان از یک دهه پیش 
سرعت گرفت و از دو سال پیش هم پرورش ماهیان 
خاویارى آغاز شــد. متولیان این صنعت در استان 
اصفهان تالش مى کنند با افزایش تعداد واحد هاى 
پرورشــى، احداث کارخانه هاى فرآورى و نشان 
ســازى تجارى خاویار کمتر شناخته اصفهان را به 

محصولى صادراتى و درآمدزا تبدیل کنند.
محمدرضــا عباســى 
مدیــر امور شــیالت 
و آبزیــان ســازمان 
کشــاورزى  جهــاد 
اســتان اصفهان اظهار 
داشت: استان اصفهان 
تولیدکننــده 10 هزارو 
220 تن انــواع ماهیان 
خوراکى در سال و یکى 
از 10 استان پیشرو در 
زمینه پرورش ماهیان 

خاویارى است.
او گفــت: مزرعه هاى 

پرورش ماهیان خاویارى استان در شهرستان هاى 
کاشــان، اصفهان، آران و بیدگل و خوروبیابانک 
احداث شده وشش گونه مهم ماهیان خاویارى با 
نام هاى استرلیاد، سیبرى، شیپ، فیل ماهى، اوزون 
برون و چالباش در آن ها پرورش داده مى شود. مدیر 
امور شــیالت و آبزیان ســازمان جهاد کشاورزى 
استان اصفهان گفت: مزرعه هاى پرورش ماهیان 
خاویارى در استان با تسهیالتى که گرفتند میزان 
تولید خاویار خود را امســال به 30 تن رســاندند و 
پیش بینى مى شــود این رقم در سال آینده به 50 

تن افزایش یابد.

مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزى 
اســتان اصفهان گفت: تنها دلیل صادر نشــدن 
خاویار اســتان اصفهان به بازار هاى خارجى نبود 
ســرمایه گذارى کافى و نداشــتن نشان تجارى 
و شــرکت هاى تخصصى در زمینه استحصال و 
ساماندهى خاویار اســت که با برنامه ریزى هاى 
صورت گرفته و ورود شرکت هاى خصوصى براى 

ایجاد نشان تجارى زمینه صادرات این محصول 
فراهم مى شود.

 محمدمهدى مدرس نیا کارشناس فنى امور آبزیان 
سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان هم گفت: با 
توجه به میانگین قیمت خاویار صادراتى پیش بینى 
مى شــود اصفهان از صدور خاویار سالیانه حدود 7 

میلیون دالر درآمد داشته باشد.
او یادآور شد: شرکت هاى خصوصى مى توانند زمینه 
صادرات خاویار اصفهان را به بازار کشور هاى حوزه 
خلیج فارس و کشــور هاى اروپایى به ویژه ایتالیا، 

فرانسه، آلمان و لهستان فراهم کنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى در 
خصوص آلودگى هوا برگزارشد. عباس مقتدایى افزود: 
توضیحات مربوط به اصفهان در دو مرحله ارائه شد؛ در 
این جلسه همه دستگاه هاى مرتبط با این موضوع اعم 
از محیط زیست، وزارت کشــور، سازمان بازرسى کل 
کشــور، کمســیون اصل 90 مجلس و صنایع حضور 

داشتند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى با 
اشاره به موضوعات مطرح شده در این نشست بیان کرد: 
موضوع اصلى این است که وضعیت به شکلى است که 
مردم در اصفهان نمى توانند تنفس کنند، باید دید متولى 
آن در سال هاى گذشته چه کسى بوده که این وضعیت 

ایجاد شده است و این مسأله در این جلسه عنوان شد.
وى گفت: موضوع بسیار جدى است و باید در استان به 

طور جدى پیگیر موضوع باشند.

طرح وضعیت آلودگى هواى اصفهان
 در مجلس

محل دائمى برپایى نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان طى روزهاى 24 تا 28 دى ماه و به مدت پنج روز 
میزبان نمایشگاه تخصصى دکوراسیون داخلى و خانه 

مدرن خواهد بود.
این نمایشگاه با حضور 90 شــرکت برتر از استان هاى 
اصفهان، تهــران، قم، آذربایجان غربى، خوزســتان و 
فارس برگزار مى شود که تکنولوژى هاى نوین مرتبط 
با دکوراســیون داخلى، تجهیزات دکوراســیون، انواع 

پرده، کاغذ دیوارى، پوشــش هاى تزئینى، لوازم ویژه 
دکوراســیون و تزئینى و دیگر محصوالت و طرح هاى 
مرتبط را براى بازدید عالقه مندان به نمایشگاه مى آورند.

عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه مى توانند از ساعت 
10 تا 18 روزهــاى 24 تا 28 دى مــاه 1399 به محل 
دائمى برگــزارى نمایشــگاه هاى بین المللى اصفهان 
واقع در کمربندى شــرق، روبروى منطقه روشن دشت 

مراجعه کنند.

برپایى نمایشگاه تخصصى خانه مدرن از امروز

سخنگوى ستاد تنظیم بازار استان اصفهان گفت: کمبود 
کاالهاى اساســى در بازار را قبول نــدارم، اما در برخى 

کاالهاى اساسى با گرانى مواجه هستیم.
اســماعیل نادرى درباره کمبود و نوسانات شدید قیمتى 
برخى کاالهاى اساسى در بازار، اظهار کرد: در بحث روغن 
از آن چالش اولیه کمبود در بازار، عبور کرده ایم، اما هنوز 
به فراوانى کاال نرسیده ایم که روغن به میزان کافى در 

تمام مغازه ها و فروشگاه ها موجود باشد.
وى با تشریح دالیل این مشــکل گفت: به دلیل فاصله 
ایجاد شده در ورود مواد اولیه به کارخانجات تولید روغن 
و خالى شــدن انبارهاى آن و زمان توزیع در بازار، شاهد 

افزایش شدید قیمت روغن شدیم.
سخنگوى ستاد تنظیم بازار استان اصفهان تاکید کرد: 
باید قبول کنیم که وقتى بر روى کاالیى همچون روغن 
یارانه پرداخــت مى کنیم و قیمت محصول نســبت به 
کشورهاى همجوار پایین تر است، احتمال قاچاق روغن 
نیز وجود دارد، در این شرایط وظیفه کارگروه تنظیم بازار 
کشور این بود که با واردات دانه هاى روغنى، تولید روغن 

داشته باشند.
وى گفت: مشــکل تامین مواد اولیه کارخانجات روغن 
در حال حل شدن است و اما حل نهایى آن شاید دو ماه 

زمان بر باشد.
نادرى تاکید کرد: تا زمانى که تفاوت چند برابرى کاال در 
کشور و کشورهاى همجوار داریم، این موضوع همواره 

وجود دارد که در توزیع دچار مشکل شویم.
وى درباره نوسانات شــدید قیمت تخم مرغ در بازار نیز 
توضیح داد: در فصل سرما نگهدارى تخم مرغ تا حدودى 
راحت تر اســت، بنابراین در یک بازه زمانى عرضه تخم 
مرغ در بازار کم شــد و دامن زدن به این شــرایط سبب 
شــوك به تقاضا در بازار و برهم خوردن تعادل عرضه و 

تقاضا و افزایش قیمت و کاهش فراوانى شد.

وضعیت تخم مرغ و روغن 
در بازار اصفهان

چرا خاویار اصفهان صادر نمى شود؟
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وقتى کودکى مان را مــرور مى کنیم پر اســت از طنین صداى 
دوست داشــتنى عباس نباتى. او در این سفر 50 ساله، هم دوش 
«امپراتور بادها» و «جنگجویان کوهســتان» بود. «دوقلوهاى 
افسانه اى» را تا رسیدن به «ســرزمین گمشده» همراهى کرد. 
صداى او از «جیمى» در «ماجراهاى هاکلبرفین» در خیال کودکى 

نسل دهه 60 شخصیت متفاوتى خلق کرد.
عباس نباتى که بیش از 50 ســال در عرصه دوبله فعالیت کرده 
است، با اشاره به اینکه این روزها کمتر به واحد دوبالژ صداوسیما 
رفت و آمد دارد، گفت: هیچ گله اى نــدارم! بیش از نیم قرن، هم 
مدیر دوبالژ بودم و هم گوینده؛ از کارتون گرفته تا مستند و سریال 
و فیلم دوبله کرده ام و در حال حاضر حدود ســه ســال است که 
مدیردوبالژى نمى کنم و فقط گویندگى مى کنم آن هم خیلى کم.

نباتى با بیان اینکه «مدیر دوبالژى دیگر صرف نمى کند»، تصریح 
کرد: به نســبتى که مى خواهى کار انجام دهــى و آن مبلغى که 
مى گیرى براى ما قدیمى ها صرف نمى کند. جوان ها پر انرژى 

هستند و آنها را مى شود استثمار کرد ولى ما قدیمى ها را نه.
او ادامه داد: کار دوبله دیگر مثل سابق نیست که بنشینند و با دقت 
کار ترجمه را اصالح کنند. ما مدیر دوبالژهاى قدیمى ترجمه ها 
را ابتدا ویراستارى مى کردیم؛ نه اینکه داستان را عوض کنیم اما 
خیلى دقت مى کردیم، اما حاال مدیر دوبالژ عین ترجمه را جلوى 

گوینده مى گذارد و گوینده هم آن را مى گوید.
نباتى در پاسخ به این پرســش که آیا همچنان براى کار به واحد 
دوبالژ صداوسیما مى رود؟ توضیح داد: حدود سه ماه است که به 
واحد دوبالژ صداوسیما نرفته ام. تلویزیون برخى کارهایش را براى 
دوبله به بیرون سفارش مى دهد و به همین دلیل رفتن به تلویزیون 
با مبالغ سابق خیلى صرف نمى کند. با وجود اینکه دوبله ها درجه 

بندى مى شود اما باز هم دیگر صرف نمى کند.
این دوبلور که این روزها اندك آثار بیرونى را گویندگى مى کند، 
درباره علت کم کارى اش در واحد دوبالژ صداوسیما اظهار کرد: 
نه اینکه ما نخواهیــم همکارى کنیم آنها با مــا دیگر همکارى 

نمى کنند. 
این صاحب صداى ماندگار، سریال «پرستاران» و کاراکترى که 
نقش آن را مى گفت را یکى از جذاب ترین نقش ها دانست و در این 
زمینه اظهار کرد: کاراکتر دکتر لوچیانو فورالنو معروف به «لوك» 
را که مى گفتم دوست داشــتم. این کاراکتر جراح بود. بهرام زند 
صداى من را براى این کاراکتر مناسب دانست. کارتون «دوقلوها» 
را هم خودم دوبله کردم و کاراکتر «مارتین» را داشتم. همچنین 
«اى کیو سان» را دوبله کردم که در آن صداپیشگى کاراکتر ژنرال 
را بر عهده داشــتم که کار مرحوم پرویز نارنجى ها بود. کارتون 
«با خانمان» را هم کار کردم که نریتور آن هم بودم. مستندهاى 

بسیارى هم کار کردم به ویژه مستند «دریاها و اقیانوس ها».
نباتى به تازگى در مستند «یک شب در تورین» هم گویندگى کرده 
است. فردوسى پور راوى این مستند است و این روزها براى پخش 

از فیلیمو آماده شده است./4265

دوبلور «اى کیو سان» و «جنگجویان کوهستان»:

دیگر با ما همکارى نمى کنند 

این شب ها آى فیلم 2 سریال لیسانسه ها را براى مخاطبان تاجیک و افغان فارسى زبان خود 
به روى آنتن دارد. عزت ا... مهرآوران بازیگر سینما و تلویزیون، درباره دالیل ماندگارى سریال 
«لیسانسه ها» توضیحاتى ارائه داد. مهرآوران از جمله بازیگران مجرب ژانر کمدى است و 
تا پیش از «لیسانسه ها» در فیلم ها و ســریال هاى طنزى همچون هتل پیاده رو، پیامک از 
دیار باقى، دزد و پلیس، مومیایى 3 و مرد عوضى به ایفاى نقش پرداخته اســت. او در سریال 
لیسانسه ها ایفاگر نقش عباس آقا، پدر حبیب یکى از سه جوان اصلى قصه است؛ کاراکترى که 

هر چه مى گذرد نقشش پررنگ تر مى شود و حتى به لحاظ جذابیت، از 
برخى شخصیت هاى اصلى هم سبقت مى گیرد. مهرآوران معتقد 

است که امثال عباس آقا در جامعه فراوان هستند، اما پرداخت 
هوشمندانه و متفاوت سروش صحت به این کاراکتر و لحاظ 
ریزه کارى ها و جزئیات، باعث جذاب شدن شخصیت او براى 

مخاطبان شده است.
بدون تردید عباس آقا یکى از کاراکتر هاى 
دوست داشتنى سریال لیسانسه ها است 

که حتى از برخى شخصیت هاى اصلى هم 
جذاب تر به نظر مى رسد.

شــخصیت هاى سریال لیسانســه ها و از جمله 
عباس نقوى که من نقشــش را بازى 

مى کــردم در جامعــه و در میان 
اطرافیــان قابــل مشــاهده 

هســتند، ولى هرگز به این 
شــکل که در لیسانسه ها 
دیدیم ارائه نشده بودند. 
همین متفــاوت بودن 
هــم باعث شــد که 
بتواننــد در بین مردم 
جا باز کنند و محبوب 
مخاطبان شوند. همه 
کاراکتر هاى سریال 
بــراى مخاطــب 
باورپذیر هستند، 
چرا که مخاطب 
شــبیه آنان را در 
اطراف خود دیده 

است. منتها پرداخت متفاوت به این شخصیت ها نقطه قوت سریال محسوب مى شود. عباس 
آقا هم از جنس همین آدم هاست با این تفاوت که برخى از ریزه کارى ها و جزئیات شخصیتى 
او بارز شده است. او در ابتدا به عنوان پدر حبیب، یکى از سه جوان اصلى سریال حضور دارد، 

اما به مرور زمان و به خصوص پس از فوت همسرش، نقشش در قصه پررنگ تر مى شود.
خودتان کــدام یــک از وجوه 
شــخصیتى عباس آقا را 

دوست داشتید؟
خونسردى او را خیلى مى پسندیدم. 
عباس آقا با یک بى تفاوتى خاصى 
با اتفاقات روزمره زندگى اش و 
آنچه در اطرافش مى گذرد برخورد 
مى کند و رفتارش با فرزندانش 
هم خیلى جالب است، به خصوص 

با حبیب.
 

مردم هم ایــن کاراکتــر را خیلى دوســت داشــتند و یکى از 
محبوب ترین هاى لیسانسه ها بود.

به هر حال این شــخصیت در لیسانسه ها حضور داشت و نقشــش در فوق لیسانسه ها حتى 
پررنگ تر هم شــد. در تمام این مدت هم توانســت جذابیتش را حفظ کنــد. مردم آن قدر 
کاراکتر هاى سریال لیسانسه ها را دوست داشتند که آن ها را تا فوق لیسانسه ها همراهى کردند. 
سریال در بین مردم تماشاگران بسیارى داشت. بازخورد هاى خیلى خوبى از مردم گرفتیم، آن 

قدر که حتى خودمان را هم غافلگیر مى کرد.
علت این حجم از جذابیــت و توانایى جذب مخاطب ســریال 

لیسانسه ها را در چه عواملى مى بینید؟
در حقیقت سریال لیسانسه ها در ژانر طنز و کمدى یک اتفاق بود که از طریق سروش صحت 
اجرا شد. عوامل این سریال و در راس شان سروش صحت مى خواستند بگویند که مى شود این 
نوع طنز را هم در تلویزیون براى مردم ساخت و آن ها را خنداند. آقاى صحت هنرمند طنازى 
است و به دلیل شناخت کاملى که از مقوله طنز دارد توانست سریال لیسانسه ها را مردمى تر کند.
مخاطب در سریال لیسانسه ها به نوعى شاهد یک نوع طنز جدید 
است که اتفاقاً مى تواند با آن ارتباط هم برقرار کند، موافق هستید؟
بله، سریال لیسانسه ها یک اتفاق جدید است و نگاه جدیدى به این ژانر دارد. 
برخى از ساختارشــکنى هایى را در این ســریال مى بینیم که قبًال کمتر 
شاهدش بوده ایم، مثًال نوع نگاه به مسئوالن یا معتادان یا حتى ازدواج 
افراد میانسال. نگاه جدید سروش صحت به اتفاقات اجتماعى از زاویه 
طنز باعث جذاب شدن سریال لیسانسه ها شده است. در این سریال با 
اقشار مختلف جامعه از مســئولین گرفته تا معتادان شوخى شده است 
بدون این که باعث دلخورى شود. از طرف دیگر، لیسانسه ها قرار نیست 
به هر قیمتى مخاطبش را بخنداند، بلکه در پشت هر دیالوگ، نوعى تفکر 

پنهان است. 
 این روز ها چه مى کنید و مشــغول چه کارى 

هستید؟
این روز ها مشــغول بازى در سریال «بچه 
مهندس4» هستم. اگر نگویید که فالنى 
چرا اینقدر پرکار اســت بعــد از بچه 
مهندس 4 در ســریال «مرداب» به 
کارگردانى آقاى شهرام شاه حسینى 
و «خوب بــد جلف3» بــه تهیه 
کنندگى آقاى محســن چگینى 

بازى خواهم داشت./4267

3 پلیس، مومیایى 3 و مرد عوضى به ایفاى نقش پرداخته اســت. او در سریال 
رنقشعباس آقا، پدر حبیب یکىاز سه جوان اصلى قصه است؛ کاراکترى که 

مى شود و حتى به لحاظ جذابیت، از  نقشش پررنگ تر
 هاى اصلى هم سبقت مى گیرد. مهرآوران معتقد 

عباس آقا در جامعه فراوان هستند، اما پرداخت 
فاوت سروش صحت به این کاراکتر و لحاظ 
جزئیات، باعث جذاب شدن شخصیت او براى 

ست.
ن تردید عباس آقا یکى از کاراکتر هاى 
تداشتنى سریال لیسانسه ها است 
تى از برخى شخصیت هاى اصلى هم

ب تر به نظر مى رسد.
ى سریال لیسانســه ها و از جمله 

ه من نقشــش را بازى 
جامعــه و در میان 

ـل مشــاهده 
هرگز به این 
یسانسه ها 
ده بودند. 
ت بودن 
ــد که 
 مردم 
حبوب 
همه 
یال 
ب 
د، 
ب 
ر 
ه 

خودتان کــدام یــک از وجوه 
شــخصیتى عباس آقا را 

دوست داشتید؟
خونسردى او را خیلى مى پسندیدم. 
عباس آقا با یک بى تفاوتى خاصى 
با اتفاقات روزمره زندگى اش و 
آنچه در اطرافش مى گذرد برخورد 
مى کند و رفتارش با فرزندانش 
هم خیلى جالب است، به خصوص

با حبیب.

ف کاراکتر هاى سریال لیسانسه ها را دوست داشتند که آن ها را تا
سریال در بین مردم تماشاگران بسیارى داشت. بازخورد هاى

قدر که حتى خودمان را هم غافلگیر مى کرد.
علت این حجم از جذابیــت و توانایى
لیسانسه ها را در چه عواملى مى بینید؟

در حقیقت سریال لیسانسه ها در ژانر طنز و کمدى یک اتفاق
اجرا شد. عوامل این سریال و در راس شان سروش صحت مى
نوع طنز را هم در تلویزیون براى مردم ساخت و آن ها را خندا
است و به دلیل شناخت کاملى که از مقوله طنز دارد توانست سر
مخاطب در سریال لیسانسه ها به نوعى

است که اتفاقاً مى تواند با آن ارتباط هم بر
بله، سریاللیسانسه ها یک اتفاقجدید است
برخى از ساختارشــکنى هایى را در این س
شاهدش بوده ایم، مثًال نوع نگاه به مس
افراد میانسال. نگاه جدید سروش صح
طنز باعث جذاب شدن سریال لیسانس
اقشار مختلف جامعه از مســئولین گرف
بدون این که باعث دلخورى شود. از طر
به هر قیمتىمخاطبش را بخنداند، بلکه د

پنهان است. 
روز ها چه مى کن  این

هستید؟
این روز ها م
مهندس
چرا این
مهند
کارگ
و «
کن
با

به بهانه باز پخش سریال «لیسانسه ها»:

عزت ا... مهرآوران: «لیسانسه ها» اتفاق جدیدى بود

الناز شاکردوســت بازیگر برنده ســیمرغ بلورین سال گذشته 
جشنواره فجر، با نقش هایى متفاوت به جشنواره فجر 39 مى 

آید.
الناز شاکر دوست بازیگر مطرح و یکى از سوپراستارهاى ایرانى 
است که در سالهاى اخیر، با تغییر در انتخاب هاى کارى خود، 
ابعاد دیگرى از هنر خود را به نمایش گذاشته است، به طورى که 
در جشنواره فجر براى بازى در فیلم «شبى که ماه کامل شد» به 

کارگردنى نرگس آبیار، برنده سیمرغ بلورین شد.
الناز شاکر دوست در سى و نهمین جشنواره فیلم فجر به احتمال 

زیاد با دو فیلم «ابلق» و «تى تى» حضور خواهد دشت.
فیلم سینمایى ابلق به کارگردانى نرگس آبیار و تهیه کنندگى 
محمدحسین قاسمى یکى از فیلم هاى متقاضى جشنواره فجر 
امسال است که الناز شاکردوست در آن به ایفاى نقش پرداخته 
و و با بازیگرانى چون هوتن شکیبا، بهرام رادان، مهران احمدى، 
گالره عباسى و امین میرى همبازى است. نرگس آبیار در این 

فیلم، داستانى اجتماعى با محوریت زنان را روایت مى کند.
فیلم ســینمایى «تى تى» هم چهارمین ساخته سینمایى آیدا 
پناهنده است که در ســى و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور 

خواهد داشت. الناز شاکردوســت در این فیلم بار دیگر با هوتن 
شکیبا ایفاى نقش خواهند کرد.

پارسا پیروزفر، الناز شاکردوست، هوتن شکیبا از بازیگران اصلى و  
سودابه جعفرزاد، مهدى فریضه، هیلدا کردبچه، سودابه جعفرزاد، 
رضا عموزاد، امیر حامد، زینب شعبانى، هانیه کاظمى، مهرانه به 

نهاد دیگر بازیگران فیلم سینمایى «تى تى» مى باشند.
فیلم سینمایى «تى تى» در اولین حضور بین المللى خود در سى 
سومین دوره جشنواره فیلم توکیو در سه نوبت براى تماشاگران، 

رسانه ها و مطبوعات به نمایش درآمده است./4266

فیلم هاى الناز شاکردوست در جشنواره 39

«اهل کاشانم» اولین کتاب از مجموعه «اهل ایرانم» براى معرفى 
مقاصد گردشگرى ایران در سده نو منتشر شد. براى تولید این کتاب 
به تولید محتواى خالق در آستانه به پایان رسیدن سده چهاردهم و 

آغاز سده پانزدهم هجرى شمسى توجه شده  است.
در این کتاب عالوه بر گنجاندن محتواى فاخر براى معرفى میراث 
تاریخى و ملموس این شهرستان به صورت ویژه به بخش خوراك 
نیز پرداخته شده اســت. در این بخش براى هر خوراك عالوه بر 
دستور طبخ، یک داستانک روایت و براى هر داستانک، تصویرى 

درخوِر آیین بومى این خوراك خلق شده است. همچنین نگاه ویژه 
به گردشگرى فیلم (فیلم توریسم) در شهرستان کاشان موجب شد تا 
براى اولین بار در ایران و شاید در جهان، به مکان و لوکیشن فیلم ها 
و تئاترها در یک کتاب راهنماى گردشگرى فرهنگى پرداخته شود.
در این کتاب پس از شرح 10 دلیل براى دوست داشتن کاشان، از 
جغرافیا و پیشینه تاریخى این «کى آشیان» سخن گفته شده است. 
تولید عکس هاى فاخر، تصویرسازى هاى خالق و اینفوگرافى هاى 
شایســته براى نمایش جذابیت هاى شهرســتان کاشان از جمله 
ویژگى هایى اســت که در این کتاب توسط امکان واقعیت افزوده 

(AR) کامل مى شود.
این کتاب توسط گروه نویسندگان با همکارى فصلنامه میراث و 
گردشگرى گیلگمش، زیر نظر آرش نورآقایى، مدیرمسؤول این 
فصلنامه در قالب بخشى از پروژه «نوسده» در 496 صفحه توسط 
نشر «اگر» منتشر شده و یکى از بخش هاى چهارگانه پروژه کتاب، 
واقعیت افزوده کتاب، بازى و واقعیت افزوده بازى «اهل کاشانم» 

است.»  
براى خرید آنالین کتاب «اهل کاشانم» از سراسر ایران مى توانید 

به وب سایت www.gilgameshmag.com مراجعه کنید.

«اهل کاشانم» منتشر شد

فیلم سینمایى «قاتل و وحشى» به کارگردانى حمید نعمت ا... 
باالخره بعد از حواشى فراوان امکان حضور در سى ونهمین 

جشنواره ملى فیلم فجر را یافت.
حواشــى «قاتل و وحشــى» به پاییز ســال 98 و روزهاى 
فیلمبــردارى آن بازمى گردد. حــدود 2 ماه پیــش از آغاز 
سى وهشتمین جشنواره ملى فیلم فجر، باال رفتن هزینه ها 
نســبت به برآورد اولیه ایــن فیلم، اختــالف میان صادق 

رنجکشان سرمایه گذار و حمید نعمت ا... تهیه کننده را رقم 
زد و فیلمبردارى پروژه را متوقف کرد.

پس از مدتى مذاکره و با اضافه شدن عباس نادران به عنوان 
سرمایه گذار و تهیه کننده مشــترك، فیلمبردارى «قاتل و 
وحشى» ادامه یافت و حدود یک ماه پیش از آغاز جشنواره 
سى وهشتم، تولید پروژه به پایان رسید. با این حال اختالفات 
بر سر هزینه هاى فیلم، به اختالف مالکیتى تبدیل شد و «قاتل 

و وحشى» را براى حضور در جشنواره دچار مشکل کرد.
در نهایت اگرچه «قاتل و وحشــى» سال گذشته متقاضى 
شرکت در سى وهشتمین جشــنواره ملى فیلم فجر بود، اما 
بنا بر اعالم دبیرخانه جشنواره، به دلیل اختالف مالکیتى، از 
شرکت در جشنواره سى وهشتم باز ماند. امسال با حل شدن 
اختالفات، در حالى که دیگر عباس نــادران تهیه کنندگى 
مشترك فیلم را برعهده ندارد، به سى ونهمین جشنواره ملى 

فیلم فجر راه یافته است.
نعمت ا... در این فیلم از ترکیــب دو بازیگر اصلى از دو فیلم 
قبلى اش یعنى لیال حاتمى و امین حیایى استفاده کرده است. 
حاتمى بازیگر مورد عالقه نعمت ا... که براى ســومین بار 
مقابل دوربین این کارگردان قرار گرفته است، پیش از این 
در فیلم هاى «بى پولى» و «رگ خــواب» با وى همکارى 

کرده است.
امین حیایى دیگر بازیگر فیلم سینمایى «قاتل و وحشى» نیز 
پیشتر در فیلم سینمایى «شعله ور» با حمید نعمت ا... همکارى 
داشته است. او نقش شخصیت محورى فیلم «شعله ور» را 

بازى کرد.
ستاره اسکندرى و شهرام حقیقت دوســت دیگر بازیگران 

«قاتل و وحشى» هستند.

طلسم «قاتل و وحشى» شکست

با اعالم نام فیلم هاى جدید اکران ســینماها، نام فیلم سینمایى 
«الله» ساخته اسدا... نیک نژاد در آن دیده نمى شود.

باتوجه به بازگشایى سینماها در اغلب استان هاى کشور، شوراى 
صنفى نمایش نیز جلسات خود را از سر گرفت و انتظار مى رفت 
براى رونق اکران از این هفته فیلمى که مردم را به سینما بیاورد 
اکران شود ولى تنها فیلم جدید روى پرده «دیدن این فیلم جرم 
است» که پیش از این در جشنواره ملى فیلم فجر دیده شده است.

در حالى که خبرهایى از اکران فیلم ســینمایى «الله» ســاخته 
اسدا... نیک نژاد به گوش مى رسید اما با اعالم فیلم هاى در نوبت 
اکران این روزها توسط مرتضى شایسته سخنگوى شوراى صنفى 
نمایش، نام این فیلم براى اکــران حداقل در هفته هاى پیش رو 

دیده نشد.
فیلم سینمایى «الله» پس از چند سال توقیف، سال گذشته براى 
اولین نمایش خود در سى و هشتمین جشنواره ملى فیلم فجر آماده 
مى شد که به آن هم نرسید، ســرانجام قرار بود در نوروز 99 روى 
پرده نقره اى اکران شود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران 

از آن هم جا ماند.
حال به نظر مى رسد حتى در این روزها هم باتوجه به هدف رونق 

سینماها در ایران، خبرى از اکران «الله» نیست.

چرا «الله» در نوبت اکران قرار نمى گیرد

گزینه اى براى رونق سینماها

نوید محمدزاده صداپیشه فیلم سینمایى «آهو» به کارگردانى هوشنگ گلمکانى شد.
«آهو» به کارگردانى هوشــنگ گلمکانى از مدیــران ماهنامه فیلــم و تهیه کنندگى جواد 
نوروزبیگى با پایان مراحل صداگذارى و موســیقى براى نمایش در ســى ونهمین جشنواره 
فیلم فجر آماده شده اســت. نوید محمدزاده در این فیلم صداپیشگى یکى از نقش هاى فیلم 
را برعهده دارد. او پس از اینکــه فیلم جدید برادران 
جلیلوند به جشنواره نرسید، امسال در جشنواره 
فجر فیلمى ندارد و صداپیشگى در این فیلم 
تنها حضورش در این رویــداد پس از یک 

سال غیبت خودخواسته در سینما است.
«آهو» حکایــت انزواى خودخواســته 
دخترى است که آرزوهایش را بر باد رفته 
مى بیند، اما هنوز امیدش را از دست نداده 

است.
رضا کیانیــان، على مصفا، حامــد کمیلى، 
سهیال رضوى، رضا یزدانى و سپیده آرمان 
از جمله بازیگــران این 
فیلم ســینمایى 

هستند.

صداپیشگى نوید محمدزاده در فیلم گلمکانى

فیلم فجر آماده شده اســت. نوید محمدزاده در این فیلم صداپیشگى یکى از نقش هاى
بر را برعهده دارد. او پس از اینکــه فیلم جدید
نرسید، امسال در جش جلیلوند به جشنواره
فجر فیلمى ندارد و صداپیشگى در این
تنها حضورش در این رویــداد پسا

سالغیبت خودخواسته در سینما است
خودخواس «آهو» حکایــت انزواى
دخترى است که آرزوهایش را بر با
مى بیند، اما هنوز امیدشرا از دست

است.
رضا کیانیــان، على مصفا، حامــد ک
سهیال رضوى، رضا یزدانى و سپیده

از جمله بازیگــران
فیلم ســی
هستن

  سمیه حسنلو / خبرگزارى ایسنا |

  فروغ گشتیل / خبرگزارى صبا |

  سهیال شهبازى / خبرگزارى ایسنا |
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سخنگوى باشــگاه ذوب آهن معتقد اســت صحبت هاى رحمان رضایى نه 
تنهــا دردى را دوا نخواهد کرد، بلکه داورها را روى این تیم حســاس کرده

 است.
رســول کربکندى در گفتگویى  در رابطه با انتقاد رحمان رضایى از باشگاه 
ذوب آهن به دلیل ورود نکردن مدیران آن به بررسى اشتباهات داورى علیه 
این تیم، اظهار کرد: فکر مى کنم رحمان رضایى باید به جاى چنین مسائلى 
بیشتر به مسائل فنى بپردازد. باشگاه همه وظایفش را در این خصوص انجام 
داده است. خودم به عنوان سخنگو بارها در تمامى موارد مصاحبه کرده و همه 
چیز را گفته ام ولى نباید به گونه اى باشد که داورها روى تیم ذوب آهن حساس 

شوند؛ همانطور که االن همه داورها دارند روى این تیم حساس مى شوند.
وى افزود: مدام انتقاد و انتقاد از سوى آقاى رضایى فکر نمى کنم کار را درست 
کند. بهتر است ایشان روى مسائل فنى تمرکز کند و باشگاه و هیئت مدیره 
وظایف خود را در این خصوص انجام مى دهند. خــودم بیش از ده بار درباره 
داورى، برنامه ریزى، کرونا و مسائل مختلف مصاحبه کرده ام ولى فکر مى کنم 
رحمان رضایى به جاى اینکه به مسائل فنى بپردازد، به حاشیه ها مى پردازد و 

داورها را بر علیه خودمان حساس مى کند.
سخنگوى باشگاه ذوب آهن درباره تصمیم این باشــگاه در خصوص ادامه 
همکارى با رحمان رضایى با توجه به نتایج نامطلوب اخیر، خاطرنشان کرد: 10 
بازى است که 7 امتیاز کسب کرده ایم. هنوز جلسه اى نگذاشته ایم ولى قطعًا 
جلسه اى گذاشته خواهد شد و اگر برگزار شد نتیجه آن را حتمًا اعالم مى کنم.
کربکندى در پاسخ به این سوال که با وجود مشکل مأموریت جواد محمدى 
اکنون چه کســى مدیرعامل ذوب آهن اســت؟ تصریح کرد: جواد محمدى 
همچنان مدیرعامل ذوب آهن اســت. ایشان مشــکل مأموریت داشتند که 

حل شده است.

انتقاد رسول کربکندى از رحمان رضایى:

داورها را روى ذوب آهن 
حساس کرده اى

سخن
تنهـ
 است
رســ
ذوب
ت این
بیشت
داده
چیز
شوند
وىا
کند.
وظای

داورى
رحم
داوره
سخن
همک
بازى
جلس
کربک
اکنون
همچ
حل

روزنامه عربستانى مدعى شــد که سوپر 
جــام این کشــور بیــن دو تیــم االهلى 
و النصر بــه میزبانى قطر برگــزار خواهد

 شد.
به گزارش سعودى اســپورت، روابط قطر 
و عربستان در دو سال اخیر بسیار پر تنش 
بوده است و تقریبا در همه زمینه ها با هم 

قطع روابط کردند.
در یک ماه اخیر گفت و گوهاى سیاسى بین 
دو کشور آغاز شد و توافقات زیادى در این 

زمینه صورت گرفت.
به نظر میرســد که روابط ورزشى بین دو 
کشور عربستان و قطر در حال بازگشت به 

حال طبیعى خود است.
سایت عربستانى سعودى اسپورت نوشت 
که سوپر جام این کشور بین دو تیم الهالل 
و النصر در قطر برگزار مى شود که این در 

نوع خود جالب است.
این اقدام عربســتانى ها نشــان مى دهد 
که روابط ورزشــى آنها با قطر بهتر شده 
اســت و باید منتظر همکارى هاى بیشتر 

بین آنها بود.

قطر،  میزبان 
سوپر جام عربستان!

بازیکن سابق تیم سپاهان گفت: سپاهان نیاز مبرم به یک رهبر قوى در زمین 
دارد تا بتواند به بازى هاى سپاهان نظمى ویژه ببخشد و نبض بازى را در دست 

خود بگیرد.
فرشید طالبى در گفت وگویى با اشــاره به بازى تیم فوتبال سپاهان برابر فوالد 
خوزستان اظهار داشت: سپاهان در این فصل بازى هاى خوبى از خود به نمایش 
مى گذارد، اما بازى هاى این تیم به اصطالح بگیر و نگیر دارد و در قدم نخست 

الزم است این تیم مدت زمان خوب بازى کردن خود در زمین را افزایش دهد.
وى ادامه داد: طالیى پوشان در فاز دفاعى دچار مشکل هستند که علت اصلى آن 

تعویض هاى زیاد در خط دفاعى است و سپاهان باید هرچه زودتر براى 
این مشکل برنامه ریزى مناسبى انجام دهد.

بازیکن ســابق تیم فوتبال ســپاهان پیرامــون عملکرد کلى 
طالیى پوشــان تصریح کرد: در روزهاى اخیر شاهد بازى هاى 
خوبى از سوى سپاهان بودیم و طالیى پوشان بیشتر بازى هاى 
خود را با به ثمر رساندن حداقل یک گل به پایان مى رسانند، اما 
متاسفانه در بعضى از بازى ها نیز گل هایى که شایسته این تیم 

نیست را به راحتى دریافت مى کنند.
وى افزود: سپاهان در بازى مقابل فوالد خوزستان مى توانست 
پیروز میدان باشد. جواد نکونام تیم خوبى را ساخته اما تفکرات 
و ساختار کى روشى نیز بر آن حاکم است و اتفاقاتى نظیر بازى 
روز یکشنبه تنها مى تواند تجارب یک بازیکن را افزایش دهد.

طالبى بیان کرد: امیدوارم سپاهان بازى هاى خوب خود را ادامه 
دهد و روند رو به رشد خود را براى به دست آوردن نتایج خوب 
و همچنین کسب سهمیه حفظ کند. سپاهان نیاز مبرم به یک 
رهبر قوى در زمین دارد تا بتواند به بازى هاى این تیم نظمى 

ویژه بب خشد و نبض بازى را در دست خود بگیرد.

قوىدر زمین ک رهبر
بض بازى را در دست 

ل سپاهان برابر فوالد 
خوبىاز خود به نمایش

 دارد و در قدم نخست 
مین را افزایشدهد.

ستند که علت اصلى آن 
چه زودتر براى 

رد کلى 
ى هاى 
ى هاى 
ند، اما 
ن تیم 

ست 
رات 
زى
هد.

دامه 
خوب 
 یک 
مى

فرشید طالبى: 
سپاهان یک رهبر قوى در زمین مى خواهد

بیرانوند هر روز بدتر از دیروز؛ ایــن وضعیت عملکرد 
دروازه بان ملى پوش ایران در لیگ برتر بلژیک است؛ آن 
هم در حالى که چندى پیش به واسطه درخشش خیره 
کننده اش در تیم ملى و پرسپولیس، کاندیداى عنوان 

مرد سال آسیا شده بود.
اما چه بالیى سر مرد شــماره یک گلر تیم ملى فوتبال 
ایران آمده که در بازى اخیر تیمش در عرض 8 دقیقه سه 
بار دروازه خود را باز شده مى بیند و عملکرد ضعیفى از 
خود نشان مى دهد؟ ماجرا از جایى شروع شد که با اشتباه 
مرگ بار خود در اولین بارى که براى رویال آنتورپ در 
لیگ باشگاهى بلژیک به میدان رفت باعث اخراج هم 
تیمى اش شد و دو گل بســیار بد هم خورد و همه اینها 
موجب شد که ایوان لکو، سرمربى وقت این تیم بلژیکى 
به انتقاد شدید از عملکرد سنگربان تیمش بپردازد و از 
آنکه او را به عنوان دروازه بان اصلى در ترکیب تیمش 

قرار داده اظهار ندامت کند.
اگر چه این مربى کروات چنــد روز بعد از مواضع خود 
نسبت به على بیرو عقب نشینى کرد و گفت قصد نداشته 
او را بکشد اما به زعم اکثر کارشناسان لکو با این واکنش 
عجیب نسبت به عملکرد گلرش، او را قربانى شکست 
تیمش کرد و حتى یکى از دروازه بان هاى اسبق آنتورپ 
معتقد اســت همین انتقاد غیرحرفه اى لکو باعث شد 
آنتورپ براى همیشه بیرانوند را از دست بدهد و معلوم 
نیست چقدر زمان خواهد برد تا این گلر بتواند روحیه خود 
را ریکاورى کرده و دوباره روى پا بایستد و به روزهاى 

اوجش بازگردد.
ســتاره تیم ملى ایران در جام جهانى 2018 که پس از 
درخشش در این رقابت ها به خصوص مقابل تیم ملى 
پرتغال و مهار پنالتى رونالدو به یکى از چهره هاى این 
تورنمنت تبدیل شد، این روزها در حالى کم فروغ شده 
که جایگاهش در تیم ملى ایران را هم در خطر مى بیند 
چرا که رقباى او در لیگ برتر کشورمان روزهاى خوبى 
را پشت سر مى گذارند و هر روز بر تعداد آنها نیز افزوده 
مى شــود طورى که رقابت هاى لیگ بیستم تاکنون 

میدانى براى درخشش دست هاى مطمئن بوده است.
اما بیرانوند نتوانسته اطمینان خاطر مسئوالن باشگاه 
آنتورپ و هواداران این تیم بلژیکى را جلب کند، در سه 

بارى که او براى این تیم به میدان رفته مهاجمان حریف 
هفت بار موفق به فتح دروازه اش شــده اند و این براى 
گلرى که با درخشش و کلین شیت هایش درون دروازه 
پرسپولیس باعث شــده بود از او با لقب «دست هاى 

امن» یاد کنند، اصًال جالب و پذیرفتنى نیست.
او اما به تنهایى روى هــر هفت گلى که تیمش خورده 
مقصر نبوده چرا که همه مى دانند گلر آماده و مطمئن 
آخرین عامل حفاظت از دروازه هر تیمى در برابر حمله 
تیم رقیب اســت و مدافعان و ســایر بازیکنان و حتى 
چینش آنها در ترکیب تیم توسط مربى هم در این امر 
مى تواند دخیل باشد. اگر همین بازى اخیر تیم آنتورپ 
را مشاهده کنید خواهید دید که هر سه گلى که این تیم 
بلژیکى خورد از سمت چپ دفاعى بود و هرچند علیرضا 
با خروج هاى زودهنگام و نامطمئنش حداقل روى دو تا 
از آنها بى تأثیر نبود اما نمى توان از اشتباه سایر بازیکنان 

آنتورپ هم چشم پوشید.
و دلیــل دیگــر و مهمتــر این ســیر نزولــى که در 
بازى هاى علیرضا دیده مى شود بى تأثیر از سبک بازى 
دفاعى مربیان ایرانى نیست چرا که تاکتیک تیم هاى 
حاضر در لیگ برتر بلژیک برخــالف لیگ برتر ایران، 
تهاجمى است و این ادامه راه را براى بیرانوند بدون شک 

سخت تر خواهد کرد.
راهى که او بــراى پیشــرفت انتخاب کــرد اما حاال 
ممکن است بزرگ ترین مانع براى تحقق رؤیاهایش 
شــود؛ مگر اینکه از فرصتى که به واسطه جدایى لکو 
سرمربى اى که مخالف سرســخت او بود از آنتورپ و 
مصدومیت گلر اصلى این تیم نهایت استفاده را ببرد و با 
بازگشت به روزهاى اوجش ثابت کند همچنان مى توان 
به واســطه مهارتش در مهار توپ و ضربات مهاجمان 
حریف، به عنوان مرد شــماره یک هر دروازه اى به او 
اعتماد کرد که اگر غیر از این باشــد نــه تنها به زودى 
باید راه خروج از باشــگاه آنتورپ و حتى کشور بلژیک 
را در پیش گیرد که جایگاهش در ســنگر تیم ملى که 
سال هاى گذشته همیشه در قرق خودش بوده را نیز به 
راحتى از دست خواهد داد و بدتر از همه اینکه با عملکرد 
خیره کننده حامد لک در چهارچوب دروازه سرخ ها حتى 
بازگشت به تیم سابقش هم برایش امکانپذیر نخواهد 

بود. 

روزهاى بد «دست هاى امن» پرسپولیس در بلژیک؛

بلند شو على بیرو!
مرضیه غفاریان

یکى از جذاب ترین دربى هاى پایتخت در سالیان اخیر که با تساوى 2 
-2 همراه بود، پیش و پس از بازى چند بازنده داشت و آن هم وزارت 

ورزش و مدیران منصوبش بودند.
 دربى تهران همیشه دو رو داشته؛ از قدیم همین طور بوده، پیر و جوان 
یا مرد و زن هم نداشته است. این تقابل پیش و پس از بازى همیشه 
با ُکرى خوانى هواداران همراه بوده، بازیکنان در 90 دقیقه - و گاهى 
اوقات وقت هاى اضافه و پنالتى ها- جنگیده اند و در پایان یکى مغموم 
و دیگرى خرسند بوده یا هر دو حسرت خورده اند. معموًال فضاى بعد 
از دربى ها، آرام تر از قبل آن است، اما این بار متفاوت بود. استقالل و 
پرسپولیس هم نداشت، طغیان علیه مدیریت باشگاه، واکنش هاى 

پررنگ پس از دربى بود.
اختالف در پرسپولیس، کمى قدیمى تر از اتفاقات پیش از بازى بود. 
اختالف میان یحیى گل محمدى و مهدى رسول پناه به دوران پیش 
از فصل باز مى گردد. جنگ نقل و انتقاالتى که مدیرعامل پیشــین 
باشگاه و سرمربى تیم داشتند، اما این جنگ داخلى نبود و رسول پناه 
آن را علنى کرد. مدیرعامل پیشین باشــگاه پرسپولیس که به نظر 
مى رســید با چند نفر به صورت خصوصى صحبــت مى کند، علیه 
یحیى گل محمدى موضع گرفت و اتهاماتى را به او وارد کرد غافل 
از اینکه فیلم این اظهارات چندى بعد منتشر مى شود. اتهاماتى نظیر 
اینکه سرمربى پرسپولیس بازیکنان مدنظر مدیر برنامه هاى خودش 
را جذب مى کند یا بازیکنان را مجبور مى کند بــا مدیر برنامه هاى 

خودش قرارداد ببندند.
منتشر شدن این صحبت هاى از سوى رسول پناه، حکمى براى رفتن 

او بود. مدیرعامل پرسپولیس اســتعفا کرد تا وزیر ورزش و جوانان 
این بار جعفر ســمیعى را از حراســت وزارتخانه به مدیریت باشگاه 
ارتقا دهد. رابطه گل محمدى و ســمیعى تا بــه االن توأم با احترام 
بوده و حتى قرارداد سرمربى پرسپولیس تمدید شده، اما اختالف با 
رسول پناه همچنان ادامه دارد که دلیل آن ادامه حضور او در باشگاه 

پرسپولیس است.
گل محمدى که پس از اختالف با رسول پناه سه بازیکن تیمش یعنى 
شجاع خلیل زاده، محمد نادرى و بشار رسن را از دست داده، اعتقاد 
دارد که عامل اصلى جدایى آنها شخص رسول پناه بوده است. مدیر 
مورد اعتماد وزیر که همچنان عضو هیئ ت مدیره باشــگاه است و 
ســرمربى سرخپوشــان مى گوید او باید برکنار شود. گل محمدى، 
رســول پناه را عامل به هم زدن تمرکز تیمــش مى داند و مى گوید 
خراب کردن پرسپولیس یک نقشه طراحى شده و حاال وزیر را تهدید 
کرده که در صورت ماندن رســول پناه، تبعات این  موضوع را باید 

گردن بگیرد.
موضوع در استقالل، کمى گسترده تر است. پس از دربى 94، بازیکنان 
این تیم علیه هیئت مدیره موضع گیرى کردند و دلیل آن هم مطالبات 
این فصل بود. آبى ها مى گویند کــه در این فصل حداکثر 10 درصد 
دریافتى داشــته اند و برخى بازیکنان هنوز از فصل قبل طلب دارند. 
نوك پیکان انتقاد هم به مهدى عبدیان اســت که گویا به حواشى 
عالقه دارد تا همیشه مقابل چشم باشد. عضو متمول هیئت مدیره 
استقالل که حتى هنگام ممنوع المصاحبه شدن دو باشگاه از سوى 
وزارت ورزش قبل از دربى، راهى بــراى مطرح کردن خودش پیدا 

مى کند.
واکنش هاى اینستاگرامى عبدیان قبل از دربى علیه پرسپولیس؛ دور 
زدن دستور وزارت ورزش و ملتهب کردن فضاى بازى بود تا واکنش 
ابراهیم شکورى را هم به دنبال داشته باشد. کرى خوانى هاى سخیف 
و کودکانه عضو هیئت مدیره اســتقالل و معاون اجرایى باشــگاه 
پرسپولیس، پیامى جز این نداشت که «ما هنوز به بلوغ نرسیده ایم». 
مدیرانى که نشــان مى دهند هنوز جایگاه خود را نشــناخته اند و به 
جاى رســیدگى به وظایف مدیریتى خود، دنبال الیک و فالوئر در 

اینستاگرام هستند.
بازیکنان استقالل از این ناراحت هســتند که هیئت مدیره باشگاه 
براى آنها کارى انجام نداده و به جاى اقدام براى پرداخت مطالبات، 
وعده هاى پوچ مى دهند. عبدیان پیــش از دربى مصاحبه مى کند و 
وعده برد 3 بر صفر و پاداش خوب مى دهد و در پایان بازى به انتقاد از 
عملکرد بازیکنان مى پردازد. کارى خارج از وظیفه یک عضو هیئت 

مدیره که حتى نمى تواند وعده هاى مدیریتى اش را عملى کند.
این صداى اعتراض در هر دو تیم آن هم پس از یک دربى زیبا، نشان 
مى دهد که ناکارآمدى مشــخصه برخى مدیران دو باشگاه است. 
استقالل و پرسپولیسى که خیل عظیمى از مردم ایران را تحت تأثیر 
خود قرار مى دهند و حاال مدیران آن به جاى آرامش، سعى در ملتهب 
کردن فضا دارند. یکى با سوء مدیریت، یکى با کرى خوانى و یکى 

هم با نمایش تا نشان دهند به کار خود وارد نیستند.
نابالغاِن ناکارآمِد ناوارد، تعریف خالصه اى از برخى مدیران منصوب 
وزارت ورزش و جوانان در دو باشــگاه اســتقالل و پرسپولیس در 
سال هاى اخیر است. مدیرانى که وقتى به کارنامه آنها نگاه مى کنیم، 
حضورشان در این دو باشــگاه دلیلى جز به شهرت رسیدن نداشته 
اســت. مدیرانى که پس از یک دربى زیبا و نتیجه تســاوى، بازنده 
اصلى دربى بودند و البته یک بازنده بزرگتر هم دارند که آن هم وزارت 
ورزش است. وزارت ورزشى که این نفرات را منصوب کرده و هیچ 
واکنشى به تمام حواشى ایجاد شده از سوى آنها ندارد. فارغ از اتهامات 
رسول پناه به گل محمدى که راست یا دروغ بودن آن موضوع دیگرى 
است، ادبیات سخیف او بود که وزیر ورزش هیچ واکنشى به آن نشان 

نداد و تنها واکنش، پذیرش استعفا از مدیرعاملى باشگاه بود.
وقتى یک دربى تمام هیجانات را داشت، بازیکنان کمترین اعتراض را 
نسبت به داورى داشتند، جنجالى در زمین وجود نداشت و به اصطالح 
یک دربى پاك و عارى از خشونت را تماشا کردیم، چرا باید چند مدیر 
اینچنین فضاى دو تیم را ملتهب کنند. آیا وزارت ورزش هنگام عزل 
و نصب مدیرانش، نگاهى به توانایى و شــخصیت آنها دارد یا صرفًا 

تمایالت سیاسى و ارتباطات خاص دلیل انتخاب آنهاست؟

منصوبین وزارت در مخمصه

تعیین میزبان جام ملت هاى 2027 فوتبال آسیا به 
تعویق افتاد

با اعالم روزنامه «الشرق االوسط» عربستان، تعیین 
میزبان مسابقات جام ملت هاى 2027 فوتبال آسیا 

به تعویق افتاد.
روزنامه الشرق االوســط عربستان به نقل از منابع 
آگاه خبر داد که راى گیرى براى تعیین میزبان جام 
ملت هاى 2027 فوتبال آسیا به دلیل شیوع ویروس 

کرونا و شــدت آن در هفته هاى اخیــر، به تعویق 
افتاده اســت.  تعیین میزبان قرار بود در ماه ژوئن 
2021 صورت بگیرد اما به ماه اکتبر موکول شــده

 است.
ایران، عربستان، قطر و هندوستان چهار کاندیداى 
نهایى براى گرفتن میزبانى این دوره از مسابقات 

هستند.
با تعویق تعیین میزبان، نمایندگان کنفدراســیون 

فوتبــال آســیا فرصت کافــى بــراى بازدید از 
ایــن چهار کشــور و امکانــات آنهــا را خواهند

 داشت.
ازبکســتان هم یکى از کاندیداهاى میزبانى جام 
ملت هاى 2027 آســیا بود امــا در نهایت از این 

میزبانى انصراف داد.
مسابقات جام ملت هاى 2023 آســیا به میزبانى 

کشور چین برگزار مى شود.

ایران و 3 کشور دیگر در انتظار
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تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود بازرگانى شــفق رامش ماهان درتاریخ 1399/10/08 به شماره ثبت 
66526 به شناسه ملى 14009683700 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى.شرکت درمناقصات ومزایدات دولتى و خصوصى،گشایش ال سى جهت تحقق اهداف 
شرکت،اخذ وام ،اخذ نمایندگى.انجام امور مشاوره اى و پیمانکارى شامل ساختمان سازى ،راه سازى 
،ابنیه،طراحى و ساخت تجهیزات و قطعات کارخانجات وتامین قطعات یدکى والکترونیکى ومصرفى 
ومواداولیه کارخانجات .تامین مواد رستورانى وگیاهان دارویى.تامین وساخت مواداولیه کارخانجات. 
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 همدانیان ، 
خیابان دارو سازى ، خیابان همدانیان ، پالك 71 ، مجتمع فدك ، G ، طبقه هشتم ، واحد 85 کدپستى 
8157967764 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت اســت از مبلغ 13,000,000 ریال نقدى میزان 
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ناهید انصاریپور به شماره ملى 1199108421 دارنده 3000000 
ریال سهم الشرکه خانم شمیم محمدى به شماره ملى 1273006844 دارنده 3000000 ریال سهم 
الشرکه آقاى کریم محمدى به شماره ملى 5419541701 دارنده 7000000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره خانم ناهید انصاریپور به شماره ملى 1199108421 و به سمت مدیرعامل به مدت 
نامحدود و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم شمیم محمدى به شماره ملى 
1273006844 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى کریم محمدى به شماره 
ملى 5419541701 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل :
 طبق اساسنامه 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 (1075661)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى آجر پژمان ســپاهان 
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
6496 و شناسه ملى 10260276091 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1399/06/29 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فضل اله فروغى 
ابرى به شــماره ملى 1291313052و 
حسین چیت ســازى به شــماره ملى 
1291336321 و زهــرا غفورى پزوه 
بــه شــماره ملــى 1283618532 و 
امین الــه فروغى ابرى به شــماره ملى 
129 و صغــرا روغنى ابرى به شــماره 
ملى1291265791 و تــوران قهیه ئى 
به شماره ملى 1287714730 به سمت 
اعضاء هیئت مدیره براى مدت نامحدود 
انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشــار 
نصف جهــان جهــت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردیــد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1075849)

آگهى تغییرات
شــرکت تولیدى آجــر پژمان ســپاهان 
شرکت با مســئولیت محدود به شماره ثبت 
6496 و شناســه ملــى 10260276091 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/29 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد : فضل اله فروغى ابرى به شماره ملى 
1291313052 بــه ســمت رئیس هیئت 
مدیره و حســین چیت ســازى به ســمت 
مدیرعامــل و زهرا غفورى پزوه به شــماره 
ملــى1283618532 بــه ســمت نائب 
رئیس هیئت مدیــره و امین اله فروغى ابرى 
به شــماره ملى 1291232923به ســمت 
عضو هیئت مدیره و صغــرا روغنى ابرى به 
شماره ملى 1291265791به سمت عضو 
هیئت مدیره و توران قهیه ئى به شماره ملى 
1287714730به سمت عضو هیئت مدیره 
براى مــدت نامحدود انتخاب شــدند .کلیه 
اوراق واسناد مالى وتعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل همراه بامهرشــرکت معتبراست. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1075850)

آگهى تغییرات
شرکت دامدارى و کشــاورزى اصفهان 
شیر شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
4896 و شناسه ملى 10260260471 
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1399/09/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: صورت هاى مالى منتهى به پایان سال 
1398 و ترازنامه همان سال پس از قرائت 
گزارش بازرس مورد تصویب قرار گرفت. 
موسسه حسابرســى کاربرد تحقیق به 
شناسه ملى 10260103000 به سمت 
بازرس اصلى و موسسه حسابرسى امجد 
تراز به شناسه ملى 10260117975 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یک 
سال انتخاب شدند .روزنامه کثیراالنتشار 
نســل فردا و روزنامه نصف جهان جهت 
درج آگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
تعیین شده اســت. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهــان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1075854)

آگهى تغییرات
شــرکت برج اســکلت نمــاى اصفهان 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
26135 و شناسه ملى 10260468828 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى 
عادى مــورخ 1399/10/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : ایمان سلطانى به شماره 
ملى1971567701 و احســان سلطانى 
به شــماره ملــى 1288319835 و آزاده 
سلطانى به شــماره ملى 1819578402 
بعنــوان اعضاء اصلى هیئــت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. سید رسول 
حسینى به شــماره ملى 1291519092 
و کد پســتى 8156168711 و ســعید 
یاورى به شــماره ملى 1219440299 و 
کدپستى8174799148 بترتیب بسمت 
بازرســان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکســال انتخاب شــدند. روزنامه 
کثیراالنتشــار نصف جهــان جهت درج 
آگهى هاى شــرکت تعیین گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1076143)

تاسیس
شرکت سهامى خاص سگال تجارت سپاهان درتاریخ 1399/10/02 به شماره ثبت 66466 به شناسه ملى 14009667587 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ارائه کلیه فعالیت هاى تجارى و بازرگانى و خدمات پس از فروش کلیه کاالهاى بازرگانى ، خرید ، فروش، 
صادرات و واردات کاال و توزیع و بسته بندى کلیه کاالهاى بازرگانى ، شرکت در مناقصه و مزایده هاى دولتى و خصوصى ، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور ، انعقاد قرارداد 
با اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى نمایندگى هاى مجاز بازرگانى ، تامین نیروى انسانى مورد نیاز شرکت ، بازاریابى قانونى و غیر شبکه اى ، گشایش اعتبارات اسنادى 
، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى ، دریافت ضمانت نامه هاى بانکى و اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت ارزى و ریالى در راستاى تحقق اهداف شرکت ، ترخص کاال 
از گمرك ، خریدارى سهام سایر شرکت ها و سرمایه گذارى در بخش هاى مختلف بازرگانى 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 آبشار ، کوچه کوهسار[2-1] ، خیابان آبشار سوم ، پالك 0 ، 
مجتمع فلورا ، طبقه پنجم ، واحد شرقى کدپستى 8166836543 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 
ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 733 / 901 مورخ 1399/09/19 نزد بانک رفاه شعبه شیخ صدوق 
با کد 733 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى اکبر تاکى به شماره ملى 1287902642 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال آقاى على یداللهى به شماره ملى 1970247241 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم یگانه دهدارى به شماره ملى 3501168306 و به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان حسابرسى کاربرد تحقیق به 
شناسه ملى 10260103000 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم معصومه سوارى زاده به شماره ملى 4819882491 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 (1075945)

تاسیس
 شرکت سهامى خاص سگال استیل آریا درتاریخ 1399/10/02 به شماره ثبت 66467 به شناسه ملى 14009667665 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :نورد انواع استیل در ضخامت هاى مختلف ، تولید رول هاى استیل ، تولید انواع ورق استیل ، تولید انواع 
پروفیل ، تولید انواع ورق هاى طرح دار و خش دار و هر محصولى از ورق استیل ، تولید لوله هاى درزدار سبک ، ساخت و ساز ساختمانى ، اجراى پروژه هاى ساختمانى ، 
تولیدى - مونتاژ ، خرید و فروش کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و مواد اولیه شرکت ها و کارخانجات ، واردات انواع قطعات و ماشین آالت صنعتى مورد نیاز ، صادرات و واردات 
کلیه کاالهاى مجاز بازگانى ، شرکت در مناقصات و مزایدات داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى نمایندگى اشخاص حقیقى و حقوقى در داخل و خارج از کشور ، سرمایه گذارى 
در کلیه موسسات و شرکت ها و پروژه هاى صنعتى ، اخذ وام و تسهیالت از موسسات و بانک هاى داخلى و خارجى ، اخذ وام و تسهیالت ارزى و ریالى از کلیه بانک ها و 
موسسات دولتى و خصوصى و اخذ ضمانت نامه هاى بانکى در راستاى تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله آبشار ، کوچه کوهسار[2-1] ، خیابان آبشار سوم ، 
پالك 0 ، مجتمع فلورا ، طبقه پنجم ، واحد شرقى کدپستى 8166836543 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 
سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 10000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 440 / 290 مورخ 1399/09/23 نزد بانک 
سینا شعبه مرکزى اصفهان با کد 440 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم یگانه صالحى به شماره ملى 1271042843 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
آقاى اکبر تاکى به شماره ملى 1287902642 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على یداللهى به شماره ملى 1970247241 و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم یگانه دهدارى به شماره ملى 3501168306 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء رئیس هیات مدیره منفرداً همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان حسابرسى کاربرد تحقیق به شناسه ملى 10260103000 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 
خانم معصومه سوارى زاده به شماره ملى 4819882491 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 (1075942)

آگهى تغییرات 
شرکت برج اسکلت نماى اصفهان شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 26135 و شناســه ملى 10260468828 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1399/10/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : آزاده سلطانى بشماره ملى1819578402 بســمت رئیس هیئت مدیره و ایمان سلطانى 
بشماره ملى1971567701 بسمت مدیر عامل و احسان سلطانى بشماره ملى1288319835 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى با امضاء مدیر عامل منفردا، همراه با 
مهر شرکت معتبر میباشد. مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1076170)

آگهى انحالل
شرکت صنایع فوالد مبین صنعت فریدن سهامى خاص به شــماره ثبت 503 و شناسه ملى 14009390040 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/10/03 شرکت منحل و 
حسین سولتى کدملى 1817396617 بسمت مدیرتصفیه براى مدت یکسال انتخاب گردید و نشانى شرکت منحله در حال تصفیه استان اصفهان ، شهرستان فریدونشهر ، بخش مرکزى ، شهر برف انبار، 
محله سنگباران ، بلوار (خدامرادیبلویى) ، خیابان ((شهرك صنعتى)) ، پالك 0 ، طبقه همکف ، کدپستى 8599147477 مى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى فریدون شهر (1075943)

آثار رویداد «در مقیاس قــوس» همزمان با هفته 
اصفهان در اردیبهشــت ماه 1400 به نمایش در 

مى آید.
رویداد «در مقیاس قوس» با در نظر گرفتن لزوم 
ایجاد فرهنگ سازى پیرامون نمادهاى فرهنگى 
و تاریخى شــهرى و با هدف ایجاد خوانشى آزاد 
و نو پیرامون نماد قوس ماه آذر اصفهان در قالب 
هنرهاى معاصر و به طور ویژه بخشــى از هنر که 
قابلیت نمایش در عرصه شهرى را دارد برگزار شد.
یکى دیگــر از اهداف این رویداد خارج شــدن از 
نمایش در فضاهاى بســته و کوچک تر همچون 
گالرى ها و فراهم کردن بســترى مناسب براى 
گفتمانى متقابل در چندیــن وجه و ایجاد رویکرد 

مابین هنرمندان و شهروندان بوده است.
این رویداد در سه بخش پوستر، مجسمه و ویدیو 
آرت در تاریخ 15 مهرماه 1399 فراخوانى ملى را 
منتشر کرد و بعد از دریافت طرح ها و داورى آنها 

نتایج اعالم شد.
هیئت داوران متشکل از هما دلوراى، آریا کسایى 
و رسول کمالى در بخش پوستر پنج طرح برگزیده 
و با توجه به کیفیت طرح هاى ارسالى سه طرح را 
انتخاب کردند که به صورت خارج از مســابقه به 

نمایش در مى آید.
همچنین در بخش مجســمه یک طرح مجسمه 
شهرى در سایز بزرگ و سه طرح مجسمه شهرى 
در سایز کوچک توســط هیئت داوران متشکل از 
شایا شهرستانى، کامبیز صبرى و مرتضى بصراوى 

انتخاب شد.

داورى طــرح هاى مجســمه در دو بخش انجام 
گرفت که در مرحله نخســت تعدادى از طرح ها 
انتخاب و از شرکت کنندگان در خواست شد ماکت 
طرح خود را براى دبیرخانه رویداد ارســال کنند و 
در مرحله بعدى ماکت ها توسط داوران بررسى و 

نتایج نهایى داورى اعالم شد.
آبان صالحى «مجسمه ســایز شهرى/بزرگ»، 
مجتبى باباگلى «مجسمه شهرى/سایز کوچک»، 
علیرضا مجیدى «مجسمه شهرى/سایز کوچک»  
و هیمن نسیمى «مجسمه شهرى/سایز کوچک» 

از جمله برگزیدگان بخش مجسمه بودند.
به  علت استقبال کمتر شرکت کنندگان در بخش 

ویدئو آرت نسبت به ســایر بخش ها و همین طور 
ویژگى هاى متفاوت رسانه ویدیو(تصویر متحرك 
و امکان وجود صدا که همه در قالب متن یا تصویر 
ثابت ارائه مى شــد)، هیئت داورى براى عبور از 
چالش هاى موجود جوانب مختلفــى را در طول 
مســیر داورى مورد نظر قرار داد و طى بیانیه اى 
با تأسف بسیار براى از دســت رفتن فرصت این 

بخش، هیچ طرحى را برگزیده ندانست.
گفتنى است؛ زمان نمایش آثار رویداد در مقیاس 
قوس و همچنین انتشــار کتاب/کاتالوگ آن در 
هفته اصفهان به تاریخ اردیبهشت ماه سال 1400 

خواهد بود

مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در 
آیین بیست و سومین جشنواره شــهید رجایى استان 
اصفهــان در گفتگو با «نصف جهان» بــا بیان اینکه 
در تالش هستیم تا در شهرســتان اصفهان خاموشى 
نداشــته باشــیم، گفت: در زمینه استانداردســازى 
شاخص هاى برق تحویلى با افت ولتاژ در طول ساعات 

پرکارى مواجه نیستیم.
حمیدرضــا پیرپیــران در ادامه افــزود: تحقق دولت 
الکترونیــک از جمله خدماتى اســت که بــراى رفاه 
مشــترکین به آن توجه جدى داشته ایم و خوشبختانه 
بیش از 95 درصد این مهم محقق شده است و اکنون 

تمام خدمات ما به صورت غیر حضورى به مردم عزیز 
اصفهان ارائه مى شود.

وى از کسب رتبه برتر دســتگاه هاى استان اصفهان 
توسط این شرکت خبر داد و اظهار کرد: در شاخص هاى 
عمومى و اختصاصى باالترین امتیاز را کسب کردیم 
و در کل دســتگاه هاى اجرایى اســتان اصفهان نیز 

توانستیم مقام برتر را کسب کنیم.
پیرپیران در ادامه خاطرنشان کرد: ما چشم اندازى در 
هفت محور ترســیم کرده ایم و در تالش هستیم تا به 
این چشم انداز دســت پیدا کنیم. کاهش خاموشى ها 
یکى از این چشم انداز هاست که سال گذشته حداقل 30 
دقیقه کاهش خاموشى نسبت به سال هاى قبل داشتیم 

و میانگین خاموشى ما به 170 دقیقه رسید.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان، 
افزایش خدمات غیرحضورى به 97 درصد مشترکین را 
از دیگر دستاوردهاى شرکت برق شهرستان اصفهان 
برشمرد و تصریح کرد: براى دستیابى به هفت محور 
چشــم انداز با تعریف برنامه هاى هدف دار در تالش 
هستیم که به برنامه هدف خود برسیم و خوشبختانه تا 

کنون به اهداف تعیین شده رسیده ایم.
وى در ادامه افزود: ما چشــم انــداز 1405 را تعریف 
کرده ایم که اهداف مهمى را دنبــال مى کند، در این 
چشم انداز، خاموشى براى هر مشترك به زیر 30 دقیقه 
مى رسد که این عدد در سال هاى 93 و 94، 850 دقیقه  

به ازاى هر مشترك بوده است.
پیرپیران بــا بیان اینکــه در زمینه تحقــق خدمات 
الکترونیکى و غیرحضورى از چشم انداز 1405 پیشى 
گرفته ایم، گفت: طــى ماه هاى آینــده 100 درصد 
خدمات شرکت برق شهرستان اصفهان غیرحضورى 
خواهد بود، کاهــش تلفات شــبکه هاى توزیع برق 
شهرســتان اصفهان نیز باید به کمتر از 5 درصد برسد 
که اکنون این میزان کمتر از 6 درصد است و قطعًا در 
ســال آینده تالش خواهیم کرد این عدد کاهش پیدا 

کند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان،  
کاهش ناگهانى دمــاى هوا و به دنبــال آن افزایش 
مصرف گاز را عامل مشکالت احتمالى در تأمین برق 
دانســت و تصریح کرد: نیازمند همراهى و همکارى 
مردم عزیز هستیم تا بتوانیم با کاهش مصرف حداقل 
10 درصدى برق و گاز مشــکل جدى در تأمین برق 

شهرستان اصفهان نداشته باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در گفتگو با «نصف جهان» تأکید کرد

تحقق دولت الکترونیک براى 
رفاه مشترکین شرکت توزیع برق

نمایش آثار رویداد 
«در مقیاس قوس»

 در اردیبهشت 1400

محیا حمزه



سالمتسالمت 07073953 سال هفدهمچهارشنبه  24 دى  ماه   1399

یک فوق تخصص قرنیه شایع ترین علت کاهش بینایى و اختالل در دید، نیاز به نمره عینک است، گفت: افرادى که 
با تارى دید به ما مراجعه مى کنند با معاینه نمره چشم به وى عینک داده مى شود.

دکتر محمدرضا فرتوك زاده تاکید کرد: اشک، قرنیه، زاللیه، عنبیه، سوراخ مردمک، زاللیه، عدسى، زجاجیه و شبکیه 
همگى شفاف هستند و هر کدام از این موارد اگر عیبى پیدا کنند باعث کاهش بینایى مى شود.

دکتر فرتوك زاده ادامه داد: قرنیه چشم که در جلو قرار دارد پوشش جلویى چشم است؛ چشم باید یک نیم کره منظم 
باشد تا همه اجسام به خوبى و شفافى دیده شوند. اگر نظم این کره دچار مشکل شود دید مختل مى شود و فرد به 

استفاده از عینک نیاز پیدا مى کند.
وى با بیان اینکه شایع ترین علت کاهش بینایى و اختالل در دید، نیاز به نمره عینک است، گفت: افرادى که با تارى 
دید به ما مراجعه مى کنند با معاینه نمره چشم به وى عینک داده مى شود. این فوق تخصص قرنیه اضافه کرد: عامل 
دوم تارى دید، آب مروارید یا کدورت عدسى داخل چشمى است. این عدسى بعد از سال ها و به مرور زمان کدر و 

ساختمان آن مات مى شود. این ماتى، دید انسان را تار مى کند.
دکتر فرتوك زاده بیان داشت: انتهاى کره چشم شبکیه قرار دارد که در اثر بعضى بیمارى ها مانند دیابت، فشارخون و 
همچنین در دوران سالمندى از کار مى افتد و دید مختل مى شود. اگر شبکیه چشم دچار سکته شود هم دید مى تواند 
دچار مشکل جدى شود.  وى در پاسخ به این سوال که راهى براى درمان کلى تارى دید وجود دارد یا خیر، افزود: اگر 

بر اثر نمره عینک باشد با عمل الزك چشم بر مى گردد، با عمل آب مروارید هم مى توان تارى دید را درمان کرد.

سماق یکى از گیاهانى است که به طور گســترده به عنوان ادویه در 
وعده هاى غذایى مصرف مى شــود. میوه هاى ایــن گیاه به صورت 
خوشه اى بوده و پس از کوبیده شدن به صورت چاشنى مورد استفاده 
قرار مى گیرد. این گیاه عالوه بر طعم دلپذیر، داراى خواص زیادى است.

تحقیقات نشان داده است مصرف سماق مى تواند به تنظیم قند خون به 
ویژه در افرادى که به بیمارى هایى مانند دیابت مبتال هستند کمک کند.

قند خون باال مى تواند در کوتاه مدت منجــر به عالئمى همچون بى 
حالى، سردرد، ادرار مکرر و تشنگى شدید شــود. در بلند مدت سطح 
باالى قند خون پیامد هاى وخیمى مانند آسیب هاى عصبى، مشکالت 
کلیوى و ناتوانى در ترمیم زخم هاى بدن را درپى خواهد داشت. نتایج 

برخى تحقیقات از تاثیر مثبت سماق در تنظیم قند خون حکایت دارد.
همچنین مطالعات بر روى حیوانات نشــان داده است مصرف سماق 
مى تواند کلسترول بد خون را کاهش دهد که این امر منجر به کاهش 
خطر ابتال به بیمارى هاى قلبى و عروقى مى شود. محققان مى گویند 
پژوهش بر روى موش ها نشان مى دهد مصرف سماق به طور همزمان 

باعث کاهش کلسترول و ترى گلیسرید خون مى شود.
از سوى دیگر، به دلیل آنکه سماق داراى آنتى اکسیدان هاى بسیار 
قوى است مى تواند در مبارزه بدن با رادیکال هاى آزاد موثر باشد و 
از این راه، مانع آســیب رسیدن به سلول ها شــود. همچنین آنتى 
اکسیدان هاى موجود در ســماق خطر ابتال به بیمارى هایى مانند 

دیابت، سرطان و بیمارى هاى قلبى را کاهش مى دهد.
پوکى استخوان یکى از بیمارى هاى رایج است که با افزایش سن خطر 
آن در افراد بیشتر مى شود. برآورد مى شود 25 درصد زنان باالى 65 سال 
از پوکى استخوان در بخش گردن، ســتون فقرات و ران رنج مى برند. 
تحقیقات بر روى موش هاى آزمایشگاهى نشان مى دهد مصرف سماق 
مى تواند روند تنزل حجم استخوان ها را کاهش داده و مانع از پیشرفت 

بیمارى پوکى استخوان شود. 
متخصصان تاکید دارند به دلیل سطح مناســب آنتى اکسیدان هاى 
موجود در سماق، مصرف این گیاه براى افرادى که از درد هاى عضالنى 

رنج مى برند بسیار مفید است.

دانشمندان نگران هســتند که ویروس کرونا مى تواند باعث آسیب 
طوالنى مدت به مغز و سیســتم عصبى مرکزى شود و به طور بالقوه 

منجر به آلزایمر در سال هاى بعدى زندگى خواهد شد.
دانشگاهیان مستقر در ایاالت متحده و انگلیس در حال برنامه ریزى 
یک مطالعه جهانى گســترده براى بررسى احتمالى اثرات کووید 19 
هســتند. در این تحقیق این احتمال بررسى شــده که این ویروس 
مى تواند بیمارى هایى نظیر آلزایمر، پارکینســون  و یا سایر اشکال 

بیمارى هاى زوال عقل را رقم بزند یا خیر.
محققان هشــدار مى دهند که عواقب کامل مشکالت مرتبط با مغز 
ناشى از ویروس کرونا تا دهه ها با افزایش ســن بازماندگان کامًال 
درك نخواهد شد اما کالبد شــکافى و مطالعات بر روى موش هاى 

آزمایشگاهى و داده هاى دیگر باعث نگرانى مى شود.
در حال حاضر هیچ مدرکى وجود ندارد که ویروس کرونا باعث ایجاد 
آلزایمر مى شود یا نه اما مشخص شده که ویروس قادر است به مغز 
حمله کند و دانشمندان امیدوارند که مطالعه جهانى آنها بتواند موضوع 

را روشن کند.
این گزارش حاکى از آن است از زمان شــیوع آنفلوآنزا در سال هاى 
1917 و 1918 ، بسیارى از بیمارى هاى شبیه آنفلوآنزا با اختالالت 
مغزى مرتبط بوده اند. این ویروس هاى تنفسى شامل خود آنفلوآنزا، 
سارس و البته کرونا است. تحقیقات نشان مى دهد این ویروس ها بر 

مغز و سیستم عصبى تاثیر میگذارد.
آنفلوآنزاى اســپانیایى ســال 1918 توسط دانشــمندان با افزایش 
مشــکالت مغزى مانند اختالل در خواب ، اضطراب و روان پریشى 

مرتبط شد؛ عالئمى که در بیماران کووید نیز مشاهده مى شود.
با این حال در حال حاضر اطالعات کافى در مورد تأثیر ویروس ها بر 
سالمت شناختى طوالنى مدت وجود ندارد. تحقیقات قبلى نشان داده 

که رابطه اى بین آنفلوآنزا و افزایش خطر ابتال به آلزایمر وجود دارد.
با این حال ، یک مطالعه توسط دانشگاه بازل منتشر شده در سال 2016 
نشان داد آنفلوآنزا با اختالالت عصبى مرتبط است اما هیچ شواهدى 

از تغییر خطر آلزایمر پیدا نکرد.
تحقیقات قبلى ثابت کرده اســت که ویروس کرونا به دلیل تأثیر بر 
سیســتم عصبى مرکزى مى تواند باعث هذیان ، سکته و حتى فلج 
شود. این ویروس قبًال در بافت مغزى بیماران فوت شده نیز دیده شده 
است. مطالعه اى که بر روى 33 نفر توسط محققان انجام شد نشان 
داد ویروس کرونا مى تواند سلول هاى عصبى مغز را از طریق مسیر 

مخاط پس از سفر به باالى بینى آلوده کند.
از سویى دیگر برخى نتایج نشــان مى دهد افراد مبتال به زوال عقل 
بیشتر در معرض همه گیرى ویروس کرونا قرار گرفته اند ، بنابراین 
بسیار مهم است که هرگونه ارتباط احتمالى طوالنى مدت بین ویروس 

و زوال عقل درك شود.
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دانشمندان دانشگاه کاالبریا و سالفورد اعالم کردند که میوه ترنج و برگ 
هاى آن قادر است، سلول هاى سرطانى را از بین ببرد.

دانشمندان دانشگاه کاالبریا و دانشگاه ســالفورد اعالم کردند که ترنج حاوى 
موادى مانند بروتیریدین و ملیتیدین اســت که به طور موثر آنزیم هاى کلسترول را 

سرکوب مى کند و همچنین در مرگ و توقف تقسیم سلول هاى بنیادى سرطانى 
نقش دارد.

در عین حال، برخالف استاتین هاى مورد استفاده در پزشکى، ترنج هیچ عارضه جانبى 
ندارد. به گفته محققان مى توان از ترنج به عنوان پایه اى براى ایجاد دارو هاى جدید غیر 

سمى براى بدن و داروى موثر در بهبود سرطان کمک گرفت.
ترنج یا برگاموت گیاهى بیشتر مدیترانه اى است که از اسانس ترنج براى مزه دادن به انواع 
چاى و شیرینى استفاده مى شود. حاوى مقادیر بسیارى زیادى سیترونالل است، این ماده یک 

ترکیب آرامش دهنده بوده و در درمان بیماران مبتال به افسردگى و بیمارى  هاى روانى کاربرد دارد.

میوه اى که دشمن 

سلول هاى سرطانى است

آسم بیمارى مزمنى است که جنبه هاى مختلف جسمى، روانى و اجتماعى زندگى افراد را درگیر کرده و یک اختالل تنفسى است 
که با انسداد مجارى تنفسى، موجب حمالت عود  کننده تنفس مى  شود.

عالئم تنفسى شامل تنگى  نفس، خس خس و محرك  هاى تشدید آسم عبارتند از: آلودگى هوا، گرده گیاهان، بوهاى تند، مواد محرك شیمیایى 
و استرس.

گرچه شیوع آسم در کودکان باالست اما افراد در سنین مختلف نیز دچار این بیمارى مى شوند. با شناخت کامل این بیمارى مى توان در موارد زیادى از آن پیشگیرى 
کرد تا صدمات جانى و مالى بر افراد و خانواده هایشان و جامعه وارد نشده و راحت تر کنترل شود.

با تشدید فصل سرما یکى از موارد مهمى که باید مورد توجه ویژه  قرار گیرد استفاده از شومینه در برخى خانواده هاست. شومینه چون حفاظ شیشه اى یا فلزى جلویى 
را ندارد، باعث خروج مواد شیمیایى و سوخته از محفظه و آزادشدن در محیط خانه مى شود.

از طرفى با سوختن ناقص مواد سوختى موجب تولید گازهاى دفعى زیادشده و نیز با مصرف میزان باالى اکسیژن محیط موجب افت اکسیژن هواى خانه و تشدید 
بیمارى افراد آسمى مى شود، بنابراین توصیه مى کنیم در هواى سرد زمستان، شرایط ویژه مبتالیان به آسم را در خانه بیشتر از قبل مورد توجه قرار دهید.

شومینه براى مبتالیان به آسم مضر است

یک رژیم غذایى جدید در دنیا به نام «چراغ راهنما» 
بوجود آمده است که بر اساس ســه رنگ سبز، زرد، 
قرمز غذا ها را طبقه بندى مى کند. الگ کریوچنکوف، 
متخصص تغذیه در روسیه در مقاله اى مى نویسد که 
رژیم غذایى رنگى در جهان محبوبیت بیشترى پیدا 

کرده است.
این امر به ویژه به دلیل سهولت درك اینکه چه چیزى 
و چه وقت باید بخورید تا سالم باشید، بسیار گسترده 
شده است تا شما خودتان را با شــمارش کالرى بى 

پایان خسته نکنید.
رژیم غذایى چراغ راهنمایى یک اسم مشترك براى 
سه مجموعه غذایى مختلف است. این رژیم بر اساس 
اصل چراغ راهنمایى: تقسیم به محصوالت سبز، زرد 

و قرمز تقسیم بندى شده است. 
وى گفت: ”همه گروه هاى غذایــى که در اطراف ما 
هستند به سه گروه اصلى تقســیم مى شوند. اولین 
محصول“ لیســت سبز“ اســت که رژیم اصلى ما را 
تشکیل مى دهد: سبزیجات، میوه ها، غذا هاى بدون 
چربى شامل این گروه مى شود. محصوالت و غذا هاى 
”لیست زرد“ کمى چرب تر هستند، ممکن است حاوى 
کمى کربوهیدرات بیشتر، شــاخص گلیسمى کمى 

باالتر باشند.

ا آ ا استش اىمبتالیانبهآسممض ب شومینه
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باالتر باشند.

هیچ ویروسى
 رفتنى نیست

با رژیم چراغ راهنما 
الغر شوید

یک فوق تخصص خون و ســرطان کودکان، بر اهمیت رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در مقابله با کرونا تاکید کرد و گفت: هیچ 

ویروسى، رفتنى نیست.
امیرعلى احمدیه اظهار داشت: ممکن است ویروس هاى بدتر از 
کرونا هم بروز کنند که مردم باید به این تغییر رفتارها عادت کنند. 
وى ادامه داد: شستن دست ها، رعایت فاصله اجتماعى و استفاده 
از ماسک به صورت سه اصل اساسى در مقابله با کرونا، همیشه 

باید مراعات شود.
این فــوق تخصص خون و ســرطان کودکان، افــزود: با همه 
پیشرفت هاى پزشکى در سطح جهان هیچ ویروسى نبوده که در 
زندگى انسان نمایان شود و برود، کرونا هم نخواهد رفت، باید یاد 

بگیریم چگونه با کرونا کنار بیاییم. 
احمدیه، بر اهمیت رعایت پروتکل هاى بهداشتى در زندگى روزانه 
تاکید کرد و گفت: رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى فقط مربوط 
به دوران کرونا نیست، بلکه باید یاد بگیریم چگونه با ویروس هاى 

خطرناك تر از کرونا هم کنار بیاییم.

ثر آنزیم هاى کلسترول را 
ادى سرطانى 
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محققین  بر این باورند که لبخند زدن هر چند کوتاه آثار بسیار مطلوبى 
را بر روى ســالمت روان دارد. در حقیقت لبخند زدن باعث فعال شــدن 
پیام رسان هاى عصبى در مغز و ترشح هورمون اندروفین، سروتونین و دوپامین 

در مغز مى شود که در نتیجه  فرد احساس شادى مى کند.
این هورمون ها نوعى مســکن طبیعى براى مغز هستند. هورمون هاى شادى آور نه تنها 
بدن را آرام مى کنند بلکه افسردگى و خطر ابتال به بیمارى هاى روانى را هم کاهش مى دهند.

از طرفى دیگر زمانى که فرد لبخند مى زند براى لحظه اى حس خوشبختى را تجربه مى کند. به 
عبارت دیگر خوشبختى و حس خوب باعث لبخند زدن مى شود و به این صورت چرخه مثبت در 
زندگى فرد ادامه پیدا مى کند. لبخند تا جایى بر روى روان تأثیرگذار است که حتى لبخند زدن 

مصنوعى در هنگام ناراحتى ها هم مى تواند بر حس و حال فرد  تأثیر مثبت بگذارد.
عالوه بر اینکه لبخند بر روى روح و روان فرد تأثیر مثبت مى گذارد، بر روى مکانیســم  هاى 

فیزیکى شخص نیز تأثیر به سزایى مى گذارد. به این ترتیب که لبخند زدن در دراز مدت مى تواند 
استرس را درمان کند و ضربان قلب را در حالت طبیعى نگه دارد. حتى با لبخند زدن از روى اجبار 

فشار خون و ضربان قلب به طور چشمگیرى تنظیم مى شود.
از طریق لبخند زدن بسیارى از بیمارى ها نظیر ســرطان آرتروز، دیابت و بیمارى هایى که به 
سیستم ایمنى متصل هستند با لبخند زدن و شاد بودن در دراز مدت کاهش پیدا مى کنند. کما 
اینکه محققان به تازگى دریافتند که لبخند زدن احساس خوشحالى را در فرد ایجاد مى کند و 
منجر به کاهش تولید هورمون کورتیزول مى شــود که در نتیجه سیستم ایمنى بدن را تقویت 

مى کند. 
در مجموع با توجه به اینکه لبخند زدن تأثیر به سزایى در افزایش سیستم ایمنى بدن دارد و از 
طرفى در حال حاضر تقویت سیســتم دفاعى بدن موثرترین راه براى مقابله با کرونا است، لذا 

مى توان نتیجه گرفت که لبخند زدن مى تواند نقش به سزایى در مقابله با کرونا ایفا کند.

تأثیر لبخند بر سالمت روان

استفاده از کارت بانکى به جاى اســکناس یکى از توصیه هاى بهداشتى مهم براى 
جلوگیرى از ابتال به کووید-19 است اما ممکن است آلوده باشد که باید ضدعفونى 
شود. دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشــکى تهران در گزارشى اعالم کرد: به 
منظور ضد عفونى کارت بانکى به عنوان ابزار رایج پرداخت که روزانه چندین مرتبه در 
دستگاه هاى کارتخوان و خودپردازها مورد استفاده قرار مى گیرد باید مقدارى محلول 
ضد عفونى آب و الکل (70 درصد) را روى کارت به صورت کامل اسپرى کرد و سپس 

با یک دستمال کاغذى سطح کارت خشک شود.
بر اساس این گزارش، با توجه به وجود بخش مغناطیسى در کارت هاى بانکى به هیچ 
عنوان براى ضد عفونى کارت بانکى از اسکاچ یا سیم ظرفشویى یا دستمال هاى زبر 
استفاده نکنید چرا که بخش مغناطیسى کارت صدمه مى بیند و کارکرد کارت از بین 
مى رود و توصیه مى شــود کارت بانکى را نزد خود نگه دارید و به هیچ فرد دیگرى 
ندهید، در غیر این صورت پس از هر مرتبه تحویل دادن کارت به افراد دیگر، بهتر 

است کارت را ضد عفونى کنید.
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکى تهران پیشنهاد کرد که کارت هاى اعتبارى 
خود را با همان مواد مخصوص ضدعفونى کردن دست ها، ضدعفونى یا از یک ماده 
ضد عفونى کننده قوى تر، مانند اسپرى پاك کننده سطوح یا دستمال مرطوب الکلى 
استفاده کنید. همچنین در این گزارش توصیه شــده است براى ضدعفونى کردن 
وسایل الکترونیکى و هوشمند خود از دستمال مرطوب یا اسپرى هاى حاوى حداقل 

70 درصد الکل استفاده  و سپس سطح وسیله را کامًال خشک کرد.

نحوه ضدعفونى کردن 
کارت بانکى 

آشنایى با خواص جادویى سماق

تاست، گفت: افرادى که مه نمرره عینینک نی، نیااز ب دددید دید، بینایى واختالختالالالالاللدل درلدرلدرلدلد

تارى دید 
درمان دارد؟

فقدان مدارك
ســند کمپانــى خــودرو تاکســى- تاکســى پــژو تیــپ

                    405 مــدل 1390 بنزیــن – گاز (دوگانــه ســوز) 
CNG بــه شــماره موتــور 12490286393 و شــماره 
شاســى NAAM11CA6CK504293 به شــماره پالك
 13 – 329 ت 15 متعلق به مرتضى مختارى هویه به شماره ملى 
1110298171 فرزند لطفعلى مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

GLXI



محیا حمزه

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

حمد خدایى را که حمد را کلید یاد خود و سبب افزونى فضل خود 
و دلیل شــناخت نعمت ها و عظمت خود گردانید.اى بندگان خدا، 
روزگار بر باقیماندگان چنان گذرد که بر گذشــتگان گذشــته 
اســت.آنچه رفته، باز نگردد و آنچــه بر جاى مانــده، جاودانه 
نخواهد ماند. کردارش در پایان، همان اســت کــه در آغاز بود. 
حوادثش، بر یکدیگر پیشى گرفته، در مى رسند و نشانه هاى آن 

موال على (ع)همراه یکدیگرند.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

با بهره بردارى از تصفیه خانه فاضالب نیروگاه برق اسالم آباد درچه، به عنوان اولین 
تصفیه خانه فاضالب نیروگاهى کشور، این نیروگاه با تمام ظرفیت برق تولید خواهد 

کرد.
مدیرعامل شــرکت تولید برق اصفهان در این مراســم گفت: احداث تصفیه خانه 
فاضالب نیروگاه برق شهید عباسپور با ظرفیت 150 لیتر در ثانیه و 5 میلیون مترمکعب 
در سال، در مراحل پایانى است و با پایان عملیات انتقال فاضالب تا پایان سال شاهد 

بهره بردارى از این طرح خواهیم بود.
سعید محسنى افزود: در این تصفیه خانه از آخرین تکنولوژى هاى روز دنیا براى حذف 
بو و هوادهى استفاده شده و این اطمینان را مى دهیم که فرایند تصفیه در این تصفیه 
خانه با سایر تصفیه خانه هاى بزرگ شــهر متفاوت خواهد بود و در این تصفیه خانه  
هیچگونه عوارض زیست محیطى و بوى نامطبوعى به دنبال نخواهد داشت و حتى 
لجن خشک شــده آن روزانه از محل بارگیرى و تخلیه و براى تهیه کود کشاورزى 

استفاده مى شود.

وى با بیان اینکه میزان صرفه جویى آب ناشى از بهره بردارى از این تصفیه خانه معادل 
مصرف سالیانه آب یک شهرك صد هزار نفرى است گفت: آب صرفه جویى شده و 
استفاده نشده از منابع آب زیرزمینى در دیگر بخش هاى مورد نیاز نظیر کشاورزى و 

صنعت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل شــرکت برق اصفهان افزود: ظرفیت اسمى تولید نیروگاه 835 مگاواتى 
اصفهان سالیانه 6 میلیون مگاوات برق است که تاکنون به دلیل محدودیت هاى منابع 
آب، نیروگاه با نیمى از ظرفیت نامى خود بــرق تولید مى کند و با بهره بردارى از این 
تصفیه خانه و استفاده از آب آن در سیستم خنک کننده، نیروگاه با کل ظرفیت، برق 

تولید خواهد کرد.
محسنى گفت: نیروگاه اصفهان نخستین نیروگاه کشور است که با دریافت فاضالب 
خام و ساخت تصفیه خانه بخشى از آب مصرفى خود را تامین مى کند، و براى ساخت 
این تصفیه خانه که عملیات اجرایى آن از سال 97 آغاز شده، هزار میلیارد ریال هزینه 

شده است.

تولید برق در نیروگاه اسالم آباد درچه 
با تمام ظرفیت

مدیرکل درآمد شــهردارى اصفهان اظهار کرد: درآمدهاى شهردارى از چند طریق 
تأمین مى شود که دسته نخســت مربوط به کمک هاى دولتى است که از سال 61 

محدود شده و در قالب اوراق مشارکت وام و تسهیالت ارائه مى شود.
نادر آخوندى دیروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بخش زیادى از درآمد 
شــهردارى ها معادل 70 درصد آن حاصــل از فروش تراکم و صــدور پروانه هاى 
ساختمانى اســت، افزود: در حال حاضر درآمد پایدار تعریف شده براى شهردارى ها 
همچون عوارض خودرو یا نوسازى ناچیز است، البته درآمدهاى کسب شده باید سالم 

باشد و به شهروندان ضرر و زیان 
نرساند.

وى با اشــاره به شــرایط ویژه 
کرونایى و حمایت هــاى انجام 
شده از سوى شــهردارى گفت: 
با موافقــت کمیتــه اقتصادى 
مقابله بــا کرونا در شــهردارى، 
تســهیالت ویــژه اى بــراى 
کاهش خســارت هاى کرونایى 
مســتأجران اماکــن در اختیار 
شــهردارى و پیمانکاران در نظر 
گرفته شد؛ به عنوان مثال براى 
مســتأجران شــهردارى اسناد 
دریافتى مربوط بــه اجاره اماکن 
شهردارى به علت شیوع بیمارى 
کرونا از 15 اسفندماه تا 15 تیرماه 
با تخفیف وصول شد و در ارتباط 
با پارکینگ هاى شــهردارى که 
در اجاره متقاضیــان قرار گرفته 
است، بر اساس بررسى معاونت 
حمل و نقل و ترافیک و درخواست 

شرکت مهندسى نیک اندیش، مقرر شد به منظور جبران بخشــى از زیان وارده به 
مســتأجران اجاره بها با تخفیف به مدت دو ماه وصول شود و پارکینگ هایى که بر 

اساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا تعطیل شده بود مشمول تخفیف شود.
مدیرکل درآمد شهردارى اصفهان با اشاره به بســته تشویقى پلکانى شهردارى در 
سال جارى، گفت: سال هاى قبل بسته هاى تشــویقى نیمه دوم سال ارائه مى شد و 
تا پایان سال ادامه داشت، اما امسال شــرایطى فراهم شده است تا کسانى که قصد 
سرمایه گذارى دارند و یا در اسفندماه به دلیل شرایط شیوع کرونا از امکان استفاده از 
بسته هاى تشویقى محروم شدند تا 15 خردادماه 99 تا صد درصد رشد ردیف دفترچه 
ارزش افزوده تجارى و تراکم مسکونى سال 99 نسبت به سال 98 تخفیف بگیرند؛ 
بدان معنا که نرخ پایه تا 15 خرداد، همان نرخ پایه سال 98 است که این طرح براى 

متقاضیان ساخت و ساز جذابیت ویژه اى دارد.
وى اظهار کرد: در رابطه با صدور گواهى عدم خالف و پایان کار (ماده صد) مقرر شد 
شرایط ویژه اى در نظر گرفته شود از این رو در ماده صد این شرایط شش ماه در نظر 
گرفته شد و تا پایان خردادماه 50 درصد قیمت تراکم مسکونى و ارزش افزوده تجارى 
تخفیف داده مى شود، در تیرماه 40 درصد، مرداد ماه 30 درصد و شهریور ماه 25 درصد 

بود و از مهرماه روال به حالت عادى بازگشت.
وى با اشاره به روند توزیع قبوض عوارض نوسازى و عوارض کسب و پیشه، تصریح 

کرد: به دلیل شــرایط کرونایى توزیع این قبوض در ســال جارى انجام نشده، اما 
نمى توانیم روى پرداخت نشدن صحبت کرد بلکه پس از توزیع، مى توان زمان پرداخت 
را از پایان سال به پایان اردیبهشــت ماه تمدید کرد که این موضوع روز چهارشنبه 

(امروز) در جلسه ستاد اقتصادى کرونا مطرح و مورد بررسى قرار مى گیرد.
آخوندى با ابراز خرسندى از تحقق درآمدهاى شهردارى، صدور پروانه هاى ساخت 
و ساز و نشــاط اقتصادى، اظهار کرد: با رونق اقتصادى، زمین ها تبدیل به ساخت و 
ساز، ایجاد اشتغال و فعال شدن چرخه اقتصادى شده به طورى که در حال حاضر در 
هر مرحله اى از شهر ساخت و سازها در حال انجام است و این به معناى نتیجه بخش 
بودن سیاست هاى شهردارى اســت. وى ادامه داد: در سال جارى بیش از سه هزار 
پروانه ساختمانى در شهر صادر شده که به معناى رونق ساخت و سازها در شهر است.

صدور 3000 پروانه ساختمانى
 در شهر اصفهان طى سال جارى

محیا حمزه
شهردارى اصفهان بر آن شده اســت تا انگیزه و فرصت 
نوینى را به جوانان شهر اصفهان ارائه دهد تا کارآفرینى، 
خود اشتغالى و ایجاد کسب و کارهاى کوچک و متوسط را 
به عنوان گزینه شغلى خود مورد توجه قرار دهند و پیش 
از ورود به عرصه کسب و کار و راه اندازى بنگاه اقتصادى، 
با مفاهیم و چالش هاى موجود در محیط کســب و کار 
و جامعه آشنا شوند. بر همین اســاس هم برگزارى دوره  
جامع و فراگیر آموزشى «توان 7» با ظرفیت 10 میلیون نفر 
ساعت، روح تازه اى در اکوسیستم کارآفرینى اصفهان و 

قلب اقتصاد و اشتغال خواهد دمید.
همچنین در راســتاى حمایت از طــرح جامع آموزش 
شهروندان در شــهردارى اصفهان با نام شهر یادگیرنده 
(Lcity.ir) که منطبق با اهداف یونسکو جهت آموزش در 
شهرها مى باشد، پروژه توان 7 در زمینه آموزش کارآفرینى 
و توسعه کسب و کار در این حوزه اقدام به فعالیت نموده که 
این مهم با حمایت هاى سازمان فاواى شهردارى اصفهان 
و سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 

محقق گردیده است.
قدرت ا... نوروزى شهردار اصفهان در همین باره گفت: 
بسیار خوشــحالیم که با توکل به خداوند بزرگ، پروژه 
توان 7  آغاز مى شود و امیدوار هستیم که این پروژه بتواند 
در کیفیت زندگى مردم و رونق کسب و کارها نقش بسیار 

مهمى داشته باشد.
رئیس اداره فرهنگى ســازمان فرهنگــى، اجتماعى و 
ورزشى شهردارى اصفهان و ناظر کیفى پروژه توان 7 هم 
مى گوید: سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى 
اصفهان بر اســاس رسالتى که شــوراى اسالمى  شهر 
اصفهان بر عهده آن گذاشته است اقدام به اجراى طرح 

توان 7 کرده است.
سید صالح خشــوعى افزود: در این طرح در بستر فضاى 
مجازى و سایت، محتواهاى آموزشــى قرار مى گیرد و 

همچنین ما سعى کرده ایم بتوانیم یک نقش کوچکى در 
اکوسیستم کار آفرینى شهر اصفهان داشته باشیم و بتوانیم 
اجزاى اکوسیستم کارآفرینى شهر اصفهان را در کنار هم 

جمع و به یکدیگر کمک کنیم.
رئیس کانون کارآفرینى استان اصفهان هم معتقد است: 
ما اقتصادى داریم که پایه هاى آن سازمان هاى صنفى 
هســتند؛ چه اصناف، اتحادیه ها، انجمن ها و اتاق هاى 
بازرگانى، پس جا دارد که این سازمان ها ارتباط تنگاتنگى 

با حوزه کار آفرینان داشته باشند.
محمد گوهریان افزود: مشکل اساسى این است که هسته 
اولیه ایجاد اقتصاد اصناف و کسب و کارها مدت هاست از 

کارآفرینى فاصله گرفته است.
وى در همین راســتا ادامه داد: اینکه یــک نفر نیازى را 
دریافت مى کرد و بر اساس رفع آن نیاز راه هایى را خلق 
مى کرد، به علت اســتاندارد هایى کــه زندگى مدرن و 
زندگى شهرى و ده ها علت دیگر به وجود آورده، تضعیف 
شده است به طورى که ما االن در سیستم صنفى تقریبًا 
کارآفرینى دیگرى نمى بینیــم در صورتى که با خلق و 
نوآورى ما باید انتظار داشــته باشــیم هر ماه یک اتفاق 
جدید در همه این کسب و کارها و در بهبود مستمر و رفع 

نیازهاى به روز مردم بیافتد.
رئیس کانون کارآفرینى استان اصفهان اظهار کرد: توان7 
یکى از این تــالش هاى موفق بود که با یک شــوراى 
سیاستگذارى که در این زمینه  سوابق خیلى مشخصى 
داشتند برنامه ریزى شد واین برنامه ریزى آماده عرضه 
شــده و امیدوارم با این عرضه ما بتوانیم یک قدم مؤثر 
برداریم تا حال و هواى تنفسى فضاى کار آفرینى بهبود 

پیدا کند.
رئیس مرکز پژوهش هاى شوراى اسالمى شهر اصفهان 
هم با اشاره به هدف گذارى توان 7 گفت: هدف گذارى 
این است که صد هزار شــهروند اصفهانى هر کدام صد 
ساعت آموزش ببیند، یعنى هدف این است که ده میلیون 

نفرساعت آموزش انجام شود.
کورش خسروى دارانى افزود: پروژه توان 7، پروژه بسیار 
بزرگى اســت ولى در توان شــهر اصفهان و  شهردارى 
اصفهان اســت که به این هدف 10 میلیون نفر ساعت 

آموزش برسد.
بنیانگذار شتاب دهنده بویتک نیز در این باره مى گوید: 
شتاب دهنده ها بازیگران مؤثرى در  اکوسیستم کارآفرینى 
هســتند. آنها با تأمین نیازهاى اولیه استارتاپ ها به آنها 
شتاب مى دهند و کمک مى کنند تا رشد بسیار جذابى را 
تجربه کنند. احسان فقیه بیان کرد: در این فرایند  آموزش 
حرف بسیار مهمى مى زند و میزان آموزش پذیرى آن تیم 
و اعضاى آن تیم یکى از  شاخص هاى مهمى است که 
شتاب دهنده ها در پذیرش و یا عدم پذیرش آن تیم ها مد 

نظرشان قرار مى دهند.
وى ادامه داد: عالوه بر ایــن، اعضاى تیم باید با مفاهیم 
اولیه و مفاهیم پایه اى راه اندازى استارتاپ ها یا کسب و 
کارهاى نوپا آشنا باشند. توان 7 مى تواند با آموزش گسترده 
که در شهر ایجاد مى کند این بستر را براى آنها ایجاد کند 
که با عالقه مندى هاى خود آشــنا شوندو اگر  استعداد و 
توانمندى در این حوزه داشــته باشند با تجربه اى که  در 
این فضا ایجاد مى شود مى توانند به شتاب دهنده ها و یا 

فضاى کارى اشتراکى وارد اکوسیستم کار آفرینى شوند.
مؤسس و مدیر اجرایى شیپ نو نیز در ادامه با اشاره به این 
موضوع که نقش آموزش نقش بســیار اجتناب ناپذیرى 
است گفت: اگر آموزش بیشتر در راستاى نیاز بازار و رفع 

کردن مشکل بازار باشد این موضوع بسیار مهمى است. 
امیر عرفانى تأکید کرد: نقش استارتاپ ها در اکوسیستم 
اقتصادى شهر و کشور که با هزینه بسیار کم راه اندازى 
مى شوند و رشد ســریعى دارند و همچنین بسیار چابک 

هستند، مى تواند نقش بسیار مؤثرى باشد.
مدیر فضاى کار اشتراکى آبى ســفید نیز در همین راستا 
گفت: فضاى کار اشتراکى فضاهایى هستند که افراد در 

آنها روى  انجام کار خود تمرکز مى کنند و در محیطى یاد 
مى گیرند که چطور به صورت عملى کار آفرینى کنند.

محمد کرمانى در همین راستا اضافه کرد: این فضاها در 
کنار برنامه توان 7 مى توانند هم افزا باشند.

مدیر عامل فضاى کار اشــتراکى و شــتاب دهنده هاب 
اصفهان هم گفت: هر کسب و کارى مثل همه موجودات 
زنده یــک چرخه حیاتــى دارند و در ایــن چرخه حیات 

نیازمندى هایى دارند.
مهران کرمى یکى از این نیازمندى ها را سرمایه دانست و 
اضافه کرد: هر کدام از این چرخه هاى حیات نیاز دارد که 

تأمین مالى شود.
وى افزود: نیاز بعدى بحث آموزش است  که باید در کنار 

آن سرمایه وجود داشته باشد.
کرمى تأکید کرد:  تــوان 7 به عنوان یکى از عناصر مهم 
این  اکوسیســتم کار آفرینى مى تواند نقش تسهیلگرى 
و آموزش را در این چرخه حیاتى خیلــى خوب ایفا کند 
تا ما افراد جدید و یک نیروى جدیدى را در اکوسیســتم 

کارآفرینى شاهد باشیم.
در ادامه مدیر اجرایى پایگاه خبرى رهش هم در ارتباط با 
نقش رسانه ها در کار آفرینى گفت: رسانه قرار است صداى 
تمامى بازیگران اکوسیستم کار آفرینى را منتشر کند و به 

گوش همه اعضاى جامعه برساند.
مینا جلوانى تأکید کرد: ما به عنوان رسانه نیازها، مشکالت، 
مسائل و فرصت هاى اکوسیستم کارآفرینى را شناسایى 

مى کنیم و به گوش تمامى اعضاى جامعه مى رسانیم.
وى با بیان اینکه براى فرهنگســازى کارآفرینى در بین 
تمامى جوامع تالش مى کنیم افزود: فرهنگســازى به 
واسطه آموزش هم مى تواند اتفاق بیافتد و دقیقًا آموزش 
غیر مستقیم زیر شــاخه  فعالیت هاى رســانه اى قرار 
مى گیرد. مدیر اجرایى پایــگاه خبرى رهش بیان کرد: 
توان هفت اتفاق بسیار خوبى است زیرا به صورت مستقیم 
تمامى اجزاى  اکوسیستم را در کنار هم جمع کرده است تا 

نقش آموزشى خود را براى بهبود اکوسیستم کار آفرینى 
اصفهان ایفا کند.

مدیــر مراکز رشــد واحدهاى فناورى شــهرك علمى 
تحقیقاتى اصفهان هم در ادامه با بیان اینکه مرکز رشد 
جایگاهى است که ایده ها و یا  پژوهش هاى انجام شده 
را به کسب و کارهاى پایدار تبدیل مى کند گفت: آموزش 

در این مسیر جایگاه ویژه اى دارد  فقط به این منظور که  
مشعل فروزان  روشنایى ها و همچنین تاریکى ها را نشان 

مى دهد نه اینکه آنها را خلق کند.
حســین حدیدى در همین راســتا اذعان کــرد: توان 7 
مى تواند جامعه کارآفرینى را از نظر کمى و کیفى گسترش 

دهد.

«توان 7» ، روح تازه اى در اکوسیستم کارآفرینى اصفهان است


