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چیزى درباره حافظه پوستتان مى دانید؟اختصاص تبلیغات شهرى به شب یلدا با چاشنى روز پرستار شب هاى متفاوت امیر کربالیى زاده در شبکه یکیک ایرانى رکورد حفظ اعداد در گینس را شکست غمبار است! سالمتاستانفرهنگ ورزش جهان نما

چرا بعضى افراد 
کرونا مى گیرند و 
بعضى نمى گیرند؟ 

تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه سیاسى است
3
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پرده جدید از پشت پرده 
مونولیت ایران

آیا جواب تست هاى 
آنتى بادى قابل اعتماد است؟

هواپیماهاى ایرانى 
عامل رد کردن 

واکسن فایزر نبودند
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قرارگاه خاتم  
دست 

شهردارى اصفهان 
را مى گیرد

سن و تاریخچه پزشکى فرد از عوامل شدیدتر شدن 
بیمارى کووید-19 هستند و به نظر مى رسد مردان 
نسبت به زنان در معرض خطر بیشترى هستند. اما 
دانشمندان پاسخ زیادى براى توضیح انواع مختلف 

تجربیات مردم با ویروس کووید-19 ...

مدیرعامل سازمان قطار شهرى اصفهان و حومه 
گفت: از دهه فجر امســال شــاهد آغاز عملیات 
حفارى جبهه غربى خط 2 قطار شــهرى توسط 
قرارگاه ســازندگى خاتم االنبیــا(ص) به عنوان 

پیمانکار این سازمان خواهیم بود.  
محمدرضا بنکدار گفت: از صبح چهارشنبه 26 آذر
ماه عملیات بتن ریزى فنداســیون اصلى محل 
اســتقرار TBM جبهه غربى خط 2 قطار شهرى 

4آغاز شده است و...

مدارس تعطیل، طعمه سارقان شده استمدارس تعطیل، طعمه سارقان شده است
3030 مدرسه در خمینى شهر مورد سرقت قرار گرفت مدرسه در خمینى شهر مورد سرقت قرار گرفت
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معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان:

زندگى نگاره 
بهمن فرمان آرا در راه است 
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ورزشگاه نقش جهان 
قطب گردشگرى 
اصفهان مى شود

 محمدرضا ساکت: 

خریدخانه درترکیه ازسوى ایرانى هاکاهش یافت
2
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براى هیسبراى هیس
 خیلى زوده! خیلى زوده!

امیریان- مستشار قضایى و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان

آگهى مزایدهآگهى مزایده
بدینوسیله اعالم مى گردد اداره تصفیه امور ورشکستگ ى اصفهان به قائم مقامى از ورشکسته محمد عصارزادگان در نظر دارد 50 سهم مشاع از 10800 سهم 
معادل 688 مترمربع (18 حبه مشاع از کل 72 حبه) شش دانگ مزرعه مشهور به رحمت آباد برخوار پالك 401 اصلى بخش 16 ثبت اصفهان را از طریق مزایده 

به فروش برساند: 
* قیمت پایه مزایده: ارزش زمین زراعى با توجه به اینکه فاقد آب است 344/000/000 ریال مى باشد.

* زمان مزایده: روز شنبه مورخ 1399/10/27 ساعت 11
* مکان مزایده: اصفهان- چهارباغ باال- ابتداى خیابان شهید نیکبخت- اداره تصفیه امور ورشکستگى

* شرایط مزایده:
1. فروش، نقدى و اقساطى است که مبلغ 5 ٪ نقد در روز مزایده و مابقى در مهلت مقرر توسط اداره در روز مزایده تعیین مى گردد. (حداکثر مهلت سه ماه 

مى باشد.)
2. کلیه شرکت کنندگان در مزایده مى بایست 5 ٪ از مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگسترى اصفهان به شماره IR 110100004061012907670593 واریز 

و اصل فیش واریزى را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند.
3. پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز مقرر بررسى خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده الزامى است و برنده، کسى است که باالترین قیمت 

را پیشنهاد دهد.
4. اداره تصفیه در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.

5. در صورتى که برنده مزایده در مهلت مقرر قانونى از پرداخت ثمن مزایده خوددارى نماید، مسئول کسر احتمالى قیمت و خسارات حاصل از تجدید مزایده 
خواهد بود که بدواً از سپرده او استیفا مى شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهدشد.

6. هزینه هاى نشر آگهى مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود.
متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى براى بازدید، پنج روز قبل از تاریخ مزایده به اداره تصفیه امور ورشکستگى اصفهان مراجعه نمایند تا 

مقدمات بازدید از محل در روز واحد فراهم گردد. 
تلفن: 36611086- 031 
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راهاستبهمن فرمان آرا در راه است  در آبهمنفرمانآرا تف اها د ا انآ ف رب ن به

ذوب آهن اصفهان-استقالل تهران، فردا در ورزشگاه فوالدشهر

حساس و بدموقع!
هفته هفتم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، فردا جمعه 
28 آذرماه با برگزارى 5 دیدار خاتمه مى یابد که در یکى از این رقابت ها 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه فوالدشهر از ساعت 15 به 

مصاف استقالل تهران مى رود.
سبزپوشان اصفهانى که در هفته هاى گذشته با اتفاقات...
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250 خودکشى از ســوى کودکان تنها در ده سال گذشته 
رسانه اى شده و این آمار در سال 99 به شکل قابل توجهى 

برجسته شده است. 
سال 99 در شــرایطى سپرى مى شــود که تقریبًا ماهى 
نگذشــته که در آن خبرى از خودکشــى یک کودك در 
گوشه اى از کشــور به گوش نرســد. تنها آمار رسمى در 
دسترس مربوط به ثبت احوال است که مى گوید خودکشى، 
پنجمین دلیــل مرگ ومیر نوجوانان و جوانان در کشــور 
به حساب مى آید. بر اســاس یک پژوهش، 48 درصد از 
خودکشــى هاى رسانه اى شــده طى این ده سال مربوط 
به پســران و 52 درصد هم مربوط به دختران بوده است. 

حلق آویز شدن با 40 درصد، در این ده سال در صدر شیوه 
هاى خودکشى قرار دارد.  45 درصد از خودکشى ها مربوط 
به بازه سنى 9 تا 14 سال و 55 درصد دیگر مربوط به بازه 

سنى 15 تا 18 سال بوده است. 
علل این خودکشــى ها هم به نوبه خود قابل توجه است. 
فقر 8 درصد، مشکالت آموزشــى 26 درصد، درگیرى با 
خانواده 28 درصد، روابط عاطفى 5 درصد، تجاوز 8 درصد، 
تحت تأثیر فیلم و ویدیو 5 درصد و همچنین 20 درصد از 
خودکشى ها به دلیل ازدواج اجبارى بوده است. همچنین 
شهرهاى تهران، اصفهان و همدان بیشترین آمار خودکشى 

را داشته اند.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانى روز چهارشنبه 
در جلســه هیئت دولت اظهــار کرد: این روزهــا برخى از 
رســانه هاى داخلى متأســفانه تحت تأثیر رســانه هاى 
ماهواره اى ضد ایران درباره برجام مى گویند شرایط، شرایط 
سال 94 نیست که مذاکره مى کردیم و تفسیرهاى عجیب 

و غریب مى کنند.
روحانى تصریح کرد: این حرف که شرایط امروز ما در سال 
2020 یا اوایل 2021 با سال 2015 متفاوت است را قبول 
دارم. آن روز کــه درباره برجام مذاکره مى کردیم، شــش 
شمشیر به نام قطعنامه باالى سر ما بود اما این شمشیر امروز 
وجود ندارد. آن روز شمشیر دومى به نام pmd باالى سر ما 

بود که امروز آن شمشیر شکسته شده است.
وى خاطرنشــان کرد: در برجام ثابت کردیم متعهدترین 
کشور دنیا هستیم. وسواس داشته و سخت مذاکره مى کنیم 
ولى وقتى امضا کردیم، به عهد و امضاى خود وفا خواهیم 
کرد. رئیس دولت تدبیر و امید گفت: برخى ها مى گویند از 
آمدن «بایدن» ذوق زده هســتید. از آمدن بایدن ذوق زده 
نیستیم اما از رفتن «ترامپ» خوشحال هستیم. روحانى با 
تأکید بر اینکه خوشحالیم این جبار که به هیچ متعهد نبود، 
سرنگون شده است، اظهار کرد: راه براى دولت بعدى آمریکا 
باز است؛ اگر دولت آمریکا مسیر درست خواست، آماده است 

و اگر مسیر اشتباه خواست؛ آماده است./3923

چند کودك ایرانى 
خودکشى کرده اند؟

روحانى: از رفتن «ترامپ» 
خوشحالیم

در آستانه تست انسانى 
  میزان|  رئیس ســتاد اجرایــى فرمان 
امام(ره) از آغاز تســت انســانى واکسن کرونا 
در هفته نخســت دى ماه خبر داد و اظهار کرد: 
تست انسانى این واکسن در ســه فاز از هفته 
نخست دى ماه شروع خواهد شد. این واکسن 
از مسیرى تولید شده است که کمترین تبعات را 
دارد و امتحان شده است. به گفته محمد مخبر، 
در تولید این واکســن از ویروس کشته شده و 
ضعیف شده استفاده شده است که در گذشته نیز 

از این روش در کشور استفاده شده بود.

دختران 
کمتر «آرزو» مى کنند

  ایسنا|  مدیــر کل دفتر امور آســیب 
دیدگان اجتماعى ســازمان بهزیســتى کشور 
گفت: مطابق با یک نظرســنجى انجام شده، 
میزان آرزوى دختران نســبت به پســران 30 
درصد کمتر و همچنین آرزوى پســران بسیار 
روشن بوده است چراکه خودپنداره منتقل شده 
از سوى خود، خانواده و جامعه به پسران بسیار 
دقیق و شفاف است درحالى که این خودپنداره 

به دختران منتقل نمى شود./3917

خبرى از تمساح نیست
  فارس| سخنگوى سازمان آتش نشانى 
شهردارى تهران با اشــاره به استفاده از اسکنر 
براى بررســى وضعیــت درون دریاچه چیتگر 
گفت: هنوز تمساحى در این دریاچه پیدا نشده 
است. جالل ملکى گفت: در 9 نقطه مشخص 
شــده با پالس هاى صوتى وضعیت دریاچه را 
رصد کرده  ایم. وى خاطرنشان کرد: حتى ردپا 
یا الشه حیوانى که تمســاح آن را خورده باشد 

گزارش نشده است. 

رتبه ایران 
در شاخص توسعه 

  ایسنا| دفتر برنامه توسعه سازمان ملل 
متحد در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد ایران 
از نظر شاخص توسعه انسانى از بین 189 کشور 
در رده 70 قرار دارد. در این رده بندى کشــورها 
بر اساس شــاخص هایى چون توسعه انسانى، 
متوسط امید به زندگى بر حسب سال، سال هاى 
مورد انتظار تحصیل بر حسب سال، حداقل زمان 
تحصیل بر حسب ســال و متوسط درآمد سرانه 

ناخالص ملى رده بندى شده اند./3918

71 درصد زندانیان 
کم سوادند

  ایمنا|  رئیــس ســازمان زندان هــا 
و اقدامــات تأمینى و تربیتى بــا تأکید بر لزوم 
ســوادآموزى و مهارت آموزى زندانیان گفت: 
71 درصد زندانیان کشــور را افرادى با میزان 
تحصیــالت زیردیپلــم تشــکیل مى دهند 
که از این میان حدود 3/5 درصد آنها بیســواد 

هستند./3919

روغن سوسکى به جاى 
کره!

  روزنامه خراسان|  یکى از خبرهایى 
که نظرات و واکنش هــاى زیادى را در فضاى 
مجازى به همراه داشت خبر تولید روغن از الرو 
حشرات و سوسک در بلژیک بود. پژوهشگران 
با روغن تولیدى از الرو حشرات توانستند کیک 
و کلوچه هم درســت کنند. کاربرى نوشــت: 
«چینى ها کم بودند توى حشــره خوردن حاال 
بلژیکى ها هــم روغن گیرى از شــون رو راه 
انداختن!» کاربرى هم نوشــت: «همونطورى 
که خوردن کله پاچه توى خیلى از فرهنگ ها 
چندش آوره خوردن سوسک و روغن حشرات 

براى ما چندشه پس سخت نگیرید.»

مصوبه عجیب انتخاباتى!
  عصر ایران|  در ادامه اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهورى، مجلس یازدهم بندهاى عجیب 
دیگرى را به این قانون افزود. یکى از بندها، پیشنهاد 
ابراهیم عزیزى است که سابقه معاونت دولت احمدى 
نژاد را دارد و پیشــنهادش با اســتقبال ویژه جبهه 
پایدارى همراه شد. بر اساس این مصوبه، هیچ سفیر 
ایرانى، هیچ دانشجوي ایرانى شاغل به تحصیل در 
خارج و... حق نامزدى در انتخابات ریاست جمهورى 
را به علت اقامت در خــارج از ایران (براى مأموریت، 

تحصیل و...) نخواهد داشت.

تعاملى که تکذیب شد 
  برنا| حســین نورانى نژاد، سخنگوى حزب 
اتحاد ملــت در رابطه بــا برخى اخبار کــه در مورد 
کاندیداتورى على الریجانــى در انتخابات 1400 از 
سوى جریان اصالح طلب و تعامل او با رئیس دولت 
اصالحات در انتخابات آتى گفت: برخى خبرسازى 
کردند که رئیس دولت اصالحات با على الریجانى 
نشستى داشــته و براى انتخابات 1400 با او تعامل 
کرده، که این اخبار واقعیت ندارد و کذب اســت. او 
اضافه کــرد: در جریان اصالحات هیــچ بحثى در 
رابطه با على الریجانى و گفتگو با او مطرح نشــده 
است و بعید مى دانم الریجانى هم عالقه اى داشته 
باشد در اردوگاه اصالح طلبى براى انتخابات 1400 

حضور پیدا کند.

مدرکش جعلى است!
نصرا... پژمانفر، رئیس کمیســیون    انتخاب|
اصل 90 مجلس در نشست علنى دیروز (چهارشنبه 
26 آذرماه) مجلس شوراى اســالمى با بیان اینکه 
دالیل فراوانى درباره عــدم تأیید مدرك تحصیلى 
رئیس جمهور وجود دارد، گفت: متأسفانه دوستان در 
مجلس دهم براى تحقیق و تفحص از این موضوع 

همراهى نکردند./3920

تکذیب شایعه بیمارى قرائتى 
  خبرگزارى حوزه| برخى منابــع خبرى از 
بسترى شــدن مفســر قرآن کریم حجت االسالم 
والمسلمین محســن قرائتى در بیمارستان خبر داده 
بودند، اما نزدیکان این مفســر قرآن، آن را شــایعه 
و کامًال تکذیــب کردنــد. یکى از اعضــاى دفتر 
وى ضمــن تکذیب این شــایعه، گفت: اســتاد در 
صحت و سالمت کامل به سر مى برند و هم اکنون 
در دفتر به امــور علمى و برنامه هــاى روزانه خود 

مشغول هستند.

رایگان براى 30 میلیون نفر
  ایسنا| ســخنگوى دولت در حاشیه  جلسه 
دیروز هیئت دولت در جمــع خبرنگاران اظهار کرد: 
تصمیم این جلسه در خصوص آب و گاز و در جلسه 
قبلى در زمینه مصرف برق بود. خانوارهاى کم مصرف 
که مطالعات ما نشــان مى دهد در دهک هاى پایین 
اقتصادى هستند، مصرف آب و گاز و برق براى آنان 
رایگان شد و براى آنان امکان استفاده رایگان فراهم 
خواهد شــد و حدود 30 میلیون نفر شامل این بهره 

مندى رایگان خواهند بود./3921

میانجی جدید
  روزنامه آرمان ملى| جابه جایی بازیگِر 
میانجی بین ایران و آمریکا بعد از پایان سفر امیر قطر 
به تهران، این روزها گمانه تازه اي را به میان کشیده: 
«قطر جایگزین عمان.» خبرها و واکنش ها حکایت 
از آن دارد که با قطعی شدن ریاست جمهوري «جو 
بایدن» از یک ســوي و فقدان ســلطان قابوس در 
مسقط از دیگرســوي عمًال نگاه ها به سمت دوحه 
متمایل و متمرکز شده است. ناظران سیاسی معتقدند 
تغییر نگاه تیم جدید در کاخ ســفید به عربستان به 
نوعی شــانس قطر - باتوجه به اختالفات ریاض، 
دوحه و نیز، ریاض با تهران- را بیش از پیش افزایش 

داده است./3922

خبرخوان

مستند سینمایى «کمیته» به کارگردانى عبدالحسین 
بدرلو با موضــوع فعالیت هاى کمیته هــاى انقالب 
اســالمى براى اولین بــار در چهاردهمین جشــنواره 

سینماحقیقت رونمایى شد. 
کمیته انقالب اسالمى یا کمیته هاى انقالب اسالمى، 
اولین ســازمان نظامى راه اندازى شده، پس از انقالب 
اســالمى در ســال 1357 بود که در تاریخ 23 بهمن 
1357 با پیام امام خمینى (ره) تأســیس شد و در سال 
1370 پس از تصویب قانون تشکیل نیروى انتظامى، 
منحل و با ادغام ســازمان آن با شهربانى و ژاندارمرى، 
نیروى انتظامى جمهورى اسالمى ایران تأسیس شد. 
مستند «کمیته» ســاخته شد تا همین ســیر تحولى 
از آغاز تا پایــان را روایت کند. کارگردانــى این اثر را 
عبدالحسین بدرلو و تهیه کنندگى آن را مصطفى فتاحى 
برعهده داشته اند. مستند «کمیته» عالوه بر یک تک 
قسمت سینمایى در چهار قسمت 40 دقیقه اى نیز تولید 
شده و قرار است اولین نمایش تلویزیونى آن در سالروز 
ایام تأسیس کمیته ها باشــد. فتاحى، تهیه کننده این 
مســتند درباره چگونگى ســاخت اثر و ماجراهایى که 
در طول ساخت مســتند با آن روبه رو بوده، گفتگوى 
مفصلى با خبرگزارى «ایلنا» انجام داده اســت که در
 بخشــى از ایــن گفتگو بــه موضوع مهــم انحالل 
کمیته ها در آغــاز دهه 70 مى پــردازد. این بخش از 

اظهارات او را بخوانید.
یک قصه  سیاسى پشت این ماجرا هست که همه از گفتن 
آن ابا دارند. حتى درون فیلم هم عده اى از افرادى که 
با آنها مصاحبه کردیم از اینکه درباره اش حرف بزنند، 
طفره مى روند و مى گویند ولش کن صالح نیست، حاال 
یک چیزى بوده و تمام شده. یعنى اگر تا فصل ادغام و 
تأسیس همه پاى کار بودند و صحبت کردند، در موضوع 
انحالل و ادغام کمیته تقریبًا کمیت همه آنهایى که در 
آن جریان حضور داشتند، لنگ مى زند و االن ابا دارند از 
گفتن اسم هاى افرادى که در پشــت پرده در انحالل 

کمیته نقش داشتند.

ماجراى ادغام کمیته یک ماجراى سه ضلعى بود. قرار 
بوده کمیته انقالب اسالمى در شــهربانى ژاندارمرى، 
جهاد کشاورزى در وزارت کشاورزى و سپاه و ارتش در 
همدیگر ادغام شوند. به قول یکى از افرادى که در فیلم 
هم حضور دارد این ادغام ها را طورى آرایش کرده بودند 
که منطقى جلوه داده شود. استداللشان هم این بود که 
کمیته و شهربانى و ژاندارمرى تقریبًا یک کار را انجام 
مى دهند پس این سه تا نهاد را تبدیل به یک ارگان کنیم 
که این ارگان واحد کارهایــش را هدفمند انجام دهد. 
وزارت کشاورزى و جهاد سازندگى مى توانند ادغام شوند 

و حتى ســپاه و ارتش هم با همین منطق مى خواستند 
ادغام کنند که این اتفاق براى جهاد سازندگى و کمیته 
مى افتد که دچار تزلزل مى شــوند. باالخره افرادى که 
در این دو نهاد بودند و به قــول آقاى مهدوى کنى نوع 
تفکرات این بچه ها با کسانى که مى خواستند انقالب را 
حفظ کنند، متفاوت بوده و هضم اینها در یکدیگر یک 
امر محال بود. به همین دلیل تا سال ها یک بحران در 
این نیرو به وجود آمد که خیلى آسیب زده. یعنى بیشتر 
هزینه تراشــیده براى نظام تا اینکه بخواهد به واسطه 
ادغام هزینه کمتــرى براى نظام ایجاد شــود. همین 

آسیب ها هم باعث شــد که ادغام سپاه و ارتش منتفى 
شود و امروز هر کدام از این نهادها جداگانه کار خودشان 
را انجام مى دهند. دلیل دیگرى که باعث ادغام نشدن 
سپاه و ارتش شد، این اســت که سپاه در قانون اساسى 
تصویب شــده ولى کمیته ها در قانون اساسى نبودند 
و یک نهاد موقت انقالبــى بود که بعــد از مدتى هم 
منحل شد. البته که یک جریان سیاسى هم پشت ماجرا 
بر روند ادغام کمیته بى تأثیر نبوده است که از تفکرات 
دولت سازندگى و اطرافیان آن دولت در این ماجرا ریشه 

مى گرفت. 

رونمایى از مستندى که قرار است به یکى از چالش برانگیزترین نهادهاى بعد از انقالب بپردازد

روایتى جدید از انحالل کمیته ها

  روح ا... رضایى مقدم/ خبرگزارى ایسنا|
در حالى که رئیس کمیته علمى ســتاد مقابله با کرونا 
اعالم کرده بود به دلیل نداشتن امکانات و شرایط الزم، 
هواپیماها و سیستم حمل و نقل ایران نمى تواند واکسن 
فایزر کرونا را وارد کند و بــه همین دلیل از دریافت آن 
انصراف داده ایم، رئیس ســازمان هواپیمایى کشورى 
این مسئله را رد کرد و گفت: هیچ مشکلى در این زمینه 
نداریم و دو ایرالین ایرانى آماده واردات هر نوع واکسنى 

از جمله فایزر هستند.
چندى پیش مصطفى قانعى، رئیس کمیته علمى ستاد 
مقابله با کرونا در برنامــه اى تلویزیونى گفت: ایران در 
اتحادیه جهانى واکســن کرونا (کووکس) اعالم کرده 

که واکســن فایزر را نمى خواهد چرا که این واکسن به 
شرایط و الزاماتى مانند زنجیره سرد منفى 70 درجه نیاز 
دارد و این امکانات در هواپیماها و سیستم حمل و نقل 

ما وجود ندارد.
این اظهارات در حالى صورت گرفت که  شهرام آدم نژاد، 
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرســازى  پیش از این 
اعالم کرده بود: سیستم حمل و نقل هوایى ایران آماده 
واردات واکسن کروناست و شرایط اعالم شده از سوى 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکى را دارد. 
حاال هم تورج دهقان زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایى 
کشورى روى همین مسئله تأکید کرد که هیچ مشکلى 
براى واردات واکسن کرونا از انواع مختلف آن نداریم. 

این مقام مسئول اظهار کرد: در حال حاضر دو شرکت 
هواپیمایى ایران ایر و ماهان شرایط الزم براى واردات 
انواع واکسن کرونا را دارند و سازمان هواپیمایى کشورى 
نیز طى بررسى ها و ارزیابى هایى که انجام داده به این 
نتیجه رسیده است که این دو ایرالین هیچ مشکلى براى 

واردات انواع واکسن از جمله فایزر ندارند.
وى افزود: بررسى هاى صورت گرفته نشان مى دهد 
که براى واردات واکسن کرونا هواپیماهاى ایران ایر و 
ماهان آمادگى الزم را دارند و مى توانند با استفاده از یخ 
خشــک دماى مورد نیاز براى واردات هر نوع واکسنى 
از جمله فایزر که نیاز به دمــاى منفى 70 درجه دارد را 

تأمین کنند.

هواپیماهاى ایرانى 
عامل رد کردن 
واکسن فایزر نبودند

روز بیست و چهارم آذر ماه ســال جارى خبر دیده شدن 
نهمین مونولیت دنیا در ایران به همراه عکس هایى از آن 
پخش شد و واکنش ها و تحلیل هاى متفاوتى به دنبال 
داشت. ماجرا از جایى جالب تر شد که خبرنگاران براى 
دیدن مونولیت به محل نصب آن رفتنــد و به جاى آن 
با تخته اى چوبى مواجه شدند. خیلى ها گفتند مونولیت 

جنجالى روى این تخته چوب فتوشاپ شده است.
اما امیر هوشــنگ کمالى فرد، استراتژیست رسانه اى 
این پروژه، در گفتگو با «عصــر ایران» درباره این ماجرا 
مى گوید: این مونولیت به همت و هزینه شخصى دکتر 
شــهریار شــفیعى، بنیانگذار آکادمى برند ایران، استاد 
دانشــگاه و متخصص برندسازى، ســاخته و در ملکى 
شــخصى در نیکنام ده جاجرود نصب شــد. کمالى فرد 
افزود: هدف از این کار مطرح شــدن ایران در این ترند 
جهانى بود و اینکه در کنار خبرهاى بد و ناگوارى که هر 
روز از ایران به گوش مى رسد، این بار نام ایران با خبرى 

متفاوت و جذاب تکرار شود.
کمالى فرد توضیح داد: برنامه ریــزى اولیه هم این بود 
که ابتدا این اثــر هنرى با هویت صنعتــى خود در یک 
فضاى طبیعى برپا شــود و ســپس در صورت لزوم، به 
محلى عمومى تر منتقل شود. در نهایت خوشحالیم که 
نام ایران به عنوان نهمین کشــور در این ردیف از رخداد 

جهانى ثبت شد.

پرده جدید از پشت پرده مونولیت ایران

میزان خرید خانه در ترکیه از ســوى اتباع ایرانى در ماه 
نوامبر نسبت به ماه سپتامبر 48 واحد کاهش یافت.

به دنبال شیوع کرونا در ترکیه، تمایل اتباع خارجى براى 
خرید خانه در ترکیه کاهش داشته است؛ به گونه اى که 
طبق اعالم مرکز آمار این کشــور،  در 12 ماه منتهى به 
نوامبر، میزان خرید خانه توســط اتباع خارجى با هدف 
اخذ اقامت و شهروندى ترکیه نســبت به مدت مشابه
 سال قبل 9/5 درصد کاهش داشــته و به 5642 واحد 

رسیده است. 
به گفته مرکز آمار ترکیه، طــى این مدت اتباع ایرانى با 
خرید 876 واحد خانه، دومین گروه بزرگ خریدار خارجى 
مسکن ترکیه بوده اند و عراقى ها با خرید 876 خانه در 
صدر این ماه قرارگرفته اند.  در مجموع 12 ماه منتهى 
به سپتامبر امسال 112 هزار و 483 مورد فروش ملک در 
ترکیه به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل حدود 18/8 درصد کاهش پیدا کرده است. 

  رقیه السادات حسینى/ خبرگزارى ایسنا|
مرتضى جاوید، ملقب به «سلطان حافظه ایران» و تنها 
ایرانى رکورددار حافظه جهان در گینس صبح روز ســه 
شنبه همین هفته با حضور مشــاوران گینس در تهران 

توانست 90 رقم را در 30 ثانیه حفظ و بازگو کند.
مرتضى جاوید در حاشــیه این برنامه گفت: معموًال بین 
یک تا چهار ماه پروســه ثبت رکورد در گینس به طول 
مى انجامد، ولى به دلیل آنکه رکورد دیگرى را در ســال 
2019 در زمینه حفظ اعداد داشــته ام، این ثبت رکورد با 
سرعت باالترى به انجام مى رسد و سریع تر مورد پیگیرى 
قرار مى گیرد. سلطان حافظه درباره تمرینات مغز در طول 
دوره زندگى، گفت: با انجــام تمرینات مى توانیم قدرت 

ذهنى را تا ده برابر افزایش دهیــم. این رکوددار گینس 
با بیان اینکــه 200 تکنیک وجود دارد کــه بتوانیم با به 
کارگیرى آن، تمرینات مغز را انجــام دهیم، اظهار کرد: 
تاکنون توانسته ام 20 جلد کتاب در زمینه هاى یادگیرى 
بیشتر (تقویت حافظه و مغز، یادگیرى مهارت هاى زبان 

خارجى و موفقیت ها و انگیزش ها) تألیف و ترجمه کنم.
اشکان دشمن زیارى، مشاور ثبت رکورد گینس در این 
برنامه هم گفت: مرتضى جاوید، رکورد گینس در حفظ 
تاریخ تولد در ســال 2019 و رکورد حفظ اعداد در سال 
2020 را شکست. وى امروز توانست در 30 ثانیه اعداد سه 
رقمى را حفظ و بازگو کند و ما بنا داریم تمام مستندات را 

به گینس ارسال کنیم تا به مرحله داورى نهایى برسیم.

یک ایرانى رکورد حفظ اعداد در گینس را شکست

خرید خانه در ترکیه  از سوى  ایرانى ها کاهش یافت
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فعالیت سامانه بارشى
 تا یک شنبه

کارشـناس مسـئول پیش بینى هواى اسـتان اصفهان 
گفت: نفوذ سامانه جوى ناپایدار به استان اصفهان، منجر 
به بارش باران در شهر اصفهان در روز پنج شنبه خواهد 
شـد. حجت ا... على عسـگریان تصریح کرد: براى روز 
پنج شنبه بارش باران با شدت کمترى در مناطق شمال و 
مرکز استان پیش بینى مى شود. وى با بیان اینکه سامانه 
ناپایدار جوى تـا روز یک شـنبه بر روى اسـتان فعالیت 

خواهد داشت.

صرفه جویى
 3/8 میلیون متر مکعبى آب 

مدیر حفاظـت و بهـره بـردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهان گفت: امسال با مسـدود کردن چاه هاى بدون 
جواز و پروانه از برداشت غیرمجاز 3/8 میلیون متر مکعب 
آب در این منطقه جلوگیرى شد. سید مهدى میرباقرى 
افزود: این میزان صرفـه جویى و جلوگیـرى از مصرف 
غیرقانونى، از پر و مسدود کردن 463 حلقه چاه غیرمجاز 
در شهرستان هاى مختلف استان به دست آمد. وى ادامه 
داد: در سـال جارى همچنیـن 1570 پروانـه چـاه مجاز 

اصالح و تعدیل شد.

پیشرفت 50 درصدى 
مدیر منطقـه 8 شـهردارى اصفهان از پیشـرفت 50 
درصدى آزادسـازى پروژه باغ ایرانى خبر داد و گفت: 
طرح احداث بـاغ ایرانـى در محله شـمس آباد پروژه 
شاخص این منطقه در سـال آینده خواهد بود. محمد 
کیهانى اظهار کرد: با تصویب بودجه پیش بینى شده 
پروژه باغ گله، سال آینده کلنگ احداث «باغ ایرانى» 
در محله شـمس آبـاد بر زمیـن زده خواهد شـد. وى 
با بیـان اینکه شـمس آباد یکـى از محـالت قدیمى، 
باسـابقه و داراى جمعیت متراکم اسـت، اظهار کرد: 
این محله از یک سـمت به خیابان کاوه، سمت دیگر 
به خیابان باهنر و از طرف دیگر به اتوبان شهید ردانى 
پور محدود مى شـود و با توجه به جمعیت محله، نیاز 
به ایجـاد فضاى سـبز و محلى براى تفریح سـاکنان 

احساس مى شد./3914

کرونا یک شعبه بانک را 
تعطیل کرد

سرپرست شعبه بانک توسـعه تعاون اردستان گفت: 
مبتال شـدن نیمى از کارکنان این شـعبه به بیمارى 
کووید موجب تعطیلى این بانک شد. محمود حاجى 
اریسمانى اظهار کرد: این شعبه با هدف پیشگیرى از 
سرایت بیمارى به مشـتریان تعطیل شد. وى افزود: 
از مجموع پنج نیروى این شـعبه سـه نفر به ویروس 
کرونا مبتال شدند و به همین دلیل فعالیت این شعبه 

تا اطالع بعدى متوقف شد.

رمز پیشرفت مراکز مخابراتى
سرپرسـت مخابرات منطقه اصفهان در بازدید سرزده 
از مرکز مخابراتى شهید اشرفى اصفهانى گفت: تحول 
روند فرایندها به جهت پویایى عملکرد کارکنان باید در 
دسـتور کار مراکز مخابراتى قرار گیرد. ناصر مشایخى 
با اشـاره به رصد فعالیت هاى مراکز اظهـار کرد: یکى 
از سیاسـت هـاى جدیـد مخابـرات، ارزیابـى مسـتمر
فعالیت هاى صـورت گرفته در تمام حـوزه ها از جمله 
مراکز مخابراتى اسـت که تـا به حال نتایج بسـیار ثمر 
بخشى در راستاى شـفافیت و بهبود عملکرد ها در پى 
داشته اسـت. سرپرسـت مخابرات منطقه اصفهان در 
حاشـیه این بازدید از اداره نگهدارى و پشتیبانى شبکه 

انتقال نیز دیدن کرد.

اجراى لوله گذارى فاضالب 
عملیات لوله گذاري فاضالب بلوار رائی زاده سـمیرم به 
طول 300متر و با قطر 250 میلیمتر پلی اتیلن به انضمام 
9 مورد منهول بتنی با اعتباري بالغ بر یک میلیارد و 300 
میلیون ریال براى بهره مندي حدود 40 واحد مسکونی از 

خدمات دفع بهداشتی فاضالب اجرا شد.

خبر

دانشگاه صنعتى و اداره کل نوســازى مدارس اصفهان در 
زمینه هاى تخصصى از جمله مقاوم سازى، مدیریت سبز و 

تجهیز آزمایشگاه ها همکارى مى کنند.
مدیرکل نوسازى مدارس استان اصفهان در آیین امضاى 
تفاهمنامه همکارى با دانشــگاه با بیان اینکه این دانشگاه 
یکى از قطب هاى علمى و تخصصى کشور به خصوص در 
شاخه هاى مختلف مهندسى است، گفت: حضور دانشگاه 
در طرح هاى اجرایى ساخت و ساز مى تواند کیفیت ساخت 
و ساز و کارایى و اثربخشى آن را افزایش دهد. سید مهدى 
میربد با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت هاى علمى داخلى 
کشور رمز موفقیت از بین بردن مشکالت است، گفت: باید 

از علمى که در دانشگاه ها تولید مى شــود استفاده کنیم تا 
نتیجه آن در صنعت بهره بردارى شــود. مدیرکل نوسازى 
مدارس استان اصفهان گفت: موضوعاتى مانند ساختمان و 
مدیریت سبز در آن و صنعتى سازى براى افزایش سرعت، 
دقت، کیفیت و اقتصاد مهندسى زمینه کار هاى علمى است 
که در این سازمان فراهم است. مدیرکل نوسازى مدارس 
استان اصفهان با اشاره به اینکه سامانه مکانیابى فضا در حال 
راه اندازى است که حدود 1800 الیه ارتباطى را با یکدیگر 
مرتبط مى کند و نیازسنجى ساخت فضاى فیزیکى را انجام 
مى دهد گفت: امضاى چنین تفاهمنامه هایى هم افزایى بین 

دانشگاه و دستگاه اجرایى را در پى دارد.

مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهــان گفت: مانور 
سراسرى اصالح ولتاژ شبکه در محدوده امور برق منطقه 
10 شرکت توزیع برق اصفهان در پل تمدن خیابان شهید 
خزائى خیابان کوشش روز پنج شنبه 27 آذر (امروز) اجرا 

خواهد شد. 
حمیدرضا پیرپیران در ادامه گفت: این مانور در سراســر 
کشــور در روزهاى 27 و 28 آذر ماه به منظور سنجش 
میزان آمادگى پرسنل شــاغل در صنعت برق با رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى اجرا خواهد شد و اصفهان نیز 
به عنوان یک بخش بزرگى در این مانور حضور جدى و 

پررنگ خواهد داشت. 

وى با بیان اینکه این مانور از ســاعت 8 و 30 دقیقه روز 
پنج شنبه آغاز مى شود گفت: در این پروژه اصالح شبکه، 
تبدیل شبکه ســیم به کابل خود نگهدار، احداث پست 
هوایى، اصالح سیستم روشــنایى معابر، تعویض کابل 
سرویس، اصالح انشعاب، اصالح ولتاژ و تعادل بار و نصب 

سیستم اتصال زمین شبکه انجام مى شود. 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در این مانور پنج اکیپ 
مشارکت مى کنند که شامل چهار اکیپ خط سرد و یک 
اکیپ خط گرم در برق منطقه 10 است و هشت اکیپ در 
دیگر مناطق مشارکت خواهند داشت. در برگزارى این 

مانور پلیس راهور و اورژانس هم حضور خواهند داشت.

اجراى مانور سراسرى اصالح 
ولتاژ شبکه توزیع برق

همکارى دانشگاه صنعتى و 
اداره کل نوسازى مدارس 

با تعطیلى تنها باجه بانکى شــهر عسگران و بخش 
کرون، مردم این منطقه با مشکالتى مواجه شده اند.

فرماندار تیران و کرون با اشاره به وجود 32 هزار نفر 
جمعیت بخش کرون در شهر عسگران و 26 روستاى 
منطقه گفت: به دلیل اینکه 80 درصد مردم شهرستان 
کشاورز هســتتد و ارتباط مستقیم با بانک کشاورزى 
دارند، نبود شعبه بانکى در این بخش و تعطیلى هاى 
مکرر دو ماه گذشته باجه بانک کشاورزى، مشکالتى 

براى مردم ایجاد کرده است.

مجید حججــى گفت: مــردم بخش کــرون براى 
دسترسى به شــعب بانکى باید مســافت 40 تا 70 

کیلومترى را طى کنند.
وى با اشاره به پیگیرى و درخواست هاى مردم درباره 
بازگشایى این باجه مســتقر در عسگران در مرکزیت 
بخش کرون افــزود: با توجه به اینکه شــعبه بانکى 
دیگرى در بخش کرون فعال نیست، نیاز است عالوه 
بر راه اندازى این باجه، براى تبدیل این باجه به شعبه، 

تدابیرى اندیشیده شود./3913

تعطیلى تنها باجه بانک عسگران 

مدیرعامل سازمان قطار شــهرى اصفهان و حومه 
گفت: از دهه فجر امسال شاهد آغاز عملیات حفارى 

جبهــه غربى خط 2 قطار شــهرى توســط قرارگاه 
ســازندگى خاتم االنبیا(ص) به عنوان پیمانکار این 

سازمان خواهیم بود.  
محمدرضا بنکدار گفت: از صبح چهارشــنبه 26 آذر 

ماه عملیات بتن ریزى فنداسیون اصلى محل استقرار 
TBM جبهه غربى خط 2 قطار شــهرى آغاز شده 
اســت و 3000 مترمکعــب بتن ریــزى 
فنداسیون محل اســتقرار دستگاه حفار 
در جبهه غربــى خط 2 قطار شــهرى و 
ایســتگاه کهندژ به صورت همزمان در 
حال اجراست و در مرحله نخست 1500 
متر مکعب بتن ریزى مى شود و در مرحله 
دوم 1500 مترمکعب بتن ریزى مى شود 
که نیمى از عملیات بتن ریزى امروز و نیمه 

پایانى تا 15 روز آینده انجام خواهد شد.
وى افزود: از روز شــنبه هفته آینده (29 آذرماه 99) 
نصب دستگاه حفار در جبهه غربى خط2  قطار شهرى 
آغاز مى شود که این عملیات یک ماه زمان نیاز خواهد 

داشت.

قرارگاه خاتم  دست شهردارى اصفهان را مى گیرد

سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 
اصفهان از مرگ زن 31 ساله بر اثر احتمال گازگرفتگى 
در این شــهر خبر داد. فرهاد کاوه آهنگران اظهار کرد: 
این حادثه ســاعت 16 و 25 دقیقه روز سه شنبه به ستاد 
فرماندهى آتش نشانى اصفهان گزارش شده است. وى 
تصریح کرد: این حادثه در بلوار شهید عباسپور اول اتوبان 

ذوب آهن گزارش شده است.
سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى 

اصفهان با بیان اینکه نیروهاى آتش نشانى پس از ورود 
به محل حادثه با جسد زن 31 ساله و مرد بدحال رو به رو 
مى شوند، اضافه کرد: جسد زن فوت شده با تأیید اورژانس 
به پزشکى قانونى منتقل شــد و مرد بدحال نیز تحویل 
نیروهاى اورژانس شــد. وى با بیان اینکه این حادثه در 
اتاقک طبقه سوم که قبًال انبارى بوده و تغییر کاربرى داده 
شده بود، اتفاق افتاده است، اضافه کرد: استفاده از بخارى با 

دودکش معیوب در این محل مشاهده شده است.

مرگ زن 31 ساله بر اثر گازگرفتگى 

تبعات شــیوع ویروس کرونا هر روز خودش را به شکلى 
نشان مى دهد. یک روز با افزایش مرگ و میر و یک روز 

هم با افزایش میزان سرقت!
 اگرسال گذشته همین روزها از معلمان و دانش آموزان 
ســئوال مى کردید که قرار است تا یکسال دیگر درهاى 
مدارس  و کالس هاى درس کًال بسته شود، بعید است 
حتى یک نفر از آنها این موضــوع را باور مى کرد. اما این 
اتفاق افتاد و حاال قریب یکســال مى شود که مدرسه ها 

تعطیل و طعمه مناسبى براى سارقان مهیا شده است.
روز سه شــنبه این هفته ابراهیم باقرى، مدیر آموزش و 
پرورش خمینى شهر در شــوراى آموزش و پرورش این 
شهرستان ضمن اینکه به موضوعات مختلفى پرداخت، از 
جمله به آمارى اشاره کرد که به نظر مى رسد باید بیشتر 

مورد توجه قرار بگیرد. 
او گفت که با تعطیلى مدارس بیش از 30 مدرسه در خمینى 
شهر مورد سرقت قرار گرفته که آسیب زیادى را به بدنه 
آموزش و پرورش وارد مى کنــد. باقرى در همین زمینه 
به هنرستانى اشــاره کرد که توسط سارقان تقریبًا غارت 
شده است: هنرستان شهید رجایى بزرگ ترین هنرستان 
خمینى شهر اســت که بیش از 500 میلیون از تجهیزات 

این مدرسه به ســرقت رفته و آسیب بزرگى به آموزش و 
پرورش وارد شده است.

البته این اولین بار نیســت که بحث سرقت از مدارس در 
استان اصفهان مطرح مى شود. اواسط اردیبهشت امسال 
هم که مدارس نخستین ماه هاى تعطیالت کرونایى خود 
را مى گذراندند،  فرمانده انتظامى شهرســتان کاشان از 
شناسایى و دســتگیرى اعضاى باند ســه نفره سارقان 
مدارس و کشــف 85 فقره ســرقت خبر داد. آنطور که 
ســرهنگ على قربانى در همان روزها اعالم کرد، این 
ســارقان اقالمى مثل موتورکولر، شــیرآالت، کامپیوتر 
و دیگر اموال مدارس را بــه ارزش 300 میلیون تومان 
به ســرقت برده بودند که نهایتًا با بازداشــت سه سارق، 
مشخص شد آنها جمعاً 85 فقره سرقت از مدارس کاشان 

انجام داده بودند.
نیازمند تصمیم قاطع مسئوالن

24 آذرماه امسال، یکصد و چهل و پنجمین جلسه شوراى 
آموزش و پرورش استان اصفهان با حضور عباس رضایى، 
استاندار و مدیر کل آموزش و پرورش استان برگزارشد. 
گزارش هاى رسمى منتشر شده از محتواى بحث هاى 
مطرح شده در این جلسه نشان نمى دهد که درباره سرقت 
از مدارس استان چیزى عنوان شده باشد. اما این احتمال 

هم دور از ذهن نیســت که در این باره بحث هایى شده 
ولى موضوع رسانه اى نشده است. در هر صورت به نظر 
مى رسد اطالع رســانى مدیر آموزش و پرورش خمینى 
شهر در شوراى آموزش و پرورش این شهرستان، بحث 
سرقت از مدارس که به تدریج در حال فراموش شدن بود 

را وارد مرحله جدیدى کرده است. 
آخرین روزهاى آبان ماه بود که فرماندار آران و بیدگل 
خبر داد که دستورالعمل پیشــگیرى از سرقت مدارس 
شهرستان آران و بیدگل در شرایط تعطیلى به دلیل شیوع 
کرونا تدوین مى شود که به گفته او امید است تدوین این 
دستورالعمل گامى مؤثر در راستاى کاهش سرقت باشد. 
اما اینکه وعده تدوین برنامه هاى اینچنینى در آینده اى 
نامعلوم، واقعًا «گامى مؤثر در راستاى کاهش سرقت از 
مدارس» اســت یا نه محل تردید جدى است و به نظر 
مى رسد در این باره باید نهادهاى باال دستى وارد عمل 

شوند.
آیا شوراى آموزش و پرورش استان و نیروى انتظامى به 
عنوان مهمترین این نهادها برنامه مشخصى به منظور 
مقابله با این مشکل دارند یا دانش آموزان در دوران پسا 
کرونا باید در مدارس خالى از تجهیزات به کســب علم 

بپردازند؟!

30 مدرسه در خمینى شهر مورد سرقت قرار گرفت

مدارس تعطیل، طعمه سارقان 
شده است

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
با اشاره به نقش حیاتى و اســتراتژیک فوالد مبارکه در 
اقتصاد کشور، گفت: همه ما باید از شفافیت و روشن شدن 
جوانب مختلف امور اســتقبال کنیم، اما به نظر مى رسد 
مطرح شدن موضوع تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه 

برپایه برخى مسائل سیاسى است.
حسن قاضى عســگر در گفتگو با «ایسنا» در خصوص 
برخى صحبت ها مبنى بر تحقیق و تفحص از مجموعه 
فوالد مبارکه نیز گفت: مشکلى که مطرح شده مربوط به 
رانتى است که سال گذشته در بازار فوالد شکل گرفت 

و موجب تفاوت باالى قیمت کشف شــده در بورس و 
بازار آزاد شــد، بنابراین باید این موضوع شفاف سازى و 
مشــخص شــود این تفاوت قیمت به جیب چه افرادى 

مى رود.
وى اظهار کرد: سال گذشته به دلیل نبود ثبات مدیریتى 
در وزارت صمت و همچنین برخى آیین نامه هاى روزانه، 
شــاهد برهم ریختن بازار ورق بودیم درحالى که قبل از 

این آیین نامه ها، اختالف قیمت ها در حد منطقى بود.
قاضى عسگر با اعتقاد بر اینکه براى شفاف سازى شرایط 
موجود شــاید تحقیق و تفحص از کل بازار فوالد مفید 

باشد، گفت: باید توجه داشت که فوالد مبارکه اصًال توان 
فروش حتى یک کیلو ورق در بازار آزاد را ندارد و متأسفانه 
با وجودى که طى سالیان گذشــته فوالد مبارکه حجم 
باالیى تولید در کشور داشت و شاهد اختالف قیمت در 
بازار آزاد و بورس نبودیم، این صنعت تحت کنترل هاى 
غیرضرور قرار داشت و در نهایت شاهد برهم خوردن بازار 

فوالد کشور شدیم.
وى تأکید کرد: به اعتقاد من باید امــروز از کل زنجیره 
تولید فوالد کشــور و نه تنها یک فوالدســاز تحقیق و 

تفحص شود تا شفافیت در کل این صنعت ایجاد شود.

مانى مهدوى

تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه سیاسى است

مدیرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى 
اصفهان گفت: بهبود بخشــیدن کیفى خاك از نیمه 
آذرماه آغاز شده و دستورالعمل هاى سازمان به مناطق 
15 گانه اصفهان ارسال شده است. فروغ مرتضایى نژاد 
اظهار کرد: در فصــل پاییز و زمســتان فعالیت این 
ســازمان در دو بخش بهبود بخشیدن کیفى خاك و 

هرس درختان انجام مى شود.
او با بیان اینکه امسال همچون سال هاى گذشته، اما با 
دقت بیشتر بهبود بخشیدن کیفى خاك در چند بخش 
با هماهنگى مناطق در حال انجام است، افزود: در این 

راستا عملیات حفر چال کود ها در ابعاد یک در یک با 
اولویت درختان کهنسال چنار و نارون در عرصه هاى 

فضاى سبز شهرى انجام مى شود.
مرتضایى نژاد با بیان اینکه بهبود بخشیدن کیفى خاك 
از نیمه آذرماه آغاز شده و دستورالعمل هاى سازمان به 
مناطق 15 گانه ارسال شده است، خاطرنشان کرد: ده 
نفر از ناظران سازمان پارك ها و فضاى سبز، تمامى 
ناظران مقیم در مناطق همچنین مســئوالن فضاى 
ســبز مناطق 15 گانه و ناژوان و 30 پیمانکار عرصه 

فضاى سبز در این زمینه فعالیت دارند./3916

بهبود کیفى خاك درختان شهر اصفهان

با استقرار نیروهاى عملیاتى پلیس و امدادى در راه هاى 
استان، رزمایش طرح زمستانه پلیس راه در اصفهان آغاز 
شد. فرمانده انتظامى استان اصفهان در این رزمایش گفت: 
در این رزمایش زمســتانه نیرو هاى عملیاتى پلیس راه و 
سازمان هاى وابسته با تجهیزات الزم در خدمت رسانى 
به رانندگان خودرو ها فعالیت امدادى خود را آغاز کردند. 
سردار محمدرضا میرحیدرى افزود: در این طرح بیش از 
1000 نیرو از روز چهارشنبه در تمامى راه هاى استان و 
همچنین گردنه هاى برف خیز بــا خودرو ها و تجهیزات 

تخصصى پلیس مستقر و به شــهروندان و دیگر ناوگان 
حمل و نقل خدمات ارائه خواهند داد./3915

آغاز رزمایش طرح زمستانه پلیس راه در اصفهان

طرح هاى تبلیغات شهرى به مناسبت شب یلدا و روز پرستار 
با شعار «تنت سالم...» در سطح شهر نصب شده است.

رئیس اداره توسعه فرهنگ شــهروندى سازمان فرهنگى، 
اجتماعى و ورزشى شــهردارى اصفهان با اعالم این خبر 
گفت: با توجه به اینکه شب یلداى امسال با والدت حضرت 
زینب(س) و روز پرستار همزمان شده است، تصمیم برآن 
شد تا عالوه بر پاسداشت شــب یلدا، زحمات پرستاران و 
کادر درمان که در روزهاى کرونایى مبارزین جبهه سالمت 

هستند نیز گرامى داشته شود.
احمد رضایى اظهار کرد: شش طرح گرافیکى به مناسبت 
شب یلدا و روز پرستار طراحى شــده که به صورت نمادین 

تصویرى از کادر درمان و پرستاران با در دست داشتن عناصر 
شب یلدایى از جمله هندوانه، شیرینى و آجیل، شهروندان را 
به جمالت شیرینى شامل «تنت سالم و دلت شاد»، «تنت 

سالم و لبت خندون» و... مهمان کرده اند.
وى افزود: طرح هاى شب یلدا با چاشنى روز پرستار در 300 
تابلو تبلیغات شهرى از سوى اداره توسعه فرهنگ شهروندى 
سازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشى شهردارى اصفهان 

نصب شده که مورد توجه شهروندان قرار  مى گیرد.
گفتنى اســت؛ عالقه منــدان براى دریافــت هر یک از 
طــرح هــاى تبلیغات شــهرى مــى توانند به ســایت 

esfahanfarhang.ir  مراجعه کنند.

اختصاص تبلیغات شهرى به شب یلدا با چاشنى روز پرستار 

جانشین فرمانده انتظامى اســتان اصفهان اظهار کرد: 
مأموران پایگاه اطالعاتى فرماندهى انتظامى شهرستان 
اصفهان با اشرافیت و هوشمندى خود از احتکار الستیک 

خودروهاى خارجى و داخلى در یک انبار مطلع شدند. 
محمدرضــا هاشــمى فر افــزود: مأموران بــه همراه 
کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت از انبار مذکور 
بازدید کردنــد که در نتیجه این عملیــات 1711 حلقه 

الستیک شامل 1300 حلقه الستیک خودروهاى سبک 
ایرانى و خارجى، 399 حلقه الستیک خودروى سنگین و 

12 حلقه الستیک تراکتور کشف شد.
وى بــا بیــان اینکــه کارشناســان مربوطــه ارزش 
الستیک هاى مکشوفه در این عملیات را 40 میلیارد ریال 
اعالم کردند، گفت: انبار مذکور با حکم مقام قضایى پلمب 

و یک نفر نیز دستگیر شد.

انبار الستیک هاى احتکارى لو رفت
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ماجراى ساخته شدن یا نشدن فصل جدید مجموعه پرطرفدار «پایتخت» 
کًال در حال خارج شــدن از مدار یک موضوع فرهنگى و ورود به حطیه 
افشاگرى هاى غیر فرهنگى است! این حاشــیه ها که به نظر مى رسد 
از «پایتخت6» کلید خورد، حاال با انصراف محســن تنابنده از ســاخت 
«پایتخت 7» به اوج خودش رسیده است آن هم در حالى که خبرها حاکى 

از تولید قطعى این فصل بود.
در پى انتشار خبرها و ادعاهاى اخیر از جمله دستمزد پنج میلیاردى محسن 
تنابنده براى ساخت فصل جدید از سریال «پایتخت» و نقدهایى که در 
فضاى رسانه اى و مجازى به دنبال داشت، تنابنده با انتشار متنى اعالم 
کرده است که ادامه  «پایتخت» را نمى سازد. ادعاى محسن تنابنده درباره 
ملغى شدن ساخت فصل جدید از «پایتخت» در حالى مطرح مى شود که 
این نویسنده و بازیگر در فصل هاى قبلى هم مطالبى از این دست را بیان 

کرده بود اما در نهایت به همکارى با این مجموعه راضى شد.
فصل ششــم از ســریال «پایتخت» نــوروز 1399 روى آنتن رفت که 
انتقادهایى را به روند داســتان و فیلمنامه به همراه داشت. این فصل از 
«پایتخت» که در نهایت به دلیل شیوع کرونا ناتمام مانده بود با این وعده 
از سوى سازندگان همراه شــد که پس از اتمام یا کاهش شیوع ویروس 

کرونا ادامه سریال تولید و پخش خواهد شد که البته نشد!
مدتى بود که رسانه هاى مختلف درباره تولید فصل هفتم این مجموعه 
گمانه زنى هایى کرده بودند اما هیچ خبر رسمى از سوى عوامل سریال 
و یا سازمان صداوسیما منتشــر نشــده بود. همچنین از چند روز پیش 
صحبت هایى درباره حضور نداشــتن دو دختر نوجوان قصه «ســارا» و 
«نیکا» و دستمزد میلیاردى محسن تنابنده شده بود که با واکنش رسانه 
هاى مختلف همراه بود. حاال پس از حاشــیه هاى پیش آمده، تنابنده با 

انتشار متنى بار دیگر ساخت «پایتخت» را فعًال منتفى اعالم کرده است.
او در بخشى از متن خود از عشق به مردم براى ساخت «پایتخت» سخن 
گفته و اینکه خودش به تمام کاســتى ها واقف است. تنابنده با احترام به 
رسانه هاى موافق و مخالف ســاخت «پایتخت» و همچنین منتقدان 
و در عین حال با نشــانه گرفتن برخى رســانه ها از یک طیف سیاسى 
خاص، چنین عنوان کرده است که استخراج مفاهیم عجیب و غریب از 
«پایتخت»، با هدف انتقام گیــرى از جناح مخالف یا ابراز وجود، صورت 

گرفته است.
بازیگر و نویســنده «پایتخت» در بخشــى از نوشــته اش از همکارى  
صداوسیما و توافقات صورت گرفته براى ساخت «پایتخت 7» خبر داده و 
در عین حال آورده است که توان ساخت را در شرایط فعلى ندارد و آن را به 

فضایى پالوده تر محول مى کند.
در همین حال دو تا از همان رسانه ها که تنابنده آنها را متهم به انتقام گیرى 
سیاسى کرده است به تندى نسبت به این پست اینستاگرامى او واکنش 
نشان دادند. خبرگزارى «فارس» در مطلبى نوشت که تنابنده براى حضور 
در «پایتخت 7» نه پنج میلیارد که شش میلیارد درخواست کرده بود و به 
جاى اینکه درباره این موضوع توضیح روشن یا شفافى بدهد، موضوع را به 
بازى هاى سوخته سیاسى که دیگر مشترى ندارد چسباند و على رغم اینکه 
هربار در فصل هاى گذشته از هر موقعیتى استفاده مى کرد تا سانسورگرى 
و غیرمردمى بودن صداوسیما را به رخ بکشــد، این بار در بیانیه اى که در 

فضاى مجازى منتشر شد از صداوسیما دفاع کرد.
این خبرگزارى ادامه داده: تنابنده با طرح موضوعات سیاسى این بار هم از 
دادن پاسخ شفاف و صریح شانه خالى کرده است. اینکه رسانه ها نسبت 
به دستمزد غیرمتعارف یک بازیگر اعتراض کنند، موضوعى نیست که به 
ماجراهاى سیاسى ارتباطى داشته باشد. رسانه ها فقط خواستند بدانند آیا 

محسن تنابنده این دستمزد را درخواست کرده یا خیر؟ پاسخ به این سئوال 
هم این همه آسمان و ریســمان بافتن و طفره رفتن ندارد... به صراحت 
مى توان گفت که یک بعد زیاده خواهى افرادى نظیر تنابنده به وادادگى 
مدیران رسانه ملى در مقابل نام و شهرت چنین افرادى صورت مى گیرد 
تا جایى که در همین بلبشوى کسرى بودجه صداوسیما، مدیران تصمیم 
گرفته اند فصل هاى 7 و8 «پایتخت» را با بودجه 50 میلیارد تومانى در دو 

سرى 7 و 23 قسمتى بسازند! 
«فارس» وعده داده که در روزهاى آینده با بررســى هاى بیشتر میزان 

دستمزد محسن تنابنده براى فصل هاى قبلى سریال را منتشر کند.
از طرف دیگر خبرگزارى «تسنیم» هم به تندى به بیانیه محسن تنابنده 
اشاره کرد و نوشت: «بازیگر نقش اصلى ســریال "پایتخت" در حالى 
انصراف خودش را اعالم مى کند که در صفحه شخصى اش مثل همیشه 

همه چیز را گردن بقیه انداخت.»
به نوشته «تسنیم»، سریال «پایتخت» در فصل ششم به قول برخى از 
مدار خارج شد و نامه  على عسکرى و استفاده از عبارت «ستون فرهنگى 
پنجم دشمن» آنجا به کار رفت. اما تغییر مدیریتى در معاونت سیما و آمدن 
حمید شاه آبادى فصل دیگرى از تحوالت در «پایتخت» را رسانه اى کرد. 
جایى که قرار بود با تحمیل هزینه اى چندین میلیاردى و دستمزدهاى 
نجومى، «پایتختى» دیگر ساخته شود... حاال که محسن تنابنده  با طفره 
از پاسخ دادن به انتقادات و نوعى فرار رو به جلو انصراف داده، به سئواالت 
بسیارى که در ذهن مردم و مخاطبین صورت گرفته هیچ پاسخى نداد. 
اینکه آیا ارقامى که در مورد دستمزد وى در رسانه ها منتشر شده واقعیت 
دارد یا خیر؟ حال باید دید حمید شاه آبادى معاون سیما و دست اندرکاران 
امر، چه تصمیمى براى این ســریال تلویزیونى خواهند گرفت؟ آیا براى 

همیشه «پایتخت» به پایان مى رسد؟/3911

رده یا خیر؟ پاسخ به این سئوال 
طفره رفتن ندارد... به صراحت 
رادى نظیر تنابنده به وادادگى 
چنین افرادى صورت مى گیرد 
جه صداوسیما، مدیران تصمیم 
0بودجه 50 میلیارد تومانى در دو

با بررســى هاى بیشتر میزان 
بلى سریال را منتشر کند.

تندى به بیانیه محسنتنابنده 
"ســریال "پایتخت" در حالى 
حه شخصى اش مثل همیشه 

ر فصل ششم به قول برخى از 
ده از عبارت «ستون فرهنگى 
یریتى در معاونت سیما و آمدن 
در «پایتخت» را رسانه اى کرد.

دین میلیاردى و دستمزدهاى 
اال که محسن تنابنده  با طفره 
 جلو انصراف داده، به سئواالت 
پاسخى نداد.  ورت گرفته هیچ
ر رسانه ها منتشر شده واقعیت 
 معاون سیما و دست اندرکاران 
یونى خواهند گرفت؟ آیا براى
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 همزمان با حمله تند چندین رسانه به محسن تنابنده، او تکلیف «پایتخت 7» را روشن کرد

ساخته نمى شود...!

فیلم سینمایى «غالمرضا تختى» به کارگردانى بهرام توکلى، امروز پنج شنبه 
(27 آذر ماه) در شــبکه آى فیلم نمایش داده مى شــود. این فیلم که برنده دو 
سیمرغ بلورین از سى وهفتمین جشــنواره فیلم فجر است، ساعت 22 از این 

شبکه پخش مى شود.
داستان این فیلم به  نویسندگى سعید ملکان و بهرام توکلى، با قرائت و امضاى 
وصیتنامه و خودکشى غالمرضا تختى، پهلوان کشتى گیر محبوب کشور، آغاز 
مى شود. سپس با رجوع به گذشته از دوران کودکى اش که در فقر شدید و در 

آلونک هاى خانى آباد جنوب تهران مى گذراند ادامه مى یابد.
در این فیلم سینمایى بازیگرانى چون علیرضا گودرزى، شاهرخ شهبازى، ماهور 
الوند، ستاره پسیانى، حمیدرضا آذرنگ، مجتبى پیرزاده، پریوش نظریه، معصومه 
قاسمى پور، بانیپال شومون، آتیال پسیانى، محسن تختى، بهنوش طباطبایى و 

فرهاد آئیش به ایفاى نقش پرداخته اند.
عالقه مندان مى توانند بازپخش فیلم ســینمایى «غالمرضــا تختى» را در 

ساعت هاى  6 و 14 روز جمعه تماشا کنند./3905

«غالمرضا تختى» را 
در آى فیلم ببینید

فصل دوم مسابقه «شب هاى مافیا» با حضور بازیگران زن به نمایش خانگى رسید و جدال دوم این رئالیتى شو آغاز شد.
«شب هاى مافیا» به کارگردانى سعید ابوطالب مسابقه اى جدید در نمایش خانگى است که با حضور بازیگران زن و 

مرد سینما ساخته شد.
فصل دوم «شب هاى مافیا» با حضور هنرمندان زن سینماى ایران مقابل دوربین رفت و روز سه شنبه در فیلیمو منتشر 

شد و چهار نفر از این گروه به فینال راه مى یابند تا در آنجا به رقابتى جدى تر با یکدیگر بپردازند.
سه گروه از بازیگران و هنرمندان کشورمان در مسابقه «شب هاى مافیا» به رقابت مى پردازند که شامل یک گروه مرد 

و دو گروه زن  هستند و از هر فصل چهار نفر راهى مرحله فینال مى شوند.
این مسابقه در چهار فصل ساخته مى شود که سه فصل اصلى آن شامل رقابت هنرمندان با یکدیگر و فصل آخر فینال 

این مسابقه است.
خاطره حاتمى، شبنم فرشادجو، سیما تیرانداز، نسیم ادبى، مریم مؤمن، سمیرا حسن پور، آزیتا ترکاشوند، سمانه پاکدل، 
رؤیا میرعلمى، شقایق دهقان، گلوریا هاردى و شهرزاد کمال زاده بازیگران زن فصل دوم «شب هاى مافیا» را تشکیل 

مى دهند.
محمدرضا علیمردانى، مجرى و بازیگر کشورمان هدایتگر «شــب هاى مافیا» است و در هر چهار فصل این مسابقه 

حضور دارد./3904

فصل دوم «شب هاى مافیا»
 به نمایش خانگى رسید

«صبح بخیر ایران» یکى از برنامه هاى صبحگاهى قدیمى رسانه 
ملى است. برنامه اى که شاید بیش از هر برنامه تلویزیونى دیگرى 
نام اقبال واحدى را به ذهنمان مى آورد. حاال چند سالى است واحدى 
با برنامه «مســتقیم آبادى» با محوریت موفقیــت کارآفرینان در 

شهر هاى کوچک و روستا ها روى آنتن شبکه یک سیما مى رود.
اقبال واحدى درباره برنامه «مستقیم آبادى» گفت: در آمارگیرى 
میدانى که داشتم، متوجه عالقه مردم به این برنامه شدم. بارها در 
مواجهه با مخاطبان برنامه از من دعوت شد که به شهر و روستایشان 
بروم. اینها نشان مى دهد، «مســتقیم آبادى» در بین مردم برنامه 

شناخته شده است. 
وى اظهار کرد: در برنامه «مستقیم آبادى» سعى مى کنم، افرادى 
که با چشم باز به روســتا برگشته اند و موفق شــده اند را به مردم 

معرفى کنم. 
وى ادامه داد: در یکى از سفرها بزرگ عشایر که فردى آگاه و خوش 
مشرب بود، مى دانســت که من حدود ده سال پیش بیمارى قلبى 

داشتم و خالصانه مى گفت که ما براى سالمتى شما در آن زمان 
دعا مى کردیم. چه لذتى از این باال تــر که من هیچ جا در 

کشورم احساس غریبى نمى کنم.
واحدى درباره اینکه آیا از ســفر کــردن به مناطق 
مختلف ایران خسته  شده است، گفت: فکر مى کنم 
کسى از کار خسته مى شــود که نتیجه کار برایش 
ملموس نباشد. هر وقت به سفر کارى مى روم، حتى 

اگر آن محل برایم تکرارى باشد، باز هم برایم دستاورد 
جدیدى دارد. در هر سفر انگار یک کتاب مطالعه کردم. 

تشنه ادامه این کار هستم؛ چراکه 
اینقدر برایم شیرین است، فکر 

کار دیگرى بــه ذهنم خطور 
نمى کند.

واحدى که به اجراهاى پر 
شور و نشاط درمیان 

مردم بــه ویژه 
مــردم مناطق 

روستایى شهرت دارد، درباره حفظ این روحیه در طول سال ها اجرا و 
برنامه سازى گفت: طبیعت شخصى من اینگونه است و فکر مى کنم 
برخى از شخصیت ها که با طبیعت ذاتى شــان رشد پیدا مى کنند، 
ماندگار مى شوند، چون از صداقت نشأت مى گیرد. اما اگر دوربین 
هم نباشد با همین شرایط و با همین نگاه با مردم برخورد مى کنم. من 
هرجا مى روم به مطب دکتر یا بقالى یا میوه فروشى همه مى گویند 
آقاى واحدى انگار االن هم جلوى دوربین هســتى. این عین خود 

بودن، یک مزیت است.
این مجرى باسابقه با اشاره به اینکه در زندگى خصوصى خودش 
هم به گفته اطرافیانش آدم بانشاطى اســت و این نشاط را جلوى 
دوربین به مردم هم منتقل مى کند، درباره کار در دیگر زمینه هاى 
هنرى گفت: پیشنهادهاى زیادى داشتم، حتى براى بازى در فیلم. 
بدم نمى آید که این کار را هم انجام دهم چون رشته تحصیلى خودم 
هم کارگردانى سینماست اما این کار (مستقیم آبادى) باید تمام شود؛ 
اگر گزارش هاى روستایى و معرفى کشور تمام شود به آن کار هم 
مى رسم اما آنقدر این کشور گسترده است و آنقدر حرف براى 
گفتن دارد که فکر نمى کنم عمرم کفاف دهد به تمام 
زوایایش بپردازم؛ زمانى کــه حس کردم دیگر 
وظیفه من در این موضوع تمام شــده شاید به 

کارهاى دیگر هم فکر کنم./3909

«هفتاد و پنج ساِل اول به روایت بهمن فرمان آرا» تألیف 
محسن  آزرم منتشر مى شود. این کتاب که زندگى نگاره 
بهمن فرمان آرا، هنرمند فیلمســاز اســت، روایت او از 
کودکى تا هفتاد و چند سالگى را شــامل مى شود. او در 
این کتاب به مرور کامل فیلم هایش و اینکه چگونه شد 

ساخته شدند، پرداخته  است.
در بخشــى از این کتاب که در نشــر گیلگمش منتشر 
خواهد شــد، مى خوانیم: «در خانه تک و تنها نشســتم 

روى صندلى. خیره شــدم به دیوار روبه رو. سال ها 
قبل که رفته بودم دانشــگاه یواس ســى درس 

ســینما بخوانم بــه این فکر 
نکرده بودم که ممکن است، 
روزى هــر فیلمنامه اى که 

براى تصویب مى دهم بگویند نه. 
فکر نکرده بودم ممکن است کل کارنامه 

فیلمسازى ام همان دو فیلمى باشد 
که قبل از انقالب ساخته ام. 

دومى هم که فقط سه 
روز روى پرده رفته 

بود. کنار آمدن 

با این حقیقت اصًال آســان نبود. همینطور که نشســته 
بودم روى آن صندلى آفتاب کم و کمتر شــد. غروب که 
از راه رســید هنوز روى همان صندلى بــه دیوار روبه رو 
نگاه مى کردم. آفتاب که رفت ایده اى به ذهنم رســید: 
کارگردانى دلش مى خواهد فیلم بسازد، اما به هر درى که 
مى زند فایده ندارد. فکر مى کند باید فیلمى درباره مردن 

خودش بسازد.» 
بهمن فرمــان آرا، کارگــردان و فیلمنامه نویس، 
متولــد 3 بهمــن ســال 1320 در تهران 
اســت. او در کارنامه هنرى اش ساخت

 فیلم هایى همچون «بوى کافور عطر 
یــاس»، «خانــه اى روى آب»، 
«یه بــوس کوچولو»، 
«خاك آشنا»، «شازده 
احتجــاب» و «دلــم 
مى خــواد» را دارد و اخیــراً فیلم 
«حکایت دریا» را اکران 
کرده  آنالیــن 

است.

اقبال واحدى: 

در هیچ نقطه از کشورم احساس غریبى نمى کنم

امیر کربالیى زاده، بازیگر، نویسنده و کمدین کشورمان یکى از هنرمندانى است که با 
اجراى استندآپ کمدى در برنامه «خندوانه» بیش از پیش شناخته شد و این روزها بار 

دیگر با اجراى استندآپ کمدى مهمان خانه هاى مردم از قاب شبکه یک سیماست.
فصل تازه برنامه «فرمول یک» به تازگى آغاز شده است و امیر کربالیى زاده در این برنامه 

با بخش ویژه استندآپ کمدى در کنار مردم حضور دارد.
این هنرمند کشورمان درخصوص اجراى اســتندآپ کمدى در «فرمول یک» نوشت: 
به شیخ بهایى گفتند سخت مى گذره، گفت ســخت مى گذره، سخت که نمى مونه... 
من و بچه هاى تیم استنداپ کمدى سعى داریم تا در برنامه فرمول کمدى لبخندى هر 
چند کوتاه بر لبان شما بیاریم و حال دلتون رو عوض کنیم. سپاس که همچون همیشه 
همراهین و حمایت مى کنید. دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه هر هفته ساعت یازده ونیم 

شب در قالب برنامه "فرمول یک" در شبکه یک، مهمان منازل شما هستیم...»
امیر کربالیى زاده حضور در دنیاى هنر را از حدود سال 77 با تئاتر آغاز کرد و سال ها به 
عنوان بازیگر تئاتر به فعالیت پرداخت و جوایز مختلفى در طول این سال ها براى بازى در 

نمایش هاى متعدد کسب کرد.
این هنرمند کشورمان ســال 91 با بازى در فیلم «روز روشن» حسین شهابى به دنیاى 
ســینما ورود کرد و بعد از آن در فیلم «امروز» مقابل دوربین رفت. امیر کربالیى زاده در 
سریال هایى چون «معماى شاه»، «گاهى به پشت سر نگاه کن»، «همه بچه هاى ما»، 

«قرعه» و «شهرك جیم» به ایفاى نقش پرداخته است.
یکى از موفق ترین تجربه هاى امیر کربالیى زاده در تلویزیون مربوط به اجراى استندآپ 
کمدى در برنامه «خندوانه» است که باعث شهرت و محبوبیت بیشتر او در میان مردم شد.

امیر کربالیى زاده در جدیدترین تجربه بازیگرى اش در سریال «دادزن» به کارگردانى 
سیامک خواجه وند مقابل دوربین رفته است و این ســریال تجربه جدید او در نمایش 

خانگى است./3910

شب هاى متفاوت امیر کربالیى زاده در شبکه یک

زندگى نگاره بهمن فرمان آرا در راه است 

شــد، مى خوانیم: «در خانه تک و تنها نشســتم 
صندلى. خیره شــدم به دیوار روبه رو. سال ها 

ه رفته بودم دانشــگاه یواس ســى درس 
بخوانم بــه اینفکر ما
 بودم که ممکن است، 
هــر فیلمنامه اى که 

صویب مى دهم بگویند نه. 
رده بودم ممکن است کلکارنامه 

زى ام همان دو فیلمى باشد 
ل از انقالب ساخته ام. 

 هم که فقط سه 
ى پرده رفته 

نار آمدن 

بهمن فرمــان آرا، کارگــردان و فیلمنامه نوی
0 بهمــن ســال1320 در ته 3متولــد 3
اســت. او در کارنامه هنرى اشسا
 فیلم هایى همچون «بوى کافور

یــاس»، «خانــه اى روى آب
«یه بــوس کوچو
«خاك آشنا»، «ش
احتجــاب» و «د
مى خــواد» را دارد و اخیــراً
«حکایت دریا» را اک
ک آنالیــن 

است.

قربان محمدپور قرار اســت، مجموعه اى با عنوان «سالم 
بمبئى» تولید کند که اولین سریال مشترك ایران و هند است.
این کارگردان ســینما درباره آخرین وضعیت تولید «سالم 

بمبئى» براى شبکه نمایش 
خانگى گفت: «سالم بمبئى» 
سریالى بیست قسمتى است 
که نــگارش فیلمنامه آن به 
پایان رسیده است. هم اکنون 
منتظر نتایج صــدور پروانه 
ساخت سریال هاى نمایش 
خانگى هســتیم تا فیلمنامه 
را براى دریافــت مجوز ارائه 

بدهیم. 
وى با اشاره به نوع پخش این ســریال بیان کرد: این اولین 
سریال مشــترك ایران و هند اســت که از پلتفرم هاى دو 

کشور پخش مى شود. گفتنى است نویســنده و کارگردان 
سریال نمایش خانگى «ســالم بمبئى» قربان محمد پور و 
تهیه کنندگى آن را جــواد نوروزبیگى انجام مى دهد. قربان 
محمدپور پیــش از این فیلم 
سینمایى «ســالم بمبئى» 
با بازى محمدرضــا گلزار، 
بنیامین بهادرى و چند بازیگر 
مطرح هندى تولید کرد که در 

اکران هم موفق بود.
هنوز مشخص نیست که چه 
بازیگرانى در این مجموعه 
ایفاى نقش مى کنند، اما گفته 
مى شود که تعداد بازیگران 
هندى در سریال «ســالم بمبئى» بیش از بازیگران ایرانى 

است./3908

پایان نگارش فیلمنامه سریال «سالم بمبئى»

آرمان کیانى
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هفته هفتم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس، 
فردا جمعه 28 آذرماه با برگزارى 5 دیدار خاتمه مى یابد که 
در یکى از این رقابت ها تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان 
در ورزشگاه فوالدشهر از ساعت 15 به مصاف استقالل 

تهران مى رود.
سبزپوشان اصفهانى که در هفته هاى گذشته با اتفاقات 
عجیب و غریب نتایج ضعیفى را به دست آورده و هنوز طعم 
پیروزى را نچشیده اند، در هفته هفتم و در یک موقعیت 
نامناسب باید به مصاف تیمى بروند که از مدعیان جدى 
قهرمانى به شمار آمده و صدرنشین فعلى جدول لیگ است.
این دیدار در شرایطى برگزار مى شود که بازى هفته گذشته 
ذوبى ها مقابل پرســپولیس به دلیل مثبت شدن نتیجه 
تســت کروناى چند بازیکن ذوب آهن لغو شده و آخرین 
بازى  شاگردان رضایى به هفته پنجم مقابل شهرخودرو 
بازمى گردد که نتیجــه آن دیدار 2 بر صفر به ســود تیم 

مشهدى رقم خورد.
سبزپوشان اصفهانى در پنج هفته گذشته بردى به دست 
نیاورده و با کسب سه مساوى و دو شکست پاپى، 3 امتیاز به 
دست آورده اند و در رده پانزدهم جدول جاى دارند. در آن 
سو آبى پوشان پایتخت یک شنبه گذشته مقابل شهرخودرو 
به میدان رفته و با دو گل سبحان خاقانى و دانشگر این تیم 
را شکست داده و به صدر جدول رسیدند. شاگردان فکرى 
در شش هفته گذشته با کسب سه برد، دو تساوى و یک 
شکست 11 امتیازى شده و با استفاده از تفاضل گل بهتر 
نسبت به صنعت نفت آبادان در صدر جدول قرار گرفته اند.

 ذوب آهن و استقالل در حالى آماده پیکار با هم مى شوند که 
برگزارى این دیدار منوط به نتیجه تست کروناى ذوبى ها 
بوده و گفته مى شد احتمال لغو بازى وجود دارد؛ در دو هفته 
گذشته نتیجه تست کروناى چند تن از بازیکنان ذوب آهن 
مثبت بوده و به همین دلیل بازى آنها مقابل پرسپولیس 
در هفته ششم پس از کش و قوس هاى فراوان و تحمیل 

هزینه سفر به تهران و رزرو هتل به ذوبى ها، لغو شد.
این دیدار در شــرایطى برگزار مى شــود که سبزپوشان 
اصفهانى تالش خواهند کرد با پیروزى مقابل اســتقالل 
ناکامى هاى اخیر را از خاطر برده و به روزهاى اوجشــان 
بازگردند و در آن سو استقاللى ها نیز قصد دارند با کسب 3 
امتیاز این دیدار، صدرنشینى شان را در جدول تثبیت کنند.

تیم رحمان رضایى در فصل جارى بــا وجود بازى تقریبًا 
خوبى که ارائه مى دهد، در نتیجه گیرى ضعیف عمل کرده 
و هنوز بردى را به دست نیاورده است. با وجود این، لغو بازى 
ذوب آهن مقابل پرســپولیس به رحمان رضایى فرصت 
خوبى براى ریکاورى تیمش داده و عــالوه بر آن بهبود 
تعدادى از بازیکنان کرونایى ذوب آهن، وضعیت این تیم را 
بهتر از قبل کرده است.  از طرف دیگر استقاللى ها در چند 
روز گذشته درگیر حواشى مدیریتى زیادى بودند و از نظر 
روحى و روانى تحت فشــار زیادى قرار دارند و همین امر 

ورق را به نفع سبزپوشان اصفهانى برگردانده است.
ذوبى ها در پنج بــازى قبلى خود عملکــرد خوبى در فاز 
هجومى داشته و آمار نشــان مى دهد که شرایط این تیم 
در خط حمله نســبت به گذشــته بهبود یافته است. خبر 
مسرت بخش براى رضایى در بازى مقابل استقالل بدون 
شک منفى شدن نتیجه تست کروناى قاسم حدادى فر، 
دارکو بیدوف و ایوان مارکوویچ  و بازگشت آنها به ترکیب 
ذوب آهن خواهد بود که در صورت محقق شدن، شرایط 
ذوب آهــن را در فاز هجومى بهبود چشــمگیرى خواهد 
بخشید و با آمادگى مطلوب بازیکنانى مانند میالد جهانى، 
رضا حبیب زاده و علیرضا منظمى خیال رحمان رضایى را 

در فاز هجومى تا حدودى راحت مى کند.
سبزپوشان اصفهانى چاره اى جز پیروزى مقابل استقالل 
ندارند، اما این امر چندان ســاده نخواهد بود. سبزپوشان 
مقابل تیمى قرار مى گیرند که در فصل جارى شرایط خوبى 
داشته و بازیکنان باکیفیت زیادى در اختیار دارد. استقالل در 

فصل جارى ستاره هاى زیادى را به خدمت گرفته و در هر 
پست حداقل دو بازیکن با کیفیت دارد و همین نکته دست 
فکرى را براى چیدن ترکیب دلخواهش باز گذاشته است.

استقالل در فاز هجومى شرایط خوبى داشته و برگ برنده 
استقالل  بدون شــک خط حمله اش به شــمار مى آید؛ 
آبى پوشان استقالل با حضور ســتاره هاى مانند دیاباته، 
مطهرى و قائدى یکى از خطرناك ترین خط حمله هاى 
لیگ را در اختیار دارند؛ شاگردان فکرى در خط میانى نیز از 
شرایط خوبى برخوردار هستند و حضور ستاره هاى پرآوازه 
و تنوع هافبک هاى استقالل، آبى پوشان تهران را در این 
خط بسیار قدرتمند کرده و بدون شک در تعیین سرنوشت 
این دیدار نقش بســیار مؤثرى دارند. تقابل ستاره هایى 
مانند مهدى پور، ریگى، باقرى، رضاوند و شــجاعیان با 
هافبک  هاى ذوب آهن، مى تواند لحظات جذابى را خلق 
کرده و در واقع مى توان گفت برنــده دوئل هافبک هاى 
دو تیم، تیم پیروز این بازى را مشخص خواهد کرد. در فاز 
دفاعى اما استقاللى ها عملکرد چندان قابل قبلى نداشته 
و دفاع راســت این تیم در غیاب غفورى نامتعادل نشان 

داده است.
تقابل ذوب آهن و اســتقالل را مى توان بــازى انگیزه و 
روحیه دانست. آبى پوشــان قصد دارند با پیروزى در این 
دیدار، صدرنشــینى  خود را در لیگ تثبیت کنند و ذوبى ها 
نیز براى بهبود جایگاه شــان به 3 امتیاز ایــن دیدار نیاز 
وافرى دارند و همین نکته مى تواند ایــن دیدار را تبدیل 
به یکى از جذاب ترین بازى هاى هفته کند. بدون شــک 
تیمى مى تواند در بازى روز جمعه موفق باشد که از توان 
روحى و روانــى باالترى برخوردار بــوده و بازیکنانش از 
تمرکز بهترى برخوردار باشند. چیزى که مشخص است 
هر دو  تیم در این دیدار براى برد به میدان خواهند آمد. باید 
منتظر ماند و دید اندیشه هاى کدام یک پیروز میدان خواهد 

شد.

ذوب آهن اصفهان-استقالل تهران، فردا در ورزشگاه فوالدشهر

حساس و بدموقع!

توییتر کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشته، مهاجم 
ایرانى سابق ذوب آهن تنها ایرانى است که در 
فینال لیگ قهرمانان آسیا گلزنى کرده، این در 
حالى است که محمود کریمى نیز در فینال رفت 
2007 سپاهان با اوراوا ردز ژاپن موفق به گلزنى 

شده است.
فینال لیگ قهرمانــان در حالى 29 آذر در دوحه 
برگزار مى شــود که تاکنون هیچ تیــم ایرانى 
نتوانسته در این جام عنوان قهرمانى را به دست 
آورد. پرسپولیس، سپاهان و ذوب آهن سه تیم 
ایرانى بودند که تاکنون در فینال لیگ قهرمانان 

به میدان رفته اند.
به نوشته توییتر کنفدراسیون فوتبال آسیا، تنها 
یک گل ماحصل عملکــرد این تیم ها در فینال 

لیگ قهرمانان بوده اســت که اتفاقًا این گل را 
بازیکنى به ثمر رســانده است که در هر سه تیم 
حضور داشته است. محمدرضا خلعتبرى مهاجم 
ایرانى در دوران فوتبال خود براى چندین باشگاه 
از جمله ســپاهان، ذوب آهن و پرســپولیس به 
میدان رفته است و توانســت در سال 2010 در 
جریان شکســت 3 بر یک ذوب آهــن مقابل 
ســئونگنام، تنها گل تیم منصور ابراهیم زاده را 

به ثمر برساند.
 این در حالى است که ســپاهان در سال 2007 
به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید و در فینال و 
در بازى رفت برابر اوراوا به تساوى یک بر یک 
رسید و محمود کریمى توانســت در این دیدار 

گلزنى کند.

 تصمیــم غیرمنتظــره محمــود فکــرى در بــازى با 
شــهرخودرو، اســتفاده از بازیکــن جوانــى بــه نام 
ســبحان خاقانى بــود کــه خیلى هــم زود بــا زدن 
نخســتین گل بازى، جــواب اعتماد کادر فنــى را داد. 
نکته جالب اما به شــادى گل خاقانى مربوط مى شــد؛ 
جایى که او «هیس» نشــان داد و بعد از بازى هم گفت: 

«منظورم به یک عده خاص بــود.» حاال معلوم 
نیست خاقانى از دســت مربیان تیم هاى 

قبلى اش شاکى است یا هدف دیگرى 
دارد، اما به هر حال بــه این بازیکن 
سابق سیاه جامگان و تراکتور گوشزد 
مى کنیم که خیلى زود وارد هیس 
نشان دادن و کارهایى از این قبیل 

شده است. او آشــکارا استعداد 
دارد، امــا  اى کاش اجــازه 

مى داد عرقش خشک شود 
و بعد دنبال این مســائل 
باشد. حاال چهار تا بازى 
کن تا بعــد ببینیم چه

 مى شود.

تنها گلزنان ایرانى فینال لیگ قهرمانان آسیا

محمود و محمدرضا

براى هیس خیلى زوده!

مدیرعامل باشگاه سپاهان در خصوص واگذارى ورزشگاه نقش جهان از 
سوى شرکت توسعه و تجهیز به شرکت فوالد مبارکه گفت: شرکت فوالد 
مبارکه جهت تکمیل ورزشــگاه نقش جهان اقدامات فنى و مهندسى 
بسیار پیچیده اى انجام داد و اکنون در قالب قرارداد منعقد شده، ورزشگاه 
نقش جهان به مدت حداقل 45 سال در اختیار شرکت فوالد مبارکه قرار 

داده شد.
 محمدرضا ساکت در گفتگو با «ایسنا» در خصوص واگذارى ورزشگاه 
نقش جهان به شــرکت فوالد مبارکه، اظهار کرد: رنِج تلِخ انتظار مردم 
اصفهان در ارتباط با ورزشگاه نقش جهان یک انتظار بالغ بر 30 سال بود 

که با پیگیرى مدیران شرکت فوالد مبارکه به سرانجام رسید.
وى ادامه داد: از ســوى دیگر وزارت ورزش و شــرکت توسعه و تجهیز 
بسترى را براى مشارکت در پروژه هاى نیمه کاره فراهم کردند تا شرکت 
فوالد مبارکه در راستاى تکمیل یک اَبرپروژه ملى ورود پیدا کند. ورود 
فوالد مبارکه باعث شد تا زیرساخت هاى ورزشى کشور و سرانه ورزشى 
در استان اصفهان ارتقا پیدا کند و همچنین یک مجموعه بزرگ استاندارد 
با ظرفیت 75 هزار نفر براى رویدادهاى ملــى و بین المللى به امکانات 

کشور اضافه شود.
ساکت ادامه داد: پس از بررسى ها و هماهنگى هاى انجام شده، مشکالت 
این ورزشگاه برطرف شد تا امروز یک ابر پروژه از حالت بالتکلیفى خارج 
و به چرخه خدمات ورزشى در حوزه فوتبال کشور اضافه شود و انتظار تلخ 

مردم اصفهان با شیرینى بهره بردارى از این ورزشگاه تغییر کند.
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در خصوص مدت بهره بردارى 
شرکت فوالد مبارکه از ورزشگاه نقش جهان گفت: براى تکمیل ورزشگاه 
نقش جهان اقدامات فنى و مهندسى بسیار پیچیده اى انجام شد و اکنون 
در قالب قرارداد منعقد شده، ورزشــگاه نقش جهان به مدت 45 سال در 
اختیار شرکت فوالد مبارکه قرار داد که این شرکت نیز اجازه راهبرى و 

بهره بردارى از آن را در اختیار باشگاه قرار داد.
وى درباره اقدامات این باشگاه در خصوص تکمیل نواقص ورزشگاه از 

جمله ورودى هاى غیر استاندارد ورزشــگاه، گفت: مجموعه ورزشگاه 
نقش جهان 300 هکتار زمین ورزشــى دارد که در اختیار اداره ورزش و 

جوانان است و راه هاى ورودى منطقه در اختیار فوالد مبارکه نیست.
ساکت افزود: اقداماتى از جمله روشنایى مسیر ورودى، دیوارکشى اطراف 
ورزشگاه، تکمیل پارکینگ ها، تکمیل فیبرنورى، پست برق و... از سوى 
فوالد مبارکه براى تجهیز بیشــتر ورزشــگاه در برنامه است. در آینده 
نیز اسکوبورد ورزشــگاه نیز تعویض خواهد شد چرا که اسکوبورد فعلى 

استاندارد نیست و کیفیت الزم را ندارد.
وى ادامه داد: اولویت ما تکمیل نواقصى اســت که از ســوى AFC در 
خصوص ورزشگاه نقش جهان مطرح شده است تا استانداردهاى مورد 
تأکید این نهاد انجام شود. مهمترین بخش ورزشگاه خزانه چمن آن است 

که اکنون تکمیل شده است.
ساکت درباره اینکه آیا مشکل کیفیت نداشتن چمن ورزشگاه در تابستان 
با خزانه ورزشگاه برطرف شده یا مشکالت دیگرى نیز دارد، گفت: اکنون 
چمن ورزشگاه وضعیت مناسبى دارد و به خوبى توسط بخش مهندسى 

در حال مراقبت و راهبرى است البته در یک زمان مناسب طرح تعویض 
زمین چمن را در برنامه ممکن است داشته باشیم که این موضوع حداقل 

امسال قابل انجام نخواهد بود.
مدیرعامل باشگاه ســپاهان در خصوص خواســته هواداران از او براى 
پخش بازى هاى تیم فوتبال این باشگاه با کیفیت HD گفت: این موضوع 
مستقیمًا مربوط به سازمان صدا و سیماســت و ما چند بار این خواسته 
هواداران را به آنها انتقال داده ایم. ســازمان صدا و ســیما نیز در تأمین 
تجهیزات مورد نیاز این نوع تصویربردارى محدودیت هایى را پیش روى 
خود دارد، اما در حال بسترســازى این موضوع هستند تا تجهیزات این 

موضوع تکمیل شود.
وى ادامه داد: اقدامات در حال پیگیرى و زیباســازى نقش جهان جهت 

تبدیل به یک نگین زیبا در پروژه هاى بعدى مطرح مى شود.
ســاکت به جام ها و مدال هاى قهرمانى متعددى که توســط تیم هاى 
مختلف باشگاه سپاهان تاکنون کسب شده اشاره کرد و گفت: به دنبال 
راه اندازى موزه افتخارات باشگاه در ورزشگاه نقش جهان و ایجاد آن به 

یک قطب گردشگرى در اصفهان هســتیم. در برنامه هاى آینده خود 
ورود تورهاى خارجى، خانواده ها، دانش آمــوزان و... را جهت بازدید از 

این ورزشگاه و افتخارات سپاهان همچون کشورهاى پیشرفته داریم.
وى در پاسخ به اینکه آیا قصد انتقال بخشى از موزه ورزشگاه صفاییه را به 
نقش جهان دارید یا خیر؟ گفت: معتقدیم تمام جام ها و مدال هاى باشگاه 
که بالغ بر 4000 عنوان مقام اســت باید به نقش جهان منتقل شود و در 
حال حاضر 9 کاپ قهرمانى تیم فوتبال سپاهان به نقش جهان منتقل و 

جانمایى شده است.
ســاکت در خصوص اینکه راه اندازى تلویزیون اینترنتى ســپاهان چه 
اهدافى را در پیش رو دارد و آیا تاکنــون بازخوردهاى آن مورد رضایت 
بوده است یا خیر، گفت: در چند ماه گذشته با ایجاد یک چارت جدید در 
باشگاه مسئولیت اپلیکیشن و تلویزیون اینترنتى ایجاد کردیم. تلویزیون 
اینترنتى سپاهان با همکارى شرکت باسا در قالب یک سوپر اپلیکیشن 
رونمایى شد و این اپلیکیشن بسترى براى نمایش رقابت تمام تیم هاى 

باشگاه شده است.
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تصریح کرد: هدف اصلى این 
اپلیکیشن برقرارى ارتباط مســتقیم با هوادارانمان است و برنامه هاى 
مختلف تولیدى را در دســتور کار داریم. مدیریت اپلیکیشن در تالش 
هستند تا در این اپلیکیشن با پخش برنامه هاى مختلفى همچون پخش 
فیلم هاى قدیمى، رویدادهاى مختلف و... خاطرات شــیرین گذشــته 
سپاهان را مجدداً با هواداران به اشــتراك بگذارند. این سوپر اپلیکیشن 
خدمات متنوعى همچون بازى هاى مختلف، پیش بینى مسابقات، خدمات 

پرداختى، خرید کاال، آموزش هاى مختلف و... را نیز در خود دارد.
ساکت در پاسخ به این سئوال که با توجه به راه اندازى تلویزیون اینترنتى 
سپاهان آیا باشــگاه برنامه اى براى پخش زنده بازى هاى تیم فوتبال 
بانوان براى مخاطبان این تیم دارد یا خیر، اظهار کرد: بر اساس مقررات 
جارى کشور در حال اخذ مجوزهاى مربوط به این موضوع و طى مسیر 

رویدادهاى مشابه آن هستیم تا حرکت رو به جلویى را رقم بزنیم.

 محمدرضا ساکت: 

ورزشگاه نقش جهان قطب گردشگرى اصفهان مى شود

وکیل باشــگاه پرســپولیس اعــالم کرد که 
درخواست دستور موقت براى حضور آل کثیر در 
فینال، با مخالفت دیوان داورى ورزش همراه شد.

باشگاه پرســپولیس امیدوار بود که دیروز خبر 
خوشحال کننده اى را درباره پرونده عیسى آل 
کثیر دریافت کند اما این اتفاق رخ نداد تا او غایب 
قطعى سرخپوشان در فینال آسیا باشد. وکیل این 
باشگاه امیر ســاعد با اعالم این موضوع عنوان 
کرد: «حیف شــد، غمبار اســت! ولى راضى به 

رضاى خدا هستیم.»
وى همچنین گفت: «تالش هاى شبانه روزى 
براى اخذ دســتور موقت از دیوان داورى ورزش 
جهت حضور آقاى عیســى آل کثیر در مسابقه 
فینال، با اینکه این دیوان رسیدگى به درخواست 
دستور موقت وکیل باشــگاه را پذیرفته بود، به 
نتیجه نرسید و دیوان داورى ورزش با حضور این 

بازیکن در فینال مخالفت کرد.»
عیســى آل کثیر، مهاجم تیم پرسپولیس پس 
از خوشــحالى گل خود در بازى با پاختاکور، از 
ســوى کنفدراســیون فوتبال آســیا به دلیل 
«توهین نژادى» به شش  ماه محرومیت محکوم 
شد و استیناف خواهى پرســپولیس در اى اف 
سى و دادگاه عالى ورزش نیز به نتیجه نرسیده 

است./3924

هاجر دباغــى مى گوید تعــداد تیم هاى مدعى 
قهرمانى در لیگ برتر فوتبال زنان بیشــتر شده 
 است که نشــان دهنده انگیزه زیاد بازیکنان و 

حمایت باشگاه هاست.
تیم فوتبال زنان سپاهان اصفهان تاکنون درفصل 
جارى لیگ برتر دو بازى انجام داده اســت و با 
پیروزى مقابل تیم هاى ذوب آهن و شهردارى بم، 
خود را به عنوان یکى از مدعیان اصلى قهرمانى 

معرفى کرده است.
هاجر دباغى، بازیکن این تیم در مورد شــرایط 
سپاهان گفت: قبل از شــروع لیگ اردوى بلند 
مدتى در اصفهان و پس از آن در تهران داشتیم 
و سخت تمرین کردیم. براى چالش هاى پیش 
رو آماده بودیم و خوشبختانه ضمن کسب امتیاز 
کامل دو مســابقه، عملکرد خوبى هم به جاى 
گذاشتیم و گل هاى خوبى زدیم.  باشگاه سپاهان 
با ما حرفه اى برخورد کــرد، اردوهایى حرفه اى 
تدارك دیــد و امکانات کاملى داشــتیم که در 

موفقیتمان بى تأثیر نبود. 
او در مورد بهبود عملکرد سپاهان در فصل جدید 
مســابقات بیان کرد: بنیه و ترکیب اصلى تیم 
امسال هم حفظ شده و ما سال هاست که با هم 
کار مى کنیم. عالوه بر این باشــگاه نقاط ضعف 
را پوشــش داد و خریدهاى خوبى انجام داد. از 
طرفى دیگر خانم امیرشــقاقى هر کدام از ما را 
به نقطه اوج برگرداند چون در لیگ ســال قبل 
آنگونه که مى خواستیم نتیجه نگرفتیم اما امسال 
خوشــبختانه با توجه به این تغییرات، تفکرات 
خانم امیرشقاقى و تمریناتى که داشته ایم، نتیجه 
گرفته ایم. دباغى در مورد گروه تیم سپاهان در 
فصل جارى مسابقات گفت: گروه پربارى داریم و 
هر بازى برایمان پر از تجربه و چالش هاى جدید 
است. تا اینجا خوب درس گرفته ایم و چالش هاى 
سختى را پشت سر گذاشته ایم. با توجه به شکل 
و شمایل برگزارى مسابقات هدف هاى زیادى 
داریم. هدف اول صدرنشــینى و صعود از گروه 
است اما در مراحل بعد به فینال و قهرمانى فکر 
مى کنیم اما ترجیح مى دهیم به تدریج اهدافمان 

را دنبال کنیم.

 تصمیــم غیرمنتظــره محمــود فکــرى در بــازى با
شــهرخودرو، اســتفاده از بازیکــن جوانــى بــه نام
ســبحان خاقانى بــود کــه خیلى هــم زود بــا زدن
نخســتین گل بازى، جــواب اعتماد کادر فنــى را داد.
نکته جالب اما به شــادى گل خاقانى مربوط مى شــد؛
جایى که او «هیس» نشــان داد و بعد از بازى هم گفت:

«منظورم به یک عده خاص بــود.» حاال معلوم 
تیم هاى از دســت مربیان نیست خاقانى

قبلى اش شاکى است یا هدف دیگرى
دارد، اما به هر حال بــه این بازیکن 
سابقسیاه جامگانو تراکتور گوشزد
مى کنیم که خیلى زود وارد هیس 
نشان دادن و کارهایى از این قبیل 

شده است. او آشــکارا استعداد 
دارد، امــا  اى کاش اجــازه 

مى داد عرقش خشک شود 
و بعد دنبال این مســائل 
باشد. حاال چهار تا بازى 
کن تا بعــد ببینیم چه

 مى شود.

براى هیس خیلى زوده!

غمبار است!

در سپاهان 
همه چیز خوبه

هاجر دباغى: 
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دانشیار ویروس شناسى دانشگاه علوم پزشکى اراك گفت: 
زمان ایجــاد ایمنى جمعى براى هر ویروس، بر اســاس 
سرعت و توانایى انتشار و میزان پیشروى آن در هر جامعه، 

متفاوت است.
بهزاد خوانسارى نژاد اظهار کرد: در بعضى کشورها کرونا 
ویروس 40 درصد جمعیت را درگیر کرده است، در حالى که 
در بعضى دیگر از کشورها مثل کره جنوبى به دلیل اعمال 
سیاست هاى سختگیرانه حتى یک دهم جمعیت نیز آلوده 
نشده است. دانشیار ویروس شناسى دانشگاه علوم پزشکى 
اراك خاطرنشــان کرد: براى ایجاد ایمنى جمعى، چه به 
واسطه واکسن و چه به واسطه عفونت طبیعى، در حدود 

65 درصد از افراد جامعه باید نسبت به ویروس ایمن شوند.
خوانســارى نژاد با بیان اینکه این ایمنى هم به واســطه 
عفونت طبیعى و هم به دلیل تزریق واکسن اتفاق مى افتد، 
تصریح کرد: زمانى که ویروس از یک فرد به فردى دیگر 
منتقل مى شــود، چنانچه نفر دوم به ویروس مبتال شده 

باشد، چرخه تکثیر ویروس از بین مى رود. 
دانشــیار ویروس شناسى دانشــگاه علوم پزشکى اراك 
یادآور شد: در بعضى شهرهاى کشور ما حدود 40 درصد از 
مردم به ویروس مبتال شده اند و با در دسترس قرار گرفتن 
واکسن داخلى یا واردات واکسن هایى از خارج کشور، زمان 

رسیدن به ایمنى جمعى مشخص مى شود.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى در 
خصوص میزان اهمیت پاسخ تست هاى آنتى بادى پس 
از بهبود مبتالیان کرونا، عنوان کــرد: کیت هاى موجود 
در کشــور قابلیت اندازه گیرى آنتى بــادى از بین برنده 

کووید-19 را ندارند.
دکتر شروین شکوهى با بیان اینکه پادتنى که در بدن تولید 
و منجر به متوقف کردن عفونت زایى ویروس کووید-19 
مى شــود، آنتى بادى هاى از بین برنده نــام دارد، افزود: 
کیت هاى موجود در ایران هیچ کدام قابلیت اندازه گیرى 
این آنتى بادى را ندارند. همچنین انجام این تست ها براى 
افراد معمولى یا بهبودیافتگان کرونا ضرورتى ندارد؛ چراکه 

نه نشان دهنده مبتال شدن یا نشدن فرد، نه نشان دهنده 
ایمنى داشتن یا نداشــتن فرد در مقابل ابتالى مجدد و نه 

نشان دهنده امکان انتقال بیمارى توسط فرد است.
وى تصریح کرد: حساسیت مردم نسبت به انجام و جواب 
این تست مشکالتى را ایجاد کرده، به عنوان مثال برخى از 
کارفرماها، این تست را شرط بازگشت کارمندان بهبودیافته 
به محل کار اعالم مى کنند. شــکوهى افزود: در ســایر 
کشــورها کیت هایى براى اندازه گیرى میــزان این آنتى 
بادى ها وجود دارد، اما تست هاى موجود در کشور ما آنتى 
بادى هایى را اندازه مى گیرد که ممکن اســت تحت تأثیر 

وجود سایر کروناویروس ها پاسخ دهند.

چند درصد افراد در برابر 
کرونا ویروس ایمن هستند؟

آیا جواب تست هاى 
آنتى بادى قابل اعتماد است؟

سریال «کووید 25» 
ساخته مى شود

مصر یک ســریال علمى-تخیلى با    ایسنا|
موضوع کرونا را براى ماه رمضان آینده مى ســازد. 
عنوان این سریال جدید یعنى «کووید 25» تعجب 
کاربران را به دنبال داشــته است. برخى معتقدند در 
شــرایطى که جهان هنوز با ویروس کرونا دست و 
پنجه نرم مى کند و سرنوشتى نامعلوم در انتظار جوامع 
است ساخت سریالى با این موضوع کمى زود است و 
ممکن است نتیجه الزم را حاصل نکند. البته نویسنده 
سریال عنوان کرده این سریال درباره شرایط کنونى 
که ویروس کرونا براى جهان به وجود آورده نیست 
بلکه آینده بشــر با این بیمارى را به صورت تخیلى 

ترسیم مى کند.

کادوهاى کرونایى
در سالى که متفاوت ترین    اعتماد آنالین|
سال زندگى بســیارى از ســاکنان این کره خاکى 
محســوب مى شــود کودکان هم هدیه کریسمس 
متفاوتى را دریافــت خواهند کرد.کــودکان که در 
سرتاســر جهان مدت هاى طوالنى در چهاردیوارى 
خانه هــاى خود محبوس شــدند و حتــى در زمان 
خروج از منزل براى رفتن به مدرســه یا گشت زدن 
در خیابان مجبور به اســتفاده از ماســک مى شوند 
به طور حتم کریســمس متفاوتى را تجربه خواهند 
کرد. همین امر باعث شــده برخى از تولیدکنندگان، 
هدایاى کریسمس امسال را با رنگ وبوى کرونایى 

تهیه کنند.

کانون انتشار کرونا
بنابر تازه ترین تحقیقات صورت گرفته،    ایرنا|
اماکن سربسته که در آن افراد در یک فضاى مشترك 
به سر مى برند، کانون نشر کووید-19 است. مطالعات 
جدید نشان مى دهد که اماکن بسته همچون خانه، 
اســباب و لوازم خانه به ویژه لــوازم خانگى و حتى 
افراد خانواده سرعت نشــر کووید-19 را در قیاس 
با مکان هایى با فضایى باز، با ســرعت بیشــترى 
انتشــار مى دهند. ابتال به ویــروس کرونا در خانه 
مى تواند به علت شــمارى از عوامل باشد، از جمله 
اینکه ارتباط نزدیک تر افــراد خانواده در فضایى که 

درآن جریان دارد./3906

دورهمى نگیرید
  پانا| مسعود مردانى، عضو کمیته علمى ستاد 
کرونا با بیان اینکه اکنون دورهمى هاى خانوادگى 
عامل مهمى در رونــد انتقال بیمارى کروناســت 
گفت: با توجه به اینکه تجمعــات و دورهمى هاى 
خانوادگى عامل مهمى در انتقال ویروس و افزایش 
آمار مبتالیان داشــته، بهتر است که در ایامى که در 
آستانه سنت شب یلدا هستیم همه مردم به این مسئله 
توجه کنند و از برگزارى مهمانى و دورهمى خانوادگى 

خوددارى کنند./3907

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت عمران گستران زنده رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 31797 و شناسه ملى 10260523494 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1399/08/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسن کریمى به کدملى 1289164312 بعنوان رئیس هیئت مدیره و سمانه 
معتمدى قهفرخى به کدملى4623539369 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم مستاجران گورتانى به کدملى 5110675546 
بعنوان مدیرعامل و ایمان یزدانى به کدملى1293228192 بعنوان عضو هیئت مدیره براى بقیه مدت دو سال تا تاریخ 1401/04/10 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. 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 (1061358)
تاسیس 

شرکت با مسئولیت محدود فروتن سازان زاگرس ســپاهان درتاریخ 1399/09/22 به شماره ثبت 3548 به شناســه ملى 14009638979 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت 
نمیباشد: مجرى پروژه هاى صنعتى- اجرا ، ساخت و نصب مخازن سوخت نیروگاهى و پاالیشگاهى - ساخت و نصب سازه هاى فلزى - ساخت و نصب اسپرى هاى 
تولید کننده خاك کرانول کارخانه هاى کاشى در ایران درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلى : استان اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش فوالدشهر ، شهر فوالدشهر، محله استادشهریار بى 7 ، سلمان ، کوچه ((شیروانى)) ، کوچه فرعى 3/1 ، پالك 98 ، 
طبقه همکف کدپستى 8491787773 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم شهربانو 
زمانى بختیاروند به شماره ملى 1171195532 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقاى فروتن زمانى بختیاروند به شماره ملى 4620257133 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم شهربانو زمانى بختیاروند به شماره ملى 1171195532 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى فروتن 
زمانى بختیاروند به شماره ملى 4620257133 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى لنجان (1061471)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص فنى مهندسى کاجستان سبز نهاده درتاریخ 1399/09/24 به شماره ثبت 66393 به شناسه ملى 14009647140 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید و بسته بندى کودهاى کشاورزى، تولید 
محصوالت کشاورزى، ارائه خدمات و تامین نیاز تولید کنندگان کشاورزى، تولید محصوالت دامى کشاورزى، ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح 
اراضى، مشاوره و برگزارى دوره هاى آموزشى کوتاه مدت در زمینه کشاورزى، ورود و ساخت تبدیل و فرموله کردن، توزیع و صدور کلیه سموم دفع 
آفات و بیماریهاى نباتى، واردات بذر، پیاز، قلمه، پیوند، ریشه و میوه، نهال و تخم نباتات -طراحى و اجراى فضاى سبز و خدمات مربوط به درختکارى و 
طرح هاى فضاى سبز - خرید کلیه نهاده هاى کشاورزى - خدمات فروش و توزیع کلیه نهاده هاى کشاورزى - مشاوره و انجام خدمات فنى مهندسى 
در زمینه کشاورزى - نصب و اجراى سازه هاى گلخانه اى - پیمانکارى و نگهدارى کلیه فضاهاى سبز، پارك ها و تاسیسات سازمان ها - نصب و راه 
اندازى و طرح هاى سیستم هاى آبیارى – تامین نیروى انسانى موقت واردات و صادرات کودهاى کشاورزى 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 شیخ اشراق ، کوچه پرستار ، بن بست شقایق ، پالك- 6 ، 12 ، طبقه همکف کدپستى 8193686681 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شماره 92/2699/26 مورخ 1399/09/18 نزد بانک کشاورزى شعبه سازمان جهاد کشاورزى اصفهان با کد 2699 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره خانم سهیال حقیقت به شماره ملى 1229223339 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
به مدت 2 سال خانم زهرا حقیقت به شماره ملى 1284597891 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم بهاره نایب زاده به شماره 
ملى 1290692483 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ملیکا محسنى به شماره ملى 1287380824 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 سال آقاى یوسف روغنى ابرى به شماره ملى 1287394965 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1061450)

نشــریه «نیویورکر» با انتشار گزارشــى تحت عنوان 
«تعداد پرســتاران آمریکا رو به اتمام است» به شرایط 
نامساعد بیمارســتان هاى آمریکا و کمبود کادر درمان 

در آنها پرداخت.
این نشریه آمریکایى در شــماره روز چهارشنبه خود در 
گزارشى نوشت: اکنون صدها هزار آمریکایى مبتال به 
کووید-19 در بیمارستان هستند که این تعداد مى تواند 
در بزرگ ترین اســتادیوم ها جا بگیرند و تقریبًا دو برابر 
تعدادى است که در بدترین روزهاى همه گیرى کرونا 
در آوریل و ژوئیه بسترى شده بودند. در سراسر آمریکا 
بیمارســتان ها دچار کمبود پرســتار و پزشک هستند. 
دســتکم نیمى از ایالت ها با کمبود نیرو مواجه هستند 
و بیش از یک سوم بیمارســتان ها در ایالت هایى مانند 

آرکانزاس، میســورى، نیو مکزیکو و ویسکانسین دچار 
کمبود کادر درمان هستند.

«نیویورکر» نوشته است: به طور معمول یک پرستار در 
بخش مراقبت هاى ویژه شاید از دو بیمار وخیم در یک 
زمان مراقبت کند و اکنون برخى از آنها از هشــت بیمار 
به طور همزمان مراقبت مى کنند. از ابتداى همه گیرى 
کرونا، بیمارستان هاى آمریکا شیوه نامه هایى را ابالغ و 
دستگاه هاى تنفس مصنوعى خریدارى کردند و میزان 
مرگ و میر کاهش یافته است. اما اکنون شیوع ویروس 
به حدى شدید است که کمبود پزشکان به مانعى فائق 

نیامدنى در مبارزه با کووید-19 تبدیل مى شود.
اواخر آبان ماه گزارش هایى در مورد اعتصاب پرستاران 
در برخى از نقاط آمریکا منتشر شــد. یکى از پرستاران 

معترض گفتــه بود: کمبــود کادر درمــان و کارکنان 
بیمارستان در حالى احساس مى شود که مراجعه بیماران 
حاد کرونایى بیشــتر و وضعیت آنان در بیمارستان ها 
بدتر مى شــود. شــرکت زنجیره اى ترینتى که مالک 
93 بیمارستان در 22 ایالت آمریکاســت، اعالم کرده 
بود در حالى که روند شیوع ویروس کرونا افزایش یافته 
اعضاى جامعه نگران استعفاى پرســتاران از ادامه کار 

هستند.
آمریکا درحالى شاهد افزایش شیوع کروناست که دولت 
«ترامپ» با توجه به عدم کســب پیروزى در انتخابات 
ریاســت جمهورى 2020 مهار روند کرونا در کشور را 
متوقف کرده و تنها بر ادعاهاى شــکل گیرى تقلب در 

انتخابات متمرکز شده است.

آمریکا با کمبود پرستار و پزشک 
مواجه شده است

قائم مقام سازمان نظام پرســتارى، در ارتباط با انگیزه 
پرستاران براى مهاجرت به خارج از کشور توضیحاتى 

ارائه داد.
عبدا... صفرى گفت: فشار کارى شدید پرستاران هم از 
نظر جسمى و هم روحى روانى آنان را به سمت خستگى 
و فرسودگى زیادى برده بنابراین الزم است هر چه زودتر 
با ورود نیروهاى تازه نفس و جایگزین از این فشار کارى 

کاسته شود.
وى افزود: افزایش نیروى پرستار در مراکز بهداشتى و 
درمانى با بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایت بیماران 

و کاهش عوارض و مرگ و میر بیمارى ها به خصوص 
کرونا ارتباط مستقیم دارد و حتمًا باید هر چه سریع تر با 
شناسایى عوامل کمبود پرستار و جذب نیرو، گام مؤثرى 

در جهت بقاى پرستاران و بیماران برداشته شود.
قائم مقام ســازمان نظام پرستارى کشــور افزود: بى 
توجهى به مطالبات پرستاران سبب سلب انگیزه آنان 
مى شــود و آرامش خیال آنان را براى خدمت خالصانه 
مى گیرد و در برخى موارد این بى توجهى ها حتى سبب 
مهاجرت پرســتاران مى شــود که در بلندمدت باعث 

تشدید بحران کمبود پرستار در کشور مى شود.

بر اساس پژوهشى که انجام شده است، مشخص شده 
میانگین زمان صرف شده براى تلفن هاى هوشمند 
طى همه گیرى کرونا 25 درصــد افزایش را تجربه 

کرده است که حدود 6 تا 9 ساعت است.
در بخش دیگر این پژوهش مى خوانیم که شاهد 55 
درصد افزایش مدت زمان صرف شده در شبکه هاى 
اجتماعى و 45 درصد افزایش در زمان صرف بازى در 

تلفن هاى هوشمند بوده ایم.
در دوران شیوع کرونا بسیارى از افراد تالش کردند از 
طریق وقت گذرانى در شبکه هاى مجازى و دنیاى 
اینترنت حواس خود را پرت کردند، برخى نیز دورکارى 

انجام مى دادند و البته برخى دیگــر نیز وقت خود را 
صرف فیلم و سریال دیدن یا بازى کردند.

بر اســاس این گزارش، 84 درصد افراد در 15 دقیقه 
اول بیدار شــدن تلفن هاى خــود را چک مى کنند و 
بسیارى از پاســخ دهندگان نیز گفتند که به استفاده 
مداوم از تلفن همراه خود اعتیاد پیدا کرده اند. حدود 
74 درصد پاسخ دهندگان تأیید کردند که جدا شدن از 
تلفن همراه براى آنها مهم است، حدود 73 درصد نیز 
تأیید مى کنند که اگر زمان کمتــرى را با تلفن هاى 
هوشمند خود بگذرانند، احســاس آرامش بیشترى 

خواهند داشت.

مؤسسه ملى تحقیقات سالمت دانشگاه علوم پزشکى 
تهران، راهنماى پاســخ به این پرسش که آیا گرفتن 
اثرانگشت و استفاده از استامپ خطر ابتال به کووید- 19 

را باال مى برد یا خیر، منتشر کرده است.
از قدیم اســتفاده از جوهر و اثر انگشت در جهان رایج 
و مورد استفاده بوده اســت. اما با پیشرفت تکنولوژى، 
استفاده از اسکن اثر انگشت جایگزین جوهر و استامپ 
شده اســت. در هر دو صورت، فرد الزم است انگشت 
خود را در سطحى پرتماس قرار دهد. همانطور که بارها 
در موارد مختلف تأکید شده است، براى کاهش خطر 
انتقال بیمارى کووید- 19 الزم است تا جاى ممکن از 
لمس سطوح پرتماس جلوگیرى شود. بنابراین واضح 
اســت که این دو موضوع، یعنى لزوم اســتفاده از اثر 

انگشت و عدم تماس سطوح مشکوك، در تناقض با 
هم قرار دارند. بر اساس مقاالتى که منتشر شده است، 
استفاده از این روش ها حتى قبل از این پاندمى مورد 
بحث و سئوال محققین بوده است. چرا که سطوح پر 
تماس اساسًا منشأ انتقال بسیارى از آلودگى هاست. به 
همین دلیل بسیارى از محققان مخالف اینگونه احراز 

هویت افراد هستند.
در زمینه کووید- 19 نیز به نظر مى رســد استفاده از 
اســتامپ و یا هر نوع ابزار براى گرفتن اثر انگشت به 
منظور احراز هویت، خطر انتقال ویروس کرونا به افراد 
دیگر را افزایش مى دهد. به همین علت توصیه شده در 
این دوران تا جاى ممکن از روش هاى دیگرى (مثًال 

اسکن صورت، چشم و...) استفاده شود.

کمیته بحران گردشگرى جهانى UNWTO در آخرین 
جلسه خود در سال 2020 به این نتیجه رسید که نمى توان 
گردشگرى را تا پایان فرایند واکسیناسیون متوقف کرد و 
سفرهاى مسئوالنه و ایمن، بهترین راهکار براى احیاى 

این صنعت مهم است.
آخرین جلسه کمیته بحران گردشگرى جهانى سازمان 
جهانى گردشگرى  در سال  2020 به صورت مجازى و با 

میزبانى پرتغال برگزار شد. 
«زوراب پولولیکاشویلى»، دبییرکل UNWTO از دولت 
ها و ســازمان هاى بین المللى خواست به صورت آشکار 

اعالم کنند که سفر ایمن امکانپذیر است و گردشگرى را 
مى توان در قالب سفرهاى مسئوالنه، احیا کرد. جلسه با 
یک پیام حمایتى از سوى باالترین مقام نهادهاى اروپایى 

شروع شد.
با شــروع واکسیناســیون ویروس کووید- 19، کمیته، 
جلســه ویژه اى در مورد ســفرهاى برون مرزى پس از 
واکسیناسیون برگزار کرد. اعضاى کمیته تأکید داشتند 
که با توجه افزایش اعتماد ناشى از موفقیت هاى اخیر در 
زمینه تولید واکسن، بخش گردشگرى نمى تواند منتظر 
تکمیل شدن فرایند واکسیناسیون در تمام کشورها بماند.

گردشگرى جهان منتظر واکسیناسیون نخواهد ماند

علت مهاجرت پرستاران ایرانى

افزایش وابستگى به تلفن همراه در دوران کرونا

گرفتن اثر انگشت منجر به انتقال کرونا مى شود؟
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استفاده زیاد از لپ تاپ یا تلفن همراه و همچنین مدیریت میزان استفاده از 
این وسایل، دغدغه بسیارى از افراد است. محدود کردن زمان استفاده از 
این وسایل با وجود آسیب ها و مضراتى که به همراه دارد، یک مسئله مهم 

است که با هدف گذارى و ایجاد محدودیت ممکن مى شود.
درست اســت که این روزها اخبار متفاوتى از تحوالت مختلف در جهان 
مى شــنویم اما یک خبر ثابت همچنان تکرار مى شــود: کرونا و تعداد 
مبتالیان و کشته هاى آن. بعد از گذشت نزدیک به یکسال که از شیوع این 
بیمارى مى گذرد  همچنان توصیه مى شود که در خانه بمانیم و به همین 
دلیل بخش بزرگى از فعالیت هاى ما تعطیل شــده است. در این روزها 
بخش عمده اى از فعالیت هاى ما چه با هدف سرگرم شدن، چه با هدف 
کار از منزل شامل خیره شدن به صفحه موبایل، لپ تاپ مى شود. باالخره 

باید این وقت را یک طورى پر کرد!
اما توجه داشته باشیم که این اتفاق مى تواند زندگى ما را تحت تأثیر قرار 
دهد. حاال شاید وقت مناسبى باشــد که بعد از مدت ها کمى سم زدایى 
دیجیتالى انجام دهیم، از جهان دیجیتال فاصله بگیریم و نفســى تازه 
کنیم. البته که هیچکس از ما انتظار ندارد در این شرایط اینترنت را ترك 
کنیم چون در عمل ناممکن است اما مى شود برخى عادات غلط در این 

زمینه را اصالح کرد.
مطالعات علمى نشان مى دهند که گذراندن زمان زیاد در فضاى دیجیتال 
بر سالمت روان، الگوى خواب و طراوت جسمى اثر منفى دارد. به زمانى 
که روزانه صرف گوشى یا لپ تاپ مى کنید نگاه کنید، حتمًا خودتان هم 
تعجب خواهید کرد که چگونه این مقدار از زمان خود را با این وسایل تلف 
مى کنید. حتى زمانى که مى خواهید بخوابید یک دفعه به خود مى آیید و 
مى بینید ساعت هاست سرتان در گوشى است و صبح هم باید بیدار شوید!

حواستان باشد که روزانه به چه جاهایى سر مى زنید. اینستاگرام، ایمیل، 
شبکه هاى اجتماعى، پیام رسان ها برنامه هایى با بیشترین میزان استفاده 
اســت. برنامه ریزى کنید که روزانه قرار است چه زمانى را براى هرکدام 
اختصاص دهید. اجازه ندهید که استفاده شما از این فضا بدون برنامه باشد. 
وقتى برنامه ریزى را شــروع مى کنیم تازه متوجه مى شویم که اعتیاد به 
اینترنت یعنى چه! در آغاز خیلى دشوار است که تنظیم کنیم چند دقیقه از 
چه فضایى استفاده کنیم اما به مرورزمان فرایند سم زدایى پیش مى رود 
و کنترل بیشــترى روى رفتار و نحوه استفاده از اینترنت خواهید داشت. 
واقعًا الزم نیســت همه برنامه ها یا همه قسمت هاى فضاى مجازى را 
هرروز چک کنیم. مى توانید یک تقویم عالمت بزنید که چه روزى سراغ 
چه فعالیتى بروید. برخى دیگر از فعالیت ها که نیاز به بررسى روزانه دارند 
در ساعات مشخصى انجام دهید و به قرارى که با خود مى گذارید پایبند 
باشید. براى مثال مى توانید شــب ها 20 دقیقه اخبار روز را چک کنید نه 
اینکه ساعت ها به صورت بى هدف در سایت هاى مختلف وقت بگذرانید. 
مثًال مى توانید براى شبکه هاى اجتماعى که بار تفریحى و فراغتى دارند 
15 دقیقه وقت بگذارید و از چرخیدن بى هدف در این فضاها پرهیز کنید. 

در مورد سایر فعالیت ها هم این مسئله صدق مى کند.
واقعًا آیا الزم اســت تلفن همراه خود را همه جا ببرید؟ وقتى دســتگاه 
موبایل شما شارژ مى شود هیچ دلیلى ندارد که باز هم در حال استفاده از 
آن باشید. برخى تحقیقات نشان مى دهند افرادى که تلفن همراه خود را 
باالى سرشان مى گذارند و یا به اتاق خواب مى برند خواب کمترى دارند. 
در مجموع صفحه گوشى ضد خواب است. نور صفحه، اخبار و داده هایى 
که قبل از خواب مى خوانیم و مــى بینیم همه و همه روى کیفیت خواب 
ما اثر مى گذارند. نزدیکى تلفن همراه به ما در هنگام خواب مى تواند آدم 

را وسوســه کند، حتى برخى افراد نصف شب بیدار مى شوند و سرى هم 
به گوشى مى زنند! فضاهاى بدون گوشــى خلق کنید مثًال هنگامى که 
مى خواهید بخوابید و یا وقتى قرار است سر سفره باشید با خانواده قرارداد 

کنید که همه گوشى هایشان را کنار بگذارند.
ســایت ها و شــبکه هاى اجتماعى مختلف جورى طراحى شده اند که 
وقت بیشترى از ما را بگیرند. البته ســود آنها در استفاده بیشتر ما از این 
برنامه ها است براى همین مدام چیزهاى جالب و گزینه هاى جدیدى به 
فضاهاى خود اضافه مى کنند تا ما را به استفاده هرچه بیشتر از خود ترغیب 
کنند. دو قالب اصلــى که تحقیقات این حوزه بــه آن پرداخته اند یکى 
اهداف مصنوعى است و دیگرى رســانه هاى بدون اصطکاك. اهداف 
مصنوعى شــامل موضوعاتى مانند بازى هاى دیجیتال، تعداد الیک و 
دنبال کننده مى شود. واقعیت این است که اینها همیشه اهدافى هستند 
که آخر ندارند. یک بازى دیجیتال مى تواند ســال ها ادامه داشته باشد و 
به پایان نرســد، تالش براى جلب الیک و دنبال کننده هم حد نهایت 
ندارد براى همین تا بى نهایت مى توان زمان ما را به خود اختصاص دهد. 
مفهوم رسانه هاى بدون اصطکاك هم به آن دســته از رسانه اى مانند 
یوتیوب گفته مى شود که بعد از تمام شدن یک ویدیو به صورت خودکار 
ویدیوى بعدى را نمایش مى دهــد. یکى از بزرگ تریــن کارهایى که 
بسیارى از شرکت ها انجام داده اند حذف نشــانه هاى توقف است. تمام 
شــدن یک متن یا یک ویدیو یعنى شروع شــدن بعدى و این یعنى تا 
بى نهایت مى توان به تماشا نشست. براى همین بهتر است انواع کانال ها 
و فضاهاى غیرضرورى که در آنها عضو هستیم را خاموش کنیم تا مدام 
در معرض پیام هاى وسوسه کننده براى دیدن کلیپ، تصویر یا محتواى 

جدید قرار نگیریم.

چشم از صفحه لوازم دیجیتال برنمى دارید؟ 
وقتش رسیده کارى کنید!

سن و تاریخچه پزشــکى فرد از عوامل شدیدتر شدن بیمارى 
کووید-19 هســتند و به نظر مى رســد مردان نسبت به زنان 
در معرض خطر بیشــترى هســتند. اما دانشــمندان پاسخ 
زیادى براى توضیح انواع مختلــف تجربیات مردم با ویروس 
کووید-19 ندارند. بســیارى از افراد هیچ عالیمى ندارند، اما 
برخى دیگر براى نفس کشیدن هم مشکل دارند، دچار سکته 
مغزى مى شوند، یا دچار عوارض جدى مى شوند و البته برخى 

مى میرند.
مریم مراد، ایمونولوژیست سرطان از دانشکده پزشکى ایچان 
در مانت سیناى شهر نیویورك مى گوید: «افرادى که به بیمارى 
شدید مبتال مى شوند وجه اشتراك دارند؛ یک واکنش التهابى 
بسیار شدید.» پاسخ ایمنى بدن مى تواند از بین برود و در تالش 

نادرست براى اصالح، آسیب التهابى وارد کند.
دانشــمندان شــروع به انتخاب عوامل سیســتم ایمنى بدن 
کرده اند که به نظر مى رســد در یک دوره شدید کووید-19 
اثراتشــان از بین مــى رود. به عنــوان مثال، یک مشــکل 
مى تواند با اینترفرون هاى نوع یک به وجود آید؛ پروتئین هایى 
که پاسخ ایمنى اولیه به متجاوز را شروع مى کنند و موجب تولید 

آنتى بادى هاى تخریب کننده پاتوژن مى شوند.
بیماران با کووید-19 شدید مى توانند پاسخ اینترفرون ضعیفى 
داشته باشند. در بعضى از بیماران مشکالت ژنتیکى مى تواند 
در تولید اینترفرون تداخل ایجاد کند. در برخى دیگر، سیستم 

ایمنى بدن پروتئین ها را ناتوان مى کند.
در عین حال، برخى از افراد به شــدت بیمار سایر واکنش هاى 
ایمنى اولیه بدن را بسیار شدید بروز مى دهند. مراد و همکارانش 
چهار پروتئین ایمنى را که در التهاب نقش دارند، در حدود 1500 

بیمار بسترى شده با کووید-19 اندازه گیرى کردند.
محققان گزارش دادند که حتى با درنظر گرفتن ســن، جنس 
و بیمارى هاى زمینه اى، سطح باالى دو پروتئین اینترلوکین 
6 و تى ان تى آلفا نشان مى دهد که یک بیمار ممکن است دچار 

بیمارى شدیدى شود که احتماًال به مرگ بیانجامد.
ممکن است افرادى عالیم خفیف داشته باشند یا اصًال عالمت 
نداشته یا درجاتى از ایمنى قبلى را نشان دهند. برخى از افرادى 
که در معــرض ســارس-کووید-2 قرار نگرفتــه اند داراى 
گلبول هاى سفید خونى به نام سلول هاى تى شکل هستند که 

به هر حال ویروس را تشخیص مى دهند.
محققان گزارش دادند که به نظر مى رسد این شرایط به دلیل 
سرماخوردگى هاى گذشته ناشى از ویروس هاى کرونا به وجود 
آید. آنها حدس زدند که این سلول تى شکل موجود ممکن است 

دلیل اختالف در شدت بیمارى کووید-19 باشد.

چرا بعضى افراد کرونا 
مى گیرند و بعضى نمى گیرند؟ 

اگر مى خواهید که تا صد سال زنده باشــید، باید همچون افراد سالم مناطقى 
زندگى کنید و غذا بخورید که ثابت کرده اند مى توانند تا صد سال زندگى کنند.

 جزیره اوکینــاوا، واقع در جنوب ژاپــن در اقیانوس آرام، با نرخ متوســط 68 
فرد باالى صد ســال در هر صد هزار نفر یکى از «محدوده هاى آبى» جهان 
به شــمار مى رود. مناطقى که طبق تعریف مردم در آنها بیش از دیگر نواحى 

عمر مى کنند.
ساکنان این شهر پیش از شروع غذا یک جمله را مرور مى کنند؛ «زمانى که شکم 

80 درصد پر شد، باید دست از غذا کشید.»
تحقیقات نشان مى دهد که تقریبًا 15 تا 20 دقیقه طول مى کشد تا مغز بتواند 
ظرفیت معده را ثبت کند و آرام غذا خوردن همراه با پرهیز از پرخورى مى تواند 
به این امر کمــک کند. به عبارت دیگــر اگر وقتى فکــر مى کنید 80 درصد 
سیر هستید غذا را کنار بگذارید، در واقع 100 درصد سیر هستید فقط هنوز آن 

را نمى دانید.
در حالى که مطابق توصیه وزارت بهداشت ایاالت متحده میزان کالرى الزم 
براى هر فرد بالغ بین 1600 تا 2400 کالرى براى زنان و دو تا سه هزار کالرى 
براى مردان اســت، افراد امروزه تا 3600 کالــرى در روز مصرف مى کنند که 

افزایشى 24 درصدى را در مقایسه با نیم قرن پیش نشان مى دهد.
دکتر برایان وانســینک که صاحب تالیفاتى در زمینه رابطه ذهن و غذا اســت 
مى گوید بین زمانى که ما مى گوییم سیر شــده ایم و زمانى که یک اوکیناوایى 
مى گوید دیگر گرسنه نیستم تفاوت معنادارى به لحاظ میزان کالرى مصرف 

شده وجود دارد.
اوکیناوایى ها از یک رژیم غذایى مملو از سبزیجات استفاده مى کنند و وعده هاى 
غذایى آنان بیشتر شامل لوبیاى سرخ شده، اسفناج، سبزى، سیب زمینى شیرین 
و توفو است که همگى از مواد مغذى سرشار هستند. ویتامین ها و مواد معدنى 
موجود در این وعده هاى غذایى مى تواند ســطح قند خــون را کاهش دهد و 

سالمتى سیستم ایمنى بدن را بهبود بخشد.
هرچند اوکیناوایى ها گوشت نیز مصرف مى کنند، با این حال این موارد بخش 

کوچکى از رژیم غذایى آنان را تشکیل مى دهد.
محققان مى گویند عادات کوچک غذایى هچون آرام غذا خوردن، صرف وعده 
در بشقاب هاى کوچکتر، نوشیدن در لیوان هاى بلندتر و تمرکز بر غذا خوردن با 
خاموش کردن تلویزیون یا دستگاه هاى دیجیتالى دیگر از عواملى است که در 

عمر طوالنى تاثیر مى گذارد.

وجود حافظه پوستى، خطر آسیب دیدگى بیشتر پوست را با گذشت زمان تعیین 
مى کند. آسیب به DNA سلول ها زیاد مى شود و با گذشت زمان متوقف کردن 
آن دشوار خواهد شد. حافظه پوستى واقعى بوده و فقط یک اصطالح شاعرانه یا 
نام یک رمان نیست و پدیده اى است که متخصصین پوستى به آن توجه بیشترى 
مى کنند. حافظه پوست با قرار گرفتن در معرض آفتاب و آسیب هایى که بعداً رخ 

مى دهد، ارتباط دارد. 
حافظه پوستى پدیده اى بسیار جالب است البته همانند حافظه مغزى نیست. در 
عوض ما در مورد این واقعیت صحبت مى کنیم که اگر پوست در معرض آفتاب 
زیادى قرار بگیرد، در آینده بیشــتر در معرض آســیب هاى پوستى قرار خواهد 

گرفت.
به عبارت دیگر کسانى که در برابر آفتاب محافظتى ندارند، پس از سال ها ضایعاتى 
روى پوست شان نمایان خواهد شد. بزرگ ترین مشکل اینجاست که این ضایعات 
بعضى مواقع مى توانند خوش خیم باشند یا در برخى موارد دیگر، پیش سرطانى 

یا حتى سرطانى باشند.

اشعه ماوراءبنفش حاصل از نور خورشید از ضخامت پوست عبور کرده و به دو نوع 
تابش مختلف تقسیم مى شود که عبارتند از UVA و UVB. اشعه UVA قادر است 
از طریق ابر و حتى شیشه عبور کرده و به الیه میانى پوست برسد. این نوع از اشعه، 
با نفوذ بسیار عمیق در فرآیند هاى پیرى ناشى از نور آفتاب و لکه هاى خورشیدى 
مرتبط است. به همین ترتیب، مى تواند با آسیب به DNA و جهش سلولى؛ باعث 

سرطان پوست شود.
اشعه UVB مسئول آفتاب سوختگى است زیرا آنها توانایى نفوذ به پوست را ندارند 
و فقط به اپیدرم مى رسند؛ با وجود این، ممکن است مربوط به سرطان پوست نیز 

شوند. بنابراین باید خود را در برابر هر دو نوع اشعه محافظت کنید.
مفهوم حافظه پوستى مبتنى بر این واقعیت است که این اشعه ها DNA سلول ها 
را تغییر مى دهند. در ابتدا آنچه اتفاق مى افتد این است که آسیب به DNA خود 
ترمیم مى شود. با این حال و با گذشــت زمان خسارات افزایش یافته تا به جایى 
مى رسد که جبران ناپذیر خواهد شــد. هنگامى که روند جبران سلول به پایان 

مى رسد، سرطان ظاهر مى شود.

هیچ چیز بهتر از یک دوش آب گرم در پایان یک روز طوالنى کارى نمى تواند 
خستگى ما را در بیاورد؛ اما اگر یک بار دوش آب سرد را امتحان کنید نظرتان 
عوض مى شود. در واقع وقتى مى خواهید از حالت روحى و جسمى خاصى خارج 
شوید، دوش آب سرد مانند سوییچ تغییر سریع احواالت مى ماند. از تسکین درد 

گرفته تا مزایاى مغزى از جمله اثرات اثبات شده  دوش آب سرد هستند. 
اگر مى خواهید وقتى صبح از خواب بیدار مى   شوید انرژى بیشترى داشته باشید 
به جاى قهوه، دوش آب ســرد را امتحان کنید. بر اساس یک مطالعه در مجله 
فیزیولوژى کاربردى، «دوش آب سرد باعث آزاد شدن نوراپى نفرین از سیستم 
عصبى سمپاتیک مى شود.» نورافى نفرین انتقال دهنده عصبى است که مغز 
شما را فعال مى کند، انرژى را افزایش مى دهد، شــما را هوشیارتر مى کند و 

تمرکز را باال مى برد.
عالوه بر افزایش انرژى و هوشیارى، شما با دوش آب سرد تغییر خلق و خوى 
را نیز تجربه خواهید کرد. مطالعه اى که در سال 2008 در تئورى هاى پزشکى 
منتشر شد، نشان مى داد دوش آب سرد افسردگى و اضطراب را کاهش مى دهد. 

نویسندگان آن مطالعه نوشتند: «با توجه به تراکم باالى گیرنده هاى دماى سرد 
در پوست، دوش سرد تکانه هاى الکتریکى را فریب مى دهد و آنها را از انتهاى 
عصب محیطى به مغز نمى فرستد که مى تواند منجر به اثر ضد افسردگى شود.»

بر اساس یک مطالعه در سال 2014، ثابت شــده است که آب سرد درمانى به 
طور مؤثرى درد و التهاب را کاهش مى دهد و همچنین میزان زمان الزم براى 
بهبودى بدن از فعالیت بدنى را کوتاه مى کند. در واقع محققان دریافتند که شناى 
منظم زمستانى در دماهاى سرد «درد روماتیسم، فیبرومیالجى یا آسم را تسکین 

مى دهد و این موضوع باعث بهبود سالمت عمومى در شناگران مى شود.
در چه زمانى بیشتر از حاال به سیستم ایمنى بدن قوى نیاز داشتیم؟ در دوره شیوع 
ویروس کرونا ما بیشــتر از هر زمان دیگرى به افزایش قدرت سیستم ایمنى 
بدن مان نیاز داریم. بر اساس مطالعه اى در سال 2016 افرادى که دوش سرد 
مى گیرند، 29 درصد کمتر احتمال دارد که بیمار شوند. دوش آب سرد یک راه 
ایمن براى سالم ماندن است و تعجب آور خواهد بود اگر بگوییم تا 50 درصد به 

افزایش قدرت سیستم ایمنى بدن کمک مى کند.

راز عمر طوالنى دریک جزیره ژاپنى 

چیزى درباره حافظه پوستتان مى دانید؟

وقتى  باید دوش آب سرد بگیریم
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مدیر تحقیق و توسعه شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
گفت: با توجه به ظرفیت هاى مختلــف موجود داخلى 
درحال حاضر 80 درصد نیازهاى ذوب آهن بومى سازى 
شده  است و ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولیدکننده 
صنایع فوالدى در مقیاس انبوه در کشور، تالش بسیارى 
براى بهره گیرى از ظرفیت دانشگاه ها جهت بومى سازى 

انجام داده است.
مرتضى شیرین پرور با اشاره به اینکه طى سال هاى اخیر، 
فرآیندها و فعالیت هاى تحقیق و توسعه مورد اقبال ویژه  
مدیریت شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان قرارگرفته 
 است، اظهار کرد: بر این اســاس ذوب آهن اصفهان با 
سابقه اى بالغ بر 50 سال فعالیت و داشتن واحد تحقیق و 
توسعه اى با عمرى بیش از 30 سال، از امکان بهره مندى 
از مزایاى فرآیندهاى مذکور و قرار گرفتن در جایگاه ویژه 
و مطلوب، طى سال هاى اخیر تالش هاى بسیارى در این 

خصوص انجام داده است.
وى افــزود: در واحــد تحقیــق و توســعه ذوب آهن 
فعالیت هاى تحقیق و توســعه در زمینه هایى همچون 
طرح ها، پروژه ها و فعالیت هاى بومى ســازى قطعات، 
تجهیزات، فرآیندها و طرح هــا، فعالیت هاى مرتبط با 
توســعه محصول و فعالیت هاى مرتبط با حل مسئله و 
بهبود فرآیندهاى کارى و همچنین ارتقاء سطح ایمنى، 
بهداشت و محیط زیست، بازیافت پسماندها و همچنین 
در زمینه  منابع انسانى، بازار و مالى و همچنین طرح ها، 

پروژه ها و فعالیت هاى مرتبط با تعامالت پژوهشــى -
اجتماعى در حال پیگیرى و انجام است که بر این اساس 
بخش وسیعى از فعالیت ها بر تعریف و اجراى پروژه هاى 

مختلف متمرکز است.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
همچنین، در خصوص تعامالت پژوهشى-اجتماعى و در 
راستاى انجام رسالت هاى اجتماعى به ارتباط با دانشگاه ها 
و به صورت ویژه حمایــت از پایان نامه هاى تحصیالت 

تکمیلى اشاره کرد.
وى تأکید کرد: ایــن حمایت ها و اقدامــات با اهدافى 
همچون پیش مطالعه جهت بررســى امــکان اجراى 
پروژه هاى بزرگ (اســتفاده در فاز مطالعات پروژه ها)، 
آشنایى صنعت با علوم و فن آورى هاى جدید، شناسایى 
و حل مسائل و مشــکالت کوچک و تشویق و ترغیب 
کارشناســان شــرکت جهت ارتقاى ســطح علمى در 
راستاى توانمندسازى Problem Solving، انجام 
رسالت هاى اجتماعى در زمینه هایى همچون ایجاد امکان 
آشنایى دانشجویان دانشــگاه ها و موسسات آموزشى با 
صنعت در راستاى توانمندســازى، ایجاد امکان آشنایى 
اساتید دانشگاه با صنعت، بازنگرى و بهبود سرفصل هاى 
درسى به منظور تدوین دوره هاى درسى صنعتى مورد نیاز، 
شناسایى نخبگان دانشگاهى متعهد جهت بررسى امکان 
بکارگیرى و حضور در صنعت، ارتقــا و بهبود مرزهاى 
دانش و قابلیت استخراج مقاالت در مجامع علمى با نام 

ذوب آهن اصفهان در حال پیگیرى است.
شیرین پرور درباره میزان تعامل مجموعه ذوب آهن با 
شــرکت هاى دانش بنیان جهت بومى سازى، توضیح 
داد: شــرکت هاى دانش بنیان، بنگاه هاى تحقیقاتى _ 
اقتصادى هستند که فعالیت آن ها بر مبناى بکارگیرى 
جنبه هاى مختلف دانشى، عملیاتى کردن نتایج تحقیقات 
کاربردى و تولید محصول از ایده هاى علمى است. بر این 
اساس در بسیارى موارد که تامین نیازمندى هاى صنعتى 
مستلزم استفاده از جنبه هاى مختلف علمى و مبتنى بر 
دانش اســت، با توجه به ظرفیت هاى مختلف موجود از 
قبیل منابع انسانى نخبه، منابع علمى-صنعتى مکفى، 
تجهیزات پیشرفته، نرم افزارها و سخت افزارهاى علمى 
و صنعتى، ادوات، تجهیزات و ماشــین آالت پیشرفته، 
سیستم هاى اندازه گیرى دقیق و ســایر امکانات مورد 
نیاز که ابــزار کار در فرآیندهاى بومى ســازى صنعتى 
هستند، این شرکت ها قابلیت همکارى و حضور در انجام 
طرح هاى بومى سازى را دارا بوده و در پروژه هاى متعدد از 

توانمندى این شرکت ها بهره بردارى شده است.
وى تصریح کرد: ذوب آهــن اصفهان با درك و پذیرش 
این واقعیت از ســالیان قبل و حتى از زمان تاســیس با 
ایجاد ظرفیت هاى الزم نه  تنها در امر بومى سازى ادوات، 
تجهیزات و قطعات مــورد نیاز خود اقــدام کرده، بلکه 
در بسیارى موارد و بر اســاس نیاز، با انعقاد قراردادهاى 
تحقیقاتى با زمینه بومى سازى از کمک و همکارى این 

شرکت ها به نحو موثرى بهره برده است.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
یادآور شد: در این خصوص مى توان به قراردادهاى منعقد 
شده با شرکت هاى دانش بنیان مستقر در شهرك علمى 
و تحقیقاتى شــیخ بهائى اصفهان، پارك هاى علمى و 
فناورى در کشور، شرکت هاى مورد حمایت و مستقر در 
ســتادهاى علمى مختلف همچون ستاد علمى معاونت 
فن آورى ریاست جمهورى، شرکت هاى وابسته به مراکز 

علمى و پژوهشى در کشور و ... اشاره کرد.
وى همچنین دربــاره تعامــل مجموعــه ذوب آهن با 
دانشگاه ها، گفت: رسالت تعریف شده دانشگاه ها، به عنوان 
مراکز علمى و پژوهشى، تولید دانش و انتقال آن به منابع 
انسانى اســت، بنابراین با توجه به ماموریت تعریف شده 
براى دانشگاه ها و بر اســاس ظرفیت ها و امکانات موجود 
در این مراکز قطعا از آن ها در جایگاه داشتن خروجى هاى 
بومى سازى به نحوى که منجر به تولید محصول شود، در 
کنار شرکت هاى دانش بنیان به عنوان پشتیبان علمى این 

مراکز، انتظار بر همکارى موثر بوده است.
شــیرین پرور افزود: به طور قطع دستیابى شرکت هاى 
دانش بنیان بــه منابع علمــى جهت تبدیــل آن ها به 
فن آورى ها و دانش ســاخت و تولیــد از طریق مراکز 

علمى-پژوهشى همچون دانشگاه ها میسر است.
وى با بیان اینکــه صنایع مختلف بــا تعریف طرح ها و 
پروژه هاى بومى سازى امکان هدایت ظرفیت هاى علمى 

موجود در دانشــگاه ها به منظور انجــام موثر و مطلوب 
پروژه ها را دارند، اظهار کــرد: ذوب آهن اصفهان نیز به 
عنوان اولین تولیدکننده صنایع فوالدى در مقیاس انبوه 
در کشور، تالش بسیارى را در تحقق این امر و در نتیجه 

بهره مندى از نتایج حاصله صرف کرده است.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
گفت: در این خصوص و در ارتباط با دانشگاه ها و مراکز 
علمى و پژوهشــى کشــور تالش ما عالوه بر استفاده 
از ظرفیت هایــى که امــکان نتیجه گرفتــن در زمینه 
بومى سازى را دارند، بهره مندى از ظرفیت هاى علمى این 

مراکز با انعقاد قراردادهاى مطالعاتى و تحقیقاتى است.
وى درباره میزان وابستگى این شرکت به واردات و ورود 
به فرایند بومى سازى، توضیح داد: صنعت ذوب آهن در 
دهه چهل خورشیدى و توسط اتحاد جماهیر شوروى به 
عنوان یکى از کشورهاى صاحب فن آورى صنایع سنگین 
وارد ایران شد. در آن دوران، تامین نیازمندى هاى صنعتى 
صرفا از طریق کشورهاى خارجى صورت مى گرفت، اما 
بعد از پیروزى انقالب اســالمى در سال 1357 و عزم و 
اراده مسئوالن نظام مبنى بر سوق دادن کشور به سمت 
استقالل و قطع وابستگى، شرایط الزم در این خصوص 

مهیا شد.
شیرین پرور ادامه داد: بر این اســاس بسیارى از مراکز 
صنعتى با اتکا به توان داخلى در این مراکز و اســتفاده از 
امکانات متنوع و متعدد علمى و صنعتى در کشور، اقدام 

به برطرف کردن نیازهاى خود که منشأ تأمین خارجى 
را داشت، کردند.

وى تأکید کرد: ذوب آهن اصفهان با بهره مندى از وجود 
کادرى متخصص و مجرب و داشتن امکانات فراوان بر 
اساس اعتقاد و باور کلى حاکم در کشور در این خصوص 
قدم هــاى موثرى را برداشــت به نحوى کــه امروز در 
بسیارى از جنبه هاى کارى به صورت کامل خودکفا شده 

است.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان 
در این خصوص به موضوع فرآیند تولید فوالد به روش 
کوره بلند-کنورتر اکسیژنى اشــاره کرد و گفت: در حال 
حاضر نه تنها قادر به راه اندازى و نصب تجهیزات تولید 
فوالد به این روش شده ایم، بلکه در مواردى با بهینه سازى 
و اصالح در برخى فعالیت ها نسبت به بومى سازى فرآیند 

و اجراى چند طرح در کشور اقدام کرده ایم.
وى تأکید کرد: در زمینه بومى سازى قطعات و تجهیزات 
با توجه به سهولت دسترسى و جنبه هاى اقتصادى، مشابه 
با بسیارى از کشورهاى صاحب فنا ورى در برخى موارد، 
تامین برخــى نیازمندى ها همچنان از خارج از کشــور 
صورت مى گیرد، اما در مواردى که امکان تامین از خارج 
از کشور به دالیل مختلفى همچون تحریم وجود نداشته 
باشد، با توجه به ظرفیت هاى مختلف موجود داخلى اقدام 
الزم صورت گرفته که بر این اساس بالغ بر 80 درصد از 

نیازها بومى سازى شده اند.   

مدیر تحقیق و توسعه شرکت سهامى ذوب آهن اصفهان:

80 درصد نیازهاى ذوب آهن اصفهان بومى سازى شده است

بدون شرح 


