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تأثیر گرانى بر کوتاه قدى ایرانیانجزئیات قتل در پمپ بنزین گوگدچرا «کتاب باز» سروش صحت متوقف شد؟قوچ اصفهان در «تور» شکارچیان خارجى اصفهانى ها معادالت قهرمانى را آشکارتر مى کنند اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

کودکان را در 
فضاى بى انتهاى 
مجازى رها نکنیم

اومیکرون در 2 هفته اصفهان را فرا مى گیرد
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حجم خالى 
سد زاینده رود به
 87 درصد رسید

کودکان و نوجوانان امروزى با طیف وسیعى از بازى هاى رایانه اى، 
کنسولى و تبلت آشنا هستند درحالى که کودکان دیروز دنیایشان را با 

قایم باشک، گرگم به هوا و هفت سنگ پیوند مى زدند.
وقتى نزد کودکان و نوجوان امروزى بازى هاى گذشته را یادآورى 

مى کنیم، نه تنها خوشحال نمى شوند بلکه به گفته خودشان...

مدیر سد زاینده رود گفت: 13 درصد سد زاینده رود 
ذخیــره آب دارد و بــا وجود بارش هــاى اخیر

 87 درصد سد زاینده رود خالى است.سید مجتبى 
موسوى نائینى گفت: اکنون 25 درصد از متوسط 
بارش یکســال زراعى در کوهرنگ در این مدت 
ثبت شده و 75 درصد دیگر آن باقى مانده است. 
در حالى که به صــورت میانگیــن 30 درصد از 

بارش ها تا این زمان باید دریافت مى شد.
موســوى نائینى گفت: ایــن بارش ها در حوضه 
زاینده رود که با خشــکى ممتد روبــرو بوده به 
سختى تأثیر خود را نشــان مى دهد و به همین 

دلیل انتظار تغییر شدید در...
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هشدار مقامات پزشکى و توصیه هاى استاندار براى مقابله با سویه جدید ویروس کرونا

عملکرد طارمى از زاویه اى دیگر 
رســانه پرتغالى به حمایت از مهدى طارمى پرداخت و از اثرگذارى او 
در تیم پورتو نوشت. طارمى در 10 مسابقه اخیر خود براى پورتو گلزنى 
نکرده و همین مســئله باعث شده تا هر روز رســانه هاى پرتغالى در 
خصوص ناکامى او صحبت کنند. البته پس از صحبت هاى مربى پورتو 
و حمایت او از ستاره کشورمان، لحن رسانه هاى مشهور پرتغالى نیز 

تغییر کرده و آنها نیز به حمایت از طارمى پرداختند...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

ماهانه 1000 نفر
 به بیمارستان 

سوانح سوختگى 
مراجعه مى کنند

آمادگى اصفهان براى پاسداشت حضور پناهندگان لهستانى 
جنگ جهانى در این شهر
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پیاِم «نیازمند» از پرتغال؛ پیاِم «نیازمند» از پرتغال؛ 

 مى خواهم بمانم و  مى خواهم بمانم و 
بجنگم

2

3

رئیس سازمان امداد و رئیس سازمان امداد و 
نجات جمعیت هالل احمر نجات جمعیت هالل احمر 

کشور خبر داد؛کشور خبر داد؛

جاده  هاى جاده  هاى 
اصفهان، در اصفهان، در 

صدر مأموریت  صدر مأموریت  
هالل احمرهالل احمر

سرپرست منطقه آزاد سرپرست منطقه آزاد 
کیش تشریح کرد؛کیش تشریح کرد؛

جزئیاتجزئیات
اجراى طرح اجراى طرح 
جدید بنزینىجدید بنزینى
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سیروان خسروى؛ سیروان خسروى؛ 
بازیگرنسبتاً موفقى که بازیگرنسبتاً موفقى که 
خواننده موفقى است!

اداره کل امور اقتصادي و دارایی استان اصفهان در نظر دارد ساختمان با مشخصات ذیل را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده 
با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ) با شماره مزایده   2000003356000006 به فروش برساند. متقاضیان 
مى توانند همه روزه از تاریخ 1400/9/25 لغایت 1400/10/15 جهت دریافت مدارك شــرکت در مزایده اقدام نمایند . شرکت 
کنندگان در مزایده مى توانند اطالعات کامل مزایده را از طریق سایت www.setadiran.ir به صورت رایگان دریافت نمایند، 

یا جهت کسب اطالعات بیشتر با آقاى جدیدى  با شماره تلفن همراه  09122024106 تماس حاصل نمایند.
قیمت پایه کارشناسى :

بر اساس ارزیابى کارشناسان رسمى دادگســترى، پایه فروش ملک مذکور به مبلغ 164,000,000,000 (یکصد و شصت و چهار 
میلیارد) ریال قیمت گذارى شده است.

- ملک با وضعیت موجود به فروش مى رسد و بازدید از ملک الزامى مى باشد.

آگهى فراخوان مزایده عمومى ساختمان
 (نوبت دوم)

روابط عمومى اداره کل امور اقتصادى ودارایى استان اصفهان

آدرس محل ملکمبلغ تضمین شرکت در مزایدهموضوع مزایده عمومى
ملک با پالك ثبتى یک فرعى از 1060 اصلى 
واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک کاشان به 

مساحت 2970/55 متر مربع عرصه و مساحت 
تقریبى 1250 متر مربع اعیانى از امالك مازاد 
اداره کل امور اقتصادى و دارایى استان اصفهان

7/270/000/000
 (هفت میلیارد و دویست و هفتاد میلیون) 

ریال
کاشان - میدان دروازه دولت- خیابان استاد 

رضا عباسى

زمان بازگشایى پاکاتمهلت تحویل فیزیکى  اسنادزمان دریافت اسناد از طریق سامانه
روز شنبه ساعت 10 صبح مورخ 1400/10/18تا ساعت 14 روز چهارشنبه 1400/10/15از 1400/9/25 لغایت 1400/10/4

م.الف:1245200

چاپ  دوم چاپ  دوم 
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ه اى،
شان را با 

ورى
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معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفاى استان اصفهان 
از آغاز طرح فروش اقساطى انشعاب فاضالب در شهرها 

و روستاهایى که امکانات فنى فاضالب دارند خبر داد.
محسن صالح اظهار داشت: بر اساس آیین نامه عملیاتى 
شــرکت هاى آب و فاضالب، واگذارى انشعاب و آب 
و فاضالب به متقاضیان الزم و ملزوم هم هســتند و به 
همین دلیل در مناطقى که زیر ساخت هاى الزم براى 
واگذارى انشعاب فراهم شده اســت، مشترکین باید به 
منظور جلوگیرى از آلودگى منابع آب سطحى و زیرزمینى 

و نیز ارتقاء سطح بهداشــت عمومى نسبت به خرید و 
نصب انشعاب فاضالب اقدام نمایند.

وى به ایجاد و توســعه تاسیســات فاضالب در سطح 
استان اشــاره کرد و گفت: در ســال هاى اخیر به رغم 
محدودیت منابع مالى و کمبود اعتبارات دولتى، آبفاى 
استان اصفهان با مشــارکت بخش خصوصى اقدام به 
ایجاد تاسیســات فاضالب در شهرهاى مختلف استان 

کرده است.
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان اعالم کرد: براین اساس خرید انشعاب 
فاضالب جزء اقدامات ضرورى از ســوى مردم بوده و 
شــهروندان مى توانند با  پرداخت 30 درصد نقد و بقیه 
به صورت اقســاط 36 ماهه، نســبت به خرید انشعاب 

فاضالب اقدام کنند.
وى  یادآور شــد شــهروندان مى توانند براى کســب 
اطالعات بیشــتر ضمن تمــاس با ســامانه خدمات 
غیرحضورى آبفا (شــماره تلفن 1522) نســبت به در 

خواست خرید انشعاب فاضالب اقدام نمایند. 

آغاز فروش انشعاب فاضالب با شرایط ویژه و اقساط 36 ماهه 

4کیلومتر کابل کشــى فشار متوســط و ضعیف زمینى 
در پروژه خیابان شــیخ طوســى از محدوده برق شرق 
اصفهان با هزینه اى بالغ بر 19000 میلیون ریال احداث  

اجرایى شد.   
امیر سلجوقى مدیر برق منطقه 4 شــرکت توزیع برق 
اصفهان در این باره گفت :کابل کشــى فشار متوسط 
زمینى از پست مخابرات تا خیابان شیخ طوسى به منظور 
خروج پست از حالت شــعاعى و ایجاد قدرت مانور بین 

فیدرها عملیاتى شد.

وى در ادامه افزود : فیدر گیرى از پســت به منظور رفع 
ضعف ولتاژ منطقه و بهینه ســازى شبکه فشار ضعیف 
هوایى با کابل خود نگهداراز دیگر شاخصه هاى این پروژه 
بوده اســت و از اهداف آن کاهش بار فیدرهاى فول بار 
،کاهش انرژى توزیع نشده و کاهش تلفات انرژى ،رفع 

ضعف برق و پایدارى شبکه بوده است. 
وى خاطر نشــان کرد: از آنجا که بار زیــادى بر روى 
فیدرهاى شبکه تحمیل مى شد علت رینگ نمودن شبکه 
در اولویت پروژه قرار گرفت وازآنجا که جنس شبکه از 

کابل هاى ژاپنى بود و بارها دچار قطعى شده بود ضرورت 
پروژه را بیش از پیش نمایان مى کرد .

اصالح ساختار شبکه ها در شرق اصفهان
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مجبجبجنگم ممبجنگمگبجنگج بجنگمبجنجبجنجنگنگبجبج

امامزاده امامزاده 600600 ساله اصفهان در حال تخریب است ساله اصفهان در حال تخریب است
میراث فرهنگى: درب امام در اختیار ما نیستمیراث فرهنگى: درب امام در اختیار ما نیست
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شرکت بین المللى گردشگرى شکار در جمهورى آذربایجان 
که 12 سال اســت با همکارى یک شــرکت گردشگرى 
ایرانى شکارچیان خارجى در کشــورمان تور شکار برگزار 
مى کند، مدعى باز شدن دوباره زیستگاه هاى ایران به روى 
شکارچیان آمریکایى شده است! مدیرعامل این شرکت با 
ابراز خرسندى از اینکه سفر شکارچیان آمریکایى به ایران، 
بار دیگر میسر شده اعالم کرد که تورهاى شکار در ایران از 
فوریه تا 6 مارس براى شکار قوچ کرمان، قوچ اصفهان و کل 
ایرانى، برگزار خواهد شد.در نخستین روز خرداد 97 گروهى 
از شکارچیان آمریکایى با هماهنگى سازمان حفاظت محیط 
زیست وارد کشور شده و در مناطق چهارگانه و مناطق آزاد 

استان هاى خراسان رضوى، خراســان جنوبى، کرمان و 
یزد به شکار کل، قوچ و آهو مشغول شــدند! پس از آن با 
انتقاد شدید دادستان کل کشور و ننگ خواندن این اقدام، 
صدور مجوز شکار براى اتباع آمریکایى منتفى شد.اما ماه 
گذشته شهاب الدین منتظمى، مدیرکل حفاظت و مدیریت 
شــکار و صید با ابالغ نامه اى با موضوع «اعالم ســهمیه 
شکار» خطاب به مدیران اســتانى، از آنها خواست سهمیه 
موردنظرشان از پروانه هاى شــکار چهارپایان در مناطق 
چهارگانه را اعــالم کنند که به این ترتیب شــرکت هاى 
بین المللى واسطه خبر از باز شــدن زیستگاه هاى ایران به 

روى شکارچیان خارجى مى دهند!

سرپرســت منطقه آزاد کیش با با اشاره به اجراى طرح 
«بنزین براى همه» در جزیره کیش، گفت: در این طرح 

به مردم سهمیه 20 لیترى تعلق مى گیرد.
محمدرضا لواســانى خبر افزایش قیمت بنزین را کذب 
دانست و با تأکید بر اینکه تغییر قیمت حامل هاى انرژى 
نیازمند مصوبه مجلس اســت، گفت: در بودجه 1401 
اشاره اى به افزایش قیمت بنزین و سهمیه سوخت نشده 
است.وى تفاوت این طرح با طرح پیشین را تخصیص 
سهمیه بنزین به هر کد ملى عنوان کرد که پیش از این به 
هر خودرو تعلق مى گرفت.سرپرست سازمان منطقه آزاد 
کیش تصریح کرد: از این پس سهمیه بنزین به دارندگان 

هر کد ملى داراى خودرو یا فاقد خودرو تعلق مى گیرد، 
میزان یارانه تخصیصى بــه ازاى هر نفر معادل 20 لیتر 

بنزین به نرخ 1500 تومان است.
به گفته لواسانى یارانه سهمیه بنزین از هر کارت بانکى 
قابل برداشت اســت و افراد در صورت نداشتن خودرو 
مى توانند این یارانه را با اپلیکیشنى که به همین منظور 
طراحى شده به فروش برسانند و بعد از مدت مشخصى 
مبلغ آن را به صورت فروش خودکار، در حســاب خود 

دریافت خواهند کرد.
وى ابراز امیدوارى کرد اجــراى طرح جدید تخصیص 

یارانه بنزین به الگویى در سطح کشور تبدیل شود.

قوچ اصفهان در «تور» 
شکارچیان خارجى

جزئیات اجراى طرح 
جدید بنزینى

علت حادثه مترو تهران
  فرارو|دو قطار متروى تهران روز چهارشنبه 
با یکدیگر برخورد کردند. مهدى شایسته اصل، 
مدیرعامل شــرکت بهره بــردارى مترو تهران 
درباره علت حادثه گفت: بررسى اولیه ما حاکى 
از آن است که سیســتم ATP (سیستم کنترل 
اتوماتیک قطار) قطع شده است. ATP سیستمى 
اســت که به صورت خودکار زمانى که دو قطار 
از کنار یکدیگر عبور مى کنند، سیســتم را قفل

 ATP مى کند. شایســته اصل مى گوید سیستم
دچار مشکل شــده، اما فعًال نمى توان گفت که 

اختاللى در کار بوده است.

فروش جاى پارك!
  روزنامه همشهرى| «ماشین خوابى» 
براى فروش جاى پارك در نقاطــى مانند بلوار 
میرداماد تهران شکل گرفته و برخى افراد شب 
را در ماشین شخصى شان مى خوابند و صبح زود 
جاى پارك خود را در قبال 20 هزار تومان یا بیشتر 
به مراجعه کنندگان به مراکــز ادارى و درمانى 
اطراف مى فروشــند. اگرچه اهالــى محله هاى 
اطراف زیر بار پرداخت پول به این افراد نمى روند، 
اما کارمندان، مشتریان مراکز تجارى و... براى 
رهایى از ســرگردانى حتى گاهــى به پرداخت 

مبالغى تا 50 هزار تومان هم رضایت مى دهند.

پایان قرعه کشى خودرو
  تسنیم| وزیــر صمت پس از نشســت 
مشترك با مســئوالن دیوان محاسبات کشور 
در جمع خبرنگاران گفت: تقاضــاى خودرو در 
کشــور یک میلیون و 500 هزار دستگاه است و 
آنچه امسال تولید خواهد شد یک میلیون دستگاه 
است که 500 هزار دستگاه کمبود عرضه خواهیم 
داشت این کمبود در ســال آینده جبران خواهد 
شد. ســیدرضا فاطمى امین افزود: با این فرایند، 
قرعه کشى خودرو در سال 1401 حذف مى شود.

کسى لباس نمى خرد!
  ایلنا| عضو هیئت مدیره اتحادیه پوشاك 
تهران از حــذف پوشــاك از اولویــت مصرفى 
خانوارهاى ایرانى خبر داد! مجید افتخارى گفت: 
تقاضا امسال به طرز شــدیدى کاهش پیدا کرده 
اســت. بخش عمده اى از آن مربوط به شــرایط 
اقتصادى مردم مى شود؛ ســبد مصرف خانوار ها 
کوچک شــده و به تبع آن شاید پوشاك از اولویت 
مصرفى خانوار ها خارج شــده اســت. متأسفانه 
یکسرى از دهک هاى جامعه دیگر پوشاك مصرف 

نمى کنند یا مصرف آنها به حداقل رسیده است. 

دلیل سفر عراقى ها
 به ایران

  ایسنا| معاون گردشگرى اداره کل میراث 
فرهنگى استان کرمانشاه، گردشگرى مذهبى، 
ســالمت و تفریحى را از مهمترین دالیل سفر 
گردشگران عراقى به ایران عنوان کرد. على صابر 
ادامه داد: بیشتر گردشگرانى که به قصد زیارت به 
ایران سفر مى کنند، مقصد آنها شهر مشهد است. 
صابر ادامه داد: از سویى طبق صحبت هاى انجام 
شده، گردشــگران عراقى در بین خوراك ها به 

کباب عالقه مند هستند.

مهمترین دالیل فوت
  روزنامه همشهرى|

گــزارش مرگ ومیــر در ثبت احــوال ایران در 
ماه هاى نخست ســال 1400نشان مى دهد که 
این آمار نسبت به قبل از کرونا 60 درصد افزایش 
داشته و به 176هزار نفر رسیده است؛ درصورتى 
که در سال هاى 95تا 98و قبل از کرونا بین 108تا 
110هزار نفر بوده اســت. بیمارى هاى قلبى و 
عروقى، ســرطان ها و تومورهــا، بیمارى هاى 
دســتگاه تنفس، آلزایمــر و دیابــت، به ترتیب 

بیشترین سهم را در مرگ ایرانیان دارند.

تکرار تهدیدهاى آمریکا 
«آنتونى بلینکن»، وزیــر امور خارجه    فارس|
آمریکا شامگاه سه شــنبه ادعاها درباره کمبود وقت 
براى مذاکرات وین و بازگشــت به توافق هسته اى 
ایران را تکرار کرد. بلینکن در پاسخ به سئوالى درباره 
زمان باقیمانده براى بازگشت به برجام ادعا کرد: «من 
مهلت زمانى براى این مســئله تعییــن نمى کنم اما 
[زمان] بسیار بسیار بسیار کم شده است». وى درباره 
احتمال متوسل شدن واشــنگتن به اقدامات دیگرى 
علیه ایران، مدعى شــد: «ما در حال بررسى گزینه ها 

و جایگزین هستیم.»

چاى به جاى پول نفت! 
رئیس سازمان توســعه تجارت از نهایى    بهار|
شدن توافقى براى آزادســازى طلب معوق ایران در 
سریالنکا خبر داد و تشریح کرد: از حدود 9 سال پیش، 
حدود 250 میلیون دالر پول حاصل از صادرات نفت 
ایران به ســریالنکا در این کشور بلوکه شده و امکان 
ترخیص آن وجود نداشــت. خوشبختانه در مذاکرات 
اخیر ما به راه حلى مکتوب رسیدیم تا این پول و سود 
آن در سال هاى گذشته در قالب کاالهایى مانند چاى 

به ایران بازگردد.

تاب آورى مردم حدى دارد
  رویداد24 |  روزنامه «شــرق» با احمدتوکلى 
نماینده پیشین مجلس گفتگو کرده است. توکلى در 
پاسخ به این ســئوال که چرا ابراهیم رئیسى نتوانسته 
در حوزه اقتصادى به یک تیم منســجم برســد. به 
این روزنامه گفته اســت: دولت بایــد یک خط کلى 
اســتراتژیک در برنامه ارزى خود تعیین مى کرد این 
خط در 30 سال گذشته نبوده و االن هم نیست. تورم 
کمر مردم را شکســته و بدتر هم مى شود و وضعیت 
براى مردم تحمل ناپذیر مى شــود. حتمــًا تاب آورى 

مردم حدى دارد.

محکوم زیر 18سال
 در زندان نداریم 

مرکز رســانه قوه قضاییه اعالم کرد: بر    ایلنا|
اســاس قانون و برنامه ها و سیاست هاى حمایتى قوه 
قضاییه در مورد محکومان زیر 18 ســال، متهمان و 
محکومانى که ســن آنها در زمان ارتکاب جرم تا 18 
سال تمام شمسى باشد نه در زندان که در کانون اصالح 
و تربیت نگهدارى مى شوند. این مرکز نوشت: بررسى 
آمار مربوط بــه کانون هاى اصالح و تربیت کشــور 
حاکى از سیر نزولى ورودى مددجویان این کانون ها 
و نیز کاهش زمان مدت ماندگارى محکومان زیر 18 

سال است.

10هزار نفر اََبرثروتمند شدند
  تسنیم| وحید شــقاقى، کارشــناس مسائل 
اقتصادى در برنامه «تیتر امشب» با بیان اینکه نظام 
چندنرخى ریشه فساد است گفت: خیلى ها ارز ترجیحى 
گرفتند و از کشور خارج شدند و دیگر برنگشتند، برخى 
هم ارز ترجیحى گرفتند و با آن کاالى غیرضرورى وارد 
کردند، بعضى ها هم کاال با ارز ترجیحى وارد کردند و با 
نرخ آزاد به مردم دادند. ویگفت: ارز 4200تومانى یک 
اقلیت حدود 10هزارنفرى را به ابرثروتمند تبدیل کرد.

مردم رعایت نکنند 
محدودیت ها برمى گردد

  ایسنا| حسینعلى شهریارى، رئیس کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس با تأکید بــر اینکه مردم 
در شرایط ورود ســویه جدید کرونا به کشور رعایت 
پروتکل ها و توصیه ها را ادامــه دهند بیان کرد: اگر 
مردم رعایــت نکنند باالجبار قرنطینه هاى شــدید، 
محدودیت ها در حــوزه ترددهاى درون شــهرى و 
بــرون شــهرى و تعطیلى کســب و کارهــا، ایجاد 
مشکل و محدودیت در کســب و کار هایى همچون 
تاالرهاى عروسى، رستوران ها و باشگاه هاى ورزشى 

اعمال مى شود.

خبرخوان

ستاره شناسان و فیزیکدانان هواشناسى فضایى اخیراً 
یک «هشدار طوفان خورشیدى» را براى زمین صادر 
کردند که علت آن بررسى هاى جدید مبنى بر احتمال 
رخ دادن حداقل دو فوران بزرگ خورشیدى است که 

مى تواند به سمت زمین حرکت کند.
دکتر «تامیتا اسکوف»، فیزیکدان هواشناسى فضایى، 
ضمن اعالم صدور هشــدار طوفان خورشیدى براى 
زمین، گفت: حداقــل دو «فوران بزرگ شــعله ور» 
ممکن اســت به زودى از خورشــید آزاد شوند. وى 
افزود اگرچــه هنوز هیچ طوفان خورشــیدى بزرگى 
با محوریت زمین وجود نداشــته اســت اما وضعیت 
فوران هاى احتمالى در حالت «هشدار باال» هستند. 
دکتر اسکوف، در این خصوص ادامه داد که بسیارى 
از فوران هاى خورشــیدى اینچنینــى را مى توان از 

زمین دید.
طوفان خورشــیدى بــه پیامد هایى اشــاره دارد که 
این رویداد ها بر روى زمین دارنــد. بنابراین، آیا این 
فعالیت هاى خورشــیدى بر زمین تأثیر مى گذارد؟ به 
گفته ناسا، شراره هاى خورشیدى تنها زمانى بر روى 
زمین تأثیر مى گذارند که در سمتى از خورشیدکه رو 
به ماست رخ دهند. به طور مشابه، پرتاب جرم تاج - 
ابر هاى عظیم پالسما و میدان مغناطیسى پرتاب شده 
از خورشید - تنها در صورتى بر زمین تأثیر مى گذارد 
که ابرى که از خورشــید به بیرون پرتاب مى شود به 

سمت سیاره ما باشد.
همچنیــن وقتى صحبــت از باد هاى خورشــیدى 
پرســرعت به میان مى آید، تنها زمانى که به استواى 
خورشیدى نزدیک تر هستند، با زمین برخورد مى کنند. 
در نهایت، ذرات پرانرژى خورشــیدى که از خطوط 
میدان مغناطیســى پیروى مى کنند که زمین را قطع 

مى کنند، مى توانند هر نوع ضربه اى ایجاد  کنند. 
اســکوف احتمال وجود تأثیرات منفى بــر زمین را 

کم مى داند و مى گوید «باد ســریع خورشیدى که از 
حفره هاى کوچک تاجى منتشر مى شــود، مى تواند 
تأثیرات جالبى هم داشته باشد» و ممکن است نمایش 
شــفق هاى قطبى خیره کننــده اى را در مکان هاى 
مختلف در سراسر سیاره ارائه دهد. اسکوف همچنین از 
مردم خواست که به جاى نگرانى از صدور این هشدار، 

«از دیدن شفق قطبى لذت ببرند».
طوفان هاى خورشیدى بســته به قدرتشان مى توانند 
اثرات مختلفى بر روى زمین داشــته باشند. در حالى 
که طوفان هــاى جزئى مى توانند باعث «نوســانات 
ضعیف شــبکه برق» شــوند، «تأثیرى بر عملیات 

ماهواره اى بگذارند»، حیوانــات مهاجر را تحت تأثیر 
قــرار دهند، طوفان هاى شــدید مى توانــد منجر به 
خاموشى، مشکالت گسترده کنترل ولتاژ و فروپاشى 
سیستم هاى شبکه برق، آسیب به ترانسفورماتورها، 
ایجاد مشــکالت در فضاپیما و ماهواره هاى ردیابى 

شود.
در این میان، یکى از وبالگ هاى ناسا بیان مى کند که 
چرخه مغناطیسى خورشید هر 11 سال یک بار بیش از 
حد افزایش مى یابد. قطب هاى مغناطیسى خورشید در 
اوج این چرخه که به عنوان حداکثر خورشیدى شناخته 

مى شود، مى چرخند.

تغییرات در وضعیت مغناطیســى خورشید، لکه هاى 
خورشیدى بیشترى تولید مى کند که انرژى بیشترى 
ایجاد مى کند و باعث فوران ذرات خورشیدى در طول 
مسیر مى شــوند. ابر هاى گاز داغى که در فوران هاى 
تاج خورشیدى از خورشــید خارج مى شوند، طوفانى 
از ذرات یونیــزه پرانــرژى را تشــکیل مى دهند که 
مى تواند ماهواره ها را بسوزاند، شبکه هاى انتقال برق 
و مخابرات را با اختالل روبه رو کند و فضانوردان را به 
کام مرگ بفرستد. پیش بینى این طوفان ها کار آسانى 
نیســت، زیرا هر فورانى در تاج خورشــیدى به وقوع 

طوفان ذرات منجر نمى شود.

بررسى خطر بالقوه اى که ما را تهدید مى کند

صدور «هشدار طوفان خورشیدى» براى زمین

خانــه حــراج آگوتس در 
پاریس نخســتین پیامک 
تاریــخ را به همــراه رمز 
دیجیتالى غیرقابل معاوضه 
(ان  اف تى) حراج کرد. اولین 
پیامک ارسال شده با عنوان 
«کریسمس مبارك» روز 
سه شنبه به قیمت 107000 
یــورو (121000 دالر) به 
عنوان «رمــز دیجیتالى 
غیرقابل معاوضه» در یک 
خانه حراج پاریس فروخته 

شد.
«نیل پاپــورث» یکى از 
اعضاى تیمى مهندســى 
که در دهه 1990 بر توسعه فناورى ارسال پیام کوتاه متنى یا پیامک (SMS) متمرکز 
شده بود، در 3 دسامبر 1992، پیامک «کریسمس مبارك» را از رایانه خود براى یکى از 
مدیران اپراتور ودافون در بریتانیا ارسال کرد. او این پیامک را در جریان حضور در یک 
مهمانى پایان سال در نیویورك دریافت کرد. بدین ترتیب نخستین پیامک تاریخ ثبت 
شد. «ماکسیمیلیا آگوت»، مدیر حراجى آگوتس در پاریس با اعالم خبر حراج این پیامک 
تاریخى توضیح داد که با توجه به ممنوعیت فروش کاالهاى نامشهود در فرانسه، قاب 
حاوى این پیامک به معرض فروش گذاشته شــده ولى برنده این حراج این قاب را به 

همراه رمز دیجیتالى غیرقابل معاوضه (ان  اف تى) آن دریافت خواهد کرد.
ارزش رمز دیجیتالى غیرقابل معاوضه این پیامک بین 100 تا 200 هزار یورو تخمین زده 

و فروشنده آن اپراتور ودافون است .

در روزهاى اخیر انتشــار یک گزارش در خبرگزارى «بلومبرگ» آمریکا 
منجر به ایجاد نگرانى هاى زیادى در میان آن دسته از مردم ایران شد که 
واکسن هاى سینوفارم یا اسپوتنیک را دریافت کرده اند. ماجرا از این قرار 
است که براساس نتایج تحقیقات پژوهشگران دانشگاه واشنگتن و یک 
شرکت داروسازى سوییسى که «بلومبرگ» آن را منتشر کرده است، در 
میان شش واکسن مطرح کرونا در سطح جهان، واکسن هاى سینوفارم، 
اسپوتنیک و جانسون اند جانسون، کارآیى مناسبى در برابر سویه اومیکرون 
ندارند و تنها واکسن هاى فایزر، مدرنا و آسترازنکا داراى اثربخشى نسبتًا 

مناسبى در برابر سویه جدید کرونا هستند.

در چنین شرایطى سئوال اساسى این است که با توجه به اینکه واکسن هاى 
فایزر و مدرنا هیچگاه وارد ایران نشده است، تعداد واکسن آسترازنکا نیز در 
ایران محدود است و البته تا کنون عمده ایرانیان از واکسن سینوفارم استفاده 

کرده اند، آیا مردم ایران در برابر سویه اومیکرون مقاوم هستند؟  
پیش از این دکتر پیام طبرسى، دبیر کمیته تخصصى تشخیص و درمان 
کووید گزارش مربوط به ضعیف بودن واکسن هاى سینوفارم و اسپوتنیک 
در برابر اومیکرون را جهت دار و به نوعى کاسبى واکسن سازان اروپایى و 

آمریکایى توصیف کرده بود.
حاال هم محمد هاشمى، سرپرست مرکز اطالع رسانى وزارت بهداشت در 

پاسخ به «رکنا» در این باره گفت: هم اکنون واکسن کرونا به اندازه کافى 
در ایران وجود دارد و عالوه بر واکسن هاى وارداتى، تولیدات داخلى واکسن 
کرونا نیز براى واکسیناسیون عمومى ایرانیان و تزریق دوز تقویتى به مردم 
کفایت خواهد کرد. اما بازهم اگر در آینده به هر دلیلى نیاز به واردات واکسن 
کرونا داشته باشیم، امکان واردات مجدد واکسن کرونا وجود دارد و مشکلى 

از این نظر وجود ندارد.
وى افزود: واکسن هاى ایرانى اثربخشى باالیى دارد و ما براى مقابله با 
ســویه اومیکرون، ضرورتى به وارد کردن واکسن هاى مختلف از جمله 

واکسن هاى مورد اشاره نداریم. 

وزارت بهداشت: 

براى مقابله با اومیکرون نیازى به واکسن آمریکایى نداریم

وقتى آمــار بارش ها را در گذشــته 
بررســى مى کنیم متوجه تغییرات آنچنان 
شگرفى در ایران نمى شویم؛ گویى کمبود 
بارش ها در یک بازه زمانى فقط سبب توجیه 
ناکارآمدى ها شده است. بنابراین بهتر است 
بگوییم ما انسان ها مقصر مشکالت پیش 
آمده هستیم. ما وقتى از مدیریت ناکارآمد 
منابع آب صحبت مى کنیم، باید ببینیم چه 

عاملى سبب شــده تمام شاخص هاى آب، 
خاك و محیط زیست در سال هاى گذشته 

در تمام دولت ها بد و بدتر شود.
برخى در بحث کمبود آب و مشکالت آن 
بالفاصله ایده تحریــم را مطرح مى کنند، 
من با ایــن ایده موافق و مخالف هســتم. 
اگرچه وجود تحریم هاى غیرانسانى در همه 
مســائل تأثیر خودش را گذاشته است اما 

براى بحران آبى ایران به صراحت عرض 
مى کنم اگر تحریم هــم نبودیم با توجه به 
مدیریتى که داشــتیم مشکالت ادامه پیدا 
مى کرد. در گذشــته بارها هشدار داده شد 
که اگر مدیریت آب ایران درســت نشود 
در آینده مشــکالت زیادى را براى کشور 

ایجاد مى کند. 
در ایران برنامه ها متأسفانه قائم به فرد 
است، یادم هست 20 سال قبل شخصى که 
ســال ها مســئولیت هاى مختلف اجرایى 
داشت، در مصاحبه اى گفته بود ایران تنها 
کشورى در خاورمیانه است که برنامه آبى 
مشخصى براى 20 ســال آینده خود دارد، 
حال آن برنامه چه بود؟ عمدتًا سد سازى و 
انتقال آب که متأسفانه نتایج آن برنامه شد 
وضعیت اسفناك امروز زاینده رود و دریاچه 

ارومیه.
ما یک دانش بومى غنى در خصوص 
مدیریــت آب و مصرف آن داشــته ایم اما 
متأسفانه با سیاســت هاى جدید اقدامات 
گذشته را تکرار نکردیم. ما به جاى کارهاى 
ساده رفتیم سراغ کارهاى به ظاهر بزرگ 
مانند سدسازى ها و انتقال آب هاى غلط و 
نادرســت که نان و درآمدى بــراى عده 

 خاصى داشت.

بحران آب را تقصیر تحریم و کاهش بارش ها نیاندازید اولین پیامک تاریخ فروخته شد

«مهدى معتق»، کارشناس محیط زیســت از مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان در 
گفتگویى با «خبرآنالین» معتقد است بخش زیادى از سیاستگذارى حوزه آب در 
کشور مربوط به برنامه هاى قائم به شخص است طورى که برنامه هاى منسجم کمتر 
دیده مى شود. بخشى از اظهارات این کارشــناس حوزه آب را درباره این مشکل 

جدى این روزهاى کشور بخوانید:
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اعضاى یک خانواده
 جان باختند

سخنگوى مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: اعضاى 
یک خانواده در سـانحه رانندگى در محور اردسـتان - 
موغار جان خود را از دسـت دادند. عباس عابدى اظهار 
داشت: این حادثه ساعت 23 و 20 دقیقه روز سه شنبه به 
مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است. در این 
حادثه یک دستگاه النترا واژگون شد.  سخنگوى مرکز 
اورژانس اسـتان اصفهان با اشـاره به اعزام دو دستگاه 
آمبوالنـس اورژانس به محل این حادثـه تصریح کرد: 
این حادثه سه فوتى شـامل یک مرد 40 ساله، یک زن 

30 ساله و یک نوزاد 6 ماهه داشت.

نفوذ سامانه بارشى
 به اصفهان از فردا

کارشناس مرکز پیش بینى هواشناسى استان اصفهان 
از نفوذ یک سـامانه ناپایدار بارشى به نیمه غرب استان 
از شامگاه جمعه سـوم دى ماه خبر داد. ابراهیم هنرمند 
اظهار داشـت: افزایش ابر از عصر جمعه با نفوذ سامانه 
ناپایدار بارش زا به غرب استان آغاز مى شود و بارش هاى 
پراکنده غرب و شـمال اصفهان را شـامگاه جمعه و به 
تدریج روز شنبه فرا مى گیرد. او افزود: شدت بارش هاى 
این سامانه برپایه الگوهاى هواشناسى، خفیف و پراکنده 
خواهد بود مگر اینکه فعالیت امواج تقویت شود. او افزود: 
دماى هواى اسـتان بین یک تا سـه درجه سـانتیگراد 

کاهش مى یابد.

83 درصد اصفهان، واکسن زده
بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکى اصفهان، تا تاریخ 
30 آذر 1400 ، درصـد افـراد بـاالى 12 سـال که یک 
نوبت واکسن دریافت کرده اند، حدود 83 درصد و درصد 
افرادى که دو نوبت واکسن دریافت کرده اند، حدود 70 
درصد است. بر این اساس، حدود 80 درصد از افراد 12 تا 
18 سال ، نوبت اول واکسن و حدود 62 درصد هم نوبت 

دوم واکسن را دریافت کرده اند.

تالش براى افزایش سرانه 
مطالعه 

سرپرسـت اداره کل کتابخانه عمومى استان اصفهان 
گفت: از ابتداى امسال تاکنون 23 هزار برنامه فرهنگى 
با هدف افزایش سـرانه مطالعه در اسـتان برگزار شده 
است. امیر هالکویى با بیان اینکه تا قبل از بیمارى کرونا 
یعنى تا سال 98 حدود 20 هزار برنامه در کتابخانه هاى 
عمومى برگزار شـد، امـا در ایـام بیمارى کرونـا یعنى 
در سـال 99 امکان فعالیـت حضور نبود گفـت: تمامى 

برنامه ها را در فضاى مجازى برگزار کرده ایم .

تعویق مجمع عمومى
 پلى اکریل 

مجمع عمومى هیات مدیره شرکت پلى اکریل اصفهان 
به مدت یکماه به منظور تکمیل فرایند هاى محتوایى بر 
اساس حقوق تجارت به تعویق افتاد. معاون هماهنگى 
امور اقتصادى اسـتاندارى اصفهان در حاشیه کارگروه 
استانى تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت:. در مورد 
بدهى هاى بانکى و دشـوارى هاى واردات شرکت پلى 
اکریل اصفهـان اتفاقات خـوب و راهگشـایى صورت 
پذیرفته و در این موضوع دغدغه اى وجود ندارد. نقش 
گفت: شـرکت همچون گذشـته بـا صالبـت در حال 
فعالیت و تولید مى باشد و حقوق کارکنان و پرسنل بدون 

هیچگونه خللى در حال پرداخت مى باشد.

برگزارى جلسه 
ایمنى و بهداشت

به گزارش روابـط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اسـتان 
اصفهان؛ دومین جلسه کمیته مشترك ایمنى و بهداشت 
نمایندگى اصفهان با حضور آقابابایى کارشناس بهداشت 
حرفه اى معاون بهداشـتى اسـتان اصفهان و مهترى 
معاونـت بهداشـت و درمـان اداره کل و نظنـزى مدیر 
نمایندکى اصفهان در دفتر بنیاد تعاون زندانیان استان 

اصفهان برگزار گردید.

خبر

رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیــت هالل احمر در 
خصوص تنوع ماموریت هاى جمعیــت هالل احمر در 
سال 1400 گفت: طبق ارزیابى هاى انجام شده از روز اول 
فروردین ماه سال جارى تا روز 16 آذرماه، 12 هزار و 780 
ماموریت ترافیکى در محور هاى برون شــهرى توسط 
نیرو هاى عملیاتى جمعیت هالل احمر انجام که در این 
ماموریت ها 8 هزار و 3 نفر بــه مراکز درمانى منتقل و 2 

هزار و 502 نفر به صورت سرپایى درمان شدند.
مهدى ولى پور خاطرنشان کرد: 3 هزار و 789 مصدوم 
طى 3 هزار و 420 مورد عملیات نجات فنى از خودرو هاى 
آسیب دیده رهاسازى شــدند که از نظر تعداد ماموریت 

نسبت به مدت مشــابه سال 1399 شــاهد رشد 11/5 
درصدى و از نظر تعداد عملیات نجات فنى شــاهد رشد 

5 درصدى هستیم.
ولى پور با اشــاره به حادثه خیزترین محور هاى کشور 
ادامه داد: بیشــترین ماموریت جــاده اى و ترافیکى در 
استان اصفهان با 1153 مورد که شامل 9 درصد از کل 
ماموریت هاى ترافیکى کشور است، انجام شد. پس از آن 
در استان مازندران 935 مورد عملیات شامل 7/3 درصد 
از کل ماموریت هاى ترافیکى و در استان گلستان 910 
مورد عملیات، شــامل 7/1 درصد از کل ماموریت هاى 

ترافیکى صورت گرفت.

مدیر سد زاینده رود گفت: 13 درصد سد زاینده رود ذخیره آب 
دارد و با وجود بارش هاى اخیر 87 درصد سد زاینده رود خالى 
است.سید مجتبى موسوى نائینى گفت: اکنون 25 درصد از 
متوسط بارش یک سال زراعى در کوهرنگ در این مدت 
ثبت شــده و 75 درصد دیگر آن باقى مانده است. در حالى 
که به صورت میانگین 30 درصد از بارش ها تا این زمان باید 

دریافت مى شد.
موسوى نائینى گفت: این بارش ها در حوضه زاینده رود که با 
خشکى ممتد روبرو بوده به سختى تأثیر خود را نشان مى دهد 
و به همین دلیل انتظار تغییر شدید در شرایط سد حداقل در 

کوتاه  مدت نداریم.

وى گفت: بارش هاى کوهرنگ طى چند روز گذشته برف 
و باران بوده، اما میزان برف چشمگیر نبوده است و با توجه 
به گرم بودن جبهه بارش عمــده  بارش ها به صورت باران 
و بخش کمــى از آن به صورت برف و بــا ضخامت کم در 

ارتفاعات بوده است.
مدیر سد زاینده رود به آخرین وضعیت سد زاینده رود اشاره 
کرد و افزود: روز چهارشنبه اول دى ماه ذخیره سد زاینده رود، 

164 میلیون مترمکعب بود.
وى با اشاره به اینکه 13 درصد ســد زاینده رود ذخیره آب 
دارد، گفت: با وجود بارش هاى اخیر 87 درصد سد زاینده رود 

خالى است.

حجم خالى سد زاینده رود 
به 87 درصد رسید 

جاده  هاى  اصفهان 
در صدر مأموریت هالل احمر

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
اردستان در خصوص شایعاتى مبنى بر اینکه سازمان 
حفاظت محیط زیست در مناطق شهرستان، گرگ 
رها کرده اســت، یا گرگ ها به تازگى بیشتر دیده 
مى شوند و یا بیشــتر به دام حمله مى کنند، گفت: 
چنین مســئله اى هرگز صحت ندارد و ســازمان 
حفاظت محیط زیســت به هیــچ منطقه اى گرگ 
منتقل نمى کند. به نظر مى رســد با توجه به سرما 
و برودت شــدید هوا گرگ ها در مناطق شهرى و 

روستاى بیشتر مشاهده شوند.
حسین شواخى تصریح کرد: آنچه که باعث افزایش 
حضور گونه گرگ در حاشیه مناطق مسکونى شده 

است، دفع نامناسب الشــه ها توسط مرغدارى ها 
و دامدارى ها، دفع نامناســب زباله هاى انسانى و 
... اســت؛ همان طور که جمعیت سگ هاى بدون 

صاحب هم افزایش یافته است.
وى با بیان اینکه متأســفانه گاهى مواقع مشاهده 
مى شــود که مردم گرگ ها را با اســتفاده از ادوات 
مى کشــند که این اقدام جرم محســوب مى شود، 
خاطرنشــان کرد: دامداران براى اینکــه از حمله 
احتمالى گرگ در امان باشــند ضمــن اینکه باید 
طویله هــاى خود را ایمــن کنند نســبت به بیمه 
حیوانات خود اقدام کنند که دچــار زیان احتمالى 

نشوند.

فرمانده انتظامى شهرســتان گلپایــگان جزئیات 
حادثه خونین و قتل فردى با اســلحه گرم در پمپ 
بنزین شهر گوگد از توابع این شهرستان را تشریح 

کرد.  
سرهنگ على ســبحانى اظهار کرد: عصر روز سه 
شنبه از طریق سامانه فوریت 110 از تیراندازى در 
پمپ بنزین شهر گوگد مطلع شدیم که بالفاصله 
تیم هاى اطالعاتى و امنیتى در محل حاضر شدند.

وى ادامــه داد: در این حادثه، مقتــول که در حال 
سوخت گیرى بود با سالح گرم مورد اصابت گلوله 
قرار گرفت و در دم جان باخــت. مقتول بین 35 تا 
40 سال سن داشت و قاتل و همراه وى که 25 و 17 

ساله بودند بومى گلپایگان نبودند و اصالت آنها به 
یکى از استان هاى غربى مربوط مى شود، اما مقتول 
حدود دو ماه بود که در گلپایگان ساکن بوده است. 
 فرمانده انتظامى شهرســتان گلپایــگان گفت: 
بررسى هاى اولیه پلیس نشــان مى دهد علت این 
حادثه اختالفــات طایفه اى بوده اســت. هویت 
قاتالن شناسایى شــد، اما حدود یک ساعت بعد 
از حادثه قاتالن خــود را به مراجع انتظامى معرفى 
کردند و اکنون تحقیقات پلیس در رابطه با علت و 
انگیزه این حادثه در دســت بررسى است. در این 
حادثه به شــهروندانى که در پمــپ بنزین بودند 

آسیبى وارد نشد.

رئیس بیمارستان سوانح سوختگى اصفهان گفت: 
ماهانه، باالى یک هزار نفر به بیمارســتان سوانح 
ســوختگى مراجعه مى کنند و از این تعداد بین 8 تا 
10 درصد بر اثر ســوختگى، جان خود را از دست 

مى دهند.
دکتر فریــدون عابدینــى در ارتباط بــا روز ملى 
پیشگیرى از سوختگى اظهار داشت: در سوختگى، 
فرد بیمار نمى شــود بلکه یک عضو از بدن یعنى 
پوست را دســت مى دهد و با از بین رفتن پوست 

عملکرد تمام عضوهاى بدن مختل مى شود. 
وى بیان داشت: ضخامت پوست در حد یک تا دو 
میلیمتر است که این ضخامت  13 درصد وزن بدن 
را تشکیل مى دهد و این پوست نازك اجازه مى دهد 

تمام اعضاى بدن زندگى کنند.
رئیس بیمارستان سوختگى استان اصفهان با بیان 
اینکه هم اکنون 87 درصد ســوختگى ها ناشى از 
حرارت است، ادامه داد: سوختگى باالى 40 درصد، 

قدرت زندگى را از تمام اعضاى بدن مى گیرد.

نمایشــگاه «چهل تکه یک وجود» که شامل دســت بافته هاى 40 مادربزرگ 
اصفهانى از یک سال گذشته تاکنون اســت، در فضاى باز عمارت سعدى حوزه 

هنرى در خیابان استاندارى افتتاح شد.
مدیر تجسمى حوزه هنرى اصفهان در این ارتباط در گفت و گو با خبرنگار مهر، 
اظهار کرد: در این نمایشگاه که با همکارى یک خانه سالمندان برگزار شده است، 
دو اثر با ابعاد 210 سانتیمتر در 160 ســانتى متر به نمایش در مى آید، این دو اثر 
حاصل تالش 40 نفر از مادربزرگ ها و پدربزرگ هاى اصفهانى است که در سال 

گذشته و همزمان با روز سالمند شروع به بافت آن کرده اند.
وى افزود: آنها تکه هاى 10 در 10 سانتى مترى را با قالب بافى با کاموا به عنوان 
نشان همبستگى و تعامل مادربزرگ ها در زمان همه گیرى کرونا که باعث تنهایى 

و خانه نشینى آنها شده بود بافته اند.
آزاده کوفگر افزود: پس از جمع آورى این چهل تکه یک قطعه 210 سانتى مترى 
در 160 سانتى مترى با هدف پویا نگه داشتن ســالمندان ایجاد شد و اکنون به 

مناسبت یلدا واحد تجسمى حوزه هنرى استان اصفهان این اثر را رونمایى کرد.

امامزاده درب امام از بناهاى تاریخى  اصفهان با قدمت 
600 ساله است که به ثبت ملى رسیده، ولى این روزها 
حال و روز خوبى ندارد، کاشى هاى گنبدهاى فیروزه اى 

این بنا در حال تخریب است و نیاز به توجه ویژه دارد.
در همین زمینه على کامیابى، سرپرست اداره کل میراث 
فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى استان اصفهان، با 
بیان اینکه در شهر اصفهان 6 اما مزاده داریم که بناهاى 
تاریخى دارند، اظهار داشــت: این امامزادگان شامل 
امامزاده درب امام، امامزاده هــارون والیت، امامزاده 
اســماعیل، امامزاده جعفریه، امامزاده شاهزید و احمد 
است که همگى ثبت ملى هســتند و سازمان میراث 
فرهنگى در حدى که در توانــش بوده  در مرمت هاى 

موضعى، جزئى و کلى مشارکت داشته است. 
وى ادامه داد: در امامزاده درب امام  سال هاى گذشته 
مرمت ّهایى از جمله سقف، محوطه،  دیواره هاى داخلى، 
کاشى کارى ها انجام شده اما چون به طور مستقیم در 
اختیار سازمان میراث فرهنگى نیست، نگهدارى از آن 
با کمبود اعتبارات مواجه است و نیاز به جلب مشارکت 

اوقاف و هیأت امنا دارد.
کامیابى با اشــاره به اینکه امامــزاده درب امام جزء 
مکان هایى است که سازمان میراث فرهنگى در طول 
پنج سال گذشته با توان خود مرمت هایى را در آن انجام 
داده اما گنبدهاى آن آسیب هایى دیده است، توضیح داد: 

این بنا، بنایى ارزشمند است و مربوط به سده نهم هجرى 
قمرى است و براى آن برنامه ریزى هایى را انجام داده ایم 
اما با توجه به شرایط اقصادى،  بودجه هاى مرمتى کفاف 
الزم را نمى دهد و اگر جلب مشارکتى صورت بگیرد، 
سازمان میراث فرهنگى همان طور که در گذشته کمک 
کرده است حاضر به همکارى براى مرمت گنبدها است 

تا بیش از این آسیب نبینند. 
سرپرست اداره میراث فرهنگى اصفهان یادآور شد: 
این بنا به طور مستقیم در اختیارمان نیست و به همین 
علت نمى توانیم براى آن هــا برنامه ریزى کنیم؛ اکثر 
چنین بناهایى یا در اختیار اوقاف هســتند، یا هیأت 
امنا دارند و یا هر 2 به طور مشــترك مدیریت آن ها را 

به عهده دارند.
وى با بیا اینکه این امامزاده ســه صحن دارد و قبل از 
ســال هاى 95 و 96 در صحن ها مرمت هایى صورت 
گرفته اســت، تصریح کرد: آخرین مشــارکتى که در 
این بنا داشتیم مربوط به  ســال هاى 95 و 96 بود که 
برخى کاشــى هاى زرین فام را در داخــل مجموعه و 

شبستان هاى داخلى را مرمت کردیم. 
کامیابى تأکید کرد: آسیب هایى که به گنبدها وارد شده 
آسیب هایى جدى است و زمانى که کارشناسان بازرسى 
انجام داده اند، متوجه شــدند نیاز به مرمــت دارد زیرا 
بخشى از کاشى ها سست شده و دچار ریزش شده است. 

رهاسازى گرگ در  اردستان صحت ندارد

جزئیات  قتل در پمپ بنزین گوگد 

 ماهانه 1000 نفر به بیمارستان سوانح سوختگى 
مراجعه مى کنند

نمایش دست بافته هاى 40 مادربزرگ و پدر بزرگ  اصفهانى

امامزاده 600 ساله اصفهان در حال تخریب است 

استاندار اصفهان در جلسه ستاد استانى مدیریت کرونا 
با اشــاره به اینکه درخصوص شرایط فعلى جدید کرونا 
ابالغیه اى از سمت وزیر کشور ارسال شده است، اظهار 
داشت:  ابالغ جدید وزیر کشــور مى تواند بستر خوبى 
باشــد تا با گزارش و خبر دادن بستر را براى اقناع مردم 

درخصوص دز اول و سوم فراهم کنیم. 
ســید رضا مرتضوى با بیان اینکه در گزارش هاى ارائه 
شده شاهد بودیم پیک آخر روندى طوالنى تر نسبت به 
دیگر پیک ها داشته است و در چنین شرایطى انسان ها 
دچار فرسایش مى شــوند و در این مســیر پایدارى و 
مقاومت ضرورى است، توضیح داد: در جلسه شنبه که 
با رئیس جمهور داشتیم شاهد بودیم برخى استان ها با 
کم شدن رعایت ها به سمت پیک مى روند اما در استان 
اصفهان چنین اتفاقى نیفتاده و نیاز است همین روند با 
مراقبت ها ادامه پیدا کند تا نسبت به اهداف عالیه اى که 

مجموعه ستاد مبارزه با کرونا دنبال مى کند برسیم.
مرتضوى تأکید کرد: ســویه امیکرون در راه اســت و 
اخبارى که از آن مى رسد نگران کننده است؛ نیاز است 
از این بستر هم براى افزایش تعداد نفراتى که دز اول را 
تزریق مى کنند  و هم براى دز دوم و سوم واکسیناسیون 
اســتفاده کرد و مى توان در قالب کمیته اطالع رسانى و 

محتوا به این موارد رسید.
استاندار اصفهان یادآور شــد: با توجه به شرایط فعلى 
نیاز جدى ترى به کلیه مراکزى که واکسیناسیون انجام 
مى دهند و پشــتیبانى هاى مورد نیاز داریم و نیاز است 
فرمانداران مراقبت هــاى الزم را انجام دهند و در قالب 
طرح شهید سلیمانى نسبت به نظارت بر موارد مختلف 

اقدام کنند تا دچار چالش نشویم. 
وى با تأکید بر اینکه نیاز اســت همتى جدى بر سر کار 
بیاید توضیح داد: نیاز اســت طبق دستورالعمل وزارت 
کشور کمیته سالمت و اطال ع رسانى  ستاد در اصفهان 
و کاشان برنامه ریزى هایى داشته باشــند تا با مواجهه 
صحیح و علمى مناسب شرایط را براى مباحث آموزش و 

اطالع رسانى درخصوص امیکرون به جامعه القاء کنند.
مرتضوى یادآور شد: اداراتى مانند فرودگاه ها و راه آهن ها 
که مربوط به ورود و خروج افراد است، طبق دستورالعمل 

وزیر کشــور مراقبت هــا را مد نظر داشــته باشــند؛ 
شهردارى ها ضمن همکارى با ستادهاى شهرستانى در 
اجراى طرح هاى کنترلى پیشگیرانه خصوصا در زمینه 

حمل و نقل همکارى الزم را داشته باشند.
استاندار اصفهان با تأکید بر نقش اتاق اصناف اظهار کرد: 
اتاق اصناف نیز با توجه به شرایطى که در آن قرار داریم 
و نگرانى هایى که درخصوص امیکرون وجود دارد نیاز 
است در بحث هاى آموزشــى، کنترل و نظارت، رعایت 
پروتکل ها بیش تر مراقبت داشته باشــند تا با مشکلى 

مواجه نشویم.
وى در پایان بیان داشــت: اگر مراقبــت خودمان را در 
حداکثر نگه داریم مردم نیز عمل بیش ترى خواهند داشت 
و نیاز است دستگاه هاى نظارتى در بحث عدم رعایت از 

اخطار دوستانه فاصله بگیرند. 
در ادامه این جلسه شاهین شیرانى، رئیس دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان اظهار داشت: اتفاقى که هفته گذشته در 
ایران رخ داد، اثبات سویه امیکرون بود که شخص مبتال 
و خانواده اش در تهران هستند و در اصفهان ثابت شده 
این مورد وجود ندارد اما با توجه به اینکه در کشورهاى 
همسایه این اتفاق افتاد مشــخص بود در ایران هم رخ 

مى دهد. 
وى تأکید کرد: این سویه از جهت سرعت سرایت انتقال 
مى طلبد اقدامات را به طور شــدید اعمال کنیم زیرا در 
کشورها روزانه حدود 80 تا 90 هزار بیمار دارند و تعداد 

مبتالیان در هر روز 2 برابر روز قبل است. 
شیرانى عنوان کرد: بیش ترین انتقال بیمارى در تراکم 
جمعیت باال است و نکته دیگر این ویروس جهش هاى 
متعدد آن است اما شاید به نسبت دلتا بسترى آن کم تر 

باشد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان یادآور شد: نیاز 
است دز سوم واکســن حتما انجام شــود و از روز قبل 
اعالم شــد افراد باالى 18 ســال براى تزریق دز سوم 
مراجعه کنند و جز یک مدل واکســن، مشــکلى براى 

واکسن نداریم. 
وى اظهار کرد: 293 هزار نفر از جمعیت هدف، واکسن 
دز سوم خود را دریافت کردند یعنى 18.8 درصد؛ در کنار 

تشویق براى دز سوم واکســن، رعایت دستورالعمل ها 
خصوصا ماسک ضرورى است. 

شیرانى با قرائت بندهایى از دستورالعمل ارسال شده از 
سمت وزیر کشور درخصوص سویه امیکرون گفت: اصل 
کارمان اعمال محدودیت هاى هوشمند است و نیاز است 
سیاست هاى محدودیت هاى هوشمند از طریق رسانه ها 

به مردم اعالم شود. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اصفهان بیان داشت: جلسه 
رؤساى دانشــگاه ها با وزیر بود و بنا شد مراکز تجمیعى 
با تمام قوت براى دز سوم واکسن ادامه داشته باشد اما 
برخى مراکز دستور تخلیه دادند و خواهش مان این است 

این مراکز تعطیل نشود.
وى خاطرنشان کرد: مجتمع فوالد فکر نکند بحث نیاز 
به اکسیژن به پایان رســیده و نیاز است طبق روال قبل 

موضوع پیش برود. 
بیژن ایرج، مدیر گروه داخلى دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان هم درخصوص آمار ابتال به کرونا در سویه هاى 
مختلف کرونا اظهار داشت: در ســویه اول ابتالى هر 
شخص باعث مبتال شدن 2/5  نفر، در سویه دلتا 7 و در 
این سویه بیش از 10 نفر مبتال خواهند شد یعنى در این 
سویه به سمت بحث قرنطینه نمى توانیم برویم و نیاز به 

اقداماتى دیگر مانند افزایش تعداد تست ها است. 
ایرج عنوان کرد: حدود 70 درصد اثربخشــى با دز سوم 
واکســن افزایش پیدا خواهد کرد و اگر این سویه وارد 

استان شود، در عرض 2 هفته فراگیر خواهد شد. 
مدیر گروه داخلى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان یادآور 
شد: تفاوت این سویه با دیگر سویه ها، 2برابر شدن آمار 
نسبت به روز قبل است و هر شــخصى 10 نفر را مبتال 

خواهد کرد. 
وى اظهار کرد: بین 2 نوع سویه کرونا، آنفوالنزا گسترش 
پیدا کرده است؛ سال گذشته تنها 1بسترى آنفوالنزا در 
اردستان داشــتیم اما تا به اآلن حدود 15 تا 20 درصد 
تســت هاى آنفوالنزا مثبت است و پیشــنهاد مى شود 
افراد با خطر باال و پرسنل بهداشت واکسن آنفوالنزا را 
دریافت کنند و مردم نیز به سمت دز سوم واکسن سوق 

داده شوند.

اومیکرون در 2 هفته اصفهان را
 فرا مى گیرد
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چهارصد و هشتاد و هفتمین برنامه سینماتک 
خانه هنرمنــدان ایران با نمایش فیلم «شــبح 
کژدم» اثــر کیانوش عیارى و محصول ســال 

1365 با حضور جهانگیر الماسى برگزار شد.
جهانگیر الماسى در این برنامه عنوان کرد: من 
در این فیلم بازى کردم و اساسا زندگى کردن در 
یک فیلم را نمى فهمم. زیرا وقتى کارگردان کات 
مى دهد، ما از دنیایى به دنیاى دیگر مى رویم. در 
سینما باید بازى کرد و دانست براى چه لنزى و 
با چه فاصله اى باید حضور داشــت. بازیگر باید 
به ریتم قبل و بعدش در هر سکانس یک فیلم 
اشراف داشته باشد. متاسفانه در سینما، تلویزیون 
و منابع آموزشى ما گاهى خلط مبحث مى شود 
و دانشگاه هایى داریم که مدارك عالى در هنر 
مى دهند اما در نهایت یک فوتبالیست مى آید، 
جایزه مى گیرد و بهترین بازى را به او نســبت 
مى دهند. بنابراین تکلیف دانشجویى که سال ها 
درس خوانده است یا بازیگرانى که تجربه شان 

همان دانشگاه شان است، چه مى شود؟!
وى افزود: من در همه فیلم هایم بازى کرده ام 
و خــودم از آنچه در فیلم هایم بــوده ام، فاصله 
زیادى دارم. گاهى از ســینماى غیراجتماعى 
صحبت مى شود اما مگر سینماى غیراجتماعى 
و ســینمایى که به اجتماع مربوط نباشــد، هم 

داریم؟! 
الماسى خاطر نشان کرد: من با کیانوش عیارى 
از کودکى رفیق بودم. در اهواز تئاتر کار مى کردم 
و قصه مى نوشــتم و هنــوز در کتابخانه اهواز 
قصه هایم هســت. براى تلویزیون طرحى به 
عنوان فیلمســاز درباره مهاجرت روســتاییان 
نوشــته بودم که بعدهــا رخشــان بنى اعتماد 
کاملش کرد. یک روز عیارى را دیدم که گفت 
مى خواهد فیلمى بسازد و بازیگران از او پول زیاد 
مى خواهند. من گفتم کمکت مى کنم. کیانوش از 
ارتفاع مى ترسید. با هم سوار هلى کوپتر شدیم و 
او در آن سروصدا به من گفت مى خواهم خودت 

در این کار بازى کنى.
وى عنوان کرد: در این فیلم قرار شــد نه شعار 
بدهیم، نه از زیربار مســئولیت در برویم و وجه 
تازه اى را که امروز ســینماگران اروپایى کشف 
کرده اند و آن محاسبه تاثیر فیلم بر تماشاگر از 
قبل و احترام به خرد اوست، کشف کنیم و بدون 

اینکه شعار بدهیم، تاثیر بگذاریم.
این بازیگر افزود: در سکانسى از «شبح کژدم» 
وقتى آویزان از طناب در تلــه کابین بودم، آن 
زمان بدلى هم نداشتم و صحنه خطرناکى بود، 
ناگهان با خودم گفتم تو اینجا چه مى کنى؟ این 
چه شغلى است؟ اما فهمیدم که این جدى ترین 

فیلم کیانوش عیارى اســت. او درباره ضرورت 
اجتماعى هنر حرف زده است و این را آن زمان از 
جوانى و غریزه و نه صرفا دانش خود وام گرفته 
بود. عیارى تعریفى از هنر ارائه مى کند و به نظرم 
از نوالن و بسیارى از فیلمسازان جدید هم جلوتر 
است. او در این فیلم همچنین تحت تاثیر زهره 
همسرش و فیلم ها و نقاشى هایى که دیده بود، 
قرار داشت. نسل ما دنبال تاثیر تازه  ناشناخته اى 
بود و وجه مثبت و تامل برانگیز رخدادهاى نو را 
جست و جو مى کرد. سینماى ایران به اندیشه، 
سواد، شــعور و معرفت نیاز دارد. باید فکر کنیم 
چرا فیلم مى سازیم؟! من 15 سال است از سینما 
درآمد ندارم اما زندگى ام گذشــته است و خدا را 
شــکر مى کنم هیچ نقطه سیاهى در آن نیست. 
یک زمان رییس جمهورى مدام نام من را مى برد 
و عده اى فکر کردند سمتى گرفته ام! اما من کار 
سیاسى نمى کنم. نسل ما این بود و موفق شد و 
چند نمونه موفق دیگر هم دارد که بى شک یکى 
از آن ها عباس کیارســتمى است و من عاشق 

النگ شات هاى او هستم.
الماســى ادامه داد: ســینما دروغ نیست بلکه 
بازسازى است مثل فیلم هاى «میان ستاره اى» 
و «تنت» نــوالن که دربــاره فضاهاى جدید 

صحبت مى کنند.

مرورى بر «شبح کژدم» اثر کیانوش عیارى بعد از 35 سال
 با حضور بازیگر اصلى این فیلم

جهانگیر الماسى : 
من کار سیاسى نمى کنم

چرا «کتاب باز» سروش 
صحت متوقف شد؟

اولین فیلم نویسنده 
«بدون تاریخ، بدون امضاء» 

راهى جشنواره شد

سیروان خسروى؛ 
بازیگرنسبتاً موفقى که خواننده موفقى است!

فعال از فصل جدید کتاب باز خبرى نیست؛ در حالى 
که در چند سال گذشــته در نیمه دوم سال شاهد 

پخش این برنامه موفق بودیم.
«کتاب باز» که به نظر مى رسد در ایستگاه ششم 
متوقف شــده، ویژگى متمایزکننده اى نسبت به 
همه دیگر برنامه ها با محوریت کتاب دارد. سروش 
صحت با برنامه اش توانست بخشى از مخاطبان 
عام را با دنیاى کتابخوانى آشتى دهد. او به سراغ 
مباحث کاربــردى کتاب ها رفت و بــه بینندگان 
یادآورى کرد خواندن یار مهربان براى همه اقشار 

جامعه مى تواند مفید باشد.
مهمان هایــى که به کتاب باز دعوت مى شــدند، 
چهره هایــى از حوزه هاى مختلــف بودند و الزاما 
مختصــات اندیشــمندانه اى نداشــتند. عادل 
فردوسى پور، پژمان جمشــیدى، مهران مدیرى، 
الهام پاوه نژاد، گوهر خیراندیــش و رامبد جوان 
از جمله افرادى بودند کــه روى صندلى کتاب باز 
نشستند و از خواندنى هاى مورد عالقه شان گفتند.

آنها به واســطه اعتمادى که به ســروش صحت 
داشتند، حضور در برنامه را مى پذیرفتند. این رفاقت 
و اعتماد متقابل جوى دوســتانه را ایجاد مى کرد 
که موجب مى شــد مهمان ها خود واقعى شان را 

نشان دهند.
«کتاب باز» پنج فصل را پشــت سر گذاشت و در 
سال جارى فقط چند ویژه برنامه براى ماه رمضان 
داشت. معموال در نیمه دوم سال سر و کله «کتاب 
باز» پیدا مى شد و از خواندنى هاى دوست داشتنى 
مى گفت. اما امسال در حالى که داریم پاییز را پشت 

سر مى گذاریم خبرى از «کتاب باز» نیست.
آن طور که پیداست فعال گروه تولید برنامه اى براى 
ســاخت فصل جدید ندارند. این برنامه چهره اى 
جدید بــه نام مجتبى شــکورى را بــه بینندگان 
معرفى کرد که مباحث روانشــناختى اش دلنشین 
بــود. بخش هایى از حرف هاى شــکورى درباره 
احساسات انسان ها در فضاى مجازى با اقبال زیاد 

مواجه و بارها و بارها دیده و شنیده شد.
سروش صحت مجرى برنامه «کتاب باز» در سال 
1398 با انتخاب ستاد پاسداشت زبان و ادب فارسى 
معاونت سیما در سازمان صداوسیما جزو مجریان 
منتخب این حوزه در بازه زمانى تابستان شناخته و 

از وى تقدیر شد. 
بسیارى برنامه هاى سیما در فصل هاى بعدى دچار 
افت کیفى مى شوند، اما کتاب باز هر چه جلو رفت 
پخته تر شد و شکل و شــمایل بهترى پیدا کرد. 
شبکه نسیم با استمرار کتاب باز مى تواند بار دیگر 
نشاط و سرگرمى را به دوستداران کتاب هدیه دهد.

على زرنگار فیلمنامه نویس مطرح سینماى کشور 
براى نخستین بار کارگردانى را تجربه مى کند، وى 
که تاکنون سابقه موفقى در عرصه نویسندگى داشته 
مى خواهد شانسش را براى کسب سیمرغ بلورین 

چهلمین جشنواره فیلم فجر بیازماید. 
فیلمهاى کوتــاه «همدیگر»، «شــدن»، «بود»، 
«است»، «کوتاه»، «او» و «یادداشت اول» از جمله 
آثار او در سمت نویسنده و کارگردان سینما بوده است، 
فیلم «علت مرگ: نامعلوم» نخستین تجربه حرفه اى 

وى براى حضور در جشنواره فیلم فجر است. 
در «علت مرگ: نامعلوم» بازیگرانى همچون بانیپال 
شــومون، علیرضا ثانى فر، ندا جبرئیلى، على محمد 
رادمنش، زکیه بهبهانى، رضا عموزاد و سهیل باوى 

بازى مى کنند.
در خالصه داســتان فیلم آمده است: هشت مسافر 
پیش از طلوع آفتاب، شهداد را به مقصد کرمان ترك 

مى کنند. میان راه اتفاقى آنها را از رفتن بازمى دارد.
على زرنگار پیش از این به عنوان نویســنده، آثارى 
همچون «بــدون تارخ، بــدون امضــاء»، «مغز 
استخوان» و «چهارشــنبه 19 اردیبهشت» را در 
کارنامه خود دارد. وى فارغ التحصیل رشته کارگردانى 
سینما از دانشگاِه هنر و فوق لیسانس ادبیات نمایشى 
از دانشگاه تربیت مدرس است و به عنوان کارگردان، 
فیلم هاى کوتــاه «همدیگر»، «شــدن»، «بود»، 
«اســت»، «کوتاه»، «او» و «یادداشــت اول» را 

ساخته است.
فیلمبردارى فیلم سینمایى «علت مرگ: نامعلوم» 
به کارگردانى على زرنــگار و تهیه کنندگى مجید 
برزگر به تازگى به پایان رسیده و اثر براى حضور در 

چهلمین جشنواره فیلم فجر ارسال شده است. 

تعطیلى کنســرت ها به دلیل شــیوع ویروس کرونــا و ایجاد 
محدودیت ها باعث شد بسیارى از خوانندگان پاپ به پیشنهادهاى 
بازیگرى خود پاسخ مثبت بدهند و در عرصه بازیگرى فعالیت 
کنند. هم اینک از میان سریال هاى نمایش خانگى، سه سریال 
«حرفه اى»، «میدان سرخ» و «جزیره» با بازى خوانندگان در 
حال انتشار هستند و مدتى پیش نیز «ملکه گدایان» با بازى فرزاد 
فرزین منتشر شد. با توجه به عملکرد و کیفیت بازى خوانندگان، 
سیروان خسروى موفق شــده از دیگران ســبقت بگیرد و در 

«حرفه اى» خودش را نشان بدهد.
سیروان خسروى براى اولین بار در سریال «حرفه اى»، بازیگرى 
را به صورت جدى تجربه کرده است. او یکى از نقش هاى اصلى 
این مجموعه را برعهده دارد و در نقش کاراکتر منفى و شــرور 
سریال به نام «سیامک» ظاهر شده. این شخصیت براى رسیدن 
به اهداف خود، در کمال آرامش با بى رحمى فراوان آدم ها را از سر 
راهش برمى دارد و نوعى جنون و دیوانگى در رفتارهایش دیده 
مى شود. هوش باالى این شخصیت و نقشه هاى حساب شده اش 
نیز او را جذاب و ترسناك کرده است. سیروان خسروى توانسته 
از پس ایفاى این نقش برآید و ویژگى هاى شخصیت خود مانند 

خونسردى، غیرقابل نفوذ بودن، مرموز بودن و اعتماد به 
نفس کاراکترش را به نمایش بگذارد. او در برخورد اول با 
شخصیت «مهتاب» که قصد فریب او را دارد، متناسب 
با موقعیت شخصیت، لحن و چهره سنگى خود را تغییر 

مى دهد.
شاید اگر سیروان خسروى یک بازیگر حرفه اى بود، 
براى ایفاى این نقش توقع بیشترى از او داشتیم اما 
به عنوان خواننده اى کــه تجربه اى جدى در زمینه 
بازیگرى نداشته، در مقایسه با همکارانش در دیگر 
سریال ها، عملکرد خوب و رضایت بخشى داشته 
اســت. برخالف او، برادرش زانیار خســروى در 
نقش «سهیل» شخصیت عاشق پیشه سریال 
که از یک الِت عصبى به جوانى آرام و عاشق 
تبدیل شده، نتوانسته در سریال بازى خوبى 
داشته باشد. ابراز احساســات او به «تلما»، 
واکنش هاى عصبى و بــرون گرایانه اش، 
تصنعى به نظر مى رســد و براى مخاطب 

قابل باور نیست.

«قهرمان» آخرین ســاخته اصغر فرهادى، به عنوان یکى از 15 فیلم راه یافته به 
فهرست کوتاه نامزدهاى ماقبل نهایى بخش بین الملل دوره نود و چهارم اسکار 

معرفى و یک قدم به نامزدى اسکار نزدیکتر شد.
این پنجمین بار است که اصغر فرهادى با فیلم هایش، نماینده سینماى ایران در 
جوایز اسکار مى شود. فرهادى تاکنون دو بار با فیلم هاى «جدایى» و «فروشنده» 

موفق به کسب اسکار بین المللى شده است.
فهرست هاى کوتاه اسکار در ده رشته مختلف معرفى مى شوند تا انتخاب را از میان 
تعداد باالیى گزینه به تعداد کمترى برسانند و در بخش هایى مثل موسیقى، فیلم 

کوتاه، جلوه هاى ویژه، مستند و فیلم بین المللى اعالم مى شوند.
آکادمى علوم و هنرهاى سینمایى اسکار بامداد اول دى فهرست کوتاه نامزدهاى 
بخش هاى بهترین ترانه، بهترین موســیقى متن، بهترین مستند کوتاه، بهترین 
فیلم کوتاه، بهترین انیمیشن کوتاه، بهترین صدا، بهترین چهره پردازى و آرایش 
مو، بهترین جلوه هاى تصویرى، بهترین مستند بلند و بهترین فیلم بین الملل را 
در حالى معرفى کرد که در بخش بین الملل این دوره نام فیلم «قهرمان» ساخته 
اصغر فرهادى به عنوان یکى از پانزده فیلم فهرســت کوتاه بخش بین الملل به 

چشم مى خورد.
بنا به اعالم آکادمى اســکار «قهرمان» و 14 فیلم دیگر به مرحله بعدى راه پیدا 
کرده اند و اعضاى آکادمى براى انتخاب نامزدها این 15 فیلم را مورد بررسى قرار 
خواهد داد. نکته عجیب عدم حضور «تیتان» نماینده فرانسه و برنده نخل طالى 
امسال در این لیست است. اما رقباى اصلى فرهادى یعنى «دست خدا» از ایتالیا ، 
«ماشین من را بران» از ژاپن ، «کوپه شماره شش» از فنالند و «بدترین آدم دنیا» 

از نروژ در این لیست حضور دارند.
امسال 93 کشور واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین فیلم بین المللى جوایز اسکار 
بودند که البته کشــور اردن نماینده خود را در لحظات آخر به دلیل جنجال هاى 
پیش آمده براى فیلم، کنار گذاشت. در مرحله نخست با حذف 78 فیلم، 15 فیلم 
به فهرست کوتاه راه یافتند. نامزدهاى نهایى اسکار در تمامى شاخه ها شامل 5 فیلم 

بین المللى روز 8 فوریه 2022 (19 بهمن) معرفى مى شوند و مراسم اسکار نیز 27 
مارس 2022 (7 فروردین) برگزار مى شود.

«قهرمان» یک گام دیگر به سمت اسکار برداشت

فیلم ســینمایى «عنکبوت» به کارگردانى ابراهیم ایرج زاد اوایل دى ماه در ســینماهاى سراسر کشور 
اکران مى شود.

فیلم سینمایى «عنکبوت» به کارگردانى ابراهیم ایرج زاد و نویسندگى اکتاى براهنى، تهیه کنندگى جواد 
نوروزبیگى و سرمایه گذارى محمدصادق رنج کشــان اوایل دى ماه در سینماهاى سراسر کشور اکران 

مى شود.
این فیلم در سى و هشتمین جشنواره فیلم فجر در بخش خارج از مســابقه براى اهالى سینما به اکران 

در آمد.
«عنکبوت» درباره سعید حنایى یکى از قاتالن زنجیره اى دهه هفتاد است که در شهر مشهد چندین زن 

خیابانى را به قتل رساند.
محسن تنابنده، ساره بیات، شــیرین یزدان بخش، ماهور الوند، گلنوش قهرمانى، على باقرى، مهدى 
حســینى نیا، حمیدرضا هدایتى راد، جواد یحیوى، آتیه جاوید، مهدخت موالیى، سحر عبدالهى، نیوشا 
علیپور، یوسف خسروى، حمید حاجى محمدزاده، میثم دامن زه، داود ذاکرى و فرید سجادى حسینى از 

جمله بازیگران «عنکبوت» هستند.

مهــران رجبــى، بازیگــر ســینما و 
تلویزیون دربــاره نحوه دیپلم گرفتنش 
و سختى هایى که پشت سر گذاشته، در 

ویژه برنامه «درجه یک» صحبت کرد.
ویژه برنامه «درجه یک» با اجراى نیما 
کرمى و زینب زارع که به مناسبت شب 
یلدا روى آنتــن تلویزیون رفت، میزبان 
مهران رجبى، بازیگر سینما و تلویزیون 

فرزندش علیرضا رجبى بود.
رجبى در این برنامه درباره نحوه درس 
خواندن پسرش گفت: «پسرم دو سال 
است با بدبختى درس مى خواند و فکر 
کنم همین گونه هم لیسانس مى گیرد. یک متکا زیر قفسه سینه اش مى گذارد و چون حال ندارد گوشى را 
بگیرد، یک متکا هم پشت گوشى مى گذارد و قرار است با همین روش دیپلم بگیرد (با خنده). سویه بعدى 

بیاید و با همین روش ادامه دهد، لیسانسش را هم در خانه مى گیرد.»
مهران رجبى درباره نحوه دیپلم گرفتن خودش گفت: «من گاهى براى علیرضا تعریف مى کنم که آن 
زمان در یک روستا پشت سد کرج هر روز با کلى سختى خودمان را به مدرسه مى رساندیم و در راه بازگشت 
هم ده کیلومتر پیاده مى رفتیم تا به خانه برســیم، ما اینگونه دیپلم گرفتیم، این شدیم واى به حال این 

بچه ها که اینگونه درس مى خوانند.»

روایت زندگى
 یک قاتل زنجیره اى بر پرده سینما

مهران رجبى با مشقت توانست دیپلم بگیرد!

»

ى است!
وز بودن و اعتماد به 
او در برخورد اول با 
را دارد، متناسب  و
نگى خود را تغییر 

ر حرفه اى بود، 
ز او داشتیم اما 
جدى در زمینه 
نش در دیگر 
خشى داشته 
ســروى در 
شه سریال 
 و عاشق 
ى خوبى 
تلما»، 
ه اش، 
خاطب 

7 بهمن) معرفى مى شوند و مراسم اسکار نیز 27 2وریه 2022 (19
روردین) برگزار مى شود.
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حدود دو هفته قبل بوژیدار رادوشویچ به بهانه عدم پرداخت 
مطالبات خــودش ایران را به مقصد کرواســى ترك کرد و 
رفت! در همین ارتباط شنیدیم مسئوالن و دست اندرکاران 
باشگاه پرســپولیس در چند نوبت با این دروازه بان تماس 
گرفته و تالش کرده انــد او را به ایران برگردانند اما واکنش 
گلر کروات عجیب بوده است. بوژیدار رادوشویچ تماس هاى 
مدیران باشگاه پرسپولیس از ایران را ریجکت کرده و حاضر 
به پاسخگویى نیست. به نظر مى رسد این دروازه بان کروات 

تصمیم خودش را براى شکایت از پرسپولیس گرفته باشد!

واکنش عجیب رادو!
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عقد قرارداد با سایت Crypto.com منجر به این شده که نام 
تجارى «کریپتو آرنا» روى سالن ورزشگاه «استیپلس آرنا» 
شهر لس آنجلس آمریکا نهاده شود. ســالنى که همیشه در 
اطراف آن جمعیت بسیارى براى تماشاى مسابقات به خصوص 
مسابقات تیم بسکتبال لس آنجلس لیکرز حضور پیدا مى کنند. 
به نظر مى آید در پروسه تغییر نام استیپلس آرنا اختالفاتى هم 
وجود داشته، اما ســرانجام رمزارزها به این سالن ورزشى هم 
ورود کردند تا نفوذ این پدیده را بیش از پیش در دنیاى ورزش 
ببینیم. یکى از اولین کســانى که خبر از تغییر رسمى نام این 
سالن را داده، «فربد اثنى عشرى» خبرنگار ایرانى االصل بوده 
که با انتشار عکسى از مرحله جانمایى حروف «کریپتو» نوشت: 

«رسمى شد. استیپلس سنتر دیگر وجود ندارد.»

توییت مهم خبرنگار ایرانى

03

05

این روزها چالش جالبى بین هوشنگ نصیرزاده و سعید آذرى 
شکل گرفته، نصیرزاده پاســخ تندى به کامنت اینستاگرمى 
مدیرعامل اســبق ذوب آهن علیه خودش داد و حاال آذرى با 
جمالتى تندتر در یک پست مستقل خطاب به این پیشکسوت 
داورى نوشته: «...منه وزنه بردار. هر پنجره بسته شده نقل و 
انتقاالتى در باشگاه تحت مدیریتم را با استفاده از توانمندى 
همکارانم باز کردم و ســعى کردم مصلحت اندیش و نان به 
نرخ روز خور نباشم. شما براى این رشته ورزشى محبوب چه 
کرده اید؟ عجــب رویى دارید که علیرغــم باختن در دادگاه 
کاس هنوز به یاوه گویى ادامه مى دهید. منه وزنه بردار تمام

 وزنه هاى سنگین مدیریت را زدم...»

با وجود حمایت گل محمدى، سیدجالل و تنى چند از بازیکنان 
پرسپولیس مجید صدرى از  پرسپولیس جدا شده و دیگر در این 
باشگاه فعالیت نخواهد داشت. در روزهاى گذشته اسامى زیادى 
به عنوان جانشین او معرفى شده اند که یکى از آنها رضا درویش 
مدیرعامل سابق باشگاه سایپاست که البته وى طى روزهاى 
گذشته خبر حضورش در این باشگاه را تکذیب کرده بود اما در 
حال حاضر او گزینه اول مدیریت پرسپولیس است و حدود یک 
هفته است دوره سرپرستى سه ماهه مجلس دهم در پرسپولیس 
نیز گذشته و قطعًا تغییرات زیادى را هم در هیئت مدیره این 

باشگاه شاهد خواهیم بود.

پاسخ سنگین 
آذرِى وزنه بردار

صدرى برکنار شد
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تیم فوتبال ذوب آهن در هفتــه یازدهم لیگ برتر مهمان 
پرســپولیس در ورزشــگاه آزادى خواهد بود و دیدار این 
دو تیم روز جمعه سوم دى و از ســاعت 17 آغاز مى شود. 
شــاگردان مهدى تارتار، بعد از ظهر امروز (پنج شنبه دوم 
دى) راهى تهران مى شــوند تا اردوى پیــش از بازى با 
پرســپولیس را در پایتخت برپا کنند. کاروان تیم فوتبال 
ذوب آهن به احتمــال زیاد بعد از دیدار با پرســپولیس در 
تهران مى ماند تا از این شــهر براى بازى هفته دوازدهم 

مقابل تراکتور راهى تبریز شود.

برنامه سفر گاندوها
 مشخص شد

ذوب آهن فردا در یکى از حساس ترین بازى هاى نیم فصل نخست 
باید مقابل پرســپولیس به میدان برود. دیدارى جذاب و 6 امتیازى 
که نتیجه آن عالوه بر دو تیم برگزار کننده، براى تیم هاى سپاهان، 
استقالل، آلومینیوم اراك، فوالد و حتى مس رفسنجان حائز اهمیت 

بوده و مى تواند روى سرنوشت قهرمانى نیم فصل تاثیرگذار باشد.
نتیجه دیدار ذوب آهن و پرســپولیس با توجه به بازى آینده سرخ ها 
مقابل سپاهان، بیش از سایر تیم ها براى زردپوشان اهمیت داشته و به 
نوعى مى توان آن را نخستین فینال تیم هاى اصفهانى مقابل شاگردان 

گل محمدى در نیم فصل نخست دانست.
سبزپوشان اصفهانى در حالى راهى تهران مى شوند که در پنج هفته 
گذشته بردى را به دست نیاورده اند و همچنان روى نوار ناکامى قدم 
برمى دارند و براى بازگشت به لیگ محکوم به شکست پرسپولیس 
هستند. ذوب آهن هفته گذشته مقابل تیم هوادار به میدان رفت و با 
وجود ارائه یک بازى تقریبًا خوب در یک دیدار، شکســت خورد و 3 

امتیاز باارزش را از دست داد.
ذوبى ها در این دیدار باوجود ناکامى هاى گذشته، از شانس نسبتاً خوبى 
براى کسب نتیجه برخوردار هستند. پرسپولیس در فصل جارى دیگر 
آن ثبات تاکتیکى و انســجام تیمى فصول گذشته را ندارد و جدایى 
مهره هاى موثر این تیم، سرخپوشــان پایتخت را در خطوط مختلف 
تضعیف کرده و قهرمان 5 فصل اخیر ایران تبدیل به تیمى شده که 
بیش از هر زمان دیگرى به خالقیت فردى بازیکنانش وابسته است.

سرخ پوشان پایتخت در فاز دفاعى تا حدودى با مشکل روبه رو هستند 
و مدافعان این تیم روى ضربات سر و نبردهاى هوایى ضعیف نشان 
داده اند و این امر مى تواند با توجه به قدرت ذوبى ها روى ارسال هاى 
بلند و حضور بازیکنانى مانند خدابنده لو و عارف رســتمى موقعیت 

خوبى به شمار مى آید.
ذوب آهن در چنــد بازى اخیر خود از نظم تیمــى و تاکتیکى بهترى 
بهره مند شده و در فاز دفاعى به ثبات رسیده است. اگر چه همچنان 

مدافعان این تیم اشتباهات مرگبارى را مرتکب مى شوند اما کاهش 
فاصله بین خط دفاعى و میانى ذوب آهن، سبب شده است که شاگردان 
تارتار در فاز دفاعى عملکرد بهترى از خود به جاى بگذارند. با این حال 
سبزپوشان اصفهانى در چند هفته اخیر در فاز هجومى با مشکل مواجه 

بوده و نتوانسته اند در خلق موقعیت موفق باشند.
در آن سو تیم پرسپولیس در این فصل از رقابت هاى لیگ برتر با وجود 
محروم بودن از پنجره نقل و انتقاالتى و از دســت دادن چند بازیکن 
تأثیرگذار، عملکرد قابل قبولى داشــته و در نتیجه گیرى موفق بوده 
است. پرسپولیس نسبت به فصل گذشته تغییرات زیادى در ترکیب 
خود داشته و بازیکنان تازه وارد این تیم نیز هنوز انتظارات را برآورده 
نکرده اند اما عملکرد شــاگردان گل محمدى قابــل توجه بوده و از 

مدعیان جدى لیگ محسوب مى شوند.
پوئــن مثبــت و تأثیرگــذار شــاگردان گل محمــدى در رونــد 
موفقیت هایشــان، برخوردارى از روح باالى تیمــى، جنگندگى و 
فداکارى قابل تحسین آنها است که سبب مى شود تا سرحد مرگ براى 
رسیدن به پیروزى تالش کنند. پرسپولیسى ها در فاز هجومى عملکرد 
متوسطى داشــته و موقعیت هاى زیادى را خلق مى کنند اما ضعف و 
افت فاحش آل کثیر و کمبود مهاجم در این تیم مانع از بهره بردارى 
از فرصت هاى خلق شده است. سرخ پوشان پایتخت ضعف مفرطى 
در خط حمله داشته و مهاجمان این تیم دقت و فرصت طلبى الزم در 
استفاده از موقعیت هاى خلق شده را ندارند و همین امر دردسرهاى 

زیادى را براى یحیى و تیمش به وجود آورده است.
تقابل ذوب آهن و پرسپولیس را مى توان بازى انگیزه و روحیه دانست 
هر دو تیم با توجه به شرایط شــان نیاز وافرى به برد و کسب 3 امتیاز 
این دیدار دارند و همین نکته مى تواند این دیدار را تبدیل به یکى از 
جذاب ترین بازى هاى هفته کند. بدون شک تیمى مى تواند در بازى 
روز جمعه موفق باشد که از توان روحى و روانى باالترى برخوردار بوده 

و بازیکنانش از تمرکز بهترى برخوردار باشند.

فصل جارى رقابت هاى لیگ برتر به واپسین هفته هاى خود از دور 
رفت رسیده و سپاهان، در یکى از حساس ترین بازى هاى هفته یازدهم 
باید به مصاف پیکان برود؛ دیدارى ســخت و جــذاب که نتیجه آن 
عالوه بر 2 تیم برگزار کننده، براى تیم هاى استقالل، آلومینیوم اراك، 
پرسپولیس، فوالد و حتى مس رفسنجان نیز از اهمیت باالیى برخوردار 
است و در جهت گیرى معادالت قهرمانى نقش ویژه اى ایفا خواهد کرد. 
هم امتیاز بودن تیم هاى سپاهان و اســتقالل در کنار فاصله نزدیک 
امتیازات تیم هاى رده نخست تا پنجم جدول سبب شده تا بازى هاى 
باقى مانده مدعیان در هفته هاى پایانى نیم فصل نخست از حساسیت 
ویژه اى برخوردار شــده و عمــًال تبدیل به دوئل هــاى 6 امتیازى 

شود.
این دیدار در شــرایطى برگزار مى شــود که کمیته انضباطى هفته 
گذشــته تیم فوتبال گل گهر را به دلیل جعلى بودن مدارك مهاجم 
گابنى اش محکوم و این تیم را در بازى مقابل تیم هاى اســتقالل، 
سپاهان و پیکان 3 بر صفر بازنده اعالم کرد تا عمًال گل گهر از جمع 
مدعیان حذف شده و رقابت بر سر قهرمانى نیم فصل وارد فاز تازه اى

 شود.
بر همین اساس سپاهان در 10 بازى قبلى خود 7 برد، یک تساوى و 
2 شکست به دست آورده و با 22 امتیاز و به دلیل تفاضل گل بیشتر 
نسبت به استقالل در صدر جدول رده بندى قرار دارد. شاگردان نویدکیا 
هفته گذشته مقابل استقالل به میدان رفتند و فینال بزرگ نیم فصل 
نخست را با نتیجه یک بر صفر به حریف آبى پوش خود واگذار کردند 
اما راى کمیته انضباطى نویدکیا و تیمش را در صدر جدول نگه داشت. 
در آن سو پیکان نیز در 10 هفته گذشته 4 برد، 3 تساوى و 3 شکست 
به دست آورده و با 15 امتیاز در رده هفتم جدول ایستاده اند. شاگردان 
حسینى هفته گذشته مقابل پرسپولیس با نتیجه 3 بر صفر شکست 

خوردند و براى جبران مافات به اصفهان سفر خواهند کرد.
سپاهان چاره اى جز برد مقابل پیکان ندارد. شاگردان نویدکیا با پایان 

یافتن هفته دهم، سایه استقالل را در یک قدمى خود مى بینند و تنها 
با استفاده از تفاضل گل بهتر باالتر از آبى هاى پایتخت ایستاده اند، از 
طرف دیگر سپاهانى ها در هفته هاى گذشته امتیازات حساسى را از 
دســت داده اند و با توجه به فاصله کم امتیازى بین تیم هاى مدعى، 
براى حفظ جایگاه شان و رسیدن به عنوان قهرمانى  نیم فصل چاره اى 
جز پیروزى در مقابل پیکان ندارند. شاگردان نویدکیا به خوبى مى دانند 
که کسب هر نتیجه اى به جز پیروزى در بازى مقابل پیکان، مى تواند 
منجر به از دست رفتن صدر جدول شده و حتى احتمال پیشى گرفتن 

سایر مدعیان از این تیم وجود دارد.
سپاهان محکوم به شکست پیکان است اما براى رسیدن به این امر، 
کار سختى را پیش رو دارد. آنها مقابل تیمى به میدان مى روند که در 
ارائه بازى پرفشــار و تخریبى تخصص باالیى دارد و از طرف دیگر 
مجتبى حسینى، سرمربى این تیم نیز شناخت کاملى از نقاط ضعف 
و قوت سپاهان داشته و مى توانند براى نویدکیا و تیمش دردسر ساز 

شوند.
زردپوشان اصفهانى براى مقابله با پیکان در خط میانى و حمله شرایط 
خوبى دارند و اوج گیرى شــهباززاده و حضور مغانلو، در کنار حضور 
بازیکنانى مانند حسینى، رفیعى، احمدزاده، اسماعیلى فر و نورافکن 
توان هجومى سپاهان را افزایش داده است. در فاز دفاعى اما سپاهان 
این روزها شرایط خوبى داشته و مدافعان این تیم عملکرد خوبى را از 

خود به جاى گذاشته اند.
در آن ســو پیکان جوان ترین تیم حاضر در رقابت هاى فصل جارى 
است و بازیکنان این تیم انگیزه بسیار باالیى دارند. شاگردان حسینى 
در 3 بازى آخر خود بردى نداشته و تنها یک امتیاز به دست آورده اند و 
براى بهبود جایگاهش و پایان بخشیدن به روند ناکامى هاى اخیرش، 
به دنبال برد خواهد بود. پیکان در فاز تهاجمى، عملکرد قابل قبولى 
داشته و مهاجمان این تیم موقعیت هاى خوبى را خلق مى کنند و نرخ  

بهره ورى باالیى دارند.

فردا ساعت 17؛ سپاهان و ذوب آهن به نبرد باال نشین ها مى روند

اصفهانى ها معادالت قهرمانى را آشکارتر مى کنند
هفته یازدهم رقابت هاى لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس فردا با انجام هشت مسابقه برگزار خواهد شد و هر دو نماینده اصفهان هم فردا از ساعت 17 به مصاف حریفان خود خواهند رفت. 

در یکى از این رقابت ها تیم فوتبال ذوب آهن در ورزشگاه آزادى مهمان پرسپولیس خواهد بود و در دیدارى دیگر نیز سپاهان در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم پیکان است.

جدال 6 امتیازى شاگردان نویدکیا با خودروسازاندوئل گاندوها با سربازان یحیى به سود همشهرى 

بازیکن تیم ذوب آهن در خصوص بازى این هفته 
تیمش مقابل پرسپولیس عنوان کرد: پرسپولیس 
بازیکنان و سرمربى خیلى خوبى دارد؛ اما ما هم 
ذوب آهن هستیم و قطعًا براى کسب 3 امتیاز به 

زمین مى رویم.
محمدحسین اسالمى عنوان کرد: اگر در لیست 
18 نفره باشم و به من بازى برسد، تمام تالشم 
را به کار مى گیرم تا مهره اى مثمرثمر باشــم و 

بتوانم به تیم کمک کنم. پرسپولیس پنج سال 
قهرمان لیگ شــده، بازیکنان و سرمربى خیلى 
خوبــى دارد اما ما هم ذوب آهن هســتیم. تیم 
خوبى داریم و قطعًا براى کسب 3 امتیاز به زمین 
مى رویم. ان شــاءا... با برنامه هــاى کادرفنى و 
تالش بازیکنان تیم بتوانیم نتیجه خوبى بگیریم. 
وى در مورد اینکه مدتى اســت بخاطر ناکامى 
در بازى هــاى لیگ برتر، فشــارهایى از جانب 

هواداران روى تیم ذوب آهن ایجاد شده، اظهار 
داشت: در چند بازى گذشته خوب نتیجه نگرفتیم 
در حالى که تیم خوب بازى کــرد. از هواداران 
مى خواهم حمایتشــان را قطع نکنند. ما در هر 
بازى تمام تالشمان را به کار مى گیریم تا برنده 
باشــیم. امیدوارم در بازى با پرسپولیس نتیجه 
خوبى بگیریم تا هواداران را روســفید و دلشان 

را شاد کنیم.

رســانه پرتغالى به حمایت از مهدى طارمى پرداخت و از اثرگذارى او در تیم 
پورتو نوشت.

طارمى در 10 مسابقه اخیر خود براى پورتو گلزنى نکرده و همین مسئله 
باعث شده تا هر روز رســانه هاى پرتغالى در خصوص ناکامى او صحبت 

کنند.
البته پس از صحبت هاى مربى پورتو و حمایت او از ستاره کشورمان، 

لحن رسانه هاى مشهور پرتغالى نیز تغییر کرده و آنها نیز به حمایت 
از طارمى پرداختند. 

noticiasaominuto نوشت: با اینکه طارمى در 10 مسابقه 

اخیر گل نزده ولى تحت حمایت شدید بازیکنان و مربى 
تیم است. او گل نزده ولى انسجام خوبى از این نظر 
به تیم داده است. طارمى با اینکه گل نمى زند ولى 
پورتو نباید نگران باشد زیرا بازیکنان دیگرى هستند 

که وظیفه گل زدن را به دوش بکشند. 
رســانه پرتغالى در ادامه مدعى شــد که طارمى به شدت مورد 
توجه و حمایت هم تیمى هایش قرار گرفته زیرا اگر گل نزده ولى 
پاس هاى تعیین کننده فراوانى در بازى ها داده است. او تاکنون 
6 پاس گل داده که نیمى از مجمــوع تعداد پاس گل هاى او در 

فصل گذشته است.

درخشش گلر ایرانى پورتیموننزه در بازى این تیم پایانى 
غیر رسمى به شایعات اخیر بود.

تیم فوتبال پورتیموننزه پرتغال به یمن درخشــش گلر 
ایرانى خودش توانست از یک مصاف سخت عبور کرده 

و راهى مرحله بعد شود.
پیام نیازمند که در مســابقات لیگ پرتغــال در ترکیب 
اصلى پورتیموننزه قرار نگرفته بود، در بازى ســه شنبه 
شب مقابل فامالیکائو به ترکیب اصلى رسید و عملکردى 
عالى از خود به جا گذاشت. او دو پنالتى تیم حریف را سیو 
کرد و مهره اصلى صعود پورتیموننــزه به مرحله بعدى 
جام حذفى پرتغال نام گرفت. صفحه این باشگاه نیز به 
تمجید از دروازه بان کشورمان پرداخت و او را «قهرمان» 

خطاب کرد.
نیازمند در این دیدار در شــرایطى با درخشش خود سند 
صعود تیمش را امضا کرد که پورتیموننزه با هدایت پائولو 
سرجیو (سرمربى نام آشنا براى ایرانیان به واسطه حضور 
روى نیمکت نفت آبادان) 10 نفــره در این بازى حضور 

داشت و تا آستانه حذف هم پیش رفت.

این دیدار که در مرحله یک هشتم نهایى جام حذفى بود 
به میزبانى فامالیکائو برگزار شد و در حالى پیش رفت که 
بازى براى پورتیموننزه به خوبى در جریان بود و ابتدا آنها 
با یک گل از میزبان پیش بودند ولى اخراج آیلتون مورتى 

در دقیقه 50 کار را براى تیم پائولو سرجیو سخت کرد و 
همین 10 نفره بودن باعث شــد 8 دقیقه مانده به پایان 
بازى دروازه این تیم باز شود و بازى در 90 دقیقه با تساوى 
یک – یک به پایان برسد. در وقت هاى اضافه نیازمند با 
درخشش خود چند مهار خوب داشت تا مانع حذف تیمش 

شود و کار به پنالتى ها کشید.
در پنالتى ها گلر ایرانى پورتیموننزه یک بار دیگر به مدد 
تیمش آمد و همان اتفاقاتى را که در مرحله یک سى و دوم 
و در ضربات پنالتى انجام داده بود، مجددا تکرار کرد و با 
درخشش در ضربات مرگبار پنالتى باعث صعود تیمش 

شد و ثابت کرد که پنالتى گرفتن در خون اوست.
این درخشش نیازمند در شرایطى اتفاق افتاد که شایعاتى 
مبنى بر بازگشتش به لیگ برتر فوتبال ایران در روزهاى 
اخیر شکل گرفته و نیمکت نشینى او دلیلى براى خروج 
زودهنگامش از لیگ پرتغال عنوان شده ولى نیازمند با 
درخشش در ترکیب تیمش پیاِم ماندن و جنگیدن براى 
کسب جایگاهش را داد و غیر مستقیم با عملکرد خودش 

شایعات را تکذیب کرد.

بازیکن ذوب آهن:

براى کسب 3 امتیاز 
به مصاف پرسپولیس 
مى رویم

عملکرد طارمى از زاویه اى دیگر 
و از اثرگذارى او در تیم 

کرده و همین مسئله 
ص ناکامى او صحبت 

ستاره کشورمان، 
یز به حمایت 

سابقه
ى

شدت مورد
 نزده ولى 
 او تاکنون 
 هاى او در 

یه اى دیگر 
پیاِم «نیازمند» از پرتغال؛ 

 مى خواهم بمانم و بجنگم



0606 4212 نماگر کرونانماگر کروناسال هجدهمپنج شنبه  2 دى  ماه   1400
علیرضا ناجى، ویروس شناس، در یادداشتى در روزنامه 
جام جم نوشت: «به تازگى مدیر ارشد یکى از شرکت هاى 
غربى سازنده واکسن کرونا نسبت به ترکیب سویه هاى 
امیکرون، دلتا و تولید یک ابرســویه جدید هشدار داده  
است که هشــدارى به واقع جدى اســت...زیرا اکنون 
در موقعیتى قرار داریم که ســویه هاى دلتا و امیکرون 
همزمان با هم در جهان در حال گردش هستند. بنابراین 
خطر این  که عفونت دلتا و اومیکرون در انسان یا حیوان 
توأمان اتفاق بیفتد، تبادل ژنى رخ دهد، پدیده نوترکیبى 
ایجاد شود و سبب ظهور واریانتى بسیار قوى شود، کامال 

جدى است.

البته شاید این سوال مطرح شود با این  که گفته مى شود 
سویه اومیکرون ضعیف تر از دلتاست، آیا همچنان باید از 
شکل گیرى ابرسویه ها هراس داشته  باشیم که در پاسخ 
باید بگویم: بله. واقعیت این است جهان گر چه فعال در 
گفتار اعالم مى کند اومیکرون سویه اى ضعیف تر است 

اما هنوز قضاوت در این  باره زود است. 
ما باید در مواجهه با این واریانت بســیار باهوش عمل 
کنیم؛ نه این  که اجازه دهیم بحران شــکل بگیرد و آن  
وقت فکر چاره باشیم. تا به  حال ما هر چه کرده ایم فقط 
کنترل بحران بوده، حال آن  که به پیشگیرى از بحران 

نیاز داریم.

رئیس هیئت امناى صرفه جویى ارزى در معالجه بیماران 
گفت: کیت هاى اومیکرون به اندازه کافى در کشور تامین 

شده و دراختیار مراکز تشخیصى قرار داده شده است.
سید حســین صفوى با بیان این مطلب افزود:  در ابتدا 
کیت هاى تشــخیصى به صورت وارداتى تامین شد و 
شرکت هاى دانش بنیان و شرکت هایى که درخصوص 
کیت هاى آزمایشگاهى فعالیت داشتند شروع به تولید 

این کیت ها کردند.
وى در ادامه گفت: از آنجایى که تست و رصد کرونا بسیار 
اهمیت داشــت لذا تعداد زیادى تســت کرونا در کشور 
صورت گرفت و کیت هاى آزمایشگاهى براى تشخیص 

کرونا از طریق شرکت هاى داخل کشور تامین شد.
صفوى افــزود: درخصوص کیت هــاى اومیکرون هم 
در حال حاضر شــرکت هاى تولید کننــده کیت هاى 
آزمایشــگاهى درحال تولید هســتند و تعدادى از این 
کیت هاى تولید شده در اختیار دانشگاه هاى کشور قرار 
مى گیرد و مراکز تشخیصى و آزمایشگاه ها مى توانند این 

تست را انجام بدهند.
وى همچنین گفت: ما روزانه در کشور بیش از 150 هزار 
تست انجام مى دهیم و براى تشخیص کرونا، کیت هایى 
که در کشور وجود دارد کفایت مى کند و مى تواند کرونا 

را تشخیص دهد.

اََبرسویه کرونا 
در راه است؟

کیت هاى اومیکرون به میزان 
کافى توزیع شد

اومیکرون به کاخ سفید رسید
   فـارس | «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا بامداد 
چهارشنبه از پیداشدن سویه جدید ویروس «کووید19» 
موسوم به «اومیکرون» در کاخ سفید خبر داد. بایدن گفت 
اومیکرون به راحتى منتقل مى شود، به همین دلیل است 
که ما شاهد ابتالى افراد کامًال واکسینه شده (با دو ُدز) به 

ویروس کرونا هستیم. 

آماده براى کمک اضطرارى 
   مهر | رئیس جمعیت هالل احمر گفت: در صورت 
گسترش سویه اومیکرون بیمارى کووید19، هالل احمر 
آمادگى افزایش مراکز تزریق واکسـن و در صورت لزوم 
راه اندازى بیمارسـتان  هاى صحرایى را دارد. پیرحسین 
کولیوند گفـت: جمعیت هالل احمر تنهـا در صورتى به 
خدمات بهداشت و درمان اضطرارى اقدام مى کند که از 

سوى وزارت بهداشت اعالم نیاز شود. 

لزوم افزایش نظارت ها 
   ایسـنا | وزیر کشـور بر لزوم افزایش نظارت هاى 
مـرزى و کنتـرل بـر مسـافرت هـاى هوایى بـا هدف 
جلوگیرى از شیوع سویه جدید بیمارى کرونا تاکید کرد. 
احمد وحیدى گفت: میزان سـرایت پذیرى سویه جدید 
اومیکرون بسیار باالست و براى همین باید با تمام دقت 
و حساسـیت الزم به مقابله و مهار موج جدید بیمارى در 

کشور بیاندیشیم.

آگهى تغییرات
شــرکت رز مرمریت حمزاوه شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 16 و 
شناسه ملى 10260005480 به استناد 
صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده 
مــورخ 1400/07/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : اصالح ماده 37 اساسنامه : 
کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت 
با امضاء اشخاصى که هیات مدیره تعیین 
خواهد نمود همراه با مهر شــرکت معتبر 
اســت . اصالح ماده23 اساسنامه :عده 
اعضاى هیات مدیره: شــرکت بوســیله 
هیات مدیره اى مرکب 3 الى 5 نفر عضو 
که بوســیله مجمع عمومى عادى از بین 
صاحبان ســهام انتخاب مى شوند اداره 
خواهند شد مدیران کال یا بعضا قابل عزل 
مى باشــند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجارى جوشقان قالى 

(1245893)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى ســانیار ابتکار آریا 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 
16733 و شناسه ملى 10260376620 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/08/20 و بنا بــه اختیار تفویض 
شــده مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/08/20در خصــوص افزایــش 
سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت 
از مبلــغ 1000000 ریــال بــه مبلغ 
10000000000 ریال از طریق مطالبات 
حال شــده ســهامداران و صدور سهام 
جدید افزایش یافت و مــاده مربوطه در 
اساســنامه بدین شــرح اصالح گردید 
ماده 5 اصالحى:ســرمایه شرکت مبلغ 
10000000000 ریال نقدى اســت که 
به 1000000 سهم 10000 ریالى با نام 
عادى منقسم شده و تماما پرداخت شده 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1245894)

آگهى تغییرات
شــرکت محور راه معادن اســپادانا سهامى 
خاص به شــماره ثبت 2009 و شناسه ملى 
14007521115 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/03/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : نوید عتیقه چى بشــماره 
ملى 1292879718 به ســمت مدیر عامل 
(خارج از اعضاء هیئات مدیره و سهامداران) 
و محمد جواد دهقانى چم پیرى بشــماره ملى 
1292334274 بــه ســمت رئیس هیئت 
مدیره و المیرا خیرى روشــتى بشــماره ملى 
1271825368 به سمت نایب رئیس هئیت 
مدیــره و امیر محمد بیک دلى بشــماره ملى 
0022305319 به سمت عضو هیئت مدیره 
براى مدت 2 ســال انتخــاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شــرکت از 
قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى 
باامضاء رئیس هیئت مدیره آقاى محمدجواد 
دهقانى چم پیرى به همراه مهر شرکت معتبر 
مى باشد. رئیس هیئت مدیره مجرى مصوبات 
هیات مدیره میباشــد اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى فالورجان (1245895)

آگهى تغییرات
شــرکت رز مرمریت حمزاوه شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 16 و 
شناســه ملــى 10260005480 بــه 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/07/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : غالمرضا کاکلى 
به شــماره ملى 1262616611و رقیه 
مروجى به شماره ملى 1262631092و 
امــراهللا فیــروزى بــه شــماره ملى 
1262570115 به ســمت اعضاء اصلى 
هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. آرزو عبدانى انارکى به شــماره 
ملى 2002188270 به ســمت بازرس 
اصلى و آقاى مجید ایمان پور به شــماره 
ملى 1284819876 به ســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک ســال انتخاب 
گردیدند.روزنامــه نصــف جهان جهت 
نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسســات غیرتجارى جوشقان قالى 

(1245909)

آگهى تغییرات
شــرکت آریا مفتول نویــد نقش جهان 
شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 
69206 و شناسه ملى 14010485877 
به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1400/09/13 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آرمان شعبانى به شماره ملى 
1292748486 به ســمت رئیس هیات 
مدیره ، رضوان کاســب به شــماره ملى 
3500782086 به ســمت مدیرعامل و 
عضو هیات مدیــره و روح اهللا توکلى نژاد 
به شماره ملى 1289603545 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیــره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات شــرکت با امضا رئیس 
هیات مدیره و نائــب رئیس هیئت مدیره 
و مدیر عامل همراه با مهر شــرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1245914)

آگهى تغییرات
شــرکت گروه صنعتى بهســازان بازو 
سهامى خاص به شــماره ثبت 19591 
و شناســه ملــى 10260404772 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/09/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: سعید مشتاقیان کدملى 1280881331 
بعنوان رئیس هیــات مدیره و مدیرعامل 
- ماندانا مخبــر کدملى 1158986221 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره - مانا 
مشتاقیان کدملى 1273063384 بسمت 
عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
از قبیل چک سفته بروات با دو امضا، مدیر 
عامل و یکى از اعضــا هیات مدیره با مهر 
شرکت و کلیه قراردادهاى تعهد آور و اوراق 
عادى و ادارى شرکت با امضا مدیرعامل و با 
مهر شرکت معتبر مى باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

 (1245921)

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات
شــرکت آریا مفتول نوید نقش جهان شرکت سهامى 
خاص بــه شــماره ثبــت 69206 و شناســه ملى 
14010485877 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العــاده مورخ 1400/09/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آرمان شــعبانى به شماره 
ملى 1292748486 ، رضوان کاســب به شماره ملى 
3500782086 و روح اهللا توکلى نژاد به شــماره ملى 
1289603545 به ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب گردیدند. روزنامه نصف 
جهان جهت نشــرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1245915)

آگهى تغییرات
شــرکت گروه صنعتى بهســازان بازو 
سهامى خاص به شــماره ثبت 19591 
و شناســه ملــى 10260404772 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/09/14 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سعید مشتاقیان 
به کدملى 1280881331و مانا مشتاقیان 
به کدملى 1273063384و ماندانا مخبر 
به کدملى 1158986221بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. موسســه حسابرسى 
رازدار بــه کدملــى10100129086 و 
مرجــان فخرالمباشــرى بــه کدملى 
1293511994بترتیب بسمت بازرسان 
اصلى و على البدل شــرکت براى مدت 
یکســال انتخاب شــدند .روزنامه کثیر 
االنتشــارنصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1245920)

آگهى تغییرات
شرکت آریا مفتول نوید نقش جهان شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 69206 و شناسه ملى 14010485877 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/09/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى 
شــرکت از واحد ثبتى اصفهان به واحد ثبتى نجف آباد به 
نشانى استان اصفهان ، شهرســتان نجف آباد ، بخش 
مرکزى ، دهستان جوزدان ، روستا شهرك صنعتى نجف 
آباد2، محله شهرك صنعتى نجف آباد2 ، خیابان ابوریحان 
بیرونى ، خیابان 11 ، پالك 1 ، طبقه همکف ، کدپســتى 
8585165966 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشــرح فوق اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1245913)

آگهى تغییرات
شــرکت گروه صنعتى بهسازان بازو ســهامى خاص به 
شماره ثبت 19591 و شناســه ملى 10260404772 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/09/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى 
شرکت به استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه 
، بخش مرکزى ، دهستان مورچه خورت ، روستا شهرك 
صنعتى مورچه خور، محله شهرك صنعتى مورچه خورت ، 
خیابان خوارزمى ، خیابان فارابى (خروجى شهرك ) ، پالك 
616 ، طبقه همکف کدپستى 8333116695 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1245918)

آگهى تغییرات
شــرکت رز مرمریت حمزاوه شرکت ســهامى خاص به 
شــماره ثبت 16 و شناســه ملى 10260005480 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/07/01 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : غالمرضا کاکلى به شــماره 
ملى 1262616611 به ســمت رئیس هیــات مدیره و 
امراهللا فیروزى به شماره ملى 1262570115 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و رقیه مروجى به شــماره ملى 
1262631092 به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شــرکت با امضا رئیس هیئت مدیره و در غیاب 
ایشــان با امضا مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى جوشقان قالى 

(1245916)

تاسیس
شرکت سهامى خاص کیا سپهر آفرینش پارسیان درتاریخ 1400/09/28 به شماره ثبت 69574 به شناسه ملى 14010606004 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :طراحى و پیاده سازى سایت اینترنت و خدمات میزبانى و خدمات جانبى مربوط به آنها اجراى 
اتوماسیون ادارى و صنعتى تهیه و تولید انواع نرم افزارهاى تخصصى و کاربردى به استثناى نرم افزارهاى فرهنگى ارائه و پشتیبانى نرم افزارهاى سفارش مشترى ارائه 
کلیه فعالیتهاى تجارى و خدمات بازرگانى در زمینه خرید و فروش و خدمات پس ازفروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى بازرگانى ترخیص کاال از گمرکات داخلى اخذ 
وام و تسهیالت ریالى و ارزى از بانکها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى جهت شرکت اخذ ضمانت نامه هاى بانکى و گشایش حساب ال سى نزده بانکها جهت 
شرکت و ترخیص کاال از گمرکات داخلى و خارجى مشاوره بازاریابى غیر هرمى و غیر شبکه اى و مشاوره فناورى اطالعات دریافت وام و تسهیالت مالى و اعتبارى اعم 
از ارزى و ریالى براى شرکت ایجاد شعب و دفاتر نمایندگى در زمینه موضوع فعالیت شرکت اخذ و اعطاى نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى خرید و فروش 
قطعات و ملزومات مربوط به رایانه و شبکه تعمیر و پشتیبانى سیستمهاى سخت افزارى کامپیوترى عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى جهت انجام خدمات فوق 
الذکر مشارکت و عقد قرارداد با موسسات شرکتها و افراد حقیقى و حقوقى 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 احمد آباد ، کوچه طاق بستان [35] ، کوچه شهیدمرتضى پسته 
اى [29] ، پالك - 8 ، ساختمان غدیر ، طبقه سوم ، واحد 39 کدپستى 8155696589 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم 
به 1000 سهم 1000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1375 مورخ 1400/09/18 نزد بانک 
بانک کشاورزى شعبه میدان احمدآباد اصفهان با کد 2697 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى مصطفى احمدى به شماره ملى 1270869302 به سمت 
عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى على احمدى به شماره ملى 5459718600 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 
2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى وحید احمدى ترکمانى به شماره ملى 5459927676 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمى و 
سایر اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل به تنهایى همراه با مهر شرکت یا رئیس هیئت مدیره به تنهایى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل 
: طبق اساسنامه بازرسان آقاى امین احمدى ترکمانى به شماره ملى 1271597896 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى محمدولى احمدى ترکمانى به 
شماره ملى 5458917154 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 (1245898)

آگهى تغییرات
شرکت کهرباى سپاهان حفار سهامى خاص به شماره ثبت 46428 و شناسه ملى 10260644910 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/10/04 آقاى غالمرضا 
خسروى دستگردى کدملى 1110850441 بسمت رئیس هیات مدیره ، خانم اسماء کلمات کدملى 3651625206 بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، آقاى محمد هاشمى کدملى 
1091663270 بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با 

مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1245910)

بسیارى از کشورها در آستانه سال نو میالدى 
و تعطیالت کریسمس با پیدایش و گسترش 
ســویه جدید ویروس کرونا «اومیکرون» در 
ســطح هشــدار باال قرار گرفتند و تمهیدات 
جدیدى از جمله بازگشــت بــه قرنطینه ها و 

تاخیر در بازگشایى ها را در نظر مى گیرند.
ابتــال بــه ســویه جدیــد ویــروس کرونا 
«اومیکرون» در سراســر اروپا، آمریکا و آسیا 
بسیار سریع در حال گسترش و چند برابر شدن 
اســت. براى مثال در ژاپن، ابتالى خوشه اى 
افراد در یک پایگاه ارتش به دستکم 180 مورد 

رسیده است. 
این در حالى اســت که بسیارى از کشورهاى 
جهان در آستانه سال نو میالدى و تعطیالت 
کریسمس در وضعیت هشدار باال قرار گرفتند. 
بحران اخیر در جهان بر روى بازارهاى مالى باز 
هم تاثیر گذاشته و حاال بار دیگر  نگرانى هایى 
درباره تاثیر آن بر روى بهبود وضعیت اقتصادى 
جهان پس از مدتى طوالنــى که از آغاز همه 

گیرى کرونا گذشته، پیش آمده است. 
گــزارش خبرگــزارى رویترز حاکى اســت 
«نیوزیلند» به دلیل گســترش ســریع سویه 
«اومیکــرون» برنامــه هــاى بازگشــایى 
مرزهــاى بیــن المللى خــود را بــه تعویق 
انداخته است و برخى کشــورهاى دیگر نیز 
اقداماتى در جهت فاصله گذارى اجتماعى را 

بازگردانده اند. 
«کریس هیپکینز» وزیر مقابلــه با کرونا در 

نیوزیلند طــى کنفرانس خبــرى اعالم کرد 
کشورش بازگشایى مرزهاى بین المللى را تا 
پایان ماه فوریه به تعویق مــى اندازد. این در 
حالى است که دولت نیوزیلند پیش از این گفته 
بود سفرهاى بدون قرنطینه براى شهروندان 
نیوزیلندى و ساکنان اســترالیا در اواسط ماه 
ژانویه و براى دیگر گردشگران خارجى تا ماه 
آوریل برداشته مى شود. این کشور همچنین 

مدت قرنطینه را از یک هفته به 10 روز افزایش 
داد و تست شناسایى ویروس براى مسافرت 
به این کشور از 72 ساعت به 48 ساعت تغییر 
کرد. سازمان هواپیمایى این کشور نیز از لغو 
120 پرواز تا پایان ماه فوریه خبر داد که بر 27 

هزار مشترى تاثیر مى گذارد. 
«جاسیندا آردرن» نخست وزیر نیوزیلند گفت، 
تصمیم ها اتخاذ شده تا دولت زمان بیشترى 

براى آمادگــى و مقابله با ســویه اومیکرون 
داشته باشــد. این کشــور تا کنون 22 مورد 
مبتال به اومیکرون را شناسایى کرده اما تمام 
این افراد در مکان هاى مــرزى قرنطینه اى 
مى باشــند و هنوز مــوردى در جامعه محلى 

گزارش نشده است. 
برپایه گــزارش رویترز، در ســنگاپور وزارت 
بهداشــت در حال تحقیق و انجام تســت در 

یک باشگاه ورزشى اســت تا مشخص شود 
آیا ســویه جدید ویروس کرونا «اومیکرون» 
منجر به ابتالى خوشه اى افراد به کرونا شده 

است یا خیر. 
در آمریــکا نیز با ســرعتى قابــل مالحظه، 
ســویه جدید ویروس کرونــا «اومیکرون» 
در حال گسترش اســت و مقامات این کشور 
اعالم کردند روز گذشــته مــردى در تگزاس 
که واکســن دریافت نکرده بود، بر اثر ابتال به 
اومیکرون در گذشت. مردم در این کشورها در 
صف هاى  طوالنى تست شناسایى مى خواهند 
مطمئن شوند براى سال نو و تعطیالت مبتال به 

ویروس «اومیکرون» نباشند. 
دکتر «آنتونى فائوچى» مدیر موسســه ملى 
بیمارى هــاى عفونى و آلــرژى در آمریکا و 
مشاور بایدن با پیدایش سویه جدید اومیکرون 
درباره رکورد مرگ افرادى که واکسن نزدند 
هشــدار داد. همزمــان جو بایــدن نیز گفت 
زمستان مرگبار براى افرادى که واکسن نزدند 

در راه است. 
در روزهاى اخیر کره جنوبــى، هلند، آلمان و 
ایرلند اقداماتى براى فاصله گذارى اجتماعى 
و قرنطینه هاى کامل یا جزئى را در دستور کار 

خود قرار دادند. 
«بوریس جانسون» نخســت وزیر انگلیس 
اعالم کرد شــرایط باافزایش بسترى شدن 
افراد در بیمارســتان هاى لندن بسیار جدى و 
دشوار است. او در ادامه با درخواست از دولت 

براى ممنوعیت تجمع در اماکن سرپوشــیده 
و محدود کردن گردشــگرى گفــت در حال 
بررسى شرایط هستیم اما تا کنون تصمیمى 

اتخاذ نشده است. 
در استرالیا نیز مانند ســایر نقاط جهان، آمار 
مبتالیان به سویه جدید «اومیکرون» افزایش 
یافته است. این در حالى است که بسترى شدن 
در بیمارستان ها تقریبا پایین باقى مانده است.

با این وجود « اســکات موریسون» نخست 
وزیر این کشور گفت از این پس محدود شدن 
گســترش ویروس کرونا مسئولیت تک تک  
افراد جامعه اســت و دولت این کشــور دیگر 
به اقدامات شــدید و ســختگیرانه قرنطینه و 
محدودیت هاى کرونایى برنمى گردد. به جاى 
آن احساس مسئولیت فردى باید در زندگى با 
ویروس کرونا موجب مهار و مقابله با این همه 

گیرى شود. 
ســویه اومیکرون اولین بار ماه گذشــته در 
آفریقاى جنوبــى و هنگ کنگ شناســایى 
شد و تا کنون در دســتکم 89 کشور ابتال به 
این ویروس گزارش شــده است. هنوز درجه 
شــدت این بیمارى بر اثر ابتال به سویه جدید 
مشخص نیست اما سازمان جهانى بهداشت 
درباره گسترش ســریع تر آن نسبت به سویه 
دلتا هشدار داده اســت. به نظر مى رسد براى 
بســیارى افراد در سراســر جهان اومیکرون 
مانع برگزارى جشــن هاى سنتى پایان سال 

خواهد بود.

گسترش جهانى «اومیکرون» و تمدید قرنطینه ها 
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مهدى اخوان روانشناس درباره شیوه شاد بودن مى گوید: اگر 
شادى واقعى مى خواهیم داشــته باشیم باید غم را بشناسیم. 
غم اتاق فکر است که وقتى براى کسى رخ مى دهد باید به آن 
موقعیت فکر کند اما ما راهکار درست فکر کردن را نمى  دانیم و 
یا به غمگینى مى رسیم یا به اسکیزوفرنى. غم با سوال «چرا؟» 
همراه اســت که در پاسخ به این ســوال ها در موقعیت هاى 
مختلف غم شکل مى گیرد. این روانشناس بیان کرد: بزرگترین 
رازى که بتواند رهاورد شادى را براى ما داشته باشد پذیرش 
است. اگر پذیرش مشکالت، مسائل، مسیرمان و.. را بپذیریم 

مى توانیم شادى بیشترى را براى خودمان رقم بزنیم. 

چطور «شاد» زندگى کنیم؟

04

آمار تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در آبان ماه امسال 
افزایش 32/8 درصدى را نشان مى دهد. عالوه بر این در مهر 
ماه سال جارى نیز آمار تلفات مسمومیت با گاز رشد 8/1 درصد 
داشت. در این ماه 40 نفر از هموطنان بر اثر گازگرفتگى جان 
خود را از دست دادند. بر اســاس این گزارش در هشت ماهه 
سال جارى آمار تلفات مســمومیت با گاز منوکسیدکربن در 
کشور 308 نفر بود که در مقایســه با مدت مشابه سال قبل 
(355 فوتى)، 13/2 درصد کمتر شــده اســت. در این مدت 
استان هاى تهران با 62، اصفهان با 29 و خراسان رضوى با 25 

فوتى بیشترین آمار تلفات گازگرفتگى را داشتند. 

رشد 32 درصدى تلفات گازگرفتگى 

03

05

در سال 82، حدود 70 درصد مدارس کشور ناایمن بود و نیاز به 
تخریب، بازسازى و مقاوم سازى داشت. کم کم عدد 70 درصد 
به 30 درصد مدارس کشور رسید اما حاال این رقم کمتر هم 
شده است مهرا... رخشانى مهر رئیس سازمان نوسازى، توسعه 
و تجهیز مدارس کشور و معاون عمرانى وزیر آموزش در این 
خصوص گفت: در حال حال حاضر19/5 درصد مدارس کشور 
ایمن نیست و مابقى ایمن شده اســت و مدارسى که ایمن 
مى شود زیبا و استاندارد است. وى ادامه داد: بر اساس این آمار ، 
12/15درصد مدارس نیازمند مقاوم سازى و 7 درصد مدارس 

نیازمند تخریب و بازسازى هستند.

فرسودگى 19/5 درصد 
مدارس کشور

الگوى مصرف مواد 
در کودکان و نوجوانان

02

مریم اردبیلى، کارشناس مسائل خانواده درباره تجرد قطعى 
اظهار کرد: برخى از مجردین نسبت به سایر مجردها، شانس 
ازدواج کمترى دارند خصوصا به دلیل تغییرات جمعیتى براى 
برخى از سنین شانس ازدواج کمتر شــده است. وى افزود: 
تناسبى میان سن پســران مجرد با دختران مجرد متاسفانه 
دیگر وجود ندارد کــه دلیل آن تغییــرات ناگهانى در هرم 
جمعیتى اســت. وى تصریح کرد: آمار تجــرد قطعى روبه 
افزایش بوده و حرف درستى اســت، البته این مشکل براى 

دهه 70 نسبت به دهه 60 کمتر است.

آمار تجرد قطعى 
روبه افزایش است 

مرتضى منادى جامعه شناس معتقد اســت: «در میان جوانان 18 
سال به باال چشــم انداز امیدوارانه اى وجود دارد. آن ها در مقایسه با 
نسل هاى قبلى پرسش دارند، و آگاهى بیشترى دارند. اما با توجه به 
آمارهایى که دربارة خانواده وجود دارد (افزایش سن ازدواج، طالق 
و تک فرزندى و ...) و همچنین آسیب هایى که در جامعه رواج دارد 
(اعتیاد و ســرقت و ناامنى و ...) به نظر مى رسد وضعیت خانواده در 
ایران چندان خوب نیســت و خانوادة ایرانى در وضعیت فروپاشــى 

قرار دارد.»
وى همزمان بر این موضوع تأکید دارد که «تا به حال هیچ تشکیالتى 
در ایران ایجاد نشده که در آن محققان حوزة خانواده بتوانند طرح و 
برنامه هاى خود را براى کاهش این آسیب ها و بهبود وضعیت خانوادة 

ایرانى ارائه دهند.»
این جامعه شناس و عضو هیأت علمى دانشــگاه الزهرا(س) معتقد 
است مسئلۀ جامعۀ ما آن اســت که تغییرات نسلى سریع تر از سایر 
نقاط جهان اســت. وى در این باره ادامه داد طــى پژوهش هایش 
دربارة جوانان دریافته که نســل جدید متولد شده پس از انقالب با 
خانواده هاى خود کامًال در تضاد هستند. به نظر منادى این یک تغییر 
طبیعى نیست. تغییر زمانى طبیعى است که رادیکال نباشد و ماهیت 
تدریجى داشته باشد. در غیرصورت، تغییرات سریع را باید رویدادى 

اجتماعى تلقى کرد و به آن توجه داشت.
از نظر مرتضى منادى، ابزارهاى ارتباطى رابطۀ میان افراد خانواده 
را تحت الشعاع قرار داده است. وى گفت: در دورة کودکى و نوجوانى 
نســل ما، در مهمانى ها دور یکدیگر مى نشستیم و به صحبت هاى 
بزرگان خانواده گــوش مى دادیم؛ بدین ترتیــب اطالعات واقعى 

دریافت مى کردیــم و از تجربه هایشــان اســتفاده مى کردیم. اما 
مهمانى هاى امروز به شــکل دیگرى برگزار مى شــود و در آن ها 

هرکسى با تلفن هوشمند خود مشغول به کار است.
منادى افزود که وى پژوهشى دربارة آلزایمر نیز انجام داده است. به 
نظر او یکى از دالیل افزایش آلزایمر در جامعه کاهش گفت وگوى 

میان نســلى است؛ در گذشته ســالخوردگان 
خانواده همــواره در حــال «انبارگردانى» 

ذهن خود و انتقال اطالعات به نسل جوان 
بودند؛ امــا امروز چنین نیســت و همین 

موجب افزایــش احتمــال آلزایمر در 
سالمندان شده است.

وى افزود: ما از سویى با اطالعات عمومى سروکار داریم که اینترنت 
در اختیارمان قرار داده اســت. دسترسى به این اطالعات این تصور 
را براى بسیارى به وجود آورده که همه چیز را مى دانند، در حالى که 
آگاهى شان از موضوعات سطحى اســت و به تعبیرى اطالعاتشان 

اســت. نوع دیگر اطالعات، اطالعات علمى و ویکى پدیایى 
سیستماتیک است که در دانشگاه ها تولید 
مى شود، و با توجه به تعداد دانشگاه ها 
و تحصیل کردگان، به نظر مى رســد 
که جامعۀ ما در ایــن زمینه وضعیت 
نسبتًا خوبى دارد. اما اگر آگاهى 
را مالك قرار دهیم، به نظر 

مى رسد که آگاهى مردم جامعۀ ما کاهش پیدا کرده است. در گذشته، 
جوانان از تجربۀ عملى نسل پیش از خود استفاده مى کردند؛ اما امروز 
به سبب اطالعات سطحى که در جامعه گسترش یافته، توهم آگاهى 
در میان بخشى از مردم از جمله جوانان به وجود آمده و همین موضوع 

شکاف نسلى را افزایش داده است.
به گفتۀ منادى جامعۀ مــا کمتر تفکر مى کند و کمتر آگاه اســت. 
بدین ترتیــب در جامعه از رفتارها بدون تفکر و به صورت وســیعى 
الگوبردارى مى شود. در این زمینه مى توان به مسائلى مثل طالق، 
تم هاى تولد، برگزارى کریســمس و هالووین و ... اشــاره کرد. یا 
حتى دربارة رفتارهاى فرهنگى نیز مى تــوان همین عدم آگاهى را 
مشاهده کرد؛ چنان که بســیارى براى مثال تئاتر مى روند، اما تئاتر 

را نمى شناسند.
منادى گفت: کوچک شدن بعد خانواده و تک فرزندشدن آن ها موجب 
کاهش گفت وگو در خانواده مى شــود. مطالعات من و دانشجویانم 
نشان مى دهد که گفت وگو در خانوادة ایرانى در حال کاهش است. 
بازتاب این وضعیت را در جامعــه و در روابط میان طبقات اجتماعى 
نیز مى توان دید؛ وقتى در خانواده میان زن و شوهر گفت وگو نیست، 
آن ها هم یکدیگر را کمتر مى شناسند و هم نمى توانند براى فرزندان 
خود الگوى گفت وگو باشند. منادى این سوال را مطرح کرد که چقدر 
در خانواده هاى ایرانى میان والدین و فرزندان گفت وگو هست؟ آنچه 

بیشتر رواج دارد گفت وشنود است نه گفت وگو.
به نظر منادى، کاهش گفت وگو موجــب کاهش روابط عاطفى در 
جامعه مى شــود؛ و این خود از علل افزایش اختالالت روانشناسى

 است. 

یک جامعه شناس: توهم آگاهى در میان جوانان شکاف نسلى را افزایش داده است

خانواده ایرانى در وضعیت فروپاشى قرار دارد

میان نســلى است؛ در گذشته ســالخوردگان
خانواده همــواره در حــال «انبارگردانى» 

ذهنخود و انتقال اطالعات به نسل جوان 
بودند؛ امــا امروز چنین نیســت و همین
موجب افزایــش احتمــال آلزایمر در 

سالمندان شده است.

سیستماتیک است که در دانشگاه ها تولید
مى شود، و با توجه به تعداد دانشگاه ها 
و تحصیل کردگان، به نظر مى رســد 
زمینه وضعیت که جامعۀ ما در ایــن

نسبتًا خوبى دارد. اما اگر آگاهى 
را مالك قرار دهیم، به نظر 

سرپرست دفتر برنامه ریزى و توسعه اجتماعى جوانان سرپرست 
دفتر برنامه ریزى و توسعه اجتماعى جوانان گفت: از دانش آموزانى 
که بر اساس قانون ازدواج مى کنند حمایت مى کنیم تا بتوانند ادامه 
تحصیل بدهند، زیرا این مهم به ترویج ازدواج و پایین آمدن سن 

ازدواج کمک مى کند.
مهدى متقى فر در پاسخ به این ســوال که اخیرا تحصیل دانش 
آموزان دختر متاهل در مدارس روزانه مصوب شده، حضور دانش 
آموز متاهل در مدرسه چه پیامدهایى دارد و آیا این مى تواند منجر 
به ازدواج در سنین پایین شــود؟ گفت: قطعا مدنظر آن ها ازدواج 
دختران کم سن و سال نیست. دختران دبیرستانى مى توانند ازدواج 
کنند به طور مثال پیش تر دخترى که 16 یا 17 سال داشت ازدواج 

مى کرد عذرش را از مدرسه مى خواســتند و طبیعتا این با قانون 
جوانى جمعیت و از سوى دیگر فرهنگ ترویج ازدواج منافات دارد.
وى افزود: ما در مورد ســن ازدواج از آن طــرف افتاده ایم، یعنى 
قرار بود ازدواج در بیست و سه چهار سالگى باشد، اما اکنون سن 
ازدواج دختران و پســران تا 30.35 و حتى تا 40 سال رفته و در 
40 سالگى دچار وسواس مى شــوند که آیا مى توانند یا نمى تواند 
ازدواج کنند، اکثرا ازدواج نمى کنند و متاسفانه دچار تجرد قطعى

 مى شوند.
متقى فر بیان کرد: قطعا ما طرفــدار ازدواج معقول از روى بلوغ و 
عقل هستیم و معتقدیم هم دختر و هم پسر باید به یک بلوغ عقلى 
و استقالل فکرى برســند و به ازدواج فکر کنند و این مى تواند 

کمک کند.
سرپرســت دفتر برنامه ریزى و توسعه اجتماعى جوانان 

افزود: در حال حاضر دانشــجویان نیز بعضا ترس این 
را دارند که اگر ازدواج کنند از درسشان عقب مى مانند 
در حالى که در کشور اندونزى قانونى وجود دارد مبنى 
بر اینکه دختر یا پسرى که دانشجو باشد و ازدواج کند 
تسهیالت بهتر و امکانات تحصیلى بیشترى دریافت 
خواهند کرد. این تســهیالت براى این است که آن ها 

تشــویق کنند و بگویند درس بــا ازدواج منافاتى ندارد و 
کمک مى کند هم تحصیل بهترى داشته باشند و هم مدارج 

عالى بهترى کسب کنند.

 دختران دبیرستانى مى توانند ازدواج کنند  

کودکان و نوجوانــان امروزى با طیف وســیعى از 
بازى هاى رایانه اى، کنســولى و تبلت آشنا هستند 
درحالى که کودکان دیروز دنیایشان را با قایم باشک، 

گرگم به هوا و هفت سنگ پیوند مى زدند.
وقتى نزد کودکان و نوجوان امروزى بازى هاى گذشته 
را یادآورى مى کنیم، نه تنها خوشحال نمى شوند بلکه 
به گفته خودشان «حوصله شان هم سر مى رود». آن ها 
دوست دارند که تنها باشند و اوقاتشان را با موبایل هاى 

هوشمندى که در دست دارند، بگذرانند.
آسیه حسینى نیکو، روان شــناس کودك و نوجوان 
درباره تاراج کودکى که نتیجه استفاده از تکنولوژى 
اســت گفت: ما در زمانى زندگى مى کنیم که عصر 

رسانه گفته مى شود، رســانه هایى که بر روى سبک 
زندگى و مدل زندگى ما تغییرات را به وجود آوردند.

وى درباره کودکان کار فضــاى مجازى گفت: من 
والد بدون اینکه از سواد رســانه اى برخوردار باشم، 
مى خواهم از کودکم درآمد زایى کنم و فالور و الیک 
بیشترى را از آن خودم کنم. در نتیجه بدون اینکه آینده 
فرزندم را درنظر بگیرم، مى خواهم از کودکم به عنوان 

ابزار استفاده کنم.
این روان شناس کودك و نوجوان گفت: هیچ والدینى 
راضى نیست که آینده کودکش را تهدید کند و من این 
اقدام والدین را ناشى از بى آگاهى آن ها از حقوق کودك 
مى دانم. اینجاست که متخصصان حقوق کودك و 

روان شناسان باید در این زمینه پاى کار بیایند.
وى گفت: معموًال خانواده هایى کــه در زمینه هاى 
تربیتى دچار مشــکل اند، در فضــاى مجازى هم با 
چالش روبه رو هســتند. پدر و مــادرى که در بحث 
روزمرگى هاى کودك، با مشــکل روبه رو است، در 
فضاى مجازى هــم نمى تواند به صــورت کارآمد 

کودکش را مدیریت کند.
به گفته حسینى نیکو از آنجایى که رویکرد والدین هم 
در وضع قوانین باید و نبایدى و از باال به پایین است، 
در نتیجه نمى تواند ارتباط موثر را با فرزندان به وجود 
بیاورد و از طرفى هم عدم آگاهــى در والدین به این 

رهاشدگى کودك در فضاى مجا زى دامن مى زند.

میانگین قد کودکان مناطق محروم ایران کمتر از متوسط کشورى

 تأثیر گرانى بر کوتاه قدى ایرانیان
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
گفت: گرانى و افزایش بى رویه مواد غذایى مى تواند 
باعث شود دسترسى مردم به به مواد غذایى با کیفیت 
کم شود و سفره خانوده از مواد غذایى که براى رشد 
بچه ها الزم اســت خالى شــود. بنابراین افزایش 
بى رویه مواد پروتئینى، موجب بروز ســوء تغذیه و 

کوتاهى قد مى شود.
زهرا عبدالهى گفت: کوتاهــى قد فقط به کمبود 
ویتامین مربوط نمى شــود. کوتاهــى قد عامل 
ســوءتغذیه مزمن و طوالنى در کودك است. اگر 
کودك در دوران رشد خود دچار سوءتغذیه شود و به 
لحاظ کمبود دریافت انرژى، پروتئین و ریزمغذى ها
 و همه چیزهایى که براى رشــد الزم اســت به 
خصوص رشد اسکلتى ، مثل ویتامین آ ، پروتئین ، 
کلسیم و فســفر و منیزیم با کمبود مواجه شود، 
رشد قدش دچار توقف و در نتیجه باعث کوتاهى 

قد مى شود.
وى با بیان اینکه در این چند ســال میزان ســوء 
تغذیه کودکانمان کاهش یافته گفت: در دو ســه 
دهه گذشــته، 20 درصد کودکان زیر 5 سالمان 
دچار کوتاه قدى بودند، اما بنابر آخرین مطالعات، 
ظرف دو سه دهه گذشــته، این عدد به حدود زیر 
4 درصد رســیده اســت. ما در تمام استان هاى 
کشور حتى استان هاى محروم هم با این کاهش 
قابل مالحظه رو به رو بوده ایم. اما در یکســرى 
خــوب  وضــع  محــروم،  هــاى  اســتان 
نیســت و نیــاز بــه توجــه دارد چــون هنوز 

این میــزان کــم تــر از متوســط کشــورى
 است. عبدالهى گفت: مدارس و رسانه هاى جمعى 
مثل صداوســیما باید بر روى باال بــردن دانش 
تغذیه اى کشــور کار کنند.به خصوص مدارس 
باید به دانش آموزان یاد دهــد که از منابع غذایى 
دردسترس به درستى استفاده کنند. از رفتارهاى 
غلط غذایى که باعث ســوءتغذیه مى شود؛ مثل 
مصرف زیاد و بى رویه فست فود ها و تنقالتى که 

ارزش غذایى ندارند دورى کنند.
وى افزود: تشویق کودکان و نوجوانان براى افزایش 
تحرك بدنى با کمک وزارت ورزش و جوانان باید 
صورت گیرد تا امکان ورزش براى همه افراد جامعه 
فراهم شــود. مثال بوفه مدارس مواد غذایى سالم 
بفروشند و از فروش مواد غذایى که ارزش غذایى 

ندارد جلوگیرى کنند.
 مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت 
گفــت: گرانى و افزایــش بى رویه مــواد غذایى
 مى تواند باعث شود دسترسى مردم به مواد غذایى 
با کیفیت کم شود و سفره خانوده از مواد غذایى که 
براى رشد بچه ها الزم است خالى شود. بنابراین 
افزایش بى رویــه مواد پروتئینى مانند گوشــت 
و لبنیات و تخــم مرغ مى تواند بــه خصوص در 
خانواده هاى کم درآمد موجب بروز ســوء تغذیه 
شــود که این ســوء تغذیه خودش را به صورت 
اختالل در رشــد ،  الغرى و کوتاه قدى و کمبود 
ریز مغذى ها مثل کمبود آهن ، روى و ویتامین آ 

نشان مى دهد.

کودکان را در فضاى بى انتهاى مجازى رها نکنیم

مدیر مرکز تحقیقات علــوم اعصاب کاربردى 
دانشــگاه آزاد اســالمى اراك گفت: براساس 
آخرین غربالگــرى ملى، درصد افــراد دچار 
بیمارى هاى اعصاب و روان کشور ما 30 درصد 

بوده است که یکى از بیشترین درصدهاست.
دکتر حمیدرضا مهاجرانى اظهار کرد: طبق آمار 
وزارت بهداشــت جمهورى اسالمى حدود 21 
میلیون نفر یعنى تقریبــا 30 درصد مردم ایران 
دچار اختالالت روانى هستند. بدین معنى که 
از هر چهار نفر یک نفــر دچار اختالالت روانى 

است.
وى افزود: همچنین آمار وزارت بهداشت شمار 

زنانى را که داراى اختالالت روانى هســتند را 
بیش از مردان نشان مى دهد. طبق این آمار، در 
یک سال گذشته 23/4 درصد بالغان در ایران 
دچار یک اختالل روانى بوده اند که 27/6درصد 
آنان را زنان و 19/4 درصدشان را مردان تشکیل 

داده اند.
مهاجرانى گفت: آمار وزارت بهداشت همچنین 
نشانگر آن است که در حال حاضر دوره  جوانى 
اصلى ترین دوره سنى اســت که افراد در آن به 
اختــالالت روانى مبتال مى شــوند. همچنین 
کودکان نسل جدید بیش از گذشته دچار اختالل 

روانى مى شوند.

 21 میلیون نفر دچار اختالالت روانى هستند

مدیرکل درمــان و حمایت هاى اجتماعى ســتاد مبارزه با 
موادمخدر با بیان اینکه برخالف بزرگساالن الگوى شماره 
یک در کودکان و نوجوانان «گل و حشــیش» است،  گفت: 
ترك اعتیاد در کودکان و نوجوانان مبتنى بر خانواده درمانى، 
شناخت درمانى، رفتار درمانى و مسائل پیچیده ترى است. 
رضا تویســرکان  منش گفت: براى ترك اعتیاد در کودکان 
و نوجوانان که عمدتا در ایران روى موادى مانند حشــیش 
و گل مى چرخد، اقدامات مبتنى بر خانواده درمانى، شناخت 
درمانى، رفتار درمانى و مســائل پیچیده ترى اســت. وى 
گفت: پیش بینى مى شــود هزار کودك درگیر سوء مصرف 

موادمخدر باشند. 
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معاون سفیر لهستان در ایران و معاون فرهنگى شهردار 
اصفهان در نشســتى به برگزارى رویدادهاى فرهنگى 
مشــترك تأکید کردند که اجراى هفته لهستانى ها در 
اصفهان و هفته اصفهانى ها در لهســتان بخشى از این 

گفتگو بود.
عمارت تاریخى باغ زرشــک اصفهان در ادامه میزبانى 
از هیئت هاى فرهنگى خارجى پذیراى هیئتى از کشور 
لهستان بود. در این نشســت مشترك «ویچیخ اونلت» 
معاون سفیر لهستان در ایران به همراه مشاور امور سیاسى 

و رایزن فرهنگى این کشور با مجتبى شاه مرادى معاون 
فرهنگى شهردار و رئیس ســازمان فرهنگى اجتماعى 
ورزشــى شــهردارى اصفهان، مهدى تمیزى معاون 
فرهنگى هنرى و علیرضا مساح رئیس اداره گردشگرى 

این سازمان دیدار و گفت وگو کردند.
مهاجرت پناهندگان لهستانى به ویژه کودکان در خالل 
جنگ جهانى دوم به اصفهان که این شهر را در کنار سایر 
القاب تاریخى اش به شهر کودکان لهستان نیز مشهور 
کرد و سال ها است عامل پیوند دو کشور شده، موضوع 

این نشست مشترك بود.

گردشگران را از محل اقامت پناهندگان 
لهستانى مطلع کنید 

معاون سفیر لهستان در کشورمان با اشاره به برنامه ریزى 
براى برپایى نمایشــگاهى از تصاویر و اســناد حضور 
پناهندگان لهســتانى در اصفهــان، از معاون فرهنگى 
شــهردار اصفهان درخواســت کرد براى فراهم کردن 
تصاویر و اسناد بیشتر از میان آرشیوهاى موجود به آنها 

کمک کند.
ویچیخ اونلت با بیان اینکه در خالل جنگ جهانى دوم 
حدود 3 هزار پناهنده لهســتانى به ایران آمدند، گفت: 
تعداد زیادى از این پناهندگان کودك بودند که باعث شد 
مردم لهستان اصفهان را شهر کودکان پناهنده بنامند. 
حدود 21 مکان از جمله مدرسه و بیمارستان مربوط به 
این پناهندگان در اصفهان وجــود دارد که تمایل داریم 
نقشه اى مجازى به زبان هاى گوناگون در این مکان ها 
نصب شود تا گردشــگران داخلى و خارجى با استفاده از 
بارکدخوان از موقعیت مکانــى و جزئیات هرکدام از این 

مکان ها در اصفهان آگاه شوند.
وى با اشاره به دیدار خود با معاون شهرسازى و معمارى 
شهردار اصفهان درباره بازســازى و بهسازى برخى از 
این مکان ها افزود: مقرر شــد کارگاه هایى با مشارکت 
شــهردارى اصفهان، براى انتقال تجربه میان معماران 

لهستانى و ایرانى در این خصوص برگزار شود.

 براى جمع آورى اســناد و تصاویر و تولید 
نقشه کمک مى کنیم

در ادامه، مجتبى شــاه مرادى معاون فرهنگى شهردار و 
رئیس ســازمان فرهنگى اجتماعى ورزشى شهردارى 
اصفهان حضور پناهندگان لهستانى در اصفهان را اتفاق 
ویژه اى دانست و براى پاسداشت این همراهى و برادرى 

میان مردم دو کشور اعالم آمادگى کرد.
وى با تأکید بر نقش تسهیل گرى شهردارى اصفهان براى 
برگزارى نمایشگاه عکس و اسناد پناهندگان لهستانى 
اظهار داشت: اگر این نمایشگاه قرار است با کمک بخش 
خصوصى و سازمان هاى مردم نهاد دایر شود شهردارى 

تنها نقش تســهیل گر را ایفا مى کند تــا رقیب بخش 
خصوصى نباشــد اما براى جمع آورى اسناد و تصاویر و 

همچنین تولید نقشه مجازى در کنار شما خواهیم بود. 
معاون فرهنگى شهردار اصفهان ادامه داد: کشور ما نیز 
چند سال درگیر جنگ بود و معماران ایرانى نیز تجربیات 

ارزنده اى از بازسازى مکان هاى گوناگون دارند.

هفته اصفهانى ها در لهستان برگزار شود
شاه مرادى همچنین پیشنهاد کرد چاپ تمبر مشترك به 
مناسبت هشتادمین سالگرد ورود پناهندگان لهستانى به 
اصفهان، چاپ کتاب از اسناد و تصاویر حضور لهستانى ها 
در اصفهان، چاپ یک ویژه نامه مشترك دوزبانه، ساخت 
یک فیلم مســتند و همچنین تولید یک «اینفو مپ» از 
مسیرى که این پناهندگان از بندر انزلى تا جنوب ایران و 
سپس شهر اصفهان طى کردند در دستور کار دو کشور 
قرار گیــرد. وى تأکید کرد: فیلم هاى مســتندى که در 
گذشــته درباره حضور پناهندگان لهســتانى در ایران و 
اصفهان ساخته شده بیشــتر به روایت زندگى اشخاص 
پرداخته و بهتر است در یک مستند به روایت اصفهانى از 

این واقعه نیز پرداخته شود.
شاه مرادى با اشــاره به نام یک شــیرینى به جا مانده از 
حضور لهســتانى ها که هنوز هم در اصفهــان طبخ و 

مصرف مى شــود، بیان کرد: پیشنهاد مى کنم در سالروز 
این اتفاق دیوار یادمانى در محله جلفاى اصفهان نصب 
و رویدادهایى درباره هم زیســتى کودکان لهســتانى و 

اصفهانى پیرامون آن برگزار شود.
وى همچنین پیشــنهاد کرد رویــداد هفته اصفهانى ها 
در لهســتان همزمان با هفته لهســتانى ها در اصفهان 

برگزار شود.

نقطه آغاز خوبى براى همکارى 
در ادامه این نشست، معاون سفیر لهستان در کشورمان 
ضمن استقبال از این پیشــنهادات به همکارى هاى دو 
کشور در سایر حوزه ها نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه 
با باشگاه سپاهان اصفهان نیز نشست ها و همکارى هایى 

داشته ایم.
وى برگزارى نشست مشترك با مســئوالن فرهنگى 
شهردارى اصفهان را نقطه آغاز خوبى براى همکارى هاى 
دو طرف دانســت و ابراز امیدوارى کرد این نشست به 
برگزارى برنامه هاى مشترك در آینده نزدیک منجر شود.
در پایان نیز مقرر شــد پیشــنهادهاى ارائه شده در این 
نشســت پس از بررســى از ســوى دو طرف در قالب 
تفاهم نامه اى مشترك تدوین شود تا در آینده با برگزارى 

رویدادهاى گوناگون فرهنگى به مرحله اجرا درآید.

در دیدار معاون سفیر لهستان با معاون فرهنگى شهردار اصفهان مطرح شد

آمادگى اصفهان براى پاسداشت حضور 
پناهندگان لهستانى جنگ جهانى در این شهر


