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مرگ خاموش «اعتماد به نفس»چرا قیمت سیمان 25 هزار تومان نیست؟ کیمیایى از خودش یک متر هم خانه نداردجزئیات جمع آورى لوازم خانگى کره اى از بازار جذب فورى 2 بازیکن از سوى مجیدى اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اغلب مجرمان 
سایبرى

 نبوغ دارند   

کمبود واکسن «آسترازنکا» در اصفهان رفع مى شود
3

5

راه اندازى شرکت 
توسعه و عمران 

اصفهان

معاون اجتماعى پلیس فتا در خصوص دلیل عدم دستگیرى 
برخى مجرمان فیشینگ گفت: این فرضیه که مجرمان 
فیشینگ دستگیر نمى شوند، اشتباه است و در واقع این 
مجرمان دیر پیدا مى شوند و پى جویى جرایم در حوزه 

فیشینگ زمان بر است چرا که مجرمان سایبرى...

رئیس خانه صنعت و معدن ایــران از راه اندازى 
شرکت توسعه و عمران شهرســتان اصفهان با 

سهامدارى شهروندان خبر داد.
عبدالوهاب ســهل آبادى   با بیان اینکه هدف از 
راه اندازى شرکت توســعه و عمران شهرستان 
اصفهــان افزایش درآمد خانوارهــاى اصفهانى 
از طریق عضویت در این شرکت است، تصریح 
کرد: براى این امر رایزنى هاى الزم را با امام جمعه 
اصفهان، استاندار اصفهان و دیگر مسئوالن انجام 
داده ایم که حمایت تمام قد خود را از این شرکت 
اعالم کرده اند. وى با بیــان اینکه اداره کل کار، 

تعاون و رفاه اجتماعى...

سیلى سرخ زندگى بر صورت سیاه کارگران معدن زغالسیلى سرخ زندگى بر صورت سیاه کارگران معدن زغال
صدها متر زیر زمین با آدم هایى که زنده به گور مى شوندصدها متر زیر زمین با آدم هایى که زنده به گور مى شوند
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رئیس دانشگاه علوم پزشکى: محموله جدید واکسن به زودى وارد کشور مى شود

جایزه پوشکاش، در دسترس تر از هر زمان دیگرى

یک قدم تا بهترین اتفاق سال
 براى طارمى

مهدى طارمى توانست با کســب آراء مردمى، به جمع 3 نامزد پایانى 
کسب جایزه پوشکاش یا بهترین گل سال 2021 میالدى راه یابد.

پس از اینکه پسر بوشهرى فوتبال ایران جوایزى همچون بهترین گل 
فصل لیگ قهرمانان اروپا را از آن خود کرد...

3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

قائمیه به قطب 
گردشگرى اصفهان 

تبدیل مى شود

بافت و هویت چهارباغ تغییر نمى کند
سخنگو و عضو هیئت رئیسه شوراى اسالمى شهر اصفهان:

3

دفاع راستى که مى خواهد دفاع راستى که مى خواهد 
2

3

مجرى طرح هاى زیربنایى مجرى طرح هاى زیربنایى 
استان خبر داد؛استان خبر داد؛

بهره بردارىبهره بردارى
از آزاد راهاز آزاد راه

اصفهان - شیرازاصفهان - شیراز
تا تا 66 ماه ماه
آیندهآینده

فرمانده نیروى قدس سپاه فرمانده نیروى قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى:پاسداران انقالب اسالمى:

قاتالن سردار قاتالن سردار 
سلیمانى در امان سلیمانى در امان 

نخواهند بودنخواهند بود

4

ابراهیم حاتمى کیا در مراسم رونمایى از 
آلبوم موسیقى فیلم «به وقت شام»:

پژواك موسیقى«به وقت شام» 
از خود فیلم جلوتر مى رود

آگهى مزایده
140046 

معاونت آماد و پشتیبانى ناجا در نظر دارد مقادیرى اقالم 

فرســوده آمادى فرماندهى انتظامى استان اصفهان را 

از طریق مزایده عمومى به فروش برســاند. متقاضیان 

مى توانند به منظور بازدیــد از تاریخ درج آگهى تا مورخ 

1400/10/21 از ســاعت 8 الى 13:00 به نشانى: اصفهان، 

کیلومتر 5 اتوبان شهید وحید دســتجردى، بعد از پل 

راه آهن شهرك آزمایش، جنب پمپ بنزین شهرك آزمایش 

مراجعه نمایند و جهت دریافت برگ شرایط و شرکت در 

مزایده به آدرس اصفهانـ  بلوار کشاورزـ  خیابان قائمیهـ  

جنب یگان ویژهـ  اداره ترابرى مراجعه نمایند. 

تلفن: 03121826433- 03121824792 
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ىرواز خود فیلم جلوتر مى رود ر و مج ی و ازخودفیلمجلوترمىرودز

فراخوان مناقصه عمومى
شــرکت آب  و فاضالب اســتان اصفهان در نظــر دارد مناقصات ذیــل را از طریق ســامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشــایى پاکتها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.   

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 

1400/10/15  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکتهاى الف:

3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1- مرکز تماس:021-41934

4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / 

پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

چاپ اولچاپ اول

شماره فراخوان سامانه ستاد مبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهردیف
و شماره مناقصه

عملیات آبرسانى مجتمع 19 1
6,629,503,033331,475,0002000001434000039روستا منطقه فالورجان

400-4-213/2

اصالح شبکه توزیع آب 2
5,435,408,084272,000,0002000001434000040روستاى بتلیجه

400-4-217/2

3 
اصالح شبکه توزیع آب در 

سطح روستاهاي شهرستان 
دهاقان

6,276,353,347314,000,0002000001434000041
400-4-218/2

حفاري چاه آب شرب 4
9,978,477,594500,000,0002000001434000042دهستان الي سیاه

400-4-238

تاریخروزساعتعنوان
1400/10/22چهار شنبه13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه

1400/11/02شنبه13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد
1400/11/03یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/10/18

گیرى
ن

ى
3

5



0202جهان نماجهان نما 4224شنبه  18 دى  ماه   1400 سال هجدهم

وزارت برق عــراق آخرین تحوالت مربــوط به اتصال 
شــبکه برق عراق به کشورهاى همســایه را تشریح و 
تأکید کرد به دلیل کاهش صــادرات گاز ایران به عراق، 
اکثریت نیروگاه ها از کار افتاده اســت.«احمد موسى»، 
سخنگوى وزارت برق گفت: مذاکرات با ایران ادامه دارد، 
اما ایران طلب خود را مى خواهد، وزارت برق هم آمادگى 
خود را براى پرداخت همه طلب ایران اعالم کرده است 
و به زودى به صندوق اعتبارى بانک تجارت عراق واریز 
مى شود.وى در ادامه افزود: وزارت دارایى عراق باید این 
بدهى را به ایران پرداخت کند؛ از این رو از این وزارتخانه 
مى خواهیم طلب ایران را پرداخت کند زیرا کاهش واردات 

گاز از ایران بر سیستم برق تأثیر مى گذارد.
موسى اشاره کرد که به دلیل کمبود سوخت، نیروگاه هایى 
داریم که از کار افتاده است. اکثر نیروگاه ها آماده فعالیت 
است، اما به دلیل کمبود گاز فعالیت آن متوقف شده است.

ســخنگوى وزارت برق عراق تصریح کرد که بارزترین 
مشکل این است که واردات گاز از 50 میلیون به 8 میلیون 

و نیم مترمکعب کاهش یافته است.
وى دربــاره پروژه هاى اتصال شــبکه بــرق عراق به 
کشورهاى همجوار گفت که این پروژه ها در حال پیگیرى 
است و مذاکرات بر سر قیمت تعرفه ادامه دارد و تاکنون 

توافقى صورت نگرفته است.

فرمانده نیروى قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمى با 
بیان اینکه ترامپ جنایتــکار و همکاران او مانند مایک 
پمپئو براى ما شناخته شده هستند، گفت: سردار شهید 
ســلیمانى بارها پمپئو را در منطقه تحقیــر کرده بود و 
آنها فکر کردند با ترور او، پیروز شــده اند اما نمى دانند 
آنها در امــان نخواهند بود. ســردار اســماعیل قاآنى 
خطاب به دشمنان گفت: شــما خیلى کوچک تر از آن 
هستید که ما را بشناسید و بدانید که در درون شیعه چه 
ارزش هایى نهفته است. نه دفاع آنها را مى فهمید و نه 
معنى آخرین نفس هاى شهید شیعه را مى فهمید. فکر 
کردید با شهید کردن سلیمانى و امثال او راهشان متوقف 

مى شود؟ اگر اندکى فهم داشته باشید مى فهمید چگونه 
قوى تر و مصمم تر از قبل، مسیر حق در ایران و جهان 
طى مى شود.وى خاطرنشان کرد: ما بعد از 1400 سال 
هنوز دنبال قاتالن سید شهدا هستیم. حاال فکر کردند 
شهادت شهید سلیمانى و یاران شهیدش را به این زودى 

فراموش مى کنیم؟
قاآنى خطاب بــه آمریکایى ها گفت: خروج شــما جزو 
برنامه ما بود. امروز باالتر از خروج براى شما اتفاق افتاده 
و شما اخراج شده اید و مردم شــریف عراق و مقاومت، 
حضور همیــن 2000 نفر باقیمانده شــما را هم تحمل 

نخواهند کرد.

عراق: 
طلب ایران را مى دهیم

قاتالن سردار سلیمانى
 در امان نخواهند بود

مى خواهیم خیال زنان 
راحت باشد!

حمید ســجادى، وزیــر ورزش    انتخاب|
و جوانان در واکنش به خبــر ممنوعیت فعالیت 
بانوان در رشــته بدنســازى گفت: ممنوعیتى 
وجود ندارد. یکسرى از رشته هاى ورزشى براى 
زنان در فدراســیون پرورش اندام و بدنســازى 
شروع به کار کرده بود که هنوز براى زنان مجوز 
و دستورالعمل هاى الزم را کســب نکرده بود. 
معاونت ورزش زنان با هماهنگى فدراسیون به 
این نتیجه رسیدند که ابتدا رسمًا استاندارد بشود 
و مجوز فعالیت آن رشته براى زنان صادر شود تا 
زنان وقتى در باشگاه ها و محافلى که این رشته ها 
را دارند، حاضر مى شوند خیالشان راحت باشد که 

این رشته ها براى زنان مجاز است.

قیمت تندیس روحانى!
  برترین ها|فرهیختگان آنالین، تصویرى 
از آگهى فروش تندیس یادمان حسن روحانى، 
رئیس جمهور سابق را منتشر کرده که قیمت آن 

حدود 160هزار تومان اعالم شده است!

بهنام بانى
 مهاجرت مى کند؟

مجرى تى وى پالس در یک    ایران آرت|
ویدیو گفته که بهنام بانى در ادامه موج مهاجرت 
خوانندگان موســیقى پاپ که در ماه هاى اخیر 
ســرعت گرفته، قصد مهاجرت دارد و به زودى 
خبر این اتفاق اعالم خواهد شد. این خبر در حالى 
منتشر مى شود که این خواننده محبوب پاپ این 
روزها فیلم سینمایى «گشت ارشاد3» را بر پرده  
سالن هاى سینما دارد که با استقبال خوبى نیز از 

سوى مخاطبان روبه رو شده است.

چون ضرر دارد
 گرانش مى کنیم! 

  دیده بان ایران|دبیــر انجمــن صنفى 
کارخانه هاى قند و شــکر ایران در توجیه گرانى 
قیمت قند و شکر گفته است اخذ مالیات بر کاهش 
تقاضاى کاالها حتمًا اثرگذار است چون وزارت 
بهداشت هم از این تصمیم دولت حمایت مى کند. 
بهمن دانایى گفته چرا که معتقد است مصرف این 
کاال براى مردم زیان بار است. یعنى افراد معتقدند 
مصرف کمتر شــکر در بحث کنتــرل دیابت و 

امثالهم اثرگذار است.

زنده گیرى پلنگ در 
گاودارى! 

یک قالده پلنــگ ایرانى  با    رویداد24 |
تالش کارگر گاودارى تحویل محیط زیســت 
شد. این قالده پلنگ از دیوار گاودارى در ماهان 
وارد آن شده و با کارگر گاودارى مواجه مى شود؛ 
کارگر گاودارى پلنگ را مهار و به محل نگهدارى 
ســگ هاى گاودارى منتقل مى کند. با حضور 
عوامل محیط زیست شرایط حیوان بررسى شده 
است و طبق تشــخیص اولیه احتمال بیمارى و 
درگیرى ریوى پلنگ وجود دارد. به همین منظور 
شوراى دامپزشکى تشکیل شده و قرار است براى 

درمان حیوان تصمیم گیرى شود.

واکنش به خبر 
منع واردات واکسن 

  برترین ها|محمد هاشمى، سرپرست مرکز 
روابط عمومى و اطالع رسانى وزارت بهداشت در 
واکنش به اظهاراتى مبنــى بر «ممنوعیت ورود 
واکسن به کشور با توجیه کافى بودن تولید داخل» 
در صفحه توییتر خود نوشت: «در مسیر صیانت 
از سالمت به عنوان مهمترین اصل، با تمرکز بر 
حمایت از تولید داخل در صورت نیاز بدون وقفه 

واردات واکسن هم خواهیم داشت.»

مرفه بودیم اما معمولى!  
در بخشــى از مصاحبــه اخیر فائزه    روزیاتو|
هاشمى با روزنامه «فرهیختگان» صحبت از سطح 
مالى خانواده رفســنجانى به میان آمده است. وقتى 
خبرنگار به فائزه هاشــمى مى گوید که مردم فکر 
مى کنند خانواده رفسنجانى مرفه بوده اند، او در پاسخ 
مى گوید: «بله مرفه بودیم اما نه به شکل افراطى که 
جزو پولدارهاى کله گنده محسوب شویم. من خودم 

همیشه مى گویم مرفه معمولى بودیم.»

2 سال دیگر هم تحمل کنید! 
نایــب رئیس    باشگاه خبرنگاران جوان|
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزایش 
حقوق 10 درصد است و مردم بهتر است با این شرایط 
بسازند تا تورم مقدارى کاهش پیدا کند. غالمحسین 
رضوانى گفت: در بودجه سال آینده دولت گفته 10 
درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شــده، ولى این 
افزایش پاسخگوى تورم نیست، ولى باید براى منافع 
کشور یکى الى دو سال مشکالت را تحمل کنیم تا 

مشکل تورم حل شود.  

 اتهام سنگین علیه روحانى
  ایرنا| عضو کمیســیون امنیت ملى و سیاست 
خارجى مجلس گفت: دولت روحانــى براى اینکه 
حســن نیت خود را به غرب نشــان دهد، مانع رشد 
و پیشــرفت فناورى فضایى شــد. حجت االسالم 
مجتبى ذوالنــورى گفت: در همــان دوره قرار بود 
موشکى با حضور رئیس جمهور تســت شود اما نه 
تنها شــخص رئیس جمهور در مراسم تست پرواز 
موشک حضور نیافت بلکه با حضور وزیر دفاع در این 
مراســم نیز مخالفت کرد. وزیر دفاع وقت على رغم 
ممانعت رئیس جمهور، با مسئولیت خودش در مراسم 
تست موشک حضور یافت و بعد هم مورد سرزنش 

رئیس جمهور قرار گرفت.

هجوم هندى ها
 براى خرید طال 

با شیوع کرونا و موکول شدن مراسم    فارس|
عروسى در هند به ســال 2021، واردات طالى این 
کشور به رقم بى سابقه 55/7 میلیارد دالر رسیدکه 
نسبت به ســال قبل از آن بیش از دو برابر افزایش 
داشته است. با افزایش تقاضا براى مراسم عروسى 
این رقم افزایش یافته است. خرید طال براى مراسم 

عروسى به علت شیوع کرونا به تأخیر افتاده بود. 

گاف جدید «بایدن»
رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین    تسنیم|
گاف خود، سال میالدى را اشتباه اعالم کرد و گفت: 
دالیل زیادى وجود دارد که به ســال 2020 امیدوار 
باشیم! یک کاربر آمریکایى در توییتر نوشت: «امیدوار 
بودم رئیس جمهورى داشتیم که حداقل مى دانست در 

چه سالى قرار داریم!»

شاهکار خصوصى سازى ما!
در ایــران همه چیــز خصوصى    رویداد24|
شده اســت؛ از واردات واکســن گرفته تا بهداشت 
و درمان کشــور و حتى نفت و پتروشــیمى. حتى 
مدارس و دانشگاه و سیســتم آموزشى کشور را هم 
به بخش خصوصــى داده اند تا نادرتریــن اتفاق در 
دنیاى لیبرالیسم رخ دهد؛ چه آنکه هیچ کجاى دنیا 
سیستم تأمین اجتماعى و آموزش عمومى را تا این حد 
خصوصى نمى کنند، اما در ایران همه چیز را خصوصى 
کرده اند، با این حال آنجا که باید این کار انجام شود، 
نمى شــود و تیم هاى فوتبال یکى پــس از دیگرى 
دولتى مى شــوند! این یعنى یک کارگر یا کارمند در 
یک سیســتم دولتى نهایتاً چهار تا ده میلیون تومان 
حقوق مى گیرد، اما بازیکن فوتبال لیگ برتر که او هم 
حقوق بگیر دولت محسوب مى شود، در بدبینانه ترین 
حالت بین 100 تا 400 میلیون حقوق ماهانه دریافت 

مى کند؛ آنهم از کیسه بیت المال!

خبرخوان

عربستان ســعودى در حال ســاختن یک ابرشهر آینده 
نگرانه 500 میلیارد دالرى مملو از روبات هاى خدمتکار و

 تاکسى هاى پرنده است. 
شهر نئوم (Neom) یک ابرشهر بســیار مدرن به سبک 
کارتون Jetsons اســت کــه تفاوت فاحشــى با دیگر

 بخش هاى محافظه کارانه این پادشــاهى بیابانى دارد. با 
سرمایه گذارى یک گروه ســرمایه گذار عربستانى که به 
تازگى باشــگاه نیوکاســل انگلیس را خریدارى کرده اند، 
برنامه ها براى شهر نئوم بسیار جاه طلبانه بوده و حتى برخى 
از تکنولوژى هاى آن هنوز وجود خارجى ندارند. این شهر 
بسیار پیشرفته در مرز با اردن و مصر ساخته شده و از سال 

2025 پذیراى کسب و کارها و شهروندان خواهند بود.
این شهر از هیچ شروع به ساخت کرده، انرژى مورد نیاز 

آن از خورشید و باد تأمین شــده و اندازه آن نیز 17 برابر 
شهر لندن خواهد بود. به گفته ولیعهد محمد بن سلمان 
که رئیس پروژه نئوم اســت، این منطقه شهرى مکانى 
سازگار با پهپاد و مرکز توسعه علوم روباتیک خواهد بود. 
اسناد مربوط به ساختار این شهر بزرگ نشان مى دهد که 
تاکسى هاى پرنده نیز در شهر نئوم وجود خواهند داشت، 
خودروهایى که تا پیش از ایــن تنها در فیلم ها به تصویر 
کشیده شده بودند. بر اساس برنامه ریزى ها، استفاده از 
این تاکسى هاى پرنده تنها براى تفریح خواهد بود نه براى 
حمل و نقل واقعى. دولت عربستان سعودى قصد دارد که 
بهترین و باهوش ترین افراد حرفه اى را به این شهر جذب 
کرده و یک هاب تجارى بزرگ ایجاد کند که رقیبى براى 

دوبى و دوحه خواهد بود.

همچنین اسناد منتشر شده نشــان مى دهند که در این 
ابرشهر از روبات هاى خدمتکار براى تمیز کردن خانه هاى 
کارگران خارجى استفاده مى شود که دستمزدهاى باالیى 
دریافت مى کنند و این بدان معنى است که این کارگران 
الزم نیست نگران کارهاى خانه دارى باشند. همچنین از 
تکنولوژى بارورسازى ابرها براى ایجاد بارندگى در این 
کشور بسیار خشک استفاده مى شود که مساحت آن به 
اندازه کل کشورهاى اروپاى غربى است. این فرآیند شامل 
رها کردن موادى مانند یخ خشک روى ابرها با استفاده از 

هواپیما یا پهپاد است. 
از دیگر پیشنهادهاى عجیب و غریب براى این شهر آینده 
مى تواند به دایناسورهاى روباتیک در یک پارك سرگرمى 
به سبک پارك ژوراسیک و هنرهاى رزمى روباتیک اشاره 

کرد که در مورد اخیر ماشین ها براى سرگرمى تماشاگران 
با هم مبارزه خواهند کرد.

عربستان سعودى همچنین مى خواهد یک قمر مصنوعى 
غول پیکر نیز بسازد که هر شب روشــن شده و یکى از 
جاذبه هاى اصلى این شهر خواهد بود. ولیعهد عربستان 
سعودى اخیراً فاش کرده که مى خواهد شن هاى موسوم 
به سیلور بیچ (ســاحل نقره اى) در شهر نئوم در تاریکى 
بدرخشــند اما افراد مرتبط بــا این پروژه گفتــه اند که 
مهندســان هنوز راهى ایمن براى تحقق این خواسته را 
نیافته اند. ساخت شهر نئوم از ســال 2017 آغاز شد و به 
گفته مارك ریبرت کــه مدیرعامل یک کمپانى فعال در 
حوزه روباتیک در بوستون اســت، مى توان از روبات ها 

براى تأمین این ابرشهر استفاده کرد.

«نئوم» از خاك صحرا برمى خیزد
انتشار جزئیات جدید از ابرشهر فوق مدرن و 500 میلیارد دالرى عربستان سعودى

محمد ناصر سقاى بى ریا، عضو جبهه پایدارى در رابطه با جاى خالى آیت ا... مصباح یزدى 
در سپهر سیاسى جریان اصولگرا گفت: در این یکسال گذشته به دلیل نبودن آیت ا... مصباح 
غمگین هستیم و دلمان براى استاد تنگ مى شود و هیچ چیزى جاى او را پر نمى کند اما آثار و 
شاگردان به جا مانده از آیت ا... مصباح، منجر به این مى شود که خأل ناشى از نبودن او پوشش 

داده شود.
سقاى بى ریا با اشاره به جانشین آیت ا... مصباح به خبرنگار «ُمنیبان» اظهار کرد: در حال حاضر 
از میان شاگردان برجسته آیت ا... مصباح فردى به نام آیت ا... رجبى که 50 سال شاگرد آیت 
ا... مصباح بوده و از نزدیک روش هاى او را آموخته است، سکان مؤسسه اى که آیت ا... مصباح 
تأسیس کرده را در دست دارد و کارها مانند سابق با روال درست و بى کم و کاست جلو مى رود.
عضو جبهه پایدارى در پاسخ به سئوالى در رابطه با جایگزین آیت ا... مصباح در حوزه سیاسى 
ادامه داد: در جبهه پایدارى شوراى فقها وجود دارد که جبهه، اصول اصلى و تصمیمات اساسى 
خود را با مشورت فقها انجام مى دهد. در حال حاضر این سیستم پا برجاست و سیستم جایگزین 

دارد به این معنى که اگر یکى از فقها از دنیا برود، فقیه دیگرى جایگزین خواهد شد.
سقاى بى ریا در پاسخ به پرسشى مبنى بر اینکه کدام فقها عضو شوراى فقهاى جبهه پایدارى 
هستند؟ یادآور شد: زمان حیات آیت ا... مصباح، شاخص او بود و نام دو فقیه دیگر را به دلیل 
اینکه خودشان خواسته بودند، مطرح نمى کردیم ان شــاءا... در شرایط پیش آمده نام آنها را 

مطرح کنیم.

سازمان فضایى آمریکا (ناسا) اعالم کرد: 
تلســکوپ فضایى جیمز وب با موفقیت 
ســپر خورشــیدى پنج الیه اى خود را باز 
کرده است. باز کردن این سپر خورشیدى 
یکى از پیچیده ترین مراحل اســتقرار این 
رصدخانه 10 میلیارد دالرى و پیشنیازى 
براى مأموریت علمى و طوالنى مدت این 

تلسکوپ در فضاست.
مرکز کنترل این تلسکوپ در پایگاه فضایى 
«بالتیمور» در بیانیــه اى اعالم کردند که 
تمامى پنج الیه این سپر خورشیدى با دقت 

و به طور کامل باز شدند.

براساس این بیانیه، این سپر خورشیدى که 
ابعاد آن به اندازه یک زمین تنیس و به شکل 
یک کایت است، همانند یک چتر آفتابى از 
این تلسکوپ در برابر تابش نور ستارگان 
در اقصى نقاط فضــا حفاظت خواهد کرد 
تا بتواند اشــعه ضعیف نور مادون قرمز را 

دریافت کند.
محققان در این بیانیه یادآور شدند: هر یک 
از پنج الیه این سپر خورشیدى جداگانه باز 
شدند و در موقعیت دقیق خود قرار گرفتند. 
این عملیات در مجموع حدود دو روز طول 
کشید. به دلیل ابعاد بسیار بزرگ این سپر 

خورشیدى، اعزام این تلسکوپ به فضا با 
چتر باز میسر نبود و در نتیجه محققان آن را 
به شکلى طراحى کردند که بعد از رسیدن 
به نقطه مشخصى از مسیر حرکتش، این 

سپر خورشیدى باز شود.
در این بیانیه تأکید شده است: باز شدن این 
سپر خورشیدى تلسکوپ جیمز وب بسیار 
پیچیده بود و کارشناسان آن را دشوارترین 

عملیات ناسا توصیف کرده  بودند.
تلسکوپ فضایى جیمز وب، قدرتمندترین 
تلسکوپ فضایى ساخته دست بشر است 
که روز 25 دســامبر به فضا پرتاب شــد و 
اکنون در نیمه راه رســیدن به مقصد خود 
است که حدود 1/6میلیون کیلومتر با زمین 

فاصله دارد.
این تلســکوپ آنقدر قدرتمند اســت که 
مى تواند ســتاره ها و کهکشان هایى را که 
13/5 میلیارد سال پیش شکل گرفته اند، 
رصد کند و اطالعــات و دانش بى نظیرى 
در مورد نحوه شکل گیرى فضا جمع آورى 

خواهد کرد.

اولین جراحى تثبیت َدررفتگى مفصل رانى_لگنى در یک بهله عقاب 
طالیى بالغ با استفاده از تکنیک جراحى ارتوپدى در البرز انجام شد.

فردین حکیمى مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در این 
خصوص گفت: در ابتداى دى ماه سال جارى با مشاهده یک بهله 

عقاب طالیى مصدوم با عالئم ضعف عمومى و عدم تعادل و توانایى 
در وزن گیرى روى پاها، توسط مرکز بازپرورى و نقاهتگاه حیات وحش 
البرز امداد و درمان هاى اولیه بــراى بهبود حال عمومى این عقاب 
صورت گرفت. در ادامه و پس از انجام آزمایش هاى تشخیصى توسط 
این مرکز از جمله رادیوگرافى؛ آســیب و در رفتگى کامل استخوان 
ران از مفصل و همینطور تخریب کامل کپســول و لیگامنت هاى 

نگه دارنده  این مفصل تأیید شد.
حکیمى افزود: بدین ترتیب با توجــه به اهمیت گونه  مورد نظر، بالغ 
بودن و همچنین اهمیت تولیدمثلى این گونه، سرانجام جراحى مذکور 
براى اولین عقاب طالیى در مرکز نقاهتگاه و بازپرورى حیات وحش 

البرز صورت گرفت.
وى گفت: س عى شد تا با استفاده از تکنیکى تخصصى و اصالح شده، 
به عنوان آخرین راه حل براى بازگشت این عقاب طالیى به طبیعت، 
شــانس دوباره اى به این پرنده  زیبا بدهیم چرا کــه نگهدارى این 
پرندگان در شــرایط اســارت جز در مواردى محدود و یا تحقیقات 

حیات وحش جایز نیست.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگى گفت: جمع آورى محصوالت لوازم خانگى کره اى 
از فروشگاه ها مدتى  است که آغاز شده و این موضوع در حال انجام است. به گفته پازوکى این 

کاالها در اصل تقلبى هستند و باید از سطح بازار جمع آورى شوند.
شهریور امسال به دستور رهبر معظم انقالب ورود محصوالت کره اى به بازار ایران ممنوع 
شد. بر اساس ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، نگهدارى، حمل و فروش کاالهاى 
کره اى تخلف و قاچاق محسوب شــده و فروش و عرضه توسط واحد هاى صنفى، تخلف 

محسوب مى شود. 
فروشندگان عالوه بر ضبط کاال، مشمول پرداخت جریمه نقدى مى شوند و تمام ضرر و زیان 

آن به عهده فروشنده است.

خأل آیت ا...مصباح یزدى
 چگونه پر مى شود؟ 

موفقیت در پیچیده ترین و دشوارترین عملیات ناسا  

سپر جیمز وب باز شد

جزئیات جمع آورى
 لوازم خانگى کره اى از بازار

عقاب طالیى البرز راهى اتاق عمل شد
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نقش مدارس و والدین در 
پرورش نسل  نمازخوان 

نماینده ولى فقیه و امام جمعه اصفهان گفت: نباید اجازه 
دهیم کسـانى که در این نظام مقدس اسالمى زندگى 
مى کنند از نماز غافل شوند و در این بین مدارس و والدین 
نقش بسـیار مهمى در پرورش نسـل نماز خوان دارند. 
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در شوراى اقامه نماز 
استان اصفهان با اشـاره به اینکه کیفیت نماز هم مهم 
است، افزود: ارتباط بین خدا و نماز یک ارتباط دو طرفه 
است که هر چه با کیفیت تر باشد همانند نردبانى است 

که انسان را به باال مى برد.

تصادف زنجیره اى
 در خیابان کاوه 

وقوع تصادف زنجیره اى در خیابان کاوه، روبه روى پایانه 
مسافربرى برون شهرى کاوه سه شنبه شب هفته پیش 
موجب مصدومیت 7 نفر شـد. در این سـانحه 7 مرد در 
سنین 30 تا 58 سال مصدوم و به بیمارستان هاى امین، 

عیسى بن مریم (س) و آیت ا... کاشانى منتقل شدند.

448 حلقه چاه غیر مجاز  
مسدود شد

معاون حفاظـت و بهره بردارى شـرکت آب منطقه اى 
اصفهان از مسـدود شـدن 448 حلقه چاه غیر مجاز در 
این استان از ابتداى سال تاکنون با هدف حفظ منابع آبى 
زیرسطحى خبر داد. محمود چیتیان افزود: این شرکت از 
سال 84 تا امروز در مجموع هفت هزار و 635 حلقه چاه 

غیر مجاز در استان اصفهان را پر و مسدود کرده است.

ارسال محموله 
هالل احمر به جنوب 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان از ارسال 
محموله هالل احمر اسـتان به مناطق سیل زده استان 
هرمـزگان خبـرداد. على محمدهاشـمى اظهـار کرد: 
 بر اسـاس درخواسـت سـازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر جمهورى اسـالمى ایـران، اولین محموله 
هالل احمر استان اصفهان شـامل تعداد 3000 قوطى 
کنسـرو لوبیا، تعداد 3000 قوطى کنسـرو ماهى، تعداد 
936 بسـته 700 گرمـى قنـد و مقـدار 1982 مترمربع 

موکت رولى به بندرعباس ارسال شد.

کنترل کیفیت آب شرب 
حدود 10 هزار مورد تست کنترل کیفى آب شرب طى 
نه ماهه سال 1400 در آبفا منطقه 4 اصفهان انجام شد. 
به گزارش روابط عمومى آبفاى منطقه 4 اصفهان، این 
اقدام به منظور اطمینان از سـالم و بهداشتى بودن آب 
شرب در دسـتور کار قرار گرفته اسـت. الزم به توضیح 
است اندازه گیرى آب شرب به صورت کلر باقى مانده ، 

کدورت وEc روزانه آزمایش مى شود.

اصالح و توسعه شبکه آب 
250 متر خـط انتقال آب خیابـان کواالالمپـور ما بین 
خیابان چهارباغ عباسـی وشـمس آبادي اصالح شـد. 
به گزارش روابط عمومى آبفاى منطقه 3 اصفهان، این 
عملیات با لوله 110 میلیمتر پلی اتیلن به همراه نصب15 

انشعاب براى مشترکین جدید انجام شد.

نوجوان 16 ساله اصفهانى 
«جان» داد 

قلب، کبد و دو کلیه نوجوان 16 ساله اصفهانى به چهار 
بیمار نیازمند عضو اهدا شد. محمدعرفان بابایى نوجوان 
16 سـاله اهل رهنان اصفهان دو هفته پیش در یکى از 
محورهاى مواصالتى منتهى به این شـهر دچار حادثه 
شـد. قلب، کبد و دو کلیه این نوجوان که بر اثر تصادف 
دچار مرگ مغزى شـده بود روز چهارشـنبه 15 دى ماه 
در بیمارسـتان الزهرا(س) اصفهان به بیماران در صف 

پیوند اهدا شد.

خبر

مجرى طرح هاى زیربنایى استان اصفهان و آزادراه هاى 
جنوب و جنوب شــرق کشور با اشــاره به افتتاح آزادراه 
اصفهان - شیراز تا 6 ماه آینده گفت: طرح آزادراه اصفهان 
- شیراز 92 درصد پیشرفت فیزیکى دارد و در شش ماه 
آینده با اعتبار پنج هزار میلیارد تومــان به بهره بردارى 

مى رسد.
علیرضا صلواتى با بیان اینکه 41 طرح در جنوب و جنوب 
شرق کشور در حال اجرا است افزود: این طرح ها در حوزه 
راه، آزادراه و راه آهن است و 25 هزار میلیارد تومان اعتبار 
تخصیص یافته و پیشرفت آن از طرح مطالعاتى تا کنون 

92 درصد است.

وى با اشاره به طرح تقاطع غیرهمسطح بلوار راوند کاشان 
گفت: طراحى این پروژه در حال اجرا است و اوایل سال 

آینده اجراى آن آغاز مى شود.
مجرى طرح هاى زیربنایى استان اصفهان و آزادراه هاى 
جنوب و جنوب شرق کشور با بیان اینکه عملیات عمرانى 
محور بادرود به کاشان 40 درصد پیشرفت داشته است، 
افزود:هشــت کیلومتر پایانى این محور به جاده مرگ 
معروف شده و بحث آســفالت به دلیل شرایط جوى به 
تعویق افتاده و به شرط مساعد شدن هوا از اوایل اسفند 
تا پایان امســال این محور تکمیل و بــه بهره بردارى

 مى رسد.

سخنگو و عضو هیئت رئیسه شوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: نمى خواهیم تغییراتى در بافت و هویت چهارباغ ایجاد 
کنیم زیرا معتقدیم نباید آسیبى به داشته هاى شهر وارد شود.
على صالحى با اشاره به راهبرد کلى شوراى ششم در رابطه 
با بافت هاى مؤثر فرهنگى و اجتماعى شــهر، اظهار کرد: 
معتقدیم کاربرى این بافت ها باید برآمده از بافت اصیل آن 
باشد و فرهنگ و هویت محالت اصیل شهر اصفهان حفظ 
شود.وى ادامه داد: معتقدیم که باید در حفظ کاربرى برآمده 
از بافت اصیل و سنتى همچنین فرهنگ محالت قدیمى 

داراى فرهنگ و هویت شهر اصفهان تالش کنیم.
وى افــزود: در حوزه تفریح، نشــاط، ســرگرمى و حوزه 

گردشگرى درون شهرى، اولویت این است که بسترهاى 
مناسب استفاده خانواده در همه سطوح فراهم شود و شرایط 
به گونه اى آرامش بخش باشــد که همه خانواده ها با همه 
ویژگى هــا و دغدغه هاى خود بتوانند از فضاى مشــترك 
شــهرى بهره ببرند و بر غناى اوقات فراغت و تفریح آنها 

افزوده شود.
سخنگوى شوراى اسالمى شهر اصفهان خاطرنشان کرد: 
نمى خواهیم تغییراتى در بافت و هویت چهارباغ ایجاد کنیم 
زیرا معتقدیم نباید آسیبى به داشته هاى شهر وارد شود و باید 
براى حفظ هویت بصرى، کالبــدى، فرهنگى و اجتماعى 

شهر تالش کرد.

بافت و هویت چهارباغ
 تغییر نمى کند

بهره بردارى از آزادراه 
اصفهان - شیراز تا 6 ماه آینده

رییــس اتحادیــه توزیع کننــدگان مصالح 
ســاختمانى اصفهان و حومه مى گوید قیمت 
25 هزار تومانى سیمان که دیروز وزیر صنعت 
از آن ســخن گفته بود، مربوط بــه کارخانه 

است؛ نه بازار.
بعد از آنکه سیدرضا فاطمى امین، وزیر صمت 
در مصاحبه اى از قیمــت 25 هزار تومانى هر 
پاکت سیمان سخن به میان آورد، مشاهدات 
میدانى نشــان داده که هر پاکت ســیمان 
در بازار، بیــش از 30 هزار تومان به دســت 

مشتریان مى رسد.
درباره این موضوع، رییــس اتحادیه توزیع 
کنندگان مصالح ساختمانى اصفهان و حومه، 
نرخ اعالمى وزیر صمــت را مربوط به قیمت 
حداقلى ســیمان درب کارخانه ها دانست و 
گفت: سیمان سیاه پاکتى 50 کیلویى با نرخ 

33 تا 38 هزار تومان در بازار عرضه مى شود.
به گفته ناصر محمدى، البته، چون بخشــى 
از سیمان ســفید در بورس و بخشى از آن در 
خارج از بورس عرضه شده، این نوع سیمان 
با نوســان قیمتى باالیى مواجه شده است و 
هر پاکت 25 کیلویى  آن، بین 33 تا 38 هزار 

تومان عرضه مى شود.

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان 
با بیان اینکه مبلغى براى جبران خســارت کشت 
نکردن کشــاورزان حوضــه زاینــده رود به طور 
على الحســاب واریز شده اســت گفت: این مبلغ 
در برابر خســارات وارد شده به کشــاورزان، بسیار 

اندك است.
حســین وحیدا اظهار کرد: حق نکاشت واریز شده 
براى هر جریب 200 هزار تومان در نظر گرفته شده 

است که هکتارى دو میلیون تومان مى شود.
وى در ارتباط با برگزارى جلســات چهار جانبه در 
اســتاندارى اصفهان گفت: از این نوع جلسات هر 
سال برگزار مى شده است. برگزارى چنین جلساتى 
براى پیگیرى امور کشاورزان بوده که در رأس آن 

مسئله آب مطرح است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفى کشاورزان اصفهان 
افزود: امسال هم تاکنون دو جلسه از جلسات چهار 
جانبه در اســتاندارى اصفهان، با حضور ســازمان 
جهاد کشــاورزى، آب منطقه اى، صنف کشاورزى 
و مسئوالن اســتاندارى برگزار شده است اما هنوز 

خروجى خاصى نداشته و اتفاقى نیفتاده است.
به گفتــه وحیدا قول هــاى زیــادى در جهت رفع 
مشــکالت به ویژه معضل آب به کشاورزان داده 
شده و قرار بر آن بوده که در طول سه ماه مشکالت 
برطرف شــود. ضمن آنکه هر 15 روز یک بار هم 

گزارشى از اقدامات و برنامه ها داده شود. 
وى تصریح کرد: اکنون با گذشــت 45 روز از این 
وعده ها هنوز نه گزارشــى ارائه شده و نه اتفاقى در 

راستاى تحقق وعده ها افتاده است.  

از یــک ماه گذشــته تاکنون، روســیه ورود فلفل 
دلمه صادراتى ایران به خــاك خود را ممنوع کرده 
اســت؛ دلیل عمده و اصلى کشور روسیه براى این 
ممنوعیت، وجود باقى مانده ســمومى است که در 

محصوالت ایران یافته و آن هارا غیرمجاز مى داند.
احمدرضا همتى، رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان محصوالت کشــاورزى اســتان 
اصفهان در ارتباط با قطع صادرات فلفل دلمه اظهار 
داشت: بر اساس نامه اى که روس ها دادند معتقدند 
که از سه چهار ماه قبل از ممنوعیت واردات از ایران، 
مســؤوالن مربوطه را در جریان قــرار داده ایم که 
محصول شما داراى باقى مانده سموم است و اساسا 
حداقل 4 قلم از سمومى که شــما در حال استفاده 

هستید، واجد شرایط نیستند.
همتــى ادامــه داد: وقتــى موضــوع را از وزارت 
کشاورزى پیگیرى کردیم به ما جواب دادند آنالیز 
این محصوالت برعهده ما نیست، بلکه مسؤولیت 

آن با وزارت بهداشت است.
رئیس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
محصوالت کشــاورزى اســتان اصفهان  با اشاره 
به اینکه حدود 400 هکتار فقط ســطح زیر کشت 
فلفل دلمه ما در استان است، خاطرنشان کرد: این 
فقط مشکل استان اصفهان نیست و سایر استان ها 
هم به نوعى درگیر این موضوع هستند، اما از نظر 

کمى، تولیدات استان اصفهان بسیار زیاد است.
رئیس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
محصوالت کشاورزى اســتان اصفهان ابراز کرد: 
االن زیان وحشــتناکى متوجه کشــاورزان شده 
اســت، در حال حاضر قیمــت فلفل دلمه رنگى به 
نســبت قبل 60 الى 70 درصد نزول کرده اســت، 
چون این فلفل ها را فقط براى بازار خارجى کشت 
کــرده بودند و اگــر االن بخواهنــد آن را در بازار 
داخل به فروش برســانند، باید قیمت را به شدت 

کاهش دهند. 

رئیس انجمن تولیدکننــدگان محصوالت صنعت 
الستیک اصفهان گفت: عدم وجود شهرك یا ناحیه 
صنعتى براى تولیدکنندگان الستیک، کمبود دانش 
و تکنولوژى به روز در زمینــه فرایندى، مدیریتى و 
بازاریابى، کمبود نیروى ماهر و نیمه ماهر، بهره ورى 
پایین و... از نقاط ضعف این صنعت در اصفهان است.

 بهنــام نصیــرى در گردهمایى و مجمــع بزرگ 
تولیدکنندگان الســتیک صنعتى اصفهان، اظهار 
کرد: صنعت الستیک، قدمت 80 ساله دارد که در این 
سال ها با ورود صنایع مختلف، صنایع کوچک خود به 

خود در بافت هاى بومى شروع به فعالیت کرده اند.
وى با اشاره به پیشــینه فعالیت این صنعت، افزود: 
با پیدایش صنعت فوالد در استان اصفهان، فعالیت 
صنعت الستیک مکانیزه تر شد. در حالیکه با ظهور 
انقالب اسالمى تمام قطعات موردنیاز داخل کشور 

توسط تولیدکنندگان داخلى انجام شد.

نصیرى با بیــان اینکــه انجمــن تولیدکنندگان 
محصوالت صنعت الســتیک اصفهان در سال 93 
تأسیس شد، افزود: در دوره سوم فعالیت انجمن در 

حدود 140 واحد تولیدى عضو انجمن هستند.
 وى ادامه داد: بیشــترین تعــداد واحدهاى تولیدى 
الستیک استان مربوط به حوزه هاى خودرو، نفت، گاز 
و پتروشیمى، نیروگاهى، معادن و کانى هاى فلزى، 
فوالد، دریایى، غذایى، پزشکى، حمل و نقل ریلى ، 
نظامى، نساجى ،کاغذسازى، انتقال آب و فاضالب و 

ادوات کشاورزى است. 
 رئیس انجمــن تولیدکنندگان صنعت الســتیک 
گفت: تولیدکنندگان تمامى این گروه ها دراســتان 
اصفهان به عنوان برترین اســتان کشور در تولیدات 
محصوالت الســتیکى، فعال هســتند و به تولید 
بهترین محصول در کشــور و درســطح خاورمیانه 

مى پردازند.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران از راه اندازى شرکت 
توسعه و عمران شهرســتان اصفهان با سهامدارى 

شهروندان خبر داد.
عبدالوهــاب ســهل آبادى   بــا بیــان اینکه هدف 
از راه اندازى شــرکت توســعه و عمران شهرستان 
اصفهان افزایش درآمد خانوارهاى اصفهانى از طریق 
عضویت در این شرکت است، تصریح کرد: براى این 
امر رایزنى هاى الزم را با امام جمعه اصفهان، استاندار 
اصفهان و دیگر مسئوالن انجام داده ایم که حمایت 

تمام قد خود را از این شرکت اعالم کرده اند.

وى با بیان اینکه اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعى 
به عنوان ناظر این شرکت تعاونى انتخاب شده است، 
افزود: باید پنج درصد از شهروندان اصفهان سهامدار 
این شرکت باشــند و ســرمایه اولیه مورد نیاز براى 
راه اندازى این شرکت 114 میلیارد تومان برآورد شده 
است.سهل آبادى با بیان اینکه در اصفهان سال هاست 
که براى اجراى پروژه هاى بزرگ مجبور به استفاده از 
افراد خارج از استان و شهر هســتیم، ادامه داد: با این 
اقدام مى توان شاهد اتفاقات خوبى در زمینه توسعه و 

عمران شهر نیز باشیم.

چرا قیمت سیمان 
25 هزار تومان 

نیست؟

حق نکاشت کشاورزان بسیار اندك است 

ضررى که سموم به کشاورزى اصفهان زدند 

تولیدکنندگان صنعت الستیک
 در اصفهان شهرك صنعتى ندارند 

راه اندازى شرکت توسعه و عمران اصفهان 

رئیس دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان گفت: کمبود 
واکسن «آسترازنکا» با ورود محموله جدید به کشور به 
زودى برطرف مى شود و توزیع واکسن براى شهروندانى 
انجام مى شود که شــرایط الزم را براى تزریق دوز سوم 

واکسن داشته باشند.
شاهین شــیرانى در خصوص تصمیم گیرى هاى نهایى 
در جلسه ستاد کروناى اســتان اصفهان، اظهار کرد: در 
این جلسه مســائلى مطرح شد که بیشــتر در مورد روند 
پیشگیرى از ســویه «اومیکرون» در استان بود. در حال 
حاضر در کشور و استان اصفهان شاهد وضعیت مناسبى 

در مورد شیوع سویه جدید کرونا هستیم.
وى اضافه کرد: این اتفاق به این معنى نیســت که دچار 
خوش خیالى شــده و عادى انگارى صورت بگیرد، اگر 
همشــهریان رعایت اصول پیشگیرى و تزریق دوز سوم 
واکســن کرونا را نادیــده بگیرند به طــور یقین اوضاع 

شکننده مى شود.
سخنگوى ســتاد مقابله با کروناى استان اصفهان تاکید 

کرد: در حال حاضر براى مقابله با شیوع سویه جدید کرونا 
زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعى، تهویه مکان هاى 
سربسته در فصل زمستان و رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
توصیه مى شود و اگر شهروندان به این مسائل بى توجهى 

کنند بدون تردید با شیوع موج کرونا مواجه مى شویم.
شیرانى در خصوص تأمین واکســن «آسترازنکا» براى 
تزریق دوز سوم واکسیناسیون همشهریان، تصریح کرد: 
براى ورود این واکسن در کل کشور محدودیت هایى وجود 
دارد و این اتفاق به این معنى نیست که دوز سوم واکسن 

«آسترازنکا» تزریق نشود.
وى ادامه داد: ایــن اتفاق براى تعدادى از کشــورهاى 
خارجى به وجود آمده است و اعالم شده اگر فردى قصد 
ورود به این کشورها را دارد باید دوز سوم این نوع واکسن 
را تزریق کرده باشد و این بحث بیشتر در مورد نوع واکسن 

مطرح مى شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى استان اصفهان گفت: در حال 
حاضر در سبد واکسیناسیون استان به وفور واکسن هاى 

کرونا موجود است و هر شهروند که بخواهد، مى تواند بر 
مبناى دوز اول و دوم واکسنى که تزریق کرده است دوز 
سوم را با واکســن هاى متنوع موجود در مراکز تجمیعى 

واکسیناسیون تزریق کند.
شیرانى خاطرنشان کرد: همشهریان نگران کمبود واکسن 
در استان نباشند، کمبودى که براى واکسن «آسترازنکا» 
وجود دارد با ورود محموله جدیدى به کشور و به زودى 
این مشــکالت برطرف مى شــود و توزیع واکسن براى 
شهروندانى انجام مى شود که شرایط الزم را براى تزریق 

دوز سوم واکسن داشته باشند.
وى در خصوص تزریق دوز ســوم واکسن جایگزین به 
جاى واکسن «آسترازنکا» گفت: در حال حاضر جدولى 
براى واکسیناســیون وجود دارد که براى هر واکســنى 
واکســن هاى جایگزین براى تزریق وجود دارد و براى 
واکسن «آستزارنکا» نیز واکسن هاى جایگزین در سبد 
واکسیناسیون به وفور موجود است و در این زمینه مشکلى 

وجود ندارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکى: محموله جدید واکسن به زودى وارد کشور مى شود

کمبود واکسن «آسترازنکا»
 در اصفهان رفع مى شود

مدیر منطقه 13 شــهردارى اصفهــان گفت: با 
توجه به برنامه ریزى ها در حوزه توســعه محله و 
منطقه انجام شده و در آینده نزدیک قائمیه به یک 
قطب گردشگرى در شــهر اصفهان و یک محل 
ارائه انواع خدمات و ظرفیت هاى گردشــگرى و 

تفریحى شهر و حتى در ابعاد باالتر خواهد شد.
نادر آخوندى اظهار کــرد: پروژه هاى بازآفرینى 
بافت ناکارآمد محله قائمیه با تکیه بر سیاســت 
محله محورى و تاکید بر رشد و توسعه درون زاى 
محله با اســتفاده از اســتراتژى بازاریابى مکان 
طى دو سال گذشــته توسط مشــاور طراحى و 

تعریف شد.
وى افــزود: یکى از چالش هــاى محالت بافت 
ناکارآمــد و بافت فرســوده معضالتى همچون 
حاشیه نشینى و شکل گیرى ســکونت گاه هاى 
غیر رسمى است که در این راستا بر ایجاد ارزش 
و نهادسازى در حوزه اجتماعى و فرهنگى تاکید 

شده است.
مدیر منطقه 13 شــهردارى اصفهــان تصریح 
کرد: نهادسازى در جذب مشارکت مردمى بسیار 
تأثیرگذار اســت، زیرا در این صورت شهروندان 
مى توانند در احصا، شــناخت نیازها، مســائل و 
مشکالت محله به شهردارى کمک کنند در این 

صورت اولویت بندى رفع مســائل و مشکالت با 
تکیه بر راهکارهایى که از نظر ســاکنان و اهالى 

جذابیت و کارآمدى دارد، انجام مى شود.
آخوندى خاطرنشــان کرد: تعریــف پروژه هاى 
محرك توسعه با توجه به در نظر گرفتن استراتژى 
تهاجمى و توسعه و رونق گردشــگرى به دلیل 
ظرفیت هاى اقلیمى و بافت منحصر به فرد محله 
قائمیه، دســتگرد و باغ فردوس انجام مى شود، 
زیرا محلــه قائمیه به دلیل همجــوارى با پارك 
کوهستانى و طبیعت بکر ناژوان و رودخانه زاینده 
رود ظرفیت جذب گردشگر و سرمایه گذار را دارد.

 مدیر منطقه 13 شهردارى اصفهان اضافه کرد: 
رسیدگى به گذرگاه ها و ساماندهى عبور و مرور 
در دل محله یکى از پروژه هایى است که به رفع 
مشکالت زیرســاختى و معضالت حوزه حمل و 
نقل کمک شایانى مى کند در همین راستا اجراى 
پروژه افق رنگین نما، ساماندهى میدان و مرکز 
محله قائمیه و ایجاد دسترســى مناسب و بستر 

سازى در دستور کار قرار دارد.
آخوندى گفت: به منظور ایجاد دسترسى مناسب 
معابر به کوه دنبه، پــروژه افق رنگین نما تعریف 
شد که در راستاى آن دسترســى معابر اصلى به 

کوه میسر مى شود.

قائمیه به قطب گردشگرى اصفهان
تبدیل مى شود
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چرا «آل پاچینو»
 از ایفاى نقش هاى 
موزیکال واهمه دارد

آل پاچینو چرا با وجود تنوع نقش هایش هرگز به سمت 
آثار موزیکال نرفت.

آل پاچینو همیشــه یکــى از همه فن حریــف ترین 
بازیگران هالیوود بوده است. ســتاره «وکیل شیطان» 
شــخصیت هاى متنوعى را در چندین ژانر مختلف ایفا 
کرده است، اما یک ژانر  در عرصه سرگرمى وجود دارد 
که پاچینو به آن نزدیک نمى شــود و آن ژانر موزیکال 

است و اما دلیل این بى عالقگى چیست.
آل پاچینو با تئاتر برادوى غریبه نیست، زمانى او اعالم 
کرده بود، براى برادوى به دلیــل آزادى عملى که به او 

مى دهد، احترام زیادى قائل است.
ستاره «پدرخوانده» یک بار به نیویورك تایمز چنین گفته 
بود: از وقتى که از تئاتر آمده ام، تئاتر براى من مدیومى 
است که همیشه در آن احساس راحتى مى کنم. نوعى 
آزادى در آن وجود دارد کــه در هیچ جاى دیگرى آن را 
پیدا نکردم. پاچینو در آن مصاحبه همینطور تاکید کرده 
بود که اگر در نیویورك زندگى مى کرد، بیشتر از این در 

تئاتر روى صحنه مى رفت.
بازیگر برنده جایزه اسکار اما با وجود عشقى که به تئاتر 
دارد، هیچ وقت آن سطح از راحتى را در موزیکال هاى 

برادوى تجربه نکرد.
اســتیوى فیلیپس مدیربرنامه هاى سابق پاچینو درباره 
تست این بازیگر در یک موزیکال در کتاب خاطراتش 
چنین نوشته اســت: آل پاچینو در ســال 1968 براى 
نمایش «زوربا» تست داد و قرار بود ترانه «خوش شانس 
مثل یک بانو» را بخواند که البته آنگونه که انتظار بود، 
پیش نرفت و متن ها را فراموش مى کرد، به طورى که 

به آل گفتم، فکر کنم موزیکال، کار تو نباشد.
البته «زوربا» تنها بــارى نبود که پاچینــو در آن ترانه 
هایى را که باید مى خواند، فرامــوش کرد. همین چند 
ســال پیش او در نقش «دنى کالینز» کــه درباره یک 
خواننده بازنشسته اســت با چنین مشکلى مواجه شد به 
طورى که در زمان فیلمبردارى فیلم، نشریه ایندیپندنت 
نوشت: پاچینو در یکى از اجراهایش وقتى براى جمعیت 
مى خواند عصبى شــد بــه طورى که شــعرهایش را 

فراموش کرد.
پاچینو در اولیــن نمایش فیلــم «دنى کالینــز» درباره 
نگرانى اش در هنگام خواندن گفت: به شما مى گویم تنها 
چیز مهم درباره آواز خواندن در مقابل تماشاچیان این است 
که حفظ کردن کلمات واقعا ســخت است. شما کلمات را 

فراموش مى کنید زیرا خیلى نگران و دلواپس هستید.

فیلم ســینمایى «درخت گردو» به کارگردانى محمدحســین مهدویان و 
تهیه کنندگى سید مصطفى احمدى، پس از حضور در سى و هشتمین جشنواره 

فیلم فجر و سایر فستیوال هاى بین المللى، به زودى اکران آنالین مى شود.
این فیلم روایتى از بمباران شیمیایى شهر سردشت و سرنوشت اعضاى یک 

خانواده است.
پیمان معادى براى بازى در این فیلم ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
اول مرد را دریافت کرد و محمد حسین مهدویان هم برنده سیمرغ بهترین 

کارگردانى شد. 
پیمان معادى، مینا ساداتى، مینو شریفى و مهران مدیرى بازیگرانى هستند 

که در «درخت گردو» ایفاى نقش کردند.

فریده ســپاه منصور پیرامون حضورش در عرصه بازیگرى گفت: در حال 
حاضر پیشنهاد جدیدى ندارم، یعنى چند پیشنهاد داشته ام اما فعال تا پایان 
یافتن فیلمبردارى ترجیح مى دهم که سر کار دیگرى نروم زیرا تعدد آثار آن 

هم در شرایط فعلى ریسک باالیى دارد. 
وى درباره رعایت پروتکلهاى بهداشتى در سریال «خوشنام» اضافه کرد: 
خوشبختانه تاکنون تمامى نکات بهداشتى و پروتکلها به خوبى رعایت شده 
است، گروه به طور کامل ماسک مى زنند هر چند در لحظه نهایى بازیگران 

بدون ماسک جلوى دوربین مى روند که خودش خطرناك است. 
بازیگر فیلم ســینمایى «مهمان مامان» در همین رابطه ادامه داد: قانون 
جدیدى وجود دارد که همه عوامل باید واکسینه شده باشند و همین اتفاق 
خیالمان را کمى راحت تر کرده است، با این وجود به خاطر این واکسیناسیون 
رعایت پروتکلها را کنار نگذاشته ایم چون مى دانیم در نهایت شاید با وجود 

واکسینه بودن هم به کرونا مبتال شویم. 
وى درباره کیفیت سریال «خوشنام» اظهار کرد: خوشبختانه تا اینجاى کار 
همه چیز بر طبق اصول پیش رفته و مهمتر از همه که عجله چندانى براى 
فیلمبردارى نیست، وقتى اثرى سریع و با عجله ساخته نشود طبعا محصول 
نهایى هم بهتر و کاملتر به مخاطب عرضه مى شود. در کل سریال به دلیل 
فیلمنامه خوب، کارگردانى درست و تیم بازیگران که با یکدیگر توازن خوبى 

دارند از جمله آثار موفقى است که در آن بازى کرده ام.
وى با تاکید بر ادامه روند واکسیناسیون اظهار کرد: مردم باید واکسن زدن 
را جدى بگیرند، خود من با وجود اینکه واکســن زده بودم کرونا گرفتم اما 
پزشــکان گفتند اگر امروز زنده ام به خاطر همان واکســن بود زیرا شدت 
بیمارى را بســیار کم کرده بود و همین عاملى بود تا بتوانم از بیمارى کرونا 

عبور کنم.  

«درخت گردو»
 اکران آنالین مى شود

سپاه منصور: 
اگر واکسن کرونا نمى زدم 

زنده نمى ماندم

نسخه دیجیتالى موسیقى متن فیلم سینمایى «به وقت شام» به کارگردانى ابراهیم 
حاتمى کیا و آهنگسازى کارن همایونفر همزمان با سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم 
سلیمانى توسط سازمان هنرى رسانه اى اوج در قالب یک آلبوم موسیقایى منتشر شد.
کارن همایونفر اردیبهشــت ماه 97 و در مراسم رونمایى از نســخه فیزیکى آلبوم 
موسیقى فیلم «به وقت شام» بود که به تفاوت هاى آهنگسازى فیلم هاى حاتمى کیا 
در حوزه سینماى مقاومت اشاره کرد و گفته بود: بیش از 100 اثر موسیقى ساختم اما 
هیچکدام سخت تر از ساخت موســیقى «به وقت شام» نبود از این رو سعى کردم با 

روح و قلبم آن را تولید کنم.
وى با اشاره به اینکه در «به وقت شام» موسیقى به خوبى روى فیلم نشسته است، 
توضیح داد: ماه ها روى موســیقى این اثر کار کردیم و در طول کار خیلى چیزها را 
حذف و خیلى چیزها را اضافه کردیم و اتودهاى زیادى زدیم. ما درباره اثرى صحبت 
مى کنیم که بسیار فیلم ســختى بود و کوچک ترین گاف فیلم را به یک مرز دیگر 
مى برد. براى مثال صحنه اى در این فیلم وجود دارد که یک مدافع حرم و پسر یک 
داعشى با نام ابوخالد از هواپیما به پایین پرت مى شوند که در آن صحنه پدر ابوخالد 

هم حضور داشت که به یکدیگر در لحظه پرت شدن نگاه مى کردند. نگاه آنها پدر و 
پسرى بود بنابراین ما به این فکر مى کردیم که موسیقى چه موضعى باید بگیرد؟ آیا 
باید با مدافع حرم شهید شده همراهى مى کرد یا با آن پدر و پسر؟ بنابراین ما مجبور 
بودیم کارهاى مختلفى کنیم و روى فیلم بگذاریم تــا ببینیم چه تاثیرى مى گذارد 
درنهایت به این نتیجه رسیدیم به همین صورت که در فیلم مى شنوید کار کنیم که 

به نظر من جاى موسیقى و نحوه آن درست است.
ابراهیم حاتمى کیا در مراســم رونمایى از آلبوم «به وقت شــام» بود که خطاب به 
حاضران در برنامه گفت: وقتى این موسیقى در سالن پخش شد اشک من هم سرازیر 
شد و این یعنى اینکه موسیقى فیلم کار خودش را انجام داده است. من فیلمسازى 
هستم که در همه امور مربوط به سینما مسلطم اما موسیقى فیلم تنها بخشى است 
که در آن هیچ کارى از دستم بر نمى آید. در موسیقى فیلم «به وقت شام» هم همین 
شرایط را داشتم اما کنار کارن همایونفر نشســتم و حالم درباره فیلم را روایت کرد. 

گرچه بسیار نگران بودم و در مقاطعى هم موسیقى ها را ساده قبول 
نکردم اما وقتى در نهایت موسیقى متن فیلم را شنیدم دیدم 

اتفاق افتاده است. دیدم و شنیدم که این موسیقى احوال دوران ماست و فکر مى کنم 
پژواك این موسیقى از خود فیلم «به وقت شام» جلوتر مى رود.

کارن همایونفر 53 ساله از جمله هنرمندانى است که از هفت سالگى فراگیرى 
ساز پیانو و تئورى موسیقى را و از سال 1373 به صورت جدى و تخصصى 

آهنگسازى فیلم را آغاز کرد.
او  در کارنامه فعالیت هاى خود آهنگسازى بیش از 100 اثر سینمایى 

و تلویزیونى را انجام داده کــه در این چارچوب نیز موفق به 
دریافت سه ســیمرغ بلورین از جشــنواره فیلم فجر 

براى فیلم هاى «به وقت شــام – 1396» به 
کارگردانــى ابراهیــم حاتمى کیا، «جرم 

– 1389» بــه کارگردانى مســعود 
کیمیایى و «زادبــوم – 1387» به 
کارگردانــى ابوالحســن داودى 

شده است.

ابراهیم حاتمى کیا در مراسم رونمایى از آلبوم موسیقى فیلم «به وقت شام»:

پژواك موسیقى«به وقت شام» از خود فیلم جلوتر مى رود
شنیدم که این موسیقى احوال دوران ماست و فکر مى کنم

 فیلم «به وقت شام» جلوتر مى رود.
جمله هنرمندانى است که از هفت سالگى فراگیرى 

3را و از سال 1373 به صورت جدى و تخصصى 
د.

آهنگسازى بیش از 100 اثرسینمایى  0ود
کــه در این چارچوب نیز موفق به 

ین از جشــنواره فیلم فجر 
1396» به  –شــام –

تمى کیا، «جرم 
مســعود ى

رود

ط را داشتم اما کنار کارن همایونفر نشســتم و حالم درباره فیلم را روایت کرد. 
ه بسیار نگران بودم و در مقاطعى هم موسیقى ها را ساده قبول 

م اما وقتى در نهایت موسیقى متن فیلم را شنیدم دیدم 

87 –کیمیایى و «زادبــوم –
کارگردانــى ابوالحســن

است. شده

138» به 
 داودى

کیانوش گرامى بازیگر فیلم «ســلطان» در جلســه 
نمایش نســخه مرمت شــده این فیلم درباره مسعود 
کیمیایى گفت: من 40 سال شاگردى مسعود کیمیایى 
را کرده ام و دست کم 20 سال به طور ویژه تر همراهش 

بودم. 
گرامى بیان کرد: من با آقاى کیمیایى زندگى کرده ام و 
تمام این سال ها برایم خاطره ساخته است. در ابتدا 36 
مورد را از فیلم سلطان حذف کردند و به آقاى کیمیایى 
احترام نگذاشــتند. من با آقاى کیمیایى آن روزها به 
وزارت ارشــاد مى رفتم و در جریــان جزییات این بى 
مهرى ها بودم. من 40 ســال شــاگردى او را کردم و 
دست کم 20 سال به طور ویژه تر همراهش بودم. او از 
خودش یک متر خانه ندارد و حیف است این فیلمساز 
در 80 سالگى اش آنطور که شایسته است مورد احترام 
قرار نمى گیرد. مبادا روزى افسوس بخوریم که چرا از 

این فیلمساز بزرگ حمایت نکرده ایم.
وى افزود: شــاید این جاى گفتن نــدارد که او به من 
مى گفت گرامى تکرار ناشدنى است. بودن این عزیزان 
براى کشورمان یک برکت اســت و باید قدر عزیزانى 

مثل مسعود کیمیایى را بدانیم.
گرامى در ادامه درباره شــرایط تولید ســخت و عدم 
حمایت دولتى در همکارى هایش با مسعود کیمیایى 
بیان کرد: مــا فیلم جنگى ســاختیم اما بــه ما یک 

کالشــینکف نمى دادند. آقاى کیمیایى فیلم هایش را 
در بازه هاى زمانى کوتاهى مى سازد. او «سلطان» را را 
در 19 روز ساخت اما گفتیم 21 روز. یادم است من در 
طول یکى از سال هاى همراهى با او، فقط سه روز او را 
ندیدم! مسعود کیمیایى عجیب و غریب و باهوش است. 
او مدیریت پنهانى دارد که شبیه اش را جایى ندیده ام. 

کاش او آنقدر با دلش فیلم نمى ساخت!
وى در ادامه جلسه درباره خاطرات شیرینش از پشت 
صحنه ساخت فیلم «سلطان» و سایر آثار کیمیایى بیان 
کرد: من در فیلمى به نام «فریاد» با مسعود کیمیایى 
کار مى کردم که قرار بود اتوبوسى را چپ کنیم و هیچ 
راننده اى قبول نمى کــرد. در نهایت یک راننده را پیدا 
کردیــم و در اصفهان فیلمبردارى داشــتیم. یک روز 
به آن راننده گفتم از صبح ســر صحنه حاضر باشد اما 
نمى دانستم چه جور او را بفرستم که صحنه چپ شدن 
اتوبوســش را نبینند. به او گفتم به چند مار نیاز داریم 
و گفت یکى از اقوامش در کاشــان چنــد مار دارد که 
مى تواند در اختیارمان بگذارد. او را به کاشان فرستادیم 
و ما در این فاصله اتوبوســش را چپ کردیم اما روغن 
موتورش ناگهان در اتوبوس خالى شد و دو شیشه اش 
هم شکســت و دیدیم و آن زمان مجبور شدیم 200 
تومان به او پول بابت خسارت ها و دستمزدها بدهیم که 
مبلغ نسبتا زیادى بود. ما در تولید سختى هاى زیادى 

آن دوران مى کشیدیم براى مثال در همکارى با رسول 
مالقلى پور در فیلم «مجنون» مجبور شــدم که تلفن 
بدزدم زیرا مخابرات اجازه فیلمبردارى نمى داد. آشنایى 
من با بســیارى از بزرگان مثل علیرضا اسپهبد و احمد 
شاملو در همراهى با مسعود کیمیایى اتفاق افتاد و این 
باعث افتخارم بود. او به شاملو و ابراهیم گلستان بسیار 

احترام مى گذاشت. 
موســوى نیز بیان کرد: یک روز در خیابان سهروردى 
دیدم یک کالباس فروشى عکس مسعود کیمیایى را به 
دیوار زده است. صاحب مغازه از او بسیار تعریف کرد و من 
هم گفتم با مسعود کیمیایى رفاقت دارم و نمى خواست 
از من پول خریدهایم را بگیرد زیرا دوســت مســعود 
کیمیایى هستم. شاید فیلمسازى را که چنین جایگاهى 
بین مردم بیابد سراغ نداشته باشیم. شاید او امروز دیگر 
حوصله ساختن یک فیلم شاعرانه مثل "غزل" را نداشته 
باشد اما از معدود افرادى است که عمر هنرى اش به یک 
و دو دهه ختم نمى شود. باید در ارزیابى کارهایش سن 
و خستگى و همه شرایط تولید و تهیه یک فیلم را درنظر 
گرفت زیرا سینما هنرى دسته جمعى و کار گروهى است 
و تا زمانى که همه با یکدیگر همسنگ نشود کار قوتى را 
که باید نمى گیرد و در نهایت باید بگویم که «سلطان» 
از فیلم هاى درخشان کیمیایى است که باید نقاط قوت 

آن را در نظر گرفت.

کیانوش گرامى در جلسه نمایش نسخه مرمت شده فیلم «سلطان»:

کیمیایى از خودش 
یک متر هم خانه ندارد

فراموش مى کنید زیرا خیلى نگران و دلواپس هستید.

سیما از امروز میزبان «نوار زرد 2»
پخش فصل دوم سریال «نوار زرد» به کارگردانى سروش محمدزاده از امروز 

18 دى ماه از شبکه 2 سیما آغاز مى شود.
نوار زرد 2 به کارگردانى سروش محمدزاده، نویسندگى کریم لک زاده و تهیه 
کنندگى محمدرضا شفیعى در گروه فیلم و ســریال شبکه 2 سیما تولید شده 

است.
فصل اول ســریال نوار زرد به کارگردانى پوریــا آذربایجانى و تهیه کنندگى 

محمدرضا شفیعى با مضمونى جنایى؛ پلیسى سال 96 از شبکه دو سیما پخش 
شد. داستان نوار زرد زندگى ســرگرد کاوه کیهان با بازى امیر آقایى را روایت 
مى کرد و بازیگران دیگرى همچون مرحوم سیروس گرجستانى، بهاره کیان 
افشار، کمند امیرسلیمانى، داریوش اسدزاده، امیر غفارمنش، نادر مشایخى، 

قاسم زارع، محسن بهرامى و ... در آن به ایفاى نقش پرداخته اند.
تیم بازیگران این پروژه در مقایسه با فصل اول به صورت کامل تغییر کرده است.
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کى روش اســتنلى مهاجم پیشــین تیم هاى ذوب آهن و 
سپاهان که مورد توجه گل گهر و امیر قلعه نویى قرار گرفته 
در تمرین گل گهر در مجموعه الیاف شهریار حاضر شد و 
اولین تمرین خود را با این تیــم انجام داد تا به صورت غیر 
رسمى شاگرد قلعه نویى شود. شنیده ها حاکى از آن است 
که قرارداد این مهاجم برزیلى با گل گهر یکســال و نیمه 
خواهد بود. کى روش که توسط ژنرال به ایران آورده شد تا 
پیش از این در ذوب آهن و سپاهان شاگرد این مربى بوده 
و حاال در  سومین تیم خود در ایران نیز قرار است باز شاگرد 

قلعه نویى شود.

استنلى دوباره 
شاگرد ژنرال مى شود؟

01

04

سایت جهانى «ترانســفر مارکت» جدیدترین رده بندى 
بازیکنان لیگ برتر روسیه از نظر قیمتى را منتشر کرد که بر 
این اساس سردار آزمون، مهاجم زنیت سن پترزبورگ با رقم 
25 میلیون یورو گرانقیمت ترین بازیکن این رقابت هاست. 
نکته جالب اینکه به غیر از آزمون، پنج نفر از 10 بازیکن برتر 
این لیست نیز به همتیمى هاى این ستاره ایرانى اختصاص 
یافته و مالکوم، ویلمار باریوس و وندل هم به ترتیب با 22 
میلیون، 20 میلیون و 19 میلیون یــورو در رتبه هاى دوم 
تا چهارم این رده بندى  قرار دارند. داگالس ســانتوس و 
کالدینهو دیگر بازیکنان زنیــت نیز هرکدام با 16 میلیون 

یورو در جایگاه هفتم و هشتم این فهرست ایستاده اند.

سردار، سردمدار گران ترین ها

03

اینستاگرام براى ســلبریتى ها درآمد خوبى دارد و آنها بابت 
پست هاى شان مبالغ هنگفتى را دریافت مى کنند. بین 10 
نفر برتر ســال 2021 در این زمینه هم نام دو فوتبالیست به 
چشم مى خورد که پیش بینى اش ســخت نیست که آن دو 
«کریستیانو رونالدو» و «لیونل مسى» هستند. طبق تعرفه 
اعالم شده براى هزینه هر پست این سلبریتى ها، کریستیانو 
رونالدو کــه 386 میلیون دنبال کننده دارد براى هر پســت 
1٫604٫000 میلیون دالر دریافت مى کند و نفر اول لیســت 
است. اگر مى خواهید لیونل مســى هم بیزنس شما را تبلیغ 
کند باید به او براى هر پســت در صفحه  اش با 297 میلیون 
دنبال کننده 1٫147٫000 دالر بدهید. مسى هم در این لیست 

نفر هفتم است.

رونالدو باز هم در صدر
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در بازى مرحله یک شــانزدهم نهایى جام حذفى اســپانیا، 
پونفرادینا در غیاب امیرعابــدازده، گلر ایرانى خود به دلیل 
ابتال به کرونا، در خانه مغلوب اســپانیول شــد و از صعود 
بازماند. این بازى در وقت هاى قانونى و اضافه با تســاوى 
یک - یک به پایان رسید. گل نخست این بازى توسط آدریا 
پدروسا براى اسپانیول به دست آمد. گل تساوى پونفرادنیا را 
یورى فونسکا دقیقه 88 وارد دروازه اسپانیول کرد. در نهایت 
تکلیف تیم صعودکننده به ضربه هاى پنالتى کشیده شد و 

اسپانیول توانست با نتیجه 3 بر یک به برترى برسد.

براساس شنیده ها یکى از گزینه هاى یحیى گل محمدى براى 
تقویت خط حمله پرسپولیس شــهاب زاهدى است. مهاجم 
سابق پرســپولیس، این روزها براى باشگاه زوریا لوهانسک 
اوکراین بازى مى کند و توانسته درخشش خوبى در این تیم 
داشته باشد. ویژگى شهاب زاهدى چپ پا و سرزن بودن اوست 
که شباهت هایى نیز با شهریار مغانلو مهاجم سابق پرسپولیس 
دارد و یحیى  برهمین اســاس خواستار عقد قرارداد با شهاب 
زاهدى اســت اما این بازیکن فعًال دوســت ندارد به فوتبال 

ایران بازگردد.

حذف پونفرادینا 
در غیاب عابدزاده

شهاب جانشین شهریار؟

مهدى طارمى توانست با کسب آراء مردمى، به جمع 3 نامزد پایانى 
کسب جایزه پوشکاش یا بهترین گل سال 2021 میالدى راه یابد.

پس از اینکه پسر بوشهرى فوتبال ایران جوایزى همچون بهترین گل 
فصل لیگ قهرمانان اروپا را از آن خود کرد، حاال او هدف بزرگ ترى را 
مدنظر قرار داده است. مهدى طارمى پس از پشت سر گذاشتن 7 حریف 
گردن کلفت، اکنون خود را در میان 3 نفر پایانى براى کســب عنوان 

جایزه پوشکاش یا بهترین گل سال دنیاى فوتبال مى بیند.
پوشکاش جایزه اى اســت که در 20 اکتبر 2009 توسط فدراسیون 
بین المللى فوتبال (فیفا) و به دستور سپ بالتر رئیس وقت این نهاد 
تأسیس شد تا به مرد یا زنى اعطا شود که از نظر زیبایى بهترین گل 
سال را در تقویم 365 روز میالدى به ثمر رسانده باشد و اکنون فوتبال 
ایران تا تصاحب بزرگترین عنوان جهانى خود، فاصله چندانى ندارد.

در دیدار برگشــت از مرحله یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان اروپا، 
پورتو براى جبران شکست 2 بر صفر مقابل چلسى در استادیوم سانچز 

پیسخوان شهر سویا به مصاف این تیم رفته بود. دیدارى که به دلیل 
شرایط کرونایى در این استادیوم برگزار شد. طارمى در بازى رفت و 
به دلیل اخراج مقابل یوونتوس غایب بود و در مسابقه برگشت نیز از 
دقیقه 63 وارد زمین شد و در لحظات پایانى مسابقه روى پاس نانو به 
هوا برخاست و با ضربه اى قیچى برگردان و استثنایى، دروازه ادوارد 

مندى را باز کرد.
هر چند کــه گل زیباى طارمى باعث پیــروزى یک بر صفر تیمش 
شــد اما به کمک پورتو نیامد و آنها تنها شکست قهرمان آن دوره از 
رقابت هاى لیگ قهرمانان اروپا را رقم زدند اما این این گل استثنایى 
دســتاوردهاى فردى متعددى را براى مهاجــم ایرانى پورتو در پى 
داشــته و اکنون او فاصله اى تا تصاحب یک عنــوان بزرگ دیگر 

ندارد.
مرحله نخســت رأى گیرى براى انتخاب بهترین گل سال فوتبال 
جهان بین کاربران وب سایت رســمى فیفا برگزار شد و از میان 10 

گلى که کاندیدا بودنــد، گل مهدى طارمى به چلســى در کنار گل 
پاتریک شیک مهاجم تیم ملى چک به اســکاتلند در یورو 2020 و 
همچنین گل اریک المال بازیکن تاتنهام به آرســنال در لیگ برتر 
انگلیس ســه کاندیداى نهایى تصاحب جایزه پوشکاش محسوب 

مى شوند.
طارمى باید با این 2 گل رقابت کنــد. گل رابونایى المال و گلى که 

پاتریک شیک از میانه میدان وارد دروازه اسکاتلند کرد.
 تا ســال 2018، برنده این عنوان کامًال بر اساس راى هواداران در 
وب سایت رسمى فیفا تعیین مى شد. با این حال، پس از یک جنجال 
در جایزه 2018، فیفا رویــه را تغییر داد. اکنون، این جایزه توســط 
کارشناسان منتخب فیفا تعیین مى شود که برنده را بر اساس سه گل 

برترى که مردم به آن راى داده اند، انتخاب مى کنند.
طارمى چند ماه پیش و درخصوص پیروزى احتمالى و کسب جایزه 
پوشکاش در مراسم گاال گفته بود: نمى دانم قبال این را گفته ام یا نه 

ولى چند سالى است که به این فکر هستم که یک روز در  مراسمى 
که جایزه هایى  به بازیکنان تعلق مى گیرد حضور داشــته باشــم. 
نمى دانســتم براى چه عنوانى باید آنجا باشــم اما همیشه مدنظرم 
بود که من باید روى آنجا باشم. حاال خوشبختانه شاید گلى که زدم 
کاندیداى جایزه گل پوشکاش باشد. با محبتى که مردم همیشه به 
من داشــتند امیدوارم گل من باز هم راى بیاورد و جزو 3 گل پایانى 

باشد و در این مراسم حضور داشته باشم.
حاال بخش نخست رویاى مهاجم بوشــهرى رخ داده و نام طارمى 
در میان 3 کاندیداى پایانى دیده مى شــود. او توانست رأى اعتماد 
را از کاربران وب ســایت فیفا دریافت کنــد و اکنون براى تصاحب 
جایزه اصلى و پایانى، باید نظر کارشناسان فیفا را به خود جلب کند. 
مراسمى که قرار است 27 دى ماه برگزار شود و همگان امیدوارند تا 
یک ایرانى بتواند یکى از بــزرگ ترین جوایز فردى دنیاى فوتبال را 

از آن خودش کند.

یک قدم تا 
بهترین 

اتفاق سال 
براى طارمى

جایزه پوشکاش، در دسترس تر از 
هر زمان دیگرى

تیم ذوب آهن اصفهان فرصت این را دارد تا با دو برد خانگى، نیم 
فصل را در میانه هاى جدول خاتمه دهد.

ذوب آهن که پس از تغییرات فراوان روى نیمکت و در 
فهرست بازیکنان پاى به لیگ برتر گذاشت، پس از 
شروع نامطلوب، موفق شد در دو بازى متوالى از 
سد تراکتور و فجر سپاسى بگذرد تا با 17 امتیاز 

به رتبه تک رقمى برسد.
ى  ز و برابر تراکتور و فجر باعث شد تا ذوب آهن پیر

پایین فاصله بگیرد و حاال حاشــیه امنیت به کلــى از 
نسبت به منطقه سقوط دارد اما همانطور که 6 امتیــازى را 

در نشست خبرى پیش از بازى با فجر گفت، سرمربى این تیم 
پیروزى برابر نماینده شیراز، فرصت رقابت با تیم هاى باالى جدول را به 

سبزپوشان اصفهانى مى دهد.
ذوبى ها امروز با نساجى و در دو هفته آینده با گل گهر و صنعت نفت آبادان 
دیدار مى کنند که هر سه حریف در میانه هاى جدول قرار دارند. دو بازى 
این تیم در اصفهان برگزار خواهد شد و شاگردان مهدى تارتار فرصت این 
را دارند که با کسب 6 امتیاز خانگى، با 23 امتیاز به استقبال نیم فصل بروند.

نکته عجیب اینکه ذوب آهن فصل گذشته در پایان فصل 26 امتیاز داشت 
تا با متوسط امتیازى 0/86 امتیاز به ازاى هر بازى فصل را سپرى کند اما 
این تیم حاال 1/3امتیاز به ازاى هر بازى دارد و پیشرفت قابل توجهى را از 

خود نشان داده است.
به عبارتى اگر ذوب آهن 9 امتیاز دیگر کسب کند، خیلى زود از آمار فصل 
گذشته اش عبور خواهد کرد تا در لیگ بیست و یکم یکى از بیشترین میزان 

پیشرفت ها را به نام خود ثبت کند.

تیم ذوب آهن اصفهان
فصل را در میانه ها
ذوب آهن که
فهرست باز
شروع نا
سد تر
به ر

ى  ز و براپیر
پایبه کلــى از 

نس6 امتیــازى را 
در نشسرمربى این تیم 

پیروزى برابر نماینده شیراز، فر
سبزپوشان اصفهانى مى دهد.
ذوبى ها امروز با نساجى و در دو
دیدار مى کنند که هر سه حریف
این تیم در اصفهان برگزار خواه
6را دارند که با کسب 6 امتیاز خانگ

وینگر چپ طالیى پوشان اصفهانى یکبار 
دیگر گلى حســاس را براى تیمش به ثمر 
رســاند که این مرتبه برخالف گلى که در 
مصاف با پیکان به ثمر رســاند، به 3 امتیاز 

منجر شد.
فرشاد احمدزاده بیش از هر چیزى به دلیل 
تبحرش روى زمین و تکنیکى که در حمل 
توپ و کنار گذاشتن حریف مستقیمش دارد، 
در فوتبال ایران شناخته مى شود، اما این یک 
تصور غلط در مورد بازیکن ریزنقش سپاهانى 
است و اگر مدافعین مهارت هاى او را فقط در 
بازى روى زمین ببینند، همان ضربه اى را 
خواهند خورد که در این فصل پیکان و پدیده 

تجربه اش کرده اند.
احمــدزاده 176 ســانتیمترى که در فصل 
گذشته نیز یکى از ارکان موفقیت تیم جواد 
نکونام در کسب مقام قهرمانى جام حذفى و 
نمایش منسجم این تیم در لیگ برتر بود، در 
فصل جدى نیز پس از سه هفته خودش را به 
ترکیب اصلى طالیى پوشان اصفهانى رساند 
و حاال در اردوى این تیم به عنوان بازیکنى 
به شمار مى رود که محرم نویدکیا حاضر 

است براى حضور او در ترکیب اصلى روى 
نام سجاد شــهباززاده یا شهریار مغانلو خط 

بکشد.
این لحظاتى پس از گل احمدزاده است که 
بازیکنان ســپاهان پس از تحمل فشارى 
زیادى براى رسیدن به گل، اینگونه به سمت 
او در حال حرکتند و در این بین شــادى او 
و محمدرضا حســینى از جنــس دیگرى

 است.
این بازیکن در مصاف بــا پدیده هم اگرچه 
بارها با حرکات تکنیکى خود مدافع حریف را 
به هم ریخت، ولى درنهایت روى هوا و ارسال 
دانیال اسماعیلى فر به تیرك دوم بود که بلند 
شــد و با دقت هر چه تمام تر توپ را به تور 
دروازه بابک سالمت چسباند که تا دقیقه 60 
نمایش خوبى در ترکیب تیمش داشت ولى 
روى ضربه سر احمدزاده که جایگیرى بسیار 
خوبى هم داشت، نتوانست کارى از پیش ببرد 
تا این بازیکن ریزنقش براى دومین مرتبه در 
حالى که بیشتر مدافعان از حرکات تکنیکى 
او هراس دارند، با ضربه سر در لیگ بیست و 

یکم گلزنى کرده باشد.

اتفاقاتى که طى چند روز اخیر پیرامون دو بازیکن 
استقالل افتاده باعث شده تا نقل و انتقاالت این تیم 

احتماًال به سمت و سوى دیگرى برود.
در حالى کــه کم کم بــه پایان نیــم فصل اول 
رقابت هاى لیگ برتر نزدیک مى شــویم از حاال 
گمانه زنى هایى در خصوص نقل و انتقاالت تیم ها 
مطرح شده اســت. در خصوص استقالل هم از 
مدت ها قبل گفته مى شــد که فرهاد مجیدى به 
دنبال جذب یک هافبک طراح براى تیمش است 
و البته در صورت نیاز یک مهاجم خارجى هم این 
تیم جذب خواهد کرد. اما اتفاقاتى که طى چند روز 
اخیر پیرامون دو بازیکن این تیم افتاده باعث شده 
تا نقل و انتقاالت اســتقالل احتماال به سمت و 
سوى دیگرى برود. بعد از اینکه عنوان شد سیاوش 
یزدانى و مرادمند مشمول خدمت سربازى هستند 
این شایعه قوت گرفت که حضور این بازیکنان در 

ترکیب استقالل غیرقانونى بوده است.
اما محمودزاده رییس کمیته 
نقل و انتقاالت لیگ برتر در 
این خصوص گفت: مالك ما 

در خصوص مجوزهاى بازیکنان، 
حوزه نظام وظیفه و پلیس 10+ اســت. 

مرادمند و یزدانى تا تاریخ 1400/12/01 از نظام 
وظیفه مجوز دارند، مگر این که این مجوز بر اساس 
معافیت شان  تمدید شود. کارت بازى آن ها تا این 
تاریخ اعتبار دارد. اگــر همین گفته محمود زاده را 
مالك قرار دهیم 2 بازیکن استقالل حدودا یک 
ماه و نیم دیگر در جمع آبى ها حضور دارند و بعد از 

آن باید راهى خدمت سربازى شوند.
همین موضوع از حاال فرهاد مجیدى را به تکاپو 
انداخته تا براى این 2 بازیکن جانشین تعیین کند. 
نکته اى که لیست خرید مجیدى در نقل و انتقاالت 
نیم فصل را دچار تغییرات اساسى خواهد کرد. چرا 
که با جدایى یزدانى و مرادمند از استقالل این تیم 
تنها عارف آقاسى و دانشگر را به عنوان مدافع در 
اختیار دارد و سرمربى آبى ها باید به تیمش در این 

پست بازیکن اضافه کند. 
حاال باید منتظر ماند و دید استقاللى ها مى توانند 
راهکارى براى ادامه حضور این 2 بازیکن مشمول 
خود پیدا کنند یا نه . در صورتى که این اتفاق نیفتد 
فرهاد مجیدى در نقل و انتقاالت نیم فصل 2 مدافع 
جذب خواهد کرد. 2 مدافعى که احتماال یکى 

از آنها مى تواند خارجى باشد.

دانیال اســماعیلى فر یکبار دیگر مهره تعیین 
کننده تیمش در جریان برترى سرنوشت ساز دو 

بر صفر برابر پدیده بود.
اســماعیلى فر دیگر حاال به پست دفاع راست 
ســنجاق شــده و محرم نویدکیــا برخالف 
هفته هاى ابتدایــى فصل گذشــته حتى در 
روزهایى که تیم نتیجه مورد نظر را نمى گیرد، 
نه پست او را تغییر مى دهد و نه او را از ترکیب 

بیرون مى گذارد.
دانیال در این فصــل مانند نیم فصل دوم لیگ 
بیستم یکى از مهره هاى تعیین کننده سپاهان 
بوده و توانســته طى 13 بــازى براى طالیى 
پوشان اصفهانى 3 مرتبه گلزنى کند و 4 مرتبه 
نیز براى هــم تیمى هایــش موقعیت گلزنى 

ایجاد کند.
مدافع راست تیم فوتبال ســپاهان در مصاف 
حیاتى برابر پدیده نیز در کنار فرشاد احمدزاده 
ســتاره تیمش بود و توانست در دقایق ابتدایى 
نیمه دوم در حالى که بازى گــره خورده بود و 
شــاگردان نویدکیا هم نمى توانستند آنطور که 
مى خواهند موقعیت گلزنى ایجاد کنند، با پشت 
سر گذاشتن مدافع مستقیمش و ارسالى دقیق 
به تیرك دوم، زمینه ســاز گل تماشایى فرشاد 

احمدزاده شود.
دانیال حــاال در جدول گلزنان بــا چهار پاس 
گل پشت ســر ترابى قرار دارد که روز دوشنبه 

او هم نمایش درخشــانى داشت 
و توانست با ارسال پاس گل اول 
تیمش مقابل تراکتــور، با 5 گل 
به صدر جدول پاســورهاى لیگ 

برتر برود.
پس از این گل بود که سپاهان نفس 

راحتى کشید و توانست تا انتهاى بازى 
جریان بازى را به طور کامل در دســت 

بگیــرد و بارها روى دروازه شــهرخودرو 
خطرساز شــد، ولى در روزى که شهریار 
مغانلــو موقعیت هاى پرشــمارى را با بى 
دقتى خودش و البتــه واکنش هاى خوب 

گلر جوان پدیده از دست داد، درنهایت ارسال 
در عرض اسماعیلى فر بود که با اشتباه بابک 
سالمت مقابل پاى شــهریار مغانلو افتاد تا به 
نوعى اسماعیلى فر ســازنده گل دوم طالیى 

پوشان هم بوده باشد. 
در مجموع دانیال اســماعیلى فر در مصاف با 
پدیده به خصوص در بخش تهاجمى نمایشى 
درخشان داشــت و این بازیکن که آخرین 
مرتبه در اردوى خردادماه ســال گذشــته 

همراه با تیم ملى حضور داشت، امیدوار 
است بار دیگر اسکوچیچ در فهرست 

جدید نام او را در لیســت نفرات 
مورد نظرش براى دو دیدار برابر 

عراق و امارات قرار بدهد.

دفاع راستى که مى خواهد 
بهترین پاسور باشد

فرشاد،  مدافعان حریف را گول مى زند! جذب فورى 2 بازیکن از سوى مجیدى

9 امتیاز سرنوشت ساز در انتظار  تارتار و گاندوها

حسینى مقابل فوالد محروم نیست
محمد رضا حسینى مهره تأثیرگذار تیم سپاهان در فاز تهاجمى مشکلى 

براى همراهى تیمش در بازى امروز با فوالد نخواهد داشت.
برخى رسانه ها اعالم کرده بودند این بازیکن چهار اخطاره شده و قادر به 
همراهى سپاهان در بازى با فوالد نخواهد بود. در حالى که این بازیکن 
در مصاف با پیکان به سبب چهار اخطاره شدن جلسه محرومیت خود 
را سپرى کرد و در حال حاضر تنها یک کارت زرد دریافت کرده است. 
او براى پشت سر گذاشتن جلسه محرومیت دوم باید دو کارت زرد 

دیگر دریافت کند. در لیگ برتر ابتدا بازیکن با دریافت چهار کارت زرد یک 
جلسه از همراهى تیمش محروم مى شود و در ادامه هر بار سه کارته شود 

یک جلسه بیرون خواهد نشست. 
سپاهان در آخرین بازى انجام داده موفق شد تیم شهر خودرو را در مشهد 
با دو گل شکست دهد. این تیم در بازى پیش رو میزبان تیم فوالد خواهد 
بود و محمد رضا حسینى بدون دغدغه خاطر مى تواند در ترکیب این تیم 

قرار بگیرد.
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تحقیقات در مــورد ارزیابى ویژگى هــاى بالینى و نتایج 
بیماران مبتال به سرطان که کامًال واکسینه شده اند، نشان 
مى دهد که این افراد در معرض خطر باالى بسترى شدن 

در بیمارستان و مرگ قرار دارند.
نتایج این مطالعه نشان داد که در بیماران سرطانى کامًال 
واکسینه شده که به کووید 19 مبتال مى شوند، نرخ بسترى 
 ICU شدن در بیمارستان 65 درصد، نرخ بسترى شدن در
یا ضرورت اســتفاده از تهویه مکانیکى 19درصد و نرخ 

مرگ و میر 13 درصد بود.
«تونى چویرى» سرپرست تیم تحقیق از مؤسسه سرطان 
دانا-فاربر آمریکا، گفت: بیماران مبتال به سرطان که حتى 

پس از واکسیناسیون کامل به کووید 19 مبتال مى شوند، 
همچنان مى توانند عوارض شــدیدى از جمله مرگ را 

تجربه کنند.
وى در ادامه مى افزاید: به همین دلیل اســت که رویکرد 
چندالیه شامل استفاده از ماسک و فاصله گذارى اجتماعى، 
همراه با واکسیناسیون به عالوه دوز تقویتى در برابر کووید 

19، همچنان یک رویکرد ضرورى براى آینده است.
با این حال، محققان خاطرنشان کردند که تعداد بیماران در 
این مطالعه براى نتیجه گیرى قطعى در مورد انواع خاصى 
از درمان هاى ضدسرطان که ممکن است با عفونت هاى 

پیشرو مرتبط باشند، بسیار کم است.

اگرچه گفته مى شود بیمارى ناشى از سویه اومیکرون شدت 
کمترى دارد اما همچنان مانند آتش در حال گسترش است. 
کاترین اسمالوود، نماینده ارشد اورژانس سازمان بهداشت 
جهانى، هشدار داد افزایش نرخ عفونت ها مى تواند اثرى 
معکوس داشته باشــد. وى اظهار کرد: هرچه این سویه 
بیشتر گسترش یابد، بیشتر به افراد منتقل و شرایط براى 
تکثیر آن هم بیشتر فراهم مى شود. این روند مى تواند یک 

سویه جدید ایجاد کند.
نماینده ارشد اورژانس سازمان بهداشت جهانى خاطرنشان 
کرد: اومیکرون کشنده است و مى تواند باعث مرگ شود اما 

شدت مرگ ومیر آن کمى کمتر از دلتاست.

اســمالوود افزود: ما در مرحله خطرناکى قرار گرفته ایم و 
شاهد افزایش بسیار چشمگیر نرخ عفونت در اروپا هستیم 
و تاثیر کامل این سویه هنوز مشخص نیست. اگر ابتال به 
اومیکرون را در سطح فردى ارزیابى کنیم، سطح بسترى 
شدن در بیمارستان کاهش یافته اســت. با این حال وى 
مى گوید: اومیکرون به دلیل افزایش مبتالیان مى تواند به 

تهدید بزرگترى تبدیل شود.
کاترین اســمالوود تاکید کرد: هنگامى که موارد ابتال به 
میزان قابل توجهى افزایش یابد، به احتمال زیاد افراد زیادى 
به بیمارى شدید مبتال خواهند شد و در نهایت در بیمارستان 

بسترى مى شوند.

وضعیت بیماران مبتال به 
سرطان بعد از دریافت واکسن

خبر مهم سازمان بهداشت 
جهانى درباره اومیکرون

اومیکرون را جدى بگیرید
موارد اومیکرون در کشـور به سـرعت در حـال افزایش 
اسـت و احتماال در چند هفته آینده با شـیوع این سـویه 
جدیـد کرونا مواجـه شـویم. سـرعت انتقال و سـرایت 
اومیکرون چند برابر نوع دلتا اسـت و از همین رو، انتظار 
مى رود به زودى و ظرف روزهاى آینده و هفته هاى پیش 
رو، اومیکرون به سویه غالب در کشور تبدیل شود. همان 
طور که در اروپا و آمریکا هم این وضعیت رخ داده و موارد 
اومیکرون روز بـه روز در حـال افزایش اسـت. علیرضا 
بیگلرى عضو کمیته علمى کشورى کووید 19، با عنوان 
این مطلب کـه وقتى مـوارد ابتالء باال بـرود، قطعاً روند 
بسـترى ها نیز افزایش خواهد یافت، گفت: از هفته هاى 
آتى شـاهد شـیوع اومیکرون در کشـور خواهیم بود و با 
توجه به اینکه سرعت انتقال سویه اومیکرون نسبت به 
دلتا بیشتر اسـت، قطعاً موارد بسترى نیز افزایش خواهد 
یافـت. وى ادامه داد: اگـر پیش بینى کنیـم روزانه 100 
هزار مبتال به اومیکرون داشته باشـیم، حداقل 5 درصد 
این افراد بسـترى خواهند شـد که عدد باالیى است. در 
همین حال فرشـید رضایى سرپرسـت دفتـر آموزش و 
ارتقا سالمت وزارت بهداشـت مى گوید: اگر اومیکرون 
تا 5 روز به صورت سـرماخوردگى باشـد و بعد عالئم از 
بین برود، چندان نگران کننده نیسـت. امـا ماندگارى و 
شـدیدتر شـدن عالئم بعد از گذشـت 5 روز، باید جدى 
گرفته شـود. وى تاکید کرد: یکى از جنبه هـاى خطا در 
مواجهه با اومیکرون، این اسـت که احسـاس مى کنیم 
مثل سرماخوردگى بوده و در نتیجه، پروتکل ها را جدى 
نمى گیریم. در حالى که نباید چنین تصورى از اومیکرون 
داشته باشیم. چون مى تواند با افزایش موارد ابتالء، میزان 

بسترى ها و مرگ و میرها نیز افزایش یابد.

آگهى تغییرات 
شرکت آبتین تجارت آیریک سهامى خاص به شماره 
ثبت 59146 و شناســه ملى 14007057870 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/10/06 
عباس ناظمى بشماره ملى1286828015 بسمت 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل - زهرا ثمین اصفهانى 
بشماره ملى1287000339 بسمت نایب رئیس هیات 
مدیره - صالح ناظمى بشماره ملى1272524086 
بسمت عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند . کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاى مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1255285)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى کوشــا فرد آریا سهامى 
خاص به شــماره ثبت 60814 و شناسه ملى 
14007701201 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/09/01 آمنه جعفرى کمشچه بشماره 
ملى 1287242472 - وحید جعفرى کمشچه 
بشــماره ملى 1272673121 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1255081)

آگهى تغییرات
شــرکت خدمات ســیاحتى و زیارتى فیاض گشت 
خمینى شهر شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
331 و شناســه ملى 10260073949 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/09/15 و نامه شماره 1400/13/2586 مورخ 
1400/09/20 مدیریت حج و زیارت استان اصفهان و 
نامه شمار 14002/123/7979 مورخ 1400/09/22 
اداره کل میــراث فرهنگى و گردشــگرى اســتان 
اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حیدرعلى پیمانى 
فروشانى به شماره ملى 1141611082و کد پستى 
8418746561 و عباسعلى صفارى خوزانى به شماره 
ملى 1141506491و کد پســتى 8418746561 و 
محمدعلى حاج حیدرى به شماره ملى 1141006121و 
کد پستى 8418746561 و مجتبى پیمانى به شماره 
ملى 1142359931و کد پســتى 8418746561 و 
نصراله حاج حیدرى به شماره ملى 1142282971و 
کد پســتى 8418746561 بعنــوان اعضاى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند سعید چراغى 
فروشــانى به کد ملى 1142306232 و کد پســتى 
8418746561 و ســجاد مختارى خوزانى کد ملى 
1130321029 و کــد پســتى 8418746561 به 
ترتیب به سمت بازرســان اصلى و بازرس على البدل 
شرکت براى مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان به منظور درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1255077)

آگهى تغییرات
شرکت خدمات ســیاحتى و زیارتى فیاض گشت 
خمینى شهر شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 
331 و شناســه ملى 10260073949 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/09/15 و 
نامه شماره 1400/13/2586 مورخ 1400/09/20 
مدیریت حج و زیارت استان اصفهان و نامه شمار 
14002/123/7979 مورخ 1400/09/22 اداره 
کل میراث فرهنگى و گردشــگرى استان اصفهان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد على حاج حیدرى 
ورنوســفادرانى به شــماره ملى 1141006121 
بســمت رئیس هیأت مدیره و عباســعلى صفارى 
خوزانى به شــماره ملى 1141506491 بسمت 
نایب رئیس هیأت مدیره و مجتبى پیمانى فروشانى 
به شماره ملى 1142359931 بسمت عضو اصلى 
هیات مدیره و نصراله حاج حیدرى ورنوسفادرانى 
به شماره ملى 1142282971 بسمت عضو اصلى 
هیات مدیره و حیدر على پیمانى فروشانى به شماره 
ملى 1141611082 بسمت مدیر عامل براى مدت 
دو سال انتخاب شدند .ً (مدیر عامل) مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود . کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره یا نائب 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر 
است اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

خمینى شهر (1255080)

آگهى تغییرات
شــرکت آبتین تجارت آیریک سهامى 
خاص به شماره ثبت 59146 و شناسه 
ملــى 14007057870 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1400/10/06 عباس 
ناظمى بشــماره ملى 1286828015 
- زهــرا ثمین اصفهانى بشــماره ملى 
1287000339 - صالح ناظمى بشماره 
ملــى 1272524086 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند . على جان نثارى الدانى 
بشــماره ملى 1290327823 بسمت 
بازرس اصلى و سعید شایگان نیا بشماره 
ملى 1281735523 بســمت بازرس 
على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
شدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیهاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1255298)

آگهى تغییرات 
شرکت عمران و ارتباط نقش جهان شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 31612 و شناسه ملى 10260521663 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســرمایه 
شــرکت از محل مطالبات حال شده ســهامداران و از 
طریق صدور ســهام جدید از مبلــغ 1501500000 
ریال بــه 6500000000ریال افزایــش یافت و ماده 
5 اساسنامه بشرح زیراصالح شــد :ماده 5 اصالحى : 
سرمایه شرکت مبلغ6500000000ریال نقدى است 
که به 6500000سهم با نام عادى000 1ریالى منقسم 
گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1255284)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندسى کوشا فرد آریا سهامى خاص به شماره 
ثبت 60814 و شناســه ملى 14007701201 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1400/09/10 و اجازه 
مجمع عمومى فوق العاده 1400/09/08 سرمایه شرکت 
از محل واریــز نقدى از مبلــغ 500000000 ریال به مبلغ 
5000000000 ریال افزایــش یافت که تماما طى گواهى 
شماره 362/224 مورخ1400/09/09 بانک سینا شعبه فلکه 
ارتش پرداخت گردید و ماده5اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
شد : سرمایه شرکت 5000000000 ریال نقدى است که 
به 10000 سهم 500000 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 

(1255085)

تاسیس 
شرکت سهامى خاص کیهان سرام مدرن درتاریخ 1400/10/06 به شماره ثبت 69662 به شناسه 
ملى 14010629477 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش و تولید و واردات و صادرات کاشى و سرامیک 
و مصالح و تجهیزات ســاختمان و کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ،گشایش اعتبارات و ال سى براى 
شرکت نزد بانک ها، اخذ و اعطا نمایندگى معتبر خارجى و داخلى، اخذ وام و اعتبارات بانکى به صورت 
ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى صرفا جهت تحقق اهداف شــرکت، شرکت در کلیه 
مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، ترخیص 
کاال از گمرکات کشورى. 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 فجر ، خیابان عباس آباد ، خیابان معراج ، پالك 125 ، طبقه همکف کدپستى 
8198919834 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 48/924 مورخ 1400/09/24 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه 
آل خنجد با کد 2414 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى مجید کرباسیون به شماره ملى 
1282431447 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى جالل کرباسیون به شماره ملى 
1283616785 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمدسعید کرباسیون به 
شماره ملى 1287970567 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل و رئیس 
هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم 
سیمین سلیمانى به شماره ملى 1199288391 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم 
الهه سلمانى خوندابى به شماره ملى 1271166690 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 (1255065)

تاسیس 
شرکت با مسئولیت محدود مهندسى امیر ارتباط صانع درتاریخ 1400/10/04 به شماره ثبت 69644 
به شناسه ملى 14010624318 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه فعالیت هاى بازرگانى از قبیل صادرات و واردات 
کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى ، واردات انواع پوشاك ، انواع لوازم برقى ، خرید و فروش و توزیع کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى ، ترخیص کاال از گمرکات کشور ، اخذ کارت بازرگانى جهت شرکت از گمرکات داخلى و 
خارجى در راستاى تحقق اهداف شرکت ، گشایش حساب ، اعتبار اسنادى ، تسهیالت و اعتبارات ریالى و 
ارزى ، ضمانت نامه ها و حواله جات ، فاینانس و ریفاینانس نزد بانکها ، موسسات مالى و شرکتهاى داخلى 
و خارجى جهت شرکت ، عقد هرگونه قرارداد قانونى با کلیه سازمان ها و نهادها و موسسات و شرکت هاى 
دولتى و خصوصى ، شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى اعم از داخلى و بین المللى 
، شرکت در نمایشگاهها و سمینارهاى بین المللى داخلى و خارجى ، اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل 
و خارج از کشور ، اخذ وام و اعتبارات بانکى بصورت ارزى و ریالى از کلیه بانکهاى داخلى و خارجى جهت 
شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله جلفا ، 
کوچه داودى ها[28] ، بن بست گلچین ، پالك - 38 ، پالك قدیمى47 ، طبقه همکف ، واحد شرقى کدپستى 
8175894773 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 500,000,000 ریال نقدى میزان سهم 
الشرکه هر یک از شرکا خانم زهرا پاك روان لنبانى به شماره ملى 1280290609 دارنده 200000000 
ریال سهم الشرکه آقاى محسن صانعى فر به شماره ملى 1284506223 دارنده 300000000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهرا پاك روان لنبانى به شماره ملى 1280290609 به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقاى محسن صانعى فر به شماره ملى 1284506223 به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى با امضاء رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل متفقاً ونامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر 
مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1255078)

آگهى تغییرات
شــرکت مبنا پیام ســدید اســپادانا با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 42555 و شناسه ملى 
10260603531 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/09/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ماده 14 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید : شرکت بوسیله هیئت مدیره اى مرکب از 3 
الى 5 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومى عادى از بین صاحبان سهام انتخاب مى شوند اداره خواهد شد 
مدیران کالً یا بعضاً قابل عزل مى باشد. ماده 15 اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: هیئت مدیره از بین 
خود یک نفر را بسمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را از بین خود یا خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل 
انتخاب و همچنین مى تواند براى اعضاء خود سمت هاى دیگرى انتخاب نماید. ضمناً مدیرعامل میتواند 
با حفظ سمت به عنوان رئیس هیئت مدیره نیز انتخاب شود. نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامى 
خاص تبدیل گردد. اساسنامه جدید مشــتمل بر 64 ماده و 11 تبصره به تصویب رسید. مدت شرکت از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مى باشد. سرمایه شرکت مبلغ 9000000000 ریال منقسم به 200 سهم 
45000000 ریالى با نام عادى مى باشــد که تماما پرداخت گردیده است. مرکز اصلى شرکت: استان 
اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزى - شــهر اصفهان-محله گلزار-خیابان قائمیه-کوچه 
شهیدباقرزاده[کوهسار1-12]-پالك 5 -طبقه همکف-و کد پستى به شماره 8178687981 موضوع 
شرکت : " ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: توسعه ، نصب، تعمیر و 
نگهدارى تجهیزات مخابراتى و ارائه کلیه امور پیمانکارى مربوط به بخش ICT شامل مخابرات صوتى، 
تصویرى و داده ها، ساخت ایستگاه هاى اصلى انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه هاى زیرساختى و 
خدماتى شامل پستى، مخابراتى، شبکه هاى انتقال سیمى، بى سیم، رادیو، تلویزیون و شبکه هاى ماهواره، 
اینترنت و اینترانت - همچنین ارائه کلیه فعالیت ها در زمینه تامین تجهیزات و طراحى و نصب و راه اندازى 
تاسیسات سیستم هاى مخابراتى و دیتا – حمل و نقل درون شهرى – تعمیر و نگهدارى ساختمان و ماشین 
آالت – امور آشپزخانه و رستوران – نگهدارى و خدمات فضاى سبز – امور تایپ و تکثیر – امور بهره بردارى 
از تاسیسات – توسعه ، نصب، تعمیر، نگهدارى و پشتیبانى کلیه تجهیزات الکترونیک – طراحى و ساخت 
مدارات الکترونیکى – ارائه خدمات به مشتریان از طریق سیستم الکترونیک – تامین نیروى انسانى موقت و 
متخصص صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى – اخذ 
وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت – عقد 
قرارداد با ارگان هاى دولتى و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور – شرکت 
در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى ، پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیصالح. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1255092)

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فــارغ التحصیلى اینجانب ســعید 
جمالى ارمنــدى فرزند صفدر به شــماره 
شناســنامه 1006 صادره از اصفهان در 
مقطع کارشناسى رشته عمران آب صادره 
از واحــد دانشــگاه نجف آباد با شــماره 
138115000271 – 1386/04/03 مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار مى باشد. از  یابنده 
تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد نجف آباد ارسال نماید.

آگهى تغییرات 
شرکت پویش گیربکس ســامان سهامى خاص به 
شماره ثبت 68055 و شناسه ملى 14010090225 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/10/07 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : مرکز 
اصلى شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان 
، بخش مرکزى ، شــهر اصفهان، محلــه امیر کبیر ، 
خیابان قائم مقام شمالى ، خیابان کاروکارگر ، پالك 
200 ، ســاختمان بلوك 24 ، 25 ، طبقه اول ، واحد 1 
کدپستى 8195143691 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 (1255895)

روى موج کووید-19

در حالى که تنها 5 هفته تا آغاز المپیک زمستانى پکن باقى 
مانده، چین اقدامات مقابله اى با کرونا را تشدید ساخته و 
با تنها یک مورد ابتال به این ویروس، شــهرهاى خود را 

قرنطینه مى کند.
یک نمونه از این اتفاق  هفته گذشته در شهر دانگ شینگ 
در جنوب چیــن رخ داد که پس از شناســایى یک بیمار 

کرونایى در آن، ورود به این شهر به کلى ممنوع شد.
ساکنان شهر دانگ شینگ قرنطینه شده اند و تنها اجازه 
خروج از خانه براى تأمین مایحتاج زندگى را دارند. عالوه 
بر این، مدارس، ناوگان حمل و نقل عمومى، و مشاغل غیر 
ضرورى هم تعطیل شده اند و تمام 200 هزار شهروند آن 

ملزم به انجام تست کرونا هستند.
همزمان با قرنطینه شهر دانگ شینگ، شهر شیان در شمال 
غربى چین هم قرنطینه شــده است. در شیان محدودیت 
تردد اعمال شــده و 13 میلیون شهروند آن در قرنطینه به 

سر مى برند.
چین همواره برخورد شدیدى براى جلوگیرى از گسترش 
ویروس کرونا داشــته اســت. در ماه آوریل، شیوع اندك 
کرونا در استان یونان در جنوب غربى چین، تست گیرى 
گسترده و قرنطینه  72 ساعته شهر را به دنبال داشت. در 
اواخر ماه اکتبر نیز پس از شناسایى یک بیمار کرونایى در 
دیزنى لندِ  شانگهاى، 3 هزار نفر در آن محبوس شدند و تا 
از یک به یک بازدیدکنندگان و کارکنان این پارك تفریحى 
تست کرونا گرفته نشد، امکان خروج نیافتند. در ماه نوامبر 
شانگهاى پس از شناسایى 3 مورد ابتال به ویروس کرونا در 

این شهر، بیش از 500 پرواز را لغو و مدارس را تعطیل کرد.
گرچه تعداد بیماران کرونایى گزارش شده در چین از زمان آغاز 
این همه گیرى در شهر ووهان همواره پایین بوده است، با این 

حال، چین افرادى که تست کروناى آن ها مثبت مى شود اما 
بدون نشانه هستند را در آمار رسمى نمى گنجاند.

المپیک پکن از روز 4 فوریه 2022 آغاز خواهد شــد. بنابر 

تصمیم چین، در مدت برگزارى المپیک، ورزشــکاران، 
مقامات، رسانه ها و خبرنگاران تنها در یک منطقه مشخص 

رفت و آمد خواهند داشت.

در آستانه آغاز المپیک زمستانى پکن؛

محققان دانشــگاه توکیو اخیرا به بررســى خفاش ها چین یک شهر 200 هزار نفرى را قرنطینه کرد
پرداختند تا دریابند چرا خفاش ها با ویروس ها زندگى 
مى کنند اما بیمار نمى شوند. خفاش ها به عنوان یکى 
از منابع طبیعى ضرورى در شیوع ویروس هاى نوظهور 
مختلــف مانند کروناویروس ســندرم حاد تنفســى، 
کروناویروس مرس، ویروس هنــدرا، ویروس ابوال، 
ویروس ماربورگ و کروناویروس سندرم حاد تنفسى 
2(که باعث بیمارى هاى شــدید مى شــوند)، شناخته 

مى شوند.
یک خفاش مى تواند بدون آنکه بیمار شــود، میزبان 
این ویروس ها باشــد. اینکه چرا خفاش ها مى توانند با 
ویروس هاى بسیار زیادى زندگى کنند اما خودشان بیمار 
نشوند، یکى از اسرار بزرگ ویروس شناسى باقى مانده 
است و حل این معما با همه گیرى بیمارى کووید-19 

نیز بیش از پیش ضرورى شده است.
بســیارى از محققان با انجام آزمایشات مختلف سعى 
دارند تا دریابند که چرا خفاش ها مى توانند همزمان با 
بسیارى از ویروس ها زندگى کنند اما به بیمارى ها آلوده 
نشوند. درك این موضوع مى تواند به دانشمندان کمک 
کند تا خطر ابتالى انسان ها به بیمارى هاى عفونى را که 
تا به امروز با آنها دست و پنجه نرم کرده اند کاهش دهند.

" توتمو اوماتسو" یکى از نویسندگان این مطالعه و استاد 
مرکز اپیدمیولوژى بیمارى هــاى عفونى و تحقیقات 
پیشگیرى در دانشگاه کشاورزى و فناورى توکیو گفت: 
اگر بتوان کامال بر موانع و آزمایش بر  روى خفاش هاى 
زنده غلبه کرد، روابط ویروس و خفاش را مى توان درك 
کرد که این امر به کاهش بیمارى و مرگ انسان منجر 

مى شود.

تحقیق روى علت 
بیمار نشدن خفاش ها 
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پژوهشــگران با انجام یک مطالعه مرورى عنوان کردند 
که ســن پایین در هنگام ازدواج و اعتیاد شــوهر به الکل 
و داروهاى روان گردان، شایع ترین عوامل براى خشونت 
خانگى علیه زنان حاشیه نشــین در کشــورهاى در حال 
توسعه هستند. حاشیه نشــینى یک پدیده اجتماعى است 
که پیامدهایى مانند فقر، جرم و جنایت، استثمار کودکان 
کار، خشــونت خانگــى و... را به دنبــال دارد. این پدیده 
اجتماعــى، عالوه بر مشــکالت اجتماعــى و اقتصادى 
که در کالنشــهرها به وجود آورده اســت، ســبب ایجاد 
خشــونت هاى خانگى علیه زنــان و کودکان نیز شــده 

است.

خشونت خانگى

03

05

نوجوانان جنوب شهر تهران براى بازارگرمى و باال بردن 
نرخ اکانت بازى هاى موبایلى خود از ادبیات کاسب کارانه 
اســتفاده مى کنند. آنها روى تلفن همراه خود بازى هاى 
آنالین نصب مى کنند و روز و شب به سختى بازى مى کنند 
تا قیمت اکانت بازى آنها باال برود و با فروش آن درآمدى به 
دست آورند.تعدادى از این نوجوانان جنوب شهرى که در 
خرید و فروش اکانت، حرفه اى شده اند از بزرگ ترهایى که 
سر ماه چشم به راه حقوق مصوب وزارت کار هستند، کار و 

بارشان سکه تر است. 

نایب رییــس انجمن داروســازان ایران ضمن تشــریح 
نحوه ارائه خدمت در داروخانه ها در قالب سیســتم نسخه 
الکترونیک، چالش هاى موجود در این سیستم و راهکارهاى 
حل آن ها را تشریح کرد. دکتر ســید على فاطمى، گفت: 
در حال حاضر پزشــکان با نام کاربرى و رمز عبور نسخه 
الکترونیک مى نویسند و گاهى دیده شده برخى پزشکان 
این نام کاربرى و رمز عبور را به منشــى خود مى دهند که 
نسخه را بنویســد، حال در مواردى شاهد بودیم که منشى 
مطب دارویى را اشتباه وارد سیستم کرده و دارویى که نوشته 
شده اشتباه بوده است. وى افزود: اگر امضاى الکترونیک 
راه اندازى شود، این مشکالت رفع مى شود و نظام پزشکى 

باید مقدمات این کار را فراهم کند.

درآمد میلیونى گیمرها

منشى هاى نسخه نویس

02

04

مژگان احمدپور، روان درمانگر با بیان اینکه سکوت والدین 
در برابر تمسخر نوجوان توســط اقوام نزدیک نظیر دایى، 
عمه و... منجــر به «مرگ خاموش» اعتمــاد به نفس در 
نوجوان مى شود، گفت: هم والدین و هم اقوام باید متوجه 
باشند که نوجوان ســوژه اى براى خنده و شوخى نیست. 
این شوخى و تمســخرها در کنار سکوت والدین مى تواند 
سرنوشــت نوجوان را تغییر دهد و نباید به سادگى از کنار 

این مسئله عبور کرد.

کارگردان و نویســنده فیلم پنج که با ابعاد روان شناسانه 
ســاخته شــده اســت، تاکید کرد: برخى از روانشناسانى 
هستند که از دل فضاى مجازى بیرون مى آیند. متاسفانه 
افراد زیادى هم آنها را دنبال مى کنند؛ زیرا دســت روى 
موضوعــات زردى مى گذارند که بارها باز نشــر و توزیع 
مى شود. «امیر حســین اُکاتى»افزود: چون نظارتى هم 
روى صفحه هاى این چنینى نیســت، مردم با مراجعه به 
این افــراد روز به روز به جامعه روانشناســى بى اعتمادتر 

مى شوند.

مرگ خاموش
«اعتماد به نفس»

جوالن روانشناسان زرد

دبیر مجمع ملى فعاالن جمعیت کشــور گفت: قانون جوانى 
جمعیت مشــوقى براى ازدواج و فرزندآورى نیست بلکه تنها 
موانع خانواده هایى که تصمیم به فرزندآورى دارند را برطرف 

مى کند.
حجت االسالم رسول ساکى با اشاره به قانون جوانى جمعیت 
و حمایت از خانواده اظهار داشت: این قانون مشوق براى فرزند 

آورى نیست و نمى توان حرف خالف واقع بزنیم.
وى افزود: نمایندگان مجلسى که براى این قانون برنامه ریزى 
و تالش کردند در واقع نیت آنها این بوده که خانواده هایى که 
اقدام به فرزند آورى کردند و یا تصمیم به فرزند آورى دارند، 

موانع را از سر راه آنها در حد توان بردارند.
دبیر مجمع ملى فعاالن جمعیت کشور تصریح کرد: این قانون 
به دنبال رفع برخى موانع براى خانواده هایى است که تصمیم 
به فرزند آورى دارند. از این رو خانواده اى که فرزند نمى خواهد 
با قول تأمین بخشى از ودیعه مســکن اقدام به فرزند آورى 

نمى کند و این وعده مورد پسند جامعه نیست.
حجت االسالم ســاکى با بیان اینکه دیدگاه این طرح جوانى 
جمعیت به دنبال مشوق براى ازدواج هم نبوده است، گفت: این 
طرح تنها تسهیلگرى در حد توان خود انجام مى دهد و معجزه 
نمى کند و امیدواریم که نمایندگان مجلس طرح و قانون هاى 

دیگرى هم وضع کنند.
وى خاطر نشــان کــرد: اگرچه در ایــن قانون هــم براى 
ازدواج تدابیرى اندیشیده شــده اما نیاز است که به آن عمل

 شود. 
دبیر مجمع ملى فعاالن جمعیت کشور افزود: البته اگر همین 
قانون جوانــى و جمعیت هم توســط قوه مجریــه به خوبى 
اجرایى شود بخشى از مشــکالت و موانع خانواده ها برطرف 

مى شود.

معاون اجتماعى پلیس فتا در خصوص دلیل عدم دســتگیرى 
برخى مجرمان فیشینگ گفت: این فرضیه که مجرمان فیشینگ 
دستگیر نمى شوند، اشتباه است و در واقع این مجرمان دیر پیدا 
مى شوند و پى جویى جرایم در حوزه فیشینگ زمان بر است چرا 
که مجرمان سایبرى با ســایر مجرمان متفاوت هستند و نبوغ 
دارند  و اغلب آن ها در رشته IT تحصیل کرده اند و با شبکه به 
خوبى آشنا هستند و معموال این توانایى را دارند که ردپاى خود را 

پس از وقوع جرم نامحسوس تر کنند.
ســرهنگ رامین پاشــایى ادامه داد: این مجرمان معموال از 
کارت ها و شماره تلفن هاى سایر افراد استفاده مى کنند و گمان 
مى کنند که چون کارت و شماره تلفن به نام آن ها نبوده است، 
تبرئه مى شــوند و این در حالى است که 10 روش علمى و فنى 
پذیرفته شده براى اثبات این موضوع که فردى که در یک لحظه 
به خصوص از شماره تلفن و یا کارت اعتبارى استفاده کرده در 

پلیس فتا وجود دارد.
وى با اشاره به کشف باالى 70 درصدى جرایم سایبرى فیشینگ 
افزود: ما در این حوزه قائل به پیشگیرى وضعى هستیم و از این رو 
در این زمینه رمز دوم یک بار مصرف را فعال کردیم و این رمز 2 
دقیقه اى موجب شد که تا حد زیادى از جرایم حوزه فیشینگ به 

طور محسوس کاسته شود.  

سرهنگ پاشایى ضمن بیان اینکه عامل اصلى فیشینگ عدم 
توجه کاربران به توصیه هاى پلیس فتا است، اظهار کرد: توصیه 
ما این است که هموطنان از درگاه هایى خرید کنند که تحت دامنه 
Shaparak.ir اســت. هنگامى که فردى لینکى را براى شما 

ارسال مى کند و قصد دارد شما را به درگاهى متصل کند سعى 
کنید از آن لینک استفاده نکنید و هنگامى که شخصى به عنوان 
یکى از نهاد هاى اجرایى کشور نظیر سازمان تامین اجتماعى و 
بیمه به شما پیام داد و اعالم کرد که به لینک زیر بروید این اقدام 
را انجام ندهید، چرا که هیج سازمان و نهاد دولتى و غیر دولتى 

هنگام ثبت نام در آن لحظه پول دریافت نمى کند.

یک چاه عمیــق. بوى خاك مى زند زیــر دماغت.   مزه 
گسش را در دهانت حس مى کنى.   بیدارمى شوى. ده ها 
و ده ها کیلومترزیرزمین، نبض زندگى مى زند؛ آنجا که 

کارگران معدن به قدر زندگى، جان مى کنند.
راه ورود به معدن، یک چاه عمیق، خاکى وعریض است 
که براى رســیدن به اعماق، باید با آسانسورسقوط را 
تجربه کنى و چشمت را به گرد و غبار غلیظ عادت دهى.

تا بیاید چشمت عادت کند، چشم چشم را نمى بیند جز 
فانوس ها و چراغ هایى که ریسه مانند توى دیواره معدن 
کاشته شده است. به زودى بین تو و سطح زمین، صدها 
متر فاصله مى افتد. ترس در وجــودت رخنه مى کند. 
«ترس از ســقوط، ترس از ظلمات، ترس از محبوس 
شــدن در اعماق زمین، ترس از وهم حاکم بر ژرفنا و 

ترس...»
بدون حادثه، به کف معدن مى رســى. به باال که نگاه 
مى کنى فقط تاریکى متراکم را مى بینى که به طرز بهت 
آورى ساکن و خطرناك به نظر مى رسد. اکنون گام به 
دنیاى زیرین گذاشته اى، جهانى پیچیده تا عمیق ترین 

الیه هاى قابل دسترس. 
صداى ریزش خاك در برخى جاهــا مانند ُدهل توى 
گوشت مى خورد و بعد دوباره سوت وکور مى شود.معدن، 

مثل غارى تو در تو است.
ابوالفضل ستارى، سیاه مانند یک عروسک مومى که 
واکسش زده باشند با چهره  فرسوده  ورنج برده اش جلو 
مى آید. سرکارگرمعدن؛ لب هایش انگار به هم دوخته 
شــده اند، گویى اینجا آدم ها حرفى براى گفتن ندارند. 
رخت هایش چرب و خاکى است و موهاى سرش مانند 

دانه هاى فلفل هندى به پوستش چسبیده.  
لب هــاى ابوالفضل بــه هم مى خــورد. صدایش گم 
مى شود توى هیاهوى ماشــین هاى توى معدن. صدا 
که از گلویــش درمى آید توى غــار دهانش مى غلتد و 
جذب دیواره هایش مى شــود، انگار منجمد شده است. 
بعد ســرش را آرام از توى گریبانش بلنــد مى کند و 
مى گوید: «کارمعدن سخت است، چندین ساعت زیر 
زمین. خورشید را خیلى وقت است ندیده ایم.آفتاب نزده 
مى آییم وغروب مى رویم بیرون.» اینجا آدم ها زنده به 

گورانى هستند که توى دل تاریکى گم مى شوند.

قانون زیرخروارها خاك
معدِن تاریک و اسرارآمیز را طى مى کنى، بوى نم خاك 
همه جا هست و سردى لزجى که روى پوستت مى لغزد و 
انگار تمامى ندارد. مسیر، سیاه و تاریک است و در برخى 
جاها کلى کارگر و مهندس 24ساعته و گاهى 48 ساعته 
فعال هستند تا دل سنگ ها شکافته شود و کار حفارى 

معدن، متر به متر پیش برود.
«صادق»، خیلى وقت است، سابقه کاردرمعدن را تجربه 
کرده اســت، یک خال بزرگ گوشتى، گوشه مردمک

 بى نورچشمش خوابیده؛ روى چشم چپش.
آبله، صورت الغراستخوانى اش را خورده. سیاه، خیره و 
اخمو به فتیله  چراغ نگاه مى کند، دود فتیله گاهى صاف 
و راست و گاهى لرزان مى سازد و مى سوزد؛ به کارگرها 

که نگاه مى کنى، انگار مثل هیچکس نیستند.
کارگرهاى معدن نیشخند مى زنند، به جاى لبخند، تلخ و 
گس. صادق، متولد 50، کم حرف است. موقع استراحت 
دوست دارد تنها باشــد. ده دوازده ساعت کار در معدن، 
زیر خروارها خاك، درعمق چند صد مترى زمین، آنقدر 
ُخلقش را تنگ کرده است که دلش بخواهد تنها باشد. 

این را کارگران جدیدترمى گویند.
سابقه «اسماعیل» کمتر است. ســال هاى کارگرى 
اش کمتر است و هنوز چشــم هایش مى درخشد. این 

کار از پدربزرگش به پدرش رسیده و حاال او ارث پدرى 
را حمل مى کند. سنتى که در بسیارى از خانواده هاى 
کارگرى درایران وجود دارد و نسل اندر نسل، در معدن 

کار کرده اند.
براى «محمد»، اما کار در معدن یک کار ساده نیست. 
او نه پدر معدنکارى داشــته و نه به این کار عالقه دارد. 
برخالف انتظارى که دارى، ساده و بى احساس جواب 
مى دهد: «نه براى خدمت آمده ام زیر این همه خروار 
خاك، نه براى کمک به آبادانى، به امید پول در آوردن 

آمده ام.»
گرچه خیلى ها از این وضع راضى نیستند. آنها مى گویند 
با این همه ترس، کار سخت و مشقت بار آنطور که باید و 
شاید از بیمه و مزایاى درست و جدى برخوردار نیستند. 
معدنکارانى که هر لحظه ممکن است یک عالمه خاك 
روى سرشان آوار شود. بماند که کارطوالنى درشرایط 
سخت، آنها را نســبت به حوادث بى توجه کرده و نرخ 

مرگ و میر حین کار در معدن، خیلى زیاد است.

آمارى که شفاف نیست
براساس آمار مرکز آمار ایران در ســال 1392 بیش از 
84 هزار نفر، در بیش از پنج هزار معدن، مشغول به کار 
بوده اند، اما احتماًال این آمار بیشتر است، چون کارگران 
فصلى یا روزمزد را در نظر نگرفته و آنها در این آمار جاى 
ندارند. محمد و بقیه کارگران هم در فهرست همین آمار 

قرار مى گیرند.
پژوهش مرکز آمار ایران همچنین نشان مى دهد عمده 
معادن ایران در اختیار بخش خصوصى است. براساس 
این آمار 98 درصد معادن ایران خصوصى است. شاید 
همین موضوع باعث شده که به دلیل کاهش هزینه ها 
بسیارى از پیمانکاران از زیر بار قوانین شانه خالى کنند 

و بنابراین کارگرانشان جزو آمار رسمى قرار نمى گیرند.
زیر آن همه خاك قانون ناپیداست. چیزى که در سیاهى 
و غبار اعماق معدن به عینه شــفاف اســت. شاید به 
همین خاطر اســت که توى معدن، خیلــى ها ازهمه 
دلمشغولى ها و نگرانى هاى سطح زمین، بریده شده اند 
و به طرز شگفت آورى احساس امنیت مى کنند و در این 

پایین در خودشان ناپدید شده اند.

کارگران زیادى با لبــاس و کاله ایمنى، درحال رفت و 
آمدند. قانون ها در برابر ایمنى، ناقص اســت اما اینجا 
قانون معدن حکمفرماست، قانونى که براى زنده ماندن 
باید اطاعت کنى و زیر خاکستر پنهانکارى سیستماتیک 
آمار، در حوزه حوادث کار که مسئولیت را از دوش خیلى 

از نهادهاى مربوطه برداشته است مدفون شوى.

سخت ترین کار جهان
غبار، غلیظ اســت و نور چراغ ها درآن فضاى گرفته و 
غبار  آلود کم سو اســت.  صداها گاهى محو و مبهم مى 
شود و گاهى طنین ماشین آالت حفارى، حالتى مرموز 
و اسرار آمیز به دنیاى زیر زمین مى دهد. حجم کار زیاد 
است. این را از حضور تعداد زیادى کارگر و مهندس که 
بى وقفه در حال کارند، مى توان فهمید. خیلى هاشــان 
گالیه مند هستند از اینکه محیط کارشان ایمنى کامل 

را ندارد. 
اسماعیل یکى از آنهاست. مى گوید: «بارها پیش آمده 
که خاك از آن باال ریزش کرده و فقط خواست خدا بوده 
که اتفاقى برایمان نیفتاده است. یک دقیقه هم نمى توانى 
توى این هوا نفس بکشى؛ بدا به حال کسى که سیگارى 
هم باشــد. این را مى شــود یکى دیگر از سختی هاى 

کارمعدن دانست.»
با نگاهى ســاده، مى فهمى که اینجا سخت ترین کار 
جهان را انجام مــى دهند، زخم هاى ناســور و کهنه، 
روى دســت ها و بازوهاى کارگران نشان مى دهد کار 
معدن سخت است. ســرازیرى تونل، مثل غارهاى به 
جا مانده از عصر سنگى انگار با تیشه و بیل ها حکاکى 
شده است.د یوارهاى آبله زده از تو رفتگى و بیرون زدگى 
سنگ بى قابلیت زغال، حفره هایى که پایانى ندارد، سقف 
بى قواره ا ى که گاه سرت را خم مى کند و گاه کمرت را. 
نقاله عظیمى که از بونکر زغال (مخزن جمع آورى زغال) 
راه به باال کشیده، غرغر کنان در حال حرکت است. تمام 
چیزى اســت که در اعماق زمین مى بینى؛«این نقاله 
هیچ وقت متوقف نمى شود و شــبانه روز در حال حمل 
زغال است» و چهره هاى ســیاهى که از جلوى رویت 
رد مى شوند و انگار به ابدیت تاریکى معدن مى پیوندند.

نفر بعدى کارگرى است که دلش نمى خواهد اسمى از 

او برده شود؛ سیه چرده، با موهاى کم پشت و ته ریشى 
جو گندمى، شمایل مردى 50 ساله را نشان مى دهد، اما 
به گفته خودش 39 سال بیشتر ندارد. به قول خودش کار 
معدن آنقدر سخت اســت که پیرى زودرس را به دنبال 
دارد. سرش را باال مى گیرد و زخم عمیق کهنه اى را نشان 
مى دهد که روى گردنش واضح و سرخ پیداست: «این را 
مى بینى؟ چند سال پیش داشت به کشتنم مى داد. همین 
معدن را مى بینى؟ یک روز همه ما را توى خودش دفن 
مى کند. اینجا شرایط خوبى نیست.» توى معدن به خوبى 
مى توانى حرف هایش را باور کنى. سرما و رطوبت براى 
ششصد هفتصد کارگر قراردادى و غیررسمى یا پیمانى 
هایى که چیزى از ریه شــان نمى ماند و رسوب و گرد 
زغالى که نفس هایشان را به شماره انداخته است، تالشى 
است براى 35 روز حقوق بازنشستگى؛ کسانى که گاهى 
بعد از 10 یا 12 سال مشــکالت ریوى و استخوانى پیدا 

مى کنند.
«اصغر»، سابقه این بیمارى ها را دارد؛ همینطور که توده 
زغال را روى هم مى ریزد تا بار واگن کند. پیکور را روشن 
مى کند. مته غول پیکر با صداى سهمگینى روشن مى 
شــود و تن مرد را تمام قد مى لرزاند. پیکور زدن باعث 
انتقال ارتعاش به مفاصلشان می شود و بعد از مدتی در 
اثر وارد شدن استرس به عروق خونی، دچار کم خونی 
سطح غضروف مى شود که در دراز مدت، مرگ سلولى 
را در پى خواهد داشت و اســتخوانى شدن غضروف ها 
تسریع می شود و غضروف، خاصیت ضربه پذیرى خود 
را از دست داده و مفصل دچار آرتروز و ناصافى زودرس 
مى شــود. در واقع، اتفاقى که باید در سنین میانسالى 
و 60 و 70سالگى برایشــان بیافتد، در 35و 30سالگى 

گرفتارشان مى کند.
«تعدادى شان حتی با 10 یا 15 سال سابقه کار مشکل 
بارز ریوى پیدا می کنند و دیگر قابل درمان نیست. دردها 
به جانشان آنقدر مى نشیند که تنها قابل تسکین است و 
ترك کار هم تغییرى در احوالشان ایجاد نمى کند». این 

را پیمانکار معدن مى گوید.
اصغر، کارش را تمام مى کند و با تیک مفرطى گوشه اى
 مى نشیند. وقتى کمى آرام مى شود مى گوید:«هر لحظه 
ممکن است یک انفجار، همه ما را با خاك یکسان کند. 

ازمسئوالنى که دلسوزما هســتند مى خواهیم یک بار 
لباس کار در معدن بپوشند و همراه ما کارگران به داخل 
کارگاه هاي استخراج بیایند و شرایط کارى ما را ببینند و 
بعد در مورد حداقل حقوق و دستمزد ما تصمیم بگیرند 
و براى احقاق حق ما تالش کنند. جانمان را مى گذاریم 
کف دســتمان و مى آییم این پایین . نه حقوق مناسبى 
می گیریم، نه اضافه کارى درستى و نه پاداش و سنواتى . 
حق ما زیر این همه خاك همیشــه ضایع مى شود. 20 
سال است در معدن هاى زغال سنگ کار مى کنم و دیگر 

توانى برایم نمانده است.»
بقیــه کارگرها خیره مى شــوند به دهــان مردى که 
جسارتش بیشتر است. مرد آهسته حرف مى زند. غبار 
و دوده راه گلویش را بســته و به سختى مى تواند فریاد 
بزند. پنج فرزند دارد که براى تأمین هزینه هاى آنها بعد 
ازکار طاقت فرساى روزانه باید تا ساعت ها با خودرویش 

مسافر هم جابه جا کند.
اصغر به هیچکدام از مســئوالن اطمینانــى ندارد که 
مشــکالت معدنکاران را حل کنند. مشکالتى که به 
قول داریوش ســعیدى، معاون سابق سازمان حفاظت 
و امور اراضــى اداره کل منابع طبیعــى و آبخیزدارى 
اســتان اصفهان که اکنون به عنوان سرپرســت این 
سازمان مشغول به کار است، معتقد است: «آشنا نبودن 
معدنکاران، با قوانین و مقررات، به عنوان بزرگ ترین 
چالش پیش روى بخش معدن استان است و باز شدن 
این گره، در گرو برگزارى کارگاه هاى آموزشى قوانین 

بخش معدن ممکن است.
اما به گفته کسانى که در دل معادن کار مى کنند، این 
گره کور، با هیچ دندانى باز نمى شود. آنها مى گویندکسى 

که به معدن مى آید نفرین شده است.
«اینجا آخر دنیاست. اینجا باید از خاك جدا شوى و بیایى 
پایین. اینجا قعر زمین است. هر بار که مى آییم این پایین، 
ته زندگیمان را مى بینیم. آخر خط. در این یکســال یک 
مسئول نیامده اینجا بپرســد درد ما چیست. رفتنمان به 
کارگاه با خودمان اســت و برگشــتن با خدا.» «صفدر» 
مى گوید و ادامه مى دهد: «من 30 سال دارم، اما زانوهایم 
از رطوبت معدن آنقدر درد دارد که نمى توانم راه بروم. اینجا 
روى مان از زغال سیاه مى شود و پیش زن و بچه مان هم 
از ندارى رو سیاهیم. حقوقمان را با تأخیر مى گیریم . نه 
مى شود روى آن حساب کرد و نه گذاشت براى قسط و 
وام. همه چیزمان روى هواست. مثل وعده وعیدهایى که 
مسئوالن مى دهند.پول اضافه کاریمان را باید با التماس 
بگیریم و صدایمان دربیاید هم بیکارى نصیبمان مى شود. 
براى ما آرزو سراب است. ما آرزوهایمان را زیرزمین دفن 
کرده ایم. هــر روز این کار را مى کنیم. از صبح تا شــب 
چشممان به سیاهى و تاریکى است.» جمالتش ردیف 

مى شود و صدایش توى دل تاریکى مى پیچد.

باال هم دیگر نورى نیست
وقتى ســفر زیرزمینیمان به دقایق پایانى خود نزدیک 
مى شود. کم کم باید از همان راهى که آمده ایم، برگردیم. 
لباس هایى که به تنمان زار مى زند را در مى آوریم . روى 
کاله ایمنى که به سرگذاشــته ایم گرد زغال ماسیده و 
سیاهش کرده. معدنکاران، به دنبال ما تک به تک یا دو 
به دو بیرون مى آیند. رگ هایشان از حیات، متورم است 
و چشم هایشان در خشــونت گوگرد و زغال به سرخى 
رفته است و کاسه اى خون، مردمک هایشان را بلعیده 
و زودتر از ثانیه هاى عمر پیرشــان کرده است. بیرون 
که مى آییم. دیگر نورى نیســت. آسمان درهم است و 
ابرهاى عقیم بى باران. دلگیر، ساکت و صامت، رو سیاه 
شده اند، مثل کارگران معدن که رویشــان را با زغال 

زندگى سیاه کرده اند...

صدها متر زیر زمین با آدم هایى که زنده به گور مى شوند

سیلى سرخ بر صورت سیاه کارگران معدن زغال

قانون جوانى جمعیت، مشوقى براى فرزندآورى نیست اغلب مجرمان سایبرى نبوغ دارند   

دریا قدرتى پور
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آگهى مزایده عمومى
 شماره 1و103/1400/2

مزایده گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
موضوع مزایده: فروش امالك اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان واقع در روستاى رباط ابوالقاسم شهرستان 

گلپایگان

مهلت دریافت اسناد : از روز شنبه 1400/10/18 لغایت روز  پنج شنبه  مورخ  1400/10/23
مهلت بازدید : از روزیک شنبه 1400/10/26 لغایت روز  دوشنبه  مورخ  1400/11/04 به جز روزهاى تعطیل

محل دریافت اســناد کلیه مراحل برگزارى مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشــنهاد مزایده گران و بازگشایى 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir ) انجام خواهد شد و 
الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى 

را جهت شرکت مزایده محقق سازند 
مزایده گران محترم مى توانند جهت اخذ راهنمایى هاى الزم در خصوص نحوه ثبت نام در سامانه ستاد تدارکات الکترونیکى 

دولت با شماره تلفن 1456 تماس حاصل نمایند.
آگهى مزایده در سایت اداره کل ثبت اسناد وامالك استان به نشانى www.es.ssaa.ir درج شده است.

تاریخ تحویل پاکت هاى مزایده : روز سه شنبه1400/11/05 تاساعت 14
تاریخ بازگشایى پاکت ها : ساعت 10صبح روز چهارشنبه 1400/11/06 

شرایط فروش  : پرداخت کلیه هزینه هاي مورد مزایده از قبیل اخذ مفاصاحساب هاي الزم جهت انتقال رسمى مورد معامله 
و پرداخت هزینه ثبت سند در دفاتر رسمی اسناد (اعم ازحق الثبت و حق التحریر( و پرداخت کلیه مالیات هاي ناشى از نقل 

و انتقال تماماً  بر عهده خریدار  می باشد . سایر شرایط فروش در اسناد مزایده درج شده است.
محل تحویل پاکت هاى مزایده : پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارك اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت اعالم گردد و پاکت الف حاوى فیش واریز وجه نقد یا ضمانت نامه بانکى معتبر به نشــانى اصفهان خیابان چهارباغ 
باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتی- دبیرخانه  اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان تحویل 

و رسید دریافت شود.
 نوع و مبلغ تضمین شــرکت در مزایده : متقاضى مکلف اســت فیش واریز وجه نقد یا ضمانت نامه بانکى معتبر با مهلت 
اعتبار حداقل3 ماهــه به میزان 10درصد قیمــت پایه و به تفکیک هر کدام از امالك مورد تقاضا به حســاب شــماره 
IR 090100004061013207670192 کدشناسه  968108561114001943974700700000  نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى 
ایران  به نام اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان را همراه اسناد درخواست شده ارائه نماید. ضمنا به پیشنهاداتى 
که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامه هاى کمتر از میزان مقرر و چک تضمین شده و چک شخصى و 
نظایر آن و پیشنهاداتى که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد .(( سایر اطالعات 

و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است .))
آدرس اداره کل ثبت اسناد وامالك  : اصفهان خیابان چهارباغ باال-بعد از چهار راه نیکبخت-روبروي بیمارستان شریعتی-

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
تلفن: (1113)7-36611074- 36650738       دورنگار: 36644631

  اداره کل ثبت اسناد وامالك استان اصفهان

نوبت  اولنوبت  اول

م.الف: 1254544

شماره 
مزایده

پالك 
نشانىثبتى

متراژ
توضیحاتقیمت پایه (ریال)کاربرى اعیانعرصه

103/1400/145/129
روستاى رباط 

ابوالقاسم 
شهرستان 
گلپایگان

7,773,800,000مسکونى 1654
شماره مجوز 

 13/1400/25582
مورخ 1400/9/22طرح 

هادى

103/1400/245/163
روستاى رباط 

ابوالقاسم 
شهرستان 
گلپایگان

7,337,250,000مسکونى1467,45
شماره مجوز 

 13/1400/26219
مورخ 1400/9/28 

طرح هادى

شهردار ي ابوزید آباد در نظر دارد  به استناد مجوز شماره 140/164  مورخ 1400/9/11 طى تشر یفات  مناقصه 
عمومى و حسب ضوابط و مقررات آئین نامه مالى شهرداریها عملیات پخت ، حمل و پخش آسفالت در معابر 
خیابانها سطح شهر را با اعتبارى بالغ 20/000/000/000 ریال از  محل  اعتبارات داخلى به پیمانکار واجد الشرایط 

واگذار نماید .
 از کلیه متقاضیان در خواست مى گردد از تاریخ نشر اولین آگهى جهت بازدید از محل و دریافت اسناد  و مدارك 

مناقصه به واحد مالى شهردارى مراجعه نمایند .
1- مدت قبول  پیشنهاد ات  از تار یخ انتشار آخرین آگهى به مدت 10 روز مى باشد 

2- هزینه انتشار آگهى بر عهده برنده  مناقصه مى باشد .
3- شهردار ى در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ات مختار است .

4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند  سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد 
5- پیشنهاد دهندگان مى بایست 5 در صد کل مبلغ قرارداد را تحت عنوان سپرده شرکت در مناقصه بصورت 
ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه یا فیش نقدى به حساب 0110135920006 بانک ملى واریز و ضمیمه پیشنهاد 

خویش نمایند .
6- تامین قیر مورد نیاز با شهردارى  مى باشد پیمانکار متعهد به ارائه ضمانت نامه بانکى یا اسناد خزانه به مبلغ کل 

ارزش ریالى قیر در زمان تحویل مى باشد 
7- سایر اطالعات و جزئیات در  اسناد مناقصه مندرج است 

آگهی  مناقصه مرحله اول چاپ  دوم چاپ  دوم 

م.الف :1252613محسن قندى- شهردار ابوزیدآباد

امور قراردادهاى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان

شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد تعمیرات ساختمان ادارى، احداث شــیر خانه، محوطه سازى و ایمن سازى سد آغچه را از طریق
 مناقصه عمومی یک مرحله اى با ارزیابى ساده و با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیانى که تمایل به شرکت 
در مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه از ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى

 (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.
مبلغ برآورد: 15,208,396,454 ریال (پانزده میلیارد و دویست و هشت میلیون و سیصد و نود و شش هزار و چهارصد و پنجاه و چهار ریال). برآورد بر 

مبناى فهارس واحد پایه رشته هاى ابنیه- راه، راه آهن و باند فرودگاه- راهدارى-انتقال و توزیع آب روستایى سال 1400 است.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 760,000,000 ریال (هفتصد و شصت میلیون ریال) و نوع آن از تضمینهاى معتبر جدول شماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه 

تضمین معامالت دولتى مورخ 94/9/22 مى باشد.
اعتبار پروژه: نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات جارى- عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان است.

شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه پنج یا باالتر(یک تا چهار) در رشته ساختمان از سازمان برنامه و 
بودجه و گواهینامه معتبر صالحیت ایمنى از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى باشد.

محل اجراء : استان اصفهان- شهرستان بویین میاندشت – روستاى آغچه و مدت اجراء 5 ماه شمسى است.
دستگاه نظارت (مشاور): شرکت مهندسین مشاور رهاب صنعت پارتاك به آدرس اصفهان- خیابان آتشگاه- چهارراه مظاهرى- ساختمان سجادیه- 

واحد 4
مدت اعتبار پیشنهادهاى مناقصه سه ماه شمسى با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارایه پیشنهادها است.

تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت اسناد مناقصه و ارسال پاسخ (پیشنهاد) مناقصه:
کلیه مراحل مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشــانى اینترنتى www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در آن سامانه مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد مناقصه و ارسال 
پاسخ مناقصه و از طریق همین سامانه اقدام نمایند. مهلت ارسال پاسخ مناقصه از آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد ایران، ده روز با رعایت 
بند ب ماده 17 آیین نامه اجرایى نظام مستند سازى و اطالع رسانى مناقصات مى باشد. تاریخ گشایش پیشنهادها مندرج در سامانه ستاد ایران است.

نشــانى مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شــرکت آب منطقه اي اصفهان- کدپستى 8164676473 - 
صندوق پستى391 

آگهی فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى
 (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران 2000001205000046)

م. الف: 1255385

)
چاپ دومچاپ دوم

مدیر روابط عمومى فوالد مبارکه گفت: از رسانه ها انتظار 
داریم با روایت توانمندى ها و دستاوردهاى فوالد مبارکه 
به عنوان صنعت استراتژیک کشور، احساس غرور و امید 

را به جامعه تزریق کنند.
هادى نباتى نژاد در نشســت هم اندیشــى مدیر روابط 
عمومــى شــرکت فــوالد مبارکه بــا رســانه هاى 
شهرســتان هاى مبارکه و لنجان با اشــاره به برگزارى 
جلســات متعدد روابط عمومى این شــرکت با فعاالن 
رسانه اى سراسر کشور خاطرنشان کرد: حجم گسترده اى 
از ارتباطات رسانه اى میان روابط عمومى شرکت فوالد 

مبارکه و رسانه هاى کشور شکل گرفته است.
وى با بیان اینکه ســعى ما همواره در راستاى برقرارى 
ارتباط مؤثر و دائمى با رسانه ها بوده است، اما متأسفانه 
به دلیل محدودیت هاى دوران شــیوع ویروس کرونا، 
دیدارهاى حضورى با رسانه ها کاهش پیدا کرد، اذعان 
داشت: حمایت رســانه ها از فوالد مبارکه به عنوان یک 
صنعت ملى، امرى بســیار ضرورى و مهم است؛ چراکه 
این صنعت در همه عرصه ها خوش درخشیده و به نوعى 

گرداننده چرخ اقتصادى کشور است.
نباتى نژاد با تأکید بر اهمیت و جایگاه ویژه فوالد مبارکه 
در کشــور ادامه داد: حمایت از مجموعه هاى رسانه اى، 
فرهنگى و تبلیغاتى در دستور کار روابط عمومى شرکت 
فوالد مبارکه است، اما این نکته را هم باید در نظر داشت 
که با رشد فزاینده رسانه ها در کشــور، برقرارى ارتباط 
مستمر و مداوم با همه رسانه ها در یک بازه زمانى محدود 

امکان پذیر نیست.
وى با بیان اینکه باید به فوالد مبارکه نگاه ملى داشــت 
تصریح کرد: اطالع رســانى درخصوص مسئولیت هاى 

اجتماعى فوالد مبارکه از اهمیت زیادى برخوردار است؛ 
چراکه این شرکت حمایت هاى خود را در ابعاد اقتصادى، 
اجتماعى، بهداشتى و ورزشى از شهرستان مبارکه دریغ 
نکرده و انتظار ما از رسانه هاى این شهرستان بازتاب و 

انعکاس این فعالیت هاست.
مدیر روابط عمومى شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره به 
نقش ویژه رسانه ها در بازتاب سرآمدى فوالد مبارکه در 
بهینه سازى مصرف آب در میان فوالدسازان جهان گفت: 
اطالع رسانى صحیحى از میزان مصرف آب فوالد مبارکه 
صورت نگرفته که انتظار مى رود رســانه ها در انعکاس 
اقدامات مؤثر این شــرکت در خصوص صرفه جویى در 

مصرف آب اهتمام بیشترى داشته باشند.
مدیر روابط عمومى شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه 
فوالد مبارکه یک افتخار ملى اســت و نقش رســانه ها 
در روایــت توانمندى هــا و دســتاوردهاى این صنعت 
ضرورى است، اظهار کرد: فوالد مبارکه به عنوان صنعت 
استراتژیک کشــور، نیازى به بازاریابى و تبلیغات براى 
جلب مشترى ندارد، اما همواره از رســانه ها خواسته و 
مى خواهد که با روایت توانمندى ها و دســتاوردهایش، 

احساس غرور و امید را به جامعه تزریق کنند.
وى با بیان اینکه انتظارات رســانه ها از شــرکت فوالد 
مبارکه باید منطقى باشــد، افزود: افزایش و گســترش 

رســانه ها در کشور باعث شــده که فوالد مبارکه براى 
تعامل با آن ها براساس معیارهاى ارزیابى وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمى عمل کند.
مدیر روابط عمومى شــرکت فوالد مبارکــه ادامه داد: 
در همین راستا روابط عمومى شــرکت فوالد مبارکه از 
مردادماه 1400 شــیوه نامه اى براى ارزیابى رسانه ها و 
تعامل با آن ها تدوین کرد تا از هرگونه رفتار سلیقه اى در 
برابر رسانه ها اجتناب شود و اگر در این مسیر اشکاالتى 
وجود دارد، رسانه ها هستند که باید درصدد ارتقاى امتیاز 

کیفى خود باشند.
وى با اشــاره به بازدید اصحاب رســانه از خطوط تولید 
شرکت فوالد مبارکه در راستاى آشــنایى با سازگارى 
این صنعت با محیط زیســت گفت: رویکردهاى فوالد 
مبارکــه در تأمیــن آب و تصفیه پســاب در خاورمیانه 
و جهان کم نظیر اســت؛ بهینه ســازى مصرف آب در 
فرایندهاى تولید، جمع آورى و انتقال پســاب شهرى، 
تصفیه و بازچرخانى پســاب صنعتى شرکت عالوه بر 
کاهش وابســتگى فوالد مبارکه به آب خام، به ارتقاى 
سطح بهداشت و حفظ محیط زیست منطقه منجر شده و 
رسانه ها مى توانند پس از بازدیدى که داشته اند، اقدامات 

مهم زیست محیطى فوالد مبارکه را انعکاس دهند.
نباتى نژاد با بیان اینکه وظیفه رســانه ها، آگاهى رسانى 
منصفانه به جامعه اســت، با تأکید بر ضــرورت تولید 
محتواى رســانه اى به ویژه در حــوزه صنعت و صنایع 
فوالدى خاطرنشان کرد: طى ماه هاى اخیر هجمه هایى 
بر صنایع کشور وارد شده و این در حالى است که صنایع 
على رغم نیاز به انرژى و مصرف آن، ســهم بسزایى در 

کمک به اقتصاد و اشتغال کشور دارند.

مدیر روابط عمومى فوالد مبارکه خواستار شد؛

ضرورت روایت دستاوردهاى فوالد مبارکه 
براى تزریق امید به جامعه

تزریق دوز ســوم واکسیناســیون کارکنان شرکت 
مدیریت تولید برق اصفهان در برابــر ویروس کرونا 

آغاز شد.
به گزارش روابط عمومى شرکت مدیریت تولید برق 
اصفهان، مهندس حســین امنیه، معاون مهندسى و 
برنامه ریزى شــرکت گفت: از ابتداى شیوع بیمارى 
کووید 19، صیانت از کارکنان نیروگاه در برابر ویروس 
کرونا، با اجراى پروتکل هاى بهداشتى و پیاده سازى 
طرح هــاى مقابله اى با این ویــروس از اصلى ترین 
رویکرد این شــرکت بود که انجام شــد و هم اکنون 

ادامه دارد.
وى در ادامه بیان داشــت : مهم ترین بخش اجراى 
طرح هاى صیانتــى، تالش براى واکســینه کردن 
کارکنان نیروگاه در برابر ویروس کرونا بود. به همین 
منظور برنامه ریزى و اقدامات متعددى توســط اداره 
ایمنى و بهداشت با مقامات بهداشتى استان و شبکه 
بهداشت خمینى شــهر صورت گرفت که در نهایت، 
نوبت اول و دوم به انجام رسید  و هم اکنون  تزریق دوز 

سوم  واکسیناسیون نیز درحال انجام است.
گفتنى است از ابتداى شیوع ویروس کرونا، کارکنان 
نیروگاه هاى اصفهان و گازى هسا بصورت شبانه روزى 
و حتى بدون هیچ وقفه اى و با حداکثر ظرفیت در جهت 
تامین برق هموطنان و مراکز درمانى تالش نموده اند 
تا همراه با مدافعان سالمت، سهمى در بهبود شرایط 

شهروندان و سالمت بیماران داشته باشند.

آغاز تزریق دوز سوم واکسیناسیون کارکنان 
شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

به مناسبت دهه فاطمیه و شهادت سردار دلها حاج 
قاسم سلیمانى، 6000 سبد غذایى بین مهرجویان 
تحت پوشش کلیه شعب خیریه آبشــار عاطفه ها 

استان اصفهان توزیع شد.
شهره شیرانى ناژوانى مدیریت شعب استان اصفهان 
با اشــاره به اینکه این بنیاد با مساعدت خیران تمام  
توان خود را در جهت توزیع گسترده ارزاق و مایحتاج 
مدد جویان در دهه فاطمیه بــکار گرفت بیان کرد: 
رسیدگى ویژه به وضعیت معیشــتى مدد جویان و 
نیازمندان در این شــرایط خــاص اقتصادى بیش 

از پیش ضرورى اســت و بنیاد بین المللى آبشــار 
عاطفه ها با مساعدت نیکوکاران نوع دوست استان، 
این رزمایش معنوى و انسانى را با اهدا 6000 سبد 

غذایى به نیازمندان برگزار کرد.
وى افزود:هرسبد غذایى شــامل برنج،ماکارونى، 
حبوبات ، روغن، رب و اقالم گوشتى است که ارزش 
تقریبى آنها بیش از یک میلیارد و 800 میلیون تومان 
مى باشد. وى اظهار کرد: این رزمایش به نیت حضور 
پر برکت شــهداى عالى مقام درگلســتان شهداى 

اصفهان برگزار شد.

اهداى 6000 سبد غذایى به مهرجویان تحت پوشش 
آبشار عاطفه ها 


