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وضعیت شکننده  بازنشستگانتشدید آلودگى هواى اصفهان از امروز«در پناه تو» خستگى را به تن حمید لبخنده گذاشتتابستانى خاموش در راه است؟ امید و سروش؛ ستاره هاى سپاهان مقابل فوالد اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

اصفهان 
در معرض خطر 

اومیکرون

افرادى در اصفهان قصد کشته سازى داشتند
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25 درصد 
صادرات ایران 

به عمان از استان 
اصفهان است

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر 
وزارت بهداشت، گفت: متأسفانه ویروس اومیکرون گردش 
خود را درون جامعه آغاز کرده است و بیمارانى را پیدا کردیم 

که در اماکن عمومى برخى شهرهاى بزرگ بوده اند و این 
موضوع ما را نگران کرده است که ...

معاون هماهنگــى امور اقتصادى اســتاندارى 
اصفهان گفت: نزدیک بــه 25 درصد صادرات 
ایران به عمان از استان اصفهان است و این دلیل 
محکم و مؤثرى براى برگزارى اجالس مشترك 

ایران و عمان در این استان محسوب مى شود.
امیررضا نقش روز یک شنبه در کارگروه توسعه 
صادرات استان در اتاق بازرگانى اصفهان افزود:  
قول هــاى مختلفى بــراى برگــزارى اجالس 

مشترك ایران و ...

کودکان عروس  پنجشیر هویت ندارند کودکان عروس  پنجشیر هویت ندارند 
قانون به داد بى شناسنامه ها نرسید قانون به داد بى شناسنامه ها نرسید 
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توضیحات فرمانده یگان ویژه فرماندهى انتظامى کشور درباره حوادث روى داده در اصفهان به دنبال تنش آبى

تارتار:

به بازیکنانم افتخار مى کنم 
چه ببریم چه ببازیم

ســرمربى ذوب آهن با بیــان اینکه من یــک روز در بــرد گفتم به 
داشــتن چنین بازیکنانى افتخار مى کنم و امروز هم در باخت این را 

مى گویم،عنوان کرد: واقعًا مستحق این باخت...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

الگوهاى بارشى
 زمستانه توان 

رفع تنش آبى اصفهان 
را ندارد

یخچال هاى کوهرنگ بعد از 50 سال   خشک شد
تحلیل امام جمعه اصفهان از چرایى بحران آب
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گل سروش به گل سروش به 
فوالد؛ تاکتیکى ترینفوالد؛ تاکتیکى ترین

 گل فصل گل فصل
3

3

سرپرست دانشگاه علوم پزشکى سرپرست دانشگاه علوم پزشکى 
اصفهان:اصفهان:

استقبال مردماستقبال مردم
اصفهان از اصفهان از 

تزریق دوزسوم تزریق دوزسوم 
مطلوب استمطلوب است

نامه وزیر میراث فرهنگى به نامه وزیر میراث فرهنگى به 
سید رضا مرتضوىسید رضا مرتضوى

ابالغ مراتبابالغ مراتب
ثبت ثبت 1010

اثر تاریخىاثر تاریخى
به استانداربه استاندار
 اصفهان اصفهان
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حسین سلیمانى 
با یک نقش بسیار متفاوت 

در «دسته دختران»

مزایده امالك تملیکى
 مدیریت بانک کشاورزى - دى ماه

مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان در نظر دارد امالك تملیکى خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با 
بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (www.setadiran.ir) با شماره مزایده 2000003560000001 

به صورت الکترونیکى به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت : 1400/10/18-ساعت 14 

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1400/10/27- ساعت 15
تاریخ بازدید: تا 1400/10/25

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1400/11/09-ساعت 8
زمان بازگشایى: 1400/11/10-ساعت 10

زمان اعالم به برنده : 1400/11/11
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامى مى باشد:

1-برگزارى مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده 
شامل خرید و دریافت اســناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده 
(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایى پاکت ها، اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر 

سامانه از این طریق امکان پذیر مى باشد.
2-مرکز پشتیبانى و راهبرى سامانه : 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه(www.setadiran.ir) بخش" ثبت نام/پروفایل 
مزایده گر" موجود است.

امالك فوق تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسوولیتى در خصوص تخلیه و تحویل ندارد و امکان فروش 
نقد و اقساط نیز وجود دارد.  اطالعات تکمیلى امالك مذکور در سامانه ستاد موجود است.

مدیریت بانک کشاورزى استان اصفهان

آدرسقیمت پایهنوع ملکاعیانعرصهکاربرىپالك ثبتىشعبهردیف

250360مسکونى15261/163شهرضا1

هجده  و 
نیم حبه 
مشاع از 

هفتاد و دو 
حبه

23/767/361/111

اصفهان خیابان 
هزارجریب خیابان 
شهید خسروپور 

فرعى دوم 
آزادگان بن بست 

رز پالك 35

-5868مزروعى257/5زرین شهر2
سى سهم 
مشاع از 

هفتاد و دو 
سهم 

باغبهادران 8/174/000/000
روستاى دورك

-263/58مسکونى409/6131دولت آباد3

سه دانگ 
و بیست 

صدم سهم 
مشاع از 

شش سهم 

4/553/280/000

گرگاب بلوار امام 
خمینى خیابان 
شهید مطهرى 

کوچه شهید محمد 
بیدرام پالك 39

م الف: 1257404

نوبت اولنوبت اول
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ن ر نر ر ر

به

ســرمربى ذو
داشــتن چنی
مى گویم،عنو
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رئیس کانون عالى بازنشستگان تأمین اجتماعى با اشاره 
به نگرانى بازنشستگان و بیمه شــدگان از الیحه بودجه 
گفت: کسرى بودجه و عدم پرداخت بدهى دولت به تأمین 

اجتماعى عالمت خطر جدى است.
على اصغر بیات در خصوص وضعیت معیشت بازنشستگان 
و همچنین توجه به آن در بودجه سال آتى گفت: در بودجه 
1401 کل کشــور آنگونه که باید به وضعیت شــکننده 
و نگرانى هاى بازنشستگان و مســتمرى بگیران تأمین 
اجتماعى توجه نشده اســت. وى گفت: جمعیت چندین 
میلیونى مستمرى بگیران تأمین اجتماعى نگران مشکالت 
فزاینده اى اســت که امنیت خاطر آنها را هدف قرار داده 

است. واقعاً تأمین امنیت معیشت و درمان 44 میلیون بیمه 
شده تأمین اجتماعى موضوع ســاده اى است که برخى از 
مسئوالن به راحتى از کنار آن رد مى شــوند؟ وى افزود: 
کسرى بودجه ســازمان تأمین اجتماعى که بخش قابل 
توجه آن ماحصل تحمیل قوانین و سنگین کردن تعهدات 
خارج از وظایف این سازمان، بدون پیش بینى اعتبارات الزم 
و عدم پرداخت بدهى هاى انباشته شده دولت از سال هاى 
گذشته اســت را باید عالمت خطرى جدى ببینیم. رئیس 
کانون عالى بازنشستگان تأمین اجتماعى گفت: رایزنى ها 
و گفتگوهاى فشــرده خود را با مجلس و دولت تا اصالح 

رویه هاى موجود ادامه خواهیم داد.

معاون وزیر نیرو در امــور برق و انــرژى گفت: از هم 
اکنون برنامه ریزى براى پیک ســال آینده آغاز شده و 
تمام تالش وزارت نیرو این اســت که تابســتان بدون 
مشکل سپرى شود. همایون حائرى با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته براى پیک سال آینده اظهار کرد: وزارت 
نیرو برنامه منســجمى را براى پیک سال آینده تدوین 
کرده که بر اساس آن تا زمان پیک حدود 6000 مگاوات 
به ظرفیت تولید کشــور اضافه خواهد شــد و این رقم 
قابل توجهى است.وى با اشــاره به جزئیات اجراى این 
طرح گفت: بخشــى از این برنامه برعهده نیروگاه هاى 
حرارتى، بخشــى برعهده صنایع و بخشى دیگر توسط 

تجدیدپذیرها خواهد بود و از  اکنون برنامه هاى آن نیز 
تنظیم شده و در دست اجرا قرار گرفته است. معاون وزیر 
نیرو در امور برق و انرژى درباره احتمال وقوع خاموشى ها 
در تابستان، اظهار کرد: تمام تالش وزارت نیرو این است 

که تابستان بدون خاموشى سپرى شود. 
على اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز چندى پیش گفت: براى 
تولید برق در کشور برنامه چهارساله اى پیش بینى شده 
است؛ براساس این برنامه کسرى موجود در تولید برق 
کشور جبران خواهد شد. متأســفانه در تابستان گذشته 
شرایط ســختى را پشت سر گذاشــته و در قطعى برق 

مصارف خانگى و صنعتى با مشکالتى مواجه شدیم.

نگرانى بازنشستگان
 از بودجه 1401

تابستانى خاموش
 در راه است؟

خالقیت باورنکردنى
  میزان|سخنگوى گمرك گفت:کارکنان 
بخش امانات پستى گمرك، با بررسى بسته اى 
به مقصد انگلســتان که حامل تعداد زیادى پیچ 
گوشــتى بود، دو کیلو و 30 گرم تریاك کشف 
کردند. ســید روح ا... لطیفى افزود: قاچاقچیان 
تریاك را بــه صورت ماهرانه اى در دســته پیچ 
گوشتى جاســازى کرده بودند که با هوشیارى 

کارکنان بخش امانات پستى کشف شد.

تصویب کلیات بودجه
نمایندگان مجلس در جلسه علنى    ایسنا|
صبح دیروز (یک شــنبه) مجلس بعد از استماع 
نظرات موافقان و مخالفان و ســخنرانى رئیس 
جمهور و دفاع نماینده دولت، کلیات الیحه بودجه 
1401 را با 174 رأى موافق، 76 رأى مخالف و 6 
رأى ممتنع از مجموع 260 نماینده حاضر تصویب 
کردند. الیحه بودجه 1401 در این مرحله براى 
شور دوم و بررســى جزییات به کمیسیون هاى 

تخصصى و تلفیق ارجاع داده مى شود.

سهمیه بندى روغن نباتى؟
  روزنامه همشهرى| عضــو هیئت 
مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان 
روغن نباتى با بیان اینکه مطالب مطرح شده در 
مورد ســهمیه بندى یا کمبود روغن نباتى مورد 
نیاز صنایع و بازار صحت نــدارد و میزان تولید 
و عرضه از نیاز بازار پیشــى گرفته است، گفت: 
تناژ تولید هیچ یک از کارخانه هاى روغن نباتى 
کاهش نیافته، قیمت مصوب این کاالى اساسى 
نیز تغییر نکرده و نه تنها توزیع این کاال به روال 
عادى ادامه دارد بلکه برخى کارخانه هاى روغن 
نباتى براى فروش محصوالتشان تخفیف هایى 

را در نظر مى گیرند.

زمان واریز یارانه نقدى 
  عصر ایران|  یکصد و سى و یکمین مرحله 
یارانه نقدى به حساب سرپرستان خانوار در ساعت 
24 امروز دوشنبه 20 دى ماه واریز مى شود. واریز 
این مرحله از یارانه نقدى، مانند سنوات گذشته به 
ازاى هر نفر 455/000ریال خواهد بود. نوزدهمین 
بخش از اقساط تســهیالت قرض الحسنه 10 
میلیون ریالى مرحله اول وام کرونا، از یارانه نقدى 
دى ماه سال جارى سرپرستان خانوارى که این 

تسهیالت را دریافت کرده اند، کسر خواهد شد.

صندوق هاى «مرخص» 
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر    ایلنا|
و نماینده سابق مجلس با اشاره به الیحه بودجه 
ســال 1401 گفت: صندوق هاى بازنشستگى 
ایران «مرخص» هستند و دولت براى آنها هزینه 
مى کند؛ البته ما همیشه مى گوییم بگذارید که این 
صندوق ها روى پاى خود بایستند.  آینده دولت به 
حفظ صندوق هاى بازنشستگى بستگى دارد. در 
نتیجه اگر دولت مى خواهــد کارى را انجام دهد 
بهتر است که منابع صندوق ها را با واگذارى هاى 

اصولى مدیریت کند.

ارائه کارنامه با پرداخت پول
بعضى  مدیران    روزنامه همشهرى|
مدارس از امتحان و کارنامــه دانش آموز به عنوان 
ابــزارى براى گرفتن پــول از والدین اســتفاده 
مى کنند.گروکشى شرکت در امتحانات مدارس 
و دادن کارنامه در ازاى پرداخت وجه نقد از سوى 
مدارس، ظاهراً به چالش حل نشدنى نظام آموزشى 
در ایران تبدیل شده است. حتى در روز هایى که در 
پى مشکالت اقتصادى، هزینه هاى جارى فزونى 
گرفته و بسیارى از مردم متوسط و ضعیف جامعه 
در تأمین معاش خانواده خــود درمانده اند، طلب 
هزینه اجبارى توسط برخى مدارس متوقف نشده 
و تقابل همیشــگى میان والدین دانش آموزان و 

مدیران مدارس در حال تکرار شدن است.

حاج قاسم
 با برجام موافق نبود 

  روزنامه کیهان|ســردارحاجى زاده درباره 
برخى اظهارات بعد از شــهادت حاج قاسم سلیمانى 
از جملــه اینکه حاج قاســم موافق برجــام یا بازوى 
سخت افزارى نظام در تحقق برجام بود واکنش نشان 
داد. فرمانده نیروى هوا فضاى سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى گفت: اگر واقعاً چنین بود، چرا آقاى ظریف در 
آن فایل صوتى گفتند ایشان به مسئله  دیپلماسى ضربه 
زده است؟ حاج قاسم مخالف دیپلماسى نبود. ایشان 
مخالف وابستگى و سازش بود و به دولت قبل مى گفت 

از این راه به جایى نمى رسید.

نقل قول تأسف برانگیز 
  خبرآنالین|على مطهرى در توییتى  نوشــت: 
«درباره سقوط هواپیماى اوکراینى سئواالت متعددى 
مطرح است، از جمله اینکه چرا اجازه پرواز داده شد و چرا 
از کاربر غیرماهر در سامانه دفاع هوایى استفاده شد؟ اما 
وقتى اتفاق افتاد، نحوه رفتار ما مهم است.  همسر خلبان 
اوکراینى گفته بود حتى یک نامه عذرخواهى از طرف 

دولت ایران براى من نیامد!»

«کى بود کى بود من نبودم»
  خبرآنالین| روزنامه «اطالعات»با اشاره به اینکه 
دولت فعلى بعضى تقصیرهــا را به گردن دولت قبلى 
مى اندازد نوشــت: به هر حال یکجاى کار ایراد دارد و 
این باید برطرف شــود... مردم خسته شده اند به جاى 
آنکه افق روشــنى براى اصالح امور پس از تغییر هر 
دولت پیش چشم ببینند شــاهد لعن و نفرین آمدگان 
بررفتگان باشند و به تماشاى مجادله اى بنشینند که در 
سطوح باالى حکمرانى بین مقامات در جریان است و 
ربط چندانى به آنان پیدا نمى کند... انتظار دارند تا براى 
آن فکرى اساسى صورت گیرد تا از این چرخه کى بود 

کى بود من نبودم خالص شویم...

تحویل سفارت افغانستان
 به طالبان؟  

همزمان بــا ورود «مولــوى امیرخان    ایسنا|
متقى»، وزیر امورخارجه دولت موقت طالبان، به تهران 
برخى رسانه ها با انتشار عکس ورود هیئت طالبان در 
فرودگاه مهرآباد و استقبال از آن، به نقل از منابع نامعلوم 
گزارش دادند که دولت ایران ســفارت افغانستان در 
تهران را تحویل طالبان مى دهد تا به امورات شهروندان 
افغانستانى در ایران رسیدگى کنند. در واکنش به بازتاب 
این شایعه، یک منبع آگاه در سفارت افغانستان در تهران 

این ادعا را کامًال رد کرد و آن را بى اساس خواند.

حمایت ایران 
از نقش ر وسیه

  روزنامه ایران| از آنجایى که روسیه و چین در 
دور جدید گفتگو ها حمایت جدى ترى از مواضع ایران 
داشته اند، رسانه هاى فارسى زبان بیگانه تمرکز ویژه و 
البته مخربى روى آن نشان داده اند... مرورى بر نقش 
روسیه در مذاکرات منتهى به توافقنامه 2015، زمان 
اجراى برجام و پس از خروج آمریکا نشــان مى دهد 
برخالف برساخت رسانه هاى جریان غربگرا، مسکو 

نقشى فعال در مسیر مذاکرات داشته است...
آنچه اهمیت دارد همگرایى تهران و مسکو در جهت 

تأمین منافع کشورمان است. 

«پروپاگاندا درمانى»
مشــکل پروپاگاندا درمانى    روزنامه شرق|
این است که هم خود و هم مخاطبان را بى نیاز از ارائه 
ادله و شواهد مى داند؛ گویا همین که با کنایه و لفاظى، 
قبلى را بکوبند و فعلى را بــاال ببرند، کفایت مى کند. 
نکته عجیب تر درباره این مدل رفتار، مسبوق به سابقه 
بودن آن است. از تجربه دولت احمدى نژاد زمان زیادى 
نگذشته است، اما برخى نعل به نعل همان شیوه را در 

حمایت پى گرفته اند.

خبرخوان

امارات متحده عربى با شــروع ســال جدید تعطیالت 
هفتگى را از روزهاى جمعه-شــنبه به روزهاى شــنبه 
-یک شنبه تغییر داد و اولین جمعه کارى خود را گذراند. 
جمعه اى که براى بسیارى از مردم و ساکنان این کشور 

عجیب و گیج کننده به نظر مى رسید.
کارمندان، دانشــجویان و دانش آموزان در اولین جمعه 
کارى امارات متحده عربى به کار و تحصیل پرداختند و 

نماز جمعه را بجا آوردند.
«گاردین» نوشــت: گروهى از شــرکت هاى دوبى به 
اســتقبال تعطیالت آخر هفته به ســبک غربى رفتند و 
بخش بزرگى از شرکت هاى خصوصِى امارات نیز مانند 
بسیارى از کشــورهاى خلیج فارس روند تعطیالت در 
جمعه و شنبه را حفظ کردند. برخى از ساکنان و شهروندان 
دوبى این تغییر را ناخوشــایند مى دانند و مى گویند که 
سیستم جدید، نظم زندگى آنها را برهم زده و باعث ایجاد 

دوگانگى در کسب و کارها شده است.
شارجه در همسایگى دوبى راه حل ساده ترى پیدا کرده و 
جمعه، شنبه و یک شــنبه را به عنوان روزهاى آخر هفته 
تعطیل اعالم کرده است. بنابراین شارجه از این پس اولین 

شهر عربى با تعطیالت 3 روز در هفته به شمار مى آید.
تا قبل از سال 2006 روزهاى پنج شنبه و جمعه تعطیالت 
رسمى آخر هفته در امارات متحده عربى به شمار مى آمد 
و جمعه بخاطر فرضیه نماز این روز، همواره تعطیل بود؛ 
با این حال مساجد امارات متحده عربى در جمعه کارى 
گذشته چندان خلوت نشدند. بسیارى از کارمندان نزدیک 
به محل کار خود نماز ظهر جمعه را خواندند و بسیارى از 

آنها دوباره به محل کارشان بازگشتند.
امارات متحده عربى در ماه آذر و بخاطر رقابت رو به رشد 
با دیگر کشــورهاى خلیج فارس در عرصه تجارت بین 
الملل، تعطیالت آخر هفته براى بخش دولتى را تغییر داد.

نهادهاى دولتى و مدارس از این پس از ســاعت7:30 تا 
15:30 روزهاى دوشنبه تا پنج شنبه و از ساعت7:30 تا 

12:00 روز جمعه (به وقت امارات) کار خواهند کرد.
امارات متحده عربى از این پــس 4/5 روز کارى خواهد 
داشت اما شارجه با تعطیلى کامل روز جمعه  4 روز کارى 

و 3 روز تعطیل هفتگى را پیش رو دارد.
نظر سنجى شرکت مشــاوره منابع انسانى «مرسر» بر 
روى 195 شرکت در امارات نشان داد که تنها 23 درصد 

از مشاغل امارات خود را براى کار 4/5 روز در هفته آماده 
مى کنند و بیشتر آنها به استقبال تعطیالت شنبه و یک 

شنبه مى روند.
نظر سنجى«مرسر» نشان مى دهد که حدود یک سوم 
شرکت کنندگان نگران ناهماهنگى با سایر کشورهاى 
منطقه هســتند. امارات چهارمین کشور عربى اى است 
که سیســتم تعطیالت آخر هفته را براى همســویى با 
کشورهاى غربى تغییر داده اســت. پیش از این لبنان، 

تونس، مراکــش با پیروى از سیاســت هاى فرانســه 
تعطیالت آخر هفته خود را تغییر دادند.

بخشــى از منطقه مالى- تجارى دوبى در روز جمعه به 
شکل غیر معمولى خلوت بود و تعداد زیادى از مردم دور 

کارى کردند.
همزمانى اولین جمعه کارى دوبى با شیوع دوباره کرونا و 
تدریس آنالین مدارس به خلوتى غیر منتظره این شهر 

امارات متحده عربى افزود.

حدود 20 روز است راه ارتباطى روستاهاى «رودریش»، 
«آجم»،«میدان» و «پاتاوه» به علت بارش برف از سمت 
مرکز بخش دیشموك و از ســمت یاسوج، مرکز استان 

کهگیلویه و بویراحمد قطع است.
یکى از اهالى روســتاى «رودریش» با بیان اینکه این 
منطقه محروم و هیچکسى به داد آن نمى رسد، گفت: این 
روستا داراى دو جاده است، یک جاده به علت ریزش کوه 
و سیل دو ماه است به طور کامل قطع است و جاده دیگر 

به علت برف ســنگین در گردنه «چالگاه» 20 روز است 
قطع شده و مردم تنها به سختى با تراکتور عبور مى کنند.
وى افزود: به علت نبود راه ارتباطى و نبود شــبکه تلفن 
و نبود برق از هیچ جایى اســتان اطــالع نداریم و هیچ 
مســئولى از زمان اولین باران تاکنون به داد ما نرسیده 

است.
وى بیان کرد: به بخشدار دیشــموك اطالع مى دهیم 

مى گوید لودر و ماشین آالت راهدارى نداریم.

حسین مرعشى، دبیرکل فعلى حزب کارگزاران سازندگى 
و استاندار اسبق کرمان در گفتگویى در پاسخ به این سئوال 
که آیا مرحوم هاشمى رفســنجانى تغییر کرده بود یا نه 

گفته است:
بعد از سال 88، آقاى حاج عبدا... نورى پیش آقاى هاشمى 
رفت و گفت شما که همیشــه اهل مانور بودید چرا امروز 
مسائل خود را حل نمى کنید. ایشان گفت: آقاى نورى! شما 
که مى دانید من اگر بخواهم مسائلم را حل کنم از همه شما 
امکاناتم براى حل مسائلم با جمهورى اسالمى فراهم تر 
است. همه امکاناتى را هم که از من گرفتند برمى گردانند 
ولى سئوالم اینجاست که مردم کدام طرفند؟ آقاى نورى 

گفتند مردم تکلیفشان معلوم اســت و آقاى هاشمى هم 
گفتند پس من هم تکلیفم معلوم است.

آقاى هاشــمى اگر تصمیم مــى گرفت کــه مناصب 
رسمى اش را در هر سطحى حفظ کند این امکان برایش 
همیشه وجود داشــت. آقاى هاشمى جمهورى اسالمى 
منهاى مردم را فاصله گرفتن از واقعیت ها مى دانست و 
مردم برایش در درجه اول اهمیت داشــت و هدف را هم 
گم نکرده بود.  هدف جمهورى اسالمى تأمین منافع ملى 
ایران است و هرچه که با منافع ملى ایران سازگار باشد از 
طرف یک سیاستمدار حرفه اى مانند آقاى هاشمى مورد 

دفاع قرار مى گرفت.
حدود یک مــاه و نیم پیش عکس کارت واکســن وزیر 
بهداشت، دکتر عین اللهى، در شبکه هاى اجتماعى منتشر 
و سرمنشأ جنجال هاى بسیارى شد. در کارت واکسن وى 

تنها یک دوز واکسن ثبت شده بود.
حاال اما جنجال جدیدى بر سر کارت واکسن وزیر بهداشت 
به وجود آمده است. روز یک شنبه 12 دى ماه در مراسم 
آغاز فاز سوم مطالعات بالینى واکسن نورا، وزیر بهداشت در 
پاسخ به سئوال خبرنگارى گفت: «بسیارى از مسئولینمان 
از واکســن داخلى اســتفاده مى  کنند، بنده و بسیارى از 
اعضاى هیئــت دولت نیز از واکســن برکت اســتفاده 
کرده ایم.» حال آنکه کارت واکسن وزیر بهداشت نشان 
مى داد که او واکسن اسپوتنیک زده بود. حاال برخى خبرها 
حاکى از آن است که منتشــرکننده کارت واکسن وزیر 

بهداشت تحت پیگرد حقوقى قرار خواهد گرفت.
محمد هاشمى، سرپرست مرکز روابط عمومى و اطالع 
رسانى وزارت بهداشــت، با انتشار توییتى نوشت: «سواد 

رسانه  اى یکى از مهمترین نیازهاى فعالین فضاى مجازى 
است لذا پى بردن به صدق اینکه وزیر بهداشت دوز اول و 
دوم را اسپوتنیک دریافت کرده و سوم را برکت اصًال کار 

سختى نیست .»
با این حال به نظر مى رسد اگر وزیر محترم مى خواست 
چیزى درباره برند واکسن خود در حضور خبرنگاران بگوید، 
مى بایست تأکید مى کرد که دوز سومى که دریافت کرده 
از نوع برکت بوده است. آن وقت شــاید از بروز این همه 

جنجال جلوگیرى مى شد.
در همین راستا محمد مهاجرى، فعال اصولگرا در توییتى 
از عدم برخورد با بهرام عین اللهى، وزیر بهداشت انتقاد کرد 
و نوشــت: «اگر دولت، دولت بود  وزیر بهداشت را بخاطر 
دروغى که در مورد واکسن تزریق شده اش گفته بالفاصله 
برکنار مى کرد تا اعتبار قوه مجریه بیش از این له نشود. 
خنده دار است که بجاى مجازات او، دارند براى کسى که 

دروغ را افشا کرده پرونده مى سازند.»

سید مصطفى هاشمى طبا، سیاستمدار اصالح طلب و رئیس 
سازمان تربیت بدنى در دولت سازندگى، با ذکر خاطره اى از 
مرحوم هاشمى رفسنجانى، یادآور شد: بنده به خاطر دارم 
که سپاه پاسداران انقالب اســالمى بخشى از زمین هاى 
مجموعه ورزشى «انقالب» را در اختیار گرفته بود و من با 
این موضوع مخالفت جدى داشتم. هرچند آنها مدعى بودند 
که واگذارى صورت گرفته در زمان مدیر وقت سازمان تربیت 
بدنى (آقاى غفورى فرد) صورت گرفته اســت، اما به دلیل 
اینکه این واگذارى به صورت شفاهى شکل گرفته بود، بنده 

به شدت با آن مخالف بودم. 

وى گفت: کار به جایى رسید که من از رئیس جمهور وقت 
(مرحوم هاشمى رفسنجانى) تقاضا کردم که این موضوع را 
حل و فصل کنند و حتى خود بنده نیز چند روزى در محل کار 
حاضر نشدم. پس از چند روزى که از سوى دفتر رئیس جمهور 
با من تماس گرفتند و به خدمت آقاى هاشمى رفسنجانى 
رسیدم، ایشــان با صداقت کامل گفتند که در این موضوع 
نتوانستند کارى انجام دهند و من تحت تأثیر همین روحیه 
راستگویى ایشان دوباره در محل کار خود حاضر شدم و سپاه 
پاسداران انقالب اســالمى نیز در زمین هایى که در اختیار 
داشت شروع به ساخت و ساز مرتبط با فعالیت هاى خود کرد.

فرمانده یــگان ویژه فرماندهى انتظامى کشــور در 
تشریح عملکرد یگان ویژه فرماندهى انتظامى کشور 
در حوادث روى داده به دنبال تنش آبى در اصفهان، 
اظهار کرد: در حوادث اصفهــان ما به نرمى برخورد 

کرده، با جمعیت گفتگو کردیم و اخطار دادیم.
سردار حســن کرمى در گفتگو با «تســنیم» افزود: 
فرماندهان ما در عین حال که به سمتشــان سنگ 

پرتاب مى شد، دعوت به آرامش مى کردند. 

وى بیان کرد: همین گفتگو با جمعیت منجر به این 
شد که تعداد زیادى از آنها، محل را ترك کنند و دیدند 
که ما با منطق با آنها صحبت مى کنیم؛ اما به هر حال 
تبلیغات دشمنان وسیع است، بعضاً فیلم هایى را برش 
داده و با تقطیع، آن  فیلم ها را بــه یگان ویژه پلیس 

نسبت مى دهند.
یکسرى از فیلم هاى منتشر شده در فضاى مجازى 
از حوادث اصفهان جعلى بود و اصًال مربوط به یگان 

ویژه نبود.
این مقــام انتظامــى متذکر شــد: اگر کســى در 
ناآرامى هاى اجتماعى در دســت یگان ویژه پلیس 
اسلحه جنگى ببیند، من به وى جایزه خواهم داد، ما 
اصًال در ناآرامى هاى اجتماعى با خود سالح جنگى 

نمى بریم.
کرمى عنوان کرد: افرادى در آنجا با قمه و قداره پاى 
کار آمده و قصد کشته سازى داشتند و مطمئن باشید 

در هر جا آشوب و اغتشاش به وجود آمد، دشمنان و 
معاندان در پى کشته سازى هستند اما رفتار ما آنها را 

کامًال به هم مى  ریزد.
فرمانده یــگان ویــژه فرماندهى انتظامى کشــور 
خاطرنشــان کرد: محرکان اصلى کــه چادرهاى 
کشاورزان را به آتش کشــیده بودند و چند نفر که با 
اسلحه شکارى قصد شکســتن لوله آب را داشتند، 

بازداشت کردیم.

قطع ارتباط 20 روزه 4 روستا با دنیا !

همه چیز درباره جنجال کارت واکسن وزیر بهداشت

هاشمى تغییر کرده بود؟ 

ماجراى خانه نشینى هاشمى طبا
 به دلیل اختالف با سپاه

افرادى در اصفهان قصد کشته سازى داشتند 

اولین جمعه غیر تعطیل  
در امارات چگونه گذشت؟



استاناستان 03034226 سال هجدهمدوشنبه  20 دى  ماه   1400

گران شدن نرخ بنزین
 شایعه است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شـوراى اسـالمى 
گفت: طبق بررسـى هاى انجام شـده و طبـق گفته 
رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه هیـچ تصمیمـى 
بـراى گران شـدن نـرخ بنزین گرفته نشـده اسـت. 
حجت االسالم حسـین میرزایى اظهار کرد: موضوع 
گـران شـدن نـرخ بنزیـن کـه برخـى افـراد مطرح 
مى کنند، شـایعه اسـت و به هیچ وجه صحـت ندارد 
و در جلسـه هفته قبل که با آقاى میرکاظمى، معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه داشتیم، 
ایشان به صراحت گفتند که دولت قصد گران کردن 

نرخ بنزین را ندارد.

درخشش 
دانش آموزان نجف آبادى 

دانـش آمـوزان نجـف آبـادى مـدال نقـره المپیـاد 
بین المللـى علـوم کاربـردى اندونـزى را کسـب 
کردنـد. پارسـا پورغالمى، پویـا پورغالمـى و متین 
محنتى دانش آمـوزان دوره ابتدایى دبسـتان محمد 
امین (ص) شهرسـتان نجف آباد مدال نقـره المپیاد 
بین المللـى علـوم کاربـردى اندونـزى را در محـور 
اینترنت اشـیا بدسـت آوردند. ایـن سـه  دانش آموز 
لمللـى  بین ا جشـنواره  در  شـرکت  بـا  امسـال 
ابن سـینا مـدال برنـز ایـن مسـابقات را نیز بـه خود

 اختصاص دادند.

واگذاري25 انشعاب فاضالب
به گـزارش روابط عمومـی آبفا منطقـه 2، درآذر ماه 
سـال 1400 آبفا منطقه 2 اقدام به واگذاري انشعاب 
فاضالب به مشترکین متقاضی نموده است که تعداد 
25 انشـعاب فاضالب ( فاضالب مشـترك ) و تعداد 
96 واحد فاضالب پس از بازدیـد هاي بعمل آمده به 
مشـترکین منطقه واگذار شـده اسـت. این اقدام در 
راسـتاي ار تقاء سـطح بهداشـتی ، اجتماعی منطقه 

صورت گرفت.

تأمین نهاده هاى
 دامى تا پایان دى

تامین نهاده هـاى دامى در اسـتان براى مـاه جارى 
با مشـکل مواجه نمى شـود. مرادمند مدیرکل جهاد 
کشـاورزى اصفهان به برخـى مشـکالت در تامین 
نهاده هاى دامى در اسـتان اشـاره کرد و گفت: همه 
تمهیدات در این زمینه در استان مهیا شده و هر چند 
هنوز عدد و رقم دقیق مشخص نشده است، اما در ماه 

جارى در این زمینه مشکلى نداریم.

انتصاب 3 سرپرست 
فرماندارى 

طى حکمى از سـوى سـید رضا مرتضوى، اسـتاندار 
اصفهـان، سرپرسـت فرمانـدارى شهرسـتان هاى 
جرقویه، هرند و ورزنه منصوب شـدند. بر این اساس 
با حکم اسـتاندار اصفهان محسـن ریاحى به عنوان 
سرپرسـت فرمانـدارى شهرسـتان جرقویـه، میثـم 
حاجیان به عنوان سرپرسـت فرماندارى شهرسـتان 
هرند و سـعیدرحیمى به عنوان سرپرست فرماندارى 

شهرستان ورزنه منصوب شدند.

فاز چهارم پیرایش شهرى   
مدیر منطقه 9 شـهردارى اصفهـان از پروژه هاى در 
حال اجـراى ایـن منطقه خبـر داد و گفـت: عملیات 
فاز چهـارم پیرایش شـهرى و مرمت جـداره منطقه 
در دسـتور کار ایـن منطقـه قرار دارد. سـید سـلمان 
قاضى عسـگر اظهار کـرد: اصالح هندسـى خیابان 
آتشـگاه، تعمیر و تقویت پل عابر پیاده، تهیه مصالح 
و اجراى مسـیر دوچرخـه خیابـان شـهید حجازى، 
اصـالح هندسـى خیابـان شـهیدان تیمـورى و 
مظاهرى و تعمیرات و نگهـدارى از دیگر پروژه هاى

 منطقه است. 

خبر

سرپرست دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: مردم 
این اســتان اســتقبال خوبى از تزریق ُدز سوم واکسن 
کرونا داشته اند و تاکنون باالى 500 هزار نفر نوبت سوم 
را دریافت کردند.شاهین شیرانى افزود: این روزها با توجه 
به ابتالى تعدادى از مردم به سویه جدید ویروس کرونا 
(اومیکرون) الزم اســت که واکسیناسیون کرونا به ویژه 
براى ُدز سوم سریعتر انجام شود که براى تحقق آن مراکز 
تجمیعى واکسیناسیون در اصفهان افزایش یافته است و 
مراکز بهداشت منتخب در نوبت عصر نیز فعالیت دارد تا 
مردم براى واکسن زدن، معطل نشوند.وى با بیان اینکه 
پوشش حداکثرى واکسیناسیون به اراده و مراجعه خود 

مردم بستگى دارد، خاطرنشان کرد: باید این موضوع را 
نیز در نظر بگیریم که پیِک تزریق ُدز دوم واکسن کرونا 
در ماه هاى مهر و آبان امسال بود و باید مردم صبر کنند تا 
حداقل سه ماه از آن بگذرد و سپس براى تزریق ُدز سوم 

مراجعه کنند.
وى با بیان اینکه در روزهاى اخیر فقط مســاله کمبود 
واکســن اســترازنکا مطرح بود، تصریح کرد: عده اى 
به دالیل مختلف از جمله سفر به کشــورهاى خارجى 
قصد تزریق این واکسن را داشــتند که وزارت بهداشت 
اعالم کرد این نوع واکســن تا هفته آینده بین استان ها 

توزیع خواهد شد.

مدیرکل گمرك اصفهان گفت: درآمد گمرك این استان 
در سال جارى 176 درصد نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته افزایش داشته است.
رسول کوهستانى پزوه با بیان اینکه ارزش واردات کاال 
از گمرك استان در 9 ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه 
پارســال 53 درصد افزایش یافت اظهار داشت: در این 
مدت  87 هزار و 331  تن کاال از طریق گمرك استان  
اصفهان ترخیص شــد که از لحاظ وزنى  23 درصد و از 

حیث ارزش 53 درصد افزایش داشته است.
کوهســتانى پزوه بیان کرد: در 9 ماه سال جارى 135 
میلیون دالر ماشین آالت و دســتگاه هاى برقى، 118 

میلیون دالر ماشــین آالت مکانیکى، 53 میلیون دالر 
چدن و آهن و فوالد، 23 میلیون دالر مواد پالستیکى و 
20 میلیون دالر  وسایل نقلیه (کامیون) و اجزا و قطعات 
خودرو از طریق گمرکات استان اصفهان ترخیص شده 

است.
وى درخصوص مهمترین کشورهاى صادر کننده کاال 
به مقصد گمرك اصفهــان تصریح کرد: طى این مدت 
چین 143 میلیون دالر، آلمان 73 میلیون دالر، ترکیه 56 
میلیون دالر، امارات متحده عربى 39 میلیون دالر  و هند 
38 میلیون دالر مبــداء واردات کاال به مقصد گمرکات 

استان اصفهان بوده اند. 

درآمد گمرك اصفهان
 176 درصد افزایش یافت

استقبال مردم اصفهان از 
تزریق دوز سوم مطلوب است 

معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناســى 
اســتان اصفهان گفت: باید مصــرف بهینه آب در 
استان رعایت شود. الگوهاى بارشى موجود زمستانه 
توان برطرف کردن تنش شدید آبى استان را ندارد 
و اکثر نقاط استان با کاهش کمینه هاى دما بیشتر 
از حد نرمال به خصوص در ســاعات صبح و شب، 

مواجه خواهند بود.
نوید حاج بابایى اظهار کرد: در حال حاضر میانگین 
بارندگى سال جارى اســتان 59 میلى متر است که 
نســبت به مقدار بلندمدت 14 درصد و نســبت به 
مقدار کوتاه مدت 19 درصد کمبود دارد. سرچشمه 
آبى کوهرنگ نیز در حال حاضر 25 درصد نسبت به 
بلندمدت کمبود آب داشته و نسبت به سال گذشته 
با 13 درصد کاهش روبه رو بوده است و به طور کلى 

بارش ها نسبت به بلندمدت کاهش یافته است.
وى با تاکید بر مصرف بهینــه آب، افزود: تا پایان 
دى ماه فعالیت سامانه هاى بارشــى را کم و بیش 
خواهیم داشت اما نباید انتظارى که از سامانه هاى 
بارشى در ســایر نقاط کشــور داریم را در اصفهان 
داشته باشیم و این ســامانه ها قابل مقایسه با سایر 
مناطق کشــور نیســت، الگوهاى بارشى موجود 
زمستانه توان برطرف کردن تنش شدید آبى استان 
را ندارد اما کمى آن را ضعیف مى کنند، کماکان با 

الگوهاى موجود توصیه مى شود مصرف بهینه آب 
در صنعت، کشاورزى و شرب رعایت شود.

معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناســى 
اســتان اصفهان، تصریح کرد: به طور کلى انتظار 
مى رود تا پایان زمستان، بارش ها در اکثر نقاط استان 
نرمال باشــد و در نیمه جنوبى استان، به خصوص 
مناطق همجوار با کهگیلویه و بویراحمد باالتر از حد 
نرمال باشد و پوشش برف نیز در این مناطق بهتر 
خواهد بود، در بهمن ماه، بارش در سرچشمه ها کمتر 
خواهد شد اما در اسفندماه به حالت سابق و نرمال 

خود بازمى گردد. 
حاج بابایى با اشاره به کاهش کمینه هاى دما بیش از 
حد نرمال در زمستان، خاطرنشان کرد: در سه ماهه 
زمستان ســال جارى، اکثر نقاط استان با کاهش 
کمینه هاى دما بیش از حــد نرمال به خصوص در 
ساعات صبح و شــب، مواجه خواهند بود که منجر 
به افزایش مصرف بیشــتر از حد نرمال حامل هاى 
انــرژى برق و گاز مى شــود. اطالع رســانى هاى 
کامــل در خصوص کاهــش بیش از حــد نرمال 
کمینه هاى دما به شرکت گاز و برق استان صورت 
گرفته و امید اســت با مدیریــت و مصرف صحیح 
حامل هاى انرژى زمســتان ســال جارى را پشت 

سر بگذاریم.

کارشــناس مرکز پیش بینى هواشناســى استان 
اصفهان نسبت به تشدید آلودگى هوا بر اثر انباشت 
آالینده هــاى جوى در مناطق صنعتــى و پرتردد 
اســتان در روزهاى دوشنبه و سه شــنبه (امروز و 

فردا) هشدار داد.
آسیه آقایى اظهار داشت: به علت سکون جوى و 
کاهش دما، افزایش و انباشت آالینده هاى هوا را در 
مناطق مرکزى و صنعتى استان به ویژه کالنشهر 
اصفهان تا روز سه شــنبه انتظار داریم و شاخص 

کیفى هوا در شرایط ناسالم براى همه گروه هاى 
ســنى و در صورت کنترل نشدن منابع آالینده در 

وضعیت بسیار ناسالم قرار مى گیرد.
او در عیــن حال خاطرنشــان کرد: بــا گذر موج 
ناپایدار ضعیف بارشــى در نیمه غربى اســتان در 
روز سه شــنبه بارش پراکنده و در ســایر مناطق 
افزایش ابر و وزش باد را انتظــار داریم و احتمال 
بهبــود کیفیــت هــوا در نواحى مرکــزى نیز 

وجود دارد. 

معاون برنامه ریزى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
با اعالم انجام دو فاز از مدیریت یکپارچه رودخانه 
زاینده رود از قــرار گرفتن این پروژه در فاز ســوم 

خبر داد.
على رائیجیان، با بیان اینکه پروژه مدیریت یکپارچه 
رودخانــه زاینده رود از ســه فاز جمــع آورى آمار، 
اطالعات و تهیه ابزار مدیریتى، توســعه راهبردها؛ 
تجهیزات و اجراى پروژه و ارائه و تعمیم نتایج پروژه 
تشکیل شده اســت، اظهار کرد: این پروژه از سال 
1388 با پشــتیبانى مالى وزارت علوم و تحقیقات 

دولت فدرال آلمان، آغاز به کار کرد.
وى اهداف پــروژه را مصرف پایــدار آب در طول 
رودخانه و ایجاد تعادل بین منافع مصرف کنندگان 
مختلف بر شــمرد و تصریح کرد: مشــارکت و در 
نظر گرفتن ظرفیت ها و همکارى هاى الزم میان 
ذى نفعان راه حل معضالت آبــى در حوضه زاینده 

رود است.
معاون برنامه ریزى شرکت آب منطقه اى اصفهان 
با تأکید بر اینکه تمامى مراحل پروژه در شرکت آب 
منطقه اى اصفهان و چهار محال بختیارى داوطلبانه 

انجام شده است، خاطر نشــان کرد: با تالش هاى 
بیش از یک دهه همکاران با استفاده از فناورى هاى 

نوین جهانى در این پروژه طرح ریزى شده است.
رائیجیان اضافه کرد: پروژه مدیریت یکپارچه منابع 
آب رودخانه زاینده رود طى 10 سال فاز دوم آن به 

اتمام رسیده است.
وى ابراز امیدوارى کرد: با نهایى شدن و وارد شدن 
به فاز ســوم این پروژه بتوانیم توســعه و مدیریت 
هماهنگ آب، خاك و منابع وابســته را براى رفاه 
اقتصادى و اجتماعى به شــیوه اى عادالنه، بدون 
برهم خوردن پایــدارى اکوسیســتم هاى حیاتى 

افزایش دهیم.
پروژه مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود توسط 
محققان آلمانى، با حمایــت وزارت علوم آلمان و 
وزارت نیرو ایران و با همکارى دانشــگاه صنعتى 
اصفهان و مشــارکت شــرکت مدیریت منابع آب 
ایران، شرکت آب منطقه اى اصفهان و چهارمحال 
و بختیارى هم اینک به فاز ســوم رســیده است و 
در صــورت نهایى شــدن قابل تعمیم بــه تمامى 

حوضه هاى آبریز و موارد مشابه است. 

برخورد سوارى پراید با تیر چراغ برق 
یک کشته برجاى گذاشت.

رئیس پلیس راهنمایــى و رانندگى 
اســتان گفت: در ایــن حادثه که در 
خروجى خیابان شــهیدان صمدیه 
لباف واقع در بزرگراه شهید خرازى رخ 
داد یک دستگاه سوارى پراید، با پایه  
چراغ راهنمایى برخورد کرد و راننده 
84 ساله این خودرو در دم جان باخت

ســرهنگ محمد رضــا محمدى 
افزود: کارشناســان پلیــس راهور 
در حال بررســى علت ایــن حادثه

 هستند.

الگوهاى بارشى زمستانه
 توان رفع تنش آبى اصفهان را ندارد

تشدید آلودگى هواى اصفهان از امروز

یک کشته در حادثه برخورد پراید با تیر چراغ برق

مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود 
به ایستگاه سوم رسید

معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
گفت: نزدیک به 25 درصد صــادرات ایران به عمان از 
استان اصفهان است و این دلیل محکم و موثرى براى 
برگزارى اجالس مشــترك ایران و عمان در این استان 

محسوب مى شود.
امیررضا نقش روز یکشنبه در کارگروه توسعه صادرات 
استان در اتاق بازرگانى اصفهان افزود:  قول هاى مختلفى 
براى برگزارى اجالس مشترك ایران و عمان مطرح شده 
اما هنوز مشخص نیست که این اجالس در عمان یا ایران 

یا اصفهان برگزار شود.
وى ادامه داد:بر اساس آخرین اطالعات این اجالس در 
ایران برگزار خواهد شد و درصورتى که در اصفهان برگزار 
شود از تمام ظرفیت هاى استاندارى استفاده خواهیم کرد.

معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان بابیان 
اینکه این جلســه به صورت تخصصى در مورد صادرات 
به کشور عمان برگزار شــد و مطالب مفیدى در آن ارائه 

شد اظهار داشت: سیاســت ما براى تحقق و حمایت از 
برگزارى این اجالس در استان اصفهان است و مذاکرات 
الزم در این خصوص با استاندار اصفهان انجام خواهد شد 
و از همه ظرفیت هاى استاندارى براى برگزارى اجالس 

استفاده خواهیم کرد.
وى اضافه کرد: هیچ مشــکلى براى پیگیرى برگزارى 
هیات مشــترك در اصفهان وجود ندارد و براى استفاده 
حداکثرى از بخش خصوصى اســتان اصفهان در این 

هیات، اعالم آمادگى مى کنیم .
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى اصفهان 
خاطرنشان کرد: 85 درصد گردشگرانى که از کشور عمان 
به ایران سفر مى کنند درزمینه سالمت است و 80 تا 90 
درصد گردشگران ســالمت از عراق به  مشهد مى  روند 
که آمار باالیى محسوب مى شود و نشانگر این است که 
درصورتى که از این ظرفیت استفاده کنیم پرواز اصفهان 

به عمان هم برقرار خواهد شد.

وى ادامه داد: باید با محوریت اتاق بازرگانى، ورود جدى 
در این قضیه داشته باشیم تا بسیارى از درگاه هاى دیگر در 
استان اصفهان همانند شیراز و مشهد، گشوده خواهد شد.
نقش با اشاره به اینکه جاى خالى مجموعه هاى درمانى 
و پزشکان در این جلسه احساس مى شود بیان کرد: این 
اســتان درزمینهٴ دندانپزشــکى حرف هاى زیادى براى 
گفتن دارد و درصورتى که شیراز درزمینه چشم پزشکى 
مطرح است، اصفهان هم در این زمینه از اهمیت ویژه اى 

برخوردار است.
وى بابیــان اینکه باید یــک گروه کارى کارشناســى 
به صورت ویژه در این زمینه بررســى هاى الزم را انجام 
دهند اظهار داشــت: اصفهان درزمینه دندانپزشــکى، 
ظرفیت هــاى بســیارى به ویــژه درزمینــه زیبایى و 
ایمپلنت هــاى دندانــى دارد کــه بایــد روى موضوع 
دندانپزشکى و گردشگرى ســالمت در اصفهان تمرکز 

کنیم.

معاون اقتصادى استاندارى:

25 درصد صادرات ایران به عمان 
از استان اصفهان است

امام جمعــه اصفهان گفت: دولــت باید براى حل 
معضل زاینده رود، اقدام جدى صورت دهد و در این 

زمینه برنامه ریزى مناسب انجام شود.
آیت ا... سید یوســف طباطبایى نژاد در گفت وگو با 
تســنیم پیرامون ضرورت برنامه ریزى براى رفع 
مشکالت حوضه آبریز زاینده رود اظهار داشت: با 
توجه به مشکالت قابل توجهى که طى سال هاى 
طوالنى در این حوضه وجود داشــته، نمى توان در 
عرض یک سال، کل مشکالت را برطرف کرد بلکه 
باید در راســتاى حل این مشکالت، برنامه ریزى و 

اقدام جدى داشت. 
وى ادامــه داد: نمى توان گفت کــه در یک محل 
مصرف آب کاهش محســوس پیدا کند یا از محل 
خاصى آب برداشت شــود چرا که کمبود آب یک 
موضوع جدى است. ما در کوهرنگ محلى را داشتیم 
که به مدت 50 سال یخ هاى آن آب نشده بود و زمانى 
در این نقطه با هلى کوپتر حضور پیدا کردم و مشاهده 

کردم که یخچال هاى عظیمى در آنجا قرار دارد. 
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان افزود: متأسفانه 
اکنون آن یخچال ها که نزدیک به 50 سال آب نشده 
بود، خشک شده است. همچنین چشمه هایى که 
آب از آن به پشت ســد حرکت مى کرد نیز خشک 

شده است. 
وى با بیان آنکــه عالوه بــر اصفهــان، اهواز و 

چهارمحال نیز درخصوص آب دچار بحران و معضل 
هستند، بیان کرد: با آنکه بخشى از آب اصفهان از 
شهرهاى دیگر مى آید اما آب یک موضوع ملى است 
و عدالت توزیع آبى باید شکل بگیرد. دولت باید براى 
حل این موضوع فکرى اساسى کند و به طور مثال از 
دریا براى این بخش از کشور آب بیاورد، هرچند که 

این کار نیز مشکل است.
آیت ا... طباطبایى نژاد با اشاره به آنکه انتقال آب از 
دریا مشکالتى چون پمپاژ آب، برق فراوان و سایر 
معضالت را دارد، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم بر 
این آب قیمت بگذاریم قیمــت باالیى دارد و اصًال 
امکان کشاورزى با این آب نیســت، بنابراین باید 

اقدامات مناسبى براى آن صورت پذیرد. 
امام جمعه اصفهان با بیان آنکه زمینه سازى براى 
حل مشکالت کشاورزان باید فراهم شود، تصریح 
کرد: آب اینگونه است، گاهى هست و گاهى نی ست. 
ما باید از گذشــته کشاورزان را مشــغول به سایر 
فعالیت ها مى کردیم چرا که از زمان پدیدار شدن کم 
آبى و خشکسالى دیگر کشاورزى نمى تواند زندگى 
انسان را بگرداند و با آنکه کشاورزى یکى از بهترین 
شغل ها اســت اما زمانى که باران نبارد و آب نباشد 
نمى توان کارى در این حــوزه از پیش برد بنابراین 
باید در این زمینه با کشــاورزان همراهى مناسبى 

صورت گیرد. 

تحلیل امام جمعه اصفهان از چرایى بحران آب
یخچال هاى کوهرنگ 

بعد از 50 سال   خشک شد

وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى در نامه هاى 
جداگانه بــه اســتاندار اصفهــان، مراتب ثبت ملــى 10 اثر 

فرهنگى تاریخى را ابالغ کرد.
سید عزت ا... ضرغامى در نامه اى به سید رضا مرتضوى استاندار 
اصفهان نوشت: مراتب ثبت اثر فرهنگى تاریخى خانه آیت ا... 
اشرفى اصفهانى واقع در شهرستان خمینى شهر ابالغ مى شود. 
ضرغامى همچنین در 9 نامه دیگر به استاندار اصفهان، مراتب 

ثبت 9 اثر فرهنگى تاریخى به شرح زیر را به وى ابالغ کرد:
کاروانسراى حمام کوهپایه، قلعه ســردرب روستاى الو واقع 
در شهرســتان مبارکه، عمارت تاریخى روســتاى مندآباد- 
شهرســتان کوهپایه، محدوده بافت تاریخى روســتاى ایراج 
واقع در شهرستان خور و بیابانک، خانه سرو واقع در شهرستان 
کاشان، خانه صباغیان واقع در شهرستان کاشان، خانه نخودى 
واقع در شهرســتان آران و بیدگل، خانه حکیم باشــى واقع در 
شهرستان کاشان، بخش مرکزى، شهر کاشان، خیابان فاضل 
نراقى، کوچه حکیم باشى، به شماره 33495 مورخ 10/8/1400.

ابالغ مراتب ثبت
 10 اثر تاریخى به 

استاندار اصفهان 
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حمید لبخنده، هنرمند باسابقه تئاتر و تلویزیون درگذشــت. نیما لبخنده، فرزند این هنرمند 
درباره علت درگذشت پدر خود گفت: ایشان چندى پیش تحت عمل جراحى قرار گرفتند که 
متاسفانه عوارض عمل خوب نبود و سبب آمبولى شد و در نهایت، ساعت 6 عصر  روز شنبه 

18 دى ماه فوت کردند.
حمید لبخنده متولد سال 1330 بود که در 15 ســالگى به اولین کالس تئاتر نزد حسینعلى 
طباطبایى در اداره فرهنگ و هنر اهواز رفت او آن طور که خودش تعریف کرده در آن کالس 
با رضا فیاضى، فرید و على سجادى حســینى و رضا خندان همراه بود و بعدها در دانشکده 
هنرهاى زیباى دانشگاه تهران پذیرفته شد و در رشته کارگردانى و بازیگرى تئاتر تحصیل 

کرد. 
حمید لبخنده با ســاخت ســریال «در پناه تو» در دهه هفتاد در میان عمــوم مخاطبان به 
چهره اى شناخته شده تبدیل شد و بعد از آن سریال هاى دیگرى هم همچون «در قلب من» 
را کارگردانى کرد. او در سینما فیلم «آبى» را ســاخت اما در سال هاى گذشته بیشتر مشغول 
مدیریت آکادمى سمندریان بود و ســال ها مدیریت آموزشگاه زنده یاد حمید سمندریان را بر 

عهده داشت.
نام لبخنده بیش از ربع قرن اســت که با «در پناه تو» گره خورده. نگاهى اجمالى به صفحه 
شخصى کارگردان در فضاى مجازى هم جز این، حکایتى نمى کند. سریالى که در سال 1374 
براى اولین بار از شبکه دو سیما پخش شد و درست در زمره همان مجموعه هایى قرار مى گیرد 

که زمانى هنگام پخش، خیابان ها را خالى از جمعیت مى کردند.
داستان متفاوت سریال در آن مقطع زمانى و پرداختن به موضوعى عاشقانه، در کنار بهره گرفتن 
از بازیگران جوان و ناشناسى که به ســرعت در بین مردم محبوب شدند، باعث شد تا سریال 

حمید لبخنده نقطه عطفى براى تلویزیون دهه 70 تلقى شود و همچنان هم در یادها بماند.
لبخنده با به تصویر کشــیدن فیلمنامه علیرضا طالب زاده توانست براى اولین بار، پاى روابط 

عاشقانه میان دانشــجویان را به تلویزیون باز کند و با این کار چارچوب هاى سریال سازى و 
کلیشه هایى که تا آن زمان رایج بود، بشــکند. حتى طالب زاده که تا آن زمان به عنوان یک 

فیلمنامه نویس خوب شهره نبود، توانست شهرت بسیارى در نزد منتقدان پیدا کند.
این سریال داستان زندگى «مریم افشار»، دانشجوى دانشــگاه هنر با بازى «لعیا زنگنه» را 
روایت مى کند که با وجود عالقه به هم دانشــگاهى خود «محمد منصورى» با بازى «حسن 
جوهرچى» با «رامین» با بازى «رامین پرچمى» ازدواج مى کند. موضوع داستان یعنى «عشق 
جوانى» امروز به موضوعى دم دستى براى همه سینماگران تبدیل شده است، اما مطرح شدن 

این موضوع در دهه هفتاد نوعى تابوشکنى محسوب مى شد.
«در پناه تو» در قالب یک قصه جذاب نه تنها روابط میان دانشجویان را روایت مى کند؛ بلکه 
مفاهیم اجتماعى و معضالت جامعه را با ظرافت به تصویر مى کشــد. نکته قابل توجه درباره 
«درپناه تو» این بود که لبخنده به جاى دست گذاشتن روى بازیگران مطرح سینما و تلویزیون، 
سراغ یک ســرى بازیگر جوان تازه کار رفت و به آن ها میدان داد تا ظرف چند ماه تبدیل به 

چهره هایى شناخته شده براى مخاطبان تلویزیونى شوند.
«در پناه تو» در زمان پخش با حواشى بسیارى مواجه شد و با سانسور فراوانى روى آنتن رفت. 
اما مهم ترین اتفاق در روند شکل گیرى حذفیات ســریال حذف داستان پارسا با بازى پارسا 
پیروزفر از سریال است. مى توان گفت لبخنده براى «در پناه تو» خون دلها خورد و در نهایت 

هم نتیجه روى آنتن آن چیزى نشد که مى خواست.
جالب است بدانید حتى صحبتى هم براى حضور زنده یاد داود رشیدى براى ایفاى نقش پدر 
پارسا مى شود، اما وقتى گروه با بحران محتوایى و سانسور مواجه مى شوند تصمیم مى گیرند 
اصال این قصه را مطرح نکنند، چون این قصه همزمان با داستان عاشقانه مریم (لعیا زنگنه) و 
محمد (زنده یاد حسن جوهرچى) جلو مى رفت. اما حذف این داستان مهم ترین مشکل نبود.

گروه سازنده اعتراض مى کند که با این وضعیت ســریال آسیب مى بیند و بهتر است پخش 

آن متوقف و فکرى براى این حذفیات شود، اما مدیران مخالفت مى کنند. حذفیات مدیران 
تلویزیون شامل 100 صفحه و بیش از 20 شخصیت ســریال است. ولى مشکالت به اینجا 
هم ختم نمى شود. براى قسمت آخر مدیران تلویزیون یک سوال از لبخنده مى پرسند: «مگر 
مى شود یک پسر مومن با دخترى ازدواج کند و آن دختر نازا بماند؟» هرچه کارگردان توضیح 
مى دهد اساس قصه روى سترون بودن زن و نازایى اوســت و اصال این داستان یک عشق 
به دور از این مسائل است، اما مدیران تلویزیون زیر بار نمى روند و حتى راه حلى مثل ازدواج 

دوم را پیشنهاد مى دهند.
تغییر یکباره مدیران شبکه، حجم باالى سانســور فیلمنامه علیرضا طالب زاده و در نهایت 
تغییر قسمت پایانى که تیر خالص را به لبخنده زد، باعث شد که خستگى ساخت این سریال 
هیچگاه از تنش درنیاید. مى گویند در آخر هم در اوج ناامیدى به یک ایده رســید، متنى را با 

صداى حزن انگیز خواند و روى قسمت آخر گذاشت و از تهران رفت تا کسى او را پیدا نکند.
لبخنده تا همین اواخر هم نتوانسته بود با سانسورهایى که به سریالش تحمیل شد کنار بیاید. 
به نحوى که سال گذشته با فراگیرتر شدن شبکه هاى اجتماعى، تصمیم گرفت، قسمت هاى 

«در پناه تو» را از ابتدا بدون سانسور در صفحه اینستاگرامش منتشر کند. 
لبخنده بعدها سریال هاى دیگرى هم ساخت؛ «در قلب من»، «با من بمان» و «کارآگاهان» 
و ... ، اما واقعیت این است که هیچکدام از آنها نتوانســتند موفقیتى که «در پناه تو» در بین 

بیننده هاى تلویزیون به دست آورد را تکرار کنند.
«در پناه تو» که پنج ســال قبل با مرگ ناگهانى حســن جوهرچــى (بازیگر نقش محمد 
منصورى)، یکى از چهره هاى اصلى خود را از دست داد و این اتفاق باعث شد تا عوامل پس از 
سال ها بار دیگر دور هم جمع شوند، حاال با رفتن خالقش بار دیگر عزادار شده و مهره گمشده 
دیگرى را در بین آنها جستجو کند؛ هنرمندى که بدون شک در این سال ها در فراموش نشدن 

نام «در پناه تو»، نقش اساسى را ایفا کرده بود.

کارگردان یکى از پر بیننده ترین و جنجالى ترین سریال هاى تلویزیون در گذشت

«در پناه تو» خستگى را به تن حمید لبخنده گذاشت

قاسم زارع و مجید 
واشقانى پدر و پسر شدند

حسین سلیمانى 
با یک نقش بسیار متفاوت 

در «دسته دختران» 

همزمــان بــا ادامــه تصویربــردارى ســریال 
«بى نشان»، قاسم زارع به این پروژه پیوست.  

زارع در این ســریال با گریمى متفاوت،  نقش پدر 
«مسعود» با بازى مجید واشقانى را که در آستانه 
ازدواج با «ریحانه» با بازى نیلوفر پارســا است، 

بازى مى کند.
مجید واشقانى، نیلوفر پارســا، پرویز فالحى پور، 
ســعید زارعى، هلن نقى لو، نیوشا ضیغمى، مریم 
کاویانــى، مهدى فقیــه، کاظم هژیــرآزاد، اکبر 
رحمتى، رضا ایرانمنش و توماج دانش بهزادى از 

جمله بازیگران این سریال هستند.
«بى نشان» که براى پخش از شــبکه سه سیما 

ساخته مى شود، بازیگران دیگرى هم دارد.
«بى نشان» به کارگردانى راما قویدل و نویسندگى 
مشترك آزیتا ایرایى و مهدى حمزه و تهیه کنندگى 

مرتضى رزاق کریمى در حال تولید است.

حســین ســلیمانى پیرامون فعالیت هاى خود در 
عرصه بازیگرى گفت: فعــال ترجیح مى دهم کار 
نکنم، مدت زیادى درگیر چند کار بودم و خسته ام 
و مى خواهم تا پایان جشــنواره فیلم فجر به هیچ 
کارى جــواب مثبت ندهم و ببینــم بعد از آن چه 

اتفاقى مى افتد. 
وى در همیــن راســتا ادامه داد: امســال با فیلم 
سینمایى «دســته دختران» به کارگردانى منیر 
قیدى در چهلمین جشنواره فیلم فجر حضور دارم، 
به نظرم فیلم بسیار خوبى از کار درآمده و امیدوارم 
که مخاطبان هم آن را دوســت داشــته باشند، 
شخصا منتظرم این فیلم در جشنواره اکران شود تا 

از بازخوردهاى آن آگاه شوم.
بازیگر فیلم سینمایى «اتوبوس شب» درباره نقش 
خود در فیلم «دســته دختران» اضافه کرد: نقش 
بسیار متفاوتى را در دسته دختران بازى مى کنم اما 
فعال تا اکران جشنواره نمى خواهم حرفى تازه در 
مورد آن بزنم، به طور کلى در ابتدا مهم آن است که 
فیلم به خوبى دیده شود، اگر موفقیتى براى فیلم رخ 

دهد نقش هم کار خودش را کرده است. 
وى درباره احتمال دریافت سیمرغ بلورین جشنواره 
فیلم فجر اضافه کرد: به طــور کلى هیچ وقت به 
سیمرغ فکر نکرده و نمى کنم، 30 سال است که 
بازى مى کنم و هیچوقت بــراى جایزه گرفتن در 
کارى حضور نداشتم. به طور کلى این چیزها برایم 

مهم نبوده و نیست. 
بازیگر فیلم ســینمایى «دســته دختران» درباره 
ســایر فعالیت هاى خود در عرصه بازیگرى ادامه 
داد: امسال در سریال «خط نجات» به کارگردانى 
وحید موســائیان بازى کردم که در انتظار پخش 
است، همچنین مدتها مشــغول بازى در سریال 
«هشــتاد و هفت متر» کیانوش عیارى بودم که 

زمان پخش آن هم هنوز مشخص نشده است. 
وى دربــاره احتمــال حضــورش در فینــال 
فینالیست هاى برنامه مافیا ادامه داد: هنوز به این 
حضور فکر نکرده ام و صحبتى هم با من نشــده 
اســت، ترجیح مى دهم فعال تمرکزم روى اکران 
فیلم «دسته دختران» باشــد چون از همه برایم 

مهمتر است. 
این بازیگر ســینما و تلویزیون در مورد حضورش 
در برنامه «جوکر» ســاخته احســان علیخانى 
خاطرنشان کرد: مدتى پیش پیشنهاد حضور در 
برنامه جوکر را دریافت کردم اما آن رد کرده و 

ترجیح دادم حضور نداشته باشم.

 همزمان با اتمام ساخت مینى ســریال «عاشــورا» به کارگردانى هادى حجازى فر و تهیه کنندگى ابوالفضل صفرى 
محصول جدید مرکز سیمافیلم، تصاویرى از این سریال منتشر شد.

نسخه سینمایى این سریال با عنوان «موقعیت مهدى» در جشنواره فیلم فجر روى پرده مى رود.
در این ســریال هادى حجازى فر عالوه بر کارگردانى و نگارش فیلمنامه در نقش شهید مهدى باکرى هم بازى کرده 

است.
ســریال عاشــورا که به زندگى برادران باکرى مى پردازد، به کارگردانى هادى حجازى فر در تهران و شــهرك دفاع 
مقدس تصویربردارى شد. همچنین پیش از این در لوکیشــنى حوالى اتوبان تهرانـ  قم جزیره مجنون بازسازى شد و 

سکانس هاى مربوط به این بخش ضبط شد.
عوامل سریال«عاشورا» پس از لوکیشن دفاع مقدس راهى جنوب کشور شدند تا با ضبط سکانس هاى مربوط به شهادت 

مهدى باکرى، ساخت این سریال به پایان برسد.

پایان «عاشورا» با ضبط
 صحنه هاى شهادت مهدى باکرى

محمدرضا فروتن و میترا حجار که تجربه همکارى در چند فیلم سینمایى را داشته اند از حضور در 
یک فیلم جدید انصراف دادند.

فیلم سینمایى «دخترى با لباس ارغوانى» به نویسندگى و کارگردانى خداداد جاللى و 
تهیه کنندگى محمد نشاط، پس از انتخاب بازیگران و عوامل ساخت از 17 دى ماه 

در تهران وارد مرحله تصویربردارى شد.
خداداد جاللى که تجربه ســاخت فیلم هایى همچون «بچه اى با جوراب 

قرمز»، «ماشین عروس»، «شب بى ستاره»و ... را در مقام نویسندگى 
و کارگردانى دارد در فیلم جدید خود با بازیگران بسیارى همکارى 

مى کند.
پیش تولید این فیلم از مهرماه آغاز شده است و محمدرضا فروتن 
و میترا حجار به دلیل طوالنى شــدن پیش تولید و حضور در 

پروژه هاى دیگر، از همکارى با این فیلم منصرف شدند. پیش 
تر نام مصطفى راغب خواننده موســیقى پاپ کشورمان نیز براى 

نقش آفرینى در این فیلم قطعى شده بود.
فریبا متخصص، سامان صفارى، سمانه نصرى، علیرضا استادى، پوریا 
پورسرخ ، قربان نجفى، حدیث فوالدوند، نعیمه نظام دوست، جاودان زرین، ماهرخ 
رضاپور، اشکان طهرانى، فائزه کرمى، فرناز فضلى، مبینا زیدى ، زهرا شعبان نژاد 
و راویش زیدى از سینماى هندوستان، بازیگران دیگرى هستند که در این فیلم 

نقش آفرینى خواهند کرد.
در خالصه داستان «دخترى با لباس ارغوانى» آمده است:

اتوبوسى که به سوى مقصدى نامعلوم در حال حرکت است و در بین راه مسافرانى را 
با خود همراه مى کند. هر یک از مسافران در زمانى نامعلوم داستانى مشترك دارند و 
در حین سفر با روایتى مواجه مى شویم که گویا براى تمام شخصیت ها آشناست... .

جدایى محمدرضا فروتن
 و میترا حجار

 از فیلم مشترکشان

قاسم
واشقانى پ
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 سریال منتشر شد.

هدى» در جشنواره فیلم فجر روى پرده مى رود.
ردانى و نگارش فیلمنامه در نقش شهید مهدى باکرى هم بازى کرده 

شــهرك دفاع  تهران و مى پردازد، به کارگردانى هادى حجازى فر در
قم جزیره مجنون بازسازى شد و در لوکیشــنى حوالى اتوبانتهرانـ 

س راهى جنوب کشور شدند تا با ضبط سکانس هاى مربوط به شهادت 

شهادت مهدى باکرى

محمدرضا فروتن و میترا
یک فیلم جدید انصراف د
فیلم سینمایى «دخترى
ن تهیهکنندگى محمد
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و کارگردانى
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فیلم سینمایى «ِدرب» ساخته هادى محقق شاید ناشناخته ترین اثر چهلمین جشنواره فیلم فجر باشد که در آن محقق عالوه بر نویسندگى و کارگردانى بازیگرى نقش اول فیلم 
را نیز بر عهده دارد. باید دید این فیلم تا چه حد با اقبال عمومى مخاطبان روبرو مى شــود، بدون شک این فیلم داراى استانداردهایى بوده که جشنواره حضور آن را بر بسیارى 

دیگر از آثار سینمایى ارجح دانسته است. 
فیلم سینمایى «ِدرب» جدیدترین ساخته هادى محقق به تهیه کنندگى رضا محقق نماینده اى از سینماى هنرى است که براى رقابت با سایر آثار راهى مهمترین رویداد سینمایى 

کشور شده است. «درب» روایتگر مامور اداره برقى است که قرار است برق خانه اى تَک و دورافتاده را وصل کند. 
هادى محقق، محمد اقبالى و… از جمله بازیگران این فیلم سینمایى هستند. فیلم «درب» در استان کهگیلویه و بویراحمد و در روستاهاى اطراف شهر سوق فیلمبردارى شده است. 
«او خوب سنگ مى زند»، «ممیرو» و «ایرو» از جمله ساخته هاى هادى محقق هستند که در دوره هاى پیشین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده اند. رضا محقق هم در کارنامه 

سینمایى خود تهیه کنندگى فیلم هاى متعددى از جمله «او خوب سنگ مى زند»، «ممیرو»، «ایرو»، «نگاهى به آسمان»، «شهر خاموش» را دارد.  

نگاهى به ناشناخته ترین اثر چهلمین جشنواره فیلم فجر
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رضا قوچان نژاد مى خواهد فوتبالش را در ایران تمام کند و 
خبر حضور این ستاره سابق تیم ملى باعث شد تا از تیم هاى 
ســرخابى پایتخت و تراکتور به عنوان مقصد نهایى گوچى 
نام برده شود و  پیش بینى مى شــد او در یک تیم پر طرفدار 
فوتبالش را تمام کند؛ اما سرمربى استقالل عنوان کرده که 
قصد دارد دو بازیکن ایرانــى را در نقل و انتقاالت نیم فصل 
جذب کند که در این بین نام گلزن جام جهانى دیده نمى شود. 
با این حســاب قوچان نژاد نمى تواند از گزینه هاى مد نظر 
فرهاد مجیدى باشد. با کنار رفتن استقالل و مشکالت مالى 
تراکتور کار براى پرسپولیس راحت شــده و این تیم رقیب 

جدى براى جذب گوچى ندارد.

در آغاز هر ســال میالدى، شــبکه «کادناســر» اسپانیا
 برنامه اى را براى حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد 
اســپانیا برگزار مى کند و در آن از چهره هاى برجســته و 
سرشناس از جمله ستاره هاى فوتبال دعوت مى کند تا در 
این کار خیر سهیم باشند. امسال هم این شبکه تلویزیونى 
با برگزارى این مراســم توانســته مجموعًا مبلغ 47 هزار 
و 787 یورو براى خرید اســباب بازى و ســایر ملزومات 
کودکان خانواده هاى کم بضاعت جمع آورى کند. «لوئیس 
انریکه» سرمربى تیم ملى اسپانیا نیز یکى از افرادى بوده 
که با شرکت در این مراســم، یکى از پیراهن هاى خود در 
زمان حضورش در تیم بارسلونا را در اختیار دست اندرکاران 
برگزارى این برنامه خیریه قرار داده است. این پیراهن به 

مبلغ 850 یورو فروخته شد.

سرمربى نساجى بعد از برترى تیمش مقابل ذوب آهن با 
بیان اینکه این 3 امتیاز براى ما مهم بود و در ادامه راه به ما 
کمک مى کند، گفت: 3 امتیازى که کسب کردیم از عسل 
هم شیرین تر بود. خوشحالم با رفتارمان ذوب آهن را وادار 
کردیم باب میل ما بازى کند. ســاکت الهامى همچنین با 
بیان اینکه مهدى رفیق عزیز من اســت و از هم شناخت 
داریم، افزود: آرزویم این است که تارتار همه بازى هایش 
را ببرد. ما مانند برادر هستیم و اگر بگویم 30 سال است با 
هم هستیم گزاف نگفته ام. روى او شناخت دارم و مى دانم 
چقدر توانمند است. تیم او فوق العاده بازى کرد و این باخت 

چیزى از ارزش هاى مهدى کم نمى کند.

کار پرسپولیس راحت شد؟

پیراهن سرمربى حراج شد

امتیاز شیرین تر از عسل
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 ســرمربى ســپاهان پس از برد مقابل فوالد بــه تمجید از 
بازیکنانش پرداخت و در واکنش به اینکه آیا تیمش به ستاره ها 
متکى است، گفت: قبول مى کنم که بازیکنان خیلى خوبى دارم 
و هر تیمى آرزویش است که هر کدام از اینها را داشته باشد. 
خیلى مربى خوشبختى هستم که چنین فوتبالیست هایى دارم 
و دستم باز است که از لحاظ تاکتیکى شرایط خوبى براى تیمم 
فراهم کنم. نویدکیا در خصوص برنامه اش براى تقویت تیم 
هم با تأکید براینکه من بازیکنى نمى خواهم چون از روز اول با 
برنامه ریزى کسانى که نیاز داشتم به تیم اضافه کردم، گفت: 
شرایط تیممان خوب است و فکر هم نمى کنم از اینها بهتر در 

لیگ پیدا کنم که بخواهم اضافه کنم.

نویدکیا 
مربى خوشبخت لیگ

03

توماس فرهیت، مهاجم هلندى با قد 192 سانتیمتر که در 
حال حاضر در باشگاه دسته دومى آدو دن هاخ هلند بازى 
مى کند، مورد توجه پرســپولیس قرار دارد. این بازیکن در 
واکنش پیشنهاد پرســپولیس گفته من یک شنبه مقابل 
اکسلســیور در زمین خواهم بود. برخى تماس ها در مورد 
انتقال احتمالى وجود داشــته؛ ولى من تمرکزم روى کار 
خودم است. خیلى تیم ها به دنبال مهاجم هستند. زمانى که 
چند گل به ثمر برسانید، باشگاه ها به سرعت شما را گزینه 
خوبى براى تیم شــان مى بینند اما من هنوز دو سال و نیم 

دیگر قرارداد دارم.

واکنش غول هلندى
 به پیشنهاد سرخ ها

گل اول سپاهان به فوالد، با شوت سروش رفیعى و 
پس از 13 پاس پیاپى در فاز حمله زده شــد که این 
گل را مى توان یکى از تاکتیکى ترین گل هاى فصل 

و البته تاکتیکى ترین گل هفته نامید.
در دومین ســال حضور محرم نویدکیا در سپاهان 
تیم او هــم به خصوص در بخش هجومى شــکل 
منسجم ترى پیدا کرده و على رغم پنج شکستى که 
در 14 هفته گذشــته به نامش ثبت شده، در بخش 
هجومى شاهد کارهاى تاکتیکى مداومى در ترکیب 
طالیى پوشان در جریان بازى هاى مختلف هستیم.

یکى از همین حرکات را در نیمــه اول دیدار برابر 
فوالد خوزستان شــاهد بودیم که درنهایت پس از 
رد و بدل شــدن 13 پاس بین بازیکنان تیم در فاز 
هجومى، تبدیل به گل اول شاگردان محرم نویدکیا 
در مصاف با فوالد خوزستان شد. این توپ پس از چند 
پاس متوالى، سرانجام در محوطه جریمه به فرشاد 
احمدزاده رسید و او هم سریع توپ را به امید نورافکن 
رساند که یکى دو متر آنطرف تر ایستاده بود و مدافع 
چپ سپاهان نیز بالفاصله موقعیت را با یک پاس رو 

به عقب براى شوتزنى سروش رفیعى فراهم کرد. در 
ادامه ســروش رفیعى هم بدون اینکه مکثى داشته 
باشد، با یک ضربه روى پاى راست دقیق و زمینى 
دروازه احســان مرادیان را در حالى باز کرد که این 
دروازه بان فقط فرصت نظاره کردن توپ را پیدا کرد.
این گل را مى توان یکى از تاکتیکى ترین گل هاى 
فصل و البته تاکتیکى تریــن گل هفته نامید که با 
پاس هاى متوالى به ســرانجام رسید تا تیم محرم 
نویدکیا در کنار اســتقالل مهم ترین پیروزى هاى 

هفته چهاردهم را به نام خودشان بزنند.
ســپاهانى ها براى ثبت این گل از قســمت هاى 
مختلف زمین به اســتثناى منطقه راست هجومى 

تیمشان بهره گرفته اند
جمع شــدن تیم بعد از آن باخت  ها 

ارزشمند است
سروش رفیعى هافبک ســپاهان مى گوید مطابق 
انتظار سپاهان توانســته روحیه اش را حفظ کند و 

دوباره به روند پیروزى برگردد.
او در میکســدزون ورزشــگاه نقش جهان گفت: 

فراز  و نشــیب در لیگ وجود دارد و بازى هایى بود 
که شاید از نظر فوتبالى حق ما نبود و مى توانستیم 
برنده بازى باشیم اما باختیم و امتیاز از دست دادیم. 
این اتفاق دو یا سه بازى پشت سر هم افتاد ولى این 
ارزشمند است که شما بتوانى بعد از دو یا سه باخت 
دوباره جمع و جور شوى و روحیه  ات را حفظ کنى و 
تیمت را شکل بدهى. چیزى که از مجموعه ما انتظار 

مى رفت همین بود. 

او در رابطه با گل ترکیبى و قشنگى که سپاهان زد 
بیان کرد: همه اتفاق نظر دارند که ما در این مدت 

فوتبال خوبــى بازى کردیم. حتــى در روزهایى 
که باختیم هم خوب بــازى کردیم و کارهاى 
ترکیبى خوبى انجام دادیم و ســعى کردیم 
مسائلى که کار کردیم را در زمین انجام دهیم 
و خودمان را خوب به محوطه برسانیم و خیلى 
خوب موقعیت ایجاد کنیم. خداراشکر که کار 

خوب تیمى که انجام دادیم منجر به گل شد. براى 
ما لذت بخش است کارى که انجام مى دهیم به گل 

و برد تبدیل شود. زى کردیم. حتــى در روزهایى 
ب بــازى کردیم و کارهاى 
جام دادیم و ســعى کردیم 
دیم را در زمین انجام دهیم 
به محوطه برسانیم و خیلى 
جاد کنیم. خداراشکر که کار 

و برد تبدیل شود.

گل سروش به فوالد؛ تاکتیکى ترین گل فصل

امید نورافکن و سروش رفیعى در جریان پیروزى مقابل فوالد 
خوزستان موفق به ارسال یک پاس گل و ثبت یک گل شدند.

هفته چهاردهم رقابت هاى یکى از دیدارهاى حساس 
لیگ برتر در ورزشگاه 
نقش جهان و میان دو 
تیم فوالد خوزســتان و 
سپاهان برگزار شــد؛ جایى که در 
نهایت این شاگردان محرم نویدکیا بودند که توانستند با دو 
گل از ســروش رفیعى و امید نورافکن به پیروزى دست پیدا 

کنند تا 28 امتیازى شوند و به 4 امتیازى صدر جدول برسند.
اما نکته جالب توجه این مســابقه درخشش سروش رفیعى 
و امید نورافکن بود؛ دو بازیکنى که هر کدامشــان موفق به 
ارسال یک پاس گل و ثبت یک گل شدند تا کاندیداى حضور 

در تیم هفته نیز باشند.
گل اول این مسابقه پس از دریبل زیبا و تماشایى احمدزاده به 
نورافکن رسید و در ادامه پاس رو به عقب این بازیکن بود که 
با شوت سروش رفیعى از روى خط محوطه 18 قدم به گل اول 
بازى تبدیل شد. در ادامه این مسابقه باز هم شاهد همکارى 
این دو بازیکن روى گل دوم مســابقه بودیم؛ گلى که البته 
بیشــتر از هر چیزى تکنیک و قدرت شوتزنى امید نورافکن 
را براى چندمین مرتبه هویدا کرد؛ با این حال، مرور صحنه 
نشان مى دهد که نورافکن پیش از اینکه حرکت ویران کننده 
خود را در خط دفاعى فوالد خوزستان آغاز کند، پاس منجر به 
گلش را از سروش رفیعى دریافت کرده است تا این دو بازیکن 
در روزى که سپاهان به شــدت دنبال 3 امتیاز مسابقه بود، 

ستاره هاى آسمان سپاهان و نقش جهان لقب بگیرند.

هافبک تیم فوتبال سپاهان معتقد است این تیم 
پتانسیل و توانایى قهرمانى را دارد و مى گوید: ما 
تا لحظه آخر بــراى قهرمانى مى جنگیم؛ هم در 

لیگ و هم در جام حذفى.
محمدرضا خلعتبرى مهاجم تیم فوتبال سپاهان 
در رابطه با پیروزى 2 بر 1 تیمش مقابل شاگردان 
نکونام گفت: بازى خیلى خــوب و درگیرانه اى 
بود. مى دانستیم بازى سختى داریم. فوالد بعد از 
آمدن آقاى نکونام نتایج قابل قبولى هم گرفته بود 
و مى دانستیم که چطور بازى مى کنند. اما خب 
شــرایط تیم ما طورى بود که جایى براى اشتباه 
کردن نداشتیم و سه بازى قبلى را باخته بودیم. 
بازى پدیده را برده بودیم و مى خواستیم این بازى 
را هم ببریم که خدا را شکر امتیازات این بازى را 
گرفتیم تا شرایطمان در جدول را حفظ کنیم. خب 
این بازى را بردیم و خوشحالى مان را هم کردیم 
و آماده مى شــویم براى یک بازى خیلى سخت 

مقابل آلومینیوم در اراك.
هافبک سپاهان به سوالى در مورد شرایط لیگ، 
پیروزى استقالل و آینده سپاهان گفت: همیشه 
از سپاهان توقع باالست. چون سپاهان باشگاهى 
اســت که تمام بازیکنان مى تواننــد حضور در 
اینجا را تجربه کنند. ما بعد از اینکه ســه بازى را 

از دست دادیم، شرایط مان از نظر روحى و روانى 
سخت شد. تیمى که بازیکنان بزرگ دارد، طبیعتا 
انتظارات از این تیم باالست. از بازیکنان ما توقع 
باالســت ولى بازیکنان ما مى توانند در شرایط 
سخت کارهاى بزرگ انجام دهند. مطمئنا این 

تیم پتانســیل و توانایى قهرمانى را دارد و تا 
لحظه آخر براى قهرمانى مى جنگیم. هم 

در لیگ و هم در جام حذفى.
بازیکن سابق تیم ملى سپس با تمجید از 
بازیکنان و سرمربى تیم اضافه کرد: ما به 
بازیکنان تیم ایمان داریم. آقاى نویدکیا 
حتى در باخت هم از این بازیکنان تعریف 

کرد و واقعا هم شایسته تعریف بودند، چون 
خوب بازى مى کردیم و مى باختیم. اگر بد بازى 
مى کردیم، ناراحت بودیم. طبیعتا از باخت ناراحت 

بودیم ولى از روند بازى نه. 
خلعتبرى به سوال بعدى خبرنگاران که در رابطه 
با کسب مجوز حرفه اى توسط باشگاه سپاهان و 
رد شدن سه تیم دیگر فوتبال ایران بود، اینطور 
پاسخ داد: خب ما خیلى خوشحالیم که سپاهان و 
فوالد بودند که سهمیه ایران حفظ شود و اگر ما 
این شرایط را نداشتیم، شرایط خیلى براى فوتبال 

ایران بد مى شد.

امید و سروش؛ ستاره هاى سپاهان مقابل فوالد خلعتبرى:

تا لحظه آخر براى قهرمانى مى جنگیم

سرمربى ذوب آهن با بیان اینکه من یک روز در برد گفتم به 
داشتن چنین بازیکنانى افتخار مى کنم و امروز هم در باخت 
این را مى گویم،عنوان کرد: واقعا مستحق این باخت نبودیم 

و از همه نظر آمار به نفع ما بود.
مهدى تارتار پس از شکســت یک بر صفر مقابل نســاجى 
در نشســت خبرى عنوان کرد: من یک روز در برد گفتم به 
داشتن چنین بازیکنانى افتخار مى کنم و امروز هم در باخت 
این را مى گویــم. بچه هاى ما فوق العاده بــازى کردند و از 
همه نظر بهتر از تیم قابل احترام نساجى بودند. هم در نیمه 
اول در بخش مالکیت و ایجاد موقعیــت و هم در نیمه دوم 

فوق العاده کار کردیم.
او ادامه داد: واقعًا نساجى نتوانســت بازى همیشگى اش را به 
نمایش بگذارد و فقط بعد از گل خیلى خوب دفاع کردند. واقعا 
دفاع هایشان به همراه دروازه بان شان روز خوبى را پشت سر 
گذاشتند. به تیم نساجى و هواداران شان بخاطر این برد ارزشمند 
تبریک مى گویم و ما هم باید براى بازى هفته آینده آماده شویم.

تارتار با اشــاره به کیفیت پایین چمن ورزشگاه امام رضا(ع) 
گفت: بازى ها پرفشار اســت و خدا را شکر که در این بازى 
آسیب ندیدیم ولى زمین ورزشــگاه امام رضا (ع) مقدارى 

نامســاعد بود و به نظر من چمن آن بلند بود و هم مقدارى 
شل بود و بازیکنان در کناره هاى زمین دچار مشکل شدند و 
بهرحال طبیعى بود چون در این ورزشگاه بازى انجام نشده 
است و فکر مى کنم مقدارى چمن کیفیتش را  از دست داده 
است. امیدواریم که در هفته هاى آینده شرایط مان بهتر شود 

و به مسابقات برگردیم.
سرمربى ذوب آهن در واکنش به نقش محورى میالد جهانى 
در ذوب آهن بیان کرد: در بخش حمله میالد، خالقى فر، خدا 
بنده لو و پیستون هاى کنارى ما نقش آفرینى مى کنند. به هر 
حال با توجه به اینکه خصوصیات فنى میالد از نظر تکنیکى 
خوب است شاید بیشتر به چشم مى آید ولى در کل تیم ما روز 
خوبى را پشت سر گذاشت ولى افسوس که نتوانستیم امتیازى 
را به دست بیاوریم. واقعا مستحق این باخت نبودیم و از همه 

نظر آمار به نفع ما بود. 
تارتار در پایان در خصوص عملکــرد داور این دیدار اظهار 
داشــت: داورى اگر روى صحنه گل اشتباه نکرده باشند که 
فکر مى کنم نکردند بسیار خوب بود و خسته نباشید مى گویم 
به گروه داورى. بســیار خوب داورى کرد و براى او آرزوى 

موفقیت دارم.

نشســت خبرى عنوان کر در
داشتن چنین بازیکنانى افتخا
این را مى گویــم. بچه هاىم
نظر بهتر از تیم قابل احت همه
اول در بخش مالکیت و ایجا

فوق العاده کار کردیم.
او ادامه داد: واقعًا نساجى نتوانس
نمایش بگذارد و فقط بعد از گل
دفاع هایشان به همراه دروازه
گذاشتند. به تیم نساجى و هواد
تبریک مى گویم و ما هم باید بر
تارتار با اشــاره به کیفیت پایی
گفت: بازى ها پرفشار اســت
آسیب ندیدیم ولى زمین ورز

به بازیکنانم افتخار مى کنم 
چه ببریم چه ببازیم

عدم تمایل فرهاد
تارتار: براى جذب گلزن جام جهانى

او در میکســدزون ورزشــگاه نقش جهان گفت: 

امید نورافکن و سروش رفیعى در جریان پیروزى مقابل فوال
خوزستان موفقبه ارسال یکپاسگل و ثبت یکگل شدند

سسسسسسسسسسسسساس هفته چهاردهم رقابت هاىیییییییییییککککى از دیدارهاى ح
لیگ برتر در ورزشگا
نقش جهان و میان د
تیم فوالد خوزســتان
د برگزار شــد؛ جایى که سپاهان
د نهایت این شاگردان محرم نویدکیا بودند که توانستند با
پیروزى دست پی امید نورافکن به گل از ســروشرفیعى و
4 امتیازى شوند و به 4 امتیازى صدر جدول برسند 8کنند تا 28

اما نکته جالب توجه این مســابقه درخشش سروش رفیعى
و امید نورافکن بود؛ دو بازیکنى که هر کدامشــان موفق
ارسال یک پاس گل و ثبتیک گل شدند تا کاندیداى حضو

ست دادیم، شرایط مان از نظر روحى و روانى 
ت شد. تیمى که بازیکنان بزرگ دارد، طبیعتا 
ارات از این تیم باالست. از بازیکنان ما توقع 
ســت ولى بازیکنان ما مى توانند در شرایط
ننناین ت کارهاى بزرگ انجام دهند. مطمئنا 

 پتانســیل و توانایى قهرمانى را دارد و تا 
ممممممم هم ظه آخر براى قهرمانى مى جنگیم.

گ و هم در جام حذفى.
کن سابق تیم ملى سپس با تمجید از 
کنان و سرمربى تیم اضافه کرد: ما به 
ااااااااااکیاا کنان تیم ایمان داریم. آقاى نوید

ى در باخت هم از این بازیکنان تعریف 
ن چ دند یفب ت ته شای ه ا اق

امید و سروش؛ ستاره
مانى مى جنگیم

سرمربى استقالل قصد دارد دو بازیکن ایرانى را در نقل و انتقاالت نیم فصل 
جذب کند که در این بین نام گلزن جام جهانى دیده نمى شود.

رضا قوچان نژاد مى خواهد فوتبالــش را در ایران تمام کند و خبر حضور این 
ستاره سابق تیم ملى باعث شــد تا گمانه زنى هایى در خصوص تیم آینده او 
صورت گیرد. ســرخابى هاى تهرانى و تراکتور مقصد نهایى گوچى اعالم و  

پیش بینى مى شد او در یک تیم پر طرفدار فوتبالش را تمام کند.
یکى از مشتریان احتمالى گوچى اســتقالل بود که با اعالم فرهاد مجیدى 
دیگر این انتقال صورت نمى گیرد. به گفته ســرمربى استقالل دو بازیکن از 
لیگ برتر به جمع استقاللى ها اضافه خواهند شد و حضور دو بازیکن خارجى 
هم قطعى شده است. با این حســاب قوچان نژاد نمى تواند از گزینه هاى مد 
نظر مجیدى باشــد. مجیدى پیش تر هم اعالم کرده بــود که بازیکنى در 
شرایط مسابقه مى خواهد و شاید به همین دلیل فرهاد گلزن جام جهانى را

 نخواست. 
با کنار رفتن استقالل و مشکالت مالى تراکتور کار براى پرسپولیس راحت 
شده و این تیم رقیب جدى براى جذب گوچى ندارد. حاال باید دید رضا حاضر 
است تیم هاى صنعتى را که هوادار کمترى دارند ولى پول بیشترى مى دهند 

را انتخاب کند یا اولویت او تیم پر طرفدار است.

 ستاره ایرانى شارلروا در جریان دیدار با اوتا آراد موفق 
به گلزنى شد.

تیم فوتبال شارلروا که على قلى زاده را در اختیار دارد 
و ســال 2021 را با حضور در رده هفتم جدول ژوپیر 
لیگ به پایان رســاند و وارد تعطیالت شد، در وقفه 
این رقابت ها تصمیم گرفته تــا دیدارهاى تدارکاتى 

برگزار کند.
شارلروا بلژیک نخســتین مســابقه تدارکاتى خود 
در ســال 2022 را برگزار کــرد و مقابــل اوتا آراد، 

تیم نُهم جدول لیگ یک رومانى قــرار گرفت و در 
نهایت توانســت به پیــروزى 4 بر یک دســت پیدا

 کند.
على قلى زاده که در فصل جارى عملکرد درخشانى 
داشــته و در تمام بازى ها به میدان رفته، در مسابقه 
دوســتانه امروز مقابل اوتا آراد توانست در دقیقه 67 
چهارمین گل شارلروا را به ثمر رساند تا نشان بدهد 

آمادگى خود را حفظ کرده است.
ستاره ایرانى شارلروا در فصل 22-2021 ژوپیر لیگ 

بلژیک 20 بار به میدان رفته که در این مدت موفق 
شده 7 گل به ثمر رساند و 2 پاس گل بدهد که امروز 
هم روند گلزنى خــود را در یک مســابقه تدارکاتى 

حفظ کرد.
یاران قلى زاده پــس از وقفــه 20 روزه رقابت هاى 
ژوپیر لیگ بلژیک به مناسبت سال نو میالدى، روز 
یک شــنبه هفته آینده در هفته بیســت و دوم لیگ 
به مصاف تیم رده چهارمى رویــال آنتورپ خواهند

 رفت.

گلزنى ستاره ایرانى 
شارلروا مقابل 
حریف رومانیایى



0606 4226 نماگر کرونانماگر کروناسال هجدهمدوشنبه  20  دى  ماه   1400

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

شــماره: 140060302006006698- تاریخ: 1400/10/14 - جلســه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001452 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمدتقى لطفى فروشانى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 429 دفتر 71 و مالحظه 
نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاســخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت 

متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات 
متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم 
تعارض و بال منازع بــودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقــاى/ خانم محمدتقى لطفى 
فروشانى به شناسنامه شماره 115 کدملى 1141489600 صادره فرزند یداله نسبت به 6 دانگ 
یکباب کارگاه به مساحت 1759/78 مترمربع پالك شماره 1187 فرعى از 104 اصلى واقع در 

اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
طى گزارش کارشناس

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/20- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1400/11/05- م الف: 1255346 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. 
عضو قضائى - سید محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین 

حسن زاده /10/173

«دموستنس ســاریانیس» استاد دانشــگاه ارسطوشهر 
ســالونیک یونان در مصاحبه اى اعالم کرد موج ابتال به 
سویه اومیکرون ویروس کرونا تا 20 فوریه فروکش خواهد 

کرد و این سویه احتماال آخرین جهش کووید-19 است.
این دانشمند مشهور در یونان به مدل ریاضى گسترش 
موج «لجام گســیخته» نوبتى بیمــارى همه گیر کرونا 

استناد کرد. 
به گفته ساریانیس، روند صعودى تا 20 تا 22 ژانویه ادامه 
خواهد داشــت و میانگین هفتگى به 66 هزار مورد ابتال 

خواهد رسید. 
ســاریانیس گفت:20 فوریه، یک ماه پــس از اوج موج 

اومیکرون، روند کاهش آن به پایان مى رســد. ســپس 
میانگین تعداد موارد ابتــال در هفته 3500 تا4000 مورد 
خواهد بود. ســپس ما پایان اومیکرون را خواهیم داشت 

و بخش اعظم جامعه ما از مصونیت برخوردار خواهد شد.
به گفته او شاید این آخرین «خروش» ویروس کرونا باشد.

این دانشمند خاطرنشان کرد حتى اگر اومیکرون آخرین 
جهش ویروس کرونا باشــد که ما در حال مشــاهده آن 
هستیم، که احتمال آن زیاد اســت، نباید احتیاط خود را 
از دســت داده و فکر کنیم که همه به نوع خفیف کرونا 
مبتال خواهند شــد و دیگر از تدابیر حفاظتى و بهداشتى 

استفاده نکنیم.

بررسى جدید نشان داد که افراد واکسینه شده در صورت ابتال 
به کووید19، به ندرت بیمارى شان شدید خواهد بود. نارسایى 
تنفسى، نیاز به درمان در بخش مراقبت هاى ویژه و مرگ نیز 
در آنها بسیار نادر است. دکتر «سامیر کادرى،» محقق ارشد 
و رئیس بخش مراقبت هاى ویژه مرکز بالینى NIH در مریلند، 
گفت: «واکسن ها بسیار مؤثر هستند و خطر پیامدهاى شدید 

ناشى از کووید 19 را تا حد زیادى کاهش مى دهند.»
این داده ها محدوده اى بین مــارس 2020 و اکتبر 2021 را 
پوشش مى دهد، زمانى که ســویه دلتاى کروناویروس در 

ایاالت متحده گسترش یافت.
نتایج این مطالعه نشان داد افرادى که در باالترین خطر ابتالء 

به بیمارى شــدید یا مرگ قرار دارند شامل افراد 65 سال و 
باالتر و همچنین افرادى با سیستم ایمنى ضعیف یا مبتال 
به بیمارى هاى مزمن مانند بیمارى هایى که بر کلیه، قلب، 

ریه ها، کبد یا سیستم عصبى تأثیر مى گذارند، بودند.
کادرى گفت: «افزایش پوشــش واکسیناسیون کووید 19 
اولویت بهداشت عمومى اســت. واکسن ها نه تنها ممکن 
است گسترش ویروس را کاهش دهند بلکه به جلوگیرى از 

ظهور سویه هاى جدید نیز کمک مى کنند.»
براى افراد واکسینه شده مبتال به کووید جدید، درمان با آنتى 
بادى هاى مونوکلونال مى تواند به طور مؤثرى شدت عفونت 

را محدود کند.

اومیکرون آخرین جهش 
ویروسى است؟

فایده واکسن زدن
 بر اساس تحقیقات جدید

اصفهان در معرض 
خطراومیکرون 

   پانا | رییس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیمارى هاى 
واگیر وزارت بهداشت، گفت متاسفانه ویروس اومیکرون 
گردش خود را درون جامعه آغاز کرده است و بیمارانى را 
پیدا کردیم که در اماکن عمومى برخى شهرهاى بزرگ 
بوده اند و این موضوع ما را نگران کرده اسـت که به این 
معناست که ممکن اسـت ما را در طى چند هفته آینده با 
افزایش چشمگیر موارد مواجه کند. ابراهیم قادرى گفت: 
در کشور ما در حال حاضر 467 بیمار مبتال به اومیکرون 
شناسایى شـده اند و برخى اسـتان ها بیشـتر در معرض 
خطر هستند، مانند هرمزگان، تهران، خراسان رضوى، 
اصفهان و مازندران استان هایى هسـتند که باید بیشتر 

مراقب بحث اومیکرون باشند.

دوز چهارم الزم نیست
   روزنامه همشهرى | متخصصان انگلیسى 
مى گوینـد فعـال نیازى بـه ترزیـق دوز چهارم واکسـن 
کووید-19نیست؛ چراکه دوزهاى تقویت کننده به اندازه 
کافـى در برابر بیمارى وخیم ناشـى از سـویه امیکرون، 
به ویژه در افراد مسـن محافظت ایجاد مى کنند. آژانس 
امنیت سالمت بریتانیا نشان داده است 3ماه پس از دوز 
تقویت کننده، محافظت در افراد 65سال به باال در برابر 
بسترى  شدن 90درصد شده است. البته این محافظت در 
برابر عفونت هایى با عالئم متوسط و خفیف کمتر است و 

پس از 3ماه به 30درصد مى رسد.

آگهى تغییرات
شــرکت آکام بتن بدیع شرکت سهامى 
خاص به شماره ثبت 67046 و شناسه ملى 
14009815606 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/06/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: سیدمسعود یوســفى خزاقى به کدملى 
1250000221و محمد حسین افتخارى 
به کدملى 1271714213و پیمان آقایى 
به کد ملى 6339884350 بعنوان اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. رسول حسن طادى به 
کدملى 1100013156 و رضا مقصودى 
به کدملى 6330067211 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیر 
االنتشــار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شــرکت تعیین گردید اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1256946)

آگهى تغییرات
شرکت زیبا سازان ماندگار پارتاك شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 63746 
و شناســه ملــى 14008855058 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
1400/09/24 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شد : امین حســن حســینى به کدملى 
1293243353 بعنــوان رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و شــیوا موســوى به 
کدملى 1270263617 بعنــوان نائب 
رئیس هیئت مدیره و سید عماد موسوى به 
کدملى 1229594787بعنوان عضو هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل: چک، ســفته، بروات، قراردادها، 
عقود اســالمى و اوراق عادى و ادارى با 
امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شــرکت 
معتبر اســت مدیر عامل شرکت مجرى 
مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1256973)

تاسیس
شرکت سهامى خاص جهان تجارت کاریزما درتاریخ 1400/10/15 به شماره ثبت 69779 به شناسه ملى 14010670127 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش،واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى- ترخیص کاال از گمرکات 
داخلى و بین المللى ، گشایش اعتبارات و ال سى نزد بانک ها ، اخذ و اعطاى نمایندگى هاى مجاز بازرگانى داخلى و خارجى ، ایجاد شعب،شرکت در نمایشگاهها و غرفه 
آرائى اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات مالى و اعتبارى،شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتى و خصوصى.، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و 
حقوقى داخلى و خارجى.تامین نیروى انسانى مورد نیاز 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 ، شــهر اصفهان، محله احمد آباد ، کوچه امیر [28] ، خیابان سروش ، پالك - 258 ، طبقه همکف 
کدپستى 8155964353 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدى منقسم به 10000 سهم 10000 ریالى تعداد 10000 سهم 
آن با نام عادى مبلغ 35000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 14002543233 مورخ 1400/10/13 نزد بانک سپه شعبه معراج با کد 1471 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم نیلوفر نساج پور اصفهانى به شماره ملى 1272460991 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم نیوشا نساج پور اصفهانى به شماره ملى 1273595424 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال آقاى سعید نساج پور اصفهانى به شماره ملى 1283623821 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم افتخار نساج پور اصفهانى به شماره 
ملى 1286948169 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق و اسناد عادى با امضاى آقاى 
سعید نساج پور اصفهانى و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى سید کامران حسینى به شماره ملى 1288389086 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى حمید نساج پور اصفهانى به شماره ملى 1289203148 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 (1256933)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آریا برنا شاد نقش جهان درتاریخ 1400/10/13 به شماره ثبت 69733 به شناسه ملى 
14010662580 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : تولید و 
توزیع و خرید و فروش انواع آجیل و خشکبار و حبوبات و برنج و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید 
و فروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، ارائه کلیه فعالیتهاى 
خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ 
وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف 
شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در داخل و خارج از کشور. شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و 
خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شــرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله برزان ، کوچه شقایق[33] ، خیابان 
شهیدصمدیه لباف ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8187793493 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 120,000,000 ریال نقدى منقسم به 120 سهم 1000000 ریالى تعداد 120 سهم آن با نام عادى 
مبلغ 42000000 ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره 91918202 مورخ 1400/09/20 نزد 
بانک ملت شعبه خ استاد مطهرى اصفهان با کد 91918 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام 
مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمدحسن بقولى زاده به شماره ملى 1271610140 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى غالمحسین کروندپور به شماره ملى 1284590356 به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به ســمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم لیال قدرتى اصفهانى به شماره ملى 
1287070922 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با 
دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاى فرزاد محمدى به شماره ملى 1271703041 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى ایمان 
صفرزاده زفره به شماره ملى 1282736752 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1255892)

تاسیس
شرکت سهامى خاص مدیریت تامین صنعت آکو درتاریخ 1400/10/14 به شماره ثبت 69763 به شناسه 
ملى 14010666702 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد تامین 
تجهیزات و تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدى و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فروش 
صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشور، تامین نیروى انسانى موقت 
متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و 
خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در 
داخل و خارج از کشور. شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى 
و حقوقى، شرکت در نمایشــگاه هاى داخلى و خارجى، 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 شــاهزید ، خیابان الهور ، کوچه مدائن [62] ، پالك - 11 ، طبقه اول ، واحد 1 
کدپستى 8157854641 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم 
به 100 سهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى 
گواهى بانکى شــماره 1309001075 مورخ 1400/09/25 نزد بانک پاسارگاد شعبه خیابان میر اصفهان 
با کد 1309 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان ســهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى رضا 
حیدرى به شماره ملى 0076473740 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى على ریاحى چلوانى 
به شماره ملى 1272179680 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم افروز کریمیان سیچانى 
به شماره ملى 1292727667 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى یزدان رحمت آبادى به 
شماره ملى 3300085640 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 
2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با 
مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه کریمى به شماره ملى 
1282833121 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى سید امین طالکش به شماره ملى 1285103701 
به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1256967)

آگهى فقدان مدرك
دفترچه تخصیص حق بهره بردارى از قرارداد شماره8914 - 21 - و - ج مورخ94/12/5 متعلق به شرکت نساجى گلبهار پسند 

سپاهان واقع در شهرك صنعتى علویجه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
فقدان مدارك

برگ سبز و سند کمپانى خودرو هاچ بک سیســتم رنو تیپ CAPTUR مدل 2017 بنزینى به شماره موتور H5FD403D130172 و شماره شاسى 
VF12R451EHW525037 به شماره پالك 13 - 988 ن 58 متعلق به محمود رضا امیرى به شماره ملى 1280887702 فرزند رمضان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
آگهى تغییرات

شرکت شفا کار دانا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 45794 و شناسه ملى 10260638150 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/09/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : * مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى اصفهان به نشانى استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله فرح آباد ، کوچه شهید زهرایى [30] ، بن بست 
سهراب، پالك - 93 ، طبقه منفى ، کدپســتى 8174785545 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1256935)

آگهى تغییرات
شرکت بیتو تار پارس سهامى خاص به شماره ثبت 25818 و شناسه ملى 10260465766 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
سرمایه شرکت از مبلغ250000000000 ریال به 400000000000ریال از طریق مطالبات حال شده و باال بردن مبلغ اسمى افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه بشرح زیراصالح شد : سرمایه 
شرکت مبلغ 400000000000ریال نقدى است که به 25000000 سهم با نام عادى 16000 ریالى منقسم گردیده و تماما پرداخت شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1256950)

روى موج کووید-19

رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسى دانشگاه 
علوم پزشکى شــهید بهشتى ضمن تشریح 
ویژگى هاى ابتالى همزمان به کرونا و آنفلوآنزا 
که «فلورونا» نام گرفته است، گفت: واکسن 
نزده ها که بنا بر آمار، حدود هشت میلیون نفر 
در کشور را شامل مى شوند، مى توانند براى 
بروز یک پیک دیگر در کشــور مشکل ساز 

شوند.
علیرضا ناجى درباره ابتالى همزمان به کرونا 
و آنفلوآنزا که فلورونا نام گذارى شــده است، 
گفت: فلورونــا یک عنوان جدید اســت، اما 
ابتالى همزمان به دو عفونت تنفسى پدیده 
جدیدى نیست. ســابقه این موضوع از قبل 
هم وجود داشته و در دوران کووید هم امکان 
بروز این پدیده وجــود دارد. معموال ممکن 
است که درصدى از افراد، به صورت توامان 
به عفونت هاى ویروس هاى تنفســى مبتال 
شــوند. به عنوان مثال از گذشته ممکن بود 
ویروس هایى مانند آنفلوآنزا یا ویروس هاى 
تنفسى دیگرى به صورت همزمان در یک فرد 
ایجاد عفونت کنند که البته درصد کمى است.

وى با بیان اینکه در دوران پاندمى هم بسته 
به فعالیت ویروس هاى مختلف این موضوع 
را شاهد بودیم، گفت: بنابراین ایجاد عفونت 
همزمــان دو بیمارى تنفســى در یک فرد، 
موضوع جدیدى نیست. بر این اساس فلورونا، 
ترکیب آنفلوآنزا و کووید نیست، بلکه ایجاد 
عفونت همزمان این دو بیمارى در فرد است. 

به طورى که یک فرد هم به کرونا مبتال شده 
است هم به آنفلوآنزا و نام جدیدى مانند فلورونا 
بر آن گذاشتند. بنابراین به این معنا نیست که 
ویروس هاى عامل کوویــد و ویروس هاى 
عامل آنفلوآنزا از نظــر ژنتیکى باهم ترکیب 

شده باشند.
ناجى با بیان اینکه در عین حال در شــرایط 
فعلى هــم باتوجه به گــردش واریانت هاى 
مختلف، ممکن اســت مثــال واریانت دلتا و 
اومیکرون به صورت همزمان در فردى منجر 

به عفونت شوند، گفت: البته احتمال ضعیفى 
وجود دارد که ویروس هایــى که هم خانواده 
هستند،  مانند ســویه هاى مختلف ویروس 
کرونا، با یکدیگر نوترکیبى هم بدهند و منجر 
به سویه هاى جدیدى شــود. به همین دلیل 
تاکید مى کنیم که باید کووید را کنترل کنیم تا 
شانس ایجاد سویه هاى جدید را کاهش دهیم؛ 
به طورى که هم خود ویروس کمتر تکثیر شود 
و تغییرات در آن ایجاد نشود و هم اینکه احتمال 
نوترکیبى بین گونه ها و واریانت هاى مختلف 

را کاهش دهیم. بنابراین درباره ویروس هاى 
هم خانواده ممکن است هم بروز همزمان آن ها 
را در یک فرد داشته باشیم و هم ممکن است، 
شاهد بروز نوترکیبى در آن ها باشیم. به طورى 
که سویه هایى باهم ترکیب شده و یک سویه 

جدید ایجاد شود.
وى درباره عوارض ابتالى همزمان به ویروس 
کرونا و آنفلوآنزا گفت: عالئم بروز همزمان این 
دو ویروس در یک فرد، تفاوتى با عالئم کرونا 
یا آنفلوآنزا ندارد، اما در هر صورت از آنجایى 

که دو ویروس باهم بروز پیدا کرده اند، ممکن 
است عالئم را تشدید کند. بسته به وضعیت 
ایمنى و بیمارى هایى که فــرد دارد، ممکن 
است بیمارى شدیدتر شود. در عین حال موارد 
دیگرى در زمینه بروز همزمان آنفلوآنزا و کرونا 
بوده است و حاال عنوان جدیدى  به نام فلورونا 

بر آن گذاشته شده است.
ناجى تاکید کرد: کامال ایــن احتمال وجود 
دارد که در کشور هم شاهد ابتالى همزمان 
به کرونا و آنفلوآنزا باشــیم. شناسایى میزان 
شیوع این پدیده، بسته به این است که سیستم 
آزمایشگاهى ما اقدام به تشخیص همزمان 
ویروس هاى تنفســى مختلف کند. پیش از 
کووید هم درباره ویروس هاى مختلف وقتى 
تست همزمان را مى داشتیم یا شناسایى اهداف 
چندگانه را در یک تست مدنظر قرار مى دادیم، 
امکان شناسایى وجود داشت. بر همین اساس 
در حال حاضر باتوجه بــه اینکه احتمال بروز 
آنفلوآنزا و ســایر ویروس هاى تنفسى بیشتر 
شده، سازمان هاى جهانى تاکید مى کنند که 
ما تست هایى را انجام دهیم که به شناسایى 
همزمــان ویروس هاى تنفســى مختلف از 
جمله عامل کووید بپردازد و شناسایى کنیم 
که چه عفونت هایى به صورت همزمان ایجاد 
مى شود یا اگر موارد کوویدمان منفى هستند، 
چه ویــروس دیگرى ممکن اســت در حال 
گردش باشــد. این موارد براى برنامه ریزى 

بهداشتى بسیار مهم است.

همه چیز درباره «فلورونا» 
در حال حاضر، بیشتر مردم مى دانند که چاقى یک 
عامل خطر اصلى ابتال به کووید19 شدید است، اما 
یک مطالعه جدید نشــان مى دهد که کاهش قابل 

توجه وزن مى تواند این خطر را کاهش دهد.
دکتر «على امینیان»، سرپرســت تیــم تحقیق و 
مدیر مؤسسه متابولیک کلینیک کلیولند، مى گوید: 
«یافته هاى تحقیق نشان مى دهد که در بیماران مبتال 
به چاقى که قبل از عفونت کووید 19 با جراحى چاقى، 
کاهش وزن قابل توجه و پایدارى داشتند، خطر ابتالء 

به بیمارى شدید تا 60 درصد کمتر بوده است.»
امینیان در ادامه افزود: «مطالعه ما شواهد قوى اى 
ارائه مى دهد که چاقى یک عامل خطر قابل اصالح 
براى کووید 19 است که مى تواند از طریق یک اقدام 
موفقیت آمیز کاهش وزن بهبود یابد.» این مطالعه 
نشان مى دهد که تأکید بر کاهش وزن به عنوان یک 
راهکار بهداشــت عمومى مى تواند نتایج را در طول 
پاندمى کووید 19 و اپیدمى هاى آینده یا بیمارى هاى 
عفونى مرتبط بهبود بخشد. دلیل اینکه کاهش وزن 
چنین تأثیرى دارد مشخص نیست، اما داده ها نشان 
مى دهد که بیمارانى که تحت عمل جراحى کاهش 
وزن قرار گرفته اند در زمان عفونت سالم تر بوده اند که 
نتیجه بهترى را در پى داشته است. به گفته محققان، 
چاقى همچنین سیستم ایمنى را تضعیف مى کند، 
یک حالت التهابى مزمن ایجاد مى کند و خطر ابتالء 
به بیمارى هاى قلبى عروقى، لخته شــدن خون و 

بیمارى هاى ریوى را افزایش مى دهد.

کاهش زیاد وزن به 
پیشگیرى از ابتال به 
کووید 19 کمک مى کند
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معاون آموزش ابتدایى وزارت آموزش و پرورش، اظهار داشت: 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا و تعطیلى آموزش حضورى، 
آموزش ها در نظام هاى آموزشى سراسر جهان و نیز کشور ما، از 
بستر فضاى مجازى پیگیرى شد و در دوره متوسطه شاهد افت 
پنهان بودیم. رضوان حکیم زاده، افزود: نتایج تحقیقات به عمل 
آمده نشان مى دهد، یادگیرى واقعى دانش آموزان کمتر از آن 

چیزى است که در امتحانات کسب کرده اند.

افت تحصیلى
 دانش آموزان

02

05

04

رئیس کانون عالى بازنشستگان تامین اجتماعى با اشاره به 
نگرانى بازنشستگان و بیمه شــدگان از الیحه بودجه گفت: 
کسرى بودجه و عدم پرداخت بدهى دولت به تأمین اجتماعى 
عالمت خطر جدى اســت.على اصغر بیــات در خصوص 
وضعیت معیشت بازنشســتگان و همچنین توجه به آن در 
بودجه ســال آتى گفت: در بودجه 1401 کل کشور آنگونه 
که باید به وضعیت شــکننده و نگرانى هاى بازنشستگان و 

مستمرى بگیران تأمین اجتماعى توجه نشده است.

فاطمه کوهپایه زاده، مختصص روان شناسى گفت: سالهاست 
همپاى دیگر مردم دنیا، غرق در اینترنت و فناورى هستیم، 
عالوه بر سرعتى که در این مسیر داریم، متأسفانه به سرعت 
نیز در حال آسیب رسانى به زندگى هایمان هستیم، مخصوصًا 
زندگى زناشویمان.جمله اى که بدون آگاهى یاد گرفته ایم این 
است موبایل مثل مسواك وسیله شخصى است ، آرى عزیز 
مخاطب، موبایل وسیله اى شخصى است، ولى نه به بهاى در 

هم ریختن زندگى مشترك!

رئیس سازمان زندان ها گفت: در سال هاى گذشته جمعیت 
زندان ها با نرخ صعــودى غیرمتعارفى درحال رشــد بود و 
اقداماتى سبب شــد که حداقل جلوى نرخ رشد گرفته شود 
اما بازهم وضعیت کیفرى زندان ها نامناسب است.غالمعلى 
محمدى، برنامه ریزى جدى در زمینه کاهش جمعیت کیفرى 
را از اولویت هاى جدى سازمان دانست و توضیح داد: کاهش 
جمعیت کیفرى زندان ها یکى از منویات رهبر معظم انقالب و 
دغدغه هاى رئیس محترم قوه قضائیه است که یک بخش آن 
به تکلیف قوه قضائیه، سازمان زندان ها و سایر قوا برمى گردد 
چرا که کاهش جمعیت کیفرى مورد تصویب مجمع تشخیص 

مصلحت نظام است.

وضعیت شکننده
 بازنشستگان

موبایل، مسواك نیست

نرخ صعودى 
جمعیت زندان

01

محمد هاشمى، سرپرســت مرکز روابط عمومى و اطالع 
رسانى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى یکى 
از سیاســت هاى این وزارتخانه را برخــورد جدى با پدیده 
زیرمیزى دانســت و گفت: دریافت وجــه از بیمار خارج از 
روند حسابدارى، در هر بیمارستانى بطور قطع تخلف است.

زیرمیزى ممنوع

06

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى درباره ورود 
زبان هاى خارجى به کتاب هاى درسى توضیحاتى ارائه کرد 
و گفت: امسال کتاب هاى آموزش دو زبان آلمانى و فرانسه 
تدوین شــد که اجراى آزمایشــى آن در تعداد محدودى از 

مدارس کشور آغاز شده است.

زبان ها بیشتر شد

«گیسو» بود. «گیسى» صدایش مى کردند. «گیسو» 
نه مزارشــریف زیبا را دیده بود، نه یخبندان هندوکش 
را، نه کابل و نه جنگ را. دنیــاى او خانه مخروبه اى در 
دولت آباد بود. 13 ساله شوهرش داده بودند به «مالک». 

شده بود عروِس «پنجشیر». 
11 سال با «مالک» زندگى کرد اما 11 روز هم زندگى 
نکرده بود. 11  سال کسى او را به نام صدا نکرد: «شوهرم 
اسمم را دوست نداشــت. مرا "َهى" صدا مى کرد. اول 
زندگیمان یک اتاق داشتیم. بچه ها که بزرگ تر شدند، 
شد دو تا. نه آشپزخانه داشت، نه حمام. مالک دست بزن 
داشت. حق گریه کردن نداشتم. شوهرم بدش مى آمد. 

همیشه یک چشمم سیاه بود.» 
چشم هایش دو حبه انگور است، زرد کهربایى. نگاهش 
دوخته مى شــود به چهارچوب درى کــه «فاطمه»، 
دخترش به آن تکیه زده اســت. یکســال و نیم پیش، 
فاطمه، دختر ســوم «گیســو» که حاال 22 ساله شده، 
کمى دل خوش کرد به قانونى که  شــوراى نگهبان در 
مهر ماه 1398 تأیید کرد. بحــث اولیه در مورد اعطاى 
تابعیت به فرزندان داراى مــادر ایرانى و پدر غیر ایرانى 
به ســال85 و مجلس هفتم باز مى گردد. این طرح در 
دوره هاى هشتم و نهم مجلس تغییراتى پیدا کرد و در 
نهایت توسط شوراى نگهبان رد شد.در سال 97 دولت 
دوازدهم الیحه اى را به مجلس فرستاد تا به  موجب آن 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانى با مردان غیرایرانى 
بتوانند شناسنامه ایرانى دریافت کنند. این الیحه موافقان 
و مخالفانى داشت و هر کدام استدالل هاى خاص خود 
را داشتند تا آنکه سرانجام شوراى نگهبان آن را در مهر 
ماه سال 98 تأیید کرد و هم اکنون نیز وارد فاز اجرایى 

شده است.
معــاون اول رئیس جمهورى13 خرداد ماه ســال 99، 
آیین نامه اعطاى تابعیت ایران بــه فرزندان حاصل از 
ازدواج زنان ایرانــى با مردان خارجى را بــراى اجرا به 
وزارتخانه هاى کشور، اطالعات و امورخارجه و معاونت 
حقوقى رئیس جمهورى ابالغ کــرد و بعد از آن هیئت 
وزیران در اصالحیه قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانى با مردان خارجى، آیین نامه 
اجرایى نحوه اعطاى تابعیت به افراد مشمول این قانون 
را تصویب کرد. براســاس این آیین نامه، افرادى که از 
مادر ایرانى و پدر غیرایرانى متولد شده باشند مى توانند 

متقاضى اعطاى تابعیت باشند.
حدود 600 روز پیش «گیسو» بعد از چندین سال روى 
خوش زندگى را موقتًا دید. همه این کارها شــد تا او  و

 بچه هایش امیدوار شوند به اینکه باالخره داراى هویت 
مى شوند؛ اما با اینکه هم قانون اعطاى تابعیت ایرانى به 
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانى با مردان خارجى 
تصویب شــد و هم آیین نامه و شــیوه نامه اجرایى آن 
به تصویب رسید اغلب کســانى که مشمول این قانون 
بودند و با هزار ذوق مدارکشان را جمع و جور کرده بودند 

دستشان به جایى بند نشد.
«گیسو» فکر مى کرد اگر بچه هایش شناسنامه داشته 
باشند مى توانند مدرســه بروند و مثل دیگران عادى 

باشــند. مجهول الهویه هایى که با رفتــن نام مادر در 
شناسنامه هایشان مى توانستند نام و نانى داشته باشند. 

بچه هایى که حاال بى پدر مانده اند و بى هویت. 
چادر سیاه رنگ و رو رفته اش را مى کشد روى صورتش 
تا رنج سالیان دراز آشکار نشود. چادر به نرمى مى لرزد: 
«بچه هایم را با تیلیت نان و آب بزرگ کردم اما ســرم 
پیش غریبه و آشنا خم نشد. وقتى رفت، 7 تا بچه داشتم. 
نه کابل را بلد بــودم و نه جرأتش را داشــتم که بروم 

دنبالش. ولش کردم.» 
گیسو حاال از تکرار و ترس گریخته. جویده جویده حرف 
مى زند. به قول خودش پنج کالس بیشتر سواد ندارد. 
نهضت رفته. بعدها خیاطى یاد گرفتــه و با همان نان 
بخور و نمیر، زندگیش را این بار، بدون ترس گذرانده، در 
خانه اى کاهگلى، مانده از سالیان دور. حال بد «گیسو» 
را حاال فقط خودش مى فهمد. فکرهاى کج و معوجى 
که توى مغزش تاب مى خورد؛ بعد دلشوره مى شود براى 
آینده فرزندانش: «هیچکدامشان نه شناسنامه دارند و نه 

ورق هایى که هویتشان را ثابت کند.» 
آنها هنوز هم در حومه شــهر، در یک اتاق تو در تو 60 
مترى زندگى مى کنند که نه آشپزخانه دارد و نه حمام. 
مابقى خانه، تبدیل به خرابه شــده است و صاحب خانه 
ماهى 500 هزار تومان اجاره مــى گیرد. عاطفه، دختر 
بزرگ گیسو، بیشتر از سنش قد کشیده. از همان 8 سالگى 
وقتى که پدرش در یک صبح سرد، رفت و دیگر رنگش را 
ندیدند، او بزرگ شده و همانجا بدون اینکه هویتى داشته 
باشد، ترس هایش زیادتر شد و در جرگه 100 هزار نفرى 

قرار گرفت که شناسنامه ندارند. 
اسدا...، دومى است و امسال 18 سالش تمام مى شود. او 

هم بى شناسنامه و بى سواد است. عباس، چهارمى است، 
دستفروشى مى کند. سمیه، کنار مادر و خواهرانش تازه 
قالیبافى یاد گرفته. احمد و سوگل هم به همین ترتیب، 
هیچکدامشان تا کنون احوالشان ثبت نشده است. گیسو 
و بچه هایش هر کارى کرده اند تا به نتیجه برسند. او و 
هزاران نفر دیگر ضجه زده اند، التماس کرده اند، دلنگران 
شده اند اما بروکراسى ها اجازه نداده به هویتشان برسند. 
دست و پایشان را بسته و آنها از هفت خان رستم گذشته 
و نتوانسته اند پاســخ روشنى به حســرت بى هویتى 

بچه هایشان بدهند. 
آفت اجرا نشــدن قانون و نگاه بدبینانه به آنها بار گران 
دیگرى اســت که کنار دیگر دالیل، نگذاشته به آنچه 
مى خواهند برســند. آنها همچنــان در خم یک کوچه 
مانده اند و قوانین، سنگ هاى بزرگى شده و افتاده پیش 

پایشان تا آنها را توى آمارها جا بدهد.
بیــش از 80 هزار نفــر، متقاضى صدور شناســنامه به 
نام مادران ایرانى خویــش اند کــه در هزارتوى قانون 
گرفتار شــده اند. از این تعداد بیش از 50 هزار نفرشــان 
به 18 ســال نرســیده اند. 30هزار و 895 نفرشان هم 
18 ساله به باالهایى هســتند که در آمارهاى رسمى جا  
گرفتــه انــد. عددهــاى غیررســمى امــا تعــداد

 بى شناسنامه هاى بیشترى را نشان مى دهد. توى دایره 
این آمارهاى غیر مســتند، «گیســو» و بچه هایش هم 
جا گرفته اند. بى شناســنامه هایى که مادر ایرانى و پدر 
خارجى دارند، باالى 100 هزار نفر مى شــوند و در همه 
اســتان ها پراکنده اند. تهران و اصفهان دو کالنشهرى 
هستند که بیشتر به چشم مى آیند. ساکنان حاشیه این دو 
شهر اغلب در بن بست فقر گرفتارند و به واسطه نداشتن 

شناسنامه، از بسیارى از تســهیالت و حمایت ها به دور 
افتاده اند. مجهولینى که در سازمانى که یک قرن سابقه 
دارد جایى ندارند. با اینکه آیین نامه هاى جدیدى به قانون 
قبلى دوخته شد تا بســیارى از کودکانى که حاصل این
 ازدواج ها هستند به نان و نوایى برسند اما به هزاران علت 

گفته و نگفته این قشر بى هویت ماندند.
قرار بود قانون جدید، خیلى ها را نجات دهد؛ کسانى که 
مثل «گیسو» بدون اجازه قانون «بله» گفته بودند اما با 
وجود مشکالت زیاد، آیین نامه هاى فعلى هم کارى از 
پیش نبرد. قبل از قانون جدید و آیین نامه هایى که به آن 
پیوند خورد، ماده1060، ازدواج زن ایرانى با اتباع خارجى 
را به کســب اجازه مخصوص از طــرف دولت موکول 
مى کرد به طورى که تنها به فرزنــدان زنان ایرانى که 
با مجوز رســمى با مردان خارجــى ازدواج مى کردند و 
در ایران متولد مى شدند با رعایت شــرایط و مقررات، 
شناسنامه داده مى شد اما بسیارى از این ازدواج ها ناموفق 
بود و در اثر نبود آگاهى، به قوانین ومقررات اتباع خارجى 
و یا فروش دختران توسط پدران آنان صورت گرفته بود. 
نتیجه آن شد که این دختران، مدتى پس از ازدواج رها 
مى شدند و همسرانشان پس از مدتى به کشورشان باز 
مى گشــتند و آنها را با چند فرزند و با مشکالت عدیده 
روحى و روانى، اقتصادى و اجتماعى، به حال خود رها 

مى کردند.
قانون جدید تصویب شــد تا به داد رها شده ها برسد اما 
نرسید؛ فرآیندها، پیچیده و وقتگیر است. مرحله اول، ثبت 
نام در سایت اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجى است. 
ثبت نام که انجام شد نوبت به تماس دفتر کفالت(دفاتر 
خدمات اقامت و اشــتغال اتباع خارجــى) با متقاضى

 مى رسد. تماس که برقرار شد، استعالم از ثبت احوال 
در مورد اسناد سجلى مادران ایرانى به جریان مى افتد. 
ایرانى بودن مادران که مسجل شــد نوبت به بررسى 
مدارك مى رسد و اگر نقصى وجود داشته باشد به اطالع 
متقاضى مى رسد.  نقص مدارك که رفع شود، پرونده از 
دفتر کفالت به اداره کل امور اتباع مى رود و پس از انجام 
اســتعالم از مراجع امنیتى، اگر پاسخ این مراجع مثبت 
باشد، متقاضى به سمت دریافت گواهى عدم سوءپیشینه 
هدایت مى شــود و اگر در این مورد هم مشکلى وجود 
نداشته باشــد پرونده ها براى صدور شناسنامه به ثبت 
احوال فرستاده مى شود. روى هم رفته 10 مرحله پیش 
پاى متقاضیان دریافت شناسنامه قرار دارد که نوشتن 
شان آســان اســت، ولى گذر از یک مرحله به مرحله 
دیگر هفته ها و ماه ها زمان مى برد. اکنون ماه هاست 
«گیسو» و بخش بزرگى از مادران ایرانى و فرزندانشان 
که داشــتن شناســنامه را رؤیاى محقق شده خویش 
مى دانستند، در پیچ و خم این مراحل گیر افتاده و به ویژه 
از نقص مدارك رنج مى برند. آنها هم که نقص مدرك 
ندارند، بسته به اینکه در کدام شهر زندگى کنند و ادارات 
آن شهر تا چه حد سرعت عمل داشــته باشند، وضع و 

حالى متفاوت دارند. 
«گیســو» و بچه هایش حاال نه جــزو 30 هزار نفرى 
هستند که برایشان شناسنامه صادر شده است و نه جزو 
5000 نفر پشت نوبتى هستند که قرار است  شناسنامه دار 
شوند. آنها جزو جمعیت زیادى هستند که همچنان در 
خأل ناقص بودن مدارکشان مانده اند و گویا قرار است تا 

همیشه بى هویت بمانند. 
«گیسو» تمام قد اشــک مى ریزد: «عروس پنجشیر 
شــدم به زور پدرم. مرا فروختند به یک افغانى به بهاى 
مهریه اى که به نامم شــد، من اصــًال ندیده بودمش. 
اصًال نمى خواستم عروس بشــوم. درس مى خواندم. 
عضو کتابخانه بودم. نمى خواســتم. پــدرم این کار را 
کرد. مادرم راضى نبود، برادرهایم راضى نبودند به این 
عروسى. بختم شد سیاه. بخت بچه هایم هم ماند بین 

زمین و آسمان.»

مالك استان ها قانون است 
اینکه در برخى استان ها صدور شناسنامه براى فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانى با مردان خارجى به کندى 
پیش مى رود و روند طوالنى دارد، مالك عمل استان ها 
و مطابق مفاد مطرح شــده آیین نامه هایى اســت که 
مصوب شده است. شیوه نامه هایى که صرفًا براى رفع 
ابهامات استان ها در اجرا، تهیه و ارسال شده اما کماکان 
مالك عمل استان ها در دریافت پاسخ استعالم امنیتى، 

بر اساس مفاد ماده 13 آیین نامه است. 
با این تفاسیر کودکان و جوانان و زنانى که نتوانسته اند 
مدارکشان را تکمیل کنند، ته نشین قانونى مى شوند که 
براى آنها سودى نداشته است. آنها عمومًا یا کارگرانى 
مى شوند که دستفروشى مى کنند و یا جذب کارگاه هاى 
قالیبافى مى شوند و یا در زیرزمین هاى نمور، تبدیل به 
کارگران ارزانى مى شوند که با تجاوز و خشونت و هزاران 

آسیب دیگر روبه رو هستند.

قانون به داد بى شناسنامه ها نرسید 

کودکان عروس پنجشیر هویت ندارند 

باور بر این اســت که تورم فزاینده در کنار بیکارى رو 
به افزایش براى یک کشــور، هزینه هاى اقتصادى و 
اجتماعى در برخواهد داشت.برخى اقتصاد دانان عقیده 
دارند شاخص فالکت داراى رابطه مستقیمى با جرم و 
جنایت در جامعه است و روند تغییر این شاخص با فاصله 
حدود یک سال در شاخص جرم و جنایت تأثیر مى گذارد، 
برعکس شاخص فالکت، شــاخص ناامیدى که به اثر 
شاخص سهام بر نرخ خودکشى داللت دارد وقفه زمانى 

کوتاهترى میان دو نرخ را در نظر مى گیرد.
امروز طبق گفته مسئوالن در هشــت استان محروم 
کشور شــامل سیســتان و بلوچســتان، کهگیلویه و 

بویراحمد، ایالم، هرمزگان، خوزستان، کرمان، بوشهر 
و خراسان جنوبى شاهد بروز ســوء تغذیه کودکان زیر 

5 سال هستیم.
همچنین با وجود تبلیغات گسترده و طرح هاى مختلف 
در رابطه با افزایش ازدواج و فرزند آورى، این مسئله را 
شاهد هستیم که بسیارى از زیرساخت هاى اقتصادى 
الزم براى محقق شــدن این امور فراهم نیســت و در 
صورت ازدواج بســیارى از آن در تامیــن حداقل هاى 

زندگى با مشکل روبرو خواهند شد.
مســئله دیگرى که وجود دارد این است که طبق اصل 
31 قانون اساسى، داشــتن مسکن متناسب با نیاز، حق 

هر فرد و خانواده ایرانى اســت. دولت موظف اســت با 
رعایت اولویت براى آنها کــه نیازمندترند به خصوص 
روستانشینان و کارگران زمینه اجراى این اصل را فراهم 
کند. اما متاسفانه مسئله مسکن و اجاره آن براى بسیارى 

از جوانان تبدیل به یک کابوس شده است.
حدود 80 درصد جوان ها نمى توانند مســکن بخرند یا 
حتى اجاره کنند، زیرا در شرایط کنونى نرخ خط فقر به 
درآمد ماهیانه 12 میلیون تومان رسیده است، متوسط 
قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حدود 32 میلیون 
تومان در ماه است، اما درآمد سرانه ایرانیان زیر 6 میلیون 

تومان در ماه است.

معاون دانشجویى و فرهنگى وزیر بهداشت، 
درمــان و آموزش پزشــکى کاهش رشــد 
جمعیت را براى کشــور خطرنــاك توصیف 
کرد و گفت : کندى و توقــف در برنامه ریزى 
براى رشــد جمعیت غناى تمدن ایران را به

 خطر مى اندازد.
عباس شیراوژن افزود: برنامه ریزى براى رشد 
جمعیت ایران باید به موقع انجام شودچون در 
غیر این صورت خطرات زیادى براى مردم و 

جمعیت جوان کشور ایجاد خواهد شد.
وى با اظهار این که آمار ســالمندان کشــور 

رو به افزایش اســت و جمعیت ســالمند در 
سال هاى پیش رو به رقم بسیار باالیى افزایش 
خواهد یافت گفت: جامعه ما نیاز جدى به امید 
و نشاط دارد که باید با اجراى یک برنامه واقع 
بینانه زمینه خلق نشــاط و امیــد را در جامعه 

افزایش دهیم.
وى بیان کرد: خدمت رسانى در مناطق محروم 
باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد و 
با اجراى سیاســت هاى کالن علمى از رنج و 
محرومیت مردم در حوزه بهداشــت و درمان 

کاسته شود.

توقف رشد جمعیت، غناى تمدن ایران را 
به خطر مى اندازد

معاون اجتماعــى و فرهنــگ ترافیک پلیس 
راهور ناجا درباره بخشودگى جرایم دوبرابر شده 
رانندگى، اظهار کرد: براســاس پیشنهاد پلیس 
راهور در قانون بودجه 1400 مصوب شد جرایم 
معوق تا پایان ســال 99 که دوبرابر شده بود به 

مبلغ اصلى جریمه بازگردد.
سرهنگ عین ا... جهانى با اشاره اینکه رانندگان 
تا پایان دى ماه فرصت دارند اقدام به پرداخت 
جرایم گذشته خود کنند، ادامه داد: تمام جرایم 
دوبرابر شده تا پایان سال 99 در سیستم پلیس 
به اصل خود جریمه بازگشته و مى توانند از این 

فرصت استفاده کنند.
سرهنگ جهانى با تاکید براینکه به دلیل اینکه 

این فرصت در قانون بودجه لحاظ شــده است 
امکان تمدید آن به هیچ عنوان وجود ندارد، افزود: 
از رانندگان درخواســت داریم اگر مى خواهید 
از این شرایط اســتفاده کنید به دقیقه 90 آن را 
موکول نکنند و هرچه سریع تر اقدام کنند چراکه 
طبیعتا در روزهاى پایانى این مهلت، ســایت 
راهور 120 هم به دلیل حجم تقاضاها با مشکل 

روبه رو خواهد شد.
معاون اجتماعى و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 
ناجا خاطرنشان کرد: رانندگان مى توانند از طریق 
سایت راهور 120 و یا از طریق دفاتر پلیس 10+ 
«شناسه پرداخت» را دریافت کرده و با مراجعه به 

دستگاه ATM اقدام به پرداخت کنند.

جرایم رانندگِى دو برابر شده تا پایان 99
 به اصل خود برگشت

بروز سوء تغذیه کودکان در 8 استان محروم کشور 

مدیرکل دفتر سیاست گذارى و توسعه اشتغال وزارت 
کار با بیان این کــه حدود نیمى از درآمــد مردم ایران 
از مســیرهایى به دســت مى آید که الزامــا ربطى به 
فعالیت هاى شــغلى یا کارهاى رســمى آنها ندارد، به 
بازدید اخیر وزیر کار از نمایشگاه مشاغل مهارت محور 
کم سرمایه اشاره کرد و گفت: نمایشگاه مشاغل مهارت 
محور کم سرمایه در هفته گذشته توسط سازمان آموزش 
فنى و حرفه اى کشور برگزار شد و در این نمایشگاه بیش 
از صد شغلى که مى توان آنها را با سرمایه گذارى اندك 
بین یک تا ده میلیون تومان ایجاد کرد، معرفى شدند. 
وزیرکار نیز وقتى از این نمایشــگاه بازدید کرد، تاکید 
داشــت که هنوز هم مى توان با ســرمایه یک میلیون 

تومان، شغل ایجاد کرد.
طاها رمضانى در پاسخ به این سوال که چه شغل هایى را 
مى توان با سرمایه اندك یک تا ده میلیون تومان ایجاد 
کرد، اظهار داشت: باید توجه داشــت بخش زیادى از 
شغل هایى که با سرمایه کم ایجاد مى شوند، مشاغلى 

نیستند که بتوانند الزاما تمام درآمد مورد نیاز یک فرد را 
تامین کنند و او را به خودکفایى درآمدى برسانند. بنابراین 
نباید این طور گمان کرد که الزاما تمام مشاغلى که توسط 
کمیته امداد یا نهادهاى دیگر ایجاد مى شود، مى تواند 

افراد را از داشتن شغل دیگر بى نیاز کند.
وى در ادامه تاکید کرد: بیشتر مشاغلى که در نمایشگاه 
مشاغل مهارت محور کم سرمایه معرفى شدند، مشاغل 
مربوط به حوزه هاى صنایع دستى و هنرهاى مختلفى 
از جمله طراحى، نقاشى و سایر مهارت هایى بودند که 
در زمینه تولید کاالهاى کوچک به کار مى آیند. سازمان 
آموزش فنى و حرفه اى کشــور نیز این نمایشگاه را با 
این هدف برگزار کرد که ثابت کند هنوز هم مى توان با 

سرمایه گذارى زیر ده میلیون تومان، شغل ایجاد کرد.
رمضانى عنوان کرد: آمارهاى رسمى نشان مى دهد که 
حدود نیمى از درآمد مردم ایران از مسیرهایى به دست 
مى آید که الزاما ربطى به فعالیت هاى شغلى یا کارهاى 
رسمى آنها ندارد. بر این اساس مددجویان کمیته امداد 

نیز مى توانند عالوه بر درآمدزایى از طریق شغل هایى 
که این کمیته برایشــان ایجاد مى کنــد، درآمدهاى 
دیگرى را از مسیرهاى قانونى غیرشغلى براى خودشان 

فراهم کنند.

نیمى از درآمد ایرانیان ربطى به شغل هاى رسمى ندارد

دریا قدرتى پور
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گذرى بر اقدامات فرهنگى آبفاى استان اصفهان در مهـر و آبـان 1400
رونمایى از پوستر دومین جشنواره مجازى 

« خانواده آبى»

در مراسمى با حضور مدیرکل کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان از پوستر دومین 
جشنواره مجازى «خانواده آبى» رونمایى شد. این جشنواره را شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با شعار «خانواده شاد و سالم، پیشگام در مدیریت مصرف بهینه آب» برگزار کرد.

عالقه مندان به شرکت در این جشــنواره باید اعضاى یک خانواده بوده و آثار خود را در 
بخش هاى دابسمش، نمایش خانگى، نمایش عروسکى، عکس موبایلى و فیلم موبایلى با 
«موضوع مدیریت مصرف آب و مقابله با ویروس کرونا» حداکثر تا 15 آبان ماه سال جارى 

از طریق پیام رسان « واتس آپ» ارسال مى کردند.
بخش ویژه دومین جشنواره مجازى « خانواده آبى» با عنوان « پاى صحبت پدربزرگ ها و 
مادربزرگ ها» اختصاص به بیان حکایت ها، داستان هاى بومى هر منطقه براى کودکان 
داشت. گفتنى است در پایان این جشنواره از سه خانواده در هر بخش جشنواره با عنوان « 

خانواده دوستدار آب» تقدیر شد.

حضور 1500 کودك در غرفه کودکان دوستدارآب
همزمان با هفته جهانى کودك در حدود 1500کودك به همراه خانواده هاى شــان در 
غرفه "کودکان دوستدارآب" آبفاى استان اصفهان در گذر فرهنگى چهارباغ حضور یافتند.  
در  مدت چهار روز برپایــى این غرفه که از 18 تا 21 مهر ماه جارى و همزمان با ســى و 
چهارمین جشنواره فیلم هاى کودکان و نوجوانان اصفهان دایر بود، در حدود 1500 جلد 
کتاب شعر و قصه کودکانه،800  هدیه و 600 تاج کودکانه با شعار "من مراقب آب هستم" 

، میان بازدیدکنندگان توزیع شد.
همچنین یکهزار پوستر فراخوان دومین جشنواره خانواده آبی و مسابقه "خانواده دوستدار 
آب" در قالب 10 سوال چهارگزینه اي با موضوع "مدیریت مصرف آب " بین پدران و مادران 
توزیع شد. از دیگر فعالیت هاى مهمى که با مشارکت شرکت آبفاى استان اصفهان و کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان در غرفه "کودکان دوستدار آب" صورت گرفت؛ همایش 
نقاشی "آب یعنی زندگی" بود که در چهار محور "آب و محیط زیست"، "مدیریت مصرف 
بهینه آب"، "آب و نگاهی به آینده" و "آب و کشاورزي" برگزار شد.  در این رویداد هنرى، 
اعضاي نوجوان انجمن هنرهاى تجسمى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان به 

صورت گروهى نسبت به خلق 6 اثر ارزنده نقاشى اقدام کردند. 

آبفاى استان اصفهان دستگاه برتر در اقامه نماز 
شناخته شد

شرکت آبفاى استان اصفهان بر اساس طرح نظام جامع برنامه ریزي، نظارت، ارزیابی 
وتوسعه فرهنگ اقامه نماز، رتبه برتر در سال 1399 را کسب کرد.

در مراسمى همزمان با ایام ماه ربیع االول، با حضور حجت االسالم رنجبران، مدیر ستاد 
اقامه نماز استان و مشاور استاندار از شوراى فرهنگى آبفاى استان اصفهان تقدیر شد. 

در بخشى از متن تقدیرنامه از اهتمام به امر مقدس نماز و اجراى برنامه هاى مصوب 
و ابتکارى در ترویج و توسعه هرچه بیشتر فرهنگ اقامه نماز در شرکت آبفاى استان 

اصفهان تقدیر و تشکر شده است. 
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اهداى تندیس مدیرحامى کودك به مدیر عامل آبفاى 
استان اصفهان

به مناسبت هفته جهانى کودك، تندیس مدیر حامى کودك به مدیر عامل آبفاى استان 
اصفهان اهداء شد.

این تندیس را نیایش کلوشانى و ریحانه جیحانى به نمایندگى از کودکان تحت پوشش 
کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان به مهندس هاشم امینى مدیرعامل شرکت آب و 

فاضالب استان اصفهان اهداء کردند.
تندیس مدیر حامى کودك امسال ازطرف کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان کشور 
به دلیل انجام فعالیت هاى فرهنگى و آموزشى مرتبط با کودکان و نوجوانان به استاندار، 
شهردار اصفهان، شرکت آب و فاضالب ،شرکت سهامى ذوب آهن ، نیروى انتظامى و...... 

اهداء مى شود.
مدیر عامل آبفاى استان اصفهان پس از دریافت این تندیس گفت:  آینده درخشان و توسعه 
کشور منوط به تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه هاى مختف علمى ، فرهنگى 
و دینى است. امینى همکارى آبفا با کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان را در ترویج 
مصرف بهینه آب در جامعه بسیار موثر دانست و گفت:  در سال هاى اخیر  از طریق خانه 
فرهنگ آب همکارى خوبى بین آبفا و کانون در زمینه  برگزارى همایش ها و جشنواره ها با 

موضوع مدیریت مصرف صورت گرفته است.
امینى به برگزارى مهرواره بین المللى نقاشى اربعین اشاره کرد و گفت: آبفا به عنوان یکى 
از حامیان برگزارى  این  مهرواره بین المللى آمادگى دارد تا سال هاى آینده نیز در برگزارى 

این رویداد فرهنگى – مذهبى  نهایت همکارى داشته باشد.

بهبود بهره ورى با استقرار نظام آراستگى 
در محیط کار

 با استقرار نظام آراستگى در 15 منطقه از 38 منطقه خودگردان آبفاى استان اصفهان در 
حدود 20 درصد بهبود بهره ورى در محیط کار حاصل شده است. 

مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات شــرکت آب و فاضالب استان افزود:  در چند سال 
اخیر  اقداماتی در قالب طرح استقرار نظام آراســتگى محیط کار موسوم به 5s  به منظور 
مرتب سازى، پاکیزه سازى و سامان دادن محیط کار به اجرا درآمده که زمینه بهبود بهره 
ورى بین کارکنان را مهیا کرده است.    سعید ابوطالبیان  اقدامات انجام شده در زمینه پیاده 
سازى نظام آراستگى را شامل دو  محور سخت افزارى و  نرم افزارى عنوان و افزود: هدف 
ازاجراى  این نظام، حفظ، نگهدارى و استانداردسازى محیط کار در قالب  پاکسازى، نظم 
و ترتیب، نظافت، استاندارد سازى و انظباط است. وى با بیان این که رعایت این نکات در 
نهایت باعث پیشگیرى از اتالف هزینه و سرمایه مى شود اظهار داشت: کاهش چشمگیر 
خطاها و اشتباهات، افزایش عالقه کارکنان به محیط، باال رفتن سطح خالقیت افراد، بهبود 
وضع ظاهرى محیط، ارتقاء روحیه کارى و رضایت مندى شغلی از جمله دستاوردهاى مهم 
اسقرار این نظام است. مدیر دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات آبفاى استان اصفهان گفت: 
هم اکنون با نصب عالئم حسى در راه پله ها و ایجاد رمپ استاندارد، فضاى مناسبى  براى  
سهولت دسترسى جانبازان و معلولین به خدمات آبفا صورت گرفته است.  ابوطالبیان گفت: 
نظام آراستگى محیط کار سیستم بسیار ساده اى است که اساس آن را نظم و انظباط تشکیل 
مى دهد و در نهایت افزایش رضایت مندى متقاضیان را به همراه دارد. ابوطالبیان گفت: در 
حال حاضر فرآیند استقرار نظام آراستگى در 8 منطقه خودگردان دیگر نیز آغاز شده است 
و پیش بینى تا انتهاي سال 1402 همه 38 منطقه خودگردان آبفاى استان اصفهان تحت 
پوشش نظام آراستگی محیط کار(5s) قرار گیرند.  شایان ذکر است استقرار نظام آراستگى در 
آبفاى مناطق خودگردان نجف آباد، لنجان، مبارکه، فالورجان، گلپایگان، بهارستان، نایین، 
تیران و خمینى شهر به طور کامل اجرا شده و در مناطق اردستان، برخوار، جرقویه، دهاقان، 

سمیرم، شاهین شهر، شهرضا و فوالدشهر  نیز آغاز شده است. 

آشنایى دانش آموزان اصفهان با مدیریت مصرف آب 
از طریق شبکه شاد

از ابتداى شــیوع ویروس کرونا تاکنون 100 موشــن گرافى، 50 کلیپ و 20 انیمیشن با 
موضوع مدیریت مصرف بهینه آب از طریق فضاى مجازى براى دانش آموزان اصفهانى 

پخش شده است.
معاون پرورشى و فرهنگى اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: تولیدات 
فرهنگى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در شبکه آموزشى شاد که تمامى دانش 

آموزان، اولیاء و مربیان عضو آن هستند بارگذارى مى شود.
مهدى اسماعیلى به فعالیت 87 کانون فرهنگى تربیتى در سطح استان اصفهان اشاره کرد و 
گفت: این تولیدات همچنین در کانال ها و گروه هاى مجازى کانون هاى فرهنگى تربیتى 

توزیع مى شود تا اعضاى این کانون ها نیز با شیوه هاى صحیح مصرف آب آشنا شوند.
رئیس خانه فرهنگ آب آبفاى استان اصفهان نیز گفت: از اواخر سال 1398 و پس از شیوع 
ویروس کرونا، خانه فرهنگ آب با همکارى اداره کل آموزش و پرورش اقدام به آموزش 
دانش آموزان ازطریق فضاى مجازى کرد که با اســتقبال معلمان  و دانش آموزان روبه 
رو شده است. زهره تشیعى افزود: قبل از  شــیوع ویروس کرونا، ساالنه بیش از 50 هزار 
نفر از دانش آموزان مقاطع تحصیلى مختلف با حضــور در خانه فرهنگ آب از نزدیک با
 روش هاى صحیح مصرف آب، استفاده از شیرآالت کاهنده و چگونگى بازچرخانى پساب 

آشنا مى شدند که امیدوارم این روند دوباره از سرگرفته شود.
وى گفت: آبفاى استان اصفهان آموزش 950 هزار دانش آموز در زمینه مدیریت مصرف 

آب را از طریق فضاى مجازى و شبکه شاد دنبال مى کند. 

آغاز ویژه برنامه هاى سیزدهمین جشنواره 
«نخستین واژه آب»؛  «سه شنبه هاى شادابى» 

و«پرسش شادابى»  

با حضور مدیرعامل آبفا و معاون پرورشــى فرهنگى اداره کل آموزش و پرورش اســتان  
اصفهان، ویژه برنامه هاى سیزدهمین جشنواره «نخســتین واژه آب»؛ «سه شنبه هاى 

شادابى» و«پرسش شادابى» آغاز شد.  
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ضمن ابراز خرسندى از برگزارى حضورى 
این مراسم پس از دو سال از شیوع ویروس کرونا، گفت: در دهه اخیر فعالیت هاى فرهنگى 
بسیارى در زمینه مدیریت مصرف بهینه آب براى گروه هاى مختلف در استان اصفهان 
انجام شده است.  هاشم امینى ابراز امیدوارى کرد در آینده نیز با همکارى آموزش و پرورش 
و کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان، این روند همچنان ادامه داشته باشد زیرا براى 

تامین پایدار آب شرب باید فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه نهادینه شود.
وى به میزان بارندگى ها  در سال آبى گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته میانگین بارش 
در حوضه آبریز زاینده رود 820 میلى متر بود در حالى که میانگین بلند مدت بارش در این 
حوضه  1400 میلى متر بوده است، بنابراین  مدیریت مصرف، راهکار اصلى غلبه بر بحران 

کم آبى در استان است.
مدیرعامل آّبفاى استان اصفهان مدیریت مصرف را مختص تمام بهره برداران زاینده رود 
دانست و بیان کرد: کشاورزان، صنعت گران و مردم باید مدیریت مصرف آب را همواره مد 

نظر قرار دهند تا دسترسى پایدار به این نعمت الهى هموار شود.
وى افزود: اقلیم کشور و استان اصفهان خشک اســت و در نتیجه مردم باید سازگارى  با 
کم آبى را ســر لوحه کار خود قرار دهند.  امینى گفت: در این زمینه آبفاى استان اصفهان 
برنامه هاى فرهنگى متنوعى براى تمام مقاطع تحصیلى در دستور کار دارد که در طول 
سال تحصیلى اجرا مى شود. در پایان این مراسم زنگ آب به صدا درآمد و ویژه برنامه هاى 
سیزدهمین جشنواره «نخستین واژه آب»، «سه شنبه هاى شادابى» و «پرسش شادابى» 

به صورت رسمى آغاز شد. 

تجلیل از برگزیدگان فراخوان ساخت انیمیشن و 
کلیپ مدیریت مصرف بهینه آب

در مراسمى از برگزیدگان فراخوان ساخت انیمیشن، موشن گرافى و کلیپ مدیریت مصرف 
بهینه آب شرکت آبفاى استان اصفهان تجلیل شد.

در این مراسم که در حاشیه آیین پایانى مهرواره بین المللى نقاشى اربعین برگزار شد با اهداى 
لوح تقدیر و جوایز نقدى از 10 اثر برگزیده این فراخوان قدردانى به عمل آمد.

این فراخوان را روابط عمومى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، خردادماه امسال با 
هدف شناسایى هنرمندان عالقه مند به موضوع مدیریت مصرف آب منتشر کرده بود که 
پس از بررسى و داورى، انیمیشن هاى"آب مجازى" ساخته میالد براتى و "آب سالم" ساخته 
مشترك آیت نادرى و عاطفه سادات حسینى به عنوان آثار برتر انتخاب شدند. در این بخش 
همچنین موشن گرافى"آب و زندگى" ساخته بهنام معتمدى شایسته تقدیر شناخته شد. 
در بخش کلیپ بزرگساالن نیز آثار "تنگ ماهى" ساخته جواد استکى و "قبض آب" ساخته 
على مهیارى و در بخش کلیپ خردساالن آثار محمد ارسالن جنگروى، آسنا جنگروى و 

یونس پورپیرعلى قابل تقدیر شناخته شدند.
در بخش فوتو کلیپ و دابسمش نیز آثار اکرم یوسفى، حانیه رحیمى و محمد امین رحیمى 

به عنوان آثار قابل تقدیر معرفى شدند.

تقدیرآبفاى استان اصفهان از رابطان روابط عمومى 
آموزش و پرورش و کانون پرورشى فکرى 

کودکان و نوجوانان 

در مراسمى از 95 نفر از معاونان، مدیران و رابطان روابط عمومى آموزش و پرورش و کانون 
پرورشى فکرى کودکان و نوجوانان استان اصفهان که در اجراى برنامه هاى آموزشى و 

فرهنگ سازى مصرف بهینه آب با آبفاى استان اصفهان همکارى دارند، تجلیل شد. 
این تقدیر در حاشیه نشســت هم اندیشــى مدیران و روابط عمومى هاى شرکت آب و 
فاضالب، اداره کل آموزش و پرورش و کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان استان 
اصفهان که با محوریت اجراى برنامه هاى فرهنگى و آموزشى مدیریت مصرف آب برگزار 
شد صورت گرفت.  معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفاى استان اصفهان در این نشست 
به اقدامات فرهنگى، فنى، قانونى و تعرفه اى آبفاى استان اصفهان در مدیریت مصرف آب 
اشاره کرد و گفت: همکارى با آموزش و پرورش و کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان، 
بخشى از اقدامات فرهنگى است که با هدف آموزش نونهاالن و نوجوانان برنامه ریزى شده 
است. محسن صالح افزود: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان از همه فعاالن فرهنگى 
و نهادها براى  فرهنگ سازى و تغییر رفتار مصرف آب،  در خواست همکارى و تعامل دارد.

 در ادامه این جلسه معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
باید در تمام پایه هاى آموزشى، نگرش مصرف آب در بین دانش آموزان تصحیح شود و در 

این راه بهتر است از فضاى فناورانه و ظرفیت فضاى مجازى بهره مند شد.
لیال سادات ابطحى ادامه داد: باید در فضایى مملو از شادى و نشاط، دانش آموزان را نسبت به 
مصرف بهینه آب ترغیب کرد.  وى گفت: آموزش مصرف بهینه آب باید ساختارگرایانه باشد 
تا کودکان و نوجوانان بتوانند آن چه را که مشاهده مى کنند به عنوان یک درس بیاموزند. 

مدیرکل کانون پرورشى فکرى کودکان و نوجوانان استان اصفهان نیز گفت: کودکان و 
نوجوانان بهترین رســانه براى انتقال مفاهیم مصرف بهینه آب به دیگر قشرهاى جامعه 

هستند و این امر مستلزم آموزش صحیح مصرف آب به آن هاست. 
نسرین باباپور افزود: در سال هاى اخیر، همکارى و تعامل سازنده میان آبفا و کانون پرورش 
فکرى کودکان و نوجوانان باعث ترویج فرهنگ صحیح آب در بین کودکان و نوجوانان 

شده است.
وى افزود: کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان استان اصفهان با بهره مندى از ظرفیت 
هنرى  و علمى که در اختیار دارد آماده همکارى بیشتر با آبفا در زمینه ترویج فرهنگ صحیح 

آب در جامعه است. 
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