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60 درصد زنان تحصیل کرده ایرانى بیکارندآمار مبتالیان به اومیکرون در اصفهان  به77 نفر رسید«شکرستان» به نوروز 1401 مى رسدکشف بزرگترین مجموعه مذهبى ایران باستان بازیکنى از آکادمى کیا در فوتبال اروپا اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

مقایسه هزینه 
خانوارها در طول 

40 سال گذشته 

مطالعه روى 5000 بیمار کرونایى در اصفهان
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هیچ معلمى 
در تجمع پنجشنبه 
بازداشت نشد

بررسى گزارش هاى رسمى مرکز آمار از متوسط 
هزینه خانوار ایرانى از سال 1359 تا االن جالب توجه 

است.
بر این اساس متوسط هزینه کل یک سال خانوار 

شهرى در سال 1359 معادل 54 هزار و...

مدیر روابط عمومى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان بازداشت تعدادى از معلمان را در 

تجمع روز پنجشنبه تکذیب کرد.
محسن ژیان پور اظهار داشت: همکاران ما پس 
از گفت وگو و مطرح کردن خواسته هایشان، 
بازگشتند و تا لحظه آخرى که ما شاهد بودیم 
هیچ معلمى در این تجمع بازداشــت نشــده 

است.
او خاطرنشان کرد: وزارتخانه آموزش و پرورش 
نیز پیش تر اعالم کرد که هیــچ معلمى به دلیل 

مشکالت و خواسته هاى...

مادران اجاره اىمادران اجاره اى
رحم اجاره اى، تجارتى کهرحم اجاره اى، تجارتى که

 تا  تا 8080 میلیون تومان آب مى خورد میلیون تومان آب مى خورد
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همکارى پژوهشکده قلب و عروق اصفهان با دانشگاه واشنگتن  درباره تبعات ابتال به کووید19

شمسایى: آمدم بسوزم تا بسازم 
براى بعدى ها!

وحید شمســایى در خصوص انتخابش به عنوان سرمربى تیم ملى فوتسال 
گفت: آقاى ناظم الشــریعه زحمات زیادى کشــیدند و در مقطعى هم نتایج 
درخشانى کســب کردند ولى یک تیم ثابت از 2010 حدوداً تا امروز در تیم 
ملى حضور داشتند و تغییر نسل نداشــتیم و االن در این دوره به اصطالح ته 

دیگش به ما رسیده و ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

فوالد مبارکه 
به منشأ تحوالت بنیادین 

در اقتصاد و صنعت 
کشور مبدل شده است

مدیرعامل فوالد مبارکه:

کیسه هواى  «ارابه هاى مرگ» باز نمى شود؟
نقش خودروسازان در تصادف زنجیره اى جاده بهبهان
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 مهدى آقاى گل  مهدى آقاى گل 
مى شود؟مى شود؟

فرصت طالیى طارمى؛ فرصت طالیى طارمى؛ 

استاندار در نخستین سفر شهرستانىاستاندار در نخستین سفر شهرستانى
 به شهرضا تاکید کرد؛ به شهرضا تاکید کرد؛

اولویت،اولویت،
حمایت از حمایت از 

صنایع صنایع 
نیمه تعطیلنیمه تعطیل

 استان
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رئیس جمهور:رئیس جمهور:

 تورم مردم  تورم مردم 
و علما را و علما را 

نگران نگران 
کرده استکرده است
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در گفتگویى با 
هالیوود ریپورتر 
مطرح شد؛

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) در نظر دارد یک دستگاه اتوبوس بیابانی پیشرو 
دیزل مدل 1390 (میدل باس 34 نفره) خود را ، از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی 
واجد شــرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج  این آگهی به مدت 10 روز کاري 
جهت بازدید و دریافت اســناد مزایده به اداره پشــتیبانی و تجهیزات دانشگاه واقع در اصفهان، 
خیابان جی شــرقی ، ارغوانیه ، بلوار دانشگاه ، ساختمان اداري اندیشــه ، طبقه دوم یا به سایت

 www.khuisf.ac.ir  مراجعه نمایند.
1- ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دانشگاه به مبلغ 500/000/000 ریال معادل ( پنجاه میلیون 
تومان) و یا فیش واریزي به حساب شماره شبا IR970190000000115860566002 بانک صادرات به 

نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
 IR970190000000115860566002 2-   واریز فیش بانکی به مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره شبا

بانک صادرات به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) بابت خرید اسناد مزایده
3-  دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4-هزینه درج آگهی و کارشناسی دادگستري بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

آگهى مزایده

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان در نظر دارد موارد زیر را از 
طریق فراخوان عمومى به فروش برساند. 

ـ سه پالك زمین با کاربرى تجارى واقع در بلوار ارم و معلم شهر جدید 
مجلسى (جنب دبستان البرز) 

ـ پالك مسکونى شماره 640 واقع در بلوك 233 اراضى شرق بهارستان 
متقاضیــان براى کســب اطالعــات بیشــتر مى تواننــد از تاریخ 
 www.bonyadmaskan-isf.ir شنبه 1400/10/25 به آدرس اینترنتى

مراجعه نمایند.

تجدید آگهى فراخوان عمومى چاپ دومچاپ دوم

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

روابط عمومى و اطالع رسانى دانشگاه آزاد اسالمى واحد اصفهان (خوراسگان) 

 استاننناس
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گدرگفتگدر گفتگ
رهالیوودر هالیوودرالیوو
رمطرمطر

امیر جدیدى امیر جدیدى 
چگونه بهچگونه به
  «قهرمان»  «قهرمان»
 رسید؟ رسید؟

وحید
گفت
درخ
ملى

دیگش

ن
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از مجلس صداى استیضاح بلند شده است، از استیضاح 
وزیر صمت و وزیر بهداشت گرفته تا وزیر کار؛ حاال این 
سئوال مطرح مى شود که آیا با ســونامى استیضاح ها 

مواجه هستیم.
عضو فراکســیون اکثریت مجلس درباره کلیدخوردن 
چندین طرح استیضاح در مجلس گفت: على رغم اینکه 
نمایندگان با دولت همســو هستند اما چک سفیدى هم 
امضا نکردند، هر جا ببینیم کــه دولت از اهداف انقالب 
و رســیدگى به مطالبات مردم زاویه گرفته از ابزارهاى 

نظارتى خود استفاده خواهد کرد.
به گفته ولى اســماعیلى، تا االن بحث هایى که درباره 

اســتیضاح وزرا در مجلس مطرح شده، جنبه حاشیه اى 
داشــته، یعنى هیچ کدام از این طرح ها به هیأت رئیسه 
تقدیم نشــده اســت. در واقع نمایندگان فقط در قالب 
مصاحبه به موضوع اســتیضاح اشاره کردند و هیچ کدام 

طرح ها روال آیین نامه اى خود را طى نکرده است.
عضو فراکسیون اکثریت مجلس درباره وقوع استیضاح 
وزرا تا پایان سال 1400 گفت: بعید مى دانم استیضاحى 
قبل از عید اتفــاق بیفتد. معموال به هــر دولت فرصت 
6 ماهه اى داده مى شــود تا وزرا و مسئوالن اجرایى جا 
بیفتند. تاکنون هر صحبتى درباره اســتیضاح وزرا شده 

جنبه هشدارى داشته است.

رئیس جمهور تورم را نگرانى مردم و علما دانســت و با 
بیان این که این مساله در اولویت دولت قرار گرفته است، 
گفت: تورمى که تجربه مى کنیم در 70 ســال گذشته 
بى سابقه بوده، اما سیر نزولى تورم آغاز شده  و اگر همه 
کمک کنند زمینه براى تغییر و کاستن از مشکالت فراهم 

شده است و همه باید کمک کنند.
آیت ا... سیدابراهیم رئیسى  در ارتباط زنده با دوازدهمین 
اجالسیه جامعه مدرسین و علماى بالد اظهار داشت: ما 
در دولت تالش مى کنیم تا عقــب ماندگى ها را جبران 
کنیم، به نظرات حوزه هاى علمیه و ارشاد علما نیاز داریم، 
حوزه هاى علمیه و روحانیــت مى توانند اتاق فکر دولت 

باشد، به دولت کمک کنند و پشتیبانى نمایند تا بتوانیم 
کارها را به سامان برسانیم.

وى اضافه کرد: دشمن به دنبال ناامید سازى مردم است، 
اما ما در عمل و اجرا تالش داریم مردم را امیدوار کنیم، 
شــما علماى محترم هم کمک خواهیم کرد و هم دعا 

خواهید کرد.
رئیس جمهور افزود: در حالى که برخى تصور مى کردند 
ما نمى توانیم منابع خود را تأمین کنیم به لطف خدا هم 
صادرات نفتى و هم غیر نفتــى را دنبال مى کنیم، میزان 
صادرات نفتى ما خوب اســت و ما در این زمینه نگران 

نیستیم.

صحبت درباره استیضاح ها 
زنگ هشدارند

 تورم مردم و علما را نگران 
کرده است

مادر زن جناب شهردار 
پست گرفت!

جواد حمیدى راورى در حکمى    برترین ها|
«مادر همسر» خود را به عنوان مشاور امور بانوان و 
خانواده شهردارى بجنورد منصوب کرده است!  در 
روزهاى گذشته مراسم معارفه وى به عنوان مشاور 
شهردار بجنورد در شهردارى برگزار و مادر همسر 
آقاى شهردار کار خود را نیز در شهردارى بجنورد 
آغاز کرده است. گفته مى شود مادر همسر شهردار 

بجنورد یک معلم بازنشسته است. 

شوت پرسپولیس به 
دروازه صندوق هنر!

باورش ســخت اســت    سینماروزان|
ولى مدیرعامل صندوق اعتبارى هنر وارد هیات 
مدیره باشگاه پرسپولیس شده است! اینکه چطور 
مى شود مدیر تازه صندوقى به نام هنر که اعضایش 
با ده ها مشکل معیشتى روبرویند وارد هیات مدیره 
باشگاهى شود که جزو باشگاه هاى بدهکار دولتى 
است، جاى پرســش دارد. آیا بناست با موجودى 
صندوق هنر، بدهى هاى پرســپولیس پرداخت 

شود؟!

«قهرمان» در فهرست 
اسکار انگلیسى ها

  ایسنا| آکادمى فیلــم بریتانیــا (بفتا) 
فهرســت نامزدهاى اولیه جوایز ســاالنه خود را 
اعالم کرد و فیلم سینمایى «قهرمان»، یکى از 15 
فیلم در شاخه بهترین فیلم خارجى است. در این 
لیست نام فیلم ژاپنى که گلدن گلوب را از قهرمان 

ربود هم به چشم مى خورد.

افتتاح اولین هتل درجهان 
براى شترها 

نخستین هتل شــترها در    خبر فورى|
جهان در عربستان سعودى شــروع به کار کرد. 
رســانه هاى محلى این کشــور گــزارش دادند 
این هتل 120 اتاقــه که تاتمان نــام دارد آماده 

خدمات رسانى به شترها است.

مصرف فلفل دلمه اى کم شد
رئیــس اتحادیه بار فروشــان خاطر    ایلنا|
نشان کرد: برخى اظهار نظرهاى غیرکارشناسى 
بعد از مرجوع کردن فلفل دلمه اى از روسیه، ترس 
مصرف میوه و این محصول را در مردم ایجاد کرده 
بطورى که خرید فلفل دلمه اى 60 درصد کاهش 
یافته است. به گفته مصطفى دارایى نژاد، قیمت 
تمام شــده فلفل دلمه اى کیلویى 15 هزار تومان 
تمام شده و این در حالى است که این محصول در 

میدان تره بار کیلویى 5 هزار تومان خریدار ندارد.

اولین فرمان
مرکز ارتباطــات و امور بین    سایپانیوز|
الملل  گروه خودروسازى سایپا از دستور مدیرعامل 
و هیات مدیره جدید این گروه براى عدم چاپ بنر 
تبریک انتصاب در رسانه ها و ارسال گل از سوى 
دستگاه ها و اشــخاص حقیقى و حقوقى خبر داد. 
مدیرعامل گروه خودروســازى سایپا در راستاى 
نهادینه شــدن فرهنگ دورى از تشریفات غیر 
ضرور و نیز اســتفاده بهینه از منابع این دستور را 

صادر کرده است.

این کجا و آن کجا؟
  برترین ها| انتشــار تصاویرى از وضعیت 
دریاچه ارومیه در بین ســال هاى 1378 و 1400 
و کم آب شدن آن در شبکه هاى اجتماعى بازتاب 
فروانى داشته است. فعاالن محیط زیست معتقدند: 
زمین هاى اطراف دریاچه ارومیه توسط چاه هاى 
حفارى شده متعدد، تبدیل به آبکش شده است و 
با آبکش که نمى توان به دریاچه ارومیه آب رساند.

آمار عجیب درباره 
فرارسرمایه 

  روزنامه اعتماد |خروج حــدود 6 میلیارد 
دالر سرمایه در 6 ماهه نخست ســال جارى یکى 
از مهم ترین داده هایى اســت که در گزارش بانک 
مرکزى مى توان یافت. در 6 ماهه نخست سال جارى 
نیز مانند تمام ماه هاى ســال هاى 96 تــا 99، تراز 
حساب ســرمایه منفى بوده؛ تا آخر تابستان بیش از 
6 میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شده که حتى از 
مدت مشابه سال 99 نیز بیشتر است. تا تابستان سال 
گذشته 3 میلیارد و 892 میلیون دالر کل سرمایه اى 
بود که از کشــور رفته بود. نکته در این اســت که 
خروج بیش از 6 میلیارد دالر ســرمایه از کشــور در 
6 ماه، تقریبا به اندازه کل خروج سرمایه در سال 99 

است.

ما تضمین نمى دهیم
ند پرایس سخنگوى وزارت خارجه    انتخاب |
آمریکا در پاسخ به ســوالى درباره دادن تضمین به 
ایران درباره خارج نشدن دولت بعدى آمریکا از توافق 
اظهار داشت در دیپلماســى و امور بین الملل چیزى 
به نام تضمین وجود ندارد. ما مى توانیم براى دولت 
کنونى آمریکا صحبت کنیم. این دولت آمادگى خود 
را براى بازگشت به پایبندى کامل به برجام و حضور 
در آن اعالم کرده است تا زمانى که ایران نیز اقدام 

مشابه انجام دهد.

مشورت درباره 
سفر روسیه

  عصر ایران | در آستانه ســفر رئیس جمهور 
کشورمان به روسیه، ســید ابراهیم رئیسى جمعى از 
کارشناسان و سیاستمداران را به مشورت فراخواند. 
با توجه به اهمیت سفر که بسیارى از کارشناسان آن 
را فراتر از یک سفر رسمى متعارف مى دانند، رئیس 
جمهور پیش از عزیمت به روســیه تصمیم گرفته با 
تنى چند از سیاســتمداران و نظامیان مشورت کند. 
افراد دعوت شــده براى مشــورت عبارتند از :على 
الریجانى، کمال خرازى، على اکبر والیتى، ســعید 
جلیلى، سردار محمد باقرى، رئیس ستاد کل نیروهاى 
مسلح و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه. سیاست 
نگاه به شــرق و تقویت روابط با روســیه و چین در 
ســال هاى اخیر بخش مهمى از سیاســت خارجى 

جمهورى اسالمى شده است.

از لحاظ تربیت خطیب 
فقیریم

. ســبحانى  . .   خبرگزارى حوزه | آیــت ا
 با تاکید بر اینکه مــا نباید محصــل مادام العمر در 
حوزه داشته باشــیم، گفت: معنا ندارد که مادم العمر 
افرادى مشــغول تحصیل باشــند، باید افرادى که 
شایســتگى دارند مقدمــات هجرت شــان فراهم 
شــود این مســئله به تقویــت پایه هــاى ایمانى 
جامعه و انقــالب کمک مى کند. ایــن مرجع تقلید 
با اشــاره به اینکــه ما به لحــاظ خطبــا در فقر به 
ســر مى بریم، اظهار داشت: فقه اســالمى کمال 
ماســت، اما در کنار فقه، تبلیغ هم الزم است، باید 
نســبت به خطابه و منبر رشــته خاصى تأســیس 

شود.

ریاض 
به دنبال برنامه اتمى

«عبدالعزیر بن سلمان» وزیر انرژى    فارس |
عربستان سعودى در کنفرانسى در خصوص معدن 
که در ریاض برگزار شــد، به ذخایر اورانیوم در این 
کشــور اشــاره کرد. وى گفت: دنبال توسعه برنامه 
اتمى خود هستیم و درباره این موضوع واقعا صریح 
خواهم بود. ما مقادیر زیادى اورانیوم داریم و باید از آن 
بهره بردارى کنیم. از شرکاء جهت بهره بردارى از این 
ذخایر و توسعه آن با باالترین درجه شفافیت کمک 
خواهیم گرفت و براى اســتفاده کامل از آن به جنبه 

تجارى خواهیم رسید.

خبرخوان

بررسى گزارش هاى رسمى مرکز آمار از متوسط هزینه 
خانوار ایرانى از سال 1359 تا االن جالب توجه است.

بر این اساس متوسط هزینه کل یک سال خانوار شهرى 
در سال 1359 معادل 54 هزار و 600 تومان بوده است. 
یعنى 40 سال پیش یک خانوار به طور متوسط چهار هزار 
و 550 تومان در ماه پول خرج مى کرده است. این عدد 

در سال پایانى جنگ به 15 هزار تومان در ماه مى رسد.

سال 76 که دولت ســازندگى به پایان رسیده متوسط 
هزینه خانوار در ماه معادل 111 هزار و 200 تومان بوده 
است. این عدد در سال 84 که با پایان دولت اصالحات 

همراه است، تا 493 هزار و 700 تومان پیش مى رود.
سال 92، همزمان با پایان کار دولت محمود احمدى نژاد 
متوسط هزینه یک خانوار در ماه به یک میلیون و 716 

هزار تومان افزایش پیدا مى کند.

آخرین گزارش رســمى مرکز آمار به سال 1399 تعلق 
دارد و بر اساس آن مى توان متوســط هزینه کل سال 
خانوار ایرانى را رقم 62 میلیــون و 140 هزار تومان و 
ماهى پنــج میلیون و 178 هزار تومــان درنظر گرفت. 
اگر تورم را حدود 40 درصد درنظر بگیریم، این عدد در 
ســال 1400 به حدود هفت میلیون و 250 هزار تومان 

خواهد رسید.

ابراهیم رئیســى رئیس جمهور کشور ظرف چند روز آینده 
با دعوت رسمى والدیمیر پوتین به مسکو سفر مى کند.

دولت رئیسى از ابتدا نیز سیاست اصولى خود را توجه بیشتر 
به همسایگان و کشورهاى دوست اعالم کرده  بود و در این 
میان نگاه به شرق به عنوان یک راهبرد مهم مورد توجه 
قرار داشت. سفر به تاجیکستان و عضویت در شانگهاى و 
سفر به ترکمنستان و حضور در اجالس اکو نیز در همین 

راستا بود.
حاال خبر رسیده که به زودى باید شــاهد حضور رئیسى 
در کرملین نیز باشیم. این سفر دومین سفر مقامات ارشد 
کشورمان به روسیه در یک سال گذشــته است. پیش از 

این محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــوراى اسالمى 
نیز راهى مســکو شــده بود. اما در میان گمانه زنى هاى 
رسانه اى، شنیده ها حاکى از آن است که قرار شده در این 
ســفر تفاهمات و توافقات مهمى بین تهران و مسکو در 

حوزه هاى انرژى، اقتصاد و مالى شکل بگیرد.
از دیگر موضوعات مهم در این سفر دیدار روساى جمهور 
است که به نظر مى رســد با توجه به رویه معمول پوتین، 
طوالنى مدت باشد و طیف وسیعى از موضوعات را شامل 
شود. از سوى دیگر مذاکرات ایران و 4+1 در وین همزمان با 
این سفر با حضور ایران و روسیه ادامه دارد و مى توان امیدوار 
بود سفر رئیســى و رایزنى هایش با پوتین در آن مذاکرات 

هم موثر باشد. یکى از گمانه زنى ها درباره تعامالت ایران 
و روســیه در هفته هاى اخیر که مورد توجه رســانه هاى 
بین المللى بوده موضــوع خریدهاى نظامى ایران از جمله 
سامانه هاى پدافندى و هواپیماهاى جنگى سوخو 35 است 
و این احتمال وجود دارد که قراردادهاى نظامى نیز در این 

سفر نهایى شوند.
اگرچه برخى این گمانه را نیز مطرح کرده بودند که ســند 
همکارى هاى جامع 20 ساله ایران و روسیه نیز در سفر آینده 
رئیسى به مسکو  نهایى خواهد شــد اما گویا امضاى سند 
20 ساله به این سفر نخواهد رسید و هنوز مراحلى را براى 

تکمیل شدن در داخل کشور نیاز دارد.

خبر استعفاى مدیرعامل جدید پتروشیمى خلیج فارس 
از سمت خود صبح روز پنجشــنبه منتشر و پس از مدت 

کوتاهى تکذیب شد.
20 دى ماه بود که على عســگرى رئیس سابق رسانه 
ملى، از سوى رحمتى، رئیس هیات مدیره  شرکت صنایع 
پتروشیمى خلیج فارس به عنوان مدیرعامل این شرکت 

منصوب و جایگزین جعفر ربیعى شد.
اما بعد از حواشــى انتصاب او به این ســمت ، صبح روز 
پنجشنبه باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داد عبدالعلى 
على عسگرى در نامه اى به هیات مدیره هلدینگ خلیج 
فارس ضمن تشکر از اعتماد آنان اعالم کرده در احترام 
به افکار عمومــى، از پذیرش مســئولیت مدیر عاملى 

انصراف داده اســت. این در حالى است که پس از مدتى 
على عسگرى این خبر را تکذیب کرد.

آنگونه که فارس گزارش داده او گفته است: خبر استعفایم 

که از سوى برخى رسانه ها منتشــر شده جعلى است. او 
گفته: کار را با قدرت آغاز کرده ایم و جلســات را از اولین 
روز کارى شروع و براى تحول در این مجموعه اقتصادى 

برنامه داریم.
على عسگرى به باشگاه خبرنگاران جوان هم گفته است: 
استعفاى من از سمت مدیرعامل پتروشیمى خلیج فارس 
کامل دروغ و جعلى اســت. این خبر صحت ندارد و من 
هیچ نامه اى به مبناى اســتعفا به هلدینگ خلیج فارس 

ارسال نکردم.
این رسانه مدعى شده است، ســاعتى قبل از گفتگو با 
رئیس سابق صداوسیما خبر اســتعفاى او از سوى یک 

منبع آگاه تایید شده بود.

تصادف زنجیره اى حدود 60 خودرو در محور بهبهان –
رامهرمز در هفته گذشته با پنج فوتى و 41 مصدوم همراه 
بود. روز چهارشنبه رئیس پلیس راهور اعالم کرد که در 
هنگام بروز این حادثه، کیســه هوا یــا ایربگ هیچ یک 
از خودروها باز نشده است. مســئولیت خودروسازان در 

تصادف جاده بهبهان چیست؟
صبح روز دوشنبه 20 دى، رســانه ها از حادثه اى تلخ در 
خوزســتان خبر دادند. تصادف زنجیره اى 59 خودرو در 
نزدیکى بهبهان، پنج هم وطن را به کام مرگ فرستاد و 41 
نفر را راهى بیمارستان کرد. آن روز عامل اصلى تصادف 
جاده بهبهان بى احتیاطى رانندگان اعالم شــد؛ همان 
بهانه همیشگى خطاى انسانى. مسئوالن، مه گرفتگى 

و سرعت زیاد رانندگان را در این حادثه دخیل دانستند.
اما با گذشت دو روز، رئیس پلیس راهور کشور به واقعیت 
دیگرى اشاره کرده اســت؛ موضوعى که عامل تصادف 
جاده بهبهان نیست اما احتماال، در آمار باالیى فوتى ها و 
مصدومان آن نقش داشته است. کمال هادیانفر با انتقاد 
از کیفیت خودروهاى داخلى گفته است که در این حادثه، 

ایربگ هیچ خودرویى باز نشده بود.
او خودروهاى تولیدى را «ارابه مرگ» نامیده و از اینکه 
استانداردها کنترل نمى شــوند و وزارت صمت نظارت 

دقیقى بر موضوع ندارد، گالیه کرده است.
رئیس پلیس راهــور همچنین تاکید کــرده که «باید 
خودروسازها در این حادثه به مراجع قضائى معرفى شوند. 
اینکه بگوییم رانندگان در حادثه بهبهان دقت نداشته اند، 
درست است اما سازمان هاى مربوط چه نقشى داشتند؟»

امیرحســین کاکایى، کارشــناس صنعت خودرو معتقد 
است باید بررسى دقیقى در مورد تصادف جاده بهبهان 
انجام شــود چرا که معیوب بودن قطعه حساسى مانند 
ایربگ مى تواند فاجعه اى ملى باشــد؛ ضمن اینکه باید 
مشخص شــود که چرا ترمز حدود 60 خودرو به درستى 

عمل نکرده است. 
او تاکید مى کند: افراد هزینه زیادى را پرداخت مى کنند که 
خودروى آنها براى لحظه اى که شاید هیچگاه رخ ندهد 
ایربگ داشته باشد، اما درست در همان ثانیه اى که باید، 

این قطعه کار نمى کند. چنین اتفاقى جاى بررسى دارد.
کاکایى براى توضیح اهمیت موضوع به مثالى بین المللى 
استناد مى کند؛ شــرکت تاکاتا که براى تویوتا و تعدادى 
از دیگر شــرکت هاى بزرگ خودروسازى، ایربگ تولید 
مى کرد به خاطر چند حادثه و کشته شدن هفت نفر ناچار 
به پرداخت خسارت سنگینى به خودروسازان شد و پس از 
آن اعالم ورشکستگى کرد. این کارشناس صنعت خودرو 
معتقد است، پلیس راهور بدون انجام کارشناسى چنین 
موضوعى را اعالم نمى کند اما تاییــد نهایى آن، نیاز به 

بررسى از سوى کمیته اى ملى دارد.

او مى گوید: این موضوع مى تواند فاجعه اى ملى باشد. باید 
مشخص شود که آیا این مشکلى عمومى در خودروهاى 

داخلى وجود دارد یا خیر.
کاکایى موضوع نگران کننده بعــدى را کیفیت قطعات 
یدکى و خدمات پس از فروش مى داند و مى افزاید: عمر 
مفید قطعه اى مانند ایربرگ پس از چند سال تمام مى شود 
اما در ایران، مرکزى براى معاینــه فنى چنین قطعه اى 
وجود ندارد. به گفته این کارشناس صنعت خودرو، حتى در 
صورتى که بررسى هاى الزم انجام شود، قطعه جایگزینى 

براى آن در دسترس مردم نیست.

او در ادامه به معضل «نگران کننده» خودروهاى فرسوده 
اشــاره مى کند و مى گوید: اخیرا مقامات مختلف تعداد 
خودروهاى فرسوده را ســه میلیون عدد اعالم کرده اند 
و تخمین زده اند که تعداد آنها تا ســال 1404 به هشت 
میلیون عدد مى رسد. این خودروها نه تنها از نظر قطعه اى 

مانند ایربگ که حتى در ترمز نیز دچار نقص هستند.
به اعتقاد این کارشــناس صنعت خودرو، اگر خبر اعالم 
شــده در مورد ایربگ ها دقیق باشــد، خودروسازان و 
قطعه سازان، سازمان ملى استاندارد و وزارت صمت باید 

پاسخگو باشند.

 بزرگترین مجموعه مذهبى ایران باستان پس از بررسى هاى 
باستان شناســى، ژئوفیزیــک، عکســبردارى هوایى و 
مستندنگارى دقیق سازه هاى معمارى بخش مرکزى شهر 

گور فیروزآباد سرانجام شناسایى شد.
علیرضا عســکرى چاوردى، مدیــر میراث جهانى منظر 
باستان شناسى ساســانى فارس با اعالم این خبر گفت:  
بقایاى چهار جرز سنگى معروف به «تخت نشین» به ابعاد 
26 در 26 متر با ارتفاع حداقل  8 متر و یک برج منارمانند 
به ارتفاع 30 متر سال هاست در بخش مرکزى شهر گور 
نمایان است و بلوك هاى سنگى ویرانه هاى این آتشکده 
مهم در ســطح محوطه به صورت پراکنده به جاى مانده 

است.
این باستان شناس افزود: سازه هاى معمارى مکشوفه در یک 
مجموعه وابسته و مرتبط با هم به عنوان آتشگاه، آدرویان، 
ایزیشگاه، اتاق هووما، تاالرهاى نیایش و نمازگاه، محل 
برگزارى جشــن ها و گاهنبارها، چهارتاقى محل نیایش، 
محل تکریم آب و اجراى مناســک آیین هاى زرتشــتى 

مکان یابى، شناسایى و تحلیل شده است.
به گفته مدیر میراث جهانى منظر باستان شناسى ساسانى 
فارس در فیروزآباد، این مجموعه بزرگ مذهبى در ســده 
سوم میالدى بنیانگذارى شده، اما به نظر مى رسد با عنوان 
شهر پدرى ساســانى تا پایان دوره ساسانى مورد تکریم و 
قداست مذهبى قرار گرفته، به گونه اى که احتماال با دفن 
پادشاهان ساسانى در این شهر همواره در آن دوره بر حرمت 
آن افزوده شده و در سده هاى اسالمى به شهر مزارات (شهر 

گور) معروف شده است.

نقش خودروسازان در تصادف زنجیره اى جاده بهبهان

کیسه هواى  «ارابه هاى مرگ» باز نمى شود؟ 

کشف بزرگترین مجموعه
 مذهبى ایران باستان

مقایسه هزینه خانوارها در طول 40 سال گذشته 

دست آورد سفر رئیسى به روسیه چه خواهد بود؟ 

على عسگرى استعفا داد، نداد ؟
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انتصاب شهردار خمینى شهر
وزیـر کشـور در حکمـى علـى اصغـر حـاج حیـدرى 
ورنوسـفادرانى را به عنوان شـهردار جدید خمینى شهر 
منصوب کرد. حاج حیـدرى دانش آموخته کارشناسـى 
عمران و داراى سـوابقى همچون شـهردارى فرخ شهر 

چهارمحال و بختیارى و خمینى شهر است.

انتصاب سرپرست بیمه سالمت
با حکم محمد مهدى ناصحى، مدیرعامل سازمان بیمه 
سالمت کشور، محمدحسین صفارى عضو هیات علمى 
دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد و پزشک متخصص مغز 
و اعصاب، به عنوان سرپرست اداره بیمه سالمت استان 
اصفهان منصوب شد. پیش از این حسین بانک، رئیس 

بیمه سالمت استان اصفهان بود.

بیمارستان بدون جراح 
نبود پزشک متخصص و جراح در بیمارستان رسول اکرم 
فریدونشهر، ظاهرا مشکلى است که نه تنها گریبان این 
شهرستان، بلکه دامن کل استان را هم گرفته است. سید 
مرتضى حیدرى، معاون درمان دانشـگاه علوم پزشکى 
اصفهان گفت: با توجه به اتمام زمان طرح پزشکان جراح، 
امسال از نظر نیرو هاى متخصص خصوصا جراح، مشکل 
نیرو وجود دارد به طورى که فقط یک نفر براى کِل استان 

اصفهان در نظر گرفته شده است.

رمالى با سنگ بى خاصیت
مرد رمال بـا یک میلیارد ریـال کالهبردارى در اسـتان 
اصفهان شناسایى و دستگیر شد. فرمانده انتظامى استان 
گفت: در پى شکایت خانمى مبنى بر کالهبردارى یک 
مرد رمال از وى موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهى اسـتان اصفهان قرار گرفت. سـرهنگ حسـین 
ُترکیان افزود: این شاکى براى گشـایش گرفتارى خود 
با این مرد رمال آشناشـده و این کالهبردار با فریب وى 
400 میلیون ریال براى خرید سنگ داراى خواص ماوراء 
طبیعى اخاذى کرده و محل سـکونت خـود را تغییر داد. 
وى گفـت: با تحقیقـات تخصصى و با شـکایت خانمى 
دیگر از این مرد رمال به مبلغ 600 میلیون ریال مخفیگاه 
این متهم شناسایى و در یک عملیات ضربتى دستگیر و 

تحویل مراجع قضایى شد.

تزریق واکسن هارى
رئیـس اداره بهداشـت و مدیریـت بیمارى هـاى دامى 
اداره کل دامپزشـکى اسـتان اصفهـان از افزایـش 53 
درصدى پوشش واکسیناسیون هارى در استان خبر داد 
و گفت: بیش از 20 هزار دوز واکسـن هارى در جمعیت 
سگ هاى استان تزریق شده است. وحید مقدس اجراى 
واکسیناسیون سگ ها را از اقدامات مؤثر به منظور کاهش 

موارد ابتالء انسانى هارى دانست.

نتیجه هر خطا نباید مرگ 
باشد 

رئیس پلیس راه اسـتان اصفهان گفت: بیشتر تصادفات 
به علت بى توجهى راننده به جلو به دالیل متفاوت، اتفاق 
مى افتد، نتیجه هر خطا از سمت راننده نباید مرگ باشد. 
سرهنگ اصغر زارع در خصوص علت بیشتر تصادفات، 
اظهار کرد: بیشتر تصادفات به علت عدم توجه به جلو از 
سـمت رانندگان به دالیل متفاوتى مانند خواب آلودگى، 
استفاده از تلفن همراه، صحبت با سایر سرنشینان خودرو، 

حواس پرتى راننده و ... اتفاق مى افتد.

شرط ایجاد تعادل در بازار
رئیـس اتحادیـه نمایشـگاه داران خـودروى اصفهـان 
گفت:هر گاه دولت بتواند قیمت خودرو درب کارخانه را به 
بازار نزدیک، رانت ها و ثبت نام هاى همراه با قرعه کشى 
را حـذف و به صـورت شـفاف و مسـتقیم خـودرو را به 
مصرف کننده واقعى بفروشد بازار به ثبات خواهد رسید. 
حمیدرضـا قندى تصریح کـرد: تا زمانى کـه بین قیمت 
خودروى درب کارخانه و قیمت آن در بازار اختالف وجود 

دارد، بازار خودرو هرگز متعادل نخواهد شد.

خبر

رئیس اعزام مبلغان دفتر تبلغات اسالمى اصفهان گفت: 
در ایام فاطمیه سال جارى بیش از 400 مبلغ خواهر و برادر 
از طرف این دفتر با رویکرد امید آفرینى و جهاد تبیین به 

سراسر کشور اعزام شدند.
حجت االسالم و المسلمین هادى مشگدار اظهار کرد: با 
توجه به اهمیت ایام فاطمیه و شبهات جدید مطرح شده 
براى این ایام، به مدت سه روز و با حضور آیات عظام نظرى 
منفرد، نجم الدین طبسى، سید محمد تقى قادرى، همایش 

فاطمیه برگزار شد.
وى افزود: در این همایش مباحــث «فضائل فاطمى از 
دیدگاه فریقین»، «شــبهات فاطمیــه (س)» و «حیات 

سیاسى حضرت زهرا (س)» تبیین شد.
رئیس اعزام مبلغان دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان تصریح 
کرد: با توجه به رسالت فرهنگى، تبلیغى و انقالبى این دفتر 
در جهت تبیین و گسترش معارف اسالمى و تالش براى 
رعایت وحدت و انسجام اسالمى، مبلغان دوره دیده خود را 

به صورت فردى و گروهى به سراسر کشور اعزام مى کند.
وى گفت: امتــداد تبلیغ از سیاســت هاى اصلى معاونت 
فرهنگى تبلیغى دفتر تبلیغات اسالمى اصفهان به حساب 
مى آید که مبلغ باید بعد از اتمام حضور در محل تبلیغى خود 
در ایام فاطمیه، مسیر تبلیغى خود را متناسب با شرایط آن 

مکان به صورت غیرحضورى ادامه دهد.

آمار مبتالیــان قطعــى به کرونــاى اومیکــرون در 
شهرستان هاى تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکى 

اصفهان به 77 نفر رسید.
 6 دى ماه نخستین مورد ابتالى قطعى به اومیکرون در 
استان اصفهان گزارش شــد و تاکنون تعداد مبتالیان 
شناســایى شــده در 22 شهرســتان تحت پوشــش 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان به 77 نفر رســیده

 است.
تعداد مبتالیان به کروناى اومیکرون در اصفهان 39 نفر، 
نجف آباد 9 نفر، فالورجان 8 نفر، خمینى شــهر 6 نفر، 
مبارکه 5 نفر، شاهین شهر 3 نفر، شهرضا 2 نفر، نطنز 2 

نفر، بوئین و میاندشت 1 نفر، اردستان 1 نفر، نائین 1 نفر 
و چادگان 1 نفر است.

اکنون 84/52 درصد از جمعیت باالى 12 سال در استان 
اصفهان (به جز کاشان و آران و بیدگل) نوبت اول واکسن 
کرونا را تزریق کرده اند. همچنین 73/2 درصد از جمعیت 
باالى 12 سال در استان اصفهان واکسن نوبت دوم  را 
تزرق و 16/52درصد از افرادى 18 سال به باال نیز نوبت 

سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.
در گروه سنى 12 تا 18 ســال نیز تاکنون 81/47 درصد 
نوبت اول واکســن و 66/52 درصد نوبت دوم واکسن 

کرونا را تزریق کرده اند.

آمار مبتالیان به اومیکرون در 
اصفهان  به77 نفر رسید

اعزام 400 مبلغ از اصفهان به 
سراسر کشور

مدیر روابط عمومى اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان بازداشــت تعدادى از معلمان را در تجمع روز 

پنجشنبه تکذیب کرد.
محســن ژیان پور اظهار داشــت: همکاران ما پس از 
گفت وگو و مطرح کردن خواسته هایشان، بازگشتند و تا 
لحظه آخرى که ما شاهد بودیم هیچ معلمى در این تجمع 

بازداشت نشده است.

او خاطرنشــان کرد: وزارتخانه آمــوزش و پرورش نیز 
پیش تر اعالم کرد که هیچ معلمى به دلیل مشکالت و 

خواسته هاى صنفى در بازداشت نیست .
مدیرکل روابط عمومى اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان با بیان اینکه تعداد معلمان در تجمع پنجشنبه به 
حدود 300 نفر مى رسید، اضافه کرد: خواسته هاى آنان 

رتبه بندى و همسان سازى حقوق بوده است.

هیچ معلمى در تجمع پنجشنبه بازداشت نشد

معاون پژوهشکده قلب و عروق اصفهان گفت: با شیوع 
ویروس کرونا مطالعــه اى بر روى پنج هــزار نفر آغاز 
شد که طى این مطالعه ســبک زندگى، تغذیه، ورزش، 
وضعیت بهداشت و اســترس افرادى که به دلیل ابتالء 
به ویروس کرونا بسترى شــدند توسط یک پرسشنامه 
بررســى و بیماران جهت همکارى به مراکز بهداشت و 

بیمارستان ها دعوت شدند.
نوشــین محمدى فر در گفت وگو با ایمنا اظهار کرد: از 
ابتداى شــیوع ویروس کرونا شنیده مى شد که بیماران 
دیابتى و کســانى که دچار مشــکالت قلبى-عروقى 
هســتند، بیش تر در معرض این بیمارى قرار مى گیرند، 

اما هیچ تحقیقاتى پیرامون این مسئله انجام نشده بود.
معاون پژوهشکده قلب و عروق اصفهان ادامه داد: بعد 
از تکمیل پرسشنامه، هر چهار ماه یک بار با بیماران در 
تماس بودیم و اگر اتفاق یا مشکلى مانند ریزش مو، از 
دست دادن قوه بویایى، ضعف بدن، ایجاد فشار خون و 
دیگر عالئم در آن ها رخ داده بــود، آن ها را به کلینیک 
کووید دعوت مى کردیم تا توسط متخصصین مربوطه 

بررسى شوند.
وى تصریح کرد: در ابتدا متخصصان داخلى بیماران را 

چکاپ و پس از آن در صورت نیاز متخصصان دیگرى 
به وى کمــک مى کردند. با انجام ایــن تحقیق نتیجه 
گرفتیم که 60 درصد از افرادى که دچار بیمارى کووید 
-19 مى شوند حداقل یکى از عالئمشان ماندگار است و 
چهار الى پنج درصد از بیماران نیز دچار مشکالت دیگرى 

مى شوند که در گذشته نداشته اند.
وى افزود: این اطالعات که توســط پژوهشکده قلب 
و عروق اصفهــان گردآورى شــد همچنین براى یک 
گروه علمى در دانشــگاه واشــنگتن نیز ارســال شد؛ 
این گروه نزدیک 10 مطالعه به صــورت طولى انجام 
مى دهد کــه تحقیق ما نیــز یکى از آن ها محســوب

 مى شود.
معاون پژوهشــکده قلب و عروق اصفهان در رابطه با 
ویژگى هاى این تحقیق اظهار کرد: یکى از نکاتى که در 
مورد مطالعه این مرکز براى دیگر کشورها مورد توجه 
بود، بررسى بیماران بدون عالئم عالوه بر افراد بسترى 
شده است که طى یک مطالعه دیگر شرایط حدود 600 
نفر در حال بررسى است و تا پنج سال تحقیقات و مطالعه 

پیرامون آن ادامه دارد.
وى خاطر نشان کرد: همانطور که گفته شد چند درصد 

از بیماران مبتال به کوویــد -19 دچار عارضه اى جدید 
مى شوند که این مسئله بسیار خطرناك است، زیرا این 
بیمارى مى تواند بروز مشــکالت قلبى، سکته مغزى، 
فشار خون، مشکالت تنفسى و کلیوى و حتى سرطان را 

به همراه داشته باشد.
محمدى فر ادامه داد: به دلیل اینکه تنها یک سال از آغاز 
تحقیقات گذشته اســت، تاکنون تنها مشکالت قلبى، 
دیابت و فشار خون در بیماران مشــاهده شده و ایجاد 

سرطان هنوز مشاهده نشده است.
وى به تحقیق دیگــرى در این مطالعه اشــاره کرد و 
گفت: یکى دیگر از تحقیقاتى که در پژوهشکده قلب و 
عروق اصفهان مصوب شد، بررسى علت مرگ بیماران 
کرونایى اســت؛ در این تحقیق وضعیت افراد پیش از 

مرگ نیز باید بررسى شود.
معاون پژوهشــکده قلب و عروق اصفهــان در همین 
رابطه ادامه داد: بسیارى از این موارد در دنیا مطرح شده 
و در حال بررسى است به همین دلیل سازمان بهداشت 
جهانى نیز گرنتى در منطقه به ما اختصاص داده است و 
اکنون تمام موضوعات، توسط این مرکز علمى در حال 

بررسى است.

همکارى پژوهشکده قلب و عروق اصفهان با دانشگاه واشنگتن  درباره تبعات ابتال به کووید19

مطالعه روى 5000 بیمار کرونایى 
در اصفهان

سید رضا مرتضوى، استاندار اصفهان روز پنجشنبه نخستین 
بازدید شهرستانى خود را از شــهرضا آغاز کرد. برگزارى 
همزمان جلسه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید استان و 

شهرستان در شهرك صنعتى رازى به 
عنوان نخستین برنامه ســفر استاندار 

اصفهان به شهرضا بود.
همچنین تجدید میثاق با شهدا و زیارت 
امامزاده شاه رضا(ع)، بازدید از مناطق کم 
برخوردار، دیدار مردمــى در فرماندارى 
شــهرضا، برگزارى همزمان جلســه 
شوراى ادارى استان و شهرستان و دیدار 
با خانواده هاى شهید از جمله برنامه هاى 
استاندار اصفهان در شهرستان شهرضا 

بود.
اســتاندار اصفهان در  جمع  گروهى از 
تولید کنندگان شهرستان شهرضا گفت: 
اولویت اصلى در ســتاد استانى تسهیل 

و رفع موانع تولید، اهتمــام مجدانه براى مقابله با تعطیلى 
صنایع به ویژه حمایت از پویایى واحدهاى نیمه تعطیل و 

افزایش اشتغال پایدار است.
سید رضا مرتضوى اظهار داشت:  مسئوالن ادارى، اجرایى، 

قضائى، امنیتى در راســتاى حمایت از تولید ملى، پویایى 
اقتصاد مقاومتى و تحقق موثر تر شــعار ســال «تولید، 

پشتیبانى ها، مانع زدایى ها» تالش کنند.

وى همچنین با حضور در آســتان امامزاده «ســید على 
اکبر (ع)» در جمع مردم گفت: یکــى از راه هاى موثر به 
منظور مدیریت مبتنى بر آینده نگرى بــراى ممانعت از 
مهاجرت روســتاییان به کالن شــهرها و  جلوگیرى از 

توسعه پدیده حاشیه نشــینى، حمایت هدفمند از اقتصاد 
روســتا، افزایش خدمات و ایجاد مشــاغل پویا و پایا در 

روستاهاست.
وى بر ضرورت حمایت مجدانه از اقتصاد 
روستایى و افزایش بهره ورى دستگاه هاى 

خدمت رسان در روستاها تاکید کرد.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به اهمیت 
ضرورت توسعه گردشــگرى روستا به 
عنوان یک رویکرد آینده دار گفت: توسعه 
اقتصاد روستایى از اولویت هاى مهم و 

بنیادین توسعه پایدار است.
مرتضوى خاطرنشــان کرد: شــهرضا 
ظرفیت هاى  خوبى در حوزه فرهنگى، 
گردشگرى و اقتصادى دارد که مى طلبد 
با نگاه مثبت در راســتاى تحقق اهداف 
توســعه شهرســتان گام هاى موثرى 

برداشت.
وى با انتقاد از عدم تکمیل برخى از طرح ها و برنامه هاى بر 
زمین مانده این شهرستان از دوره قبل گفت: هنوز با گذشت 
10 سال برخى از طرح هاى عمرانى برنامه هاى فرهنگى و 

اقتصادى شهرستان حل نشده است.

جانشین فرمانده انتظامى استان از کشف محموله484 
کیلویى تریاك در ایستگاه ایســت و بازرسى شهید 

"امامى" شهرستان شهرضا خبر داد. 
سرهنگ "محمدرضا هاشمى فر" بیان داشت: ماموران 
یگان تکاورى و ماموران انتظامى مستقر در ایستگاه 
ایست و بازرسى شهید "امامى" شهرستان شهرضا با 
تیزهوشى باالى خود حین کنترل خودروهاى عبورى 
به یک دستگاه خودروى تریلر کشنده که از استان هاى 

جنوبى کشور به سمت اصفهان در حرکت بود مشکوك 
و آن را متوقــف کردند. وى افــزود: ماموران پس از 
بررسى دقیق و تخصصى این خودرو محموله تریاك 
به وزن 484 کیلو که به صورت کامًال ماهرانه جاساز 

شده بود را کشف و از محل جاساز خود خارج کردند.
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از دستگیرى 
راننــده خــودرو و تحویــل وى به مرجــع قضائى 

خبر داد.

توقیف محموله سنگین تریاك 

معاون اول رئیس جمهور دو مصوبه دولت درباره احداث 
آزاد راه اصفهان - شــیراز و صدور مجوز براى تکمیل 

کمربندى ماهشهر را اصالح کرد.
هیات وزیران در جلسه 15 دى 1400 به منظور تسریع 
در تکمیل پروژه احداث آزادراه اصفهان - شیراز و اهمیت 
و ضرورت این پروژه جهت ایجاد دسترسى هاى مناسب 
براى تکمیل شبکه آزادراهى کشور و نظر به درخواست 
سرمایه گذار فعلى پروژه براى تغییر درصد سهم مشارکت 
خود در این قطعات، با اصالح مصوبه مربوط موافقت کرد.

بر این اساس، طرف مشارکت متعهد است در قالب انعقاد 
الحاقیه قرارداد نسبت به تأمین مالى براى اجراى قطعات 

7 و 8 آزادراه اصفهان - شیراز اقدام نماید.

همچنین طرف مشــارکت عهده  دار تأمین 30 درصد از 
منابع مالى مورد نیاز براى اجراى قطعات 7 و 8 آزادراه یاد 
شده، تأسیسات جانبى خاص آن تا مرحله بهره بردارى 
و تسویه حساب کامل هزینه  ها خواهد بود. وزارت راه و 
شهرسازى نیز تأمین 70 درصد از منابع مالى مورد نیاز 
آزادراه را تعهد نموده که از محل ردیف مندرج در قانون 
بودجه سنواتى و یا ســایر منابع مصوب مربوط تأمین 

خواهد نمود.
هزینه استمالك اراضى قطعات 7 و 8 آزادراه اصفهان 
- شیراز بر عهده وزارت راه و شهرسازى است که منابع 
مالى مورد نیاز از محل ردیف مندرج در این تصویب نامه 

تأمین مى گردد.

مصوبه احداث آزادراه اصفهان - شیراز
 اصالح و ابالغ شد

استاندار در نخستین سفر شهرستانى به شهرضا تاکید کرد؛

اولویت، حمایت از صنایع نیمه تعطیل استان

مدیرعامل تعاونى تامین نیاز شــتر مرغ داران استان 
گفت: با وجود اینکه اســتان اصفهان با تولید ساالنه 
حدود 2 هزار تن گوشت این پرنده رتبه نخست تولید را 
در کشوردارد، اما بسیارى از واحد هاى تولید و پرورش 

شترمرغ مجوز تولید ندارند.
بهنام نمازى افزود: در حال حاضــر 70 واحد تولید و 
پرورش شترمرغ داراى مجوز و 220 واحد بدون مجوز 
در استان فعال است که تولیداتشان وارد بازار و زنجیره 

مصرف مى شود.
وى تقاضاى زمین ملى و واگذارى آن، سند دار بودن 
زمین و استعالم هاى زمان بر را از جمله قوانین دست 
و پا گیرى دانست که سالهاســت مانعى براى مجوز 

دار شــدن واحد هاى پرورش شــترمرغ بدون مجوز 
شده است.

دهقانى مدیرامور طیور سازمان جهاد کشاورزى استان 
هم با بیان اینکه مجوز دار شــدن این واحد ها میزان 
تولید را تــا حدود 40 درصد افزایــش مى دهد گفت: 
واگذارى زمین براى ســاخت یک واحد پرورشــى و 
قوانین سخت، کاغذ بازى و زمان بر شدن آن، پرورش 
دهندگان را نسبت به پیگیرى پروانه بهره بردارى بى 

انگیزه کرده است.
حال ســئوالى که مطرح اســت اینکه اگــر فعالیت 
این واحد ها به رســمیت شــناخته نمى شود پس چرا 

تولیداتشان در بازار و زنجیره مصرف قرار مى گیرد؟

220 واحد بدون مجوز شترمرغ پرورش مى دهند

کارشــناس فنى مرکز پایش کنتــرل کیفیت هواى 
اصفهان گفت: از نظر صوتى اصفهــان بعد از تهران 
دومین شهر است که وارد محدوده زرد و نارنجى آلودگى 
صوتى شده اســت به این ترتیب که به طور میانگین 
شاخص سنجش صوت شهر اصفهان در روز از 63 تا 65 

دسیبل متغیر است.
ستار مصرى پور مى گوید: شهردارى اصفهان از سال 
1397، 4 ایستگاه سنجش صوت در محدوده هاى پر 
سر و صدا و ترافیکى شــهر شامل خیابان باغ گلدسته 
به سمت سى و ســه پل، خیابان کاوه کنار آتش نشانى 
منطقه 8، خیابان امام رضا در منطقه رهنان و خیابان 

میرزا طاهر نصب کرده است.
کارشــناس فنى مرکز پایش کنتــرل کیفیت هواى 
اصفهان گفت: اصفهان نســبت به تهران شــرایط 
مناســب ترى دارد با این تفاوت کــه در تهران حدود 
30 یا 40 ایستگاه سنجش صوت و در اصفهان فقط 4 

ایستگاه سنجش صوت وجود دارد.

او گفت: براى سنجش اطالعات صوت، از ساعت 6 تا 
18 به عنوان روز، 18 تا 23 به عنوان شب و از 23 شب تا 
6 صبح زمان خاموشى شهر از لحاظ فعالیت هاى ترددى 

و عمرانى در نظر گرفته مى شود.
کارشــناس فنى مرکز پایش کنتــرل کیفیت هواى 
اصفهان گفت: عمده ترین مشکالت صوتى اصفهان 
مربوط به موتورسیکلت هاى کاربراتورى و ماشین هاى 
دیزلى است و شهردارى اصفهان سعى کرده با اقداماتى 
همانند بازسازى اتوبوس هاى تحت تملک خود و طرح 
جایگزینى موتور هاى فرسوده آلودگى هوا و صوتى را 
کاهش دهد. مصرى پور گفت: 7 هــزار موتور برقى 
امسال براى جایگزینى در نظر گرفته شد، اما حدود 2 

هزار و 500 نفر ثبت نام کردند.
او مى گوید: شــهردارى طرح هایى همانند ســاخت 
دیوار هاى شبکه شبکه اى براى اتوبان ها و درختکارى 
بسیار زیاد را براى شکسته شدن امواج و کاهش شدت 

صوت در نظر گرفته و اجرا کرده است.

عمده ترین مشکالت صوتى اصفهان 
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امیر جدیدى در گفتگویى با هالیوود ریپورتر درباره شرایط انتخاب به عنوان بازیگر نقش رحیم در فیلم سینمایى «قهرمان» صحبت 
کرد.

اصغر فرهادى در ابتدا قصد داشــت فقط از بازیگران غیرحرفه اى براى فیلم جدیدش استفاده کند و این بخشى از تمایل 
او به حفظ هر چه بیشتر «فضاى مستند و رئالیسم» در فیلم بود و توانست این کار را با اکثریت قریب به اتفاق 
استعدادهاى روى پرده براى فیلم «قهرمان» انجام دهد، اما وقتى نوبت به شخصیت رحیم رسید، متوجه 
شد که این امکان پذیر نیست، چرا که به یک بازیگر باتجربه نیاز داشت که بتواند این نقش و ظرافت هاى 

آن را ایفا کند. 
فرهادى درباره شخصیت رحیم مى گوید: «او شخصیت ساده اى است، اما در شرایط بسیار پیچیده اى 
قرار دارد. او خط بســیار باریک و باریکى براى راه رفتن داشــت و اگر به درستى انجام نمى شد، 

مى توانست شخصیت را مانند یک فرد احمق و کسى که مردم دوستش ندارند، نشان دهد.»
او گرچه بازى هاى امیر جدیدى را دیده بود اما قبال با این بازیگر کار نکرده بود. جدیدى پس از 
اولین فیلم بلندش که یک تریلر جنایى به نام «آفریقا» (2013) بود، بى سر و صدا در سینماى 
ایران نامى براى خود دست و پا کرده بود، اما نقشش در فیلم «عرق سرد» در سال 2018 که 
براى او جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را جشنواره فجر به ارمغان آورد، توجه فرهادى 

را جلب کرد. 
اما انتخاب او براى نقش اصلى فیلم «قهرمان» تصمیم ساده اى نبود. جدیدى اخیرا براى 
ایفاى نقشى شبیه به جیمز باند در یک فیلم عضالنى تر شده بود بعالوه این که خودش نیز 
فیزیک ورزشى دارد و تنیس باز نیمه حرفه اى است اما رحیِم «قهرمان» باید شخصیتى 
تقریباً مایوس و با ظاهرى رقت انگیز باشد و به هر چیزى شبیه باشد جز قهرمان یک فیلم 

اکشن. 
امیر جدیدى در این باره به هالیوود ریپورتر گفت: بعد از مصاحبه، [فرهادى] گفت: «تو را 
انتخاب مى کنم، اما شما هیچ یک از ویژگى هاى مورد نظر من را ندارید. ما باید بدن و  راه 
رفتنت را تغییر دهیم و باید با تغییر ظاهرت راحت باشى ... و به خصوص باید وزن کم کنى. »

الغر کردن براى کســى که از پیش چربى خاصى در بدنش ندارد، آسان نبود و جدیدى به 
ترکیبى بسیار پیچیده از رژیم غذایى و ورزش و چیزى فراتر از رژیم تناسب اندام معمولش 
براى کاهش توده عضالنى نیاز داشت، اما او متعهد شد که این کار را انجام دهد و زمانى که 
بعد از یک ماه نزد فرهادى رفت، حدود 5 کیلو وزن کم کرده بود اما اصغر فرهادى خواست تا 

حتى بیشتر وزنش را کم کند. 
تقریباً در همین زمان در اوایل سال 2020 بود که ویروس کرونا به عنوان یک بحران رو به رشد  
نمودار شد و  آغاز برنامه ریزى شده فیلمبردارى را چندین ماه به تعویق انداخت و جدیدى نیز از این 

فرصت بهترین استفاده را کرد و در مجموع 10 کیلو وزن کرد. 
براى جدیدى، اولین تجربه کار با یکى از مشهورترین مولفان سینماى جهانى فراتر از آن چیزى بود که 
انتظار داشت. این بازیگر مى گوید: «من فقط از لحاظ هنرى چیزهاى زیادى به دست نیاوردم. من در سطح 
انسانى چیزهاى زیادى یاد گرفتم. آنچه براى من مهم است انسانیت است و واقعاً از نظر اخالق و نگرش به من 

درس هاى انسانى داده اند.»

امیر جدیدى در گفتگویى با هالیوود ریپورتر درب
کرد.

اصغر فرهادى در ابتدا قصد داشــت
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استعدادهاى روى پر
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در گفتگویى با هالیوود ریپورتر مطرح شد؛

امیر جدیدى چگونه به 
«قهرمان» رسید؟

حمیدرضا پگاه در گفت وگویــى رادیویى درباره بازیگرى 
نقش هاى مثبت در سینما و تلویزیون توضیح داد.

وى فعالیت حرفه اى خود را از ســال 1372 بــا بازى در 
مجموعه ضلع ششم به کارگردانى مسعود فروتن آغاز کرد. 

او در تلویزیون با ســریالهاى تفنگ سرپر (در نقش 
غیبیش)، آخرین گناه و خانه امن(در نقش کمال 
شریف ) و در سینما با بازى در فیلم این زن حرف 

نمى زند، مورد توجه قرار گرفت.
پگاه در این گفت وگو درباره شــروع بازیگرى 
گفت: اولین نقشم را در سن 22 سالگى بازى کردم 

و در این مدت نقش هــاى متفاوتى را بازى 
کردم ولى ســریال تفنگ سرپر 

براى مــن یک کار 
متفاوت بود و به 

یاد ماندنى.
وى درباره 

تجربه اجراى برنامه مسابقه تلویزیونى «اتاق صفر و یک» 
در شبکه دو سیما  توضیح داد، از ســالها قبل پیشنهادات 
زیادى براى اجرا داشتم ولى همیشه فرارى بودم و در اولین 
فرصت پشنهاد را رد مى کردم ولى اجراى 
این برنامه با توجه به عوامل برنامه و 
نوع اجراى متفاوت آن برایم جالب 

بود و پذیرفتم.
مجرى برنامــه از پــگاه درباره 
بازیگرى نقش هاى مثبت سوال 
کرد که «چرا همیشــه نقش هاى 
مثبت را بازى مى کنید؟»  و در پاسخ 
شنید، احساس مى کنم بیشتر به خاطر 
فیزیکم نقش هــاى مثبت به من 

پیشنهاد مى شود.

چرا حمیدرضا پگاه بازیگر نقش هاى مثبت است

                                                          فرزیــن محــدث، بازیگــر 
تئاتر، سینما و تلویزیون این روزها با سه نقش در نمایش 
«احتماالت» به نویسندگى و کارگردانى على شمس روى 
صحنه سالن چهارسو در مجموعه تئاتر شهر تهران است.

او با بیان این که «این چهل و چهارمین تئاترى است که 
من در زندگى ام بازى مى کنم»، توضیح مى دهد: «مطمئنا 
در این میان تعدادى از کارهایم حال بهم زن بوده است اما 
همان تجربه ها را هم باید از ســر مى گذراندم تا امروز به 

این جا برسم.»  
بازیگر فیلم سینمایى «مارمولک» که پیش تر گفته بود 

به واسطه چهره اش پیشــنهادهاى تکرارى 
مى گیرد، با بیان این که «من در ســال 

ممکن است دو یا ســه پیشنهاد کار 
تصویرى داشته باشم و ممکن است 
نداشته باشم»، مى افزاید: «از میان 
آن دو یا سه مورد، مى توانم یکى را 
انتخاب کنم. به هر حال مِن فرزین 

محدث امرار معاشــم از بازیگرى در 
دنیاى تصویر است. از تئاتر نه این 

که نتوانم پول درآورم ولى 
اگر کار، کارى باشــد 

که بتوانم پشتش 

بایستم و در آن دســت به خالقیت بزنم و وجه دیگرى از 
فرزین محدث را در بازیگرى نشان دهم ناچارم تئاترى را 
که قرار بوده اســت از آن پول دربیاورم کنار بگذارم. پس 
از کجا باید پول دربیاورم؟ از بازیگــرى در کار تصویر و 
تدریس. در مورد تدریس هم هرجایى درس نمى دهم پس 
تنها بخش تصویر مى ماند و ناچارم از بین آن سه پیشنهاد 
احتمالى، باالخره یکى را انتخاب کنم. نمى گویم در تصویر 
وا نداده ام اما فعال زیاد وا نداده ام. اصال نمى خواهم بگویم 
همه کارهایم مثل بچه هایم هستند و دوست شان دارم، نه، 
بچه ناخلف هم زیاد داشته ام ولى کم وا داده ام و آن جایى 
هم که وا داده ام حتما به خاطر پول و به خاطر این بوده 

است که بتوانم زندگى ام را بگذرانم.»  
او در مورد تجربه حضور در «شب هاى مافیا» 
هم مى گوید: «بانمک بود. من بازى مافیا 
را دوست داشتم و فقط دوست داشتم 
بروم بازى کنم و البته مطمئنا بخش 
مالــى اش هــم مهم 

بود.»

فرزین محدث:

   اگر جایى وا داده ام، حتما به خاطر پول بوده

سیدجواد هاشمى در پاسخ به این سوال که با وجود افزایش بودجه صداوسیما 
در سال هاى اخیر، دلیل افت کیفى تولیدات تلویزیونى چیست؟ توضیح داد: در 
تلویزیون سلیقه اى عمل مى شود. تلویزیون در سطوح مختلف مدیریتى دچار 
مشکل است. به هر حال این رســانه بهترین منبع ارسال پیام، تبلیغ و از همه 
مهمتر فرهنگ سازى است؛ اما اگر قرار باشد دچار احساسات سلیقه اى آن هم 

سالیق مدیران تلویزیون باشد، هرگز مردمى و ملى نخواهد بود.
هاشمى با تاکید بر اینکه «من به عنوان فرزند صداوسیما باید این توصیه و انتقاد 
را داشته باشم، چراکه بقیه که این کار را نمى کنند»، در توضیح انتقاد خود گفت: 
تلویزیون تا وقتى مدیران سیاسى و مدیران غیرهنرى داشته باشد که چندان 

فضاهاى فرهنگى هنرى را درك نمى کنند، دچار معضل و مشکل خواهد بود.
او با تقسیم سریال هاى تلویزیونى در ســه گروه تاریخى، اجتماعى و سیاسى 
افزود: دسته اول ســریال هاى تاریخى اند که اغلب فاخر هستند. دسته دوم 
ســریال هاى اجتماعى که مى توانند همه  گونه هاى موضوعى را در خود جاى 
دهند و سوم سریال هاى سیاسى؛ به نظر مى آید تلویزیون در حال حاضر غرق در 
ساخت سریال هاى سیاسى شده است و این اصال شایسته مردم نیست. مردم ما 
به اندازه کافى سیاسى هستند. پس بهتر است حول محور موضوعات اجتماعى، 
سریال ساخته شود. اگر قرار است که به تلویزیون پول تزریق شود و باز هم به 
سمت ساخت سریال هاى سیاســى برود، به نظر من، بیننده آنچنانى نخواهد 

داشت. مردم بیشتر به دنبال مفاهیم اخالقى و اجتماعى هستند.
این بازیگر و کارگردان در پاسخ به اینکه آیا افزایش بودجه صداوسیما ضمانتى 
براى باال رفتن کیفیت برنامه هاى شبکه ها خواهد بود؟ عنوان کرد: مسلما هر 
جا بودجه  بیشترى باشــد، کیفیت باالتر هم انتظار مى رود و معموال هم اتفاق 
مى افتد. بى شک اگر بودجه تلویزیون باال برود، دست تلویزیون براى ساخت 
فیلم و سریال هاى فاخر بازتر است. منتها اصل ماجرا این است که چه فیلم و 
سریالى باید ساخته شــود و چه موضوعى باید براى پرداختن در تلویزیون که 

مردم بیننده مستقیمش هستند، انتخاب شود. 
هاشمى درباره همکارى با تلویزیون عنوان 
کرد: سال هاســت با تلویزیون به 
واسطه بازى در نقش هاى مختلف 
ارتباط دارم. در گذشته کارگردانى 
و تهیه کنندگى در تلویزیون زیاد 
انجام داده ام. در گذشته مدیرانى 
بودند که سالیق بهترى داشتند. از 
زمانى که در بخش تولید امثال آنها 
از تلویزیون حذف شدند، کارهاى 
تولیدى هر سال با افت کیفیت روبه 

رو شده است. 

بازیگر ســریال «در پناه تو» به کارگردانى حمید لبخنده 
معتقد است این کارگردان چند سالى بود که کارى نساخت 
و در ســکوت گذراند. این اواخر فعالیتى نداشت و همین 

مسائل از لحاظ روحى او را  آزرده خاطر مى کرد.
حبیب دهقان نسب، بازیگر ســینما و تلویزیون است که 
چهره او را همواره در آثارى مانند «امام على(ع)»، «خانه 
ســبز»، «خواب و بیدار» و... به یاد داریم. این بازیگر در 
چندین ســریال با مرحوم حمید لبخنده همکارى داشته 

است. حبیب دهقان نســب مى گوید: با اینکه 
حمید لبخنده چندین کار قبل از ســریال 
«در پناه تو» ســاخته بود اما این سریال 
شاخص تر و پرطرفداران ترین اثر کارنامه 
کارى اش شــد. طى این ســال ها بارها 
بازپخش شده و کسانى هستند که چندین 

بار این سریال را تماشا کرده اند. 
بازیگر ســریال «از سرنوشــت» درباره 
وضعیت روحى حمید لبخنــده بیان کرد: 

چند ســالى بود که کارى نساخت و 
در سکوت گذراند. این اواخر 

فعالیتى نداشت و همین 
مسائل از لحاظ روحى، 
آزرده خاطــر  را  او 

مى کرد. او از کارگردانانى بود که بســیار صاحب ذوق و 
قریحه بود و در سریال هایى که ساخته بود، ثابت کرد که 

کاربلد است. 
وى ادامه داد: کســانى که اهل هنر هســتند، چه بازیگر 
باشد و چه شاعر، مى دانند که هنر با دل هنرمند سروکار 
دارد. احساس در آن دخیل اســت و هنرمند براى کارش 
وقت و انرژى صرف مى کند، درس مى خواند و عمرش را 
خرج مى کند؛ اما زمانى که در کار مشکل به وجود 
مى آید، از شدت دل شکستگى به گوشه اى 
پناه مى برد و تنها مى شود. حمید لبخنده 
در عمر کارى اش با چنینن مسئله اى 
مواجه شــد. روزگار بســیار نامردى 
داریم. چرا در حرفــه هنر، آدم ها را در 
تنهایى شــان رها مى کنند؟ در حالى 
که حمید لبخنده مى توانست همچنان 
به کارش ادامــه دهد و ســریال هاى 

پرمخاطبى را بسازد. 

حبیب دهقان نسب: 

«لبخنده» از شدت دل شکستگى تنها  شد

سیدجواد هاشمى: 

تلویزیون در سریال هاى سیاسى 
غرق شده است

بعد از فروش خیره کننده آخرین قسمت از فیلم اسپایدرمن، حاال 
به نظر مى رسد که آکادمى هم دست به دامن اسپایدرمن شده تا 

آمار بازدیدش را باال ببرد.
 مراسم اسکار سال به سال بیشــتر و بیشتر طرفداران خود را از 
دست داده  و حتى آمارش در سال گذشته باعث شده بود جز 100 
برنامه پربیننده کل سال هم نباشد. حاال مجرى را به مراسمش 
بازگرداند به نظر مى رسد که تام هالند قرار است این مسئولیت 

را بر عهده بگیرد.
هفته پیش تایید شد که مراسم اسکار امسال که اواخر فرودین ماه 

برگزار مى شود، قطعا مجرى خواهد داشت. اما همچنان مشخص 
نیست که این مجرى چه کسى است. اما شایعه حضور تام هالند 
در حال تقویت در رسانه هاست و به گزارش هالیوود ریپورتر او 

انتخاب اول آکادمى است. 
هرچند او قبال به مجرى گرى اسکار ابراز عالقه کرده بود، اما به 
خبرنگار این رسانه گفته «شاید در آینده، اما واقعا االن خیلى سرم 
شلوغ است. من عاشق این جور چیزها هستم. شیفته این هستم 
که زیر فشار باشــم و کارهایى که من را ناراحت مى کند انجام 
دهم.» البته به گزارش همین رسانه، هالند چند دقیقه بعد مجددا 
تماس گرفته و گفته:«اگر درباره اسکار مى پرسید و شما اولین 
کسى هستید که این مسئله را مى گویید، صدالبته که دوست دارم 
مجرى گرى اسکار را انجام دهم، و اگر آنها از من بخواهند، آن 

را انجام مى دهم.»
از ســوى دیگر این انتخاب محتمل به نظر مى رســد چرا که 
در چند سال اخیر، شــبکه ABC متعلق به کمپانى دیزنى حق 
پخش اسکار را داشته و بعید نیســت که مدیران دیزنى هم که 
در اسپایدرمن شریک کمپانى سونى هستند، روى این انتخاب 

تاثیر گذاشته باشند.

مرد عنکبوتى مجرى مراسم اسکار 2022 خواهد شد؟

جر و بحث هومن حاجى عبدالهى با شبکه 5 بر سر مالکیت معنوى 
عروســک «پنگول» ادامه دارد و در جدیدترین واکنش، هومن 

حاجى عبدالهى به اتهام روابط عمومى شبکه 5 پاسخ داده است.
حاجى عبداللهى که این روزها بیشــتر در عرصه بازیگرى فعال 
است زمانى مجرى تلویزیون بود و در برخى از برنامه هاى کودك 

خصوصًا «رنگین کمان» صداپیشگى 
هم مى کرد؛ یکى از این شخصیت هاى 
معروف «عروســک پنگول» است که 

البته در سرى جدید آن حضور ندارد. 
ماجرا از جایى شروع شد که این بازیگر 
درباره عــدم حضــور در برنامه جدید 
«پنگــول» در یک برنامــه گفت وگو 
محور اینترنتى چنین گفت: "نمى دانم 
چرا این اتفاق افتاده و من دیگر صداى 
پنگول را در نمى آورم. این موضوع بسیار 
تلخ است. حتى االن هم گاهى اوقات 
موقع صحبت کردن با دخترم از همان 
لفظ ها اســتفاده مى کنم. پنگول هنوز 
هم در خانه ماست. به هر حال مالکیت 
فکرى و معنوى این شخصیت براى من 

و امیررضا کاوه، تهیه کننده «رنگین کمان» بود."
این موضوع روابط عمومى شــبکه 5 ســیما را بــه واکنش وا 
داشــت تا طى جوابیه اى حاجى عبدالهى را به سرفت متهم کند: 
« مالکیت حقوقى، فکــرى و معنوى تمامى شــخصیت هاى 

تلویزیونى، کارتونى، عالمت ها، نام، نشان، لوگو و... برنامه هاى 
شبکه پنج سیما به سازمان صدا و سیما تعلق دارد و طرف قرارداد 
اعم از تهیه کننده و مجرى طرح و ... حق ثبت و استفاده از آن را به 
عنوان عالمت یا نام تجارى و دامنه ندارد. على رغم تعهدات فوق، 
متاسفانه صداپیشــه با همراهى فردى دیگر طى رفتارى سرقت  
گونه نسبت به ثبت و تصاحب شخصیت 
عروسک پنگول اقدام کردند که با کنش 
دقیق معاونت حقوقى و مجلس رسانه 
ملى از تضییع حقــوق عامه جلوگیرى 
به عمل آمد. شبکه 5 در مقطع فوق با 
هدف آبرودارى و حفظ شأن این افراد 
از شــکایت صرف نظر کرد اما تاکید 
مى شــود در صورت تکــرار ادعاهاى 
بى اساس و پافشارى بر خطاى پیشین، 
قطعا پیگیرى هاى جدى ترى در دستور 

کار قرار خواهد گرفت.»
حاال هومن حاجى عبدالهى نسبت به 
جوابیه شبکه 5 و اتهام سرقت مالکیت 
فکــرى و معنوى عروســک پنگول 

واکنش نشان داده است..
صداپیشه ســابق عروســک پنگول در توئیتر نوشته است: «هر 
بچه اى هرجا جاش نباشه پیش بابا ننش جا داره... وقتى یه بابا به 
بچه اش بگه دزد و سارق از بقیه توقعى نیست دلم خوش بود بچه 

تلویزیونم... ولى حیف».

دعوا سر «پنگول»!

بو ر پیش و ر یى ی م ی
طه چهره اش پیشــنهادهاى تکرارى 

د، با بیان این که «من در ســال 
 است دو یا ســه پیشنهاد کار 
ى داشته باشم و ممکن است
 باشم»، مى افزاید: «از میان
ا سه مورد، مى توانم یکى را 
 کنم. به هر حال مِن فرزین 

 امرار معاشــم از بازیگرى در 
تصویر است. از تئاتر نه این 

نم پول درآورم ولى 
کارى باشــد  ،

انم پشتش 

یى نج و م مو ى و م زی م بچ
هم که وا داده ام حتما به خاطر پول و به خاطر این بود

است که بتوانم زندگى ام را بگذرانم.»  
او در مورد تجربه حضور در «شب هاى مافیا
هم مى گوید: «بانمک بود. من بازى ماف
را دوست داشتم و فقط دوست داشت

بروم بازى کنم و البته مطمئنا بخش
مه مالــى اش هــم

بود.»

موعه ضلع ششم به کارگردانى مسعود فروتن آغاز کرد. 
ر تلویزیون با ســریالهاى تفنگ سرپر (در نقش 

یش)، آخرین گناه و خانه امن(در نقش کمال 
ف ) و در سینما با بازى در فیلم این زن حرف 

ى زند، مورد توجه قرار گرفت.
ه در این گفت وگو درباره شــروع بازیگرى 
2ت: اولین نقشم را در سن 22 سالگى بازى کردم 

 این مدت نقش هــاى متفاوتى را بازى 
م ولى ســریال تفنگ سرپر 

کار مــن یک ى
وت بود و به 

ماندنى.
 درباره 

فرصت پشنهاد را رد مى کردم ولى اج
این برنامه با توجه به عوامل بر
نوع اجراى متفاوت آن برایم

بود و پذیرفتم.
مجرى برنامــه از پــگاه د
س بازیگرى نقش هاى مثبت
کرد که «چرا همیشــه نقش
مثبت را بازى مى کنید؟»  و در
شنید، احساس مى کنم بیشتر به
فیزیکم نقش هــاى مثبت ب

پیشنهاد مى شود.

یال با مرحوم حمید لبخنده همکارى داشته 
هقان نســب مى گوید: با اینکه 

 چندین کار قبل از ســریال 
ســاخته بود اما این سریال 
رطرفداران ترین اثر کارنامه 
ـد. طى این ســال ها بارها

 و کسانى هستند که چندین 
تماشا کرده اند.   را

ال «از سرنوشــت» درباره 
حمید لبخنــده بیان کرد:  ى

که کارى نساخت و  ود
راند. این اواخر 

ت و همین 
ظ روحى، 
خاطــر 

خرج مى کند؛ اما زمانى که در کار مشکل به و
مى آید، از شدت دل شکستگى به گوشه
پناه مى برد و تنها مى شود. حمید لبخ
در عمر کارى اش با چنینن مسئله
مواجه شــد. روزگار بســیار نامر
داریم. چرا در حرفــه هنر، آدم ها
تنهایى شــان رها مى کنند؟ در ح
که حمید لبخنده مى توانست همچ
به کارش ادامــه دهد و ســریال ه

پرمخاطبى را بسازد. 

                                                                                    
 انیمیشن «شکرســتان» به تهیه کنندگى مسعود صفوى 
و کارگردانى عباس جاللى، در 15 قســمت، نوروز 1401 

روى آنتن مى رود. داستان «شکرستان» در یک سرزمین 
خیالى مى گذرد؛ سرزمینى که از شخصیت هایى خیالى ُپر 
شده است و قصه هایى در راستاى داستان هاى کهن ایرانى 

و برگرفته از ضرب المثل هاى قدیمى است.
پادشاه، وزیر، بهلول، ننه قمر، اسکندر، شعبون، رمضون 
و... از شخصیت هاى اصلى این انیمیشن هستند و هر کدام 
ویژگى هاى منحصر به فردى دارند.  پادشاه 
سرزمین شکرستان فردى نادان و ناکارآمد 
اســت که هیچ کار مثبتى از او سر نمى زند 
و همیشــه خرابکارى مى کند. وزیر نیز به 
عبارتى دست راست پادشاه است و او را در 

رسیدن به اهدافش یارى مى کند.
شکرستان نخستین بار در نوروز سال 1387 
توسط شبکه دو سیما پخش شد. در ابتدا قرار 
بود این مجموعه در 90 قسمت 15 دقیقه اى تولید شود، 
اما بعداً فصل هاى جدید نیز براى آن تولید شد و طول هر 

قسمت نیز به 25 دقیقه افزایش یافت.

«شکرستان» به نوروز 1401 مى رسد

جا بودجه  بیشترى باشــد، کیفیت باالتر هم انتظار مى رود و معموال هم اتفاق 
مى افتد. بى شک اگر بودجه تلویزیون باال برود، دست تلویزیون براى ساخت 
فیلم و سریال هاى فاخر بازتر است. منتها اصل ماجرا این است که چه فیلم و 
تلویزیون که  سریالى باید ساخته شــود و چهموضوعى باید براى پرداختن در

مردم بیننده مستقیمش هستند، انتخاب شود.
هاشمى درباره همکارى با تلویزیون عنوان 
کرد: سال هاســت با تلویزیون به 
واسطه بازى در نقش هاى مختلف 
ارتباط دارم. در گذشته کارگردانى 
و تهیه کنندگى در تلویزیون زیاد 
انجام داده ام. در گذشته مدیرانى 
بودند که سالیق بهترى داشتند. از 
زمانى که در بخش تولید امثال آنها 
از تلویزیون حذف شدند، کارهاى

تولیدى هر سال با افت کیفیت روبه 
رو شده است. 

  باشگاه خبرنگاران جوان |

  نرگس کیانى |
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در اردوى تیم فوتبال نفت آبادان اتفــاق عجیبى رخ داده 
است. تیم فوتبال نفت آبادان براى دیدار با هوادار در هتل 
المپیک تهران اردو زد.همزمان با برگزارى این اردو دراگان 
اسکوچیچ هم که به تازگى به ایران برگشته در هتل المپیک 
اقامت داشت. نکته عجیب این است که سرمربى پیشین 
نفتى ها و فعلى تیم ملى فوتبال کشورمان به دلیل اختالف 
نظر با برخى بازیکنان صنعت نفت براى مواجه نشدن با آنها 
ترجیح داده پس از خروج آنها از رستوران هتل و حضورشان 

در جلسه فنى شام خود را در این محل صرف کند.

تصمیم عجیب اسکوچیچ 

04

سید محمد امین طباطبایى ملى پوش شطرنج ایران که قرار 
بود بعد از حضور در مسابقات بین المللى ایتالیا در لیگ فرانسه 
بازى کند به دلیل مثبت بودن تست کرونایش در قرنطینه به 
سر مى برد.  شادى پریدر نایب رئیس فدراسیون شطرنج تست 
مثبت کروناى طباطبایى را تایید کرده  و بیان داشــت که او 
سخت مریض شده و در قرنطینه به سر مى برد. طباطبایى که 
در رقابت هاى ورگانى ایتالیا شرکت کرده بود در دور هشتم 
مقابل حریفى از هند شکست خورد و در دور پایانى به تساوى 

رسید تا با 6 امتیاز در رده دهم این مسابقات جا بگیرد.

رخ به رخ با کرونا
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بشار رسن هافبک سابق پرسپولیس براى رویارویى با تیم ملى 
فوتبال ایران در فهرست پتروویچ قرار خواهد گرفت. تیم ملى 
فوتبال عراق در بازى بعدى خود در انتخابى جام جهانى 2022 
قطر باید در ورزشــگاه آزادى به مصاف ایران برود. نمایش 
ضعیف بشار در بازى هاى قبلى به ویژه برابر ایران انتقادهاى 
زیادى را به دنبال داشته بود و بسیارى خواستار دعوت نکردن 
او بودند اما پتروویچ همچنان به او اعتماد دارد. تیم ملى فوتبال 
عراق از 5 بازى خود تنها 4 امتیاز کسب کرده است و در رده 

پنجم جدول رده بندى قرار دارد.

والتر زنگا در خصوص خرید آزمون توسط باشگاه یوونتوس 
صحبت کرد. دروازه بان افسانه اى ایتالیا گفت: پس از 9 سال 
تسلط کامل یوونتوس بر سرى آ، این تیم در حال بازسازى است 
و مهاجمان خوبى دارد که بتواند گلزنى کند ولى باید توپ به آنها 
برسد. وى ادامه داد: یوونتوس مشکل در خط میانى دارد که 
بتواند به وسط خود عمق بدهد. زنگا در خصوص خرید سردار 
آزمون ستاره کشورمان گفت: من فکر نمى کنم که آزمون فرد 

مناسبى براى یوونتوس باشد. ما باید به آلگرى زمان بدهیم.

رویارویى بشار با ایران

زنگا: آزمون 
خرید خوبى نیست
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ســایت کنفدراســیون فوتبال آســیا در توییتى از زمان 
برگزارى مسابقات لیگ قهرمانان آسیا خبر داد و نوشت: 
تقویم خــود را عالمت گــذارى کنید. AFC نوشــت که 
مسابقات گروهى لیگ قهرمانان آســیا در غرب از تاریخ 
7 تا 27 آوریل ( 18 فروردین تا 7 اردیبهشــت) به صورت 
متمرکز در عربستان برگزار خواهد شد.  با حذف استقالل، 
پرسپولیس و گل گهر از لیگ قهرمانان آسیا کشور ما تنها 

سپاهان و فوالد را در این مسابقات دارد.

تقویمتان را عالمت بزنید

مهدى امینى دروازه بان و کاپیتان سابق تیم فوتبال 
امید ایران که سابقه بازى در تیم هاى سپاهان، پیکان 
و ذوب آهن را دارد، امسال راهى فوتبال اسپانیا و تیم 
فوتبال خوونتود تورمولینوس در اللیگاى 3 شــد تا 
نام او نیز در بین لژیونرهاى ایرانى مطرح شــود. این 
دروازه بان ایرانى هفته پیش نخســتین بازى را براى 
این تیم انجام داد و توانست دروازه تیمش را بسته نگه 
دارد. امینى در گفتگو با «ایرنا»، در مورد شــرایطش 
در فوتبال اســپانیا، تیم خوونتــود و... صحبت هایى 

انجام داد.

سال گذشته عضو تیم ذوب آهن 
بودى. چه شــد که بــه یک تیم 

اسپانیایى پیوستى؟
لژیونر شدن براى یک دروازه بان خیلى سخت است 
و خوشــحالم که این اتفاق نصیب من شد و توانستم 
راهى فوتبال اروپا شوم. از طرفى به کشورى بیایم که 
قطب فوتبال دنیا اســت و حضور در این کشور به هر 
فوتبالیستى کمک مى کند تا پیشرفت کند. امیدوارم 
این اتفاق خوب سر آغاز راهى باشد تا بتوانم نماینده 
خوبى براى فوتبال ایران باشم و در فوتبال اروپا بمانم.

در کدام ســطح از فوتبال اسپانیا 
حضور دارى؟

ما در لیگ ســوم هســتم و تیم ما در حــال حاضر 
صدرنشین این مسابقات اســت. در اللیگاى دو هم 
تیم هایى حضور دارند که اکثرا سابقه حضور در اللیگا 
را دارند و امیــر عابدزاده هم آنجا بــازى مى کند. ما 
یک سطح پایین تر هستیم که بیشــتر تیم هاى دوم 

باشگاه هاى بزرگ در آن حضور دارند.

شرایط تیمتان چطور است؟
شرایط خوب است. خیلى از بازیکنان ما سابقه بازى 
در اللیگا را در کارنامــه دارند و این موضوع به تجربه 
بازیکنان کمک زیادى مى کند. همین مسائل باعث 
شده تا تیم خیلى خوبى داشته باشیم. در شهر ماالگا 
هستیم و بیشتر بازیکنان این تیم سابقه بازى در تیم 

اصلى شهر را دارند.
ظاهرا نخستین بازى  را براى تیم 

انجام دادى. درست است؟
بله. ما سه دروازه بان خیلى خوب داریم که این بازى 
مربى به من اعتماد کرد و توانستیم بازى را یک بر صفر 
ببریم و من هم توانستم کلین شیت کنم و باالترین 

نمره را در بین بازیکنان حاضر در زمین بگیرم.
در زمان کمى توانســتى به تیم 

اصلى برسى. درست است؟
حدود 2 ماه است که اینجا هستیم و از ابتدا نیز تمرینات 
را به خوبــى دنبال مى کنم. تــالش مضاعفى کردم 
تا بتوانم به سطح این بازى ها برســم. ابتدا بیشتر در 
بازى هاى دوســتانه به میدان رفتم تا از شرایط بازى 
دور نباشــم و اولین بازى را نیز براى تیم انجام دادم 

که خوشبختانه رضایت کادر فنى را به دنبال داشت.
به غیر از تو یک دروازه بان دیگر 
هم در فوتبال اسپانیا است؛ امیر 
عابدزاده. آیا او توانسته در فوتبال 

اسپانیا موفق ظاهر شود؟ 
عابدزاده سرآمد دروازه بانان ایرانى در فوتبال اروپا است 
و عملکرد خیلى خوبى نیز در فوتبال اسپانیا داشته که 
موجب شده تا ذهنیت مثبتى نسبت به بازیکنان ایرانى 

به وجود بیاید.

ذوب آهن اصفهان به دلیل شکایت سرمربى سابق خودش با دردسر روبرو شده است.
 تیم فوتبال ذوب آهن بعد از جدایى رحمان رضایى سرمربى سابق این تیم اقدام به تسویه حساب 
با وى نکرد و این موضوع منجر به شکایت رضایى از باشگاه ذوب آهن شد. پس از طى 
مراحل قانونى این شکایت کمیته انضباطى باشگاه ذوب آهن را محکوم به پرداخت 

مبلغ قرارداد رضایى کرد که این حکم به تایید کمیته استیناف هم رسید.
با توجه به اتمام مدت تعیین شده از سوى کمیته هاى انضباطى و استیناف 
براى باشگاه ذوب آهن و عدم تسویه حساب یا توافق با سرمربى سابق 
این باشــگاه، ذوب آهن مى تواند در صورت پیگیرى هاى رحمان 

رضایى حتى با خطر کسر امتیاز مواجه شود.

 مربى تیم فوتبال ســپاهان گفت: محرم نویدکیا در این مدت باهوش و 
خالق عمل کرده و ما دستورات او را اجرا مى کنیم.

علیرضا مرزبان با اشاره به اینکه نوسانات براى هر تیمى در لیگ طبیعى 
اســت، تاکید کرد: باید بپذیریم از تیم ما بازیکنان بزرگى جدا شــدند و 
نفرات قابل قبولى در کنار ما نیستند. آن ها بازیکنان تاثیرگذارى بودند که 
رویشان حساب باز کرده بودیم از این رو باید براى آن ها جانشینى بهتر 
پیدا مى کردیم. در این مورد نویدکیا تصمیم نهایى را بسیار هوشمندانه 
گرفت و ما فقط بر ســر این که براى هر کدام از جدا شده ها جایگزینى 

داشته باشیم تاکید مى کردیم.
مرزبان با اشــاره به توانایى نفرات جدید ســپاهان ادامه داد: براى رفع 
نواقص دروازه بان اروپایى که کار با توپ خوبى دارد به خدمت گرفتیم. 
ما در خط میانى با ریگى که یک بازیکن خوب در منطقه شــش است به 
توافق رسیدیم و شهریار مغانلو که قبال شاگرد خودم بود را به تیم آوردیم. 
به بازیکنى مثل او احتیاج داشــتیم که ما در خط جلــو کمک کند. از نام 

فرشــاد به راحتى عبور نکنیم؛ او کیفیت فوق العاده باالیى دارد. در کنار 
این ها بازیکنان قبلى کمک کردند تا نفــرات جدید خیلى زود با جمع ما 
هماهنگ شوند. شما وقتى از 11 بازیکن 4 بازیکن جدید در زمین دارید 
به هماهنگى نیاز دارید و این هماهنگى زمان بر اســت. ما به این مهم 

رسیدیم و از بابت خوشحالیم.
وى گفت: مهمترین مسائل در تیم ما پرســینگ است. خیلى باال دفاع 
مى کنیم، ســعى مى کنیم حریف را در زمین خود تحت فشار بگذاریم و 
مالیکیت توپ باال داشته باشــیم. در نتیجه چنین عملکردى مى توانیم 
مالکیت توپ خوبى داشــته و در ادامه از فضا ها استفاده کنیم. خودمان 
فضا ایجاد کرده و در این فضا ها خالقیت داشــته باشیم. الزمه فوتبال 

خالقیت است. 
مرزبان در پاسخ به برخى شایعات که نقش وى از نویدکیا در تیم سپاهان 
بیشتر است گفت: محرم نشان داده در این یک سال و نیم که سرمربى 
سپاهان را قبول کرده باهوش و خالق اســت. از این رو اعتماد ما به او 

زیاد است و حرف ها و 
که دارد را اجرا مى کنیم تا همیشــه تیمى متحد تفکراتى 

براى سپاهان داشته باشــیم. این اعتقاد قلبى را از دست 
نمى دهیم که ما همچنان یکى از مدعیان اصلى قهرمانى 
مى مانیم و امیدوارم روزى برسد که جام قهرمانى را به مردم 
اصفهان هدیه دهیم. این مسئله برایمان اهمیت دارد. براى 
رقبا احترام قائلیم مخصوصــًا آن هایى که در باالى جدول 
هســتند و مى دانیم مبارزه براى آن ها هــم ادامه دارد، اما 

امیدوارم در آخر جام براى ما باشد.

مهاجم تیم ملى کشورمان فرصت خوبى براى بهبود آمار گل زده  خود پیدا 
کرده است.

مهدى طارمى در سال هاى اخیر یکى از برترین بازیکنان تیم ملى ایران 
و یکــى از موفق ترین لژیونر هاى کشــورمان در 

قاره اروپا بوده است. طارمى پس از جدایى از 
پرسپولیس راهى الغرافه قطر شد و مدتى 

با وسلى اســنایدر هافبک اسبق تیم 
ملى هلند و اینتر هم بازى بود. او 
پس از درخشش در این تیم راهى 
لیگ پرتغال و باشگاه ریوآوه شد 

و در آن تیم متوســط، درخشش 
چشــمگیرى به ثبت رســاند تا جایى که غول 

فوتبال پرتغال یعنى پورتو براى خرید وى دست به کار شد.
مهاجم گلزن تیم ملى ایران تابستان 2020 به پورتو پیوست تا 

ماجراجویى جدیدى در پرتغال و اروپــا آغاز نماید. مهدى در 
ایران و حتى پرتغال به پنالتى گیر بودن و مهارت خاصش در 
این زمینه مشهور شده، اما در یک فصل و نیم حضورش در تیم 
آبى و سفیدپوش پرتغالى، فرصت چندانى براى زدن ضربات 

پنالتى به دست نیاورده، زیرا یک پرتغالى همواره مدعى اول زدن 
این ضربات بوده است.

سرجیو اولیویرا هافبک 29 ساله و پرتغالى باشگاه پورتو پنالتى 
زن اول این تیم بود و پنالتى هایى که توسط بازیکنان پورتو و 
خصوصا مهدى طارمى به دست مى آمد را مى نواخت. نرسیدن 
ضربات پنالتى به مهدى طارمى باعث شده بود او در 
کــورس گلزنان لیگ پرتغــال و همچنین در 
لیگ قهرمانان اروپا نتواند آمار گل هاى 
زده خود را بیشتر کند. اولیویرا 
پرتغالى هفته پیش رسمًا 
بــا عقد قــراردادى 
قرضى تــا پایان 

به آس رم ایتالیا فصــل از پورتو 
مورینیــو پیوست تا شاگرد  ژوزه 

زیــاد مهاجم تیم باشــد و به احتمال 
ملى کشــورمان پنالتى زن اول پورتو بوده و با این 
موقعیت بتواند آمــار گل هاى زده خــود را بهتر از 

قبل نماید.
مهدى طارمى تاکنون در 74 مسابقه با پیراهن پورتو 
موفق به ثبت 34 گل شده اســت. او در این فصل از 
لیگ پرتغال 9 گل به ثمر رسانده و فاصله اى چهارگله با 

صدر جدول گلزنان دارد.

یادگار رســتمى بازیکن آکادمى کیا به صورت رسمى به تیم پوگون لهستان 
پیوست و جدیدترین لژیونر فوتبال ایران لقب گرفت.

یادگار رستمى را باید آخرین لژیونر فوتبال ایران نامید. بازیکنى که پس از 7 
سال حضور در آکادمى کیا و پس از رسیدن به سن 18 سالگى، اجازه جدایى از 
این تیم را به دست آورد و راهى فوتبال اروپا شد و از این پس در باشگاه پوگون 

لهستان به فوتبالش ادامه مى دهد.
رستمى که در فوتبال پایه و از رده هاى سنى پایین آکادمى کیا فوتبالش را آغاز 
کرد، توانســت پله پله باال آمده و با درخشش در رده هاى سنى مختلف نامى 
براى خودش دســت و پا کند به نحوى که او توانست توجه عالقه مندان به 

فوتبال پایه را به خود جلب کند.
البته این بازیکن از چند ماه پیش مورد توجه تیم لهســتانى قرار داشت اما از 
آنجایى که هنوز به سن 18 سالگى نرســیده بود، اجازه عقد قرارداد با پوگون 

لهستان را نداشــت و ســرانجام هفته پیش این انتقال شکل رسمى به خود 
گرفت.

 

وحید شمســایى در خصوص انتخابــش به عنوان 
سرمربى تیم ملى فوتسال گفت: آقاى ناظم الشریعه 
زحمات زیــادى کشــیدند و در مقطعى هــم نتایج 
درخشانى کســب کردند ولى یک تیم ثابت از 2010 
حدوداً تا امروز در تیم ملى حضور داشــتند و تغییر نسل 
نداشتیم و االن در این دوره به اصطالح ته دیگش به ما 
رسیده و براى جام جهانى بعدى نمى توانیم روى همین 
مجموعه به این شکل حساب کنیم و باید برویم سراغ 
تغییر نسل و به دنبال کشف و پرورش نفرات جوان و 
اضافه کردن به بدنه تیم ملى به مرور زمان باشیم و 
در این راه حتى ممکن است جام جهانى بعدى را هم 
هزینه کنیم براى این تغییر نسل که 
زمانش رسیده است. من یک 
جا گفته بودم و تکرار مى کنم 

که آمدم بسوزم تا بسازم براى نفرات بعدى. 
ســرمربى تیم ملى در مورد همکارى با نفرات کادرفنى قبلى از 
جمله رضــا حیدریان گفت: رضا حیدریان دوســت خوب من و 
همبازى سابقم و یک اسطوره و چهره براى فوتسال ایران است 
و فوتسال ایران با او شــناخته مى شود. ایشان تصمیم گرفت در 
کادر آقاى ناظم الشریعه حضور داشته باشد ولى در شرایط کنونى 
من یک مربى اسپانیایى به فدراســیون معرفى کردم که سابقه 

کار با او را دارم. 
شمسایى در مورد اینکه چند سال قبل صحبت از بازگشتش به 
تیم ملى براى پس گرفتن رکوردش از فالکائو مطرح بود گفت: 
قرار بود به تیم ملى برگردم ولى حاال به شکل دیگرى این اتفاق 
افتاد. من آن مســائل را فراموش کردم و 
بهتر اســت دیگر در موردش صحبت

 نکنیم. 

عابدزاده سرآمد 
گلرهاى ایرانى 
در اروپاست

لژیونر اصفهانى:

فوق العاده باالیى دارد. در کنار 
رات جدید خیلى زود با جمع ما 
4 بازیکن جدید در زمین دارید
بر اســت. ما به اینمهم مان

ســینگ است. خیلى باال دفاع 
ین خود تحت فشار بگذاریم و

جه چنین عملکردى مى توانیم 
فضا ها استفاده کنیم. خودمان

 داشــته باشیم. الزمه فوتبال 

 وى از نویدکیا در تیم سپاهان 
و نیم که سرمربى ن یکسال
اعتماد ما به او ــت. از این رو

زیاد است و حرف ها و 
که دارد را اجرا مى کنیم تا همیشــه تیمى متحد تفکراتى 

براى سپاهان داشته باشــیم. این اعتقاد قلبى را از دست 
قهرمانى مدعیان اصلى نمى دهیم که ما همچنان یکى از

مى مانیم و امیدوارم روزى برسد که جام قهرمانى را به مردم 
اصفهان هدیه دهیم. این مسئله برایمان اهمیت دارد. براى 
رقبا احترام قائلیم مخصوصــًا آن هایى که در باالى جدول 
اما  ادامه دارد، براى آنها هــم مى دانیم مبارزه هســتند و

در آخر جام براىما باشد. امیدوارم

م دىرا ىب مجه ج
راى این تغییر نسل که 
 رسیده است. من یک 
ه بودم و تکرار مى کنم 

ق رىاینا ی ل ب ى و م ر ىبر یم ب بو قرار
افتاد. من آن مســائل را فراموش کردم و
بهتر اســت دیگر در موردش صحبت

 نکنیم.

علیرضا مرزبان:

با احترام به رقبا جام براى سپاهان است

خطر کسر امتیاز بیخ گوش ذوب آهن

ا ست.این ضربات بوده

وحید شمســایى در خصوص
سرمربى تیم ملى فوتسال گفت
د زحمات زیــادى کشــیدند و

درخشانى کســب کردند ولى یک
حدوداً تا امروز در تیم ملى حضور
نداشتیم و االن در این دوره به اص
براى جام جهانى بعدى رسیده و
مجموعه به این شکل حساب ک
پ تغییر نسلو به دنبال کشف و
اضافه کردن به بدنه تیم ملى
تجدر این راه حتى ممکن است ج نا م ى اینرا ر
هزینه کنیم بر
زمانش
جا گفته

شمسایى: آمدم بسوزم تا بسازم براى بعدى ها!

بازیکنى از آکادمى کیا در فوتبال اروپا

 مهدى آقاى گل مى شود؟
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302259000032 - تاریخ: 1400/10/06 - برابر راى اصالحى شــماره 
140060302259000002 مورخ 1400/09/11 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک بوئین و 
میاندشــت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مبنى بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک 
باب خانه تحت پالك 149/1139 مفروز و مجزى شده از 149/2 واقع در میاندشت حوزه ثبت 
ملک بوئین میاندشت جزء بخش 13 ثبت اصفهان به مســاحت 186,87 مترمربع بنام آقاى 
محمدرفیعى بشناســنامه 4 و کدملى 6219651766 فرزند محمد اسماعیل که در راى شماره 
139460302012003851- 1394/10/27 هیات مساحت و حدود اربعه اشتباها درج گردیده 
بود. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/11/10- م الف: 

1258661 - رئیس ثبت اسناد و امالك بوئین و میاندشت - موسى  الرضا امامى /10/181
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و 
بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم 
مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى 
که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه 
حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلــت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027011744 مورخ 1400/09/24 سیداصغر طباطبائى پیکانى 
فرزند سیدجواد بشماره شناسنامه 3025 صادره از جرقویه سفلى بشماره ملى 5649203180 

در ششــدانگ یکباب قطعه زمین با بناى احداثــى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 
305 فرعى از اصلــى 15190  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 197/5 مترمربع. 
خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/11/10- م الف: 1258702- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان- مهدى 

صادقى وصفى /10/183
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیات  هاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 12801- 1400/10/21 هیات سوم آقاى رجبعلى نجفى نیسیانى به شناسنامه 
شماره 93 کدملى 1189772485 صادره اردستان فرزند رمضان در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 121,86 مترمربع از پالك شماره 655 فرعى از 16 اصلى واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مالک رسمى ابوالقاسم اسماعیلى نژاد مورد ثبت صفحه 
161 دفتر 645 امالك و مالکیت بمانعلى اسماعیلى نژاد مورد ثبت صفحه 425 دفتر 489 امالك 

تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/10/25 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/10- م الف: 
1259620- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/188

ابالغ اجراییه 
شماره پرونده: 140004002003002638/1 - شــماره بایگانى پرونده: 140003077/1 - 
شــماره آگهى ابالغیه: 140003802003000099  - تاریخ صــدور: 1400/10/11 - دفتر 
خانه ازدواج 171 شهر خوراسگان استان اصفهان - آگهى ابالغ اجراییه پرونده 140003077 
بدین  وسیله به خانم ســکینه بیتى نام پدر: عبدالصمد تاریخ تولد: 1318/11/13 شماره ملى: 
1286237602 شماره شناسنامه: 759 ابالغ مى  شود که خانم زهرا توکلى نام پدر: فتح اله تاریخ 
تولد: 1344/09/03 شماره ملى: 1286728347 شماره شناسنامه: 47671878 جهت وصول 
مهریه خود به شرح (مهرالسنه 262/5 ریال هدیه کالم اله سیصد هزار ریال طاقه شال سیصد 

هزار ریال بیست و پنج عدد سکه آزادى مقوم مبلغ یک میلیون ریال و مبلغ یک میلیون ریال بابت 
پول خانه و مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال از وجه سکه آزادى بزوجه رسیده و مابقى برذمه زوج 
دین است عندالمطالبه بزوجه کارسازى دارد) به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج: شماره سند: 
4564، تاریخ سند: 1362/04/08، دفترخانه صادرکننده: دفتر خانه ازدواج 171 شهر خوراسگان 
استان اصفهان علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائى به کالسه 140003077 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1400/9/10 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت بیست روز از تاریخ این 
آگهى که روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پراخت بدهى خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائى 
جریان خواهد یافت. ضمنا نسبت به ثبت نام سامانه ثنا اقدام نمایید. م الف: 1259624- رئیس 

شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان - امیر امیرى /10/190
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008003755 - تاریخ ارسال نامه: 1400/10/21 - نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره: 3178 فرعى از 3- اصلى که در دفتر 115 صفحه 17 بنام 
حسین همامى ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده: 
140021702008016226 - 1400/10/18 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء 
شهود آن ذیل شماره: 95540- 1400/4/26 به گواهى دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده است 
مدعى است که سند مالکیت آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى 
سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1259648- رئیس ثبت اسناد و 

امالك شهرضا - مرتضى قدیرى /10/191
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008003714 - تاریخ ارسال نامه: 1400/10/19 - نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 9256 فرعى از یک اصلى که 

طبق دفتر الکترونیکى 139920302008007534 بنام سید مسعود دادخواه ثبت و سند صادر 
گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده: 140021702008015807 
- 1400/2/28 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 97069- 
1400/10/5 به گواهى دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت 
آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را 
نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1259731- مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمد حسن صمصامى /10/192
فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140085602008003713 - تاریخ ارسال نامه: 1400/10/19 - نظر به اینکه سند 
مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى شماره: 9256 فرعى از یک اصلى که 
طبق دفتر الکترونیکى 139920302008007533 بنام سید حسن دادخواه ثبت و سند صادر 
گردیده اینک نامبرده با ارائه درخواســت کتبى به شــماره وارده: 140021702008015807 
- 1400/10/8 به انضمام دو برگ استشهادیه محلى که امضاء شهود آن ذیل شماره: 97575- 
1400/10/5 به گواهى دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده است مدعى است که سند مالکیت 
آن به علت جابجائى مفقود گردیده است و درخواست صدور المثناى سند مالکیت ملک فوق را 
نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهى مى شود چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنى 
طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1259728- مرتضى قدیرى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا از طرف محمد حسن صمصامى /10/193

معاون آموزشى وزارت علوم با تاکید بر ضرورت بهره مندى 
از آموزش ترکیبى با محوریت آموزش حضورى عنوان کرد: 
در حوزه آموزش وقتى صحبت از آموزش حضورى مى شود، 

نمى توانیم به بهمن ماه سال 1398 بازگردیم.
على خاکى صدیق در نشســت هم اندیشــى رؤســاى 
دانشگاه هاى کشور که با حضور محمدعلى زلفى گل وزیر 
علوم، تحقیقات و فناورى به صــورت حضورى و مجازى 
برگزار شد، ضمن قدردانى از رؤساى دانشگاه ها که در زمان 
اپیدمى بیمارى کرونا بحث آموزش الکترونیک را در کشور 
پیاده سازى کردند و خالء آموزش را حل کردند، گفت: هم 
اکنون ضرورت دارد که آموزش را به صورت حضورى ارائه 

کنیم.  وى با بیان اینکه ریاســت  جمهورى و مصوبه ستاد 
ملى مقابله با کرونا بر آموزش حضورى تأکید دارند که این 
امر الزم االجراست، افزود: در حوزه آموزش وقتى صحبت 
از آموزش حضورى مى شود، نمى توانیم به بهمن ماه سال 
1398 بازگردیم، بلکه قصد داریم از زیرساخت هاى ایجاد 
شده در حوزه آموزش الکترونیک بهره مند شویم و آموزش 

ترکیبى با محوریت آموزش حضورى آغاز شود.
به گفته معاون آموزشــى وزارت علــوم، نکته مهم تحقق 
آموزش حضورى، حضور اساتید در دانشگاه ها است و باید 
شرایط به گونه اى باشد که اعضاى هیئت علمى در دانشگاه 

حضور فیزیکى داشته باشند.

برخى متخصصان حوزه سالمت هشدار مى دهند، رعایت 
شیوه نامه هاى بهداشتى با کاهش مرگ و میر کرونایى 
بسیار کمتر شده و با توجه به شیوع اومیکرون و سرایت 
انتقال پذیرى باال، در هفته هاى آینده شــاهد آغاز پیک 

ششم با این سویه خواهیم بود.
هر چند آمار ابتال، بســترى و فوتى هــاى روزانه کرونا 
به کمترین میزان خود در ماه هاى گذشــته رسیده  اما با 
شناسایى نخستین موارد ابتال به اومیکرون در کشور خطر 

رشد انفجارى ابتالها چندان دور نیست.
بر اساس آزمایش هاى انجام شده حدود بیش از 700 نفر 
به اومیکرون در کشور مبتال شدند و تقریبا 27 درصد از 

کل تست هایى که انجام شده مربوط به این سویه بوده و 
متخصصان هشدار مى دهند وقتى در مدت کوتاهى تعداد 
مبتالیان به این ویروس این قدر افزایش یافته، مى تواند 

پیک ششم در چند هفته دیگر آغاز شود.
با توجه به شیوع اومیکرون در کشــورهاى جهان و در 
کشــورهاى اطراف از جمله در بحرین و کویت، به نظر 
مى رسد که در چند هفته آینده شاهد پیکى از اومیکرون 
در کشور باشیم. این درحالى است که وزیر بهداشت، از 
مردم تقاضا کرد که ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق کنند، 
زیرا به گفته وى دیگر نمى خواهیم شاهد موجى از ابتال، 

بسترى و مرگ و میر در کشور باشیم.

به شیوه آموزش قبل از بهمن 
98 برنمى گردیم

آیا باید منتظر پیک ششم 
باشیم؟

اهداى 200 هزار دوز 
آسترازانکا 

   ایسنا | سفارت ایران در آتن اعالم کرد، 200 هزار 
دوز واکسن آسـترازانکاى اهدایى دولت یونان به تهران 
ارسال شد. سفارت کشورمان در یونان در صفحه توییتر 
خود نوشـت: در پى هماهنگى هاى متعـدد در روزهاى 
اخیـر و دیـدار احمد نـادرى سـفیر کشـورمان در آتن با 
ازمیرلیس دبیرکل اقتصـادى وزارت امور خارجه یونان، 
صبح پنجشنبه تعداد 200 هزار دوز واکسن آسترازانکاى 

اهدایى دولت یونان به تهران ارسال شد.

هوا دشمن کروناست
   پانـا | داده هـاى یـک مطالعـه جدیـد نشـان 
مى دهد که ویروس کرونـا در عرض پنج دقیقه پس 
از انتشـار در هوا، 90 درصد از قدرت سرایت پذیرى 
خود را از دسـت مى دهد. داده هاى اولیه این مطالعه 
از دانشگاه "بریستول" نشان مى دهند که هوا باعث 
خشـک شـدن ذرات ویـروس کرونـا مى شـود. به 
گفته محققان، کاهش سـرایت پذیرى به حدود 10 
درصد از وضعیت اولیه ویروس سـارس-کوو-2 در 
ظرف 20 دقیقه، قابل مشـاهده است که البته میزان 
زیادى از ایـن کاهش نیـز در پنج دقیقـه اول پس از 
انتشـار ویروس در هوا رخ مـى دهد. داده ها نشـان 
مى دهند کـه کروناویروس براى مـدت طوالنى در 
خارج از محیط گرم و مرطوب سیستم تنفسى میزبان

 زنده نمى ماند.

تاسیس
شرکت سهامى خاص مهاد رهاب پارسه درتاریخ 1399/11/20 به شماره ثبت 66977 به شناسه ملى 14009794073 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه خدمات فنى و مهندسى، مشاوره، طراحى، نظارت، مدیریت طرح، 
تحقیقات، مطالعات و پژوهش، مجموعه خدمات مشاوره و EPC شامل تهیه ، نصب ، ساخت ، نظارت بر اجراء ، تعمیرات ، بهره بردارى و نگهدارى مرتبط با تخصص ها و گروه هاى ذیل: • گروه شهرسازى و معمارى (شهرسازى، ساختمان هاى آموزشى، ورزشى، بهداشتى و درمانى، ساختمانهاى مسکونى، تجارى، 
ادارى، صنعتى و نظامى، معمارى داخلى، ساماندهى و توانمند سازى بافتهاى فرسوده و سکونتگاه هاى غیر رسمى، طراحى شهرى) • گروه راه و ترابرى (راه سازى، راه آهن، فرودگاه ها، بندرسازى وسازه هاى دریایى، ترافیک و حمل و نقل درون شهرى) • گروه مهندسى آب (سد سازى، شبکه هاى آبیارى و زهکشى، 
تاسیسات آب و فاضالب و مهندسى رودخانه) • گروه مطالعات کشاورزى (کشاورزى، منابع طبیعى و دامپرورى، شیالت و آبزیان، فضاى سبز و گلخانه و مجتمع هاى گلخانه اى) • گروه انرژى (بهینه سازى انرژى، انرژى تجدید پذیر وکلیه تخصص هاى گروه انرژى) • کلیه تخصص هاى گروه ارتباطات و فناورى اطالعات، 
گروه معدن( بجز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى از معادن نفت و گاز و پتروشیمى)، گروه مطالعات آمارى، گروه خدمات مدیریت • گروه صنعت (صنایع برق و الکترونیک، صنایع سلولزى، شیمیایى ، تبدیلى و تکمیلى کشاورزى، نساجى و پلیمرى، صنایع فلزات اساسى و ماشین سازى، صنایع کانى هاى غیر فلزى) • گروه 
نفت وگاز (مطالعات جامع مخازن هیدروکربورى، شبکه توزیع و ایستگاه هاى کاهش فشار، تاسیسات مرتبط و کلیه تخصص هاى گروه نفت وگاز) بجز استخراج و اکتشاف و بهره بردارى از معادن نفت وگاز و پتروشیمى • گروه میراث فرهنگى (مرمت، احیاء و بهره بردارى آثار و بناهاى تاریخى - فرهنگى و محوطه هاى 
باستانى – تاریخى، نگهدارى و احیاء بافت هاى تاریخى- فرهنگى) • گروه تخصص هاى مشترك (ژئوتکنیک، سازه، تاسیسات برق و مکانیک، ژئوفیزیک، محیط زیست، بازرسى فنى، خدمات کامپیوترى، ایمنى و کاهش خطرات و پدافند غیرعامل، زمین شناسى، اتوماسیون صنعتى، مقاوم سازى، نقشه بردارى زمینى، 
سیستم هاى اطالعات جغرافیایى GIS ، مطالعات جغرافیایى و برنامه ریزى فضایى، هواشناسى، نقشه بردارى زمینى، نقشه بردارى هوایى (با پهباد و تجهیزات مرتبط)، فتوگرامترى و هیدروگرافى و میکروژئودزى) • انجام کلیه خدمات فنى و مهندسى و مشاوره در زمینه بهره بردارى و نگهدارى از تصفیه خانه هاى آب و 
فاضالب، تاسیسات آبرسانى، خطوط انتقال و شبکه هاى توزیع آب، مخازن آب و فشارشکن، تاسیسات جمع آورى آبهاى سطحى، تاسیسات و شبکه هاى جمع آورى و انتقال فاضالب، ایستگاه پمپاژ و سایر تاسیسات مرتبط با فعالیت هاى شرکت • انجام کلیه امور خدماتى و پشتیبانى شامل حمل و نقل( درون شهرى)، 
تعمیر و نگهدارى ساختمان و ماشین آالت، تامین نیروى انسانى (بصورت موقت) و خدمات عمومى شامل نگهدارى و خدمات پارك ها و فضاى سبز • ارائه خدمات پایش و اندازه گیرى آالینده هاى زیست محیطى • شرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى، انجام امور بازرگانى، تولیدى تجهیزات و فناورى • کلیه 
خدمات مشاوره امور فنى و آزمایشگاهى (شامل ارائه خدمات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیرى، آزمایشهاى ژئوتکنیک، ژئو مکانیک، مقاومت مصالح، آزمایش هاى فیزیکى، مکانیکى و شیمیایى خاك، سنگ، بتن، مصالح ساختمانى، عایق، رنگ، آب، آزمایشهاى متالوژى، خوردگى، شیمیایى و مکانیکى محصوالت فلزى و 
جوش) • کلیه خدمات مشاوره امور بازرسى فنى (بازرسى فنى انواع جوش، رادیو گرافى و آزمایشهاى غیر مخرب، بازرسى فنى تجهیزات و مخازن تحت فشار، دیگ هاى بخار و بویلرها، رنگ و پوشش، بازرسى فنى آسانسورهاى برقى و پله برقى، جرثقیل هاى سقفى، برجى، موبایل و لیفتراك، بازرسى فنى کنترل خوردگى 
و جلوگیرى از آن شامل مدیریت خوردگى، پایش خوردگى، کنترل خوردگى، بررسى علل تخریب قطعات صنعتى و مکانیزم خوردگى، بازرسى فنى ساخت، نصب، نگهدارى و تعمیرات حین بهره بردارى تجهیزات صنعتى، بازرسى فنى کاال و نمونه بردارى از کاالهاى صادراتى و وارداتى و تولید داخل) 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 فیض ، کوچه شهرز [12] ، بن بست مهیار [6] ، پالك 11 ، طبقه همکف کدپستى 8165663311 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 شماره 92270/35 مورخ 1399/11/15 نزد بانک ملت شعبه آپادانا با کد 92270 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت 
مدیره خانم مهدیس رحمتى به شماره ملى 1270733801 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید میالد میر رمضانى به شماره ملى 1271000423 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى سید مصطفى میر رمضانى به شماره ملى 1288297920 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
خانم سمیرا رحمتى به شماره ملى 1288305060 و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و همراه با مهر 
شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد قاسمى به شماره ملى 1289080682 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم آزاده صادقى به شماره ملى 4621736841 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 (1259339)

روى موج کووید-19

سویه اومیکرون به سرعت در حال سبقت گرفتن از دلتا 
است و به نظر مى رســد مى خواهد به دوران تاخت و تاز 

دلتا پایان دهد.
آن طور کــه از گزارش هاى وزارت بهداشــت مى توان 
برداشت کرد، این اســت که رعایت پروتکل ها اوضاع 
خوبى ندارد و تقریبًا، دســتورالعمل ها و شیوه نامه هاى 
بهداشتى فراموش شده اند. کمتر از 50 درصد مردم ماسک 
مى زنند و در همین حدود، پروتکل ها را رعایت مى کنند. 
دورکارى ها برداشته شــده و کسى هم فاصله گذارى را 

رعایت نمى کند.
آن طور که سازمان بهداشت جهانى گزارش داده است، 
افزایش شــدید تعداد مبتالیان به اومیکرون را شــاهد 
هستیم به شکلى که حدود 10 میلیون نفر در یک هفته با 
سویه اومیکرون به کرونا مبتال شده اند. همچنین، دالیلى 
براى افزایش موارد ابتالى شدید به این ویروس گزارش 
شده است و موتاسیون هاى موجود در این سویه قادرند به 

راحتى به سلول هاى انسانى متصل شوند.
همچنین درباره اومیکرون چیزى که یاد گرفته ایم این 
است که ریسک بیمارى سخت در اومیکرون نسبت به دلتا 
کمتر است، اما حجم افراد مبتال در سراسر جهان عجیب 
است. حتى با وجود ریسک کم بسترى شدن همچنان 
تعداد افراد زیادى را مى بینیم که نیــاز به مراقبت هاى 
بالینى دارند، افرادى که بسترى شده اند بر دوش سیستم 

بار اضافى انداخته اند.
زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعى، دورى از تجمعات 
بزرگ از شــما محافظت مى کند، اگر حقیقتًا مى توانید 
بعضى از این اجتماعات را به تعویق بیندازید، این کار را 
انجام دهید. آنچه در حال حاضر بسیار اهمیت دارد این 

اســت که در معرض ویروس قرار گرفتن را به حداقل 
برسانیم.

آن طور که از شــواهد امر بر مى آید، اومیکرون بیشــتر 
کودکان را هدف قرار مى دهد. حمیدرضا جماعتى دبیر 
کمیته علمى کشورى کووید 19، گفت: با توجه به اینکه 
حدود 10 درصد جامعه ما را کودکان سنین 5 تا 11 سال 
تشکیل مى دهند، واکسیناســیون این افراد مى تواند از 
ایجاد پیک و چرخش ویروس در جامعه جلوگیرى کند. 
نکته دیگر هم این است با توجه به اینکه بحث بازگشایى 
مدارس مطرح است، بنابراین انجام واکسیناسیون یکى 
از ضرورت هایى اســت که حتمًا باید انجام شــود. اگر 

مدارس باز شود اما کودکان واکسینه نباشند، با توجه به 
اوج اومیکرونى که در سنین کودکان بیشتر دیده مى شود، 

مى تواند باعث بیمار شدن اطفال شود.
وى افزود: مطالعات کشورهاى دیگر هم نشان داده که 
اطفال حدود 30 درصد بر اثر اومیکرون گرفتار شــدند و 
یک سوم آنها در بیمارستان ها بسترى شدند. با توجه به 
محدودیت تخت هاى آى سى یو در کشور ما براى اطفال، 
این موضوع یکى از مواردى است که اگر مدارس باز شوند 
اما واکسن در این سنین تزریق نشود و این افراد گرفتار 
شــوند و نیاز به آى سى یو داشته باشــند، در کل کشور 
مى تواند یک بحران ایجاد کند. به همین دلیل ضرورت 

واکسیناسیون کودکان 5 تا 11 سال، مورد تاکید کمیته 
علمى کشورى کووید 19 قرار دارد.

جماعتى ادامه داد: نکته دیگر این اســت بــا توجه به 
اینکه اومیکرون در کشــور ما تقریبًا دارد شــیوع پیدا 
مى کند و طى دو تا سه هفته آینده به احتمال زیاد به پیک 
خودش مى رســد، کمیته علمى در نظر گرفت که حتمًا 
بحث بازگشایى مدارس و دانشــگاه ها به تعویق بیافتد. 
پیش بینى هاى متخصصین و اعضاى کمیته علمى این 
است که طى دو ســه هفته آینده با پیک اومیکرون در 
کشور مواجه خواهیم شد. بنابراین به نظر نمى رسد که 

بازگشایى مدارس و دانشگاه ها کار معقولى باشد.
به نظر مى رســد با توجه به ویژگى هایى که براى سویه 
اومیکرون مطرح شده است، اغلب مردم ابتالء به آن را در 
حد و اندازه یک سرماخوردگى معمولى مى دانند و از همین 
رو، چندان نگران درگیر شدن با اومیکرون نیستند. این 
در حالى است که سرعت انتقال و گسترش اومیکرون، 
نســبت به دلتا، مى تواند یک تهدید جدى براى درگیر 

شدن با پیک ششم باشد.
به نظر مى رسد که پیک ششــم به اومیکرون چراغ سبز 
نشــان داده و مى توان پیش بینى کرد که دوران تاخت 
و تاز دلتا به پایان رسیده و بایســتى منتظر پیک جدید 
کرونا با سویه اومیکرون باشیم. از همین رو، بهتر است 
که ستاد ملى کرونا نســبت به تبعات عادى انگارى ها 
و رهاسازى پروتکل ها، هشــدار جدى بدهد و در مورد 
برخى از بازگشایى ها نیز تجدید نظر صورت بگیرد. زیرا، 
در صورت درگیر شدن با پیک جدید بیمارى و اینکه در 
فصل سرما هستیم، این امکان هست که به شرایط سخت 

کرونایى باز گردیم.

اومیکرون، کودکان و بازگشایى مدارس
با افزایش موارد ابتال به کووید-19 ناشــى از گسترش سویه 
اومیکرون در سراســر جهان، نگرانى هایى در مورد بازگشــت 
عالئم طوالنى مدت این بیمارى از جمله تنگى نفس، خستگى، 

مه مغزى، اضطراب و حتى افسردگى مطرح شده است.
در این مرحله از همه گیرى کووید-19 کــه در آن تعداد موارد 
ابتال به بیمارى به دلیل شیوع ســویه اومیکرون افزایش یافته 
است، خطر ابتال به کووید طوالنى ناشــى از این سویه به طور 
جدى همانند قبل ارزیابى نشده و ممکن اســت به دلیل نبود 

داده هاى مناسب باشد.
کووید طوالنى با طیفى از عالئم همراه است که مى تواند هفته ها 
یا ماه ها پس از آلوده شدن به کروناویروس ادامه داشته باشد یا 
ممکن است هفته ها پس از عفونت ظاهر شود. همچنین کووید 
طوالنى ممکن است براى هر بیمار مبتال به کووید-19 اتفاق 

بیفتد، حتى اگر بیمارى خفیف باشد یا عالئمى نداشته باشد.
اگر از بیمارى کووید-19 بهبود یافته اید اما هنوز برخى عالئم 
را تجربه مى کنید، ممکن است دچار کووید طوالنى شده باشید. 
برخى از شایع ترین عالئم آن شامل تنگى نفس، اختالل عملکرد 

شناختى (مه مغزى) و همچنین خستگى است.
عالئم دیگرى که ممکن است افراد تجربه کنند عبارتند از درد 
قفسه سینه، مشکل در صحبت کردن، اضطراب یا افسردگى، 
دردهاى عضالنى، تب، از دســت دادن بویایى، از دست دادن 
چشایى، سردرد، خســتگى، اختالل خواب، مشکالت تمرکز و 

درد شکمى.
بیمار کووید-19 حتى ممکن اســت بر اثر ابتال به نوع خفیف 
بیمارى نیز تا مدتها با عالئم آن درگیر باشــد. اینکه این عالئم 
براى چه مدت زمانى ادامه پیدا مى کند کامال مشخص نیست. 
به گفته کارشناسان این عارضه مى تواند سه ماه در برخى تا شش 

ماه و به طور بالقوه تا 9 ماه هم طول بکشد.

اومیکرون باعث کووید 
طوالنى مى شود؟
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آگهى تغییرات 
شرکت آتیه سازان انرژى آریا شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 2360 و شناسه ملى 14006488592 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/09/21 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : مرکز 
اصلى شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله 
شهرك برق والکترونیک ، خیابان برق2 ، خیابان فرعى 
4 ، پالك 170 ، طبقه همکف ، واحد B7 کدپســتى 
8418148541 تغییر یافت وماده مربوطه اساسنامه 
اصالح گردید اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

خمینى شهر (1259332)

آگهى تغییرات
شرکت متین مغناطیس اصفهان سهامى خاص به شماره ثبت 48349 و شناسه ملى 10260664910 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 1400/09/06 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - یحیى محمدى به شماره ملى 1280407700 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، 
علیرضا قاسمى نظرآبادى به شــماره ملى 1290461139 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
عبدالرسول قاسمى نظرآبادى به شماره ملى 1289244251 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى رئیس و مدیرعامل 
و در صورت غیاب هر دو ایشان با امضاى نایب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. - اکبر 
محمدى به شماره ملى 1285061111 و هاشــم محمدى به شماره ملى 1270470353 بترتیب 
بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیراالنتشار 
نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1259337)

جلوى کلینیک...«ســمیه » تصمیمش را گرفته،دو 
ساعت قبل، با یک دالل صحبت کرده و حاال فقط 9 
ماه فرصت دارد که مادر شود، بدون اینکه مادرى کند.

«جنین» توى موج هاى دســتگاه سونوگرافى، نقطه 
سفیدى است توى ســیاهى ها و نشان مى دهد سالم 
است. نقطه اى که باال و پایین مى رود، تاب مى خورد و 
گاهى بى حرکت مى ماند، مثل شبحى که گاهى هست 
و گاهى نیست. نرخ «سمیه» 25ساله، 60 میلیون تومان 
با کلى چانه زنى است. براى هر ماه هم مقرر شده که 
دو، سه میلیون بر حسب هزینه ها پرداخت شود. هزینه 
دالل هم جداگانه حســاب مى شود. او حاال در فاصله 
دورى از مادر شــدن و مطلقه بودن، براى هزینه هاى 

زندگى اش مى جنگد.
روایت سمیه از خیلى وقت پیش شروع شده، از دو سال 
پیش که او مانده و یک خانه اجاره اى، دو کیلومترآن 
طرف تر از شهر. حاال او قرار است براى مدتى در یک 
خانه شیک نوســاز زندگى کند و سهم ناچیز مادریش 
را با 9 ماه باردارى به ختم برســاند. با لهجه روستایى 
مى گوید: «خرج زیاده. ایــن کار ثواب داره . نه خالفه 

شرعه نه خالف عرفه .»
اتاقک اجاره اى حاشــیه شــهر را به صاحبخانه پس 
مى دهد تا بعد از 9 ماه بتواند خانه اى در مرکز شــهر 
دست و پا کند. «سمیه» اسم بچه اى که مال خودش 
نیست را هم براى دل خودش انتخاب کرده است تا بچه 

نداشته اش را بعدها تنها با یک اسم به خاطر بیاورد.

خطى بر تاریخ نابارورى 
روایت «نرگس»، اما چیز دیگرى اســت؛ این آخرین 
امید «نرگس» است که بتواند به وسیله «سمیه» که 
حاال حامل بچه او است؛ بر تاریخ ناباروریش خط بکشد. 
همه چیز براى هر دویشان مهیا است. هر دو امیدوار به 
بدست آوردن چیزى هستند که ندارند. «سمیه» قرار 
است از فقر نجات پیدا کند و «نرگس» از نبود فرزند. 
این دومین بارى اســت که او اقدام به اجاره رحم یک 
مادر کرده اســت. دفعه قبل 40 میلیــون خرج کرده، 
اما به ماه نرسیده، فرزندش ســقط شده است. حاال او 
به واسطه دالالن، توانســته مادرى جوان تر را بیابد، 
البته با پول بیشتر. زنان جوان تر گرانتراند. دراین بازار، 
رقم ها نقش زیادى ایفا مى کنند و دالالن، این وسط 
سهم خودشــان را دارند. عددها از 40 میلیون تومان 
شروع مى شود تا مى رسد به 80 میلیون تومان و حتى 
بیشــتر. رقم هایى که در این تجارت پایاپاى، بسته به 
سن افراد و اینکه از چه شهر و منطقه اى باشند، متفاوت 
اســت. رقم هایى که اگر حاصل ثبت نــام در مرکز 
بارورى و نابارورى باشــد، نصف قیمت تمام خواهد 
شد، بین 20 تا 23 میلیون تومان؛ اگر بیمه هم باشند، 
قیمت ها باز هم پایین مى آید، اما مشــکل اینجاست 
زنانى که مى خواهند رحمشان را اجاره بدهند، ترجیح 
مى دهند با مبلغ بیشترى این کار را بر عهده بگیرند و 
آنهایى که عجله دارند، باید بیــرون از این مرکز و در 
فضاهاى مجازى یا کانال هاى اینســتاگرامى توسط 

دالالن به دنبال مادران اجاره اى بگردند.
توافقات و قراردادها، اما در محضر بســته مى شــود 

تا مهر تاییدى براى کارى باشــد کــه قانونى انجام 
مى گیرد و تا پایان دوران حاملگى ادامه مى یابد و پس 
از اینکه بچه سالمى متولد شــد، بدون هیچ مشکلى 
«مادر اجاره اى»، چک به روزش را بگیرد و برود و دیگر 

نام و نشانى از او پیدا نشود.
 «ســمیه» و «نرگس» هم همین توافقــات را باهم 
داشته اند. اما چهار ماه نشده، «سمیه»، به جنینى که 
توى شکمش غلت مى زند، دلبسته شده:« هر کارى 
مى کنم از فکرم بیرون نمى رود که چند ماه دیگر باید 
بچه اى که در وجودم شکل گرفته را بدهم و بروم پى 

کار خودم.»
هیچکدام از مادران اجاره اى نمى توانند بچه هایى که 
به دنیا آورده اند را ببینند. گفته مى شود اگر حتى یک 
نظر هم نوزاد را ببینند ممکن اســت مشکالت بعدى 

پیش بیاید.
«سمیه» قبال خانه دار بوده، با دو بچه دیگر، وقتى که 
طالق گرفته، شده خودسرپرست. او پیه ندیدن نوزاد را 
به دلش مالیده و تنها انگیزه اش این است که با درآمد 
این کار زندگیش را بگذراند.  او به زودى پس از انجام 
آزمایش هایى درباره وضعیت سالمتى اش، با یک زوج 
اهل اصفهان که نمى توانسته اند باردار شوند، قرارداد 

امضا مى کند.
دکتر شقایق رضایى،مسئول یک کلینیک زنان و زایمان 
که به «سمیه» و زوج هایى همانند او در مورد بچه دار 
شدن مشاوره مى دهد، مى گوید: «کیفیت مراقبت هاى 
پس از زایمان توســط کلینیکى که ایــن کار را انجام 
مى دهد باید بــه خوبى انجام شــود، وگرنه برخى از 
زن هایى که وارد این کار مى شــوند، با مشــکالت 
جسمانى روبرو مى شوندو اگر به درستى تشخیص داده 
نشود و یا عدم درمان هاى به موقع صورت گیرد، دچار 

مشکالت زیادى خواهند شد.
به گفته او «اگر ایــن موضوع، به صــورت قانونى و 
ساماندهى شده پیش برود، مى تواند امیدهاى زیادى 
را به زندگى هایى که فاقد فرزند هســتند برگرداند، به 
این خاطر که یکى از آخرین امیدهــاى درمان براى 

خانم هاى نابارور است».
اما جاى خالى قوانین، باعث مى شــود کســانى که 
صالحیت علمى ندارند، وارد معامله اى شوند که سود 
بیشترى عایدشــان مى کند و به این خاطر که هنوز 
سامانه ثبت اطالعات وجود ندارد، با مشکالت جدى 

در این زمینه روبرو هستیم.

مادران ناسالم، بچه هاى سالم
نبود نظارت باعث شده که حاال یکى از آخرین امیدهاى 
درماِن درد ندارى فرزنِد «نرگس»، دالالنى بشوند که 
مى تواند به آنها اعتماد کند، به این خاطر که فرد معامله 
کننده ممکن است معتاد از آب دربیاید یا خالفکار باشد. 
وجود دالالن، به نظر او ُمهر تاییدى است بر سالمت 
کسى که مى خواهد رحم اجاره بدهد. «مادران ناسالم»، 
بچه هاى «سالم»، به دنیا نمى آورند و مى شوند وبال 
خانواده ها و هر چه به رقم رحم هاى اجاره اى اضافه 
شود صرفه با این است که حمل کننده مطمئن باشد. 
«دالالن» تا پایان حاملگى موظفند که باشند تا بعد از 
به دنیا آمدن نوزادان، مشکلى پیش نیاید و هر دو مادر 

خیالشان با آنها راحت باشد. 
در اتاق انتظار یک مرکز پزشــکى بارورى و نابارورى 
تعداد زیادى از این مــادران اجــاره اى و متقاضیان 
فرزندآورى هستند که برخى از آنها در مورد تصمیمى 
که گرفته اند هنــوز اطمینان ندارنــد. دو زن در حال 
صحبت درباره بارداریشان هستند. «مریم» 27 ساله 
که دو سال از «سمیه» بزرگتر است، سه فرزند دارد. او 
دو سال پیش شوهرش را از دســت داده و این دومین 
بارى است که مى خواهد رحمش را اجاره دهد. درباره 
تجربه اش در مورد حمل نــوزاد فردى دیگر مى گوید: 
«شما حس مى کنید که نوزاد به شما لگد مى زند و شما 
با او صحبت مى کنید، اما ناخودآگاه پى مى برید که این 
نوزاد شما نیست.» او به یاد مى آورد، در حالى که خسته 
روى تخت بیمارستان بوده، فرزندى را که او 9 ماه حمل 
کرده را بالفاصله پس از زایمــان از او دور کردند. او تا 
یکى دو هفته، افسردگى داشته و بعد از آن خودش را 

مشغول بچه هایش کرده است. 
بســیارى از مادرانى که وضع حمل مى کنند، مثل او 
نیستند، نوزادى که او حمل کرد، به سالمت متولد شدند، 
اما این تجربه براى خیلى هاى دیگــر آزاردهنده بوده 
است.«مریم»، خوش شــانس بود، روند سخت انتقال 
نطفه به رحمش در بار اول انجام شــد اما براى خیلى 

از مادران، مادر اجاره اى شدن به همین راحتى نیست.
«ســمیه» از مادران دیگر شــنیده که بعد از زایمان 
روزهاى ســختى را گذرانده اند. روزهایى که مانند از 
دست دادن بچه خودشــان بوده. مثل مرگ عزیزى 
که دیگر نمى توانند او را ببینند. خیلى هایشان افسرده 
شده اند و خیلى هاى دیگر هم به بیمارى هاى روحى 
دچار شده اند. او شنیده که مادران مى گفته اند نمى شود 
با احساسات مادرانه جنگید:«باید خیلى بى احساس بود 
که چنین حسى را نداشته باشــید». سمیه از آن موقع 
ســعى کرده، به این موضوع به عنوان یک شغل نگاه 

کند و بس تا درگیر احساسات مادرانه نشود.
دکتر منصوره پژمان منش، جراح و متخصص زنان و 
زایمان و فوق تخصص نابارورى و آى وى اف اصفهان 
که سال هاســت با این مادران در تماس بوده معتقد 

است:« زنان جوان، به دلیل افت سریع استانداردهاى 
زندگى و معموال به خاطر فقر و ندارى، جذب این حرفه 
مى شوند و احساساتشان را نادیده مى گیرند. آنها تحت 
تاثیر تورم شدیدند و خیلى هایشان نمى توانند از پس 
اجاره خانه و مخارج مسکن و هزینه هاى زندگیشان 

برآیند.»
به گفته این پزشــک، این تجارت به قدرکافى قاعده 
مند نیست و همین امر باعث مى شــود؛ هم مادرانى 
که رحم خود را اجاره مى دهنــد و هم زوج هایى که با 
پرداخت پول درصدد بچه دار شدن هستند، در معرض 
خطر قرار بگیرند، به این خاطر که زنانى که رحم خود را 
اجاره مى دهند قانونا اجازه ندارند ادعاى حضانت نوزاد 
را بکنند و گاهى برخى از آنها به واسطه حس شدیدى 
که به نوزادى که در بدنشــان بزرگ شده دارند، دست 

به کارهاى دیگر و مزاحمت براى خانواده ها مى زنند.

دالالن در کنار مادران 
درکنار این مســائل، دالالنى هستند که به خاطر نبود 
قوانین ســاماندهى شــده، پدید مى آیند و به همین 
خاطر، کسانى وارد معامله هاى میلیونى مى شوند که 
صالحیت این کار را ندارنــد. هر چند که اطالعاتى در 
این موردقابل دسترس نیست اما آمارها مى گوید که 
فقط در اصفهان ساالنه 500 مورد از این نوع باردارى 
ها اتفاق مى افتد که اگر همین را مبنا قرار دهیم بیانگر 
آن اســت که این آمار در کشــور عدد قابل توجهى 

خواهد بود.
«عاطفه» زن دیگرى اســت که طالق گرفته و با پدر 
و مادر و برادرانش زندگى مى کنــد، او باردارى  اش را 
از خانواده پنهان کرده و قصد دارد، ماه هاى آخر را به 
روشى که آنها متوجه نشوند زایمان کند: «به خانواده ام 
مى گویم مسافرت هستم». قصد او از این کار مستقل 
شدن است: «مى خواهم از طریق پولى که به دست مى 

آورم خانه اجاره کنم.» 
هر چند روزهاى آخر، یکى از دشوارترین مراحل این 
باردارى است، اما او درباره آن چه که در انتظارش است، 
خوشبین است. او امیدوار اســت که با پول دریافتى از 

این حاملگى بتواند آپارتمانى اجاره کند و خرج خودش 
را دربیاورد.

مادرانى که این انتخاب ها را دارنــد، معموال بین 80 
تا 90درصدشان، از طبقات پایین جامعه هستند؛ البته 
در این میان برخى از زنان معتاد هم هستند که با نیت 
ســودجویانه وارد این معامله ها مى شوند و قصدشان 
درآوردن پول موادشان است. حلقه هاى مفقوده قانون 

باعث مى شود خیلى ها به دام این زنان بیافتند. 
آمارهاى رسمى نشــان مى دهد که به دالیل مختلف 
از جمله تغذیه نامناســب، آلودگى هوا و ...، از میان هر 
5 زوج، یک نفــر، نابارور بوده و همیــن موضوع، پاى 
ســودجویان را بیش از پیش به این بــازار پر مخاطب 
باز کرده است. بازارى که براى الهام، 30 ساله، چندان 
خوشایند نیســت. او 5 ماهه باردار است و هر وقت که 
جنین توى شــکمش تکان مى خورد، شب و روز از او 
گرفته مى شود. خیره مى شــود به صندلى هاى فلزى 
روبروى اتاق سونوگرافى و مى گوید: «دوستش دارم، 
اما نمى توانم نگهش دارم». «الهام» براى بچه اى که 
در شکمش دارد تا اکنون حدود 35 میلیون تومان پول 
گرفته و مبالغ بعدى طبق توافقى که کرده، منحصر به 
سالم بودن بچه بعد از به دنیا آمدن است. در این توافق، 
هر سه طرف برنده اند، مشروط به اینکه متقاضى اصلى 
توافق که زوج نابارور هستند، داراى تمکن مالى باشند. 
این وسط «مادر میانجى» سهمش را مى گیرد، دالل 
هم به نان و نوایى مى رسد، اما همیشه برگ برنده دست 
مادران اجاره اى نیست. «الهام» نمى داند بعد از به دنیا 
آمدن این بچه با دلتنگى هایش چکار باید بکند. محمود 
اشترى، روان شناس، براى این دلتنگى دالیل علمى 
دارد و از آن به نام افسردگى پس از زایمان یاد مى کند:« 
مادران اجاره اى بعد از به دنیــا آوردن بچه ها، به این 
خاطر که اصال اجازه دیدن بچه را ندارند، حتى اگر با بى 
عاطفگى و تنها به درد نان این کار را انجام داده باشند، 
باز هم با مشکل روبرو مى شوند، به این خاطر که در این 
دوران، هورمون هاى خاصى در بدن مادر ترشح مى شود 
و این امکان وجود دارد که این زنان، آسیب هاى روانى 

زیادى ببینند و حتى اقدام به خودکشى کنند.
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معاون امور تعاون وزرات رفاه کار و تعاون اجتماعى گفت: در 
صورت پایین بودن درآمد یک فرد از خط فقر نسبى در جامعه، 
شــاهد ایجاد فقر در خانواده ها خواهیم بود. مهدى مسکنى 
گفت: خط فقرى که امروزه بیشتر با آن مواجه هستیم خط فقر 
نسبى است یعنى اگر میزان درآمد کسى کمتر از آن باشد، به 

مرور زمان آن خانواده دچار فقر خواهد شد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: سن اعتیاد در کشور 
24 سال و چند ماه است. سردار اســکندر مومنى افزود: نرخ 
اعتیاد زنان در کشــور ما حدود 6/0درصد است که نسبت به 
نرخ کل کشور که 4/5 درصد است، نرخ پایینى است اما نسبت 

به گذشته متاسفانه افزایش داشته است.

خدیجه هاشمى پژوهشگر جامعۀ الزهرا (س) گفت: بسیارى از 
مشکالت حال حاضر جامعه ما در حوزه آسیب هاى اجتماعى 
است که بررســى راه هاى جلوگیرى از رشد آنها مورد تأکید 
مقام معظم رهبرى نیز بوده است. وى افزود: توانسته ایم با 
هماهنگى با معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهور کالن 
پروژه اى دیالکتیکى و عام پســند براى بازه زمانى چند ساله 
طراحى کنیم تا در راستاى کاهش آسیب هاى اجتماعى ورود 

جدى داشته باشیم.

خط فقر نسبى

سن اعتیاد، 24 سال
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احمد محمودزاده، سرپرســت ســازمان مدارس و مراکز 
غیردولتى وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یکســان 
سازى شهریه مدارس غیردولتى مدنظر ما نیست، زیرا فعالیت 
مدارس متفاوت اســت گفت: شــهریه مدارس غیردولتى 

متناسب با فعالیت هاى مدرسه تعیین و اخذ خواهد شد.

تعیین «شهریه» مدارس

آسیب هاى اجتماعى
 ریشه مشکالت کشور

مادران اجاره اى
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ابراهیمى مقدم روان شناس، گفت: بحث شیوع افسردگى در 
جامعه زیاد شده است تا جایى که بعضى از روانشناسان از آن 
به عنوان سرماخوردگى روانى یاد مى کنند و به نظر مى رسد 
که زن ها 70 درصد بیشتر از مرد ها به افسردگى دچار مى شوند 
که مى تواند به دلیل  مصرف قرص ضد باردارى، یا داشتن دو 
کروموزوم ایکس در آنها باشد. دلیل دیگر مى تواند این باشد 
که  زن ها از امکانات تفریحى و ورزشى کمترى برخوردارند یا 
نگاه پایین تر به آن ها در  اجتماعات مرد ساالر وجود دارد. فقر 

نیز در افسردگى بسیار موثر است.

سرماخوردگى روانى

رئیس کمیته وضعى و انتظامى معاونت اجتماعى 
و پیشــگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: 
تشــکیل بانک اطالعات رانندگان پرخطر در 
قالب سامانه هوشمند و ارســال پیامک هاى 
هشــدار از اقدمات مؤثر در کاهش این قبیل 

جرایم است.
علیرضا ساورى در ســومین نشست کارگروه 
وضعى و انتظامى ذیل کمیسیون پیشگیرى از 

جرایم و آسیب هاى اجتماعى و ارتقاء سالمت 
اجتماعى با محوریت بررســى ایــراد صدمه 
بدنى غیر عمدى بر اثر تصادفــات رانندگى و 
راهکارهاى کاهش و پیشگیرى از آن، مهمترین 
علل وضعــى مرتبط با تصادفــات رانندگى را 

تشریح کرد.
وى اظهارداشــت: ضعــف در مهارت هــاى 
رانندگى، نقص خــودرو، ضعف هاى مرتبط 
با ایمنى خــودرو، اختالالت روحــى و روانى 
راننده، رانندگى در شرایط و حالت غیرعادى، 
وجود مقاطع پر تصادف و داراى خطر جاده اى، 
ضعف فرهنــگ عمومى در رعایــت قوانین 
و مقــررات راهنمایى و رانندگــى، ضعف در 

بازدارندگى مجازات هــاى رانندگان پرخطر، 
عدم کفایت مکانیزم هاى کنتــرل و نظارت 
هوشــمند، ضعف در نصب عالئم و تابلوهاى 
هشدار دهنده، ترویج انواع روش هاى رانندگى 
پرخطر، هیجان طلبى و ماجراجویى در فضاى 
مجازى از جمله مهمترین علل وضعى مرتبط 

با تصادفات رانندگى است.
رئیس دبیرخانه شــوراى عالى پیشــگیرى از 
وقوع جرم در ادامه افزود: ارتقاى 
نظارت بر عملکرد آموزشگاه هاى 
رانندگى و به روزرسانى آیین نامه ها 
و شیوه نامه هاى آموزشى متناسب 
با شــرایط و اخذ گواهینامه هاى 
رانندگى یا تمدید گواهینامه ها و 
اعمال محدودیت هاى رانندگى 
در محورهــاى مواصالتى بین 
شهرى براى کســانى که مدت 
زمان کوتاهى از صدور گواهینامه 
آن ها مى گذرد یکى از راهکارهاى پیشنهادى 

کاهش تصادفات است.
وى به ضــرورت پیگیرى و بازرســى ایمنى 
راه ها و رفع مقاطع پر تصــادف و داراى خطر، 
پیگیرى پیشــنهادات مربوط بــه بکارگیرى 
فناورى هاى نوین در حــوزه ایمنى راه ها، ارائه 
راهکارهاى بهبود وضعیت صدور و تجدید انواع 

گواهینامه ها تأکید کرد.
ســاورى افزود: پلیس راهنمایــى و رانندگى 
ضــرورت دارد از تــردد خودروهایــى بدون 
برگه معاینه فنــى در محورهاى مواصالتى و 
برون شهرى جلوگیرى و نسبت به توقف این 

قبیل خودروها اقدام کند.

بر اســاس آمار رســمى و دولتى، حــدود 27 درصد از 
فارغ التحصیالن دانشــگاهى در ایران را زنان تشکیل 
مى دهند؛ با این  حال سهم آنان از اشتغال در ایران حدود 

19 درصد است. به  عبارت  دیگر، 60 درصد زنان 
تحصیل کــرده ایرانى بیکارند. این آمار نشــان 
مى دهد که فقط 40 درصد زنان تحصیل کرده به 
بازار کار وارد شده اند. عالوه بر آن، 70 درصد زنان 

ایران نیز شغل و درآمد پایدار ندارند.
این آمار نشــان مى دهد که فقط 40 درصد زنان 
تحصیل کرده به بازار کار وارد شــده اند. عالوه 
بر آن، 70 درصد زنان ایران نیز شــغل و درآمد 

پایدار ندارند. 
تازه ترین گــزارش مرکز آمار ایــران درباره نرخ 
اشتغال هم نشــان مى دهد که حدود 25 درصد 
از بازار کار در اختیار افرادى است که تحصیالت 

دانشــگاهى دارنــد و 39 درصد جمعیت بیــکاران نیز 
فارغ التحصیالن دانشگاهى اند. از این میان، بیش از 65 
درصد آنان را زنان و حدود 35 درصد را مردان تشــکیل 

مى دهند.
به گفته نیره توکلى، پژوهشگر مطالعات زنان، در میان 
زنانى که تحصیالت دانشگاهى باال دارند و در بازار کار 

ایران فعالیت مى کنند، شاهد آنیم که حتى آن هایى که 
حقوقشان بر معیشت اعضاى خانواده  آنان تاثیر مستقیم 
مى گذارد، خودشان این مسئله را انکار مى کنند و سعى 

دارند طورى جلوه دهند که تمام مخارج خانواده با حقوق 
همسرانشان تامین مى شود.

توکلى با انتقاد از اینکه بســیارى از زنان شاغل مجبور 
مى شــوند تمام کارهاى منــزل را که به صورت 
سنتى بر دوش آنان اســت، انجام دهند، گفت: 
هیچ کس از مردان شاغل انتظار ندارد که کارهاى 
خانه را انجام دهند؛ چون عمال کسى اشتغال زنان 
را جدى نمى گیرد. براى عموم جامعه کار کردن 

مردان اهمیت زیادى دارد.
گزارشــى که مرکز آمار ایران از نرخ بیکارى در 
تابستان 1400 منتشر کرد نشان داد که جمعیت 
زنان بیکار در ایران افزایش یافته؛ به  طورى  که 
از رقم 15/6 درصد در فصــل بهار به رقم 17/7 
درصد در فصل تابستان رســیده است. این آمار 
نشان مى دهد که در سال هاى اخیر، هم زمان با 
شــدت یافتن تنگناهاى اقتصادى و مشکالت ناشى از 
همه گیرى کرونا، تعداد بیشــترى از زنان کسب وکار و 

شغل خود را از دست داده اند.

60 درصد زنان تحصیل کرده ایرانى بیکارندبانک اطالعات رانندگان پرخطر تشکیل شود
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شبنم طلوعى، روانشــناس با بیان اینکه تکرار رفتارهاى 
عیب جویانــه در روابط زوجین مى توانــد منجر به ایجاد 
عادت و اختالل در روابط آنها شود، گفت: زوجین نباید در 
برابر رفتارهاى آزار دهنده همســر جبهه بگیرند بلکه باید 
نارضایتى خود را از برخى رفتارها به شکل معقول و توام با 

آرامش با همسر خود بیان کنند.

جبهه نگیرید

دریا قدرتى پور



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

اى خداونــد، اى گســتراننده زمیــن هــا و اى نگــه دارنــده آســمان هــا و 
اى آنکه آفریننده دل هایى بر فطرت و جبلت آنها، چه آن دل که شــقى بود و 
چه آن دل که ســعید. شــریف ترین درودها و افزون ترین بــرکات خود را 
بر بنده خود و پیامبر خود محمد (ص ) ارزانــى دار. آنکه ، خاتم پیامبران 
پیشین است و گشاینده درهاى فرو بسته و آشکارکننده حق به نیروى حق و 
برهان . اوست که جوش و خروش هر باطلى را فرو نشانید و حمله و هجوم 

گمراهى ها را در هم شکست . 
موال على (ع)

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

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

وب سایت:

ایمیل:

سروش:

اینستاگرام:

پیامک: 30007642       و      09132008640

www.nesfejahan.net

 info@nesfejahan.net

nesfejahannewspaper

nesfejahannewspaper

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه صرفًا 
یک کارخانه نیست و در گذر ســال هاى گذشته به منشا 
تحوالت بنیادین در اقتصاد و صنعت کشور مبدل شده است.
آیین گرامیداشت بیست و نهمین ســالروز افتتاح شرکت 
فوالد مبارکه، با حضور محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه، معاونین، جمعى از مدیران، کارکنان 
و مدیران عامل شــرکت هاى زیرمجموعه فوالد مبارکه 
برگزار و همزمان نیز به صورت آنالین در فضاى مجازى 

پخش گردید.
مدیرعامل فــوالد مبارکه در این آییــن ضمن تبریک به 
مناسبت سالروز افتتاح این شرکت اظهار کرد: امروز براى 
خانواده فوالد مبارکه روز مهمى اســت چراکه کلنگ این 
مجموعه در دى ماه 1360 به زمین زده شد و نهایتًا در 23 

دى ماه سال 1371 به بهره بردارى رسید.
محمدیاسر طیب نیا افزود: فوالد مبارکه با همت فوالدمردان، 
روحیه جهادى و اراده آهنین آنان شکل گرفت که ما امروز 
میراث دار آن ها هســتیم؛ این مجموعه افتخارات زیادى 
داشته اما براى بقاى این افتخارات نیازمند یک حرکت جدید 

و یک اتفاق بزرگ هستیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان این که امروز فوالد مبارکه 
به الگوى ملى بنگاه دارى تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: 
همچنان که فوالد مبارکه طى دهه هاى گذشــته موجب 
اتفاقات خوب بوده است، امروز هم باید منشأ اتفاق بزرگ 

دیگر شود.

انســان هاى بزرگى در شکل گیرى فوالد 
مبارکه نقش داشته اند

وى اذعان داشت: فوالد مبارکه صرفاً یک کارخانه نیست و 
در گذر سال هاى گذشته به منشأ تحوالت بنیادین در اقتصاد 
و صنعت کشور مبدل شده است؛ اگر بخواهیم فوالد مبارکه 
تا 50 سال آینده همچنان سرآمد باشد، باید رمز موفقیت مان 
در 3 دهه گذشته را مرور و جایگاه و مسیرمان براى 50 سال 

آینده را ترسیم کنیم.
طیب نیا اضافه کرد: داشتن چشم انداز توسعه کمى و حفظ 
سهم تولید فوالد کشور براى فوالد مبارکه کافى نیست و 
باید براى افق هاى دیگرى برنامه ریزى کنیم؛ ما باید در ابعاد 
مختلف توسعه کشور را رقم بزنیم که در این راستا سرمایه 

انسانى نخستین محور و رمز موفقیت فوالد مبارکه است.
مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد: نیروى انسانى کارآمد، 
نظام مشارکتى و بهبود مستمر، داشتن چشم انداز متعالى، 
برنامه محور بودن، حرکت دقیق بر اســاس برنامه، بسیج 
همگانــى نیروهــا در برنامه ریزى و نظام هــاى تحولى 
مشــارکت، همه این ها در کنار روحیه جهادى، انقالبى و 
انگیزه  و نیت پاك الهى کارکنان باعث شده که فوالد مبارکه 

در این نقطه قرار بگیرد.
طیب نیا با بیان این که انســان هاى بزرگى در شکل گیرى 
فوالد مبارکه نقش داشته اند، افزود: یکى از رموز موفقیت 
فوالد مبارکه این اســت که در آن انسان ها و افکار بزرگى 

وجود داشته است.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان این که این سرزمین از قرون 
گذشته تاکنون مهد صنعت  بوده است، ادامه داد: اگر بخواهیم 
این راه را ادامه دهیم و حافظ بقاى فوالد مبارکه باشیم، باید 
اهداف بزرگى را دنبال کنیم؛ شرایط عمومى کشور از لحاظ 
صنعتى و اقتصــادى به ویژه در صنعت فوالد، در شــرایط 

مطلوبى قرار داشته و کارهاى زیربنایى انجام شده است.
وى تصریح کرد: بهره بردارى از معادن سنگ آهن و منابع 
گازى و ســابقه دیرینه در صنعت فوالد از 50 سال گذشته 
تاکنون شــرایطى را ایجاد کرده که این صنعت به یکى از 
صنایع موفق کشور تبدیل شــود اما اگر امروز به درستى 
عمل نکنیم، همین موفقیت ها نیز نتیجه عکس خواهد داد.

نقش مهم فوالد مبارکه در تولید ناخالص 
ملى 

محمد یاسر طیب نیا با بیان این که برنامه تولید 55 میلیون 

تن تولید فوالد براى افق 1404 کشور در نظر گرفته شده 
است، گفت: فوالد مبارکه از تولید 2.5 میلیون تنى ابتداى 

راه اندازى به 10 میلیون تن فعلى رسیده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه، ورود شرکت هاى معدنى به تولید 
فوالد را قابل توجه دانست و گفت: تحریم هاى بین المللى 
و محدودیت هاى موجود به اهمیت و جایگاه فوالد مبارکه 

براى رشد اقتصادى کشور افزوده است.
وى با اشاره به ســهم یک درصدى فوالد مبارکه در تولید 
ناخالص کشــور بیان کرد: امروزه بیشتر از نام کشورها نام 
صنعت ها و بنگاه ها شنیده و شناخته مى شود و درآمد بعضى 
از این بنگاه ها و شرکت ها به مراتب از کل اقتصاد کشور ما و 
درآمد نفتى ما بیشتر است؛ ما با چنین دنیایى مواجهیم و اگر 
قرار باشد در کشور کسانى این گام ها را بردارند، چه صنعتى 

بهتر از فوالد مبارکه است؟
مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین افزود: اگر کشور اسکله 
بزرگ نیاز دارد و اگر شــبکه ریلى توسعه بیشتر مى خواهد 
فوالد مبارکه باید براى این موضوع فکر کرده و اقدام کند؛ 
صنایع بزرگ مانند فوالد مبارکه باید این کارها را انجام دهند 
و این در حالى است که شرکت هایى بقا پیدا مى کنند که در 

توسعه تکنولوژى فعال هستند.

فوالد مبارکه پاك ترین صنعت کشور است
وى در ادامه بیان داشت: توسعه مداوم کمى، کیفى و متوازن، 
تکنولوژى، نوآورى و توسعه پایدار، سرلوحه کار فوالد مبارکه 
است؛ تولید محصوالت جدید با همت متخصصان داخلى 
این شرکت باعث افتخار ماست اما متاسفانه امروز همراستا 

با هدف گیرى هاى دشــمن، یک موج صنعت ستیزى در 
کشور راه افتاده و علیه صنعت ایجاد شده است، صنعتى که 

نجات بخش اقتصاد کشور است.
مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن بیان اینکه بسیارى از صنایع 
الزامات توســعه یافتگى را به موقع رعایت نکردند گفت: 
متأسفانه برخى، بحران هاى آلودگى و کم آبى را به گردن 
صنعت مى اندازند؛ در حالى که این موضوع خالف واقع بوده 
و این در حالى اســت که در ابتداى دى ماه امسال و در اوج 
آلودگى سایر شهرها، هواى پاك شهر مبارکه نشان دهنده 

عدم آالیندگى فوالد مبارکه بود.
طیب نیا با بیان این که فوالد مبارکه پاك ترین صنعت کشور 
است، تأکید کرد: ما باید در این حوزه الگوى صنعت سبز در 
کشور باشیم و نشان دهیم که صنعت مى تواند دوست دار 
محیط زیست باشد؛ باید نشان دهیم که مى توانیم مزایاى 
صنعت را داشته باشــیم و معایب آن را حذف کنیم، اکنون 
تمامى خروجى هاى فوالد مبارکه شبانه روزى در حال پایش 
لحظه اى است و نتایج نشان مى دهد که برخى از این مقادیر 
که ثبت شده حتى از اســتانداردهاى محیط زیست باالتر 
اســت. وى در خصوص در موضوع توسعه سرمایه انسانى 
که یکى از مهمترین ارکان مجموعه فوالد مبارکه است نیز 
گفت: باید بگوییم که نخستین محور توسعه، توسعه سرمایه 
انسانى است. اگر امروز به جایى رسیده ایم به خاطر سرمایه 
انسانى ماست. هرگاه از نظر فرهنگ سازمانى، روحیه کارى 
و جهادى به جایى رســیدیم که در دنیا سرآمد باشیم آنگاه 
مى توانیم با فوالدسازان و بنگاه هاى بزرگ اقتصادى جهانى 

به رقابت بپردازیم و باید قبل از هر چیز این اتفاق بیافتد.

با محدودیت بیش از 60 درصدى مصرف 
گاز مواجه شده ایم

مدیرعامل فوالد مبارکــه در ادامه با بیان این که همه باید 
متوجه شوند که کار درست چیست و در همان جهت با روش 
درست کار کنند، بیان داشت: باید حواشى را از فوالد مبارکه 

دور کنیم؛ عالوه بر این هم درست کار کنیم و هم نیت خود 
را درست کنیم.

وى با اشــاره به ضرورت الگو بودن فوالد مبارکه در همه 
جایگاه ها اظهار کرد: فوالد مبارکه در حوزه انرژى باید به 
فکر مصرف بهینه، صرفه جویى و بــاال بردن میزان تولید 
باشد؛ عالوه بر این، هر یک از ما به عنوان یک شهروند، باید 

الگوى مصرف انرژى را در زندگى خود پیاده سازى کنیم.
طیب نیا با بیان این که بــا محدودیت بیش از 60 درصدى 
مصرف گاز مواجه شده ایم، گفت: مصرف روزانه گاز خانگى 
در استان اصفهان به 60 میلیون مترمکعب رسیده و این در 
حالى است که اگر تنها 6 میلیون مترمکعب گاز به میزان گاز 
اختصاص یافته به فوالد مبارکه اضافه مى شد، این صنعت 
مى توانست ظرفیت تولید خود را کامل کند؛ خسارت ناشى 
از کمبود گاز مورد نیاز در فوالد مبارکــه بیش از 10 هزار 

میلیارد تومان است.

جبران کمبود گاز صنایع با صرفه جویى 5 تا 
10 درصدى مصارف خانگى

وى خاطرنشــان کرد: وقتى از ضرورت فرهنگ ســازى 
صحبت مى کنیم، نتیجه اش این اســت کــه به این نکته 
توجه داشته باشیم که با صرفه جویى 5 تا 10 درصدى گاز در 
مصرف خانگى مى توان کمبود گاز صنایع را جبران کرد که 
ما به عنوان خانواده بزرگ فوالد مبارکه باید مروج فرهنگ 

صرفه جویى در مصرف انرژى باشیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: هریک از کارکنان شرکت 
فوالد مبارکه در هر جایگاهى باید بهترین باشــند تا بتوان 
تحول بزرگى را رقم زد؛ این یعنى هر کســى ســعى کند 
تغییرى هرچند کوچک را در خود ایجاد کند که اگر این اصل 
را رویکرد خود قرار دهیم، شاهد ایجاد تحول بزرگى در کشور 
خواهیم بود؛ باید ایمان داشته باشیم که رسیدن به قله هاى 
پیشرفت در توان ما وجود دارد و باید با همت بلند و روحیه 

جهادى به آن ها برسیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین گرامیداشت بیست و نهمین سالروز افتتاح این شرکت:

فوالد مبارکه به منشأ تحوالت بنیادین در اقتصاد و صنعت کشور مبدل شده است

 با حضور معــاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت  ملى 
پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتــى ایران و جمعى از 
مسئولین استان، مدیران و کارکنان پاالیشگاه اصفهان، 
مراســم معارفه "محســن قدیري" و تکریم "مرتضی 

ابراهیمی" مدیرعامل سابق این شرکت برگزار شد.
مهندس جلیل ســاالري معاون وزیر نفت و مدیرعامل 
شرکت  ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى نفتى ایران در 
این مراسم به نقش مهم شرکت پاالیش نفت اصفهان 
در زمان  جنگ تحمیلی اشاره کرد و اظهارنمود:  با توجه 
به مشکالت سوخت رســانی درآن دوران، پاالیشگاه با 
تغییرکاربري و افزایش ظرفیت تولیــد، در حوزه تأمین 
سوخت کشور جایگاه بسیار مهمی داشت که البته هنوز 
هم یکی از بهترین شرکت هاي پاالیشی کشور محسوب 

می شود.
وى با اشاره به اینکه پاالیشگاه  اصفهان در سال 86 به 
عنوان سودآورترین شرکت پاالیشی، نخستین شرکتی 
بود که در لیســت  واگذاري قرارگرفــت، تصریح کرد: 
متأسفانه  این  واگذاري  منجر به  مغفول ماندن  بخشی 
از پروژه هاي ارزشمند پاالیشــگاه همانند تبدیل نفت 
کوره به محصوالت باارزش تر شد؛ این درحالی است که 
پاالیشگاه شازند امام خمینی (ره) که سهام آن در اختیار 
دولت بود، توانسته با اجراي طرح هاي توسعه اي تعریف 
شده مشابه پاالیشگاه اصفهان ضمن کاهش تولید نفت 
کوره از 28 به 8 درصد و تأمین خوراك واحدهاي پایین 
دستی مانند پتروشیمی، استانداردهاي روز دنیا را پوشش 
دهد. از شــرکت پاالیش نفت اصفهــان نیز که صنعت 
راهبردي ملی اســت  انتظار می رود  بتواند  فراي بحث 
سهامداري از شرایط سوخت محور به سود محور تبدیل 
شود و ضمن تأمین نیازهاي ســوخت کشور، با افزایش 

کیفیت محصوالت وفق استانداردهاي روز دنیا،  ایجاد 
ارزش افزوده نمــوده و در بازارهاي منطقه اي حضوري 

پررنگ تر داشته باشد.
   ساالري با اشاره به  گام برداشتن شرکت پاالیش نفت 
اصفهان  به سمت پتروپاالیش شدن افزود: این شرکت 
با استفاده از ظرفیت هاي صنایع همجوار و تلفیق  وتولید  
و انتقال تکنولوژي می تواند بسیار تأثیرگذارتر از گذشته 

باشد.
   وي همچنین بر تسریع پروژه هاي توسعه اي شرکت 
پاالیش نفت اصفهان تأکید کرد و گفت: با توجه به  رشد 
شتابان در حوزه مصرف، ضرورت دارد به موازات اجراي 
پروژه ها، در جهت احداث پاالیشگاه هاي جدید همسو 
با نیاز کشور حرکت کنیم و در این راستا خوشبختانه در 
بودجه سال 1401 مقدمات مجوز احداث پاالیشگاهی از 
محل منابع دولتی و توان بخش خصوصی با نام شــهید 
سردارحاج قاسم ســلیمانی به ظرفیت 300 هزار بشکه 

نفت خام در روز انجام شده است.
مدیرعامل شــرکت  ملى پاالیش و پخش فرآورده هاى 
نفتى ایران در بخــش دیگري از ســخنان خویش به 
فعالیت هاي ارزشــمند مهندس مرتضی ابراهیمی در 
زمان مدیریت پاالیشگاه اصفهان اشــاره کرده  و ابراز 
امیدواري نمود دکتر قدیري به عنوان مدیرعامل کنونی 
با توجه به توانمندي ها و تجارب ارزنده شان در صنعت 
نفت، با همدلی کارکنان و متخصصان در بازه زمانی کوتاه 
به پروژه هاي شرکت پاالیش نفت اصفهان شتاب دهند و 
در این مسیر با  بهره گیري از ظرفیت هاي علمی و ایجاد 
ارزش افزوده بتوانیم  فرمایش مقام معظم رهبري را مبنی 

بر جلوگیري از خام فروشی عملی کنیم.
وي با اشــاره به لزوم توجه به مســائل خام فروشــی و 

چالش هاي مربــوط به آن گفت: ایــن موضوع نیازمند 
اجراي ضرورت هایی است که به تبع آن باید در حوزه هاي 
مهندسی، دانش فنی، ساخت داخل، تأمین منابع مالی و 

روش هاي مربوط به آن توجه خاصی مبذول شود.
ســاالري همچنین پدیده جانشــین پروري و جانشین 
محوري و پرورش متخصصان جــوان را یک ضرورت  
دانست و اعالم کرد: انشاا... با حفظ تولید و بهینه سازي 
مصرف انرژي، چالش هاي پیش روي شــرکت مانند 

کمبود آب را مرتفع کنیم.
■■■

  محســن قدیــري مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان نیز طی سخنانی ضمن قدردانی از مدیرعامل 
ســابق شــرکت در اجراي پروژه ها و مانا بودن اثرات 
فعالیت مثمرثمر ایشــان،  اظهــار امیــدواري کرد: با 
برنامه ریزي هاي علمی و راهبردي دقیق انجام گرفته در 
کنارافزایش انگیزه و توانمندي نیروي انسانی ارزشمند 
شرکت، پاالیشگاه اصفهان چابک تر از گذشته حرکت 

کرده و  سرآمد منطقه گردد.
وي با بیان اینکه ضمن شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود 
شرکت، برنامه هاي مطلوبی براي پیشبرد کارها طراحی 
کرده ایم، ادامه داد: ما با حفظ حقوق سهامداران، با بهره 
گیري از حمایت هاي معاون محترم وزیر، طبق طرح هاي 
اتاق فکري که ایجاد می کنیم، همگام با کارکنان عزیز 
هزینه هاي غیرضروري  را کاهش خواهیم داد و با پشتکار 

سطح بلوغ سازمان را افزایش می دهیم. 
در پایان این مراسم از مهندس مرتضی ابراهیمی تقدیر 
به عمل آمد . زیارت قبور شهداي بی نشان تدفین شده 
درپاالیشــگاه اصفهان و گلباران یادمان شــهداي این 

شرکت  از برنامه هاي این روز بود .

معارفه مدیرعامل جدید شرکت پاالیش نفت اصفهان 


