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اقتدار والدین مقابل فرزندان، قلدرى نیستوضعیت قرمز هواى اصفهان از فردافصل جدید «جوکر» از فردا مى آیدقیمت سکه طى 10 سال 150 برابر شده است! پاگشاى تلخ فرشاد در نقش جهان اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

ماسک هاى 
فانتزى تأثیرى بر 
اومیکرون ندارند

مصرف گاز اصفهان، معادل 3 فاز پارس جنوبى
3
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 7 ساعت
 نفسگیر براى

مهار آتش سوزى 
کارخانه جمیل نخ

کارشناسان بهداشتى با توجه به شیوع سویه اومیکرون 
اعالم کردند ماسک هاى فانتزى و پارچه اى تاثیرى در 
پیش گیرى از ابتال به انواع سویه هاى ویروس کرونا از 
جمله اومیکرون ندارند. شبکه خبرى سى ان ان با انتشار

 این خبر افزود: کارشناسان مى گویند  با توجه به شدت...

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
گفت: بعد از 7 ســاعت تالش بى وقفه نیروهاى 
امدادى و عوامل آتش نشــانى، حریق کارخانه 
جمیل نخ شاهین شهر در ساعت 12 و 30 دقیقه 

نیمه شب جمعه به طور کامل مهار شد.
منصور شیشه فروش اظهار داشت: ساعت 17 و 
30 دقیقه عصر روز جمعه وقوع آتش ســوزى در 
کارخانــه نخ جمیل در شــهرك صنعتى مورچه 

خورت به نیروهاى امدادى گزارش شد.
وى با اشــاره به اینکه این واحد الیاف پنبه تولید 

مى کند و چون در محوطه ...

2525 هزار نفر روزانه در اصفهان  هزار نفر روزانه در اصفهان 
واکسینه مى شوندواکسینه مى شوند

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى:سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى:
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در شبانه روز منتهى به روز شنبه ثبت شد؛ 

تارتار مقابل پرسپولیس؛ 
شایسته اما بدشانس!

تیم مهدى تارتار در حالى مقابل پرســپولیس بازنده شد که نمایش 
شایسته اى را در این بازى ارائه کرده بود.

دیدار تیم هاى پرسپولیس و ذوب آهن در حالى با برترى سرخپوشان 
پایتخت به پایان رسید که شــاگردان یحیى گل محمدى موقعیت 
جدى نداشتند و در نهایت با یک گل به خودى و یک پنالتى حریف 

را شکست دادند...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

احتمال مصرف 
مازوت یا قطعى برق 

در اصفهان قوت 
مى گیرد 

انهدام 24 باند سرقت سیم و کابل برق در اصفهان
طى مدت 9 ماهه امسال صورت گرفته است؛
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پنجره نقل وانتقاالت ذوب آهن بسته شدپنجره نقل وانتقاالت ذوب آهن بسته شد

2دردسر دارکو براى دردسر دارکو براى 

3

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگیرئیس پلیس راهنمایی و رانندگی
 استان اصفهان خبر داد: استان اصفهان خبر داد:

آمار باالى تخلفآمار باالى تخلف
 استفاده از گوشى استفاده از گوشى

 تلفن همراه تلفن همراه
 در حین در حین
 رانندگى  رانندگى 

روایت نماینده سابق روایت نماینده سابق 
مجلس از سرنوشت نامه مجلس از سرنوشت نامه 

جنجالىجنجالى

در جستجوى در جستجوى 
منتشر کننده نامه منتشر کننده نامه 

الریجانىالریجانى
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رامبد جوان:رامبد جوان:
 ترجیح مى دهم  ترجیح مى دهم 

بجاى ساخت سریال بجاى ساخت سریال 
«خندوانه» بسازم

اطالعیه
به استناد آئین نامه و دستور العمل نحوه ثبت نام انتخابات هیأت هاى ورزشى استانى و شهرستانى 
مقرر است نسبت به تشکیل مجمع عمومى انتخاباتى هیأت پزشکى ورزشى  استان اصفهان به 
منظور انتخاب رئیس هیأت به همراه اعضاى هیأت رئیسه ، ( نایب رئیس، از بین بانوان ، دبیر، خزانه 
دار ، خبره ورزشى و دو نفر عضو که حداقل یک نفر از بین بانوان باشد ) استان اصفهان اقدام گردد، 
بدینوسیله از کلیه افراد واجد شرایط  وعالقمند به احراز پست ریاست هیأت دعوت مى نمایند 
جهت ثبت نام ، اعالم فهرست پیشنهادى اعضاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك  مورد نیاز از روز 
سه شنبه مورخ 1400/10/7  به مدت 7 روز کارى از ساعت 8 الى 12 به دبیرخانه مجمع  واقع در 
 دفتر هیأت پزشکى ورزشى  :  خیابان رحیم ارباب بن بست شماره 7 ( صبا ) طبقه سوم مراجعه 

نمایند .
شرایط عمومى احراز رئیس هیأت استان : 

1- التزام به قانون اساسى جمهورى اسالمى ایران
2-  مدرك تحصیلى: پزشک  

3- دارا بودن سن حداقل 30  سال  و حداکثر 65 سال
4- سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5 سال ( طبق دستور العمل) 

5- دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت ( خدمت سربازى ) یا معافیت
6- فاقد تابعیت مضاعف بوده و در مرکز استان سکونت داشته باشد .

مدارك مورد نیاز 
1- اصل و تصویر آخرین مدرك تحصیلى معتبر 

2- یک قطعه عکس پرسنلى جدید 
3- اصل و تصویر کارت ملى و شناسنامه ( تمام صفحات ) 

4- تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب 
5- ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدر ( حداکثر ده روز پس از اتمام 

ثبت نام ) 
6- اعالم کتبى اسامى داوطلبان پست هاى هیأت رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم 
اعضاى پیشنهادى هیأت رئیسه توسط هریک از داوطلبان احراز پست ریاست هیأت استان در 

زمان ثبت نام 
7- ارائه مدارك و مستندات مدیریتى مورد نیاز ( طبق دستورالعمل )

8- اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 
تبصره : حضور داوطلب ریاست هیأت یا وکیل قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام 

الزامى مى باشد .
الزم به ذکر است آئین نامه نحوه فعالیت هیأت  هاى استانى  و شهرستانى و دستور العمل نحوه ثبت 
نام به انضمام فرمهاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و هیأت پزشکى 

ورزشى جهت اطالع داوطلبان قرار داده شده است . 
www.isfahan.msy.gov.ir                    www.esma.ir : نشانى

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان - هیأت پزشکى ورزشى استان اصفهان

تاریخ انتشار: 1400/10/05
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول شــرکت تعاونى منحله ( درحال تصفیه ) 
مرغدارى ساحل به شماره ثبت 523 با شناسه ملى 10260105375رأس ساعت 11 صبح مورخ 
1400/10/17 در محل نجف آباد خیابان شیخ بهائى کوى شهید شریفى ( کرباسى ) پالك 16 
تشکیل مى گردد. بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت به عمل مى آید که شخصاً و وکالتًا 
رأس ساعت و روز مقرر جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور 

بهم رسانند.
دستور جلسه :

1- گزارش هیئت تصفیه
2- تمدید مهلت قانونى شرکت منحله به مدت 2 سال

3- انتخاب اعضاى هیئت تصفیه

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى
 بطور فوق العاده نوبت اول

هیئت تصفیه شرکت تعاونى منحله (در حال تصفیه)مرغدارى ساحل

به اطالع مى رساند که اداره کل غله وخدمات بازرگانى استان اصفهان 

در نظردارد امور حفاظت فیزیکى سیلوها،انبارهاى کاالهاى اساسى و 

ساختمانهاى ادارى خود را  ازطریق مناقصه به اشخاص حقیقى وحقوقى 

واجد الشرایط به مدت یکسال شمســى واگذار نماید .کلیه متقاضیان 

مى توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سامانه تدارکات الکترونیکى 

دولت (ستاد )www.setadiran.ir مراجعه نمایند .

آگهى مناقصه

م.الف :1248457

روابط عمومى اداره کل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان
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رئیس مرکز ملى خشکســالى ســازمان هواشناسى با 
پیش بینى بارندگى بهتر از امســال در بهار سال 1401 
گفت:  توان کشــور از نظر تأمین آب به شــدت ضعیف 
شده است. احد وظیفه یادآور شد:  طى دهه هاى گذشته 
کشاورزى ایران توســعه یافته است اما به قیمت نابودى 
منابع زیرزمینى. اآلن دیگر نمى توانیم همان روش ها را 
دنبال کنیم، وقتى کم بارشى یا خشکسالى روى مى دهد 
خودش را به سرعت نشان مى دهد. وى افزود: پتانسیل و 
توان کشــور از نظر تأمین آب به شدت ضعیف و آب هاى 
زیرزمینى متالشى شده است. وى بیان کرد:  در مجموع 
براى نیمه اول بهار سال 1401 پیش بینى ها حاکى از آ ن 

است که وضعیت بارش ها بهتر از سال قبل است و احتمال 
اینکه شرایط زمستانى نرمالى داشته باشیم خیلى بیشتر 
از شرایط کم بارشى اســت.وظیفه با اشاره به پیش بینى 
بارش هاى نرمال و باالتر از نرمال در زمستان امسال اظهار 
کرد: امید است مناطق جنوبى کشور که بیشتر بارندگى 
خود را در فصل زمستان دارند، شرایط کنونى کشور را که 
بسیار بغرنج است بهبود قابل مالحظه اى ببخشد، گرچه 
هرچه در زمستان هم بارندگى داشــته باشیم با توجه به 
اینکه سال قبل بارندگى کم بود و در ادامه آن در سه ماه 
پاییز امسال بارندگى ها بسیار کمتر از نرمال است، جبران 

این کمبودها بسیار دشوار خواهد بود.

برف و باران از پنج شــنبه 2 دى به آسمان استان هاى 
مختلف کشورمان سر زد، نخســتین برف زمستانى از 
شامگاه پنج شــنبه در شهر تاریخى ماســوله آغاز شد. 
سازمان هواشناســى قبًال اعالم کرده بود که زمستان 
پربارشــى در پیش خواهــد بود.روز جمعــه برف همه 
شهرهاى آذربایجان شرقى را سفیدپوش کرد و چاراویماق 
با نیم متر برف رکورددار این شــهرها شــد. در سیستان 
و بلوچســتان هم کاهش 7 تا 10درجــه اى هوا موجب 
سرماى شدید و یخبندان شــد. براساس اعالم سازمان 
هواشناسى روز پنج شــنبه اردبیل، آذربایجان شرقى و 
غربى، کردستان، کرمانشــاه، زنجان، قزوین، گیالن، 

مازندران، البرز و تهران و روز جمعه، مناطق گلســتان، 
خراسان شــمالى، همدان، مرکزى و شمال ایالم شاهد 
بارش برف و باران و وزش باد شــدید بودند. همچنین 
سازمان هواشناسى ضمن هشــدار در زمینه نفوذ توده 
 هواى سرد به مناطق مختلف کشــورمان تا روز پنجم 
دى ماه،  کاهش نسبى دما (به طور میانگین 8 تا 12درجه)، 
ماندگارى و تشدید هواى سرد را پیش بینى کرده است.
براساس اعالم سازمان هواشناســى کشور، امروز یک 
شنبه و فردا دوشنبه به ویژه در نیمه شمالى کشور شاهد 
یخبندان خواهیم بود. در روزهاى آینده دیگر استان هاى 

کشور هم با کاهش شدید دما مواجه خواهند بود.

آب هاى زیرزمینى ایران
 متالشى شده است

آغاز برفى ترین زمستان
 چند سال اخیر

مهدوى کیا 
مهاجرت مى کند؟

ســرمربى تیم امید ایران واکنش    ایلنا|
عجیبى به حواشى اخیر پیرامون خودش نشان 
داده است. مهدى مهدوى کیا در هفته گذشته 
با شرکت در یک بازى دوســتانه که حواشى 
زیادى را به دنبال داشت، اکنون یکى از افراد 
مورد توجه در فضاى مجازى است. مهدوى کیا 
با انتشار عکسى به این حواشى واکنش نشان 
داده اســت. او که لباس هامبــورگ را در این 
عکس برتن دارد این جمله را خطاب به کسانى 
که او را قضاوت کرده اند، نوشته است: « آرامش 
آنجاســت که با آدم هاى یکرنــگ طرفى.» 
مشــخص نیســت این تصویر از مهدوى کیا 
تصمیم بر بازگشت او به فوتبال آلمان و ترك 
ایران اســت یا او بدون قصد چنین عکســى 
را منتشــر کرده که البته بعید به نظر مى رسد 

اینچنین باشد.

خطر 
اوج گیرى«اومیکرون» 

  ایسنا| حمیدرضا جماعتى، دبیر کمیته 
علمى کشــورى کرونا گفت: با توجه به اینکه 
اومیکرون در کشور ما هفته گذشته شناسایى 
شــده اســت و با توجه به زمان تکثیرش که 
حدود 1/5 تا 3 روز است، انتظار مى رود که اگر 
پروتکل ها رعایت نشود و واکسیناسیون انجام 
نشود، حداقل ســه تا چهار هفته آینده با اوج 

اومیکرون در ایران مواجه شویم.

ربا شیرازه کشور را 
از بین مى برد

  خبرگزارى حوزه| حجــت االســالم 
والمسلمین ســید محى الدین طاهرى، دبیر 
جامعه روحانیت شــیراز به مشــکالت ربا در 
بانک ها اشــاره کرد و گفت: ربا در بانک هاى 
کشور یک درد بزرگ است. متأسفانه ربا شیرازه 
کشور را از بین مى برد و بانک ها، کشور را دچار 
بحران کرده اند و با عناوین مختلف این کار را 
انجام مى دهند و وام با ســود 18 یا 23 درصد 
مى دهند، اما هنگام پرداخت حدود 40 الى 50 

درصد پس مى گیرند!

تنها زن رهبر ارکستر 
روى صحنه 

  ایسنا|تاالر وحدت در حالى که دو سال 
پس از شیوع کرونا، در روزهاى اخیر، میزبان دو 
کنسرت با حضور تماشاگران بود، شامگاه جمعه 
سوم دى ماه  نیز «ارکستر سرزمین مادرى» به 
رهبرى نزهت امیرى را میزبانــى کرد. تنوع 
سازها، صدایى که همزمان حکایت از موسیقى 
کالسیک و سنتى داشت و البته رهبرى نزهت 
امیرى که به عنوان تنها بانوى رهبر ارکستر در 
ایران شناخته مى شود، همگى این اجرا را براى 
هر شنونده اى، حتى آنهایى که بیرون از سالن 
صرفًا صدایى از نواخته شدن سازها مى شنید، 

جذاب کرده بود.

70 درصد مردم 
زیر خط فقر 

مــراد راهــدارى، عضو هیئت    شفقنا|
علمــى دانشــگاه پیام نــور دربــاره تبعات و 
چالش هاى فقرزدایــى در جامعه ایران اظهار 
کرد: یکى از عوامل فقر رشد بیکارى است. حتى 
اگر امروز تحریم ها برداشته شود و مشکالت 
ما حل شود، 20 یا 30 سال طول مى کشد تا ما 
فقر را صفر کنیم. وى گفت: میــزان درآمد یا 
خط فقر براى یک خانــوار چهار نفرى حداقل 
12 میلیون تومان اســت. وقتى ســر انگشتى 
حســاب مى کنید تقریبًا 70 درصــد از مردم 
ایران زیر خط فقر نسبى هســتند؛ این پدیده 

خوبى نیست.

خانه یک میلیاردى
 آقاى شهردار!

رسانه هاى محلى رباط کریم    روزنامه ایران|
تصویرى از نامه درخواست شــهردار رباط کریم از 
شوراى شهر منتشــر کردند که نشان مى دهد وى 
جهت تأمین مبلغ رهن یک منزل مســکونى، یک 
میلیارد تومان از شوراى شهر این شهرستان خواسته 
است! این درحالى است که رسانه هاى محلى با انتقاد 
از این درخواســت عجیب گفته اند که شهردار جدید 
رباط کریم کمتر از یک ماه است که از سوى شوراى 

شهر به این سمت منصوب شده است.

نماینده تزریقى! 
  انتخاب| «سلیمى» عضو هیئت رئیسه مجلس 
گفت: در دوره هشــتم نماینده مجلسى داشتیم که 
اعتیاد داشت و تزریق مى کرد! براى استخدام در هر 
شرکتى تست عدم اعتیاد مى گیرند، چرا در مجلس 

تست اعتیاد نمى گیرند؟

درس یک روزنامه به دولت
مالیــات    روزنامه جمهورى اسالمى|
گرفتن از دارایى ها با این فرمان که در الیحه بودجه 
1401 در نظر گرفته شده اگر اجرایى شود، عالوه بر 
اینکه نوعى بدعت در اخذ مالیات اســت، مشکالت 
زیادى براى عموم مردم به وجــود خواهد آورد که 
چه بســا به یک انفجار اجتماعى بزرگ و غیرقابل 
کنترل منجر شــود. مالیات را از درآمد مى گیرند نه 
از دارایى. اگر ســازوکارى وجود داشــته باشد که 
جمع آورى دارایى با پرداخت مالیات همراه باشــد، 

اقدامى منطقى است. 

باید کار خودمان را بکنیم 
سخنگوى کمیســیون امنیت ملى و    فارس|
سیاست خارجى اظهار کرد: ما از مذاکره چیزى غیر از 
لغو کلیه تحریم ها نمى خواهیم هر چند که فرض ما 
بر آن است که طرف غربى زیر بار لغو تحریم ها نرود 
و اعمال فشار تحریمى همچنان ادامه داشته باشد و 
بر آن اصرار کند؛  بعید هم نیست که آنها همچنان به 
دنبال تحریم ایران و عدم نتیجه مذاکرات باشند ولى 
ما باید کار خودمان را کنیم و کشور را بدون اعتنا به 
فشارها و با استفاده از ظرفیت هاى داخلى اداره کنیم.

براى انقالب چه کرده اند؟
آیت ا... سید احمد علم الهدى امام    عصر ایران|
جمعه مشهد گفت: از هنرمندانى که به برکت نظام 
اسالمى به موقعیت و موفقیتى رسیده اند باید مطالبه 
شود که براى این نظام و انقالب چه کردند، همه از 
این نظام طلبکار هســتند اما هیچ کدام نمى گویند 
براى بسترى که زمینه موفقیت آنان را فراهم کرده 

چه کردند.

شد، شد؛ نشد، نشد!
  ایرنا|  جوادکریمى قدوســى، عضو کمیسیون 
امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس گفت: در دولت 
قبل چهره دوم ســید عباس عراقچى بود، عراقچى 
یعنى مذاکره؛ االن مذاکره چیز مهمى نیست. شد که 

شد؛ نشد هم کارمان را انجام مى دهیم.

خبر جعلى درباره رضایى 
طى روزهاى گذشــته خبرى به نقل از    ایرنا|
معاون اقتصادى رئیس جمهور بــا عنوان «برنامه 
ریزى براى صعود شــاخص بورس به یک میلیون 
و 700 هزار واحد» در برخى شــبکه هاى اجتماعى 
منتشر شــد که یک نمونه از اخبار جعلى و ساختگى 
درباره اقدامات اقتصادى دولت است. در خبر مذکور 
ادعا شــده که تصمیم فوق در جلسه اى به ریاست 
محســن رضایى گرفته شده اســت، اما بنا بر اخبار 
موجود نه تنها چنین تصمیمى در دولت اتخاذ نشده، 

بلکه اساسًا چنین جلسه اى نیز تشکیل نشده است.

خبرخوان

سناریوى ســاختگى اخیر یکى از برنامه هاى تلویزیونى 
در شبکه 2 با اجراى منصور ضابطیان و همراهى رشید 
کاکاوند که در آن تالش شد با زنده نمایى، آیتمى تولیدى 
را به جاى اجراى زنده به بینندگان قالب کنند، این روزها 
حاشیه اى براى صداوسیما رقم زده است که قیمتش به 
اندازه خدشه وارد شدن بر اعتبار تلویزیون در بین افکار 

عمومى است.
به گزارش «ایســنا»، دست به دست شــدن ویدیوى 
حضور همزمان رشــید کاکاوند به عنــوان مجرى در 
ویژه برنامه زنده شب یلداى شبکه 4 و نیز به عنوان فال 
حافظ گیر در برنامه مشابه شبکه 2 سیما (با آرم زنده) در 
فضاى مجازى، از همان ساعات نخست، این پرسش را 
براى مخاطبان و رســانه ها به میان آورد که پشت پرده 
این قضیه چیست و مگر مى شود یک نفر همزمان با دو 
پوشش مختلف در دو برنامه زنده حضور داشته باشد؟! 
مخصوصًا آنچه در شبکه 2 عرضه شد، دیگر فقط یک 
زنده نمایى نبود و عمًال مرزهاى خــالف واقع  گویى و 
تحریف و تقلب را در مواجهه با مردم به عنوان مخاطب 

درنوردیده بود.
طرح این پرسش اساســى از ســوى مخاطبان که در 
شبکه هاى مجازى رواج داشت، توضیحات مدیر گروه 
ادب و هنر شبکه 4 را به دنبال داشــت که تاکنون تنها 
کســى بوده که از مجموعه صداوســیما در این زمینه 
توضیحى ارائه کرده اســت. امین نــوروزى تأکید کرد 
که ویژه برنامه شــب یلداى این شبکه زنده بوده است و 
کاکاوند در آن لحظه قطعًا در استودیوى شبکه 4 حضور 

داشته است.
این در حالى اســت که از سوى ســازندگان ویژه برنامه 
شبکه 2، شــخص منصور ضابطیان به عنوان مجرى و 
خود مسئوالن شــبکه، در تمام مدت هیچ عذرخواهى 
یا حتى توضیحى ارائه نشد تا در نهایت رشید کاکاوند با 
افزایش پرسشگرى ها تصمیم به پاسخگویى گرفت و با 
کوچک خواندن این اشتباه، آن را صرفًا به لوگوى پخش 
زنده اى نسبت داد که در هنگام پخش آیتم تولیدى حافظ 
خوانى او باید از سوى ســازندگان برنامه «محاکات» یا 
مسئوالن پخش حذف مى شده و این اتفاق نیافتاده است!

او در این ویدیو، از مردم گله کــرد که براى هیچ هیاهو 
درست مى کنند و با تمسخر گفت، روزى اگر به این درجه 
از عرفان رسید که بتواند طى االرض کند، حتمًا همزمان 
در دو برنامه زنده در دو شبکه به صورت همزمان حضور 
پیدا مى کند. کاکاوند همچنین با تأکید بر اینکه ادبیات 
آنقدر برایش تقدس دارد که بــه این گونه بازى ها وارد 
نشود، از مسئوالن برنامه و شبکه 2 گله کرد که در درج 
لوگوى پخش زنده دقت الزم را نداشــته اند و این سوء 
تفاهم را به وجود آورده اند که آنان به عمد قصد داشته اند 

زنده نمایى کنند.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد. مخاطبان ایرانى همانقدر 
که تیزبین هستند، انگار تیزدست هم هستند. کمى بعد از 
این ادعا، ویدیویى جدید در فضاى مجازى و شبکه هاى 
اجتماعى دست به دست شد که از اتفاقى جدید حکایت و 

نیز پرسش هایى اساسى تر را به همراه داشت. این ویدیو 
بخش هایى دیگر از برنامه را نشان مى داد که عالوه بر 
تصاویر مربوط به سخنان منصور ضابطیان که صراحتًا 
و با به کار بردن جمالتى چون «تکنولوژى مســیرها را 
کوتاه کرده اســت» و «نمى دانم آقاى کاکاوند صداى 
ما را مى شنوند»، «منتظرشــان مى مانیم» و... سعى در 
زنده نمایى بخش تولیدى داشته، رشید کاکاوند که پیش 
از این مدعى اشتباهى کوچک در درج لوگوى زنده شده 
بود، با عبارتى چون «تازه از شبکه 4 آمدم و لباس عوض 
کردم تا در خدمت شما هم باشم» سعى در همراهى با این 
سناریوى ساختگى داشته است. درواقع با افشاگرى دوم 
مشخص شد که مردم اهل هوچیگرى و هیاهو نیستند، 
تنها عرفان و طى االرض نیست که حضور همزمان در 
دو مکان را مقدور مى ســازد و تقدس ادبیات هم ظاهراً 

همیشه کارساز نیست.
در این میان باز هم تنها فردى که سعى در ارائه توضیح 
به مخاطبان داشت، مدیر گروه ادب و هنر شبکه 4 سیما 
بود؛ با این جمــالت که اگر شــبکه 2 و برنامه اى قصد 
زنده نمایى داشته، خود باید پاسخگو باشد و ایشان قصد 

توجیه این عملکرد را هم نداشته است.
این در حالى است که هنگام پرداختن به حاشیه یادشده 
در فضاى مجازى، پرســش مشترکى که مطرح مى شد 
این بود که تعریف برنامه زنده در صداوســیما چیست و 
آیا دیگر برنامه هاى مدعى زنده بــودن در تلویزیون و 
رادیو نیز به همین شکل تولید و عرضه شده اند؟ پرسشى 
که احتمال سازمان یافته بودن این روش را براى اعمال 
سانســورهاى نرم از طرف مدیران صداوسیما، به ذهن 

مردم متبادر مى کند.

پشت پرده ماجراى حضور یک مجرى، همزمان در 2 برنامه زنده تلویزیون

پاى «سانسور نرم» در میان است؟!

نماینده ولــى فقیه در خوزســتان با بیــان اینکه خروجى 
دانشگاه ها باید متناســب با نیاز جامعه باشــد، گفت: آمار 
ورودى به دانشگاه ها باالست اما خروجى آن بر اساس نیاز 

جامعه نیست.
حجت االسالم سید محمد نبى موسوى فرد در جریان دیدار 
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناورى در بیت نماینده ولى فقیه 
در استان، اظهار کرد: یکى از مسائل مهم که باید به صورت 

جدى به آن توجه شود خروجى مؤثر دانشگاه هاست.
وى افزود: باید یا بازار کار را بــراى جوانان فراهم کرد و یا از 
پذیرش  باال جلوگیرى کرد تا آمار بیکاران افزایش پیدا نکند.

نماینده ولى فقیه در خوزستان با بیان اینکه خروجى دانشگاه ها باید به گونه اى باشد که دانشجویان پس از فارغ التحصیلى 
براى اشتغال سرگردان نباشند، گفت: اکنون در حوزه هاى علمیه ابتدا دوره عمومى گذرانده مى شود و پس از آن طالب 

دوره هاى تخصصى را بر اساس نیاز جامعه مى گذرانند.

بعد از فلفل دلمه اى و کیوى حاال سیب زمینى هایى که 
از ایران به ترکمنستان ارسال شده بود برگشت خورده 
است. خبر آمده که ترکمنســتانى ها هم به دلیل وجود 

آلودگى، سیب  زمینى هاى ایرانى را نپذیرفتند.
یک بار کیــوى از هند، بار دیگر ســیب زمینى و فلفل 
دلمه اى به ترتیب از ازبکســتان و روســیه برگشت 
مى خورند. این بار همسایه شــرقى ایران محصوالت 
کشــاورزى ایران را پس زده است. دلیل عدم پذیرش 
محصوالت کشاورزى ایران هم مشخص است. گویا 

سموم استفاده شده، استاندارد کافى را نداشته است.
در همین مورد رئیس اتحادیه بارفروشــان مشهد به 
«تجارت نیوز» گفت: ازبکســتان و ترکمنستان مانع 
واردات ســیب زمینى هاى ایرانى به کشور خود شدند. 
پیش تر مقامات دولت ازبکستان اعالم کردند که 3500 
تن سیب زمینى وارداتى از ایران و پاکستان را بخاطر 
وجود آلودگى خطرناك برگشت زده و 775 تن آن را هم 

معدوم کرده است.

حیدر ســاکن برجــى توضیــح داد: علت برگشــت 
سیب زمینى ها این است که بعد از برداشت محصوالت 
کشــاورزى این کاالها باید طى دوره اى در قرنطینه 
باشــند این در حالى اســت که پس از گذراندن دوره 
قرنطینه ســموم همچنان در محصوالت کشاورزى 
ایران باقى مانده که این مسئله سالمت انسان را تهدید 
مى کند. او افزود: طبق بررسى هاى به عمل آمده سموم 
استفاده شده در محصوالت کشــاورزى از چین وارد 
مى شود. گویا این سموم از کیفیت الزم برخوردار نیست. 
قوه قضاییه باید به این مسئله ورود کند چرا که در این 
شرایط  بازگشت محصوالت کشاورزى صادر شده منافع 

ملى و اشتغالزایى را تهدید مى کند.
ساکن برجى با اشاره به شــرایط صادرات محصوالت 
کشــاورزى گفت: به دلیل اعمال ایــن ممنوعیت ها 
پاکستان از این فرصت اســتفاده کرده و احتماًال تا ده 
روز آینده صادرات ســیب زمینى به کشورهاى هدف 

ما را آغاز کند.

آمار بانک مرکزى نشــان مى دهد که متوسط قیمت 
فروش ســکه تمام بهار آزادى طرح قدیم از 70 هزار 
تومان در سال 1381 به 10 میلیون و 500 هزار تومان 
تا پایان مهرماه سال جارى رسیده که 150 برابر شده 

است. 
در آمارهاى اقتصادى بانک مرکزى تحوالت متوسط 
قیمت فروش سکه تمام بهار آزادى طرح قدیم و جدید 
از سال 1381 تا پایان مهرماه سال جارى ثبت شده که متوسط قیمت فروش یک سکه بهار آزادى در بازار آزاد تهران در سال 
1381 به میزان 70 هزار تومان بوده و با گذشت چهار سال، متوسط قیمت فروش یک سکه طرح قدیم در سال 1385 به 167 

هزار و 955 تومان و طرح جدید به 144 هزار و 196 تومان رسیده است. 
از سوى دیگر، قیمت فروش سکه طرح قدیم دهه 90 را با قیمت 588 هزار و 991 تومان شروع کرد و در پایان مهرماه سال 

1400 به قیمت 10 میلیون و 493 هزار تومان رسیده که طى این مدت تقریباً 18 برابر رشد داشته است. 
عالوه بر این، متوسط قیمت فروش سکه طرح جدید در سال 1390 نیز معادل 567 هزار و 137 تومان بوده و پس از 10 سال 

در مهرماه سال جارى به 11 میلیون و 713 هزار تومان رسید ه است. 
البته، افزایش هاى قابل توجه قیمت سکه در سال هاى 1397 تا سال جارى رخ داده که بیشترین عامل مؤثر در این زمینه 
تحریم ها و نوسانات شدید ارزى در آن سال ها بوده است. به گونه اى که قیمت سکه طرح قدیم و جدید در سال 1397 معادل 3 
میلیون تومان و در سال 1398 به میزان 4 میلیون و 500 هزار تومان بوده است. در سال 1399 نیز قیمت سکه با افزایشى قابل 

مالحظه از 4 میلیون تومان در سال 1398 با حدود 6 میلیون تومان افزایش به 10 میلیون تومان رسیده است. 

عزت ا... یوســفیان موال، نماینده ســابق مجلس 
در مورد حواشــى اخیــرى که پس از انتشــار نامه 
محرمانه شــوراى نگهبان به على الریجانى در پى 
رد صالحیت او در انتخابات 1400 منتشر شد اظهار 
کرد: آقاى الریجانى عمًال نمى تواند اقدامى قانونى 
در راستاى شــکایت از فردى که این نامه را منتشر 
کرده داشــته باشــد زیرا هویت این فرد مشخص 
نیست. وى افزود: اگر هویت این فرد مشخص شود 

قطعاً الریجانى از او شکایت مى کند .
یوسفیان موال خاطر نشــان کرد: آقاى الریجانى 
درخواســت دارد از نهادهاى اطالعاتى که هر چه 
سریع تر به این موضوع ورود کنند تا نام شخصى که 
نامه را منتشر کرده مشــخص شود. در پى آن قطعًا 

آقاى الریجانى اقدامى قانونى خواهد داشت.
او گفــت: نامــه رد صالحیت و علت آن از ســوى 

شوراى نگهبان ماه ها در دفتر آقاى الریجانى خاك 
مى خورد ولى هیچکس حتى دفتردار او و اعضاى 
دفتر و کسانى که با او کار مى کردند و در دفتر حضور 
داشتند مهر و تمبر نامه را نیز ندیده بودند زیرا حتى 
نمى توان درصدى گمان برد که این نامه از ســوى 

على الریجانى منتشر شده باشد.

راهکار یک امام جمعه براى بیکارى؛

 دانشجو نپذیرید

در جستجوى منتشر کننده نامه الریجانى

سیب زمینى هم از ترکمنستان برگشت خورد!

قیمت سکه طى10 سال 150 برابر شده است!
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وضعیت قرمز هواى اصفهان 
از فردا

کارشـناس پیش بینى اداره کل هواشناسـى اسـتان 
اصفهان از استقرار جوى پایدار بر روى استان طى سه 
روز خبر داد و گفت: آلودگى هوا در کالن شهر اصفهان 
و مناطق صنعتى از روز دوشنبه تا صبح پنجشنبه ادامه 
دارد. حجت ا... على عسگریان اظهار کرد: نقشه هاى 
هواشناسى بیانگر استقرار جوى پایدار بر روى استان 

طى سه روز آینده است. 

بازدید سفیر اسپانیا 
از مدرسه ناصریه 

آنخل لوسادا فرناندز، سفیر اسپانیا در سفر خود به شهر 
اصفهان، از مدرسه علمیه تخصصى-تبلیغى ناصریه 
ذیل معاونـت تهذیـب و تبلیغ حوزه علمیـه اصفهان 
بازدید کرد و با حجت االسـالم زمانى، مسئول روابط 
بین الملل این مرکز تبلیغ توریسـتى دیـدار و گفتگو 
کـرد. وى و همراهانشـان در این گفتگـو از امتیازات 
اسالم شیعى بر دیگر فرقه هاى اسالمى و اختالفات 
بنیادین بین فرقه هاى مختلف اسـالمى سواالتى را 

مطرح کردند.

آغاز برنامه ریزى ستاد 
خدمات سفر 

برنامه ریزى ستاد خدمات سـفر استان اصفهان براى 
نوروز 1401 آغاز شـد. علـى اصغر ذاکـرى مدیرکل 
دفتر امور شهرى و شورا هاى اسـتاندارى اصفهان با 
بیان آنکه سـتاد خدمات سفر متشـکل از 27 دستگاه 
متولى حوزه گردشگرى اسـت، گفت: 10 دستگاه به 
عنوان رئیس کمیته هستند که شهردارى اصفهان به 
عنوان رئیس ستاد اجرایى است و دستگاه هایى، چون 
آموزش و پـرورش، هالل و احمر، راه و شهرسـازى، 
میـراث فرهنگى ، صـدا و سـیما، دفتر امور شـهرى 
کمیته هایى هسـتند که  از یکم دى هر سال کار خود 

را آغاز مى کنند.

ریخته گرى اولین پاتیل 
سرباره ذوب آهن

صنعتگـران مادر صنعت فـوالد ایران با دسـتیابى به 
دانش فنى ریخته گـرى پاتیل، اولین پاتیل سـرباره 
شرکت ملى صنایع مس ایران را تولید کردند. شرکت 
مهندسى و پویش ساخت ذوب آهن گفت: این پاتیل 
به وزن 38 تن، ارتفاع سـه متر، قطـر دهانه چهار متر 
و جنس فوالد مذاب آ 27 حاصل 700 نفر ساعت کار 
اجرایى بر اساس فناورى تدوین شـده است. ایرانپور 
افزود: کارشناسـان و صنعتگران این شرکت تاکنون 
بیش از 20 پاتیل سنگین و فوق سنگین را براى صنایع 
مختلف کشـور از جمله فوالد مبارکه و فوالد آلیاژى 

ریخته گرى کرده اند.

عملیات حفظ ایستگاه هاى 
پایش فشار  

عملیات حفظ و نگه داري از ایستگاه هاي پایش فشار 
به همت اداره توسعه و بهره برداري شبکه توزیع آب 
آبفا منطقه یک انجام گرفت. به گزارش روابط عمومی 
آبفا منطقه یک، در این عملیات 20 عدد از شیرآالت 
قطع و وصـل و تخلیـه، 26 عـدد هیتر برقـی و یک 
ایستگاه پایش فشار جدید نصب و راه اندازي شد و 9 
الگر فرسوده و 3 عدد شیر تخلیه هوا نیز تعویض شد.

توسعه شبکه آب خیابان 
ارغوانیه

عملیات توسعه شبکه آب خیابان ارغوانیه، جنب کانال 
دکتر حسـابى به طول 195 متر انجام شد. به گزارش 
روابط عمومى آبفا منطقه یک، این عملیات که با لوله 
پلى اتیلن 110 میلى مترى انجام شد، در مدت سه روز 
توسط پیمانکار و با نظارت اداره توسعه و بهره بردارى 

آب آبفا منطقه یک صورت گرفت. 

خبر

معاون امور عمرانى استاندارى اصفهان گفت: اگر مردم 
در مصرف گاز صرفه جویى نکنند، ما در اســتان به یک 
دوراهى برمى خوریم.مهران زینلیــان با تأکید بر اینکه 
تا این لحظه هنوز ســوخت مازوت در صنایع اصفهان 
مورد استفاده قرار نگرفته اســت، افزود: انتظار داریم که 
با مدیریت شرکت گاز اســتان  در زمینه وضعیت تأمین 
پایدار گاز در تمام بخش هــا، قطعى گاز در حوزه صنعت 
نداشته باشــیم.وى درباره احتمال استفاده نیروگاه ها از 
سوخت مازوت، گفت: نیروگاه ها بدون اجازه، بعید است 
که بتوانند از سوخت مازوت استفاده کنند، اما امیدواریم 
شرایط به نحوى مدیریت شود که نخواهیم این اجازه را 

به آنها بدهیم.معاون امور عمرانى اســتاندارى اصفهان 
تصریح کرد: اگر مردم در مصرف گاز صرفه جویى نکنند، 
ما در استان به یک دوراهى مصرف سوخت مازوت و یا 
تعطیلى صنایع و نیروگاه ها و به دنبال آن قطعى برق در 

زمستان برمى خوریم.
وى تأکید کرد: امیدواریم به این انتخاب سخت نرسیم، 
اما موضوع کنترل آلودگى هوا اکنون بیشتر مورد تأکید 
مدیریت استان است و شاید حتى مجبور شویم یکسرى 
خاموشى در زمستان داشــته باشیم، اما تالش مى کنیم 
که استفاده از سوخت مازوت به مدار تولید صنایع استان 

برنگردد.

کارشــناس اداره تحقیقات اداره کل هواشناســى استان 
اصفهان گفت: پاپیز امسال با بارش هاى کمى سپرى شد 
اما بر اساس پیش بینى ها زمستان بارندگى دراین منطقه 
افزایش خواهــد یافت.ویکتوریا عزتیان افــزود: دى ماه 
متالطمى خواهیم داشــت و منتظــر بارندگى هاى خیلى 
خوبى در استان اصفهان هستیم؛ البته این بارش ها بیشتر 
براى مناطق شمالى  استان و خارج از حوضه آبریز زاینده رود 
پیش بینى شده است.به گفته وى، بهبود بارش هاى دى ماه 
امسال کمبود بارش چند سال گذشته در استان اصفهان را تا 
حدودى جبران خواهد کرد.کارشناس اداره تحقیقات اداره 
کل هواشناسى استان اصفهان با اشاره به اینکه کوهرنگ 

به عنوان سرچشمه زاینده رود محسوب مى شود خاطرنشان 
کرد: بارش ها در این منطقه تاکنون نسبت به بلند مدت  55 
درصد کاهش داشته است.وى گفت: افت دماى به نسبت 
شــدید و قابل توجهى بویژه در حداقل هاى دماى هوا دى 
ماه در استان اصفهان خواهیم داشت که افزایش مصرف 
حامل هاى انرژى را به دنبال خواهد داشت.عزتیان با اشاره 
به پیش بینى هاى فرودین و ســال آتى گفت: بطور کلى 
بارش هاى قابل مالحظه اى براى شهر اصفهان از پانزدهم 
اسفند تا پانزدهم فروردین پیش بینى شده است و انجام هر 
فعالیتى در این شــهر باید در پیش زمینه خود بارش هاى 

رگبارى را همراه داشته باشد.

بارش ها زمستان امسال 
در اصفهان افزایش مى یابد

احتمال مصرف مازوت یا قطعى 
برق در اصفهان قوت مى گیرد 

مدیر دفتر همکارى هاى علمى بین المللى دانشگاه 
اصفهان شایعه قطع همکارى دانشگاه  فرایبورگ با 
دانشگاه اصفهان را رد کرد و گفت: دانشگاه اصفهان 
ایمیل و یا نامه رسمى از دانشگاه فرایبورگ مبنى بر 

قطع همکارى دریافت نکرده است.
یک روزنامه رژیم صهیونیســتى خبــرى مبنى بر 
قطع همکارى دانشــگاه آلمانى فرایبورگ از سال 
2019 با دانشگاه اصفهان به دلیل  بازنشر مطالبى 
درباره نابودى رژیم صهیونیستى منتشرکرده است. 
در خبر روزنامه صهیونیستى گفته شده «دانشگاه 
فرایبورگ رسماً همکارى و تبادل دانشجو با دانشگاه 
اصفهان را به دلیل اینکه در وبســایت دانشــگاه 
اصفهان مباحث یهودســتیزانه مطرح شده است، 

خاتمه داد».
ســال 1388 به دنبــال پیمــان خواهرخواندگى 
شهرهاى اصفهان و فرایبورگ، تفاهم نامه اى میان 
دانشگاه اصفهان و دانشــگاه فرایبورگ منعقد شد 
که بر اساس آن دو دانشگاه در زمینه هاى مشترك 

همکارى هاى آموزشى و پژوهشى و تبادل استاد و 
دانشجو داشته باشند. 

مدیر دفتر همکارى هاى علمى بین المللى دانشگاه 
اصفهان در گفت و گو با با ایسنا، با بیان اینکه خبر 
منتشر شده در روزنامه اسرائیلى پایه و اساس ندارد، 
اظهار کرد: این خبر صحت ندارد و مطالب آن ضد و 

نقیض است و آن را تایید نمى کنیم.
سید کمیل طیبى افزود: دانشــگاه اصفهان ایمیل 
یا نامه رسمى از دانشــگاه فرایبورگ مبنى بر قطع 
همکارى دریافت نکرده و ارتباطات دو دانشگاه در 

حال جریان است.
مدیر دفتر همکارى هاى علمى بین المللى دانشگاه 
اصفهان با اشاره به بخشــى از خبر که گفته شده 
همکارى این دو دانشگاه از سال 2019 قطع شده 
اســت، گفت: این مطلب صحت ندارد، چراکه در 
حال حاضر مبادله دانشــجو بین دو دانشــگاه در 
جریان اســت و اکنون سه دانشــجوى ما در آنجا

 مشغول هستند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 
از آمار باالى تخلف استفاده از گوشى تلفن همراه 
حین رانندگى در معابر شهرى اصفهان خبر داد 
و جریمه 100 هزارتومانى این تخلف را بازدارنده 

ندانست.  
ســرهنگ محمدرضا محمدى با اشاره به آمار 
باالى تخلف اســتفاده از گوشــى تلفن همراه 
در حیــن رانندگى گفت: یکــی از عوامل مهم 
تصادفات در استان اصفهان عدم توجه به جلو 
است که در این خصوص عوامل زیادى از جمله 
استفاده از گوشى تلفن همراه در حین رانندگى 

دخیل است.
وى از آمار باالى تخلف استفاده از گوشى تلفن 
همراه توســط رانندگان حین رانندگى خبر داد 
و گفت: بســیارى از رانندگان حیــن رانندگى 

اقدام به دریافت وپاســخ به پیام هاى خود در 
شبکه هاى اجتماعى مى کنند اما نمى دانند که 
یک لحظه چشم برداشتن از روبرو چه خسارات 
جبران ناپذیرى را براى آنها بــه دنبال خواهد

 داشت.
رئیس پلیــس راهور اســتان اصفهان جریمه 
تخلف استفاده از گوشــى تلفن همراه را 100 
هزار تومان اعــالم کرد و اظهار داشــت: آمار 
باالى تخلفات صورت گرفتــه و اعمال قانون 
توســط ماموران پلیس راهور نشــان مى دهد 
که ایــن جریمه بازدارنده نیســت و بایســتى 
اقدامات ســخت گیرانه ترى با کســانى که 
مرتکب این گونه تخلف شده و با این کار خود 
امنیت دیگــر رانندگان را به خطــر مى اندازند 

بکار گرفت.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تأکید بر اینکه 
مصرف 70 میلیون مترمکعبى گاز استان اصفهان طى 
شبانه روز منتهى به شنبه معادل سه فاز پارس جنوبى 
اســت، گفت: با وجود محدودیت تأمین گاز صنایع 
استان، اما نیروگاه هاى واقع در شعاع 50 کیلومترى 

اصفهان از سوخت گاز همچنان استفاده مى کنند.
سیدمصطفى علوى در گفت وگو با ایسنا توضیح داد: از 
این میزان 45 میلیون مترمکعب در بخش خانگى و 25 
میلیون مترمکعب در بخش صنعت مصرف شده است 
و به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگى، صنایع 

محدودیت دریافت گاز دارند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تاکید بر اینکه 
مصرف 70 میلیون مترمکعبى گاز در استان اصفهان 
طى شبانه روز گذشته معادل ســه فاز پارس جنوبى 
است، تأکید کرد: اگر محدودیت هاى تحویل گاز به 
صنایع را اعمال نمى کردیم، مصرف گاز استان باالى 

80 میلیون مترمکعب بود.
وى با بیان اینکه صنایع سیمان همچنان محدودیت 
مصرف گاز دارند، افزود: مصرف گاز ذوب آهن به 50 
درصد و شــرکت فوالد مبارکه به یک چهارم رسیده 

است.
علوى درباره تأمین گاز نیروگاه ها نیــز توضیح داد: 
نیروگاه ها نیز با وجود ابالغیه اى که براى محدویت 
گاز آنها صادر شده، اما براساس دستور استاندار و بنابر 
شرایط موجود آلودگى هواى اصفهان، نیروگاه هاى 
واقع در شــعاع 50 کیلومترى اصفهان از سوخت گاز 

استفاده مى کنند.
وى درباره نگرانى مصرف ســوخت مازوت توســط 
نیروگاه ها، گفــت: در حال حاضر هیــچ نیروگاهى 
در شــعاع 50 کیلومترى اصفهان از سوخت مازوت 

استفاده نمى کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان درباره اینکه با 
کاهش شدید تحویل گاز به صنایع، به نوعى فعالیت 
این صنایع متوقف مى شود، گفت: بیشتر از این میزان 
موجود، گاز در کشور نیست و ناگزیر به رعایت مواردى 
هستیم و نخست فرهنگ مصرف گاز از سوى مردم و 

سایر بخش ها باید اصالح شود.
وى دومین راهکار را مصرف بهینه گاز توسط صنایع 
اعالم کرد که براى این موضــوع نیازمند تجهیزات 
بهینه هســتند، توضیح داد: در حال حاضر در استان 
اصفهان 5 میلیون بخــارى وجــود دارد که اگر 10 
ســاعت کار کنند، معادل 50 میلیون مترمکعب گاز 
است و راندمان پایین آنها معادل 45 درصد است که 
به نوعى امکان صرفه جویى در مصرف گاز را نداریم، 
بنابراین باید به سمت سیستم هاى گرمایشى جدید و 

بهینه برویم.
علوى همچنین به بازدید ادارات براى مصرف بهینه 
گاز آنها اشــاره کرد و گفت: از روز شــنبه اداراتى که 
مصرف بهینه گاز نداشته باشــند، عالوه بر اخطار، به 
استاندارى معرفى مى شوند تا مدیریت استان در مورد 

آنها تصمیم گیرى کند.
وى با بیان اینکه تاکنــون اداراتى که مصرف بهینه 
گاز نداشتند به تناوب تعطیل و گاز آنها دوباره وصل 
شد، اما از امروز با جدیت با آنها برخورد مى شود و شاید 

روزهایى تعطیلى و قطعى گاز آنها بیشتر شود.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان با بیان اینکه 
خوشبختانه تعداد اداراتى که مصرف بهینه گاز دارند 
در حال افزایش است، گفت: همچنین شهرك هاى 
صنعتى صرفه جویى در مصرف گاز دارند، با این وجود 
بازدید از اداره ها بیشتر مى شــود تا مشکالتى که در 
مســیر عدم صرفه جویى مصرف گاز وجود دارد، به 

استاندارى اعالم شود.

جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از انهدام 
24 باند سرقت ســیم و کابل برق و کشف پنج تن 
ســیم و کابل مســروقه طى مدت 9 ماهه امسال 

خبر داد.
سرهنگ محمدرضا هاشمى فردر جلسه تعاملى با 
مدیران شرکت توزیع برق اســتان اصفهان که به 
منظور بررسى راه کارهاى مقابله با سرقت سیم برق 
و تجهیزات انتقال نیرو برگزار شد گفت: در 9 ماهه 
امسال شــاهد افزایش 21 درصدى کشف سرقت 
ســیم و کابل برق بودیم که قدرت کشــف پلیس 
آگاهى اســتان اصفهان هم در این حوزه طى این 

مدت 6/4 درصد افزایش داشته است.
وى با بیان اینکه 75 درصد ســرقت هاى ســیم و 
کابل برق و تجهیزات انتقال نیرو در پنج شهرستان 
اصفهان، شهرضا، خمینى شهر، فالورجان و لنجان 
صورت گرفتــه از اقدامات کنترلــى، نظارت هاى 
هوشمند و توسعه گشت هاى مشترك بین پلیس و 

اداره برق در این شهرستان ها خبر داد.
جانشین فرمانده انتظامى استان اصفهان از انهدام 
24 باند سرقت ســیم و کابل برق در 9 ماهه سال 
جارى خبر داد و گفت: در همین رابطه بیش از پنج 

تن سیم و کابل مسروقه نیز از مخفیگاه سارقان و 
مالخران کشف و به اداره برق تحویل شده است.

سرهنگ هاشمى فر، با بیان اینکه سرقت سیم برق 
باعث بروز مشکالت در سیستم توزیع برق رسانى 
به شهروندان مى شود اظهار داشت: از شهروندان 
هم انتظار داریم نســبت به اتفاقاتى که در اطراف 
خود رخ مى دهد حساسیت بیشــترى داشته باشند 
و اگر فرد یا افرادى را در حال قطع ســیم هاى برق 
مشاهده کردند موضوع را از طریق شماره تلفن 110 
به پلیس اطالع دهند تا در کمترین زمان ممکن با 

این سارقان برخورد قاطع صورت گیرد. 
این مقام انتظامى همچنیــن به ضایعاتى هایى که 
اقدام به خرید ســیم هاى برق از سارقان مى کنند 
هشدار داد و گفت: یکى از عواملى که انگیزه سرقت 
سیم برق را در سارقان ایجاد مى کند وجود مالخرها 
و ضایعاتى هایى اســت که اقدام بــه خرید اقالم 
مى کنند و در این راستا رصد هوشمندانه این افراد 
نیز در دستور کار نیروهاى پلیس قرار دارد و بدانند 
که قطعًا اقدامات مجرمانه آنها از دید پلیس پنهان 
نخواهد ماند و بــا برخورد قاطع مأمــوران مواجه 

مى شوند.

قطع همکارى دانشگاه فرایبورگ
 با دانشگاه اصفهان هنوز تأیید نشده است

آمار باالى تخلف استفاده
 از گوشى تلفن همراه در حین رانندگى 

مصرف گاز اصفهان، معادل 3 فاز پارس جنوبى

انهدام 24 باند سرقت سیم و کابل برق در اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان گفت: بعد 
از 7 ســاعت تالش بى وقفه نیروهاى امدادى و عوامل 
آتش نشــانى، حریق کارخانه جمیل نخ شاهین شهر در 
ساعت 12 و 30 دقیقه نیمه شــب جمعه به طور کامل 

مهار شد.
منصور شیشه فروش اظهار داشت: ســاعت 17 و 30 
دقیقه عصر روز جمعه وقوع آتش سوزى در کارخانه نخ 
جمیل در شــهرك صنعتى مورچه خورت به نیروهاى 

امدادى گزارش شد.
وى با اشاره به اینکه این واحد الیاف پنبه تولید مى کند 
و چون در محوطه محمولــه اى از پنبه ها را نگهدارى 
مى کرده است، آتش از آنجا آغاز شده و به تدریج به یکى 
از سوله ها ســرایت مى کند، گفت: همه عوامل امدادى 
از شــهرك صنعتى مورچه خورت و آتش نشانى هاى 
اصفهان و شاهین شهر همراه با تانکر آب و لودر به محل 

حادثه اعزام شدند.
شیشه فروش با اشاره به اینکه بیش از 30 نفر از عوامل 
امدادى در صحنه حادثه حضور داشتند و در حال مهار 
آتش بودند تا آتش به سوله هاى دیگر سرایت نکند، بیان 
کرد: بعد از 7 ســاعت تالش بى وقفه نیروهاى امدادى 
و عوامل آتش نشانى، حریق در ساعت 12 و 30 دقیقه 

نیمه شب به طور کامل مهار شد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با بیان 
اینکه این حادثه 2 نفر مصدوم از نیروهاى آتش نشانى 
به دلیل استنشاق دود داشت که درمان شدند، افزود: این 
واحد صنعتى بیمه بود و در حال حاضر ارزیابان بیمه در 
محل حادثه حضور دارند و امروز هم کار شناسان براى 

علت یابى در محل حادثه حضور پیدا مى کنند.
وى بــا بیان اینکــه تالش زیــادى براى مهــار این 

آتش سوزى انجام شد، عنوان کرد: پلیس راه را کنترل 
کرد و اداره راهدارى لــودر و بولدوزر بــراى انتقال و 
جابجایى پنبه هاى سوخته شده آورد، عوامل آتش نشانى 
و اورژانس و فرماندار شاهین شهر نیز در صحنه حضور 

داشتند.
شیشــه فروش با بیان اینکه از این دســت حوادث در 
استان بسیار داریم، اضافه کرد: 10 هزار واحد صنعتى در 
استان اصفهان فعالیت مى کنند، الزامات ایمنى صنعت 
را به صنایع ابالغ کرده ایم و همه وظایف دستگاه ها را 
در مدیریت بحران قبل و حین و بعــد از حادثه تعیین 
کرده ایم و هر دستگاهى به وظایف خود در زمان حادثه 

آگاه است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره 
به اینکه به همه دستگاه ها ابالغ شــده که باید برنامه 
کاهش خطر و پاســخ به بحران داشــته باشند، افزود: 
الزامات ایمنى حریق به همه صنایع ابالغ شده و صنعت 
و معدن موظف است با همکارى شرکت شهرك هاى 
صنعتى از واحدهاى تولیدى بازدیدهاى دوره اى داشته 
باشند و الزامات ایمنى را براى پیشــگیرى از حریق و 

حادثه به آن ها ابالغ کنند.
وى با تأکید بر اینکه واحدهاى صنعتى موظف هستند 
مسؤول ایمنى در صنعت داشته باشــند، تصریح کرد: 
همه واحدهاى صنعتى مکلف هســتند همه کارگران  
و مجموعــه خــود را در برابر حــوادث بیمــه کنند و 
آموزش هاى دوره اى کار و فعالیت هاى ایمنى به همه 

کارگران داده شود.
شیشــه فروش با تأکید بر اینکه همه کارگران موظف 
هستند لوازم ایمنى حفاظت فردى را در حین کار استفاده 
کنند، گفت: به کارخانجات صنعتى استان اصفهان ابالغ 

شده الزامات ایمنى در حمل و نقل مواد، انبار، نگهدارى 
و چیدمان را رعایت کنند، این حادثه از تجمیع و انباشت 
پنبه ها در حیاط کارخانه آغاز شد و به تدریج به یک سوله 

سرایت کرد و سوله پایین ریخت.
مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با اشاره 
بــه اینکه در اســتان اصفهان مناطق مســتعد حریق 
داریم، ادامه داد: در حوزه صنعت باید واحدهاى صنعتى 
باید کپسول آتش نشــانى و نصب سنسورهاى اعالم 
خطر را داشــته باشــند و واحدهاى بزرگ دســتگاه 
اطفاى حریق داشــته باشــند و واحدهاى آتش نشانى 
و پــد بالگــرد در شــهرك هاى صنعتــى پیش بینى 
شــود؛ به همه واحدهاى صنعتى و شــهرك ها و اداره 
صمت اعالم کرده ایم دســتورالعمل ایمنى کار را باید 

رعایت کنند.

خسارت 20 میلیارد تومانى 
در همین حال فرماندار شاهین شهر گفت: آتش سوزى 
در شرکت ریسندگى جمیل نخ مورچه خورت حدود 20 

میلیارد تومان به این شرکت خسارت وارد کرد.
محمدرضا کاظمى طبا بیان اینکه علت وقوع این حادثه 
همچنان در دست بررسى است، ابراز داشت: بر اساس 
پیش بینى هاى اولیه آتش سوزى در شرکت ریسندگى 
جمیل نخ مورچه خورت حدود 20 میلیارد تومان به این 
شرکت خسارت وارد کرد البته خوشبختانه این شرکت 

بیمه بوده است.
وى با بیان اینکه این شرکت داراى 130 نفر نیروى کارگر 
است، تصریح کرد: در حال حاضر کارخانه تعطیل است 
اما به محض حل مشکل برق رسانى با توجه به سوختگى 

سیستم برق کارخانه دوباره راه اندازى خواهد شد.

7 ساعت نفسگیر براى مهار 
آتش سوزى کارخانه جمیل نخ 

سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: در حال حاضر 84 درصد از 
جمعیت هدف باالى 12 سال استان دوز اول واکسن کرونا و 70 درصد دوز دوم 
را دریافت کردند. بیشتر از 12 درصد نیز دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند.

پژمان عقدك در خصوص شناسایى مورد مشکوك به کرونا «اومیکرون» در 
استان اصفهان، اظهار کرد: تاکنون مورد مشــکوك ابتالء به کرونا در استان 
نداشتیم و اگر موردى در اصفهان گزارش شده و مورد تأیید هم قرار بگیرد باید 

براى تأیید نهایى به تهران فرستاده شود که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان تاکید کرد: در استان شش مرکز 
تجمیعى واکسیناسیون به شهروندان ارائه خدمات مى کنند و 12 مرکز منتخب 
جامع سالمت وجود دارد که تا ســاعت هفت بعدازظهر براى ارائه خدمات به 

همشهریان فعال هستند.
عقدك تصریح کرد: همه مراکز جامع ســالمت شهر و شهرستان هاى استان 
اصفهان آماده ارائه واکسیناســیون کرونا به مراجعه کننده ها هستند و روزانه 
به طور متوســط 25 هزار نفر براى تزریق واکســن کرونا به مراکز تجمیعى 

واکسیناسیون مراجعه مى کنند.

25 هزار نفر روزانه در اصفهان 
واکسینه مى شوند  
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رامبد جــوان، مجرى، بازیگر و کارگردان ســینما و 
تلویزیون که تاکنون هفت فصل از برنامه «خندوانه» 
را براى شبکه نســیم ســاخته و اجرا کرده و فصل 
هشــت نیز همزمان در حال تولید و پخش است، در 
گفت وگویى با ایسنا شرکت کرد و از انگیزه ساخت 

این برنامه گفت.
او در این زمینه چنین یادآور شــد: حدودا 18 ســال 
پیش، روزى که تصمیم گرفتم برنامه اى با موضوع 
خنده و خندیدن بســازم، وضعیت بهتر از االن بود. 
گرفتارى هایمان را داشتیم ولى اوضاع آرام تر بود. در 
آن سال ها این برنامه را طراحى کردم تا ببینم چقدر 
نیاز به خندیدن داریم و چقدر خندیدن در زندگى ما 
موثر اســت. این طرح منجر بــه گفت وگویى میان 
من و دکترى به نام اردکانیان شد که دکتراى اوقات 
فراغت از یک دانشگاه انگلیســى در هندوستان را 
داشت. ایشان دو هزار مقاله از تحقیقات دانشمندان و 
پزشکان جهانى جمع آورى کرده بودند که از میان آنها 
900 مقاله ترجمه و تبدیل به پایه علمى «خندوانه» 
شد. مثال در این مقاالت ثابت شده بود که اگر بخندید 
مغز فریب مى خورد و شروع به ترشح هورمون هاى 
شادى آور مى کند؛ در نتیجه حالتان بهتر مى شود و ... 
همین ها باعث شد تا براى ساخت «خندوانه» مصر 

شوم و این برنامه کلید بخورد.
رامبد جوان ســپس یکى از جمالت رایج در برنامه 
«خندوانه» را یادآور شد و در این ارتباط افزود: یکى 
از عادات و تمرین هاى خوب این اســت که وقتى از 
شما مى پرسند حالتان چطور است، در جواب بگویید 
عالى هستیم. مثال براى همین است که در «خندوانه» 
این موضوع را با تماشاگران تمرین مى کنیم؛ در واقع 
منظورمان این نیست که واقعا همیشه عالى هستیم، 
اما این یک تمرین براى کاهش فشارهاى عصبى و 

بهتر شدن حالمان است.
او به صحبتهایش اضافه کرد: یک آدم افسرده اى که 
براى بهتر شــدن حالش مى جنگد و تالش مى کند، 
نسبت به آدمى که افسردگى اش را پذیرفته و کارى 
نمى کند آدم موثرترى بوده و بهتر از پس زندگى اش 
برمى آید. وقتى شما افسرده اى، حاِل بدت مدام بیشتر 
و بیشتر مى شود و با ناله کردن حالت بهتر نمى شود. 

اینکه مدام از حال بد بگوییم، ساده ترین نوع برخورد 
است. این طور نیست که شرایط را درك نکنیم، خود 
من هم براى اینکه حالم بد باشد دالیل بسیار زیادى 
دارم؛ چون من هم در همان شرایط و روزگارى زندگى 
مى کنم که بقیه زندگى مى کنند و سختى ها را درك 
مى کنم. من هم مى دانم اوضاع و شــرایط مساعد 
نیســت اما انتخابم حال بهتر اســت؛ با این انتخاب 
مى توانم با بیش از 100 نفرى که با من کار مى کنند، 
بهتر رفتار کنم، بهتر شرایط را مدیریت کنم و پروژه را 
پیش ببرم. اگر من عصبى و افسرده باشم این پروژه 
مى تواند پیش برود؟ با عصبیت و حال بد و تن دادن به 

آن، چه کارى از دست ما ساخته است؟
مجرى «خندوانه» در پاســخ به این پرســش که 
«خندوانه» با شعار شــاد بودن و حال خوب تاکنون 
چقدر در تحقق اهدافش موفق بــوده به مصادیقى 
در این زمینه اشــاره کرد و گفت: آدم هاى بسیارى 
در «خندوانه» به من گفته انــد آقاى جوان ما قرص 
اعصاب مى خوردیم اما با تماشاى «خندوانه» دیگر 
قرص نمى خوریم. یکى مى گوید مــن بیکار بودم 
«خندوانه» نگاه کردم انگیــزه گرفتم رفتم کار پیدا 
کردم. زوجى مى گویند ما داشتیم از هم جدا مى شدیم 
«خندوانه» به ما انگیزه داد که جدا نشویم. آدم هایى 
گفته اند که افسرده بوده اند اما با تماشاى «خندوانه» 
حالشان بهتر است. خانمى جلوى من را گرفته و گفته 
اســت خدا خیرتان دهد دختر من دو ســال افسرده 
بود و از اتاقش بیرون نمى آمد، امــا االن مى آید که 
«خندوانه» تماشــا مى کند و حالش بهتر شده است 
و ... پس ماجرا انگیزه است و این نیست که ما چقدر 

شادیم.
جوان در پاسخ به اظهاراتى که بعضا از سوى منتقدان 
این برنامه عنوان مى شــود مبنى بــر اینکه وقتى 
حالمان بد است، به چه چیزى باید بخندیم و اینکه 
«خندوانه» بى جهت تبلیغ شادى مى کند، گفت: باید 
بدانیم که هر چقدر هم حالمان بد باشد، نیاز داریم به 
اینکه یک نفر تکانمان بدهد و بگوید دوام بیاور و قوى 
باش. «خندوانه» به مردم مى گوید که دوام بیاورید؛ 
حتى اگر سخت باشــد، کوچک ترین روزنه امید را 
پیدا کنیــد. این را مخاطبــان «خندوانه» آن هایى 

که همیشه برنامه را دنبال مى کنند به خوبى درك 
کرده اند. اما وقتى کار به انتقاد مى رســد، اکثریت 
منتقدان کســانى هســتند که برنامه را کامل نگاه 
نمى کنند و اگر از آن ها بپرسید گزیده اى از برنامه 
را در شــبکه هاى مجازى دیده اند. گزیده هایى که 
ممکن است با شیطنت انتخاب شده باشد و مفهموم 

کلى برنامه را نشان ندهد.  
او بار دیگر تاکید کرد: خائنانــه ترین رفتار با آدم ها 
این است که امید را از آن ها بگیرى. وقتى امید نباشد 
آدم ها از بین مى روند. ما باید تا لحظه آخر به یکدیگر 

امید بدهیم.
ادامه این گفت وگو، با این پرسش از رامبد جوان همراه 
شد که پس از ساخت هشــت فصل از «خندوانه»، 
آیا این برنامه همچنان توانسته جایگاه اولیه اش را 
حفظ کند و براى اینکه به سرنوشت برخى برنامه ها 
و ســریال هاى تلویزیونى که با ادامه دار شــدن از 
محبوبیتشان کاسته مى شود، دچار نشود، چه تمهیدى 

از سوى سازندگان اندیشیده شده است؟
جوان پاسخ داد: در فصل قبل (فصل هفتم) یکى از 
دالیل افت «خندوانه» این بود که همه ما به خاطر 
کرونا مضطرب بودیم، تماشــاگران باید ماســک 
مى زدنــد و از آنجایــى که «خندوانــه» متصل به 
تماشاگرانش است، با ماسک ها حاضران در استودیو 
فقط یک مشــت چشــم بودند که حرف مى زدند و 
صدایشان را هم نمى شــنیدى. بعد از مدتى تعداد 
تماشاگران را کم کردیم تا اینکه تعداشان به 10 نفر 
رسید. حتى چند شــب  هم بدون تماشاگر رفتیم. در 
نهایت فصل هفتم، کم انرژى شــد؛ در صورتى که 
«خندوانه» هدفش تولید انرژى است. اما در فصل 
هشــت، با تغییراتى که ایجاد کردیم، مثل دکور و 
بازگشت تماشــاگران و ... انرژى به برنامه بازگشته 

است.
بازیگر و کارگردان سریال هاى «توطئه فامیلى»، 
«مسافران» و «نشــانى»، درباره اینکه چرا دیگر 
براى تلویزیون سریال نمى سازد؟ توضیح داد: ارتباط 
با مخاطب در «خندوانه» تجربه بى نظیر و درخشانى 
است. آنقدر که ترجیح مى دهم بازهم این ارتباط را از 

طریق برنامه اى مثل «خندوانه» برقرار کنم.

براى دنبال کنندگان 
اینستاگرامم مى مُردم 

« نیلوفر رجایى فر» که اولین بار با ســریال 
«پایتخت 5» و در نقش یکــى از اعضاى 
گروه تروریستى داعش، در تلویزیون دیده 
شد و این روزها در سریال »موج اول» بازى 
مى کند در گفتگو با روزنامه خراسان از دالیل 
مهاجرت نکردنش از ایران مى گوید.  او که از 
کودکى در خارج ایران زندگى کرده درباره این 
که چرا بعد از سریال پایتخت کشور را ترك 

نکرد مى گوید:
ایران را دوســت دارم و عالوه بر این بعد از 
تجربه هاى مختلف و ســخت، این جمله 
سرمشق زندگى من شــده، داستان زندگى 
هرکســى با فرد دیگر متفاوت است و واقعا 
مختصات جغرافیایى، انــرژى و فضاى آن 
براى هر آدم فرق مى کند. هرگز نمى توانى 
خودت را حتى با شــبیه ترین فرد به خودت 
مقایسه کنى، مثال ممکن است یک انگلیسى 
که اجداد او انگلیسى بودند، در یک منطقه 
استوایى بسیار خوشــحال تر باشد، انرژى 
بهترى داشته باشد و فعالیت هاى مثبت ترى 
انجام بدهد. این ها بستگى به شخص دارد. 
من با این که خانواده خیلى وســیعى ندارم 
و چنین تعلق خاطرى وجــود ندارد، اما این 

جا آرام ترم.
رجایى فر در باره ایفاى شخصیت «الیزابت» 
در «پایتخت 5» مى گوید: «الیزابت» روى 
پیشانى من چسبیده است و دیگر هم برداشته 
نمى شود (مى خندد). در خیلى از دایرکت ها 
و پیام هایى که مى گیرم نوشته اند منتظریم 
با تانک از وسط فالن اتفاق بیرون بیایى یا 
انتظار داشتم با تفنگ بیایى. «الیزابت» هنوز 

در ذهن همه هست و برایم جالب است.
وى درباره نقشش در پایتخت ادامه داد: روز 
اول فیلم بردارى وقتى در اتوبوسى که ما را به 
شهرك دفاع مقدس مى برد نشسته بودیم، 
هوا بى نهایت گرم بــود، چند الیه لباس به 
تن داشتم و ظل آفتاب بود. اولین سکانسى 
که از من گرفتند، همان فریاد اول با اسلحه 
بود. من آن قدر گرمم بود که نه مى فهمیدم 
کجا هستم، نه مى دانستم باید چه کنم، چون 
اصال نمى توانم گرمــا را تحمل کنم. وقتى 
آمدیم دوباره در اتوبوس نشستیم تا در گرما 
نباشــیم، آقاى تنابنده گفتند نیلوفر متوجه 
هســتى که کجایى دیگر؟ مى دانى که قرار 
بود این نقش را به یک بازیگر چهره بدهیم، 
اما چون دوست داشتیم که شناخته نشود و 
مردم فکر کنند خارجى اســت و تسلط تو را 
هم دیدیم، تصمیــم گرفتیم با تو همکارى 
کنیم، وگرنه قــرار نبود بــا غیرچهره کار 
کنیم. گفتم چطور؟ گفتند چون انگار اصال 
برایت مهم نیســت کجایى و چه مى کنى! 
من کال زیــاد اتفاقــات را در ذهنم بزرگ 
نمى کنم، وارد جریان یک اتفاق مى شــوم، 
با آن همراه مى شــوم، کیف مى کنم و لذت 
مى برم، به همین دلیل در جریان «پایتخت» 
هم که بودم فکر نمى کــردم چیز عجیب و 
غریبى برایم پیش بیاید. وقتى پخش شد و 
بازخوردها را دیدم، واقعا تا چند شب خوابم 
نمى برد. انرژى مردم و تعداد دنبال کنندگان 
اینستاگرامم که در ســه روز از 500 نفر به 
100 هزار نفر رســید، این قدر عجیب بود 
و تاثیرش زیاد بود که اصال نمى توانســتم 
بخوابم! 24 ســاعته دلم مى خواست حرف 
مردم را بخوانم، انگار یک گروه دوست جدید 
پیدا کرده بودم که از ذوق داشــتم برایشان

 مى ُمردم.

گگ

رامبد جوان:
 ترجیح مى دهم به جاى 

ساخت سریال، «خندوانه» بسازم

رضا شفیعى جم با ابراز نگرانى از کوچک بودن بازار کار در عرصه سینما و تلویزیون، گفت هیچ گاه دلش 
نیامده به نوجوانان عالقه مند به بازیگرى، فیلمبــردارى، گریم و ... بگوید عرصه حرفه اى هنرى، جاى 

خیلى تنگى دارد و بخت آن ها براى موفقیت خیلى کم است.
ابن بازیگر، درباره بازار کار در عرصه سینما و تلویزیون گفت: من هم مثل همکارانم مکرر با این سوال 
از سمت نوجوانان مواجه مى شــوم که براى ورود به عرصه هنر و بازیگر شدن، فیلمبردار شدن، طراح 
گریم شدن و… چه کار باید بکنیم و من دلم نمى آید به آن ها بگویم عرصه حرفه اى هنرى، جاى خیلى 

تنگى دارد.
شفیعى جم یادآور شد: در حال حاضر واسطه ها و واسطه گرى هایى در عالم هنر وجود دارند که این عرصه 
را از تعالى دور نگه مى دارند. در نهایت، پول هم به دست مى آید اما به چه قیمتى؟ چه میزان استعداد رشد 
یافته و چقدر سرمایه جدى انسانى، تحویل گرفته شده است؟ کشورى مثل ژاپن، صدها شبکه تلویزیونى 
دارد. این شبکه ها را چه کسى مى گرداند، جز بچه هاى این کشور؟ آیا ما فرزندان خود را به گونه اى رشد 

داده ایم که بتوانند خلق کنند و خالقیت را بروز دهند؟
او با ابراز نگرانى ادامه داد: اکنون چه نســبتى بین تقاضا و عرضه در عالم هنر برقرار اســت؟ از هزاران 
نوجوانى که دوست دارند بازیگر، فیلمبردار و … شــوند، تنها چند نفر موفق مى شوند چرا که ظرفیت به 
همین میزان کم است. اگر ما مى خواهیم این سفره براى همه مردم پهن شود، چاره اى نیست جز این که 

امکانات سرمایه گذارى براى همه مردم را فراهم کنیم.

نویسنده و کارگردان فیلم سینمایى «خط فرضى» از شــرایط اکران این فیلم و احتمال نمایش آن در 
تابستان 1401 سخن گفت.

فرنوش صمدى در متنى نوشت: «سینما و اکران فیلم در ایران هم مثل تمام دنیا در این 2 سال پاندمیک 
شرایط سختى را پشت سر گذاشته اما به نظر مى آید آهسته آهسته قرار است که همه چیز به حالت قبل 
برگردد، البته با قطعیت نمى شود گفت دقیقا اوضاع مثل قبل شود، مخصوصا در کشور ما که شرایط بد 
اقتصادى هم گریبانگیر مردم است. اما قطعا من هم مثل همه فیلمسازها عالقه مندم فیلمم را در سینما و 
به صورت اکران سراسرى کنار مردم ببینم. امیدوارم این امکان فراهم شود که فیلم خط فرضى تابستان 

سال آینده اکران عمومى داشته باشد.»
فیلم سینمایى «خط فرضى» ســاخته فرنوش صمدى به تهیه کنندگى على مصفا که در سى و نهمین 
جشنواره فیلم فجر رونمایى شد، تاکنون در بیش از 25 فستیوال در دنیا از جمله تورنتو، لندن، سمینسى، 

گوآ، قطر، تایپه، استانبول، ویالدوکند، بیروت، مسکو… حضور داشته است.
سحر دولتشاهى، پژمان جمشیدى، حسن پورشیرازى، آزیتا حاجیان، امیررضا رنجبران، صدف عسگرى، 

محمد حیدرى و آیلین جاهد بازیگران اصلى این فیلم هستند.

اشــکان خطیبــى با انتشــار اســتورى در 
اینســتاگرام خود خواســتار پایــان یافتن 

ممنوعیت موسیقى رپ شد.
اشــکان خطیبى، بازیگر، خواننده، مجرى و 
کارگردان پس از پایان فصل اول رئالیتى شو 
«جوکر» بــا کارگردانى احســان علیخانى 
که بازیگران آن به صــورت رپ صحبت 
مى کردند، نســبت به ممنوعیت موسیقى 
رپ واکنش نشــان داد و در اســتورى 

اینستاگرام خود نوشت:
«حاال که متوجه شدید رپ چه جایگاه 
و مخاطــب و طرفــدارى داره و در 
برنامه سازى هاتون بهش مى پردازید 
و از جذابیتش در جهت جذب تماشاگر 

استفاده مى کنید، آیا وقت اون نرسیده که 
به آرتیست هاى رپ فارسى بها بدید؟ حاال 

که دارى اداى رپ کــردن رو مجوز مى دید، 
چرا به اصلــش نمى پردازید؟! اون ها رو حتى 
مشمول واکسیناسیون ویژه هنرمندان هم به 
حســاب نیاوردید! دو دهه تحقیر و تمسخر و 

ممنوعیت بس نیست؟»

رضا شفیعى جم:
عرصه حرفه اى هنرى، جاى خیلى تنگى دارد

اکران فیلم سحر دولت شاهى 
و پژمان جمشیدى؛ تابستان آینده

واکنش اشکان خطیبى
 به شوخى با موسیقى رپ

نمى کنم، وارد جریان
آن همراه مىشــو با
مى برم، به همین دلیل
هم که بودم فکر نمى
غریبى برایم پیش بی
و بازخوردها را دیدم،
نمى برد. انرژى مردم
اینستاگرامم که در س
100 هزار نفر رســی
و تاثیرش زیاد بود ک
24 ســاعته 4بخوابم!
بخوانم، انگار مردم را
پیدا کرده بودم که از
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شــار اســتورى در 
ـتار پایــان یافتن 

د.
، خواننده، مجرى و 
صل اول رئالیتى شو 
احســان علیخانى 
ورت رپ صحبت 
نوعیت موسیقى 
و در اســتورى 

پ چه جایگاه 
ى داره و در 
 مى پردازید 
ذب تماشاگر 

 اون نرسیده که 
سى بها بدید؟ حاال 

ن رو مجوز مى دید، 
ید؟! اون ها رو حتى 
ژه هنرمندان هم به 
ه تحقیر و تمسخر و 

کان خطیبى
با موسیقى رپ

فصل جدید رئالیتى شوى «جوکر» که اولین فصل آن با استقبال باالى مخاطبان 
روبه رو شد، صبح دوشنبه ششــم دى ماه به صورت اختصاصى از فیلیمو منتشر 

خواهد شد
ابتدا هومن برق نورد، شهرام قائدى، ایمان صفا و وحید آقاپور به عنوان مهمانان این 
فصل معرفى شدند و. با رونمایى از پوستر فصل دوم «جوکر»، چهار مهمان دیگر 

این مهمانى خاص هم مشخص شدند.
بهنام تشکر، سپند امیرسلیمانى، عباس جمشیدى و آرش نوذرى دیگر مهمانان 

سیامک انصارى در فصل دوم جوکر هستند.
جوکر کارى ا ست از احسان علیخانى و گروهش در استودیو «قرن جدید»که به 
صورت اختصاصى براى فیلیمو تولید شده است. سیامک انصارى در این رقابت، 
مهمانانش را با ممنوع کردن «خنده» و وادار کــردن به «خنداندن یکدیگر» به 

چالش مى کشد.
این رئالیتى شــو را احســان علیخانى و حامد میرفتاحــى کارگردانى مى کنند و 
تهیه کنندگان اجرایى آن امیرحســین بزرگ زادگان و محســن نجفى سوالرى 

هستند.
اولین قسمت فصل جدید، دوشنبه ششم دى ماه ســاعت هشت صبح از فیلیمو 

منتشر خواهد شد.

فصل جدید «جوکر» از فردا مى آید

احساس زن داعشى سریال «پایتخت»
 از مشهور شدن یک شبه اش؛
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 محرم نویدکیا شکست ســپاهان مقابل پیکان را به گردن 
گرفت و تأکید کرد: من قبال هم گفتم اگر خوب بازى کنید به 
کسى امتیاز نمى دهند، باید واقعیت را قبول کنیم. مسئولیت 
همه این مشکالت با من است، نتایج مان خیلى خوب نبوده 
و چندین باخت آوردیم، ما االن در هفته یازدهم این تعداد 
باخت را آورده ایم در حالى که ســپاهان در طول سال باید 
سه چهار باخت داشته باشد. بازهم تکرار مى کنم بازیکنان 
دارند کارشان را به نحو احسن انجام مى دهند اما متاسفانه 
مسئولیت همه این مشکالت با من است و باید قوى تر یکى 

یکى این مشکالت را حل کنیم و به جلو برویم.

مسئولیت مشکالت با من است

01

04

با اینکه مهدى قائدى در ابتداى فصل با قرارداد پنج ســاله 
به تیم شــباب االهلى امارات پیوســت به تازگى برخى از 
رسانه ها از پیشنهاد سلتیک به ستاره سابق استقالل خبر داده 
و اعالم کرده بودند که با توجه به تأکید  «آنجه پوستکوغلو» 
سرمربى استرالیایى سلتیک براى به خدمت گیرى مهدى 
قائدى شــاید این بازیکن در تعطیالت زمســتانى راهى 
اسکاتلند شود اما حاال با اعالم باشگاه شباب االهلى لیست 
لژیونرهاى این باشگاه اماراتى براى ادامه بازى ها مشخص 
شــد که هم نام مهدى قائدى در این فهرست به چشم مى 

خورد و هم اسم احمد نوراللهى.

باشو ماندنى شد

03

05

پیکان که با هدایت مجتبى حســینى در پایان هفته یازدهم 
لیگ فصل جارى با 18 امتیاز در رده ششم قرار دارد، در 5 بازى 
از 11 دیدارى که به میدان رفته ، پیروز شده  و جالب اینجاست 
که دو پیروزى از پنج پیروزى آنها برابر ذوب آهن و سپاهان 
است. شاگردان حسینى که سال ها در نقش دستیار و سرمربى 
در فوتبال اصفهان کار کرده و به خوبى با تیم هاى این شهر 
آشنایى دارد ابتدا در هفته سوم مقابل ذوب آهن در تهران به 
میدان رفتند و با یک گل مهمان خود را شکست دادند و سپس 
در هفته یازدهم موفق شدند دیگر تیم اصفهانى یعنى سپاهان 

را این بار در اصفهان با نتیجه 2 بر یک مغلوب خود کنند.

نیما نکیسا، گلر اســبق پرســپولیس درباره پیروزى این 
تیم مقابل ذوب آهن در خصوص گل اول سرخپوشــان 
پایتخت که به دلیل اشــتباه عجیب پارســا جعفرى، گلر 
جوان گاندوها به ثمر رسید اظهار کرد: دلم براى دروازه بان 
ذوب آهن سوخت، معموًال چنین مواردى پیش مى آید، با 
اینکه او اشــتباه جبران ناپذیرى انجام داد، باید با او کنار 

بیایند.

حسینى
بالى جان اصفهانى ها

دلسوزى گلر براى گلر

02

بازى پرســپولیس و ذوب آهن دو صحنه جنجالى داشت 
که در یکى از آنها ذوبى ها معتقد بودن نباید پنالتى اعالم 
مى شد و در دیگرى این سرخ ها بودند که اعتقاد به پنالتى 
روى ترابى داشــتند. رســانه رسمى باشــگاه ذوب آهن 
در تلگــرام هم فیلم لحظــه برخورد بازیکــن این تیم با 
پرسپولیس را منتشر کرد و لحظاتى بعد از اعالم 5 دقیقه 
وقت تلف شــده، با کنایه به محمد سیانکى گزارشگر این 
مسابقه نوشت: «گزارشگر بازى هم ظاهراً با پرسپولیس 
قرارداد بســته.» البته آنها خیلى زود این پیام جنجالى را 

پاك کردند.

کنایه ذوب آهن به سیانکى

4

بر اساس اعالم فدراســیون جهانى فوتبال (فیفا) با توجه به 
شکایت «دارکو بیدوف» مهاجم ســابق باشگاه ذوب آهن، 
پنجره نقل وانتقاالت این باشــگاه بسته شــد. این در حالى 
است که مدیر رســانه اى تیم فوتبال ذوب آهن اظهار کرد: 
تمام تالش هاى انجام شــده براى پرداخت باقیمانده مبلغ 
قرارداد دارکو بیــدف بازیکن تیم فوتبال بزرگســاالن این 
باشگاه به مبلغ 30 هزار دالر از طریق سیستم بانکى کشور 
ترکیه به دلیل مشکالت موجود در بحث تبادالت بانکى به 

سرانجام نرسید.
 محمدمهدى رمضانى افزود: با تعامالت صورت گرفته این 
مبلغ بــه زودى از طریق مبادى داخلى به ایشــان پرداخت 

خواهد شد و مشکل برطرف خواهد شد.

طلب بیدوف را از پول شکارى پرداخت مى کنیم
در همین حال عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن گفت: براى 
تسریع در پرداخت طلب دارکو و بازشدن پنجره نقل  و انتقاالت 

مى خواهیم از پولمان در فیفا استفاده کنیم.
فرشاد دادفر در خصوص بســته شدن پنجره نقل و انتقاالت 
باشگاه ذوب آهن به دلیل شکایت دارکو بیدوف، گفت: مبلغ 
دقیق طلب دارکو را نمى دانم اما عدد قابل توجهى نیست که 
بخواهد براى باشگاه تهدید به حساب بیاید، شاید او به خاطر 
یــک روز این طرف و آن طرف شــدن طلــب پرداختى اش 
شکایت کرده اســت اما آن را پرداخت خواهیم کرد چرا که 
مبلغ چشمگیر و زیادى نیست و جاى هیچ گونه نگرانى ندارد.

وى درباره باقیمانده مبلغ بدهى باشگاه ذوب آهن به بیدوف 
افزود: بازیکنان تیم، فصل گذشته تا روز آخر حضورشان در 
ذوب آهن چیزى حدود 80 درصد از حقوق شــان را گرفتند و 
نزدیک 10 تا 15 درصد از این قرارداد باقى مانده اســت که 

سعى مى کنیم تا آخر هفته این پول را پرداخت کنیم.
عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن با تاکید بر اینکه باشگاه 
مى خواهد این مبالغ را از طلب مربوط به شکارى پرداخت کند، 
خاطرنشان کرد: در حال پیگیرى پول حاصل از پرونده رضا 

شکارى هستیم تا پول هاى این چنینى که باید به ارز تبدیل 
شوند و به خارج بروند را از طریق طلب مان در ماجراى رضا 

شکارى پرداخت کنیم.
دادفر در این خصوص تصریح کرد: با توجه به محدودیت هاى 
جابه جایى مبالغ از ایران به اروپــا مى خواهیم پرداخت هاى 
بین المللى را از همان طریق انجــام دهیم تا کارمزدى هم 
بابتش پرداخت نکنیم، منتهى اگــر نتوانیم پولش را از آن 
روش پرداخت کنیــم ناچاریم با تبدیل ریــال به دالر این 
پروسه را از ایران پیگیرى کنیم اما دلمان نمى خواهد ریال 

ایران خارج شود.
وى در پاسخ به این سوال که ذوب آهن احتمال چنین شکایتى 
را مى داده یا خیر اظهار کرد: دارکو اولتیماتومى به باشگاه نداده 
بود، اى جنت ها نیز از این دستمزدها پولى به جیب مى زنند 

و شــاید دارکو هم با اصرار مدیر برنامــه اش بابت طلب 
باقیمانده اش از باشگاه ذوب آهن شکایت کرده است.

عضو هیئت مدیره باشــگاه ذوب آهــن درباره زمان 
پرداخت این بدهى براى تســریع در حل شدن این 
مشکل افزود: مگر چقدر طول مى کشد که مشکل را 

برطرف کنیم؟ گرچه نزدیک ماه ژانویه هستیم و ممکن 
است براى پرداخت مشکلى پیش بیاید اما تالش مى کنیم در 
این یکى تا دو هفته آینده مابقى طلب بیدوف را به او بپردازیم، 
ضمن اینکه بازیکن دیگرى هم به جز دارکو بیدوف نیست 

که از ذوب آهن طلبکار باشد.
دادفر با اشاره به حمایت کارخانه ذوب آهن از باشگاه گفت: 
باشگاه ذوب آهن تا پدرى مانند کارخانه ذوب آهن را به عنوان 
پشت گرمى خود دارد این مســائل برایش هیچ تهدیدى به 

حساب نمى آید.
وى در پایان خاطرنشــان کرد: مطمئن باشــید جاى هیچ 
نگرانى نیست، اعضاى هیئت مدیره قوى تر هستند چرا که 
مدیر مالى کارخانه عضو هیئت مدیره هستند و همه هم قسم 

هستند تا بهترین بهره بردارى ها را از تیم هاى ورزشى 
داشته باشیم.
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پنجره نقل وانتقاالت ذوب آهن بسته شد

دردسر دارکو براى گاندوها

گلر ذوب آهن در مورد واکنش هاى فضاى مجازى نســبت به گل به خودى عجیب او در 
بازى با پرسپولیس گفت: خواهشــًا من را قضاوت نکنید. من خون دل خوردم و زحمت 

کشیدم تا به اینجا برسم و هنوز هم سنى ندارم.
پارسا جعفرى، گلر جوان و 22 ســاله ذوب آهن توانست در لیگ بیست و یکم کار بزرگى 
انجام دهد و با تالش و پشــتکار و تمریناتى که داشــت، مهدى تارتار را مجاب کرد تا با 
عبور از دو اسم مطرح یعنى شهاب گردان و حبیب فرعباسى به او در 
دیدارهاى لیگ برتر میدان دهد و تا پیش از بازى مقابل پرسپولیس 
هم عملکرد خوبــى از خودش به نمایش گذاشــت ولى طبق عرف 
مرســوم در فوتبال دیدارهــاى پخش مســتقیم مقابل دو تیم 
مطرح پایتخت بیشتر زیر ذره بین هستند و گلرها هم معموًال با 
اشتباهاتشان شناخته مى شوند تا با عملکرد خوبشان. جعفرى روز 

یک اشتباه دروازه خودش را مقابل پرسپولیس باز شده دید و حاال جمعه روى 
تحت فشارهایى قرار گرفته که خودش مى گوید ســعى دارد آن را فراموش کند و به فکر 

ادامه فوتبالش باشد.
جعفرى در خصوص دیدار مقابل پرســپولیس اظهار کرد: بازى با تیمى مثل پرسپولیس 
در ورزشگاه آزادى نیازى نیست بگویم چقدر سخت اســت ولى ما در این بازى عملکرد 
خوبى داشتیم و عالوه بر کنترل حریف، موقعیت هایى هم روى دروازه خلق کردیم و حتى 
اگر کمى خوش شانس بودیم مى توانستیم گلزنى کنیم ولى برخالف جریان بازى اتفاق 

عجیبى رخ داد که نتیجه بازى را تغییر داد و باعث شد مزد زحماتمان را در بازى نگیریم.
وى در مورد صحنه جنجالــى گلى که دریافت کرد گفت: واقعــًا از خودم تعجب مى کنم 
چطور آن توپ را گل خوردم. یک مقدار آن را ساده تر از چیزى که بود در نظر گرفتم و تنبیه 
شدم. یک اشتباه محاسباتى بود و اصًال فکر نمى کردم توپ وارد دروازه شود. واقعًا ده هزار 
بار دیگر هم آن توپ به ســمت دروازه  من بیاید امکان ندارد وارد دروازه شود. واقعًا هنوز 

نمى دانم چطور آن توپ گل شد.
گلر ذوب آهن در مورد بغل کردن تیر دروازه بعد از گل که مورد توجه قرار گرفت توضیح 
داد: واقعاً در حال خودم نبودم. خیلى سخت بود تیم 60 دقیقه مقاومت کرده بود و تازه بازى 

هم تحت کنترل ما بود که آن اشتباه جریان بازى را تغییر داد.
جعفرى در مورد واکنش بازیکنان پس از گل توضیح داد: بازیکنان همه لطف داشتند و سعى 
داشتند به من روحیه بدهند. شرمنده بچه ها شــدم. بعد از آن گل الزم بود روحیه خودم را 
بازیابى کنم چرا که هنوز 30 دقیقه دیگر بازى داشتیم و اگر اجازه مى دادم آن گل تمرکزم 

را بگیرد ممکن بود نتوانم ادامه دهم.
وى در مورد واکنش هاى فضاى مجازى و مقایسه با میثاق معمارزاده گفت: من سعى کردم 
بعد از بازى تا االن به فضاى مجازى سر نزنم. در مورد مقایسه با معمارزاده چیزى نشنیدم 
ولى این را مى گویم که خواهشاً من را قضاوت نکنید. من خون دل خوردم و زحمت کشیدم 
تا به اینجا برسم و هنوز هم سنى ندارم و کلى اهداف دارم که تالش مى کنم به آنها برسم. 
دروازه بانى پست سختى است و همه اشــتباهات شما را مى بینند. همین سیدحسین 
حسینى چند هفته قبل یک اشتباه فاحش داشت ولى مگر مى توانیم بگوییم گلر بدى 
است؟ او یکى از سه چهار گلر خوب حال حاضر ایران است. نویر و کورتوا هم اشتباهات 

فاحش داشتند.
گلر ذوب آهن در مورد گل دوم پرسپولیس توضیح داد: من فکر نمى کنم آن پنالتى درست 
بوده باشد. دید خوبى به صحنه داشتم واگر از زاویه خوبى فیلم بردارى شده باشد مشخص 
است که قبل از زمین خوردن مهاجم، خود مدافع ما سرنگون شده بود و مهاجم پرسپولیس 
پایش به زمین گیر کرد و زمین خورد. در مورد پنالتى هم تالشم را کردم و جهت را درست 
تشخیص دادم ولى خب نمى شد آن توپ را گرفت. این پنالتى در شرایطى گرفته شد که 
درست است دقایق آخر بازى بود ولى ما در حال فشار آوردن بودیم و ممکن بود به بازى 

برگردیم. به هر حال قسمت این بود برخالف جریان بازى شکست بخوریم.
جعفرى در مورد رسیدنش به ترکیب اصلى ذوب آهن در شرایطى که دو گلر خوب در این 
تیم است، گفت: بله در ذوب آهن هم شــهاب گردان را داریم که از بزرگان فوتبال ایران 
است و یک الگو براى هر گلرى است و حبیب فرعباسى هم از گلرهاى خوب فوتبال ایران 
اســت ولى من از روز اول که به ذوب آهن آمدم براى نیمکت نشینى نبود و قصد داشتم 

فیکس باشم و مطمئن بودم آنقدر تالش مى کنم که به ترکیب اصلى برسم.
گلر ذوب آهن در مورد اینکه بعد از این گل چه مسیرى در پیش دارد توضیح داد: من خودم 

را به تالش بیشتر تنبیه کرده ام و ســعى مى کنم دیگر تا پایان فوتبالم چنین اشتباهى 
از من دیده نشود.

فیکس باشم و مطمئن بودم آنقدر تالش مى کنم که به ترکیب اصلى برسم.
گلرذوب آهن در مورد اینکه بعد از این گل چه مسیرى در پیش دارد توضیح داد: من خودم 

را به تالش بیشتر تنبیه کرده ام و ســعى مى کنم دیگر تا پایان فوتبالم چنین اشتباهى 
ز من دیده نشود.

دقایقى پس از گل فرشــاد احمدزاده به تیم پیکان، 
این بازیکن موفق شــد گل دوم را هم ثبت کند، اما 
داور مسابقه در سوت خطا به نشانه خطا روى دروازه 

بان دمید.
پس از اینکه شاگردان مجتبى حسینى در دقیقه 16 
گل اول مســابقه را روى یک ضدحمله وارد دروازه 
ســپاهان کردند، رفته رفته کار تیمى طالیى پوشان 
اصفهانى شکل بهترى گرفت و آنها تا پایان نیمه اول 
اگرچه موفق به گلزنى نشدند، اما دروازه تیم میهمان 

و کرمانشاهى را تحت فشار قرار دادند.
در شــروع نیمه دوم شــاهد ادامه حمالت و فشــار 
شــاگردان نویدکیا روى دروازه کرمانشــاهى بودیم 
و سرانجام روى ارســال دقیقى که امید نورافکن به 
محوطه شش قدم داشت، طلسم فرشاد احمدزاده براى 
گلزنى با پیراهن سپاهان شکسته شد و او على رغم قد 
و قامت کوتاهى که دارد، توانست گل اول مسابقه را با 

ضربه سر وارد دروازه پیکان کند.
جالب اینکه احمدزاده چند دقیقه بعد گل دوم مسابقه 

را هم وارد دروازه پیکان کرد، اما داور مسابقه به دلیل 
خطا روى کرمانشاهى این گل را مردود 
اعالم کــرد؛ گلى که البته ســپاهانى ها 

معتقدند به اشتباه توســط داور مسابقه رد 
شده است.

احمــدزاده در بــازى هــاى قبلــى ســپاهان نیز 
موقعیت هاى زیادى براى گلزنى داشت و این موضوع 
به شدت در اردوى طالیى پوشــان اصفهانى مورد 
توجه بود و سرانجام توانست در مصاف با پیکان  در 

هفته یازدهم بــراى اولین مرتبه 

با پیراهن ســپاهان گلزنى کنــد؛ گلى که 
البته خیلى براى ایــن بازیکن خوش یمن نبود 

و سپاهان در روز گلزنى احمدزاده سومین شکست 
فصل را تجربه کرد.

پاگشاى تلخ فرشاد در نقش جهان

گلر ذوب آهن:

 قضاوت نکنید؛ خون دل خوردم تا 
به اینجا رسیدم

 عدم حضور مســعود ریگــى در ترکیب اصلــى و غیبت 
محمدرضا حسینى در لیست تیم، از مهمترین ابهامات تیم 

فوتبال سپاهان در مصاف با پیکان بود.
جمعه شب در حالى سپاهان مقابل پیکان با نتیجه 2 بر 1 
شکست خورد که شاهد تغییرات قابل توجهى در ترکیب این 
تیم بودیم،که یکى از این تغییرات نیمکت نشینى مسعود 
ریگى بود و دیگر تغییر مهم عدم حضور محمدرضا حسینى 
در میان نفرات تیــم بود. البته در این بیــن نبود گئورگى 
ولســیانى نیز در قلب خط دفاعى به شدت احساس شد، 
اما این بازیکن با پشت سر گذاشــتن محرومیت در دیدار 
برابر پرســپولیس مى تواند براى طالیى پوشان اصفهانى 

دوباره بازى کند.
در میان این سه تغییر اما حضور نداشتن مسعود ریگى در 
ترکیب اصلى نکته بسیار مهمى بود و برخالف بازى هاى 
قبلى این جالل على محمدى بود که در کنار محمد کریمى 
به عنوان دو هافبک دفاعى تیم کار کردند. ریگى یکى از 
مهمترین خریدهاى سپاهان بود و محرم نویدکیا بارها به 
تمجید از این بازیکن پرداخته است؛ با این حال اینکه این 
هافبک در مصاف با پیکان حضور نداشت، خیلى عجیب 
بود و باید دید دالیل فنى داشته یا موضوعات دیگر باعث 

نیمکت نشینى شماره 6 طالیى پوشان شده است.
نکته دیگر عدم حضور محمدرضا حســینى بود که در ده 

مصاف اخیر بازیکن ثابت ســپاهان بوده است و به یکباره 
پس از شکست مقابل استقالل از فهرست تیم خارج شد؛ 
در مورد حسینى هم هنوز معلوم نیست که غیبت عجیبش 
دالیل فنى داشته یا مســائل دیگر در این موضوع دخیل 

بوده است.
تیم فوتبال سپاهان روز چهارشــنبه دیدار بسیار مهمى را 
در چارچوب هفته دوازدهم رقابت هاى لیگ برتر در اراك 
مقابل پرسپولیس پیش رو دارد و قطعا اینکه شرایط این دو 
بازیکن دراین چند روز به چه شکل خواهد بود، از سواالت 
بســیار مهم گل محمدى و کادر فنى پرسپولیس خواهد 

بود.

تیم مهدى تارتار در حالى مقابل پرســپولیس بازنده 
شد که نمایش شایسته اى را در این بازى ارائه کرده

 بود.
دیدار تیم هاى پرسپولیس و ذوب آهن در حالى با برترى 
سرخپوشان پایتخت به پایان رسید که شاگردان یحیى 
گل محمدى موقعیت جدى نداشتند و در نهایت با یک 

گل به خودى و یک پنالتى حریف را شکست دادند.
نکته جالب اینکه پرســپولیس در این بازى دو شوت 
در چهارچوب داشــت تا پس از بازى استقالل، نفت 
مسجدسلیمان و آلومینیوم بدترین رکورد خود را ثبت 
کرده باشــد. هرچند که یکى از این شــوت هاى در 
چهارچوب هم ضربه محمد شریفى از راه دور بود که به 

سادگى در اختیار دروازه بان قرار گرفت.
این در حالى است که ذوب آهن به خصوص پس از گل 
اول پرسپولیس، حمالت زیادى را روى دروازه این تیم 
انجام داد و چه بسا اگر حامد لک نبود، مى توانست گل 
تساوى را هم به ثمر برساند اما در مقابل سد او و مدافعان 

پرسپولیس گرفتار شد.
تارتار که در دو هفته متوالى با استفاده از پارسا جعفرى، 

گلرى 
جدید را به فوتبال ایــران معرفى کرده 
بود، در این بازى هم به او اعتماد کرد 
اما جعفرى در یــک صحنه و روى 
خروج اشــتباه خود، شیرازه تیمش 
را برهم زد اما باوجود دریافت این 

گل هم ذوب آهن در نیم ساعت 
پایانى بازى نظم دفاعى قابل 

توجهى داشت.
ذوب آهن هفته جارى بازى 

سرنوشت ساز را با تراکتور در 
تبریز خواهد داشــت و پس از آن به مصاف 
فجرسپاســى در اصفهان مى رود و شاید اگر 
همین نمایــش را در مقابل ایــن دو تیم هم 
تکرار کند، بتواند با 6 امتیاز به نیمه باالى جدول

 برسد.

2 ابهام بزرگ پرسپولیس درباره سپاهان

تارتار مقابل پرسپولیس؛ 
شایسته اما بدشانس!
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گلرى 
جدید را به فوتبال ایــران معرفى کرده
بود، در این بازى هم به او اعتماد کرد 
اما جعفرى در یــک صحنه و روى 
خروج اشــتباه خود، شیرازه تیمش 
را برهم زد اما باوجود دریافت این 

گل هم ذوب آهن در نیم ساعت 
پایانى بازى نظم دفاعى قابل 

توجهى داشت.
ذوب آهن هفته جارى بازى 

سرنوشت ساز را با تراکتور در 
به مصاف  تبریز خواهد داشــت و پس از آن
فجرسپاســى در اصفهان مى رود و شاید اگر
همین نمایــش را در مقابل ایــن دو تیم هم
ل امتیاز به نیمه باالى جدول 6تکرار کند، بتواند با 6

 برسد.

یس؛ 

مدافع ذوب آهن مدعى است تیمش عملکرد 
خوبى برابر حریف داشت و اشتباه فردى باعث 

شکست در آزادى شد.
محمد ســلطانى مهر مدافع ذوب آهن درباره 
بازى برابر پرسپولیس گفت: در نیمه اول خیلى 
خوب بازى کردیــم و در چند صحنه موقعیت 
داشتیم که مى توانستیم به گل برسیم. خیلى 
مهم است که در استادیوم آزادى به پرسپولیس 
گل اول را بزنى. مى دانستیم نباید اشتباه کنیم 
و مى دانستیم اگر اشتباه کنیم متزلزل خواهیم 

شد. 
وى ادامــه داد: روى اشــتباه گل خوردیم. در 
صحنه پنالتــى هم تعجب کــردم و حاال این 
صحنه را واگذار مى کنیم به کارشناسان داورى. 
تمام طــول هفته را تمرین مى کنیــم تا برابر 
حریف بازى خوبى داشته باشیم اما ناگهان داور 
اشتباهى مى کند که این اشتباه منجر مى شود 

به از دست دادن فرصت جبران.

مدافع ذوب آهن:

با اشتباه داور فرصت 
جبران را از دست دادیم
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد 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 باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى اصالحى شماره 4636مورخ 1400/09/13 پیرو راى شماره 2559 مورخ 1400/05/25 
خانم بتول عرفانى فرزند اسداله ششدانگ یکبابخانه  قسمتى از پالك شماره 869  اصلى 
واقع در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مورد تقاضا را به موجب قولنامه 

عادى از  مالک رسمى خانم زهرا سلیمانى فرزند محمود خریدارى نموده است. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/09/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/10/05 - 1237031/ م الف - 
حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف 

آفرین میر عباسى /9/189

فقدان سند مالکیت
خانم محبوبه زمانى علویجه  به وکالت از طرف شهربانو زمانى علویجه فرزند اکبر باستناد 
دو برگ استشهاد محلى که هویت و امضاء شهود  که تحت شماره 1400/09/02-18898 
توسط دفترخانه 182 علویجه رسما گواهى شــده مدعى است  که سند مالکیت سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب خانه  پالك  شماره 980 فرعى  واقع در علویجه یک اصلى  بخش 
15 ثبت اصفهان که دردفتر  الکترونیک شماره 139405302177000169 بنام شهربانو 
نامبرده  ثبت و ســند کاداسترى صادر شــده  و معامله دیگرى هم انجام نشده است. نحوه 
گم شدن یا ازبین رفتن: به علت جابجائى مفقود شده است. چون درخواست صدورالمثنى 

ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهى مى شود که هرکس مدعى انجام معامله (غیراز آنچه در این آگهى ذکرشده) 
نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضى تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/10/05، 1245332/م الف - سرپرست 

ثبت اسناد و امالك مهردشت - نصراهللا علینقیان /9/221

فقدان سند مالکیت
شماره: 26042269 - تاریخ: 1400/9/29 - ســند مالکیت ششدانگ پالك ثبتى شماره 
19 فرعى از 13478 اصلى واقع در بخش 5 اصفهان با شــماره مستند مالکیت 108166-

85/7/26 دفتر 19 اصفهان با مالکیت حسن اخوان نیل چى فرزند احمد سابقه ثبت و صدور 

سند داشته و سند دفترچه اى تحت شماره چاپى 692577 مورد ثبت دفتر 275 صفحه 465 
ذیل شماره 51149 صادر و تسلیم شده است و ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبى به 
انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 13081-1400/9/15 دفترخانه 
215 شاهین شهر رسیده مدعى است که سند مالکیت آن به علت اسباب کشى مفقود شده 
است و درخواســت صدور ســند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آیین  نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشود چنانچه 
کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود مى باشد 
از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد 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 شــد. م الف: 1247631 - ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان- سید اسداله موسوى /10/109

یک فوق تخصص اطفال با اشــاره به دشوارى تشخیص 
بیمارى هاى آنفلوآنزا و کرونا گفت: حتى برخى مواقع براى 
گروه هاى پزشکى نیز تشخیص این 2 بیمارى دشوار است.
دکتر احمدشــاه فرهت در خصوص تفاوت هاى کرونا و 
آنفلوآنزا بیان کــرد: مى توان تفاوت ایــن 2 بیمارى را به 
زبان ســاده بیان کرد تا مورد توجه خانواده ها قرار گیرد اما 
خانواده ها براى این تشــخیص تالش نکنند. در آنفلوآنزا 
تب به صورت دفعى و آنى ایجاد مى شود در حالى که تب 
بیمارى کرونا کندتر بــروز پیدا مى کند. همچنین بیمارى 
آنفلوآنزا اغلب با آبریزش و گرفتگى بینى همراه است اما 
در کرونا این عالئم کمتر دیده مى شود. به عالوه گرفتگى 

ریوى و ســرفه در بیمارى آنفلوآنزا کمتر دیده مى شود اما 
کرونا گرفتارى ریوى شدیدى ایجاد مى کند و از نظر زمانى 
نیز عالئم کرونا اغلب در هفته دوم و در آنفلوآنزا کمى زودتر 

بروز پیدا مى کند.
این فوق تخصص اطفــال ادامه داد: آنفلوآنزا اســهال و 
استفراغ بیشترى نسبت به کرونا دارد؛ لذا بیماران آنفلوآنزا 
شدیدتر و بدحال تر هستند. شدت بیمارى کرونا در اطفال 
و بیماران کودك کمتر اســت. برخى مواقع پزشکان نیز 
نمى توانند تفاوت هاى میان این 2 بیمارى را تشــخیص 
دهند؛ از ایــن رو با انجــام آزمایش و تســت PCR این 

تشخیص صورت مى گیرد.

تورهاى مسافرتى هندوستان براى زمستان 1400 درحالى در 
ایران تبلیغ مى شود که با مقررات جدید این کشور، مسافران 
اگر کامل واکســینه نشده باشــند در بدو ورود باید 14 روز 

قرنطینه شوند.
این کشور که منشا موج جهانى ویروس"دلتا" بوده، در آغاز 
همه گیرى سویه اومیکرون به سرعت مرزهایش را بست و 
همه پروازهاى بین المللى برنامه ریزى شده را در ماه مارس 
2020 ممنوع کرد. اما از 15 نوامبر 2021، یعنى کمتر از دو ماه 
پیش با کاهش محدودیت هاى کرونا، پذیرش گردشگران را 
دوباره آغاز کرد. با این وجود، آژانس داران هندى از لغو دوباره 
سفرها و پروازها با همه گیر شدن «اومیکرون» خبر مى دهند.

براى جلوگیرى از تکرار حواشى  که پس از لغو دستورى سفر 
و پروازها در سال هاى 98 و 99 پیش آمد و مسافر و آژانس 
را به اختالف انداخت، الزم اســت دفاتر خدمات مسافرتى 
و شــرکت هاى هواپیمایى توضیحات دقیق و کامل درباره 
شرایط سفر به کشورها ارائه دهند و دستگاه هاى متولى از 
جمله وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى و 
وزارت راه و سازمان هواپیمایى نیز فقط نقش انتشاردهنده 
محدودیت هاى سفر در دوران کرونا را نداشته باشند و براى 
مدیریت سفرهاى خارجى با توجه به تغییر لحظه اى مقررات، 
راه حلى را براى حفظ حقوق مسافر و خدمات دهندگان سفر 

ارائه دهند.

کرونا 
چه تفاوتى با آنفلوآنزا دارد؟

تبلیغ «تور هند» در بى خبرى 
از محدودیت هاى اومیکرون

تأثیر دوز سوم
 بر سویه کرونا

   ایسـنا | بهرام عین اللهى وزیر بهداشـت، درمان 
و آموزش پزشـکى  در بازدید سـر زده از یکـى از مراکز 
واکسیناسیون سیار با بیان اینکه عادى انگارى مهمترین 
مساله اى است که ما را به خطر خواهد انداخت بر تکمیل 
واکسیناسـیون کووید 19 تاکید کرد و گفت: افرادى که 
ُدز سـوم را تزریـق مى کنند 80 تـا 90 درصـد در مقابل 

اُمیکرون مقاوم خواهند بود.

ثبت رکورد جدید کرونایى
 در انگلیس 

   ایرنـا | انگلیس روز جمعه رکـورد جدیدى از موارد 
روزانه ابتال به ویروس کرونا را به ثبت رساند درحالى که 
تخمین ها حاکى از این امر هسـتند که تعـداد زیادى از 
جمعیت لندن به سـویه اومیکرون ویروس کرونا مبتال 
شـده اند. داده هاى دولت انگلیس نشـان داد که در روز 
جمعه 122 هزار و 186 نفر در این کشور به کرونا مبتال 
شـده اند. این رقم در روز پنجشـنبه 119 هـزار و 789 
مورد ابتال بود.   از سـوى دیگر تخمین هـاى دفتر آمار 
ملى انگلیس روز جمعه نشان داد که از هر 10 نفر ساکن 
شهر لندن، یک نفر به ویروس کرونا مبتال شده است.   
بسـیارى از صنایع و شـبکه هاى حمل و نقـل انگلیس 
با کمبود نیـرو مواجه هسـتند زیرا کارمنـدان مبتال به 
کرونا مجبورنـد به قرنطینـه بروند و محـل کار خود را 

ترك کنند. 

تاسیس
شرکت سهامى خاص آذرخش الکترونیک پاسارگاد درتاریخ 1400/09/17 به شماره ثبت 69468 به شناسه ملى 14010575786 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تولید تجهیزات الکترونیکى صنعتى - تولید تجهیزات الکترونیکى پزشــکى ، 
تجهیزات الکترونیک - تولید ماشین آالت و تجهیزات صنعتى درصنعت سنگ - ارائه خدمات در زمینه تعمیرات ماشین آالت صنعت سنگ - تولید ماشین آالت صنعتى 
در صنعت طال و جواهر، نگهدارى و تعمیرات ماشین آالت صنعت طال جواهر ، تعمیرات تجهیزات الکترونیکى و اتوماسیون صنعتى - تولید و تعمیر دستگاههاى راه انداز 
نرم و تدریجى موتور و الکترو موتور - تولید و تعمیر درایو موتور هاى فرکانس متغیر (وى اف دى ) - تولید ، تعمیر ونگهدارى کنترل هاى جرثقیل هاى صنعتى - خرید 
وفروش و واردات قطعات و دستگاه هاى الکترونیکى و مکانیکى - تولید و تعمیرات تجهیزات و ماشین آالت مهندسى پزشکى - تولید قطعات مکانیک صنعتى -تعمیرات 
تجهیزات الکترونیکى و اتوماسیون هاى صنعتى - طراحى و تولید تابلو هاى برق و اتوماسیون صنعتى - تولید ماشین آالت صنعت پالستیک و تزریق - عقد قرارداد با 
ارگان هاى دولتى و خصوصى - اخذ وام وتسهیالت از بانک ها و موسسات دولتى و خصوصى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت - شرکت در نمایشگاه ها و سمینارهاى 
دولتى و خصوصى در داخل و خارج از کشور - تامین نیروى انسانى متخصص و غیر متخصص موقت در راستاى تحقق اهداف شرکت - شرکت در مناقصات و مزایدات 
دولتى و خصوصى - اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور جهت شرکت - صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 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 ، دهستان محمودآباد ، 
روستا منطقه صنعتى محمودآباد، محله ندارد ، خیابان هیئت امنا ، خیابان 24 ، پالك 71 ، طبقه همکف کدپستى 8161195998 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است 
از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
1400068 مورخ 1400/09/11 نزد بانک ملى ایران شعبه شهرك صنعتى محمود آباد اصفهان با کد 3206 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى 
باشد اعضا هیئت مدیره آقاى سینا قاسمى کیچى به شماره ملى 1272985814 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
آقاى سعید قاسمى به شماره ملى 5659385753 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى رضا قاسمى کیچى به شماره ملى 5659597823 به سمت 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى بهنام امینى والشانى به شماره 
ملى 1272817954 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى میثم عباسى مهراورانى به شماره ملى 1273016424 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 (1247158)

تاسیس
شرکت با مســئولیت محدود بازرگانى تندیس ارمغان پارسیان درتاریخ 1400/09/27 به شماره ثبت 69563 به شناســه ملى 14010602199 ثبت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و توزیع ، بسته بندى و پخش و انباردارى انواع مواد (شیمیایى 
ــ نانو تکنولوژىـ  بیو تکنولوژىـ  نو ترکیب) انواع مواد شوینده و آرایشى ، بهداشتى و مواد نفتى و پتروشیمى ، انواع مواد و فرآورده هاى معدنى، مواد شیمیایى، ساخت 
و توزیع محصوالت شوینده ، خرید و فروش، تولید و توزیع، صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، شرکت در کلیه همایشها و نمایشگاه هاى داخلى و خارجى، 
ترخیص کاال از گمرکات داخلى، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى ، اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى شرکت هاى معتبر داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبارات 
مالى از بانک ها و موسسات مالى صرفا در راستاى موضوع شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و پیمانها پس از اخذ مجوز الزم از مراجع ذیصالح 
(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد) 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 شهرك کاوه ، کوچه یاسمن 1 ، کوچه یاسمن ، پالك 5 ، طبقه اول 
کدپستى 8196955353 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقاى امیر نظام به شماره ملى 
1282739204 دارنده 700000 ریال سهم الشرکه خانم زهره عطائى کچوئى به شماره ملى 1289234809 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
آقاى امیر نظام به شماره ملى 1282739204 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم زهره عطائى کچوئى به شماره 
ملى 1289234809 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1247155)

تاسیس
شرکت سهامى خاص رخ آرا سازه پارسیان افق درتاریخ 1400/09/24 به شماره ثبت 69546 به شناسه ملى 14010597485 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمیباشد: ساخت انواع 
سازه هاى نمایشگاهى و فروشگاهى - واردات منسوجات خام - واردات تجهیزات الکترونیکى مرتبط با سازه هاى صنعتى - صادرات کلیه سازه هاى صنعتى و غیر صنعتى 
ساختمانى و نمایشگاهى - واردات تجهیزات چاپ به صورت کلى - واردات دستگاه هاى بسته بندى 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 بابوکان جنوبى ، کوچه ((شماره6)) ، کوچه 
میالد[100] ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8187114849 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 
ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 68 مورخ 1400/09/13 نزد بانک ملى ایران شعبه شهرك رسالت 
اصفهان با کد 3138 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى حمید فخرى میرآبادى به شماره ملى 1198493471 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مهرداد مهرابى به شــماره ملى 1288346859 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد 
احمدى اصل به شماره ملى 1293314293 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى بهنام غفورى به شماره ملى 4132325581 به سمت مدیرعامل به مدت 
2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهایى همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مهرداد نصیرى به شماره ملى 1199869562 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى بهروز غفورى به 
شماره ملى 3501411790 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1247152)

آگهى تغییرات
شرکت گروه بازرگانى سیوان پخش آروشا شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 57096 و شناسه ملى 14006225264 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1400/08/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فریبا انصارى امین جان به کد ملى 0065289412 بعنوان رئیس هیئت مدیره و سعید انصارى 
امین جان به کدملى 0080315062 بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و عباس انصارى امین جان به کدملى 0065289404 بعنوان نائب هیئت 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى 
و ادارى با امضاء مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1247154)

آگهى تغییرات
شرکت راجین کابل پارسیان با مسئولیت محدود به شــماره ثبت 40922 و شناسه ملى 10260586344 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1399/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - على اصغر اجل لوئیان به شماره ملى 1286355941 با دریافت مبلغ 1680000000 ریال، محمد اجل لوئیان به شماره ملى 
1292374977 با دریافت مبلغ 280000000 ریال، على اجل لوئیان به شماره ملى 1288253702 با دریافت مبلغ 280000000ریال، محسن اجل لوئیان به شماره 
ملى 1292173653 با دریافت مبلغ 280000000 ریال، زهرا صرامى فروشانى به شماره ملى 1141264544 با دریافت مبلغ 280000000 ریال از صندق شرکت 
از شرکت خارج شدند. سرمایه شرکت از مبلغ 28000000000ریال به مبلغ 25200000000 ریال کاهش یافته و ماده 4 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه 
شرکت مبلغ 25200000000 ریال نقدى است که تماما پرداخت و در اختیار مدیر عامل شرکت قرار گرفته است. - اسامى شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح 
مى باشد: هادى اجل لوئیان به شماره ملى 1288272741 دارنده 4620000000 ریال، مسعودرضا اجل لوئیان به شماره ملى 1283611082 دارنده 5740000000 
ریال، على اکبر اجل لوئیان به شماره ملى 1286267471 دارنده 4200000000 ریال، زهرا اجل لوئیان به شماره ملى 1288189567 دارنده 1680000000 ریال، 
زینت سنبلستان به شماره ملى 1282214403 دارنده 4200000000 ریال، محمد مهدى اجل لوئیان به شماره ملى 0067219748 دارنده 840000000 ریال، 
حسین اجل لوئیان به شماره ملى 4723030891 دارنده 840000000 ریال، مصطفى اجل لوئیان به شماره ملى 0067429173 دارنده 840000000 ریال، فاطمه 
اجل لوئیان به شماره ملى 0016450736 دارنده 840000000 ریال، احمد اجل لوئیان به شماره ملى 1281582832 دارنده 1400000000 ریال سهم الشرکه. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1247148)

روى موج کووید-19

 (CDC)مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى آفریقا
اعالم کرده که تاکنون 22 کشور آفریقایى موارد ابتال به 

سویه جدید اومیکرون کرونا را گزارش کرده اند.
جان نکنگاسانگ در نشست دوره اى به خبرنگاران گفت: 
بر اساس ارقام مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها، 
بورکینافاســو، توگو، مصــر، کنیا، مغــرب و موریس 
کشورهایى هستند که هفته گذشته موارد ابتال به این 
سویه را گزارش کرده اند. او همچنین تاکید کرد: سویه 

اومیکرون به سرعت در آفریقا در حال گسترش است.
این اظهارات نکنگاســانگ پس از آن مطرح مى شود 
که وزارت بهداشــت اتحادیه آفریقا سه هفته پیش در 
مورد سویه اومیکرون نوع جدید و بشدت جهش یافته 
کرونا مردم را به آرامش دعوت کرد که هیچ دلیلى براى 
وحشت بیش از حد از این سویه جدید وجود ندارد و ما 

بى دفاع نیستیم.
رئیس مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى آفریقا 
در مورد اومیکرون گفته بود که ما بسیار نگران هستیم، 
اما نگران این نیستیم که وضعیت را نتوان مدیریت کرد.

سویه جدید کرونا در حالى در جنوب آفریقا شیوع پیدا 
کرده است که تنها هفت درصد از جمعیت یک میلیارد 
و 200 میلیونى قاره آفریقا  واکسینه شده اند. قاره آفریقا 
براى ایمن ســازى 60 درصد ســاکنانش و دستیابى 
به ســطحى از مصونیت در برابر ویروس کرونا حدود 
1/5 میلیارد دز واکسن نیاز دارد. این در حالى است که 

تاکنون این قاره کمى بیش از 400 میلیون دز دریافت 
کرده است.

سویه اومیکرون نوع جدید کرونا براى اولین بار توسط 
آفریقاى جنوبى به سازمان بهداشت جهانى گزارش شد 

و به سرعت در سراسر قاره ها ظاهر شد.
در این پیوند همچنین واشنگتن پست روز جمعه گزارش 
کرد: اومیکرون در آفریقاى جنوبى به طور نسبى خفیف 

به نظر مى رسد. مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى ها در 
آفریقا مى گوید ممکن است در همه جا این گونه نباشد.

رئیس مرکز کنترل و پیشگیرى از بیمارى هاى آفریقا روز 
پنجشنبه گفت داده هاى اولیه از آفریقاى جنوبى نشان 
مى دهد که سویه اومیکرون ممکن است بسترى شدن 
کمتر در بیمارستان و عالئم شدید نسبت به نوع دلتا شود 

اما نباید این را به تمام کشورها تعمیم داد.

بر اساس تجزیه و تحلیل اخیر صورت گرفته، از حدود  
161 هزار مورد ابتال به کرونــا در آفریقاى جنوبى بین 
ماه هاى اکتبر و اوایل دســامبر احتمال بسترى شدن 
موارد ابتال بــه اومیکرون 80 درصد کمتــر از نوع دلتا 
در بیمارستان هاســت. براى بیماران بسترى شده در 
بیمارستان ها نیز خطر ابتال به بیمارى شدید 30 درصد 

کمتر است.

اومیکرون به سرعت در آفریقا 
کارشناسان بهداشتى با توجه به شیوع سویه اومیکرون اعالم در حال گسترش است

کردند ماسک هاى فانتزى و پارچه اى تاثیرى در پیش گیرى از 
ابتال به انواع سویه هاى ویروس کرونا از جمله اومیکرون ندارند.

شبکه خبرى سى ان ان با انتشــار این خبر افزود: کارشناسان 
مى گویند  با توجه به شــدت گرفتن شیوع سویه اومیکرون در 
جهان، استفاده از ماسک هاى پارچه اى درحقیقت چیزى بیش 
از یک تزئین چهره  براى استفاده کننده از آن نیست و کارایى در 

برابر ویروس اومیکرون ندارند.
«لینا ون» پزشک و تحلیلگر مسائل درمانى این شبکه خبرى 
دراین بــاره گفت: این چیزى اســت که حتى  از مــاه ها قبل 
دانشمندان و کارشناســان امور بهداشــتى دراین باره هشدار 

داده بودند.
این تحلیلگر مســائل پزشکى ســى ان ان افزود:  باید حداقل 
ماسک سه الیه پزشکى استفاده شــود؛ در نهایت مى توان بر 
روى آن از ماسک هاى فانتزى و پارچه اى استفاده کرد و نه آنکه 

به تنهایى آنها را به کار بریم.
سى ان ان افزود: در اوایل شــیوع ویروس کرونا، متخصصان 
پزشکى، مردم را به اســتفاده از ماسک هاى نوع N95 تشویق 
مى کردند، درحالى که توصیه به اســتفاده نکردن از این نوع 
ماسک و به جاى آن استفاده از ماسک  هاى فانتزى و پارچه اى 
که از الیحه محافظتى کم ترى برخوردارند یک «اشتباه بزرگ»  

محسوب مى شود.
بنابراین گزارش، ماسک هاى پارچه اى قادرند تنها 75 درصد 
 N95 از ذرات معلق در هوا را جذب کنند، درحالیکه یک ماسک
که بدرســتى بر روى صورت قرار گرفته باشد، بنابر اعالم اداره 
«امنیت و سالمت مشــاغل» آمریکا قادر است تا 95درصد از 

ذرات معلق در فضا را جذب کند.

ماسک هاى فانتزى تأثیرى بر 
اومیکرون ندارند
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آگهى تغییرات
شرکت خدمات بیمه اى نواندیشان مهرگان 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
20977 و شناســه ملى 10260418367 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فــوق العاده مــورخ 1400/09/20 
ونامــه شــماره 1400463746 مــورخ 
1400/09/23مدیریت امــور نمایندگان 
وکارگزاران بیمه آسیا تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد :ـ  آقاى محمد حسین شیرانى به شماره 
ملــى 1292311223 و آقــاى حمیدرضا 
صفائى به شــماره ملــى 1288008678 
و خانم بهنــاز شــیبانى به شــماره ملى 
1293252621 به سمت اعضاء اصلى هیات 
مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
ـ خانم زهره گوگردى اصفهانى به شــماره 
ملى 1290961591 به سمت بازرس اصلى 
و خانم غزاله قطره ســامانى به شماره ملى 
4623401588 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال انتخاب شدند.ـ  روزنامه 
نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوت نامه 
هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى اصفهان (1247143)

آگهى تغییرات
شرکت پترو فرآیند عرفان اژیه شرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 65392 و شناســه ملى 
14009382485 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد زیر به موضوع 
شرکت به شــرح ذیل الحاق و ماده مربوطه در 
اساســنامه اصالح گردید: در صورت لزوم پس 
از کسب مجوز هاى الزم و ثبت موضوع فعالیت 
بشــرح ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمى باشــد: خرید و فروش فرآورده هاى نفتى - 
خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى – گشایش اعتبارات و ال سى براى 
شرکت نزد بانکها صرفاً در جهت اهداف شرکت 
و همچنین اخــذ وام و اعتبارات بانکى به صورت 
ارزى و ریالى از کلیه بانکها و موسســات مالى و 
اعتبارى داخل و خارج از کشــور صرفاً در جهت 
اهداف شرکت - شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها 
و مزایــدات دولتى و خصوصــى - تامین نیروى 
انسانى موقت و متخصص صرفاً در راستاى تحقق 
اهداف شرکت – عقد قرارداد با ارگان هاى دولتى 
و خصوصى – اخذ و اعطاى شعب و نمایندگى در 
داخل و خارج از کشور – شــرکت در نمایشگاه 
هاى داخلى و خارجى اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1247146)

آگهى تغییرات
شــرکت حمل و نقــل بیــن المللى 
شــایان راه ترابر با مسئولیت محدود 
به شــماره ثبت 59122 و شناســه 
ملــى 10102137909 به اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 
1400/08/25و نامــه 21/60076 
مــورخ 1400/9/13 اداره راهدارى 
و حمل و نقــل جــاده اى تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : علیرضا محمدعلیان 
عمادى به ســمت رئیس هیات مدیره 
و فاطمــه صابرى خارج از شــرکا به 
سمت مدیرعامل براى مدت نامحدود 
انتخاب شدندو2 -کلیه اوراق واسناد 
مالــى وتعهــدات شــرکت از قبیل 
چک،ســفته،بروات قراردادها و کلیه 
عقود و اوراق عادى با امضا مدیرعامل یا 
رئیس هیات مدیره هریک به تنهایى و 
با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت 
اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1247153)

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

سپاهان واقع در شهرك صنعتى علویجه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
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رئیس مرکز تحقیقات سرطان گفت: در ایران هرسال بیش از 
سه هزار میلیارد تومان هزینه براى دارو مصرف مى شود که 
طول عمرى براى بیماران به همراه ندارد. محمد اســماعیل 
اکبرى افزود: حق نداریم هر کارى که به ذهنمان مى رســد 
انجام دهیم. باید کارمان حتماً مفید به فایده بیمار باشد و به درد 
او بخورد؛ سرطان پرخرج ترین بیمارى بشر است و وقتى کسى 
سرطان مى گیرد، یک مشکل اجتماعى مهم پیدا مى کند؛ یعنى 
خانواده مى تواند بسیار متأثر شــده و به نوعى از هم متالشى 
شود. باید چند نفر دور یک مریض سرطانى بگردند و به نوعى 

همه گرفتار آن سرطان مى شوند.

هزینه تراشى 
براى بیماران سرطانى
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05

04

یک متخصــص اکولوژى و مدیریت حیــات وحش ضمن 
اشاره به رشد افسارگســیخته جمعیت حیوانات در شهرها 
گفت:غذادهى به این گونه ها اشــتباه است.عبدا... ساالرى 
اظهارکرد: در زمینه غذادهى بیــن حیوانات حیات وحش و 
حیوانات شهرى مانند سگ و گربه تفکیک وجود دارد، با این 
حال غذا دادن به هر دو گونه حیوانات حیات وحش و شهرى 
کامال اشتباه است. انسان ها توانایى باالیى ندارند تا هم غذاى 
خود را تامین و هم با رشــد افسارگسیخته جمعیت حیوانات 
غذاى کامل آن ها را فراهم کنند، در نتیجه این امر معضالت 

زیادى را در پى دارد.

علیرضا شریفى  یزدى، جامعه شناس و روان شناس اجتماعى 
گفت: ما تا زمانى که احساس مى کنیم آمادگى الزم را نداریم 
نباید وارد رابطه زوجى شویم و وقتى که بخواهیم وارد رابطه 
زوجى بشویم باید این را بدانیم که ارتباط با همسر و ارتباط با 
زوج این روزها علم اســت و مانند سابق نیست که بخواهیم 
صرفا به شکل تجربى آن را یاد بگیریم. زوج هاى جوان حتما 
باید زحمت بکشند و کتاب بخوانند، یا سى دى گوش دهند و 
پیش مشاور بروند که اگر مشکلى دارند به جاى بهره گیرى از 
نظر اطرافیان (غیرمتخصص) از نظر و مشورت یک متخصص 
استفاده کنند و مسائل زوجى خود را نه با بستگان درجه یک و 
دو یا دوست و همکار بلکه با یک متخصص مطرح و حل کنند.

مدیرکل ثبت احوال سیســتان و بلوچستان از ثبت 18 مورد 
ازدواج کودکان بین 5 تا 9 سال از ابتداى سال تاکنون در این 
استان خبر داد. رضا راحت دهمرده  گفت: از ابتداى سال در 
گروه سنى زنان 10 تا 14 ســال2045 مورد ازدواج به ثبت 

رسیده است.

رشد افسارگسیخته 
حیوانات شهرى

شرط ورود به 
«رابطه زوجى»

خردسال همسرى 
در سیستان 
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لیال برون، روانشــناس کودك و رئیس انجمن دراماتراپى 
ایران معتقد است، توقع و انتظار والدین از کودك تک فرزند 
بسیار باال است، از این رو چنین کودکانى براى رسیدن به 
موفقیت و پیشرفت مد نظر والدین همواره باید فشار زیادى 
را تحمل کنند. از ســوى دیگر چون محور توجه و تمرکز 
هستند و بسیار به آنها توجه مى شود بسیار نازپرورده هستند 
و همین موضوع مى تواند (در بیان عامیانه) باعث «لوس» 
شدن آنان شود. ضمن اینکه ســطح توقع آنها را نسبت به 

دیگران و در روابط با دیگران باال ببرد.

تک فرزندهاى نازپرورده

ســیما فردوســى، روانشــناس گفــت: یکى از 
ویژگى هاى والدین موفق این بوده است که پدر 
و مادرى جدى، با محبت، منطقى و در عین حال 
مقتدر بوده اند. اقتدار بسیار مهم است و به معناى 
قلدرى و داد و فریاد کردن نیســت بلکه صاحب 

استراتژى بودن و روشمند بودن است.
وى در برنامه صبح پارسى شبکه جام جم،گفت: 
خواسته هر پدر و مادرى این است که چطور فرزند 
را تربیت کنند که خوب درس بخواند، رفتار خوبى 
داشته باشد و خوب ارتباط برقرار کند. براى رسیدن 
به این آرزو ساز و کارهایى الزم بوده که مستلزم 

وسیله و روش درست است.
وى تصریح کرد: به طور کلى در تربیت فرزند باید 
آموزش هاى مستقیم کالمى را فراموش نکنیم. 
براى یاد دادن به فرزندمان باید در خانواده جلسه 
بگذاریم و بســیارى از نکات تربیتــى را با کالم 

مستقیم به فرزندمان آموزش دهیم.
این روانشــناس اضافه کرد: اما ایــن موضوع به 
تنهایى هم کافى نیست بلکه باید با الگوها همراه 
کنیم. والدین الگوهاى نخســتین، اولیه و پایدار 
براى فرزندان هستند. کودکان به واسطه مشاهده 
کردن یاد مى گیرند که ایــن یادگیرى ناخودآگاه 

از والدین صورت مى گیرد و 
لگوبــردارى  ا

مى کنند.
ســى  و د فر

افزود: رفتارهاى ما به صورت ناخودآگاه وارد درون 
فرزند ما مى شود که به آن درون فکنى مى گویند و 
ارزش هاى درونى فرزند ما را تشکیل مى دهد که به 

نوعى در وجود او نهادینه مى شود.
فردوسى اظهار داشت: فرهنگى که کودك در آن 
جا بزرگ مى شود را نمى توانیم تاثیرش بر روى 
فرزند را نادیده بگیریم اما خانواده مى توانند فرهنگ 

خود را در خانواده زنده نگهدارند.
این روانشناس متذکر شد: آداب و رسوم و آیین ها 
عناصر فرهنگى ما را تشکیل مى دهند و این عناصر 
فرهنگــى هویت فرهنگى و ملى ما را تشــکیل 
مى دهند و نباید خانواده ها به خاطر زندگى در خارج 

از کشور به فرهنگ و هویت خود بى توجه باشند.
فردوســى خاطرنشــان کرد: اگر خانواده براى 
نگهداشتن این آیین ها و مراسم ها ارزش قائل شود 
باعث اعتماد به نفس براى افراد شده و آن اعتماد 

به نفس باعث کمال و رشد شخصیت او مى شود.

اقتدار والدین مقابل فرزندان، قلدرى نیست

خ اطرات زنانى که در دوران کرونا در غسالخانه کار مى کنند

مرگ کسب و کار من است
 

«گلو»ى لیوان چاى را مى گیــرم. بخارى مالیم از 
کناره هاى لیوان باال مى رود و توى گرماى اتاق چند 

مترى محو مى شود.
سوز ســرد دم صبح باغ رضوان، ُرخ نشان مى دهد و 
اولین طلیعــه نور روى تابلوى «معــراج» خودنمایى 

مى کند.
میهمان چند زن جوان هســتم که حسشــان به دنیا 
متفاوت است. قند توى دهنم آب نشده مى گوید: «چه 
خوب بد دل نیستى، چاى ما را مى خورى... چاى ما!»

(همه شان باهم مى خندند). 
پشت ماسک ها، چشم هایشان چروك مى افتد و تمام 
حس خنده شان منتقل مى شــود به تو و صدایشان 
فضاى مغموم اتــاق را پر مى کند: «مــردم فکر مى 
کنند ما چون مرده مى شــوریم، چــاى مان هم مال 

مرده هاست.»
با فاصله نشســته ایم. بوى الکل توى اتاق پیچیده. 
جرعه جرعه چاى را مى خــورم ویادم مى افتد به خط 
زرد منقطع نقش بسته روى زمین که مرا به این سمت 
کشانده است. به ســمت فاصله اى کوتاه بین مرگ و 
زندگى. اینجا صداها هم محو مى شــوند. «صداها». 
مرده ها که صدا ندارند. صداى آمبوالنس، اسلوموشن 
توى گوشم است. یک جسم ســرد و بى روح جلویم 
افتاده، توى کاور سیاه رنگى که قرار است ویروس را 
پخش نکند، مثل یک گلوله سخت و سفت. مى ترسم.

شما نمى ترسى ؟
اولین بار چرا. 

راننده آمبوالنــس مى گوید. احمد. م 32 ســاله اهل 
نجف آباد. وقتى اولین مســافر بى جانش را به مقصد 
مى رســانده، 21ســاله بوده و حاال ده دوازده ســالى 
مى شــود که به این کار مشغول اســت. حاال به قول 
خودش کسب و کارش مرده هاست. میانگین بین 50 
تا 70 مرده را حمل مى کند و مى آورد. ازهیچکدامشان 
هم نمى ترسد. شــاید همان اول از اولین مرده اى که 
توى آمبوالنس گذاشته ترسیده، خیلى بیشتر از آنچه 
فکرش را مى کرده ترسیده. بعدها برایش عادى شده و 

حاال دیگر برایش جا افتاده. 
هر مرده یک تلنگر اســت براى احمــد. هر روز یک 
روز براى نبودن. زنگ مرگ همیشــه هوشیار نگهش 
مى دارد: «حاال که این ویروس آمده، انگار روزهاى اول 
کارم است. از مرده ها مى ترسم. از اینکه بشوم ناقل، 
بروم خانه و بچه هایم و زنم هم بگیرند، مى ترســم. 
یکبار همه گرفته ایم، اما خدا را شکر ضعیف بود. حاال 

امید به خدا.»
آمبوالنس مى ایســتد. چند نفر جســم بــى جان را 
مى گیرنــد و مى گذارند روى ریل. بــاز هم فاصله ها 
منقطع و محدود. بین یک سنگ تخت مستطیل شکل 
و فضاى بیرون. دو طرف سنگ، مستطیلى است که به 
اندازه یک انسان متوسط قد کشیده است و شیارى دارد 
که رو به پایین منحرف شده است، بدون اینکه به هم 
متصل شود. سنگى که تنها امکاناتش سوراخى است 
که آب از آن مى رود داخل فاضالب! آنجا باز هم فاصله 

را حس مى کنى.
مــرده از شــیارهاى الســتیکى عبــور مــى کند و 
مى لغزد روى دست زن ها. کسانى که زندگى را بهتر از 
بقیه زنده ها مى فهمند، با لباس هایى متحد الشکل. 
روپوش ســبز با پیشبند ســفید و مقنعه آبى روشن، با 

شــیلدهاى طلقى، چکمه هاى بلند و دستکش هاى 
نارنجى رنگ. اینجا «معراج» اســت. اتاقى ســرد و 
نمناك با بویى ناآشــنا. هر کدامشــان یــک انبار از 
حرف هایى هســتند که براى هیچکــس نگفته اند. 
یک گنجینه از خاطراتى کــه زندگى مردگان را در آن 
مخفى کرده اند. خاطره هاى تلخ یا شــیرین، ســیاه 
یا ســفید از خانه یکى مانده به آخرى. ســن و ســال 
هایشــان مختلف است. قدیمى ترینشــان راحت تر 
حرف مى زند. 15 ســال اســت که با مرده ها به قول 
خودش ســرو کله مى زند، اما نه اینطــور. او حاال از 

مرده ها مى ترسد؛ بخاطر کرونا.
از 15سال پیش بگو، چطور بود؟

مدیرمان خیلى سختگیر بود. شاید نمى خواست اینجا 
استخدام شوم. به محض اینکه آمدم مى خواست من 
را امتحان کند، یک پاى قطع شده انداخت جلوى من، 

گفت بشور.
شستى؟

شســتم به هر مصیبتى بود. شســتم تا اینجا بمانم. 
مى خواستم دختر شوهر بدهم، به این کار نیاز داشتم 
شــوهرم کم آورده بود و به هیچ رنگى نمى توانستیم 
جبران کنیم. بعدها مرده شستن عادى شد، به لطف و 
کرم خدا موفق شدم، اما این یکى دوساله دیگر برایمان 

مثل قبل نیست. با ترس زندگى مى کنیم.
دســتگاه مکانیزه هــم دارید که 

مرده ها را بشویید؟
نه همچین چیزى نیســت. هر کدام داســتان خاص 
خودشان را دارند. مرده هایى که به مرگ طبیعى مرده 
اند و کسانى که مجهول الهویه هســتند و شاید چند 
روزى در خیابان یا بیابان مانده اند. بیمارســتانى ها و 
کســانى که تصادف کرده اند. آنهایى که کرونا داشته 
اند و باید با آداب خاص ترى شسته شوند. هر کدام فرق 
دارند. حرفه اى ترها و کســانى که زودتر به این شغل 

آمده اند باالخره دست و کارشان سریع تر است. حاال 
که کرونا آمده تعداد مرده ها هم زیادتر شده. تعدادشان 
بعضى وقت ها اینقدر زیاد است که مى روند توى نوبت.
صداى قرآن مالیمى از توى بلندگو به گوش مى رسد 
که هر از گاهى جایش را به دعــا و مناجات مى دهد و 
گاهى با شیونى پیوند مى خورد. صداى جیغ زنان یک 

آن بند نمى آید. 
غســال ها عادت کرده اند به لحظه هاى دردناکى که 
هر روز با آن برخورد مى کنند. اما هنوز هم برایشــان 
غم انگیز است. این را زن غســال 37ساله مى گوید: 
«همه ما اینجا ضعف اعصــاب داریم.» او هم بخاطر 
کم و کسرى خانواده اش به این راه کشیده شده است. 
از محیطش هم خوشــش آمده: «محیطش زنانه بود 
ترجیح دادم بیایم اینجا، اما چیزى که خیلى ناراحتمان 
مى کند این اســت که مردم به ما مثل یک میکروب 
نگاه مى کنند. به خصوص حــاال. کرونا که آمده حتى 
بچه هایمان از ما مى ترسند. به ما مى گویند مرده شور. 

اسم ما غسال است.»
کارت را از کى شروع مى کنى؟

کارمان از یک ربع به 8 صبح شــروع مى شود تا 4 بعد 
از ظهر. البته وقتى که این ویروس آمد، شیفت هایمان 
بیشتر هم شد. تا حاال اینقدر توى زندگیم مرده ندیده 
بودم. توى تعطیالت هم باید مى آمدیم. مرده که خبر 
نمى کند. هر روز هفته هستند، نباید روى زمین بمانند.

هیچوقت نترسیدى؟ به خصوص 
حاال که کرونا هم هست؟

غسال کارکشــته مى گوید: «تا به حال خیلى پیش 
نیامده که از جنازه بترسم وترس باعث شود نتوانم کار 
کنم، اما همانطور که گفتیم این یکى دو ساله، نه براى 
خودمان، بیشــتر براى خانواده مان مى ترســیم. مى 
ترسیم ناقل باشــیم، این ویروس همه را ترسانده. به 
خصوص ما که همیشه با آنها سر و کار داریم. چندین 

نفرمان کرونا گرفتند و مردند. خیلى ها مردند.
تعدادتان که کم شــد مشکل پیدا 

نکردید با این همه مرگ ؟
خب مجبور بودیم تا آمدن نیروى جدید، دوام بیاوریم. 
ســخت بود؛ مرده هاى زیادى توى سردخانه منتظر 

ماندند تا نوبتشان بشود.
حالتان بد نمى شــود؟ به هر حال 

تعدادشان زیاد است.
بعضى وقت ها. خستگى امان مى برد. به غیر از کرونا، 
بعضى ها تصادف کرده اند و بدنشــان پاره پاره شده. 
بعضى جنازه ها فاسد شده اند و بعضى هم مشکالت 
دیگرى دارند. یک بار یک جنازه آوردند که سرش جدا 

شده بود و ما باید آن را بخیه مى زدیم.
مثل جراح ها؟

با یک فرق. جراح ها باز مى کنند، ما مى بندیم. وقتى 
اینجا مى آیى با مــردم عادى فرق مــى کنى. یک 

جورهایى دیگر شبیه آنها نیستى. 
کابوس هم مى بینى؟

اول ها که شــروع کرده بودم، چرا مى دیدم. همه ما 
مى بینیم. به خصوص بعد از کرونا. مرده ها روى هم 
تلمبار شــده بودند. یکبار که مرده اى را شستم و بعد 
براى اســتراحت آمدم خوابم برد. خواب دیدم همان 
مرده آمده باالى ســرم. به من گفت: شــیلنگ را که 
گرفتى کل اســتخوان هایم از هم پاشید، چرا بسم ا... 
نگفتى؟یکدفعه از خواب پریدم. ازهمان موقع به بعد 
سعى کردم که هر مرده اى که براى شستن مى آورند 

بسم ا... بگویم.
غسال 31 ساله دیگرى که پنج شش سالى مى شود در 
سالن تطهیر کار مى کند، یکى دیگر از آنهاست. یک 
پسر هفت ساله دارد و مى گوید: «پسرم نمى داند اینجا 
کار مى کنم.» شوهرش معتاد بوده و خیلى وقت پیش 
او و پسرش را ترك کرده است. این شغل را که انتخاب 

کرده، همه فــک و فامیلش ترکش کــرده اند. حتى 
برادرش هم دیگر در خانه اش چیزى نمى خورد. همین 
موضوعات بوده که باعث شده غسال دیگرى که 29 
ساله است، اصًال به فامیل هایش نگوید که اینجاست. 
به همکارانش سپرده بوده که هر وقت آنها اینجا آمدند 
او را خبردار کننــد. تقریبًا همه شــان همینطور فکر 
مى کنند، نه دوست دارند اسمشــان و نه فامیلشان را 

به کسى بگویند. دلشان مى خواهد ناشناس بمانند.
با اینکه این کار برایتان عادى شده 

غمگین هم مى شوید؟
مردم فکر مى کنند ما قســى القلب هستیم، اما واقعًا 
اینطور نیست. خیلى وقت ها غمگین مى شویم. براى 
بچه ها یا جوان ها. کسانى که زودتر از آنچه باید از دنیا 
چشم بسته اند. قبًال پیرها بیشــتر بودند. حاال کرونا 
به جان جوان ها افتاده و به آنها هــم رحم نمى کند.

مرده هاى جوان هم بیشــتر شــده انــد. همین ها 
غمگینمان مى کند. دل داریم باالخره.

خاطراتشان زیاد اســت. به طور متوسط هر کدامشان 
روزى ده پانزده جنازه و بلکه بیشــتر، طرفند و همین 
کافى اســت کــه دفترچــه خاطرات ذهنیشــان پر 
شــود، از اســم و چهره و خاطرات مربوط به آنهایى 
که همراهانشــان با شــیون و گریه سرگذشتشان را 

مى گویند.
 تا حاال نزدیکانتان را هم شســته 

اید؟
(یکى از غســال ها مى زند زیر گریه) «دخترم- 13 
ســالش بود. یک بیمارى نادر داشــت که نگذاشت 
جوانیش را ببینم، از دستم رفت. خودم غسلش دادم. 

توى کفن، قد کشیده بود.»
غســال بعدى با صداى منقطع مى گویــد: «مادرم 
را همیــن چند وقت پیش شســتم. کرونــا گرفت و 
رفت». بقیه هم یا خواهرشان را شسته اند و یا خاله یا 

فامیل هاى دورتر را.
ســکوت همه جاى اتاق را اشــغال مى کند. صداى 
ریزى مى آید و صداى مهره هایى که از نخ تســبیح 
یکى یکى جدا مى شود و روى هم مى افتد. اینجاست 
که اثبات اینکه غسال ها قســى نیستند، کار سختى 
نیست. اگر سنگى شده بودند، محال بود با به یاد آوردن 
خاطره اى که مثًال دو ســه ســال پیش اتفاق افتاده، 
اینطور به هم بریزند و نتوانند بغضشان را کنترل کنند، 
اشک هایشان جارى شــود و براى یکدیگر عزادارى 

کنند:
«روز بدى بود. روز ســختى بود. براى همه ما بد بود. 
دختر جوان همکارمان ازدســت رفته بود...» غسال 

جوان دیگرى مى گوید.
«براى غسال ها شستن کودك، نوزاد و نوجوان و جوان 
هیچوقت عادى نمى شــود. هر بار که یک کودك یا 

جوان مى آورند، همه به گریه مى افتیم.»
گفتگو که طوالنى مى شود، غسال جوان لیوانم را باز 
پر از چاى مى کند، «کمر» لیــوان را مى گیرم، طعم 
و عطرش مى زند تــوى دماغم. خــورده و نخورده، 
باید بروم. سوت آغاز کار فضا را پر کرده، همه غسال 
ها، لباس هایشان را مى پوشــند تا براى روز سخت 
دیگرى آماده شوند. چشم هایشان پشت ماسک هاى 
ســفید لبخند مى زند؛ هر کدام مى روند سر کارشان. 
خداحافظى آخر، معناى خاصى دارد، براى کسانى که 

سال هاست مى دانند اینجا خانه آخر است...

دریا قدرتى پور
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مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان گفت: 
ایجاد و توسعه شهرك ها و ناحیه هاى صنعتى جدید در 
اردستان در دستور کار قرار دارد و در این ارتباط طرح 84 
هکتارى توسعه شهرك صنعتى اردستان با پیشرفت 90 
درصد در حال انجام است که با تایید کمیسیون و شوراى 

زیربنایى اجرایى خواهد شد.
محمد جواد بگى افزود: ایجاد ناحیه صنعتى دهســتان 
برزاوند نیز به مرحله نهایى رسیده و مصوبه هاى قانونى 
آن در حال انجام است و عملیات اجرایى آن به مساحت 16 

هکتار به زودى آغاز خواهد شد.
وى ادامه داد: طرح ایجاد شــهرك صنعتى شــماره 2 
اردســتان هم با مســاحت 95 هکتار در محور اردستان 
به اصفهان و در کنار کارخانه ســیمان اردستان ساخته 

مى شود.
به گفته وى، طرح توسعه ناحیه صنعتى زواره به مساحت 
50 هکتار و توسعه ناحیه صنعتى مهاباد به مساحت 96 
هکتار در دست اقدام است که در مجموع این توسعه ها 
330 هکتار به مساحت 220 هکتارى شهرك هاى صنعتى 

اردستان اضافه خواهد کرد و 150 درصد افزایش دارد.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان اضافه 
کرد: شهرك صنعتى اردستان 2 مجموعه کانى غیرفلزى 
دارد و عمومى است و توسعه ناحیه صنعتى زواره با هدف 
ایجاد واحدهاى غذایى و مهاباد به صورت صنایع عمومى 
در نظر گرفته شده که با ایجاد این ظرفیت ها میزان اشتغال 
شهرســتان هم به همین میزان یعنى تا یک و نیم برابر 

اشتغال موجود افزایش پیدا خواهد کرد.
بگى خاطر نشان کرد: تکمیل ایستگاه آتش نشانى شهرك 
صنعتى اردستان با پیشرفت 90 درصد در دستور کار قرار 

دارد و در دهه فجر به بهره بردارى خواهد رسید.
وى افزود: یک دستگاه خودرو آتش نشانى هم به اردستان 

اختصاص داده شده و همزمان با بهره بردارى از ساختمان 
آتش نشانى تحویل خواهد شد، همچنین خیابان حدفاصل 
مرحله نخست و 2 شهرك صنعتى اردستان با اعتبار 10 
میلیارد تومان آسفالت شده، خط کشى و ایمن سازى آن 

هم تا دهه فجر انجام مى شود.
مدیرعامل شــرکت شــهرك هاى صنعتى اصفهان از 
اختصاص 10 میلیارد تومان اعتبار براى خط انتقال پساب 
داخل شهرك صنعتى اردستان خبر داد و گفت: عملیات 
اجرایى این طرح تا 15 روز آینده آغاز مى شــود و پساب 
شهرك را جمع آورى و براى تصفیه مجدد و باز چرخانى 
آماده مى کند، همچنین طرح جمع آورى پســاب ناحیه 

صنعتى زواره و انتقال پســاب آن از تیر ماه ســال آینده 
اجرایى خواهد شد.

بگى، از اختصاص یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار 
براى جدول گذارى و محوطه سازى در 2 شهرك اردستان 
و ناحیه صنعتى زواره خبر داد و خاطر نشان کرد: ساختمان 
ادارى شهرك صنعتى شهرســتان با زیربناى 200 متر 
مربع و اعتبارى افزون بر پنج میلیارد تومان به زودى آغاز 

خواهد شد.
وى، اعتبار مالى سال جارى شرکت شهرك هاى استان 
اصفهان را افزون بر 860 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 
این مبلغ در مقایسه با بودجه سال گذشته که 500 میلیارد 

تومان بود 350 میلیارد تومان افزایش داشته است و براى 
سال آینده هم پیگیرى شده تا یک هزار و 50 میلیارد تومان 

اقدام عملیاتى داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان اظهار 
داشت: این استان امســال برابر با کل استان هاى کشور 

توسعه مرحله عملیاتى و طرح عمرانى داشته است.
بگى افزود: در استان اصفهان 88 شهرك صنعتى وجود 
دارد که 70 شهرك در حال واگذارى است و هشت مورد 
آن خصوصى و بقیه هم در دست ساخت است که با 12 
هزار هکتار زمین و 140 هزار نفر اشــتغال از نظر تعداد و 

اراضى مقام نخست را در کشور دارد.

طرح 84 هکتارى توسعه شهرك صنعتى 
اردستان 90 درصد پیشرفت داشته است دکتر اسماعیل للـه گانى مدیرعامل بانک رفاه کارگران 

در نخستین نشست شوراى سیاست گذارى نهضت 
تبیین جایگاه زن در تمدن ایران و اسالم که به ریاست 
آیت اله محمد خامنه اى حقوقدان، مجتهد و رئیس بنیاد 

ایران شناسى برگزار شد، اقدمات بانک رفاه در راستاى 
حمایت از توانمندسازى زنان خانه دار و توسعه کسب و 

کارهاى خانگى را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومى بانک رفاه کارگران، للـه گانى 
در این نشســت که با حضور دکتر محسن رضایى 
معاون اقتصادى رئیس جمهور، دکتر خزعلى معاون 

رئیس جمهور در امــور زنان و خانــواده، تعدادى از 
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى، نماینده دانشگاه 
بین المللى جامعه المصطفى قم و خانم مهرانگیز مشاور 
مدیرعامل بانک رفاه در امور بانــوان در محل بنیاد 
ایران شناسى برگزار شد، از اعطاى تسهیالت 
قرض الحسنه مشــاغل خانگى به مددجویان 
تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینى(ره) و 
سازمان بهزیستى کشــور و همچنین حمایت 
تسهیالتى از کسب و کارهاى خانگى معرفى 
شده از جانب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
به عنوان برخى از اقدامات بانک رفاه در راستاى 

توانمندسازى زنان خانه دار نام برد.
الزم به ذکر است، "کرامت زن و جایگاه واقعى 
زن از دیدگاه اسالم"، "نقش محورى زنان به عنوان 
مبناى اقتصاد اســالمى خانواده" و "نقش زنان در 
تغییرات اقلیمى و محیط زیست" از جمله مهم ترین 
موضوعات تشریح شده در نخستین نشست شوراى 
سیاســت گذارى نهضت تبیین جایگاه زن در تمدن 

ایران و اسالم بود.

حمایت هاى بانک رفاه کارگران
 از کسب و کارهاى خانگى

معاون سیاسى امنیتى اجتماعى استاندارى اصفهان از 
توزیع 63 هزار بسته معیشتى در استان همزمان با دهه 
فاطمیه، دومین سالگرد شهادت شهید سلیمانى و دهه 

بصیرت خبر داد.
محمدرضا جانثارى روز شــنبه جلسه ستاد برگزارى 
دومین سالگرد شهادت شهید ســلیمانى افزود: این 
بسته هاى معیشتى که با همکارى نهادهایى همچون 
آستان قدس رضوى و سپاه صاحب الزمان(عج) تهیه 
شــده اســت با کمک گروه هاى جهادى در مناطق 

محروم و بین نیازمندان توزیع خواهد شد.
معاون سیاسى امنیتى اجتماعى استاندارى اصفهان 
اضافه کرد: 6 برنامه اصلى و کالن دیگر به مناسبت 
سالگرد شهادت شهید سلیمانى از هفتم ماه جارى آغاز 
خواهد شد و تا شانزدهم ادامه خواهد یافت، همچنین 
تشییع پیکر مطهر شــهدا و برگزارى مراسم 9 دى 
دیگر برنامه هاى این ایام را تشکیل خواهد داد که با 
محوریت قرارگاه مربوطه و در شهرستان ها با مدیریت 

فرمانداران انجام خواهد شد.

63 هزار بسته معیشتى در استان اصفهان
 توزیع مى شود

براساس ارزش فروش محصوالت شرکت ها در بازار 
فیزیکى بورس کاال طى آذر ماه سال جارى 10شرکت 

برتر معرفى شدند.
براســاس ارزش فروش محصوالت شــرکت ها در 
بازار فیزیکــى بورس کاال طى آذر ماه ســال جارى، 

فوالد مبارکه اصفهان، ملى صنایع مس ایران، فوالد 
خوزســتان، پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت 
اصفهان، پتروشیمى تندگویان، پاالیش نفت تهران 
(تندگویان)، فــوالد هرمزگان جنــوب، ذوب آهن 
اصفهان و پتروشیمى بندر امام، لقب 10 شرکت برتر 
بورس کاال را در نهمین ماه ســال به خود اختصاص 

دادند.
شــرکت پاالیش نفت اصفهان با معامله 193 هزار 
و 500 تن وکیوم باتوم، لــوب کات و گوگرد گرانوله 
در جایــگاه پنجم قرار گرفــت. ارزش معامالت این 
شرکت در آذر ماه 15 هزار و 646 میلیارد ریال برآورد 

شده است.

شرکت پاالیش نفت اصفهان در بین 10 شرکت 
برتر بورس کاال 

سامانه جامع تحقیقات صنعت آب و فاضالب کشور در آبفاى استان اصفهان طراحى 
و راه اندازى شد.  در این سامانه که به سفارش دفتر تحقیفات و توسعه فناورى شرکت 
مهندسى آب و فاضالب کشور طراحى شده است، اطالعات پژوهشى شرکت هاى آب 

و فاضالب به صورت یکپارچه و مدون ذخیره مى شود تا از انجام تحقیقات تکرارى که 
منجر به اتالف فرصت و صرف هزینه هاى زیاد مى شود، جلوگیرى به عمل آید. 

در این ســامانه عالوه بر بارگذارى نیــاز صنعت آب و فاضالب کشــور به طرح ها و 
پژوهش هاى خاص، پژوهشــگران نیز مى توانند طرح هــاى تحقیقاتى خویش را با 
جزییات ومشــخصات کامل ثبت کنند. براى طراحى و اجراى سامانه جامع تحقیقات 
صنعت آب و فاضالب بیش از دو سال زمان صرف شده و کارشناسان و مدیران صنعت 
آب و فاضالب، پژوهشــگران و شــرکت هاى دانش بنیان مى توانند از طریق نشانى

 Research.nnw.ir وارد این سامانه شده و از نیازهاى تحقیقاتى صنعت آب و فاضالب، 
طرح هاى انجام شده یا درحال اجرا، پایان نامه ها، مقاالت، کتاب ها، اختراعات و اخبار 

پژوهشى مطلع شوند. 
گفتنى است سامانه جامع تحقیقات صنعت آب و فاضالب کشور همزمان با جشنواره 

پژوهش و فناورى وزارت نیروبا حضور على اکبر محرابیان وزیر نیرو رونمایى شد.

مراسم تجلیل از پژوهشــگران برتر اداره کل تامین 
اجتماعى اســتان اصفهان به مناسبت هفته پژوهش 

برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومــى اداره کل تامین اجتماعى 
استان اصفهان، این مراســم با حضور دکتر ریاضى 
مدیرکل تامین اجتماعى اســتان اصفهان، معاونین 
و همکاران پژوهشــگر برگزیده اســتان به صورت 
حضورى در سالن شــهداء اداره کل تامین اجتماعى 
اســتان اصفهان برگزار و از پژوهشــگران برگزیده 

تجلیل شد.
ریاضى ضمــن تبریک هفته پژوهــش گفت: یکى 
از چالش هاى کنونى کشــور، عدم کارشناســى و 
پژوهش در خصوص موضوعات کارى مى باشــد و 
راهگشاى آن به کارگیرى پژوهشگران و نخبگان در 

سازمان ها است.
وى افزود: تفکر و پژوهش یکــى از نیازهاى اصلى 
سازمان تامین اجتماعى اســت و در تمام فرآیندهاى 
کارى و پایدارى مالى نیاز به فکر، اندیشه و خالقیت 

مى باشد، بنابراین از کارمندان ســازمان انتظار مى 
رود مسائل و مشکالت ســازمان را شناسایى کنند و 
راه حل ها و پیشــنهادات خود را به صورت سلســله 
مراتبى ارائه دهند تا بتوانیم با حل مشکالت سازمانى 

پویا و پایدار داشته باشیم.
دکتر ریاضى گفت: ارائه ایده و طرح هاى نو که بتواند 
باعث رفع مشکالت و بهبودى عملکرد سازمان گردد 
را حمایت و از پژوهش هایى که به صورت کاربردى 

ارائه مى گردد، استقبال مى کنیم.
مدیر کل تامین اجتماعى استان در ادامه خاطر نشان 
کرد: تبلور بحث پژوهش در استان از طریق برگزارى 
هم اندیشى ها در دستور کار قرار گرفته تا همکاران 
بتواننــد بحثها و موضوعــات خود را در این بســتر 
ارائه دهند. اداره کل اســتان به حوزه پژوهش توجه 
ویژه اى دارد و با ایجاد تغییرات شگرف و تغییر نگاه به 
پژوهش مسئله محور، باعث برداشتن گام هاى بزرگ 
مى شود و هدف اصلى پژوهش تغییر مرزهاى دانش 

مى باشد.

تجلیل از پژوهشگران برتر
 اداره کل تأمین اجتماعى استان

با حمایت آبفاى استان اصفهان صورت گرفت؛

سامانه جامع تحقیقات صنعت آب و فاضالب کشور رونمایى شد

به همت مدیریت مخابرات کاشان، عملیات اجرایى 
و بهره بردارى از چهار طرح اختصاصى فیبر نورى در 

سطح این شهرستان به انجام رسید.
به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، با 
اجرا و بهره بردارى از چهار طرح اختصاصى فیبر نورى 
در مدیریت آموزش و پرورش، شرکت شیر پاستوریزه، 
مجتمع محتشم و ایستگاه پست برق 230 کیلو ولت 
راوند، این مجموعه ها به شبکه فیبرنورى مخابرات 
متصل شد و زمینه الزم براى  استفاده از مزایاى این 

فناورى نوین ارتباطى فراهم گردید.
گفتنى اســت، میزان عملیات حفارى و اجراى فیبر 
نورى و کابل مسى انجام شده براى پروژه هاى فوق 

الذکر مجموعا 1947 متر مى باشد.

بهره بردارى از
 4 طرح اختصاصى فیبر 

نورى در کاشان

پایگاه اورژانس 115 چمگردان لنجان فعال شد.
بر اساس اعالم روابط عمومى اورژانس استان اصفهان، 
رییس اورژانس پیش بیمارســتانى و مدیــر حوادث و 
فوریت هاى پزشکى دانشــگاه علوم پزشکى اصفهان 

گفت: ساختمان این پایگاه اورژانس که به همت خیران و 
شهردارى چمگردان ساخته شده است، با وجود اینکه در 
تاریخ 29 آبان امسال افتتاح شده بود، اما به دلیِل کمبود 

نیروى انسانى، وارِد چرخه   امدادرسانى نشده بود.

دکتر فرهاد حیدرى افزود: این مرکز از اولین روِز دى با 
فعالیت ســه روز در هفته راه اندازى شده است و تالش 
مى شــود تا پایان ماِه جارى برنامه ریزى شود در تمام 

روز هاى هفته فعال باشد.

فعال شدن پایگاه اورژانس 115 چمگردان لنجان

معاون امــداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان از امدادرسانى نجاتگران اصفهانى به 558 

آسیب دیده ناشى ازحوادث در آذرماه امسال خبر داد.
داریوش کریمى در خصوص وضعیت امدادرســانى 
نجاتگران هالل احمر استان اصفهان طى ماه گذشته، 
گفت: در آذرماه امسال، پوشش امدادى 222 حادثه 
توسط امدادگران این جمعیت انجام شد. وى گفت: 
در این مدت نجاتگران جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان به 558 حادثه دیده امدادرســانى کردند که 
از 202 نجات یافته در این حوادث، 55 نفر به صورت 
سرپایى تحت درمان قرار گرفته و 147 نفر به مراکز 
درمانى منتقل شــدند. معاون امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان گفت: براى امدادرسانى 
به این حوادث، 640 نیــروى عملیاتى در قالب 262 
تیم امدادى، عملیات امداد و نجات را با به کارگیرى 
206 دســتگاه آمبوالنس به انجام رساندند. کریمى 
گفت: بیشترین حوادث رخ داده در این بازه زمانى با 
116 مورد حوادث جاده اى بوده است و امدادگران و 
نجاتگران هالل احمر اصفهان در طول این مدت به 
طور میانگین در مدت زمان 11 دقیقه در محل حادثه 
حضور پیدا کردند. وى گفــت: در این مدت 25 مورد 
عملیات رهاسازى به وســیله نیرو هاى این جمعیت 
انجام شده است. هم استانى ها و هموطنان مى توانند 
در صورت بروز هرگونــه حادثه احتمالى بالفاصله با 

تلفن 112 نداى امداد تماس بگیرند.

امدادرسانى هالل احمر 
اصفهان به 558 آسیب دیده 

ناشى از حوادث

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه معامالت شــرکت اتاق292 : تاســاعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 
1400/10/18

تاریخ گشایش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/10/19
دریافت اسناد : سایت اینترنتی

WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا:  36680030-8- 031
(  داخلی 384  )

 آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/10/05

چاپ  اول چاپ  اول 

محل تأمین موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمینمبلغ برآورد (ریال)اعتبار

(ریال )

400-4-232
عملیات شستشو و الیروبى، تعمیر 
 (CCTV) و تعویض، ویدئومترى
در مدار بهره بردارى شبکه هاى 
فاضالب منطقه  2  شهر اصفهان

12,555,776,450506,673,000جارى


