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ایرانى ها جزو غمگین ترین مردمان جهان هستند 20 شهید گمنام در استان اصفهان تشییع مى شودپخش «خنداننده شو3» از امشب چه خبر از مرمت ارگ جهانى بم؟ شاگردان ساکت از اصفهان دور مى  شوند؟ اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

فیلتر 
اینستاگرام 

در راه است؟ 

6 مخاطره اصلى استان اصفهان
3
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اصفهان بیشترین 
میزان سرطان 
کودکان را در 
کشور دارد

به تازگى اختالل گسترده  اى در شبکه اجتماعى اینستاگرام 
گزارش شده است. این اختالل بیشتر در اپراتورهاى همراه اول و 

ایرانسل در اغلب شهرهاى کشور دیده مى شود. برخى کاربران 
هم ادعا کردند که اینستاگرام دچار کندى سرعت در آپلود 

عکس ها، فیلم ها شده است. به همین علت تعدادى از...

رئیــس مرکــز فــوق تخصصــى کــودکان 
امام حسین(ع) اصفهان با بیان اینکه در اصفهان 
بیشــترین میزان ســرطان کودکان در کشور را 
داریم، افزود: تقریبًا روزى یک ســرطان کودك 
عمل مى کنیم و یک روز در میان سرطان خون 

در اصفهان داریم.
مهرداد معمارزاده در ...

2828 شهر استان اصفهان یخ مى زند شهر استان اصفهان یخ مى زند
افت محسوس دما تا افت محسوس دما تا 88 درجه سانتیگراد از امروز تا چهارشنبه درجه سانتیگراد از امروز تا چهارشنبه
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مدیرکل مدیریت بحران استاندارى تشریح کرد؛

رجب زاده جایگزین تارتار مى شود؟

با استعفاى مهدى رجب زاده از هدایت تیم قشقایى شیراز در فضاى 
مجازى شایعه شد که او قرار است در ادامه مسیر جانشین مهدى تارتار 

در تیم ذوب آهن شود. 
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رئیس مرکز فوق تخصصى کودکان 
امام حسین(ع):

برگزارى تور 
شکارچیان خارجى 

در اصفهان 
تکذیب شد

دخمه هاى پنهانى، مرگ هاى اجبارى
روزى 1000سقط جنین در ایران انجام مى شود
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انتقادها از انتقادها از 
کاپیتان کاپیتان 
تیم ملى تیم ملى 
زیاد شدزیاد شد
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نماینده خمینى شهر:نماینده خمینى شهر:

رئیس جمهورىرئیس جمهورى
 باید توجه  باید توجه 
ویژه اى به ویژه اى به 

فوالد مبارکه فوالد مبارکه 
داشته باشدداشته باشد

استاندار اصفهان:استاندار اصفهان:

اصفهان اصفهان 
ایستگاه دوم ایستگاه دوم 

دیپلماسى دیپلماسى 
کشوراستکشوراست

4

شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى استان اصفهان با کسب امتیاز کامل موفق 
به کسب رتبه اول کشورى شد.

به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، بر اساس گزارش شماره 152745 مورخ 
20 آذر 1400 از سوى وزیرکشور به رئیس جمهور و اســتانداران سراسرکشور، شوراى 
گفت وگوى دولت و بخش خصوصى استان اصفهان با کسب حداکثر امتیاز ممکن (100)

در شش ماهه نخست سال جارى رتبه نخست کشور را کسب نمود.
الزم به ذکر اســت در این گزارش که طبق وظیفه حاکمیتى وزارت کشــور با همکارى 
اتاق بازرگانى ایران و در راســتاى نظارت عالیه و رصد فعالیت اســتان ها تهیه مى شود، 
شاخص هایى چون تشکیل جلســات، طرح موضوعات و دستور جلسات، دستاوردهاى 
استانى، موضوعات پیشنهادى با ابعاد ملى و فراگیر، مدارك و مستندات مربوط به برگزارى 

جلسات، اهم فعالیت ها و اقدامات دبیرخانه شوراى استان، ارزیابى شده است.
در همین باره غالمحسین شــافعى، رئیس اتاق ایران و دبیر شوراى گفت وگوى دولت و 
بخش خصوصى در نامه اى خطاب به مسعود گلشیرازى، دبیر شوراى گفت وگوى دولت 
و بخش خصوصى استان اصفهان به او بابت این موفقیت تبریک گفت. در نامه شافعى 

از جمله آمده است:
«ضمن تقدیم گزارش عملکرد شوراهاى استانى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى 
در شش ماهه اول سال 1400 خطاب به رئیس محترم جمهور، بدینوسیله کسب عنوان 
برتر "شایسته و در حد انتظار" توسط شوراى گفت وگوى آن استان را تبریک عرض نموده 
و از تالش هاى ارزشمند حضرتعالى و همکاران در آن دبیرخانه استانى تقدیر مى گردد.  
همچنین گزارش اختصاصى از وضعیت پایش آن استان در شش ماهه اول سال جارى نیز 
به تفکیک شاخص هاى ارزیابى و پایش عملکرد (طبق آخرین نسخه دستورالعمل ارزیابى 
شوراهاى استانىـ  ویرایش شهریور 99) به تصویر پیوست جهت استحضار و بهره بردارى 
ارائه شده است.  امید است در ارزیابى آتى، شاهد حفظ جایگاه فعلى آن استان و پیشرفت 
و موفقیت در تحقق اهداف قانونى شــوراى گفت وگو به منظور کمک به بهبود محیط 

کسب وکار در سطوح استانى و ملى باشیم.» 

 رتبه و گروه بندى استان ها (شش ماه اول سال 1400)

عملکرد در شش ماهه رتبهامتیازنام استان
اول 1400

1001آذربایجان شرقى
1
1

شایسته و در حد انتظار 
(100-80 امتیاز)

100اصفهان
100خوزستان
94/72مرکزى
92/53کرمان

90/84خراسان رضوى
90/2آذربایجان غربى

5
90/2یزد

86/46چهارمحال و بختیارى
83/27سمنان
80/58کرمانشاه

78/9خراسان جنوبى
9

در مسیر شایستگى 
(79-70 امتیاز)

78/9مازندران
77/2تهران

10
77/2هرمزگان

75/711خراسان شمالى
73/9بوشهر

12
73/9کردستان
72/713زنجان
71/314فارس
65/815گلستان

نیازمند تحرك بیشتر 
(69-50 امتیاز) 

64/5قزوین
16

64/5لرستان
57/517ایالم
52/918اردبیل
51/919گیالن
48/120البرز

نیازمند بازنگرى در برنامه 
صورت گرفته (کمتر از 40 

امتیاز)

43/221قم
40/522کهگیلویه و بویراحمد

19/423همدان
724سیستان و بلوچستان

کسب رتبه نخست کشورى 
شوراى گفت وگوى دولت و 
بخش خصوصى استان اصفهان

آگهی مناقصه:
 فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى

اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان درنظردارد مناقصه عمومى پروژه  1-تکمیل 
سالن ورزشى سعادت آباد، چهارراه، رود آباد سمیرم2- تکمیل سالن ورزشى هما آباد 
نایین3-تکمیل زورخانه اردستان 4-تکمیل استخر ورزشگاه ملت شاهین شهر را از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزارى مناقصه 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشائى پاکت ها ازطریق 
 www.setadiran.ir درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس
انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت 
نام درسایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت درمناقصه 
محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه روز چهارشنبه مورخ  1400/10/08  

مى باشد.
شایان ذکر است هرگونه اطالع رســانى یا اصالح ازطریق سامانه انجام مى گیرد. 
ومتقاضیان شرکت درمناقصه موظف مى باشــند تا آخرین روز مهلت به سامانه 
مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهى است عواقب عدم اطالع 

از آخرین تغییرات به عهده ایشان مى باشد./
 مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه ازسایت:  از روز چهارشنبه 1400/10/08 الى 

شنبه 1400/10/18 ساعت 14/00
 مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: ساعت14/00 ظهر روز سه شنبه 1400/10/28

 زمان بازگشائى پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه  تاریخ  1400/10/29

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایراستانها، درسایت (www.setadiran.ir ) بخش 
ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گزار

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص 
اسنادمناقصه وارائه پاکت هاى ا لف :

 آدرس: اصفهان - خیابان آبشــار- بعدازپل غدیر- اداره کل ورزش وجوانان 
اصفهان - تلفن03136308212 

 اطالعات سامانه ستادجهت انجام مراحل عضویت درسامانه:
 مرکز تماس: 27313131 دفترثبت نام:88969737 و 85193768 

اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان

نوبت  اول نوبت  اول 

م.الف 1248999

رجب

با استعفاى مهدى رجب زاده
مجازى شایعه شد که او قرار اس

در تیم ذوب آهن شود. 

باشگاه ذوب آهن: با ى 
هیچ گزینه اى مذاکره نکرده ایم

امین زندگانى ازامین زندگانى از
 کارگردانى یک  کارگردانى یک 
نمایش با نمایش با 
هنرجویانش مى گویدهنرجویانش مى گوید

خدا خیلى خدا خیلى 
دوستمان دوستمان 
داشت که داشت که 
تلفاتى نداشتیمتلفاتى نداشتیم
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18 ســال از زلزله بم مى گــذرد و متولیان مرمت ارگ 
جهانى این شهرستان اینک مى گویند اگر بخواهد بناى 
مذکور مانند قبل از زلزله شود با شرایط کنونى دستکم 

هفت سال دیگر زمان دارد.
مدیر پایــگاه جهانــى ارگ قدیم بم دربــاره مرمت و 
بازســازى این بناى تاریخى توضیــح داد: باتوجه به 
صحبت کارشناســان یونســکو که تنها یکســرى از 
ساختارهاى ارگ نیاز به بازسازى و مرمت دارد تاکنون 
80 درصد آن مرمت و بازسازى شده است اما براساس 
آنچه ارگ تاریخى بم قبل از زلزلــه بود و آنچه اکنون 
مشــاهده مى شــود مرمت ها حدود 50 درصد انجام 

شده است.
محســن قاســمى درباره وضعیت کنونــى مرمت ها 
مى گوید: اینک 10 کارگاه در ارگ قدیم بم فعال است و 
پیشرفت خوبى داشتیم؛ با توجه به اینکه در دو سال اخیر 
درگیر شــیوع بیمارى کرونا شده بودیم به دلیل شیفت 
بندى ها تنها از 50 درصد ظرفیت کارگران استفاده شد.

مدیر پایگاه جهانى ارگ بم گفت: اگر قرار باشد ارگ را 
مانند زمان قبل از زلزله تحویل مردم دهیم حداقل هفت 

سال مرمت و بازسازى آن زمان خواهد برد.
به گفته وى نبود اعتبار جدى ترین و مهمترین مشکل 

بازسازى ارگ قدیم بم است.

باالخره انتظار ها به پایان رســید و تلســکوپ فضایى 
«جیمز وب» روز شــنبه زمین را بــه مقصد فضا ترك 
کرد. ناسا براى ساخت این سازه حدود 10 میلیارد دالر 
طى سه دهه هزینه کرده اســت.این تلسکوپ فضایى 
پس از طى مسیر معین و باز شدن در مکان تعیین شده 
اطالعات بسیار گســترده و جامعى را درباره حیات در 
سیارات دیگر به ســیاره زمین ارسال خواهد کرد. حتى 
داده هایى در مورد منشــأ پیدایش کیهان نیز به زمین 

مخابره خواهد کرد.
اما آنچه براى ما ایرانى ها جالب است، حضوریک ایرانى 

در تیم علمى تلسکوپ فضایى «جیمز وب» ناساست.

«آیرین شــیوایى» محقق مقطع فوق دکترا دانشــگاه 
«آریزونا» و عضو تیم علمى «جیمز وب» از دانشمندان 
ایرانى در توسعه این تلسکوپ بسیار مهم نقش بسزایى 
را ایفا کرده اســت. شــیوایى داراى مدرك کارشناسى 
رشته فیزیک از دانشگاه تهران و مدرك دکتراى رشته 

اخترفیزیک از دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید است. 
این وسیله سوار بر موشک «آریان 5» از پایگاه فضایى 
اروپا در گویان فرانسه، مستعمره اى در شمال آمریکاى 
جنوبى، به فضا ارسال شد. مدت زمان سفر این تلسکوپ 
26 دقیقه بود و احتماًال حدود یک ماه طول خواهد کشید 

تا «جیمز وب» به مقصد نهایى خود برسد.

چه خبر از 
مرمت ارگ جهانى بم؟

حضور یک ایرانى در تیم 
علمى تلسکوپ  «جیمز وب»

پایان کار مهدوى کیا
بهروز عزیزى و پژمان راهبر،    برترین ها|
فعاالن حوزه رسانه با انتشار توییت هایى جداگانه 
از پایان کار مهدوى کیا در تیم ملى امید ایران خبر 
دادند. درپى حضور مهدوى کیا در دیدار دوستانه 
اسطوره هاى عرب و ستارگان جهان که در قطر 
برگزار شد حواشــى گوناگونى براى این ستاره 
فوتبال ایران به وجود آمد. دلیل اصلى این حوادث 
حک شدن پرچم رژیم صهیونیستى در بین پرچم 
210 کشور عضو فیفا بر روى لباس بازیکنان بود. 
شنیده ها حاکى از آن اســت که او به آلمان سفر 

کرده است و از تیم ملى امید استعفا خواهد کرد.

روى بهاره سفید شد!
  بهار نیوز|مهدى خــرم دل، روزنامه نگار 
با انتشــار یک متن ادبى از مجموعه شعر مژده 
لواسانى به این مجرى صداوســیما کنایه زد. او 
در توییتر خود با انتشار شــعرى از مژده لواسانى 
نوشت: «دلتنگى که بهانه نمى خواهد/ فقط یک 
عمر تحمل مى خواهد/ یک روز بى بهانه دلتنگ 
مى شــوى و یک عمر تحمل مى کنى/ تاوان 
ســنگینى دارد این یک روز لعنتى. از مجموعه 
شعر مژده لواسانى که به چاپ ششم رسیده. فکر 
نمى کردم بین اینها از بهــاره رهنما و یامین پور 

فیک تر داشته باشیم.»

سفر به ترکیه ممنوع شد 
  ایسنا|مدیــرکل ترانزیــت و حمل ونقل 
بین المللى سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى 
از ممنوعیت سفر به ترکیه تا اطالع ثانوى خبر داد 
و گفت: بر اساس آخرین پروتکل هاى ابالغ شده 
از سوى ســتاد ملى مقابله با کرونا مسافران غیر 
ایرانى از چهار کشــور اروپایى انگلیس، فرانسه، 

دانمارك و نروژ نیز  نمى توانند وارد ایران شوند.

طالب خبرنگار شدند  
دوره    خبرگزارى حوزه|نخســتین 
آموزش مقدماتى خبرنگارى طالب حوزه علمیه 
اســتان گیالن برگزار شــد. در این دوره، على 
علیزاده، دبیر اســتان ها خبرگزارى حوزه، ضمن 
تدریس مهارت هاى خبرنگارى، به تشریح اصول 
و مؤلفه هاى فعالیت هاى خبرى و رســانه اى 
پرداخت. الزم به ذکر است، براى طالب شرکت 
کننده در این دوره، گواهینامه رسمى پایان دوره از 

سوى خبرگزارى حوزه صادر مى شود.

دست خریداران خودرو
 در حنا!

برخى گزارش ها حاکى از مشکل    ایسنا|
عــده اى از خریداران خودرو بــراى تهیه کارت 
ماشین اســت. یکى از خریداران مى گوید که از 
مهر ماه خودرو خریده، اما موفق به دریافت کارت 
خودرو نشده اســت. نمایندگى شماره تماسى از 
ناجا به این فرد داده و در نهایت اپراتور ناجا گفته 
تأمین کارت هاى مورد نیاز چاپ کارت خودرو با 
مشکالتى مواجه بوده و به تازگى در حال توزیع 
است و فعًال کارت خودروى خریداران سه ماه قبل 

در دست تولید و تأمین قرار دارد. 

از بازگشت «نود» 
خبرى نیست؟ 

به نظر مى رســد این روزها تمرکز    صبا|
عادل فردوسى پور که روزگارى به عنوان ستاره 
برنامه هاى ورزشــى تلویزیون شناخته مى شد، 
بیش از هرچیز روى وبســایت «فوتبال 360» 
است. این در حالى است که در ماه هاى اخیر و پس 
از تغییر ریاست رسانه ملى، مطالبه بازگشت او به 
عنوان مجرى و تهیه کننده برنامه «نود» بیش از 
هر زمان دیگر در شبکه هاى اجتماعى به گوش 
مى رسد، اما با وجود وعده صریح پیمان جبلى، این 

امر تاکنون محقق نشده است.

پیام مهم 
براى اهالى سیاست

محمد مهاجرى، فعال رســانه اى    خبرآنالین|
اصولگرا از دیدار یک ساعته حســن روحانى با رهبر 
انقالب خبر داد. مهاجرى در توییتى نوشت: «حتى اگر 
از محتواى دیدار اخیر یکساعته حسن روحانى با رهبر 
معظم  انقالب، هیچ خبرى منتشر نشود، اصل خبر، پیام 
مهمى دارد براى اهالى سیاست. چه راست، چه چپ، 

چه دلواپس، چه...»

اومیکرونى ها 14 تا شدند 
  ایرنا | سرپرســت مرکز روابط عمومى و اطالع 
رسانى وزارت بهداشت از شناسایى شش مورد بیمار 
جدید مبتال به ســویه اومیکرون در کشــور خبر داد. 
محمد هاشمى افزود: روز شنبه  شش بیمار دیگر مبتال 
به سویه جدید اومیکرون در کشور شناسایى شدند که 
پنج نفر از آنها در هرمزگان و یک نفر در بابل بوده است. 
وى ادامه داد که تا پیش از این، هفت مورد ابتال به این 
سویه جدید و یک مورد نیز در مشهد مقدس شناسایى 
شدو با احتساب موارد جدید، تعداد بیماران شناسایى 

شده مبتال به اومیکرون در کشور به 14 نفر رسید. 

افشاگرى جنجالى
  منیبان|  منصور حقیقت پور، نماینده مجلس نهم 
شوراى اسالمى، در ارزیابى فضاى به وجود آمده ناشى 
از انتشار نامه شوراى نگهبان خطاب به الریجانى یادآور 
شد: قبل از این در خصوص احمدى نژاد که این بالها 
را آورد، چه کسى صالحیت او را تأیید کرد؟ الریجانى 
صالحیت احمدى نژاد را تأیید کرد یا شوراى نگهبان؟ 
سال 84 در بررسى هاى اولیه صالحیت احمدى نژاد رد 
شده بود، از شوراى نگهبان خواهش مى کنم که بگوید 

چگونه صالحیت احمدى نژاد تأیید شد؟

انتقاد از 
زبان بازشده ها! 

  تسنیم| رئیــس ســازمان برنامه وبودجه در 
جلسه ستاد بودجه 1401 گفت: الیحه دولت با استقبال 
خوب نخبگان و مراکز پژوهشى و تحقیقاتى مواجه 
شده است، البته سازمان برنامه و بودجه براى شنیدن 
انتقاداتى هم که وجود دارد کامًال آماده اســت. سید 
مســعود میرکاظمى ادامه داد: میان برخى نقدهاى 
دلسوزانه مطالبى هم هســت که از نگاه سیاسى به 
منافع و معیشت مردم حکایت دارد، عده اى که هشت 
سال در برابر آب رفتن سفره مردم روزه سکوت گرفته 
بودند حاال شبهه انگیزى مى کنند و البته که این افراد 

هیچ وقت از توضیحات قانع نخواهند شد.

فرانسه کارشکنى مى کند
یک منبع آگاه درباره عملکــرد برخى از    ایرنا|
کشورهاى اروپایى در دور پیشین مذاکرات وین گفت: 
حضور نمایندگان فرانســه در اجالس وزراى خارجه 
گروه 7 در لیورپول و غیبــت دو روزه آنها حین کار بر 
روى پیش نویس ها در دور قبلى مذاکرات، باعث شد 
که متن ها پیشرفت زیادى داشته باشد؛ اما دوباره بعد از 
بازگشت آنها از لیورپول، مجدداً روند اخاللگرى آغاز 
شد. مذاکرات ایران و 1+4 قرار است امروز دوشنبه 6 

دى در وین از سرگرفته شود.

تدوین طرح جدید «صیانت» 
  ایسنا| ســخنگوى کمیســیون حمایــت 
از حقوق کاربــران در فضاى مجازى بــا بیان اینکه 
درخواســت مرکز پژوهش هاى مجلس این اســت 
که زمانى مقرر شــود تا طرحى جدید در حوزه فضاى 
مجازى تدوین شــود گفت: به عقیــده من طرحى 
جدید با کمترین ایراد ارائه شــود، بهتــر خواهد بود. 
لطف ا... سیاهکلى افزود: کمیســیون به دنبال این 
اســت که از تمام نظرات کارشناسى اســتفاده کند، 
قطعًا به ایراداتى که مطرح شــود توجه خواهد شد و 
تمرکز بر این اســت که قانونى نوشته شود که داراى

 ایراد نباشد.

خبرخوان

مدت هاســت که کشــورهاى خارجــى محصوالت 
کشاورزى ایران را نمى خرند. برخى مى گویند علت عدم 
پذیرش میوه هاى ایران استفاده بیش از حد کشاورزان 
از ســموم اســت وعده اى معتقدند ســموم وارد شده 

غیراستاندارد است و کیفیت الزم را ندارد. 
در ماه هاى گذشته خبر برگشــت خوردن سیب زمینى 
ایران از ازبکســتان و ترکمنســتان، هندوانه از برخى 
کشور هاى حاشیه خلیج فارس، نخل هاى خرما از قطر، 

کیوى ها از هند و معدوم شــدن فلفل هاى صادر شده 
کشاورزان ایرانى در روسیه ســر وصداى زیادى به راه 
انداخت و این اتفاق خسارت بسیارى به کشاورزان وارد 

کرده است.
در همین مورد رئیس اتحادیه بارفروشــان مشــهد به 
«تجارت نیوز» گفت: وقتى میوه یــا صیفى جات از لب 
مرز به کشــور مقصد برگشــت مى خورد معموًال این 
محصوالت کشاورزى در داخل کشور مصرف مى شوند. 

حیدر ساکن برجى توضیح داد: این به معناى آن نیست 
چون محصوالت کشاورزى صادراتى بودند کشاورز از 
یک ســموم خاص براى برخى از میوه ها استفاده کرده 
باشد و تنها چند محموله مشــکل داشته باشد بلکه غیر 
اســتاندارد بودن در کل محصوالت کشــاورزى تولید 

شده، وجود دارد.
این فعال اقتصــادى گفت: با توجه به مرجوع شــدن 
محصوالت کشــاورزى کل محصوالت زیر ســئوال 

رفته اســت. براى تمام محصوالت از یک سم استفاده 
شده بنابراین نمى شود تنها یک محموله را معدوم کرد 
چرا که در کشور همان محصوالت مورد استفاده مردم 

قرار مى گیرد.
او گفت: مسئوالن در زمینه واردات سموم باید مراقبت 
مى کردند. احتمــاًال براى واردات ســموم در آن زمان 
رانتى استفاده شده و بعدها نیز این سموم به کشاورزان 
تحمیل شده است. در هر حال این سموم استاندارد الزم 

را نداشته است.
پیش تر حیدر ســاکن برجى، رئیس اتحادیه بارفروشان 
مشهد گفته بود: «طبق بررسى هاى به عمل آمده سموم 
استفاده شــده در محصوالت کشــاورزى از چین وارد 
مى شود وگویا این سموم از کیفیت الزم برخوردار نیست. 
ســموم و بذر هاى وارداتى از چین در سال هاى گذشته 
مشکالت زیادى براى کشــاورزان ایجاد کرده است. 
بذر هاى ناسالم سبب شــده محصوالتى، چون گندم با 
پوك بودن خوشه ها، سطح تولید را کاهش دهد و سم ها 
و کود هاى بى کیفیت و غیراســتاندارد از یکســو سبب 
افزایش آفت در محصوالت شده و از سوى دیگر سالمت 

محصوالت را با تردید هاى جدى روبه رو کرده است.
از ســوى دیگــر سال هاســت نهاد هــاى مختلف و 
متخصصان براى ممنوع شــدن اســتفاده از دو ســم؛ 
پاراکوات و کلروتالونیل تالش مى کنند، اما مســئوالن 
سعى مى کنند که در این باره فشارى به کشاورزان وارد 
نکنند، چون جایگزین کردن این سموم و آفتکش هاى 
ارزان قیمت با ســموم بیولوژیک و کم خطر گران تمام 
مى شــود و از آنجایى که دولت هم چند ســالى اســت 
تخصیص ارز به واردات سم کشاورزى را سختگیرانه تر 
کرده، نمى تواند به راحتى کشاورزان را مجبور کند که از 

این سموم استفاده نکنند.

خارجى ها نمى خورند، خودمان مى خوریم!
سرنوشت میوه هاى صادراتى برگشت خورده چه مى شود؟

منصور ضابطیان پس از گذشــت چنــد روز از 
حاشیه هاى پیش آمده براى ویژه برنامه یلداى 
شبکه 2 ســیما، با انتشــار ویدیویى در فضاى 
مجازى، ماجرا را از منظر سازندگان برنامه تشریح 
کرد و آن را به «تکنیک زنده نمایى» نسبت داد!

توضیحات مجرى برنامــه «محاکات» درباره 
این ماجرا، نسبت دادن آن به تکنیک زنده نمایى 
و عذرخواهى وى از آنهایى که این اتفاق باعث 
تکدر خاطرشان شد، در حالى روز شنبه چهارم 
دى ماه مطرح مى شــود که در دیگر سو، رشید 
کاکاوند چندى قبل با انتشــار ویدیویى، نه تنها 
اشــاره اى به تکنیک زنده نمایى نکرده بود که 
با «خنده دار و بامــزه» خواندن این اتفاق، آن را 
«یک اشتباه کوچولو» نامید و با تأکید بر تولیدى 
بودن بخش مربوط به خود، حتى از مســئوالن 

شــبکه 2 و ســازندگان برنامه گله کرد که چرا 
آرم «زنده» را به هنــگام حافظ خوانى او از قاب 
تلویزیون حذف نکرده بودند و این در حالى است 
که کاکاوند در بخشى از برقرارى ارتباط با منصور 
ضابطیان، به این جمله اشاره کرده بود که «تازه 
از شبکه 4 آمدم و لباس عوض کردم تا در خدمت 

شما هم باشم»!
اما منصور ضابطیان، مجــرى «محاکات» در 
بخشى از صحبت هایش در ویدیویى که خطاب 
به مخاطبان منتشــر کرد، با اشاره به استفاده از 
تکنیک زنده نمایى در بخش حافظ خوانى برنامه 
یلداى شبکه 2، یادآور شد که «این تکنیک در 
رسانه هاى بسیارى از نقاط دنیا استفاده مى شود 

و ما هم از آن مستثنى نیستیم».
مجرى یلداى دو صفر توضیح داد: البته که یک 

نوع ناهماهنگى صــورت گرفت و طبق خبرى 
که دوستان در شبکه 4 سیما داده بودند، قرار بود 
برنامه آقاى دکتر کاکاوند ساعت 12 تمام شود و 
این بخش که حدود ساعت 12 و 10 دقیقه پخش 
مى شد، عادى تر جلوه کند ولى این اتفاق نیفتاد 
و همپوشانى در خواندن شعر حافظ در برنامه ما 

صورت گرفت.
ضابطیان اظهار کرد: آن کلمه زنده اى که در آنجا 
حک شده بود، طبیعتاً بخاطر حضور همان موقع 
بنده در استودیو بوده است. چون استودیوى ما 
در خارج از سازمان هم بود، امکان رصد کردن 
اینکه هر دو برنامه باهم پخش مى شوند را هم 
نداشتیم و خب طبیعى است که اگر این امکان 
بود یک جابه جایى هم صورت مى گرفت که این 

سوءتفاهم پیش نیاید.

به تازگى اختالل گســترده  اى در شــبکه اجتماعى اینستاگرام گزارش 
شده است. این اختالل بیشــتر در اپراتورهاى همراه اول و ایرانسل در 
اغلب شهرهاى کشور دیده مى شــود. برخى کاربران هم ادعا کردند که 
اینستاگرام دچار کندى ســرعت در آپلود عکس ها، فیلم ها شده است. 
به همین علت تعــدادى از کاربران گمان مى کنند کــه این اختالل در 
اینســتاگرام منجر به فیلترینگ خواهد شــد. اختالالت اینستاگرام به 
خصوص در شهرهاى تهران، اصفهان، مشــهد و تبریز نشان داده شده 

است.
سینا تفنگچى، کارشناس فناورى اطالعات مى گوید: در چند ماه گذشته 
شرکت متا یا همان فیسبوك سابق به دلیل تغییر ماهیت، دچار چالش ها 
و اختالالت فراوانى شده است. چرا که افزایش ترافیک آن باعث اختالل 

مى شود.
تفنگچى با اشاره به اینکه اختالالت اینســتاگرام لزومًا به ایجاد شبکه 
ملى ارتباطات و فیلترینگ مربوط نمى شــود، ادامه داد: این اختالالت 
اینســتاگرام داراى دو وجه اســت؛ از طرفى ترافیک و زیرساخت هاى 
شرکت متا و وجه دوم آن به کاهش پهناى باند اینترنت بین المللى کشور 

مربوط مى شود.
او در این باره ادامه داد: کاهش چند گیگابایتى اینترنت بین  المللى، تأثیر 
فراوانى بر روى کاهش ســرعت این پلتفرم مى  گذارد که با جبران این 

ظرفیت پنهاى باند، اختالالت این شبکه تا حدودى رفع مى شود.
او افزود: با توجه به اینکه اجراى طرح صیانت مدتى به تعویق افتاد و وزیر 
ارتباطات به تازگى وارد فعالیت خود را در شبکه اى اجتماعى آغاز کرده  
و به نظر نمى رسد دولت در حال حاضر برنامه اى براى فیلترینگ شبکه 

اجتماعى اینستاگرام داشته باشد.

رقابت هاى اســکى آلپاین بین المللــى ترکیه به پایان رســید و قهرمانــى عاطفه احمدى و 
خواستگارى از سمیرا زرگرى پاى سکوى اهداى مدال از اتفاقات جالب این رقابت ها بود.

اتفاق جالب و احساسى در حاشیه مراسم اهداى مدال عاطفه احمدى، براى سمیرا زرگرى مربى 
شاخص اسکى ایران و مربى عاطفه احمدى رخ داد. سمیرا زرگرى براى اهداى مدال به سمت 
سکو فراخوانده شد، مدال قهرمانان را بر گردن آنها آویخت و سپس به درخواست عاطفه احمدى 
کنار او روى سکوى نخست قرار گرفت. در این زمان، فیاض میرابیان عضو تیم ملى شیرجه ایران 
به سمت سکو رفت و با زانو زدن و اهداى حلقه از او خواســتگارى کرد و سمیرا زرگرى نیز این 

درخواست و حلقه خواستگارش را پذیرفت. 
این صحنه احساسى، حاضران در مراسم اختتامیه را تحت تأثیر قرار داد و زیبایى احساس و حال 

و هواى برفى یک روز زمستانى را با هم تلفیق کرد.

توضیحات منصور ضابطیان درباره حاشیه اخیر 
پیش آمده براى برنامه یلدا در تلویزیون

«تکنیک زنده نمایى» بود!

 خواستگارى عجیب از دختر اسکى باز ایرانى فیلتر اینستاگرام در راه است؟ 

محسن کوهکن، نماینده ادوار مجلس وعضو جبهه 
پیروان خط امــام(ره) و رهبرى دربــاره اظهارات 
علیرضا ســلیمى، عضو هیئت رئیسه مجلس در 
برنامه تلویزیونى «دستخط» درباره «نماینده معتاد 

تزریقى در دوره هشتم» و انتقاد از عدم وجود تست 
اعتیاد براى  داوطلبین مجلس و تأکید لزوم اصالح 
قانون انتخابات مجلس گفت: بر اساس قانون فعلى 
براى انتخابات مجلس از داوطلبین تســت اعتیاد 

گرفته نمى شود.
محسن کوهکن تأکید کرد: در ده دوره مجلس و در 
بین حدود 2 هزار نفر نماینده در طول چند ده سال 
یک نفر هم معتاد بوده، حاال درست است با توجه به 
جایگاه نمایندگى چنین تغییرى در قانون داده شود؟!

او تأکید کرد: این نماینده فرد محترمى بود و خانواده 
او به همراه هیئت رئیسه وقت مجلس به موضوع، 

ورود پیدا کردند و همســر او همیارى و همراهى 
زیادى کرد و بهبودى نســبى نیز براى آن نماینده 

محقق شد.
نماینده ادوار مجلس با انتقاد از طرح چنین مسائلى 
در شرایط فعلى کشور گفت: من نمى دانم باز کردن 
این ماجرا و تأکید مکرر بر آن در شــرایط فعلى چه 

مشکلى را حل مى کند.
او افــزود: در ده دوره مجلس یک مــورد گزارش 
مى شود ، اگر مســائل دیگرى هست که ما اطالع 
نداریم باید گفته شود اما تأکید چندباره بر یک مورد 

مجلس االن چه مشکلى را حل مى کند!؟

ماجراى اعتیاد نماینده دوره هشتم چه بود؟
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شهردار خوانساراستعفا کرد
شوراى شهر خوانسـار با اسـتعفاى ابوالفضل توکلى 
شـهردار خوانسـار موافقـت کـرد. در پـى اسـتعفاى 
ابوالفضل توکلى شـهردار خوانسـار، ایـن موضوع در 
جلسه شوراى شـهر خوانسـار بررسـى و با استعفاى 
وى موافقت شد. شوراى شـهر خوانسار به دلیل لزوم 
اسـتمرار خدمت رسـانى به مـردم خوانسـار، مهدى 
احمدى مسئول حراست شـهردارى را با حفظ سمت 
به عنوان سرپرست شهردارى معرفى کرد. ابوالفضل 
توکلى به دلیل مسائل شخصى پنجشنبه دوم دى از 
مسوولیت خود در شـهردارى خوانسار اسـتعفا کرده 
است. شـوراى ششـم شـهر خوانسـار نوزدهم مرداد 
ابوالفضل توکلى را به عنوان شهردار این شهر انتخاب 
کرده بودند. ابوالفضل توکلى متولد سال 1360 متولد 
شـهر اصفهان شهردارى شـهر هاى زاینده رود، شهر 

سین برخوار و ایمانشهر را در کارنامه کارى دارد.

پروژه انتقال آب
 بن-بروجن لغو شود 

11 تشکل محیط زیستى اسـتان اصفهان 30 آذرماه 
سـال جارى در نامـه اى بـه حجت االسـالم ابراهیم 
رئیسـى رئیس جمهورى، لغـو پروژه انتقـال آب بین 
حوضـه اى از زاینـده رود بـه کارون موسـوم به طرح 
بن-بروجن و تخصیـص ندادن بودجه بـه این طرح 
در سال 1401 را خواستار شـدند. در نامه تشکل هاى 
محیط زیسـتى اسـتان اصفهان همچنین به دو برابر 
شدن بودجه طرح انتقال آب بن- بروجن و در مقابل 
بودجـه صفر احیـاى حوضـه پرچالش زاینـده رود در 

الیحه بودجه سال 1401 اشاره شده است.

دیدار مدیر آبفاى ورزنه
 با امام جمعه شهرستان

مدیر آب وفاضـالب منطقه با امام جمعه شهرسـتان 
دیدار کـرد. به گـزارش روابط عمومى آبفـاى ورزنه، 
حجت االسـالم و المسـلمین شیاسـى ضمن اشاره 
بـه اهمیت ویـژه آبرسـانى به مـردم، عملکـرد آب و 
فاضالب شـهر ورزنه را مطلوب ارزیابى کرد و خود را 
حامى و همراه پرسنل شرکت در اجراى این امر مهم 
دانست. قاسمى، مدیر آبفاى ورزنه با اشاره به وضعیت 
کمبود منابع آبى، تنها راه بـرون رفت از این بحران را 
مدیریت مصرف آب و فرهنگ سـازى مصرف بهینه 

آب دانست.

اصالح و توسعه 
در آبفا منطقه 5  

واحد بهـره بـرداري وتوسـعه فاضـالب منطقه پنج 
اصفهان اقدام به اجراي بیش از 431 متر لوله گذاري 
در اقطـار مختلف در سـطح منطقه کرد. بـه گزارش 
روابط عمومی آب وفاضالب منطقه 5 اصفهان، لوله 
گذاري خیابان هاي پنج آذر به طول97 متر با لوله به 
قطـر 200 میلیمتر پلـی اتیلن، خیابـان رزمندگان به 
طول 100 متر باقطر 600 میلیمتر پلی اتیلن، خیابان 
مینو به طول150 متر با اجراي لوله قطر 250 میلیمتر 
پلی اتیلن، خیابان شـهیدان کاظمی به طول 22 متر 
با اجراي لولـه به قطر 250 میلیمتر پلـی اتیلن، کوي 
استاد شهریار وکوي گل ها به طول 45 متر با اجراي 
لوله 250 میلیمتر پلی اتیلن وخیابان رباط به طول 17 
متر با قطر 250 میلیمتـر پلی اتیلـن در قالب اصالح 

وتوسعه به انجام رسید.

نیروگاه حرارتى اصفهان 
در مدار تولید 

نیروگاه حرارتى اصفهان 2 میلیارد کیلووات سـاعت 
انـرژى الکتریکى خالـص را تولیـد کرد و به شـبکه 
سراسرى برق کشـور تحویل داد. مدیرعامل نیروگاه 
حرارتـى اصفهـان گفـت: 304 میلیـون و 357 هزار 
کیلووات ساعت از این میزان در آذرماه تولید و به شبکه 
سراسرى منتقل شده است. عباس کریمى افزود: این 
میزان انرژى در حالى تولید شـده کـه واحد دوم 320 
مگاواتى شماره پنج بخارى براى تعمیرات اساسى از 

مدار تولید خارج شده است.

خبر

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان بیشترین 
مخاطرات اتفاق افتاده در اســتان را اعــالم کرد.منصور 
شیشــه فروش از تدوین طرح خطرپذیرى استان اصفهان 
خبر داد و اظهار کرد: امروز طرح هاى مطالعاتى در شــهر 
اصفهان با همکارى شهردارى و مراکز علمى و مطالعاتى 
در حال انجام اســت. طرح پهنه بندى فرونشست زمین و 
تعیین نرخ آن در شهر اصفهان، پهنه بندى خطر لرزه اى و 
زلزله در استان، ارزیابى ایمنى حریق در بازار و ابنیه تاریخى، 
هدایت و جمع آورى روان آب هاى سطحى و پیشگیرى و 
کنترل سیل در شــهر اصفهان از جمله این طرح ها است. 
وى اضافه کرد: الزام به بیمه ساختمان ها در برابر حوادث، 

استانداردسازى مصالح پایه و اصلى سازه اى، الزام به استفاده 
از مصالح استاندارد و باکیفیت، ترویج و تشویق به استفاده 
از فناورى هاى نوین و پایدار و ســاخت سازه هاى سبک، 
پایش و نظارت مســتمر بر ساخت وسازها، برخورد قانونى 
با ساخت وسازهاى غیر فنى و غیرمجاز در دستور کار است.

وى از خشک سالى و کم آبى، فرونشست زمین، آلودگى هوا، 
گردوغبار، تصادفات جاده اى و حریق به عنوان بیشــترین 
مخاطراتى نام برد که در استان اصفهان پیش آمده و گفت: 
در مورد هرکدام از این مخاطرات برنامه ها و الزامات اجرایى 
وجود دارد. همچنین دستگاه ها موظف اند کارکنان خود و 

جامعه متأثر را نسبت به حوادث آموزش دهند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هــاى دفاع مقدس 
استان اصفهان از تشــییع پیکر 20 شهید گمنام همزمان 
با دهه بصیرت(از 9 تا 19 دى) و تدفین آنها در هفت نقطه 

استان خبر داد.
سرهنگ پاسدار محمد رضایى افزود: در 2 سال گذشته بدلیل 
وجود کرونا نتوانسیتم برنامه ُمنسجم تشییع شهدا را بصورت 
استانى برگزار کنیم اما با تغییر رنگ بندى کرونایى در کشور 
و استان، دهه بصیرت امســال، اصفهان و شهرستان هاى 
آن میزبان پیکر تعدادى از شــهداى گمنــام دوران دفاع 

مقدس است.
وى افزود: از 7 تا 16 دى، 2 کاروان تشییع شهدا در استان و 

در 2 مسیر، تمام شهرستان هاى استان را پوشش مى دهند.  
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هــاى دفاع مقدس 
اصفهان تصریح کرد: 16 دى نیز همزمان با شهادت حضرت 
فاطمه(س) از ساعت 9 صبح از میدان بزرگمهر تا گلستان 
شهداى اصفهان، مراسم تشییع پیکر شهدا انجام خواهد شد.

وى با اشاره به تدفین شهداى گمنام در هفت نقطه استان 
بیان کرد: 13 شهید در پارك کوهستانى قائمیه، روستاى 
ُخرمنان در شهرستان تیران و کرون، مجموعه مسکونى 
منظریه شهرضا، شــهر کرکوند مبارکه، مجموعه صنایع 
هفت تیر مبارکه، شهر برُزك در کاشان و شهرستان آران و 

بیدگل تدفین خواهند شد.

20 شهید گمنام در استان 
اصفهان تشییع مى شود

6 مخاطره اصلى
 استان اصفهان 

استاندار اصفهان با بیان اینکه این شهر ایستگاه دوم 
دیپلماسى کشور است، گفت: محور توسعه استان بر 
مبناى گردشگرى و حرکت به سمت صنایع هایتک 

تعریف شده است.
سیدرضا مرتضوى در بیست و سومین جلسه علنى 
شوراى اسالمى شهر اصفهان، اظهار کرد:  در شهر 
و استانى زندگى مى کنیم که تنش آبى شدید دارد، 
لذا نگاه به روند حرکت و پیشرفت شهر باید مبتنى 

بر این شناخت باشد.
مرتضوى با بیان اینکه محور توسعه استان اصفهان 
بر مبناى گردشــگرى و حرکت به ســمت صنایع 
هایتک تعریف شده است، گفت: شهردارى مى تواند 
به عنوان پیشران، دستگاه ها را به این سمت و سو 
هدایت کند همچنین دعوت از بعضى سرمایه گذاران 
جهت سرمایه گذارى در مناطق مؤثر و مطالعه شده 

باید در محور برنامه هاى شهردارى و شوراى شهر 
قرار گیرد تا حداقل، بخش هتلینگ توسعه یابد.

وى با بیان اینکه اصفهان ایستگاه دوم دیپلماسى 
کشور اســت و هر مقامى به ایران ســفر مى کند 
عالقه مند به دیدن این شهر است، تصریح کرد: نگاه 
به راهبرد توسعه شهرى و صنایع هایتک باید مورد 

توجه قرار گیرد.
اســتاندار اصفهــان با اشــاره به اهمیــت حفظ 
بناهاى تاریخــى، گفت: اصفهان حــدود 1600 
ابنیه میراثى دارد که براى حفظ آنها باید به میراث 
فرهنگى واگذار شــود که با توجه بــه محدودیت 
منابع و اعتبارات معلوم نیســت چه سرنوشتى پیدا 
خواهد کرد؛ از این رو راهکار مناســب اســتفاده 
از توانمنــدى و ظرفیــت و مشــارکت بخــش

 خصوصى است.

مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشت اســتان اصفهان با بیان اینکه وضعیت رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در مدارس کامًال رضایت بخش نیست، گفت: تاکنون موردى 
از ابتالى جمعى به کرونا و پلمب یا تعطیلى مدارس به علت عدم رعایت پروتکل هاى 

بهداشتى نداشته ایم.
ســید مهدى میرجهانیان در مورد وضعیت رعایت پروتکل هاى بهداشتى در مدارس 
اظهار کرد: در مورد رعایت پروتکل هاى بهداشتى دستورالعمل هاى مشخصى وجود 
دارد، از جمله دستورالعمل صفر شش که قبًال توسط وزارت آموزش وپرورش به ادارات 
و مدارس ابالغ شده و براساس این دســتورالعمل بر رعایت پروتکل هاى بهداشتى در 

مدارس نظارت مى شود.
وى افزود: دســتورالعمل صفر هفــت نیز براى ما ابالغ شــده، اما بــراى ادارات کل 
آموزش وپرورش ابالغ نشده است. در مورد افرادى که واکسن نزده اند شرایط متفاوتى 
وجود دارد، چون براساس این دســتورالعمل دانش آموزان 12 تا 18 سالى که واکسن 
تزریق نکرده اند بدون انجام آزمایش پى ســى آر حق حضور در کالس هاى درس را 

ندارند.

میرجهانیان گفت: واقعیت این است که وضعیت رعایت پروتکل هاى بهداشتى کامًال 
رضایت بخش نیست و باال و پایین مى رود، زیرا متأســفانه برخى مدارس براى تهویه 
مصنوعى کالس ها نیاز به تجهیزاتى نظیر تهویه فضا یا تغییر فضاى فیزیکى کالس ها 
دارند که آموزش وپرورش بودجه الزم را براى خرید و تحقق آن ها ندارد، به همین دلیل 
در مدارس مجبورند پنجره هاى کالس ها را باز بگذارند، البته نوبت بندى و زمان بندى 
کالس ها رعایت مى شود، اما فاصله گذارى و حفاظت شخصى به ویژه استفاده از ماسک 
نیز کمى پستى وبلندى دارد، یعنى برخى جاها خوب است و رعایت مى کنند، اما برخى 

جاها رعایت نمى کنند.
وى گفت: تاکنون در اصفهان مشکل خاصى در مورد ابتالى جمعى به کرونا و تعطیل 
شدن کالس ها نداشته ایم، اما متأسفانه در برخى نقاط کشور ابتالى تعداد قابل توجهى 
از دانش آموزان در یک کالس اتفاق افتاده، اما در اصفهان تاکنون مشکلى نداشته ایم.

کارشــناس مرکز پیش بینى هواشناســى استان 
اصفهان با اشــاره به افت محسوس دما بین 5 تا 8 
درجه سانتیگراد و وقوع یخبندان، گفت: 28 شهر در 
این استان دماى زیر صفر درجه را تجربه مى کنند. 

آسیه آقایى  اظهار داشــت: کمینه دماى هواى 28 
شهر استان از جمله مناطق شرق و شمال اصفهان 
تا بامداد دوشنبه (امروز) به زیر صفر درجه مى رسد 
که بوئین و میاندشت با دماى 10 درجه سانتیگراد 

زیر صفر ســردترین نقطه استان است و پس از آن 
میمه، دولت آباد و فرودگاه اصفهان دماى8 درجه 

سانتیگراد زیر صفر را تجربه مى کنند. 
کارشــناس مرکز پیش بینى هواشناســى استان 
اصفهان گفت: افت محسوس دما بین 5 تا 8 درجه 
سانتیگراد و وقوع یخبندان تا ابتداى روز چهارشنبه 
هشتم دى ماه در بســیارى از مناطق به ویژه نیمه 

شمالى استان محتمل است.

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از دستگیرى 
3 نفر که در ســاعات پایانى شــب اقدام به تخریب 
5 دستگاه خودرو پارك شده در کنار خیابان کرده و 

متوارى شده بودند خبر داد.  
سرهنگ حمیدرضا اکبرى بیان داشت: ساعت 23 
دوم دى ماه ماموران کالنترى 18 فرماندهى انتظامى 
شهرستان اصفهان با اعالم مرکز فوریت هاى پلیسى 
110 مبنى بر ایجاد خسارت به خودروهاى پارك شده 

در خیابان بالفاصله در محل حضور یافتند.
وى افزود: در بررسى هاى صورت گرفته مشخص 
شد تعداد 5 دستگاه خودرو در محل تخریب شده و 
عامالن این تخریب قبل از حضور ماموران از صحنه 

متوارى شدند.
فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان گفت: ماموران 
پس از انجام تحقیقات علمــى و تخصصى و جمع 
آورى آثار و مدارك بجا مانده دریافتند که متهمان به 

وسیله یک دستگاه خودروى پژو پارس مسروقه در 
این محل تردد داشتند که بالفاصله تعقیب خودروى 

مذکور در دستور کار قرار گرفت.
این مقــام انتظامى بیان داشــت: تحقیقات در این 
خصوص ادامه داشت تا اینکه خودروى متهمان در 
یکى از خیابان هاى شهر اصفهان توسط واحدهاى 
گشت انتظامى مشــاهده شــد که با اقدام به موقع 
و ضربتى مامــوران خودرو متوقــف و 3 نفر در این 
عملیات دستگیر و در بازرســى از خودرو نیز 3 تیغه 

قداره کشف شد.
سرهنگ اکبرى، با بیان اینکه متهمان انگیزه خود از 
تخریب خودروها را خصومت شخصى با مالکان آنها 
عنوان کردند اظهار داشت: دراین خصوص پرونده 
تشکیل و افراد دستگیر شده به اتهام سرقت خودرو 
و تخریب خودروهاى شــهروندان به مرجع قضائى 

تحویل داده شدند.

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
ضمن تکذیب برگزارى تور شکارچیان خارجى در این 
استان براى شکار قوچ اصفهان، گفت: امسال تاکنون 

هیچ مجوز شکارى صادر نشده است.
یک شرکت بین المللى گردشگرى شکار در جمهورى 
آذربایجان که 12 سال است با همکارى یک شرکت 
گردشگرى ایرانى شکارچیان خارجى در کشورمان 
تور شــکار برگزار مى کند، مدعى باز شــدن دوباره 
زیســتگاه هاى ایران به روى شکارچیان آمریکایى 

شده است.
مدیرعامل این شرکت با ابراز خرسندى از اینکه سفر 
شکارچیان آمریکایى به ایران، بار دیگر میسر شده 

اعالم کرد که تورهاى شــکار در ایران از فوریه تا 6 
مارس (بهمن و اسفند) براى شکار قوچ کرمان، قوچ 

اصفهان و کل ایرانى، برگزار خواهد شد.
در همین پیوند مرتضى جمشــیدیان فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان اظهار داشت: 
امسال تاکنون مجوز شکارى در استان صادر نشده 
اســت و اصًال صحبتى مبنى بر پروانه شکار صادر 

کردن نبوده است.
او افــزود: مطالب انتشــار یافته مبنــى بر حضور 
شکارچیان خارجى براى شکار قوچ اصفهان صد در 
صد کذب است و البته هیچ گونه مجوزى شکارى نیز 

در سال جارى در استان اصفهان صادر نشده است.

اصفهان ایستگاه دوم دیپلماسى کشور است

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان:

ابتالى جمعى دانش آموزان به کرونا 
نداشته ایم

28 شهر استان اصفهان یخ مى زند

دستگیرى عامالن تخریب خودروى شهروندان

برگزارى تور شکارچیان خارجى
 در اصفهان تکذیب شد

رئیس مرکز فوق تخصصى کودکان امام حســین(ع) 
اصفهان با بیــان اینکه در اصفهان بیشــترین میزان 
سرطان کودکان در کشور را داریم، افزود: تقریبًا روزى 
یک سرطان کودك عمل مى کنیم و یک روز در میان 

سرطان خون در اصفهان داریم.
مهرداد معمارزاده در گفت وگو با ایســنا، از بیمارستان 
کودکان امام حسین(ع) به عنوان یک پروژه خیرساز یاد 
و اظهار کرد: حدود 30 سال قبل آیت ا... فقیه ایمانى، 
ساخت این مجموعه را شروع کرد، اما سال ها متوقف 
بود، تا اینکه 11 ســال پیش دانشــگاه علوم پزشکى 
اصفهان تصمیم گرفت این پــروژه را دوباره فعال و به 

مرکز درمان کودکان تبدیل کند.
وى بابیان اینکه بیمارســتان کودکان امام حسین(ع) 
اکنون بزرگ ترین بیمارستان خیرساز در حال احداث در 
کشور است، گفت: با تکمیل این پروژه یک بیمارستان 
500 تخت خوابى براى کودکان خواهیم داشت که در 

هیچ کجاى کشور وجود ندارد.
رئیس بیمارستان امام حســین(ع) با اشاره به اینکه در 
حال حاضر 200 تخت براى کودکان داریم، یادآور شد: 
منصورى از خیرین سالمت شروع به احداث ساختمانى 
در کنار این بیمارستان کرد که حدود 76 درصد پیشرفت 
دارد، اما این پروژه با فوت ایشــان براثر ابتال به کرونا 
متوقف شــد، به همین دلیــل از بخش هاى مختلف، 
خیرین و مردم دعوت مى کنیم کمک کنند ساخت این 

مجموعه به پایان برسد.
وى در ادامه با بیان اینکه در اصفهان بیشترین میزان 
سرطان کودکان در کشور را داریم، افزود: تقریبًا روزى 

یک سرطان کودك عمل مى کنیم و یک روز در میان 
ســرطان خون در اصفهان داریم، به همین دلیل نیاز 
به یک ســاختمان مجهز و بخــش رادیوتراپى ویژه 
کودکان داریم که در صورت مشارکت خیرین و مردم 
مى توانیم در 30 هزار مترمربع زمینى که توســط خود 
مردم خریدارى و به بیمارســتان اهدا شده است، یک 

بیمارستان تخصصى سرطان کودکان احداث کنیم.
معمارزاده به فراهم بودن بســتر احداث بیمارســتان 
تخصصى سرطان کودکان با زیربنایى بالغ بر 25 هزار 
مترمربع اشــاره و اظهار کرد: با ساختن این مجموعه 
امکان افزایش تخت هاى ویژه کودکان تا 800 تخت 

نیز وجود دارد.
رئیس مرکز فــوق تخصصى کــودکان حضرت امام 
حســین(ع) بابیان اینکه در حال حاضر 650 نفر نیرو 
داریم، خاطرنشان کرد: اگر ساختمان مرحوم منصورى 
شــروع به کار کند، هزار نیــروى جدیــد مى توانیم 
به کارگیرى کنیم و اگر ساختمان سرطان ساخته شود، 
هزار نیروى جدید دیگر نیاز خواهیم داشت، درحالى که 
کل جوانان شرق اصفهان در اثر بى آبى بیکار شده اند 
سه هزار نفر هستند و ما مى توانیم شهر را با پروژه هایى 
نجات دهیم که وابسته به آب نباشد، اما اگر بخواهیم 

صنایع آب بر احداث کنیم وضعیت شهر بدتر مى شود.
وى با اشــاره به اینکه اکنون از 32 اســتان کشــور و 
کشــورهاى همســایه بیمار پذیرش مى کنیم، تأکید 
کرد: با تکمیل پروژه هاى بیمارســتان امام حسین(ع) 
مى توانیم گردشگرى سالمت را توسعه داده و اشتغال 
پایدار ایجاد کرده و پاســخگوى نیازهــاى داخلى و 

منطقه اى باشیم.
معمار زاده یادآور شد: طى 10 سال گذشته 160 هزار 
بیمار در این بیمارستان بسترى کرده ایم که حداقل 43 

هزار نفر آن ها از استان هاى دیگر بوده است.
رئیس مرکز فــوق تخصصى کــودکان حضرت امام 
حســین(ع) بابیان اینکه اگر خیرین وارد میدان شوند 
مى توانیم این بیمارستان را به بیمارستان مادر و کودك 
تبدیل کنیم، افزود: با مشــارکت خیران ســاختمان 
منصورى تا اول تیرماه ســال آینده به اتمام مى رسد و 
بعد از آن ساختمان تخصصى سرطان را به عنوان نقطه 
امیدى براى تمام کودکان سرطانى کشور خواهد بود. 
بعد از تکمیل این دو پروژه، قصد داریم ساختمانى براى 
مادران پرخطر بسازیم  که در ماه هاى آخر باردارى نیاز 

به مراقبت هاى خاص دارند.
معمارزاده اعتبار مورد نیاز براى تکمیل پروژه مرحوم 
منصورى را 90 میلیــارد تومان اعالم کــرد و افزود: 
تاکنون 247 میلیارد تومان براى این پروژه هزینه شده 
اســت. همچنین برآوردمان براى ساخت هر مترمربع 
ســاختمان ســرطان 20 تا 25 میلیون تومان است و 
بیمارستان مادر حدود 300 میلیارد هزینه خواهد داشت.
رئیس مرکز فــوق تخصصى کــودکان حضرت امام 
حســین(ع) بابیان اینکه در صورت مشارکت خیرین، 
این مجموعه ظرف 5 سال آینده راه اندازى خواهد شد، 
گفت: اگر منابع تأمین شود ساختمان منصورى تا اول 
تیرماه، بیمارستان سرطان ظرف حدود 2 سال و مرکز 
مادران پرخطر حدود یک سال تکمیل شده و در اختیار 

مردم قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز فوق تخصصى کودکان امام حسین(ع):

اصفهان بیشترین میزان سرطان 
کودکان را در کشور دارد 
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رئیس صداوســیما چندى پیش از بازگشــت چهره هاى محبوب 
به تلویزیون خبر داد؛ صحبت هاى بهرام شــاه محمدلو بعد از این 
همه مدت، شاید در راســتاى این اتفاقات جدید در برنامه سازى و 

سریال سازى باشد.
برخى صداها، تصاویر و آواهاى موسیقى چنان در تار و پود ذهن و 
روح تنیده مى شود که یک تلنگر کوچک از آنها معجونى مى سازد 
براى سفر به  زمان و شکســتن قید زمان و مکان. شخصیت هاى 
مطرح و محبوب زیــادى در میان هنرمندان مــان وجود دارند که 
یا برنامه ســازى هاى موفقیت آمیزى داشــته اند و یا سریال هاى 
خیابان خلوت کن؛ یکى از این ماندگارها، نامش «آقاى حکایتى» 
است. کار «زیر گنبد کبود» او از دهه 1370 به بعد دیگر ساخته نشد 
و فقط ســیما، هرازچندگاهى در قالب آیتم از آن رونمایى مى کند. 
برنامه اى که مجرى آن با شــالى تیره بر گردن، مى ایستاد و براى 
مخاطبان تلویزیون قصه مى خوانــد. حکایت هایى که هیچ وقت 

قدیمى نمى شود! 
او بعد از مدت ها دورى، به برنامه تلویزیونى“بســته پیشنهادى“ 
آمد و از بازگشــت کاراکتر ”آقاى حکایتى“ به تلویزیون خبر داد. 
او درباره اینکه از دهه 1370 به بعد این برنامه ســاخته نشد، گفت: 
شرایط ایجاب نکرد و به دالیل مختلفى نتوانستیم سرى جدیدى از 
برنامه  "زیر گنبد کبود" روى آنتن داشته باشیم. امیدوارم که بتوانم 
هرچه زودتر «آقاى حکایتى» را دوباره در تلویزیون داشته باشیم. 
این روزها جّدى به این نکته مى اندیشم که کارى متفاوت با شرایط 
روز و حتى استفاده از ظرفیت هاى گذشته و البته شرایط مالى خوب 
قصه سازى و قصه ســرایى را براى بچه هاى امروز، گذشته و فردا 

داشته باشیم. 
این چراغ سبز را بهرام شاه محمدلو در حالى روشن کرد که چندى 

پیش پیمان جبلى درباره انتظارات و مطالبات مردم براى برگرداندن 
چهره هاى محبوب بــه تلویزیون گفته بود: تمامى ســرمایه هاى 
انســانى ما براى مان مهم و عزیزند و جاى شــان براى همیشه در 
رسانه ملى باز خواهد بود. اما اینکه در دوره تحولى جدید، در ارتباط 

با چهره ها امیدوارم بتوانیم صیانت خوبى از چهره ها داشته باشیم.
این همان نکته اى اســت که بســیارى منتظرش هستند؛ چرا که 
هم در قصه پردازى و قصه سرایى و هم برنامه سازى براى کودك، 
تلویزیون خأل جّدى دارد. البته چندى پیش گیتى خامنه "دســت 
کى باال" را روى آنتن داشــت و به نوعــى قصه گویى مى کرد و یا 
شخصیت هایى مثل «خاله سارا» این کار را در شبکه کودك انجام 
دادند اما هیچ وقت آن ماندگارى اتفاق نیفتاد. در رادیو، مریم نشیبا 
«شب بخیر کوچولو» را روى آنتن دارد و جزو کارهاى ماندگار رسانه 

ملّى در حوزه قصه گویى و قصه سرایى به شمار مى رود. 
نکته اى که بهرام شاه محمدلو در جریاِن این گفت وگو به آن اشاره 
کرد، ایده پردازى و اندیشه و تأمل روى متن و سناریو بود. نکته اى 
که این روزها کمتر برنامه ســازان به آن توجه دارند. او گفت: چند 
ماهى ایده قصه گویى را مورد بررسى قرار دادیم و این طور نبود که 
به سرعت بدست آید. ما دنبال این بودیم که قصه را طورى بگوییم 
که هم حالت قصه گفتن داشته باشد و هم شکل و شیوه هاى متفاوت 
انتقال آن براى مان حائز اهمیت بود. در وهله بعدى اینکه از جایى 
الگوبردارى نکردیم که همه چیز بکر و دست اول باشد. اعتقاد دارم 
اگر این برنامه به جایى رســید و در دل مخاطب نشست، به خاطر 
آن توجه به نو بــودن و دنبال کیفیت رفتن بود. ایرج طهماســب، 

کارگردان سرى اول بود و به اتفاق کار را جلو بردیم.
او همچنین بــه ناگفته  هایى اشــاره کرد که یکــى از آنها بحث 
خوانندگى آقــاى حکایتى و یکى هم کاندیــداى زیادى که براى 

این کاراکتر وجود داشــت و به یک باره تصمیم گرفته شد بهرام 
شاه محمدلو این نقش را بازى کند. شاه محمدلو ماجرا را این گونه 
تعریف کرد: بسیارى هنوز فکر مى کنند خودم تیتراژ را خواندم اما 
صداِى من نبود؛ صداى حمید غالمعلى اســت. در شــکل گیرى 
شــخصیت آقاى حکایتى هم باید بگویم که روزها منتظر بودیم تا 
از میاِن گزینه هاى مختلف، یک نفر را به عنوان «آقاى حکایتى» 
معرفى کنیم. چهره هاى شاخصى آمدند و نشد. چون این کاراکتر 

باید هویتش پیدا مى شد و هویت آن در قصه گویى بود. 
او گفت: نگران شده بودیم تا اینکه یکى از عوامل کار پیشنهاد داد تا 
در تمرین من «آقاى حکایتى» بشوم. من جاى آقاى حکایتى متن 
را خواندم و هنوز این شخصیت پیدا نشده بود. من نه تمرین کردم 

و نه حفظ کردم آقاى طهماسب مى گفت یک برنامه ضبط کنیم تا 
ببینیم چه مى شود. گریم شدم و لباسى پوشیدیم و در دفتر اندیکاتور 
قصه اى را با ماژیک نوشتم و به عنوان کتاب قصه جلوى خودم قرار 
دادم. وقتى این قسمت تمام شــد به من گفتند عالى شد. هنوز هم 
مى گفتم بقیه را با کســى دیگر بگیریم. اما همه گفتند این همان 
«آقاى حکایتى» است. به این ترتیب این شخصیت شکل گرفت. 

به نظر مى رسد با این چراغ ســبز «آقاى حکایتى»، بتوان منتظر 
حضور برخى از هنرمندان کاربلــد و توانمند و محبوب را دوباره در 
رسانه ملّى شاهد باشیم. باید دید بستر این بازگشت به چه صورت 
فراهم خواهد شد و کدام یک از این برنامه سازان و سریال سازان و 

آثارشان را روى آنتن رادیو و تلویزیون خواهیم داشت.

چهره هاى محبوب و خاطره انگیز به تلویزیون باز مى گردند؟

 اولین گزینه؛ آقاى حکایتى
پخش «خنداننده شو3»

 از امشب 

بازیگر سریال «یوسف پیامبر (ع)»:

از پس هزینه هاى زندگى 
بر نمى آیم

رامبد جوان اعــالم کرد به دلیل طول کشــیدن 
مراحــل آماده ســازى بخــش اول مســابقه 
"خنداننده شو3" زمان پخش به این هفته موکول 

شده است.
قرار بود برنامه افتتاحیه مسابقه استندآپ کمدى 
«خنداننده شو» روز سه شنبه 30 آذرماه، همزمان 
با شــب یلدا آغاز شــود و قرار بود در شــب هاى 
چهارشــنبه و پنجشــنبه، بخــش اول رقابــت 
کمدین ها روى آنتن برود که رامبد جوان به عنوان 
کارگردان و مجرى برنامه اعالم کرد به دلیل طول 
کشیدن مراحل آماده ســازى بخش اول مسابقه 
قرار شد از دوشنبه ششم دى ماه، مرحله مقدماتى 

«خنداننده شو 3» آغاز  شود.
در این فصل بیست شــرکت کننده در چهار گروه 
در مرحله مقدماتى با یگدیگــر رقابت مى کنند و 
در نهایت یک شــرکت کننده با راى داوران، سه 
شرکت کننده با راى مردمى به مرحله بعد مى روند و 
یک شرکت  کننده هم با راى داوران حذف مى شود.

حســن معجونــى، امیرمهــدى ژولــه و رامبد 
جــوان،  «خنداننده شــو3» را داورى مى کننــد.  
«خنداننده شو3» از دوشــنبه تا پنجشنبه ساعت 

23 در شبکه نسیم روى آنتن مى رود.

جعفر دهقان پیرامون آخریــن فعالیت هاى خود 
در عرصه بازیگرى گفت: در حال حاضر مشغول 
بازى در سریال «شــب بیدار» به کارگردانى رضا 
ابوفاضلى و تهیه کنندگى على مهام هستم، این اثر 
همچنان در حال فیلمبردارى است و بعید مى دانم 

که پروژه امسال به پایان برسد. 
بازیگر سریال «یوسف پیامبر (ع)» پیرامون تاثیر 
دوران کرونا بر بازیگران اضافه کرد: متاسفانه کرونا 
همه چیز را مختل کرده بود، بازیگران پیشکسوت 
قبل از کرونا هم وضع خوبى نداشــتند به همین 
دلیــل در زمــان اوج کرونا به دلیل مشــکالت 
معیشــتى ســر پروژه ها مى رفتند و با جان خود 

بازى مى کردند. 
بازیگر سریال «یوسف پیامبر (ع)» درباره وضعیت 
بد معیشت بازیگران در سال گذشته تاکنون تاکید 
کرد: من مى توانم ســاعت ها درباره مشکالت و 
مصیبت هاى وارده بر بازیگران صحبت کنم، اما 
واقعًا گفتنش وقتى هیچکس برایش مهم نیست 
چه دردى را دوا مى کند، هیچکس صداى مظلوم 
بســیارى از بازیگران مخصوصا پیشکسوتان را 

نمى شنود.
وى در همین رابطــه ادامه داد: قــرار بود حقوق 
بازنشســتگى بازیگــران افزایش پیــدا کند، اما 
متاســفانه در حال حاضر من به عنوان بازیگرى 
قدیمى کمترین حقوق را دریافت مى کنم. چرا هیچ 
مســئولى در این مدت حال بازیگران را نپرسیده 
است، آیا اصال مى دانند بسیارى از بازیگران ما در 

چه شرایط بدى زندگى مى کنند.
وى ادامــه داد: شــاید همــه فکــر مى کنند که 
هنرمندان وضعیت مالى خوبى دارند، اما به واقع به 
جز عده انگشت شمارى اکثر هنرمندان وضعیت 

مالى بدى دارند.
وى با اشاره به تعریف نشدن درست بازیگرى به 
عنوان یک شغل در سینما ایران ادامه داد: باور کنید 
که بازیگرى یک شغل است، اما نمى دانم چرا این 
شغل هیچگاه به درستى تعریف نشــده تا بتواند 
داراى مزایاى خاص خود شود، در حال حاضر من 
بازنشسته هستم، اما باور کنید حقوقم پول بنزین 
ماشینم را هم تامین نمى کند، تا چه زمانى ما باید 
از وضعیت موجود گالیه کنیم و هیچکس هم به 

حرفمان گوش نکند؟
دهقان خاطرنشان کرد: به شــخصه یک بازیگر 
بازنشســته هســتم، اما وقتى از پس هزینه هاى 
زندگى بر نمى آیم مجبورم تا جایى که توان دارم 
بازى کنم، امیدوارم وضعیت فعلى تمام شــود تا 

بتوانیم حداقل کار کنیم.

امین زندگانى در بحبوحه روزهاى کرونایى نمایشنامه «رویا در شب نیمه تابستان» 
اثر شکسپیر را دست گرفت تا آن را بعد از تمرین هایى طوالنى با هنرجویان جوانش 
روى صحنه بیاورد. حاال یک سال و اندى از شروع تمرین هاى این نمایش مى گذرد 

و این اثر نمایشى به زودى روى صحنه مى رود.
اجراى «رویا در شب نیمه تابســتان» اولین تجربه کارگردانى زندگانى در تئاتر 
نیست. سال 73 جوانکى ریز نقش درباره مبلغ کمک هزینه اجراى خود با دبیر وقت 
جشنواره تئاتر فجر گفتگو مى کرد اما دبیر جشنواره، باورش نمى شد که این پسر 
جوان قرار است نمایشنامه «به من دروغ بگو» نوشته نصرا... قادرى را در بخش 
مسابقه جشنواره تئاتر فجر روى صحنه بیاورد. آن هم با حضور ده بازیگر. به هر 
حال این نمایش در آن مقطع روى صحنه رفت و با استقبال تماشاگران رو به رو 
شد ولى امین زندگانى در سال هاى بعد بیشتر به عنوان بازیگر، مشاور، تهیه کننده 

و سرپرست گروه اجرایى در تئاتر حضور داشت.
او حاال بعد از ســال ها بار دیگر در فضاى کارگردانى قرار گرفته اســت . هرچند 

خودش مى گوید حضورش بیشتر جنبه معلمى دارد تا کارگردانى.
زندگانى از سیزدهم همین ماه نمایش «رویا در شــب نیمه تابستان» اثر ویلیام 

شکسپیر را با حضور 25 هنرجوى جوان در تهران روى صحنه مى برد.
او با ارایه توضیحاتى درباره روند آماده ســازى این نمایــش مى گوید: خدا خیلى 
دوست مان داشت که در مدت تمرین این نمایش هیچ یک از اعضاى گروه درگیر 

بیمارى نشد و هیچ تلفاتى نداشتیم.
زندگانى که یک ســال و اندى اســت تمرین این نمایــش را آغاز 

کرده، ادامه مى دهد: این نمایــش را به صورت کارگاهى و با تکیه 
بر توانمندى هنرجویــان خودم در آکادمــى بازیگرى 

سینمایش تمرین کرده ایم. البته در این مدت به دلیل 
تعطیالت پى در پى کرونایى آســیب بسیار دیدیم و 
متاسفانه بعضى از اعضاى گروه، امکان همراهى با ما 
را نیافتند و در این اجرا حضور ندارند ولى خوشبختانه 
هیچ یک از اعضا، درگیر بیمارى نشــدند و از این 

جهت خدا خیلى دوست مان داشت. 
زندگانى درباره بازنویسى متن شکسپیر هم توضیح 
مى دهد: به خط کلى متن وفــادار بوده ایم ولى به 
نوعــى آن را طراحى کردیم که مناســب اجراى 
هنرجویان جوان باشد. البته این به معناى آن نیست 
که کار را خیلى ساده و دم دســتى کرده ایم اما از 
آنجاکه اجراى کامل نمایشنامه شکسپیر، طوالنى 
مدت مى شد، متن را موجز کرده ایم و بعضى جاها 
را هم متناسب با فرهنگى خودمان آداپته کرده ایم. 

امین زندگانى از کارگردانى یک نمایش با هنرجویانش مى گوید
خدا خیلى دوستمان داشت که تلفاتى نداشتیم
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دنیل کریگ احتمال  ســاخته شــدن جیمز باند در قالب 
دنباله هاى جانبى آنالین را به باد انتقاد گرفت. آخرین بازیگر 
نقش جیمز باند گفته است جیمز باند مناسب تماشا کردن 

روى گوشى هاى موبایل نیست.
در حالى که ماه سپتامبر آمازون کمپانى مترو گلدوین مایر 
را که در چند دهه گذشته تولید کننده فیلم هاى باند بوده، 
به مبلغ 8/45  میلیارد دالر خریــد، اکنون بازار احتماالت 

پیرامون عواقب این مساله داغ شده است.
بر مبنــاى این قــرارداد اکنون غــول آمــازون با همه 
تکنولوژى اى که در اختیــار دارد یکــى از مالکان همه 
ادامه هاى جیمز باند اســت. حدود یک ماه پیش نشریه 
«ســان» این احتمال را طرح کرد که آمازون قصد دارد تا 
ادامه هایى به سبک فیلم هاى مارول براى اکران آنالین 

بر مبناى شخصیت باند تولید کند.
با این حال «ائون پروداکشنز» که روساى فیلم هستند و 
امتیاز ساخت 007 را در اختیار دارند با این تغییرات مخالفت 
کرده اند. حاال دنیــل کریگ نیز در مصاحبه با «ســان» 
مخالفت خود با تولید چنیــن مجموعه هایى بیان کرد و 
گفت جیمزباند چیزى نیســت که بخواهى روى موبایل 

تماشا کنى.
کریگ که براى آخرین بــار در جدیدترین فیلم جیمز باند 
یعنى «زمانى براى مردن نیست» بازى کرد، گفت: تماشاى 
این فیلم در ســینما یکى از بهترین اتفاق هایى است که 

مى تواند رخ دهد. فیلم هاى باند باید همین طور دیده شود.
وى در ادامه افزود: این فیلم ها روى گوشى موبایل چندان 
خوب دیده نمى شــوند. باید در سینماهاى آیمکس آنها را 
دید. روى پرده 30 فوتى عالى است. این فیلم ها یک رویداد 
خانوادگى هستند و موجب مى شوند خانواده با هم بیرون 
برود. تا وقتى چنین فیلم هایى ساخته شود، سینما فرصتى 

براى ادامه بقا خواهد داشت.
«زمانى بــراى مردن نیســت» دومین فیلــم پرفروش 
هالیوودى امســال اســت و از اوایل پاییز که اکران شده 

تاکنون 596 میلیون پوند 
(774 میلیون دالر) 

در سراســر دنیا 
فروخته است.

«جیمز باند» را نباید 
روى موبایل دید! 

6تاکنون 596 میلیون پوند 
(774 میلیون دالر) 

در سراســر دنیا 
فروخته است.

■■■

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: در سینما رسیدن به شهرت و ثروت بخشى 
از وجود انســان را قربانى مى کند. آدم ها مجبورند بخشى از وجودشان را 
شاید به قیمت ارزانى بفروشــند تا به شــهرت و ثروت برسند که بعدها 

پشیمان شوند.
برنامه «رخ به رخ» این بار میزبان نادر فالح بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون 
بود. او در این برنامه به انرژى فراوانى که در سینما گذاشته اشاره کرد، او 
بیشتر از خود نقد کرد تا تعریف و بازیگرى را ارزشمند دانست اگر بازى در 

آثارى باشد که به مفاهیم عمیق انسانى مى پردازند.
بنا بر این گزارش، در ابتداى این برنامــه نادر فالح اظهار کرد: چهره من 
گریم خور خوبى دارد. گاهى خودم و حتــى گریمور از این همه تغییر من 
پس از گریم تعجب مى کنیم. همه طراحى هاى گریمم را دوســت دارم 
اما در سریال عقیق که چشــم مرا کور کرده بودند، این طراحى، کاراکتر 
جذابى را برایم ساخته بود. در سریال جشن ســر برون که تا چند وقت 
دیگر روى آنتن مى آید هم مجید اسکندرى گریم بسیار خوبى برایم 

طراحى کرده اند.
او در ادامه به خاطره اى در زمینه گریم اشاره کرد و گفت: در زمان 
فیلمبردارى سریال عقیق که ناچار بودم سبیلم را که از قضا سبیل 
پهنى هم بود را حفظ کنم با خانمم ســوار اتوبوس شده بودیم، یک 
خانم سوار شد و شروع کرد به بد و بیراه گفتن به من کرد که مگر دوره این 

نوع سبیل گذاشتن نگذشته و این چه قیافه اى هست؟

بازیگر « ســد معبر» در ادامه بیان داشت: من در ســینما خیلى انرژى 
گذاشتم، درسش را تا فوق لیسانس خواندم و سال ها تئاتر بازى کردم از این 
پشیمانم که چرا این قدر انرژى گذاشتم در جایى که تالش من دیده نشد. 
اینکه مى گویم اگر برگردم عقب شغل دیگرى را انتخاب مى کنم به این 
خاطر است که االن دریچه هاى دیگرى براى من باز شده که فکر مى کنم 
براى آنها وقت گذاشتن ارزشش بیشتر از وقت گذاشتن براى سینماست.

فالح در ادامه به جایزه اى که از او دریغ شــده اشــاره کرد و گفت: من از 
جوانى با فیلم «چند کیلو خرما براى مراسم تدفین» شروع کردم و سال ها 
فاصله افتاد تا ایفاى نقش در فیلم «چند متر مکعب عشق» که باید براى 

آن جایزه مى گرفتم.
بازیگر «النتورى» تاکید کرد: اینکه انســان مجبور باشــد در بازیگرى 
خودش را اثبات کند و به شهرتى برســد و در این مسیر کارهایى را قبول 
کند که در باور و عقیده اش نیست این زیان آور است و من به این وجه آن 
نقد دارم. بگذریم از این مبحث چون دوست ندارم نق بزنم. اینکه قبال هم 
گفته ام که اگر 20 سال پیش بود به جاى بازیگرى کتابفروشى را انتخاب 

مى کردم به خاطر یک گوشه آن بود.
فالح در ادامه گفت: من جنس بازى دنزل واشنگتن را خیلى دوست دارم. 
عالقه دارم در سینمایى خارج از سینماى ایران هم بازى کنم اما هم اینکه 
زبان بلد نیستم و هم اینکه استانداردهاى بازیگرى جهانى متفاوت است 

ولى بالخره همه دوست دارند درفضاى گسترده ترى کار کنند.
بازیگر «خط ویژه» گفت: قدرت اینکــه دیگران را آرام کنم را دارم. همه 
نقش هایم را دوست دارم اما این نقشــى که اواخر در سریال «جشن سر 
برون» بازى کرده ام خیلى جنبه هاى متناقض و عجیبى دارد. کاراکتریست 

که من دوستش دارم و فکر مى کنم مردم هم دوستش داشته باشند.
این بازیگر گفت: من از پرواز نمى ترسیدم اما یک بار هواپیما مجبور شد 
ارتفاعش را به ســرعت کم کند و از آن روز فوبیاى پرواز پیدا کردم. یکى 
از جذابیت هاى ســفر خوردن غذاهاى محلى و بومى است. من اگر سه 
ماه مجبور باشــم یک غذا را بخورم نان سنگک و پنیر لیقوان و سبزى را 

انتخاب مى کنم.

مجید مظفرى، بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر، با حضور در برنامه 
«چهل تیکه» شبکه نسیم، از خسرو شکیبایى گفت و با ذکر یک 
خاطره، از دوستى خودش با او یاد کرد. مظفرى از روزى گفت که 
با خسرو شکیبایى در دوران جوانى، قالیچه کهنه مادر او را براى 
قرض گرفتن پول، نزد بانک، گرو گذاشتند. او، خاطره خود را این 

گونه تعریف کرد:
«یک روز زمستان رفتیم خانه خســرو، مادرش زیر کرسى بود و 
ما رفتیم تو یک اتاق دیگر و شروع کردیم به حرف زدن. یک باره 
خسرو گفت فردایش قرار است برود مهمانى یا مهمانى بدهد (یادم 
نیست) و هیچ پولى ندارد. با هم فکر کردیم برویم از امور مالى اداره 
تئاتر، مساعده بگیریم یا ... که یک هو یاد بانک رهنى (کارگشایى) 
افتادم که روبه روى خانه خسرو در خیابان مولوى بود. پیشنهاد دادم 
یک قالیچه کهنه را از خانه برداریم و در آن شعبه گرو بگذاریم و 
در ازایش پول بگیریم. پسر رییس آن بانک، آشناى من بود. به او 
زنگ زدم تا به پدرش سفارش ما را بکند تا 200 تومان به ما بدهد. 
با خسرو، قالیچه را زدیم زیر بغل و بردیم بانک که 150 تومان به 
ما دادند؛ 100 تومان را خسرو برداشت و من هم 50 تومان؛ قرار 
شد سر برج حقوق بگیریم و برویم قالیچه را از گرو دربیاوریم.  خدا 
بیامرزد مادر خسرو را که پس از آن بارها مى پرسید این قالیچه کو؟ 

و خسرو جواب مى داد کثیف بود و داده ام تا بشورند.»

خاطره مجید مظفرى
 از گرو گذاشتن قالیچه
 مادر خسرو شکیبایى 

نادر فالح:
به گذشته برگردم بازیگرى را انتخاب نمى کنم
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سرمربى نام آشناى تیم ملى مصر این روزها در این کشور با 
حاشیه هاى زیادى رو به رو شــده و در جدیدترین خبر یکى 
از خبرنگاران مطرح ورزشــى مصر، کارلــوس کى روش را 
«دیکتاتور» نامیده و گفته: «کى روش نگاه باال از پایین در تیم 
ملى مصر دارد و قصد دارد محمد شریف(مهاجم االهلى) را 
نابود کند. خط زدن این بازیکن دیوانه کننده است.» البته این 
تنها خبرسازى این سرمربى پرتغالى در مصر نبوده؛ او قرار بوده 
اردوى تیم ملى این کشور را براى آماده شدن در رقابت هاى 
انتخابى جام جهانى 2022 از 28 دسامبر آغاز کند اما به دلیل 
تعطیالت کریســمس اردو را به تعویق انداخته و فدراسیون 
مصر با این اقدام کى روش مخالفت کرده و حاال اختالفات 

بین طرفین باال گرفته است.

کى روش، دیکتاتور است
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مهدى ترابى، ســتاره سرخپوشــان با دریافت سه اخطار، در 
آستانه محرومیت قرار دارد. نکته عجیب اینکه دو اخطار او در 
بازى استقالل و صنعت نفت به دلیل آنچه تمارض و اعتراض 
نامیده شد، به ثبت رسید تا یکى از خوش اخالق ترین بازیکنان 
پرسپولیس، سه کارته شود. ترابى در آخرین دقایق بازى تیمش 
با ذوب آهن، برخوردى بــا بازیکن حریف در محوطه جریمه 
داشت که باعث سرنگونى او شد و معتقد به پنالتى بود اما پس 
از اینکه داور پنالتى نگرفت، اعتراض کوتاهى را به سیدعلى 
انجام داد که خیلى زود و از ترس اینکه اخطار چهارم را نگیرد و 
محروم نشود، به این اعتراض خاتمه داد تا مشکلى براى بازى 

سپاهان پیدا نکند.

ترابى گریخت
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05

«لوئیس همیلتون» به تازگى اتومبیل سفارشى خود که در 
سال 2014 به قیمت 1/5 میلیون دالر خریدارى کرده بوده 
را به قیمت 2 میلیون دالر فروخته. اتومبیل بنفش رنگ این 
راننده پرافتخار جهان یکى از شش ماشین سرى 760 جهان 
است که ساخته شــده و مخفف نام وى (LH) روى ماشین 
حک شده است. گفته مى شــود تنها حدود 1000 کیلومتر 
با این خودرو طى شــده و ویدیوهایى از رانندگى آن توسط 
همیلتون در فضاى مجازى منتشر شده است. چند هفته قبل، 
او همچنین آپارتمان سه طبقه خود را در نیویورك که در سال 
1883 ساخته شده بود، به قیمت 49/5 میلیون دالر فروخت.

در آستانه جشن کریسمس، باشگاه پارى سن ژرمن از 250 
کودك حاضر در مرکز پناهجویان دعوت کرد تا بازیکنان 
این تیم با اهداى هدایاى خود به این کودکان، شب ویژه اى 
را براى شان خلق کنند. مراسمى که با حضور بازیکنان این 
تیم از جمله فوق ستاره فرانسوى، کیلین ام باپه برگزار شد و 
پوشش خاص امباپه در ظاهر بابانوئل باعث توجه همگان 

شد و بازتاب بسیار گسترده اى داشت.

همیلتون آتش به مالش زد

امباپه «بابانوئل» شد
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اردوى تیم ملى فوتبال بانوان از 27 آذرماه در مرکز ملى فوتبال 
آغاز شده و ملى پوشان تا روز چهارشنبه 8 دى ماه تمرینات 
خود را زیرنظر ســرمربى خود پیگیــرى مى کنند. در همین 
خصوص شاگردان مریم ایراندوست روز شنبه در یک دیدار 
دوستانه به مصاف تیم ذوب آهن رفتند و در نهایت این تیم را 
با نتیجه 2 بر صفر شکست دادند. نگین زندى و هاجر دباغى 

گل هاى این دیدار را به ثمر رساندند.

غلبه تیم ملى بر ذوب آهن

04

رجب زاده جایگزین تارتار مى شود؟

باشگاه ذوب آهن: با هیچ 
گزینه اى مذاکره نکرده ایم

با استعفاى مهدى رجب زاده از هدایت تیم قشقایى شیراز در فضاى 
مجازى شایعه شد که او قرار است در ادامه مسیر جانشین مهدى تارتار 

در تیم ذوب آهن شود.
روز شنبه  قشقایى شیراز در هفته یازدهم لیگ یک در خانه یک بر صفر 
به تیم مس کرمان باخت و بعد از این بازى مهدى رجب زاده از سمت 
خود استعفا کرد در حالى که کارنامه او در این تیم قابل دفاع است و با 

وجود این شکست همچنان یکى از گزینه هاى صعود به لیگ برتر به 
شمار مى رود. استعفا در چنین شرایطى موجب شد در فضاى مجازى 
شایعه شود که مهدى رجب زاده به بهانه حضور در تیم ذوب آهن از 

سمت خود استعفا کرده است.
با توجه به این شایعه مدیر عامل باشگاه ذوب آهن با مهدى تارتار تماس 
گرفت و از او خواست با اطمینان خاطر و با همه توان به کار خود ادامه 

دهد و به همراه شاگردانش تالش کند تا در هفته هاى آتى امتیازات از 
دست رفته تیم جبران شود.

على احسانى در بخشى از صحبت هایش به مهدى تارتار گفت: با هیچ 
گزینه اى مذاکره نداشــته ایم و این صحبت ها به هیچ عنوان صحت 
ندارد. شما محکم و استوار به تالش خود ادامه بدهید. باشگاه ذوب آهن، 
باشگاه بزرگى است و توقع از آن نیز بسیار باالست. امیدواریم در ادامه 

مســابقات بتوانیم با تالش و همدلى تمام ارکان تیم دل هواداران را 
شاد کنیم و جایگاه باشگاه بزرگ ذوب آهن را روز به روز ارتقا بدهیم.

تیم ذوب آهن در 11 هفته سپرى شده از بازى ها 11 امتیاز کسب کرده 
و در رده دوازدهم جدول قرار دارد. این تیم بعد از شکست دو بر صفر در 
برابر پرسپولیس در هفته دوازدهم چهارشنبه هفته جارى میهمان تیم 

تراکتور در تبریز است.

مســئوالن ورزشــگاه نقش جهان براى میزبانى از 
بازى هاى نســاجى مازندران درخواســت سنگینى 
داشته  اند و مدیران باشگاه نساجى در حال مذاکره با 

آنها براى توافق با رقم پایین ترى هستند.
پس از بازى مس رفسنجان - نساجى مازندران، ایزد 
سیف ا...  پور مدیرعامل این باشگاه از میزبانى قطعى 
شاگردان ســاکت الهامى در ورزشــگاه نقش جهان 
مقابل حریفانش خبر داد و اظهار کرد که مســئوالن 
هیئت فوتبال اصفهان و باشگاه ســپاهان با این امر 
موافق هستند، اما روز گذشته درباره میزبانى نساجى 
در نقش جهان خبرى مبنى بر درخواست سنگین مالى 
اصفهانى ها، براى انجام بازى هاى نماینده مازندران در 

لیگ برتر مطرح شد.
امیر سلطانى قائم مقام باشگاه نســاجى در این باره 
اظهار داشت: باشگاه نســاجى با مسئوالن ورزشگاه 
و باشــگاه ســپاهان در حال مذاکره است، رقم  270 

میلیون تومانى که براى انجام بازى هاى ما در نقش 
جهان مطرح شده، خیلى سنگین است. البته هنوز این 
موضوع قطعى نشده است و به دنبال این هستیم که با 

رقم کمترى به توافق برسیم.
وى در پاسخ به این سئوال که اگر با مسئوالن ورزشگاه 
نقش جهان به توافق نرســند، وضعیت میزبانى شان 

چگونه خواهد شد، خاطرنشان کرد: اگر میزبانى ما در 
اصفهان کنسل شود ما پلن دومى داریم که آن را اجرا 
خواهیم کرد. به هر حال با توجه به اینکه بازى با نفت 
مسجدسلیمان روز چهارشنبه برگزار خواهد شد باید هر 
چه زودتر تکلیف این موضوع را مشخص کنیم تا این 

تیم هم بتواند برنامه ریزى کند.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان در مورد اینکه 
گفته مى شــود بین محرم نویدکیا و مدیریت 
باشگاه سپاهان اختالفاتى به وجود آمده، گفت: 
هیچ اختالفى بین مدیریت باشگاه با کادرفنى 

یا محرم نویدکیا نیست و نخواهد بود.
رضا فتاحى در خصوص شرایط سپاهان پیش 
از بازى مهم مقابل پرســپولیس اظهار کرد: 
تمرینات را براى این بازى، بعداز دیدار با پیکان 
شروع کردیم. بازیکنان وضعیت خوبى دارند و 
زیر نظر کادرفنى براى دیــدار این هفته آماده 

مى شوند.
فتاحى در خصوص نگرانى هواداران از نتایج 
کسب شده در هفته هاى اخیر گفت: آن ها حق 
دارند. با این تیم زندگى مى کنند، مى خندند و 
گریه مى کنند. با تمام مشکالتى که وجود 
دارد، تنها دلخوشــى مردم اصفهان تیم 
سپاهان اســت. تیم ما در مسابقات بازى 
خوبى را به نمایش مى گــذارد اما توپ ها 
تبدیل بــه گل نمى شــوند. اینهــا روى 
بدشانسى سکه فوتبال اســت. در بازى با 
استقالل بیشــترین مالکیت و 12  موقعیت 
گل داشــتیم. در هر بازى که نتیجه نگرفتیم 

دروازه بان حریف بهترین بازیکن زمین شد.
فتاحى در مورد اینکه گفته مى شود بین محرم 
نویدکیا و مدیریت باشگاه سپاهان اختالفاتى به 
وجود آمده، گفت: هیچ اختالفى بین مدیریت 
باشــگاه با کادرفنى یا محرم نویدکیا نیست و 
نخواهد بود. همه ارکان باشــگاه در کنار هم 
براى موفقیت سپاهان تالش مى کنند و هیچ 
اختالفى وجود ندارد. مجموعه خوب و یکدستى 
داریم که مى خواهند برایش حاشــیه درست 

کنند. تمام این حرف ها شایعه است.
وى در مورد بحث داغ محــوز حرفه اى و 
اینکه آیا ابالغى به سپاهان براى حضور 
در لیگ قهرمانان آسیا به عنوان سهمیه 
مستقیم شده، عنوان کرد: بحث مجوز 
حرفه اى را از ســال قبل توسط کمیته 
راهبردى که محمدرضا ساکت ایجاد کرد 

پیش بردیم و تمام مدارکمان را مرحله به مرحله 
ارسال کردیم. ما سهمیه لیگ قهرمانان آسیا 
را داریم، فرقى نمى کند که مســتقیم باشد یا 
نباشد. به شایعات کارى نداریم. آماده حضور 
در این مسابقات هســتیم تا بعد از چند سال 
نتایج خیلى خوبى بگیریــم. هیچ ایرادى از ما 
گرفته نشده و ابالغى هم از فدراسیون فوتبال 

یا AFC نداشتیم.
سرپرست سپاهان در مورد حرف و حدیث هایى 
که بعد از راى کمیته انضباطى در پرونده بازیکن 
گابنى گل گهر به وجود آمد و بسیارى از کسب 
امتیاز در زمین صحبت کردند، اظهار داشــت:  
ما همیشــه تابع قوانین و مقررات هستیم. در 
سالAFC ،90 براى رحمان احمدى کارت 
صادر کرد اما وقتى متوجه شدند محروم است 
به 48ساعت نکشید بازى را  3 برصفر کردند. 
صحبت هایى که آقایان کارشناس در تلویزیون 
مى کنند و مى گویند تیم هاى شهرستانى عاشق 

3 بر صفر هستند، صحیح نیست.
وى با اشــاره به بازى برگزار نشده سپاهان و 
پرسپولیس در فصل نوزدهم لیگ برتر گفت: 
در آن ســال ما در ورزشــگاه حاضر شدیم اما 
پرسپولیس حاضر به بازى نشد. گفتند قوانین 
اینگونه است و ما هم تبعیت کردیم. بازى سه 
بر صفر شد. آقایانى که بحث یکپارچگى جدول 
را پیش مى کشند روزى که بازى ما 3 بر صفر 
شــد، یکپارچگى جدول به هم نخورد؟ حاال 
امسال این اتفاق افتاده است؟ فتاحى تصریح 
کرد: اصال از هوشنگ نصیرزاده انتظار نداشتم 
این حرف ها را بزند. او خودش شهرستانى است. 
در کاخ نیاوران تهران بــه دنیا نیامده که علیه 
شهرستانى ها موضع مى گیرد. باشگاه سپاهان 
همیشه تابع مقررات است و هر رایى که کمیته 

انضباطى یا استیناف بدهند، مى پذیریم.
سرپرست ســپاهان افزود: ســال گذشته هم 
کمیته انضباطى راى به محرومیت ما از بازى 
خانگى داد. اســتیناف تایید کرد و ما هم تابع 

بودیم. 

سرپرست سپاهان:

با نویدکیا 
اختالفى نداریم 

و نخواهیم 
داشت

شاگردان ساکت از اصفهان دور مى  شوند؟

یاسین سلمانى ستاره جوان و پدیده یکى دو فصل فوتبال ایران، 
در دیدار مقابل پیکان دچار مصدومیت شد.

به نظر مى رسد ســلمانى از ناحیه همسترینگ دچار مصدومیت 
شده و پس از MRI و با درنظر گرفتن میزان پارگى همسرینگ، 

از میادیــن فوتبــال شــدید مصدومیت و دورى او 
اتفاقى که یک مشخص خواهد شد. 

حادثه تلــخ براى 
محــرم نویدکیا و 

البته باشگاه سپاهان 
به حساب مى آید.

یاسین سلمانى که در 
دوره سرمربیگرى امیر 
قلعه نویى به اسکواد 

سپاهان وارد شده بود، از 
فصل پیش توسط 

محرم نویدکیا به بازى گرفته شد و در انتهاى فصل، در سطحى 
فوتبال بازى مى کرد که لقب پدیده جدیــد فوتبال ایران کامال 

برازنده اش بود.
او در این فصل هم از بازیکنان ثابت و بى جانشــین سپاهان در 
پست هافبک محسوب مى شد و همچنین با حضور در اردوهاى 
تیم ملــى و کاپیتانى تیم امید، یاســین قدم 
در راهى گذاشــته است که پیش از این 
محرم نویدکیا آن را طى کرده. 
اینکه بدل به یک ستاره تعیین 
کننده در لیگ فوتبال ایران بشود 

و احتماًال خیلى ســریع در 

مسیر یک انتقال بزرگ خارجى نیز قرار بگیرد.
با این حال فوتبال اســت و حوادثش. او در دیدار مقابل پیکان در 
دقیقه 40 بازى مصدوم شد و با چهره اى پر از درد و ناراحتى زمین 
مســابقه را ترك کرد. این یک مصدومیت نگــران کننده براى 
سپاهان و البته کل فوتبال ایران است که خوشبختانه از نوع چندان 

حاد نیست و ظاهراً سلمانى دچار پارگى همسترینگ شده است.
همانطور که در ابتداى مطلب گفته شد، باید منتظر عکسبردارى از 
ناحیه آسیب دیده و همچنین تخمین زمان بیرون نشستن سلمانى 

بود تا پس از آن، زمان دورى این ستاره از فوتبــال 
مشخص بشود. 

سپاهان تیمى غنى و پرمهره است 
که بابت مصدومیت یاسین رنج چندانى 
نخواهد کشــید، با این حال او مى توانست در 
بازى هفته جارى مقابل پرسپولیس یک بازى پربیننده و 

در مقیاسى جدید به نمایش بگذارد.

کاپیتان تیم امید و مصدومیت نابهنگام

قرارداد قرضى الهیــار صیادمنش با تیم زوریا لوهانســک 
اوکراین به پایان رســیده و او باید به تیــم فنرباغچه ترکیه 
برگردد، اما گویا ایــن مهاجم ایرانى از باشــگاه فنرباغچه 

خواسته اجازه بدهند به تیم زوریا برگردد.
مهاجم تیــم ملى فوتبال ایــران در تیــم اوکراینى نمایش 
درخورتحسینى داشته است. اما مشکل اینجاست که باشگاه 
ترکیه اى براى خرید دائمى الهیار مبلغى را اعالم کرده که در 

توان باشگاه اوکراینى نیست؛ 3/5 میلیون یورو.
دراین کش و قوس سایت «milligazete» ترکیه اعالم کرده 
که باشگاه اوکراینى ارتباطات جدیدى را با باشگاه فنرباغچه 
برقرار کرده تا همچنان از مهاجم تیــم ملى فوتبال ایران به 
عنوان بازیکن قرضى بهره ببرد.این ســایت اشاره مى کند 
الهیار هم براى ادامه حضور در تیم زوریا از باشگاه فنرباغچه 
درخواست داشته است و گفته اجازه بدهید به تیم زوریا برگردم.  
این در حالى است که پیش تر رسانه هاى ترکیه اى گزارش 
داده بودند فنرباغچه تمایل دارد در ادامه مسیر از وجود مهاجم 
تیم ملى فوتبال ایران در ترکیب بهره ببرد. این بازیکن جوان 

تا سال 2024 با فنرباغچه قرارداد دارد.

رسانه هلندى در خصوص عملکرد نیم فصل جهانبخش 
صحبت کرد و نمایش او را ناامیدکننده خواند.

تیم فوتبال فاینورد پس از شکست مقابل آژاکس 
در هفته گذشته کمى از صدر فاصله گرفت ولى 
امیدوار اســت بتواند رقابت فوق العاده خود با 

تیم هاى آیندهوون و آژاکس را ادامه دهد.
اکنون در جدول لیگ هلند، آیندهوون با 43 
امتیاز صدرنشین اســت و تیم هاى آژاکس 

با 42 و فاینورد با 39 امتیــاز در رده هاى بعدى 
قرار دارند.

رســانه elfvoetbal در پایان سال میالدى گزارشى در 
خصوص عملکرد برخى بازیکنان فاینورد نوشــت و از 

ستاره کشورمان نیز صحبت کرد.
رســانه هلندى در خصوص عملکــرد جهانبخش 
نوشت: انتظارات از بازیکن ایرانى بسیار زیاد بود زیرا 
او پیشتر در لیگ هلند آقاى گل شده است. او خودش 
را اثبات کرده بود و به یکى از انتقال هاى بزرگ لیگ 
برتر انگلیس نام گرفته بود. با این حال جهانبخش در 

فاینورد تاکنون عملکرد ضعیفى داشــته و ناامیدکننده 
ظاهر شده است.

این رسانه در ادامه نوشــت: در بازى هاى اول او کمى 
سودآور و موثر بود ولى در دیدارهاى بعدى ناامیدکننده 
ظاهر شد و به یک نیمکت نشین در فاینورد لقب گرفت. 

جهانبخش در 16 بازى که براى فاینورد به میدان رفته ، 
تنها در 10 مسابقه در ترکیب اصلى حاضر شده است که آن 

هم به ابتداى فصل بازمى گردد.  او میانگین در هر بازى 56 
دقیقه حضور داشت و در این مدت تنها توانست یک گل 

بزند و 2 پاس گل بدهد.
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انتقادها از 
کاپیتان تیم ملى زیاد شد

الهیار: اجازه بدهید به 
زوریا برگردم
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مدیر ارشد پزشــکى مدرنا هشدار داده اســت: اگر نوع 
"اومیکرون" و "دلتا" به طور همزمان فردى را آلوده کنند، 

ابرسویه جدیدى به نام "دلمیکرون" ایجاد خواهد شد.
اکنون مــوج تازه اى در ایــاالت متحده آمریــکا و اروپا 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا آغاز شــده که مقصر آن 
احتماًال ترکیبى از دو ســویه ویروس کرونا یعنى "دلتا" و 
"اومیکرون" باشد. این سویه جدید "دلمیکرون" نام گرفته؛ 
ترکیبى از انواع دلتا و اومیکرون ویروس کرونا که مى تواند 

سریع تر منتقل شود.
اومیکرون یک فرم جهش یافته از ویروس کرونا اســت 
که اولین بار ماه گذشته در آفریقاى جنوبى شناسایى شد. 

این نوع با سرعتى زیاد گسترش مى یابد، اما گفته مى شود 
عالئم آن، در حال حاضر، خفیف تر از نوع دلتا است. میزان 

مرگ و میر نیز کمتر است.
دکتر پل برتون، مدیر ارشد پزشکى مدرنا هشدار داده است: 
اگر نوع اومیکرون و دلتا به طــور همزمان فردى را آلوده 
کنند، ابرسویه جدیدى به نام "دلمیکرون" ایجاد خواهد شد.

وى به دیلى میل گفت: داده ها و مقاالتى که از آفریقاى 
جنوبى در اوایل این همه گیرى منتشر شد، نشان مى دهد 
که افراد، به ویژه بیمارانى که داراى نقص سیستم ایمنى 
هســتند، مى توانند به هر دو گونه ویروس (یعنى دلتا و 

اومیکرون) آلوده شوند.

استاد علوم اجتماعى دانشگاه عالمه طباطبایى با اشاره به 
ورود ســویه جدید اومیکرون به کشور گفت: مقابله جمعى 
با کرونا به منظور پیشگیرى از پیک مجدد بیمارى، مستلزم 

آگاهى بخشى و روشن گرى توسط رسانه ها است.
حمیده عادلیان راسى افزود: امروز شــهروندان در شرایط 
تردید و ابهام در رابطه با وضعیت کرونا قرار گرفته و بنابراین 
به منظور رعایت مجدد این دستورالعمل هاى بهداشتى باید 
آگاهى بخشــى صورت گیرد. وى تصریح کرد: همچنین 
بازگشایى مدارس و مراکز آموزش عالى، ادارى، تجارى و... 
نباید سبب عادى انگارى اجتماعى شده و خطر بحران کرونا 
فراموش شود. براین اساس رسانه هاى جمعى باید در این 

رابطه آگاهى بخشى و روشن گرى کنند، خطرات مربوطه را 
مرتب تداعى و مانع از استنباط شهروندان در خصوص رفع 
خطر واقعه کرونا شــوند. این جامعه شناس دانشگاه عالمه 
طباطبایى یادآور شــد: عالوه بر آگاهى بخشى رسانه ها در 
این زمینه، قوانین و سیاست هاى مقابله اى نیز مى تواند نقش 
مهمى در کاهش و رفع عادى انگارى اجتماعى کرونا داشته 
باشد. به گفته عادلیان راسى، رسانه ها نیز در خصوص ورود 
این سویه جدید، واقعیت هاى مربوط به اومیکرون و... با مردم 
گفت وگو و اطالع رسانى کنند. این شناخت و درك واقع بینانه 
از پاندمى کرونا هم بى شــک کاهش و رفع عادى انگارى 

اجتماعى کرونا را در پى خواهد داشت.

«دلمیکرون»؛ احتمال ترکیب 
2 نوع خطرناك کرونا

ضرورت روشن گرى رسانه ها 
براى مقابله با اومیکرون

ناو آمریکایى زمینگیر شد
   ایرنـا | مقامات آمریکایى اعـالم کردند که به دلیل 
شـیوع کرونا در میان خدمه کشـتى جنگى "یو اس اس 
میلواکى" نیروى دریایى آمریکا، این کشتى مجبور شد 
حرکت به سوى آمریکاى جنوبى را به تعویق اندازد. این 
کشتى جنگى اکنون مجبور است در پایگاه نیروى دریایى 
آمریکا در خلیج گوانتانامو باقى بماند. مشـخص نیست 
چه تعـداد از خدمه این کشـتى به ویـروس کرونا مبتال 
شـده اند اما نیروى دریایى آمریکا اعالم کرده است که 
بخشى از افرادى که به این بیمارى مبتال هستند عالیم 
خفیف دارند. نیروى دریایى آمریکا افزود که  افراد مبتال 
به کرونا در قرنطینه هسـتند. همه خدمه کشـتى کامال 

واکسینه شده اند. 

اثربخشى واکسن ها در برابر 
سویه دلتا کمتر است

   ایرنا | نتایج یک مطالعه نشان مى دهد واکسن هاى 
موجود کووید-19 در برابر نوع دلتاى این ویروس بسیار 
کمتر مؤثرند، با این وجود این واکسن ها همچنان از ابتال 
به بیمارى شدید در اکثر قریب به اتفاق افرادى که واکسن 
زده اند، جلوگیرى مى کند. داده هاى این مطالعه نشـان 
مى دهد در تجزیه و تحلیل افراد واکسینه شـده در ایالت 
یوتاى آمریکا، واکسـن هاى «جانسـون اند جانسون»، 
«ُمدرنا» و «فایزر-بایون تک»، 90 درصد در پیشگیرى 
از بیمارى عالمت دار در اواسط ماه مه، قبل از اینکه سویه 

دلتا در این ایالت وجود داشته باشد، مؤثر بودند. 

آگهى تغییرات
شــرکت ایرانیان باســتان زاینده رود 
سهامى خاص به شــماره ثبت 55615 
و شناســه ملــى 14005594858 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1400/09/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سعید اســفندیارى بشماره 
ملى1291069127 بعنوان رئیس هیات 
مدیره و محسن اسفندیارى بشماره ملى 
1290686173 به ســمت نایب رئیس 
هیات مدیره و على اســفندیارى بشماره 
ملى 1270811673 بسمت مدیرعامل 
براى مدت دو ســال انتخاب شدندکلیه 
اوراق و اســناد مالى و تعهدات شرکت با 
دو امضا از سه امضا اعضاى هیات مدیره 
و با مهر شــرکت معتبر است .ضمنا مدیر 
عامل شــرکت مجرى مصوبــات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 
ها و موسســات غیرتجــارى اصفهان 

(1247211)

آگهى تغییرات
شــرکت آرکا صنعت مبین مانا ســهامى 
خاص به شماره ثبت 66311 و شناسه ملى 
14009632097 به اســتناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1400/05/06 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - مجید عزتى به شماره ملى 
1171234554 به ســمت رئیس هیئت 
مدیره، محمد على عزتى به شــماره ملى 
1170464785 بسمت نایب رئیس هیئت 
مدیــره، خدیجه محمدى بــداغ آبادى به 
شماره ملى 1819370917 به سمت عضو 
هیئت مدیره و کورش امیرپور به شماره ملى 
1284876926 بسمت مدیرعامل (خارج 
از اعضا) براى بقیه مدت دو سال (تا تاریخ 
1401/08/08) انتخــاب شــدند. - کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت و اوراق 
عادى و ادرى با امضاى رئیس هیئت مدیره و 
با مهر شرکت معتبر است. - ضمنا مدیرعامل 
مجرى مصوبات هیئت مدیــره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1248073)

آگهى تغییرات
شــرکت فرآیند پژوه کیمیا ســهامى خاص 
به شــماره ثبــت 38150 و شناســه ملى 
10260557531 به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده مورخ 
1400/07/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 
فاطمه محمودى به کدملى 1281763578 
بسمت مدیر عامل - زهرا محمودى به کدملى 
1281763561 بسمت رئیس هیئت مدیره 
-نفیســه نبیان به کدملى 1292439831 
بســمت نائب رئیس هیئت مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. نگار نبیان به کدملى 
1292536551 و داریــوش کهانجــان به 
کدملــى 1284884181 بترتیب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت 
یکسال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهد آور و همچنین کلیه اوراق عادى و ادارى 
شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر 
شرکت معتبر است. روزنامه کثیراالنتشار نصف 
جهان جهت درج آگهى هاى شــرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1248086)

آگهى تغییرات
شرکت راجین کابل پارسیان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 40922 و شناسه 
استناد  به   10260586344 ملى 
صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399/09/20
کدملى  به  لوئیان  اجل  هادى   - شد: 
هیئت  عضو  بسمت   1288272741
اجل  رضا  مسعود  مدیرعامل،  و  مدیره 
به   1283611082 کدملى  به  لوئیان 
عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و على اکبر 
اجل لوئیان به کدملى 1286267471 
بسمت رئیس هیئت مدیره براى مدت 
نامحدود انتخاب شدند. - کلیه اوراق و 
اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا 
مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و با مهر 
شرکت معتبر مى باشد. - روزنامه کثیر 
االنتشار نصف جهان جهت درج اگهى 
هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1247204)

آگهى تغییرات
شــرکت راجین کابل پارســیان با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 40922 و شناسه ملى 
10260586344 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/09/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - مى گل اجل لوئیان به کدملى 0441427881 با پرداخت مبلغ 4080000000 
ریال به صندوق شــرکت وارد شــرکت گردید. هادى اجل لوئیان به کدملــى 1288272741 با 
پرداخت مبلغ 9320000000 ریال، مسعود رضا اجل لوئیان به کدملى 1283611082 با پرداخت 
مبلغ 10920000000 ریال، على اکبر اجل لوئیان به کدملــى 1286267471 با پرداخت مبلغ 
7360000000 ریال، زهرا اجل لوئیان با پرداخت مبلغ 5120000000 ریال، زینت سمبلستان 
به کدملى 1282214403 با پرداخت مبلغ 6000000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه 
خود را افزایش دادند. سرمایه شرکت از مبلغ 25200000000 ریال به مبلغ 68000000000 ریال 
افزایش یافت به ماده 4 اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ 68000000000 
ریال نقدى است که تماما پرداخت و در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته است. - تعداد اعضاى 
اعضاى هیات مدیره مندرج در ماده 14 اساســنامه به 2 الى 10 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شد. - اسامى شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بدین شرح مى باشد: هادى اجل 
لوئیان به کدملى 1288272741 دارنده 13940000000 ریال، مسعود رضا اجل لوئیان به کدملى 
1283611082 دارنده 16660000000 ریال، على اکبر اجل لوئیان به کدملى 1286267471 
دارنده 11560000000 ریال، زهرا اجل لوئیان به کدملى 1288189567 دارنده 6800000000 
ریال، زینت سمبلستان به کدملى 1282214403 دارنده 10200000000 ریال، محمد مهدى 
اجل لوئیان به کدملى 0067219748 دارنده 840000000 ریال، حســین اجل لوئیان به کدملى 
4723030891 دارنده 840000000 ریال، مصطفى اجل لوئیــان به کدملى 0067429173 
دارنده 840000000 ریال سهم الشــرکه، فاطمه اجل لوئیان به کدملى 0016450736 دارنده 
840000000 ریال، احمد اجل لوئیان به کدملى 1281582832 دارنده 1400000000 ریال و مى 
گل اجل لوئیان به کدملى 0441427881 دارنده 4080000000 ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت 

اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1247207)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص پیام تجهیز نصب عطارد درتاریخ 1400/04/16 به شماره ثبت 5064 به شناسه 
ملى 14010146716 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهى میگردد. موضوع فعالیت :کلیه ى امور مرتبط به صنعت نفت وگاز اعم از نصب وراه اندازى ایستگاه هاى 
اندازه گیرى وتقلیل فشار گاز به همراه اجراى ساختمان وتاسیسات و نصب شیرهاى نفتى وهیتر وبودارکننده 
وهمچنین تعمیرات ونگه دارى تجهیزات و ایستگاه هاى گاز واجراى خطوط تغذیه ى گاز اعم ازفلزى و پلى 
اتیلن اجراى ســیتم هاى برقى و الکتیریکى پروژه هاى صنعتى تجارى و مسکونى اجراى حفاظت کاتدیک 
ومشاوره واجراى ایســتگاه هاى داخلى مرتبط باصنایع تامین وتجهیز اقالم مورد نیاز درصنعت نفت وگاز 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش مرکزى ، شهر نجف آباد، محله منتظرى شمالى 
، خیابان منتظرى شمالى ، بن بســت بشــارت [62] ، پالك 19 ، طبقه همکف کدپستى 8514714361 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 100000 
ریالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 
00/1402/523 مورخ 1400/02/11 نزد بانک توسعه تعاون شعبه نجف آباد با کد 1402 پرداخت گردیده 
است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى اصغر سلطانى نجف آبادى به شماره 
ملى 1091219011 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
به مدت 2 سال آقاى اسماعیل عطاپور به شــماره ملى 1091238847 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى عبدالرحمن نادرخانى به شماره ملى 
1092101391 و 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 
اســالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ملیحه شکرانه نجف آبادى به شماره ملى 1090314698 
به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم مرضیه سعیدفر به شماره ملى 1091624712 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشــار 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 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1248082)

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 : مرکز 
اصلى شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله چرخاب 
، خیابان فردوســى ، خیابان عافیــت ، پالك - 30 ، 
ساختمان تجارى ادارى مســیح ، پالك قدیمى 37 ، 
طبقه سوم ، واحد 6 کدپستى 8143845147 تغییر 
یافت وماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1247186)

آگهى تغییرات
شرکت پترو فرآیند عرفان اژیه سهامى خاص به شماره 
ثبــت 65392 و شناســه ملــى 14009382485 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/08/03 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت 
از مبلــغ 1200000 ریال به مبلــغ 20000000000 
ریال از طریق ارزیابى دارایى هاى شــرکت و باال بردن 
ارزش اســمى ســهام افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بدین شرح اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 
20000000000 ریال میباشــد منقسم به 100 سهم 
عادى 200000000 ریالى با نام تقســیم شده و تماما 
پرداخت گردیده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1247185)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع شیمیایى قطره قطره اصفهان سهامى خاص 
به شماره ثبت 13305 و شناسه ملى 10260343210 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/09/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :سعید اســفندیارى کدملى 
1291069127 بعنوان رئیــس هیات مدیره - مرتضى 
اسفندیارى کدملى 1283578263 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره - محسن اسفندیارى کدملى 1290686173 
بسمت مدیرعامل براى مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه 
اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء دو امضا از 
سه امضا اعضا هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 
مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1247206)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع شــیمیایى قطــره قطــره اصفهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 13305 و شناسه ملى 
10260343210 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مــورخ 1400/09/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سعید اسفندیارى به کدملى 
1291069127و محســن اســفندیارى به کدملى 
1290686173و مرتضــى اســفندیارى به کدملى 
1283578263بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دوسال انتخاب گردیدند.روزنامه کثیر االنتشار نصف 
جهان جهت درج اگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1247205)

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات
شرکت شاد آب اسپادانا ســهامى خاص به شماره ثبت 
38626 و شناســه ملى 10260562508 به اســتناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : فریدون رئیســى دهکــردى کدملى 
4621375431 به ســمت مدیرعامــل و رئیس هیأت 
مدیره - ریحانه رئیسى دهکردى کدملى 4623327396 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره - ایرج رئیسى دهکردى 
کدملى 4621359770 به سمت عضو اصلى هیات مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر 
است.مدیر عامل مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1248075)

آگهى تغییرات
شرکت ایرانیان باستان زاینده رود شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 55615 و شناسه ملى 14005594858 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: ســعید اســفندیارى به کدملى 1291069127على 
اســفندیارى به کدملى 1270811673 و محســن 
اسفندیارى به کدملى 1290686173 بسمت اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیر االنتشارنصف جهان جهت درج آگهى هاى 
شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1247210)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى پارس کنترل سپاهان سهامى خاص 
به شماره ثبت 34143 و شناسه ملى 10860425860 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/08/15 
على هادیان نجف آبادى بشــماره ملى1091435367 
بســمت رئیس هیات مدیره - زهره تایان مهر بشماره 
ملى1110038402 بسمت نایب رئیس هیات مدیره - 
وحید شیرینى بشماره ملى1292048115 بسمت مدیر 
عامل و عضو هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند 
. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء مدیر 
عامل منفردا یا رئیس هیات مدیــره منفردا همراه با مهر 
شرکت معتبر اســت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1248081)

آگهى تغییرات
شرکت امیر پمپ ســپاهان شرکت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 13237 و شناسه ملى 10260342530 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1400/08/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مهناز زهدى به شماره ملى 
1285594207 به سمت رئیس هیات مدیره آقاى محمود 
شکرچى زاده به شماره ملى 1290726655 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره و على اکبر شکرچى زاده به شماره ملى 
1285443756 به سمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره 
براى مدت دو ســال انتخاب وکلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره 
متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1248080)

بر خالف آنچه که بســیارى از مردم جهان تصور مى کنند 
بیمارى کرونا قرار نیســت براى افراد زیــادى در مدت دو 
الى سه هفته خوب شــود.تعداد قابل توجهى از افراد مبتال 
به بیمارى کرونا در 3 تا 4 هفته اول پس از ابتال به بیمارى 
به طور کامل بهبود نمى یابند و در واقع بهبودى آنها مدت 

زمانى وقت مى برد.
براى افرادى که به اصطالح بــه «کووید طوالنى» مبتال 
هســتند برخى از عالئم آزاردهنده نظیر تنگى نفس براى 
هفته ها و ماه ها باقى مى مانند. کارشناســان بهداشت این 
عالئم ماندگار را در مجموع به عنوان «کووید طوالنى» و یا 
«شرایط پس از کرونا» توصیف کرده اند.به گفته منبع معتبر 
سازمان جهانى بهداشت (WHO)، کووید طوالنى مدت تا 
ســه ماه بعد از ابتال ادامه دارد و حتى یک سال نیز به درازا 

کشیده است.
بیمارانى که حال بدترى داشتند و به طیف شدید این بیمارى 
دچار بودند بیشتر از بقیه دچار «کووید طوالنى» مى شوند. 
اکثر افراد 10 تا الى 14 هفته عالئم و عوارض کرونا را تحمل 
مى کنند این در حالى است که برخى دیگر از افراد تا یک سال 
از عوارض کرونا رنج مى برند.این یک واقعیت است که برخى 
از مبتالیان به کرونا نسبت به دیگر بیماران کرونایى آسیب 

شدیدترى از این ویروس دیده اند.
یک مطالعــه اخیر ویژگى هاى مرتبط با تفاوت در شــدت 
اختالالت سالمتى را یک سال پس از ترخیص ، مشخص 

کرد.
نقایص شناختى و جسمى حداقل 6 ماه پس از ترخیص در 
افراد بسترى شــده با نوع کروناى حاد ادامه دارد. عالوه بر 
این، تفاوت قابل توجهى در شدت عالئم و تداوم آنها در 6 
ماه پس از ترخیص در این افراد وجود دارد.یک مطالعه اخیر 

بیش از 800 بیمار کرونایى را 5 تا 12 ماه پس از بهبودى ازاین 
بیمارى مورد بررســى و مطالعه قرار داد.این مطالعه نشان 
داد که کمتر از 30 درصد از بیماران احساس مى کردند که 
در یک سال پس از ترخیص به طور کامل بهبود یافته اند. 
عواملى مانند زن بودن و چاقى عمده ترین دالیلى بودند که 
در میان افراد مبتال به کروناى طوالنى وجود داشت.یکى از 
نویســندگان این مطالعه، یعنى راشل ایوانز، استاد دانشگاه 
لستر در بریتانیا، مى گوید: «یافته ها مبنى بر اینکه بسیارى 
از بیماران یک ســال پس از ترك بیمارستان به طور کامل 
بهبود نیافته اند  نشان مى دهد که متخصصان مراقبت هاى 

بهداشتى باید براى مدتى به ارزیابى پیشگیرانه بیماران خود 
ادامه دهند تا نیازهاى آنها را شناسایى کرده و پشتیبانى ارائه 
دهند.» بیمارى به وجود آمده از ویروس کرونا در بدن بسیار 
سمج تر از این حرف هاست. مطالعات نشان داد که بیمارى 
کرونا چیزى نیست که در دو یا ســه هفته از بین برود، این 
بیمارى تا مدت ها فرد را درگیر خود مى کند به خصوص اگر 

یک فرد به نوع شدید آن مبتال شده باشد.
این بررسى ها نشان داد بسیارى از بیماران تا مدت ها بعد با 
مشکالت  تنفسى دست و پنجه نرم مى کنند ضمن اینکه 
بدنى آسیب پذیر دارند که هنوز ملتهب است. تعداد زیادى 

از مبتالیان نیز بعد از یک ســال هنوز مى گویند جورى آزار 
مى بینند انگار به تازگى کرونا گرفته اند.

برخى از عالئم معمول مشــاهده شــده یک سال پس از 
ترخیص شامل خســتگى، مشــکل در تنفس، دردهاى 
عضالنى و خواب ضعیف بود. تحقیقات بیشتر درباره کروناى 
طوالنى ادامه دارد. اکنون دو سال از همه گیرى سپرى شده 
است اما هر چقدر زمان پیش مى رود محققان بیشتر به این 
نتیجه مى رسند که کرونا فقط دو الى سه هفته نیست. شاید 
بعدا مشخص شــد که این ویروس تا سال ها مى تواند یک 

فرد را درگیر کند.

کروناى سمج دست از سر مبتالیان برنمى دارد
در حالى که ظهور ســویه امیکرون از ویروس کرونا 
سبب افزایش تالش در کشــورهاى ثروتمند براى 
تزریق دز یادآور واکسن کرونا شده است، دانشمندان و 
سازمان هاى بین المللى مى گویند که مقابله با نابرابرى 
واکســن، تنها راه مبارزه با تهدید جهانى کووید-19 
است. گروه مشاوران سازمان جهانى بهداشت گفته 
است که با ادامه افزایش موارد ابتال، حدود 120 کشور 
در حال حاضر اجراى برنامه هاى دز سوم واکسن کرونا 

را آغاز کرده اند.
در همین حــال تدروس آدهانوم، دبیرکل ســازمان 
بهداشت جهانى هشدار داده است که هیچ کشورى 

نمى تواند به تنهایى بر کرونا غلبه کند.
با افزایش سرعت شیوع سویه امیکرون، تزریق دز سوم 
واکسن سطوح باالترى از محافظت در برابر این نوع 
را فراهم مى کند اما از سوى دیگر تجویز دزهاى سوم 
و حتى چهارم نیز نابرابرى واکسن را در سراسر جهان 
تشدید مى کند. در شش هفته منتهى به کریسمس، 
اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایاالت متحده مجموعا 513 
میلیون دز واکسن کووید-19 تزریق کردند در حالى 
که کشورهاى آفریقایى مجموعا تنها 500 میلیون دوز 

در کل سال 2021 دریافت کرده اند.
  نابرابرى واکســن به این معنى است که کشورهاى 
ثروتمند توانســته اند با تامین دزهــاى کافى براى 
واکســینه کردن کل جمعیت خود به تهدید ویروس 
پاسخ دهند در حالى که کشورهاى فقیرتر این کار را 
نکرده اند؛ کشورهایى که کمترین امکانات را دارند که 

عمدتا در مرکز و جنوب آفریقا واقع شده اند.

جهان به اندازه کافى 
واکسن کرونا ندارد
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006006329- تاریخ: 1400/10/04 
راى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 10431 و دفتر 663 صفحه 
578 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/خانم 
حســن کریمى اندانى به شناسنامه شــماره 10417 کدملى 1142329011 صادره فرزند 
ابوالقاسم نسبت به 3دانگ مشاع از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 198/27 مترمربع پالك 
شماره 89 فرعى از 105 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و 

رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 10431 و دفتر 663 صفحه 
578 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 

که حکایت از عدم تعارض و بالمنــازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لــذا مالکیت آقاى/
خانم مریم کارخیران خوزانى به شناسنامه شــماره 7089 کدملى 1142295907 صادره 
خمینى شهر فرزند محمدعلى نسبت به 3دانگ مشــاع از 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 
198/27 مترمربع پالك شماره 89 فرعى از 105 اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماًال در سه قسمت که دوم غربى است به طول 10/45 متر و 9/79 متر و 1/63 متر و 3/64 

متر دیواریست به دیوار 105/89 
شرقا در سه قسمت که دوم جنوبى است اول به طول 4/30 متر درب و دیواریست به شارع 
دو به طول 86/ متر و ســوم به طول 6/22 متر و 5/30 متر و 4/79 متر و 4/08 متر دیوار به 

دیوار 105/86
جنوبًا در سه قسمت که دوم غربى اســت به طول 1/50 متر و 36/ متر و 7/36 متر و 1/27 

متر دیوار به پالك 105/962 
غربًا به طول 13/37 متر دیوار به دیوار پالك 105/101 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت 
اسناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک 
مورد اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/06- تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1400/10/21- م الف: 1248279 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى 
-  محمد کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى 

شهر - سید امیرحسین حسن زاده /10/114

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026006446 مورخ 1400/05/13 هیات سه آقاى فرهاد توکلى 
به شناسنامه شــماره 366 کدملى 4172029426 صادره الیگودرز فرزند عباس نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 192,56 مترمربع پالك شماره 12913 فرعى از 
14458 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان از سند 

29576-98/4/22 دفترخانه 132 اصفهان تایید گردید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/06 - تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 1400/10/21 - م الف: 1248249 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان - موسوى /10/110

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نماید. 
ردیف 1ـ راى شماره 11166- 1400/9/16 هیات چهارم آقاى قاسم مانیان سودانى به شناسنامه 
شماره 80 کدملى 1290749523 صادره اصفهان فرزند امیر در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 203,05 مترمربع از پالك شماره 1 فرعى از 7 اصلى واقع در واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضى مورد ثبت صفحه 407 دفتر 1113 امالك 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/10/06 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/10/21- م الف: 

1248433- رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان - شهریارى /10/112

02

براساس آمار منتشر شده از سوى دفتر جمعیت، نیروى کار و 
سرشمارى مرکز آمار ایران، میزان بارورى کل کشور از 2/1 
فرزند در سال 96 که مى توان آن را بارورى در سطح جانشینى 
در نظر گرفت به 1/7 فرزند در سال 99 رسیده است و این به 
معنى آن است که نرخ بارورى ما طى این سال ها با سیر نزولى 

همراه بوده است.

نرخ بارورى پایین

01

03

رئیس دبیرخانه شوراى ملى سالمندان کشور با اشاره به تعویق 
سن بازنشستگى مطرح شده در الیحه بودجه معتقد است که 
اگر این موضوع به صورت انتخابى باشــد به طورى که هم 
تمایل فرد و هم نیاز ســازمان باتوجه به توانمندى هاى فرد 
در نظر گرفته شود، بهره ورى بهترى ایجاد مى کند اما شاید 
یک قانون کلى شمولیت مطلوبى ایجاد نکند. عالمه در ادامه 
موضوع بازنشستگى پلکانى را پیشنهاد کرد و یادآور شد: در 
بازنشســتگى پلکانى، فرد به تدریج بازنشسته مى شود و به 
جاى دو سال آخر کار، با کاهش روزهاى کارى و بازنشستگى 
تدریجى در سه الى پنج ســال آخر، براى ترك کار، آمادگى 

روحى پیدا مى کند.

نزاع و درگیــرى یکى از مصادیق خشــونت در جوامع بوده 
و پدیده اى اجتماعى اســت که درتمام دوره ها کم و بیش 
دیده مى شــود و همه ما در اوقات مختلف شاهد دعوا و نزاع 
در خیابان ها بوده ایم و در این میان افرادى هم هســتند که 
افتخارشان تعداد نزاع ها و مشت هایى است که حواله دیگران 
کرده اند. اصغــر میرفردى، یک جامعه شــناس در این باره 
مى گوید: وقتى حرف از «غیرت» مى شــود، معناى غیرت 
براى بستگان، خانواده، اقوام و فامیل یعنى این که حتى وقتى 
حق با آنها نیست و باید جانبدارى کنند، بزنند، نزاع و درگیرى 
کنند و وارد نزاع شوند. این مسئله به نوع پنداشت هاى ارزشى 
ما برمى گردد، پنداشت هاى ارزشى دوره مدرن که روح مدنى 
دارد با این ویژگى ها اختالفات و مشکالت خود را از مسیرهاى 

مدنى و قانونى پیگیرى مى کنند.

بازنشستگى «پلکانى»

هر مشت، یک افتخار
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طبق گفته برخى متقاضیان، روند ثبت نام براى وام ازدواج 
زمان بر و طاقت فرسا شده اســت، اما سایتى وجود دارد که 
مدعى اســت در کوتاه ترین زمان ممکن وام ازدواج شما را 
براى هر بانک و شــعبه اى که بخواهید ثبت نام مى کند اما 
این ثبت نام براى افراد معادل 288 هزار تومان آب مى خورد! 
در شرایطى که متقاضیان وام ازدواج باید براى دریافت این 
وام مدت ها براى ثبت نام در سامانه مربوطه معطل باشند تا 
بتوانند اطالعات هویتى خود را ثبت و بانک عامل را انتخاب 
کنند؛ این ســایت با پشتیبانى 24 ســاعته روند ثبت نام در 
ســامانه وام ازدواج را با هزینه اى تقریبا 300 هزار تومانى 

انجام مى دهد.

ثبت نام وام ازدواج 

چشم ها همه جا به دنبال مشــترى مى چرخند. در 
کوچه پس کوچــه هایى کــه دالالن در آن مرگ 
مى فروشند. نسخه اى در کار نیست. روى یک تکه 
کاغذ بى نام و نشان، نام دارو نوشته مى شود تا ُجرمى 
اتفاق نیافتد. اگر نسخه باشــد، جریمه دارد و زندان. 
مشترى ها بسته به جیبشان، آمپول ها را مى خرند: 
«از اروپایى هاى گران گرفته تا هندى هاى ارزان»؛ 
مشــتریان خاص خود را دارند. اینجا ناصرخســرو 
است؛ تقاطعى براى مخاطبان متنوع از تمام شهرها؛ 
سنشان از چهارده پانزده ســاله مى رسد، به 40 ساله 

یا کمى بیشتر.
در فضاى سرد و دلهره آور ناصرخسرو، عابرى مى رود، 
عابرى مى آید و نورى به تن کوچه هاى باریک نیست، 
اما بازار فروش داروهاى سقط جنین کورسوى امید و راه 
بازگشتى است براى از خانه گریخته ها و یا کسانى که 
به هر تخته پاره اى چنگ مى زنند تا زندگى طفلشان را 

به شکلى غیر قانونى پایان دهند.
بیشتر مشترى هاى بازار ناصرخسرو، تهرانى هستند، 
تعدادى هم از اطراف پایتخت، آنها از شهرســتان ها 
مى آیند، از شــهرهاى بزرگ مثل اصفهان، مشهد، 
قم، رشت و...، شــهرهایى که بازار سیاهشان چندان 
رونق پایتخت را ندارد؛ در راسته ناصرخسرو، آنها مى 
توانند کمى به صرفه تــر و ارزان تر داروها را بخرند. 
بیشترشان جزو 13 هزار جوان و نوجوانى هستند که 
در جرگه آمار سایت پزشکان بدون مرز مى گنجند. 
آنها به دنبال سوءاستفاده هاى جنسى یا باردارى هاى 
ناخواسته یا به اجبار شخص یا اشخاصى اقدام به این 
کار مى کنند، ولى ترس از آبرو، بیشترین عاملى است 
که باعث مى شــود، ســر از اینجا دربیاورند تا روزى 

1000 سقط جنین در کشور اتفاق بیافتد.
خانم دکترى که در یکى از درمانگاه هاى خصوصى 
اســت؛ از این آمار تعجب نمى کند. براى او حاال بعد 
از ده ســال که با این روند رو به رشــد روبه رو بوده 
است، همه چیز عادى تر شــده. خیلى راحت و بدون 
اینکه خم به ابرو بیاورد، از میانگین آمار سقط هایى 
مى گوید که ماهانه اتفاق مى افتــد: «ما معموًال در 
ماه بین دو تا ســه مراجعه کننده براى ســقط داریم 
که میانگین ســنى آنها بین 17 تا 18 سال است. هر 
چه جلوتر مى رویم، بیشــتر هم مى شوند. وضعیت 
اقتصــادى و خیلى چیزهــاى دیگر که نمى شــود 
گفتشان، آمار را باال برده اســت.» مى گوید و سریع 
مى رود. تا دردسر جدیدى به زندگیش اضافه نشود. 
مطب غیرقانونى او و درآمد خوبــى که از این کار به 

دست مى آورد؛ تنها تا زمانى دایر خواهد بود که این 
وقایع پنهان بماند. پنهان هم مى ماند، به این دلیل که 

به عرف وصله نمى شوند.
آنها با قوانین هم همخوانى ندارند، شده اند تابوهاى 
سیاهى که زیرپوست شهر جا خوش مى کنند و گاهى 
در زیرزمین هاى نمور، به آغوش مرگ مى روند. بماند 
که گاهى هم به مدد قانون و شــکار مجرمان، مثل 
یک ُدمل چرکى ســر بیرون مى آورند. با تمام اینها 
آمارها دقیق نیست. محدود مى شوند، به درصدهاى 
حدودى و غیر رســمى؛ با وجود این، تنها آمار دقیقى 
که شجاعانه طى این سال ها گفته شده است: «400 
هزار جنین سقط شده در سال در کشور است که بیش 
از 90 درصدشان غیر قانونى اســت». آمارى که به 
واسطه نقل قول دبیر مرکز مطالعات جمعیت کشور 
داراى اعتبار شده است. صالح قاسمى، کسى که معتقد 
است این آمار هنوز هم دقیق نیست، چرا که بسیارى 
از این سقط ها در زیرزمین و پنهان از چشم ها انجام 
مى شــود. بنابرایــن واقعیت، در لواى غیــر قانونى 
بودن، حتى از قانــون هم جلو مى زند تــا خیلى ها 
چشم هایشــان را بر روى پیامدهاى داروها ببندند، 
جانشان را به دست بگیرند و بســپارند به قابله هاى 

مدرنى که ساالنه بر اساس آمارهاى رسمى، بین 300 
تا 500 هزار زن، زیر دستشان مى روند.

قوانیــن ناکارآمد، اجــراى ناقص قانــون مدیریت 
ســقط جنین، زیر پا گذاشــتن اخالق پزشکان، در 
دســترس بودن اقالم دارویى و ده هــا دلیل دیگر، 
موضوعاتى هســتند که این روند را آسان تر مى کند 
و نتیجه آن 400 هزار مرگى است که در مقابل یک 
میلیون و 100 هزار تولد در ســال 99 اتفاق مى افتد؛ 
مرگ هــاى غیرقانونى که منشــأ آنهــا از خیابان 
ناصرخســرو با فروش قرص ها و آمپول ها شــروع 
مى شود و به ماماها و دخمه هاى نمور ختم مى شود. 
با اینکه در ســال 84، قانون سقط جنین تصویب شد 
تا جلوى بسیارى از این مرگ ها را بگیرد، اما باز هم 

درصد جان گرفتن ها باالست. 
قدیمى ترین آمار، مربوط به سال 74 است که از طرف 
وزارت بهداشت منتشر شد و صراحتاً اعالم کرد که 80 
هزار سقط جنین در سال اتفاق مى افتد، یعنى حدود 
220 جنین در روز! یک دهه بعد این آمارها در ســال 
85 یعنى دقیقًا بعد از یکسال از تصویب قانون سقط 
جنین، مخدوش است و در رابطه با تعداد مجوزهاى 
صادر شده براى سقط جنین، یعنى از سال 85 تا 90 

آمارى در دست نیست و تنها آمارى که از تعداد مجوز 
سقط درمانى در سال هاى 85، 86 و 87 به دست آمده 
مربوط به گفته  هاى مسئوالن وقت سازمان پزشکى 
قانونى اســت که بنابر آمارهاى پزشــکى قانونى به 
بیش از سه هزار مورد در سال رسیده است. این آمار 
در ســال 88 برابر با 3 هزار و 480 مورد است. در این 
سال آمارى از تعداد مجوزهاى صادر شده براى سقط 
جنین به نوشــته پایگاه اطالع رسانى خبرآنالین در 
دست نیســت. تنها آمارى که وجود دارد از سازمان 
پزشکى قانونى دریافت شــده که اعالم کرده:«در 
ســال 89 ، 4 هزار و 202 نفر بــراى دریافت مجوز 
ســقط جنین به مراکز پزشــکى مراجعه کرده اند».

به گفته محمداســماعیل مطلق، مدیرکل وقت دفتر 
سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، 
17 درصد از باردارى ها در کشور در سال 90 ناخواسته 
بوده و همین باعث مراجعه زوج ها براى سقط جنین 

شده است.
براســاس آمار ارائه شده از سوى پزشــکى قانونى 
تعداد کل مراجعان براى ســقط درمانى در این سال 
6 هزار و 656 مــورد بوده که از این تعــداد 4 هزار و 
818 مورد آن مجوز ســقط درمانى را دریافت کرده 

اند. همچنین 7 هزار و 616 مورد در ســال 92 براى 
دریافت مجوز ســقط جنین به مراکز درمانى مراجعه 
کرده اند که از این تعداد 5 هــزار و 404 مورد واجب 
شــرایط دریافت مجوز براى ســقط جنین بوده اند. 
در سال 93 نیز طبق آمار پزشــکى قانونى تعداد کل 
مراجعان به مراکز درمانى براى ســقط جنین 9 هزار 
و 955 مورد بوده که از این تعداد 7 هزار و 125 مورد 
آن مجوز دریافت کــرده اند. در ایــن فاصله زمانى 
باز هم به نوشــته پایــگاه خبــرى خبرآنالین، آمار 
دیگرى نداریم تا سال 94، که وزارت بهداشت، آمار 
تازه اى را اعالم کرد: «ســقط 250 هــزار جنین در 
سال»، به بیانى دیگر «مرگ حدود 700 انسان زنده 

در روز توسط پدر و مادرانشان».
سال 97 اوضاع بدتر شد، این بار در برابر 167 نوزادى 
که در هر ساعت به دنیا آمدند، 41 جنین سقط شدند و 
این در حالى بود که 90 درصدشان غیر قانونى به این 
سرنوشت دچار مى شــدند. اکنون بعد از سه سال، از 
انتشار این آمارها، گفته مى شود که عدد مرگ و میر 
ناشى از سقط جنین، 32 درصد بیشتر از کروناست و 
روزانه 1000 سقط جنین اتفاق مى افتد که در مقابل 

آن درصد شکایات ناچیز است.
شــهرام صادق بروجردى، کارشــناس و آسیب شناس 
اجتماعى، دست مى گذارد روى احساس آلودگى و گناه 
و این موضوع را عامل اصلى پنهان ماندن این آسیب ها، 
تعداد پایین شــکایات و باال رفتن آمارها بیان مى کند: 
«بیشــتر موارد یادشــده با آبرو و حیثیت افراد در ارتباط 
اســت، بنابراین شــکایتى هم در این خصوص صورت

 نمى گیرد.» به نظر او اگر این عوامل از حد معینى تجاوز 
کند، به عنوان یک آســیب اجتماعــى در جامعه مطرح 
مى شود و این مشــکل ناشــى از مخفى کردن روابط 
نامشروع است که خود در اثر افزایش ارتباط بین دختر و 
پسر به وجود مى آید: «در برخى موارد زنى که اقدام به این 
عمل مى کند، نمى تواند از احساس آلودگى این جریان 
فرار کند و تا آخر عمر نســبت به این عمل احساس گناه 
مى کند. این زن اگر بخواهد فرزند نامشــروعش را نگه 
دارد، در تعامالت خانوادگى و اجتماعى خود دچار مشکل 
مى شود و اگر هم سقط جنین کند، با ده ها مشکل دیگر 
روبرو مى شود، بنابراین این برزخ همیشه با او خواهد بود. 
برزخى که گاهى به جهنم هم تبدیل مى شود؛ به این دلیل 
که در سقط غیرقانونى مبلغى هنگفت از زنان و دختران 
مطالبه مى شود و او به خاطر ســرعت بخشیدن به این 
مساله، باید هزینه خواسته شده را تهیه کند و این امر او را 
در مسیر جرائم دیگرى از جمله قاچاق مواد مخدر، سرقت، 

خودکشى، فساد، فحشا و فرار از خانه قرار مى دهد».

روزى 1000سقط جنین در ایران انجام مى شود

دخمه هاى پنهانى، مرگ هاى اجبارى

اســتادیار گروه آموزشــى تاریخ دانشکده ادبیات 
و علوم انسانى دانشــگاه خوارزمى و مولف کتاب 
جشن هاى ایران باستان گفت: وضعیت نابسامان 
روانى و غمگینى مردم به وضــوح در رفتار عادى 
آنها در کوچه و خیابــان و در وقایع عادى زندگى 

مشهود است.
دکتر حسین محمدى در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به اینکه جامعه ما شادى را گم کرده است، اظهار 
کرد: طبق تحقیقى که در سال 2015 انجام شده 
بود، ایران از بین 115 کشــورى که فاکتورهاى 
شادى در آنها بررسى شــده بود در رتبه 105 قرار 

داشت.
وى ادامــه داد: حدود هفت ســال از این تحقیق 
مى گذرد و بدون شک با توجه به افزایش فشارهاى 
اقتصادى و روانى در سال هاى اخیر، ایران به جایگاه 
آخر این جدول نزدیک شــده است و حاال ما جزو 
غمگین ترین و افسرده ترین مردمان جهان هستیم.

محمدى افزود: وضعیت نابسامان روانى و غمگینى 
مردم به وضــوح در رفتار عادى آنهــا در کوچه و 

خیابان و در وقایع عادى زندگى مشهود است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: آستانه تحمل مردم در 

سال هاى اخیر به شدت پایین آمده و با کوچکترین 
تحریکى نسبت به هم پرخاش مى کنند و صبر خود 

را از دست داده اند.
وى توضیح داد: بدون شک انســانى که از لحاظ 
روحى تامین نیست، قدرت ســازندگى خود را از 
دســت مى دهد و به راحتى این زمینــه را دارد که 
دست به تخریب آنچه زندگى به او هدیه کرده بزند.

محمدى اضافه کرد: بخش مهمى از اینکه ایرانیان 
امروز به مردمى پرخاشــگر، کم تحمل و غمگین 
تبدیل شــده اند ریشــه در فضاى کلــى جامعه و 
مشکالتى دارد که روزانه با آنها دست و پنجه نرم 
مى کنیم و تا وقتى شرایط حاکم بر جامعه بهبود نیابد 

نمى توان به تغییر شرایط موجود امیدوار بود.

آمارازدواج و طالق طى ســال هاى 1390 تا پایان سال 1399 نشان 
مى دهد که ازدواج 36 درصد روند کاهشــى و طــالق 28 درصد روند 
افزایشى داشته است. در این میان استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل 
بافت عشــیره اى و قبیله اى وساختار ســنتى خانواده ها از استان هایى 
بوده که آمار آن از روند کشورى افزایش طالق و کاهش ازدواج تبعیت 
نمى کرد. اما بتازگى مسئوالن این استان از آمارهایى خبر مى دهند که 
نشان مى دهد همین روند کشورى افزایش طالق و کاهش ازدواج در 

این استان عشیره اى هم تسرى پیدا کرده است.
به گزارش روزنامه ایران ، معاون سیاسى و امنیتى استاندارى کهگیلویه 
و بویراحمد با اظهار نگرانى از افزایش نرخ طالق و کاهش نرخ ازدواج 
در این اســتان، در این باره مى گوید: کاهش 12/7 درصدى ازدواج و 
افزایش 12/1 درصدى طالق در اســتان نگران کننده است چون این 
آمارها مربوط به استانى است که هنوز بافت قبیله اى و عشیره اى دارد در 
صورتى که بر اساس یافته هاى کارشناسى شده و سازمان ثبت احوال 

استان، میزان طالق از سال 96 روند کاهشى داشته است.
سیدجواد هاشمى مهر مى افزاید: بر اساس آمارهاى رسمى نرخ ازدواج در 
استان 7/4 در هر یکهزار نفر است در صورتى که این نرخ در کشور 6/4 به 
ازاى هر یکهزار نفر است لذا استان کهگیلویه و بویر احمد در انتهاى سال 
99 جزو 10 استان برتر کشور در زمینه نرخ ازدواج بوده است. همچنین در 
زمینه طالق نیز نرخ طالق در استان 1/8 و کشور 2/1 است که در زمینه 

طالق نیز رتبه 22 کشورى را داریم.

ایرانى ها جزو غمگین ترین مردمان جهان هستندسایه سنگین طالق بر سر ایل

رئیس مرکز تحقیقات ســرطان درباره شایع ترین 
سرطان ها در کشور گفت: سرطان ها در کشور ما 
هنوز در مقایسه با کشورهاى غربى زیاد نیست و 
حدود یک چهارم و برخى اوقــات یک پنجم یک 
کشور غربى سرطان داریم. تقریباً در کشور ما 150 
نفر به ازاى هر صد هزار نفر در طول سال سرطان 
مى گیرند. این عدد در کشورهاى غربى به 600 نفر 
هم مى رســد. به طورکلى میزان بروز سرطان در 
کشور ما حدود یک چهارم کشورهاى غربى است. 

 محمد اسماعیل اکبرى در ادامه گفت: طبیعتاً موارد 
ابتال به سرطان ها در کشور ما از کشورهاى شرقى و 
آفریقایى بیشتر است؛ اما اتفاق مهم، روند رو به رشد 
سرطان در کشور ما است؛ یعنى باوجوداینکه اکنون 

میزان سرطان در کشور ما باال نیست، به این دلیل 
که سرطان در سنین باال رخ مى دهد، این بیمارى در 

کشور روند صعودى دارد. 
او افزود: اتفاقى که رخ داده این اســت که به دلیل 
اینکه سن جامعه ما در حال باال رفتن است و تعداد 
سالمندان بیش تر مى شود و در حقیقت سالخوردگى 
جمعیت در حال بروز است، رشد سرطان در کشور 
ما بسیار باالتر از همان کشورهاى غربى است که 

االن از ما بیش تر سرطان دارند. 
این استاد دانشگاه گفت: در حدود پنج سال پیش، 
قریب به 6/5 درصد مردم کشــور باالى 60 سال 
بودند اما این نسبت در حال حاضر به 10/5 درصد 
رسیده اســت. در برخى از اســتان ها نسبت افراد 
سالمند از 14 درصد هم بیش تر است. مفهوم این 
مسئله این است که سرطان در این استان ها ناگهان 
بیش از دو برابر شده اســت. در غالب کشورهاى 
آمریکاى شمالى، روند ســرطان ها در حال ثبوت 
است و بسیارى از ســرطان ها هرسال نرخ ثابتى 
دارند؛ اما براى ما در ســال بین 3 تا 6 درصد رشد 
مى کند و علت این پدیده، پیرى و ســالخوردگى 

جامعه است. 

رشد 3 تا 6 درصدى سرطان در کشور

دریا قدرتى پور
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نماینده مردم خمینى شــهر و عضو کمیسیون 
کشــاورزى، آب و منابــع طبیعــى مجلــس 
شوراى اسالمى ضمن بازدید از خطوط تولید، 
تصفیه خانــه پســاب صنعتــى و تصفیه خانه 
استحصال پساب شهرى شرکت فوالد مبارکه 
با بیان این که فوالد مبارکــه صنعتى محلى و 
منطقه اى نیست و باید به آن نگاه ملى داشت، 
اظهار کرد: مصرف بهینه آب در فوالد مبارکه و 
چالش محدودیت انرژى در این شرکت بهانه اى 

براى بازدید از این صنعت شد.
حجت االسالم محمدتقى نقدعلى گفت: منافع و 
درآمد شرکت فوالد مبارکه در کل کشور توزیع 
مى شــود، بنابراین از رئیس مجلس شــوراى 
اســالمى و رئیس جمهور تقاضامندم که توجه 
ویژه اى به این صنعت داشته باشند چراکه عنوان 
نخستین و بزرگ ترین واحد تولید آهن اسفنجى 
در دنیا براى فوالد مبارکه و کشورعنوان کوچکى 
نیســت و تصمیم گیرى در مورد این شــرکت  

نیازمند دقت بیشترى است.
وى با بیان این که 3 هزار و 500 صنعت به صورت 
مستقیم به شرکت فوالد مبارکه وابسته هستند 
و در برخى تصمیم گیرى ها به این موضوع توجه 
نمى شود، افزود: طى بازدیدى که از فوالد مبارکه 
انجام شد، مسائل و مشکالت این بنگاه صنعتى 
در خصوص تأمین گاز موردنیاز مطرح شد که 
امیدواریم مسئوالن دولتى در رفع این مشکل 

چاره اندیشى کنند.
نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شوراى 
اسالمى با اشاره به تصفیه و بازچرخانى آب در 
شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: اعداد و 
ارقامى که در خصوص مصرف آب فوالد مبارکه 

در رسانه ها مطرح شده اعداد و ارقام صحیحى 
نیست و این در حالى اســت که این مجموعه 
بــا بهینه ســازى مصــرف آب در فرایندهاى 
تولید فوالد، جمع آورى و اســتحصال پســاب 
شهرى و همچنین تصفیه و بازچرخانى پساب 
صنعتى عالوه بر ارتقاى سطح بهداشت و حفظ 
محیط زیست، با سرمایه گذارى هاى انجام شده، 
میزان وابستگى به آب خام را به شدت کاهش 

داده است.
وى با اشــاره به کاهش قابل توجه مصرف آب 
خام توسط شرکت فوالد مبارکه در افق 1404 
اذعان داشت: شرکت فوالد مبارکه الگوى سایر 
صنایع کشور در مصرف بهینه آب در کشور است 
و نمونه دومى در این خصوص در کشور نداریم 
که با تولید 30 درصد از فوالد کشور تا این میزان 

در مصرف آب خام صرفه جویى کند.
حجت االسالم نقدعلى اضافه کرد: در خصوص 
چگونگى بازچرخانى و مصــرف آب و تصفیه 
پساب توسط شــرکت فوالد مبارکه به جاست 
جامعه نخبگانى و مسئولین اطالع رسانى بهترى 

صورت گیرد.
وى با بیــان این که فوالد مبارکه ســعى کرده 
کمترین میزان آالیندگى را داشته باشد، تأکید 
کرد: این شرکت در زمینه کاهش آالیندگى هم 
جایگاه برترى دارد اما متأسفانه سوءبرداشت ها و 
اطالعات غلطى در این خصوص مطرح شده که 
الزم است توسط جامعه نخبگانى برطرف شود.

نماینده مردم خمینى شــهر در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: فوالد مبارکه نه تنها براى استان 
اصفهان اشــتغال آفرینى داشــته بلکه بخش 
عمده اى از اشتغال کشور را پوشش داده  و درآمد 

این مجموعه یک درآمد ملى است و صرفا  به 
استان اصفهان اختصاص ندارد، بنابراین برخى 
مسئولین نباید این برداشت را داشته باشند که 
درآمد فوالد مبارکه در اصفهان هزینه مى شود.

وى با بیان این که فوالد مبارکــه افتخار ملى 
است، تأکید کرد: منافع این شرکت نیز در کل 
کشور توزیع مى شود، بنابراین از رئیس مجلس 
شوراى اسالمى و رئیس جمهورى تقاضامندم که 
توجه ویژه اى به این صنعت داشته باشند، چراکه 

نخستین و بزرگ ترین واحد تولید آهن اسفنجى 
در دنیا براى فوالد مبارکه عنوان کوچکى نیست 
و تصمیم گیرى در مورد این شرکت  نیازمند دقت 

بیشترى است.
حجت االســالم نقدعلى ادامه داد: در موضوع 
مســئولیت هاى اجتماعى، مدیرعامل شرکت 
فــوالد مبارکه رونــد جدیدى را رقــم زده که 
قابل تقدیر اســت چراکه این امــر به صورت 
هدفمند در حال انجام اســت و آثــار و ثمرات 

آن براى همه مردم و کلیه صنایع کشور است.

سرآمدى فوالد مبارکه در جهان با 
بهینه سازى مصرف آب

محمدیاســر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه هم در حاشــیه بازدید حجت االسالم 
محمدتقى نقدعلى از شــرکت فوالد مبارکه با 
بیان این که این بنگاه صنعتى بزرگ ترین صنعت 
ملى و کارخانه فوالدســازى خاورمیانه است، 

اظهار کرد: فوالد مبارکه همواره در ســازندگى 
کشور پیشرو بوده و توانســته رسالت خود را با 
ایفاى مسئولیت هاى اجتماعى به بهترین شکل 

ممکن انجام دهد.
وى افزود: شــرکت فــوالد مبارکــه در حوزه 
تخصصى توانسته کشور را در زمینه واردات انواع 
ورق هاى فوالدى موردنیاز صنایع خودروسازى، 

لوازم خانگى و صنایع زیردستى بى نیاز کند.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با اشــاره به 
مســائل و مشکالت حوزه زیرســاختى کشور 
خاطرنشــان کرد: به رغم دغدغه هاى عدیده 
دولت، شرکت فوالد مبارکه به عنوان پیشران 
اقتصاد و صنعت کشور، پروژه هاى متعددى را 
در دستور کار اهداف اجرایى خود قرار داده است.

وى با اشــاره به پروژه هاى زیرســاختى نظیر 
توســعه نیروگاه توسط شــرکت فوالد مبارکه 
اذعان داشت: ســاخت نیروگاه 1500 مگاواتى 
در برنامه هاى توسعه اى شرکت فوالد مبارکه 
قرارگرفته که امیدواریم در کمترین زمان ممکن 

به سرانجام برسد.
طیب نیا با اشــاره به خألهاى موجود در زمینه 
حامل هــاى انرژى گفــت: توســعه اقدامات 
زیرساختى در حمل ونقل جاده اى و ریلى از دیگر 
اهداف فوالد مبارکه است؛ چراکه باید هم زمان 
با افزایش میزان تولید، در بخش زیرساخت هاى 
حمل ونقل ریلى نیــز ســرمایه گذارى انجام 

مى شده است.
وى با تأکید بــر ضرورت ســرمایه گذارى در 
بخش هاى زیرساختى بیان کرد: فالت مرکزى 
ایران با محدودیت آب مواجه است اما متأسفانه 
نگرشى صنعت ستیز مسائل مربوط به آب را در 

پیوند با صنایع قرار مى دهد و این در حالى است 
که کشورهاى توســعه یافته صنعت را متناسب 
با محیط زیســت پیش مى برند؛ اتفاقى که به 

بهترین شکل در فوالد مبارکه رخ داده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه متناسب بودن 
توسعه صنعت با محیط زیست را از شالوده هاى 
مهم این شــرکت مطرح کــرد و توضیح داد: 
شرکت فوالد مبارکه در پیاده سازى صنعت سبز 
پیشرو اســت و با اقداماتى که در مصرف بهینه 
آب انجام داده توانسته سرآمد فوالدسازان جهان 
شود، به گونه اى که براى تولید هر تن فوالد خام 
تنها 2,2مترمکعب آب مصرف مى کند، اتفاقى 

کم نظیر که در جهان همتا ندارد.
وى با اشاره به اقدامات شــرکت فوالد مبارکه 
در مصرف بهینه آب ادامه داد: بهینه ســازى و 
کاهش مصرف آب در فرایند تولید، جمع آورى 
و انتقال پســاب 9 شــهر و همچنین تصفیه و 
بازچرخانى پساب صنعتى شرکت جهت تأمین 
بخشــى از نیاز آبى فوالد مبارکه در یک دهه 
گذشته انجام شــده و امروز بیش از نیمى از نیاز 

آبى این شرکت از طریق پساب تأمین مى شود.
طیب نیا در پایان با تأکید بر رویکرد فوالد مبارکه 
در کاهش برداشــت آب خام و رساندن آن به 
صفر درصد اظهار داشــت: امیدواریم به جاى  
اظهارنظرهاى غیر کارشناسى و غیرمنصفانه در 
خصوص مصرف آب صنعت، به این نکته دقت 
شود که صنعتى نظیر شرکت فوالد مبارکه زمینه 
اشتغال 20 هزار نفر را به صورت مستقیم و 350 
هزار نفر را به طور غیرمستقیم در کشور فراهم 
کرده و همواره توسعه را متناسب با محیط زیست 

مدنظر قرار داده است.

عضو کمیسیون کشاورزى، آب و منابع طبیعى مجلس شوراى اسالمى در بازدید از فوالد مبارکه:

رئیس جمهورى باید توجه ویژه اى به فوالد مبارکه داشته باشد

پژوهشــگر جوان آبفاى اســتان اصفهان موفق به تولید 
محلول شوینده و چربى زدا از تاسیسات آب و فاضالب و 

صنایع مشابه شد. 

بهاره گودرزى نژاد کارشــناس ایمنى آب شــرکت آب و 
فاضالب اســتان اصفهان پس از نزدیک به یک سال کار 
تحقیقاتى و انجام آزمایش هاى متعدد، موفق به تهیه این 

محلول شده است. 
وى هدف از تولید این محلول را کاهش آب مصرفى هنگام 
تمیز کردن تاسیسات آب و فاضالب به ویژه ایستگاه هاى 
پمپاژ عنوان کــرد و گفت: محلول تولید شــده عالوه بر 
افزایش سرعت عمل در چربى زدایى و تمیز کارى سطوح 
صنعتى، موجب حذف کامل باکترى ها و قارچ ها در محیط 

کار نیز مى شود.
گودرزى نژاد افزود: یکى دیگر از مزایاى استفاده از محلول 

چربى زداى جدید، کاهش تعداد نیروى انسانى هنگام فرایند 
چربى زدایى از تاسیسات و در نتیجه کاهش هزینه هاست. 
وى اظهار امیدوارى کرد در آینــده نزدیک بتواند محلول 
شوینده و چربى زدا از تاسیسات آب و فاضالب را در سازمان 
مالکیت هاى معنوى به ثبت رسانده و استفاده از آن را در 

صنایع مشابه کاربردى سازد. 
اضافه مى شود محلول شوینده و چربى زدا از تاسیسات آب 
و فاضالب و صنایع مشابه، همزمان با جشنواره پژوهش و 
فناورى وزارت نیرو 1400 که روز دوشنبه 29 آذر ماه سال 
جارى با حضور على اکبر محرابیان وزیر نیرو گشایش یافت، 

براى نخستین بار در معرض دید عموم قرار گرفت. 

موفقیت پژوهشگر جوان آبفاى استان اصفهان 

آییــن اختتامیــه هفته پژوهــش با حضــور مرتضى 
یزدخواستى عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان، حجت 
االسالم صادقى امام جمعه شهر سده، سید مسعود داودى 
رییس دانشگاه آزاد اسامى لنجان، تنى چند از مسئولین 

شهرستان لنجان، اساتید و پژوهشگران، بیست و هشتم 
آذرماه در محل سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد.

مرتضى یزدخواســتى عضو هیات مدیــره ذوب آهن 
اصفهان در این آیین گفت: معموًال زمانى که دانشجویان 
وارد محیط دانشــگاه مى شــوند، یکــى از مهمترین
 دغدغه هاى آن ها انتخاب موضوع پایان نامه و انجام 
آن به شیوه مطلوب اســت تا بتوانند نتایج پژوهش خود 
را متناســب با موضوع، در بخش هاى مختلف جامعه 
به کار بگیرند. وى افــزود: ذوب آهن اصفهان به عنوان 
اولین تولید کننده فوالد در کشــور از دیرباز تاکنون به 
مبحث ارتباط صنعت و دانشــگاه توجه ویژه اى داشته 
که مصادیق عملى آن انعقــاد تفاهم نامه هاى متعدد با 

دانشگاه هاى مطرح کشور در جهت بهره مندى صنعت 
از دانش روز مى باشد.

عضو هیات مدیــره ذوب آهن اصفهان خاطر نشــان 
کرد: تولیــد ریل در این شــرکت در کنار ابعــاد ملى و 
بین المللى، فضایى بســیار خوبى است تا پژوهشگران 
بتوانند پژوهش هاى کاربردى در این زمینه انجام دهند 
و ذوب آهن نیز از چنین رویکردهایى استقبال مى کند. 
وى همچنین گزارشى از فرایند تولید ریل در ذوب آهن 
اصفهان و نقش حیاتى آن در توسعه صنعت فوالد ارائه 
کرد. شایان ذکر است در پایان این آیین از پژوهشگران 
و مسئولینى که به نحوى در انجام پروژه هاى پژوهشى 

نقش داشتند تقدیر شد.

ارزش آفرینى در صنعت از مسیر دانشگاه محقق مى شود

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به اینکه 
در خصوص تبدیل شدن پاالیشگاه اصفهان به هلدینگ 
پتروپاالیشى بزرگ کشور گام هاى اساسى برداشته شده 
و سرمایه گذارى هایى نیز انجام شده است، اظهار داشت: 
مهمترین استراتژى ما در این چشــم انداز، توسعه ارزش  
در شــرکت هاى زیر مجموعه و خلق ارزشهاى مشترکى 
است که منافع ذى نفعان دو طرف را به طور متوازن تأمین 
مى کند. در این راه از پتانسیل هاى بالقوه طرفین استفاده 
خواهیم کرد و آینده روشــنى را بــراى این هلدینگ رقم 
خواهیم زد. مرتضى ابراهیمى گفت: در حال حاضر شرکت 
پاالیش نفت اصفهان 1/48 درصد ســهام پتروشــیمى 
اصفهان و 17/3 درصد ســهام شــرکت نفت سپاهان، 
خریدارى کــرده اســت و از آنجایى که تمــام خوراك 

پتروشیمى و به طور تقریبى 100 درصد خوراك شرکت نفت 
سپاهان را تأمین مى کند، تبدیل  شدن آن به پترو پاالیش 
و ســرمایه گذارى در صنایع پایین دستى که به پاالیشگاه 
وابسته هستند و خوراك خود را از این مجتمع عظیم صنعتى 
دریافت مى کنند، مزیت هاى فراوانى دارد و در کنار تأمین 
نیاز سایر صنایع، بقا و رشــد مجموعه، به واسطه یکپارچه 
سازى اهداف و پتانسیل ها، تضمین بیشترى خواهد داشت.

در حال حاضر 85 درصد تولیدات شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان 6 فرآورده اصلى بنزین، نفت ســفید، نفت کوره، 
نفت گاز، گاز مایع و ســوخت هاى جت است که این نوع 
فرآورده ها به منظور تسویه بهاى نفت خام خریدارى شده 
به دولت تحویل مى شود. 15 درصد دیگر که شامل بیش از 
30 نوع فرآورده ویژه و غیر اصلى مى شود، در اختیار شرکت 

قرار دارد؛ پاالیشــگاه اصفهان همچنین خوراك صنایع 
پایین دست کوچک و بزرگى مانند نفت سپاهان، نفت جى، 
پتروشیمى اراك، پتروشــیمى اصفهان، صنایع شیمیایى 
ایران و شرکت هاى مستقر در شهرك هاى صنعتى را نیز 

تأمین مى کند.

استراتژى چشم انداز شرکت پاالیش نفت اصفهان 

عکس خانه حوزه هنرى اســتان اصفهان کارگاه آموزشى 
عکاسى لنداسکیپ (منظره) را در سالن سعدى حوزه هنرى 

برگزار مى کند.
به گزارش روابط عمومى حوزه هنرى استان اصفهان، این 
کارگاه آموزشى یک روزه با حضور عکاسان تهران و اصفهان 

آقایان علیرضا ناصرى، محمد استکى، فربد کامیاب، عارف 
عدیلى در ساعت 16 امروز دوشنبه 6 دى ماه 1400 در سالن 
سعدى برگزار مى شــود. این کارگاه یک روزه به آموزش 
اصول اولیه عکاســى از مناظر طبیعى و شرایط عکاسى از 
طبیعت، نکات مهم داشتن یک عکس خوب منظره، اهمیت 

قاب بندى در این گونه از عکاسى و... مى پردازد.
گفتنى است، نمایشگاه عکس گروهى لنداسکیپ«منظره» 
تا 15 دى ماه همه روزه جهت بازدید عموم در گالرى بوستان 
حوزه هنرى اصفهان واقع در خیابان استاندارى، گذرسعدى، 

عمارت تاریخى سعدى دایر است.

بانک ایران زمین در راستاى مشــترى مدارى و رفاه حال 
مشتریان، اهداى تسهیالت به مشتریان خود با نام "انتخاب" 

را آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومى بانــک ایران زمین؛ هدف اصلى 
بانک از اجراى ایــن طرح، انتخاب نوع و شــکل دریافت 

تسهیالت توسط خود مشتریان، با توجه به نیازشان است.

در این طرح تسهیالتى مشــتریان مى توانند تا سقف یک 
میلیارد ریال با امکان واریز و برداشت، دریافت و نرخ سود 
سالیانه را از 10 تا 18 درصد به دلخواه انتخاب کنند. ضمنا 

حداقل مبلغ افتتاح حساب 50 میلیون ریال است.
طرح تسهیالتى انتخاب از ابتداى دى 1400 به مدت یک 

سال اجرا خواهد شد.

عالقه منــدان مــى توانند جهــت دریافــت اطالعات 
بیشــتر به ســایت بانک ایران زمین به نشــانى اینترنتى

 www.izbank.ir و یا یکى از شعب بانک در سراسر کشور 
مراجعه و همچنین در صورت نیاز به توضیحات بیشــتر با 
شــماره 02124809 مرکز ارتباط با مشترى بانک تماس 

حاصل کنند.

کارگاه آموزشى عکاسى لنداسکیپ 

آغاز طرح تسهیالتى «انتخاب» بانک ایران زمین

فرماندار اصفهان گفت: توجه به آثار هنرى مرتبط با حوزه 
«سرود» مطالبه مهمى است و باید براى استفاده بهینه از 

این ظرفیت طرح  وبرنامه پیشنهاد داد.
محمدعلــى احمدى پیش از ظهر شــنبه در مراســم 
گردهمایى مربیان سرود اســتان اصفهان با هدف هم 
اندیشى براى بررسى مشکالت و راهکارها اظهار داشت: 
نیاز به توجه ویژه به سرود یک مطالبه درستى است زیرا 
اثر هنرى سرود مورد توجه و تاکید رهبر معظم انقالب 

نیز بوده است.
وى ادامه داد: از سویى دیگر اصفهان مهد فرهنگ و هنر 
است و شهرستان اصفهان به عنوان پایتخت هنر باید به 
هنرمندان خود توجه کند نه اینکه صرفًا شــعار هنر سر 

بدهیم و به هنر و آثار هنرى توجه نکنیم.
فرماندار اصفهان خاطر نشان کرد: وزیر فرهنگ و ارشاد 
بر این موضوع معتقد است که طرح هاى اجرایى اصفهان 

باید بر کل کشور تعمیم پیدا کند.

وى تصریح کرد: در واقع اتفاقى کــه در وزارتخانه رخ 
مى دهد باید ابتــدا از اصفهان آغاز شــود، بنابراین بر 
ادامه مسیر به همت مســئوالن امیدوار باشید و طرح و 
برنامه هاى خود را براى بهره بــردارى از ظرفیت هاى 

مختلف اصفهان ارائه دهید.
احمدى خاطر نشــان کرد: هر هماهنگى بین نهادها و 
بخش هاى مختلف را با موضوع سرود انجام خواهم داد تا 

بتوانیم جایگاه اصفهان را در سرود باالتر ببریم.

استفاده بهینه از ظرفیت گروه سرود اصفهان نیازمند طرح و برنامه است


