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مراقب کیف  الکترونیکتان باشیدبرق اصفهان در زمستان نمى رود8 بازیگر رکورد دار جشنواره چهلمجنگل فقط به درد دپوى زباله مى خورد!  ارامنه تاریخ ساز فوتبال ایران اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

یک دهه براى 
رشد جمعیت 
فرصت داریم

فرش قرمز اصفهان زیر پاى روس ها
3

5

دومین مبتال 
به اومیکرون
 در اصفهان 
شناسایى شد

یک متخصص جنین شناسى گفت: با توجه به اینکه سه 
تا چهار دهه براى جوان شدن جمعیت فرصت داریم باید 
از این فرصت  طالیى براى افزایش جمعیت استفاده کرد. 

مریم جنابى استفاده از وسایل پیشگیرى در بارورى و 
تغییر نگرش به فرزندآورى در باردارى را مهم برشمرد ...

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
دومین مبتال به ســویه اومیکــرون در اصفهان 

شناسایى شد.
پژمان عقدك اظهار داشت: روز سه شنبه تست 
دومین نفر در این منطقــه در زمینه ابتالء به نوع 
اومیکرون کرونا مثبت اعالم شد.وى افزود: فرد 
اولى که در اصفهان مبتال به نوع اومیکرون کرونا 
شد مرد 30 ساله اى بود که کارمند یکى از ادارات 
فالورجان نیز بود و تســت همسر وى نیز مثبت 

شده است...

 اعتبار تکمیل قطار شهرى بهارستان تأمین شود اعتبار تکمیل قطار شهرى بهارستان تأمین شود
معاون وزیر راه خواستار شد؛معاون وزیر راه خواستار شد؛
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معاون اقتصادى استاندار در دیدار با سرکنسول روسیه ضمن یادآورى ظرفیت هاى اصفهان خواستار سرمایه گذارى آنها در استان شد

دسته گل جدید ویلموتس در مراکش
سرمربى سابق ایران بعد از کمتر از دو ماه در آستانه اخراج از سمت مربیگرى 

تیم مراکشى قرار دارد.
مارك ویلموتس سرمربى سابق تیم ملى کشورمان بعد از 6 ماه مربیگرى روى 

نیمکت ایران و کسب نتایج ضعیف در نهایت برکنار شد.
پرونده جنجالى ویلموتس و غرامت 6 میلیون یورویى فیفا براى فدراســیون 

فوتبال کشورمان همچنان حاشیه ساز است و اکنون...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

علت مرگ
 دانشجوى دانشگاه 

آزاد نجف آباد 
در حال پیگیرى است

فراموش شدگان
زندگى چهار معلول ذهنى در خانه بى پالك
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حق ستاره ایرانى
3

3

فرماندار اصفهانفرماندار اصفهان
تأکید کرد؛تأکید کرد؛

حماسه حماسه 99 دى؛  دى؛ 
نقطه عطف نقطه عطف 

تاریخ انقالب تاریخ انقالب 
اسالمىاسالمى

امام جمعه اصفهان در دیدار امام جمعه اصفهان در دیدار 
با قائم مقام وزارت میراث با قائم مقام وزارت میراث 

فرهنگى:فرهنگى:

میراث فرهنگى میراث فرهنگى 
اصفهان نیازمنداصفهان نیازمند

فکر نو استفکر نو است
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جهانبخش سلطانى: جهانبخش سلطانى: 

براى تصویربردارى«افق»  براى تصویربردارى«افق»  
8 ماه زیر آب مى رفتیم

موضوع مزایده :
فروش اموال اسقاط و ضایعات فلزي و غیر فلزى شامل ( انواع آهن آالت ،چدن, آلومینیوم، استیل،لوازم ادارى ،پالستیکى و...) 

زمان انتشار در سامانه ستاد ایران:  روزپنجشنبه مورخ 1400/10/9 و شنبه 1400/10/11
 مهلت دریافت اسناد : از روز پنجشنبه مورخ 1400/10/9 ساعت 10:00 صبح، لغایت روز شنبه مورخ 1400/10/18 ساعت 14:00

  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد : روز شنبه مورخ 1400/11/2 ساعت 14:00
 تاریخ بازدید: از ساعت 9,00 صبح تا 12,00 ظهر روز یکشنبه مورخ1400/10/26 با همراه داشتن کارت شناسایى معتبر.

  زمان بازگشایى پاکات :  روز یکشنبه 1400/11/3 ساعت09:00 صبح 
  زمان اعالم به برنده: روز یکشنبه 1400/11/3

  مبلغ تضمین: فروش اموال اسقاط و ضایعات فلزي و غیر فلزى شــامل ( انواع آهن آالت،چدن, آلومینیوم، استیل،لوازم ادارى، 
پالستیکى، چوب و...) 2,000,000,000 ریال

  برگزارى مزایده صرفا از طریق ســامانه الکترونیکى دولت به آدرس: www.setadiran.ir   مى باشــد وکلیه مراحل خرید و 
دریافت اســناد مزایده ((درصورت وجود هزینه مربوطه)) بارگزارى تصویر تضمین شرکت در مزایده ((ودیعه))، ارسال پیشنهاد 

قیمت،بازگشایى پیشنهادها، اعالم به برنده ،واریز وجه مزایده در بستر سامانه امکان پذیر میباشد.
 شرکت کنندگان  عالوه بر بارگذارى ضمانت نامه در سامانه ، مکلفند نسبت به تحویل اصل ضمانت نامه بانکى و یافیش واریزى شرکت 

در مزایده تا تاریخ1400/11/2 ساعت 14:00 به اداره کل فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان- اداره امور مالى اقدام نمایند.
 متقاضیان شرکت در مزایده در صورت داشتن هر گونه ابهام و سوال مى توانند با شماره تلفن 35275036-031 تماس بگیرند.

 متقاضیان  شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت قبلى ، میبایست جهت ثبت نام ودریافت گواهى امضاى الکترونیکى((توکن)) 
با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نمایند.

 هزینه نشر آگهى روزنامه برعهده مزایده گزار مى باشد.

A 120-1400-10-2 آگهی مزایده عمومی شماره
(www.setadiran.ir) سامانه ستاد ایران

م.الف:1252191 اداره کل فرودگاههاي استان اصفهان

مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان در نظر دارد براساس مصوبه مورخه 1400/08/29 هیئت مدیره نسبت به فروش اسکلت فلزى بال استفاده جنب 
مدرسه محمد رسول ا... (ص) واقع در خیابان جى بعد از خیابان همدانیان مقابل خیابان مهدیه (کردآباد) بر اساس شرایط زیر و از طریق مزایده اقدام نماید 
متقاضیان محترم مى توانند پس از بازدید ، پیشنهاد قیمت خود را در جدول ذیل ثبت و تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخه 1400/10/20 به دفتر مجمع واقع 

در خیابان استاندارى ، بلوار هشت بهشت ، مقابل اداره کل آموزش و پرورش ابتداى کوچه شهید عقیلى تحویل نمایند .
باز گشایى و اعالم برنده در ساعت 14 همان روز انجام خواهد گرفت .

شرایط :
 پیاده سازى اسکلت فلزى در محل 

 حمل 
 توزین و ارائه برگ باسکول 

  ارائه بیمه نامه معتبر مسئولیت مدنى براى مجریان - عابران-کارفرما و بیمه حوادث براى ساختمانهاى مجاور 
  ارائه چک تضمین 

 همکارى با ناظر انجام عملیات 
 مذاکره و انعقاد قرارداد 2 روز پس از اعالم نتیجه

 مدت اجراى عملیات پس از انعقاد قرارداد حداکثر 20 روز مى باشد.
* تلفن هماهنگى جهت بازدید در ساعات ادارى   09134351355

* مزایده گزار در رّد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار مى باشد.

آگهى مزایده

مجمع خیرین مدرسه ساز استان اصفهان
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م ى ب مر ى ب ر

اینجانــب ................................. متقاضــى خریــد مــورد مزایده با رعایت شــرایط منــدرج در متن آگهى مزایــده از قرار 
نام و نام خانوادگىهر کیلوگرم ................................... ریال مى باشم.

امضاء
تاریخ

هفدهمین جلسه ستاد مدیریت کروناى آبفاى اصفهان، با محوریت جلوگیرى از سرعت 
باالى سرایت ویروس اومیکرون برگزار شد.

در این جلسه مصوب شــد از تاریخ پانزدهم دى ماه جارى، از ورود کارکنانى که کارت 
واکسن کرونا نداشته باشند جلوگیرى شده، براى آن ها غیبت لحاظ شود و در صورت 
استمرار این روند، از حقوق آنها کسر شده و در مراحل بعدى به هیئت رسیدگى به تخلفات 

معرفى شوند.
همچنین از تاریخ ذکر شده، دریافت خدمات حضورى به متقاضیان خدمات آبفا، فقط با 
ارائه کارت واکسن کرونا و یا تست PCR منفى که 72 ساعت از تاریخ آن نگذشته باشد 

امکان پذیر است.
مشترکین براى سهولت در کار و حفظ سالمتى خود مى توانند خدمات 23 گانه مورد نیاز 
خود را از طریق سامانه خدمات غیرحضورى شرکت آبفاى استان اصفهان به شماره تلفن 

1522 در تمام ساعات شبانه روز دریافت کنند.
در این جلســه ضمن ارائه گزارشــى از وضعیت بیمارى کرونا در اســتان، گزارشى از 

نظارت هاى صورت گرفته ارائه و اقدامات مورد نیاز به تصویب رسید.
گفتنى است همه کارکنان موظف به رعایت شیوه نامه هاى بهداشتى به ویژه استفاده 
از ماســک و حفظ فاصله اجتماعى در محیط کار هســتند ودر صورت رعایت نکردن

 شیوه نامه ها، به کمیته انضباطى معرفى و مطابق مقررات با آنان برخورد مى شود.

ممنوعیت ورود کارکنان بدون کارت واکسیناسیون کرونا

دوازدهمین جلســه میز تجارت با کشور عمان با حضور 
دبیرکل اتاق بازرگانى مشترك ایران و عمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، در این 
جلسه آرزو جمالى، دبیرکل اتاق بازرگانى مشترك ایران 
و عمان به صورت حضورى پاسخگوى سئواالت اعضاء 

اتاق بازرگانى اصفهان در زمینه تجارت با عمان بود. 
جمالى در این جلسه  بر استفاده از پتانسیل هاى ایرانیان 
مســتقر در عمان، معرفى محصوالت ایرانى به صورت 
حضورى براى بازرگانان عمانى، حضور در نمایشگاه هاى 
این کشــورو انجام مطالعات و تحقیقات بازار از طریق 

حضور در عمان تاکید کرد. 

در این جلســه فعــاالن اقتصادى اصفهــان درزمینه 
مصالح ساختمانى از جمله سیمان و کاشى و سرامیک، 
محصوالت غذایى، فوالد، تجهیــزات الکترونیکى و... 

راهنمایى هایى دریافت کردند. 
در این نشســت همچنین بــه واســطه راهنمایى ها و 
فعالیت هاى ارزنده دبیرکل اتاق مشترك ایران و عمان 
در راســتاى توســعه روابط تجارى فعاالن اقتصادى 
اصفهانى با فعاالن اقتصادى کشــورعمان و شناسایى 
فرصت هاى سرمایه گذارى این کشور، از وى تقدیر شد.

جلسه میز تجارت با کشور عمان برگزار شد

مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه معاونین شبکه و بازاریابى، مدیریت مخابرات 
مرکز استان و مسئول ناحیه شرق از مرکز مخابراتى گلستان شهر اصفهان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومى مخابرات منطقه اصفهان، در این بازدید میدانى ضمن بررسى 
ظرفیت هاى موجود جهت خدمات رسانى مطلوب و جذب مشترکین، دستورات مقتضى 

در زمینه ارتقاء شبکه و سرویس ها به حوزه هاى مرتبط صادر شد.
گفتنى است در این بازدید کارکنان قســمت هاى مختلف مرکز نیز به بیان مسائل و 
مشــکالت خود پرداخته و از توجه مدیر مخابرات منطقه در جهت رفع مشــکالت و 

دغدغه هاى خود تشکر و قدردانى کردند.

بازدید مدیر مخابرات اصفهان
 از مرکز گلستان

تا پایان آبان ماه ســال جارى، 912  نفــر از متقاضیان 
تسهیالت، از تســهیالت قرض الحســنه ازدواج بانک 

کشاورزى استان اصفهان بهره مند شدند.

به گزارش روابط عمومى مدیریت شعب بانک کشاورزى 
استان اصفهان، شعب بانک کشاورزى استان اصفهان در 
8 ماهه سال جارى مبلغ 796 میلیارد ریال تسهیالت قرض 

الحسنه ازدواج به 912 نفر از متقاضیان پرداخت کردند.  
این گزارش مى افزاید: پرداخت این تســهیالت نسبت 

به مدت مشابه سال قبل، 135 درصد رشد داشته است.

رشد پرداخت تسهیالت ازدواج توسط بانک کشاورزى 
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یرقق یرق یرقق ق

دسته
سرمربى س
تیم مراکش
مارك ویلم
نیمکت ایر
پرونده جنج
فوتبال کش
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مدیر آبنگارى و امور جزر و مدى سازمان نقشه بردارى 
کشور با اشاره به روند کاهش تراز آب در دریاچه ارومیه 
و دریاى خزر گفت: در صورتى که این روند کاهشــى 
در دریاى خزر ادامه یابد، احتمال خشــک شدن خلیج 

گرگان وجود دارد.
على سلطانپور بیان کرد: از آنجایى که دریاى خزر داراى 
حجم آب زیادى است، کاهش تراز آب به چشم نمى آید، 
ولى در دریاچه ارومیــه از آنجایى که عمق و حجم آب 
کم اســت، کاهش تراز آب و خشک شــدن آن قابل 

مشاهده است.
ســلطانپور اضافه کرد: مطالعات ما در سال هاى 99 و 

1400 نشان مى دهد که حدود 25 سانتیمتر دیگر از تراز 
آب خزر کاهش یافته است. این کاهش تراز آب در خزر 

را مى توان در پسروى ساحل مشاهده کرد.
وى اظهار کرد: با کاهش تراز آب ظرفیت بنادر از دست 
خواهد رفت و نیاز به الیروبى هاى بیشترى است. عالوه 
بر آن خلیج گرگان نیز متأثر از این شرایط است؛ چرا که 
این خلیج با باریکه اى به دریاى خزر متصل مى شود و 
اگر تراز آب خزر روند کاهشــى یابد، خشک شدن این 
خلیج را به همراه دارد. به گفته وى، با خشک شدن این 
خلیج داستانى همانند دریاچه ارومیه در حوضه خزر رخ 

خواهد داد.

تبعات دفن زباله در جنگل هــاى هیرکانى که مهمترین 
منبع تأمین اکسیژن ایران محسوب مى شوند، این روزها 
چنان حاد شــده که به نطق نماینــدگان مجلس نیز راه 
یافته است.20 هکتار جنگل در رشــت تبدیل به سایت 
دپوى زباله شد و هم اکنون 30 سایت دپو و دفن زباله در 

جنگل هاى هیرکانى وجود دارد.
حدود 30 سال است که دفن غیراصولى زباله در شهرهاى 
شمالى کشور، به یک بحران بزرگ محیط زیستى تبدیل 
شده است. منطقه جنگلى اندرگلى شیرگاه، منطقه جنگلى 
کالکولى رامسر، ساحل محمودآباد، حاشیه رودخانه تالر، 
جنگل هاى عباس آباد، چالوس و نوشهر و سایت جنگلى 

نور با دپوى 500 هزار تن زباله، دیگر مناطق بحرانى دپو 
و دفن زباله در کشور هستند که جنگل هاى هیرکانى را به 

سرعت رو به زوال مى برند.
ســازمان حفاظت محیط زیســت نیز اعالم کرده است 
که هم اکنون 30ســایت دپو و دفن زباله در جنگل هاى 
هیرکانى وجود دارد که هریک کوهــى از زباله را یدك 
مى کشند و نزدیک سه دهه از تشکیل آنها مى گذرد. روزانه 
به واسطه حجم ورود  بســیار زیاد زباله به این مناطق که 
قرار است آینده حیات در ایران را تضمین کنند و به زعم 
یونسکو، میراث زیست کره محسوب مى شوند، زیر کوه 

زباله ها دفن مى شوند.

آب خزر 25 سانتیمتر 
دیگر آب رفت

جنگل فقط به درد 
دپوى زباله مى خورد!

گردش اومیکرون در کشور 
  ایسنا| دکتر حمیدرضا جماعتى دبیر کمیته 
علمى کشورى مبارزه با کرونا با بیان اینکه در حال 
حاضر مى توان گفت که سویه اومیکرون در کشور 
در گردش است، گفت: البته هنوز الگویى براى 
انتشار آن متصور نیستیم و  پراکندگى این سویه 
در اســتان هاى مختلف وجود دارد. باید دید که 
ویروس به چه صورت پیش مى رود؛ با این حال، 
اگر مردم پروتکل هاى بهداشتى را رعایت کرده 
و واکسن تزریق کنند، مى توان تا حدود زیادى 
جلوى غلبه ویروس اومیکرون را گرفت.  در غیر 
این صورت ممکن اســت در چند هفته آینده با 

پیک جدیدى با اومیکرون مواجه باشیم.

فارسى باز هم در اسپانیا 
رکورد زد

  ایسنا| استاد دانشــکده زبان شناسى و 
رئیس اتاق مطالعات ایران در دانشگاه ساالمانکا 
در اسپانیا که سال گذشــته از ثبت نام بى سابقه 
دانشجویان در کالس آموزش زبان فارسى در 
اسپانیا خبر داده بود، حاال بار دیگر از رکورد تازه 
زبان فارسى در دانشگاه ساالمانکاى این کشور 
مى گوید. او سال گذشــته گفته بود: در کالس 
آموزش زبان فارسى ما 41 نفر دانشجو ثبت نام 
کرده اند که این تعداد بى ســابقه است. در سال 
تحصیلى 2022-2021 رکورد ثبت نام 60 نفرى 

دانشجویان در این دانشکده ثبت شده است.

پیرزن روستایى هم 
کارت بازرگانى دارد!

  خبر فورى| رئیــس کنفدراســیون 
صادرات اتاق بازرگانى ایــران بیان کرد: برخى 
دارندگان کارت هاى بازرگانى افرادى هســتند 
که هیچ اطالعى از تجــارت ندارند، کارت هاى 
بازرگانى را بعضًا افــرادى مى گیرند که در امر 
تجارت غیرشاغل و غیرحرفه اى هستند. محمد 
الهوتى با اشاره به اینکه از نانوا تا پیرزن روستایى 
از دارندگان کارت هاى بازرگانى هستند، ادامه 
داد: عضویت در تشکل ها جهت رسمیت بخشى 
به فرد داراى کارت بازرگانى باید به قانون رسمى 

تبدیل شود.

ایرانیان 
چقدر ورزش مى کنند؟ 

  تابناك| طبق بررسى هاى انجام شده درباره 
میزان فعالیت ورزشى مردم در سال گذشته 46/5 
درصد از افراد باالى 15 ســال و بیشــتر اظهار 
کرده اند که فعالیت ورزشــى دارند که عمده آن 

نرمش و پیاده روى است.

شما چرا حقوق مى گیرید؟!
  فرارو|یک مجرى تلویزیــون در جواب 
رئیس محیط زیست که براى باریدن باران ابراز 
امیدوارى کرده بود، جواب جالبــى داد. رئیس 
محیط زیســت گفت: امیدواریم بــاران ببارد تا 
تاالب ها آبگیرى شــود و مجرى برنامه هم در 
جوابش پاسخ داد: خب ما دعا مى کنیم؛ اما شما 

چرا حقوق مى گیرید؟!

افزایش قاتالن اجاره اى 
  برترین ها|روزنامه «ابتکار» گزارشى در 
مورد افزایش اجیر کردن افراد براى قتل خبر داد، 
پدیده اى که از آن با عنوان «قاتالن اجاره اى» 
هم یاد مى شــود. در این گزارش آمده  برایشان 
فرق ندارد، بخاطر اینکه به خواسته شان که پول 
و عشق است برسند دست به قتل مى  زنند بدون 
اینکه از عاقبت کار اطالع داشته باشند یا بترسند. 
قاتالن اجاره اى این روز ها حسابى فعال شده اند. 
بیشتر براى رسیدن به عشــق ممنوعه و برخى 
هم براى رســیدن به پول حاضر مى شوند قتل 

انجام دهند. 

افزایش عجیب مالیات 
یک عضو کمیسیون اقتصادى مجلس     ایسنا|
شوراى اســالمى از افزایش62 درصدى مالیات در 
بودجه 1401 خبــر داد. مجتبى توانگر گفت: مبناى 
دولت براى افزایش 62 درصدى مالیات نســبت به 
سال گذشته، افزایش پایه هاى مالیاتى، جلوگیرى از 

فرار و اجتناب مالیاتى و موارد دیگر است. 

نفت در برابر چاى
 ابتکار است 

  انتخاب| «کیهان»، روزنامه حامى دولت درباره 
توافق ایران با سریالنکا براى واردات چاى به جاى 
دریافت طلبش از این کشور نوشت: در پى این اقدام 
که پول کشورمان را بدون پرداخت هزینه اضافى و 
دریافت سود تأخیر زنده کرد، جریانى که ظاهراً دل 
خوشى از بازگشت پول هاى کشورمان با روش هاى 
ابتکارى ندارد، دست به کار شد و به تخریب پرداخت. 

گندم هم گم مى شود!
  خبرآنالین|  معاون ســازمان برنامه و بودجه 
در اظهارنظرى جالب درباره میزان خرید و مصرف 
گندم،گفت: اکنون 12 میلیون و 500 هزار تن گندم 
مى خریم و بر اساس بررســى ها در بدترین حالت، 
میزان مصرف کشور هشــت میلیون تن است.  این 
یعنى 4 میلیون و 500 هزار تن گندم معلوم نیست چه 
مى شود. یا از مرز خارج مى شود و یا مصرف دیگرى 
از آن مى شود و یا کسى آن را با تغییر اندك به عنوان 
کاالى دیگر صادر مى کند و به او مشــوق مالیاتى 

هم مى دهیم.

این طرح روحانى بود
دولت قصــد دارد که نحوه توزیع    نامه نیوز|
بنزین را اصالح کند و به جاى آنکه تعریف سهمیه 
بندى بنزین براســاس خودرو، این ســهمیه را به 
هر کدملى اختصاص دهــد. محمدرضا خباز، فعال 
سیاســى گفت: دولت آقاى روحانى این طرح را در 
قالب الیحه بودجه ســال 98 مجلس تقدیم کرد؛ 
براســاس این طرح قرار بود به هر ایرانى ماهانه 20 
لیتر بنزین داده شود. او مى توانست آن را بفروشد یا 
استفاده کند اما مجلس این پیشنهاد را رد کرد چون 
نمایندگان تأکید داشــتند بنزین بایــد همان هزار 

تومان باشد. 

ما ایران را متقاعد کردیم
«میخائیل اولیانــوف»، نماینده دائم    انتخاب|
روسیه نزد سازمان هاى بین المللى در وین با ادعاى 
اینکه روسیه و چین، ایران را متقاعد کردند که برخى 
خواسته هایش را کنار بگذارد، ازجمله اینکه مذاکرات 
تنها روى موضوع تحریم ها متمرکز باشد، نه مسائل 
هســته اى افزود: در نهایت نیز مذاکــره کنندگان 
پذیرفتند که رایزنى ها را بر مبناى پیش نویسى که در 
شش دور مذاکره قبلى به دست آمده بود، آغاز کنند.

 بیا فساد را جمع کن!
یک نماینده مجلس روز چهارشنبه    خبرآنالین|
در صحن علنى مجلس شــوراى اســالمى با فریاد 
گفت: ســعید محمد دبیر مناطق آزاد بداند و بفهمد 
اینجا پادگان نیســت؛ بیا فســاد منطقه آزاد را جمع 
کن، چرا آدم مى فرستى با ما البى کنند و از ما پست 

بگیرى و پست بخواهى.

سود تخفیف هاى ایران 
ابزار تحریم، خاصیت خود را    روزنامه ایران|
از دســت داده و افکار عمومى داخلى و خارجى آرام 
آرام به آن پى برده اند. تخفیف هاى نفتى ایران براى 
خریداران خارجى به گونه اى اســت که آنها «سود 
تخفیف هاى ایران» را بیشتر از «ریسک تحریم هاى 
آمریکا» برآورد مى کنند؛ لذا خرید نفت ایران براى 
آنها به صرفه است و حتى ممکن است افزایش یابد. 

خبرخوان

12 تا 25 هزار تومان هزینه یک شب بى آرتى خوابى در 
تهران است. بسیارى به جاى اجاره خانه اینجا مى خوابند. 
البته بى آرتى خوابى چندان هم راحت نیســت، حداقل تا 
صبح باید پنج بار اتوبوس  عوض کنند و چند دقیقه بین هر 

بار پیاده و سوار شدن سرما را تحمل کنند. 
هر 45 دقیقه باید پیاده شــوند. به اتوبوس بعدى برسند. 
هزینه بلیت بدهند. سوار اتوبوس جدید شوند و بخوابند. 
سوز سرماى شب آنها را هل مى دهد که خودشان را زودتر 

به اتوبوس برسانند.
بى آرتى خوابى تنها راهى اســت که برایشان مانده. یک 
صندلى در اتوبوس بــراى آنها خانه اى اســت ارزان در 
پایتخت! امــا همین خانه ارزان برایشــان در ماه 360 تا 
750 هزار تومــان خرج دارد. اتوبوس خواب ها شــغل و 
درآمد دارند، اما نه آنقدر که بتوانند رهن و اجاره یک خانه 

در تهران را بدهند.
ســاعت 23 و 45  دقیقه و دماى هوا 3 درجه سانتیگراد 
است. یکى یکى به ایستگاه اتوبوس مى آیند، پیر، جوان 
و حتى کودك! ســامانه اتوبوس تندروى تهران هر شب 
میزبان آنهاست. یکى از ساعت 12 شب به اتوبوس پناه 

مى برد و آن یکى ســاعت یک صبح. بستگى به سردى 
هوا دارد. طوالنى ترین مسیر، انتخابى هوشمندانه براى 
بى آرتى خوابى است. دو خط اتوبوسرانى خانه آنهاست؛ 
یکى خط آزادى-تهرانپــارس و دیگرى خط تجریش-

راه آهن.
خط آزادى_تهرانپارس طوالنى تر است. اتوبوس  خواب ها 
مى توانند 45 دقیقه بخوابند. پــس دفعات کمترى خط 
عوض مى کنند و پول کمترى مى دهند. اما دماى هواى 

اتوبوس این خط فقط 3 درجه است. مشابه هواى بیرون.
خط تجریش_راه آهن کوتاه تر است. حدود 35 دقیقه. هم 
زمان خوابشان کوتاه تر اســت، هم باید دفعات بیشترى 
پیاده و سوار شــوند. اما بى آر تى هاى این خط گرم است. 
دماى هواى آن 24 درجه اســت. با صندلى هاى سالم و 

روکش هاى مخملى.
راننده بى آرتى هم مى گوید: «اینجا بهتر از خط آزادى-
تهرانپارس اســت. اتوبوس هاى آنجا به درد نخور و سرد 
اســت. همه طور آدم اینجا مى خوابنــد حتى کودك 12 

ساله.»
مسافران خط تجریش هر کجاى اتوبوس که بنشینند گرم 

و نرم اســت. اما در خط آزادى-تهرانپارس فقط صندلى 
آخر گرم است. موتوِر انتهاى اتوبوس حکم بخارى را دارد. 
مسافران خواب آلود سرعت قدم هایشان را بیشتر مى کنند 

تا صندلى آخر اتوبوس را بگیرند.
همه اتوبوس خواب ها معتاد نیستند

کت رنگ و رو رفته و کهنه اى به تن دارد. دســت هایش 
تا انتهاى مســیر به هم قفل اســت. آمده که امشب هم 
مثل شــب هاى دیگر در اتوبوس بخوابد. مى گوید زن و 
فرزندانش در خانه پدرزنش هســتند اما خودش شب ها 

براى خوابیدن آواره اتوبوس هاست.
دستمال کاغذى را نشان مى دهد و مى گوید: «روزى 100 
تا 150 هزار تومان از اینها مى فروشم. متادون هم مصرف 
مى کنم. این پول خرج خودم مى شود و دیگر چیزى از آن 
براى اجاره نمى ماند. براى یــک جاى خواب حداقل باید 
شبى 50 هزار تومان بدهم، اما نمى صرفد. اگر خانه داشتم 

این وضع و روزگارم بود؟»
آن یکى بــا کاله کاســکت و لباس مرتبش شــب در 
اتوبــوس مى خوابد. یکى دیگر کــت مخمل تمیزى به 
تن دارد و خط تجریش-راه آهــن را براى خواب انتخاب 

کرده. تمایلى بــه حرف زدن ندارنــد و ترجیح مى دهند
 فقط بخوابند.

راننده مى گوید: «روزها هر کدام جایى مشغول هستند و 
شب اینجا پناه مى گیرند. فکر نکنید همه معتاد هستند. هر 
کدام کارى دارند.» اما انگار زورشان به اجاره خانه نمى رسد 

و حاال بى آرتى خوابى را انتخاب کرده اند.
پایانه تجریش_راه آهن 40 ایستگاه دارد. مسیرى که در 
روز بیش از یک ساعت طول مى کشد اما شب ها فاصله 
اول و آخر خط فقط 35 دقیقه اســت. 35 دقیقه طالیى 
براى خوابیدن و رســیدن به انتهاى خط و سوار اتوبوس 

بعدى شدن.
راننده مى گویــد: زمانى که مى تواننــد بخوابند متفاوت 
است. «بستگى دارد چقدر توقف داشته باشیم.» اما شب 
است و اتوبوس در بیشتر ایســتگاه ها توقف ندارد. اگر در 
این بین مسافرانى بخواهند پیاده شوند یک امتیاز براى 
آنهاســت چون یکى یا دو دقیقه بیشتر مى خوابند. پایانه 
آزادى_تهرانپارس هم 27 ایســتگاه دارد و هر بار حدود 

45 دقیقه طول مى کشد تا اتوبوس به انتهاى خط برسد.
خواب شــبانه بى آرتى خواب ها حداقل 5 تــا 6 بار قطع 
مى شود. هر بار باید پیاده و ســوار اتوبوس بعدى شوند. 
مسافران خط تجریش-راه آهن شــانس بهترى دارند. 
چون بعد از پنج دقیقه راه رفتن در ســرما مى توانند روى 

صندلى گرم بنشینند.
اما مسافران خط آزادى-تهرانپارس، این شانس را ندارند. 
هم بیرون سرد اســت و هم اتوبوسى که دوباره سوارش 
مى شــوند. به انتهاى خط که مى رسند راننده صدایش را 
بلند مى کند و مى گوید: «بیدار شوید، رسیدیم.» اما گرماى 
اتوبوس خوابشان را عمیق کرده است، بیدار نمى شوند جز 

با سقلمه زدن راننده به پهلویشان.
راننــده باید هر طــور شــده آنهــا را انتهاى مســیر 
پیاده کنــد. مســافران نمى توانند در اتوبــوس بمانند 
تا راننده دور بزنــد و آنها بیدار نشــوند. راننده مى گوید: 
«دوســت ندارم آنها را پیاده کنم اما رئیســم گفته اگر 
انتهاى خط یــک نفر از آنهــا در اتوبوس باشــد اخراج

 مى شوى.»
اما اوضاع هم همیشه خوب پیش نمى رود و همین پیاده 
و سوار شدن آنقدر اتوبوس خواب ها را آشفته مى کند که 
به گفته یکى از رانندگان کار به چاقوکشى هم رسیده که 
راننده آنها را پیاده نکند. برخى تا ساعت 5 صبح حدود هفت 
یا هشت بار در رفت وآمدند. برخى هم پنج بار رفت وآمد 
دارند به این امید که بتوانند در روز بخشى از این بى خوابى 

را جبران کنند.

بى آرتى خوابى، شبى 25 هزار تومان، وسط تهران

صندلى اتوبوس، خانه  ارزان در پایتخت! 

خودروى برقى جایگزین پراید مى شــود؛ این خبرى است که 
در روزهاى گذشــته در رسانه ها منتشر شــده. از سوى دیگر 
خودروسازان براى ساخت اتوبوس برقى تالش مى کنند. اما آیا 
استفاده از خودروى برقى به جاى پراید در بازار ایران امکانپذیر 
است؟ در آینده نزدیک مى توانیم شاهد تردد اتوبوس برقى در 

خیابان ها باشیم؟
شرکت هاى خودروســازى ایران تا کنون موفقیتى در عرضه 
عمومى خودروهاى برقى نداشته اند. اما حاال زمزمه هایى شنیده 
مى شود که ایران خودرو مى خواهد خودرویى برقى تولید کند که 
جایگزین پراید در بازار شود؛ خودرویى که شرکت رقیب تولید 

آن را متوقف کرده است اما هنوز خریداران خاص خود را دارد.
بر اساس گزارش ها، این خودرو شــباهت زیادى به رنو کویید 
دارد؛ محصول اقتصادى و ارزان قیمت خودروســاز فرانسوى 
که براى استفاده عموم در کشورهایى مثل هند و برزیل عرضه 

شده است.

اما فرید زاوه، کارشناس صنعت خودرو عرضه خودروى برقى به 
جاى پراید را نشدنى مى داند. او توضیح مى دهد: هزینه اصلى 
خودروى برقى مربوط به باطرى آن است که حدود 150 تا 400 

دالر براى هر کیلووات ساعت قیمت دارد.
به گفته او، بــراى مثال قیمــت محصولى کــه روى برخى 
محصوالت تسال نصب مى شــود، حدود 250 دالر براى هر 

کیلووات ساعت است.
این کارشــناس صنعت خودرو مى افزایــد: هزینه پک کامل 
باترى اى که تسال براى برخى محصوالت معمولى خود استفاده 
مى کند حدود 22 هزار دالر اســت. اما باترى برخى مدل هاى 

تسالى پرفورمنس، حدود 40 هزار دالر تمام مى شود.
به این ترتیب و بر اساس نرخ دالر، تهیه باطرى براى خودروى 
تسال در ایران حدود 603 میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه 
دارد که با این هزینه، مصرف کننــده مى تواند خودرویى نو را 

خریدارى کند!

امســال در مجموع بیــش از 170 
میلیون دالر کود شیمیایى و سموم 
تکنیکال از گمرك ترخیص و وارد 
ایران شده اســت؛ اینکه کیفیت و 
نحــوه مصرف ســموم و کودهاى 
وارداتى در ســال جارى و سال هاى 
گذشــته در جریان اخیر برگشــت 
محصوالت کشــاورزى ایران چه 
نقشى مى تواند داشته باشد موضوعى 

تأمل برانگیز است.
در دو ماه اخیر برگشت محصوالت 
کشــاورزى ابعاد نگران کننده اى با 

خود به همراه داشته که از جمله آن طرح این سئوال است که کیفیت و نوع سموم و کودهاى وارداتى و 
نحوه مصرف آن در سال جارى و سال هاى گذشــته، تا چه اندازه در جریان اخیر برگشت محصوالت 

کشاورزى صادراتى مى تواند نقش داشته باشد.
سموم و کودهاى شیمیایى مصرفى ایران در محصوالت کشاورزى و فراتر از حد استاندارد کشورهاى 
مقصد، در برگشت محصوالت مورد توجه بوده است، به عنوان نمونه روسیه که 80 درصد صادرات ایران 
به آن محصوالت کشاورزى است دلیل عدم پذیرش فلفل هاى ایرانى را وجود سمومى اعالم کرده که 

با استانداردهاى این کشور مطابقت ندارد.
در این مدت اخبار متناقضى هم از برگشت محصوالت صادراتى به ترکمنستان، ازبکستان، امارات و 

هند نیز مطرح بوده است.
بررسى آمار تجارت خارجى نشان مى دهد که از ابتداى امسال تا 20 آذرماه بر خالف کودهاى شیمیایى 

که واردات آن کاهش داشته، سموم تکنیکال شیمیایى با افزایش همراه بوده است.
 اگر بخشى از مشکل برگشت صادرات محصوالت کشاورزى ایران به سموم و کودهاى مصرفى و میزان 
آن بر گردد، به طور حتم در کنار سموم تولید داخل،  اقالم وارداتى حائز اهمیت خواهد بود و جاى بررسى و 
البته پاسخگویى از سوى مسئوالن مربوطه خواهد داشت که از زمان تهیه آن تا رسیدن به ایران، ترخیص 
و مصرف چه استانداردها و فرایندى را طى مى کند، این در حالى است که تبعات آن مى تواند محصوالت 

مصرفى داخل را هم درگیر کند.

موضوع چک پول هاى تقلبى هر چندماه یک بار تعدادى از 
چک پول ها تقلبى کشف مى شــوند. معموًال چاپ و فروش 

چک پول هاى تقلبى در ماه هاى پایانى سال بیشتر مى شود.
براســاس گزارش ها در روز دوم دى ماه امسال هزار قطعه 
چک پول پنجاه هزار تومانى پیدا شــد. دسترســى به چک 
پول هاى تقلبى به قدرى آســان و ساده اســت که با یک 
سرچ ســاده در تمامى شــبکه هاى مجازى  به راحتى قابل

 دسترس است.
یک صفحه اینستاگرامى فروش پول هاى تقلبى، یک میلیون 
تومان چک پول تقلبى را به قیمت بیــن 250 تا 300 هزار 
تومان مى فروشد. اگر قرار باشد این پول هاى تقلبى به صورت 

پنج هزار تومانى باشــد، خریدار باید 350 هزار تومان هزینه 
کند. همچنین اگر بخواهد که پول هاى تقلبى را به صورت 
چک  پول هاى 50 هزار تومانى دریافت باید 250 هزار تومان 
پرداخت کند. اگر هم قرار باشد شخصى 100 میلیون تومان 
پول تقلبى بخرد، با فرض اینکه این پول ها به صورت چک 
پول 50 هزار تومانى باشد باید 25 میلیون تومان هزینه کند.

این صفحه فقط چک پول تقلبى چــاپ نمى کند بلکه دالر 
تقلبى هم مى فروشد که براى هر برگه 100 دالرى 150 هزار 
تومان دریافت مى کند.  گواهینامه، چک بانکى، چک صیادى، 
کارت ملى، شناسنامه، مدارك تحصیلى و کارت پایان خدمت 

هم توسط این صفحه به فروش مى رسد!

ابعاد نگران کننده خودروى برقى جایگزین پراید مى شود؟ 
 میلیون ها دالر واردات سمى!

خرید و فروش آسان چک پول تقلبى!
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ورود تور به 
خور و بیابانک ممنوع است

امام جمعه خور و بیابانک در شـرق اسـتان اصفهان 
گفت: در ایام شـهادت حضـرت فاطمه زهـرا(س)، 
پذیـرش هرگونـه گردشـگر در قالـب تـور در ایـن 
شهرسـتان ممنـوع اسـت. حجـت االسـالم سـعید 
جاویدى افـزود: ایـن ممنوعیـت بر اسـاس مصوبه 
شـوراى امر به معروف و نهى از منکر اجرا مى شـود. 
وى خاطرنشـان کـرد: ورود گردشـگر با خـودروى 
سـوارى با رعایت موازین شـرعى و رعایت شئونات 
اسـالمى بالمانع اسـت. حجـت االسـالم جاویدى 
افزود: روزهـاى 15 تا 17 دى امسـال گردشـگر در 
تاسیسات گردشگرى و بوم گردى هاى شهرستان در 
قالب تور پذیرش نمى شود و در صورت رعایت نکردن 
موازین شـرعى و رعایت شئونات اسـالمى و آمدن 
گردشـگر در قالب تور، معاونت قضایى سـتاد احیاى 
امر به معـروف و نهى از منکر با فعاالن گردشـگرى 

برخورد مى کند.

تقویت بارش ها
 از روز یک شنبه

کارشـناس پیش بینى هواشناسـى اسـتان اصفهان 
گفت: با نفوذ و فعالیت سـامانه بارشى از روز یکشنبه 
بارش ها در سـطح استان تقویت مى شـود. حجت ا... 
على عسـگریان اظهار کرد: نقشـه هاى هواشناسى 
بیانگر استقرار سـامانه ناپایدار بارشى تا اواسط هفته 
آینده بر روى اسـتان است. روز یکشـنبه بارش ها در 
سطح استان تقویت مى شود و طى فعالیت این سامانه 
مه آلودگى، کاهش دید و در مناطق مرتفع و سردسیر 
بارش برف پیش بینى مى شود. کارشناس پیش بینى 
هواشناسى استان اصفهان گفت: کمینه دماى هوا در 
24 ساعت آینده در اکثر مناطق استان دو تا سه درجه 

کاهش خواهد داشت.

پیرترین شهرستان اصفهان
رئیس مرکز بهداشـت اردسـتان گفت: وضعیت نرخ 
بارورى در شهرستان اردستان به حدود 1/42 درصد 
کاهش یافته کـه این موضوع عواقـب خطرناکى به 
همـراه دارد. رضا اشـرفى اظهـار کـرد: در حالى که 
نرخ بارورى در شهرستان اردستان در سال 51 و 52 
حدود 6/8 درصد بوده است و سـال هاى دهه 70 به 
4 درصد رسـید ولى این وضعیت هم اکنون به حدود 
1/42 درصد کاهش یافته که عواقب خطرناکى را به 
همراه دارد و درصورتى که بخواهیم پنجره جمعیتى 

بسته نشود باید این نرخ به حدود 5/2 درصد برسد.

توسعه شبکه 
آب خیابان ارغوانیه

عملیات توسـعه شـبکه آب خیابـان ارغوانیه، جنب 
کانال دکتر حسـابى به طول 195 متر انجام شـد. به 
گزارش روابط عمومى آبفا منطقه یک، این عملیات 
که با لوله پلى اتیلن 110 میلى مترى انجام شـد، در 
مدت سه روز توسط پیمانکار و با نظارت اداره توسعه 
و بهره بـردارى آب آبفا منطقه یک صـورت گرفت. 
گفتنى اسـت اصالح و توسـعه شـبکه آب در سطح 
آبفا منطقه، با هدف آبرسـانى پایدار به شهروندان در 
دستور کار اداره توسـعه و بهره بردارى شبکه آب در 

تمام مقاطع سال قرار دارد.

انتصاب 2 فرماندار 
استاندار اصفهان در حکمى 2 فرماندار را نصب کرد. 
اسـتاندار اصفهان در حکمى موسـى مباشـرى را به 
عنوان فرماندار جدید نجف آباد منصوب کرد. معاون 
فرمانـدارى لنجان، شـهردار مینادشـت فالورجان، 
معاون آمـوزش و پـرورش لنجـان از جمله سـوابق 
مباشـرى  اسـت. سـیدرضا مرتضـوى همچنین در 
حکمى علـى محمدى کیـا را بـه عنوان سرپرسـت 
فرماندارى شهرسـتان تیران و کرون منصوب کرد. 
محمدى کیا، بخشدارى مرکزى شهرستان نجف آباد 
را در کارنامه دارد. پیش از این مجید حججى فرماندار 

شهرستان تیران و کرون بود.

خبر

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: دومین 
مبتال به سویه اومیکرون در اصفهان شناسایى شد.

پژمان عقدك اظهار داشت: روز سه شنبه تست دومین نفر 
در این منطقه در زمینه ابتالء به نوع اومیکرون کرونا مثبت 
اعالم شد.وى افزود: فرد اولى که در اصفهان مبتال به نوع 
اومیکرون کرونا شد مرد 30 ساله اى بود که کارمند یکى از 
ادارات فالورجان نیز بود و تست همسر وى نیز مثبت شده 
است.سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان 
اینکه ســویه اومیکرون کرونا نیز مانند دیگر سویه هاى 
این بیمارى قابل تکثیر است، گفت: ویژگى بارز این سویه 

تکثیر آن با سرعت فوق العاده زیاد است.

وى با بیان اینکه پیش بینى ما این است که از اواخر دى 
ماه و اوایل بهمن ماه اومیکرون سویه غالب بیمارى کرونا 
در اصفهان خواهــد بود، تصریح کرد: ایــن بیمارى در 
صورت عدم رعایت پروتکل ها و همچنین عدم انجام سه 
ُدز واکسیناسیون به صورت ابتالى خانوادگى خودنمایى 
خواهد کرد.عقدك با اشاره به اینکه هر روز از یک درصد 
تست هاى انجام شده کرونا در اصفهان تست اومیکرون 
نیز گرفته مى شود، ادامه داد: باید توجه داشت که در حال 
حاضر تعداد کیت هاى تشــخیص اولیــه اومیکرون در 
اصفهان محدود است و تشــخیص نهایى نیز در تهران 

انجام مى شود.

فرماندار اصفهان گفت: حماســه 9 دى با 13 دى سالروز 
شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى که مظهر بصیرت 
و والیتمدارى اســت، گره خورده و باید این ایام را گرامى 
بداریم.محمدعلى احمدى اظهار کرد: حماسه 9 دى با عنوان 
روز بصیرت و تجدید میثاق امت با والیت نام گذارى شده و 
فتنه عظیم آمریکایى سال 1388 در این روز به دست مردم 

فهیم ایران اسالمى دفع شد.
وى افزود: حماسه 9 دى با 13 دى سالروز شهادت سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانى که مظهر بصیرت و والیتمدارى 

است، گره خورده و باید این ایام را گرامى بداریم.
فرماندار اصفهان تأکید کرد: آموزش و پرورش باید حماسه 9 

دى و علت شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى توسط 
ایادى صهیونیســم و آمریکاى جنایتکار را براى جوانان و 
نوجوانان تبیین کند و در این راستا تبلیغات الزم در شبکه ها 

و فضاى مجازى انجام شود.
وى افزود: باید با همکارى بین بخشــى در راستاى اجراى 
باشــکوه برنامه هاى این ایام با حضور حداکثرى اقشــار 

مختلف مردم اقدام کنیم.
احمدى تصریح کرد: روز 16 دى ماه باید روز اجتماع عظیم 
مردم اصفهان در مراسم تشییع شــهداى گمنام باشد و با 
همکارى دستگاه هاى مربوط تالش مى کنیم تا مراسمى در 

شأن شهداى واالمقام در اصفهان برگزار شود.

حماسه 9 دى؛ نقطه عطف 
تاریخ انقالب اسالمى

دومین مبتال به اومیکرون در 
اصفهان شناسایى شد

سخنگوى صنعت برق استان اصفهان با اشاره به 
احتمال محدودیت تأمیــن گاز نیروگاه ها، اظهار 
کرد: تا امروز هیچ گونه محدودیت تأمین گاز براى 
نیروگاه ها استان اصفهان نداشته ایم و نیروگاه ها با 
میزان مورد نیاز خود تولید مى کنند و هیچ مشکل و 

محدودیتى در تامین گاز آنها نداریم. 
محمدرضا نوحى افزود: مشــعل هاى مازوت سوز 
نیروگاه هاى اصفهان در زمستان سال 93 به دستور 
مستقیم مقامات عالى استانى و دادگسترى پلمب 

شده که بازگشایى دوباره مشعل ها به مجوز صریح 
این مقامات نیاز دارد. وى ادامه داد: در حال حاضر 
سوخت مازوت در هیچ یک از نیروگاه هاى استان 
اصفهان استفاده نمى شود، مگر اینکه مقامات عالى 
استان و دادگســترى مجوز استفاده از این سوخت 

را صادر کنند.
ســخنگوى صنعت برق اســتان درباره احتمال 
خاموشــى ها در زمســتان، تأکید کــرد: با وجود 
پیش بینى مقامــات توانیر نســبت بــه احتمال 
قطعى بــرق در زمســتان، در اســتان اصفهان 
همچنــان بــر روى قول خــود هســتیم و طى 
زمستان امســال در بخش هاى تجارى و خانگى 
هیچ گونه خاموشــى و محدودیت برق نخواهیم

 داشت.
نوحى اضافه کرد: اگر در شــرایط خاصى با کمبود 
تولید در خطوط برق کشور مواجه شدیم، صنایع با 
برنامه هایى مانند شیفتى شدن به ما کمک خواهند 
کرد و قطعى برق شــامل بخش خانگى و تجارى 

نخواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازى و مدیرعامل شرکت 
عمران شهرهاى جدید کشــور گفت: امیدواریم 
با همراهى نمایندگان مجلس و مدیران اســتان 
اصفهان، باقیمانده اعتبــارات الزم براى تکمیل 

طرح قطار شهرى بهارستان تامین شود.
حبیب ا... طاهرخانى افزود: پیشــرفت طرح قطار 
شهرى اصفهان - بهارســتان در مقایسه با سایر 
طرح هاى عمرانى کشور، بسیار خوب است. وى، 
روند پیشرفت طرح هاى عمرانى شهر بهارستان در 
جنوب کالنشــهر اصفهان را مثبت ارزیابى کرد و 
اظهار داشت: قطار شهرى مهمترین طرح عمرانى 

دولت در استان اصفهان است.
معاون وزیر راه و شهرسازى در این بازدید بر نقش 
فرمانداران در هماهنگى مســائل شهرهاى جدید 
تاکید و ابراز امیدوارى کرد: هماهنگى و همکارى 

ســازمان ها و نهادهاى مختلف به افزایش خدمت 
رسانى و رضایت مندى مردم منجر شود.

همچنین محمد على احمدى فرماندار شهرستان 
اصفهان در این بازدید بر لزوم دایر شدن بخشدارى 

در شهر جدید بهارستان تاکید کرد.
در جلســه اى که در حاشــیه این بازدید با حضور 
معاون وزیر راه و شهرســازى، فرماندار شهرستان 
اصفهان، شهردار بهارســتان و مدیرعامل شرکت 
عمران بهارستان برگزار شد، پیشرفت طرح هاى 
عمرانى این شــهر از جمله قطار شهرى و نهضت 

ملى مسکن مورد بررسى قرار گرفت.
طرح قطار شــهرى اصفهان - بهارستان به طول 
14/7 دهم کیلومتر در قالب 9/5کیلومتر زیرزمینى 
و 4/6 دهم کیلومتر رو زمینى در حال اجراســت؛ 
عملیات اجرایى این طرح از اسفند سال 90 آغاز شد.

فرماندار نجــف آباد گفــت: حادثه جــان باختن 
دانشجوى دانشــگاه آزاد اســالمى نجف آباد در 
دادســراى عمومى و انقالب این شهرستان و نیز 

فرماندارى درحال رسیدگى و پیگیرى است.
عصر دوشنبه ششم دى امسال یکى از دانشجویان 
دختر رشته برق دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
که از اقلیت هاى مسیحى بود پیش از آزمون عملى 
و کارگاهى دچار برق گرفتگى شد و  با وجود تالش 
تیم امدادى  و پزشکان بیمارستان شهید منتظرى ، 

جان خود را از دست داد.
مجتبى راعى افزود: ابعاد مختلف حادثه جان باختن 
دانشجوى رشته برق دانشگاه آزاد اسالمى نجف آباد 
در دســتور کار نهادهاى قضایى، امنیتى و امدادى 
قرار دارد و در حال حاضر نتیجه کارشناسى از سوى 

نهادهاى تخصصى ارائه نشده است.
وى اظهارنظر در مورد این حادثه را نیازمند بررسى 
کارشناسى دانست و اظهارداشــت: ابعاد احتمالى 
حادثه شامل ســهل انگارى، نقص فنى و مقصران 
حادثه تاکنون مشخص نشده و به همین دلیل امکان 

ارائه نظر وجود ندارد.
 فرماندار نجف آباد خاطرنشــان کرد: این موضوع 
تا تشــخیص عامل اصلى حادثه رها نخواهد شد و 

مقامات قضایى پیگیر آن هستند.

در همین حال رئیس دانشگاه آزاد اسالمى شهرستان 
نجف آباد هم گفت: بــا توجه به نصب دوربین هاى 
مدار بسته در محل حادثه برق گرفتگى، فیلم هاى 
ضبط شده در اختیار مســئوالن قرار گرفته است تا 
بررســى نهایى علت بروز این حادثه به طور کامل 

انجام شود.
فریــد نعیمى در خصــوص حادثه بــرق گرفتگى 
دانشجوى دانشگاه آزاد اسالمى شهرستان نجف آباد، 
اظهار کرد: این حادثه ششم دى ماه ساعت 14 و 30 
دقیقه در کارگاه هاى تخصصى دانشــکده برق این 
دانشگاه اتفاق افتاد و زمانى بود که دانشجوى این 
دانشگاه در حال آماده شدن براى آزمون عملى درس 

موردنظر بود که دچار برق گرفتگى شد.
وى تاکید کرد: بعد از رســیدن آمبوالنس و انجام 
عملیات احیا در محل به تشخیص نیروهاى اورژانس 
دانشجوى مصدوم به بیمارســتان شهید منتظرى 
نجف آباد انتقال داده شد، اما متأسفانه این دانشجو 

جان خود را از دست داد.
نعیمــى تصریح کــرد: بعــد از این اتفاق ســریع 
دستگاه هاى ذى ربط وارد عمل شدند و بررسى هاى 
تخصصى در حال انجام بوده و دانشگاه آزاد اسالمى 
شهرســتان نجف آباد هم منتظر اظهارنظر نهایى 

کارشناسى در این زمینه است. 

برق اصفهان در زمستان نمى رود

معاون وزیر راه خواستار شد؛ 

 اعتبار تکمیل قطار شهرى بهارستان تأمین شود

علت مرگ دانشجوى دانشگاه آزاد نجف آباد
در حال پیگیرى است

نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با بیان 
اینکه میراث فرهنگى در استان اصفهان رها شده است، 
گفت: رســیدگى به میراث و آثار تاریخى این اســتان 
در شــهرها و روســتاهاى مختلف نیازمند فکرى نو و 
تصمیمى ســازنده اســت تا این مکان ها از مخروبه به 
مکانى براى گردشگرى و جذب بازدیدکننده تبدیل شود.  
 آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد در دیدار با قائم مقام 
وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى افزود: 
میراث ما بازگوکننده این اســت که پدران ما در گذشته 
چگونه زندگى مى کردند و با امکانات کم، چگونه آثارى 
ســاختند تا بتوانند زندگى خوبى را داشته باشند و در آن 

عبادت خداى متعال را انجام دهند.
وى افزود: شهرها و روستاهاى مختلف در سراسر استان 
اصفهان داراى آثار تاریخى مختلفى هستند که متأسفانه 
اداره میراث فرهنگــى، آن را به عنوان میراث فرهنگى 
تلّقى مى کند و نه اجازه مى دهد که خریدوفروش شــود 
و نه اجازه مى دهد که این مکان ها اجاره داده شــوند تا 

آن را آباد کنند.
نماینده ولى فقیه در استان اصفهان تأکید کرد: رسیدگى 
به میراث کهن این اســتان در شــهرها و روستاهاى 
مختلف نیازمند فکرى نو و تصمیمى سازنده است تا به 
عنوان مثال خانه هاى تاریخى از مخروبه به مکانى براى 

گردشگرى و جذب بازدیدکننده تبدیل شود.
وى با بیان اینکــه میراث فرهنگى و آثــار تاریخى در 
استان اصفهان به نوعى رها شده اســت، عنوان کرد: 
براى مثال شهر زواره در اردستان به صورت کلى میراث 
فرهنگى است؛ مردم خانه ها را رها کردند و رسیدگى به 
آن نمى شود؛ بنابراین الزم است شرایط و استانداردهایى 
تدوین شــود تا این خانه ها به مکانى براى گردشگرى 

تبدیل شود و تکلیف مردم مشخص شود.
آیــت ا... طباطبایى نــژاد با بیــان اینکه شــکل ها و 
هندســه هایى که در آثار تاریخى به کار رفته اســت، 
بلندنظرى گذشــتگان را براى ما مشــخص مى کند، 
خاطرنشان کرد: نباید اجازه داد نداشتن بودجه بهانه اى 

براى تخریب این خانه ها شــود، مى توان شــرایطى را 
مشخص کرد تا مردم بدانند چه خانه هایى میراثى است 
و چه خانه هایى میراثى نیستند و با جذب سرمایه بخش 
خصوصى و یا ســرمایه گذارى خود مردم، شرایط این 

مکان ها بهبود یابد.  
قائم مقــام وزارت میــراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنایع دستى در این دیدار گفت: در تهران 2 هزار خانه 
تاریخى وجــود دارد که از این تعــداد 500 خانه داراى 
شناسنامه است و میراث فرهنگى وظیفه رسیدگى به آن 
را دارد و مابقى در حال تخریب است و به مکانى نامناسب 
تبدیل شده است بنابراین الزم است تا تصمیم صحیحى 

براى این خانه ها گرفته شود تا وضعیت آن بهبود یابد.
على دارابى با اشاره به ضرورت رسیدگى به ابنیه تاریخى 
در استان اصفهان عنوان کرد: به زودى مبلغ یک میلیارد 
تومان بــه اداره کل میراث فرهنگى اســتان اصفهان 
براى جبران بخشــى از عقــب افتادگى ها تخصیص

 مى یابد.

امام جمعه اصفهان در دیدار با
 قائم مقام وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى:

میراث فرهنگى اصفهان  
نیازمند فکر نو است

آتش زدن چکمه، منجــر به نجات پدر و 
پسر محبوس در قنات شد.

ســخنگوى اورژانس اســتان اصفهان 
گفت: اواخر روز سه شنبه، به سامانه 115 
اصفهان اعالم شــد که پدر 44 ساله به 
همراه پسر 20 ساله اش که از ساعت 16 
براى حفر قنات به یکى از دهنه هاى قنات 

در گلپایگان، شهرك زراعى رفته اند، گم 
شــده اند. عباس عابدى افزود: با حضور 
نیروهاى اورژانس و عوامل آتش نشانى و 

پلیس، عملیات جستجو آغاز شد و 8 حلقه 
چاه به عمق 60 مترى بررسى شد.

وى با بیان اینکه ســرماى هوا و تاریکى 
شب، عملیات جستجو را با سختى مواجه 
کرده بود، گفت: حوالى ســاعت 5 صبح، 
با مشــاهده  دود خروجى از دهانه یکى از 
چاه ها، ســرانجام پدر و پسر پس از بیش 
از 6 ســاعت تــالش نیروهاى 
امدادى، پیدا شــدند. سخنگوى 
اورژانس اســتان اصفهان افزود: 
پس از خروج این پدر و پسر از چاه، 
مشخص شد که به دلیل خرابِى 
باالبر، نتوانســته بودند از قنات 
خارج شــوند و در مسیر قنات به 
راه افتاده و مسیر خود را گم کرده 
بودند و براى اینکه نشانى از خود 
ایجاد کنند، چکمــه هاى خود را 
نزدیک یکــى از دهانه هاى چاه 
آتش زدند و با ایجاد دود، توانستند 
توجه نیروهــاى امدادى را جلب 
کنند. بــه گفته وى، این دو نفر مشــکل 
حادى نداشته و نیاز به انتقال به بیمارستان 

نداشتند.

معاون اقتصادى استاندار اصفهان با بیان اینکه این استان دستکم ظرفیت یک پرواز روزانه 
براى صادرات گل به روسیه را دارد گفت: این پرواز در آینده نزدیک با مساعدت و همکارى 

مسئوالن کنسولگرى و بخش خصوصى در این کشور برقرار خواهد شد.
امیررضا نقش در دیدار سرکنسول روسیه در استاندارى اصفهان، افزود: شرایط خوبى براى 

صادرات هوایى از استان اصفهان ایجادشده اما باید کمک کنیم که به خوبى انجام شود.
معاون اقتصادى استاندار اصفهان اظهار داشــت: به طورقطع انجام هر اقدامى درزمینه 
صادرات گل از این استان به روسیه باید از طریق کار گوترمینال و به صورت هوایى انجام 

شود و صادرات زمینى و دیگر روش ها امکان پذیر نیست.
وى با اشاره به ظرفیت ها و اســتعدادهاى استان اصفهان درزمینه تولید گل افزود: قیمت 

تمام شده تولید گل در این استان خیلى پایین تر و قابل رقابت با روسیه است.
نقش بابیان اینکه فرصت هاى بسیار خوبى براى سرمایه گذاران روسى در اصفهان وجود 
دارد ابراز امیدوارى کرد که درزمینه صادرات گل به روســیه هم بتوانیم کارهاى خوبى را 

انجام دهیم.
وى با اشاره به اینکه باید از این مزیت ها استفاده کنیم افزود: باید بسته هاى سرمایه گذارى 
آماده اى را تهیه کنیم و از سرمایه گذاران روسى دعوت کنیم تا در این استان سرمایه گذارى 
کنند. معاون اقتصادى استاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: اقدامات خوبى براى صادرات 
لبنیات اصفهان به روسیه انجام شــده و مشکالت جزئى که پیش آمده باهمت مسئوالن 

ایران و روسیه حل خواهد شد.
وى بیان کرد: روزانه 200 تن فلفل دلمه اى از اصفهان به روسیه صادر مى شد که در زمان 

حاضر با مشکل مواجه شده باید این مشکل با کمک طرف مقابل با سرعت برطرف شود.
به گفته وى، 70 درصد صادرات این محصول به روسیه از استان اصفهان و 30 درصد آن 

مربوط به استان هاى دیگر بوده است.

آتش در چکمه 
فرش قرمز اصفهانگمشده ها را پیدا کرد

 زیر پاى روس ها
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نیکى کریمى گفت : خوشــحالم فیلم آتاباى در نمایش هاى مختلفى که داشته 
است، مردم آذرى زبان فیلم را دوست دارند.

نیکى کریمى کارگردان فیلم سینمایى ”آتاباى“ که این روزها 
جدیدترین ساخته ســینمایى اش در مقام کارگردان روى 
پرده ســینما رفته اســت، درباره اینکه آیــا پیش بینى 
مى کرده  در شرایطى که حجم فیلم ها براى اکران زیاد 
اســت، این فیلم به نمایش درمى آید؟ گفت: موقعى 
که تصمیم به اکران ”آتاباى“ گرفتم به غیر از فیلم 
قهرمان و دو فیلم دیگر، فیلم دیگرى متقاضى نبود. 
البته مى دانستم در شــرایطى که سینماها به مرور 
بعد از کرونا بازگشــایى مى شوند، اکران فیلم صد 
در صد ریسک است، اما به نظرم آمد که بیشتر از 
این نمى خواهم فیلم بماند و دلم مى خواســت، 

فیلم اکران بشود.
او در عین حال گفت: به هرحال فیلم هاى زیادى 
با هم اکران شدند ولى هر فیلمى تماشاگر خودش 

را پیدا مى کند.
نیکى کریمى که فیلم  عاشــقانه اى را ساخته است ؛ 
در پاسخ به ســوالى که در روزگارى که فیلم هاى خشن 
و تلخ بیشتر در سینما ســاخته مى شوند، شما یک فیلم عاشقانه 
ساخته اید آیا قصد داشتید این فضا را بشکنید؟ یادآور شد: حدود 

سه ســال قبل یک روز بهارى به نظرم آمد فیلم آتاباى دقیقا همان چیزى است که 
دوست دارم، بسازم . چون مى خواستم تماشــاچى وقتى فیلم تمام مى شود، حالش 

خوب باشد، این نکته اى بود که در وهله اول به ذهنم آمد.
این هنرمند در پاســخ به اینکه چرا برخالف تجربه هاى قبلى در فیلم خودش بازى 
نکرده است، گفت: تصمیم نداشتم در فیلمم بازى کنم، چون فیلم بسیار سختى بود و 

مى دانستم، صد در صد تمرکزم را باید براى ساخت آن  باید بگذارم.
نیکى کریمى در پاسخ به اینکه چرا به سراغ خط آذربایجان و گویش ترکى در فیلم 
”آتاباى“ رفته است، توضیح داد: به تنها چیزى که فکر کردم  این بود که به هرحال در 
کشور ما خطه هاى مختلفى وجود دارد خیلى دلم مى خواست که یک دنیاى تازه اى 
را تجربه بکنم و خیلى شخصى به سراغ این قضیه رفتم، همیشه گویش و زبان ترکى 
را دوست داشتم و خیلى از لحاظ شنیدارى برام جالب بود. البته مناطق دیگر را مثل 
کردستان، شمال و جنوب بررسى کردم اما احساس کردم اشعار و نحوه تغزلى بودن 
و سازهاى آن منطقه باعث شد که دلم بخواهد در  خطه آذربایجان فیلمم را بسازم. و 
حاال پس از ساخت فیلم و در مقطع اکران خیلى خوشحالم که فیلم در نمایش هاى 

مختلفى که داشته مردم آذرى زبان فیلم را دوست دارند.
نیکى کریمى در پاسخ به اینکه فیلم ســازى و تهیه کنندگى گویا برایش این روزها 
جدى تر اســت، و به تازگى هم فیلم بلندى به تهیه کنندگى اش در جشنواره برلین 
پذیرفته شده است، آیا این روند را از این پس بیشــتر از بازیگرى پیگیرى مى کند، 
گفت: فیلم سازى بسیار برایم لذت بخش است و اگر فیلم نامه اى بخوانم که احساس 
کنم، عالقه مندم، حتما تهیه کنندگى آن را قبول مــى کنم البته که خیلى به ندرت 

این اتفاق مى افتد.

نیکى کریمى: 

فیلمسازى بسیار برایم
 لذت بخش است 

رونمایى از گریم پژمان جمشیدى در «بى مادر»
همزمان با انجــام مراحل پایانى فنــى فیلم ســینمایى «بى مادر» به 
کارگردانى ســیدمرتضى فاطمى و تهیه کنندگــى محمدرضا مصباح و 
على اوجى، نخســتین عکس از گریم متفاوت پژمان جمشیدى در این 

فیلم رونمایى شد.
با اعالم اسامى آثار راه یافته به بخش مســابقه چهلمین جشنواره فیلم 
فجر، اولین ساخته ســیدمرتضى فاطمى براى رونمایى در این جشنواره 

خود را آماده مى کند.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: انسان چیزى به دست نمى آورد، 

مگر چیزهایى از دست بدهد…
امیر آقایى، میترا حجار، پژمان جمشیدى، پردیس پورعابدینى، على اوجى، 
سارا محمدى، بیتا عزیزاوقلو، شیرین ضابطیان و فاطمه میرزایى ترکیب 

کامل بازیگران این فیلم را تشکیل مى دهند.
این فیلم ســینمایى که روایتگر داســتانى اجتماعى است، در بخش 
خصوصى و به ســرمایه گذارى صالح مــوذن زاده، در «کانون فیلم 

نسیم» تولید مى شود.

نیکى کریمى گفت : خوشــحالم فیلم آتا
است، مردم آذرى زبان فیلم را دوست
یینینینیکنیکى کریمى کارگردان
جدیدترین ساخته س
پرده ســینما رفت
مى کرده  در شر
اســت، این ف
که تصمیم به
ققهرمان و دو
البته مى دانس
بعد از کرونا
ددر صد ریس
ااین نمى خ
فففیلم اکران
در عین او
با هم اکران
را پیدا مىکن
نیکى کریمى ک
در پاسخ به ســوالى
و تلخ بیشتر در سینما سـ
ساخته اید آیا قصد داشتی

فیل

اکتاى براهنى کارگردان و نویسنده  فیلم سینمایى «پیرپسر» درخصوص عدم حضور این 
فیلم در لیست منتشر شده  فیلم هاى حاضر در چهلمین جشنواره  فیلم فجر عنوان کرد: 
فیلم سینمایى «پیرپسر» به جشنواره  چهلم فجر نرسید. علیرغم تالش همه جانبه  گروه 
تهیه و تولید فیلم سینمایى «پیرپسر» و با وجود اینکه تدوین فیلم به صورت همزمان در جریان 

بود، اما همچنان فیلمبردارى با دقت و حساسیت خاصى که این فیلم طلب مى کند؛ ادامه دارد.
او در واکنش به حواشى و شایعه هاى ایجاد شده درباره  شرکت نکردن فیلم سینمایى «پیرپسر» در جشنواره  فیلم فجر 
گفت: باید اعالم کنم که از سوى پروژه  پیرپســر هیچ نمونه اى از صحنه هاى فیلم و یا هیچ راف-کاتى به دبیرخانه  

جشنواره  فیلم فجر ارائه نشده است.
فیلم سینمایى «پیرپسر» به تهیه کنندگى بابک حمیدیان به طور همزمان با فیلمبردارى، توسط هایده صفى یارى درحال 

تدوین است. پیش بینى مى شود فیلمبردارى این فیلم طى هفته هاى آتى به پایان برسد. 
حامد بهداد، لیال حاتمى، حسن پورشیرازى، محمد  ولى زادگان، بابک حمیدیان، محمدرضا داوودنژاد، رضا رویگرى و 

فهیمه رحیم نیا بازیگران این فیلم سینمایى هستند.

جمعى از مدیران رسانه ملى و اهالى هنر با حضور در منزل جهانبخش سلطانى از تالش هاى او در عرصه سینما 
و تلویزیون قدردانى کردند.

در این جلســه جهانبخش ســلطانى به مرور خاطراتش در فیلم هاى دفاع مقدس پرداخت و گفت: رسول 
مالقلى پور عکاس جبهه بود و با فیلم «افق» به سینما ورود کرد. او فردى دغدغه مند و بااستعداد در عرصه 
فیلمسازى دفاع مقدس بود. سلطانى با اشاره به دشوارهاى تولید «افق» گفت: براى تصویربردارى این فیلم، 

8 ماه زیر آب مى رفتیم.
سلطانى ادامه داد: من قبل از انقالب هم در تئاتر فعالیت داشتم، بعد از انقالب با حاج حسین خرازى دوست بودم 
و او از من  خواست که تئاترهاى دفاع مقدسى را روى صحنه ببرم. خرازى به من مى گفت از دانشجویانى که در 
جبهه حضور دارند براى بازى در تئاترها استفاده کنم، اما هر بار که مى خواستیم تئاتر را روى صحنه ببریم، به 
این دوستان اعالم مى شد که عملیات شده و به منطقه اعزام مى شدند، اما در آخر یک تئاتر با حضور هنرمندانى 

که رزمنده هم بودند، در اصفهان روى صحنه بردیم.جهانبخش سلطانى متولد 1330 در اصفهان است. 

چرا «پیرپسر» حامد بهداد به جشنواره فجر نرسید؟ جهانبخش سلطانى: 
براى تصویربردارى« افق»، 8 ماه زیر آب مى رفتیم

 عدم حضوراین
جر عنوان کرد: 
همه جانبه  گروه 
زمان در جریان

دامه دارد.
اره  فیلم فجر 
ى به دبیرخانه  

فى یارى درحال 

 رضا رویگرى و 

رسید؟

فیلم سینمایى «ماتریکس-رستاخیز» چهارمین نسخه از مجموعه فیلم هاى ماتریکس را مى توان 
فاجعه شکست خورده سینماى هالیوود در سال 2021 دانست، فیلمى که مورد انتظار بسیارى از اهالى 

سینما بود، اما هم اکنون در رتبه 109 جدول فروش جهانى ایستاده است.
ماتریکس با وجود گذشت بیش از یک ماه از اکران خود در سینما هاى جهان با فروش ناامید کننده 19 
میلیون دالر پایین تر از اکثر آثار اکران شده در سال جارى ایستاده است، همچنین این فیلم پایین ترین 
نمره را در سایت هاى مختلف نسبت به سه نسخه قبلى دریافت کرده و به احتمال زیاد پایانى غم انگیز 

براى این فیلم خواهد بود.
این فیلم دنباله اى بر انقالب هاى ماتریکس (2003) اســت و به عنوان چهارمین قسمت از مجموعه 

فیلم هاى ماتریکس محسوب مى شود.
کیانو ریوز، کرى-ان ماس و جیدا پینکت اســمیت دوباره نقش هاى خــود را از فیلم هاى قبلى این 
مجموعه بازى مى کنند و یحیى عبدالمتین دوم، جسیکا هنویک، جاناتان گروف، نیل پاتریک هریس، 

پریانکا چوپرا جوناس و کریستینا ریچى از بازیگران جدید این مجموعه فیلم هستند.
برخالف سه گانه اول، لیلى واچوفسکى در این فیلم حضور ندارد و مسئولیت کارگردانى، تهیه کنندگى 
و نویسندگى به عهده خواهر او یعنى النا واچوفسکى است. از دالیل عدم این حضور، حضور لیلى در 

پروژه کار در یک سریال است. 
رستاخیزهاى ماتریکس اولین بار در 16 دســامبر 2021 در تورنتو و کانادا به نمایش درآمد و در 22 
دسامبر از طریق برادران وارنر پیکچرز در سینماهاى سایر کشورها اکران شد. همچنین به مدت یک 

ماه براى پخش اینترنتى در سرویس اچ بى او مکس ایاالت متحده در دسترس است.

فیلم ســینمایى «مرگ بر روى نیل» به کارگردانى «کنت برانا» یکى از کارگردانان مطرح سینماى 
هالیوود یازدهم فوریه سال 2022 میالدى اکران خواهد شد. «مرگ بر روى نیل» اثرى جنایى نوشته 

مایکل گرین روایتى تازه از هرکول پوآرو است.
این فیلم براساس رمان مرگ بر روى نیل نوشــته آگاتا کریستى در سال 1937 ساخته شده است. در 
مرگ بر روى نیل، کنت برانا نقش کارآگاه هرکول پوآرو را بر عهده دارد، که در ادامه ایفاى نقش او در 
فیلم قتل در قطار سریع السیر شرق مى آید. عکاسى اولیه در سپتامبر 2019 آغاز شد و فیلمبردارى در 

النگکراس استودیوز در انگلستان و مصر انجام شد و کار در دسامبر تمام شد.
در خالصه داستان فیلم ســینمایى «مرگ بر روى نیل» آمده است: کارآگاه هرکول پوارو در سفر به 

نیل مصر، باید قاتل را پیدا کند. او به زودى مى فهمد که قتل با یک مثلث عشقى مرموز ارتباط دارد.
شهرت «کنت برانا» نتیجه کارگردانى نسخه سینمایى چندین نمایشنامه از ویلیام شکسپیر از جمله 
هنرى پنجم(1989) اســت. برانا در این فیلم عالوه بر کارگردانى در نقش هنرى پنجم نیز به عنوان 

بازیگر ظاهر شد و براى بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین کارگردان نامزد جایزه اسکار شد.
 فیلم هاى هملت (1996) که او را براى جایزه اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسى نامزد کرد، درد بیهوده 
عشق (2000) و همان طور که شما را دوست دارم (2006) از بهترین کارهاى او هستند. وى در سال 
2002 در فیلم هرى پاتر و تاالر اسرار نقش گیلدروى الکهارت معلم دفاع در برابر جادوى سیاه را ایفا 

کرد که در آخر دیوانه شد و حافظه اش را از دست داد.

فاجعه سینماى جهان 
به نام «ماتریکس 4» ثبت شد

نسخه جدید «هرکول پوآرو»
 در آستانه اکران

اک
فی
فیلم
تهیه وت
بود، اما همچنا
او در واکنش به حواشى و شایعه ها
گفت: باید اعالم کنم که از سوى
جشنواره  فیلم فجر ارائه نشده است
فیلم سینمایى «پیرپسر» به تهیه ک
تدوین است. پیش بینى مى شود فی
حامد بهداد، لیال حاتمى، حسن پو
فهیمه رحیم نیا بازیگران این فیلم

از تالش هاى او در عرصه سینما  ى

قدس پرداخت و گفت: رسول 
دغهمند و بااستعداد در عرصه 
راى تصویربردارى این فیلم، 

حاج حسین خرازى دوست بودم 
 مى گفت از دانشجویانى که در 
تئاتر را روى صحنه ببریم، به  م
ر یک تئاتر با حضور هنرمندانى 

13300 در اصفهان است. 

چرا «پیرپسر»
یر آب مى رفتیم

 چهــار بازیگــر زن و چهــار 
بازیگر مرد در جشنواره چهلم 

رکورددار هستند.
با اعالم 22 فیلم حاضر در بخش 
مســابقه فیلم فجر 4 بازیگر مرد 
و 4 بازیگر زن هر کــدام با دو فیلم 
رکورددار آثــار حاضر در جشــنواره 
چهلم هســتند ضمن اینکه با عدم 
حضور، انصراف یا هر دلیل دیگر 
حضور 4 کارگــردان صاحب 
سیمرغ جشنواره هاى پیشین 

در جشــنواره پیش رو منتفى شد تا ترانه 
علیدوســتى، نوید محمــدزاده، پیمان 
معادى، محســن تنابنده هم امســال به 
ســیمرغ فکر نکنند. فیلم هاى «برادران 
لیال»، «تفریق»، «جنگ جهانى سوم» 
و «شب، داخلى، دیوار» از جشنواره فجر 

چهلم به دالیل مختلف کنار رفتند.
اما در لیست رکورد داران امیر آقایى با دو 
فیلم «بى مادر» و «خائن کشى» صابر ابر 
با دو فیلم «بدون قرار قبلى» و «بى رویا» 
پژمان جمشــیدى با دو فیلم «علفزار» و 

«بى مادر» و ســیاوش چراغى پور با دو 
فیلــم «دیلو» و «مالقــات خصوصى» 
چهار مرد جشنواره چهلم هستند و 4 زن 
رکورد دار جشنواره امسال نیز سارا بهرامى 
بــا دو فیلم «خائن کشــى» و «علفزار» 
نســیم ادبى با دو فیلم «نمور» و «خائن 
کشــى» رویا تیموریان بــا دو فیلم «بى 
رویا» و «مالقات خصوصى» و پردیس 
پورعابدینى بــا دو فیلم «بــى مادر» و 
«خائن کشــى» رکورد دار بازیگران زن 

حاضر در جشنواره چهلم هستند.

فرزاد حسنى بعد از سه سال و نیم دورى از رادیو با برنامه «چه فرصتى چه شبى» 
به رادیو جوان بازگشت.

فریبرز گلبن تهیه کننده مطرح و باسابقه رادیو از پخش برنامه «چه فرصتى چه 
شبى» از بامداد امروز  پنجشنبه 9 دى ماه، با حضور فرزاد حسنى پس از سه سال 
و نیم دورى این مجرى از رادیو خبر داد و به مهر بیان کرد: حدود 10 تا 15 سال 
است که از تهیه کنندگان این برنامه هستم که در گروه دانش روى آنتن مى رود و 
حاال دوباره فرزاد حسنى اجراى آن را هر هفته در بامداد پنجشنبه ها به عهده دارد.
وى که تهیه کنندگى این برنامه را برعهده دارد درباره آن توضیح داد: این برنامه 
وجه علمى ادبى دارد و از آیتم هایى برخوردار اســت که خیلى ها مى شناسند و 
مخاطبش بوده اند. حاال یک بار دیگر «چه فرصتى چه شبى» را با همان حال و 

هواى شبانه و دوستانه پیش مى بریم. فضاى برنامه شاعرانه، ادبى و فرهنگى 
و هنرى است و در بخش هایى حال و هواى علمى دارد.

گلبن در ادامه درباره بازگشت فرزاد حسنى به برنامه یادآور شد: 50 
درصد از موفقیت یک برنامه به گوینده بستگى دارد، گوینده اى 
که با توانایى و سوادش برنامه را اداره مى کند و از همین حیث باید 

از گوینده هاى حرفه اى کمک گرفت.
وى همچنین به حضور یک تیم حرفه اى و هماهنگ 

اشــاره و عنوان کرد: نیمى دیگــر از موفقیت یک 
برنامه به تیمى هماهنگ بستگى دارد تا برنامه اى 

خوب و قابل شنیدن را روى آنتن ببرند.
این تهیه کننده پیشکســوت درباره رویکرد 
جدید رادیــو جوان عنوان کــرد: مدیریت 
شبکه جوان تصمیم دارد که مجرى هاى 
خوب را به شبکه بازگرداند و خدا را شکر 
شبکه جوان رشدى صعودى دارد، تمام 
بچه هاى قدیمى هم که به تلویزیون 

رفته اند قرار است بازگردند.
«چه فرصتى چه شبى» با اجراى فرزاد 
حسنى هر پنجشنبه از ساعت 12 نیمه 

شب تا 2 بامداد روى آنتن مى رود.

اصغر فرهادى در یک گفت وگوى تصویرى در پاریس، 
از فهرســت کارگردان هاى محبوب خود نام برد که 

عباس کیارستمى در آن، جایگاهى بلند دارد.
فرهادى با حضور در ویدئوکلوب «ام جى» در پاریس 

فرانسه، درباره فیلم ها از کارگردان هاى محبوب  خود 
در تاریخ سینما ســخن گفت.  اصغر فرهادى در این 
ویدئوکلوب، گفت وگویى انجــام داد و در آن، «خانه 
دوســت کجاســت»، «کلوزآپ»، «دزد دوچرخه»، 

«پدرخوانده»، «زیبایى بزرگ» و ... را محبوب ترین 
فیلم هاى خود معرفى کرد. 

ایــن کارگــردان، در ادامــه، «دزد دوچرخــه» را 
تاثیرگذارترین فیلم زندگى خود دانســت و تاکید کرد 
این اثــر واقع گرا بر خالف نظــرات منتقدان، فضاى 
سیاهى نداشته و روشن اســت. فرهادى این فیلم را 
دلیل عالقه مند شدن خود به سینماى واقع گرا دانست. 
او، عباس کیارستمى را کارگردانى بزرگ دانست که 

شکلى جدید از ســینما را به ایران و جهان نشان داده 
اســت. او تاکید کرد بر خالف ســاده بودن فیلم هاى 
کیارستمى، ساختن آن ها بسیار دشوار است که رسیدن 

به روایت او از واقعیت، به تالشى زیاد نیاز دارد.  
اصغر فرهادى درباره فیلم «24 فریم» کیارســتمى 
گفت: «این فیلم را با عباس کیارســتمى در روزهاى 
آخر زندگى اش وقتى در بستر بیمارى بود، با هم تماشا 

کردیم.»

کارگردان هاى محبوب اصغر فرهادى
 چه کسانى هستند؟ 

فرزاد حسنى به رادیو بازگشت

پژ ر ج ر ی یى یر
سارا محمدى، بیتا عزیزاو
کامل بازیگران این فیلم
این فیلم ســینمایىک
خصوصى و به ســرم
نسیم» تولید مىشود.

 چهــ
بازیگ
رکورد
با اعالم
مســابقه
4و 4 بازیگر
رکورددار آثـ
چهلم هسـ
حضور،

حضور
سیمر

ریم. فضاى برنامه شاعرانه، ادبى و فرهنگى 
ل و هواى علمى دارد.

شد: 50 0اد حسنى به برنامه یادآور
گوینده بستگى دارد، گوینده اى
داره مى کند و از همین حیث باید

فت.
 حرفه اى و هماهنگ 

ـر از موفقیت یک 
 دارد تا برنامه اى 

 ببرند.
اره رویکرد 
: مدیریت 
رىهاى 
شکر   را
، تمام 
زیون

 فرزاد 
1 نیمه 

.
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 ماجراهاى جنجالى محمدحســین کنعانى زادگان در چند 
روز اخیر، حاشیه هایى را براى این بازیکن ایجاد کرده که 
مى تواند منجر به مشکالتى جدى براى او شود. پرونده این 
بازیکن ملى پوش که رفتارى ناشایست و به دور از شأن در 
اردوى تیم ملى داشته، روى میز کمیته اخالق فدراسیون 
فوتبال قرار گرفته و قرار است پس از بررسى تمام جوانب در 
این خصوص تصمیم گیرى شود. باید دید رأى این کمیته 

درباره کنعانى زادگان چه خواهد بود.

تصمیم مهم درباره کنعانى زادگان

01

04

پرونده لژیونرهاى شــباب االهلى با جذب توماس اولسن 
30 ســاله بهترین گلزن لیگ برتر نروژ در نقل و انتقاالت 
زمستانى بسته شد. پیش از این نیز کارتابیا آرژانتینى به این 
تیم پیوسته بود و پرونده جذب لژیونرهاى جدید با آمدن این 
دو بازیکن جدید بسته شد. بدین ترتیب چهار لژیونر شباب 
االهلى تا پایان فصل 2021-2022 به شــرح زیر شــدند: 
«فدریکو کارتابیا(آرژانتین)، توماس اولســن(نروژ)، احمد 
نوراللهى(ایران) و مهدى قائدى(ایران)» و بر این اساس هر 
دو بازیکن ملى پوش کشورمان به صورت رسمى در شباب 
االهلى تا پایان فصل ماندنى شدند و شایعات انتقال قرضى 

ستاره سابق آبى ها به تیم دیگر نیز منتفى شد.

قائدى و نوراللهى
ماندنى شدند

03

05

در غرب کشــور هند و در ایالت گوا، تندیسى از «کریستیانو 
رونالدو» به خیابان هاى شهر رســید و باعث شور و هیجان 
مردم «کاالنگوت» شد. این فوق ســتاره پرتغالى به شدت 
در این ایالت محبوب است و به همین دلیل شهردارى شهر 
کاالنگوت تصمیم گرفته تا براى الهام بخشیدن به جوانان 
این شهر از تندیس او رونمایى کند. فرماندار ایالت گوا در این 
خصوص با اشــاره به اینکه براى اولین بار است که مجسمه 
رونالدو به کشــور هند مى آید تأکید مى کند که این کار تنها 
بخاطر الهام بخشــیدن به جوانان این کشور است؛ اگر شما 
مى خواهى سطح فوتبالى خود را باال ببرى باید به این فرد نگاه 

کنى و از او الگو بگیرى.

پیروز قربانى، سرمربى رایکا بابل که طى چند وقت اخیر با 
مدیران این باشگاه شمالى دچار چالش شده بود از کار خود 
برکنار شد. نکته عجیب در برکنارى این مربى این است که 
وى به دلیل یک مصاحبه تند درخصوص انتقاد از عملکرد 
مدیران باشــگاه رایکا از هدایت تیمش کنار گذاشته شد و 
نکته جالب توجه اینکه مدافع اســبق اســتقالل در آخرین 
بازى تیمش موفق شد شهردارى آستارا را ببرد که منجر به 
اخراج فرشاد پیوس سرمربى این تیم از سمت خود شد و حاال 
هم تیم بازنده این جدال و هم تیم برنده به کار با سرمربیان 

سرخابى خود خاتمه داده اند.

«رونالدو» 
الگوى جوانان هند

خبرسازى سرخابى ها
 در شمال

02

شنیده مى شود یکى از ملى پوشان سابق فوتبال ایران که 
چهره اى سرشناس و مطرح هم هست به جرم حمل مواد 
مخدر دستگیر شده و حاال باید دید چه سرنوشتى انتظار او 
را مى کشد. چندى قبل مطالب این چهره فوتبالى در فضاى 
مجازى سوژه شــده بود و حاال گفته مى شــود وارد یک 
داستان جدید شده و مسلمًا دردســرهایى انتظار این ملى 

پوش مطرح فوتبال ایران را مى کشد.

پابه توپ ها هم ساقى شدند!

 ورزش و خاصه فوتبال در کشورمان از حضور ارامنه بى نصیب نمانده 
است. از همان ابتداى تشکیل تیم هاى فوتبال در کشورمان بازیکنان 
و مربیان ارمنى ردپایى از خود بر جاى گذاشــته اند. کلوپ اســپورت، 
باشــگاهى بود که در ســال 1302 تاسیس شد و در مســابقات جام 
باشــگاه هاى تهران حضور پیدا کرد. هراند گالوتسیان، آرشاك و ُپل 
سه فوتبالیست ارمنى بودند که قبل از تشکیل تیم ملى فوتبال ایران و 
در قالب تیم منتخب تهران به بادکوبه ســفر کردند و این  نقطه شروع 

ماجراى فوتبال ایران و بازیکنان ارمنى بود.

کارو حق وردیان: متخصص ضربات ایستگاهى
متخصص زدن ضربات ایستگاهى با هوشى سرشار که بعد از آرارات 
چندین ســال براى اســتقالل بازى کرد و با تیم ملى ایران قهرمان 
جام ملت هاى 1968 شد. 2 گل در شــهرآورد پایتخت به ثمر رساند و 
اولین ستاره روى پیراهن آبى ها با حضور حق وردیان ضرب شد. بازى 
خداحافظى کارو در ورزشگاه امجدیه برگزار شد. دیدارى بین استقالل 

و آرارات که باشکوه بود؛ مثل دوران بازیگرى اش.

آندرانیک اسکندریان: همه فن حریفى که رفیق پله بود
به او باید لقب همه فن حریف را داد. بازیکنى که پست اصلى اش مدافع 
چپ بود اما در قلب خط دفاعى هم بازى مى کرد. فوتبالیست بود اما در 
فوتسال هم سابقه بازى دارد. یکى از اولین لژیونرهاى فوتبال ایران که 
در نیویورك کاسموس توپ زد؛ همان تیمى که پله عضوى از آن بود. 
آندرانیک اسکندریان به همراه ایرج دانایى فر اولین ایرانى هایى بودند که 
به تیم منتخب جهان دعوت شدند و با ابرستاره هایى چون پله، بکن باوئر، 
نیسکنز و ... بازى کردند و تنه به تنه شدند. اسکندریان یکى از بهترین 
مدافع چپ هاى تاریخ فوتبال ایران بود که در جام جهانى 1978 زننده 

اولین گل ایران بود؛ البته به خودمان.

ادموند اختر: استاِد دربى
استاد دربى بود. یکى از معدود فوتبالیست هایى که در اولین شهرآوردش 

موفق به گلزنى شــد و این کار را یک بار دیگر هم تکرار نمود. 6 بازى 
مقابل پرسپولیس در لباس استقالل و 2 گل براى ادموند اختر. مهاجمى 
زهردار که براى پاس هم به میدان رفــت و در 6 بازى ملى 2 گل وارد 
دروازه رقبا کرد. اختر در چندســال اخیر فوتبالیســت هاى زیادى را از 
ارمنستان به ایران آورده است که یکى از آنها هنریک میخیتاریان بود؛ 
ستاره اسبق دورتموند، منچستر و کنونى رم که البته مورد پسند سرمربى 

وقت استقالل قرار نگرفت.

ادموند بزیک: قاتِل استقالل
انسانى آرام و گلزنى بى رحم. این بهترین توصیف براى ادموند بزیک 
است. قبل از رضا عنایتى، ادو بهترین گلزن تاریخ لیگ برتر بود. کسى 
که در فصل 82-81 عنوان آقاى گلى مســابقات را با لباس سپاهان 
به دست آورد. قبل از آن نیز با پرسپولیس 40 گل به حریفان مختلف 
زد که 2 گل از آن گل ها در دربى پایتخت به رقیب سنتى بود. بزیک 
نه فقط در لباس پرسپولیس که با سپاهان و آرارات هم بارها دروازه 
استقالل را باز کرد تا نشــان بدهد به این تیم حساسیت دارد. او حاال 
سرمربى تیم جوانان پرسپولیس اســت و با آرزوهاى بزرگ به آینده 

نگاه میکند.

مارکار آقاجانیان: یار غار کى روش
آرام، باشخصیت، آخرین برنده جام باشگاه هاى آسیا و البته یار وفادار 
کارلوس کى روش. نام مارکار، تصویــر کارلوس کى روش را تداعى 
میکند. مستر ســى کیو همه را از کنار خودش تاراند به جز آقاجانیان. 
مارکار تا آخرین روز کنار سرمربى پرتغالى بود و مرِد امین او بود. البته 
این تمام ماجراى مارکار و فوتبال ایران نبود. کاپیتان پاس که موفق 
شد با این تیم قهرمانى ایران و آسیا را به دست بیاورد و مثل یک رهبر 

واقعى در قلب خط دفاعى براى این تیم سال ها به میدان برود.

سرژیک تیموریان: پایان تلِخ همبازى کلوپ
بازیکنى خوشتیپ و جذاب که سه سال براى استقالل بازى کرد. با 

این تیم قهرمان لیگ شد و در جام باشگاه هاى آسیا خوش درخشید 
و مزد این عملکرد خوب، لژیونر شدن به فوتبال آلمان بود. سرژیک 
به اتفاق سیروس دین محمدى همبازى یورگن کلوپ شد و 2 فصل 
براى این تیم بازى کرد اما خیلى زود فوتبال را کنار گذاشت و خیلى 
تلخ زندگى اش هم به پایان رسید. شماره هشت اسبق آبى ها در روز 
هشتم شهریورماه سال 1399 بعد از دست و پنجه نرم کردن طوالنى 
با مرگ، براى همیشه چشمهایش را بست؛ در حالى که فقط 46 سال 

داشت.

آندرانیک تیموریان: سامورایى پرافتخار
اولین کاپیتــان ارمنى تاریخ فوتبــال ایران در دیدارهاى رســمى. 
دومیــن بازیکــن ارمنى ایــران در جــام جهانى. یکــى از معدود 
فوتبالیست هاى تاریخ کشورمان که در باشگاهى به جز پرسپولیس 
و استقالل لژیونر شد و ســر از لیگ برتر انگلیس و تیم هاى بولتون 
و فوالم درآورد. بازیکن محبوب ســم  آالردایس مشــهور. پسرى 
که با دســت شکســته 60 دقیقه براى تیم ملى دوید. سامورایى اى 
که با ظرافتى خاص پروانه اى را از وســط زمین نجات داد و دقایقى 
بعد با شــوتى مهلک، دروازه بوریرام را درنوردید. ستاره اى که مثل 
یک مدافع مى جنگید، به ســان یک هافبک پــاس گل مى داد و به 
وقتش شــم گلزنى یک مهاجم را داشــت. 101 بازى ملى و 9 گل. 
حضور در 2 جام جهانى.  ســتاره اسبق اســتقالل و 6 باشگاه لیگ 
برترى دیگر. مرد ســال فوتبال ایران در ســال 92. دارنده 2 عنوان 
قهرمانى جام حذفــى. محصول باشــگاه آرارات. بــرادر کوچکتر 
ســرژیک. متولد محلــه مجیدیه ى تهــران. 38 ســاله. آندرانیک 

تیموریان.
به جز این افراد باید از اسم هاى دیگرى هم یاد کنیم. سبو شهبازیان، 
سامسون پطروسیان، روبرت مارکوســى، ورژ بخشى، فرد ملکیان و 
البته بازیکنان اهل کشور ارمنســتان که به فوتبال ایران آمدند و در 
یادها ماندند: لوون استپانیان، آرمناك پطروسیان، وارازداد هارویان، 

هرائر مگویان و ...

ارامنه تاریخ ساز فوتبال ایران

ماریتیمو در شب درخشــش مهاجم ایرانى خود برابر ویزال 
به برترى رسید.

در چارچوب دیدارهاى هفته شانزدهم لیگ برتر پرتغال، تیم 
ماریتیمو در حالى که برخالف 6 مســابقه گذشته  اش على 
علیپور را دوباره در رأس خط حمله خود داشت، در استادیوم 

دوس باریروس به مصاف ویزال رده چهاردهمى رفت.
نیمه اول این دیدار در حالى با تساوى بدون گل خاتمه یافت 
که در وقت هاى تلف شده، «نونو موریرا» مهاجم ویزال بخاطر 
ضربه شــدید به صورت مدافع چپ ماریتیمو با کارت قرمز 

مستقیم مواجه شد.
على علیپور که هفته گذشته نمایش خوبى در شب شکست 
سنگین تیمش مقابل بنفیکا داشــت و در حضور تعویضى 
توانســته بود تک گل تیمش را به ثمر رساند، در دیدار برابر 
ویزال هم درخشید و مثمر ثمر ظاهر شد تا پایه گذار برترى 

در این بازى شود.
مهاجم ایرانى ماریتیمو در دقیقه 52 با فرار سریع در محوطه 
جریمه ویزال در موقعیت تک به تک قرار گرفت که دروازه بان 
حریف با ضربه به پاى او مرتکب خطا شــد تا یاران علیپور 

صاحب یک پنالتى شوند.
على علیپور در حالى که انتظار داشت ضربه پنالتى را بزند و 
پنجمین گل خود در شانزدهمین بازى فصل 22-2021 لیگ 
برتر پرتغال را به ثمر رساند، سرمربى ماریتیمو تصمیم گرفت 
جوئل این ضربه را بزند؛ موقعیتى که تبدیل به گل شــد و 

ماریتیمو با 
یک  نتیجه 

بر صفر پیش 
افتاد.

در ادامه مسابقه 
یاران علیپور دوباره 

نمایش هجومى بهترى داشتند 
و توانستند یکبار دیگر روى دو 
توپ ریباند شده دروازه ویزال را 

باز کنند و در ایــن دیدار خانگى به 
برترى برسند.

یاران علیپور پس از شکســت سنگین 
هفت گله در دیدار اخیرشان برابر بنفیکا، در 

بازى مقابل ویزال به برترى 2 بر صفر دست 
یافتند تا 17 امتیازى شوند و با صعود یک پله در 
جایگاه دهم جدول لیگ برتر پرتغال قرار بگیرند. 
على علیپــور در حالى موفق شــد مقابل ویزال 
پنالتى بگیرد که جدا از چهار گل این فصل خود، 
یک پاس گل هم داده و روى یک گل دیگر هم 

تأثیر گذاشته بود.

سرمربى سابق ایران بعد از کمتر از دو ماه در 
آستانه اخراج از سمت مربیگرى تیم مراکشى 

قرار دارد.
مارك ویلموتس سرمربى ســابق تیم ملى 
کشورمان بعد از 6 ماه مربیگرى روى نیمکت 
ایران و کسب نتایج ضعیف در نهایت برکنار 

شد.
پرونــده جنجالــى ویلموتــس و غرامت 6 

میلیون یورویى فیفا براى 
فدراســیون فوتبــال 
همچنان  کشورمان 
حاشیه ســاز است و 
اکنون ایــن پرونده 
ضد ایرانــى در دادگاه 

حکمیت ورزش در 
حال رسیدگى 

است.
ویلموتس بعد از 2 سال استراحت ماه گذشته 
هدایت تیم الرجاء مراکش را برعهده گرفت 
ولى مراکشى ها خیلى زود از بى درایتى این 

مربى بلژیکى آگاه شدند.
ســایت «اســپورت 360» مراکش خبر داد 
باشگاه الرجاء بعد از باخت در سوپر کاپ آفریقا 
در حال بررســى برکنارى مارك ویلموتس 

سرمربى بلژیکى تیم است. 
انتظار مى رود مسئوالن باشگاه الرجاء طى 
ســاعات آینده با ویلموتس جلسه اى برگزار 
کنند تا قرارداد این مربى را با رضایت فســخ 
کنند. مدیریت باشــگاه مى داند در صورت 
فسخ یک طرفه قراردادش باید براى مدت 
6 ماه دســتمزد ویلموتس را 

پرداخت کند.

طلسم گل نزدن مهاجم ایرانى لوون چه زمانى 
شکسته خواهد شد؟

کاوه رضایى، که در کیفیت فنى اش جاى هیچ 
شکى وجود ندارد، شــرایط عجیبى را در طول 
یکسال گذشته تجربه کرده چرا که در این مدت، 

پاى او به گلزنى باز نشده است.
آخرین گل کاوه رضایى مربوط به زمانى است 
که او عضو شارلروا بود. کاوه که در شش 
هفته ابتدایى فصل گذشــته لیگ 
بلژیک، آمار قابــل توجه پنج گل 
را ثبت کرده بود، در ادامه فصل 
فقط در دو بازى موفق به گلزنى 

شد.
او در بازى مقابل اوستنده، دیدارى 

که 20 دى سال گذشته برگزار شد و باخت 3-2 
تیمش، یکى از گل هاى شارلرو را به ثمر رساند 
و از آن به بعد دیگر نه براى شارلروا گل زد و نه 

لوون.
رضایــى در فصل جدید، 11 بــازى براى لوون 
انجــام داده و 422 دقیقه براى ایــن تیم بازى 
کرده اما هنوز پاى او به گلزنى باز نشده است. با 
احتساب فصل گذشته، کاوه در 24 بازى متوالى 
نتوانسته گل بزند و باید دید او چه برنامه اى براى 

تغییر این شرایط دارد. 
به این نکته هم اشــاره کنیم که رضایى در دو 
بازى آخر تیمــش در لیگ بلژیــک، جایى در 
فهرســت نداشــته که گویا این اتفــاق بخاطر 

مصدومیت او بوده است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایان سال 
2021 میالدى، مهدى طارمى مهاجم 
ایرانى تیــم پورتو را به عنــوان بهترین 

لژیونر قاره آسیا معرفى کرد.
کنفدراســیون فوتبــال آســیا در 
طول ســال و به صورت هفتگى 
نظرسنجى هایى را براى انتخاب 
بهترین لژیونر آسیایى برگزار 
مى کرد و در این نظرسنجى 
بارها نــام بازیکنــان ایران 
از جملــه مهــدى طارمى، 
ســردار آزمــون، علــى قلى 
زاده و اللهیــار صیادمنــش قرار 

مى گرفت.
AFC در پایــان ســال 2021 و بــا 
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بازیکن کرد.
على قلى زاده وینگر ایرانى تیم شارلوا بلژیک در 
کنار سه بازیکن ژاپنى دیگر با هشت بار قرار 
گرفتن در نظرسنجى کنفدراسیون آسیا، در 

رده نهم بهترین لژیونرهاى قاره کهن قرار 
گرفته است.

ســردار آزمون مهاجــم تیم زنیت ســنت 
پترزبورگ در رده هشــتم این نظرســنجى قــرار گرفته 
اســت. ایــن مهاجــم در 9 نظرســنجى گزینه شــده

 بود.
اللهیار صیادمنش مهاجم 20 ساله که به صورت قرضى در 
تیم زوریا لوهانسک اوکراین بازى مى کرد، در رده چهارم 
جاى گرفته است. صیادمنش 11 بار نامزد بهترین لژیونر 

آسیایى شده بود.
ســایت AFC با تمجیــد از عملکرد این مهاجــم در تیم 
زوریا نوشــت: «این بازیکن جوان که به صورت قرضى از 
فنرباغچه در زوریا حضور داشــت مرتب گل مى زد و پاس 
گل مى داد از جمله در بازى لیگ کنفرانس اروپا برابر زسکا 
صوفیه تا خود را به عنوان یک ستاره بالقوه براى تیم ملى 

فوتبال ایران معرفى کند.» 
در صدر این نظرســنجى ها، مهدى طارمــى مهاجم تیم 
پورتو قرار دارد که 20 بــار نامزد کســب بهترین لژیونر 
آسیا شــد. او در ســال 2021 موفق شــد 27 گل به ثمر 
برساند از جمله سه گل ارزشــمند به چلسى، یوونتوس و 
لیورپول در لیگ قهرمانان آســیا که گلش به چلســى به 
عنوان بهتریــن گل فصل لیگ قهرمانــان اروپا انتخاب 

شد.

 با
یک

پیش

ه مسابقه 
علیپور دوباره

ش هجومى بهترى داشتند 
ستند یکبار دیگر روى دو 
 ریباند شده دروازه ویزال را

نند و در ایــن دیدار خانگى به 
ى برسند.

ن علیپور پس از شکســت سنگین 
ت گله در دیدار اخیرشان برابر بنفیکا، در 

2ىمقابل ویزال به برترى 2 برصفر دست 
7فتند تا 17امتیازى شوند و با صعود یک پله در 
ایگاه دهم جدول لیگ برتر پرتغال قرار بگیرند. 
لى علیپــور در حالى موفق شــد مقابل ویزال

نالتى بگیرد که جدا از چهار گل این فصل خود، 
یک پاس گل هم داده و روى یک گل دیگر هم

تأثیر گذاشته بود.

ویى فیفا براى 
ن فوتبــال
همچنان  

ـاز است و 
ــن پرونده 
ـى در دادگاه
ورزش در 

یدگى

یم ى سرمربىبلژی
انتظار مى رود مسئوالن باشگاه الرجاء طى

حق ستاره ایرانى
 ماریتیمو را خوردند!

ستاره ایرانى پورتو بهترین لژیونر 
سال 2021 آسیا شد

دسته گل جدید ویلموتس 
در مراکش

ش و و رو و و
هفته ابتدایى فصل گذشــته لیگ 
توجه پنج گل بلژیک، آمار قابــل

را ثبت کرده بود، در ادامه فصل 
فقط در دو بازى موفق به گلزنى 

شد.
او در بازى مقابل اوستنده، دیدارى 

نتوانسته
این تغییر
به این نک
بازى آخ

فهرســت
مصدومی

کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایان سال 
طارمى مهاجم 2021 میالدى، مهدى

ایرانى تیــم پورتو را به عنــوان بهترین 
لژیونر قاره آسیا معرفى کرد.

کنفدراســیون فوتبــال آســیا در 
طول ســال و به صورت هفتگى 
نظرسنجى هایى را براى انتخاب 
بهترین لژیونر آسیایى برگزار 
مى کرد و در این نظرسنجى 
بارها نــام بازیکنــان ایران 
از جملــه مهــدى طارمى،

ســردار آزمــون، علــى قلى 
زاده و اللهیــار صیادمنــش قرار 

مى گرفت.
AFC در پایــان ســال 2021 و بــا 
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بازیکن کرد.
على قلى زاده وینگر ایرانى تیم شارلوا بلژیک در 
کنار سه بازیکن ژاپنى دیگر با هشت بار قرار 
گرفتن در نظرسنجى کنفدراسیون آسیا، در 

پترزبورگ در
اســت. ایــن

 بود.
اللهیار صیادم
تیم زوریا لوه
ا جاى گرفته
آسیایى شده
FC ســایتC

زوریا نوشــت
فنرباغچه در
گل مى داد از
صوفیه تا خو
فوتبال ایران
ن در صدر این
دا پورتو قرار
آسیا شــد. او
برساند از جم
لیورپول در لی
بهتریـ عنوان

شد.
 

ســاعات آینده با ویلموتس جلسه اى برگزار
کنند تا قرارداد این مربى را با رضایت فســخ

کنند. مدیریت باشــگاه مى داند در صورت 
فسخ یک طرفه قراردادش باید براى مدت 
6 ماه دســتمزد ویلموتس را 

پرداخت کند.

ستاره ایرانى پو

کاوه طلسم شده است؟
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آگهى مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان
آراء که در اجراى ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امالك اردستان صادر گردیده و در اجراى ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه هاى کثیر االنتشار محلى آگهى میشود تا شخص یا اشخاصى که به آراى 
مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین آگهى ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت و 

اسناد و امالك اردستان تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
مدت یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست به داددگاه عمومى محل نموده و گواهى تقدیم 
دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعى دادگاه است. در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد و یا معترض 
گواهى تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومى محل را ارائه نکند ثبت اردســتان مبادرت به 
صدور سند مالکیت مینماید ضمًا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1- راى شــماره 140060302032000250 مورخ 1400/9/14 خانم سلطنت یزدى گل 

ملى فرزند فضل اله کدملى 1189720248 ششدانگ یک باب خانه واقع در مزرعه گل و 
مل پالك 54 اصلى علیا اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 252,45 متر مربع 

مالک رسمى مشاعى
2- راى شــماره 140060302032000256 مورخ 1400/9/16 آقاى مجتبى شمسایى 
زفرقندى فرزند دخیل کدملى 1189843900 به میزان یکصد و شصت و هفت سهم مشاع 
از یکهزار و چهارصد و چهل سهم ششدانگ مزرعه رسته پالك 24 اصلى برزاوند اردستان 
بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت ششدانگ 83500 مترمربع انتقال عادى مع الواسطه 

از آقاى عباس شمسایى زفرقندى فرزند شمسعلى مالک رسمى
3- راى شماره 140060302032000251 مورخ 1400/9/14 آقاى حسین درخشان فرزند 
على کدملى 1188824074 ششدانگ یک باب خانه واقع در سیاالن پالك 101 اصلى علیا 

اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 309.18 متر مربع مالک رسمى مشاعى.
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/09/24 - تاریخ انتشــار نوبــت دوم:  1400/10/09 -
 م الــف: 1240962 - ذبیح اله فدائى اردســتانى - مدیــر واحد ثبتى حــوزه ثبت ملک
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نتیجه یک مطالعه نشان مى دهد افراد واکسینه نشده که 
از ابتال به گونه دلتا ویروس کرونــا بهبود یافته اند، هیچ 
محافظتى در برابر اومیکرون ندارنــد، اما افرادى که به 
دلتا مبتال شده و بعد واکسن کرونا تزریق کردند، «ایمنى 

فوق العاده اى» در برابر این سویه کووید 19 دارند.
محققان اتریشــى در این مطالعه خون افرادى را که از 
عفونت به سویه قدیمى تر ویروس کرونا بهبود یافته بودند 
در برابر ســویه فوق العاده این ویروس به نام اومیکرون 
آزمایش کردند تا واکنــش آنتى بادى آنها را اندازه گیرى 

کنند.
آنها متوجه شدند که از هر هفت نمونه مورد بررسى فقط 

یک نمونه بــه اندازه کافى پروتئین ضــد عفونت تولید 
مى کند تا اومیکرون را خنثى کند. این موضوع نشــان 
مى دهد که عفونت قبلى ناشــى از دلتا به تنهایى عمًال 
هیچ محافظتى در برابر ابتال به اومیکرون ارائه نمى دهد 
اما همچنان از ابتال به بیمارى شــدید کرونا پیشگیرى 

مى کند.
بیشــتر محققان بر این باور هســتند که افراد مبتال به 
کووید19 هنوز از مقدارى محافظت در برابر پیامدهاى 
جدى این بیمارى برخوردار هســتند، اما مشخص است 
که این مصونیت پــس از 6 ماه به طــور قابل توجهى 

کاهش مى یابد.

نتایج یک مطالعه بزرگ روى 30 میلیون نفر نشان داد که 
40 درصد از افراد مبتال به کووید 19 هیچ عالمتى ندارند 

و ناقل خاموش هستند.
اما اکنون یک بررسى جدید بین المللى روى حدود 100 
مطالعه نشــان داد که حدود 40/5 درصد از افراد کرونا 
مثبت ممکن اســت در واقع «ناقل خاموش» باشند. با 
این حال این مطالعات در سال اول همه گیرى یعنى در 
زمانى انجام شدند که ویروس اصلى یا سویه آلفا کرونا در 
سراسر جهان غالب بود، بنابراین مشخص نیست که انواع 
جدیدتر و خطرناك تر مانند اومیکــرون و دلتا را چگونه 

مى توان در آنها گنجاند.

این بررســى که توســط محققان دانشــگاه پکن در 
چین انجام شــد، نشــان داد که موارد بدون عالمت در 
میان زنان باردار شــایع تر اســت و 54 درصد آنها هیچ 
نشانه اى از بیمارى را نشان نمى دهند. محققان حدس 
نمى زنند که چرا چنین اســت، اما مى گویند که مادران 
باردار بیشــتر از افــراد معمولــى مــورد آزمایش قرار 

مى گیرند. 
افراد مبتال به کروناى بدون عالمت، افرادى هستند که با 
وجود آلوده بودن به این ویروس احساس ناخوشى ندارند. 
به این معنى که احتمال دارد ایــن افراد با ادامه تعامل با 

دیگران، این ویروس را منتشر کنند.

بهبودیافتگان کرونا دربرابر 
اومیکرون مصونیت دارند؟

40 درصد مبتالیان به کرونا 
بدون عالمت هستند

همه گیرى اومیکرون 
چقدر طول مى کشد؟

   فـرارو | پیـش از ایـن برخـى از متخصصـان 
بیمارى هـاى عفونـى و اپیدمیولوژیسـت هاى ایرانـى 
مدعى شـده بود کـه پـس از پیدایش نخسـتین موارد 
ابتال بـه اومیکـرون، تقریبـا 17 روز طول مى کشـد تا 
سویه جدید همه گیر شـود. این در شـرایطى است که 
آن ها گفتـه بودند که کرونـا دلتا پس از گذشـت حدود 
100 روز به سویه غالب بدل مى شد. با این حال کمیته 
اپیدمیولوژى و پژوهش کمیته علمى کرونا در اطالعیه 
اخیرشـان پیش بینى کردند که در هفته سوم و چهارم 
دى ماه، موج واضـح و بزرگـى از موارد ابتـال به کرونا 

اومیکرون شکل بگیرد.

بیمار اومیکرونى مازندران 
فایزر زده بود

   ایرنا | سرپرست دانشگاه علوم پزشکى بابل گفت: 
اولین بیمار مبتال به سـویه اومیکـرون مازندران خارج 
از کشـور دو دز واکسـن فایـزر تزریق کرده بـود. دکتر 
ناصر عمادى افزود : بیمار اومیکرونى مازندران از اروپا 
بازگشته بود ولى دوز سوم را دریافت نکرده بود. وى با 
بیان اینکه دوز دوم واکسن را این بیمار چهار ماه پیش 
تزریق کرده بود گفـت:  از این فرد به صـورت پیامکى 
درخواسـت شـده بود که براى تزریق دوز سوم واکسن 
کرونا مراجعه کند ولى نرفت و موفق به تزریق دوز سوم 

واکسن نشد.

آگهى تغییرات
شــرکت توزین سنجش آرمان شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 41883 و شناســه ملى 
10260596222 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :ـ  موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گردید: 
"کلیه امور مربوط به تنظیم و خدمات آزمایشگاهى 
دستگاه هاى تجارى و صنعتى و آزمون دوره اى انواع 
ترازو باسکول ونازل هاى سوخت مایع و CNG و 
ساخت ماشین آالت ودستگاه هاى مربوط به اندازه 
گیرى ونیز مشارکت در طرح هاى استاندارد و طرح 
هاى عمرانى تجارى صنعتى تولیدى مشــارکت و 
صــادرات و واردات کلیه کاالهاى مجــاز بازرگانى 
اخذ و اعطاى نمایندگى شــرکت هاى معتبر داخلى 
و خارجى اخذ وام و اعتبار بانکى از بانک هاى دولتى 
و خصوصى صرفاً در راســتاى موضوع شــرکت و 
شرکت در کلیه مناقصات و پیمانها و مزایدات دولتى 
و خصوصى و ماده مربوطه دراساســنامه به شرح 
فوق اصالح گردید. - ثبت موضوع فعالیت به شرح 
فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد 
." - محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان به آدرس 
استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى 
، شــهر اصفهان، محله باغ زیار ، کوچه یکم ، کوچه 
میرمحمدصادقى[8] ، پالك - 2 ، طبقه اول کدپستى 
8177788181 انتقال یافت و مــاده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1248855)

آگهى تغییرات
شــرکت افزون تجــارت کیمیا با مســئولیت 
محدود به شــماره ثبت 59790 و شناسه ملى 
14007308810 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1399/12/25 عباس 
خادم القرانى بشماره ملى 1287909231 دارنده 
5000000000 ریال سهم الشرکه با پرداخت 
مبلغ 14000000000 ریال به صندوق شرکت ، 
سهم الشرکه خود را به میزان 19000000000 
ریال افزایش داد . مرضیه فرخى بشــماره ملى 
2411032749 دارنده 5000000000 ریال 
سهم الشرکه با پرداخت مبلغ 14000000000 
ریال به صندوق شرکت ، ســهم الشرکه خود را 
به میزان 19000000000 ریال افزایش داد و 
سرمایه شرکت از مبلغ 10000000000 ریال 
نقدى به 38000000000 ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه اساسنامه به شــرح زیر اصالح 
شد : سرمایه شــرکت مبلغ 38000000000 
نقدى اســت که تماما به صورت نقد پرداخت و 
در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت . نام شرکا 
و میزان سهم الشــرکه هریک پس از افزایش : 
عباس خادم القرانى دارنده 19000000000 
ریال ســهم الشــرکه - مرضیه فرخى دارنده 
19000000000 ریال سهم الشــرکه . اداره 
کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1248856)

آگهى تغییرات
شرکت صنایع شــیمیایى چسب و رزین 
بن اصفهان شــرکت ســهامى خاص 
به شــماره ثبت 17849 و شناســه ملى 
10260387610 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیــره مــورخ 1400/09/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :ـ  آقاى محمد 
حسین زارعى به کد ملى 2430016818 
به ســمت رئیس هیات مدیــره و خانم 
سوسن فرخى به کد ملى 1289334676 
به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقاى 
سید محمد هاشمیان اصفهانى به کد ملى 
1286812992 به ســمت مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند.ـ  کلیه اوراق و اسناد مالى 
و تعهدات شــرکت با امضاء رئیس هیات 
مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت 
معتبر است و اوراق عادى و ادارى با امضاء 
مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر 
است . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1249238)

آگهى تغییرات
شــرکت مهیاران ســالمت پایا سهامى 
خاص به شماره ثبت 1772 و شناسه ملى 
14006384267 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى مورخ 1400/06/27 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : - مهدى 
طالبیان کدملى 0020963351 ، علیرضا 
طالبیان کدملى 1818193574 و محدثه 
طالبیان کدملى0022536787 بسمت 
اعضاى اصلى هیات مدیــره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند. - حمید پور 
کرمان کدملى 1199257109 بســمت 
بازرس اصلى و فرخنــده کریمى کدملى 
5279483419 بسمت بازرس على البدل 
براى مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى شهرضا 

(1249240)

آگهى تغییرات
شــرکت صنایع شیمیایى چســب و رزین 
بن اصفهان ســهامى خاص به شماره ثبت 
17849 و شناســه ملى 10260387610 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فــوق العاده مــورخ 1400/09/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محمدحسین 
زارعى به شــماره ملــى 2430016818 
و سوســن فرخــى بــه شــماره ملــى 
1289334676 و سیدمحمدهاشــمیان 
اصفهانى به شــماره ملى 1286812992 
به ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دوســال انتخاب گردیدند . موسسه 
حسابرســى امین تدبیر بصیر ( حسابداران 
رسمى ) به شناسه ملى 10103512680 به 
سمت بازرس اصلى و امیرحسین عابدى به 
شماره ملى 1284760006 به سمت بازرس 
على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1249242)

آگهى تغییرات
شرکت برج و بارو ســازه آرین سهامى 
خاص به شماره ثبت 51642 و شناسه ملى 
10260703260 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مورخ 1400/09/15 امین نیک دار بشماره 
ملى 1282462911و مرتضى پورغالم 
بشــماره ملى 1288195257و مهدى 
انشائى بشــماره ملى 1289636990 
و علیرضــا احمدیــان بشــماره ملــى 
1282360507 و الهام پرویزى برجوئى 
راکى بشماره ملى 1170107699 بعنوان 
اعضاى اصلى هیات مدیره براى مدت دو 
ســال انتخاب گردیدند . کورش حیدرى 
بشماره ملى 4621812726 و سها امانى 
بابادى بشــماره ملــى 1271895161 
بترتیب بســمت بازرســان اصلى و على 
البدل شرکت براى مدت یکسال انتخاب 
شــدند . روزنامه نصف جهان براى چاپ 
آگهیهاى شرکت تعیین گردید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1249247)

تاسیس
شرکت سهامى خاص توازن صنعت نیما درتاریخ 1400/10/01 به شماره ثبت 2642 به شناسه ملى 14010617753 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :امور پیمانکارى مربوط به عملیات تاسیسات و تجهیزات برق شبکه توزیع شامل عملیات مربوط به تعمیر 
و نگهدارى پست ها و شبکه هاى توزیع برق، احداث شبکه هاى برق هوایى و زمینى و روشنایى معابر و اتصال زمین و تجهیزات هوایى و زمینى، خرید و فروش اجناس برقى، 
خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى، ترخیص کاال از گمرکات داخلى و بین المللى، گشایش اعتبارات و ال سى نزد بانک جهت شرکت، شرکت در 
نمایشگاه ها، شرکت در مناقصات و مزایده ها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى داخلى و خارجى، اخذ وام و تسهیالت ریالى و ارزى از کلیه بانک ها و موسسات مالى 
و اعتبارى داخلى و خارجى جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ نمایندگى مجاز از شرکت ها و موسسات داخلى و خارجى و اعطاى نمایندگى به آنها، مشارکت در نمایشگاه هاى 
تخصصى و غیر تخصصى داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان 
اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، شهر خمینى شهر، محله سعدى ، کوچه شماره 16 ، کوچه نشاط 9 ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8419657481 
سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط 
موسسین طى گواهى بانکى شماره 1404055 مورخ 1400/09/22 نزد بانک صادرات شعبه خمینى شهر با کد 1900040 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره 
آقاى موسى کریمى آرپناهى به شماره ملى 1960647271 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى فرزین صیفورى آرپناهى به شماره ملى 5550043671 
به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم گلشن صیفورى به شماره ملى 5550251582 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى 
و ادارى با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم کبرى علیمرادى به شماره ملى 1130343911 به 
سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال خانم زهرا على مرادى به شماره ملى 5550064987 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1249261)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى فنى ساز پگاه صفه سهامى خاص به شماره ثبت 45062 و شناسه 
ملى 10260629838 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عــادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : جمال پورآرام شماره ملى 
1289697450 به سمت بازرس اصلى و زهرا فصیحى به کد ملى 1287415271 به 
سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نصف جهان جهت 
نشرآگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1249260)

آگهى تغییرات
شرکت داریا فوالد ایرانیان شرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 66792 
و شناسه ملى 14009751598 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/08/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - شروع سال مالى از 
تاریخ هفت دى ماه به تاریخ اول فروردین و پایان سال مالى به پایان اسفند 
هر سال تغییر یافت و ماده 7 اساسنامه اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1249256)

آگهى تغییرات
شــرکت داریا فوالد ایرانیان سهامى خاص به شــماره ثبت 66792 و شناسه 
ملى 14009751598 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محل شرکت در واحد ثبتى اصفهان 
به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله سپاهان شــهر ، بلوك 341 ، خیابان بامداد[1] ، بلوار شاهد ، پالك - 101 ، 
ساختمان پویا ، بلوك بى B13 ، طبقه اول کدپستى 8179987838 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1249249)

آگهى تغییرات
شرکت فراسان صنعت رسا سازان سهامى خاص به شماره ثبت 2289 و شناسه 
ملى 14009434856 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1400/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا طالبى به شماره ملى 
1130182576 و عاطفه کریم زاده به شماره ملى 5410189612 و اسماعیل 
کریم زاده طالخونچه به شماره ملى 1419946701 به سمت اعضاء اصلى هیات 
مدیره براى مدت دوسال انتخاب گردیدند.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها 
و دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1248844)

روى موج کووید-19

"دلمیکرون" که به عنوان یک واریانت ویروس کرونا 
هنوز از ســوى نهاد هاى رســمى و بهداشتى جهان 
واکنشى نســبت به آن صورت نگرفته در واقع سویه 
جدیدى از کروناویروس نیست بلکه طبق برخى از اخبار 
و گزارش هاى اخیر که در نشریه هاى محلى هند منتشر 
شده، وضعیتى احتمالى از اوج گیرى شیوع دو سویه دلتا و 
اومیکرون است که در غرب در حال شدت گرفتن است.

نشــریه آنالین هندى "فرست ُپســت" در مطلبى در 
این باره آورده اســت: عنوان دلمیکرون از ترکیب نام 
ســویه هاى دلتا و اومیکرون کروناویــروس گرفته

 شده است.
یکى از مقامات بهداشــتى هند اخیرا دلمیکرون را به 
عنوان ترکیبى از اوج گیرى همزمان سویه هاى دلتا و 
اومیکرون نامگذارى کرده که اروپا و ایاالت متحده را 

در برگرفته است.
نه تنها ســازمان جهانى بهداشت (WHO) بلکه مرکز 
کنترل و پیشــگیرى از بیمارى هاى ایــاالت متحده 
نیز تا اکنون در مورد ادعاهایى مبنى بر شــکل گیرى 
ســویه جدیدى از کروناویروس موسوم به دلمیکرون 
اظهارنظرى نکرده اند. همچنین تاکنون کارگروه ملى 
کووید-19 در هند و شــوراى تحقیقات پزشکى هند 

(ICMR) نیز از واژه دلمیکرون استفاده نکرده اند.
تمام گزارش هاى اخیر کــه در آنها از کلمه دلمیکرون 
استفاده شده بر اســاس نقل قولى از دکتر "شاشانک 
جوشــى"، یکى از اعضــاى کارگروه کوویــد19 در 

"مهاراشترا"ى هند بوده است.
بنابر گزارش ها، دکتر جوشــى در اظهارات اخیر خود 
گفته است: دلمیکرون، شرایطى از ترکیب سویه هاى 

امیکرون و دلتاى کروناویروس است که در اروپا و ایاالت 
متحده باعث افزایش موارد ابتال به کووید 19 شده است.

در حال حاضر، در حالى کــه برخى گزارش ها در مورد 
سویه اى جدید از کروناویروس با نام دلمیکرون صحبت 
مى کنند اما این چیزى نیست که دکتر جوشى در مورد 
آن صحبت کرده است. به نظر مى رسد دکتر جوشى در 
واقع در مورد وضعیتى صحبت مى کند که اوج گیرى هر 
دو ســویه دلتا و امیکرون، باعث افزایش موارد ابتال به 

کووید19 در یک منطقه خاص مى شود.

بنابراین، دلمیکرون ســویه جدیدى از کروناویروس 
نیست و اساســاً به شرایطى گفته مى شــود که هر دو 
سویه دلتا و امیکرون، 1) یا همزمان در یک بیمار مبتال 
به کووید19 شناسایى شــوند و 2) یا در یک منطقه به 

سرعت شیوع پیدا کنند.
در همین حال تاکنون عالئم متفاوتى ناشى از قرار گرفتن 
در وضعیت دلمیکرون گزارش نشده است. دلمیکرون 
عالئمى مشابه با عالئم ابتال به سویه هاى اومیکرون و 
دلتا را دارد که برخى از آن ها به شرح زیر است: دماى باال 

بدن، سرفه مداوم، از دست دادن یا تغییر در حس بویایى 
یا چشایى، سردرد، آبریزش بینى و گلو درد.

داده هاى مطالعات جدید نشان داده است که هر دو سویه 
دلتا و اومیکرون کروناویروس به سرعت منتقل مى شوند 
با این حال محققان انگلیسى در دو مطالعه اخیر اعالم 
کردند افرادى که به ســویه اومیکرون کروناویروس 
مبتال مى شوند نسبت به افرادى که به سویه دلتاى این 
ویروس مبتال مى شوند، کمتر احتمال دارد که درگیر نوع 

شدید این بیمارى شوند.

دلمیکرون سویه نیست؛ از آن بیشتر بدانید
رییس گروه تغذیه معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى بیرجند 
با اشاره به نکات تغذیه سالم در بزرگساالن مبتال به کرونا، گفت: 

نباید به بهانه کرونا حتى در مصرف ویتامین ها زیاده روى کرد.
سیده سمیه اصغرى اظهار کرد: اولین نکته اى که مبتالیان به کرونا 
باید توجه کنند این است که هر ماده غذایى که باعث شود تنفس 
آنها سخت شود باید محدود شــود و باید عضالت تنفسى خود را 
سالم و قوى نگه داریم پس روزانه حداقل از دو واحد پروتئین ها در 

برنامه غذایى استفاده کنید.
اصغرى ادامه داد: با توجه به اینکه مى خواهیم تنفس فرد راحت شود 
وعده هاى غذایى را مکرر و کوچک انتخاب کنید چراکه وعده هاى 
غذایى وقتى بزرگ باشد باعث مى شــود به دیافراگم فشار آید و 

تنفس شما مشکل شود.
وى تصریح کرد: غذاهاى چرب و شــور مى تواند باعث التهاب 
ارگان هاى مختلف بدن باشــد که گاها این التهاب مى تواند در 
مجارى تنفس اتفاق بیافتد که بازهم عوارض تنفسى بیمارى را 

مى تواند تشدید کند.
این کارشــناس تغذیه بیان کرد: مصرف نمــک و روغن ها را به 
حداقل برسانید و از روغن هاى گیاهى استفاده کنید تا مقدار مورد 

نیاز چربى را براى بدن فراهم کنید.
اصغرى ادامه داد: در دورانى که درمان کرونا اتفاق مى افتد از مایعات 
گرم یا ولرم چه بصورت آب و یا انواع دمنوش ها یا بصورت غذا مثل 
سوپ و آش که بتواند مایعات مورد نیاز را تامین کند استفاده کنید؛ 
این تامین مقدار کافى مایعات در رقیق شدن ترشحات مسیرهاى 

هوایى و جابه جایى و تخلیه سریع مى تواند بسیار موثر باشد.
  E و C و A وى تصریح کرد: از منابعى که مقدار کافى ویتامین هاى
دارند در برنامه غذایى استفاده کنید و در استفاده از هیچ ماده غذایى 
بخصوص براى تامین ویتامین E اگر از مغزها و آجیل اســتفاده 

مى کنید زیاده روى نکنید.

به بهانه کرونا در مصرف 
ویتامین ها زیاده روى نکنید 
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ســرهنگ على محمد رجبــى، رئیس مرکز تشــخیص و 
پیشگیرى از جرایم سایبرى پلیس فتا ناجا، درباره کالهبردارى 
از کیف پول الکترونیک، اظهار کــرد: امروزه تعداد زیادى از 
مردم از کیف هاى پول الکترونیکى در مدل هاى مختلف مانند 
کیف پول رمزارزها و یا کیف هاى پول اپلیکیشن ها استفاده 
مى کنند.وى افزود: هک کردن و دسترسى به این کیف هاى 
پول یکى از مشکالتى اســت که کاربران فضاى مجازى با 
آن درگیر هســتند و هک کردن کیف پول الکترونیک مثل 
حساب هاى کاربرى در شــبکه اجتماعى بوده و مجرمان به 

دنبال دسترسى به آن هستند.

مراقب کیف  الکترونیکتان باشید

04

به گزارش روزنامه همشــهرى، خانواده کــودکان مبتال به 
سرطان، چندماهى است کسب وکارشان را تعطیل کرده اند و از 
این داروخانه به آن داروخانه، به  دنبال داروى فرزند بیمارشان 
هستند. امسال سال نایابى داروهایى است که مدت ها براى 
درمان این کودکان مصرف مى شد و حاال دیگر در داروخانه ها 
موجود نیست؛ داروهاى اروپایى که قبال تحت پوشش بیمه 
و با قیمت پایین در دســترس بود، اکنون به وفور در بازار آزاد 
پیدا مى شود و قیمت شان 2میلیون تا 70میلیون تومان است. 
اتفاقى که ســبب شــده حداقل هزینه یک هفته درمان این 

کودکان، 8میلیون تومان تمام شود. 

جیره بندى
 داروهاى شیمى درمانى 
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میرهاشم موسوى مدیرعامل سازمان تامین اجتماعى، اظهار 
کرد: خدمات نابارورى بر اساس مصوبه هیات وزیران از تاریخ 
دوم شهریور 1400 بر مبناى دســتورالعمل خرید راهبردى 
مربوطه در تعهد ســازمان تامین اجتماعى قرار گرفته است. 
بر این اساس، ضرورى است، زوجین نابارور ابتدا در مدیریت 
درمان استان، تشکیل پرونده داده و سپس نسبت به دریافت 
خدمت از مراکز مجاز ارائه کننده خدمــات نابارورى، اقدام 
کنند. وى در مورد نحوه مراجعه بیمه شدگان براى دریافت 
این خدمات گفت: ضرورى است زوجین نابارور (خانم هاى 
زیر 45 سال) با مراجعه به مراکز مجاز درمان نابارورى نسبت 
به دریافت گواهى پزشک مبنى بر نابارورى اقدام کنند و با در 
دست داشتن گواهى صادره براى تشکیل پرونده به مدیریت 
درمان استان مراجعه و سپس نســبت به ادامه سیر درمان 

اقدام کنند.

مدیرکل دفتر توســعه مشــارکتهاى مردمى و سازمانهاى 
مردم نهاد ســتاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه براساس 
رهنمودها و تدابیر دبیرکل ستاد در اواخر سال گذشته، برنامه 
تحول راهبردى ستاد مبارزه با مواد مخدر تدوین و در جلسه 
142 ستاد با حضور ریاست جمهورى به تصویب رسید، گفت: 
یکى از برنامه هایى که در این برنامه تحول، اهمیت ویژه اى 
داشته، برنامه حمایت معنوى و مالى از طرحها و پروژه هاى 
سازمانهاى مردم نهاد بود. محمدى افزود: سازمانهاى مردم 
نهاد به عنوان مکمل بخش دولتى و به صورت کارآمد جایگاه 
خاصى در تامین اهداف و توسعه و شکل گیرى جامعه سالم را 
ایفا مى کنند، لذا با در نظر گرفتن اهمیت جایگاه سازمانهاى 
مردم نهاد، دبیرخانه ســتاد مبارزه با مــواد مخدر همواره 
سعى داشته در تعامل ســازنده با این سازمانها جهت انجام 
راهبردهاى اجتماعى شدن مبارزه با مواد مخدر و بهره گیرى 

حداکثرى از ظرفیت این سازمانها، فعالیت کند. 

خدمات نابارورى تحت
 پوشش بیمه قرار گرفته است

تعامل با سازمان هاى 
مردم نهاد 

02

مدت هاست کلیپ هاى جالبى در فضاى مجازى از عروس 
خانم هاى خارجى منتشر مى شــود که در آن قیافه عروس 
کامًال تغییر مى کند. با این کلیپ ها خیلى شــوخى مى شود 
و واکنش اولیه و طنز کاربران این بــود که بگویند این طور 
شوهر کردن درست نیست. اما حاال مدتى است کلیپ هایى از 
دامادهاى ایرانى منتشر مى شود که گریم هاى فضایى دارند 
و تغییر دامادها در آن اگر بیشتر از کلیپ هاى خارجى نباشد 
قطعاً کمتر نیست. خب مراسم ازدواج ویژه ترین شب زندگى 

هر کسى است.

گریم هاى فضایى !

هیچکس نمى داند در آن بعدازظهر جمعه که باد پاییزى زباله ها را 
جابه جا مى کرد، توى آن خانه متروك، بر آن خانواده شش نفره چه 
گذشته بود. فراموش شدگانى که بین آن همه خنزرپنزرگم شده بودند.

در خانه هزار مترى که تکه اى است از یک خانه بى قواره، مثل همه 
خانه هاى شهر، در خیابان طالقانى، نگرانى ات چندین برابر مى شود. 
یک دِر الغر آهنى خواب رفته، در همسایگى خانه هاى نوساز. پوست 
دیوارها ریخته و انگار سال هاست، مثل بیمارى مفلوك به فراموشى 

سپرده شده است.
مددکار جلوتر مى رود. مى گوید: همســایه ها وقتــى بوى نامطبوع 
این خانه، صبرشــان را مى بُرد، به ما اطالع مــى دهند که چند نفر در 
این خانه، معلول هســتند و با وضعیت بدى زندگى مى کنند. پشــت 
چهره شیشه هاى زنگار گرفته، احمد، محســن و محمود ردیف روى 
تشکچه هایى که رنگشان به سیاهى مى زند خوابیده اند. معصومه هم 

تکیه داده به دیوار نم زده و چشمان خیره اش میخ شده به روبرو.
دارایى اتاق، به یک دست رختخواب کثیف، کمدى شکسته، یخچالى 
خالى و گازى پینه بســته از ِکبره و چربى ختم مى شــود. انبوهى از

لباس هاى ِچرك گوشه اتاق راپرکرده وبوى گندیدگى دماغت را پر 
مى کند. اتاق، بوى ترشى مى دهد و روى کاسه سفالى که گوشه اتاق 

جا خوش کرده، ته مانده غذا، داغمه بسته.
گوشه، کنار خانه پر است از پالستیک هاى زباله، در کنار جسم هایى 
که انگار به فرشى که تار و پودش گسسته است، وصله شده اند. خانه 
نه آب دارد و نه برق. ابوالفضل و زهــرا اینجا کار مى کرده اند. بعد از 
رفتن صاحبان خانه به خارج از کشــور، با چهار بچه معلولشان، 10 
سالى هســت که در این خانه، بدون اینکه صاحبانش به آنجا سرى 
بزنند یا قبوض را پرداخت کنند، ساکن شده اند. هیچکس نمى داند، 
طى این یک دهه، چطورتوانســته اند دوام بیاورند. بچه ها حاصل 
ازدواج هاى فامیلى پسرخاله و دخترخاله هستند. ابوالفضل مى گوید: 
«بچه اولمان که به دنیا آمد معلول بود. دومى هم معلول از آب درآمد. 
سومى و چهارمى را نمى خواســتیم. تا کوچک بودند راحت تر بود، 

باالخره کمک مى آمد از این طرف و آنطرف.»
بقیه حرفش را مى خورد، ترجیح مى دهد که ناگفته بماند و سکوت 
مى کند. حاال خانه پر شده از زباله هایى که به مدد فروش آنها شکم 
بچه ها سیر مى شود، توى دل اتاق ها مملو از بطرى هاى پالستیکى، 
کیسه هاى مشــمایى، کاغذ و مقوا و هر چیزى اســت که به یک 

اسکناس سبز مى ارزد.
بین راهرو و اتاق هاى خانه، فقط یک اتاق، آن هم نه چندان تمیز براى 
بچه ها مهیا شده، سه اتاق بزرگ دیگِرخانه، پر شده از زباله و جا ندارد، 
یک50 مترى تو در تو است. زهرا پاهاى فلج و الغر محسن را جابه جا 
مى کند و مى گوید: «اگر جا به جا نشود، زخم مى شود»؛ وقتى بَرش 
مى گرداند، بوى عصب هاى پوسیده و عرق تن، مى زند توى دماغت. 
زخم ها دلمه شده توى بدن محســن و تنش را مثل موریانه خورده

 است.
صداى خنده هاى هیستریک محسن، مى پیچد توى اتاق. 32 ساله 
است، اما به بچه هاى هفت هشت ســاله مى ماند. با سبیل و ریش 
نتراشیده، چهره اى خسته، درهم و درمانده، صداى خنده او، معصومه، 
بچه چهارمى را تکان مــى دهد.توى المپ تلویزیــون کناراتاق، 
معصومه سرش را این طرف وآن طرف مى کند، صفحه خاکسترى 14 

اینچ قدیمى، جان مى گیرد و طرح کشیده اى از او در آن قاب مى شود.
محمود و احمد، اما ساکت، فلج و با نگاه هاى خالى، خیره به سقفند. 
روى تشــک هاى الغر، یک ورقــه پالســتیک، زیرپاهاى کج و 

معوجشان، عرق کرده و مهجور، بوى تعفن گرفته است.
حریم دو برادر، به زور، چند وجب مى شود. هر دو پوشک شده اند، اما 
بى فایده است، زخم بسترشــان عمیق و ناسور شده. زهرا مى گوید: 
«بچه هایم به یک مو بندند.» راســت مى گویــد. جاى جاى بدن 
بچه هاى معلولش را انگار به سکه ضرب کرده اند و سرخ و زخم به 
چشم مى آید و فقط کافى است، عفونت بزند به اندام هاى داخلى و 

جانشان را بگیرد.
نگاه محمود، به سقف گیر کرده، صورت سردش را عرق چسبناکى 
پوشانده است. لبخندى آرامش بخش به لب دارد و سفیدى جا مانده 
از آب دهانش، بر کنج لبش نقش بسته است. بى هیچ ترس و هراسى، 
با آرامش کامل، عارى از همه دلهره ها و سراســیمگى به سقف دل 

داده خیره شده است.
دیوارهاى اتاق با یک تیغه نازك از هم جدا شده تا وقتى بچه ها سر و 
صدا مى کنند، مشخص باشد. همه بچه ها همیشه کنار هم هستند. 
صداها مبهم است. زهرا مى گوید: «همه چیز را مى فهمند، بچه هایم 
باهوشند.»کلمه «باهوش»، غلیظ و بى پروا از دهنش بیرون مى افتد و 
بعد گوشه چشمش نمناك مى شود. آهى مى کشد و مى گوید: «حیف 
این بچه ها، هر کدوم مى تونستن دکتر مهندس بشن.» چشم هایش 
لطفى است که دوخته مى شود، به تن هاى زخمى بچه ها. معصومه 
دخترکوچک تر، یک آن، ازحرکت مى ایستد و این بار نگاهش ساکن 
مى شود، به پاهاى بى جانى که درهم قفل شده اند. معصومه، سالم تر 
از بقیه است، اما با گذشت زمان، سرنوشت او هم منتهى مى شود به 

خیره ماندن به سقف.
ابوالفضل مى گوید: «اینجا آب ندارد. مى رویم مسجد آب مى آوریم. 

پالستیک مى فروشیم و نان خشک.»
رو مى کند به زهرا و از سرغیظ ادامه مى دهد: «این بچه هاى علیل 
را انداخته روى دســت ما، به هیچ صراطى هم مستقیم نمى شود که 
ببریمشــان توى مراکز شــبانه روزى. مى خواهد بچه هایش پیش 
خودش باشند. خدا خیرتان بدهد که باالخره خودتان آمدید. وضع ما را 
ببینید، یک مدت دیگر اینجا بودند باید خاکشان مى کردیم.» این را که 
مى گوید؛ ردى از اشک، توى چهره آفتاب سوخته زهرا به چانه اش ختم 
مى شود:« جگر گوشه هاى من هستند. تو مادر نیستى ببینى من چه 
مى کشم.» زخم بستر، بچه ها را خورده و زهرا دل نمى کند از بچه هاى 
معلولش. هر روز آنها را پانسمان مى کند، دست و پایشان را مى شوید و 
سعى مى کند، همزیستى مسالمت آمیزى با کلى چرك و کثافت داشته 

باشد تا بتواند بچه هایش را براى خودش نگه دارد.
اتاق، از غم و سیاهى دل دل مى زند، اما در پهناى صورت چهار بچه 
معلول، فقط لبخند است؛ آسودگى خاطرغریبى توى چهره همه شان 
به چشم مى آید. گویا بچه ها از آن زندگى مالل آور، نه خسته اند و نه 
چیزى حس مى کنند. زندگى نباتى آ نها ختم مى شود، به خنده هایى 
از سر درد. مددکار، پرونده را تکمیل مى کند تا چهارعضو معلول خانه، 

درجاى بهترى زندگى را شروع کنند.
ازخانه ترس خورده، دور مى شوى، راه گم کرده، متحیر و عاجز، خسته 
و ناتوان، آنها را جا مى گذارى، ولى تمام ذهنت میان ســردى روح 

خانه اى است که هیچکس نفهمید سال ها در آن، چه گذشت.

زندگى چهار معلول ذهنى در خانه بى پالك

این روز ها به تدریج در برخى از خانه ها شــاهد نصب «آســمان آبى 
مجازى» هستیم، یعنى وقتى به باالى سرمان نگاه مى کنیم نه آسمان 

آبى واقعى بلکه تصویر آسمان آبى را مى بینیم.
شرکت هاى سازندة آسمان آبى مجازى در تبلیغات شان تأکید مى کنند 
که آنچه ما ســاخته ایم کیفیت و وضوح باالیى دارد و بسیار شبیه به 
آسمان واقعى است. مى گویند درست است که واقعى نیست ولى در 

شباهت به واقعى، چیزى کم ندارد.
آنچه قابل تأمل به نظر مى رســد آن است که اغلب این شرکت ها در 
کالنشهر هایى قرار دارند که دیگر آسمان آبى ندارند و در حقیقت قرار 
است آسمان آبى مجازى، بین ما و آسمان شهرى قرار گیرد که دیگر 
به دلیل آلودگى آبى نیســت. این پرسش مطرح است که آسمان آبى 
مجازى شبیه به کدام آسمان آبى واقعى است؟ شهر که دیگر آسمان 
آبى ندارد!  برخى از این شرکت ها ابر هایى همچون پنبه سفید نیز در دل 
آسمان آبى مجازى جاى داده اند تا ما ببینیم و خوشحال شویم ولى چرا 
باید کتمان کرد که این فقط تصویر است، تصویرى جذاب از واقعیتى 

که دیگر وجود ندارد!
کسانى هم هستند که وسایل اولیه اى نظیر پمپ آب و کاسه هاى سفالى 

تهیه کرده اند و با آن ها در گوشه خانه آبنمایى کوچک ساخته اند تا با 
صداى آب آرام گیرند ولى نیک مى دانیم که این نیز دلخوشکنک است. 

این نیز کاالست و زود موجب دلزدگى مى شود.
همه این ها را باید نشانه دید، نشــانۀ ناامیدى از شهر و دل بستن به 
خانه. گویى شهر تبدیل به هیوالیى گشته که فقط باید در مقابل آن 
از خودمان محافظت کنیم.  امید به اثرگذارى،  امید به بهبود،  امید به 
آبادانى از دل ها رخت بربسته است.  امیدوارى به «چاردیوارى» محدود 

شده است.

مدیرکل امور تربیتى، مشــاوره و مراقبت در برابر آســیب هاى 
اجتماعى وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در تالش براى 
راه اندازى بخشــى در مراکز 1570 براى دانــش آموزان داراى 
وضعیت اورژانسى هستیم که نیاز دارند یکى دو روزى در مرکز 
بمانند گفت: اســتان ها در حال تجهیز و آماده سازى هستند و 
احتماًال از ســال تحصیلى آینده مراکز ما بــه این بخش مجهز 

مى شوند.
مسعود شکوهى افزود: خط ملى «نماد» (خط تلفن چهار رقمى 
1570)، اورژانس اجتماعى دانش آمــوزان و یکى از بخش ها و 
زیرساخت هاى مهم نظام مراقبت اجتماعى دانش آموزان است 
که در کنار ابزار هاى دیگر در برنامه ملى نماد به ما کمک مى کند 

موارد مختلف فوریت هاى روانــى و اجتماعى دانش آموزان در 
سراسر کشور در قالب یک سامانه و سیستم یکپارچه شناسایى و 

ارائه خدمت صورت پذیرد.
شــکوهى همچنین اضافه کــرد: با ارائه خدمــات راهنمایى و 
مشاوره، بستر الزم براى ایجاد شادى و نشاط در فرایند یاددهى-

یادگیرى فراهم خواهیم کرد. خط چهار رقمى 1570، از ساعت 8 
صبح تا 8 شب، آماده ارائه خدمات به دانش آموزان، فرهنگیان و 

اولیاء دانش آموزان است.
مدیرکل امور تربیتى، مشــاوره و مراقبت در برابر آســیب هاى 
اجتماعى وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در حال تکمیل 
تمام فرایند ها و حلقه هاى طرح نماد هســتیم  در توضیح بیشتر 

حلقه آخر این طــرح گفت: در تالش براى راه اندازى بخشــى 
در مراکز 1570 براى دانش آموزان داراى وضعیت اورژانســى 
هستیم که نیاز دارند یکى دو روزى در مرکز بمانند و مستقر باشند 
تا اقدامات الزم براى هماهنگى با بهزیســتى یا نهاد ها و مراجع 

دیگر انجام شود.
وى ادامه داد: یا ممکن اســت دانش آموزى داشته باشیم که با 
مسئله اى برخورد کرده و از خانواده طرد شده باشد یا خودش از 
خانه فرار کرده باشــد که برگرداندن وى زمان مى برد؛ بنابراین 
مقرر شد مراکز 1570 یک اقامتگاه موقت دو سه روزه ایجاد کنند 
تا بتوانیم با مجوز هاى قانونى چنین دانش آموزانى را نگه دارى 

کنیم تا مشکلشان حل شود.

راه اندازى اقامتگاه هاى موقت براى دانش آموزان آسیب دیده

فراموش شدگان

الیحه  "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر 
خشونت" که پس از گذشت قریب به 10 سال 
از تدوین اش باالخره دى ماه سال گذشته در 
مجلس شوراى اســالمى اعالم وصول شد، 
همچنان در دست بررسى بهارستان نشین ها 

است.
تدوین الیحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان 
در برابر خشــونت» در معاونت امور زنان و 
خانواده دولت یازدهم بــا هدف جلوگیرى از 
خشــونت علیه زنان و حمایت قانونى هرچه 
بیشــتر از زنان خشــونت دیده آغاز شد که 
وقفه هاى طوالنى مدت مجالــى به تکمیل 
فرآیند تدوین و تصویب آن در دولت یازدهم 

نداد.
سرانجام نیز پس از قتل «رومینا» دختر 14 
ساله گیالنى به دســت پدرش در خرداد 99 
بررســى این الیحه در معاونت امور زنان و 
خانواده رئیس جمهــورى دولت دوازدهم به 
جریان افتاد و به دلیل دارا بودن مواد قضائى 
براى اعالم نظر به قوه قضائیه رفت، در آن جا 
نیز با تغییرات محتوایى و اسمى همراه شد و 
نهایتا براى بررسى مجدد به کمیسیون لوایح 
دولت بازگشت و 14 دى سال گذشته با 57 
ماده در هیات دولت تصویب و حدود چهار ماه 
پس از آن نیز در مجلس شوراى اسالمى اعالم 

وصول شد.
در این میان نیز در حد فاصل تصویب الیحه 

در دولت و اعالم وصــول آن در مجلس گاه و 
بى گاه اخبارى از خشــونت علیه زنان شنیده 
مى شد که برخى مسئوالن امر به جاى تسریع 
در روند بررسى و تصویب الیحه، توِپ چرایى 
تاخیر در تدویــن، تصویب و اعالم وصول را 
به زمین یکدیگر مــى انداختند، به طورى که 
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهورى 
وقت، تعلــل در اعالم وصــول الیحه را به 
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى و برخى 
از نمایندگان مجلس نیــز تاخیر در تدوین و 
تصویب الیحه را به معاونت امور زنان یادآور

 مى شدند.
پس از وقفه اى قریب به 10 ساله تدوین این 
الیحه، اکنون نیز اگرچه حدود یک ســال از 
اعالم وصول الیحه حفــظ کرامت و حمایت 
از زنان در برابر خشونت در مجلس شوراى 
اســالمى مى گذرد اما نماینــدگان مجلس 
همچنان در حال بررسى آن هستند و خبرى 
از ارائه این الیحه به صحــن علنى مجلس 

نیست.

بالتکلیفى  الیحه 
حمایت از زنان

 در برابر خشونت

یک متخصص جنین شناسى گفت: با توجه به اینکه سه تا چهار 
دهه براى جوان شدن جمعیت فرصت داریم باید از این فرصت  

طالیى براى افزایش جمعیت استفاده کرد.
مریم جنابى استفاده از وسایل پیشگیرى در بارورى و تغییر نگرش 
به فرزندآورى در باردارى را مهم برشمرد و افزود: سیاست هاى 
کنترل جمعیت در سال هاى گذشــته کاهش نزولى محسوسى 
را در رشــد جمعیت رقم زد، البته رفاهیات و درآمد زوجین براى 

فرزندآورى بسیار مهم است که این امر در سال هاى اخیر در نرخ 
بارورى و رشد جمعیت اثرگذار بوده است.

وى با بیان اینکه در بارورى ســالم، آموزش و ارتقاى توانمندى 
پرسنل در سطوح مختلف بررسى شــد، گفت: افزایش بارورى 
برنامه ریزى شــده، کاهش فاصله زمانى بیــن ازدواج و فرزند 
اول، کاهش میانگین فاصله زمانى بیــن تولد فرزند اول و دوم، 
کاهش ســقط و بارورى پرخطر، ایجاد دسترســى به خدمات 
جراحى و درمانى جهت بازگشــت بارورى و تعیین اولویت هاى 
پژوهش هاى کاربــردى در مــوارد مختلف اهمیــت باالیى

 دارد.
وى تصریح کرد: با توجه به سیاست هاى ابالغ شده باید سعى شود 
از کاهش نرخ بارورى جلوگیرى شود و در چند سال آینده جمعیت 
جوان کشــور را افزایش دهیم. در حال حاضر جمعیت کشور به 
سمت سالمندى حرکت مى کند و بر این اساس کاهش نابارورى 
بسیار اهمیت دارد، باید زوجین داراى فرزند باشند، اما متاسفانه 
بســیارى از زوجین به دالیل مختلفى همچــون درآمد پایین، 
تحصیالت و ... تمایلى به فرزندآورى ندارند و این مسئله افزایش 
ســن و توقف باردارى را به همراه دارد البته در این حوزه باید 
ابعاد رفع نابارورى براى زوجین راغب به فرزندآورى بررسى 

شود. 

یک دهه براى رشد جمعیت فرصت داریم

مزایده
اجراى احکام مدنى شــوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر 
در پرونده کالســه 0000035 له آقاى نعمت اله حاج هاشــمى با 
وکالت آقاى علیرضا هاشــمیان و آقاى امیرحسین علیشاهى علیه 
آقاى مرتضى سلطانى به خواســته مطالبه در نظر دارد یک دستگاه 
خودرو پراید به شــماره انتظامى 496ن23 ایــران 43 مدل 1387 
را که کارشناس رسمى دادگســترى 450,000,000 ریال ارزیابى 
نموده را از طریق مزایده به فروش رساند. لذا جلسه مزایده ساعت 9 
صبح روز دوشنبه در تاریخ 1400/10/20 در محل شعبه اول اجراى 
احکام شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر واقع در منظریه، 
بلوار پردیس، ساختمان دادگســترى، طبقه همکف، اجراى احکام 
شــورا برگزار مى گردد، طالبین مى توانند 5 روز قبــل از روز مزایده 
به پارکینگ حجت به نشانى کشــتارگاه قدیم، فلکه هفت برادران، 

جنب آرامگاه گاردر مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. 
خریدار کسى اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید، خریدار 
مى بایست ده درصد قیمت پیشــنهادى را فى  المجلس و مابقى را 
ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگسترى به شماره 
IR 110100004061012907670593 واریــز نماید در غیر این 
صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه هاى مزایده به نفع دولت 

ضبط خواهد شد. 
تذکر: متقاضیان شــرکت در مزایده میبایست 10 درصد بهاى مال 
مورد مزایده را طى چک تضمینى و با در دست داشتن اصل کارت ملى 
نیم ساعت قبل از شروع مزایده به اجراى احکام مدنى شورا مراجعه 
و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپى کارت ملى 
و اصل فیش تحویل اجرا نمایید. م الف: 1252247 - شــعبه اول 
اجراى احکام شوراى حل اختالف شهرستان خمینى شهر /10/158

محدود شدن امید به چهاردیوارى خانه  ها

دریا قدرتى پور



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

خداوند، اســالم را بــه گونه اى اســتحکام بخشــید کــه پیوندهایش 
نگســلد و حلقــه  هایــش از هــم جــدا نشــود، زمانــش پایــان نگیــرد، 
قوانینــش کهنگــى نپذیــرد، شــاخه هایــش قطــع نشــود، راه هایش 
تنگ و خــراب نشــود و پیمــودن راهش دشــوار نباشــد، تیرگى در 
روشــنایى آن داخل نشــود و راه راســت آن کجى نیابد، ســتون هایش 
خم نشود و گذرگاهش بدون دشوارى پیمودنى باشد، در چراغ اسالم 

موال على (ع)خاموشى و در شیرینى آن تلخى راه نیابد.
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کتاب، یکى از ابزارهاى تفکر، تعالى انســانى و یکى از شــاخص هاى مهم توســعه یافتگى اســت و گســترش فرهنگ کتابخوانى در هر جامعه، نمودى از احترام و ارجى اســت که آن جامعه براى کتاب و کتابخوانى قائل است. در مجموعه شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان، مولف/ 
مترجم هایى مشغول کار هستند که تجارب ارزشمندشان را در قالب کتاب در معرض دید همگان قرار داده اند. آنچه در ادامه مى آید آشنا شدن با 9 نفر از این مولف/ مترجم ها و حاصل تالش آنها در قالب کتب ارزشمندى است که به چاپ رسیده است.

مرورى بر کتاب هاى تدوین شده توسط کارمندان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و آشنایى با تدوین کنندگان این آثار 

یاران مهربان آبفاى اصفهان
«فرهنگ تخصصى آب و فاضالب»

مولف: مهین نیرومند 
انتشار: سال 1389 توسط «نشر جنگل» در 151 صفحه

مهین نیرومند فارغ التحصیل دانشگاه اصفهان در رشته بیولوژى است. 
او از سال 1369تا سال 1399 در آبفاى اصفهان مشغول به کار بوده 
و در آزمایشگاه تصفیه خانه هاى فاضالب شمال و جنوب اصفهان و 

همچنین در آبفاى منطقه 3 خدمت کرده است.

  با چه انگیزه اى دست به کار این کتاب شدید؟
با توجه به این که آموزش کارآموزان زیادى را برعهده داشتم، به طور مرتب سواالتى در مورد معانى تخصصى کلمات 
داشتند که در آن زمان هیچ دیکشنرى انگلیسى به فارسى با موضوع آب و فاضالب در دسترس شان نبود و این مسئله 

انگیزه اى براى تالیف این کتاب شد.
  فکر مى کنید موضوع کتاب شما چقدر در رشد و ارتقاء صنعت آب و فاضالب و سطح آگاهى 

مخاطبان موثر بود؟
دانشجویان زیادى مشتاق این کتاب بودند و صدها جلد از کتاب در اختیار دانشــجویان دانشگاه صنعت آب و برق 

اصفهان قرار گرفت.
  آیا بازخوردى هم از خوانندگان کتاب گرفته اید؟

بله، دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق اصفهان بارها رضایت مندى خود را به اینجانب اعالم کردند.
  کتاب دیگرى هم در دست تالیف و انتشار دارید ؟

خیر
  چه توصیه اى به سایر همکاران براى دست به قلم شدن دارید؟

با توجه به این که بسیارى از همکاران گرامى از نظر علمى در سطح فوق العاده اى هستند چه خوب است علم و تجربیات 
کارى خود را به رشته تحریر در آورند تا دیگران نیز از آن استفاده کنند.

«معرفى روش ساده آنالیز لرزه اى سازه هاى بنایى»
مولف: محمد آقابابایى 

انتشار: سال 1397 توسط نشر «ایده ماندگار» در 163 صفحه 

محمد آقابابائى32 ساله، فارغ التحصیل کارشناسى ارشد مهندسى 
عمران - گرایش مهندسى ســازه، متاهل و داراى یک فرزند است. 
او از سال 1397  در شــرکت آب و فاضالب مشغول به کار شده و در
 زمینه هاى بهره بردارى شبکه توزیع و تاسیســات آب و نظارت بر

 پروژه هاى فنى  مهندسى فعالیت داشته است.

  با چه انگیزه اى دست به کار این کتاب شدید؟  
با توجه به این که بیش از 70 درصد از سازه هاى موجود در کشــور را سازه هاى بنایى تشکیل مى دهند و همچنین 
بیشترین تلفات و خسارت جانى و مالى مربوط به این سازه ها مى باشد و با توجه به این موضوع که سازه هاى میراثى و 
تاریخى، مدارس، حمام هاى قدیمى و ساختمان هاى ساخته شده در روستاها بدون اسکلت فوالدى یا بتون  هستند و 
نیازمند روش ساده اى است تا بتوان آن ها را  بدون مدل سازى رایانه اى آنالیز کرد و سهم دیوارها از نیروى زلزله را به 

راحتى محاسبه نمود این کتاب را تالیف کردم. 
  فکر مى کنید موضوع کتاب شما چقدر در رشد و ارتقاء صنعت آب و فاضالب و افزایش سطح 

آگاهى مخاطبان موثر بود؟
با توجه به این که تاسیساتى نظیر ساختمان اتاقک چاه ها، کلرزن ها و مخازن سنگى، ساختمان هایى با درجه اهمیت زیاد 
نیستند و فاقد اسکلت بندى سازه اى بوده، مى توان با استفاده از روش هاى معرفى شده در کتاب سهم دیوار ها را از نیروهاى 

زلزله  فرضى محاسبه و وضعیت و رفتار دیوارها را در سه حالت (االستیک، االستوپالستیک و پالستیک) بررسى نمود.
  آیا بازخوردى هم از خوانندگان کتاب گرفته اید؟

بله. با تعدادى از دوستانم در حال رایزنى با مرکز تحقیقات ساختمان و مســکن مى باشیم تا بتوان نتایج کتاب را به
 نشریه هاى مرتبط با آنالیز لرزه اى ساختمان هاى بنایى اضافه نمود.

«بررسى ساختار ویروس هاى کامپیوترى»
مولف: روح اله سعیدى

انتشار: سال 1382 توسط موسسه فرهنگى هنرى دیباگران تهران 
در 216 صفحه

 روح اله سعیدى کارشناس ارشــد نرم افزار کامپیوتر است. او از سال 
1380 در آبفاى نجف آباد به عنوان مسئول انفورماتیک منطقه مشغول 
به کار شد و در حال حاضر با 23 سال ســابقه کار، مدیر دفتر سامانه 

خدمات غیرحضورى 1522 است.

  با چه انگیزه اى دست به کار این کتاب شدید؟
در زمانى که این کتاب را تالیف کردم هیچ منبع و کتاب فارسى و التین وجود نداشت که به صراحت کد سورس نوشته 
شده ویروس ها را مطرح و بررسى کند، لذا با توجه به این که در زمینه برنامه نویسى زبان ماشین سال ها تجربه داشتم 

مشغول نوشتن این کتاب شدم.
  آیا بازخوردى هم از خوانندگان کتاب گرفته اید؟

بله. بسیار مورد استقبال قرار گرفت چرا که از طریق انتشارات دیباگران تهران در سطح کشور در بین کتابفروشى هاى 
معروف توزیع شد.

  کتاب دیگرى هم در دست تالیف و انتشار دارید؟
بله. در زمینه داده کاوى و تحلیل داده هاى حجیم Date Mining And BigData Analytics کتابى در 

دست تالیف دارم که با توجه به مشغله کارى زیاد، زمان دقیق انتشار را به قطعیت نمى توانم عنوان کنم.
  چه توصیه اى به سایر همکاران براى دست به قلم شدن دارید؟

به نظر بنده همه همکاران محترم و سخت کوش آبفاى استان اصفهان با توجه به تالش و عالقه مندى که در زمینه 
کارى خود دارند به سهولت مى توانند تجربیات کارى خود را با تخصص و زمینه مدرك تحصیلى خود ترکیب نموده 

و کتاب و مقاالت بسیار زیادى بنویسند.

«کنترل وسواس در جلوگیرى از مصرف بى رویه آب»
مولف: علیرضا شرافتى

انتشار: سال 1394 توسط «نشر جنگل جاودانه» در 72 صفحه 

علیرضا شرافتى کارشناس مدیریت مصرف آب شرکت آبفاى استان 
اصفهان است. او 26 سال پیش در شرکت آب و فاضالب مشغول به 
کار شد و در ابتدا قسمت امور مشترکین و پس از آن در بهره بردارى 

ستاد به فعالیت خود ادامه داد.

  با چه انگیزه اى دست به کار این کتاب شدید؟
بارها و بارها به چشم خود مشترکینى را دیدم که دچار بیمارى وسواس بودند و چون مبلغ قبض آب بهاى آن ها زیاد 
شده بود براى گرفتن تخفیف به شــرکت مراجعه مى کردند. به همین دلیل به این فکر افتادم که با نوشتن کتابى به 
کمک این عزیزان بشتابم. عالوه بر این اهمیت بهینه سازى مصرف آب وکمبود منابع آبى کشور، از دیگر دالیل بنده 

براى تالیف این کتاب بود.
  فکر مى کنید موضوع کتاب شما چقدر در رشد و ارتقاء صنعت آب و فاضالب و سطح آگاهى 

مخاطبان موثر بود؟
بارها مشترکین شرکت و همکاران محترم و افرادى که این کتاب را مطالعه نموده اند نظر مثبت خود را در خصوص تاثیر 

گذار بودن این کتاب در کاهش مصرف آب بیان کرده اند.
  آیا بازخوردى هم از خوانندگان کتاب گرفته اید؟

بله. بسیارى از خانواده هایى که بیماران شان درمان شده بودند ضمن تماس با اینجانب اعالم نمودند که این کتاب 
انگیزه ما را براى درمان بیمارى وسواس باالبرده و باعث مراجعه ما به پزشک و درمان بیمارى شده است.

  کتاب دیگرى هم در دست تالیف و انتشار دارید ؟
بلــه کتابــى بــا عنــوان «راهکارهــاى بهینه ســازى مصــرف آب فضــاى ســبز» تالیــف کــرده ام که

 به زودى منتشر خواهد شد.

«اصول مدیریت و سرپرستی سازمان»
مولف: حسن خرسند، سعید عبدالمنافى و وحید حسنى 
انتشار: سال 1392 توسط نشر «بهریار» در 200 صفحه

حسن خرسند یکى از سه مولف کتاب متولد 1358 در شهر گلپایگان، 
متأهل و داراي یک فرزند اســت. او مدرس دانشگاه  و مولف کتب و 
مقاالت علمی دیگرى هم هست. خرسند از سال 1390در شرکت آبفار 
مشغول به کار شد و در واحد امور مشــترکین و امور مالی شهرستان 
گلپایگان مسئولیت داشته است و پس از آن مدیر شهرستان گلپایگان 
شد و در حدود 5 ســال به عنوان رئیس اداره توســعه منابع انسانی و 

آموزش شرکت آبفار استان اصفهان انجام وظیفه کرد. در حال حاضر نیز رییس اداره آب و فاضالب اصغرآباد از توابع 
خمینى شهر است.

  با چه انگیزه اي دست به کار این کتاب شدید؟
به دلیل تدریس در دانشگاه هاي غرب استان اصفهان از سال 1386 به بعد و تدریس در زمینه هاي مدیریت احساس 

کردم باید جهت بهره برداري دانشجویان کتاب حاضر را تألیف کنم.
  فکر می کنید موضوع کتاب شما چقدر در رشد و ارتقاء صنعت آب و فاضالب و سطح آگاهی 

مخاطبان موثر بود؟
از آنجا که همکاران عزیز یا مدیر و سرپرست و رئیس هستند و یا در آینده و در کارراهه پیش رو به این مسئولیت ها 
دست خواهند یافت، کتاب حاضر می تواند آگاهی مفید و مثمرى را به همکاران ارائه نماید و براي دوستانى که مدیر 

هستند یا در رشته هاي مدیریت تحصیل کردند می تواند یاد آوري مطالب بوده و سطح آگاهی دوستان را باال ببرد.
  کتاب دیگري هم در دست تالیف و انتشار دارید؟

بله کتابی با عنوان «مدیریت زمان» نیز در سال 1398 به چاپ رسیده است و کتاب دیگري با عنوان «مدیریت در یک 
نگاه» نیز در دست تألیف دارم.

«رشوه در اسالم»
مولف: ابوالفضل زارع مهرجردى

انتشار: سال 1391 توسط «نشر بادران» و در 88 صفحه 

ابوالفضــل زارع مهرجردى متولد ســال 1350 در شــهر اصفهان 
اســت. او از بهمن ماه ســال 1375 وارد شــرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان شــد.  و هم اکنون مدت پنج ســال و نیم است که 
در حوزه معاونت مشــترکین و درآمــد و در بخش دفتــر تعرفه ها 

مشغول به کار است.

  با چه انگیزه اى دست به کار این کتاب شدید؟
عنوان کتــاب «رشــوه در اســالم» اســت. چــون بهترین مصــداق بــراى اجــراى عملکرد اســالمى در 
ســازمان هــا رعایــت این اصــل مــى باشــد. اینجانب بــراى روشــن شــدن اذهــان عمــوم در ادارات و 
ســازمان ها دســت به تالیف این کتاب زدم تا قدمى براى ســالمتى و عملکرد اســالمى دســتگاه هاى ادارى 

برداشته باشم.
  فکر مى کنید موضوع کتاب شما چقدر در رشد و ارتقاى صنعت آب و فاضالب و سطح آگاهى 

مخاطبان موثر بوده است؟
این موضوع از واجبات شرع اسالمى است و حتى اگر مطالعه این کتاب یک تلنگر به مخاطب بزند، بسیار مفید و ضرورى 
خواهد بود تا در این قبیل امور دقت بیشترى را لحاظ نماییم اما متاسفانه به دلیل عدم پخش کتاب مورد نظر متاسفانه 

شاهد بازخورد منطقى در دستگاه ها نبوده ایم.
  کتاب دیگرى هم در دست تالیف و انتشار دارید؟

بله کتاب هاى دیگرى که براى چاپ آماده شده که عبارتند از: «فساد ادارى»،«چگونه مدیر خوبى باشیم؟»، «آثار 
نماز در ادارات» و همچنین تالیف و چاپ بیش از 15 جلد کتاب دیگر در رشته هاى فرهنگى و هنرى، جامعه و اجتماع، 

فردى و خانوادگى.

«راهنماى عملى ضدعفونــى لوله ها و مخازن 
ذخیره آب» 

(از سرى کتابهاى انجمن کارهاى آبى آمریکا)
نویسنده: ویلیام سى لور و فرد ج. سانچز

ترجمه: آسیه سادات مالباشى 
انتشار: سال 1393 توسط نشر «ارکان دانش» در 140 صفحه

آسیه سادات مالباشى از تیرماه سال 1378 کار خود را از آب و فاضالب 
منطقه 3 شهر اصفهان به عنوان کارشناس فنى آغاز کرد و سپس در 
معاونت بهره بردارى با سمت هاى کارشناس بهره بردارى، مدیر دفتر 

بهره بردارى از شبکه توزیع آب و کارشناس دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد به کار خود ادامه داد. او 
داراى کارشناسى ارشد عمران-آب از دانشگاه صنعتى اصفهان و در حال حاضر مدیر دفتر مطالعات و بررسى هاى 

فنى آب است.

  فکر مى کنید موضوع کتاب شما چقدر در رشد و ارتقاء صنعت آب و فاضالب و سطح آگاهى 
مخاطبان موثر بود؟

از این کتاب به عنوان یک کتاب راهنما براى کارشناسان صنعت استفاده مى شــود. انجمن کارهاى آبى آمریکا از 
معتبرترین سازمان ها در سراسر جهان است که تعداد زیادى کتاب و مجله منتشر نموده که پایه اطالعاتى و راهنماى 

متخصصین بوده است. این کتاب هم یکى از کتاب هاى منتشر شده توسط این سازمان است.
  چه توصیه اى به سایر همکاران براى دست به قلم شدن دارید؟

توصیه ویــژه اى که دارم این اســت که همــکاران، ارزش تجارب خود را بدانند و ســعى کنند آن تجــارب را در 
قالب کتاب، مقاله و غیره بنویســند و در اختیار دیگــران قرار دهند. همچنین مواردى را که به نظر مى رســد هنوز 
مرجع فارســى براى آنها ارائه نشــده اســت در صورت توان، ترجمه کنند و با هدف بهره ورى بیشــتر در اختیار 

صنعت قرار دهند. 

« آموزش کاربردي نرم افزار تحلیل شبکه توزیع آب 
«( WaterGEMS) واترجمز

مولف: سعیده سعیدى، على نظرى و حسین میسمى
انتشار:  سال 1388 توسط نشر «مرکز ملى مقاوم سازى ایران، واحد 

نشر و امور فنى» در 204 صفحه

سعیده سعیدى، یکى از سه مولف کتاب و  فارغ التحصیل کارشناسى 
ارشد مهندســى آب است. او از ســال 1386 پس از فارغ التحصیلى 
و همزمان با آغاز به کارش در مجموعه وزارت نیرو و شــرکت آب و 
فاضالب روستایى اســتان اصفهان در واحد مطالعات، در زمینه هاى 

متعدد به صورت تدریس دانشگاهى، تالیف کتب و انجام پروژه هاى تحقیقاتى در زمینه آب و فاضالب نیز فعالیت نمود 
و در حال حاضر به عنوان مدیر دفتر توسعه پایدار مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعى زیر مجموعه معاونت برنامه 

ریزى و توسعه سرمایه گذارى مشغول به خدمت است.

  با چه انگیزه اى دست به کار این کتاب شدید؟
دنیاى مدرن امروز و استفاده از نرم افزار در هر علمى سبب شده است تا پیش از انجام هر پروژه از طریق شبیه سازى و 
مدل سازى نحوه عملکرد، میزان خطا و چگونگى انجام آن بررسى گردد. تغییر سیستم هاى طراحى آب و فاضالب از 
روش سنتى به روش هاى نوین و به کارگیرى نرم افزارهاى طراحى، ما را برآن داشت که به صورت کار تیمى تالیف و 
ترجمه کتب را در زمینه نرم افزارهاى علوم و مهندسى آب پیگیرى نماییم. به این صورت عالوه بر سهولت انجام هر 

کار، از سعى و خطاهاى طاقت فرسا جلوگیرى خواهد شد.
  آیا بازخوردى هم از خوانندگان کتاب گرفته اید؟

بله، با توجه به دسترسى خوانندگان به مولفین؛ ارتباط سازنده اى در زمینه پاسخگویى سواالت متخصصین و تعامل 
در صنعت آب و فاضالب انجام گردید و با بهره گیرى از نظرکارشناسان این حوزه انشاا... درچاپ هاى بعدى کتاب، از 

نظرات ارزشمند خبرگان صنعت آب و فاضالب در دانشگاه و صنعت نیز استفاده خواهم نمود.

«روابط عمومى تجربى»
مولف: محمدحسین زارع مهرجردى 

انتشار: سال 1385 توسط نشر «سرو چمان» در 332 صفحه 

محمد حسین زارع مهرجردى، متولد ســال 1342، کارشناس ارشد 
رشته مهندسى محیط زیســت - گرایش آب و فاضالب، متأهل و 
داراى دو فرزند است. او از آذرماه سال 1373 در شرکت آبفاى استان 
اصفهان مشغول به کار شد. زارع مهرجردى هم اکنون ناظر عالى بهره 

بردارى از تصفیه خانه هاى فاضالب است.

  با چه انگیزه اى دست به کار این کتاب شدید؟
از سال 1374 که در مجتمع آموزش و پژوهشى وزارت نیرو در بختیاردشت مشغول تدریس دروه هاى روابط عمومى 
بودم مرتبأ دانشجویان حاضر در کالس ها، تقاضاى جزوه داشتند و چون اطالعات مدونى در دسترس نبود به فکر 

تألیف این کتاب افتادم.
  فکر مى کنید موضوع کتاب شما چقدر در رشد و ارتقاء صنعت آب و فاضالب و سطح آگاهى 

مخاطبان موثر بود؟
بسیار زیاد؛ چراکه این کتاب پس از مکاتبه اى که با کلیه شرکت هاى آبفا در سراسر کشور در آن زمان نمودم توسط 

همه شرکت ها درخواست و خریدارى شد.
  آیا بازخوردى هم از خوانندگان کتاب گرفته اید؟

بله. کتاب یک الگوى کامل براى کار در روابط عمومى بوده و قابل اجرا براى انجام صفر تا صد برنامه هاى کارى در 
روابط عمومى هاست.

  کتاب دیگرى هم در دست تالیف و انتشار دارید؟
بله. دو کتاب دیگر یکى در زمینه کامپیوتر و دیگرى در زمینه آب تالیف کرده ام که در حال بررســى توسط مقامات 

ذیصالح است و در حال انتخاب ناشر هستم.
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