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آمارسازى در حوزه آسیب ها ممنوع!گذرهاى منتهى به چهارباغ در حال ساماندهى استمسابقه «بندبازى» میانبرى براى دیده شدن استرکود در بازار شب عید لوازم خانگى نورافکن، امید جدید دفاع میانى اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

جمعیت حداقل
25 استان کشور زیر 
حد جایگزینى است!

22 فیلم جشنواره فجر در اصفهان اکران مى شود
3

5

شهرهاى نارنجى 
در اصفهان 
بیشتر شد

رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذارى اقتصاد سالمت 
گفت: حداقل 25 استان از 31 استان کشور نرخ بارورى 

کل زیر حد جایگزینى دارند و این مسئله تهدیدى 
براى جوانى ایران و گویاى سرعت حرکت به سمت 

سالمندى است! خلیل على محمدزاده در تبیین...

شیوع کرونا در اســتان اصفهان بر اساس اعالم 
وزارت بهداشــت رونــد رو به افزایــش دارد.
سخنگوى دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان 
هم از افزایش موارد شناســایى کرونــا و تعداد 
شهرستان هاى نارنجى استان خبر داد و گفت: در 
حال حاضر اصفهان، خمینى شهر، شاهین شهر، 
فالورجان،مبارکــه، ناییــن و نجف آباد نارنجى 
هســتند.پژمان عقدك  با اشــاره به روند کرونا 
در اســتان اظهار داشــت: در حال حاضر کرونا 
همچنان روند صعودى به خود گرفته و تعداد موارد 
شناسایى و بسترى رو به افزایش است.وى افزود:  

سرعت سرایت بسیار باالست و...

بازداشت بازداشت 5959 معتاد و خرده فروش طى یک روز در اصفهان معتاد و خرده فروش طى یک روز در اصفهان
اجراى طرح نیروى انتظامى از بامداد تا شامگاه اجراى طرح نیروى انتظامى از بامداد تا شامگاه 1111 بهمن بهمن
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از فردا تا 22 بهمن؛

تمجید از ستاره ایرانى تازه وارِد لورکوزن
نشریه آلمانى به تمجید از ستاره ایرانى تازه وارد باشگاه بایرلورکوزن پرداخت و براى 

او آینده اى درخشان پیش بینى کرد.
نشــریه «sueddeutsche» آلمــان در گزارشــى به خرید جدید باشــگاه 

بایرلورکوزن یعنى سردار آزمون ستاره تیم ملى کشورمان پرداخت.
این رسانه آلمانى با «تیتر آزمون مى تواند در لورکوزن بدرخشد» به تمجید 

از خرید جدید باشگاه آلمانى پرداخت و براى ...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

نحوه برگزارى 
مراسم 22 بهمن
 در اصفهان

 مشخص نیست

شرمسار نسل آینده از وضعیت گاوخونى هستیم
معاون استاندار اصفهان:

3

مظاهرى، شاگرد نویدکیا مظاهرى، شاگرد نویدکیا 

مدیر کل مدیریت بحران مدیر کل مدیریت بحران 
استاندارى اصفهان:استاندارى اصفهان:

نیاز استاننیاز استان
احیاىاحیاى

زاینده رودزاینده رود
استاست

2

3

دستور رئیس جمهور دستور رئیس جمهور 
براى مدیریتبراى مدیریت
قیمت اقالمقیمت اقالم
 خوراکى خوراکى

44

محسن تنابنده در گفتگو با محسن تنابنده در گفتگو با 
فریدون جیرانى فاش کردفریدون جیرانى فاش کرد

«پایتخت «پایتخت 77» » 
چرا ساخته چرا ساخته 
نمى شود؟نمى شود؟ ى

تمجید
نشریه آلمانى
او آینده اىد
نشــری
بایر

این
ا
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سالروز والدت حضرت امام محمد باقر (ع) مبارك باد
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رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگى از رکود در بازار 
لوازم خانگى خبر داد و گفت که مردم قدرت خرید ندارند 

و بیشتر به دنبال تعمیرات هستند.
اکبر پازوکى درباره استقبال این صنف در جشنواره فروش 
فوق العاده نوروزى، اظهار کرد: با توجه به نوسانات قیمت 
لوازم خانگى و مشخص نبودن خرید و فروش ها، تاکنون 
در این بخش استقبال زیادى از برگزارى جشنواره فروش 

فوق العاده نوروزى نشده است.  
وى با بیان اینکه جشنواره نوروزى در حوزه پوشاك، کیف 
و کفش، آجیل و ســایر اقالم مصرفى کاربرد بیشترى 
دارد، تصریح کرد: به شرکت هاى تولیدى اعالم شده در 

صورت حضور در جشنواره باید از بیلبورد استفاده کنند و 
در فروشگاه ها هم مشخص باشد.  

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگى از رکود در بازار 
لوازم خانگى خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت یک 
یخچال فریزر معمولى حداقل شش میلیون تومان است 
و قابل قیاس با بازارهــاى دیگر که خرید از آنها زیر یک 

میلیون تومان تمام مى شود، نیست.  
به گفته وى صنف لوازم خانگى کامًال در رکود است، چرا 
که مردم قدرت خرید ندارند و بیشــتر به دنبال تعمیرات 
هســتند. به طور کلى طى ســال هاى اخیر تقاضا براى 

تعمیرات بیشتر شده است.

ســتاد هماهنگى اقتصادى دولت سه شــنبه شب به 
ریاست آیت ا... سید ابراهیم رئیسى تشکیل جلسه داد و 
مهمترین موضوعات اقتصادى کشور از جمله مدیریت 
بازار کاالهاى اساســى و اقالم خوراکى را مورد بررسى 

قرار داد.
در این جلسه پس از ارائه گزارشى از وضعیت بازار اقالم 
خوراکى، رئیس جمهور بار دیگر، رصد هفتگى وضعیت  
بازار را مورد تأکید قرار داد و از وزیر جهاد کشــاورزى 
خواســت اقدامات الزم را بــراى مدیریت قیمت اقالم 

خوراکى  انجام دهد.
در این جلسه بسته پیشنهادى دولت با جهت گیرى رفع 

موانع و پشتیبانى از بخش هاى تولیدى و خدماتى پس از 
چند جلسه بررسى، به تصویب رسید و مقرر شد با فوریت 
در هیئت دولت مورد بررسى قرار گیرد تا پس از تأیید در 
اسرع وقت براى اجرا به دستگاه هاى اجرایى ابالغ شود.

این بسته حمایتى، رفع موانع و پشتیبانى از تولید از جمله 
ارائه تســهیالت مالى به بنگاه هاى تولیدى خدماتى را 

شامل مى شود.
در ادامه این جلسه وزارت امور اقتصادى و دارایى و بانک 
مرکزى گزارشى از موضوع تأمین منابع مالى و شیوه هاى 
مدیریت بهتر وجوه دولتى ارائه کردند که مقرر شد پس از 

دریافت مصوبه هاى الزم، اجرا شود.

رکود در بازار شب عید 
لوازم خانگى

دستور رئیس جمهور براى 
مدیریت قیمت اقالم خوراکى

قرنطینه هوشمند 
دیگر ارزشى ندارد 

  جماران|وزیر بهداشت یادآور شد: مرتب 
پیشنهادها را با توجه به شرایط گرفتارى به ستاد 
ملى کرونا مى دهیم ولى یک بخشــى مصوب 
مى شود و یک بخشى مصوب نمى شود. بهرام 
عین اللهى گفت: وقتى وضعیت به پیک برسد 
قرنطینه هوشــمند دیگر ارزشــى ندارد و باید 
محدودیت کامل ایجاد شود. وى افزود: در زمینه 
قرنطینه هم ما پیشنهاد مى دهیم و ستاد کرونا با 
توجه به شرایط کشور باید در این زمینه تصمیم 
بگیرد. عین اللهى در پایان خبر داد: جلسه بعدى 
ستاد ملى کرونا شنبه هفته آینده برگزار مى شود.

مرگ کودك 7ماهه
  رکنا| سیدمحمد صفوى، رئیس پلیس 
راه استان اردبیل اظهار کرد: در پى وقوع تصادف 
رانندگى بین دو دســتگاه خودرو سوارى پژو در 
جاده اردبیل به مشگین شهر، محدوه سه راهى 
رضى متأســفانه یک نفر کشته و 4 نفر مصدوم 
شــدند. وى افزود: فوتى این ســانحه رانندگى 
یک کودك 7 ماهه بوده و مابقى مصدومین که 
بزرگسال هستند جهت مداوا به بیمارستان اعزام 
شدند. رئیس پلیس راه استان اردبیل علت این 
حادثه رانندگى را خستگى و خواب آلودگى راننده 

پژوى مقصر، اعالم کرد.

مبلغ جدید سود
 سهام عدالت 

ســخنگـــوى کانـــون    تجارت نیوز|
شرکت هاى سرمایه گذارى استانى گفت: سود 
شناسایى شــده قابل تقسیم سهام عدالت براى 
ســال مالى 1399 به طور متوسط هر سهامدار 
مشخص شد. على اکبر حیدرى ادامه داد: سود 
شناسایى شــده قابل تقسیم سهام عدالت براى 
سال مالى 1399 به طور متوسط 600 هزار تومان 
براى هر سهامدار است. وى ادامه داد: اما اینکه از 
مبلغ حاضر چه میزانى تا پایان سال قابل وصول 
خواهد بــود و اینکه چه میــزان از آن پرداخت 
مى شود از جمله مواردى است که به نحوه اجراى 
عملیات توزیع ســود و البته قبل از آن تصویب 
ترتیبات این اقدام در شوراى عالى بورس مربوط 

مى شود.

علت درگیرى خونین در 
تئاتر شهر 

  روزنامه هفت صبح| علت ماجراى 
درگیرى عجیب و خون آلود در محوطه تئاتر شهر 
و پارك دانشجو که حوالى ساعت هفت غروب 
جمعه رخ داد مشخص شد.  حاال مشخص شده 
نزاع بین چند رفیق بوده که چند روز قبل هم با 
هم به مهمانى رفته بودند و روز حادثه بر ســر 
نشستن با یکدیگر درگیر مى شوند به طورى که 
یــک نفــر از آنها قطع نخــاع شــده، دیگرى 
جمجمه اش ترك خورده و نفر سوم هم حالش 
وخیم است و در سى  سى یو به سر مى برد. در این 
میان حدود 15نفر نیز دستگیر شده اند و پنج نفر 

نیز در زندان هستند.

اشاره ناسا 
به طوفان در ایران

مرکــز پروازهاى فضایى ناســا    ایسنا |
در حساب کاربرى اینســتاگرام خود تصویرى 
ازطوفان گرد و غبار در چند کشور منتشر کرد. این 
مرکز ذیل تصاویر منتشره نوشت: صفحه نمایش 
شما خاکى نیست، این تصویر گرد و غبار برخى 
مناطق اســت. طوفان گرد و غبار قابل توجهى 
دریاى عرب، مناطقى از عمان، پاکستان و ایران 
را فرا گرفته اســت. این تصویر توسط ماهواره 
"Suomi NPP“ اداره ملى اقیانوســى و جوى 

ناسا ثبت شده است. این توده گرد و غبار دید و 
کیفیت هوا را در این مناطق کاهش داده است.    

تکلیف راهپیمایى امسال 
  مهر|وزیر کشور در پاسخ به ســئوالى مبنى بر 
اینکه چــه تصمیمى براى برگــزارى راهپیمایى 22 
بهمن گرفته شده اســت، گفت: هنوز تصمیم نهایى 
براى برگزارى فردى 22 بهمن گرفته نشده است اما 
راهپیمایى به صورت خودرویى برگزار مى شود. به گفته 
احمد وحیدى، ســتاد ملى مقابله با کرونا باید در مورد 

برگزارى فردى راهپیمایى 22 بهمن تصمیم بگیرد.

انتقاد کیهان از نحوه برخورد 
با کنعانى زادگان  

برخورد این روزهاى باشگاه    روزنامه کیهان|
منچستریونایتد به عنوان یک باشگاه شناخته شده در 
دنیاى فوتبال با بازیکن 20 ســاله اش، بار دیگر لزوم 
توجه به مسائل اخالقى را در فوتبال حرفه اى گوشزد 
کرد. حاال باید این رفتار قاطعانه و صد البته حرفه اى را 
با رفتار افراد به ظاهر مسئول در فوتبال ایران مقایسه 
کرد... همین چند روز قبل رفتارى زشت از سوى مدافع 
تیم ملى سر زد که معنایى جز هنجار شکنى و رفتار ضد 
آرمان هاى ملى و مردمى و عادى  سازى و شکستن قبح 
بسیارى از آلودگى ها و کثافتکارى ها، آن هم در حریم 
تیم ملى نداشت. در این میان از سوى مسئوالن فوتبال 
وسرپرســتى تیم ملى و کمیته هاى مربوطه- خاصه 
کمیته اخالق و...- غیر از «ســکوت توأم با رضایت و 

تشویق» چیزى دیده و شنیده نشد.

تکرار ماجراى قطعه 598 ؟
  خبرآنالین|مصطفى قلــى خســروى، رئیس 
اتحادیه مشاوران امالك درباره وضعیت بازار مسکن 
پس از توافق وین مى گوید: ما راضى به زیان هیچکسى 
نیســتیم، ولى اگر حرکتى صورت گیرد، مثل قطعه 
قطعنامه 598، قطعه اى هم در بهشت زهرا(س) خواهیم 
داشت. افرادى طماع پول و دالر را بلوکه کردند و ملک 
خریدند و احتکار کردند. به طور مسلم ما راضى به زیان 

نیستیم، ولى احتمال سقوط قیمت هست.

کارت یارانه
 در آستانه آماده شدن 

  جامعه 24|هــادى ســبحانیان، معــاون 
وزیر اقتصاد اعالم کرد: با زحمــات و همکارى هاى 
دستگاه هاى مختلف تا انتهاى امسال کارت اعتبارى 
و یارانه اى آماده خواهد شد و مى توان از سال آینده این 
کارت هاى اعتبارى و یارانه اى را شارژ کرد و در اختیار 
مخاطب هدف قــرار داد، بنابراین با وجود کارت هاى 
اعتبارى و یارانه اى معتقدیم حذف ارز 4200 تومانى 

به نفع اقتصاد خواهد بود.

شکایت 3 زن
 از مدیر شبکه «افق»

به دنبال حواشى ایجاد شده در    دیده بان ایران|
برنامه «جهان آرا» که با حضور شهیندخت موالوردى 
و زهرا شجاعى در شبکه «افق» برگزار شد، سیدعلى 
مجتهــدزاده در توییترش خبر داد کــه «به وکالت از 
خانم ها ابتکار، موالوردى و زهرا شجاعى شکایت از 
رئیس سازمان صدا و سیما، مدیر شبکه افق و فاطمه 
شــجاعى به اتهام افترا و نشر اکاذیب در دستگاه قضا 
ثبت شد انتظار و امید رســیدگى قانونى، منصفانه و 
شفاف داریم». گفتنى است شــهیندخت موالوردى 
و زهرا شــجاعى پس از ترك برنامه اعالم کردند که 
قرار بر این نبود که فرد دیگرى در این گفتگو حضور 

داشته باشد.

خبر جدید درباره چین
  دیده بان ایران| حجت االســالم فاطمى پور 
معاون فرهنگى – سیاسى نهاد نمایندگى رهبرى در 
دانشگاه ها  گفت: دیگر کشورهاى دنیا چندان زیر بار 
تحریم ها نمى روند و حقانیت جمهورى اسالمى براى 
خیلى از کشورها مشخص شده  تا جایى که چین به طور 
رسمى اعالم مى کند سال آینده یک میلیون و 900 هزار 

بشکه نفت از ایران خریدارى مى کند.

خبرخوان

شــرکت تســال، یکى از معروف ترین تولیدکنندگان 
خودروى برقى در جهان، براى ایجاد خطوط تولید خود 
در ترکیه برنامه ریزى مى کند. وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ایران نیز روى کاغــذ، طرح هاى بزرگى براى 
تولید اینگونه خودروها در کشور دارد. آیا مى توان به راه  

اندازى خط تولید تسال در ایران امیدوار بود؟
آنگونه که دنیاى اقتصاد گزارش داده اســت، پنج سال 
پیش در سفر ایالن ماســک به ترکیه، احتمال حضور 
تسال در آن کشور مطرح شــد. اما حاال با انتخاب مدیر 
عملیاتى بــراى راه اندازى خط تولیــد، موضوع جدى 

شده است.
ایران هم بر اساس ســندى که وزارت صمت در دولت 
پیشین تدوین کرده بود، باید امسال 35 هزار خودروى 
برقى و هیبریدى وارد مى کرد. البته در شرایط ممنوعیت 
واردات و تحریم. در همین ســند پیش بینى شده است 
که این رقم در ســال 1404 به 100 هزار دســتگاه در 
سال برسد. همچنین خودروسازان باید ساالنه 50 هزار 

خودروى برقى و هیبریدى تولید کنند.
موضوع خودروهاى برقى از چشــم رضا فاطمى امین، 
وزیر صمت دولت ســیزدهم نیز دور نمانده بود. او در 
برنامه هاى خود پیش از کســب رأى اعتماد مجلس، 
اهداف کوتاه مدت و میان مدتى را در این زمینه مشخص 
کرد. به نوشته «ایسنا»، افزایش سهم تولید خودروهاى 
برقى و هیبریدى نیز از جمله برنامه هاى میان مدت وزیر 

پیشنهادى بود.
اما آیا برنامه هاى وزارت صمــت در این زمینه عملى 
اســت؟ با توجه به تجربه ترکیه، مى توان به راه اندازى 
خط تولید تسال در ایران امیدوار بود؟ پاسخ کارشناسان 

به هر دو پرسش منفى است.
بر اساس برنامه وزارت صمت، ایران باید تا سال 1404 
ساالنه، 50 هزار خودروى برقى و هیبریدى را تولید و 
100 هزار دستگاه را وارد کند على خاکسارى، کارشناس 
صنعت خودرو در مورد برنامه هاى وزارت صمت براى 
تولید خودروهاى برقى به «تجارت نیوز» مى گوید: چنین 
شعارهایى مسبوق به ســابقه است. در حالى که وزارت 

صمت، نه توانایى تحقق آنها را دارد و نه اختیار آن را.
این استاد دانشگاه عالمه طباطبائى مى افزاید: وزارت 
صمت باید به امور مربوط به سیاستگذارى و نظارت در 
حوزه تولید و واردات بپردازد و ورود به جزئیات در حیطه 

اختیار این نهاد نیست.

او ادامه مى دهد: وزیران صمت در دولت هاى مختلف، 
به ایران خودرو و سایپا و «قطعه بازان» وابستگى دارند. 
تنها هدف از طــرح اینگونه وعده هــاى غیرعملى و 
غیرکارشناسى، درخواســت منابع و حمایت هاى مالى 

براى این صنعت است.
او تأکید مى کنــد: ظرفیــت الزم براى تولیــد انواع 
خودروهاى با کیفیت در کشــور وجود دارد؛ به شرطى 
که وزارت صمت و بازیگران فعلى، صنعت خودروسازى 

را رها کنند.
خاکسارى مى افزاید: تا حدود سال 2030 میزان تولید 
خودروهاى برقى از بنزینى پیشى مى گیرد. حتى بعضى 
کشورها در نظر دارند که تولید خودروهاى گروه دوم را 
ممنوع کنند اما در ایران، ورود مقاماتى مانند وزیر صمت 
به این موضوع، نشان دهنده تداخل بحث سیاستگذارى 
و تولید اســت و نتیجه آن نیز تنها مى تواند هدر رفت 

منابع مالى باشد.
این استاد دانشــگاه تأکید مى کند: براى نتیجه بخش 

بــودن چنیــن موضوعاتــى، وزارت صمــت باید به 
سیاستگذارى بپردازد و جزئیات تولید را به خودروسازان 
بســپارد. از آن ســو انحصار  موجود در این حوزه باید 

شکسته شود.
عماد جعفرى، کارشناس خودرو نیز راه اندازى خط تولید 
تسال در ایران را ناممکن مى داند. به اعتقاد او تحریم هاى 
بین المللى و ضعف مدیریت داخلى، مانع از تحقق چنین 

رؤیایى مى شود.
این کارشناس خودرو مى گوید: مسئوالن ایرانى، شناخت 
دقیقى از چگونگى تعامل با شرکت هاى خارجى و الزامات 
تجارت بین المللى ندارند و نگاه آنها به مسائل، کوتاه مدت 

است.
او مى افزاید: معموًال با تغییر مسئوالن در کشور، برنامه ها 
نیز متوقف مى شود؛ در نتیجه شرکت ها نمى توانند براى 
حضور طوالنى مدت در ایران برنامه ریزى کنند. جعفرى 
در ادامه مى گوید: اکنون با توجه بــه کاهش ارزش لیر، 
حضور در ترکیه براى شــرکت هاى اروپایى و آمریکایى 

صرفه اقتصادى زیادى دارد. او مى افزاید: آنها مى توانند 
با ایجاد خطوط تولید در این کشور، محصوالت خود را با 

قیمت مناسب در بازار ترکیه و منطقه عرضه کنند.
این کارشــناس خودرو مى گوید: حتــى در صورت رفع 
تحریم ها نیز با توجه به ضعف هاى داخلى، نمى توان به 
شکل گیرى چنین همکارى اى در ایران امیدوار بود چرا که 
وزارت صمت و دیگر نهادهاى دولتى، به جاى حمایت از 
صادرکنندگان موانعى را براى فعالیت آنها ایجاد مى کنند.

این کارشــناس خودرو تأکید مى کند: در این شــرایط، 
مقایسه ایران با کشورهاى دیگر امکانپذیر نیست. ایران 
نمى تواند در زمینه تولید خودروهاى برقى، به هاب منطقه 

تبدیل شود.
جعفرى مى گوید: اکنون تعدادى موتورسیکلت برقى به 
مردم فروخته شــده اما هنوز زیرساخت الزم براى شارژ 
آنها در کشور شکل نگرفته است. در این شرایط، چگونه 
مى توان تا ســال 1404 به آمارهاى رؤیایى ارائه شــده 

دست یافت؟

محصول ایالن ماسک به ایران مى آید؟

آمارها نشان مى دهند تعداد راننده هاى اسنپ و تپسى در ایران از اوبر که در سراسر 
جهان شعبه دارد بیشتر اســت! اوبر که به عنوان نخسین شــرکت تاکسى هاى 
اینترنتى در جهان محسوب مى شود در حال حاضر در بیش از 65 کشور به کاربران 
سرویس ارائه مى دهد؛ اما طبق آمارهاى منتشــر شده، تعداد راننده هاى اسنپ و 

تپسى که فقط در ایران فعالیت دارند از اوبر هم بیشتر است. 
 آمارهاى مربوط به سال 2021 نشان مى دهند اوبر در سراسر جهان حدود 3 میلیون 
و 9 هزار راننده دارد؛ این در حالى است که تعداد راننده هاى اسنپ به 3 میلیون و 

400 هزار نفر و تعداد رانندگان تپسى نیز به یک میلیون و 400 هزار نفر مى رسد. 
شرکت هاى تاکسى اینترنتى به شــکل مســتقیم در تعیین میزان هزینه سفر و 
کمیسیون دریافتى نقش دارند. از این رو بســیارى از رانندگان همواره نسبت به 
میزان کمیسیونى که این شرکت ها دریافت مى کنند معترض هستند. اسنپ در هر 
یک از شهرهاى مختلف از رانندگان کمیسیون متفاوتى را دریافت مى کند. طبق 
اعالم اسنپ، میزان کمیسیون دریافتى این شرکت از رانندگان استان هاى فارس، 
خوزستان، آذربایجان شرقى، قم، خراسان رضوى، البرز، اصفهان و تهران حدود 
15 درصد است. میزان کمیسیون دریافتى تپسى در تمام شهرهاى ایران نیز 15 
درصد اعالم شده است اما در طرف دیگر، اوبر که در کشورهاى مختلفى فعالیت 

دارد از رانندگان خود 25 درصد کمیسیون دریافت مى کند. 
گفتنى است بسیارى از مردم در ایران به دلیل شرایط نامناسب اقتصادى و افزایش 
هزینه هاى زندگى به رانندگى در تاکسى هاى آنالین روى آوردند و آن را به عنوان 

شغل دوم و حتى برخى آن را به عنوان شغل اصلى خود برگزیدند. 

صاعقه اى که آسمان سه ایالت در آمریکا را روشن کرد، به عنوان بلندترین رعد 
و برق در تاریخ شناخته شد. سازمان جهانى هواشناسى (WMO) طول 768 

کیلومتر رعد و برقى را که در آوریل 2020 رخ داد، تأیید کرد.
این رعد و برق رکورددار، در سراسر آسمان شب از تگزاس بر فراز لوئیزیانا به 
سمت مى سى سى پى کشیده شد و 60 کیلومتر طوالنى تر از رکورد قبلى بود. 
طول رعد و برق رکورددار پیشین، 709 کیلومتر بود و در اکتبر 2018 در جنوب 
برزیل رخ داد و با استفاده از همان روش حداکثر دایره بزرگ که انحناى زمین 

را توضیح مى دهد، به ثبت رسید.
در کنار طوالنى ترین رعد و برق ثبت شــده، این تحقیق همچنین طوالنى 
مدت ترین رعد و برق را با 17/1 ثانیه که در ژوئن 2020 در بحبوحه رعد و برق 
بر فراز اروگوئه و آرژانتین روى داد، شناسایى کرد. رکورد پیشین در اختیار رعد 

و برقى در شمال آرژانتین به مدت 16/73 ثانیه بود.

یک مقام سازمان ثبت اسناد بر خالف اظهارنظر صریح رئیس قوه قضاییه، 
معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور که «برگ سبز خودرو» را سند 
رسمى دانسته اند، برگ سبز پلیس را شناسنامه صادره از سوى یک شرکت 

منحله نامید!
بهرام حسن زاده، مدیرکل اشخاص حقوقى سازمان ثبت اسناد و امالك 
کشور در یک برنامه زنده تلویزیونى، وقتى مجرى از او درباره علت استنکاف 
دفاتر اسناد رسمى از تنظیم وکالتنامه تعویض پالك بر اساس برگ سبز 
ســئوال کرد، مطالبى را بیان کرد که با اظهارات و مواضع مسئوالن قوه 

قضاییه همخوانى و سنخیتى نداشت.
وى در خالل صحبت هاى خود در پاسخ به این سئوال گفت: برگ سبز سند 
رسمى محسوب نمى شود و از سوى ناجا هم صادر نشده است بلکه توسط 

یک شرکت منحله صادر مى شود!
این سخنان مقام ارشد سازمان ثبت اسناد و امالك کشور با آنچه مقامات 
عالى قضایى درباره سندیت «برگ سبز» عنوان کرده اند، تناقض و اختالف 

فاحشى دارد. 
حجت االسالم مصدق، معاون اول قوه قضاییه تیر ماه گذشته و در دوره اى 
که ریاســت دیوان عدالت ادارى و معاونت حقوقى قوه قضاییه را به عهده 

داشت، در نشست خبرى خود با رسانه ها به صراحت اعالم کرد: برگ سبز 
پلیس، سند رسمى است.

معاون اول قوه قضاییه از عبارت برگ ســبز پلیس استفاده کرده است نه 
برگ سبز صادره از سوى یک شــرکت منحله که البته این ادبیات معاون 
اول قوه قضاییه حتماً براى مدیرکل اشخاص حقوقى سازمان ثبت اسناد و 

امالك جالب خواهد بود.
همچنین حجت االسالم منتظرى، دادستان کل کشور در بخشنامه شهریور 
ماه امسال خود به دادستان هاى کشور، از برگ سبز خودرو به  عنوان سند 
رسمى یاد کرده است؛ دادستان کل کشــور همچنین در بخشنامه خود 
آورده است: «مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایى 
و رانندگى» که منظور صدور این اســناد رسمى از سوى ناجاست، همان 
موضوعى که بهرام حســن زاده در این گفتگوى تلویزیونى منکر آن شده 
است. از سویى دیگر، حجت االسالم محسنى اژه اى، رئیس قوه قضاییه نیز 
در سفر مهر ماه خود به قزوین در جمع فعاالن اقتصادى این استان، سند 
رسمى بودن برگ سبز را مورد تأکید قرار داد و گفت: «این سندى [برگ 
سبز] که نیروى انتظامى صادر مى کند...». پس به این ترتیب سخنان عالى 

ترین مقام دستگاه قضایى باید توسط حسن زاده مرور شود.

تعداد راننده هاى اسنپ
 و تپسى همه مرزها را شکست! 

باالخره برگ سبز پلیس سند رسمى است یا نه ؟

رکورد طوالنى ترین رعد و برق 
جهان شکسته شد 
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ورزشگاه نقش جهان افتخار 
اصفهان است

اسـتاندار اصفهان ظهر چهارشـنبه در حاشیه بازدید 
مدیران استاندارى اصفهان از ورزشگاه نقش جهان 
در خصـوص امکانات ایـن مجموعه اظهار داشـت: 
ورزشگاه نقش جهان مجموعه اى است که این روزها 
سبب افتخار و مزیت در اسـتان اصفهان است. سید 
رضا مرتضوى ادامه داد: پشتیبانى و تجهیز ورزشگاه 
نقش جهان موجب شـده بخشـى از جوانان ایرانى و 
اصفهانى بتوانند در آن یک کار حرفه اى و بین المللى 
را پیش ببرند و نقش این ورزشـگاه در موفقیت هاى 

ملى و بین المللى این افراد بسیار مهم است.

صادرات 75 تن گالب و 
عرقیجات  

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى کاشان گفت: 
تعاونى هـاى کاشـان در 10 ماه امسـال بیش از یک 
میلیـون دالر صـادرات غیرنفتى داشـته اند. حسـن 
رمضانى گفـت: حوزه تعـاون طى 10 ماهه امسـال 
یک میلیون دالر صـادرات غیرنفتى در قالب گالب، 
سیمان و ... به کشور هاى چین، امارات و ... صادرات 
داشته اسـت به نحوى که 75 تن گالب و عرقیجات 
و 50 هزار تن سیمان صادر شده است. به گفته او  33 
میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگى 

پرداخت شده است.

برگزارى مسابقات
 پرورش اندام 

رئیـس اداره ورزش و جوانان شاهین شـهر و میمه از 
برگزارى مسـابقات اسـتانى پرورش اندام چندجانبه 
قهرمانـى شهرسـتان هاى اسـتان اصفهـان در 
شاهین شـهر خبر داد. حمیـد صالحى با بیـان اینکه 
داورى ایـن مسـابقات بـر عهـده داوران بین المللى 
استان است، افزود: مسابقات پرورش اندام امسال با 
نام «جام شاهین 2 گرامیداشت دهه فجر» به منظور 
رقابت هاى انتخابى مسـابقات قهرمانى کشـور روز 
جمعه 15 بهمن ماه از سـاعت 9 صبح در تاالر شـیخ 

بهایى برگزار مى شود.

آغاز ویژه برنامه هاى دهه 
فجر در آبفا

پایگاه مقاومت بسیج و شوراى فرهنگى- دینى آبفاى 
اسـتان اصفهان ویژه برنامـه هاى چهل و سـومین 
سالگرد پیروزى شـکوهمند انقالب اسالمى را آغاز 
کردند. جانشین فرمانده بسیج شرکت آب و فاضالب 
اسـتان اصفهـان اظهار داشـت: بـا آغاز دهـه فجر، 
برگزارى میهمانى الله ها با حضور مردم و بسیجیان 
آبفا به منظـور اداى احترام به مقام شـامخ شـهداى 
گرانقدر انقالب و عطر افشـانى مزار شهداى انقالب 
صورت گرفت. احمدرضا نظرى افزود: در جلسه هم 
اندیشى شوراى پایگاه مقاومت بسـیج آبفاى استان 
اصفهان مقرر شد در ایام مبارك فجر دیدار با خانواده 
معظم شهدا و ایثارگران توسط مدیران و بسیجیان در 
دستور کار قرار گیرد. وى با اشاره به زیباسازى فضاى 
ادارات آبفـا در دهه فجر افزود: فضا سـازى محیطى 
از جمله آذین بندى سـتاد مرکزى و ادارات در سطح 
اسـتان با نصب پرچـم و تصاویر پیـروزى انقالب از 

دیگر اقدامات بوده است.

نفوذ سامانه بارشى از فردا
کارشـناس اداره کل هواشناسـى اسـتان اصفهان از 
نفوذ سـامانه ناپایدار بارشـى بـه غرب اسـتان از روز 
جمعه 15 بهمـن ماه خبـر داد. آسـیه آقایـى  افزود: 
بارش باران و برف به ویژه در ارتفاعات غرب و جنوب 
استان، وزش باد شدید موقتى و احتمال وقوع کوالك 
برف تا روز شـنبه هفته پیش رو انتظار اسـت. وى با 
اشـاره به احتمال جـارى شـدن روان آب و لغزندگى 
سطح جاده ها، توصیه کرد: هم اسـتانى ها از توقف و 
تردد در حاشیه رودخانه ها و مسـیل ها بپرهیزند و در 
صورت سفر در محورهاى مواصالتى غرب و جنوب 

استان تجهیزات زمستانى به همراه داشته باشند.

خبر

شیوع کرونا در استان اصفهان بر اســاس اعالم وزارت 
بهداشــت روند رو به افزایش دارد.ســخنگوى دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان هم از افزایش موارد شناســایى 
کرونا و تعداد شهرستان هاى نارنجى اســتان خبر داد و 
گفت: در حال حاضر اصفهان، خمینى شهر، شاهین شهر، 
فالورجان،مبارکه، نایین و نجف آباد نارنجى هستند.پژمان 
عقدك  با اشاره به روند کرونا در استان اظهار داشت: در حال 
حاضر کرونا همچنان روند صعودى به خود گرفته و تعداد 
موارد شناسایى و بســترى رو به افزایش است.وى افزود:  
سرعت سرایت بسیار باالست و در گذشته رنگ بندى را به 
صورت هفتگى یا ده روزه اعالم مى کردند ولى اکنون طى 

دو روز رنگ اصفهان از زرد به نارنجى تغییر یافت و تعداد 
شهرهاى زرد نیز افزایش یافت.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان با بیان اینکه 
اکنون سرعت پذیرى سریع اومیکرون با به سرعت تغییر 
رنگ دادن شهرها مفهوم و معنى پیدا کرده گفت:  طى چند 
روز شهرستان هاى خمینى شهر،شاهین شهر، فالورجان، 
مبارکه، نایین و نجف آباد عالوه بر اصفهان نارنجى شدند.
وى ادامه داد: در استان شهرستان هاى اردستان، تیران، 
چادگان، خوانســار، دهاقان، سمیرم، شــهرضا، فریدن، 
فریدونشهر، گلپایگان، لنجان و نطنز زرد  و شهرستان هاى 

برخوار، بویین و میاندشت و خور آبى هستند.

رئیس اتاق اصناف اصفهان گفت: با وجود شــیوع دوباره 
ویروس کرونا، دیگر تعطیلى اصناف را نخواهیم داشت.

رسول جهانگیرى درباره شدت دوباره بیمارى کووید19 و 
احتمال دوباره محدودیت ها، اظهار کرد: امروز به هیچ عنوان 
چیزى به عنوان محدودیت هــاى قبلى براى کنترل کرونا 
نداریم و دیگر تعطیلى اصناف نخواهیم داشت.وى با بیان 
اینکه در حال حاضر محدودیت هاى کنترل کرونا هوشمند 
اســت و تنها واحدهاى صنفى که پروتکل هاى بهداشتى 
را رعایت نمى کند، پلمب خواهد شد، افزود: به عنوان مثال 
دارنده واحد صنفى باید کارت واکسن داشته باشد و از سوى 
دیگر با رعایت پروتکل هاى بهداشتى از تجمع مشتریان در 

واحد صنفى خود جلوگیرى کند.رئیس اتاق اصناف اصفهان 
تأکید کرد: اگر واحد صنفى پروتکل هاى بهداشتى را رعایت 
نکنند، ابتدا به آن ها تذکر داده مى شــود و در صورت تکرار 
تخلف، آن واحد به مدت یک هفته پلمب خواهد شــد.وى 
تصریح کرد: امروز تعطیلى کامل اصناف دیگر امکان پذیر 
نیست، چراکه شــرایط اقتصادى و اجتماعى موجود دیگر 
تعطیلى اصناف را ایجاب نمى کند، از ســوى دیگر تجربه 
گذشته نشان داده تعطیلى هاى سراسرى و موردى اصناف 
باعث مهار و کنترل کرونا نمى شود، البته اگر بنا بر تصمیم 
ستاد ملى کرونا، قرار بر تعطیلى تمام ادارات اصفهان باشد، 

اصناف نیز همراه این تصمیمات ستاد خواهد بود.

دیگر خبرى
 از تعطیلى اصناف نیست

شهرهاى نارنجى
 در اصفهان بیشتر شد

مدیرعامل شــرکت آب منطقه اى اصفهان با اشاره 
به خروجى آب از سد زاینده رود گفت: آب رهاسازى 
شده با رعایت 120 میلیون مترمکعب آب شرب بوده 
و در صورت افزایش حجــم بارش ها در این مدت، 

ممکن است حجم خروجى سد نیز بیشتر شود.
حسن ساسانى اظهار کرد: قرار بر رها بودن 12 روزه 
آب زاینده رود است که 9 روز آن براى کشت پاییزه 

نوبت اول کشاورزان شرق اختصاص مى یابد.
وى افزود: آب رهاسازى شده با رعایت 120 میلیون 

مترمکعب آب شرب بوده و در صورت افزایش حجم 
بارش ها در این مدت، ممکن است حجم خروجى 

سد نیز بیشتر شود. 
به گفته مدیر عامل شرکت آب منطقه اى اصفهان، 
براســاس توافقاتى که میان کشــاورزان شرق و 
غرب اســتان صورت گرفت، فعًال آب رهاســازى 
شــده براى کشــاورزان شــرق اســتان است و 
در نوبت بعد براى کشــاورزان غرب رهاســازى 

خواهد شد.

رئیس ستاد بزرگداشــت دهه فجر انقالب اسالمى 
استان اصفهان گفت: چند الگو را براى نحوه برگزارى 
مراســم 22 بهمن در نظر داریم که باید ببینیم ستاد 
استانى مقابله با کرونا چه مدلى را براى برگزارى این 

مراسم انتخاب مى کند.
غالمرضا رضایى با توجه به شــیوع ویروس کرونا، 
اظهار کرد: برگزارى راهپیمایى 22 بهمن در اصفهان 
و شهرستان هاى اســتان قطعى است، منتها نحوه و 
شــکل برگزارى آن که تجمع مردمى داشته باشیم 
هنوز مشخص نیســت و نتیجه قطعى آن روز شنبه 
16 بهمن ماه در جلسه ستاد اســتانى مقابله با کرونا 

مشخص مى شود.
وى افزود: اگر ستاد استانى مقابله با کرونا تشخیص 

دهد که تجمع انسانى در اصفهان و برخى شهرهاى 
اســتان شــکل بگیرد، راهپیمایى برگزار مى شود و 
برگزارى مراسم در روز 22 بهمن ســالروز پیروزى 

انقالب اسالمى قطعى است.
رئیس ستاد بزرگداشــت دهه فجر انقالب اسالمى 
استان اصفهان، گفت: چند الگو را براى نحوه برگزارى 
مراســم 22 بهمن در نظر داریم که باید ببینیم ستاد 
استانى مقابله با کرونا چه مدلى را براى برگزارى این 

مراسم انتخاب مى کند. 
رضایى خاطرنشــان کرد: براى مثال در شهرستان 
کاشــان که وضعیت قرمز اســت نمى توان تجمعى 
برگزار کرد، اما برخى شهرستان ها زرد و آبى هستند که 
تصمیم گیرى براى هر شهرستانى متفاوت خواهد بود.

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان از اجراى طرح 
دستگیرى خرده فروشان وتوزیع کنندگان مواد مخدر 

و دستگیرى 59 نفر در این رابطه خبر داد.
سرهنگ حمیدرضا اکبرى اظهار داشت: در راستاى 
اجراى طرح دستگیرى خرده فروشان و توزیع کنندگان 
مواد مخدر به منظور ارتقاى سطح امنیت عمومى این 

طرح در شهرستان اصفهان اجرایى شد.
وى افزود: هدف از اجراى این طرح پیشگیرى از وقوع 
جرایم با رویکرد انتظامى بــه خصوص درنقاط جرم 
خیز، آلوده و در معرض تهدیــد مجرمان و همچنین 
پیشــگیرى از گســترش کانون هاى جرم درسطح 

شهرستان بود.

فرمانده انتظامى شهرســتان اصفهان ادامه داد: این 
طرح با استفاده حداکثرى ازظرفیت هاى موجود نسبت 
به عملیات با حضور همه کالنترى ها و یگان امداد از 

بامداد تاپایان روز 11 بهمن اجرا وعملیاتى شد. 
سرهنگ اکبرى اضافه کرد: در این طرح 34 نفر معتاد، 
25 نفر خرده فروش مواد مخدر و بیش از 4 کیلوگرم 

انواع مواد مخدر کشف وتوقیف شد.
وى با بیان اینکه پلیس در برخورد با فروشــندگان و 
توزیع کنندگان مواد مخدر به شدت برخورد مى کند، 
خاطر نشان کرد: در این راستا همه متهمان با تشکیل 
پرونده جهت ســیر مراحل قانونى به مراجع قضائى 

معرفى شدند.

  نصف جهان | مدیر کل مدیریــت بحران 
اســتاندارى اصفهان با اشــاره به اینکه با تقویت 
طرح هاى آبخیزدارى در جهت کنترل وضعیت فرو 
نشست در استان گام برداشته ایم گفت: نیاز استان 
احیاى رودخانه زاینده رود اســت تا شاهد کاهش 

اثرات فرونشست باشیم.
منصور شیشــه فــروش در پاســخ به ســوال ما 

مبنى بر اینکه آیا در راســتاى احیــاى زاینده رود 
و احیاى باتالق گاوخونى مذاکــره هاى جدیدى 
انجام شده اســت یا خیر؟ اظهار داشــت: در این 
زمینه اقدامات الزم را انجــام داده ایم و امیدواریم 
وزارت نیــرو با اختصــاص ســهمیه حقابه هاى 
زاینده رود در احیاى باتــالق گاوخونى تدابیر الزم

 را انجام دهد.

مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان ضمن تبریک 
آغاز دهه فجر، در تشریح اقدامات، بهره بردارى ها و 
فعالیت هاى فرهنگى و عمرانى به این مناسبت اظهار 
کرد: پروژه ساماندهی گذر جهان آرا در کمتر از سه ماه 

تکمیل شده و آماده بهره بردارى است.
میثم بکتاشــیان در این رابطه گفت: تحویل کامل 
پروژه از زمان انعقاد قــرارداد با پیمانــکار تا زمان 
بهره بردارى در کمتر از سه ماه صورت پذیرفت که این 

امر، مرهون تالش بى وقفــه همکاران در مجموعه 
منطقه یک شهرداري است.

وى اضافه کــرد: این پــروژه در راســتاي اجراي 
طرح ســاماندهی مســیرهاي منتهی به چهارباغ 
پیش بینى شده بود که با هزینه اى بالغ بر 90 میلیارد 
ریال  به مســاحت 1700 مترمربع تــا 22 بهمن ماه 
تکمیل خواهد شــد و شــهروندان مى توانند براي 
دسترسی به چهارباغ عباســی از این مسیر استفاده 

کنند.
مدیر منطقه یک شهردارى اصفهان ادامه داد: خیابان 
کواالالمپور و گذر عالم آرا به مساحت 2400 و 3800 
مترمربع نیز دو مسیر دیگر منتهی به چهارباغ است 
که پروژه ساماندهی آن ها نیز در حال انجام است و 
به زودى شــهروندان مى توانند در مسیر این گذرها 

تردد کنند.
وي با اشاره به پروژه ساماندهی مادي نیاصرم تصریح 
کرد: این پروژه در چهار مرحله برنامه ریزى شده که 
فاز اول آن از چهارباغ تا خیابان شمس آبادى در حال 
انجام بوده و ســاماندهی این مسیر در آینده نزدیک 

تکمیل خواهد شد. 

معاون عمرانى اســتاندار اصفهان، وضعیت 
کنونى تاالب گاوخونى را موجب شرمسارى از 
مردم و نسل آینده دانست و گفت: راهکارهاى 
احیاى زاینده رود از ســوى کارشناســان و 
دانشــگاهیان تدوین شــده و با اجراى این 
راهکارها که هدف نهایى آن احیاى زاینده رود 
و تاالب گاوخونى خواهد بود، تمام مشکالت 

بعدى اصفهان حل مى شود.
مهران زینلیان با اشاره به تدوین راهکارهاى 
احیاى زاینده رود از ســوى کارشناســان و 
دانشــگاهیان، افزود: اگــر راهکارهایى که 
هدف نهایى آن احیاى زاینــده رود و تاالب 

گاوخونــى خواهــد بود اجــرا شــود، تمام 
مشکالت دیگر نیز حل مى شــود. به همین 
دلیل، این موضوع بایــد در تمام برنامه هاى 
دستگاه هاى اجرایى و پیگیرى ها مورد توجه

 قرار گیرد.
وى از تالش براى اجراى برنامه هایى در زمینه 
کاهش مصارف آب و حذف برداشــت هاى 
غیرمجاز در این حوضه خبر داد و اظهار کرد: 
جارى شدن آب در حوضه زاینده رود تا تاالب، 
در روزهــاى اخیر فرصتى اســت تا اقدامات 
در حال انجام در این زمینــه مورد بازنگرى 

قرار گیرد.

احتمال افزایش خروجى سد در صورت بارندگى 

نحوه برگزارى مراسم 22 بهمن 
در اصفهان مشخص نیست

 بازداشت 59 معتاد و خرده فروش
 طى یک روز در اصفهان

گذرهاى منتهى به چهارباغ در حال ساماندهى است

نیاز استان احیاى  زاینده رود است

شرمسار نسل آینده از وضعیت  گاوخونى هستیم

جزئیــات برگــزارى دوازدهمین جشــنواره فیلم فجر 
اصفهان که همزمان با چهلمین جشــنواره بین المللى 

فیلم فجر برگزارى مى شود، اعالم شد.
حجت االســالم والمســلمین رمضانعلى معتمدى، در 
نشست خبرى دوازدهمین جشنواره فیلم فجر اصفهان 
(چهلمین جشــنواره بین المللى فیلم فجر) اظهار کرد: 
جشنواره از 12 بهمن در تهران آغاز شده و از روز جمعه 
پانزدهم بهمن ماه در اصفهان نیز آغاز خواهد شــد و تا 

بیست ودوم بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
وى افزود: امسال فیلم ها در دو سالن در پردیس سینمایى 
سیتى ســنتر، یک سالن در سینما ســاحل و یک سالن 
در سینما فلســطین اصفهان اکران خواهد شد. مراسم 
افتتاحیه این جشــنواره نیز در اصفهان روز پنج شــنبه 

چهاردهم بهمن ماه (امروز) برگزار مى شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان اصفهان گفت: 
تاکنون اکران 16 فیلم از 22 فیلم جشــنواره بین المللى 
فیلم فجر تهران در اصفهان قطعى شــده اســت که از 
سوى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار خواهد 
شد. هر ساله همکارى هاى الزم بین مؤسسات، ادارات 
و بخش هــاى خصوصى براى برگزارى جشــنواره در 

اصفهان انجام مى شد که امسال نیز اتفاق خواهد افتاد.
معتمدى اضافــه کرد: خرید بلیط فیلم هاى جشــنواره 
از سایت هاى ســینماتیکت، ایران تیکت و گیشه هفت 
انجام خواهد شــد و در نظر داریم خرید بلیط و ســایر 
موازین جشــنواره فیلم فجر در اصفهــان نیز مطابق با 
دستورالعمل هایى برگزار شود که وزارت بهداشت اعالم 
مى کند، بر این اســاس بلیط براى 60 درصد از ظرفیت 

سالن هاى اصفهان به فروش خواهد رسید.
وى تصریح کرد: براى برقرارى ســهولت دسترسى و 
شرکت در جشنواره، دو سالن در شــهر اصفهان براى 

اکران فیلم ها در نظر گرفته شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمى اســتان اصفهان 
گفت: فیلم هایى که در دو سال اخیر در اصفهان توسط 

هنرمندان اصفهانى تهیه شده است در کنار این جشنواره 
براى هنرمندان اکران خواهد شــد. از مسئوالن استان 
اصفهان نیز دعوت مى شــود که بیننده فیلم هاى این 

دوره از جشنواره فیلم فجر اصفهان باشند.
معتمدى اضافه کرد: جشــنواره فیلم فجــر اصفهان 
حاصل تالش هــاى عوامل تولیدکننــده، بازیگران و 
همه افرادى اســت که در حوزه سینما تالش مى کنند، 
همچنین خالقیت ها و ایده هاى مردم نیز مى تواند براى 

فیلم سازان این جشنواره یارى کننده باشد.
وى خاطرنشــان کرد: اســتان اصفهان ظرفیت هاى 
بســیارى در زمینه ســاخت فیلــم دارد، بنابراین باید 
برنامه ریزى ها و تدابیر الزم براى تقویت تولید فیلم هاى 
بلند در اصفهان اندیشیده شــود. تقویت شهرستان ها 
و مراکز اســتان ها از جمله اولویت هاى وزارت فرهنگ 
ارشاد اسالمى است تا فیلم سازان بتوانند در همه مناطق 

کشور فیلم تولید کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمى استان اصفهان در 
خصوص جشنواره بین المللى فیلم کودکان و نوجوانان 
نیز گفت: این جشنواره یک رویداد بین المللى است که 
با نظارت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمى به عنوان 
سیاست گذار و نه مجرى برنامه ها برگزار مى شود. اجراى 
این جشــنواره باید به بخشى واگذار شــود که توانایى 

برگزارى آن را داشته باشد.
■■■

در بخش دیگرى از این نشســت، رضا دهقان، معاون 
امور سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان 
اصفهان گفت: در بخش سوداى سیمرغ جشنواره فیلم 
فجر 22 فیلم اکران مى شود که 16 فیلم از آن در اصفهان 
اکران شــده و با پیگیرى و حمایت بخش خصوصى در 
صورتى که رضایت اتحادیه تهیه کنندگان اعالم شود 
شش فیلم باقى مانده نیز در اصفهان اکران خواهد شد؛ 
ضمن اینکه هر سه سینماى اصفهان آمادگى خرید شش 
فیلم باقى مانده جشنواره را دارند اما رضایت اتحادیه براى 

فروش سانس این فیلم ها به استان ها شرط الزم براى 
اکران است.

وى افزود: در بخش جنبى جشــنواره نیز هفت فیلم در 
یکى از سالن هاى سیتى سنتر اکران خواهد شد که جدول 

پخش آن پس از افتتاحیه اعالم مى شود.
معاون امور سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان گفت: کارگاه هاى آموزشى مهارت هاى 
فنى در فیلم سازى، کارگردانى سینماى مستند و ایده و 
موضوع در فیلم هاى کوتاه بــا رویکرد گفتمان انقالب 
اسالمى در حاشیه برگزارى جشنواره در اصفهان برگزار 

خواهد شد.
دهقان اضافه کــرد: اکران فیلم هــا در اختیار اتحادیه 
تهیه کنندگان کشــور اســت، بنابرایــن چالش هایى 
براى اکران فیلم ها در شهرســتان ها وجود دارد چراکه 
درآمدزایى و فروش بلیط فیلم ها در سال آینده را تحت 
تأثیر قرار مى دهد، با این وجود با تالش هایى که انجام 
شد امسال هر فیلم در چهار ســانس در اصفهان اکران 

خواهد شد.
وى با بیان اینکه انتخاب فیلم هاى جشنواره در استان ها 
در ستاد مرکزى جشنواره و با توافق تهیه کنندگان انجام 
مى شود، خاطرنشان کرد: ستاد جشــنواره باید جدول 
قطعى اکران فیلم ها را در اختیار مرکز ســمفا قرار دهد 
تا فروش بلیط انجام شــود که به محض اعالم جدول 

پخش، سایت هاى فروش بلیط نیز باز خواهد شد.
معاون امور سینمایى اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
استان اصفهان با بیان اینکه فیلم چند قطره آبان، امسال 
در بخش جنبى جشنواره فجر اصفهان اکران خواهد شد، 
گفت: امسال هر یک از روزهاى جشنواره به نام یکى از 
شهداى انقالب اسالمى مزین شده است که در جدول 

فیلم ها اعالم مى شود.
دهقان تصریح کرد: مخاطبان فیلم ها در اســتان ها نیز 
مى توانند در سایت سمفا به فیلم ها رأى دهند و در بخش 

انتخاب بهترین فیل م از نگاه مردمى شرکت کنند.

22 فیلم جشنواره فجر
 در اصفهان اکران مى شود
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محســن تنابنده در مصاحبه جدیدى از سرنوشت فصل 
بعدى سریال پایتخت و پشت پرده مشکالت ساخت آن 
گفت. تنابنده مهمان قسمت جدید برنامه اینترنتى کافه 
آپارات با اجراى فریدون جیرانى بود. در بخشــى از این 

گفتگو صحبت از سریال پایتخت به میان آمد.
تنابنده گفت: «متأسفانه اینگونه شده که هر چیزى که 
زیاد دیده شود نوکش را مى چینند. در دوره ریاست آقاى 
ســرافراز، از تلویزیون به ما گفتند باید اســم پایتخت را 
عوض کنیم چون رئیس صدا و ســیما عوض شده بود.

 مى گفتند مثًال بگذارید ”پایتخت دیگر“. کدام مملکتى 
براى برنامه اى این همه هزینه مى کند تا بشــود "نود"، 
بعد آن را حذف مى کند؟ کجاى دنیا براى کارى ده سال 
ســرمایه  مى گذارند تا بشــود "پایتخت"، بعد آن را کنار 

مى اندازند؟»
او همچنین درباره ســاخت ادامه سریال پایتخت گفت: 
«"پایتخت" دست ما نیست، دست آقایان است. آقایان 
دلشان بخواهد ساخته مى  شود، دلشان نخواهد ساخته 
نمى  شــود و این وســط تنها چیزى که مهم نیســت 
مردم  اند. چون دائــم در کامنت هاى صفحه ام مى بینم 
که مردم درخواســت مى کنند ادامه پایتخت را بسازیم. 
از همین تریبون به آن ها مى  گویم که ما مشکلى براى 
ساخت "پایتخت" نداریم، آقایان باید تصمیم بگیرند که 

"پایتخت" ساخته بشود یا نشود.»
پس از پخش سریال پایتخت 6 در نوروز 99 که با حواشى 
بســیارى به پایان رسید، شــایعات زیادى درباره بروز 
اختالف میان تیم ساخت پایتخت و صدا و سیما و حتى 
میان سازندگان ســریال به وجود آمد که این احتمال 
را مطرح کرد که این ســریال محبوب دیگر ادامه پیدا 

نخواهد کرد.
در تابستان 99 شایعه شد که سیروس مقدم در تدارك 
ساخت سریال جدیدى براى تلویزیون است اما در این 
پروژه نه همسرش الهام غفورى به عنوان تهیه کننده کنار 
او خواهد بود و نه محسن تنابنده به عنوان فیلمنامه نویس 
و بازیگردان. برخى رسانه ها گمانه زنى کردند دلیل قطع 
همکارى با غفورى و تنابنده حواشــى پیش آمده براى 
پایتخت 6 باشــد. به گمان این رسانه ها رابطه محسن 
تنابنده با صدا و سیما کماکان مخدوش بود اما شبکه یک 
که مایل به از دســت دادن سیروس مقدم نبود تصمیم 
داشــت همکارى با او را بدون تنابنــده و با تهیه کننده 
دیگرى ادامه دهد. اما این شایعه توسط الهام غفورى رد 
شد. در پاییز 99 سیروس مقدم در برنامه اى تلویزیونى از 
تصمیم خود براى ساخت یک سریال ماورایى براى ماه 
رمضان سال 1400 خبر داد، اتفاقى که رخ نداد و به جاى 
آن، مقدم مشغول ساخت ســریال جزیره براى شبکه 

نمایش خانگى شد.
اندکى بعــد در همان ســال 99 محســن تنابنده در 
پســتى اینســتاگرامى اعالم کرد به دلیل حاشیه  ها و 
جنجال  هاى مربوط به فصل ششــم، تا آینده نامعلوم 
خبرى از تولید فصل  هاى بعدى پایتخت نخواهد بود. 
با این حال، در شبکه  هاى اجتماعى و برخى رسانه  هاى 
همسو با صدا و ســیما علت انصراف تنابنده از ساخت 
فصل هفتم سریال پایتخت، رد شدن درخواست او براى 
دستمزدى چند میلیاردى عنوان شد. برخى رسانه ها نیز 
مدعى بروز اختالف میان تنابنده با عوامل سریال بر سر 

روند داستان شده اند.
گرچه سیروس مقدم ساخت پایتخت 7 در سال 1400 را 
وعده داده بود اما در پاییز امسال در خبرها آمد که مقدم 
پس از اتمام ساخت سریال جزیره قصد دارد یک سریال 
کمدى-فانتزى جدید با تهیه کنندگى همسرش، الهام 
غفورى براى تلویزیون تولید کند که پایتخت نیســت 
و طرح آن در مرکز سیما فیلم مراحل تصویب را پشت 

سر مى  گذارد.
تا به امروز خبرى قطعى درباره ساخت پایتخت 7 منتشر 
نشده و با همه این شایعات و حواشى، ساخت فصل هفتم 
این سریال دست کم در آینده نزدیک غیرممکن به نظر 

مى رسد.

محسن تنابنده در گفتگو با فریدون جیرانى فاش کرد

«پایتخت 7» 
چرا ساخته نمى شود؟

سانحه براى
 مرجانه گلچین

ورود یک آلبوم موسیقى 
ایرانى به چارت  موسیقى 

جهانى اروپا

نصیریان: تئاتر محل 
جراحى روان انسان هاست

مرجانــه گلچیــن از ســانحه  خطرناکى که ســر صحنه 
فیلمبردارى برایش پیش آمد، خبــر داد و حال عمومى اش 

را مساعد توصیف کرد.
این بازیگر در صفحه شــخصى اش در فضــاى مجازى با 
انتشار ویدیویى گفت:  متاسفانه چند شب گذشته، سر صحنه 
فیلمبردارى براى من و یکى از همکاران نازنینم سانحه اى 
بسیار خطرناك پیش آمد که به لطف خداوند و دعاى خیر پدر 

و مادرهایمان پشت سر گذاشتیمش.
گلچین درباره شــرایط کنونى اش افزود: کســالتى هست 
که ان شــاا... تا چند روز دیگر برطرف مى شــود. ممنونم از 
تمام کسانى که جویاى احوال مان شدند، دوستان و اقوام و 
همکاران و هم وطنان نازنین مان. لطف خداوند را فراموش 
نکنید و دست نگهبانش را که همیشه و همیشه پشت سرمان 
است، همچنین دعاى خیر پدر و مادرهایمان اگرچه حضور 

فیزیکى شان را در کنارمان نداشته باشیم.

آلبوم موســیقى «صداها و پل ها» با صداى علیرضا قربانى و 
آهنگسازى احسان مطورى، به رتبه چهارم در چارت موسیقى 
جهانى اروپا (world music charts Europe) دست یافت.

آلبوم موسیقى «صداها و پل ها» که تابستان امسال به انتشار 
رسید، پیش از این نیز توسط نشریه تخصصى بیلبورد، در بین 
15 اثر پرفروش در ژانر «موســیقى کالسیکال کراس اور» 
(Classical cross over albume)، در جایگاه ســیزدهم 

معرفى شده بود.
آلبوم موســیقى «صداها و پل ها» به آهنگســازى احسان 
مطورى با همراهى حدود 100 موســیقیدان از سراسر جهان 
ساخته شده  است و در 25 تیرماه 1400 (16 جوالى 2021) 

منتشر شده است. 
این پروژه با حضور علیرضا قربانى به عنوان خواننده اصلى و 
با همکارى حدود 100 موزیسین و 9 خواننده، در 20 استودیو 
از سراسر دنیا با ساخت 9 قطعه موسیقى به انجام رسیده است.

على نصیریان، عضو پیوسته فرهنگســتان هنر در دیدار با 
نمایندگان مجلس شوراى اسالمى گفت: تئاتر مى تواند در 
تمام انسان ها تأثیر بگذارد؛ به گونه اى که کودکان آسیب دیده 
را از دنیاى ُجرم و جنایت جدا کند و به عالَم هنر بکشاند. در 

واقع، تئاتر محل جراحى روان انسان هاست.
این بازیگر پیشکسوت گفت: سینما و تئاتر مى توانند تأثیرى 
مستقیم در کاهش آســیب هاى اجتماعى داشــته باشند. 
تئاتردرمانى از چند دهه قبل، در کشو هاى اروپایى و آسیایى، 
اجرا مى شــد که به تازگى بعضى از هنرمندان کشورمان، با 
ظرافتى خاص، آن را در بین کودکان کانون اصالح و تربیت 
اجرایى کرده اند و خوش بختانه، نتایــج قابل قبولى از آن به 

دست آورده اند.
این هنرمند پیشکسوت افزود: تئاتر مى تواند در تمام انسان ها 
تأثیر بگذارد؛ به گونه اى که کودکان آسیب دیده را از دنیاى 
ُجرم و جنایت جدا کند و به عالَم هنر بکشــاند. تغییر مسیر 
زندگى افراد با قدرت تئاتر ممکن است. در واقع، تئاتر محل 
جراحى روان انسان هاســت. حوزه نمایش جزء حوزه هاى 
تکثیرناپذیر است و مقابله انسان با انسان را به صورت زنده به 
نمایش مى گذارد. تأثیرگذارى هنر به قدرى است که مى تواند 
زندگى بشــر را تغییر دهد. جایى که هنــر را رصد و هدایت 

مى کند همین فرهنگستان هنر است.
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ساخت

در چهلمین جشنواره فیلم فجر، «علف زار» با حضور بازیگران و عوامل فیلم در برج میالد 
به نمایش درآمد.

«علف زار» فیلمى به تهیه کنندگى بهرام رادان و نویســندگى و کارگردانى کاظم دانشى 
است که در بخش سوداى سیمرغ چهلمین جشنواره فیلم فجر حضور دارد.

پژمان جمشیدى، ستاره پسیانى، ترالن پروانه، سارا بهرامى، مائده طهماسبى، مهران امام 
بخش، رویا جاوید نیا و... از بازیگران فیلم هســتند. بیش از همه بازى پژمان جمشیدى 
در این فیلم به چشم آمده اســت و برخى منتقدان بازى پژمان را که در این چند ساله سیر 

صعودى در بازیگرى داشته، شایسته سیمرغ بلورین جشنواره مى دانند.
آن طور که پژمان جمشیدى بازیگر نقش اصلى «علف زار» در نشست خبرى فیلم گفت، او 
به همراه سارا بهرامى دیگر بازیگر فیلم، بارها در جلسات مختلف دادگاه حضور پیدا کرده 

و با فضاى جلسات قضایى آشنا شده بودند.
پژمان جمشیدى یک سال پس از حاشیه هاى سال قبل جشنواره درباره بازیگرى اش گفت: 

جشنواره فیلم فجر براى من به اندازه جام جهانى فوتبال لذت  بخش است. 
سال قبل موضوع بازیگرى پژمان جمشیدى به شکلى حاشیه ساز مورد پرسش قرار گرفت 
و او در چهلمین دوره جشــنواره که با دو فیلم حضور دارد و در علفزار نقش یک بازپرس 
را دارد، درباره اینکه آیا فیلمهاى امســالش براى پاســخ به اتفاقهاى سال گذشته است؟ 
گفت: من اینقدر جوان نیســتم که در مقام پاســخگویى برآیم و تا زمانى که جان دارم، 
دوست دارم با زندگى پیش بروم. من قبل از اینکه فیلم بازى کنم هم جشنواره را دوست 
داشتم و اآلن هم فارغ از اینکه خودم فیلم داشته باشم یا خیر، جشنواره در حد جام جهانى

 برایم جذابیت دارد. 

جیمــز کامــرون در گفتگو بــا آرنولد 
شوارتزنگر، به عنوان بخشى از اجالس 
جهانى اتریش که در مورد تغییرات آب و 
هوایى و سیاست بحث مى کرد، تأیید کرد 
که فیلمبردارى «آواتار 2» به پایان رسیده 
است و براى «آواتار 3» تقریبا کارها تمام 

شده است.
«آواتار» ســاخته جیمز کامرون در سال 
2009 اکران شــد و به پرفروش ترین 
فیلم تمام دوران تبدیل شــد (تا زمانى 
که «انتقام جویان: پایان بازى» در سال 
2019 توانســت جاى آواتار را بگیرد). 
وقتى کامرون اعالم کرد که چهار دنباله 
براى «آواتار» مى سازد، بسیارى از مردم 

گیج شدند.
بنابراین با این چهار قســمت جدید باید 
منتظر نوعى فناورى جدید باشیم، وگرنه 
چه فایده اى دارد که کامرون در مجموع 
یک میلیارد دالر براى این چندگانه جدید 
هزینه کند؟ شایعه شده است که کامرون 
 D3 در حال طراحى نوعى اســتاندارد
جدید اســت که فرآیند پس از تولید را 
طوالنى تر از حد معمول کرده اســت. 
کامًال مطمئن نیستیم که کامرون از جنبه 
تکنولوژیکى این فیلم ها چه کارى انجام 
مى دهد، اما شایعات حاکى از آن است که 
او به دنبال تجربه سه بعدى بدون عینک 
توسط تماشاگران است.  در سال 2016، 
کامرون در مورد تمایل خود براى دستیابى 
به فناورى مورد نیاز بــراى ارائه تجربه 
تماشاى «آواتار» سه بعدى بدون عینک 

در هالیوود رپیورتر صحبت کرده بود.

رویداد موســیقى «بندبازى» پس از کش و قوس هاى فراوان پنجشنبه وجمعه هفته 
گذشته با حضور چند چهره موسیقى پاپ براى نخســتین بار در شبکه نمایش خانگى 

روى آنتن رفت.
این مسابقه با هدف کشف استعدادهاى برتر و پایه گذارى اجراهاى صحنه اى خالقانه 
در حوزه موسیقى برگزار مى شود. ســازندگان مسابقه بندبازى آن را بزرگ  ترین رقابت 
گروه  هاى موسیقى ایران عنوان کرده اند، رقابتى که جایزه اى یک میلیارد تومانى براى  

برنده آن در نظر گرفته شده است.
امید حاجیلى، خواننده مشهور و محبوب پاپ، اجراى مسابقه بندبازى را برعهده دارد و 
داوران آن نیز چهره هاى شناخته شده اى هستند. علیرضا عصار، مهراوه شریفى  نیا، امید 

نعمتى و بهروز صفاریان هیأت داوران مسابقه بندبازى را تشکیل مى دهند.
کارگردان مسابقه بندبازى نیما بانکى، بازیگر و کارگردان است که سابقه ساخت یک 
برنامه استعدادیابى دیگر را هم در کارنامه ى خود دارد، یک مسابقه استعدادیابى در حوزه 
فوتبال به نام ستاره ساز که در چند فصل از شبکه ســوم سیما پخش شد و چهره هاى 

سرشناس عرصه فوتبال داورى آن را برعهده داشتند.

شرکت کنندگان مسابقه بندبازى گروه هاى تازه کار موسیقى هستند و امکان شرکت در 
این مسابقه به صورت انفرادى وجود ندارد.

در این مسابقه گروه هاى موسیقى پاپ و پاپ-تلفیقى با یکدیگر به رقابت مى پردازند و 
یک تیم برنامه  ساز در کنار آن ها قرار مى گیرد تا اجراى آن ها به بهترین شکل ممکن 

دیده شود.
نیما بانکى درباره هدف مســابقه بندبازى گفته: «ما هنرمندان بزرگى در سراسر جهان 
داشته  ایم که علیرغم داشتن جایگاه هنرى در حوزه ى موسیقى و سایر ژانرهاى هنرى، 
باز هم در مسابقات مختلف استعدادیابى شرکت مى  کنند. دلیل هم دارند. مثال بزنم براى 
شما. همین آقاى عصار، یا  امید نعمتى و امید حاجیلى. آن  ها چند سال تالش کرده  اند و 
دویده  اند تا امروز مخاطبانشان در پى شنیدن آثار و صداى آن  ها باشند؟ شاید باالى ده 
سال. مسابقه بندبازى یک میانبر براى شرکت  کننده  ها است که این سال  هاى سخت 

براى دیده شدن را کوتاه  تر کند. دغدغه اصلى این است که کار خوب ارائه شود.»
 یکى از حواشى به وجود آمده از برنامه «بندبازى» نشان ندادن زنان نوازنده و حذف آنها 
از تصاویر گرفته تا نشان ندادن تصویر دختران نوازنده که درباره فعالیت هاى کارى شان 

صحبت مى کردند، اســت. اما یکى از تصاویرى که جلب نظر بسیارى کرد، نشان دادن 
مهراه شریفى نیا با یک فلوت در آغاز برنامه بود. او پس از هنرنمایى عصار، نعمتى و حاجیلى 
با یک فلوت روى صحنه آمده بود که این نما به تصاویر بعدى کات خورد و مشخص بود 

که صحنه هاى فلوت نوازى تنها خانم مجرى برنامه، زیر تیغ سانسور رفته است.

کارگردان بزرگ  ترین رقابت گروه  هاى موسیقى: 

مسابقه «بندبازى»  میانبرى براى دیده شدن است

پژمان جمشیدى: 
 جشنواره فجر اندازه جام جهانى 

برایم لذت بخش است
بازیگر سریال ستایش گفت: محسن قاضى مرادى زندگى 
من بود؛ او آدمى بود که یک عمــر با او زندگى کرده بودم 
و اکنون که در جشــنواره حضور دارم همه لحظاتى که با 
هم بودیم برایم تداعى مى شود و این لحظات بسیار برایم 

سخت و اندوهگین است.
مهوش وقــارى در توضیح چرایى حضــور در چهلمین 
جشــنواره فیلم فجر، به رغم ســال ها دورى، بیان کرد: 
ذهنیت ام این است که به عنوان آدمى که در سینما فعال 
هستم، باید همه آثار را ببینم منتها چند سالى بود که شانس 

این دیدن را نداشتم.
وى افزود: به دلیل درگیرى هاى ذهنى متعددى که داشتم، 
هنوز نتوانستم خودم را پیدا بکنم به همین دلیل ذهنیتى 

از آثار و کارگردان هاى حاضر در جشنواره امسال ندارم. 
وى در ادامه و در توضیح فعالیت هاى اخیر خود افزود: در 
سال جارى یکى، دو سریال کار کردم. یکى از سریال ها 

جناب عالى است که احتماال ایام عید پخش مى شود.
این بازیگر بیان کرد: فکر مى کنم کار بســیار 

خوبى شده است نه به دلیل بازى خودم 
بلکه به دلیل تیم تهیه و کارگردانى 
خوبى که پشــت ایــن کار بود؛ 
کارگردان این کار عادل تبریزى 
و داستان فیلمى کمدى انتقادى 

است.
بازیگر ســریال ســتایش 

(1389) بــا اشــاره به 
واکنش هــاى مردمى 

نســبت به او پس از 
همســرش  مرگ 
محســن قاضــى 

مــرادى گفــت: در این 
مدت بى نهایــت مورد 

لطــف مــردم قرار 

گرفتم اگرچه خودم فکر نمى کنم که کار شاقى کرده باشم.
وى ادامه داد: تصور نمى کنم کار خاصى کرده باشم به دلیل 
این که محسن قاضى مرادى زندگى من بود؛ او آدمى بود 
که یک عمر با او زندگى کرده بودم و فکر مى کنم هرکس 

دیگرى هم جاى من بود همین کار را مى کرد.
وقارى در پاسخ به این سوال که چه خاطره اى از همسرش 
را بیش از همه دوست دارد، تاکید کرد: ما بیش از 40 سال با 
هم زندگى کردیم و پیش از آن همکار هم بودیم و به همین 

دلیل همه زندگى ما خاطره بود.
وى افزود: امروز که در جشنواره حضور دارم همه لحظاتى 
که با هم بودیم برایم تداعى مى شود و این لحظات بسیار 
برایم سخت است و نبودش را به شدت حس 
مى کنم؛ هــر لحظــه آرزو مى کنم که 

اى کاش حضور داشت.
این هنرپیشه یادآور شد: آخرین کار 
ایشان ســریال هیوال ساخته مهران 
مدیرى و در روزهایى بود بیمارى اش 

عود کرده بود و حال خوبى نداشت.
خــودش  داد:  ادامــه  وى 
دوست داشــت کار کنــد، 
به رغم این که توانایى اش 
را نداشت؛ به همین دلیل 
من در تمــام لحظات 
کار همراهش بودم، 
یعنــى از زمانى که 
باید آماده مى شــد 
تا زمانى که به سر 
لوکیشن مى رفت، 
مراقبش بــودم و با هم 
برمى گشــتیم خانــه.

امیدوارم الگوى خوبى بوده 
باشم.

یاد کردن مهوش وقارى از همسرش:
جاى خالى محسن 

در جشنواره فیلم فجر اندوهگین است

فیلمبردارى 
قسمت دوم 

«آواتار» تمام 
شد
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دور هشتم مسابقات انتخابى جام جهانى 2022 در منطقه 
آسیا به خط پایان رسید و عالوه بر تیم ملى کشورمان تیم 
ملى کره جنوبى نیز دومین تیــم راه یافته به جام جهانى 
قطر از آسیا لقب گرفت. بعد از اتمام دور هشتم مسابقات 
انتخابى کنفدراسیون فوتبال آسیا به معرفى بهترین گلزنان 
پرداخت؛ بر این اســاس، مهدى طارمى، ستاره تیم ملى 
کشــورمان با گلى که در بازى مقابل امارات به ثمر رساند 
تعداد گل هاى خود در این رقابت ها را به عدد 4 رساند تا 
صدرنشین بهترین گلزنان مسابقات انتخابى جام جهانى 
2022 شود. علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملى کشورمان 
هم با به ثمر رساندن 3 گل در رده پنجم رده بندى بهترین 

گلزنان ایستاد.

طارمى بهترین گلزن شد

03

05

نیما میرزازاد، گلر سپاهان قبل از شروع فصل و حتى زودتر 
از «کریســتوفر کنت» با طالیى پوشان قرارداد بست؛ با این 
حال، میرزازاد در سپاهان تبدیل به بازیکن نیمکت نشین شد 
و نویدکیا در 16 هفته گذشته،  در ترکیب اصلى از کنت استفاده 
کرده است. میرزازاد در حال حاضر با پیشنهاد دو باشگاه لیگ 
برترى مواجه شده است و بى میل نیست که سپاهان را ترك 
کند. البته اینکه او به صورت قرضى یا قطعى از سپاهان جدا 

شود، هنوز مشخص نشده است.

آنطور که شــنیده ایم صالح حردانى، بازیکن ملى پوش تیم 
فوالد خوزســتان مد نظر فرهاد مجیدى سرمربى استقالل 
است و در این مدت، باشگاه استقالل مذاکرات مختلفى را با 
مدیران فوالد براى جذب این بازیکن داشته و  با توجه به این 
مذاکرات به نظر مى رسد در نهایت مدیران باشگاه فوالد به 
خروج حردانى از این باشگاه رضایت  بدهند. هر چند روز گذشته 
مدیرعامل فوالد خبر فسخ قرارداد این بازیکن را تکذیب کرد 
اما گفته مى شــود حردانى به زودى به طور رسمى به جمع 

آبى پوشان پایتخت مى پیوندد.

احتمال جدایى گلر سپاهان

ستاره ملى پوش
 استقاللى مى شود؟

عدم استفاده از سیاوش یزدانى در کنار محمد حسین 
کنعانى زادگان در روزى که شجاع خلیل زاده دو اخطاره 
بود موجب نقدهایى علیه اســکوچیچ، ســرمربى تیم 

ملى شد.
ترجیح اسکوچیچ بر این بود امید نورافکن در کنار محمد 
حسین کنعانى زادگان اســتفاده کند و در دقایق پایانى 
بازى بود که ســیاوش یزدانى به جاى میالد محمدى 
وارد میدان شد تا در کنار محمد حسین کنعانى زادگان 
بازى کند و امید نورافکن به پست تخصصى اش برگردد. 
یعنى مدافع چپ. بازى در پست دفاع میانى پست غیر 
تخصصى امید نورافکن بود، البته این بازیکن بازى در 

پست هافبک دفاعى را هم تخصص دارد.
برخى از این تصمیم اسکوچیچ برافروخته شدند و این 
طور تعبیر کردند در روزى که سیاوش یزدانى و عارف 
آغاسى روى نیمکت بودند استفاده از امید نورافکن در 
پســت غیر تخصصى بدین معنى بود که سرمربى تیم 

ملى سیاوش یزدانى و عارف آغاسى را قبول ندارد! قطعا 
این تحلیل قابل احترام است اما نمى تواند صادق باشد 
به این خاطر که اگر سرمربى تیم ملى سیاوش یزدانى 
و عارف آغاسى و... را قبول نداشت آنها را به تیم ملى 
دعوت نمى کرد. از سویى وقتى در جریان بازى سیاوش 
یزدانى را به میدان مى فرستد نشان مى دهد به طور حتم 
روى این بازیکن در بخشــى از بازى حساب باز کرده 
است. در آن دقایقى که حریف روى به ارسال از کناره ها 

و مستقیم آورده بود.
وقتى امید نورافکن در پست دفاع میانى نمایش خوبى 
داشت بدین معنى است که مى تواند در این پست هم 
بازیکن موثرى باشد و ترجیح استفاده اسکوچیچ از این 
بازیکن بخاطــر توانمندى هایش و هم چنین ســبک 
بازى حریف بود و هم چنین شــروع بازیســازى و این 
نباید موجب ناراحتى هیچ کارشناسى شود و نباید براى 
سیاوش یزدانى این ذهنیت به وجود آید که او در پازل 

تاکتیکى سرمربى تیم ملى جایى ندارد.
اســکوچیچ در تمرین تیم ملى پیش از بازى با عراق و 
امارات حتما ترکیب هاى متفاوتــى را آزمایش کرده. 
به خصوص بعد از بازى با عراق از ســیاوش یزدانى در 
کنار محمد حسین کنعانى زادگان استفاده کرده اما در 
بازخورد تمرینات به این نتیجه رسیده که امید نورافکن 
و محمد حســین کنعانــى زادگان زوج هماهنگ ترى 
هســتند. این فقط نتیجه یک تفکر است و اصال بدین 
معنى نیست که ســیاوش یزدانى شایستگى بازى در 
ترکیب تیم ملى را ندارد و عارف آغاسى مدافعى است 
که توانمند نیست. تیم ملى باید ارزیابى شود نه نفرات؛ 
آنچه باید مورد نقد قرار گیرد سبک بازى تیم ملى است؛ 

در دفاع و حمله. 
یک سوال مهم؛ آیا نمایش امید نورافکن در خط دفاعى 
تیم ملى در بازى با امارات بد بود؟ به خصوص که بیشتر 

زمان بازى در نیمه دوم تیم ملى 10 نفره بود.

نمایش ستاره سپاهان در تیم ملى بد بود؟

نورافکن، امید جدید دفاع میانى
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فدراسیون فوتبال عراق با انتشار بیانیه اى اعالم کرد بعد از 
تساوى یک بر یک تیم ملى این کشور با لبنان در دور هشتم 
مسابقات انتخابى جلسه اضطرارى براى تعیین تکلیف آینده 
کادر فنى برگزار مى شود. شــنیده مى شود  حکم برکنارى 
پتروویچ سرمربى تیم ملى عراق صادر شده است. پتروویچ 
بعد از ادووکات هدایت شیرهاى بین النهرین را در ماه گذشته 
برعهده گرفت ولى نتوانســت نتایج مطلوب را کسب کند. 
ماجراى برکنارى پتروویچ بعد از ناکامى در ورزشگاه آزادى 
مقابل تیم ملى ایران استارت خورد. عراق با تساوى مقابل 

لبنان امید صعود به جام جهانى 2022 را از دست داد.

قرار بود اردوى آماده سازى شاگردان مهدى مهدوى کیا نیمه 
اول بهمن ماه برگزار شود که این اتفاق رخ نداد. مهدوى کیا 
چند روز پیش به تهران آمد اما خبرى از برپایى اردوى تیم 
امید نشد در آن سو شنیدیم چیا فوادى، مدیر رسانه اى تیم 
ملى امید هم در اعتراض به بالتکلیفى این تیم و مشخص 
نشــدن تکلیف اردو و شروع تمرینات، اســتعفا کرده و این 
مسئله هم نشان مى دهد که تیم ملى امید کشورمان اصال 
شــرایط خوب و نرمالى ندارد. حاال باید دید آیا فدراسیون 
فوتبال باالخره تکلیــف این تیم و مهدوى کیا را روشــن 

مى کند یا نه؟

تبعات باخت عراق به ایران

تیم امید روى هوا رفت!

بعد از منتفى شدن حضور مظاهرى در فوالد، حاال 
بحث حضور او در ســپاهان دوباره مطرح شده است. 
باشگاه سپاهان روز گذشته با مظاهرى تماس 
گرفته و اعالم کرده که خواهان جذب 

این دروازه بان هستند.
به نوشــته روزنامه «همشهرى»، 
ســرمربى و مدیران باشگاه فوالد 
خوزستان در چند روز گذشته با رشید 
مظاهرى و مدیر برنامه هایش در 
هتل المپیک وارد مذاکره شدند اما 
طرفین به توافقات نهایى دست 
پیدا نکردند تــا به این صورت 
کار پیوســتن این بازیکن به 
جمع شاگردان نکونام منتفى 
شود. برخى سایت هاى خبرى 
نوشتند مظاهرى درخواست هایى 
از اهوازى ها داشته که از نظر کادر فنى فوالد در حیطه 
وظایف بازیکن نبوده و به همین دلیل نکونام قید جذب 
این بازیکن را زده است. این در حالى است که مسئله 
اصلى درخصوص مسائل مالى بوده که درنهایت باعث 

عدم توافق طرفین شده است. 
 بعد از منتفى شــدن حضور مظاهرى در فوالد، حاال 
بحث حضور او در سپاهان دوباره مطرح شده است. 
باشگاه سپاهان با مظاهرى تماس گرفته و اعالم 
کرده که خواهان جذب این دروازه بان است. البته 
ســنگ بزرگى مقابل پاى مظاهرى وجود دارد، 
چون باشگاه اســتقالل حاضر نیست به سادگى 
دروازه بان تیمش را به رقیبى بدهد که یک خطر 
جدى در راه قهرمانى آبى ها محســوب مى شود. 
مظاهرى مذاکرات خودش را با مسئوالن استقالل 
شــروع کرده تا مجیدى و مدیران باشگاه را براى 
حضور قرضى یا قطعى در ســپاهان راضى کند. به 
هر شکل باید دید سرانجام سرنوشت مظاهرى و 
استقالل چه خواهد شــد و این بازیکن سر از چه 
تیمى درخواهد آورد. مظاهرى تا 23بهمن فرصت 
دارد که با تیم هــاى خواهانش مذاکره کند و اگر 
تا آن تاریخ موفق به ترك استقالل نشود تا 
پایان فصل باید در جمع شاگردان 

مجیدى باقى بماند.

بعد از منتفى شدن حض
بحث حضور او در ســپاه
باشگاه سپاهان رو
گرفته و اع
این درو
به نوش
ســرم
خوزست
مظاه
هتل
طر
پی
ک
ج
ش
نوش
اهوازى ها داشته که از از
وظایف بازیکن نبوده و به
این بازیکن را زده است.
اصلى درخصوص مسائل
عدم توافق طرفین شده اس
 بعد از منتفى شــدن حض
بحث حضور او در سپاه
باشگاه سپاهان با مظ
کرده که خواهان جذ
ســنگ بزرگى مقا
چون باشگاه اســتق
دروازه بان تیمش را
جدى در راه قهرمانى
مظاهرى مذاکرات خو
شــروع کرده تا مجید
حضور قرضى یا قطعى
هر شکل باید دید سر
استقالل چه خواهد ش
تیمى درخواهد آورد.

دارد که با تیم هــاى
تا آن تاریخ موف
پپپایان

مظاهرى، شاگرد 
نویدکیا مى شود؟

سامان قدوس؛ مى خواهد در زمین بماند
اخراج صادق محرمى سبب شد سامان قدوس زودتر از حد انتظار زمین را ترك 
کند. سامان قدوس در دو بازى اخیر ایران مقابل عراق و امارات از ابتدا در ترکیب 
قرار گرفت. او مقابل عراق نیز نمایش قابل قبولى داشت اما در دقیقه 78 جاى 
خود را به میالد سرلک داد تا خط هافبک ایران براى حفظ برترى مقابل عراقى ها 

مستحکم تر شود.
قدوس در بازى مقابل امارات نیز فیکس شد و شاید انتظار تعویض شدن در 

نیمه دوم را مى کشید اما اخراج صادق محرمى سبب شد او زودتر 
از حد انتظار تعویض شود. او این بار در دقیقه 54 جاى 

خود را به صالح حردانى داد تا خال سمت راست خط 
دفاعى ایران پر شود.

چهره او هنگام تعویض ناراحت بود و آرام 
آرام به ســمت بیرون زمین حرکت 

کرد. او به اسکوچیچ نزدیک شد و 
پس از دست دادن با او درحالى 
که چهره اى یخى داشت روى 

نبودن او از تعویض نیمکت نشســت و راضى 
نمایان بود.کامــال در چهره اش 

در بازى مقابل لبنان در قدوس پیش تر نیز 
تعویض به جاى نیمکت، دور رفت پس از 
تبلیغاتى رفته بــود و اینگونه پشت تابلوهاى 
تعویض شدن نشان داده بود .ناراحتى خود را از 

این طور که پیداست هافبک برنتفورد انگلیس تعویض شدن را 
دوست نداشته و انتظار حضور نود دقیقه اى در زمین مسابقه را 
دارد. اگرچه قدوس در دو بازى گذشته عملکرد بدى نداشته 

اما باید با تصمیمات مرد اول نیمکت کنار بیاید.

رسانه هاى پرتغالى به بهانه گلزنى دوباره 
طارمى در تیم ملى فوتبال کشورمان از این 

بازیکن تمجید کردند.
سایت آبوال پرتغال در بازتاب خبر پیروزى 
تیم ملى ایران مقابل امارات در انتخابى جام 
جهانى به تمجید از ستاره پورتو پرداخت و 
نوشت: طارمى دوباره گل زد و پیروزى را به 

ایران هدیه داد.
آبوال نوشت که مهره بزرگ این دیدار دوباره 
مهدى طارمى بود. مهاجم پورتو که پیشتر 

مقابل عراق گل زده بــود و ُمهر قطرى ها 
را در پاســپورتش خورده بود و بلیت جام 
جهانى را گرفته بود، در دیدار مقابل امارات 
در دقیقه 44 گلزنى کرد تــا ایران دوباره 

پیروز میدان شود. 
اوجوگو نیز در گزارش خبر خود ویدیویى 
از گل طارمى منتشر کرد و نوشت: طارمى 
دوباره براى ایران گل زد. توپى که به تیر 
خورد و مهدى که با پاى چــپ دروازه  را 

باز کرد.

دروازه بان تیم ملى ایران در سومین بازى متوالى خود موفق به 
ثبت سومین کلین شیت شد.

امیر عابدزاده بعد از مدت ها نیمکت نشینى و با توجه به درخشش 
در تیم باشگاهى خود ســرانجام به ترکیب اصلى تیم ملى راه 
یافت. او در بازى با سوریه جاى بیرانوند را گرفت و توانست در 

جریان پیروزى تیم ملى، دروازه اش را بسته نگه دارد.
عابدزاده هفته گذشته مقابل عراق هم در ترکیب اصلى تیم ملى 
حضور داشت و در شبى که شاگردان اسکوچیچ توانستند صعود 
خود را قطعى کنند، با بسته نگه داشتن دروازه خود، نقش مهمى 

در پیروزى شیرین تیم ملى داشت.
امیر براى ســومین بازى متوالــى در دور نهایى مقدماتى جام 
جهانى 2022 در ترکیب اصلى تیم ملى ایران حضور داشت و 
توانســت در این دیدار هم دروازه خود را بسته نگه داشته و در 

کلین شیت، هت تریک کند.
عابدزاده در برابر امارات مثل دو بازى قبلى کامال قابل اطمینان 
ظاهر شد و روى حمالت ناگهانى حریف و موقعیت هایى که در 
خالل آن به وجود آمد، با واکنش هــاى به موقع، دروازه خود را 

بسته نگه داشت.

مدافع ایرانى الدحیل با بســتن شــدن پنجره نقــل و انتقاالت 
زمستانى بالتکلیف شد.

نشریه «استاد الدوحه» قطر در گزارشى به بسته شدن پنجره نقل 
و انتقاالت زمستانى لیگ ستارگان پرداخت و به خریدهاى جدید 

تیم ها و بازیکنانى که از تیم ها جدا شدند نیز گذرى زد.
رامین رضاییان دو هفته پیش به صورت رســمى از السیلیه جدا 
شد. این بازیکن ایرانى عضو باشگاه الدحیل به صورت قرضى در 
السیلیه بازى مى کرد ولى عملکرد ضعیفش باعث شد تا مسئوالن 

السیلیه قرارداد این بازیکن را فسخ کنند.
جانشین رضاییان در لیست السیلیه پیش از این معرفى شده بود 
و اخمدوف ازبک جانشــین مدافع ایرانى در لیست السیلیه شد. 

مدافع ایرانى چاره اى جز برگشتن به الدحیل نداشت ولى با توجه 
به پر بودن لیســت لژیونرهاى این تیم قطرى آینده رضاییان با 
بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت زمســتانى در لیگ ستارگان 

بالتکلیف شد. 
این اتفاق درحالى رخ داده که در مدتى که باشــگاه السیلیه به 
دنبال فسخ قرارداد با رضاییان بود وى پالسهایى براى بازگشت 
به پرسپولیس داده بود و حتى صحبت هایى هم با کادرفنى این 
تیم انجام داده بود اما بازیکن سابق سرخپوشان بار دیگر درحالى 
که به نظر مى رسد تمایل به بازگشت به لیگ ایران و پرسپولیس 
را دارد باز هم بــا نام این باشــگاه بازار گرمى کــرد و در قطر

ماندنى شد.

بازار گرمى دوباره رضاییان با پرسپولیس

نشریه آلمانى به تمجید از ستاره ایرانى تازه وارد 
باشگاه بایرلورکوزن پرداخت و براى او آینده اى 

درخشان پیش بینى کرد.
نشریه «sueddeutsche» آلمان در گزارشى 
به خرید جدید باشگاه بایرلورکوزن یعنى سردار 

آزمون ستاره تیم ملى کشورمان پرداخت.
این رســانه آلمانى با «تیتر آزمون مى تواند در 
لورکوزن بدرخشــد» به تمجید از خرید جدید 
باشگاه آلمانى پرداخت و براى این بازیکن ایرانى 

آینده درخشانى متصور شد.
نشریه آلمانى نوشت: سردار آزمون بازیکن ملى 
پوش ایرانى با باشگاه بوندسلیگایى قرارداد امضا 
کرد. این بازیکن ایرانــى توانایى انجام کارهاى 
ویژه در زمین را دارد - رزومه او بر اساس موفقیت 

هایش در لیگ برتر روسیه شکل گرفته است.
آزمون بازیکنى مثل مکــس کروزه(مهاجم 33 
ساله وولفسبورگ) است یا خودش گل مى زند 

یا براى بقیه بازیکنان موقعیت سازى مى کند.
نام سردار آزمون ممکن است حلقه مکس کروزه 
را که در آخر هفته خبرهــا را به خود اختصاص 
دهنــد اما ایــن دو بازیکن ممکن اســت نقاط 
مشترکى داشته باشند. هر دو متعلق به دسته اى 
از بازیکنان هستند که در بازى ها با غافلگیرى 
تصمیم مى گیرند. آنها یا خودشان گل مى زنند 
یا مسیر سرنوشت ساز را براى هم تیمى هایشان 

تعیین مى کنند.
هر دو بــه عنوان مهاجمانى بــا اعتماد به نفس 
باال با توپ رابطــه نزدیکى دارند، اما در محوطه 
جریمه زیاده روى نمى کننــد. زمانى که براى 

بازى مناسب باشد مى توانند به سرعت از توپ 
جدا شوند. آزمون هم مانند کروزه بازیکنى است 

که چیز خاصى در مورد خود دارد.
او در ایران بزرگ شــد و در سن 17 سالگى وارد 
فوتبال روسیه شــد و کار خود را با روبین کازان 
آغاز کرد. در 18 ســالگى اولین بازى خود را در 
لیگ برتر روسیه انجام داد. او سه سال پیش به 
زنیت سن پترزبورگ رفت و از آن زمان تاکنون 

سه بار قهرمان روسیه شده است. 
آزمون 60 بازى ملى، بازى در جام جهانى، برنده 
جوایز آقاى گلى فصل و بهترین بازیکن سال را 
در کارنامه اش دارد، اما لیگ برتر روســیه کمى 
از رادار باشــگاه هاى 5 لیگ معتبر اروپا فاصله 
دارد. او عالقه باشگاه هاى مختلف ایتالیایى را 
برانگیخت و شالکه 04 نیز به او عالقه مند شد، اما 
ظاهراً بایرلورکوزن بیشترین تالش را انجام داد و 

موفق به شکار این ستاره ایرانى شد.

تمجید از ستاره ایرانى تازه واردِ لورکوزن

هت تریک بچه عقاب؛ 
مطمئن و قابل اعتماد

واکنش پرتغالى ها 
به درخشش دوباره طارمى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس 
از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 4241 مورخه 1400/08/27 آقاى غالمرضا شفایى نجف آبادى فرزند رجبعلى  
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 31/76 مترمربع قسمتى از پالك 0 فرعى از 6  

اصلى واقع در بخش 12 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/14 -
 1261570/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد - از طرف آفرین میر عباسى /10/200

عضو ستاد کروناى جهاد دانشگاهى تأکید کرد: اطالعات 
میدانى مســتخرج از نتایج تســت هاى مراجعان به مرکز 
تشخیص مولکولى پژوهشــکده معتمد جهاد دانشگاهى 
نه تنها مؤید شروع پیک ششــم  در تهران، بلکه حکایت از 
احتمال بروز و شیوع بسیار سریع، گسترده و وسیع ویروس 
کرونا با شدتى بیش از پیک پنجم را در سطح جامعه دارد که 
مى تواند منجر به ایجاد بحرانى جدى در سطح جامعه گردد.

 دکتر رامین صرامى فروشانى اظهار داشت: اگر چه داده هاى 
تجربى و مشاهدات، بر عوارض بالینى کمتر سویه هاى فعلى 
این ویروس داللت دارند، ولى کم توجهى به آن مى تواند 
موجب مخاطرات جدى هم براى سالمت شهروندان و هم 

سازمان ادارى و اجرایى کشور گردد. 
سازنده اولین کیت تشــخیص مولکولى کووید 19 تأکید 
کرد: به عنوان یک نظر شخصى اعتقاد دارم مهم تر از تعیین 
درصد فراوانى سویه هایى خاص چون اومیکرون در کشور 
و صرف هزینه گزاف در این باب بهتر است توجه متولیان 
نظام ســالمت به غربالگرى هوشــمند و کنترل ناقلین 

معطوف گردد.
وى با توجه به سرایت بســیار باالى ویروس هاى کروناى 
درحال گردش در جامعه، بر بازنگرى مسئولین در سیاست 
بازگشایى مدارس و اماکن عمومى و همچنین توجه مردم 

در اجراى بیش از پیش پروتکل هاى بهداشتى تأکید کرد.

یک اپیدمیولوژیســت تاکید کرد: یکى از مشــکالتى 
که درباره اومیکرون داریــم و خیلى مرا نگران مى کند، 
بحث زمان است. با فرمول هاى معمول ادارى نمى توان 
آن را کنترل کرد. به این صورت که بگوییم پنج شنبه و 
جمعه تعطیل است و شنبه موارد را بررسى کنیم، با این 
شــیوه نمى توان با این اپیدمى مقابله کرد، بلکه نیاز به 
یک نگاه جهادى وجود دارد. به هر حال دشــمن حمله 
کرده و نمى توان گفت که شنبه براى شناسایى و بررسى 
مى آییم. باید توجه کرد که بیمارى با سویه اومیکرون به 
سرعت در حال گسترش است؛ به طورى که به صورت 
متوســط موارد ابتال به صورت هفتگى سه تا پنج برابر 

مى شوند.
دکتر حمید سورى گفت: مهم این نیست که فقط یک 
بیمار را شناسایى کنیم، بلکه مهم این است که در جاى 
جاى کشور خوشه هاى ابتال را تشخیص دهیم. این هم 
ممکن است تا چند روز آینده یا نهایتا یکى دو هفته آینده 
ارزش داشته باشد و بعد از آن ارزشش را از دست مى دهد.

ســورى گفت: مطمئنا طــى دو تا چهار هفتــه آینده 
فراوانى بسترى و مرگ ناشــى از اومیکرون در کشور 
افزایش مى یابد. اگر خــوب کنترل کنیــم مى توانیم 
این افزایــش را کمرنگ تر کنیم و ارتفــاع قله اپیدمى

 را کاهش دهیم. 

اطالعات میدانى 
حاکى از یک بحران جدى است

اومیکرون با فرمول هاى ادارى 
کنترل نمى شود

تهران هم قرمز شد 
   مهـر |بـا شـیوع ناگهانى ویـروس اومیکـرون در 
کشـور و به دنبال آغاز موج ششـم بیمارى، تهران و 41 
شهرسـتان دیگر کشـور به دلیل افزایش موارد بسترى 
کرونایى، در وضعیت قرمـز قرار گرفتند. آخرین نقشـه 
کرونایى نشان مى دهد تهران پایتخت کشور قرمز شده 
است. به نظر مى رسد سـرعت باالى انتقال اومیکرون، 
دلیل اصلى وضعیـت قرمز امروز پایتخت باشـد. پس از 
آن کاهش اسـتفاده از ماسـک و مراقبت هاى بهداشتى 
توسط مردم و عدم تزریق نوبت سوم واکسن کرونا توسط 
بسیارى از مردم از مهم ترین دالیل افزایش ناگهانى آمار 

بسترى است.

حمله اومیکرون به کودکان
   روزنامـه دنیـاى اقتصـاد | مـوارد ابتـال به 
اومیکرون هر روز بیشتر مى شود. این  بار سویه جدید کرونا 
کودکان را هم هدف قرار گرفته است. گزارش ها از برخى 
شهرهاى ایران از جمله قم از افزایش بسترى کودکانى 
با عالئم مشـترك کرونا، آنفلوآنـزا و نـوع اچ وان ان وان 
حکایت دارد. در همین ارتباط ناصر کالنترى، متخصص 
کودکان و اسـتادتمام دانشـگاه علوم پزشـکى دانشگاه 
شهید بهشتى، در برنامه در انتهاى الوند گفت: بخش هاى 
پى آى سى یوى (بخش مراقبت هاى ویژه کودکان) ما پر 

از کودکان مبتال به اومیکرون است.

نحوه آموزش در شهرهاى قرمز 
   مهـر | معـاون آموزشـى وزارت علـوم دربـاره از 
سرگیرى آموزش حضورى دانشگاه ها از ترم بهمن ماه با 
توجه به افزایش شیوع سویه اومیکرون کرونا گفت: قرار 
شد دانشـگاه هاى معین در این خصوص تصمیم گیرى 
کنند چون کرونا ممکن است با شـرایط جدیدى همراه 
شود از این جهت باید با آنها هماهنگى کرد. على خاکى 
صدیق ادامه داد: با توجه به اینکه سویه اومیکرون کرونا 
در نقاط مختلف کشور متفاوت است لذا آموزش در جایى 

که قرمز شود ممکن است الکترونیکى تبدیل شود.

آگهى تغییرات
شرکت صنایع تولیدى دلتا صنعت نایین با مسئولیت محدود به شماره ثبت 688 و شناسه ملى 10980168380 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده 
مورخ 1400/10/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ســکینه وهابى همابادى با پرداخت مبلغ 19200000000 ریال و امیر حسین دوستى صادق آبادى با پرداخت 
مبلغ 5400000000ریال و حدیت دوستى با پرداخت مبلغ 5400000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشــرکه خود را افزایش دادند. سرمایه شرکت از 
مبلغ 30000000000 ریال به مبلغ 60000000000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه بدین شرح اصالح شد:سرمایه شرکت مبلغ 60000000000 
ریال(شصت میلیاردریال) نقدى است که تماما پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفته است. شرکاى شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش 
سرمایه بدین شرح مى باشد: سکینه وهابى همابادى به شماره ملى 1249791081 دارنده مبلغ 38400000000 ریال و امیر حسین دوستى صادق آبادى به کد 
ملى1240107511 دارنده مبلغ 10800000000 ریال و حدیث دوستى به کد ملى 1240155883 دارنده مبلغ 10800000000ریال سهم الشرکه. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نایین (1270769)

آگهى تغییرات
شرکت پیام صنعت فوالد سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 37110 و شناسه 
ملى 10260546633 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1400/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : * موسسه حسابرسى و خدمات مدیریت نو 
اندیشان به شناسه ملى 10100200524 به ســمت بازرس اصلى و سمیه سیادت به 
شماره ملى 0067051499 به ســمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب 
گردیدند . * 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 (1271340)

آگهى تغییرات
شرکت برنا پالستیک ســپاهان سهامى 
خاص به شماره ثبت 2974 و شناسه ملى 
10260232182 به استناد صورتجلسه 
مجمــع عمومى عادى بطور فــوق العاده 
مــورخ 1400/09/17 تصمیمــات ذیل 
اتخاذ شــد : حیدر فرهادى به شماره ملى 
0056913532 و حمیــد رضا فرهادى 
به شــماره ملى 1229700927 و بتول 
قربانى پور به شماره ملى 1229240357 
به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى 
مدت دوسال انتخاب گردیدند. امید بازیار 
به شماره ملى 5100068663 به سمت 
بازرس اصلى و ناصر عباســى به شماره 
1159839549 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یکســال 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 موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1271331)

آگهى تغییرات
شــرکت برنا پالســتیک ســپاهان 
سهامى خاص به شــماره ثبت 2974 
و شناســه ملــى 10260232182 به 
اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره 
مــورخ 1400/09/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : حیــدر فرهــادى کدملى 
0056913532 به ســمت مدیر عامل 
و عضو هیات مدیــره -بتول قربانى پور 
کدملى 1229240357 به سمت رئیس 
هیات مدیره -حمید رضا فرهادى کدملى 
1229700927 به سمت نایب رئیس 
هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
و اوراق عادى شــرکت بــا دو امضاء از 
ســه امضاء اعضاء هیات مدیره همراه 
با مهر شــرکت معتبر است. مدیر عامل 
مجرى مصوبات هیــات مدیره خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 
اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1271337)

آگهى تغییرات
شــرکت کیمیا نوین رازى شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبت 1380 و شناسه ملى 
10840077787 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1400/10/25 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد 
: علیرضا ترابى ســیاه بومى به شــماره ملى 
5410139666و زهرا آقــا بابائى مبارکه به 
شــماره ملــى 5419156989و محمد رضا 
آقابابائى به شــماره ملى 5419145723به 
ســمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت 
دو ســال انتخاب گردیدند صدیقه شهیدى 
دهکردى به شــماره ملى 1282726048 به 
سمت بازرس اصلى و مهدى توکلى به شماره 
ملى 1292759895 به ســمت بازرس على 
البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامــه نصف جهان جهت نشــرآگهى ها و 
دعوت نامه هاى شرکت انتخاب شد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسســات غیرتجارى شهرضا 

(1271349)

آگهى تغییرات 
شرکت نیک آب سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 47147 و شناسه ملى 10260652310 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شعبه 
شرکت به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران 
، بخش مرکزى ، شهر تهران، محله پونک جنوبى 
، کوچه 16 مترى اول ، کوچه شــکوفه سوم شرقى 
، پالك 11 ، طبقه دوم کدپســتى 1476734843 
با مدیریت صابرعلى اشــرف ســامانى به کدملى 
4623639010 افتتاح گردید. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1271330)

آگهى تغییرات 
شــرکت پیــام صنعت فوالد ســپاهان شــرکت 
ســهامى خاص به شــماره ثبت 37110 و شناسه 
ملى 10260546633 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1400/07/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * سرمایه شرکت از مبلغ 
105000000000ریال به مبلغ 174899998000 
ریال از محل ازریابى دارایى شرکت و از طریق افزایش 
تعداد سهام افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح 
ذیل اصالح شــد ماده 5 اصالحى : سرمایه شرکت 
مبلــغ 174899998000 ریال نقدى منقســم به 
49971428 سهم 3500 ریالى بانام عادى مى باشد 
که تماما پرداخت شده اســت. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1271343)

تاسیس
شرکت با مسئولیت محدود دلدادگان کویر بادرود درتاریخ 1400/10/07 به شماره ثبت 381 به 
شناسه ملى 14010645487 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امورات کفن و دفن و تشریفات مراسم ترحیم 
، اعالمیه ترحیم ، عکس ، بنر، تهیه غذا ، تهیه اقالم مورد نیاز سر مزار- شست شوى متوفى ، تهیه 
اقالم غسل و تدفین ، اعزام آمبوالنس ، برگزارى مراسم ها ، اعزام روحانى و قارى قرآن- کرایه کلیه 
وسایل مربوط به پذیرایى- اطالع رسانى فورى مراسم هاى ترحیم در قالب فضاى مکتوب و مجازى- 
اعزام دادپزشک- تهیه قبر و سنگ قبر- شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات عمومى و خصوصى و 
اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکها و موسسات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نطنز 
، بخش امام زاده ، شهر بادرود، محله گلســتان ، کوچه حاج آخوند ، بن بست شهیداحسان موثقى 
، پالك 24 ، طبقه همکف کدپســتى 8766165561 سرمایه شــخصیت حقوقى عبارت است از 
مبلغ 5,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشــرکه هر یک از شرکا آقاى محمود عبدلى به شماره 
ملى 1239204582 دارنده 3500000 ریال سهم الشــرکه خانم ندا ملکى بادى به شماره ملى 
1239961200 دارنده 1500000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقاى محمود عبدلى به 
شماره ملى 1239204582 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به 
مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم ندا ملکى بادى به شماره 
ملى 1239961200 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء 
منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه 
کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى بادرود (1271344)

آگهى تغییرات 
شرکت سپاهان کانسار اردستان سهامى خاص به شماره ثبت 63970 و شناسه ملى 14008935775 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/09/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1271341)

روى موج کووید-19

اومیکرون سویه جدید کرونا جهان را فراگرفته است. ویروس 
جهش یافته اى که با ســرعت باالى انتشار رو به گسترش 
است. تجربه کشورهایى که زودتر درگیر پیک جدید کرونا 
شده اند، نشــان مى دهد، با بازگرداندن سریع محدودیت ها 

مى توان تا حدى ارتفاع قله مرگ ها را کم کرد.
ســویه جدید کرونا اوایل دى در آفریقاى جنوبى شناسایى 
شد، میزان کم واکسیناسیون در این کشور که در آن زمان 
کمتر از 26 درصد بود، عامل مهم جهش ویروس کرونا در 
این کشور و پیدایش این سویه جدید است. ویروسى که میزان 
سرایت و انتقال آن بسیار بیشتر از واریانت هاى قبلى ویروس 
کروناست و گســترش آن به صورت تصاعدى در جوامع 

مختلف مشاهده مى شود.
تجربه کشــورهایى که قبل از ایران با این ویروس مواجه 
شدند، نشان مى دهد در کمتر از دو هفته اومیکرون به ویروس 
غالب کرونا در این کشــورها تبدیل شده است و با توجه به 
سرعت و گستره انتشار آن، از نظر میزان مرگ نیز بر خالف 
تصورات اولیه چندان هم کم تلفات نیست و از نظر میزان ابتال 
به مراتب وضعیتى نگران کننده تر از سویه هاى قبلى کرونا 
دارد. اغلب این کشورها از جمله آمریکا با رکوردشکنى مداوم 
میزان مبتالیان روزانه مواجه شده اند و اعدادى باورنکردنى 
از میزان ابتال در این کشورها ثبت شد که از رقم هاى قبلى 
بسیار بیشتر است. در آمریکا، بیشترین میزان ابتال به کرونا در 
یک روز در پیک هاى قبلى به 300 هزار نفر در روز هم نرسید 
اما در همین مدت کوتاه با شیوع اومیکرون رکورد مبتالیان 

روزانه از 890 هزار مبتال عبور کرد.
در دیگر کشورهاى اروپایى و غربى نیز تجربه مشابهى وجود 
دارد. در موارد متعددى سویه اومیکرون رکورد ابتال در یک 
روز را نسبت به پیک هاى قبلى شکســته است. در منطقه 
مدیترانه شرقى سازمان بهداشت جهانى، که ایران نیز جزو 
آن است، ترکیه بیشترین میزان ابتال و رشد صعودى موارد 
ابتال به کرونا را همزمان با انتشار گسترده سویه اومیکرون 
تجربه مى کند. ترکیه با ابتالى روزانه حدود 88 هزار نفر در 
رتبه هشتم دنیا قرار گرفته است و نمودار رشد کرونا در این 
کشور رشد انفجارى و شکست رکورد موارد ابتال در روز را 
نسبت به پیک هاى قبلى کرونا نشان مى دهد، به طورى که 
رکورد قبلى موارد ابتالى روزانه شناسایى شده کرونا در این 

کشور حدود 61 هزار نفر اما در همین مدت کوتاه یک ماهه، 
میزان ابتال به کرونا در یک روز رکــورد 94 هزار نفر را هم 
درنوردیده است. در حالى که از نظر پوشش واکسیناسیون با 
یک رتبه پایین تر از ایران، 68 درصد مردم این کشور یک دز 

واکسن کرونا و 62 درصد هر دو دز را زده اند.
ویروس اومیکرون این بار بر خالف سویه هاى قبلى، کودکان 
را هم نشانه گرفته است، شــمار کودکان مبتال به کرونا در 
ســویه جدید در دنیا رو به افزایش است و نشانه هاى آن در 
ایران نیز دیده مى شود. در حالى که در بسیارى از کشورها 
از جمله ایران، هنوز کودکان زیر 12 سال واکسن نزده اند، 
این در شرایطى اســت که تصورات اولیه مبنى بر کم خطر 
بودن اومیکرون، مردم و مسئوالن را به سمت ساده انگارى 
و سهل گیرى در برابر این ســویه جدید هدایت کرده است 
و  به اشتباه خطر اومیکرون ســاده و اندك گرفته مى شود 

حتى هشــدارهاى گاه و بى گاه وزارت بهداشت نیز جدى 
گرفته نمى شود.

از نظر میــزان ابتال به مراتب وضعیتى نگــران کننده تر از 
ســویه هاى قبلى کرونا دارد. اغلب این کشــورها از جمله 
آمریکا با رکوردشکنى مداوم میزان مبتالیان مواجه شده اند.

آمادگى براى مواجهه با ســویه جدید در بین کادر درمان و 
بیمارستانها نیز مانند گذشته نیســت. پزشکان و پرستاران 
خسته از دو سال ایســتادگى و فداکارى و البته مشکالت 
معیشتى خسته شده اند و داغدار همکاران شهیدشان هستند. 
اما میزان ورود مبتالیان کرونا با ســویه جدید در اغلب این 
بیمارستانها به شدت رو به افزایش است و بخش هاى تعطیل 
شده کرونا یک به یک بازگشایى مى شوند اما هنوز خبرى 
از اعمال محدودیت ها و اقدامات پیشگیرانه و جدى گرفتن 

پروتکل هاى بهداشتى در سطح جامعه نیست.

در ایران بر اساس آمار رســمى تاکنون بیش از 6 میلیون و 
300 هزار نفر به کرونا مبتال شده و بیش از 132 هزار نفر بر اثر 
بیمارى کووید19 جان خود را از دست داده اند. نمودار موارد 
ابتال به کرونا نیز به وضوح شیب افزایشى موارد ابتال را نشان 
مى دهد که نشانه آشکار ورود به پیک جدید کرونا با سویه 
اومیکرون است و این البته اول کار است. رشدى انفجارى 
در راه اســت که به گفته دکتر مسعود یونسیان، متخصص 
اپیدمیولوژى، تا دو هفته آینده همچنان روند افزایش سریع 

موارد ابتال به کرونا در روز را خواهیم داشت. 
عباس متولیــان متخصص اپیدمیولــوژى در گفت وگو با 
پژوهشــگر ایرنا مى گوید: با توجه به سرایت پذیرى باالى 
سویه اومیکرون و تجربه جهانى ابتال به این ویروس رشد 
انفجارى دارد. سرایت پذیرى این ویروس از سویه هاى قبلى 
آلفا، بتا و دلتاى کرونا خیلى بیشتر است و با شیب خیلى تندى 

تعداد مبتالیان باال مى رود. تا چند روز پیش تعداد مبتالیان 
کرونا در کشور حدود هزار نفر بود اما با ورود سویه اومیکرون 
به کشور تقریبا هر روز هزار نفر به تعداد مبتالیان شناسایى 
شــده اضافه شــد و اکنون به باالى 27 هزار نفر رسیده و 
همچنان رشد انفجارى و تعداد مبتالیان رو به افزایش است.

وى مى افزاید: اکنون بــه طور قطعى مى تــوان گفت در 
هفته هاى آینده تعداد مبتالیان به کرونا و سویه اومیکرون در 
کشور به باالى 100 هزار نفر مى رسد و این امر کامال مسجل 
است. البته این آمار افرادى است که تست مى دهند و تست 
آنها مثبت مى شود. تعداد واقعى مبتالیان بسیار بیشتر و شاید 
10 برابر بیشــتر از این میزان است ضمن اینکه افراد بسیار 
زیادى براى تست مراجعه نمى کنند. با این روند ممکن است 

به جایى برسیم که نتوانیم از همه مبتالیان تست بگیریم.
استاد دانشگاه علوم پزشــکى ایران ادامه مى دهد: گر چه 
درصد میزان کشــندگى این ویروس کمتر از ســویه هاى 
قبلى است اما وقتى ده ها و بیش از صدهزار نفر در روز به این 
ویروس مبتال شوند باالخره حداقل به مرگ روزانه 200 نفر 
هم مى رسیم و احتماال در هفته هاى آینده به این میزان مرگ 
کرونا مى رســیم. این وضعیت کامال اجتناب ناپذیر است و 
متاسفانه روند اقدامات بازدارده و محدودکننده کند است و 

ضرورت دارد سرعت بگیرد.
متولیان ادامه مى دهد: تجربه کشورهاى دیگر از جمله آمریکا 
و انگلیس نشان مى دهد، رکورد موارد ابتال در روز به کرونا 
نسبت به پیک هاى قبلى شکسته شد. علت آن هم سرعت 
باالى ابتالست. به هر حال کشورهایى که سیستم سالمت 
قوى تر و پایدارترى دارند، مى توانند سریعتر تصمیم بگیرند 
و محدودیت ها را برگردانند اما بــا وجودى که برخى از این 
کشورها مثل آلمان سریع محدودیت ها را برگرداندند و 75 
درصد جمعیتشان نیز واکسن زده اند، باز هم با رشد انفجارى 
کرونا مواجه شدند. متخصص اپیدمیولوژى پیشنهاد مى دهد: 
شاید قرنطینه سراسرى در این شــرایط امکانپذیر نباشد و 
شرایط اقتصادى کشور اجازه آن را نمى دهد اما بسیارى از 
محدودیت هایى که در دوره هاى گذشته اعمال شده مانند 
بسته بودن رستوران ها، مدارس، دانشگاه ها، باشگاه ها، مراکز 
تفریحى و دورکارى ادارات امکانپذیر است. این تصمیم باید 

هر چه سریعتر گرفته شود و همین امروز هم دیر است.

رشد اومیکرون انفجارى است

ضرورت بازگشت سریع محدودیت هاى کرونایى 
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01

رئیس مرکز تشــخیص و پیشــگیرى از جرایم سایبرى 
پلیس فتــا ناجا دربــاره کمین کالهبــرداران مجازى و 
ارسال پیامک هاى جعلى سامانه ثنا هشدار داد.سرهنگ 
على محمد رجبى با هشــدار درخصوص «پیامک جعلى 
ابالغ الکترونیک قضایى» اظهارداشــت: اخیرا مجرمان 
سایبرى با جعل آدرس اینترنتى سامانه ثبت نام الکترونیک 
قوه  قضائیه و با ارسال پیامکى از کاربران فضاى مجازى 

کالهبردارى مى کنند.

کالهبردارى با ثنا

03

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه میانگین سن 
اعتیاد در ایران، 24 سال و چند ماه است و این سن اعتیاد در 
دنیا، 19 سال است، گفت : نرخ شیوع اعتیاد در جمعیت فعال 
کشور، 5 درصد است و این نرخ در دنیا باالى 7 درصد است، 
اگرچه وجود یک معتاد هم در ایران زیبنده نیست لیکن اگر 
اقدامات جمهورى اسالمى ایران نبود، وضعیت اعتیاد بدى را 
شاهد بودیم. اسکندر مؤمنى گفت: تالش هایى که از ابتداى 
انقالب در عرصه مبارزه انجام شد، ســتودنى است و نتایج 

خوبى هم به همراه داشته است.

میانگین سن اعتیاد
 24 سال است

یک رفتارشناس اجتماعى گفت: حداقل سن اعتیاد به مواد مخدر در کشور 
14 سال و سن مصرف سیگار 12 سال است و آن هم براساس مناطق 

مختلف کشور متفاوت است.
مجید ابهرى با اشــاره به نادرســت بودن برخى آمار اعالم شده درباره 
آسیب هاى اجتماعى، اظهار کرد: امروز آمار درستى از آسیب هاى اجتماعى 
در جامعه وجود ندارد، مثال درباره آمار خط فقر برخى ها مى گویند 4 میلیون 

تومان است و برخى دیگر اشاره اى به رقم 11 میلیون تومان دارند!
وى افزود: بنده آسیب شــناس اجتماعى هستم و خطاب به کسانى که 
آمار مى دهند مى گویم در موضوعاتى که تخصص ندارید وارد نشــوید، 
مثال نهادى را دیدیم که چگونه اینفلوئنسرها را گرد هم آورد تا بخواهد 
تبلیغ ازدواج کند، آن اینفلوئنســرها که مجرد هستند چگونه مى توانند 

ُمبلغ ازدواج باشند!
این رفتارشــناس اجتماعى با تأکید بر ضرورت ایجاد بانک آسیب هاى 
اجتماعى در کشور، خاطرنشان کرد: امروز ضرورت ایجاد بانک آسیب هاى 
اجتماعى را اعالم مى کنم و این موضوع را طى چندین مقاله و مصاحبه 
در خبرگزارى ها و روزنامه ها مورد تأکید قرار دادم اما متأسفانه کسى توجه 
نکرد. نبود بانک اطالعات آسیب شناسى در کشور مشکالت را دوچندان 
مى کند، یعنى هر کسى باب میل و براساس سلیقه هاى شخصى، آمارى 

از تعداد خودکشى و معتادان اعالم مى کند و این درست نیست.
وى یادآور شد: 22 ســازمان و نهاد در زمینه اعتیاد وظیفه دارند و با این 
وجود هنوز نتوانسته ایم آمار دقیق و روشنى از تعداد معتادان به تفکیک 
نوع زن و مرد و مصرف نوع مواد اعالم کنیم، این آشــفتگى آمار درباره 
مصرف مواد مخدر، جامعه را به سمت اضطراب اجتماعى هدایت مى کند، 

یعنى هرکسى با میل شخصى خود مى آید اعداد و ارقامى را اعالم مى کند 
و نمى داند منبع آن اعداد و ارقام کجاست؟

وى با اشاره به افزایش میزان مصرف مواد مخدر در کشور، عنوان کرد: ما 
افزایش تعداد معتادان در جامعه را براساس حضور آن ها در کمپ ها و دیگر 

مراکز مى بینیم اما به درســتى نمى توان آمارى از میزان مصرف و تعداد 
معتادان کشور ارائه کرد.

وى به یکى از انواع مصارف مواد مخدر در کشور اشاره کرد و گفت: به نظر 
بنده میزان مصرف کنندگان تفریحى و تفننى و یا معتادان، بیش از آمارى 

است که در جامعه در حال چرخیدن است. تا وقتى که تمامى سازمان هاى 
متولى نتوانند بانک اطالعات آسیب هاى اجتماعى در کشور را ایجاد کنند، 

این آمار خیالى و دور از منطق است.
وى به یکى از فواید ایجاد بانک اطالعات آســیب هاى اجتماعى اشاره 
کرد و گفت: این بانک اطالعاتى مى تواند خدمات آمارى را به محققان، 

پژوهشگران و دست اندرکاران ارائه کند و نیاز است ایجاد شود.
ابهرى از اختالف بر سر سن اعتیاد در کشور سخن مى گوید و اذعان دارد: 
بین آسیب شناسان و جرم شناسان اختالف نظر درباره حداقل سن اعتیاد 
وجود دارد، ما مى گوییم حداقل سن اعتیاد 14 سال است اما برخى دیگر 
آن را 17 سال مى دانند. این در حالى است که حتى ما نوزدانى داریم که 
معتاد هستند. بنابراین حداقل سن اعتیاد به مواد مخدر در کشور 14 سال و 
سن مصرف سیگار 12 سال است و آن هم براساس مناطق مختلف کشور 
متفاوت است.در برخى مناطق مرزى و جنوبى کشور، سن ابتال به اعتیاد 

حتى به کمتر از 14 سال نیز مى رسد.
وى اضافه کرد: تا زمانى که مساله ازدواج دائم ساماندهى نشود جامعه 
به طرف بى اخالقى کشیده مى شود. صیغه و ازدواج موقت یک مسأله 
شرعى است که باید زیر نظر کارشناسان مذهبى و دینى صورت بگیرد 
چرا که ممکن اســت یک جوان توان ازدواج دائم را نداشته باشد، یا به 
خاطر صیغه عالقه اى ایجاد و به ازدواج دائم تبدیل شود. اما اینکه فضاى 
مجازى وارد این فضا شده این کار بسیار خطرناك و ضد اخالقى است.باید 
دفاترى زیر نظر دولت، ساماندهى شوند و افراد عالقه مند در آنجا حضور 
یابند و ثبت شود وگرنه به نام ازدواج موقت، کارهاى غیراخالقى در برخى 

شهرها انجام مى شود.

ضرورت ایجاد بانک اطالعاتى آسیب هاى اجتماعى در کشور

آمارسازى در حوزه آسیب ها ممنوع!

عضو کمیسیون اجتماعى در مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به نقش موضوعات اقتصادى در شکل گیرى 
معضالت اجتماعى گفت: نبود آینده روشــن از بهبود 
وضعیت اقتصادى در کنار ناامیدى عاملى بر شــدت 
گیرى آسیب هاى اجتماعى شده است که یکى از آنها 

افزایش مصرف دخانیات در بین جوانان است.
على اصغر عنابســتانى در مورد کاهش سن مصرف 
استعمال دخانیات در کشــور گفت: متاسفانه افزایش 
استعمال دخانیات در کشــور روند فزآینده اى داشته 
اســت اما باید در نظر داشــته باشــیم کــه مصرف 

ســیگار و دخانیات را تا چه اندازه آسیب و ناهنجارى 
اجتماعى تعریف مى  کنند، مصــرف دخانیات یکى از 
ناهنجارى هاى جامعه امروز ما محســوب مى شود در 
صورتى که در بسیارى از کشورهاى دنیا چنین نیست.

نماینده مردم سبزوار، جغتاى، جوین، خوشاب، داورزن 
و ششتمد در مجلس  شــوراى اسالمى افزود: بخشى 
از این ناهنجارى که امروز شــاهد آن هستیم مربوط 
به شرایط نامناسب اقتصادى کشــور است که بهبود 
و ساماندهى شرایط اقتصادى منجر به غفلت از نظام 
فرهنگى و اجتماعى شــده اســت، امیدواریم با حل 

مباحث اقتصادى کشــور شــاهد کاهش معضالت 
اجتماعى باشیم. عنابستانى با اشاره به حل مشکالت 
جوانان در جامعه تاکید کرد: نبود آینده روشن از بهبود 
وضعیت اقتصادى در کنار ناامیدى عاملى بر شــدت 
گیرى آسیب هاى اجتماعى شده است که یکى از آنها 
افزایش مصرف دخانیات در بین جوانان است، باید در 
شــرایط فعلى به دنبال راه حلى براى بهبود وضعیت 
اقتصادى و حل مشــکالت جوانان در جامعه باشیم. 
وى با تاکید به نقش آموزش در کاهش آســیب هاى 
اجتماعى تصریح کرد: براى کاهش آسیب اجتماعى 

باید گام هــاى محکمى در حوزه آموزشــى و تربیتى 
برداریم. 

رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعى 
مجلس شوراى اســالمى در پایان خاطر نشان کرد: 
در حال حاضــر معضالت و آســیب هاى اجتماعى را 
نمى توانیم به صورت موزاییکى و غیر پیوسته حل کنیم 
همه اجزاى جامعه در شــکل گیرى و حل مشکالت 
اجتماعى نقش دارند، در این میان نقش خانواده که بر 
پایه یک زن شکل مى گیرد در حل مشکالت اجتماعى 

بى بدیل اس ت.

چرا مصرف سیگار در بین کودکان و دختران گسترش یافته است؟

رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذارى اقتصاد سالمت 
گفت: حداقل 25 استان از 31 استان کشور نرخ بارورى 
کل زیر حد جایگزینى دارند و این مسئله تهدیدى براى 
جوانى ایران و گویاى سرعت حرکت به سمت سالمندى 

است!
خلیل على محمدزاده در تبیین سیاســت هاى جمعیتى 
و میزان برخى شــاخص هاى جمعیتى در ایران اظهار 
کرد: حداقل 25 استان از 31 استان کشور، نرخ بارورى 
کل زیر حد جایگزینى دارند و این مسئله تهدیدى براى 
جوانى ایران و گویاى سرعت حرکت به سمت سالمندى

 است.
وى با اشاره به دو بخش اساسى در تمدن نوین اسالمى 
تصریح کرد: در بخش ســخت افزارى تمدن ســازى 
هرچقدر هم پیشــروى داشته باشــیم، بدون موفقیت 
در بخش نرم افزارى که همانــا پرداختن به رفتارهاى 
سالم اجتماعى و اصالح سبک زندگى است، پیشرفت 

همه جانبه رخ نخواهد داد.
على محمدزاده اســاس ســبک زندگــى را فرهنگ و 

بن مایه هــاى فرهنــگ را ِخــرد، اخــالق و حقوق 
معرفــى و خاطرنشــان کرد: ســبک زندگــى تمام 
عناصر موجــود در متن زندگــى را در بــر مى گیرد و 
این مســئله در بخشــى زمینه ها، از جمله حیطه هاى 

مربوط بــه ازدواج، خانواده و بــارورى نیازمند اصالح
 اســت؛ به عنوان مثال در حوزه سالمت؛ سزارین سازى 
اکثر زایمان ها و افزایش ســقط جنین هاى غیردرمانى 
و محدودســازى تعداد فرزندان در خانواده ها، اقدامات 
فرهنگى خاص و کمــک و همراهى متخصصان امر را 

مى طلبد.
 رئیــس مرکــز تحقیقــات سیاســت گذارى اقتصاد 
ســالمت همچنین درباره کیفیت بخشیدن به وضعیت 
جمعیتى و هرم ســنى مطلوب جمعیت خاطرنشــان 
کرد: باید نگاهمان به حفظ نماى جوانى در کشور طى 
ســالیان آینده با توسعه زیرســاخت ها در ابعاد مختلف 

باشد. 
این استاد دانشــگاه به بخش هایى از "قانون حمایت از 
خانواده و جوانى جمعیت“ از جمله برخى مانع زدایى ها 
از دشوارى هاى تشــکیل خانواده و تســهیالت براى 
فرزندآورى و فرزندپــرورى و همچنین بیمه نابارورى 
اشاره کرد و ضرورت برخى اصالحات در حوزه جمعیت 

و خانواده را یادآور شد.

جمعیت حداقل 25 استان کشور زیر حد جایگزینى است!

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان در نظر دارد پروژه مشارکتى تولید 
بذر 30 گونه گیاهان دارویى و چند مورد گیاه علوفه اى را در عرصه اى به مساحت حدود 6 هکتار واقع در 
ایستگاه تحقیقات گلپایگان را به شرکت هاى واجد شرایط واگذار نماید، متقاضیان مشارکت مى توانند از 
روزهاى شنبه تا چهارشنبه طى ساعات ادارى و حداکثر تا تاریخ 1400/11/24 با مراجعه به اصفهان، کوى 
امیریه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى اصفهان، دفتر امورحقوقى، ضمن دریافت 

اسناد مزایده، پیشنهاد خود را بر اساس شرایط مندرج در اسناد، به مرکز ارائه نمایند.
شرایط عمومى برگزارى مزایده:

الف) آخرین مهلت تحویل اسناد و ارائه پیشنهاد روز یکشنبه مورخ 1400/11/24 ساعت 12 مى باشد.
ب) عضویت کلیه متقاضیان شــرکت در مزایده، در ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت الزامى 

مى باشد. 
پ) پیشنهادات واصله در روز دوشنبه مورخ 1400/11/25 ساعت 12 در کمیسیون معامالت مرکز 

تحقیقات قرائت و نتیجه در همان روز اعالم مى گردد. 
ت) تلفن تماس و اطالعات بیشتر: 09131341408 آقاى وفانیا 

آگهى تجدید مزایده

م.الف: 1272583

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون 
برگزارى مناقصات و آیین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزارى مناقصه عمومى یک مرحله اى به پیمانکاران 

واجدین شرایط واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان مى توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت و 
حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1400/12/01 در سامانه فوق بارگذارى نمایند و همچنین اسناد 
فیزیکى (پاکت الفـ  ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان - میدان آزادى خیابان مالصدراـ  برق منطقه شش 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه اول دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایى که بعد از مهلت مقرر 

بارگذارى گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 http://tender.tavanir.org.ir  :سایت اینترنتى معامالت توانیر به نشانى

 http://iets.mporg.ir     :سایت اینترنتى پایگاه ملى مناقصات ایران به نشانى
 http://eepdc.ir  :سایت اینترنتى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانى

جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 36685084-031 واحد مناقصات و خرید و جهت آگاهى بیشتر 
در مورد الزامات، اطالعات شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 36692771-031 اداره مهندسى تماس 

حاصل فرمایید.
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021، دفتر ثبت نــام: 88969737-021 و 

85193768-021 تماس حاصل فرمایید. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 

* مناقصه گران جهت به روزرسانى مدارك و فعالیت هاى خود، در ســامانه برون سپارى شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان به نشانى https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. (در صورت هرگونه سوال با شماره 

تلفن 32241153 آقاى امیرانى تماس حاصل فرمایید) 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایى پاکت ها 

براى خود محفوظ مى دارد. 
* شرکت کنندگان در مناقصه مى بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت 
و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمال اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاى کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شــرکت کننده یک نفر با ارائه معرفى نامه) در جلسه بازگشایى پاکات آزاد 
مى باشد.  

* به مدارك، پیشنهادات و نامه هاى فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاى مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب 
اثر داده نخواهد شد. 

* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار مى باشد. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

تعویض پایه هاى تصادفى - نصب استراکچر و پایه هاى مربوط به سیستم روشنایى، نصب پروژکتور و چراغ مربوطه و سیم کشى تهیه و 
نصب و ترمینال و فیوز در محدوده امور منطقه شش شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
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مرضیه زمانى

صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

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

او آفریننــده جهــان اســت و وارث آن.  چــون جهــان از میــان بــرود 
باقــى خواهــد بــود. خداونــد آفریــدگان و روزى دهنــده آنــان ، 
خداوند خورشــید و ماه ، که بــه میــل و اراده او از پى هــم روان اند، 
هــر تــازه اى را کهنــه ســازند و هــر دورى را نزدیــک کننــد. 
روزى بندگان خود را میانشــان تقســیم کرده و آثار و اعمالشــان را 
حساب کرده و شمار نفس هایشان را مى داند و از نگاه هاى دزدیده شان 

موال على (ع)آگاه است و هر راز را، که در سینه نهفته اند، مى داند.
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 فراخوان مناقصه عمومى 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.   

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/11/13  مى باشد.

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهاى الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینى، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 

تلفن:8-36680030-031،  اتاق (292) 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس:021-41934
4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها، در ســایت ســامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت نام / پروفایل /
 تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

شرکت آب  و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمینمبلغ برآوردموضوع مناقصهردیف
شماره فراخوان 

سامانه ستاد و شماره 
مناقصه

1
عملیات احداث ابنیه ایستگاه پمپاژ فاضالب 

على آباد منطقه برخوار  (یک مرحله اى با 
ارزیابى فشرده )

40,566,853,2532,030,000,0002000001434000059
400-4-203/3

2
حمل و نصب اجراي عملیات اصالح شبکه 

آبرسانی آب شرب روستاهاي دهکرد و علی 
آباد منطقه وردشت شهرستان سمیرم

4,600,436,754230,100,0002000001434000064
400-4-276

3
حمل و نصب و اجراي شبکه آبرسانی آب 
شرب روستاهاي بیده و کره دان از توابع 

بخش پادناي شهرستان سمیرم
5,623,915,379282,200,0002000001434000060

400-4-277

4
حمل و نصب اجراي عملیات لوله گذاري 
شبکه آبرسانی روستاهاي اسالم آباد و 
موروك از توابع شهرستان سمیرم

4,980,788,568250,000,0002000001434000061
400-4-278

اصالح و بازسازي شبکه آبرسانی روستاهاي 5
5,849,045,333292,500,0002000001434000062  شهرستان مبارکه 

400-4-280

6
اصالح شبکه توزیع آب روستاهاى سنگ 
5,440,235,534272,100,0002000001434000063سفید،تیدجان و قودجان منطقه خوانسار

400-4-282

تاریخروزساعتعنوان

1400/11/20چهار شنبه13:00مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه
1400/11/30 شنبه13:00مهلت زمانى ارسال پیشنهاد

1400/12/01یکشنبه 08:00زمان بازگشائى پاکتها

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/11/14

نوبت اولنوبت اول

دانشگاه پیام نور اصفهان به عنوان ششمین دانشگاه باز دنیا 
در راستاى کسب رتبه ها و افتخارات مختلف از جمله کسب 
رتبه اول کیفیت آموزشــى، رتبه هاى تــک رقمى آزمون 
کارشناسى ارشــد، رتبه هاى برتر آزمون هاى استخدامى 
کشورى همواره زبانزد بوده و جزو ده دانشگاه برتر کشور در 
زمینه پژوهشى بر اساس رتبه بندى ISC به شمار مى رود. 
دکتر حسین صلواتى، اکنون ریاست این دانشگاه در اصفهان 
را بر عهده دارد. رشته تحصیلى وى دکتراى شیمى معدنى 
از دانشگاه اصفهان بوده و نزدیک به 30 سال سابقه خدمت 
در دانشگاه پیام نور اصفهان را داشته است. صلواتى از سال 
1371 تا کنون در این دانشگاه مشغول تدریس بوده و حدود 
13 سال است مدیرگروه علوم پایه است. او یکسال و نیم است 
به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان منصوب شده 
است. به بهانه گرامیداشت هفته بزرگداشت مقام زن و براى 
اطالع از اقدامات این دانشگاه براى دانشجویان دختر با دکتر 

صلواتى به گفتگو نشستیم.
به نظر شما نقش یک خانم در خانواده و 

درجامعه چیست؟
زنان نقش مهمــى در خانــواده و جامعه دارنــد، حضرت 
فاطمه(س) به عنوان الگوى زن مســلمان است و همه ما 
ایشان را به عنوان یک زن کامل مى شناسیم. در جمهورى 
اســالمى ایران، از زمان انقالب، نقش زنان پررنگ تر شد و 
تحول بسیار بزرگى ایجاد شد. در این دوران تعداد زنان باسواد و 
شاغل در قسمت هاى مختلف بسیار زیاد شده است به طورى 
که  آمار تحصیل زنان از ابتداى انقالب تا کنون عدد باالیى 
است چون اهمیتى که جمهورى اسالمى براى زنان و دختران  
قائل مى باشد بسیار زیاد است و ما خشنودیم که مى توانیم 

خدمت ناچیزى به زنان و دختران سرزمینمان کنیم.

طى چند سال اخیر در دانشگاه پیام نور 
مرکز اصفهان دانشجویان زن بیشتر 

بوده اند یا مرد؟
مى توانم بگویم که 80 درصد از دانشــجویان ما خانم ها 
هســتند که فعالیت هاى وسیعى در بســیج و کانون هاى 
دانشــگاه دارند و همواره نقش خانم ها نســبت به آقایان 

پررنگ تر است.
چه تسهیالتى براى دانشجویان خانم 

در نظر گرفته اید؟
براى کل دانشجویان تسهیالت و وام هایى با سود بسیارکم 
در نظرگرفته ایم که دانشجویان مى توانند به راحتى از آن 
استفاده کنند و افراد کم بضاعت هم مى توانند به تحصیل 

در مقاطع کارشناسى و کارشناسى ارشد و دکترا ادامه دهند.
در زمینــه فرهنگى و مذهبــى براى 
دانشجویان خانم چه برنامه هایى در 

نظر گرفته اید؟
ما در دانشگاه، یک شــوراى فرهنگى با زیرمجموعه مدیر 
فرهنگى و کارشناس فرهنگى داریم که بحث هاى فرهنگى 
را هدایت مى کند. نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى هم در 
راستاي ایجاد دانشــگاه مؤمن و متعبد و در راستاي تبیین 
ارزش هاي اسالمی و تعمیق آگاهی هاي دینی و اعتقادي 
دانشجویان و دانشگاهیان مباحث هاى فرهنگى را هدایت 
مى کند. انجمن قاف نیز درزمینه شــعرخوانى،گروه هاى 
گردشگرى، بسیج و کانون ها و انجمن هاى اسالمى فعالیت 

دارند. انجمن علمى عطرگل یاس نیز در زمینه هاى قرآن 
خوانى و مسابقات رویش حائز رتبه برتر شده اند.

آیا دانشجویان معلول را نیز حمایت و 
تشویق مى کنید؟

ما دانشــجویان نابینایى داریم که در زمان امتحانات افراد 
کمکى در کنارشان قرار مى گیرند و آنها را به  نزدیک ترین 
مکان براى امتحان هدایت مى کنند. همچنین ما دانشجویان 
کم بضاعت و بى بضاعتى هم داریم که از طریق حمایت ها 
و کمک هاى عدیده نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در 
دانشگاه  که توسط حجت االسالم والمسلمین مکتوبیان 
اداره مى شــود، کمک هاى مادى و معنوى مى شوند. در 
بخش مشاوره دانشگاه نیز خدمات مشاوره اى به مدیریت 
خانم صالحى مقدم، مسئول بخش مشاوره دانشگاه با هزینه 

بسیار اندك و رایگان ارائه مى شود.
 اگر سخن پایانى دارید براى مخاطبان 

ما بفرمایید. 
هدف ما خدمت رسانى به کلیه دانشجویان است، کسانى 
که آینده ســازان این کشور به شــمار مى روند. موفقیت 
جوانان، موفقیت ماست. ما همه شیعه و مسلمان هستیم 
و همانطور که ســردار شهید قاسم ســلیمانى گفته اند ما 
همه ملت امام حســین (ع) هســتیم؛ بنابراین، این ملت 
باید در خدمت امام حسین (ع) و اسالم باشد تا بتوانیم یک 
کشور پیشــرفته را بنیانگذارى کنیم و نسلى با آینده اى 
موفق داشته باشیم. در این راستا باید ارتباطات رسانه ها با 
مسئوالن بیشتر باشد و اگر انتقادى هم هست با ما در میان 
بگذارند تا دست به دست هم بتوانیم رسالتمان را به بهترین 
نحو به سرانجام برسانیم و دانشگاهى موفق و جامعه اى 
سالم و پیشرفته داشته باشیم و بتوانیم الگویى براى دیگر 

کشورها باشیم.

رئیس دانشگاه پیام نور اصفهان:

80 درصد دانشجویان دانشگاه پیام نور 
قائم مقام مدیرکل صداوســیماى اســتان اصفهان دختر هستند 

با اشاره به پیشــینه تاریخى نجف آباد گفت: حضور 
نجف آباد در نمایشگاه بین المللى گردشگرى فرصتى 
مناسب براى معرفى ظرفیت هاى غنى نجف آباد در 

حوزه گردشگرى است.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهردارى 
نجف آباد، دکتر اصغــر آذربایجانى با حضور در غرفه 
شهردارى نجف آباد در پانزدهمین نمایشگاه بین المللى 
گردشگرى و صنایع وابسته، با اشاره به ظرفیت هاى 
گســترده نجف آباد در حوزه گردشگرى، گفت: قطعا 

یکــى از اصول توســعه پایدار 
شــهرهایى که هویت تاریخى 
و فرهنگــى دارنــد توســعه 
گردشگرى اســت که از منابع 
پایــدار درآمدى براى شــهرها 

محسوب مى شوند.
وى با بیان اینکه شهر نجف آباد 
به لحاظ ظرفیت هاى هویتى و 
تاریخى ظرفیت هاى بســیارى 
دارد، خاطرنشان کرد: نجف آباد 
شهرى اســت که قدمت آن به 
زمان صفویه بازمى گردد و اگر در 

راستاى جریان شهرى بسترهاى توسعه گردشگرى و 
احیاى بافت هاى فرسوده و تاریخى در این شهر شکل 
بگیرد،ظرفیت هاى خوبى براى توســعه پایدار شهر 

نجف آباد فراهم خواهد آمد.
قائم مقام مدیرکل صداوســیماى اســتان اصفهان، 
اظهار کرد: حضور در نمایشگاه هایى نظیر پانزدهمین 
نمایشــگاه بین المللى گردشــگرى فرصتى مغتنم 
براى معرفى دســتاوردها و ظرفیت هاى گردشگرى 
شهر نجف آباد اســت که به توســعه پایدار و جذب 
سرمایه گذاران و گردشگران را براى این شهر فراهم 

مى آورد.
وى ادامــه داد: حضــور در نمایشــگاه بین المللى 
گردشــگرى مى تواند نجف آبــاد را تبدیل به مقصد 
گردشگران کند که این موضوع بسترى مناسب براى 
توسعه شهرى و گسترش ظرفیت هاى گردشگرى و 

جذب سرمایه گذاران محسوب مى شود.
آذربایجانى با بیان اینکه یکى از برنامه هاى اختصاصى 
شبکه استانى اصفهان برنامه ســفر به شهرستان ها 
است، تصریح کرد: این برنامه به صورت هفتگى پخش 
مى شــود و فرصت هاى معرفى ظرفیت شهرستانها 

را فراهــم مى کند و مردم مى تواننــد با ظرفیت هاى 
گردشگرى شهرستان ها آشنا بشوند، شهر نجف آباد 
با توجه به ظرفیت هایى که دارد از جمله شــهرهایى 
است که چندین بار در این برنامه به آن پرداخته شده 
است و برنامه هاى رادیویى و برنامه زنده رود از جمله 
ظرفیت هایى است که در خصوص گردشگرى استان 
و شهرستانهایى نظیر نجف آباد مى توان از آن به خوبى 
استفاده کرد و سیاست ما در حوزه گردشگرى معرفى 
شهرستان هاى استان اصفهان براى رونق گردشگرى 

استان است.

قائم مقام مدیرکل صداوسیماى استان اصفهان:

نجف آباد شهرى تاریخى 
با ظرفیت گردشگرى باالست

 (شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران   2000001205000058)
شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد پروژه تعمیرات شبکه آبیارى پادنا را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اى با ارزیابى کیفى 
و با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانى که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت 
 (www.setadiran.ir) می گردد نسبت به دریافت اسناد ارزیابى کیفى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى

و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.
مبلغ برآورد: 69,543,610,455 ریال برآورد بر مبناى فهارس بهاى واحد پایه آبیارى و زهکشى سال 1400 است.

اعتبار پروژه: نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات جارى- عمومى شرکت آب منطقه اى اصفهان است.
شرایط مناقصه گر: مناقصه گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه پنج یا باالتر (یک تا چهار) در رشته آب از سازمان برنامه و 

بودجه و گواهینامه معتبر صالحیت ایمنى از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى باشد.
محل اجراء : استان اصفهان- شهرستان سمیرم، منطقه پادنا، محدوده شبکه آبیارى پادنا و مدت اجراء 12 ماه شمسى است.

نام و نشانی مجري طرح و دستگاه نظارت:
الف)مجري طرح: شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان به نشانی اصفهان- پل خواجو- آبشار اول-ساختمان شماره دو- معاونت  حفاظت و 

بهره بردارى
ب)دستگاه نظارت (مشاور) مهندسین مشاور زایندآب به نشانی اصفهان- خیابان نظر شرقى، جنب تاالر اندیشه شماره 235

تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ ارزیابى کیفى:
کلیه مراحل ارزیابى کیفى و مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد. مناقصه گران جهت شرکت در ارزیابى کیفى مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در آن سامانه مهلت خواهند داشت نسبت به 
دریافت اسناد ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ استعالم ارزیابى کیفى و از طریق همین سامانه اقدام نمایند. مواعد زمانى دریافت اسناد استعالم 
ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ مطابق مواعد زمانى مندرج در سامانه ستاد ایران مى باشد. پس از ارزیابى کیفى و تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران 

دعوتنامه شرکت در مناقصه و اسناد مناقصه از طریق سامانه مذکور در اختیار آنها قرار خواهدگرفت.
نشانى مناقصه گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شرکت آب منطقه اي اصفهان- کدپستى 8164676473 - 

صندوق پستى391 

آگهی تجدید فراخوان ارزیابى کیفى 
مناقصه عمومى یک مرحله اى

م.الف:1271822       امور قراردادهاى شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان

نوبت دومنوبت دوم

در اجراى تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 
ماده 80 قانون اصالح موادى از قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات 
شوراهاى اسالمى کشور، تعرفه عوارض محلى شهردارى خورزوق به 
تصویب شوراى اسالمى شهر و تأیید استاندارى اصفهان رسید و از 

ابتداى سال 1401 اجرا مى گردد. 
این اطالعیه به منزله اعالم قانونى و عمومى عوارض محلى شــهر 

خورزوق مى باشد. 
شهردارى و شوراى اسالمى شهر خورزوق

اطالعیه
شهروندان گرامى شهر خورزوق

م.الف :1272629


