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شیب تند حرکت ایران به سوى سالمندىمشکل بزرگ تردد مردم سجزى به اصفهانروایتى تازه از «هرکول پوآرو» این هفته اکران مى شودمهاجرت 2000 پرستار در سال گذشته میرزازاد؛ نشد آنچه باید مى شد اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

معضل
صندلى هاى خالى 

در رشته هاى 
پزشکى

خرید سیب زمینى در اصفهان آنالین شد
3
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نمایشگاه 
لوازم خانگى به 

دوره بیست و پنجم 
رسید

معاون آموزشى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
گفت: مشکل صندلى هاى خالى دستیارى در چند رشته 

خاص از جمله طب اورژانس، داخلى، بیهوشى و اطفال است 
که رشته هاى مادر وبا اهمیتى نیز هستند اما جاذبه و آینده 

آنها ممکن است جذاب نباشد. ابوالفضل باقرى فرد...

بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگى اصفهان 
از 20 تا 23 بهمن مــاه 1400 میزبان برندهاى 

مطرح فعال در حوزه لوازم خانگى خواهد بود.
این نمایشــگاه که در چهار روز برپا مى شود، 84 
شــرکت فعال در حوزه لوازم خانگى را گرد هم 
جمع کرده تا مخاطبان نمایشــگاه با جدیدترین 

کاالها و محصوالت این بخش آشنا شوند.
نمایشــگاه لوازم خانگى اصفهــان در این دوره 
بیش از 16 هزارمترمربع مساحت دارد و شرایطى 

فراهم آورده تا شرکت هایى...

مراجعه روزانه مراجعه روزانه 220220 کودك به بیمارستان کودکان اصفهان کودك به بیمارستان کودکان اصفهان
بیشتر کودکان مبتال به کرونا در اصفهان بیشتر کودکان مبتال به کرونا در اصفهان 55 تا  تا 1010 ساله هستند ساله هستند
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با محدودیت 3 کیلویى براى هر نفر و تحویل درب منزل؛

مهاجم گاندوها در دو راهى
حسین شــنانى، مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن از چند تیم لیگ  برترى 
پیشــنهاد دارد اما در دوراهى ماندن یا رفتــن از ذوب آهن قرار دارد. 
وینگر 28 ســاله تیم فوتبال ذوب آهن که دومین فصل حضورش در 
ذوب آهن را سپرى مى کند در دوراهى ماندن در گاندوها یا جدایى از 
این تیم قرار دارد و تکلیف او براى نیم فصل دوم لیگ بیســت ویکم 

هنوز مشخص نیست...
8
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

حضور پررنگ مدیریت 
شهرى زرین شهر در 
پانزدهمین نمایشگاه

بین المللى گردشگرى 
تهران

توسعه شهرك هاى صنعتى جدید بر مبناى استفاده از پساب هاست
مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى اصفهان:
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استخدام رشید براى یک مأموریت سختاستخدام رشید براى یک مأموریت سخت

 چرا کنت نتوانست چرا کنت نتوانست

مقام ارشد کمیته علمى مقام ارشد کمیته علمى 
کشورى مقابله با کرونا:کشورى مقابله با کرونا:

کل کشور کانون کل کشور کانون 
اومیکرون شده اومیکرون شده 

استاست
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امام جمعه اصفهان:امام جمعه اصفهان:

ارتباط با روسیه ارتباط با روسیه 
و چین مخالف و چین مخالف 

شعارهاى انقالبى شعارهاى انقالبى 
نیستنیست
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هوتن شکیبا:هوتن شکیبا:

بازى در نقش هاى بازى در نقش هاى 
پرچالش را دوست دارم

شرکت نفت سپاهان در نظر دارد اقالم ذیل را از طریق برگزارى مزایده عمومى به فروش 
برساند

جهت سایر اطالعات و دریافت اســناد مزایده  از روز دوشــنبه مورخ 1400/11/18  
لغایــت چهارشــنبه 1400/11/26  به ســایت شــرکت نفت ســپاهان به آدرس

 www.sepahanoil.com، قسمت مناقصه - مزایده مراجعه گردد.
شرکت نفت سپاهان

آگهى فراخوان مزایده عمومى نوبت اول 

شرح مزایدهشماره مزایدهردیف
فروش حدود 7،000 کیلوگرم ضایعات کارتن11400-017
فروش حدود 144 کیلوگرم ضایعات پودر رنگ21400-018
فروش 177 عدد ضایعات باترى لیفتراك31400-019
فروش حدود 2،150 کیلوگرم ضایعات آلومینیوم41400-020
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رم و شر مپرچ و ش رمپرچ و شر پرچ

شــهردارى حبیب آباد در نظر دارد به اســتناد مصوبه شــماره 26 
مورخ 1400/09/21 شوراى اسالمى شهر حبیب آباد نسبت به بهره بردارى 
پارکینگ ماشین آالت واقع در شهر حبیب آباد، بلوار معلم را از طریق 
آگهى مزایده عمومى به اشخاص حقیقى و حقوقى واجد شرایط واگذار 
نماید لذا  از  واجدین شرایط دعوت مى شود جهت کسب اطالعات بیشتر 
و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت ادارى روز شنبه مورخ 1400/12/07 

به دبیرخانه شهردارى حبیب آباد مراجعه نمایند. 
سعید باقرى - شهردار حبیب آباد 

آگهى مزایده عمومى چاپ اولچاپ اول

م.الف : 1273950

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت رنگ سازى افق اصفهان سهامى خاص 
ثبت شده به شماره 714 دعوت میشود که در ساعت 9 صبح روز یکشنبه اول 
اسفند ماه 1400  در مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده که در محل شرکت 
واقع در شهرك صنعتى سه راهى مبارکه فاز 3 خیابان پنجم پالك  15 تشکیل 

مى گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضاء اصلى هیئت مدیره
2- انتخاب بازرسان اصلى و على البدل 

3- تعیین روزنامه اى که آگهى ها و دعوتنامه هاى شرکت را منتشر نماید
4- هرنوع تصمیمى که در صالحیت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 

باشد

آگهى دعوت

هیئت مدیره شرکت رنگ سازى افق اصفهان - سهامى خاص

شهردارى فوالدشهر به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه 
به پیمانکاران و شرکت هاى داراى مجوز قانونى و واجدالشرایط واگذار نماید. 

پیشنهاددهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مناقصه ها تا آخر وقت ادارى ساعت 14:30 روز سه شنبه 
مورخ 1400/12/03 به سامانه الکترونیکى دولت به نشانى www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

آدرس: فوالدشهر، ابتداى بلوار آیت ا... خامنه اى شهردارى فوالدشهر تلفن: 03152622001 و 03152623013 

حسین ایزدى -شهردار فوالدشهر 

آگهى نوبت اولنوبت اول

م.الف:1274055

نوع موضوعردیف
آگهى

شماره صورتجلسه 
شوراى شهر

مبلغ سپرده شرکت 
مبلغ نامه (ریال)در مناقصه (ریال)
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خرید و نصب مجموعه اسباب بازى هاى پلى اتیلن 
محوطه بازى براساس طرح و مشخصات فنى پیوست 
شامل:  خرید و نصب و بهره بردارى و اخذ تأییدیه هاى 

استاندارد براى 20 مجموعه پلى اتیلن طبق تصویر 
و مشخصات فنى پیوست و 25 سازه تاب کامل با 
نشیمنگاه پلى اتیلن و کلیه متعلقات طبق تصویر 
پیوست و 25 عدد االکلنگ با نشیمنگاه پلى اتیلن 
و متعلقات پیوست و 4000 هزار مترمربع کف پوش 
گرانول تخت hic (ارتفاع سقوط بحرانى) مناسب 

طبق استانداردهاى ملى ایران مربوطه و مشخصات 
فنى پیوست و در صورت اعالم کارفرما تعمیرات 

دستگاه هاى نصب شده سطح شهر

تجدید 
مناقصه

6/00/410
1400/08/181,750,000,00035,000,000,000
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عضو کمیسیون بهداشت مجلس شــوراى اسالمى در 
واکنش به اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش که مدعى 
شده «اومیکرون خطر آنچنانى براى دانش آموزان ندارد» 
گفت: نظر متخصصین این است که سویه اومیکرون هم 
مثل سایر سویه ها خطرناك است. درست نیست عده اى 
بیایند تا این اندازه در خصوص این ویروس کلى صحبت 
کنند! بهتر است به جاى آقاى وزیرآموزش و پرورش خود 
ستاد مقابله با کرونا با استناد به آمار جهانى به افکارعمومى 

در رابطه با اومیکرون توضیح دهد.
سیدمسعود خاتمى گفت: این بحث یک بحث تخصصى 
است. ســویه اومیکرون خطرناك اســت و االن بیشتر 

کشورها گرفتار آن شــدند. نظر متخصصین این است 
که تنها تفاوتش در میزان پایین بودن مرگ و میر است.

او در پاسخ به این سئوال که آیا در مجلس جلسه اى در 
رابطه با رسیدگى به وضعیت شیوع اومیکرون تشکیل شد 
یا خیر خاطرنشان کرد: اتفاقاً ما چندوقت پیش در خصوص 
شیوع اومیکرون هشدارهاى الزم را دادیم اما در نهایت 
نهادى که در این رابطه حرف اول و آخر را مى زند، ستاد 

مقابله با کروناست.
خاتمى در پایان اضافه کرد: ما همان موقع در خصوص 
شیوع اومیکرون و آغاز پیک ششم به ستاد مقابله به کرونا 

هشدار دادیم اما آنها توجهى نکردند.

 دبیرکل خانه پرستار کشور گفت: «در حالى که هم اکنون 
کشــور به جذب حداقل هزار پرستار نیاز دارد، در یکسال 
گذشته حدود 2000 پرســتار از کشور مهاجرت کردند.» 
محمد شریفى مقدم افزود: «در کشور پس از اوج گیرى 
کرونا هیچ گونه استخدامى انجام نشده و تنها جذب نیرو 
89 روزه صورت گرفت که قراردادهــاى آنها به مرور با 
طوالنى شدن روند کرونا تمدید شد. به دنبال این اتفاقات 
امروز ما در دنیا بیشــترین آمار جانباختگان پرستارى در 
دوران کرونا را داریم.»تبدیل وضعیت و برچیده شــدن 
تمام شرکت هاى واســطه پیمانکارى یکى از مهمترین 
خواسته هاى صنفى پرستاران است. این در حالى است که 

علیرغم توصیه هاى دوساله و مؤکد مقام معظم رهبرى، 
همچنان شاهد حضور پرستاران شرکتى با چندین قرارداد 
متفاوت و دریافتى هاى غیر عادالنه در کادر درمان هستیم.
وزیر بهداشت آذرماه امســال از پیگیرى جدى وضعیت 
پرستاران 89 روزه از سوى معاونت توسعه وزارت بهداشت 
خبر داد؛ با این حال، تاکنون در این خصوص اقدام مؤثرى 
انجام نشده اســت. دبیرکل خانه پرســتارى مى گوید: 
«وزارت بهداشت همیشه وعده داده است، آخرین آزمونى 
که براى استخدام پرستاران انجام شد 39 هزار نفر پذیرش 
و از این تعداد تنها حدود 10 درصد کادر پرستارى جذب 

شدند که رقم بسیار کمى بود.»

درباره اومیکرون 
هشدار دادیم، گوش نکردند

مهاجرت 2000 پرستار
 در سال گذشته

گران ترین هاى 
ایران خودرو 

  تجارت نیوز| ایــران خــودرو قیمــت 
محصوالت خــود در بهمن را منتشــر کرد. بر 
اساس قیمت هاى اعالمى، دنا پالس توربو شارژ 
بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرد؛ قیمت این 
خودرو به بیش از 345 میلیون تومان رسید. این 
در حالى است که در بازار این خودرو 478 میلیون 
تومان قیمت خورده است. قیمت تارا اتوماتیک 
نیز در حالى  415 میلیون تومان اعالم شد که در 
بازار آزاد 715 میلیون تومان معامله مى شود؛ یعنى 

تفاوت قیمت 300 میلیون تومانى!

مسابقات کونگ فو طالب 
کونگ  مســابقات    خبرگزارى حوزه|
فو ششمین جشــنواره فرهنگى ورزشى طالب 
حوزه علمیه قم با شرکت 50 مبارز در 7 وزن و در 
باشگاه شهداى گمنام شهرك مهدیه برگزار شد. 
حامد خواجه وند، مسئول برگزارى این مسابقات 
اظهارکرد: در این دوره 50 مبارز در 7 وزن در سطح 
باالى فنى با یکدیگر به مبارزه پرداختند. وى به 
باال بودن سطح فنى مســابقات و داورى در این 

بازى ها اشاره کرد.

پخش 200 فیلم در نوروز 
سعید شــیخ زاده، مدیر دوبالژ و    ایسنا|
مجرى تلویزیون از دوبله آثار خارجى اعم از فیلم 
و سریال و انیمیشن براى نوروز 1401 خبر داد و با 
بیان اینکه بیش از 200 فیلم، سریال و انیمیشن 
براى پخش نوروز دوبله خواهند شد، توضیح داد:  
از آثار هالیوودى گرفته تــا بالیوود و گاهى فیلم 
کره اى و فرانسوى هم میان آنها دیده مى شود. 

واردات سیب زمینى
 از پاکستان؟ 

  ایلنا| رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران 
خاطر نشــان کرد:  اگر وزارت کشــاورزى براى 
متعادل کــردن بــازار اقدامى نکنــد اتحادیه 
بارفروشان از پاکستان 20 هزار تن سیب زمینى 
وارد خواهــد کــرد و قیمت ســیب زمینى را به 
کیلویى 3 تا 4 هزار تومان خواهیم رساند چراکه 
نمى خواهیم کنترل بازار در دســت چند صد نفر 

باشد.

آماده هجوم ملخ 
یکى از موضوعات مهمــى که اواخر    پانا|
هر ســال فضاى نگرانى کشــاورزان را فراهم 
مى کند هجوم ملخ هاست، آن هم در شرایطى که 
کشاورزان عموماً در مرحله کاشت محصوالتشان 
هستند. شــاهپور عالیى مقدم، رئیس سازمان 
حفظ نباتات کشــور اظهار کرد: بارندگى هایى 
که در جنوب کشور رخ داد و سیالب هایى که در 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و جنوب 
کرمان رخ داده است و تغییرات اقلیم در کشورهاى 
همسایه از جمله جنوب شرق عربستان و عمان و 
همچنین باران هاى سیل آســا باعث شده است 
موضوع طغیان ملخ ها در استان هاى جنوبى ایران 

وجود داشته باشد.

بازگشت مردان آهنین  
مســابقات    خبرگزارى صداوسیما|
مردان آهنین بعد از وقفه چند ساله در نوروز 1401 
از تلویزیون پخش مى شود. شهرهاى کیش و آمل 
براى فیلمبردارى این مسابقات پیش بینى شده 
است و با توجه به گسترش بیمارى کرونا، هر کدام 
از شهرها که وضعیت خوبى در این زمینه داشته 
باشند به عنوان میزبان مسابقات انتخاب خواهد 
شد.12 فینالیست مسابقات قهرمانى قوى ترین 
مردان ایران که 15 بهمن در تهران برگزار شد و 
شش ورزشکار که داراى رکورد جهانى هستند در 

این رقابت حضور خواهند داشت.

کمپین عراقى ها علیه ایران؟! 
بر اســاس ادعاى برخى رسانه ها،    برترین ها|
شهروندان عراقى در اقدامى عجیب در پى خوددارى 
ایران از تأمین گاز این کشور مطابق قرارداد موجود، 
هشتگ تحریم کاالهاى ایرانى را داغ کردند. کاربران 
با هشتگ «بگذارید فاسد شوند» از شهروندان عراقى 

مى خواهند از خرید کاالهاى ایرانى خوددارى کنند!

ابتالى50 نماینده به کرونا 
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شوراى    ایسنا|
اسالمى گفت: 50 نفر از نمایندگان به بیمارى کرونا 
مبتال شده اند. سید محســن دهنوى در آغاز جلسه 
علنى دیروز (یک شنبه)مجلس شــوراى اسالمى، 
بیان کرد: از آنجا که 50 نفــر از نمایندگان مجلس 
شــوراى اســالمى به بیمارى کرونا مبتال شده اند، 
براى آنان آرزوى بهبودى و سالمتى کامل داریم. به 
دنبال شیوع بیمارى کرونا در بین نمایندگان، جلسات 
علنى سه شنبه و چهارشــنبه هفته گذشته مجلس 
شوراى اسالمى با تصمیم ســتادملى مقابله با کرونا 

برگزار نشد.

ما که از اول گفتیم... 
  انتخاب| «کیهان»، روزنامــه حامى دولت در 
واکنش به اظهارات «رابرت مالى»، نماینده آمریکا 
در امور ایران که گفته بود حتى اگر با ایران به توافق 
هم برســیم نمى توانیم در باره برخورد دولت بعدى 
آمریکا با این توافق تضمین بدهیم، نوشت که ما که 
از اول گفتیم برجام ُمرده و باید جسدش را دفن کرد تا 

عفونت آن در فضا پراکنده نشود.

فاصله با شکل گیرى توازن 
على شــمخانى، دبیر شــوراى عالى    انتخاب|
امنیت ملى ایران در حســاب شخصى خود در توییتر 
در واکنش به برخى خوش بینى هاى غیر واقع گرایانه 
نسبت به مذاکرات، نوشــت: با وجود پیشرفت هاى 
محدود در مذاکرات وین، هنوز با شکل گیرى توازن 
ضرورى در تعهدات طرفین فاصله داریم. وى تأکید 
کرد: تصمیمات سیاسى در واشــنگتن الزمه ایجاد 
توازن در تعهدات براى دستیابى به توافق خوب است.

مغرضانه است...
  روزنامه جوان| «زایمــان اجبــارى» ترند 
این روزهاى فضاى مجازى و شبکه هاى اجتماعى 
است و برخى چهره ها و رســانه ها هم روى آن مانور 
داده اند. ماجرا به توقف توزیع رایگان اقالم مرتبط با 
پیشگیرى از باردارى و کار گذاشتن اقالم پیشگیرى 
و تشویق به استفاده از آنها در شبکه بهداشتى درمانى 
وابسته به دانشــگاه هاى علوم پزشکى است. طبق 
این بخشــنامه داروهاى جلوگیرى از بــاردارى در 
داروخانه ها و شبکه بهداشــت و کار گذاشتن اقالم 
پیشگیرى، باید با تجویز پزشک باشد. چگونه چنین 
ماجرایى مى تواند به زایمان اجبارى منجر شود؟ اگر 
سرى به داروخانه ها و فروشگاه هاى زنجیره اى بزنید، 
مى بینید همچنان اقالم پیشگیرى از باردارى بى هیچ 
مانعى عرضه مى شود. در چنین شرایطى بدیهى است 
واژه ســازى هایى همچون «زایمان اجبارى» در پى 

اهدافى مغرضانه است.

کرونا به
 شوراى شهر تهران هم زد

نایب رئیس شــوراى شهر تهران گفت که    پانا|
جلسه روز یک شنبه شوراى شهر تهران به زور به حد 
نصاب رسید. در این جلسه برخى از اعضاى شوراى 
شــهر تهران به دلیل ابتال به کرونا در صحن حضور 
نداشــتند. پرویزســروى، نایب رئیس شوراى شهر 
تهران که در غیاب مهدى چمران ریاســت جلسه را 
برعهده داشت در این خصوص گفت: امروز به زور به 
حد نصاب رسیدیم و دست به دعا برداشتیم که یکى از 
اعضا بیاید تا جلسه شروع شود که آقایى مهدى بابایى 

آمدند و جلسه رسمیت پیدا کرد.

خبرخوان

پرده اول
پنج شنبه 16 دى ماه 1400

زنده یادان عباس کلهر و حامد شاه حسینى وارد منطقه 
َعلَم کوه مى شــوند. قصد آنان صعود زمســتانى گرده 
آلمان ها علم کوه به سبک آلپى (سبکبار و سریع) بود. 
روز بعد خود را به پناهگاه 3850مترى سرچال رسانده و 

 یک روز تمام در آنجا استراحت مى کنند.
روز یک شنبه شب اولین بیواك(شب مانى بدون چادر) 
را بر روى گــرده آلمان ها انجام مى دهند و با ســپرى 
کردن دو شب دیگر در آن هواى ســرد و مسیر یخ زده 
روز چهارشــنبه در ارتفاع حدود 4400مترى و در میانه 
دیواره اى عظیم به دلیل ســرمازدگى و افت انرژى در 
خواست امداد و نجات مى کنند. کلهر تا رسیدن نیرو هاى 
امدادى، همنــوردش را رها نمى کند و بــا اینکه توان 
فعالیت داشته، به امید نجات وى کنار بالینش مى ماند تا با 
استفاده از مهارت هاى امدادى و پزشکى کوهستانى اش 
بتواند مانع از بروز مشکالت بعدى شود یا حداقل با تغذیه 
و امکانات موجود بتواند هم طنابش را تا رسیدن نیرو هاى 

امدادى حفظ کند.

پرده دوم
پنج شنبه 23 دى ماه 1400

مقارن ظهر ســه کوهنورد و نجاتگر تیم امداد و نجات 
سازمان هالل احمر با همکارى کمیته جستجو و نجات 
فدراسیون کوهنوردى با بالگرد به ارتفاع 4600مترى قله 
علم کوه منتقل مى شوند و عملیات نجات دو کوهنورد 

بازمانده در گرده آلمان ها را آغاز مى کنند.
آنان کار سخت و تکنیکالى پیش رو دارند زیرا از طرفى 
هواى پایدار و مناسبى در منطقه وجود ندارد و از طرفى 
عملیات نجات کامًال فنى و در نوع خود بى نظیر اســت 
این سه نجاتگر باید از فراز دیواره علم کوه با طناب فرود 

رفته خود را بر بالین مصدومین برسانند.
آنان موفق مى شــوند در همان روز على رغم شــرایط 
دشوار به هر دوى حادثه دیدگان دست یابند که مشاهده 
مى  شــود حامد شاه حسینى درگذشــته و عباس کلهر 
در حالت نیمه هوشیارى و هیپوترمى کامل (یخزدگى 

اندام ها) قرار دارد.
کوهنوردان امدادگر مى گویند ابتــدا مقدارى مایعات و 

خوراکى به عباس کلهر که در آن زمان دچار سرمازدگى 
متوسط شده بوده، داده اند و ســپس با زدن کارگاه فنى 
موجبات صعود او را فراهم کرده و مصدوم توانسته چند 
ساعت براى صعود با ابزار تالش کند. تا اینکه امدادگران 
با توجه به باد و ســرماى شــدید در منطقه و بیهوشى 
عباس کلهر روى طناب، تصمیم به بازگشت به جان پناه 

خرسان مى گیرند.
پس از ساعت ها تالش عباس کلهر نیز به همطناب خود 
پیوسته و دارفانى را وداع مى گوید و تیم امداد در شرایط 
سخت جوى موفق مى شود پس از فیکس کردن اجساد 
در گرده آلمان ها خود را به جان پناه فلزى خرســان در 
ارتفاع 4600مترى علم کوه رسانده اقدام به شب مانى 
کنند تا روز بعد به ادامه عملیات بپردازند غافل از اینکه 
وضیعت جوى تا روزها بهبود نیافته آنان به اجبار شش 

شبانه روز در این جان پناه فلزى اقامت مى کنند تا صبح 
چهارشــنبه 29دى که بار دیگر بالگــرد هالل احمر از 

تهران پرواز مى کند.

پرده سوم
یک شنبه 10 بهمن ماه 1400

ســاعت 8 صبح یک بار دیگر بالگرد سازمان هالل 
احمر برخاسته و این بار هفت کوهنورد و نجاتگر را به 
ارتفاع 4600مترى خرسان علم کوه مى رساند. قصد 

آنها حمل پیکرهاى درگذشتگان گرده آلمان ها بود.
بنا بر شــنیده ها تصمیم این مهم با برپایى جلساتى در 
پشت درهاى بسته انجام شده که به نظر قاطع و سریع 
اتخاذ شده است و به نوعى جامعه کوهنوردى را در حیرت 
فرو برد زیرا شرایط جوى همچنان ناپایدار بود و اهتمام 

به این امر دور از ذهن مى نمود.
تیم زبده هفت نفره در ســه روز موفق شدند فقط پیکر 
زنده یاد عباس کلهر را از گرده آلمان ها بیرون کشــند 
و به دلیل ادامه وضیعت نامناســب جــوى به چندین 
متر باالکشــى و فیکس کردن پیکر حامد شاه حسینى 
بســنده کرده حمــل نهایــى او را به زمــان دیگرى

 موکول کنند .
روز چهارشنبه 13بهمن 1400 با رسیدن پیکر عباس کلهر 
و تیم هفت نفره نجات به وسیله بالگرد به تهران سومین 

پرده از این تراژدى غمبار کوهنوردى به پایان رسید.
به گفته محمد کبادى، سخنگوى سازمان هالل احمر به 
زودى عملیات دیگرى آغاز خواهد شد و پیکر حامد شاه 
حسینى نیز به آغوش خانواده و جامعه کوهنوردى کشور 

بازگردانده خواهد شد.

باز خوانى عملیات بى نظیر نجات براى انتقال 2 کوهنورد به سطح زمین

تراژدى باالى َعَلم کوه 

مسئول شوراى سیاستگذارى ائمه جمعه استان مرکزى گفت: حجت االسالم حسین حاجى لرى، امام جمعه تفرش عزل 
و در چند روز آینده امام جمعه جدید این شهرستان معرفى مى شود.

پنج شنبه گذشته پسرى 11 ساله در جریان رانندگى در جاده تفرش قم و تصادف با یک خودرو پرشیا موجب مرگ سه نفر 
و مجروح شدن چهار نفر شد.

سیدمحمد میرهادى، رئیس شوراى اسالمى روستاى کهک و دو دختر جوان افرادى بوده اند که در این تصادف مرگبار 
جان خود را از دست دادند.

گفتنى است علت این حادثه تجاوز به چپ توسط خودروى سمند اعالم شده است و بنا بر بازنشر مطالبى در فضاى مجازى، 
راننده خودروى سمند، پسر بچه اى 11 ساله، فرزند امام جمعه تفرش بوده است.

حجت االسالم حاجى لرى نهمین امام جمعه تفرش بود که در شهریورماه 99 به امامت جمعه این شهرستان منصوب شد. 

مشاهدات میدانى حاکى از افزایش مجدد قیمت برنج است. افزایشى که نگرانى هاى بسیارى را در سطح جامعه ایجاد 
کرده و این سئوال براى افراد بسیارى پیش آمده که چرا برنج گران شده است؟

اگر چه قیمت برنج ایرانى از ابتداى سال چندین بار دستخوش تغییرات جزیى شده بود، اما شاید بتوان گفت جهش 
اصلى قیمت آن در نیمه دوم سال 1400 و در پاییز و زمستان اتفاق افتاد؛ به طورى که بر اساس مشاهدات میدانى، 
قیمت برنج در پاییز امسال از کیلویى حدوداً 40 هزار تومان به 50 تا 70 هزار تومان و در زمستان نیز به کیلویى حدوداً 

70 تا 90 هزار تومان رسید.
افزایش قیمتى که منجر به حذف این کاالى استراتژیک از سفره برخى خانواده ها شد و این نگرانى را در میان مردم 
ایجاد کرد که چگونه قرار است برنج مورد نیاز خود را با قیمت هر کیلو 80 هزار تومان خریدارى کنند، در حالى که 

حتى یارانه 45هزار و500 تومانى آنها کفاف خرید یک کیلو برنج را هم نمى دهد.
اگر چه طى این مدت کارشناسان دالیل متعددى براى افزایش قیمت برنج مطرح کرده اند، مثًال اینکه خشکسالى 
باعث کاهش 20 درصدى تولید برنج شده است و دالالن از شرایط پیش آمده سوء استفاده مى کنند و یا اینکه به 
دلیل کمبود برنج خارجى در بازار، قیمت برنج ایرانى باال رفته است اما در نهایت سئوال اصلى که در اینجا مطرح 
مى شود این است که چطور به برنج 80 هزارتومانى رسیدیم و اگر قرار است خشکسالى و دالالن و... به راحتى بازار 

را تغییر دهند و تهدیدى براى قوت غالب مردم باشند، پس اساساً نقش دستگاه هاى متولى در این میان کجاست؟ 

عزل یک امام جمعه 
در پى اقدام مرگبار فرزندش

چطور به برنج
 80 هزار تومانى رسیدیم؟

اگر حداقل دریافتى یک کارگر در ســال 1400 
را حدود چهــار میلیــون و 200 هــزار تومان 
و حداقل دریافتى یک کارمند در ســال جارى 
را پنج میلیــون تومان در نظــر بگیریم، با یک 
ضرب و تقسیم ســاده مى توان فهمید که یک 
کارگر براى خرید ارزان ترین مســکن نوساز در 
محله هاى جنوبى تهران باید 17 سال و سه ماه و 
یک کارمند باید 14 سال و 6 ماه تمام حقوق خود 
را پس انداز کند و هیچ خرجى هم نداشته باشد تا 

بتواند در شهر تهران یک مسکن تهیه کند.

افزایش شــدید قیمت مســکن در چند سال 
گذشــته فقــط مربوط بــه تهران نیســت و 
در ســال هاى اخیر در بســیارى از شهرهاى 
دیگر کشــور نیز شاهد رشــد افسارگسیخته 
نرخ مســکن بوده ایم و این مسئله باعث شده 
اســت که نه تنها تداوم حضور در طرح مسکن 
ملى براى اقشــار کم درآمد جامعه به شــدت 
دشوار باشد، بلکه اساســًا خانه دار شدن براى 
دهک هاى درآمدى پاییــن جامعه غیرممکن

 به نظر برسد. 

 افغانستان حقابه هامون را با سد کمال خان منحرف کرد و به شوره زارهاى  گودزره  
ریخت .

روز 29 دى ماه یک خبرگزارى افغان به نقل از یک مقام سفارت ایران در کابل اعالم 
کرد که طالبان دریچه هاى سد کمال خان را به سمت ایران باز کرد و آب هیرمند به 
سوى هامون حرکت کرد. در این روز سید حسن مرتضوى، معاون سفارت ایران در 
کابل از باز شدن دریچه هاى بند سد کمال خان توسط افغانستان و جارى شدن آب 

به سمت مرزهاى جمهورى اسالمى ایران خبر داد.
وى افزود: با رایزنى هاى ایران با افغانستان در سفر امیرخان متقى، سرپرست وزارت 
خارجه طالبان به تهران و ادامه این مذاکرات با مســئولین طالبان در افغانستان، 

رؤساى این گروه دستور بازگشایى دریچه هاى بند کمال خان را صادر کردند.
اما ساعاتى بعد یک رسانه افغانستانى دیگر با انتشار ویدیویى از سخنگوى وزارت 

آب و برق طالبان این موضوع را تکذیب کرد. 
مردم  اطراف هیرمند در سیستان و بلوچستان به امید جارى شدن آب هیرمند روزها انتظار کشیدند تا مشخص شد صحبت 
مقام طالبان در این باره درست است و هیرمند همچنان خشــک باقى مى ماند. اقدامى که خشم و  عصبانیت مردم شمال 
سیستان و بلوچستان را در پى داشت و آنان تجمع اعتراض آمیزى را نسبت به دریافت حقابه هیرمند در مقابل پایانه مرزى 

میلک برگزار کردند.
حاال هم در این باره زهرا کشورى، خبرنگار حوزه محیط زیست در یک افشاگرى نوشت:   «افغانستان حقابه هامون را با سد 

کمال خان منحرف کرد و به شوره زارهاى  گود زره  ریخت .»

17 سال چیزى نخورید و نخرید 
تا خانه دار شوید!

طالبان حقابه هامون را به شوره زار ریخت!
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پایان سنگ فرش خیابان سپاه
سنگ فرش پیاده راه سازى خیابان سپاه به عنوان آخرین 
بخش پیاده راه دولت خانه صفوى بـا هزینه 180 میلیارد 
ریال بـه پایان رسـید. مدیـر منطقه 3 شـهردارى گفت: 
پیاده رو ها و پیاده راه سازى خیابان سپاه به عنوان آخرین 
بخش پیاده راه دولت خانه صفوى به مسـاحت 6 هزار و 
380 مترمربع با صرف 180 میلیارد ریال سنگ فرش شد. 
حسین کارگر با بیان اینکه حدود 4 هزار و 500 مترمربع 
از مساحت بازار اصفهان همچون بازار رنگرزها، بازارچه 
نوى شرقى، بازار نجار ها و بازار کفاش ها هم بازسازى شده 
گفت: امسال براى ساماندهى بازار اصفهان، اجراى سنگ 
فرش، ایمن سـازى، اجـراى کانال ناکش و سـاماندهى 

تأسیسات شهرى، در دستورکار قرار گرفته است.

جلسات محله محور با 
محوریت استاندار 

استاندار اصفهان گفت: مقرر شـده است جلسات مدون 
و برنامه ریزى شـده با رویکرد محله محور جهت حضور 
استاندار و معاونان اسـتاندار در سطح اصفهان به منظور 
دیدارهاى چهره به چهره و آگاهى از مسائل و مشکالت 
جارى و رایج در بسـتر اجتماع برگزار و در این جلسـات 
مسائل و مشـکالت عمومى احصا و به منظور پیگیرى 

الزم انجام شود.

صنایع ملزم به 
ایجاد فضاى سبز هستند

معاون محیط زیسـت انسـانى اداره کل حفاظت محیط 
زیست اسـتان اصفهان گفت: واحدهاى صنعتى دراین 
منطقه بر اساس قانون هواى پاك ملزم به ایجاد فضاى 
سـبز داخل و خارج شـهرك هاى صنعتى بـه میزان 10 
درصد تا  25 درصد مسـاحت خود هستند.  حمیرا صفى 
قلى افزود: کلیه مجوزهاى صنعتى صادره توسط محیط 
زیست بر اساس ماده 15 هواى پاك،در زمان استقرار در 
شـهرك هاى صنعتى به میزان  10 درصد  مسـاحت  و 
شرکت شهرك ها ى صنعتى به اندازه 15 درصد مساحت 

ملزم به ایجاد فضاى سبز هستند.

هوشمندسازى ناوگان 
تاکسیرانى 

مدیرعامل سـازمان مدیریـت و نظارت بر تاکسـیرانى 
شـهردارى اصفهان با بیان اینکه بهبود وضعیت ناوگان 
تاکسـیرانى در اولویت اسـت، گفت: هوشمندسـازى و 
نوسـازى ناوگان، ارائـه خدمات فرهنگى و تسـهیالت 
رفاهى بـراى رانندگان در دسـتور کار این سـازمان قرار 
دارد. محمـد پـرورش اظهـار کـرد: در صدد هسـتیم با 
کمک اعضاى هیئت مدیره و کارکنان ستادى سازمان 
تاکسیرانى شهردارى اصفهان، گام هاى مؤثرى را در سه 

حوزه برداریم.

برداشت 67 تن گندم
 از مزارع شرق 

مدیر زراعت جهاد کشاورزى استان اصفهان با بیان اینکه 
برآورد مى شود حدود 10 تا 15 هزار کشت گندم در شرق 
اصفهان انجام شـود، گفت: به طورمیانگین از هر هکتار 
کشـت گندم در اسـتان اصفهان 4/5 تن گندم برداشت 
مى شـود. بنابراین حداکثـر 67/5 تن گنـدم زمین هاى 
اصفهان برداشت خواهد شد. پیمان فیروزنیا  افزود: بذر و 
کود شیمیایى مورد نیاز کشاورزان توسط سازمان جهاد 
کشاورزى تأمین شده است؛ بخشى از بذر مورد نیاز کشت 
هم توسط کشاورزان تأمین مى شود. امید است میزان آب 

براى این کشت کافى باشد.

شستشوى مخازن شهرضا
عملیات شستشوى مخزن 10 هزار متر مکعبى شهرضا 
انجام شد. به گزارش روابط عمومى آبفاى شهرضا، این 
عملیات با هـدف ارتقـا پارامترهاى کیفـى آب از جمله 
 hpc کـدورت و بهبود طعـم و همچنین کاهش میـزان
( تعـداد کلنـى هـاى هتروتـروف آب ) بـر اسـاس 
دستورالعمل هاى ابالغى از سوى شرکت مهندسى آب 

و فاضالب کشور، اجرایى شد.

خبر

بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگى اصفهان از 20 تا 
23 بهمن ماه 1400 میزبان برندهاى مطرح فعال در حوزه 

لوازم خانگى خواهد بود.
این نمایشــگاه که در چهار روز برپا مى شود، 84 شرکت 
فعال در حوزه لــوازم خانگى را گرد هــم جمع کرده تا 
مخاطبان نمایشگاه با جدیدترین کاالها و محصوالت 

این بخش آشنا شوند.
نمایشــگاه لوازم خانگى اصفهان در ایــن دوره بیش از 
16 هزارمترمربع مســاحت دارد و شرایطى فراهم آورده 
تا شــرکت هایى از اســتان هاى اصفهان، تهران، البرز، 
آذربایجان شرقى، اردبیل، خوزستان و خراسان رضوى به 

ارائه دستاوردها و توانمندى هاى خود بپردازند.
از جمله محصوالت و کاالهایى که در این نمایشــگاه 
به نمایــش درمى آیند مى توان به لــوازم برقى بزرگ و 
کوچک مانند یخچال، فریزر، ماشین لباسشویى، ماشین 
ظرفشویى، چرخ گوشــت، چرخ خیاطى، آبمیوه گیرى، 

ظروف چینى، ظروف آشپزخانه و... اشاره کرد.
معرفى هر چه بهتر و بیشتر تولیدکنندگان داخلى، کسب 
درآمدهاى ارزى بیشــتر، توســعه صادرات غیرنفتى و 
همچنین توســعه بازار داخلى صنعت لــوازم خانگى از 
مهم ترین اهداف برگزارى بیست و پنجمین نمایشگاه 

لوازم خانگى اصفهان به شمار مى رود.

نماینده ولــى فقیه در اســتان و امام جمعــه اصفهان 
خاطرنشــان کرد: دشــمن براى فریب افکار عمومى 
همکارى تجارى ایران با چین را زیر ســوال مى برد و با 
ذکر این نکته که امام (ره) گفت نه شرقى و نه غربى سعى 
در دروغ پردازى دارد، این در حالى است که امام خمینى 
(ره) فرمودند ملت ایران زیر سلطه شرق و غرب نمى رود 
و بحث معامله و تجارت مطرح نبود، بنابراین ما هیچ گاه 

زیر سلطه محارب و کافر نمى رویم.
آیت ا... سید یوسف طباطبایى نژاد صبح دیروز با حضور 
در صحن علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان تصریح 
کرد: ارتباط امروز ایران با کشــورهایى چون روســیه و 

چین، دلیلى بر مخالفت با شعار انقالبى نه شرق و نه غرب 
نیست، بلکه معنا و مفهوم این شعار انقالب، عدم پذیرش 

سلطه غرب و شرق بر مسلمانان و ملت ایران است.
امام جمعه اصفهان تاکید کرد: حتــى از امام راحل (ره) 
یادگار مانده است که چنانچه آمریکا آدم بشود ما با آن هم 

ارتباط خواهیم داشت.
وى در پایــان بــا آرزوى موفقیــت بــراى اعضــاى 
شــوراى اســالمى شــهر اصفهان در دوره ششــم، 
گفت: شــهرها پیشانى کشــور هســتند و آبادانى آنها 
باعث زیبایى کشــور مى شــود. با تدبیر مراقب زیبایى 

شهر اصفهان باشید.

ارتباط با روسیه و چین مخالف 
شعارهاى انقالبى نیست

نمایشگاه لوازم خانگى به 
دوره بیست و پنجم رسید

نصف جهان مدیر عامل شرکت شهرك هاى صنعتى 
اصفهــان گفت: هدف مــا رفتن به ســمت صنایع با

 فناورى هاى برتر و کــم مصرف در زمینه آب و انرژى 
است. 

محمدجواد بگى در پاسخ به اینکه آیا توسعه شهرك هاى 
جدید با توجه به مشکالت کم آبى در اصفهان در تناقض 
با یکدیگر نیست، اظهار کرد: شهرك هاى صنعتى جدید 
بر سه مبنا ایجاد مى شود و در این زمینه اقدام به خرید 

پساب شهرهاى مجاور کرده ایم.

وى افزود: تا کنون چندین تفاهمنامه اجراى شــبکه 
پساب درون شهرى و ایجاد سیســتم تصفیه خانه و 
استحصال براى 12 شهرك امضا شده است که این 
میزان سرمایه گذارى به ارزش سه هزار میلیارد تومان 

در بازه زمانى پنج ساله انجام مى شود.
بگى تأکید کرد: بــا این اقدامات مــى توانیم نه تنها 
اســتفاده از آب هاى زیرزمینى را به حداقل برسانیم 
بلکه معضل جمع آورى پساب هاى شهرى برطرف 

خواهد شد.

توسعه شهرك هاى صنعتى جدید بر مبناى 
استفاده از پساب هاست

رییس بیمارستان کودکان امام حسین(ع) اصفهان گفت: 
در موج ششم کرونا روزانه بین 200 تا 220 کودك داراى 
عالئم کرونا به این مرکز درمانــى مراجعه مى کنند که 

بیشتر آنها در رده سنى 5 تا 10 سال هستند.
مهرداد معمارزاده افزود: از بین کــودکان داراى عالئم 
کرونا که به بیمارستان امام حسین(ع) اصفهان مراجعه 
مى کنند حدود 20 درصدشان بسترى مى شوند که  زمان 

آن ممکن است کوتاه یا بلندمدت باشد.
وى، بیشترین عالئم کرونا در بین کودکان مراجعه کننده 
به این مرکز درمانى را تب، اسهال، استفراغ و گرفتارى 
قسمت باالى دستگاه تنفســى مانند خروسک عنوان و 
اضافه کرد: اغلب کودکان مراجعه کننده در گروه سنى 5 
تا 10 سال قرار دارند زیرا این گروه سنى به دالیلى مانند 
دریافت نکردن واکسن، استفاده کمتر از ماسک، رفتن به 
بیرون از خانه و داشتن مراقب و پرستار، بیشتر در معرض 

خطر هستند.
این پزشــک متخصص کودکان با بیان اینکه کودکان 
باالى 10 ســال در حال دریافت واکسن کرونا هستند 
و وضعیت بهترى دارند، اظهار داشــت: این بیمارستان، 
کودکان تا 15 سال را پذیرش مى کند و در زمان حاضر 
مشکل خاصى از نظر خدمت رسانى به بیماران یا کمبود 

تخت ندارد.
معمارزاده با اشاره به اینکه در زمان حاضر از حدود 180 
تخت بیمارستان امام حســین(ع) 60 تخت به بیماران 
کرونایى اختصاص یافته است، افزود: یکصد تخت نیز 

به ســایر بیماران تخصیص یافته و حدود 20 تخت نیز 
خالى است.

وى با بیان اینکه از بین کودکان داراى عالئم کرونا 10 
بیمار در بخش اورژانس و 6 بیمار در بخش مراقبت هاى 
ویژه (ICU) تحت درمان هستند، خاطرنشان کرد: میزان 
عمل هاى جراحى را در بیمارستان کاهش داده ایم تا در 
صورت تداوم موج ششم کرونا، تخت هاى دیگرى براى 

بیماران کرونایى اختصاص یابد.
وى با تاکید بر اینکه در ماه بهمن و آغاز موج ششم کرونا 
تاکنون فوت بیمار کرونایى در بیمارستان کودکان امام 
حسین(ع) اصفهان نداشتیم، تصریح کرد: در زمان حاضر 
وضعیت ثابت است اما از خانواده ها درخواست مى کنیم 
از حضور در مراسم خانوادگى، جشــن تولد، عروسى یا 
عزا بشدت پرهیز کنند تا کودکان آنها به ویروس کرونا 

گرفتار نشوند.
معمــارزاده درباره انتشــار فیلمى از اوضــاع اورژانس 
بیمارستان کودکان امام حسین(ع) اصفهان در روزهاى 
اخیر در شبکه هاى اجتماعى نیز توضیح داد: اتفاق خاصى 
در این بخش بیمارســتان نیفتاده بود ، هیچ بیمارى هم 
روى زمین قرار نداشت، باالى هر تخت یک مادر یا همراه 
حضور داشــت و همه چیز هم بر اساس روال معمول در 

حال انجام بود.

رسیدن به قله پیک ششم تا 2 هفته آینده
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان هم گفت: روند 

مراجعات سرپایى ســویه اومیکرون روبه افزایش است 
و احتماًال تا دوهفته دیگر به قله مى رســد، در موج هاى 
قبلى کرونا ماننــد دلتا، کودکان و نوجوانان بســیار کم 
درگیر مى شدند، این در حالى است که حدود 20 درصد 
از مراجعان فعلى به بیمارســتان ها کودکان و نوجوانان 

هستند.
پژمان عقدك درباره روند مراجعه و بســترى مبتالیان 
به اومیکرون در بیمارستان هاى استان، اظهار کرد: آمار 
فعلى مبتالیان مشکوك به کرونا چهار برابر ابتداى ماه 
جارى است همچنین در 24 ساعت منتهى به روز یکشنبه 
چهار هزار و 318 بیمار مشکوك به کرونا شناسایى شدند 

که تست دو هزار و 492 نفر از آنها مثبت بوده است.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان تصریح کرد: 
نزدیک به 40 تا 50 درصد از تســت هاى کاذب منفى، 
مثبت هستند به همین خاطر آمار مراجعات افزایش یافته 
است. همچنین در 15 بهمن ماه چهار مورد فوتى داشتیم 
که یک مورد از آنها مبتالى قطعى به کرونا بود و سه مورد 

دیگر مشکوك به کرونا بودند.
سخنگوى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان اظهار کرد: 
ظرف دو تا سه هفته آینده وارد قله پیک ششم با شیوع 
اومیکرون مى شویم و احتمال دارد پیک هفتم کرونا در 
مرداد یا شهریور ماه آغاز شود. سفرهاى نوروزى از جمله 
عواملى است که آمار مبتالیان را افزایش خواهد داد به 
نحوى که فروکش کردن آن بیــش از زمان معمول به 

زمان احتیاج دارد.

بیشتر کودکان مبتال به کرونا در اصفهان 5 تا 10 ساله هستند

مراجعه روزانه 220 کودك به 
بیمارستان کودکان اصفهان

با توجه به نوسانات اخیر قیمت سیب زمینى و تاکید دولت 
مبنى بر لزوم ثبات قیمت این محصول پرتقاضا، عرضه 

سیب زمینى در میادین و بازارهاى میوه و تره بار آغاز شد.
چند روزى است که قیمت ســیب زمینى رشد فزاینده اى 
داشته به طورى که قیمت هر کیلو آن در خرده فروشى ها 
به 18 و 19 هزار تومان در اصفهان رسیده است. از آنجایى 
که سیب زمینى یکى از کاالهاى پر مصرف خانواده هاست 
این افزایش قیمت تأثیر نامطلوبى روى سبد خرید گذاشته 

است.
در این راستا با توجه به نوسانات اخیر قیمت سیب زمینى و 
تاکید دولت مبنى بر لزوم ثبات قیمت این محصول پر تقاضا 
از امروز عرضه سیب زمینى در میادین و بازارهاى میوه و 
تره بار با قیمت کیلویى 9800  تومان براى تحویل درب 

منازل شهر اصفهان آغاز شد.
معاون بازرگانى سازمان تعاون روستایى استان اصفهان با 
اشاره به طرح تنظیم بازار براى تعادل قیمت سیب زمینى، 
اظهار داشت: با توجه به تغییرات قیمت سیب زمینى در چند 
روز گذشته این کاال به عنوان اقالم تنظیم بازارى در دستور 

کار سازمان تعاون روستایى و شبکه توزیع قرار گرفت.
خدابخش توکلى افزود: شبکه توزیع هوشمندى که قبال 
مرغ منجمد و تخم مرغ را در شبکه بازرگام توزیع مى کردند، 
ســیب زمینى با قیمت 9800 تومان بارگزارى شده و به 
صورت رایگان درب منزل متقاضیانى که از سامانه خرید 

کرده اند،  تحویل داده مى شود.
معاون بازرگانى سازمان تعاون روستایى استان اصفهان با 
بیان نحوه ثبت سفارش گفت: شهروندان با ورود به سامانه 

مى توانند سفارش خرید بدهند و در حال حاضر محدودیت 
3 کیلو ســیب زمینى براى هر نفر در نظر گرفته شده که 

متقاضیان درب منزل دریافت مى کنند.
وى ادامه داد: مبلغ 3 کیلو سیب زمینى به صورت آنالین در 
سامانه پرداخت مى شود ولى هزینه اى براى ارسال وجود 

ندارد و رایگان است.
توکلى تصریح کرد: با توجه به اینکــه عرضه و تقاضا به 
شکلى است که وضعیت بازار را به هم زده بود اولین سامانه 
در تهران راه اندازى و توزیع هوشمند سیب زمینى آغاز شد، 
استان اصفهان بعد از استان تهران، این طرح را در کالنشهر 
اصفهان  پیش بینى کرده و عالوه بر ســامانه هوشمند، 
چند نقطه فیزیکى هم پیش بینى شــده که تشکل هاى 
زیر مجموعه ســازمان تعاون روســتایى در حال توزیع 

سیب زمینى هستند و بازار  از تب و تاب قبلى افتاده است.
معاون بازرگانى سازمان تعاون روستایى استان اصفهان 
افزود: طرح توزیع هوشــمند تا زمان متعادل شدن بازار 
ادامه دارد تا جلوى رشــد بى رویه قیمت در خرده فروشى 

گرفته شود.

خرید سیب زمینى در اصفهان آنالین شد

رئیس کمیســیون عمران، معمارى و شهرســازى 
شوراى اسالمى شــهر اصفهان گفت: «گلوگاه ها» 
یکى از مهم ترین مشکالت بافت تاریخى و فرسوده 
شهر است که براى بازگشــایى آن ها 500 میلیارد 

تومان اعتبار نیاز داریم.
رسول میرباقرى در نطق میان دستور بیست ونهمین 
جلسه علنى شوراى اسالمى شهر با تاکید بر اینکه 
"گلوگاه هــا" یکــى از مهم ترین مشــکالت بافت 

تاریخى و فرسوده شهر است، گفت: اولویت نخست 
شهردارى بازگشایى 155 گلوگاه معادل 23 هزار و 
555 متر مربع، اولویــت دوم 194 گلوگاه و اولویت 

سوم نیز بازگشایى 254 گلوگاه است.
میرباقرى با بیان اینکه براى بازگشایى گلوگاه ها 500 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است، افزود: گاهى بودجه اى 
را براى زیباسازى شهر استفاده مى کنیم، اما حاضر 

نیستیم این بودجه را به محالت محروم ببریم.

شرط بازگشایى 155 گلوگاه شهر 

جشنواره بین المللى تئاتر فجر از مهم ترین جشنواره هاى 
تئاتر ایران است که هرسال در دهه مبارك فجر برگزار 
مى شــود. این جشــنواره اغلب رقابتى بــوده و داراى 
بخش هاى متنوعى مانند بخــش نمایش صحنه اى، 
بین الملــل، نمایش هــاى رادیویــى و بخش نمایش 
خیابانى است.  چهلمین جشنواره بین المللى تئاتر فجر 

از چهاردهم تا بیست وششم بهمن ماه برگزار مى شود.

در میان نمایش هایى که از سراســر کشور به چهلمین 
جشنواره بین المللى تئاتر فجر ارسال شده، نمایش «دکتر 
هاشمیان» به عنوان تنها نماینده تئاتر اصفهان به این 
جشنواره راه یافته است. محمدجواد صرامى، نویسنده و 
کارگردان نمایش دکتر هاشمیان درباره این که نمایش 
دکتر هاشــمیان به عنوان تنها نماینده تئاتر صحنه اى 
اصفهان در جشــنواره بین المللى فجــر حضور دارد به 
ایمنا گفت: اصفهان با این همه هنرمند تحصیل کرده 
تنها یک اثر در جشنواره باشد درحالى که شهرهایى که 
از لحاظ تئاترى با ما قابل مقایسه نیستند با چندین اثر در 
جشنواره حضور دارند؛ از این رو باید آسیب شناسى بسیار 
دقیقى صورت بگیرد. نکته دیگر این اســت که امسال 
نماینده هاى جشنواره استان اصفهان نیز به مرحله نهایى 
جشنواره فجر راه نیافتند و این بســیار آسیب زا بود و به 
نظرم ضربه بزرگى به بدنه تئاتر اســتانى شهرمان وارد 
کرد. حاال اینکه چه شد به اینجا رسیدیم باید از افرادى 

پرسیده شود که جشنواره تئاتر استان را برگزار کردند.

ضربه بزرگى که به تئاتر استان وارد شد

رئیس شوراى شهر سجزى در مورد مشکالتى که عدم 
بهره مندى مسیر این شهر به اصفهان از روشنایى کافى 
ایجاد کرده است، توضیحاتى داد و مطالبات مردم شهر 

سجزى در این زمینه را بیان کرد.  
مرتضــى مظاهرى اظهار کــرد: یکــى از مهمترین 
معضالتى کــه بــراى مردم ســجزى، مســافران 
و همشــهریان شهرســتان کوهپایه وجود دارد، جاده 
ترانزیتى اصفهان به سمت یزد است که از شهرستان 

کوهپایه از سجزى، کوهپایه و تودشک عبور مى کند.
رئیس شوراى شهر سجزى با اشاره به رفت و آمد زیاد 
مردم ســجزى به اصفهان براى تأمین نیازهاى خود 
عنوان کرد: مردم ســجزى بنا به دالیــل اقتصادى و 
بهداشــتى به ناچار باید از این جاده براى تردد به شهر 

اصفهان استفاده کنند.
وى افــزود: این در حالى اســت کــه این جــاده از 

خروجى هاى باغ رضــوان تا ورودى ســجزى فاقد 
روشنایى کافى است و منجر به خسارات جانى و مالى 
براى همشهریان و به طبع آن مسافرانى که از این مسیر 

تردد مى کنند، شده است.
مظاهرى با اشــاره به حوادث زیادى کــه براى مردم 
سجزى در این مســیر اتفاق افتاده اســت، بیان کرد: 
متاسفانه تعدادى از همشــهریان ما در این مسیر جان 
خود را از دســت داده و یا خسارت هاى جانى و مالى به

 آن ها وارد شده است.
وى با اشاره به پیگیرى هایى که شوراى شهر سجزى 
انجام داده و در آخرین مرحله کــه در حضور طغیانى 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى انجام 
شده اســت، گفت: قســمتى از این جاده به مسئوالن 
اصفهان و قسمتى از آن به مسئوالن شهرستان کوهپایه 

مربوط مى شود.

مشکل بزرگ تردد مردم سجزى به اصفهان

ماموران آتش نشانى جسد مرد 25 ساله را از چاه 8 
مترى در محدوده پارك ناژوان اصفهان خارج کردند.
سخنگوى سازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان گفت: با اعالم ایــن حادثه به 
سامانه 115، ماموران ایستگاه هاى هشت و یک به 

محل اعزام شــدند و کالبد بى جان این شهروند که 
یک هفته از فوتش مى گذشت را از عمق 5 مترى این 

چاه خارج کردند.
فرهاد کاوه آهنگران افــزود: پیکر بى جان این مرد 

تحویل عوامل اورژانس و پلیس آگاهى شد.

خارج کردن جسد جوانى از چاه 8 مترى 
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مهران غفوریان بازیگر سینما و تلویزیون در چهلمین جشنواره فیلم فجر با حضور در بین 
اهالى رسانه و عوامل سینما، فیلم هاى این دوره از جشنواره را تماشا کرد و درباره این دوره 
از جشنواره گفت: شکر خدا امسال در زمان برگزارى جشنواره فیلم فجر سر ضبط نیستم، 
سال هاى پیش در بهمن ماه سر صحنه بودم و وقت نمى کردم به تماشاى فیلم ها بیایم 
اما امسال شرایط به نحوى است که مى توانم در روزهاى مختلف براى تماشاى فیلم ها 
به خانه جشنواره بیایم و تا االن از بین فیلم هایى که دیده ام «مرد بازنده»، «برف آخر» 

و «مالقات خصوصى» را دوست داشته ام.
این بازیگر با توجه به نقش متفاوت جواد عزتى در فیلم سینمایى «مرد بازنده» 
بیان کرد: من از دوستان قدیمى جواد عزتى هستم و او را دوست دارم. معتقدم 
که در «مرد بازنده» به خوبى بازى کرده است و امیدوارم که در جشنواره 
امسال توسط هیات محترم داوران دیده شود . کارهاى محمدحسین 
مهدویان را هم دوســت دارم، هنوز فیلم کمدى «شیشلیک» او را 
ندیده ام ولى کارهاى دیگرى که از این کارگردان دیده ام، همیشه 

مورد پسند من بوده است.
این بازیگر درباره ژانرهاى متفاوتى که در چهلمین جشــنواره 
فیلم فجر توسط هیات داوران انتخاب شده است، عنوان کرد: 
در گذشته شاهد حضور فیلم هاى کمدى در بین فیلم هاى راه 
یافته به بخش رقابتى جشنواره فیلم فجر نبودیم، اما در چند 
سال گذشته این اتفاق رقم خورده است و فیلم هاى کمدى 
وارد جشنواره شده اند و من به عنوان بازیگرى که فیلم هاى 
کمدى بازى کرده اســت از اینکه فیلم هاى کمدى داورى و 
قضاوت مى شوند خوشحالم و این اتفاق براى سینماى کمدى 

خوب است.
وى درباره بازى هاى متفاوتش در نقش هاى جدى توضیح داد: 
همه مى دانند که ژانر کمدى، ژانر بسیار سختى است، من که با 
فیلم هاى کمدى شناخته شده ام چند وقتى است که در فیلم هاى 
غیرکمدى بازى مى کنم و این انتخاب خودم بوده و این ایفاى نقش 
در ژانر درام و نقش هاى جدى و غیر کمدى در آینده براى من ادامه 

دار خواهد بود.
غفوریان افزود: این مساله به این معنا نیست که کمدى کار نخواهم کرد، بلکه براى 
بازى در یک نقش کمدى براى من باید شرایط خاصى شکل بگیرد تا قبول کنم در 
آن نقش بازى کنم. من در نقش کمدى تمام مراحل را پشت سر گذاشته ام و دوست 

دارم تجربیات خودم را در نقش هاى متفاوت بیشتر کنم.
این بازیگر درباره مجموعه نمایش خانگى «نیســان آبى» توضیح داد: «نیسان آبى» 
یک فیلم کمدى اجتماعى است و این مجموعه، کمدى باشخصیتى دارد و مخاطب هم 
آن را دوست داشته است، البته باید بگویم هنوز عالقه اى ندارم که درباره «نیسان آبى» 
مصاحبه اى انجام دهم، بلکه قصد دارم بعد از اتمام کار مفصل درباره آن گفتگو کنم. کار 

با منوچهر هادى را دوست دارم و عالقه من به این فیلمساز باعث شد نقش را بپذیرم.
مهران غفوریان در پاسخ به پرسش که تفاوت فعالیت در سریال هاى تلویزیون با شبکه 
نمایش خانگى چیست، مطرح کرد: متاسفم این جمله را به کار مى برم ولى باید بگویم 
که «هر چه پول بدهى، آش بیشترى مى خورى»، منظور من از پول صرفا بحث حقوق 
افراد نیست. هر چقدر که براى باال بردن کیفیت عوامل هزینه شود و افراد حرفه اى جذب 

شوند، نتیجه فیلم بهتر خواهد شد.
وى با اشاره به رویکرد متفاوت صدا و سیما ادامه داد: البته تلویزیون چند وقتى است که 
از نظر من قصد دارد استعدادهاى جدید را وارد صنعت فیلم سازى کند و از عوامل تازه 
نفس براى تولید مجموعه هاى خود استفاده مى کند که من این رویکرد را دوست دارم. 
اینکه یک سریال در تلویزیون توسط مخاطب استقبال مى شود یا نمى شود به تلویزیون 
برنمى گردد، صدا و سیما موقعیتى را فراهم مى کند و عوامل سریال ها باید بتوانند که از 

این فرصت بهره مند شوند.
بازیگر سریال «نیسان آبى» بیان کرد: من مى خواهم شان تلویزیون و همکارانم را حفظ 
کنم و درباره جزییات اینکه چرا از عوامل و بازیگران با سابقه استفاده نمى شود، حرف 
نزنم. افرادى که در سال هاى گذشته بارها آثار موفقى را براى مردم تهیه و تولید کرده اند 

و قطعا با همکارى در هر مجموعه اى رضایت مخاطبان را برآورده مى کنند.
وى افزود: امیدوارم اتفاق هاى خوبى در روند تولید سریال هاى تلویزیونى بیافتد، چون 
معتقدم مردم ما صد در صد تلویزیون را دنبال مى کنند، اما استقبال از پلتفرم  ها با توجه 
به شرایط اقتصادى و خرید اشتراك و بسته هاى اینترنتى شاید به گستردگى تماشاى 
تلویزیون نباشد. مشکالت اقتصادى مردم متاسفانه آنقدر زیاد است که شاید دیدن فیلم 

در پلتفرم ها به صرفه نباشد.
این بازیگر درباره کیفیت سریال هاى نمایش خانگى و تلویزیونى بیان کرد: البته این را هم 
الزم است بگویم که باید از پلتفرم ها تشکر کرد که رنگ و لعاب جدیدى به سریال ها داده 
است. مجموعه هایى در نمایش خانگى تولید شده است که بعضى از آن ها مورد استقبال 
است و برخى هم توقعات را برآورده نکرده است، ولى نباید توقع داشت که تمام فیلم هاى 
نمایش خانگى خوب باشند و از آن طرف سریال هاى تلویزیونى بى کیفیت؛ این اتفاق 

یک امر حرفه اى است که به شرایط و امکانات برمى گردد.

مهران غفوریان:

بازى در نقش هاى
 غیر کمدى را ادامه مى دهم

سریال رمضانى «خوشنام»
 در سراشیبى پایان

«در مدت معلوم2»
 با حضور بازیگر مطرح 
و سرشناس فرانسوى

روایتى تازه از «هرکول پوآرو»
 این هفته اکران مى شود

تصویربردارى مجموعه تلویزیونى «خوشــنام» که بناست در ماه مبارك 
رمضان روانه آنتن شود، در حال حاضر در جاجرود پیگیرى مى شود و تالش 

سازندگان براى به پایان رساندن این سریال در اسفندماه ادامه دارد.
«خوشنام» از حضور بازیگران طنز بهره مى برد اما در فضایى کامال جدى 
روایت مى شود. این سریال موضوع «توبه» را دستمایه خود قرار داده است و 

در فضایى گاه مفرح و گاه درام به این موضوع اخالقى مى پردازد.
سریال «خوشنام» گزینه شــبکه یک ســیما براى پخش در ماه مبارك 

رمضان است.
حمید لوالیى، مهرداد ضیایى، شــهره لرستانى، ســحر ولدبیگى، عباس 
جمشیدى فر و هومن حاجى عبدالهى از جمله بازیگران این سریال هستند.

سریال «خوشنام» به قلم محسن کیایى نوشته شده است و توسط فهیمه 
سلیمانى بازنویسى نهایى روى آن صورت مى گیرد.تهیه کننده این سریال 

نیز احمد زالى است.

بازیگران اصلى فیلم سینمایى«درمدت معلوم2» باحضور «مرى کاترین 
ماسون» بازیگر فرانسوى تکمیل و ازفردا سه شنبه «19 بهمن ماه» کلید 

مى خورد.
ســید محســن جاهد و رویا شــریف تهیه کنندگان این فیلــم کمدى، 
اجتماعى«درمدت معلوم» به دلیل استقبال بسیارزیاد مخاطبین  ترغیب به 
ساخت قسمت دوم این اثرسینمایى شده اند وحاال قراراست سرى دوم این 
فیلم کمدى به کارگردانى رویا شریف که پیش تر یکى از دو تهیه کننده «در 

مدت معلوم» بود تولید شود.
این فیلم کمدى جذاب، «فى المدت المعلوم 2» با نام فارسى « در مدت معلوم 
2» به بررسى معضالت جوانان از سن بلوغ تا رسیدن به سن ازدواج مى پردازد 
و در واقع تلنگرى به مراجع رسمى وغیررســمى است که راه حل مناسب 
ومدونى براساس دین، فرهنگ ونظام براى این گروه سنى ترسیم نکرده اند.

بازیگرانى که حضورشان در این فیلم قطعى شده  است: 
امیرحسین رستمى- مهدى سلطانى سروستانى- صبا گرگین پور- مرى 
کاترین ماسون «بازیگرزن فرانسوى» لیال اوتادى- فریبا متخصص- الهام 
حمیدى- ارســالن قاســمى- مینا جعفرزاده- آرین حبیــب زاده – نیما 
توتونچى – بهنام عباســى- رزا شریف- مجید شــهریارى- فرید ملک 
لو- حمیدعجمــى- اکرم علمدار-مریم بصیرى- حســین میدانى نوش 

آبادى- امیر رمضانى –سحر دانش
در خالصه قصه کمدى این فیلم آمده است: «عههه این دختر خارجیه تو 
تهران چیکار مى کنه؟! یعنى مشکالت جووناى ما، برا اونا هم اینقدر مهم 

و جذاب شده؟!»

فیلم ســینمایى «مرگ بر روى نیل» » جمعه این هفته یازدهم فوریه 
سال 2022 میالدى اکران خواهد شد. «مرگ بر روى نیل» اثرى جنایى 

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

در انگلستان و مصر انجام شد و کار در دسامبر تمام شد.
در خالصه داستان فیلم سینمایى «مرگ بر روى نیل» آمده 
است: کارآگاه هرکول پوارو در سفر به نیل مصر، باید قاتل را 
پیدا کند. او به زودى مى فهمد که قتل با یک مثلث عشــقى 

مرموز ارتباط دارد.
شهرت «کنت برانا» نتیجه کارگردانى نسخه سینمایى چندین 
نمایشنامه از ویلیام شکسپیر از جمله هنرى پنجم(1989) است. 
برانا در این فیلم عالوه بر کارگردانى در نقــش هنرى پنجم نیز به 
عنوان بازیگر ظاهر شد و براى بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین 

کارگردان نامزد جایزه اسکار شد.
فیلم هاى هملت (1996) که او را براى جایزه اســکار بهترین فیلمنامه 
اقتباسى نامزد کرد، درد بیهوده عشــق (2000) و همان طور که شما را 

دوست دارم (2006) از بهترین کارهاى او هستند. 

مهران غفوریان بازیگر سینما و تلویزیون در چ
اهالى رسانه و عوامل سینما، فیلم هاى این دو
از جشنواره گفت: شکر خدا امسال درزمان برگ
سال هاى پیش در بهمن ماه سر صحنه بودم
اما امسال شرایط به نحوى است که مى توانم
به خانه جشنواره بیایم و تا االن از بین فیلم ه
و «مالقات خصوصى» را دوست داشته ام.

یاینبازیگر با توجه به نقش متفاوت ج
بیان کرد: من از دوستان قدیمى ج
که در «مرد بازنده» به خوبىب
امسال توسط هیات محترم
مهدویان را هم دوســت
ندیده ام ولى کارهاى دی

مورد پسند من بوده است
این بازیگر درباره ژانر
فیلم فجر توسط هی

در گذشته شاهد حض
یافته به بخش رقا
ا سال گذشته این
وارد جشنواره شده
کمدى بازى کرده
قضاوت مى شوند خ

خوب است.
وى درباره بازى هاى
همه مى دانند که ژانر
فیلم هاى کمدى شناخ
غیرکمدى بازى مى کنم
در ژانر درام و نقش هاى ج

دار خواهد بود.
غفوریان افزود: این مساله به این معنا نیس
بازى در یک نقش کمدى براى من باید
آن نقش بازى کنم. من در نقش کمدى

ب
 غیر ک

کارگردان فیلم "شب طالیى“ با بیان اینکه مى خواستم با بخش خصوصى کار کنم تا یاد 
بگیرم اگر فیلمى مى سازم باید سرمایه آن را هم دربیاورم و بازگردانم بیان کرد: افتخار 

مى کنم که پسر ابراهیم حاتمى کیا هستم و او براى ساخت این فیلم به من اعتماد کرد 
و فقط دو بار سر صحنه فیلمبردارى حاضر شد.

ابراهیم حاتمى کیا که به عنوان تهیه کننده این اثر نامش ذکر شده است، به دلیل ابتال با 
کرونا در نشست رسانه اى این فیلم حضور نداشت و اویس  طوفانى به عنوان جانشین 

تهیه کننده حاضر شد.
در ابتداى نشست، ابراهیم حاتمى کیا به صورت تماس تلفنى روى خط آمد و با اشاره به 
اینکه به دلیل ابتال به کرونا در این نشست حاضر نشده است، بیان کرد: انگار حکمتى 
بود که در این کنفرانس نباشم. یوسف شانس آورد کسانى را داشت که او را همراهى 
کردند و این فیلم ساخته شد. من فقط دوبار سر صحنه فیلمبردارى رفتم و براى من 
تجربه حضور بازیگران زیاد در فیلم آشناست و معموال طوفان هایى در این شرایط پیش 
مى آید که تنش زا مى شود اما در این فیلم احساس کردم همه آمده اند تا به یوسف کنند 

و این فیلم را بسازند.
او ادامه داد: من در این فیلم فقط یک اسمم و بقیه کار برعهده اویس طوفانى و بهراد 
مهرجو بوده است. جهان فیلم با جهان من فاصله دارد اما این حرف بار منفى ندارد و 
خوشحالم از این جهت زیرا یوسف جهان خودش را تصویر کرده است. معتقدم دوستانى 
که کار اول مى کنند چون مى خواهند یاد بگیرند باید فیلمنامه را خودشــان بنویسند. 
یوسف هم سه فیلمنامه داشت و تا مرز اجرا رفت اما در فیلمنامه چهارم خود را یافت؛ 
بنابر این ابتداى امر بهتر است فیلمساز دستخط خودش و جهان خودش را داشته باشد. 

این شرایط که پیش آمده مثل جشن عروسى است که پدر دوست دارد حضور داشته 
باشد اما به دلیل ابتال به کرونا دست ما بسته شد. ان شاءا... مهربانانه با این اثر برخورد 

کنند.
یوسف حاتمى کیا که "شب طالیى“ اولین  تجربه کارگردانى او بوده است هم در پاسخ 
به این سوال که آیا فیلمش بیشتر شبیه یک فیلم تلویزیونى است تا سینمایى بیان کرد: 
من تالشم را کردم که یک اثر سینمایى بســازم؛ اگر اینطور نیست تالش مى کنم در 
فیلم هاى آینده بهتر شود. ایده این فیلم از یک نگرانى و دغدغه آغاز شد و وقتى شروع 

به نوشتن طرح کردم، به سختى آن را پیش بردم.
او درباره ســاخت این فیلم توضیح داد: مى خواستم با بخش خصوصى کار کنم که یاد 
بگیرم اگر فیلمى مى سازم باید سرمایه آن را هم دربیاورم و بازگردانم. در ابتدا خواستم آن 
را به رمان در بیاورم زیرا نوشتن فیلمنامه آن سخت بود و کاراکترها حدود 30 نفر بودند 
اما در زمان ساخت مجبور شدیم یک خانواده را در بیاوریم تا از تعداد کاراکترها کم شود.
یوســف حاتمى کیا ادامه داد: این اولین فیلمنامه من نبود ولى کار کردن با این تعداد 
بازیگر حرفه اى که هر کدام کارگردان هستند واقعا سخت است. من افتخار مى کنم 
که پسر ابراهیم حاتمى کیا هســتم ولى کار اصلى با اویس و بهراد بود اما چون کارت 
تهیه کنندگى نداشتیم از نزدیکترین کسى که داشتم - یعنى پدرم - خواستم که این 
کار را انجام دهد و خوشبختانه کار را دوست داشت و به من اعتماد کرد و فقط دوبار سر 

صحنه آمد و از دور ما را هدایت مى کرد.

ابراهیم حاتمى کیا:
جهان فیلم پسرم با جهان من

 متفاوت است

بازیگر فیلم سینمایى «مالقات خصوصى» از ایفاى 
نقش خود در این اثر و تفاوت آن با ســایر نقش هایش 

گفت.
هوتن شکیبا بازیگر نقش حبیب در سریال لیسانسه ها، 
در جدیدترین فعالیت سینمایى خود در نقش فرهاد 
طاهرى در فیلم «مالقات خصوصى» ساخته امید 
شمس ظاهر شده است. این بازیگر که ایفاگر نقش 
اول فیلم «مالقات خصوصى» است، عشق را جزو 

خصیصه هاى انسانى مى داند.
او شیرینى رنج انسان هایى که عاشق هستند را 
دغدغه همیشگى و انگیزه اصلى خود براى بازى 

در نقش فرهاد طاهرى عنوان کرد.
شــکیبا درباره مهمترین تفــاوت نقش فرهاد 
با نقش هاى پیشــین خود در قالــب یک مرد 
عاشق، اظهار کرد: تفاوت این نقش با نقش هایى 
مانند عبدالحمید ریگى در فیلم «شــبى که ماه 

کامل شد» از زمین تا آســمان است. تنها مسئله 
مهم براى من این اســت که نقــش برایم چالش

 آفرین باشد.

مریال زارعى، در فیلم «هناس»، بازیگِر نقشى است که بر اساس زندگى 
شهره پیرانى، همسر داریوش رضایى نژاد از شهداى ترور هسته اى شکل 
گرفته است. او در نشستى خبرى، پس از نمایش این فیلم در جشنواره فجر 
گفت: «من اولین بار بود که این فیلم را مى دیدم ولى با اشک هاى خانم 
پیرانى اشک ریختم و خوشحال شدم که صاحب این کاراکتر از فیلم 

راضى است.»
زارعى درباره نقش خود در فیلم «هناس» گفت: «خانم پیرانى 
بیش از حد تصور به ما عشق دادند و حتى او دست من را باز 
گذاشت تا هر زمانى که سوالى داشتم از او بپرسم و من هم 
گفتم که با توکل برخدا من در درون ایشان گوهرى به نام 

عشق پیدا کردم و با همان احساس پیش مى روم.»
بهروز شعیبى، بازیگر نقش اول مرد «هناس» که چندین 
کار را هم کارگردانى کرده است نیز درباره حضورش در 
این فیلم گفت: «بازیگرى و کارگردانى، دو مقوله جدا 
از هم هستند اما هرکدام شان انتخاب هایى هستند که 
از دل عالقه برمى آیند و فیلم «هناس» از جهت سوژه 
ملتهبى که به آن مى پردازد، برایم سوژه اى محترم است و 

دوستش داشتم.»
کوثر حیدرى، بازیگر خردســال این فیلم هم درباره نقش خود گفت: 
«خوشحال هستم که در کنار تمامى عوامل در این فیلم کار کردم. 
من این نقش را بسیار دوست داشتم و به عوامل گفتم که من به 

شما قول مى دهم که سربلندتان کنم.»

هوتن شکیبا:
بازى در نقش هاى پرچالش را 

دوست دارم

مریال زارعى:
 با اشک هاى خانم پیرانى

من هم اشک ریختم

فه اى است که به شرایط و امکانات برمى گردد.

فیلم ســینمایى
2سال 2022 میال
نوشته مایکل گ
این فیلم براس
7سال 1937
کارآگاه ه
در فیلم
سپتامب
در انگ
در خ
است
پیدا
مرمو
شهر
نمایشن
برانا در این
ظ عنوان بازیگر
کارگردان نامزد
فیلم هاى هملت
ک اقتباسى نامزد
دوست دارم (6

 از ایفاى 
ش هایش

سانسه ها، 
 فرهاد 
ه امید 
نقش
جزو

 را 
ى

اد
رد
یى
ماه

سئله 
چالش

چالش را 
ب مریال زارعى، در فیلم «هناس»،
شهره پیرانى، همسر داریوش رضا
پ گرفته است. او در نشستى خبرى،
گفت: «من اولین بار بود که اینف
پپیرانى اشک ریختم و خوشح

راضى است.»
زارعى درباره نقش خود
بیش از حد تصور به م
گذاشت تا هر زمانى
گفتم که با توکل بر
عشق پیدا کردم و با
بهروز شعیبى، بازی
کار را هم کارگرد
این فیلم گفت:
از هم هستند اما
از دل عالقه برمى
ملتهبى که به آن مى

دوستش داشتم.»
بازیگر خردســا کوثر حیدرى،
«خوشحال هستم که در کنا
من این نقش را بسیار دوس
شما قول مى دهم که سر

مریال
 با اشک هاى
من هم اش

■■■
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پیام نیازمند طى سه ســال حضور در تیم فوتبال سپاهان عملکرد خیره  کننده اى 
داشت تا کار براى هر دروازه بانى که به عنوان جانشین او مى آید، بسیار سخت باشد.
در ابتداى لیگ هجدهم بود که پیــام نیازمند به عنوان اولین خرید امیرقلعه نویى 
معرفى شــد و این بازیکن تا پایان لیگ بیستم به مدت ســه فصل در چارچوب 
دروازه طالیى پوشان حاضر بود؛ سه فصلى که با آمار خیره کننده حضور در تمامى 
بازى هاى رسمى (لیگ برتر، جام حذفى، لیگ قهرمانان آسیا) همراه بود و او طى این 
مدت توانست با پشت سر گذاشتن نام بزرگان فوتبال ایران نظیر حجازى و عابدزاده، 
خودش را باالتر از حسین حسینى به عنوان دروازه بانى که توانسته بیشترین دقایق 

گل نخوردن یعنى 940 دقیقه را به نامش ثبت کند مطرح شد.
به واسطه همین عملکرد دروازه بان سپاهان در پایان لیگ نوزدهم با پیشنهاداتى 
از فوتبال پرتغال مواجه شد ولى شیوع ویروس کرونا برنامه هاى این سنگربان را 
به هم ریخت تا یک فصل دیگر ســپاهان در خط دروازه بدون دغدغه به کارش 

ادامه بدهد.
پیش از پایان لیگ بیســتم اما خبر جدایى نیازمند از ســپاهان و پیوســتنش به 
پورتیموننزه قطعى شده بود و مدیران باشگاه سپاهان زمان زیادى براى انتخاب 
جانشین او داشــتند؛ انتخابى که پس از گذر از نام هایى نظیر رشید مظاهرى به 
کریستوفر کنت اتریشى رســید. این دروازه بان شروع خوبى در رقابت هاى لیگ 
برتر داشت، اما از مصاف با ذوب آهن نشان داد که مى تواند یکى از نقاط نه چندان 
قدرتمند سپاهان باشد و در ادامه از هفته هشتم تا هفته شانزدهم نیز شاهد عملکرد 
پرانتقادى از او بودیم و این سنگربان طى 16 مســابقه 13 مرتبه توپ را از درون 
دروازه اش خارج کرد و شش شکست را طى 16 مسابقه سپرى شده از لیگ تجربه 
کرد تا محرم نویدکیا على رغم حمایت همیشگى از انتخابش و عملکرد این دروازه 
بان، درنهایت تصمیم به انتخاب رشید مظاهرى براى تقویت تیمش در نیم فصل 

دوم بگیرد.
آمار کنت در مقایسه با پیام نیازمند نیز همین موضوع را نشان مى دهد. مهار شوت 

نیازمند در هر مسابقه تفاوت معنادارى با کنت اتریشى دارد و در خروج ها نیز 
این تفاوت معنادارتر اســت تا کنت که قد و قامت باالیى هم ندارد، عملکرد 
کامال ضعیف ترى نســبت به گلر ملى پوش فصل گذشته سپاهان و فعلى 
تیم پورتیموننزه پرتغال داشــته باشــد. در مورد گل خورده هم که کامال 
همه چیز مشخص اســت و باز هم کنت عمکلرد به مراتب پایین ترى 

ارائه کرده است.
سپاهان در نیم فصل اول مسابقات عملکرد ضعیفى داشت و نتوانست 
خودش را برخالف انتظارات به عنوان مدعى ترین براى کسب عنوان 
قهرمانى مسابقات معرفى کند. آنها البته شروع خوبى داشتند ولى 
در ادامه ضعف هاى آنها در بخــش هجومى، خط دفاعى و به ویژه 
خط دروازه به چشــم آمد و نتوانســتند رتبه اى بهترى از سومى را 

کسب کنند.
تعطیالت زمســتانى اما فرصتى بــراى محرم نویدکیا و ســایر 
دســتیارانش بود که در مقطعى نیز تصمیم به استعفا گرفتند. آنها 
حاال یک قدم بزرگ براى تغییر شرایط تیم برداشته اند و با اضافه 
شدن رشید مظاهرى به ترکیب اصلى طالیى پوشان احتماال شاهد 
آمار بهترى در نیم فصل دوم در این منطقه مهم از زمین خواهیم 
بود. البته در این بین رشید مظاهرى نیز با چالش بزرگى مواجه است 
و باید دید پس از سپرى کردن یک و نیم سال پر فراز و نشیب در 

استقالل، چطور بازگشتش به عنوان مرد شماره یک سپاهان را نشان 
خواهد داد.

رشــید طى دوران کارلوس کى روش یکى از بازیکنان مــورد وثوق این مربى و 
ســنگربان دوم تیم پس از بیرانوند بود، اما پس از جدایى از ذوب آهن رفته رفته 
جایگاه خود را از دست داد و حاال امیدوار است بازگشت دوباره به اصفهان براى او و 

نماینده اصفهان خوش یمن باشد.

چرا کنت نتوانست
 جانشین نیازمند باشد؟

داوود رجبــى، مدافع چپ ســپاهان در این فصل فرصت 
زیادى براى بازى پیدا نکرده و نیمکت نشین امید نورافکن 
بوده است. این بازیکن در نیم فصل با چند پیشنهاد مواجه 
شده که جدى ترین پیشنهادش مربوط به باشگاه ذوب آهن 
بوده است. محرم نویدکیا، سرمربى سپاهان اما با جدایى 

این بازیکن مخالفت کرده است.

در هفته سى ام رقابت هاى لیگ دسته اول انگلیس، هال 
سیتى میزبان پرســتون بود و با یک گل شکست خورد. 
تک گل این بازى را آرچر در دقیقه 51 به ثمر رســاند. در 
این دیدار اللهیار صیادمنــش مهاجم ایرانى تازه وارد هال 
سیتى بر روى نیمکت تیمش حضور داشت و از دقیقه 84 
وارد میدان شد تا اولین حضور خود را براى این تیم در لیگ 
دســته اول انگلیس انجام دهد. هال سیتى با 32 امتیاز در 
رده نوزدهم جدول بیســت و چهار تیمى لیگ دسته اول 

انگلیس قرار دارد.

محرم اجازه نمى دهد

باخت در اولین بازى
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تیم فوتبال نساجى امروز در یک دیدار دوستانه به مصاف 
سپاهان مى رود، شاگردان ســاکت الهامى قرار است در 
ورزشگاه نقش جهان به مصاف شاگردان نویدکیا بروند. 
اعضاى تیم نساجى دیروز با دو دســتگاه اتوبوس راهى 
اصفهان شدند و قرار اســت این تیم بالفاصله بعد از بازى 

راهى تهران شده و براى دیدار با پرسپولیس آماده شود.

امروز، سپاهان و نساجى
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رشــید مظاهرى، گلر ســابق تیم فوتبال اســتقالل که 
مدت ها خبر جدایى او از این تیم مطرح شده بود، در نهایت 
پس از جدایى از جمع شاگردان مجیدى، تیم جدید خودش 
را مشخص کرد. وى با مسئوالن سپاهان به توافق رسید 
و با عقد قراردادى 1/5 ساله رسمًا به جمع شاگردان محرم 
نویدکیا پیوست. این ســنگربان باتجربه سابقه حضور در 
تیم هاى اســتقالل اهواز، فوالد خوزســتان، ذوب آهن، 

تراکتور تبریز و استقالل را در کارنامه خود دارد.

سعید باقرپسند، مهاجم فصل قبل سومقاییت آذربایجان 
پس از حضور در تمرینات ذوب آهن و تایید مهدى تارتار و 
همچنین گذراندن تست هاى پزشکى به جمع سبزپوشان 
اصفهانى اضافه شد. مدت قرارداد باقرپسند با ذوب آهنى ها 
یک سال و نیم است. او پیش از حضور در لیگ آذربایجان 
در آلومینیوم اراك توپ مى زد و با بازگشت به لیگ ایران 

شاگرد مهدى تارتار در لیگ بیست و یکم خواهد بود.

مظاهرى رسماً سپاهانى شد

مهاجم سومقاییت
 در ذوب آهن
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سجاد آشورى:

فقط به قصد بازى کردن
 به ذوب آهن نیامده ام

هافبک جدید تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: حضور 
در ذوب آهن باعث افتخارم است؛ فقط براى بازى کردن 
اینجا نیستم و آمده ام به ذوب آهن کمک کنم تا به جایگاه 

قبلى  خود برگردد.
سجاد آشورى در گفتگو با «ایمنا»، درخصوص پیوستن 
خود به تیم فوتبال ذوب آهن اظهار کرد: خوشحالم که به 
ذوب آهن آمدم، ذوب آهن باشگاه بزرگى است و باعث 
افتخارم است که در اینجا حضور دارم؛ امیدوارم کمک 
کنیم در ادامه فصل ذوب آهن به جایگاهى که الیقش 
است برگردد. باشگاه و مهدى تارتار از من انتظاراتى دارند؛ 
من هم انتظار باالیى از خودم دارم و فقط به قصد بازى 

کردن اینجا نیستم، آمده ام که به ذوب آهن کمک کنم.
وى در ادامــه افــزود: در باشــگاه قبلــى ام با نفت 
مسجدســلیمان به مشــکل خوردم، فقط دو بازى 
برایشان انجام دادم و همان هفته دوم قراردادم را با 
این تیم فسخ کردم؛ مهدى تارتار به من لطف داشت 
و از من خواست که به ذوب آهن بپیوندم. امیدوارم 

بتوانم جواب اعتماد آقاى تارتار را بدهم.
هافبک جدید تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان 
درباره پیشنهادات خود و مسائلى که در این 
فصل به وجود آمد تصریح کــرد: در ابتداى 
فصل هم چند پیشــنهاد داشتم اما به خاطر 
مســائلى توافقات انجام نشد. با آلومینیوم و 
تراکتور به تفاهم نرسیدیم، کمالوند که سال 
گذشته از من خواسته بود به استقالل بروم 
در مسجدســلیمان به من پیشنهاد داد و به 
آن تیم پیوســتم؛ اما پس از اینکه شرایط 
مسجدسلیمان را دیدم و به گونه اى که من 

مى خواستم نبود از این تیم جدا شدم.
آشورى در پاسخ به این پرسش که دلیل مدت قراردادش 
با ذوب آهن چیست خاطرنشــان کرد: به صورت آزاد به 
ذوب آهن پیوســتم و قراردادم به مدت نیم فصل است. 
قرار بر این شــد تا آخر فصل در ذوب آهن باشــم و اگر 
در انتهاى فصل هر دو طرف توافق کردیم، این قرارداد 
مى تواند تمدید شود چراکه من ذوب آهن را دوست دارم.

وى در رابطه با شرایط ذوب آهن در چند فصل اخیر اظهار 
کرد: دو سه سالى اســت ذوب آهن شرایط خیلى خوبى 
ندارد. همیشــه ذوب آهن را در رده هاى باالیى جدول 
لیگ دیده ام؛ یک تیم دوست داشتنى و بزرگ که جایش 
اینجاى جدول نیســت و تالش مى کنیم شرایط خوب 

قبلش را به دست بیاورد.
آشورى درخصوص اینکه شــرایط امضاى قراردادش 
براى پیوستن به ذوب آهن چگونه پیش رفت، افزود: چند 
هفته اى مى گذشت که ذوب آهن به من پیشنهاد داده بود 
اما حرفه اى نبود که قبل از پنجره نقل و انتقاالت نیم فصل 
توافقات را انجام دهیم؛ هیچ بحثى هم بر سر قرارداد نبود 
و طى یک مذاکره دوستانه قراردادم را با ذوب آهن بستم.

هافبک تیــم فوتبال ذوب آهن با اشــاره به اینکه پیش 
از شــروع تعطیالت با ذوب آهن به توافق رســیده بود، 
خاطرنشــان کرد: به دلیل طلب دارکــو بیدوف پنجره 
نقــل و انتقاالتــى ذوب آهن بســته بود و بایــد مبلغ 
بدهى اش پرداخت مى شد. قبل از بازى با صنعت نفت با 
ذوب آهن توافق کردم تا بتوانم در آن بازى به ذوب آهن 
کمک کنم و در نهایت مشــکل پرداختــى بیدوف در 
روزهاى اخیر برطرف شــد تــا انتقالم بــه ذوب آهن

 رسمى شود.

استخدام رشید براى یک مأموریت سخت

رد و در خروج ها نیز 
 هم ندارد، عملکرد 
ه سپاهان و فعلى 
ده همکه کامال 
ب پایینترى

ت و نتوانست 
سب عنوان 
شتند ولى
 و به ویژه 
 سومى را 

 و ســایر 
تند. آنها 
 با اضافه 
اال شاهد 
 خواهیم 
جه است 
شیب در 

ن را نشان 

ــورد وثوق این مربى و 
 از ذوب آهن رفته رفته 
ره به اصفهان براى او و 

حسین شنانى مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن از چند تیم لیگ  برترى پیشنهاد دارد 
اما در دوراهى ماندن یا رفتن از ذوب آهن قرار دارد.

وینگر 28 ساله تیم فوتبال ذوب آهن که دومین فصل حضورش در ذوب آهن را 

سپرى مى کند در دوراهى ماندن در گاندوها یا جدایى از این تیم قرار دارد و تکلیف او 
براى نیم فصل دوم لیگ بیست ویکم هنوز مشخص نیست. درحالى که پنجره نقل 
و انتقاالت زمستانى بیست وسوم بهمن ماه بسته مى شود حسین شنانى کماکان 
بالتکلیف است؛ شنانى از سه تیم لیگ برترى پیشنهاد دارد و ممکن است تا پیش 

از پایان پنجره نقل و انتقاالت توافقاتى صورت بگیرد.
البته شنانى شخصاً تمایلش ماندن در جمع سبزپوشان اصفهانى است و به حضور 
در ذوب آهن عالقه مند اســت؛ وى در فصل جارى هر زمان که براى ذوب آهن 

به میدان رفته و در برخى نتایج ذوب آهن تأثیرگذار بوده است.
اما مسئله اینجاست که ماندن شــنانى در ِگرو تصمیم کادر فنى است، چرا که 
به نظر مى رســد کادر فنى ذوب آهن و مهدى تارتار به سبک بازى وینگر جنوبى 
شان اعتقادى ندارند و با وجود عملکرد خوب شــنانى در نیم فصل اول در لباس 
ذوب آهن، حتى در اکثر بازى هاى نیم فصل نخست شــنانى در لیست 18 نفره 

ذوب آهن هم حضور نداشت. 
حال باید دید شنانى که دلش با ذوب آهن است مى تواند کادر فنى این تیم را متقاعد 
کند تا کماکان در اصفهان بماند یا وى ناچار مى شود به سایر پیشنهادات جواب 

مثبت دهد و نیم فصل دوم را با لباس تیم دیگرى ادامه دهد.

مهاجم گاندوها در دو راهى

میرزازاد؛ نشد آنچه باید مى شد
نیما میرزازاد، دروازه بان تیم زیر 20 سال ایران در جام جهانى زیر 20 سال بعد از این بازى ها بود که حتى نگاه کارلوس کى روش 

را هم به خود جلب کرد.
حضور کوتاه مدت او در تمرینات تیم ملى این دروازه بان را متوجه کرد در صورت سختکوشى و تمرین مى تواند آینده روشنى پیش 

رو داشت. اولین تجربه او نساجى بود. در روزهایى که جواد نکونام به او به عنوان یکى از دروازه بانان جوان فراخوان حضور درتیم 
مازنى را داد. نیما سختى هاى زیادى کشید تا اینکه در نساجى تبدیل به دروازه بان ثابت شد. او حتى یک فصل به پاى 
نیمکت علیرضا حقیقى نشست. اوج کار او درخشش در چهارچوب دروازه نساجى در هفته هاى پایانى فصل گذشته بود 
که موجب شد تیم مازنى در جدول لیگ برتر باقى بماند. این براى مازنى ها کارنامه فوق العاده اى بود. چرا که مازنى ها 
روزى که مجید جاللى اردوى تیم را ترك کرد امیدى به بقاى نساجى نداشتند. اما آنها در دور برگشت لیگ برتر یکى 

از تیم هاى باالنشین جدول بودند.
سیوهاى نیما میرزازاد در هفته هاى پایانى موجب شد مورد توجه تیم سپاهان قرار گیرد. سپاهان که پیام نیازمند را 
به دلیل حضور در تیم پورتیموننزه از دست داده بود با هر زحمتى که بود رضایتنامه نیما را از نساجى گرفت، میرزازاد 
تصور مى کرد مرد شماره یک سپاهان است و این را بارها در مصاحبه خود گفت. اما وقتى یک دروازه بان کوتاه 

قامت اتریشى با تیم سپاهان قرارداد امضاء کرد همه گفتند کریستوفر مرد شماره یک است چرا که باشگاه 
هزاران دالر هزینه نمى کند که یک بازیکن خارجى به خصوص دروازه بان را براى نیمکت در اختیار بگیرد.
دروازه بان اتریشى همانطور که پیش بینى مى شد مرد شماره یک سپاهان در همه هفته هاى سپرى شده 
در دور رفت بازى ها بود. حتى اشتباهات و گاهى گل هاى متعددى که او دریافت کرد موجب بازى نیما 
میرزازاد نشد! او یک گام به عقب برگشت. در روزهایى که در نساجى ذخیره علیرضا حقیقى بود. روزى که 
نساجى را ترك مى کرد مرد شماره یک با سیوهاى خوب و متعدد بود. نیما میرزازاد و سپاهان، انتخابى 
که خوب نبود. این دست از اتفاقات در فوتبال طبیعى است و کسى مقصر نیست و تنها مى شود به نیما 
گفت باید انتخاب بهترى مى کرد. از دروازه به نیمکت یک گام به عقب است. نمى شود خرده اى به 
محرم نویدکیا و یا رحمان احمدى مربى دروازه بان هاى سپاهان گرفت. هر مربى اى سلیقه اى دارد؛ 

ساکت الهامى به نیما بازى داد و محرم نوید کیا نه.

در ذوب آهن باعث اف
اینجا نیستم وآمده ام

قبلى  خود برگردد.
سجاد آشورى در گفت
خود به تیم فوتبال ذو
ذوب آهن آمدم، ذوب
است که در افتخارم
کنیم در ادامه فصل
است برگردد. باشگاه
من هم انتظار باالیى
کردن اینجا نیستم، آم
وى در ادامــه افــ
مسجدســلیمان
برایشان انجام دا
این تیم فسخ کر
و از من خواست
بتوانم جوابا
هافبک جدی
درباره پیش
فصل به و
فصل هم
مســائلى
تراکتور به
گذشته از
درمسج
آن تیم

مسجدس

 مى شد
ها بود که حتى نگاه کارلوس کى روش

ى و تمرین مى تواند آینده روشنى پیش
متیم  بانان جوان فراخوان حضور در

پاى د. او حتى یک فصل به
ى پایانى فصل گذشته بود 
ه اى بود. چرا که مازنى ها 
ر برگشت لیگ برتریکى

هان که پیام نیازمند را 
جى گرفت، میرزازاد 
ک دروازه بان کوتاه 

 چرا که باشگاه 
ر اختیار بگیرد.
 سپرى شده 
ب بازى نیما 
. روزى که 
 انتخابى 
د به نیما 
ده اى به 
 اى دارد؛ 

بازیکن ازبکستانى جدید استقالل از بازى با ذوب آهن مى تواند در ترکیب تیمش قرار بگیرد.
عزیزبک آمانوف بازیکن 24 ســاله ازبکســتانى اســت که با مسئوالن باشــگاه استقالل 
به توافق اولیه رســیده قرار اســت صبح امروز دوشــنبه در تســت هاى پزشــکى حضور 
یابد تا در صــورت موفقیــت در این تســت ها قــراردادش را با باشــگاه به طور رســمى 

امضا کند.
با توجه به این که آبى ها باید عصر روز سه شنبه مقابل پیکان در جام حذفى قرار بگیرند و مراحل 
ثبت قرارداد آمانوف و صدور کارت بازى اش کمى زمان بر اســت،  این ســتاره ازبکستانى به 
احتمال فراوان به مسابقه با پیکان نمى رسد و اولین حضورش در ترکیب آبى پوشان به دیدار با 

ذوب آهن در هفته هفدهم لیگ برتر موکول مى شود.
نکته قابل توجه این اســت که اســتقالل یک بار دیگر براى اولین بــار خارجى جدید خود 
را مقابــل ذوب آهن بازى مى دهــد. در دور رفت وقتى کوین یامگا به اســتقالل پیوســت 
او مقابل ذوب آهــن در اصفهان اولین بــازى اش را انجام داد و در همان نخســتین حضور 

درخشــش فوق العاده اى داشــت و در جریان برترى دو بر صفر آبى پوشان دو گل تیمش را
 به ثمر رساند.

حاال درباره آمانوف نیز چنین اتفاقى خواهد افتاد؛ این بازیکن ازبکستانى نیز اولین حضورش در 
لیگ ایران را به احتمال فراوان مقابل ذوب آهن تجربه خواهد کرد. بازیکنى که تعاریف زیادى 
درباره سبک بازى اش انجام شده، مقابل ذوب آهن احتماال با صالح دید فرهاد مجیدى بازى 

خواهد کردو باید دید چه عملکردى خواهد داشت. 
با حضور آمانوف در استقالل به احتمال فراوان مجیدى از او به عنوان یکى از نفرات مثلث سه 

نفره تیمش در خط حمله در کنار یامگا و رودى ژستد استفاده خواهد کرد.

استارت خارجِى جدید استقالل 
بازهم جلوى ذوب آهن!
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006007594- تاریخ: 1400/11/13 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه دفتر 364 صفحه 365 و صفحه 347 دفتر 
275 و دفتر 275 صفحه 350 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و 
بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى 
دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم پریسا زاهدیان ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 1130509923 
کدملى 1130509923 صادره فرزند قدمعلى نسبت به یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
منزل مسکونى به مساحت 189 مترمربع پالك شماره 9 فرعى از 156 اصلى واقع در اصفهان 

بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شــامل ثبت در دفتر 364 صفحه 365 و 
صفحه 347 دفتر 275 و دفتر 275 صفحه 350 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا 
و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشــته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا 
احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشــناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن 
تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم على عسگرى فروشانى به شناسنامه شماره 
1130184757 کدملى 1130184757 صادره فرزند غالمرضا نســبت به 5 دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب منزل مسکونى به مســاحت 189 مترمربع پالك شماره 9 فرعى از 156 
اصلى واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل 

صادر مى نماید. 

شماال به طول 9 متر دیواریست به باقیمانده 
شرقا به طول 21 متر دیواریست به باقیمانده 

جنوبا به طول 9 متر در و دیواریست به گذر 12 مترى 
غربا به طول 21 متر دیواریست به باقیمانده 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. توضیحات: ارسال به صفارى: 1400/09/07 ارسال 
به حسن: 1400/09/27 تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/11/18- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/12/03- م الف: 1272689 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى محمد کیانى- 
عضو قضائى سید محمود حسینى - رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر سید امیرحسین 

حسن زاده/11/196  
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت 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. درصورتى 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 اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

راى شــماره 4306 مورخه 1400/09/01 آقاى عظیم اســماعیلى آرا فرزند ســوخته زار 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 124/73 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1  فرعى از 462 

اصلى واقع در قطعه10 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/18 - 
1263684/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /10/227
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر آرا صادره هیاتهــاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت 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. درصورتى 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 اســناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.

آراى شــماره 5233  و 5232 مورخه 1400/10/08خانم نسرین على اکبرى نجف آبادى 
فرزند جمشید نسبت به دو دانگ مشاع و آقاى احسان نادرخانى فرزند اسماعیل  نسبت به 
چهار دانگ مشاع از  ششــدانگ یکبابخانه  به مساحت 108/80 مترمربع قسمتى از پالك 
شــماره 656  اصلى واقع   در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک 
رسمى  مشاعى مى باشد . تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/11/18 - 1263584/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /10/229
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
1ـ راى شماره 140060302026013677 مورخ 1400/10/21 خانم آزاده سوفسطائى به 
شناسنامه شماره 60337 کدملى 1281030597 صادره از اصفهان فرزند اکبر به صورت سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 226,27 مترمربع از پالك شماره 
13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
برابر قباله عادى مع الواســطه از مالکیت محمد صدرى موضوع ســند انتقال 2338 مورخ 

24,8,29 دفتر 67 اصفهان
2ـ راى شــماره 140060302026013678 مورخ 1400/10/21 آقاى ســعید بطالنى 
اصفهانى به شناسنامه شماره 1595 کدملى 1287978428 صادره اصفهان فرزند غالمرضا 
بصورت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 226,27 مترمربع از 
پالك شــماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال 
اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت محمد صدرى موضوع سند انتقال 

2338 مورخ 24,8,29 دفتر 67 اصفهان 
3ـ راى شماره 140060302026013945 مورخ 1400/10/25 خانم مریم هاشمى دهنوى 
به شناسنامه شماره 3 کدملى 6339829686 صادره فرزند سیف اله بصورت ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 53,22 مترمربع از پالك شماره 15178 اصلى واقع در اصفهان بخش 
5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت 

طیبه و صدیقه امیدیان موضوع سند انتقال 5248 مورخ 40,07,02 دفتر 31 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/03 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/11/18 - م الف: 1264182 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /11/101

عضو کمیته علمى ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه کودکان 
به سرعت درحال درگیر شــدن با سویه اومیکرون هستند، 
گفت خطر ابتــال به عفونــت بیمارى در کــودکان مانند 
بزرگســاالن اســت و ابتالى کودکان رو به  افزایش است 
به این دلیل که در کودکان واکسیناســیون کمترى انجام 

شده است.
مسعود مردانى گفت: «کودکان در معرض ابتالى باالیى 
هستند. در واقع کودکان در صورت ابتال به این بیمارى ممکن 
است به عوارض شدید آن مبتال شوند و حداقل چند روزى 
را با بیمارى شدید بگذرانند.» وى افزود: «سویه اومیکرون 
سرعت انتشار باالترى از بقیه گونه ها دارد و از آنجا که این 

سویه بیشتر کودکان و جوانان را درگیر مى کند به نظر مى رسد 
بســترى ها رو به افزایش باشد و پیشــگیرى از این امر به 
واکسینه شدن و همچنین رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى 
مربوط است.» این پزشــک عفونى گفت: «واکسیناسیون 
کودکان 9 تا 12 سال در کشــور به اجماع رسید و در حال 
انجام است که منوط به رضایت والدین است و بى خطرى 

واکسن هاى تزریقى براى کودکان به اثبات رسیده است.»
وى با اشاره به نوع واکسن ها نیز گفت: «واکسن هایى که بر 
مبناى پاسخ دهى  آن براى تزریق به کودکان باالى 9 سال 
در کشور مجوز گرفتند واکسن هاى پاستوکووك و سینوفارم 

هستند که هر دو ایمنى زایى دارند.»

موثرترین زمــان اعالم وضعیت قرمز، قبــل از قله ابتال، 
بسترى یا مرگ است و بهترین زمــان اعالم وضعیت قرمز 
و اعمال محدودیت ها، ابتداى پنجره طالیى در نمودار است 
چرا که اعمال محدودیت در این زمان از سرعت افـزایش 
مبتالیان، پرشدن یکباره بیمارســتانها، کاهش کیفیت 
خدمات درمانى به علت آمار بـاالى مراجعـان، و درنتیجه، 

افزایش نسبت مرگ به ابتال و بسترى مى کاهد.
  اگر فردى در اثر کرونا فوت کند، مـرگ وى چنـد روز پس 
از بسترى اتفاق مى افتد. به همین دلیل، قله موج بسترى 
حـدود دو هفتـه بعـد از قلـه مـوج ابتال و قلـه مـرگ حدود 
دو هفته بعد از قله بســترى اتفاق مى افتد. تعداد مبتالیان 

بیشتر از تعداد بسـترى و آمـار بسـترى بیشتر از آمار فوت 
است. لذا ارتفاع قله ها با هم متفاوت است ولى براى سادگى 

به این شکل رسم شده است.
افراد مختلف در مورد زمان اعالم وضعیت قرمز دیدگاه هاى 
متفاوتى دارند. ممکن است مسئول یک پایگاه بهداشت، 
قله ابتال را زمان اعالم وضعیت قرمز بداند چراکه مبتالیان 
سـرپایى بـه اوج مى رسـند. رئیس بیمارستان ممکن اسـت 
قلـه بسـترى را بـه معـنى وضـعیت قرمـز بدانـد چـرا کـه 
ظـرفیت بیمارســـتان تکمیل مى شود. برخى مسئوالن 
محلى یا مردم ممکن است قلـه مـــرگ را زمـان اعالم 

وضـعیت قرمـز تصـور کنند.

کدام واکسن براى کودکان
 بهتر است؟

زمان طالیى 
اعالم وضعیت قرمز کرونا 

از مدارس ضربه مى خوریم
   ایسـنا | معـاون درمان دانشـگاه علوم پزشـکى 
شهرکرد با بیان اینکه موج ششم به موج کودکان معروف 
است، گفت: مدارس جایى اسـت که امکان دارد در این 
پیک از آن  ضربـه بخوریم، باید مـدارس غیرحضورى 
شوند. فریدون رحمانى با بیان اینکه هر موجى بین چهار 
تا هشت هفته طول مى کشد، خاطرنشـان کرد: باید در 
کوتاه تریـن زمان تصمیماتى براى جلوگیرى از انتشـار 

کرونا اخذ شود.

اردوغان کرونا گرفت
   ایرنـا | رئیـس جمهورى ترکیـه از ابتـالى خود و 
همسرش به ویروس کرونا خبر داد. رجب طیب اردوغان 
در توییتر خود نوشت که نتیجه آزمایش کووید – 19 او و 
همسرش پس از بروز عالئم خفیف مثبت بود. اردوغان 
این را هم اضافه کرد که «ما در حال انجام ماموریت خود 

هستیم و کارمان را در خانه ادامه خواهیم داد».

خارجى ها برگردند
   ایسـنا | رئیـس مرکـز همکارى هـاى علمـى 
بین المللـى وزارت علـوم تأکید کرد: همه دانشـجویان 
خارجى مشغول به تحصیل در دانشگاه هاى داخل کشور 
اگر آمـوزش آنها از سـوى دانشـگاه داخلى بـه صورت 
حضورى باشد، براى ادامه تحصیل در ترم پیش رو باید 

به کشور بازگردند.

آگهى تغییرات
شرکت سیمرغ دشــت فریدن سهامى 
خاص به شماره ثبت 1448 و شناسه ملى 
14004362246 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطــور فوق العاده 
مــورخ 1400/06/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - مجید رضا سلیمانى به کدملى 
0058009531 ، لیال رسولوى به کدملى 
0058028633 و آرمین ســلیمانى به 
کدملى 0441111165 بسمت اعضاى 
اصلى هیات مدیره براى مدت دو ســال 
انتخاب گردیدند. - محمدمهدى هرمزى 
به کدملى 1911119109 و رضا ارفعى 
به کدملى 5629715471 بترتیب بسمت 
بازرس على البدل و اصلى شــرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 
هاى شرکت تعیین گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى فریدن 

(1273114)

آگهى تغییرات
خدمات حفاظتــى مراقبتى بهبــود پاالیش 
اسپادانا موسســه غیر تجارى به شماره ثبت 
3917 و شناســه ملــى 10260700457 
به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى 
عادى مــورخ 1400/09/03 و نامه شــماره 
1445/706/120 مــورخ 1400/09/18 
پلیس پیشــگیرى ف.ا.ا.اصفهان تصمیمات 
ذیــل اتخاذ شــد : نصیــر آقاجانــى به کد 
ملى1140927558بســمت مدیرعامــل 
و محمدعلــى صنعتــى اردســتانى بــه 
کدملــى 1189325187رئیــس هیــات 
مدیــره و حمیدرضا شــیروانى بــه کد ملى 
1288354479بــه عنــوان نایــب رئیس 
هیات مدیــره و کریم اصفهانى بــه کدملى 
0043801013بســمت عضــو هیــات 
مدیــره و حســن محمــدى بــه کدملــى 
5649878099بســمت عضو هیات مدیره 
براى مدت یکسال انتخاب شدند و کلیه اوراق 
و اســناد مالى و تعهدات موسســه با امضاى 
ثابت مدیرعامل ویکــى از دو امضاى رئیس 
هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره با مهر 
موسسه معتبر مى باشد اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1273155)

آگهى تغییرات
شــرکت ســپنتا فراز پرنیان شــرکت با 
مسئولیت محدود به شــماره ثبت 66515 
و شناســه ملــى 14009681751 بــه 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق 
العــاده مــورخ 1400/10/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : على حکمت روان با تبدیل 
مبلغ 82500000000 ریــال و میثم جبل 
عاملى با تبدیل مبلغ 82500000000 ریال 
از محل مطالبات خود به ســرمایه شرکت 
سهمالشرکه خود را افزایش دادند .درنتیجه 
سرمایه شرکت از مبلغ پانصد میلیون ریال 
به صد وشصت و پنج میلیارد و پانصد میلیون 
ریال افزایش یافت و ماده 4 اساســنامه به 
شرح مذکور اصالح گردید: سرمایه شرکت 
مبلغ 165500000000 ریال اســت که 
تماما در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفته 
شده است . . لیســت شرکاء بعد از افزایش 
على حکمــت روان1287389767 دارنده 
82750000000 ریال ســهم الشرکه و 
میثم جبل عاملــى 1288254148 دارنده 
82750000000 ریال سهم الشرکه اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجارى 

اصفهان (1273218)

آگهى تغییرات 
شرکت نیکو ســازان مهر آذین شــرکت سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 43783 و شناســه ملى 
10260616241 به اســتناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/09/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : *مرکز اصلى شرکت در واحد ثبتى 
اصفهان به نشــانى اســتان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخــش مرکزى ، شــهر اصفهان، محله 
فروردین ، کوچه الله جنوبى [47] ، بزرگراه شــهید 
مصطفى چمــران ، پــالك - 694 ، طبقه همکف ، 
کدپستى 8149998441 تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1273125)

آگهى تغییرات 
شرکت الوان فراز سپاهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 56351 و شناســه ملى 14005912378 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/10/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : حســن کبیرى بشماره 
ملى 1292328339 به سمت رئیس هیات مدیره و 
عاطفه کبیرى بشماره ملى 1292186968 به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره و فاطمه کبیرى بشماره ملى 
1285873051 به ســمت مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره تا تاریخ 1401/04/01 انتخاب و کلیه اوراق 
و اسناد مالى و تعهدات شــرکت با امضا مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1273147)

آگهى تغییرات 
شرکت پویان طلوع ســپاهان شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 4362 و شناسه ملى 10260622768 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/10/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : طبق اختیار حاصله تفویض 
شده از مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/10/27 در 
خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره سرمایه شرکت 
از محل مطالبات حال شده و صدور سهام جدید از مبلغ 
10000000000ریال به مبلغ 30000000000ریال 
افزایش یافت و ماده 5 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: 
سرمایه شرکت مبلغ 30000000000 ریال است که 
به 3000000 سهم 10000ریالى با نام عادى منقسم 
شده است. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد 

(1273148)

آگهى تغییرات 
شرکت سیمرغ دشت فریدن سهامى خاص به شماره 
ثبت 1448 و شناسه ملى 14004362246 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/06/08 مجید 
رضا ســلیمانى به کدملى 0058009531 بسمت 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ، لیال رسولوى به کدملى 
0058028633 بســمت نایب رئیس هیات مدیره 
، آرمین سلیمانى به کدملى 0441111165 بسمت 
عضو اصلى هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب 
و کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء 
مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل 
مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى فریدن (1273159)

آگهى تغییرات
شــرکت اصفهان صنعت ابریشــم 
ســهامى خاص به شماره ثبت 1436 
و شناســه ملى 10980058147 به 
استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/09/02 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : رسول کاظمى حسن آبادى کد ملى 
1110589875به سمت مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره -اکبر کاظمى حسن 
آبادى کــد ملــى 1111602646به 
ســمت رئیس هیات مدیره -ســید 
ابراهیــم میرلوحى حســن آبادى کد 
ملى 1110535457 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالى و 
تعهدات و اوراق عادى شرکت با امضاء 
مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت 
معتبر است.مدیر عامل مجرى مصوبات 
هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

فالورجان (1273214)

روى موج کووید-19

دبیر کمیته اپیدمیولوژى و پژوهش کمیته علمى کشورى 
مقابله با کووید19 با تاکید بر ضرورت واکنش ســریع 
بیمارســتانى و ایجاد آمادگى الزم در بیمارستان ها در 
صورت ســرریز بیماران با شــیوع تصاعــدى کروناى 
اومیکرون، گفت: در حال حاضر زمان دو برابر شدن موارد 
ابتال در کشور، کمتر از چهار روز است؛ به طورى که در 
عرض یک هفته تعداد مبتالیــان جدید چهار برابر و در 

عرض دو هفته 16 برابر مى شود.
دکتر مسعود یونســیان درباره کانون هاى اومیکرون در 
کشور گفت: فکر نمى کنم در حال حاضر بحث کانون هاى 
بیمارى مطرح باشد، موضوع شناسایى و کنترل کانون 
بیمارى زمانى مطرح مى شــود که آلودگى از یک جاى 
خاصى از کشور آغاز شود و به تدریج پیش رود، اما طبق 
اطالعات فعلى و بر اســاس تحلیل هاى موجود، اکنون 
آلودگى در کل کشــور و در همه استان ها پیش مى رود. 
در مدت بیش از یک ماهى که اعالم شــده اومیکرون 
وارد کشور شده و ســرایت پذیرى باالیى هم دارد، هیچ 
محدودیتى وجود نداشــته؛ نه فاصله گذارى و نه رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى و نظارت بر رعایت آن ها وجود 
نداشته است. در نتیجه جابجایى هاى آزادانه باعث شده 
که بیمارى در کل کشور پیش مى رود. بنابراین در شرایط 
فعلى خیلى مفید نیســت که دنبال این باشیم که کدام 
استان کانون اومیکرون است، بلکه در حال حاضر تمام 

کشور کانون بیمارى محسوب مى شود.
وى درباره افزایش تعداد مبتالیان به بیمارى نیز گفت: 
از آنجایى که ظرفیت تســت مان محدود است و در روز 
نمى توانیم بیش از 100 تا 150 هزار تست انجام دهیم، 
در نتیجه نمى توانیم همه موارد بیمارى را شناسایى کنیم. 

بر این اساس طبیعى است که از یک زمانى به بعد دیگر 
نه تست داریم که انجام دهیم و نه ضرورتى دارد که حتما 
در آن شرایط تســت انجام دهیم. زیرا بسیارى از افراد 
عالمت دار توصیه ها و اقدامات درمانى را دریافت کرده 

و به منزل مى روند.
یونسیان با بیان اینکه بعید اســت آمار مبتالیان روزانه 
ما که با تست مشخص مى شود، به 100 هزار نفر برسد، 
گفت: زیرا اوال براى همه افرادى که مشکوك هستند و 
عالئم دارند،  تست نداریم و در عین حال قطعا تست مان 

هم حساسیت 100 درصد ندارد. بنابراین احتماال تعداد 
مبتالیان رسمى مان در یک ســقفى توقف مى کند، اما 
نباید خشنود شــویم که اگر روزانه روى 60 هزار مبتال 
توقف کردیم، به این معناست که واقعا تعداد مبتالیان هم 
همین میزان است. زیرا اینطور نیست. البته این موضوع 
مختص کشور ما نیست. هر کشــورى هرچقدر هم که 
پیشرفته باشــد، باالخره یک ظرفیتى دارد. وقتى میزان 

نیاز و تقاضا از ظرفیت گذشت، نمى تواند پاسخگو باشد.
وى درباره میزان افزایش روزانه و هفتگى بیماران مبتال 

به کووید 19 در کشور، گفت: در حال حاضر زمان دو برابر 
شدن موارد ابتالى در کشور کمتر از چهار روز است. به 
طورى که در عرض سه تا 3/5روز تعداد موارد ابتالیمان 
دو برابر مى شــود. ســه تا 3/5روز دیگر دو برابر دیگر 
مى شود. بر این اساس در عرض یک هفته تعداد بیماران 

جدید چهار برابر و در عرض دو هفته 16 برابر مى شود.
یونسیان افزود: البته این افزایش تعداد موارد تا یک جایى 
باال مى رود و بعد به دلیل اینکه برخى افراد قبال مصون 
شده و واکسن دریافت کرده اند، دیگر تعداد افراد حساس 

که بتوانند مبتال شوند، کم مى شــود. در اینجا به نوك 
قله رسیده و به تدریج میزان ابتال کاهش مى یابد. هنوز 
نمى توان گفت که اوج قله دقیقــا چه زمانى خواهد بود. 
خیلى مهم است که اوج قله ما سه روز دیگر است یا 13 
روز دیگر. هرچه عقب بیفتد، به شدت روى تعداد ابتالى 

روزانه ما موثر است و نمى توان پیش بینى کرد.
وى درباره میزان تاثیر افزایش مبتالیان بر روى افزایش 
بسترى و مرگ ومیر ناشى از بیمارى نیز گفت: متاسفانه 
رسیدن به مرگ ومیر سه رقمى خیلى محتمل است. البته 
انتظار نمى رود که تعداد بسترى و مرگ هایمان به میزان 
پیک پنجم برسد. زیرا در حال حاضر شرایط مان از نظر 

واکسیناسیون خیلى بهتر است. 
یونســیان گفت: در عین حال طبق مطالعــه اى که در 
انگلستان انجام شده که سازمان جهانى بهداشت هم آن را 
در گزارش خود آورده است،   شدت اومیکرون تقریبا از نظر 
بسترى یک سوم دلتاست؛ به طورى که مثال اگر در دلتا از 
100 بیمار 20 نفر بسترى مى شدند، در اومیکرون از 100 
بیمار انتظار مى رود که هفت تا هشت نفر بسترى شوند. 
بنابراین اگر تعداد موارد مانند آمریکا، آفریقاى جنوبى و 
انگلستان و ... چندین برابر موج قبلى شود، ممکن است 
تعداد بســترى هایمان به موج قبلى برسد، اما اگر تعداد 
موارد جدیدمان قبل از اینکه بخواهد به میزان پیک پنجم 
رسیده و از آن باالتر رود، متوقف شود، تعداد بسترى مان 
کمتر مى شود. به نظر مى رسد که تعداد مبتالیان جدید ما 
از موج پنجم رد شود، اما به دلیل واکسیناسیونى که انجام 
شده و شدت کمتر ذاتى اومیکرون، انتظار نداریم که تعداد 
بسترى و به ویژه مرگ به پیک پنجم برسد، اما مرگ سه 

رقمى بسیار بسیار محتمل است.

کل کشور کانون اومیکرون شده است
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مژگان ناقل، روانشــناس با بیان اینکه اگــر عروس و داماد 
نسبت به  انتظارات بیجاى والدین همسر گله مندند باید این 
دلخورى را مستقیما با خانواده همســر مطرح کنند، گفت: 
زوجین باید حد و مرزهاى ارتباطى خود با خانواده همســر را 
مشخص کنند، بعضا پیش مى آید که عروس و داماد در ابتداى 
زندگى مشترك براى کسب رضایت والدین همسر، به تمام 
خواسته هاى آنها پاسخ مثبت مى دهند، این در حالى است که 
زوجین باید در همان ابتداى زندگى مشــترك آنچه در توان 
دارند را انجام دهند و نســبت به انتظارات خارج از توان خود 

بدون رودربایستى با خانواده همسر صحبت کنند.

حد و مرزهاى ارتباطى

02

شــبنم طلوعى، روانشــناس با تاکید بر اهمیت "کیفیت 
فرهنگى" در امر ازدواج، گفت: بعضا پیش مى آید والدین 
زوجین کــه از دو طایفه متفاوت هســتند، علیرغم اینکه 
مى توانند به زبان فارســى صحبت کنند، دائما در حضور 
عروس یا داماد به زبان و گویش محلــى خود با فرزندان 
صحبت مى کنند که اســتمرار این امر مى تواند منجر به 
ایجاد تفکرات منفى بافانه و سوء تفاهم هایى میان عروس 

و داماد شود.

سوء تفاهم هاى زبانى

آگهى فقدان مدرك تحصیلى
مدرك فارغ التحصیلى اینجانب ســعید جمالى 
ارمندى فرزند صفدر به شماره شناسنامه 1006 
صادره از اصفهان در مقطع کارشناســى رشته 
عمران آب صادره از واحد دانشــگاه نجف آباد با 
شــماره 138115000271 – 1386/04/03 
مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار مى باشد. از  
یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد نجف آباد ارسال نماید.
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به گفته مسجدى آرانى، رئیس ســازمان پزشکى قانونى 
بیشــترین آمار قصور پزشکى در کشــور مربوط به رشته 
دندان پزشــکى با 921 پرونده، جراحــى عمومى با 775 
پرونده، پرســتارى با 576 پرونده، جراحــى زنان با 527 

پرونده و پزشکى عمومى با 817 بوده است. 

متهمى به نام دندان پزشکى 

مجرى طرح تدویــن پیش نویــس الیحه جامع 
حمایــت از حقوق ســالمندان، از تکمیل شــدن 
پیش نویس این الیحه خبر داد و گفت: با سفارش 
شوراى ملى ســالمندان، پیش نویس الیحه جامع 
حمایت از حقوق سالمندان در 35 ماده تهیه و تدوین 

و آماده ارائه به هیات وزیران است.
محمود عباسى استاد دانشگاه شهید بهشتى با بیان 
اینکه جمعیت جامعه ایران رو به ســالمندى است 
و باتوجه به عدم تحقق سیاســت هاى جمعیتى و 

نرخ پایین زاد و ولد در جامعه، ســالمندى در ایران 
رو به اوج اســت، اظهار کرد: ایران بعــد از  ژاپن، 
دومین کشورى است که با شــیبى تند به سمت و 
سوى ســالمندى پیش مى رود؛ هرچند که نَْفس 
سالمندى یک نعمت است و در عین حال حکایت 
از رشد، توسعه و تامین برخى زیرساخت هاى الزم 
همانند بهداشت و درمان آن جامعه دارد و به عبارتى، 
ســطحى از رفاه را به نمایش مى گذارد، ولى بدون 
تامین زیرساخت هاى الزم و بیمه و تامین اجتماعى 

و حمایت هاى قانونى نمى توان با شرایط مطلوب و 
حتى حداقلى این دوران را گذراند.

وى ادامه داد: پیش از پیروزى انقالب، امید زندگى 
55 ســال بود و اکنون به 75 ســال رسیده است؛ 
این موضوع نشــانگر بهبود وضعیــت اقتصادى 
جامعه نســبت به گذشته اســت، اما در عین حال 
باید چالش هاى اساســى این حــوزه را هم مورد 

توجه قرار داد.
مجرى طرح تدوین پیش نویس الیحه جامع حمایت 

از حقوق سالمندان با اشاره به اینکه در این الیحه 
از حیث ساختارى نیز به موضوع توجه شده است، 
تصریح کرد: در این راستا تشکیل یک شوراى عالى 
سالمندى و ستاد هماهنگى سالمندى مدنظر است؛ 
هرچند دبیرخانه اى در سازمان بهزیستى وجود دارد 
که بخش جزئى از سالمندان را تحت پوشش قرار 
داده است، اما این درحالیســت که سالمندان فقط 
افراد تحت پوشــش بهزیستى نیســتند و جایگاه 

دبیرخانه شوراى سالمندان باید ارتقا یابد.

مجرى طرح تدوین پیش نویس الیحه جامع حمایت از حقوق سالمندان مطرح کرد

شیب تند حرکت ایران  به سوى سالمندى

معاون آموزشــى وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکى گفت: مشــکل صندلى هاى خالى دستیارى 
در چند رشــته خاص از جمله طب اورژانس، داخلى، 
بیهوشى و اطفال است که رشته هاى مادر وبا اهمیتى 
نیز هســتند اما جاذبه و آینده آنها ممکن است جذاب 

نباشد.
ابوالفضل باقرى فرد گفت:  گفت: یکى از مشکالت در 
مرحله تخصص پزشــکى، عدم دسترسى به پزشکان 
متخصص بــه میزان کافى اســت و معضلــى به نام 
صندلى هاى خالى در رشــته هــاى تخصصى و فوق 
تخصصى وجود دارد. برنامه داشتیم و داریم که با بومى 
گزینى هم کمبودها را جبران کرده و هم صندلى هاى 
خالى را پر کنیم که نیاز به هماهنگى ســایر ارگانهاى 

وزارت بهداشت دارد.
او افزود: 6 هزار دانشــجوى خارجى در دانشــگاههاى 
علوم پزشــکى داریم که عمدتا از کشــورهاى منطقه 
مانند عراق، افغانســتان و سوریه هســتند. معضلى که 
سالیان سال با آن درگیر بودیم مساله دانشجویان ایرانى 
خارج از کشور است که شــرایطى را براى آن مشخص 
کرده ایم که اگر بخواهند حین تحصیل به ایران برگشته 
و ادامــه تحصیل دهند براســاس آن اقــدام کنند. این 
افراد ارزیابى مى شــوند و بعد از ارزیابــى مى توانند در 
داخل کشور مشــغول به تحصیل یا ادامه کار شوند. در 
خصوص دانشــجویانى که در حین تحصیل هســتند 
شــرایطى را پیش بینــى کردیم که طبــق آن ضوابط 
اقدام مى کننــد اما برنامه هایى براى اعالم شــرایطى 
در آینده داریم کــه این افراد با حفظ عدالت آموزشــى 
در داخل کشــور ادامه تحصیل دهند.  او افزود: معضل 
صندلى هاى خالى مربوط به همه رشــته ها نیســت و 
در رشــته هایى این مســاله وجود دارد که آینده شغلى 
آنها مبهم است و مشــکل در نظام پرداخت دارند. البته 
خوشبختانه تکمیل ظرفیت اعالم کردیم که 40 درصد 
صندلى هاى خالى در مناطق محروم عمدتا پر شد. برنامه 
امســال براى حل صندلى هاى خالى در دستیارى، این 
است که براى آموزش هاى دستیارى بتوانیم در برخى از 
محل ها که مشکل متخصص و صندلى هاى خالى دارند، 
اختیارات را به دانشگاه ها واگذار کنیم که دستیارانشان 
را به صورت بومى جذب کنند. برنامــه هایى داریم که 
جاذبه هایى از نظر پرداخت و تعهــدات ایجاد کنیم که 

این رشته ها بتوانند جذابیت هاى خودشان را پیدا کنند.

معضل صندلى هاى خالى 
در رشته هاى پزشکى

معاون رئیس جمهورى در امور زنان و خانواده با تأکید 
بر اهمیت آمــوزش در حوزه تحکیم بنیــان خانواده و 
تسهیل ازدواج جوانان، گفت: آسیب زدایى از خانواده با 
هدف کاهش آمار طالق و تقویت نظام خانواده از طریق 
مشاوره، در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده ریاست 

جمهورى قرار دارد.
انسیه خزعلى اظهار داشت: رویکرد معاونت در حوزه زنان 
سرپرست خانوار، توانمندسازى زنان در حوزه کارآفرینى، 

مهارت آموزى و افزایش تاب آورى است.
وى یادآور شد: آسیب زدایى از خانواده با هدف کاهش 
آمار طالق و تقویت نظام خانواده از طریق مشاوره، در 
دستور کار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهورى 

قرار دارد.
خزعلى با تأکید بر اهمیت آموزش در حوزه تحکیم بنیان 
خانواده و تسهیل ازدواج جوانان خاطرنشان کرد: براساس 
سند تحول دولت، آموزش مسائل خانواده براى مردان و 
زنان پیش بینى شده است. در همین راستا ازدواج آسان 

و به دور از تشریفات نیازمند برنامه ریزى بیشتر است.
معاون رییس جمهــورى، ارتقاى فرهنگ کار و تالش 
را پیش زمینه توانمندســازى دانست و اضافه کرد: باید 
در کنار مهارت آموزى، مشاغل خالق و درآمدزا را براى 
زنان سرپرست خانوار تقویت کنیم و با همکارى وزارت 
امور خارجه، زمینه صــادرات محصوالت مددجویان را 

تسهیل کنیم.

آسیب زدایى از خانواده 
در دستور کار معاونت 

ریاست جمهورى 

معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستى کشور گفت: 
4000مسکن روستایى و شهرى براى مددجویان 
2 معلول به باال در سراسر کشــور با مشارکت بنیاد 

مستضعفان ساخته مى  شود.
على محمد قادرى با بیان اینکه  سازمان بهزیستى 
مولود انقالب اسالمى اســت که سخت ترین کار 
در این ســازمان مددکارى اســت به طوریکه هر 
مددکار 50 وظیفه دارد، اظهار کرد: حمایت از ایتام، 
پیشگیرى از آسیب هاى اجتماعى و توانمندسازى  
مددجویان را از مهــم ترین وظایــف و ماموریت 

مددکاران سازمان است.
وى بــا بیان اینکــه باید بــه خانوارهــاى داراى  
2 معلــول بــه بــاال توجــه کنیــم  و از تمامى 
ظرفیــت هاى اســتان بــراى کم کــردن حفره  
محرومیت و توانمند سازى مددجویان استفاده کنیم، 
گفت:  حقوق و دستمزد مددکاران و کارکنان سازمان 
بهزیســتى پایین اســت و با وزیر کار، رفاه و امور 
اجتماعى رایزنى هایى در خصوص افزایش  ردیف 
حقوق و دســتمزد از 21 درصد تا سقف 50 درصد

 هستیم.

ساخت مسکن براى  خانوارهاى مددجوى داراى معلول

دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر گفت: نرخ شیوع 
اعتیاد در جمعیت فعال کشور 5 درصد است و این نرخ 

در دنیا باالى 7 درصد است.
اسکندر مومنى با اشــاره به رویکرد این ستاد افزود: 
ستاد مبارزه با مواد مخدر در 4 حوزه مقابله، پیشگیرى، 
درمان و توانمندسازى، فعالیت هایى را انجام مى دهد 

و همه این حوزه ها را همسو با یکدیگر پیش مى برد.
وى تصریح کرد: در حوزه 
مقابله، جمهورى اسالمى 
ایران در خط مقدم مبارزه 
با مواد مخدر قرار دارد و در 
این حوزه با ورود، قاچاق و 
توزیع مواد مخدر مقابله 
و معتــادان متجاهــر را 
جمع آورى و ساماندهى 
مى کند کــه تاکنون، در 
این راه، قریب به 4 هزار 
نفر شهید و 12 هزار نفر 
به درجه جانبــازى نائل 

شده اند.
دبیرکل ستاد بیان داشــت: باالترین میزان کشفیات 
مواد مخدر از آن جمهورى اســالمى ایران اســت و 
سازمان ملل چندین بار از ایران به دلیل مبارزه با مواد 
مخدر در دنیا، درمان و توانمندسازى معتادان و اجراى 

فعالیت هاى پیشــگیرانه همچون طــرح یاریگران 
زندگى قدردانى کرده است.

وى با اشاره به اهمیت آموزش مهارت آموزى در مراکز 
و اردوگاه هاى ترك اعتیاد بیــان کرد: افرادى که در 
این مراکز پذیرش مى شــوند پس از مراحل درمانى، 
مهارت هایى را خواهند آموخت، در واقع کسى بدون 
یادگرفتن مهارت از این مراکز خارج نمى شــود زیرا 

هدف آن است که بعد از خروج بتوانند وارد کسب وکار 
در جامعه شوند.

مؤمنى با اشــاره به حوزه درمان اعتیــاد افزود: در 
گذشته درمان بر پایه مواد مخدر یعنى متادون بود که 

تقریباً حاوى 100 درصد مواد مخدر آگونیستى است 
اما رویکرد ستاد بر ایجاد تنوع و افزایش دسترسى 
درمان هاى دارویى اعتیاد در کشــور شامل تولید و 
کاهش قیمت اشــکال متنوع داروى بوپره نورفین 
توسط شرکت هاى دانش بنیان با حمایت معاونت 
علمى و فناورى ریاست جمهورى و تولید داروهاى 
گیاهى با همکارى پژوهشــگاه گیاهــان دارویى 
جهاد دانشگاهى و مراکز 
تحقیقاتى طــب ایرانى 
دانشگاهى براى درمان 
قطعى و نــه تمرکز بر 
درمان هاى نگهدارنده 

است.
وى افــزود: در حــوزه 
صیانت و توانمندسازى، 
بزرگ تریــن کارى که 
انجام شد، حضور خیرین 
بــود، تاکنــون دو مرکز 
توسط خیرین راه اندازى 
شده اســت یکى مرکز 
سروش که بخش اعظم آن توسط خیرین ایجاد شده، 
و دیگرى مرکزى در اردوگاه توانمندسازى و اشتغال 
شهید زیادیان که قریب به 90 درصد آن توسط خیرین 

ایجاد شده است.

میزان شیوع اعتیاد در جمعیت فعال کشور 5 درصد است

معــاون راهبــرى و توســعه خدمات 
بهزیســتى کشــور گفت: بهزیســتى 
مى تواند دبیرخانه آسیب هاى اجتماعى 

در استان ها باشد.
حجت االسالم شریفى دوست در نشست 
معاونان بهزیســتى اســتان یزد گفت: 
اعتیاد، طالق، مفاســد اخالقى، حاشیه 
نشینى، فضاى مجازى و کودکان خیابانى 
مهمترین آسیب هاى اجتماعى است که 

همه نسبت به آن مسئولیت دارند.
وى با اشــاره به اعالم آمادگى اســتان 
یزد براى تدوین برنامــه جدى مقابله با 
آسیب هاى اجتماعى در این استان افزود: 
بهزیستى مى تواند دبیرخانه آسیب هاى 

اجتماعى در استان ها شود.
وى اســتفاده از ظرفیت هاى مردمى و 
هیأت هاى مذهبــى را در بحث کنترل 
و پیشــگیرى از آســیب هاى اجتماعى 
ضرورى دانست و اظهار داشت: بسیارى 
از اعضاى هیأت هاى مذهبى، هم دغدغه 
اجتماعى دارند و هم از منابع مالى مردمى 
برخوردارند که اگر در مورد آســیب هاى 
اجتماعى و تبعات آن آگاه شوند، بخشى 
از فعالیت هاى خــود را وارد این بخش 

مى کنند.
شریفى دوست در خصوص فعالیت مراکز 
مثبت زندگى تصریح کرد: در حال حاضر 
یک میلیون و 70 هزار پرونده افرادى که 
از بهزیستى در سراســر کشور خدمات 
مستمر دریافت مى کنند، در مراکز مثبت 

زندگى توزیع شده است.
معــاون راهبــرى و توســعه خدمات 
بهزیستى کشور خدمت در این سازمان 
را یــک توفیق عنوان کــرد و ادامه داد: 
توفیقى که ما در سازمان بهزیستى براى 
خدمت رسانى مســتقیم به جامعه هدف 
خاص داریــم در کمتر ســازمانى یافت 
مى شود، بنابراین باید حداکثر استفاده از 

این فرصت و جایى که هستیم را ببریم.

نقش بهزیستى در 
مقابله با آسیب هاى 
اجتماعى استان ها

04

سعید شاه حســینى، رئیس بانک ســلول، بافت و عضو 
سازمان پزشــکى قانونى کشــور گفت: در حال حاضر با 
اقدامات و رایزنى هایى که انجام مى شــود در حدود 30 
درصد از مواردى که پزشکى قانونى ورود مى کند موفق 
شدیم تا رضایت خانواده ها و اولیاى دم براى احیاى بافت 
از اجســاد را اخذ کنیم. البته ما همچنان نتوانسته ایم نیاز 
کشور و در واقع بیماران داخل کشور به این بافت ها را صد 
در صد برآورده کنیم و از این رو ساالنه حدود 300 میلیون 
دالر ارز بابت ورود این محصوالت از کشور خارج مى شود. 
وى درباره این که در سال جارى عملیات اهداى بافت از 
چند جسد انجام شده است، گفت: حدود 800 متوفى در 10 
ماهه امسال داشتیم که عملیات بافت از آنها انجام شده و 

این افراد در درمان ونجات جان هزاران نفر نقش داشتند.

برداشت بافت از 800 جسد

05

رئیس کل دادگسترى و رئیس شوراى پیشگیرى از وقوع 
جرم استان اردبیل گفت: پیشگیرى از جرایم و آسیب هاى 
اجتماعى وظیفه همگانى اســت. حجت االسالم حسین 
کثیرلو افزود: بهترین راه پیشگیرى، عمل به قانون است 
و همچنین وظیفه شناســى و عمل به آن وظیفه، از دیگر 

راه هاى پیشگیرى است.

وظیفه همگانى 

06

در چهارمین نشست شــوراى عالى کار رقم سبد معیشت 
کارگران براى سال 1401 مشخص شد. در جلسه رسمى 
شورایعالى کار، براساس محاسبات انجام شده، سبد معیشت 
حداقلــى خانوار هاى کارگرى بــراى مذاکرات مزدى، 8 

میلیون و 980 هزار تومان اعالم شد.

مذاکرات مزدى کارگران

حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان در تشریح 
این موضوع که آموزش هــاى مجازى تا چه میزان 
ممکن است آسیب زا باشند افزود: مادر عصر منابع 
انسانى هستیم. این منابع انسانى اگر از طریق فضاى 
مجازى به شکل ناقص آموزش ببینند، نمى توانند 

آیندگان را به خوبى تربیت کنند.
از ســوى دیگر على باقرزاده مسئول سامانه شاد در 

پاسخ به این ســوال که دانش آموزان کدام مقطع 
تحصیلى بیشــتر از شاد اســتفاده مى کنند؛ گفت: 
بیشترین استفاده از شبکه شاد توسط دانش آموزان 
مقطع متوسطه است و دانش آموزان ابتدایى استفاده 

کمترى از شاد دارند.
در مجموع به نظر مى رســد اگر چه شــبکه شاد و 
آموزش مجازى توانسته است براى دانش آموزان 

مقطع متوســطه تا حــدودى جایگزیــن آموزش 
حضورى باشد؛ در مقطع ابتدایى و مخصوصًا براى 
دانش آمــوزان اول و دوم ابتدایى بــه هیچ عنوان 
جایگزین مطلوبى نیســت و ادامــه محدودیت ها 
در بازگشــایى صــد در صــدى مــدارس ممکن 
اســت به آســیب جدى در ســواد دانش آموزان 

منجر شود.

مشکالت آموزش مجازى
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پانزدهمین نمایشگاه بین المللى گردشــگرى از نهم تا دوازدهم 
بهمن ماه 1400 با شعار «گردشگرى براى رشد فراگیر» در محل 
برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى تهران با حضور فعاالن حوزه 
گردشگرى و صنایع وابســته از جمله سازمانها و موسسات مرتبط 
با حفظ آثار باستانى و  میراث فرهنگى، شــهردارى ها و مدیریت 
شهرى، نشریات تخصصى،سازمانهاى ســیاحتی و گردشگرى، 
شرکت هاى سرمایه گذارى، اکو توریسم و طبیعت گردى ، خدمات 

گردشگرى الکترونیکی و ... برگزار شد.
پیرو آغاز به کار این نمایشگاه، شهردارى زرین شهر در این رویداد 
بین المللى شــرکت نموده و به معرفى آثار تاریخى و جاذبه هاى 

گردشگرى و صنایع دستى خطه طالیى ایران پرداخت.
نمایشــگاه مذکور فرصت مغتنمى براى معرفى پتانسـیل هاى شهر 
زرین شهر در مقیــاس بین المللى و همچنین جذب سرمایه گذاران 
در حوزه هاى ذکر شده بودکه خوشبختانه با حضور فعال شهردارى 

زرین شهر در این مهم براى این شهر تحقق یافت.
مدیریت شهرى زرین شــهر نیز با حضور فعال در این نمایشگاه 
بین المللى تالش نمود تــا با رویکردى نوین و جلب مشــارکت 
مراکز علمى و دانشــگاه هاى تخصصى علم گردشگرى در مسیر 
تدوین  برنامه ریزى اصولى با اهداف صحیح و سازماندهى فراگیر، 
تجهیز امکانات و منابع و هدایت و رهبرى اصولى حرکت کرده و

 توانمندى ها و پتانسیل هاى گردشــگرى با ارزش خطه طالیى 
ایران و فرصت هاى ســرمایه گذارى این دیار زرخیز را به منظور 

توسعه پایدار شهرى معرفى نماید.
حضور پررنــگ مدیریت شــهرى زرین شــهر در ایــن رویداد 
بین المللى نشــان دهنده توجه و نگاه شــهردارى به توریســم و 
استفاده از فناورى هاى نوین براى گسترش آن بوده و خوشبختانه 
موفق شده است در حوزه نرم افزارى بسیار خوب عمل کند و این 
رویکرد نوین بســیار چشمگیر بوده اســت. به امید آنکه با توسعه 
زیـــر ســاخت ها و برنامه ریزى هاى دقیق تر و همچنین جذب 
ســرمایه گذاران خارجى و داخلى، شاهد توســعه و رشد اقتصاد 

گردشگرى در زرین شهر خطه طالیى ایران  باشیم.

نگاه ویژه مدیریت شهرى زرین شهر در معرفى 
ظرفیت هاى گردشگرى و فرصت هاى سرمایه گذارى 

حسین اسماعیلى احمدى شهردار زرین شهر در حاشیه نمایشگاه 
بین المللى گردشــگرى درتهــران اظهار کرد: در گذشــته اداره 
شهرهاى ایران با توجه به وســعت و جمعیت کم آنها با استفاده از 

اعتبارات دولتى و همچنین مشــارکت شــهروندان در پرداخت 
عوارض صورت مى گرفت اما با توجه به روند افزایش چشــمگیر 
جمعیت، ارتقاء ســطح انتظارات شــهروندان و توسعه روز افزون 
شهرها امروز شهردارى ها براى اداره شهر نیازمند اعتبارات مالى 
جدید و پایدار هستند تا بتوانند در استمرار ارائه خدمات شایسته به 

شهروندان موفق عمل کنند.
وى با بیان اینکه امروزه توسعه شهر در گرو کسب درآمدهاى پایدار 
است، افزود: شهردارى ها دیگر نمى توانند با روش هاى معمول به 
سمت اجراى پروژه هاى عمرانى گام بردارند از این رو به یک روش 
نوین تامین مالى نیاز است تا بتوانند معضالت مالى را مدیریت کرده 
و در مسیر اتمام پروژه هاى نیمه تمام، تعریف پروژه هاى جدید و 

توسعه پایدار به درستى حرکت کنند.
شهردار زرین شــهر با بیان اینکه نگاه  مدیریت شهرى به بخش 
خصوصى تغییر یافته است، تصریح کرد: یکى از روش هاى معتبر 
تامین منابع مالى در حوزه مدیریت شــهرى جذب سرمایه هاى 
بخش خصوصى است و تحقق این مهم مى تواند عالوه بر تامین 
منابع مالى مورد نیاز براى اجراى پروژه هــا و طرح هاى عمرانى 

سبب کسب درآمدهاى پایدار شهرى خواهد شد.
وى ادامه داد: شهردارى زرین شــهر خود را موظف به همکارى 
با بخش خصوصى مى دانــد از این رو با حضــور در پانزدهمین 
نمایشــگاه بین المللى گردشــگرى در تهران در مســیر معرفى 
ظرفیت ها و فرصت هاى سرمایه گذارى در زرین شهر گام برداشته 
شــد تا بســترهاى الزم جهت معرفى ظرفیت ها و فرصت هاى 
ســرمایه گذارى و همچنین جذب ســرمایه گذارى هاى جدید، 
افزایش گردش مالى، خــروج از رکود و ایجــاد رونق اقتصادى 

شهرى فراهم شود.
اســماعیلى احمدى یکى از رویکردهاى شهردارى زرین شهر در 
جذب سرمایه گذار بخش خصوصى را توسعه گردشگرى دانست 
و اضافه کرد: شهردارى زرین شــهر در پانزدهمین نمایشگاه بین 
المللى گردشگرى با رویکردى نوین حضور یافت و از شیوه هاى 
جدید براى معرفى پتانسیل هاى گردشگرى و ارائه فرصت هاى 

سرمایه گذارى بهره برد.
وى از رونمایــى دو کتابچه الکترونیک جاذبه هاى گردشــگرى 
و سرمایه گذارى شهردارى زرین شــهر خبر داد و گفت: کتابچه 
الکترونیک جاذبه هاى گردشگرى به معرفى آثار تاریخى چون باغ 
برجى ریز، مسجد جامع، حمام ساحل و...غذاهاى سنتى همچون 
دمپخت الخلى، برنج لنجان و مشاغل کهن همچون طناب بافى، 

تور بافى، آهنگرى پرداخته شده است.
شهردار زرین شهر عنوان کرد: در این کتابچه سرداران شهید خطه 
طالیى ایران، صنایع دســتى، جاذبه هاى گردشگرى  همچون 
پارك ساحلى ، پارك کوهستان سردار شــهید حسین قجه اى و 
هفته نکوداشت زرین شهر معرفى شده و اهداف آن معرفى شده 
است که زمینه آشنایى دیگر شهرهاى ایران را فرهنگ و آداب و 

رسوم شهروندان زرین شهر آشنا مى سازد.
وى یادآور شــد: در کتابچه الکترونیک سرمایه گذارى شهردارى 
زرین شهر به معرفى مجموعه متنوعى از فرصت هاى گردشگرى، 

خدماتى، تفریحى و رفاهى و... پرداخته شده است و به فرصت هاى 
شاخص سرمایه گذارى همچون مجتمع تجارى-خدماتى پارك 
سوار، مجموعه گردشگرى پارك کوهستان، دهکده گردشگرى، 
مجتمع خدماتى بین راهى، معاینه فنى خودروهاى سنگین شهرك 
حمل و نقل کاالى زرین شهر، فاز دوم شهرك مشاغل کارگاهى 

و... اشاره کرد.
اسماعیلى احمدى با بیان اینکه در توسعه شهر به مباحث کیفى و 
فرهنگى نیز باید توجه شود، گفت: با توجه به اهمیت رشد ماهوى 
شهر همزمان با توسعه آن، شهردارى زرین شهر با کارشناسانى که 
به صورت علمى در حوزه گردشگرى فعالیت داشتند ارتباط برقرار 
کرد، همچنین استفاده از ظرفیت مراکز آموزش علمى مورد توجه 
قرار گرفت تا در حوزه هاى مرتبط با مباحث فرهنگى و گردشگرى 

از ظرفیت علمى و تحقیقاتى آنان استفاده شود.
وى خاطرنشان کرد:پانزدهمین نمایشگاه بین المللى گردشگرى 
به عنوان مکانى براى ارائه خدمات، ایده ها و فرصت هاى سرمایه 
گذارى ســبب تقویت هم افزایى هــا و مورد توجه قــرار گرفتن 
انتظارات جامعه هدف گردشــگرى و همچنین ارائه فرصت هاى 
گردشگرى شهرهاى مختلف ایران از جمله زرین شهر به سرمایه 

گذاران بود.
شهردار زرین شهر متذکر شد: حضور مدیران ارشد کشور همچون 
وزیر کشور، معاون عمرانى وزیر کشور، استاندار اصفهان، مدیران 
کل و... در غرفه شهردارى زرین شهر دستاوردهاى خوبى را براى 
مدیریت شهرى زرین شهر به همراه داشت و امیدواریم در آینده 
نزدیک ثمرات حضور در این نمایشگاه براى شهروندان نیز قابل 

لمس باشد.

رویکرد مدیریت شــهرى زرین شــهر درحوزه 
گردشگرى، توسعه پایدار را براى این شهر به همراه دارد

علیرضا ایزدى، مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان اصفهان هم در حاشــیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللى 
گردشگرى اظهار کرد: یکى از فعالیت هاى اداره کل میراث فرهنگى 
و گردشگرى اســتان اصفهان در حوزه تبلیغات و بازاریابى بوده و 
نمایشگاه بین المللى گردشــگرى نیز در همین راستا برگزار شد و 
شهردارى هاى استان اصفهان توانســتند در حوزه هاى مختلف 
اطالع رسانى، معرفى فرصت هاى گردشگرى و سرمایه گذارى، 
چیدمان، اســتفاده از تکنولوژى هاى روز و... خوش درخشیده در 

بهترین استان ها قرار گیرند.

وى افزود: این حضور قدرتمند شــهردارى هاى استان اصفهان در 
پانزدهمین نمایشــگاه بین المللى گردشــگرى تهران نویدبخش 
آینده اى درخشان در حوزه توسعه پایدار در صنعت گردشگرى باشد.

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى استان 
اصفهان صنعت گردشگرى را فعالیتى فرابخشى دانست و تصریح 
کرد: امروز زمان آن رسیده به باورى مشترك دست پیدا کنیم که 
مسئولیت شهر با شهردار بوده و براى دســتیابى به توسعه پایدار 
نیازمند تعامل با مجموعه مدیریت شهرى و شهرداران شهرهاى 

ایران به عنوان کلیدداران شهر هستیم.
وى ادامه داد: اداره کل میراث فرهنگى و گردشگرى استان اصفهان 
خود را موظف مى داند با برگــزارى رویدادهاى مختلف و افزایش 
تعامالت با مدیران شهرى در فصل جدید آغاز به کار دولت مردمى 
به گونه اى عمل شــود که امید به آینده خصوصــا آینده صنعت 

گردشگرى در بین مردم و مسئوالن زنده شود.
ایزدى اضافه کرد: امیدواریم در فضایى تعاملى با شهرداران اقصى 
نقاط گستره استان اصفهان بتوانیم با درك متقابل و با هدف توسعه 
و ترویج سفر و گردشــگرى و همچنین ایجاد زمینه مناسب براى 
ورود سرمایه گذاران بخش خصوصى آینده روشنى را در حوزه ایجاد 
اشتغال مبتنى بر صنعت توریسم در شهرهاى مختلف استان از جمله 

زرین شهر رقم بزنیم.
وى عنوان کرد: زرین شــهر به عنوان شــهرى که در فاصله 30 
کیلومترى از مرکز اســتان قرار دارد از پتانسیل هاى اکوتوریسم و 
طبیعى بسیار خوبى برخوردار اســت و آنچه شهردارى زرین شهر 
پکیج هاى سرمایه گذارى در حال رقم زدن است مى تواند توسعه 

پایدار شهرى را براى این شهر رقم بزند.
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دســتى و گردشــگرى استان 
اصفهان خاطرنشــان کرد:  نوع نگاه مردم بزرگترین زیرســاخت 
جهت جذب گردشگر به شمار مى آید و قطعا روند پیش رو که توسط 
مدیریت شهرى زرین شهر ترسیم شده مى تواند زمینه ساز رشد و 

ایجاد  بسترهاى مناسب گردشگرى شهرى باشد.
وى متذکر شد: امیدواریم بتوانیم به عنوان پایلوت و با هدف توسعه 
پایدار گام هاى موثرى را در کنار شهردارى زرین شهر برداشته و به 
هدف مشترکمان که همان توسعه زرین شهر است دست پیدا کنیم.

حضور فعال شــهردارى زرین شهر در نمایشگاه 
گردشگرى بى نظیر است

حسین رجایى، نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شوراى 

اســالمى هم در حاشــیه پانزدهمین نمایشــگاه بین المللى 
گردشگرى، نمایشــگاه بین المللى را فرصت خوبى براى ارائه 
دستاوردها و تجارب شهردارى هاى کشور دانست و اظهار کرد: 
یکى از فرصــت هایى کــه مدیران شــهرى بــراى معرفى 
ظرفیت هاى شهرهاى ایران مى توانند از آن بهره ببرند حضور 
در چنین نمایشگاه هایى اســت چراکه فضاى بسیار مناسبى را 
براى معرفى هرچه بیشتر ظرفیت ها، توانمندى ها و داشته هاى 

ارزشمند شهرها فراهم مى سازد.
وى افزود: سه شــهردارى زرین شــهر، باغبادران و چرمهین 
حضورى فعال و پررنگى را در نمایشگاه بین المللى گردشگرى 
تهران داشتند که مورد استقبال مســئوالن ملى و استانى قرار 
گرفت و این مسئله نشــان از ظرفیت باالى شهرستان لنجان 

در سطح ملى است.
نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شــوراى اسالمى 
تصریح کرد: مسئوالن ملى و اســتانى با حضور در غرفه هاى 
شهردارى هاى زرین شــهر، باغبادران و چرمهین از نزدیک با 
ظرفیت هاى این شهرها آشنا شدند و امیدواریم ثمرات متعددى 

را براى این شهرها به همراه داشته باشد. 
وى تالش شهردارى و شوراى اسالمى زرین شهر را در راستاى 
آشنایى مردم ایران با شهر زرین شهر و ظرفیت هاى گردشگرى 
آن ستودنى دانســت و ادامه داد: غرفه شــهردارى زرین شهر 
یکى از غرفه هاى فعال و پویا در این نمایشــگاه به شــمار مى 
آمد که با رویکردى جدید در حوزه الکترونیکى اقدام به معرفى 
ظرفیت هاى فرهنگى، گردشــگرى و اقتصادى خطه طالیى 

ایران کرده بود که در نوع خود بى نظیر به شمار مى آمد.
رجایى اضافه کرد: باید توجه داشــت زرین شهر ظرفیت هاى 
گردشگرى بسیار خوبى را در اختیار دارد که برخى از آنان فعال 
بوده و تعدادى نیز در مرحله ایجاد و فعالسازى قرار دارند  و قطعا 
پرداختن به فرصت ها و ظرفیت هایى که در زرین شــهر وجود 

دارد زمینه جذب گردشگران داخلى و خارجى را فراهم مى کند.
وى عنوان کرد: به دلیل تغییر اقلیم متاسفانه استان اصفهان با 
بحران خشکسالى مواجه شده و فصلى شدن زاینده رود فرصت 
حضور گردشگران را دراین استان با چالش هاى متعددى مواجه 

ساخته است.
نماینده مردم شهرســتان لنجان در مجلس شوراى اسالمى با 
بیان اینکه خوشبختانه رودخانه زاینده رود همچنان در شهرستان 
لنجان جارى است، گفت: باید تالش شود با معرفى هرچه بیشتر 
جاذبه هاى شهرهاى ساحلى شهرستان لنجان براى گردشگرانى 
که تمایل به استفاده از فضاى ایجاد شده به واسطه جارى بودن 
زاینده رود را دارند آنان را به این شهرها جذب و ماندگارى آنان 

را رقم بزنند.
وى خاطرنشان کرد: قطعا سیاســت هایى که توسط شهردارى 
زرین شهر در حوزه گردشــگرى شــهرى تعریف شده زمینه 
ســاز رونق بازاریابى و کسب و کار در شــهر زرین شهر خواهد 
شــد و شــاهد تقویت مشــاغل مرتبط با حوزه گردشــگرى

 خواهیم بود.
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