
www.nesfejahan.net  روزنامه مستقل استان اصفهان

دوشنبه 4  بهمن  ماه 1400 / 24  ژانویه 2022 / 21 جمادى الثانى 1443
سال هجدهم /شماره 4238 /  8  صفحه / 2000 تومان

     

پایتخت کشور، بهشت موبایل قاپ هاساالنه 80 هزار ُتن فلفل دلمه اى در اصفهان تولید مى شودحضور مهران غفوریان در یک فیلم کوتاههفته جارى؛ سردترین روز هاى امسال به نام خدا و گل به نام شهریار! اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

استفاده 
58 درصدى از 
ماسک در کشور

احتمال اعمال تعطیلى مطلق در اصفهان 
3

5

موج یخبندان 
در استان اصفهان

رعایت پروتکل هاى بهداشتى در کشور روى مرز 
58 درصد قرار گرفته است که البته براى مقابله با 

کرونا آن هم سویه اومیکرون، چندان مناسب به نظر 
نمى رسد. در عین حال باید توجه کرد که از 22 تا 
29 دى ماه، 1146 واحد صنفى متخلف از سوى...

مدیرکل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان با 
اشاره به بازگشایى راه 11 روستاى پشتکوه دوم 
فریدونشهر گفت: کاهش شــدید دما و افزایش 
اســتفاده از لوازم گرمازا منجربه وقوع 9 حادثه 

در استان شد.
منصور شیشــه فروش اظهار کرد: جبهه هوایى 
که در روزهاى اخیر در اســتان فعال بود، موجب 
کاهش دما و ثبت دماى منفــى 14 تا 15 درجه 
سانتیگراد در مناطق غرب و جنوب استان و منفى 

9 تا 11 درجه سانتیگراد در شهر اصفهان شد.
وى با اشاره به ادامه سرماى هوا و دماى زیر صفر 
در اکثر مناطق استان، افزود: روز شنبه نیز دماى 

هوا در...

التهاب براى تأمین گاز خانه هاى اصفهانالتهاب براى تأمین گاز خانه هاى اصفهان
مدیرعامل شرکت گاز استان: مصرف گاز از مرز مشخص خود فراتر رفته استمدیرعامل شرکت گاز استان: مصرف گاز از مرز مشخص خود فراتر رفته است
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مسئول کارگروه اضطرار آلودگى هواى اصفهان: فرمان مازوت سوزى از دست استاندارى خارج شده است

محرم و حدادى فر 
اعتبار فوتبال اصفهان هستند

منصوریان:

ســرمربى تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفــت: در بحث فوتبال 
حرفه اى نسبت به فصل هاى قبل بسیار در سطح آماتورترى هستیم.

علیرضا منصوریان گفت: امیدوارم فوتبال...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

اصفهان 
به استقبال دهه فجر 

مى رود

مرگ و  میر کرونایى در اصفهان صفر شد
آمار 24 ساعت منتهى به روز یک شنبه نشان مى دهد؛

3
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نوید کیا: در تعطیالتنوید کیا: در تعطیالت
تصمیم مهمى براى تصمیم مهمى براى 
اعتراض نایب رئیس شوراى شهراعتراض نایب رئیس شوراى شهرآینده خواهم گرفتآینده خواهم گرفت

به وضعیت شهركبه وضعیت شهرك
 شهید کشورى شهید کشورى

چرا چرا 
اصفهان رااصفهان را
به دالالنبه دالالن
داده ایم؟داده ایم؟
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علت علت 
کندى مذاکرات کندى مذاکرات 

از زبان از زبان 
یک نمایندهیک نماینده

4

حمید لوالیى:

بدین وسیله از کلیه صاحبان ســهام ( یا نمایندگان قانونى آنها ) شرکت ارمغان 
شیمى سپاهان سهامى خاص دعوت به عمل مى آید تا در جلسه مجمع عمومى 
عادى به طور فوق العاده که در تاریخ 1400/11/16 که در ساعت 9 صبح در استان 
اصفهان ، خیابان ملک جنوبى ، کوچه 16 ، نبش تاج الدین ، مجتمع هشت بهشت ، 

واحد 9 برگزار مى گردد حضور به هم رسانید .
دستور جلسه :

انتخاب مدیران ، بازرسان و روزنامه
هیئت مدیره

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شرکت ارمغان شیمى سپاهان ( سهامى خاص ) 

به شماره ثبت43444وشناسه ملى 10103255148

شهردارى بهارستان در نظر دارد نســبت به بهره بردارى از باغ بانوان 
بهارستان از طریق ســرمایه گذارى با بخش خصوصى اقدام نماید. لذا 
خواهشمند اســت در صورت تمایل نســبت به ارائه طرح و چگونگى 
نگهدارى مجموعه باغ بانوان نظرات و طرح هاى پیشنهادى خود را حداکثر 
تا تاریخ 1400/11/10 به دفتر سرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى 
تحویل نمایید. در صورت هرگونه ســوال و یا ابهام مى توانید به دفتر 
سرمایه گذارى و مشارکت ها مراجعه و یا با شماره تلفن 36826001 تماس 

حاصل فرمایید.
محمد شبانى -شهردار بهارستان

فراخوان عمومى دعوت به مشارکت

م الف: 1265131

محر
اعتبار فوت
ســرمربى تیم فوتبالص
حرفه اى نسبت به فصل
منصوریان گفت علیرضا

فجر  ه

عطاران عطاران 
مى گفتمى گفت
از نقشاز نقش

«خشایار»«خشایار»
بیا بیرون!بیا بیرون!

مدیر متالورژى و روش هاى تولید شرکت فوالد مبارکه 
گفت: هم اکنون فوالد مبارکه بیش از 500 گرید فوالدى 
در حوزه هاى مختلــف لوازم خانگى، خودروســازى، 

لوله سازى، صنایع قوطى سازى و ... تولید مى کند.
علیرضا مولوى زاده در نشست هم اندیشى فوالد مبارکه 
و شرکاى کسب و کار که با مشتریان فوالد مبارکه در 
عرصه تولید لوازم خانگى برگزار شد، اظهار کرد: براى 
استفاده صحیح از هر گرید فوالد مبارکه، مشتریان این 
شرکت مى توانند از خدمات مشاوره فوالد مبارکه در این 

زمینه استفاده کنند.
وى با بیان این که در صورتى که ســفارش گذارى ها 
به درستى انجام شود، مشــکالت مشتریان به حداقل 
مى رســد، افزود: از آن جا کــه فوالد مبارکــه قابلیت 

تولید محصوالت تجارى، کششــى، فوق کششــى و 
استحکام باال را دارد، بنابراین این شرکت مى تواند تولید 

محصوالت کیفى ویژه را در دستور کار خود قرار دهد.
مدیر متالورژى و روش هاى تولید شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه شــرکت فوالد مبارکه از 
نظر تلرانس هاى ابعادى درخواستى مشتریان مطابق با 
استانداردهاى بین المللى را در 2 حالت تلرانس نرمال و 
تلرانس ویژه مى تواند محصوالت خود را به مشــتریان 

عرضه کند.
وى با بیــان این کــه فــوالد مبارکــه از توانمندى 
شــرکت هاى زیر مجموعه خود براى تأمین خواسته 
مشتریان در تولید محصوالت جدید استفاده خواهد کرد، 
اذعان داشت: در این راستا از مشتریان خود درخواست 

داریم همه خواســته هاى بلندمدت خــود را به همراه 
تناژ مصرفى به فوالد مبارکه بــراى تصمیم گیرى در 

طرح هاى توسعه این شرکت ارائه کنند.

تولید و عرضه بیش از 500 گرید فوالدى در فوالد مبارکه

در آخرین نشست هیأت مدیره ســازمان صنایع کوچک 
و شــهرك هاى صنعتى ایران، توسعه دو شهرك و ناحیه 
صنعتى در اســتان اصفهان به تصویــب مجمع عمومى 

شرکت  شهرك هاى صنعتى استان ها رسید.
به گــزارش روابط عمومی ســازمان صنایــع کوچک و 
شهرك هاي صنعتی ایران، در آخرین نشست هیأت مدیره 
سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى ایران، توسعه 
دو شهرك و ناحیه صنعتى در استان اصفهان به تصویب 
مجمع عمومى شرکت  شهرك هاى صنعتى استان ها رسید.

شهرك صنعتی "هرند" به مساحت 30 هکتار در شهرستان 

اصفهان و ناحیه صنعتی "جمبزه" به مساحت 70 هکتار در 
شهرستان دهاقان اســتان اصفهان، از جمله شهرك ها 
و نواحی صنعتی تقاضا محوري هســتند که توسعه پیدا 
می کنند تا شرکت  شــهرك هاي صنعتی اصفهان بتواند 
نسبت به جذب سرمایه  گذار و به  تبع آن، ایجاد شغل پایدار 

در سطح آن مناطق اقدام نماید.
گفتنی است، از ابتداى سال جاري تا کنون، ایجاد یا توسعه 
40 شهرك و ناحیه صنعتى در 21 استان کشور به وسعت 
بیش از پنج  هزار و 900 هکتار بــه تصویب هیأت مدیره 
ســازمان صنایع کوچک و شــهرك هاى صنعتى ایران 

به عنوان مجمع عمومى شرکت  شــهرك هاى صنعتى 
استان ها رسیده است که براى طى فرآیند تصویب نهایى به 

مراجع قانونى ذیربط ارسال شد.
همچنین در راستاي تحقق شاخص افزایش سطح اراضی 
صنعتی در اختیار، از ابتداي امسال تا کنون بیش از شش 
هزار و 500 هکتار به مجموع ســطح اراضی صنعتی در 
اختیار شهرك ها و نواحی صنعتی کشور افزوده شده که در 
چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و برنامه هاي مصوب، 
نسبت به آماده سازي و واگذاري این اراضی به متقاضیان 

سرمایه گذاري و کارآفرینی اقدام خواهد شد.

توسعه 2 شهرك و ناحیه صنعتى در استان اصفهان

مدیرکل توسعه آموزش و پژوهش علوم پزشکى دانشگاه 
آزاد اسالمى استان اصفهان گفت: با حفظ دست آوردهاى 
علمى در دوران کرونا باید به دنبال توســعه و پیشرفت 
هرچه بیشتر در اســتفاده ابزارهاى الکترونیکى و ایجاد 

برنامه هاى متنوع در تقویت سواد رسانه اى باشیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد، 
دکترمهرداد آذربرزین در همایش ملى دانش سالمتى 

در مواجهه با کرونا و حکمرانى در جهان پســاکرونا که 
به صورت مجازى در دانشگاه آزاد اسالمى واحد نجف آباد 
برگزار شد، با ارائه گزارشــى از روند آموزش مجازى در 
پاندومى کرونا بــا تأکید بر تأثیرات آن بــر حوزه علوم 
پزشکى گفت: این بیمارى دسته اى از بیمارى هاى ناشى 
از کروناویروس هاســت که با عالئم شبیه به ذات الریه 

شروع و در دنیا گسترش پیدا کرد.
وى افزود: این پاندمى باعث شد تا تمام جنبه هاى زندگى 
انسان ها تحت الشــعاع قرار بگیرد و آنچه که مشخص 
است، حتى اگر راه هاى درمان بیمارى کرونا مشخص 
شود و این ویروس کنترل شود، اثرات آن قطعًا سالیان 
سال باقى مى ماند، به همین جهت مى توانیم این دوران را 
به عنوان نقطه تقسیم زمان بدانیم و جهان را به دو دوره 

قبل و بعد از کرونا ویروس تقسیم کنیم.
مدیرکل توسعه آموزش و پژوهش علوم پزشکى دانشگاه 
آزاد اسالمى اســتان اصفهان اظهار کرد: همچنان که 

تأثیر کرونا بــر همه جنبه هاى زندگى کامًال مشــهود 
اســت در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش عالى هم مؤثر 
بوده است تا جایى که بســیارى از مراکز را به تعطیلى 
موقت کشاند و باعث تغییرات عمده اى در نظام آموزشى 
بسیارى از کشورهاى دنیا شــد، ایران نیز از این قاعده 
طبیعى تبعیت کرد و تغییرات عمــده اى در برنامه هاى 

آموزشى ایجاد کرد.
آذربرزین بیان کرد: خوشــبختانه دانشگاه هاى بزرگ 
مانند دانشــگاه آزاد اســالمى واحد نجف آباد با وجود 
زیرساخت هاى مناســب و نیروى انســانى توانمند در 
کمترین زمان ممکــن موفق به برگــزارى کالس ها 
به صورت مجازى شد؛ اما مشکلى که در این زمینه وجود 
داشت آموزش بالینى دانشجویان رشته هاى پزشکى به 
دلیل تبدیل بیشتر مراکز درمانى به مراکز درمان بیماران 
کوویید بود و آموزش بالینى در این زمان تا حدودى دچار 

بحران شد.

تقویت سواد رسانه اى با استفاده از ابزارهاى الکترونیکى
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جانشین فرمانده کل سپاه گفت: آمریکایى ها به عنوان 
شــیطان بزرگ  یک روز را هم براى دشمنى با انقالب 

اسالمى  از دست ندادند.
ســردار على فدوى اظهار کرد: 43 ســال است که نبرد 
خبائث عالم بــه رهبرى آمریکا با انقالب اســالمى در 
جریان است اما نتوانستند این انقالب را با شکست مواجه 
کرده و بلکه جلوى  رشد آن را هم نتوانستند بگیرند. زیرا 
به بخش هایى از آنچه تکالیف خداوند بوده  عمل کردیم 
و البته در برخى موارد نیز به شــروط  تعیین شده از سوى 

 خداوند عمل نکردیم.
وى افزود: آمریکایى ها به عنوان شیطان بزرگ  یک روز 

را هم براى دشمنى با انقالب اسالمى  از دست ندادند زیرا 
از 24 بهمن 1357 در کردستان با شلیک  گلوله تا امروز 
دشمنى خود  را با ما آغاز کردند و ادامه دادند؛ با وجود این، 
نتوانستند حتى یک  پیروزى را هم در مقابل این انقالب 

به دست بیاورند.
ســردار فدوى اضافه کرد: آنها نه تنهــا در برابر انقالب 
اســالمى  ایران نمى توانند از یک   پیروزى خود موردى 
را بیان کنند بلکه در ســایر کشــورها هــم  که نفس 
جمهورى اسالمى ایران به آنجا رســیده، مانند عراق، 
افعانســتان، لبنان و یمن هم نتوانســتند بــه پیروزى 

دست یابند .

رئیس کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى مجلس 
شوراى اســالمى گفت: علت کند پیش رفتن مذاکرات 
وین آن اســت که آمریکا مى خواهــد در لغو تحریم ها 

حداقلى عمل کند که ما این موضوع را قبول نداریم. 
وحید جالل زاده گفت: دولت ســیزدهم مذاکرات را در 
شرایط بسیار ســختى آغاز کرد و باید چانه زنى مى کرد 
تا منافع حداکثرى جمهورى اسالمى ایران در مذاکرات 
تأمین شود. وى بیان کرد: نکته بعدى آن است که طرف 
غربى در ابتدا طمع کرده بود تا با تشکیل دولت جدید در 
ایران و با توجه به مشکالتى که همه دولت ها در ابتداى 
کار خود با آن مواجه مى شوند، امتیازات بیشترى از ایران 

اخذ کند، اما تیم مذاکره کننده کشورمان طمع غربى ها را 
خنثى کردند. وى درباره ضرب االجل غربى ها براى پایان 
مذاکرات وین، گفت: غربى ها با این کار به دنبال جنگ 
روانى هستند. اگر آمریکایى ها به دنبال کم کردن زمان 
مذاکرات و به نتیجه رساندن آن هستند، باید به تعهدات 

برجامى خود در لغو تحریم هاى ایران عمل کنند.
جالل زاده ادامه داد: علت کند پیش رفتن مذاکرات وین 
آن اســت که االن مذاکره کنندگان به بخش تعهدات 
آمریکا در لغو تحریم ها رسیده اند و آمریکا به دنبال آن 
اســت که در لغو تحریم ها حداقلى عمل کند که ما این 

موضوع را قبول نداریم.

آمریکا یک روز را هم براى 
دشمنى با ایران از دست نداد

علت کندى مذاکرات از زبان 
یک نماینده

خبرهاى خوبى نداریم 
معاون درمان وزارت بهداشت گفت:    مهر|
طى هفته گذشــته میزان مراجعات سرپایى به 
مراکز 16 ســاعته افزایش یافته و ما از این بابت 
نگران هستیم. سعید کریمى در برنامه تلویزیونى 
افزود: میزان مراجعات سرپایى در هفته گذشته 
5000 نفر بیشتر بوده اســت. کریمى ادامه داد: 
افرادى که به مراکز 16 ساعته مراجعه مى کنند، 
خیلى بدحال نیســتند، اما نگرانیم که اگر همین 
روند ادامه پیدا کند و پروتکل ها رعایت نشود، این 
احتمال هست که طى چند هفته آینده بیماران به 
بیمارســتان ها بیایند. وى گفت: با اینکه شرایط 

فعلى بد نیست، خبرها خیلى هم خوب نیست.

رکورد تاریخى مصرف گاز 
جواد اوجــى، وزیر نفــت دیروز در    مهر|
صفحه توییتر خود نوشــت: طى 24 ســاعت 
گذشته(منتهى به روز یک شنبه) رکورد تاریخى 
مصرف 692 میلیون مترمکعب گاز در بخش هاى 
خانگى، تجــارى و صنایع غیرعمده ثبت شــد. 
وى افزود: گرچه با لطف خداوند متعال و تالش 
کارکنان صنعت نفت شــبکه گاز پایدار اســت، 
استمرار این شرایط مستلزم همکارى هموطنان 

عزیز و مدیریت مصرف است.

همه جا مازوت 
مى سوزانند!

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو    ایسنا|
در مجلس گفت: چند روزى است به دلیل سرماى 
زیاد در تمامى نواحى کشور و خطر قطعى گاز و 
برق، در کلیه  نیروگاه هاى کشور مازوت سوزانده 
مى شود، بنابراین هیچ تبعیضى وجود ندارد و ما هم 
هیچ اعتراضى نداریم. روح ا... متفکر آزاد افزود: 
وزارت نفت تنها در دو حالت مجاز به استفاده از 
مازوت در نیروگاه  است؛ اول آنکه به حدى سرما 
باشد که مصرف گاز باال برود و دوم آنکه تبعیضى 

نباشد و در همه شهرها مازوت استفاده شود.

سینماها رایگان نشد! 
سخنگوى انجمن ســینماداران با    صبا|
اعالم لغو طرح رایگان بودن سینماها به مناسبت 
روز مادر گفت که روز 3 بهمن ماه سینماها طبق 
روال عادى فعالیت کردنــد. محمدرضا صابرى 
سخنگوى انجمن سینماداران صبح روز 2 بهمن 
ماه اعالم کرد که به مناسبت روز مادر سینماها 
در 3 بهمن ماه بــراى بانوان رایگان اســت اما 
محمدرضا صابرى، سخنگوى انجمن سینماداران 
با لغو این طرح عنوان کرد: ایــن طرح از طرف 

وزارت ارشاد با مخالفت مواجه شد.

آسترازنکا زد!
پیام طبرســى، محقــق کارآزمایى    بهار|
واکسن هاى اسپایکوژن و برکت مى گوید براى 
دوز سوم، واکسن آسترازنکا دریافت کرده است، 
چون زمانى که او واکسن زده برکت و اسپایکوژن 
مجوز وزارت بهداشت را دریافت نکرده  بودند! این 
در حالى است که واکسن برکت از خرداد ماه مجوز 
مصرف اضطرارى و همچنین از آبان براى دوز 
سوم تزریق مى شده است. اسپایکوژن هم از نیمه 
مهر مجوز مصرف اضطرارى دریافت کرده است.

موبایل خارجى ها 
مسدود مى شود 

برخى از آژانس هاى گردشــگرى    ایسنا|
ایران از مســدود یا بالك شــدن تلفن همراه 
(موبایل) شمارى از گردشــگران خارجى طبق 
«مقررات رجیسترى» خبر داده اند. از  نیمه مهرماه 
1399  رجیسترى گوشى باید در مبادى ورودى و 
به صورت کامًال حضورى انجام شود. این قانون 
زمانى به اجرا گذاشته شده که مرزهاى ایران به 

روى گردشگران خارجى بسته بود.

کره جنوبى بدهى ما را داد! 
وزارت اقتصاد    باشگاه خبرنگاران جوان|
کره جنوبى اعالم کــرد بدهــى 18 میلیون دالرى 
ایران بابت حق عضویت در ســازمان ملل را از محل 
دارایى هاى بلوکه شده کشورمان پرداخت کرده است. 
پیش تر به دلیل تحریم هاى آمریکا و عدم پرداخت حق 
عضویت، حق رأى ایران در ایــن نهاد به حال تعلیق 

درآمده بود.  

واژه سازى «کیهان»  
روزنامــه تحــت مدیریت    دیده بان ایران|
«حسین شریعتمدارى» باردیگر ضمن انتقاد شدید از 
منتقدان سیاست هاى دولت ابراهیم رئیسى نوشت: 
«غربگدا ها» هم کاسه لیس آمریکا و اسرائیل هستند. تا 
حاال دیده اى که فقط یک موضع یا حرکتشان با آمریکا 

و اسرائیل تفاوت داشته باشد؟!

 ماجراى آن میز بزرگ
  روزنامه خراسان|

ابراهیم رئیسى، رئیس جمهور، نپذیرفته پیش از سفر به 
روسیه، «بنابر پروتکل هاى روسیه در قرنطینه قرار گیرد 
و تستPCR بدهد و  به همین دلیل دو طرف در دو سر 
میز اتاق اصلى رئیس جمهور روســیه درکاخ کرملین 
نشســتند تا به نوعى پروتکل هاى کرونایى روس ها 

نیز رعایت شود».

جمهورى دوم؟! 
محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه    اعتمادآنالین|
اسالمى مهندسین گفت: در جاهایى نیازمند اصالحات 
ساختارى هستیم و باید اصالح ساختار کنیم. محمدرضا 
باهنر با بیان اینکه باید خود را براى جمهورى دوم آماده 
کنیم گفت: دولت کنونى هم وارث همه کارهاى خیر و 
پر برکت گذشته و هم وارث تلنبارى از مشکالت است. 

شاخ آمریکا شکسته 
حجت االسالم سیداحمد خاتمى با اشاره    انتخاب|
به اینکه برخى در فضاى مجازى موفقیت هاى کشور را 
نمى بینند گفت: باید بپذیریم که مشکالت و گرفتارى 
هم در کشور وجود دارد که مســبب آن آمریکاست. 
وى تصریح کرد: گویا آمریکا سیاست خارجى خود را 
در همه جاى جهان تعطیل کــرده و تمام تمرکز خود 
را بر ایران گذاشــته اســت ، اما به فضل الهى تمامى 
توطئه هاى آمریکا با شکست مواجه شده و شاخ این 

غول شکسته تر شده است.

عملیات نزدیک ایران 
کماندوهاى نیروى دریایى سلطنتى    عصر ایران|
انگلیس، با حمله به یک قایق قاچاقچیان در آب هاى 
دریاى عمان بیش از 135 میلیون دالر انواع مواد مخدر 
از جمله یک ُتن هروئین تولید افغانستان و دیگر مواد 
مخدر را کشــف و ضبط کردند. قایق توقیف شده در 
حال عبور از مسیر دریایى از ســواحل مکران ایران و 
پاکستان به سمت سواحل شــرقى آفریقا بوده است. 
این مسیر ترانزیت مواد مخدر یک مسیر دریایى پرتردد 
قاچاقچیان مواد مخدر اســت که در نهایت به اروپا و 

آمریکا مى رسد. 

مدرك احمدى نژاد
 پشتوانه دارد 

احمد علیرضا بیگــى، نماینده مردم    منیبان|
تبریز  با اشاره به سفر او به ترکیه به همراه احمدى نژاد و 
واکنش کاربران به این سفر گفت: احمدى نژاد به عنوان 
یک شــخصیت فرهیخته از جانب دانشگاه بیکنت 
استانبول براى اعطاى دکتراى افتخارى دعوت شده 
بود. دانشگاه بیکنت یک دانشگاه فنى است و مدرك 
دکتراى عمران به احمدى نژاد اعطا کرد، که در مقایسه 
با مدارکى که به صورت سمبولیک به شخصیت هاى 
سیاسى اعطا مى شود، حکایت از پشتوانه علمى و فنى 

این مدرك اعطایى دارد. 

خبرخوان

رئیس مرکز خشکســالى و مدیریت بحران ســازمان 
هواشناسى کشور، گفت: ما در حال حاضر در وضعیت 
آنومالى منفى دمایى هستیم و شــاید سردترین هفته 

سال را داشته باشیم.
احد وظیفه با اشاره به وضعیت بارش در دى ماه 1400 
خاطرنشان کرد: بررسى ها نشــان مى دهد که در پى 
بارش هاى دى ماه، بارندگى در کشور 4 درصد باالتر از 
حد نرمال بوده است. بارش در بازه کمتر یا بیشتر از 10 
درصد نرمال فرض مى شود و مى توان گفت بارندگى ما 
نرمال بوده است. مقدار بارندگى نسبت به سال گذشته 

در چنین روزى 33 درصد بیشتر گزارش شده است.
وى تأکید کرد: نرمال شــدن بارندگى مفهوم مطلوب 
شــدن آن را ندارد. بارش هاى دى ماه ســبب شد تا 
استان هاى جنوبى کشور به خصوص بوشهر، فارس، 
هرمزگان و سیستان و بلوچســتان بارش باالتر از حد 
نرمال داشته باشــند و حتى در استان هرمزگان بارش 
تا این لحظه بیشتر از میانگین ساالنه این استان بوده 
است همچنین هنوز نیمى از سال آبى باقى مانده است.
وظیفه درباره وضعیت بارش در بهمن ماه اضافه کرد: 
پیش بینى هاى بزرگ مقیاس در هفته هاى آینده خبر از 
بهمن ماهى کم بارش مى دهند. در هفته جارى بارشى 
نخواهیم داشــت و تنها در روز هــاى پایانى هفته در 
عرض هاى شمالى و شمال غرب بارش هاى پراکنده اى 

دیده مى شود و بقیه نقاط بدون بارش خواهند بود.
وى افزود: نبود بارش موجب پایین رفتن سطح بارش 
نســبت به نرمال و آنومالى یا بى هنجارى خواهد شد. 
از اواخر بهمن ماه انتظار مى رود بارندگى به حد نرمال 
برسد و در مجموع زمستان خوبى از نظر بارش خواهیم 

داشت.
رئیس مرکز خشکســالى و مدیریت بحران ســازمان 
هواشناسى کشور همچنین با اشــاره به بارش در ماه 

پایانى سال ادامه داد: احتماًال بارش در هفته هاى اول 
اســفند کمتر هفته هاى دوم اسفند خواهد بود. وظیفه 
ضمن مقایســه بارش در دى ماه سال دى ماه امسال 
نسبت به پارسال گفت: دى ماه ســال گذشته از نظر 
بارش مطلوب بود و بارندگى خوبى اتفاق افتاد. امسال 
عالوه بر مناطق غربى که ســال گذشته بارش خوبى 
داشتند، شرق و جنوب شرق کشور نیز از بارش سیراب 
شدند. اســتان هایى مانند کرمان، هرمزگان، فارس، 
بوشــهر و کهگیلویه و بویر احمد در دى ماه امســال 

بارش فوق العاده اى را تجربه کردند. دى ماه امســال 
قطعًا شــرایط بهترى از نظر بارش نسبت به سال قبل 
داشت و بارش ها 33 درصد بیشتر بود. سال گذشته بهار 
و زمستان کم بارشى داشتیم؛ اما زمستان امسال با وجود 
بارش هاى دى ماه براى کشــور به خصوص مناطق 

جنوبى استثنایى بود.
رئیس مرکز خشکســالى و مدیریت بحران ســازمان 
هواشناسى با تشریح وضعیت دمایى کشور اظهار کرد: 
دى ماه 1400 با میانگین دمایى پایین تر از حد نرمال 

به میزان یک درجه سانتیگراد گزارش شده است. اگر 
این محاسبه از اول سال آبى انجام شود این عدد به 1/1 

درجه زیر حد نرمال خواهد رسید.
وظیفه گفت: ما در حال حاضر در وضعیت آنومالى منفى 
دمایى هستیم و شاید ســردترین هفته سال را داشته 
باشیم. در مجموع نیز دماى کشــور از دماى متوسط 
بلندمدت پایین تر است. در اسفند ماه و فروردین 1401 
آنومالى دمایى مثبت خواهد شــد و دما به میزان نیم تا 

یک درجه باالتر از نرمال خواهد رسید.

هفته جارى؛ سردترین روز هاى امسال

فیلمى از جشن تولد حجت االسالم قرائتى در پشت صحنه برنامه «سمت خدا» بیرون 
آمده که لحظات جالبى را رقم زده است.

عبدالمجید رکنى، تهیه کننده این برنامه درباره این فیلم پشت صحنه مى گوید: دهم 
دى ماه سالروز تولد حاج آقاى قرائتى است. این تولد، بهانه اى بود براى اینکه تکریم 
کنیم از مقام کسانى که به گردن ما حق زیادى دارند. آقاى قرائتى گردن همه ما حق 

معلمى دارند. پیر و جوان خاطرات زیبایى با بیانات و کالم هاى گهربارشان دارند. 
او مى گوید: در فیلم مى بینیم که حجت االسالم قرائتى عالوه بر شوخى که میان  او و 
نجم الدین شریعتى درباره سفر به کربال پیش مى آید؛ او مى گوید: لطف خداست که 
بعد از 40 سال حرف زدن باز هم مردم به من لطف دارند. این به برکت قرآن و لطف 
خداست. به تعبیر تهیه کننده «سمت خدا» قرار است به شرط مساعد بودن حال آقاى 
قرائتى، قسمت هاى جدیدى را «سمت خدا» در خدمت  این کارشناس شناخته شده 

مذهبى باشد. 

 فرمانده پلیس فرودگاه هاى پلیس پیشــگیرى فرماندهى انتظامى کشور از دستگیرى 
متهمى که قصد ترانزیت تریاك به خارج از کشور داشت، خبر داد.

سرهنگ محسن عقیلى گفت : مأموران پلیس فرودگاه امام خمینى (ره) حین کنترل بار هاى 
صادراتى به یک محموله حاوى قرقره هاى نخ به مقصد آلمان، مشکوك شدند.

به گفته فرمانده پلیس فرودگاه هاى پلیس پیشگیرى فرماندهى انتظامى کشور با هماهنگى 
مراجع قضایى و با حضور نماینده گمرك، محموله موصوف بازگشایى و 3 کیلو و 200 گرم 

مخدر تریاك جاساز شده در قرقره هاى نخ کشف شد.
پیش تر سرهنگ عقیلى، فرمانده پلیس فرودگاه هاى پلیس پیشگیرى فرماندهى انتظامى 
کشور  از کشف 7 کیلوگرم تریاك در بسته هاى شکالت قبل از ارسال به کشور آلمان در 

فرودگاه امام خمینى (ره)، خبر داده بود.

یک زن در کره  شــمالى به جرم نجات کودکانش از آتش، به جاى خارج 
کردن عکس رهبر این کشور، مجرم شناخته شد.

خبرگزارى  پیونگ یانگ در خبرى اعالم کرد: بعد از بازجویى صورت گرفته 
مشخص شد این زن در زمان وقوع آتش سوزى در خانه اش به جاى بیرون 

آوردن عکس «کیم جونــگ اون»، 2 فرزندش را از آتــش نجات داده و 
تصاویر رهبر این کشور در آتش سوخته است.

به نوشته رسانه ها، در صورت اثبات جرم این مادر او به زندان طوالنى مدت 
با اعمال شاقه محکوم خواهد شــد. همچنین او و فرزندانش از این پس 
حق استفاده از خدمات درمانى در بیمارســتان ها یا بهره گیرى از درمان 

سوختگى هاى حاصله از این حادثه را هم ندارند! 
 بر اساس قانون کره شمالى مردم این کشور باید تصاویر رهبران کشور را در 
خانه هاى خود نصب کنند. در قانون کره شمالى آمده است این تصاویر در 
همان جایگاه رهبران بوده و بى احترامى به تصاویر کیم، پدر و پدربزرگش، 
به معناى بى احترامى مستقیم به او بوده و جزو جنایات غیرقابل بخشش در 

این کشور به شمار مى رود!

در موزه خودروهاى قدمى ایران یک دستگاه خودروى مرسدس 
بنز «500 کا» وجود دارد که از آن به عنوان کمیاب ترین خودرو 

بنز دنیا نام برده مى شود.
بنز «500 کا» با کد اتاق W29 خودرویى اســپرت و مخصوص 
جاده است که در فاصله سال هاى 1934 تا 1936 میالدى (1313 
تا 1315شمســى) تولید شــد. این خودرو براى نخستین بار در 

نمایشگاه خودروى برلین در سال 1934 معرفى شد.
آلمانى ها«500 کا» را در جنگ جهانى دوم به عنوان پیک نظامى 
با قابلیت سرعت زیاد ساختند و به همین دلیل هم به نام «اتوبان 

کوریر» نیز شناخته مى شود.
این خودرو با حرف«K» که اول کلمه«Kompressor» یا 
همان سوپر شارژر است از مرسدس بنز 500 سدان قابل تشخیص 

است.
از ویژگى هاى این خودرو مى توان به ســوارى نــرم و راحت و 
هندلینگ عالى آن اشاره کرد. «500 کا» مانند مدل 380 داراى 
سیستم تعلیق با اکســل جناغى دوگانه در جلو و اکسل مفصلى 
دو تکه در عقب اســت که براى اولین بار در صنعت خودرو به کار 

برده شدند. 
«500 کا» که هم اکنون در موزه خودروهاى کالسیک نگهدارى 
مى شود از جمله کمیاب ترین و با ارزش ترین خودروهاى تاریخى 
ایران است. از نمونه این خودرو احتماًال یک یا تنها چند دستگاه 
باقى مانده اســت اما به جرأت مى توان گفــت نمونه موجود در 
ایران با شماره شاسى 130898 ســالم ترین نمونه«500 کا» در

 دنیاست.

آخرین وضعیت آب و هوا و بارش ها در کشور

نگهدارى از کمیاب ترین مرسدس بنز دنیا در ایران 

براى حجت االسالم قرائتى
 جشن تولد گرفتند

قرقره  هاى نخ تریاکى به آلمان نرسید

محکومیت یک زن به جرم نجات کودکانش از آتش!
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دستگیرى عامل هتک حرمت به 
تندیس امام (ره)

فرماندار اردسـتان گفت: عامل اهانت بـه تندیس امام 
خمینى(ره) در اردسـتان و خسـارت به امـوال عمومى 
دستگیر شده اسـت. حمیدرضا تأملى اظهار کرد: صبح 
روز شنبه براساس گزارش واصله، شاهد اهانت و تخریب 
تندیس امام خمینى(ره) در میدان اصلى شهر اردستان 
و مخدوش کردن تعـدادى از تابلوهـاى خیابان اصلى 
بودیم. وى افزود: به همین دلیل مراجع انتظامى در اولین 
فرصت تحقیقات خود را درباره موضوع آغاز کردند که با 
تالش و پیگیرى نیروهاى انتظامى در کوتاه ترین زمان 
ممکن، متهم شناسایى و تحویل مراجع قضایى شد و با 

قرار مشخص در اختیار زندان نائین قرار گرفت.

اصفهان، به استقبال
 دهه فجر مى رود

سرپرسـت سـازمان زیباسـازى شـهردارى اصفهـان 
گفت: در ایام دهه فجر امسـال، میادین و چهارراه هاى 
اصلى شـهر اصفهان با نصب 100 نماد و اِلمان موقت 
تزیین مى شود. حمید قنادنیا افزود: سازمان زیباسازى 
شـهردارى اصفهان نیـز در این ایـام، 15 میدان اصلى 
شهر را به طور ویژه آذین بندى و حدود دو هزار پرچم را 
در شهر نصب مى کند. نورپردازى ساختماِن شهردارِى 
مرکزى و کوه صفه، طراحى و اجراى دیوار نگاره میدان 
امام حسین (ع) از دیگر برنامه هایى است که قرار است 

به مناسبت دهه فجر اجرا شود.

آران و بیدگل دوباره لرزید
مدیرکل مدیریت بحران اسـتاندارى اصفهان از وقوع 
دوباره زمین لرزه 3/7ریشترى در آران و بیدگل اصفهان 
خبر داد. منصور شیشه فروش  اظهار داشت: ساعت 22 
و 9 دقیقه شـامگاه شـنبه 2 بهمـن ماه زمیـن لرزه اى 
به بزرگى 3/7 ریشـتر در عمق 8 کیلومتـرى زمین در 
شمال شـرق آران وبیدگل به وقوع پیوست. وى افزود: 
با بررسى به عمل آمده در مناطق شهرى و روستایى و 
بررسى تیم ارزیاب خساراتى گزارش نشد. در تاریخ 30 
دى ماه نیز زمین لـرزه اى به بزرگى 4.9 ریشـتر آران و 

بیدگل را لرزانده بود. شد.

بهسازى پارکینگ 
مجموعه عباسى 

پارکینـگ مجموعـه تجـارى عباسـى در خیابـان 
آمادگاه اصفهان ایمن سازى و اسـتحکام بخشى شد. 
مدیرمنطقه 3 شهردارى اصفهان ضمن اشاره به سابقه 
مجموعه تجارى عباسى گفت: پارکینگ این مجموعه 
تجارى به مساحت هفت هزار و 750 مترمربع که دچار 
فرسودگى شدید تاسیسات و خطرآفرین شده بود با آهن 
کشـى دور سـتون ها، اصالح رمپ ها و نصب سیستم 
اعالن حریق مقاوم سازى و بهسازى شد. حسین کارگر 
افزود: بـراى اجراى این طرح بیـش از 40 میلیارد ریال 

هزینه شده است.

جوالن آالینده هاى جوى 
کارشـناس اداره کل هواشناسـى اسـتان اصفهـان از 
استمرار سـکون جوى و انباشـت غلظت آالینده هاى 
هوا تا روز سه شنبه و ورود موج ناپایدار به استان در پایان 
هفته خبر داد. ابراهیم هنرمند اظهار داشت: موجى که 
از عصر چهارشنبه از روى اسـتان مى گذرد بارندگى به 
همراه ندارد اما به بهبود کیفیت هواى مناطق مرکزى و 

صنعتى کمک خواهد کرد. 

بازسازى راه پله هاى
 راه شاهى 

مرمـت راه پله هـاى راه شـاهى کاخ عالى قاپو اصفهان 
آغاز شـد. علیرضـا ایـزدى مدیـرکل میراث فرهنگى، 
گردشـگرى و صنایع دسـتى اسـتان اصفهان گفت:  با 
توجه به آغاز این عملیات مرمتى و استحکام بخشى، راه 
پله شاهى عمارت عالى قاپو تا اطالع بعدى مسدود است 
و براى عبور و مرور گردشـگران در این عمارت، راه پله 

مارپیچ جایگزین شده و قابل استفاده است.

خبر

سخنگوى صنعت برق اســتان اصفهان گفت: با هدف 
مدیریت مصرف انرژى در فصل سرما، به صنایع فوالدى 
ابالغ شده که مصرف برق خود را کاهش دهند. همچنین 
صنایع سیمانى هم موظف اند فقط با یکى از کوره هاى 
خود فعالیت کنند و قرار نیست فعالیت صنایع تعطیل شود. 
ســیدمحمدرضا نوحیاظهار کرد: با توجــه به افزایش 
مصرف گاز در کشــور ناشــى از برودت ســنگین هوا، 
اولویت اول تأمین انرژى، مشــترکان خانگى هستند و 
محدودیت هایى براى صنایع اعمال شد تا امکان تأمین 

برق و گاز مشترکان خانگى وجود داشته باشد.
وى افزود: ازآنجاکــه نیروگاه ها نیز بخشــى از صنایع 

هســتند، تأمین گاز نیروگاه ها نیز کاهش یافته اســت؛ 
بنابراین تولید برق کاهش یافته است. بنابراین از مردم 
درخواست مى شود عالوه بر مصرف گاز در مصرف برق 
هم صرفه جویى کنند تا بتوان از بحــران تأمین انرژى 
زمستان عبور کرد.وى گفت: از ابتداى بهمن ماه با توجه 
به اعالم وزارت نیرو، نرخ برق مشــترکان خانگى تغییر 
خواهد کرد و تعرفه برق مشترکان پرمصرف و بدمصرف با 
قیمت هاى جدید محاسبه خواهد شد؛ بنابراین مشترکان 
باید توجه داشته باشند از ابتداى بهمن ماه مصرف برق 
خود را کنتــرل کنند. همچنین تغییــرى در قیمت برق 

مصرفى مشترکان کم مصرف اعمال نخواهد شد.

در شبانه روز منتهى به روز یکشنبه هیچ بیمار مشکوك 
و قطعى مبتال به کرونا در اصفهان جان خود را از دست 

نداد و آمار مرگ و میر کرونایى ها در اصفهان صفر شد.
در این مــدت هــزار و 83 نمونه از افراد مشــکوك و 
عالمت دار در اســتان اصفهان (به جز کاشان و آران و 
بیدگل) گرفته شد. در این مدت 221 مورد ابتالى قطعى 

به کرونا در استان ثبت شد.
از ابتداى همه گیرى کرونا تاکنون یک میلیون و 315 
هزار و 746 مورد ابتالى قطعى و مشکوك به کرونا در 

استان ثبت شد. 
 اکنــون 250 بیمار مبتال به کرونا در بیمارســتان هاى 

استان بسترى هســتند که حال 42 بیمار وخیم است و 
در بخش هاى آى سى یو بیمارستان ها بسترى هستند.

در 24 ساعت منتهى به روز یکشنبه نیز 77 بیمار مبتال 
به کرونا در بیمارســتان هاى اســتان بســترى شدند، 
درحالى که 68 بیمار بهبود یافته از بیمارستان ها مرخص

 شدند.
در این مدت آمار مرگ بیماران قطعى و مشــکوك به 
کرونا در اســتان اصفهان صفر بود. اگرچــه از ابتداى 
همه گیرى کرونا تاکنون  11 هزار و 20 بیمار قطعى و 6 
هزار و 358 بیمار مشکوك به کرونا در استان جان خود 

را از دست دادند.

مرگ و  میر کرونایى
 در اصفهان صفر شد

شرایط مصرف برق صنایع 
استان اصفهان اعالم شد

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان با تاکید بر 
اینکه در تامین گاز بخش خانگى در التهاب هستیم، 
گفت: مصرف گاز در استان اصفهان از مرز مشخص 
خود فراتر رفته که نگرانى بــراى محدودیت ها را 

بیشتر کرده است.
سیدمصطفى علوى با اشاره به کاهش شدید دماى 
هوا در اســتان و کشــور، اظهار کرد: این روزها در 
تامین گاز دچار التهاب هستیم و به نظر مى رسد تا 

پایان هفته این شرایط ادامه دارد.
وى با اشــاره به اینکه مصرف گاز بخش خانگى و 
تجارى استان در شبانه روز منتهى به روز یکشنبه 
به 52/5 میلیون مترمکعب رسیده است، اظهار کرد: 
بخش صنعت نیز نزدیــک 13 میلیون مترمکعب 

مصرف گاز داشته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه 
در این مدت در مجمــوع 65 میلیون مترمکعب در 
اســتان اصفهان گاز مصرف کرده ایم، تاکید کرد: 
اکنون بیشــتر از این میزان نمى توان مصرف گاز 
داشت، چراکه مرز اســتفاده از گاز در استان 61/8 

میلیون مترمکعب است و زمانى که مصرف گاز از 
این عدد باالتر رود، خطر محدودیت مصرف گاز در 

تمام بخش ها وجود خواهد داشت.
وى تاکید کرد: در حال حاضر، تهران ابالغ رسمى 
براى استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه ها را صادر 
کرده و به این دلیل ناچاریــم تحویل گاز به این دو 
نیروگاه واقع در شعاع 50 کیلومترى اصفهان را به 

صفر برسانیم.
علوى ادامــه داد: دیگر صنایع همچــون فوالد و 
ذوب آهن نیز با محدودیت تامین گاز مواجه هستند، 
اما صنایع کوچک نیز از سوخت گاز به صورت کامل 
اســتفاده مى کنند و مصرف ســوخت مازوت تنها 
مربوط به نیروگاه ها است، همچنین گاز مورد نیاز 
پاالیشگاه اصفهان به صورت کامل تامین و تحویل 

داده مى شود.
وى تصریح کرد: در حال حاضر نگرانى نســبت به 
تامین گاز بخش خانگى اســت، البتــه پیش بینى 
مى شــود از هفته آینده شــرایط بــه حالت عادى 

بازگردد.

دادستان نظامى ســازمان قضائى نیروهاى مسلح 
اســتان اصفهان گفت: طرح «بازگشت به سنگر» 
به اجرا درآمده و طبــق آن، تخفیفات ویژه اى براى 
بازگشت داوطلبانه سربازان فرارى به محل  خدمت 

خود، اعمال مى شود.
حیدرعلى نصراصفهانى اظهار کرد: تمام مشموالنى 
که دفترچه اعــزام به خدمت دریافت کــرده اما به 
محل خدمت مشخص شــده خود مراجعه نکرده اند 
یا سربازانى که به هر دلیلى از محل خدمت خود به 
مرخصى رفته و بازنگشته اند، سرباز فرارى محسوب 

مى شوند.
وى افزود: در همین راستا طرحى با عنوان «بازگشت 
به سنگر» با همکارى مسئوالن بازرسى فرماندهى 
انتظامى اســتان اصفهان اجرا شده که در این طرح، 
ضمن تماس با خانواده هاى سربازان فرارى و خود این 
افراد، آن ها به خدمت فراخوانده شده و تالش مى شود 

تا وضعیت خدمتى آنان روشن شود.
دادستان نظامى ســازمان قضائى نیروهاى مسلح 
اســتان اصفهان از اعمال تخفیف هاى ویژه براى 
بازگشت داوطلبانه سربازان فرارى به خدمت، تصریح 
کرد: به خانواده ها توصیه مى شود اگر فرزندان آن ها 
به علت مشکالت خانوادگى یا هر علت دیگرى، سر 
خدمت خود حضور پیدا نکردند، آن ها را براى حضور 

مجدد براى خدمت تشویق کنند؛ زیرا اگر داوطلبانه 
مراجعه کنند، تخفیفات ویژه براى آن ها در نظر گرفته 
خواهد شــد و در این خصوص، ارفاق هاى قانونى 
زیادى همچون معافیت از کیفر، تعلیق از مجازات و 
سایر موارد ارفاقى وجود دارد که مى تواند به سربازان 

فرارى کمک کند.
وى با بیان اینکه براى سربازان فرارى، مجازات هایى 
از اضافه خدمت تا حبس در نظر گرفته شــده است، 
ادامه داد: اگر سربازان فرارى توسط نیروهاى انتظامى 
دستگیر شــوند، ممکن اســت بنابر نظر قاضى به 
مجازات حبس محکوم شوند؛ اما در صورت مراجعه 
داوطلبانه آن ها، مجازات حبس برایشان درنظر گرفته 
نمى شود. این تخفیف ویژه تنها شامل حال سربازان 
فرارى که خود به خدمت مراجعه و اعالم رضایت از 

فرماندهان خود کسب کنند، مى شود.
نصراصفهانى خاطرنشان کرد: طرح اعطاى کارت 
معافیت با پرداخت جریمه نقدى براى سربازانى که 
هشت سال به خدمت مراجعه نکرده بودند به اتمام 
رسیده و بعید اســت دوباره طرح هایى از این دست 
در مجلس شوراى اســالمى تصویب شود. بنابراین 
به سربازان غایب و فرارى توصیه مى شود بى جهت 
وقت خود را تلف نکنند و هرچه زودتر به سر خدمت 

خود حاضر شوند. 

ابوالفضل قربانى، نایب رئیس شوراى شهر اصفهان در نطق میان دستور 
بیست و هفتمین جلسه علنى شوراى اسالمى شهر اصفهان که  دیروز 
(یکشنبه، 3 بهمن ماه) برگزار شد، به وضعیت شهرك شهید کشورى 
اشاره کرد و گفت: متأسفانه نقاط بحرانى در پیرامون شهر نیز ایجاد شده 
که شهرك کشورى ازجمله این نقاط بحرانى است. این منطقه توسط 
نهادى به سراسر ایران فروخته شد، درحالى که خریداران نمى دانستند 
چه مى خرند. آن ها هم که ابتدا زمین ها را خریدند و ســپس فروختند 

نمى دانستند چه مى فروشند.
وى با بیان اینکه این منطقه نه با اصول شهرسازى و نه با اصول پدافند 
غیرعامل سازگار است، تصریح کرد: استاندار و اداره کل راه و شهرسازى 
مسئول رسیدگى به وضعیت این شهرك هســتند. اگر در این منطقه 
اتفاقى افتاد همه مسئوالن و کسانى که این بال را سر اصفهان آوردند 

باید جوابگو باشند.
قربانى خاطرنشان کرد: دراین  زمینه نام هایى برده شود که کسى تابه حال 
آن ها را ندیده و سؤال ما این است که چرا شــهر را به افراد مفت خور و 
مفت بر و دالل داده ایم؟ پیشنهاد مى کنم کمیته تحقیق و تفحص از این 

شهرك تشکیل و به جد موضوع آن دنبال شود.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با اشاره 
به بازگشایى راه 11 روستاى پشتکوه دوم فریدون شهر 
گفت: کاهش شــدید دما و افزایش استفاده از لوازم 

گرمازا منجربه وقوع 9 حادثه در استان شد.
منصور شیشه فروش اظهار کرد: جبهه هوایى که در 
روزهاى اخیر در استان فعال بود، موجب کاهش دما و 
ثبت دماى منفى 14 تا 15 درجه سانتى گراد در مناطق 
غرب و جنوب استان و منفى 9 تا 11 درجه سانتى گراد 

در شهر اصفهان شد.
وى با اشاره به ادامه سرماى هوا و دماى زیر صفر در 
اکثر مناطق استان، افزود: روز شنبه نیز دماى هوا در 
بوئین و میاندشت منفى 21 درجه سانتى گراد ثبت شد 
و اکثر مناطق استان نیز دماى زیر صفر داشتند؛ حتى 
دماى هوا در شهرستان کاشــان به منفى 7 درجه و 
شهرســتان خور به منفى 4 درجه رسید. همچنین 
کاشــان منفى 7 درجه و خور منفى 4درجه زیر صفر 
بود و بیشتر مناطق غرب و جنوب هم 14 تا 15 درجه 

زیر صفر هستند. دماى هواى مناطق مرکزى هم بین 
9 تا 11 درجه سانتى گراد زیر صفر ثبت شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان از ایجاد 
خسارت به لوله هاى آب در پى این موج هواى سرد 
و بخبندان خبر داد و گفت: به همه مشترکان توصیه 
مى کنیم در مناطقى که لوله ها و شــبکه آب در کنار 
هواى آزاد قرار دارد، حتماً از پوشش حفاظتى استفاده 
کنند. همین طور در منازل مســکونى، از کنتورها و 
لوله هاى آب محافظت کنند و آن ها را بپوشــانند تا 

دچار آسیب نشود.
وى با اشاره به بازگشــایى راه 11 روستاى پشتکوه 
دوم فریدون شــهر، وزوه، کاهــگان علیا، کاهگان 
سفلى، کاهگانک، وستگان، کلوسه، کمران، گوکان، 
وهرگان، تهلگى، ادامه داد: راه این روســتاها که به 
دلیل شدت یخ زدگى، کوالك و ریزش بهمن در چند 
روز گذشته بســته بود، با تالش سه اکیپ راهدارى 

باز شد.

التهاب براى تأمین گاز خانه هاى اصفهان 

تخفیفات ویژه براى بازگشت 
داوطلبانه سربازان فرارى 

چرا اصفهان را 
به دالالن داده ایم؟   

موج یخبندان در استان اصفهان

معاون امور عمرانى اســتاندارى اصفهــان گفت: اگر 
شــاخص آلودگى هوا از این میزان باالتر رود، شاید با 
تعطیلى مطلق اصفهان مواجه شویم و متاسفانه فرمان 
عدم مازوت سوزى از دست استاندارى اصفهان خارج و 

به دست شوراى امنیت به مازوت سوزى رسید.
مهران زینلیان در گفت وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت 
استفاده از مازوت در نیروگاه هاى اصفهان، اظهار کرد: 
با وجود مقاومــت مدیریت اســتان و کارگروه اضطرار 
مقابله با آلودگى هوا، مشعل هاى مازوت سوز دو نیروگاه 

اصفهان باز شد.
وى با بیان اینکه طى دو ماه اخیر با ارســال دو نامه به 
دادســتان اصفهان خواستار رســیدگى و ورود ایشان 
به موضوع ســوخت مــازوت در نیروگاه هاى اصفهان 
شده ام، گفت: البته دادستان اصفهان به دستور شوراى 
امنیت ملى اجازه باز شدن پلمب مشغل هاى مازوت سوز 

نیروگاه هاى منتظرى و اصفهان را داده است.
معاون امور عمرانى اســتاندارى اصفهان افزود: گالیه 
مدیریت استان این اســت که وقتى مصوبات چند سال 
گذشته مبنى بر استفاده از فیلتر در نیروگاه ها مطرح شد، 
چرا دو نیروگاه واقع در شعاع 50 کیلومترى اصفهان این 

فیلترها را نصب نکردند.
وى با بیان اینکه در حال حاضر مشعل هاى مازوت سوز 

دو نیروگاه بدون فیلتر کار مى کنند، تأکید کرد: نیروگاه ها 
یا باید خطوط مازوت ســوز خود را براى همیشه معدوم 
کنند و یا اگر احتمال مازوت سوزى آنها وجود دارد، این 
انتظار مى رود تا فلیترهاى مقابله با انتشــار آالیندگى 

مازوت را بر مشعل هاى خود نصب کنند.
زینلیان تصریح کرد: در حال حاضر دو نیروگاه اصفهان 
و منتظرى نه تنها ایــن فیلترها را نصب نکرده اند، بلکه 

عنوان مى کنند نصب آنها هزینه بر است.
وى درباره اینکه اکنون چه تعداد مشــعل مازوت سوز 
در نیروگاه هاى اصفهان باز است، گفت: ابتدا تعداد 12 
مشعل و بعد 48 مشعل اعالم شد، اما آمار دقیق مشعل ها 

را نیروگاه ها باید عنوان کنند.
مسئول کارگروه اضطرار آلودگى هواى اصفهان ادامه 
داد: زمانــى که دو نیــروگاه اصفهــان از تهران مجوز 
استفاده از مازوت را دریافت کردند، عمًال ارتباط و کنترل 
استاندارى اصفهان بر روى دو نیروگاه واقع در شعاع 50 
کیلومترى اصفهان از دست رفت و آنها به طور مستقیم 

با تهران هماهنگ شده اند.
وى تأکید کرد: اگرچه فرمان عدم اســتفاده از سوخت 
مازوت تا زمانى در دست استاندارى اصفهان بود، اما بعد 
از دستورالعمل شــوراى امنیت ملى این فرمان از دست 

استاندارى خارج و به شوراى امنیت داده شد.

زینلیان گفــت: در این خصوص دو نامــه به وزیر نیرو، 
دادســتان اصفهان و اداره کل محیط زیست نوشته ایم 
که ابتدا ترك فعل مدیران نیروگاه را بررسى کنند و دوم 
اینکه وزیر نیرو توضیح دهد چرا ایــن نیروگاه ها فیلتر 
نصب نکرده اند و این کارهایى بــوده که تاکنون انجام 
داده ایم، اما واقعیت این اســت متأسفانه دیگر کارى از 

دست ما برنمى آید.
وى با تأکید بر اینکــه به طور قطع با مازوت ســوزى 
نیروگاه ها با انباشت شدید آالینده ها مواجه خواهیم بود، 
گفت: کارگروه اضطرار مقابله بــا آلودگى هوا اصفهان 
برگزار و دســتگاه هاى حاضر در آن در حال آماده باش 
هســتند، امیدواریم اصفهان به شرایط تعطیلى نرسد و 
اگر انباشــت آالینده ها ادامه و وضعیت آلودگى هواى 
اصفهان بیشتر شود، به طور قطع بحث تعطیلى اصفهان 

و محدودیت بیشتر تردد را خواهیم داشت.
وى گفت: تعطیلى ها بستگى به شدت آالینده ها دارد، اما 
اگر شاخص آلودگى هوا از این میزان باالتر رود، شاید با 
تعطیلى مطلق اصفهان مواجه شویم، البته این شرایط 
براساس دســتورالعمل موجود اتفاق مى افتد و مطابق 
شاخصه هاى موجود در جلســه تصمیم گیرى مى شود 
و وظیفه بررســى این موضوع به لحــاط فنى بر عهده 

دانشگاه علوم پزشکى و اداره کل محیط زیست است.

مسئول کارگروه اضطرار آلودگى هواى اصفهان: فرمان مازوت سوزى
 از دست استاندارى خارج شده است

احتمال اعمال تعطیلى مطلق
 در  اصفهان 

مدیر امور باغبانى سازمان جهاد کشاورزى اصفهان گفت:ساالنه حدود 80 هزار تن در این استان تولید 
مى شود و حدود 60 هزار تن آن درجه یک و صادراتى است و مابقى در بازارهاى داخلى مصرف مى شود.

احمدرضا رئیســى زاده افزود :حدود 580 هکتار از گلخانه هاى استان معادل 25 درصد آن به کاشت 
فلفل دلمه اى اختصاص دارد.

وى ادامه داد: مقدار زیادى از فلفل دلمه اى کشور در اصفهان تولید و در این استان سورت و بسته بندى 
و صادر مى شود و استان هاى هم جوار ازجمله یزد، فارس، کرمان، هرمزگان و مرکزى و تهران دیگر 

محصوالت را تولید مى کنند.
مدیر امور باغبانى ســازمان جهاد کشاورزى اصفهان اظهار داشــت: به طور متوسط روزانه 300 تن 
محصول فلفل دلمه اى  صادر مى شود که حدود 200 تن از این محصوالت تولید استان اصفهان و 100 

تن آن مربوط به استان هاى دیگر بوده است.
وى اضافه کرد: مرز روسیه از 40 روز گذشته تاکنون بر روى صادرات فلفل دلمه اى از استان اصفهان 
بسته شده است و این محصول از طریق چهار مرز دیگر با انجام آزمایش هاى الزم به کشورهاى حوزه 

اوراسیا صادر مى شود.
رئیسى زاده خاطرنشان کرد: 407 کانتینر در بیش از یک ماه گذشته با مجموع 6 هزار و 412 تن فلفل 
دلمه اى با دریافت گواهى سالمت رسمى دولت و با تائید ســازمان حفظ نباتات به سایر کشورهاى 
حوزه اوراسیا صادرشده و با یک سوم قیمت گذشته صادرشده که به طور مجدد این محصول به روسیه 

برگشته است. 

ساالنه 80 هزار ُتن فلفل دلمه اى
 در اصفهان تولید مى شود
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حمید لوالیى، بازیگر سرشــناس طنز در برنامه چهل تیکه درباره نقش 
معروف خشایار در سریال زیر آسمان شهر و عالقه اش به این شخصیت 
نمایشى  گفت: نقش خشــایار را خیلى دوست داشتم. خشایار به تنهایى 
داستان داشت و به تنهایى مى توانست روایت را جلو ببرد. از نظر روحى 
خیلى بر من تاثیر گذاشت. بعد از خشایار که یک سال و نیم هم گذشته 
بود، رضا عطاران همه اش به من مى گفت از خشایار بیا بیرون. بعد از این 
کار من در این نقش فرو رفته بودم. حتى دســت هایم هم لرزش گرفته

 بود.
لوالیى در باره این سریال افزود: ســر همین برنامه اتفاقاتى افتاد که اگر 
بخواهم روایت کنم، کتابى خواهد شد براى خودش. یکى تعریف مى کرد 
که یک وانت نامه از روابط عمومى به دستمان مى رسید. کار موفقى بود 
که 300 شب طول کشید. کار به جایى رسید که هر روز ضبط مى کردیم 
و همان روز هم پخش مى شد. گاهى هم برخى سکانس ها را زمان کم 

داشت، من و بهروز را کنار هم مى گذاشتند تا آن تایم را پر کنیم.

او با بیان اینکه عمیقــا در نقش خشــایار فرو رفته بــود، عنوان کرد: 
یک روز از من پرســیدند که این کتک زدن ها در نقش خشــایار خیلى 

شــیرین اســت برایتان؟ گفتم آره. چون پدرم هــم از این کتک ها 
به ما مــى زد. آن روزنامه طــورى تیتر زده بود کــه گویى من 

نقش خشــایار را از روى پدرم برداشــت کرده بودم. درحالى 
که پدرم خیلى ســرحال بود و در حدود شــصت ســالگى 
فوت کــرد. وقتــى زیرآســمان شــهر را کار مى کردیم 
قــرار نبود اصال خشــایار نقــِش پیرمــردى اینچنینى

 باشد.
لوالیى درباره خشایار افزود: در چند قسمت اول فقط یک 

سرایدارى بود که خیلى صریح بود. هفت یا هشت قسمت که 
پیش رفتیم من فکر کردم که خشایار مى تواند پیر باشد. رضا عطاران هم 
آمد و دید، چون مشاور مهران غفوریان بود. رضا هم تایید کرد و دیگر با 
من در نقش خشایار کار نداشتند و گذاشتند کار با همین رویه پیش برود.

عطاران مى گفت از نقش«خشایار» 
بیا بیرون!

بــود، عنوان کرد: 
ش خشــایار خیلى 

م از این کتک ها 
گویى من  ه

 درحالى 
ـالگى 
ردیم 
ینى

 یک 
سمت که 

د. رضا عطاران هم 
تایید کرد و دیگر با 
ن رویه پیش برود.

خشایار» 

مجموعه صوتى دل نوشته هاى رضا بابک با آهنگسازى مهدى زارع با عنوان «برف، 
راه، بى ردپایى» منتشر شد.

نوین کتاب گویا در معرفى این مجموعه عنوان کرده اســت: رضا بابک 36 قطعه از 
دل نوشته ها و شعرگونه هاى خود را در این مجموعه خوانده و مهدى زارع، نوازنده و 

آهنگساز براى تک تک این قطعات آهنگسازى کرده است.
رضا بابک با اشاره به این که این مجموعه دل نوشــته هاى او بعد از انقالب نوشته یا 
سروده شده و بخش عمده آن براى 10 یا 15 سال اخیر است، درباره این اثر گفت: «من 
شاعر نیستم، نقاش هم نیستم. گاهى وقتى یک فیلم مى بینم، یا حتى یک اتفاق خاص 
رخ مى دهد و احوالم دگرگون مى شود، تفکر و حسى در من جارى و آغاز مى شود که آن 
را در دنیاى کلمات یا رنگ نشان مى دهم. آن چه در «برف، راه، بى ردپایى» مى شنوید، 
حاصل شعرها یا دل نوشته هایى است که در سال هاى اخیر آن ها را نوشته ام و گاه گاه 
بازنگرى کرده ام. چندى پیش، تعدادى از آن ها را انتخاب کردم و در یک اســتودیو 

حرفه اى خواندم.»
پیش تر، رضا بابک در نوین کتاب گویا دو اثر «قاشــق چاى خورى» نوشته هوشنگ 
مرادى کرمانى  و «پیاله اى چاى بنوش» نوشته على کرمى را نیز در قالب کتاب صوتى 

خوانده بود.
مهدى زارع کــه تحصیالت آکادمیــک خــود را در گرایش نوازندگى موســیقى 
ایرانى در پردیس هنرهاى زیباى دانشــگاه تهران در ســال هاى 1385 تا 1389 به 
سرانجام رسانده، درباره آهنگســازى این مجموعه مى گوید: «هنگامى که «برف، 
راه، بى ردپایى» به دستم رســید و آن ها را گوش کردم، متوجه شــدم که شعرها یا 
دل نوشته هاى آقاى رضا بابک جدا از ابراز احساسات، بیشتر دغدغه هاى این هنرمند 
هستند؛ دغدغه هاى فکرى و زندگانى. همین نکته ارزش شعرهاى او را بیشتر مى کند. 
من براى نشــان دادن حال و هواى این اثر، غیر از استفاده از دو ساز ایرانى با نام هاى 
ســه تار و کمانچه، زمان زیادى صرف کردم تا کلمه  به کلمه و مصرع به مصرع این 
دل نوشته ها با موسیقى همراه شده باشد. به عبارت دیگر، موسیقى این اثر از دل شعرها 

دریافت شده است.» 

چهره اش مهربان و صدایش نرم و مالیم است. لهجه شیرین همدانى اش هم بیشتر 
او را به دلمان مى نشــاند. رابعه مدنى، مادر همیشه مهربان سریال هاى تلویزیونى و 
فیلم هاى سینمایى را مى گوییم که همه دوستش دارند. رابعه مدنى، معلم بازنشسته 
آموزش و پرورش و زاده یکم دى ماه 1320 همدان است. "وضعیت سفید“، ”پایتخت 
2“، ”خانه اجاره اى“، ”مدینه“، ”تعبیر وارونه یک رویا“، ”هیئت مدیره“، ”سر دلبران“، 
”آچمز“، ”ازسرنوشت 4“، ”داوران“ و ”دیوار شیشه اى“ از مجموعه هاى تلویزیونى 
هستند که این بازیگر در آنها ایفاى نقش کرده است. میناى شهر خاموش، بوسیدن 
روى ماه، چهل و هفت و اشباح از جمله فیلم هاى سینمایى با بازى رابعه مدنى است. 
مدنى همچنین در مجموعه نمایش خانگى "مانکن" حضور داشته است. او در سریال 

در حال ساخت "خوشنام" به کارگردانى علیرضا نجف زاده نیز حضور دارد.

این روزها چه مى کنید؟ براى تلویزیون کارى دارید؟
فعال در خانه هستم، دو سه ماه است که تقریبا بیکارم، البته دو سه پیشنهاد داشتم که 

باید بررسى کنم و ببینم چه مى شود.
تلویزیون تماشا مى کنید، از سریال ها راضى هستید؟

تلویزیون را گاهى تماشــا مى کنم. مردم متاســفانه این روزها دلشان تنگ است و 
حوصله ندارند. کرونا حوصله همه را برده اســت. اگر کارهایى در تلویزیون باشد که 
مردم را ســرگرم کند و کمى بخندیم، قطعا آرامش مى گیریم و کمى به حال خوب 
مردم کمک مى کند. مردم کشورمان این روزها به طنزهاى خوب نیاز دارند. متاسفانه 
همه ما افسرده ایم؛ جوان و پیر هم ندارد، پس چه بهتر که حداقل تلویزیون طنزهاى 
خوبى داشــته باشــد تا کمى حالمان را خوب کند. من خودم طى این دو سالى که به 
خاطر کرونا خانه نشین شــدیم، پنج پتو بافته ام! چون واقعًا نمى شود رفت و آمد کرد 

و باید در خانه ماند.
مجموعه «وضعیت ســفید» یکى از کارهاى شاخص شما 
در تلویزیون بود که این شــب ها از شبکه تماشا بازپخش 

مى شود، این سریال را تماشا مى کنید؟
متاسفانه اطالعى از بازپخش نداشتم و ندیدم. «وضعیت سفید» واقعًا از کارهاى تک 
بود. دو سال تصویربردارى این مجموعه زمان برد. به یاد دارم هر روز پنج صبح راننده 
دنبالم مى آمد و حتى نماز صبحم را در ماشین نشسته مى خواندم تا 9 صبح به لوکیشن 
برسیم. «وضعیت سفید» عالى بود. همکارى با آقاى حمید نعمت ا... بسیار خوب بود. 
سریال هایى مثل «وضعیت سفید» در عین طنز پیام دارند؛ این در حالى است که خیلى 
از سریال ها ساخته مى شوند اما متاسفانه پیام واقعى را نمى توانند برسانند. ان شاءا... 
آقاى نعمت ا... عاقبت به خیر شود. ایشان از کارگردان هاى آرام، بى دغدغه و بااخالق 

جامعه هنرى ماست که اصًال به بازیگر استرس منتقل نمى کند.

انتشار دلنوشته هاى
 رضا بابک با صداى خودش

رابعه مدنى:
در خانه نشینى بخاطر کرونا

 5 پتو بافته ام! 

فیلم کوتاه «مادرکشــى» بــه کارگردانى میثم 
محمدخانى، تهیه کنندگى احمد عظمتى و بازى 
روح ا... زمانى ومهیار راحت طلب جلوى دوربین 

کیوان شعبانى رفت.
در خالصه داســتان این فیلم آمده است: «فواد و 
کاظم پسران 17 ساله اى هستند که ناخواسته با 
دوربین شــکارى چیزى را مى بینند و این مساله 

منجر به فاجعه اى مى شود.»
عالوه بر روح ا... زمانى، مهیار راحت طلب، محمود 
مقامى، پویا عظمتى، حسین الماسى ســمیه پیشــوا و احمد عظمتى گروه بازیگران «مادرکشى» را تشکیل 

مى دهند. 
میثم محمدخانى پیش از این ساخت فیلم هاى کوتاهى از جمله «َهناسه»، «گرسنگى»، «مترسک» و... را در 
کارنامه کارى خود دارد. «َهناسه» که اولین اثر او به حساب مى آید، امسال و در سى و نهمین جشنواره بین المللى 

فیلم کوتاه تهران اکران شد.

فیلم کوتاه «بى پدر» به نویسندگى و کارگردانى 
على مقدم و تهیه کنندگــى علیرضا آغاز پس از 
گذراندن بیــش از 20 روز پیش تولید و 2 شــب 
فیلمبردارى، در حاشیه جنوب تهران به کار خود 

پایان داد.
”بى پدر“ درامى اجتماعى اســت بــا درون مایه   
انســانى که به مســئله ى اهمیت خانــواده در 
روزگار جدید مى پردازد. مهران غفوریان، فرزانه 
خان محمدى، مهرى آل آقا، با حضور محمدرضا 

داودنژاد ایفاگر نقش هاى مختلف این فیلم هستند.
موسیقى "بى پدر" یکى از قطعات بداهه  از آثار فاخر سهراب پورناظرى مى باشد.

علیرضا آغاز تهیه کننده «بى پدر» سال هاست که به عنوان ســینمادار، تهیه کننده و سرمایه گذار در مرکزیت 
موسسات نیوشافیلم و آریارسام مشغول فعالیت است و به زودى نیز اولین سریال خود را تولید خواهد کرد.

على مقدم کارگردان «بى پدر» از سال 1384 بازیگرى سینما، تئاتر و تلویزیون را آغاز کرده و این فیلم کوتاه 
اولین تجربه رسمى وى در زمینه فیلمسازى اســت. مقدم پیش از این نویسندگى فیلم سینمایى "پریسان“ را 

در کارنامه  خود دارد. 
یکى از ویژگى هاى "بى پدر“ گفته مى شود، شمایل متفاوتى است که از مهران غفوریان و محمدرضا داوودنژاد 

ارائه داده است.

نام تان در تیتراژ «نیسان آبى» آمده است.
بله متاسفانه!

چرا متاسفانه؟
در قراردادى که با من بســته بودند، گفته بودند که 8 تا 10 روز فیلم 
بردارى داریم یعنى قرار است نقشى هرچند کوتاه بازى کنم، اما نه آن 
قدر کوتاه که در چند دقیقه من را بکشند و از سریال خارج کنند! من 
قبول کردم که در این سریال حضور داشته باشم، اما بعد دیدم که در 

همان قسمت اول فوت کردم و کارم تمام شد.
اتفاقا ما هم تعجب کردیم که چطور یک بازیگر 
باسابقه براى لحظات کوتاهى در سریال بازى 

کرد و دیگر اتفاقى نیفتاد.
همکاران و سازندگان نیسان آبى هم گفته بودند که سریال، فالش 
بک دارد و پس از این که شما در سریال فوت کردى، دوباره به سریال 
برمى گردى و ما به بازى شما نیاز داریم. اما در ابتداى سریال بسیارى 
از ســکانس ها را حذف کردند و نوشــتند که فالن بازیگر، حضور 

افتخارى داشته اســت. البته این موضوع برایم خیلى مشکل حادى 
نبود و من غصه نمى خورم، اما از بازى در آن متاسفم.

از ناراحتى تان درباره بازى در سریال «نیسان 
آبى» متوجه مى شویم که تجربه خوبى در این 
فضا نداشــتید. آیا در پیشنهادهاى کارى مهم 
اســت که براى ســینما، تلویزیون یا نمایش 

خانگى و در کنار چه کسى بازى مى کنید؟
نه، هــر آدمى در زندگــى تجربیات مثبــت و منفى زیــادى دارد و 
همین ها باعث مى شود درس بگیریم تا هرکارى و هر پیشنهادى را 
قبول نکنیم. گفتم که از «نیسان آبى» متاسفم، اما در ادامه هم گفتم 
که از بازى در آن ناراحت نیستم. براى بازى در پلتفرم ها و تلویزیون 
و ســینما و... تفاوتى قائل نمى شــوم و اتفاقا در باره این ســوال ها 
مى گویم که مقایســه نکنید. چون کار خوبى نیســت. بعضى حتى 
مى پرسند نســل جوان و امروزى را چطور مى بینید؟ فقط مى گویم 

این مقایسه ها را نکنید.

رضا بنفشه خواه: 

 بابت بازى در «نیسان آبى» متأسفم!
اگر بیننده سریال «نیسان آبى» باشید حتما نام رضا بنفشه خواه بازیگر باسابقه را در تیتراژ آن دیده اید، هرچند ممکن است او را در 
این مجموعه ندیده باشید. خبرنگار روزنامه «خراسان» به سراغ رضا بنفشه خواه رفته تا درباره علت حضور کوتاه او در این سریال 

از بنفشه خواه سئوال کند.

محمد میرزمانى آهنگساز ســریال «میرزا کوچک خان»  از 
علت موفقیت تیتراژ پایانى این سریال و ماجراى انتخاب ناصر 

مسعودى به عنوان خواننده مى گوید.
در روزهاى گذشــته بود که آهنگ «میرزا کوچک خان» در 
فهرست آثار ملى کشورمان ثبت شــد. این تصنیف از جمله 
آثار فرهنگى - اجتماعى گیالن اســت. قدمت این اثر حدود 
100 سال تخمین زده شــده و مشخص نیست که شعرش را 

چه کسى سروده است.
نخستین بار در کتاب «ســردار جنگل» اثر زنده یاد ابراهیم 
فخرایى در ســال 1344 به این تصنیف و شعر آن اشاره شده 
اســت. اما علت شــهرت و ماندگارى این تصنیف به اجراى 
آن به عنوان تیتراژ پایانى ســریال «میرزا کوچک خان» به 
کارگردانى بهروز افخمى برمى گردد. در آنجا کار آهنگسازى 
تیتراژ به عهده محمد میرزمانى بود و آوازش را ناصر مسعودى 

خواننده پیشکسوت گیالنى خوانده است.
محمد میرزمانى در این باره گفت: در سال 1366 موسیقى متن 
«میرزا کوچک خان» را ساختم. آن زمان چند جلسه با بهروز 
افخمى صحبت کردیم. کتابى را هم درباره این رویداد خواندم. 

سر فیلمبردارى هم رفتم و فیلمنامه را هم خواندم.
وى ادامه داد: در نخســتین قدم خــودم را متعهد کردم که 
موسیقى رنگ و تم موسیقى شمال را داشته باشد و وفادار به 
منطقه اى باشیم که داستان در آنجا اتفاق مى افتد.  دومین نکته 
مسئله حماسه بود. داستان ســریال حماسه اى تاریخى بود و 
تمام سعیم را کردم که موسیقى این سریال حس حماسه را به 

مخاطب منتقل کند.
این آهنگســاز گفت: همچنیــن به این نتیجه رســیدم که 
از ارکستر ســمفونیک براى ضبط موسیقى اســتفاده کنم. 
رنگ هاى گوناگون صوتى که در ارکستر هست خیلى به کار 
مى آمد. داینامیک و شخصیت پردازى سازهاى مختلف دستم 

را خیلى باز مى گذاشت.
میرزمانى تاکید کرد: مى خواستم از ملودى استفاده کنم که در 
دل موســیقى منطقه گیالن و براى مردم خاطره انگیز باشد. 
آقاى افخمى براســاس داده هاى ذهنى شان  ملودى «میرزا 

کوچک خان» را برایم زمزمه کرد. از همان جا به این نتیجه 
رسیدم که این تصنیف را با ارکستر ســمفونیک اجرا و براى 

تیتراژ پایانى استفاده کنیم.
او ادامه داد: آقاى افخمى از صداى آقاى تورج زاهدى خیلى 
خوششان مى آمد. آقاى زاهدى از هنرمندان با سواد کشورمان 
هستند. خیلى کار کردیم که بشــود لحن و گفتار گیلکى در 
صداى آقاى زاهدى باشد. اما با پخش سریال و پخِش تیتراژى 
که با صداى آقاى زاهدى بود، مردم گیالن به لهجه زاهدى 
اعتراض کردند. به هر حال آقاى زاهدى گیالنى نبود و مردم 

منطقه هم به خوبى این ایراد را درك کردند.
میرزمانى گفت: محسن کلهر که صدابردار ما بود، ارتباطى بین 
ما و آقاى ناصر مسعودى برقرار کرد. در نهایت تصمیم گرفتیم 
که تیتراژ پایانى یعنى همان تصنیف «میرزا کوچک خان» را 
با صداى ناصر مسعودى که از خوانندگان گیالنى بودند ضبط 
کنیم. سه قسمت اول سریال با صداى آقاى زاهدى پخش شد. 
بعد از آن دیگر تیتراژ پایانى با صداى آقاى مسعودى پخش 

شد و به شدت هم مورد استقبال قرار گرفت.

ماجراى انتخاب ناصر مسعودى به عنوان خواننده 
«میرزا کوچک خان» 

حضور مهران غفوریان در یک فیلم کوتاه

بازیگر نوجوان «خورشید» در «مادرکشى»

■■■

حمید لوالیى: 
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انتقال ســردار آزمون به لورکوزن، نقطــه پایانى بر اخبار 
متعددى بود که پیرامون مهاجم 27 ســاله وجود داشــت 
تا سردار پس از مهدى پاشــازاده، داریوش یزدانى و على 
موسوى به چهارمین بازیکن تاریخ بایرلورکوزن بدل شود تا 
ورکسلف بیشترین تعداد بازیکنان ایرانى را در بین تیم هاى 
بوندس لیگایى داشــته باشــد؛ با وجود این، ماجراجویى 
ایرانى ها در جمع شــیرهاى آلمان هرگز عاقبت خوشــى 

نداشته و همه آن ها با مصدومیت شدید روبرو شدند.

تیم فوتبال ولورهمتپون شــنبه شــب  در حالى در هفته 
بیست وسوم لیگ برتر انگلیس موفق شد در خانه برنتفورد 
به برترى 2 بر یک برسد که ورزشــگاه خانگى اش یعنى 
ورزشــگاه مولینکس بامداد یکشــنبه طعمه حریق شد. 
آشپزخانه و کافه ورزشــگاه مولینکس ساعت 1:40 بامداد 
یک شنبه به وقت محلى دچار آتش سوزى شد و بالفاصله 
20 آتش نشــان براى اطفاى حریق به محل حادثه اعزام 
شدند. این آتش ســوزى در کافه جایگاه ِسرجک هایوارد 
رخ داد و پیش از اینکه شعله هاى آتش گسترش پیدا کند، 
افراد حاضر در محل تخلیه شدند و کسى هم در این حادثه 

آسیبى ندید. 

بازیکنان ایرانى
 تاریخ لورکوزن

استادیوم گرگ ها
 در آتش سوخت

03

فرشاد احمدزاده، وینگر ســپاهان پس از شکست سنگین 
تیمش در هفته شانزدهم رقابت هاى لیگ برتر مقابل مس 
رفســنجان پس از شکست 3 بر یک ســپاهان مقابل مس 
رفســنجان اظهار کرد: همه دیدند بد بازى کردیم و باختیم. 
شرمنده هوادارانمان شــدیم ولى جبران مى کنیم و قوى تر 

بر مى گردیم.

بد بازى کردیم و باختیم

02

04

وحید جاللى، فوتبالیست 22 ســاله که سابقه حضور در 
پایه هاى صنعت نفت آبادان، پایه هاى فجر سپاسى براى 
گذراندن خدمت سربازى و همچنین لیگ یک عمان را در 
کارنامه خود دارد به تیم لیگ دویى ترکیه به نام اخیســار 
بلدیه اسپور پیوست. این بازیکن جوان ایرانى که در پست 
 هافبک طراح و وینگر چپ و راست به میدان مى رود 5 روز 
در تمرینات اخیسار اسپور شــرکت کرد و مورد توجه کادر 
فنى این تیم قرار گرفت و در نهایت قراردادش را امضا کرد 

تا نامش در لیست لژیونر ها قرار بگیرد.

سعید معروف، کاپیتان ســابق تیم ملى والیبال ایران با عقد 
قراردادى به تیم فنرباغچه ترکیه پیوســت و هم تیمى سید 
محمدموسوى شد.  پاسور معروف کشــورمان پس از ناکام 
ماندن تیم ملى والیبال ایران در رقابت هاى المپیک توکیو  در 
تاریخ 12 مرداد 1400 از بازى هاى ملى خداحافظى کرد. او این 
روزها در آمریکا حضور دارد و قرارداد وى با فنر باغچه تا پایان 

نیم فصل خواهد بود.

بازیکن صنعت نفت
 لژیونر شد 

معروف 
به فنرباغچه پیوست

سرمربى سپاهان بعد از شکست تیمش برابر مس رفسنجان با گفتن 
جمله «مربیگرى ســپاهان لیاقت مى خواهد و 
تصمیم مهمى خواهم گرفت» به شــایعات 

حول نیمکت این باشگاه دامن زد.
سپاهان در شــرایطى که اوضاع خوبى 
در ایــن فصل دنبــال نمى کند، در 
رفسنجان و برابر مس نیز با سه گل 
شکســت خورد تا هجمه ها علیه 
طالیى پوشــان افزایش یابد. 
محرم نویدکیا بعد از این بازى و 
شکست برابر حریف گفت: روى 
اشتباهات خیلى بچه گانه  به حریف 
موقعیت دادیم و خیلى هم نتوانستیم 
موقعیت ســازى کنیم. در نیمــه دوم به 
نسبت بهتر بودیم، اما آن بازى که همیشه از 
ما انتظار مى رفت، نبود. باید به تیم مس تبریک 

گفت، آنها لیاقت بردن و کسب 3 امتیاز را داشتند. 
نکته مهم نشســت خبرى سرمربى ســپاهان به 
ماجراى آینده این باشگاه و شاید نیمکت آن مربوط 
بود، جایى که گفت:  آمدم اینجا که به تیمم کمک 
کنم، اما شرایط خوب پیش نمى رود. از سال گذشته 
تا االن سعى کردیم برنامه ریزى بهتر و سازماندهى 
خوب باشد و کارهاى تمرینى، روحى، روانى و آنالیز 
و... را خیلى دقیق انجام مى دهیم، اما آن بازدهى که 
باید باشد حاصل نشده است. باید بهتر از این باشیم 
و شرمنده هواداران هستیم. در سپاهان بازى کردن 
و مربى بودن، لیاقت مى خواهد و باید واقعًا براى 
آن تالش کرد و از جان مایه گذاشت. در این چند 

روز تعطیلى تصمیماتى مى گیریم که به صالح باشگاه و تیم باشد تا 
هواداران را بیش از این ناراحت نکنیم.

نویدکیا با تمجید از عملکرد حریفشان گفت: مس از سال گذشته 
خیلى مثبت و خوب جلو مى رود. تیم خوبى هستند و ساختار خوبى 
دارند. کادرفنى این تیم خیلى خوب براى تیم و حضور در مسابقات 
برنامه ریزى کرده اســت. حق آنها برد بود و خیلى بهتر از ما بازى 
کردند. خوب ما را آنالیز و سعى کردند از شرایط بازى استفاده کنند. 

ما بیش از اندازه ضعیف عمل کردیم.
وى درباره شرایط بازیکنان و عملکردشان در این فصل گفت: جدا 
از بحث مس رفسنجان، باید بگویم، بازیکنان ما تمام تالششان را 
براى تیم مى کنند. دلم مى خواهد از صمیم قلب به هواداران بگویم، 
اینجا هر اتفاقى رخ مى دهد، مســئولیتش با من است. بازیکنان، 
بازى اى را انجام مى دهند که من مى خواهم و آن کارایى را از خود 
نشان مى دهند که مســئولیتش با من است. اگر هر بحثى در مورد 
سپاهان هست، هواداران درباره من صحبت کنند. بازیکنان تمام 
تالش خود را براى تیم کرده انــد و در ادامه هم تالش مى کنند. تا 
االن هم عالى کار کرده اند، اما این بــازى دور از انتظار بود و بازى 

بدى انجام دادیم.
نویدکیا درباره غیبت خلعتبرى مهاجم باتجربه تیمش در این بازى 
گفت: محمدرضا یک مشکل کوچک داشت که امیدوار بودیم بتواند 

بازى کند، اما نتوانست و همراه ما نیامد و مشکل خاصى نبود.
سرمربى سپاهان در پایان این نشست خبرى درباره اضافه وزن عزت 
پورقاز و جا ماندن این مدافع در صحنه گل سوم بازى اینطور واکنش 
نشان داد: نه، عزت تالش خود را مى کند و اگر از بیرون این حالت 
وجود دارد که اضافه وزن دارد، بابت  فیزیک بدنى اش است و اضافه 
وزن ندارد. براى اینکه از عقب بهتر بازیسازى کنیم نژادمهدى را 
عوض کردیم، نه اینکه نژادمهدى مشکلى داشــته باشد. او جزو 

معدود بازیکنانى بود که سعى مى کرد خیلى خوب بازى کند.
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سرمربى سپاهان بعد از شکست تیمش برابر مس رفسنجان با
جمله «مربیگرى ســپاهان لیاقت مى خو
تصمیم مهمى خواهم گرفت» به شــ

حول نیمکت این باشگاه دامن زد.
سپاهان در شــرایطى که اوضاع
در ایــن فصل دنبــال نمى ک
رفسنجان و برابر مس نیز با س
شکســت خورد تا هجمه ه
طالیى پوشــان افزایش
محرم نویدکیا بعد از این ب
شکست برابر حریف گفت
اشتباهات خیلى بچه گانه  بهح
موقعیت دادیم و خیلى هم نتوان
د موقعیت ســازى کنیم. در نیمــه
نسبت بهتر بودیم، اما آن بازى که همی
ما انتظار مى رفت، نبود. باید به تیم مس تب
3گفت، آنها لیاقت بردن و کسب 3 امتیاز را داشتن
نکته مهم نشســت خبرى سرمربى ســپاه
شاید نیمکت آن م ماجراى آینده این باشگاه و
ک جایى که گفت:  آمدم اینجا که به تیمم بود،
کنم، اما شرایط خوب پیش نمى رود. از سال گ
تا االن سعى کردیم برنامه ریزى بهتر و سازما
خوب باشد و کارهاى تمرینى، روحى، روانى و
و... را خیلى دقیق انجام مى دهیم، اما آن بازده
باید باشد حاصل نشده است. باید بهتر از این
در سپاهان بازى و شرمنده هواداران هستیم.
بودن، لیاقت مى خواهد و باید واقعًا و مربى
آنتالش کرد و از جان مایه گذاشت. در این

در تعطیالت تصمیم مهمى
 براى آینده خواهم گرفت

نوید کیا: 

در شرایطى که گلر مس رفسنجان در ثانیه هاى ابتدایى جدال با سپاهان با غافلگیرى 
بزرگى از شهریار مغانلو گل دریافت کرد، توانســت با پاس گل خود شرایط را براى 

بازگشت تیمش به بازى فراهم سازد.
سپاهان در شرایطى که با گل ثانیه هاى ابتدایى خود امیدوار بود در رفسنجان برابر 
مس به نتیجه مطلوبى دست یابند، خیلى زود شــرایط را بار دیگر علیه خود دیدند. 
شهریار مغانلو روى اشتباه مدافعان مس رفسنجان موفق شد در ثانیه 14 این جدال 
تیمش را به گل برترى برساند اما در ادامه شاگردان محمد ربیعى با دو گلى که گادوین 
منشا به ثمر رساند، نتیجه را تغییر دادند و برنده راهى رختکن شدند تا براى نیمه دوم 

آماده شوند. 
فائز الرشیدى گلر عمانى مس رفسنجان که روى گل اول این بازى و برابر شهریار 
مغانلو غافلگیر شده بود، در ادامه اما توانست در دقیقه 19 با ارسالى بلند، گادوین منشا 
را در محوطه جریمه حریف صاحب موقعیت کند و گل تســاوى را شکل دهد. گلى 
که از یک گلر عمانى استارت خورد و مهاجم نیجریه اى مس رفسنجان هم توپ را 
به دروازه کریستوفر کنت گلر اتریشى سپاهان کرد تا اکنون شرایط علیه شاگردان 

محرم نویدکیا شود.

تیم محرم نویدکیا با انجام یک بازى ناامید کننده نیم فصــل دوم را آغاز کرد و به 
تعطیالت رفت.

سپاهان در هفته ابتدایى نیم فصل دوم طبق قرعه سختى که طى هفته هاى اخیر 
پشت سر گذاشته بود باید در شهرك مس سرچشمه به مصاف شاگردان محمد ربیعى 
مى رفت. مسابقه اى که از قبل قابل پیش بینى بود که یکى از سخت ترین مسابقات 
تیم محرم نویدکیا در نیم فصل دوم مسابقات خواهد بود ولى شاید کسى فکرش را 
نمى کرد که در بازگشت دوباره طالیى پوشان اصفهانى به استان کرمان شاهد دومین 

باخت سنگین این تیم باشیم.
سپاهان عالوه بر شکست نسبت به بازى هاى گذشته نیز افت چشمگیرى داشت 
و اگرچه مالکیت 60 درصدى بر توپ و میدان را در سرچشمه  داشت، اما نتوانست 
تعداد پاس هایش را از عدد 455 بیشتر کند که بخشى از آن به کیفیت نامناسب زمین 
ورزشگاه شهید زینلى بازمى گردد. عالوه بر این در ایجاد شانس هاى گلزنى هم تیم 
فوتبال سپاهان اصًال عملکرد خوبى نداشت و این براى اولین مرتبه بود که آنها دو 
شانس مسلم گلزنى داشتند و تیم حریف 6 شانس مسلم. از طرفى در شوتزنى هم آنها 
نمایش ضعیف ترى از تیم محمد ربیعى داشتند و در شرایطى که تیم میزبان 10 مرتبه 
به دروازه شوت زد، ســپاهان هفت بار موفق به این کار شد. اما در این بین یک آمار 
خوش بین کننده نیز براى سپاهان وجود دارد و آن هم اینکه آنها برخالف بازى هاى 
گذشته هدفمندتر بودند و توانستند مانند تیم میزبان 4 بار ضرباتشان را در چهارچوب 

دروازه قرار بدهند. 
آمارى که مرور شد، بدترین آمار تیم محرم نویدکیا در فصل جارى بوده است.

باشگاه هال سیتى انگلیس در جذب مهاجم ایرانى فنرباغچه تغییر موضع داد.
رسانه هاى ترکیه از توافق باشگاه هال سیتى با فنرباغچه ترکیه براى جذب اللهیار 
صیادمنش مهاجم ملى پوش کشــورمان خبر دادند.  اما به نظر مى رسد باشگاه 
انگلیسى تغییر موضع داده و پیشنهاد اولیه اش را کاهش داده ولى سهم فنرباغچه 

از فروش این بازیکن در آینده را افزایش داده است.
در همین رابطه یاگز سابونسوگولو خبرنگار مطرح ترکیه درباره آخرین وضعیت 
صیادمنش، گفت: هال ســیتى پیشــنهاد اولیه خود را کاهش داده ولى بندى در 
قراردادش گذاشته که در صورت فروش صیادمنش در آینده 50 درصد مبلغ فروش 

به جیب فنرباغچه مى رود.
پیش از این باشگاه هال سیتى براى خرید صیادمنش مبلغ 4,5 میلیون یورو ارائه 
کرده بود تا به صورت دائمى این بازیکن را به خدمت بگیرد. اما نظر این باشــگاه 

عوض شده و مبلغ پیشنهادى را کاهش داده است.
صیادمنش در سال 2019 از استقالل با مبلغ 750 هزار دالر با قراردادى 5 ساله 
به فنرباغچه پیوســت. این بازیکن جوان در آن زمان جایى در ترکیب تیم بزرگ

 ترکیه اى نداشت و به همین خاطر در دو مقطع به صورت قرضى براى استانبول 
اسپور و زوریا اوکراین بازى کرد.

دوران درخشان صیادمنش در زوریا رقم خورد و او در فصل گذشته عملکردى عالى 
داشت. به همین خاطر مشــتریان زیادى پیدا کرد. در صورت نهایى شدن انتقال 
این بازیکن به صورت دائمى 20 درصد مبلغ انتقال این بازیکن به جیب باشــگاه 

استقالل مى رود.

سرمربى تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: در 
بحث فوتبال حرفه اى نسبت به فصل هاى قبل 

بسیار در سطح آماتورترى هستیم.
علیرضا منصوریان گفت: امیدوارم 
فوتبال اصفهان همچنان به 
مســیر خوبش ادامه دهد 
و دربــاره فضایى که در 
اصفهان در رابطه با 
نویدکیا به وجود 
آمــده بایــد 

از مدیریت ســپاهان خواهش کنم از نویدکیا 
حمایت کنند و پشت او را خالى نکنند. او و قاسم

 حدادى فر   در اصفهان اعتبار فوتبال این استان 
هستند.

به گفته منصوریــان، در بحث فوتبال حرفه اى 
نســبت به فصل هاى قبل بســیار در ســطح 
آماتورتــرى هســتیم و تا زمانى که ســازمان 
لیگ از باشــگاه ها براى جذب بازیکن گارانتى 
نخواهد ایــن وضع فوتبال ما مى شــود. به جز 
4 تیم مس رفســنجان، گل گهر، ســپاهان و 

فوالد همه دچار مشکل مالى هستند و در بحث 
قرارداد ها نیــز به بازیکنان احترامى گذاشــته 

نمى شود.
 سرمربى تیم فوتبال صنعت نفت آبادان تصریح 
کرد: امسال چمن هاى لیگ اصًال خوب نبود و در 
مجموع به نظرم نیم فصل خوبى را نگذراندیم. 
لیگ فشــرده اى هم داریم و باید ســعى کنیم 
مصدوم ندهیــم. اگر بخواهیــم واقعى مجوز 
حرفه اى بگیریم، فقط همین دو باشگاه سپاهان 

و فوالد مى توانند حرفه اى باشند.

شهریار مغانلو در ثانیه 14 بازى با مس رفسنجان موفق شد دروازه فایز 
الرشیدى را باز کند تا یکى از سریع ترین گل هاى تاریخ فوتبال ایران را 

زده باشد.
اگرچه بســیارى در همان لحظه تصور کردند که این گل زودهنگام و 
عجیب، سریع ترین گل تاریخ لیگ برتر اســت اما به نظر مى رسد که 
رکورد غالمرضا رضایى حفظ شده اســت. مغانلو در زمان 13/42 ثانیه 
موفق شد توپ را از خط دروازه عبور دهد و این در حالى است که مهاجم 
پرسپولیس در لیگ دوازدهم زودتر از او و در زمان 10/52 ثانیه گل را به 

ثمر رسانده بود.
شباهت گل مغانلو با غالمرضا رضایى این است که در هر دو مورد تیم 
میزبان بازى را آغاز کرد اما روى یک اشــتباه از سوى این تیم و فرصت 

طلبى میهمان، دو گل وارد دروازه شد.
سپاهانى ها البته در زدن گل زودهنگام و پیش از اتمام دقیقه یک، دستى بر 
آتش دارند. سال 1388 ابراهیم توره موفق شد در ثانیه 15 دروازه شاهین  
بوشهر را باز کند و این گل تا پیش از گل غالمرضا رضایى به فجرسپاسى، 
ســریعترین گل تاریخ لیگ برتر هم بود. در فصل 94-93 محمدرضا 
خلعتبرى در جریان پیروزى چهار گله ســپاهان مقابل فجرسپاسى هم 
گلى زودهنگام زد که حاال بازپخش این گل نشان مى دهد که به نظر گل 
مغانلو زودتر از او به ثمر رسیده و با این حساب، شهریار مغانلو عنوان زننده 
سریعترین گل تاریخ باشگاه سپاهان در لیگ برتر را به نام خود خواهد زد. 

همچنین گل شهریار مغانلو در رقابت با گل محمدرضا خلعتبرى، به عنوان 
دومین گل سریع لیگ برتر ایران هم خواهد بود تا این مهاجم گلزن، در 

تاریخ فوتبال ایران نامش را ماندگار کند.

سرمربى تیم فوتبال صنعت نفت آبادان
بحث فوتبال حرفه اى نسبت به فصل

بسیار درسطحآماتورترى هستیم.
علیرضا منصوریان گفت
فوتبال اصفهان هم
مســیر خوبش اد
و دربــاره فضا
اصفهان در
نویدکیا
آمــد

محرم و حدادى فر اعتبار فوتبال اصفهان هستند
منصوریان:

گلر عمانى در نقش پاسور 
براى کامبک برابر سپاهان

بدترین آمار فصل طالیى پوشان 
در سرچشمه

تغییر موضع هال سیتى 
در جذب صیادمنش

 شب تاریخى وینگر سابق سپاهان در پرتغالبه نام خدا و گل به نام شهریار!
وینگر ایرانى سانتاکالرا با بازى 16 دقیقه اى خود ثابت 
کرد همانند دوران حضور در ســپاهان مى تواند بازیکن 

تاثیر گذارى باشد.
او که در دقیقه 76 بازى وارد میدان شده بود 6 دقیقه بعد 
از ورود، روى یک ضد حمله در حال فرار از جناح راست 
بود که کاپیتان تیم حریف باالجبار روى او خطا کرد که 
مانع از شکل گیرى ضد حمله شود. به همین دلیل داور به 
او کارت زرد دوم را نشان داد و از زمین اخراجش کرد. این 
تصمیم داور موجب شد تیم سانتاکالرا که بازى را یک بر 
صفر پیش افتاده بود؛ در خانه حریف نفس راحتى بکشد به 
این علت که در دقایق پایانى تیم میزبان براى به تساوى 

کشاندن بازى تالش مى کرد.
و اما 3 دقیقه بعد گل محمد محبــى تمام امیدهاى تیم 
مورینسى براى به تساوى کشاندن نتیجه بازى از بین برد. 
او در یک شرایط سخت و در حالى که دروازه بان و مدافع 
حریف براى زدن توپ تالش مى کردند با زیرکى تمام، 
زودتر به توپ ضربه زد و اولیــن گل فصل خود را براى 
سانتاکالرا به ثمر رساند و این تیم یک پیروزى شیرین و 
دلچسب را در خانه حریف جشن گرفت تا در پایان هفته 
نوزدهم شمار امتیازات خود را به عدد 20 برساند و به رده 

دهم جدول صعود کند.
محمد محبــى در حالى کــه دروازه بــان و مدافع تیم 
مورینسى براى زدن توپ تالش مى کردند زودتر به توپ 
رسید و از بین این دو بازیکن به توپ ضربه زد و اولین گل 

خود را در لیگ برتر پرتغال به ثمر رساند.
محمد محبى پیش از این هم بــا نمایش خوب خود در 
بازى با پورتو که با نتیجه 3-1 به سود سانتاکالرا پایان 
یافت به ترکیب ثابت این تیم نزدیک شد اما مصدومیت از 
ناحیه کمر موجب شد تا او هفته هاى زیادى را براى بازى 
در ترکیب این تیم پرتغالى از دست بدهد اما با نمایشى که 
در بازى با مورینسى داشت نشان داد آمادگى کامل خود 
را به دست آورده و مى تواند ارائه گر بازى هاى تاثیر گذارى 
براى سانتاکالرا در ادامه مسابقات لیگ برتر پرتغال باشد.

نکته جالــب بعــد از گلزنى محمد محبى خوشــحالى 
بازیکنــان روى نیمکت و حتى اعضــاى کادر فنى بود 
به طورى که همه از جاى خود بلند شــدند تا شادى برد 
را با این بازیکن ایرانى تقســیم کنند که این بدون شک 
به خاطر سختى هایى بود که محمد محبى براى رسیدن 
به این نقطه پشت ســر گذاشــته بود. او در هفته هاى 
ابتدایى حضور در اردوى تیم ســانتاکالرا تالش زیادى 
کرد که به یکى از مهره هاى اثر گذار تیم تبدیل شــود 
و روزى  که به این نقطه رسید مصدومیت از ناحیه کمر 
دوباره او را به نقطه صفر برد اما در مصاف با مورینســى 
دوباره نشــان داد مى تواند یک بازیکــن تاثیر گذار در 

ترکیب تیم پرتغالى باشد.
با نمایش 14 دقیقه اى که محمد محبى در هفته نوزدهم 
لیگ برتر پرتغال داشت بدون شــک در هفته هاى آتى 
شرایط بهترى براى بازى در ترکیب تیم سانتاکالرا پیدا 

خواهد کرد.
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006006690- تاریخ: 1400/10/14 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001453 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمدتقى لطفى فروشانى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع 

در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه 429 دفتر 71 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم محمدتقى لطفى فروشانى 
به شناسنامه شماره 115 کدملى 1141489600 صادره فرزند یداله نسبت به 6 دانگ یکباب 
کارگاه به مساحت 17557/15 مترمربع پالك شــماره 1187 فرعى از 104 اصلى واقع در 
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

طى گزارش کارشناس 
در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامــه اجرایى آن مقرر 
مى دارد اداره ثبت اســناد و امالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نســبت به 

صدور ســند مالکیت ملــک مورد اشــاره به نــام متقاضى مذکــور اقدام نمایــد. تاریخ 
انتشــار نوبــت اول: 1400/10/19- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/04- 
م الف: 1255266 - 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 

10/168/

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شماره: 140060302006006694 - تاریخ: 1400/10/14 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006001451 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم محمدتقى لطفى فروشانى مبنى 
بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع 

در بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با 
سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل صفحه 429 دفتر 71 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى 
نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى 
نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض 
و بالمنازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم محمدتقى لطفى فروشانى 
به شناسنامه شماره 115 کدملى 1141489600 صادره فرزند یداله نسبت به 6 دانگ یکباب 

کارگاه به مساحت 636,24 مترمربع پالك شماره 1187 فرعى از 104 اصلى واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

طى گزارش کارشناس 
در اجــراى مــاده ..........1 ............... قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى و ماده .........13.............. آیین نامــه اجرایى آن مقرر 
مى دارد اداره ثبت اســناد و امــالك وفق مقررات پس از طى تشــریفات ثبتى نســبت به 
صدور ســند مالکیت ملک مورد اشــاره بــه نام متقاضــى مذکور اقــدام نمایــد. تاریخ 
انتشــار نوبــت اول: 1400/10/19- تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1400/11/04-

 م الف: 1255323 - 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 /10/170

اجرائیه
کالسه پرونده دادرسى: 87/452ح1 - تاریخ: 1400/10/25 - محکوم به: بموجب دادنامه 
غیابى شماره 1777 مورخ 87/12/28 دادگاه حقوقى شعبه اول که طى دادنامه شمارهـ  مورخه 
ـ شعبهـ  دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته اســت محکوم علیه خانم فاطمه بویرزاده 
نام پدر: على اصغر به نشــانى مجهول المکان محکوم است به حضور در یکى از دفاتر اسناد 
رسمى یا دفاتر مشابه جهت انتقال خط تلفن همراه به شماره 09133139129 در حق و به 
نام محکوم له. محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 150/000 ریال نیم عشر دولتى. 
در اجراى حکم تبصره 2 ماده 306 رعایت گردد. مشخصات محکوم له: آقاى على نقدى نام 
پدر: محمود به نشانى بلوار آزادگان، روبروى ایران خودرو، ساختمان اطلس طبقه دوم واحد 

چهار دفتر وکالت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه به استناد ماده 34 قانون اجراى احکام مدنى 
بشــرح ذیل اقدام نماید: 1ـ ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2ـ یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد. 3ـ یا مالى معرفى کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به، از آن 

میسر باشــد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائى خود را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالى ندارد صریحًا اعالم نماید. 
هر گه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلم شود که محکوم علیه قادر به اجراى 
حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براى فرار از آن اموال خود را معرفى نکرده یا صورت 
خالف واقع از دارائى خود داده به نحوى که تمام یا قسمتى از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد، 
به حبس جنحه اى از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث 
نیز مى تواند به جاى محکوم علیه براى استیفاى محکوم به، مالى معرفى کند. عالوه بر موارد 
باال به موادى از قانون اجراى احکام مدنى و قانون آئین دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و 
قانون نحوه اجراى محکومیت هاى مالى مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده 
است توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف: 1264655- شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) 

خمینى شهر /11/103

فقدان سند مالکیت
آقاى سعید محمدى جزى احد از وراث على محمدى جزى با تسلیم دوبرگ استشهاد شهود 
مدعى مفقود شدن سند مالکیت به شماره 894397 به میزان ششدانگ پالك 406/11893  
در بخش 16 حوزه ى ثبتى اصفهان در دفتر 345 ص 372 به نامش صادر و تســلیم گردید 
رهنى 5648- 1390/12/27 دفتر 226 شاهین شهر و بازداشت ندارد و اظهار داشته که سند 
مالکیت مرقوم در اثر جابجایى از بین رفته  چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گــردد که هرکس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این 
اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى 
سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد. م الف: 1264771 - على جوانى - مدیر واحد 

ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /11/102

تحقیقات جدید محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان مى دهد که 
احتمال بسترى شدن در بیمارستان یا مرگ ناشى از سویه 
اومیکرون کووید 19 نسبت به سویه دلتا بسیار کمتر است.

کارشناسان مى گویند به نظر مى رسد واکسن هاى کووید 19 
در برابر سویه دلتا مؤثرتر از اومیکرون هستند.

نتایج یک مطالعه قبلى در تکزاس نیــز ارتباط بین موارد 
ابتالء به اومیکرون، بیمارى با شــدت کمتر و کاهش نرخ 

بسترى شدن در بیمارستان را نشان داد.
تحقیقات آژانس امنیت سالمت بریتانیا نیز به این نتیجه 
رسید که خطر ابتالء به سویه اومیکرون که منجر به مراجعه 
به اورژانس یا بسترى شدن در بیمارستان شود تقریباً نصف 

نوع دلتا است. این مطالعه همچنین نشان داد که در حالى که 
واکسیناسیون در برابر اومیکرون نسبت به دلتا کمتر مؤثر 
اســت، افرادى که کامًال واکسینه شده اند هنوز 81 درصد 
کمتر از افراد واکسینه نشده در بیمارستان بسترى مى شوند.

دکتر «کى ســى راندلو»، عضو تیم تحقیق، در این باره 
مى گوید: «ما مى دانیم که اومیکرون نســبت به ســویه 
وحشى اولیه کووید 19 و گونه هاى قبلى کمتر خطرناك 

است.»
مطالعه کالیفرنیا شامل تقریباً 70 هزار بیمار کرونایى بود که 
نشان داد افراد مبتال به سویه اومیکرون، 91 درصد کمتر در 

معرض خطر مرگ ناشى از این بیمارى هستند.

رعایت پروتکل هاى بهداشتى در کشــور روى مرز 58 
درصد قرار گرفته اســت که البته براى مقابله با کرونا آن 
هم سویه اومیکرون، چندان مناسب به نظر نمى رسد. در 
عین حال باید توجه کرد کــه از 22 تا 29 دى ماه، 1146 
واحد صنفى متخلف از سوى مراجع قضایى پلمب شده اند.

در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشــت فردى در 
اماکن عمومى استان هاى کشــور در بازه زمانى 24 آذر 
تا 29 دى ماه 1400، بالغ بر 62/41 درصد بوده است. در 
این شاخص بیشترین میزان رعایت مربوط به دانشگاه ها 
با 95/45 درصد رعایت است و کمترین میزان رعایت هم 

مربوط به نانوایى ها با 58/09 درصد است.

میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومى استان هاى 
کشــور نیز در این مدت، 57/53 درصد بوده اســت که 
بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومى مربوط 
به دانشگاه ها با 94/41 درصد و کمترین میزان استفاده از 

ماسک مربوط به نانوایى ها با 50/68 درصد است.
میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله گذارى در اماکن 
عمومى استان هاى کشور از 24 آذر تا 29 دى ماه 1400، 
56.80 درصد بوده اســت که بیشــترین میزان رعایت 
مربوط به دانشــگاه ها با 89/16 درصد و کمترین میزان 
رعایت مربــوط به تاالرهاى پذیرایى بــا 48/47 درصد 

بوده است.

اومیکرون در مقایسه با دلتا 
کمتر موجب مرگ مى شود

استفاده 58 درصدى از ماسک 
در کشور

افزایش ابتال و بسترى کودکان 
   ایسـنا | فرمانـده عملیـات سـتاد مقابلـه بـا 
کرونـا اسـتان تهـران تأکیـد کرد: بـى تردیـد تکمیل 
واکسیناسـیون کادر ادارى و کودکان باالى 12 سـال 
و تزریق دوز سـوم مى تواند تأثیر بسیارى داشته باشد. 
در تهران و کشـور میزان ابتال و بسـترى کودکان زیر 
10 سال افزایش داشـته که باید مورد توجه جدى قرار 
بگیرد. علیرضا زالى ادامـه داد: 43 درصد کودکانى که 
در حال حاضر به دلیل کووید 19 بسترى شده اند فاقد 
بیمارى هاى زمینه اى بودند در حالى که این موضوع در 

گذشته متفاوت بود. 

ابتالى شیرهاى باغ وحش
 به کرونا

   تجـارت نیـوز | شـیرها و یوزپلنگ هـاى یک باغ 
وحش در آفریقـاى جنوبى بـه کروناى شـدیدى مبتال 
شـده اند. کارکنان بـاغ وحش که بـدون عالئـم به این 
ویروس مبتال شـده بودند آن را به شـیرهاى باغ وحش 
انتقال دادند. ویروس مى تواند در بـدن حیوانات جهش 
پیدا کند و دوباره به انسان ها منتقل شود. نظریه غالب در 
مورد انتقال کرونا این اسـت که حیوانات این ویروس را 
به انسان انتقال داده اند اما برعکس این اتفاق نیز ممکن 
است. اطالعات نشان مى دهند که در زمان بیمارى این 
شیرها ویروس در میان کارکنان باغ وحش جریان داشته 
اسـت و احتمال اینکه از آن ها به شیرها انتقال پیدا کرده 

باشد بسیار زیاد است.

روى موج کووید-19

آگهى تغییرات 
شرکت پرتو الکتریک اصفهان سهامى خاص به شماره 
ثبت 28737 و شناســه ملــى 10102666882 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/01/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: شــعبه 1 
شرکت به نشانى اســتان تهران ، شهرستان تهران ، 
بخش مرکزى ، شهر تهران، محله چهارراه منوچهرى ، 
خیابان منوچهرى ، خیابان الله زارنو ، پالك 0 ، ساختمان 
مرکزى تجارى ایرانیان ، طبقه همکف ، واحد 54 کدپستى 
1145714698 به مدیریت مریم افشار نژاد به کدملى 
1271186470 افتتاح و یک تبصره به ماده 4 اساسنامه 
اضافه شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1263974)

آگهى تغییرات
شــرکت تهیه و توزیع ســنگبریهاى نجف آباد و 
حومه شرکت تعاونى به شماره ثبت 170 و شناسه 
ملى 10260044060 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیره مورخ 1400/07/07 و نامه شــماره 
5336 مــورخ 1400/010/06اداره تعــاون کار 
و رفاه اجتماعى شهرســتان نجف آباد تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : مهــدى پورپیرعلى بــه کدملى 
1281910651 بســمت رئیــس و امیرامینى به 
کدملــى 0066937698 بســمت نایب رئیس و 
محســن امینى به کدملى 1292467932 بسمت 
منشى و محسن عابدى به کدملى 5499566771 
و محمدیزدانــى اســفیدواجانى بــه کدملــى 
0052413705 وسیدمحمدافضلى اسفیدواجانى 
به کدملى 1092098781 ومحمدامینى به کدملى 
5499079919 بعنــوان اعضا اصلى هیئت مدیره 
براى مدت سه سال انتخاب شدند . مجتبى غیور به 
کدملى 1091035482به سمت مدیر عامل (خارج 
از اعضا )براى مدت سه سال انتخاب گردیدند. طبق 
بند 11 ماده 26 اساســنامه مقرر شد کلیه چکها و 
اسناد تعهدآور شرکت با امضاء آقاى مجتبى غیور ( 
مدیرعامل) و آقاى مهدى پور پیرعلى ( رئیس هیأت 
مدیره) و مهر شرکت معتبر و در غیاب آقاى مهدى 
پورپیرعلى، آقاى امیرامینــى ( نائب ریئس هیأت 
مدیره) حق امضاء خواهد داشــت و اوراق عادى و 
ادارى با امضاء آقاى مجتبى غیــور ( مدیرعامل) و 
مهرشــرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى نجف آباد (1263977)

آگهى انحالل
شــرکت تاکســى تلفنى اصفهان ســاحل برازنده با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 66893 و شناسه ملى 
14009778405 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1400/10/08: شرکت مذکور در تاریخ 
فوق منحل اعالم گردید و محمود کریمى ســیبکى به 
کدملى 1129610764 به سمت مدیر تصفیه براى مدت 
دو سال انتخاب شد. نشانى محل تصفیه استان اصفهان 
، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، 
محله برازنده ، خیابان برازنده ، خیابان گل رز 23 ، پالك 0 ، 
ساختمان پرنیا ، طبقه منفى 1 و کدپستى 8193845895 
مى باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1263981)

آگهى تغییرات
شرکت ســامانه راهکار دلفین اسپادانا 
شرکت ســهامى خاص به شــماره ثبت 
65034 و شناسه ملى 14009262549 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1400/10/05 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : طیق اختیار حاصله تفویض شده از 
مجمع عمومى فوق العاده 03/ 10/ 1400 
در خصوص افزایش ســرمایه به هیات 
مدیره وبارعایت تشریفات مقرر اساسنامه 
والیحه اصالحى قانون تجارت شــماره 
ســرمایه شــرکت از محل واریز نقدى و 
صدور سهام جدید از مبلغ 1000000ریال 
به مبلــغ 5001000000 ریال افزایش 
یافت که آورده نقدى تمامــا طى گواهى 
شمار 440/590 مورخ 1400/010/04 
بانک سیناشــعبه مرکزى اصفهان واریز 
وماده5اساسنامه به شــرح ذیل اصالح 
شد . سرمایه شــرکت 5001000000 
ریال نقدى اســت که به 500100 سهم 
10000 ریالى با نام عادى منقســم شده 
وتماما پرداخت شده است اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان 

(1263999)

آگهى تغییرات
شرکت مهندسى آکال کیفیت سپاهان 
سهامى خاص به شماره ثبت 27947 
و شناســه ملى 10260486538 به 
اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره 
مــورخ 1400/09/21 تصمیمــات 
ذیل اتخاذ شــد : ســعید قاســمى 
هفشــجانى1288950012 بعنوان 
مدیــر عامــل و عضو هیــات مدیره 
و منیــژه ایهامــى1285948319 
بعنوان رئیس هیات مدیره و احســان 
نادرى1292840341 بعنوان نایب 
رئیس هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، 
بروات ،قراردادها و عقوداسالمى فقط 
با امضاء مدیر عامل و با مهر شــرکت 
معتبر مى باشــد.. ضمنــا مدیر عامل 
شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت 
ها و موسســات غیرتجارى اصفهان 

(1264022)

آگهى تغییرات
شرکت فنى مهندسى فن آفرینى آلتون 
ســهامى خاص به شماره ثبت 1290 
و شناســه ملى 10260697350 به 
استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 
1400/09/28 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: - ســینا منصورى به شماره ملى 
3258600678 بــه ســمت رئیس 
هیات مدیــره، امیر على شــریفیان 
اصل به شماره ملى 1292070651 
به ســمت مدیرعامــل و عضو هیات 
مدیره و امید نورانى زاده به شــماره 
ملى 1292704764 به سمت نایب 
رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب شــدند. - کلیه اوراق و اسناد 
مالى و تعهدات و اوراق عادى شرکت 
با امضاى مدیرعامــل و رئیس هیات 
مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر 
است. اداره کل ثبت اســناد و امالك 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى خمینى شهر 

(1264017)

آگهى تغییرات 
شــرکت صحرا فوالد سپاهان ســهامى خاص 
بــه شــماره ثبــت 66669 و شناســه ملــى 
14009720025 بــه اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومــى عادى به طور فــوق العاده مورخ 
1400/10/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: سارا 
خزل وند بــه کدملــى 4060555894 و کیوان 
میریان به کدملى 1270841718 بترتیب بسمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى مدت یک 
سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1264024)

آگهى تغییرات 
شرکت فنى مهندســى فن آفرینى آلتون سهامى 
خاص به شــماره ثبــت 1290 و شناســه ملى 
10260697350 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1400/09/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلى شرکت به آدرس استان 
اصفهان ، شهرستان خمینى شهر ، بخش مرکزى ، 
شهر خمینى شهر ، محله دانشگاه صنعتى ، خیابان 
14 ، خیابان 12 ، پالك 101 ، ساختمان فن آفرین 
1 ، طبقه همکف کدپستى 8415683287 انتقال 
یافت و ماده 4 اساسنامه اصالح شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى خمینى شهر (1264014)

 رییس مرکز تحقیقات ویروس شناســى دانشــگاه علوم 
پزشکى شــهید بهشتى با اشــاره به شــرایط فعلى شیوع 
اومیکرون در کشــور، گفت: بر اســاس اطالعات علمى 
مى توان به برقرارى محدودیت ها فکر کرد. نباید صبر کنیم 

بحران به وقوع پیوندد و بعد بخواهیم جلوى آن را بگیریم.
علیرضا ناجى گفت: بــر اســاس پیش بینى هاى صورت 
گرفته از این به بعد با یک شیب مالیم میزان موارد کووید 
19 افزایش مى یابد که مربوط به ســویه اومیکرون است و 
تا سه هفته آینده اومیکرون ســویه غالب تمام دنیا از جمله 

ایران خواهد شد.
وى گفت: بر همین اساس نیز انتظار داریم که از اسفند ماه 
خیز ششم بیمارى آغاز شــود و میزان مرگ و میر افزایش 
یابد. نکته مهم این است که این افزایش موارد به اندازه خیز 
پنجم که با سویه دلتا رخ داد، نخواهد بود؛ ولى هر نوع خیز از 

بیمارى باعث بیمارى و خسران خواهد شد.
وى افزود: درصورت وقوع پیک ششــم، مرگ و میر آن به 
اندازه پیک پنجم با ســویه دلتا نخواهد بود. صحبت هاى 
فعلى بر اساس اطالعات فعلى ما از بیمارى است، اگر قدرت 
بیمارى زایى اومیکرون همین اندازه اى که اکنون مى دانیم، 
باشد، میزان مرگ و میر به اندازه دلتا نخواهد بود؛ اما این به 
معناى آن نیست که شیوع اومیکرون تلفات نخواهد داشت. 
این پیش بینى ســایت هاى علمى پیش بینــى کننده روند 
کووید19 است. ممکن اســت در این حین تغییراتى هم در 
بیمارى صورت گیرد که موضوع متفاوت شود. در حال حاضر 

امیدوار هستیم که استقبال از واکسیناسیون بویژه تزریق ذز 
سوم افزایش یابد. 

او با تاکید بر اینکه عملکرد ما در مقابل ویروس بر شــیوع 
بیمارى اثرگذار است،  به برخى بازگشــایى ها اشاره کرد و 
گفت: به شیان در چین و اخبار عجیبى که از آن پخش شد 
نگاه کنید. این اخبار به دلیل سیاست هاى مقابله با کرونایى 
بود که این کشور اتخاذ کرده است که شهرى مانند شیان 
را با 13 میلیون نفر جمعیت قرنطینه کردند و روزى یک بار 

از همه تســت مى گیرند. این اقدام فقط براى این است که 
موارد بیمارى را شناســایى و در صورت نیاز قرنطینه کنند. 
چنین برخوردى نشان دهنده اهمیت اومیکرون است؛ نباید 
بگذاریم چنین جهشى از ویروس در گردش باشد. بنابراین 

نباید دچار ساده انگارى شویم. 
وى افزود: بر اســاس آخرین اطالعات حدود 8 میلیون نفر 
در کشور هیچ واکســنى تزریق نکردند و باید براى تزریق 
واکسن توجیه شوند. با گذشت زمان مى بینیم واریانت هایى 

رخ مى دهد که بیشتر از سیستم ایمنى مى گریزند و این نشان 
مى دهد بازنگرى بر ترکیب واکسن اهمیت بسیار باالیى دارد. 
چند روز قبل هم از طریق مراجع علمى خارجى عنوان شد 
که استراتژى واکسیناسیون کرونا باید مشابه واکسیناسیون 
آنفلوآنزا باشد؛ یعنى واکسن ها مدام بازنگرى شوند و ترکیبات 

جدیدى از ویروس را درون واکسن بگذاریم. 
او تاکید کرد: موضوع مهم دیگر کفایت واکسن است. عنوان 
مى شود براى دِز بوستر واکسن هایى با پلتفرم غیرفعال مانند 
سینوفارم حتما دز بوستر را واکسنى با کفایت باالتر تزریق 
کنیم. تزریق پلتفرم متفاوت واکسن ها موجب قوى تر شدن 
سیستم ایمنى نمى شود بلکه در برخى مطالعات مشخص شد 
که اگر واکسنى اثربخشــى باالیى نداشت، براى دز بوستر 

واکسن موثرترى تزریق شود. 
ناجى با تاکید بر اینکه واکسن نزده ها همیشه در خطر هستند، 
تصریح کرد: از طرفى تقویت سیستم ایمنى با تزریق دز سوم 

بسیار حائز اهمیت است. 
او در خاتمه تاکید کرد: با افزایش بازگشایى ها در سایه شیوع 
اومیکرون، قطعا شیوع بیمارى افزایش خواهد یافت، باید 
علمى تر فکر کــرد و منتظر ماند تا درصد تزریق دز ســوم 
افزایش یابد. ایجاد هر تجمعى با توجه به قدرت ســرایت 
باالى امیکرون مى تواند منجربه افزایش شیوع بیمارى شود. 
بر اساس اطالعات علمى مى توان به برقرارى محدودیت ها 
فکر کرد. نباید صبــر کنیم بحران به وقــوع بپیوندد و بعد 

بخواهیم جلوى آن را بگیریم.

تا 3 هفته آینده اومیکرون
 سویه غالب ایران و تمام دنیاست

یک مطالعه جدید نشــان مى دهد افــرادى که در آغاز 
پاندمى، استرس، اضطراب و افســردگى باال داشته اند، 

بیشتر در معرض خطر ابتال به کووید19 هستند.
محققان دانشگاه ناتینگهام انگلیس دریافتند پریشانى 
روانى بیشتر در مرحله اولیه پاندمى به طور قابل توجهى 
با شرکت کنندگانى که بعداً مبتال به کووید 19 شدند، و 
عالئم بیشتر و همچنین عالئم شدیدتر را گزارش کردند، 

مرتبط بود.
تحقیقات قبلى نشان داده اســت که عوامل روانى مانند 
اســترس و حمایت اجتماعى با افزایش حساســیت به 
بیمارى هاى تنفسى ویروســى و عالئم شدیدتر مرتبط 

هستند.
در طــول پاندمى کووید 19، وخامت ســالمت روانى و 
افزایش انزواى اجتماعى به خوبى مشــاهده شده است. 
هدف از این مطالعه این بود که مشخص شود آیا افرادى 
که این مشکالت را در طول پاندمى تجربه کرده اند بیشتر 

در معرض خطر ابتالء یا عالئم کووید 19 هستند یا خیر.
تیم محققان یک مطالعه مشاهده اى را روى حدود 1100 
بزرگسال انجام دادند. نتایج نشان داد که عفونت و عالئم 
کووید 19 در میان افرادى که پریشانى روانى باال را تجربه 

مى کردند، شایع تر بود.

استرس، ریسک ابتال به 
کووید 19 را افزایش مى دهد
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رئیس کمیته آســیب هاى اجتماعى در مجلس در توئیتى 
برنامه هفتم توســعه را فرصتى مناسب براى ارائه الگوى 
حکمرانى  در مواجه با آســیب هاى اجتماعى دانســت. 
فاطمه قاسم پور نوشــت: در نشست مواجه با آسیب هاى 
اجتماعى،از فقدان الگوى حکمرانى در این زمینه، مبتنى بر 
اجماع کارشناسى و متناسب با مبانى فرهنگى مان صحبت 
کردم. الگوى مداخله اثربخش، بودجه ریزى عملیاتى و آمار 
دقیق در کنار تقسیم کار ملى،حکمرانى موثر در این زمینه را 
رقم مى زند. برنامه هفتم فرصتى براى ارائه این الگوست.

فقدان الگوى حکمرانى  

02

ابوالفضل اقبالى پژوهشگر خانواده و جمعیت با بیان اینکه 
بهداشت و درمان نقص بسزایى در بارورى زنان جامعه دارد، 
ابراز کرد: هر چه سن مادر باالتر رود ریسک بارورى افزایش 
مى یابد و مخاطراتى را براى ســالمت بچــه و ... به وجود 
مى آورد.از طرفى هم بچه اى که تک فرزند است مسائل از 
جمله مسائل اقتصادى و ... مشکالت بسیارى براى جامعه و 
خود فرزند به وجود مى آید. وى یادآور شد: مادرانى که سن 
آن ها باالتر مى روند، نشاط و پویایى و حس مادرانه آن ها از 
بین مى برود و مى توانند براى بچه صرف کنند تقلیل مى رود 

و میزان اصطکاك با بچه افزایش مى یابد.

افزایش ریسک بارورى

آگهى تغییرات
شرکت تهیه و توزیع سنگبریهاى نجف آباد و حومه شرکت تعاونى به شــماره ثبت 170 و شناسه ملى 10260044060 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى سالیانه مورخ 1400/07/07 و نامه شماره 5333 مورخ 1400/010/06اداره تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان نجف آباد تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : صورتهاى مالى سال 1399 مشتمل برترازنامه، عملکرد ســود وزیان به تصویب رسید. مهدى پورپیرعلى به کدملى 1281910651 و 
محسن عابدى به کدملى 5499566771 ومحسن امینى اسفیدواجانى به کدملى 1292467932و محمد امینى به کدملى 5499079919 و سیدمحمد 
افضلى به کدملى 1092098781و محمد یزدانى اسفیدواجانى به کدملى 0052413705 وامیر امینى به کدملى 0066937698 به سمت اعضاى اصلى 
هیات مدیره و سیدمحمود مرتضوى اسفیدواجانى به کدملى 0067250629 ومحمود مختارى به کدملى 1287266274 و مرتضى پورپیرعلى به کدملى 
5499552428 و حسن مختارى اســفیدواجانى به کدملى 5499410951 بعنوان اعضاى على البدل براى مدت سه سال انتخاب گردیدند. محسن 
فرقانى اسفیدواجانى به کدملى 1092147748 ومسعود فرقانى به کدملى 0066803101 وموسى طاهرى پور نجف آبادى به کدملى 1092162267 
به سمت بازرسان اصلى و سیدحسین مطلبى اسفیدواجانى به کدملى 5499906671 بسمت بازرس على البدل براى مدت یک سال انتخاب گردیدند.

روزنامه نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 
نجف آباد (1263986)

آگهى تغییرات
شرکت تاك استیل آریا سهامى خاص به شماره ثبت 66713 و شناسه ملى 14009730243 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/01/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اسناد تعهدآور و کلیه اسناد عادى و انعقاد قراردادها تا سقف 5000000000 ریال (پنج میلیارد ریال) با امضاى مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد تجارى شرکت و انعقاد قراردادهاى با ارزش بیش از 5000000000 ریال (پنج میلیارد ریال) با امضاى رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. - هیئت مدیره اختیارات مندرج در بند 13 ماده 41 اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: 
اقامه هرگونه دعوى و دفاع از هرگونه دعوى یا تسلیم به دعوى یا انصراف از آن اعم از حقوقى و کیفرى با داشتن تمام اختیارات راجع به دادرسى از حق 
پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعاى جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلى استفاده 
از کلیه حقوق و اجراى کلیه تکالیف ناشى از قانون داورى، تعیین وکیل براى دادرسى و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل و لو کراراً، تعیین مصدق و 
کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوى و خواه به امرى که کامالً قاطع دعوى باشد، دعوى خسارت، استرداد دعوى، جلب شخص ثالث و دفاع از دعاوى ثالث، 
اقدام به دعوى متقابل و دفاع از آن، تامین مدعى به تقاضاى توقیف اشخاص و اموال از دادگاه، اعطاى مهلت براى پرداخت مطالبات شرکت، درخواست 
صدور برگ اجرایى و تعقیب عملیات اجرایى و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1263987)

آگهى تغییرات
شرکت رز مرمریت حمزاوه شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 16 و شناسه ملى 10260005480 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/07/03 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : مرکز اصلى شرکت به نشانى استان اصفهان ، شهرستان شاهین شهر و میمه ، بخش میمه ، دهســتان ونداده ، روستا چاه صاحب زمان، محله چاه صاحب الزمان ، 5 کیلومترى ، بزرگراه 
اصفهان-تهران ، جاده میمه - جوشقان قالى ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپستى 8356187313 تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى جوشقان قالى (1264003)

آگهى تغییرات
شرکت حامیان هوشمند آرامش شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 65722 و شناسه ملى 14009469835 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/08/15 و نامه 
شماره 1400/602/156752 مورخ 1400/09/24 بیمه مرکزى جمهورى اسالمى ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به " کارگزارى رسمى بیمه مستقیم برخط بیمه هوشمند شایسته 
تو " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 64 ماده و 24 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلى شد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1264002)

دبیــر کمیته پیشــگیرى از خودکشــى انجمن علمى 
روانپزشکان ایران مى گوید: «از ســال 1384 تاکنون 
خودکشى روند صعودى داشــته است. بیشترین میزان 
خودکشى در گروه افراد با مشاغل آزاد، بیکار و خانه دار 
است که تائید کننده نقش وضعیت نابسامان اقتصادى در 

اقدام به خودکشى است.»
ســاالنه 100 هزار نفر در کشــور اقدام به خودکشــى 
مى کنند. این آخرین آمارى است که رستم تقى وندى، 
معاون وزیر کشــور از میزان خودکشــى هاى در ایران 

داده است.
خودکشى محمد 11 ساله بوشهرى، ســازناز 13 ساله 
در دیشــموك و آناهیتاى 18 ســاله در یاسوج گرفته تا 
خودکشى حاجیان، کارگر پارس جنوبى در عسلویه؛ اینها 
تنها بخشى از خودکشى هاى اخیر است که رسانه اى شده.

برخى به روانپزشــکان مراجعه مى کنند. شاید در روند 
درمان از تصمیم به خودکشى منصرف شوند، شاید هم 
نه. برخى  کارشان به بیمارستان روانى مى کشد و مدتى 
باید آنجا تحت درمان باشــند. اما برخى نه دسترســى 
به روانپزشــک دارند، نه آگاهى از چگونگى مواجهه با 

موقعیت بحرانى.

دالیل خودکشى
مریم معصومى، روانپزشک و دبیر کمیته پیشگیرى از 
خودکشى انجمن علمى روانپزشــکان ایران مى گوید: 
«بحث خودکشــى پیچیده  اســت و حتما بیش از یک 
علت مى تــوان بــراى آن در نظر گرفــت. تعامل بین 
عوامل زیستى، روانى، اجتماعى به عنوان عامل خطر یا 
محافظت کننده مطرح شده است. به عالوه نرخ بیکارى 
و فقر، ســن، جنس، مصرف مواد و الکل، بیمارى هاى 
روانپزشکى درمان نشده، میزان دسترسى به روش هاى 
مهلک خودکشــى و ناامنى محیط از عوامل تاثیرگزار 

هستند.»
او مى گوید: «خودکشى یکى از آسیب هاى اجتماعى است 
که شرایط اقتصادى و اجتماعى به شدت روى آن مؤثر 
است. به عنوان مثال، زمانى که شاخص توسعه انسانى 

پایین تر است، میزان خودکشى افزایش پیدا مى کند.»

روند صعودى خودکشى در ایران
آمار خودکشى در ایران روندى افزایشى دارد. تقى وندى 
هم در این مورد هشدار داده است که اگر این سیر صعودى 
مدیریت نشود در آینده نه چندان دور در رده کشورهایى 
قرار خواهیم گرفت که میزان خودکشــى در آن نگران 

کننده است.
در همین مورد دبیر کمیته پیشگیرى از خودکشى انجمن 
علمى روانپزشکان ایران مى گوید: «در ایران گزارش هاى 

رسمى سازمان پزشکى قانونى کشور نشان مى دهد که از 
سال 1384 تاکنون خودکشى روند صعودى داشته است. 
طبق گزارش سازمان بهداشــت جهانى در سال 2021 
میزان آن 5/2 در صد هزار نفر جمعیت بوده است. آمار 
برگرفته از آخرین ســالنامه آمارى منتشر شده سازمان 
پزشکى قانونى نشان مى دهد که به نظر طى سال هاى 
اخیر نرخ خودکشى حدود 8 تا 10 درصد افزایش داشته 

است.»

کانون هاى خودکشى در ایران
اما در کدام اســتان ها میزان خودکشــى بیشتر است؟ 
معصومى در ایــن مورد مى گوید: «توزیــع جغرافیایى 
موارد خودکشى در سطح اســتان هاى کشور ناهمگن 
است. اســتان هاى مختلف در طول زمان میزان هاى 
متفاوتى از خودکشى را ثبت کرده اند. در این بین بعضى از 
استا ن ها مانند ایالم، کرمانشاه، لرستان، همدان، گیالن 
و کهگیلویه و بویراحمد همواره میزان باالترى از میانگین 

کشورى را گزارش کرده اند.»
او ادامــه مى دهد: «بر اســاس آخرین بــرآورد مرکز 
آمار ایــران در تابســتان 1400، اســتان هاى ایالم، 
کهگیلویه وبویراحمد، کردســتان، لرســتان شاخص 
فالکت باالیى دارند. (شــاخص فالکت بر پایه تورم و 

بیکارى محاســبه مى شــود.) از طرفى این استان ها از 
کانون هاى خودکشى در ایران حساب مى شوند.»

این روانپزشک مى گوید: «بیشترین میزان خودکشى ها 
در گروه افراد با مشــاغل آزاد، بیکار و خانه دار است که 
تایید کننده نقش وضعیت نابسامان اقتصادى در اقدام به 

خودکشى است.»
دبیر کمیته پیشگیرى از خودکشى انجمن روانپزشکان 
ایران مى گوید: «از عوامل محیطى خودکشــى، میزان 
دسترســى به روش هاى مهلک اســت به طورى که 
مواردى مانند خودسوزى در مناطق کمتر برخوردار که 
دسترسى بیشترى به انواع سوخت ها(نفت، گازویل و ..) 
دارند، بیشتر دیده مى شود. کاهش دسترسى در کاهش 

نرخ خودکشى تاثیر دارد.»

پیشگیرى از خودکشى
این روانپزشک درباره پیشگیرى از خودکشى در جامعه 
مى گوید: «پیشگیرى از خودکشى اصال کار راحتى نیست 
و مستلزم یک رویکرد جامع و اجراى طیف گسترده اى از 
مداخالت از آموزش فرزندپرورى تا مشاوره خانوادگى و 

درمان اختالالت روانى است.»
او ادامه مى دهد: «برنامه کشورى پیشگیرى از خودکشى 
از ابتداى سال 1399 در تمامى 63 دانشگاه علوم پزشکى 

کشور و مناطق تحت پوشش آنها در حال اجراست.»
معصومى مى گوید: «یکى از عوامل مورد توجه در این 
برنامه نقش رسانه  در انعکاس درست و صحیح موضوع 
خودکشى است. زیرا گاهى خبرى که در واقع بیانگر یک 
رویداد اجتماعى به نام خودکشــى است مى تواند خود 

مشوق افراد براى خودکشى باشد.»
معصومى مى گوید: «همانگونه که مــوارد متعددى از 
بروز همه گیرى خودکشــى به دنبال انتشار نامتناسب 
اخبار مربوط به خودکشــى افراط خاص و شناخته شده 
صورت گرفته است(خودکشى هاى تقلیدى). به همین 
دلیل نباید خبر خودکشى را خبرى هیجان انگیز منتشر 
کرد. همچنین جزئیات روش انجام و صحنه خودکشى 

منتشر نشود.»
این روانپزشــک با بیان اینکه اصل مهــم در کاهش 
نرخ خودکشى، شناســایى زودهنگام افراد در معرض 
خطر است، مى گوید: «خودکشــى را به عنوان راه حلى 
ســاده انگارانه مطرح نکنیم. خودکشــى پسر 11ساله 
بخاطر موبایل حتما یادمان باشد. خودکشى هیچ گاه در 
نتیجه یک عامل اتفاق نمى افتد. معموال تعامل پیچیده اى 
از عوامل روانى، بیمارى جســمى، ســوء مصرف مواد، 
مشکالت خانوادگى، تعارضات بین فردى و استرس هاى 

زندگى منجر به خودکشى در فرد مى شود.»

کنکاش در علت مرگ خودخواسته 100هزار ایرانى در سال 

چرا خودشان را مى کشند؟

على حسین رعیتى فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعى درباره تعیین سبد هزینه خانوار اظهار کرد: 
سبد هزینه خانوار توســط وزارت اقتصاد در حال بررسى 
است و در جلسات کمیته مزد نیز گزارشات اولیه نیز اعالم 
شده است. وى افزود: احتماال در جلسه بعدى کمیته مزد 

که روز دوشنبه (امروز) قرار است برگزار شود رقم نهایى 
سبد هزینه خانوار جمع بندى شده و مشخص مى شود.

رعیتى فرد با اشاره به اینکه براى تعیین مزد نیازمند اعالم 
نرخ تورم توسط بانک مرکزى در اوایل اسفند ماه هستیم، 
ادامه داد: شاخص تعیین دستمزد کارگران نرخ تورم و سبد 

هزینه خانوار است که اگر سبد هزینه خانوار را تعیین کنیم 
و اوایل اسفندماه نیز نرخ تورم اعالم شود، براى تعیین مزد 

کارگران در اسفند ماه به جمع بندى خواهیم رسید.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى تصریح 
کرد: در دولت جدید 3 جلسه شوراى عالى کار تشکیل شده 

است، شنبه سوم هر ماه ساعت 6 تا 8 شب را با حضور وزیر 
کار، وزیر صمت و شرکاى اجتماعى براى تشکیل جلسه 

شورا تعیین کردیم.
وى بیان کرد: 18 بهمن ماه جلسه چهارم شوراى عالى کار 

تشکیل خواهد شد.

امروز رقم سبد هزینه خانوار تعیین مى شود

معاون اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: پرداختن به 
مسئله آسیب هاى اجتماعى و جرایم به عنوان یک وظیفه قانونى، شرعى و 

اخالقى باید از کار تشریفاتى خارج و عملیاتى پیگیرى شود.
اصغر جهانگیر گفت: رهبر معظم انقالب آســیب هاى اجتماعى را  
مهم ترین مسئله و بزرگترین خطر در کشور مى دانند. به گفته ایشان 
مسئله آسیب هاى اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم باید به نحوى 
باشد که مسئوالن احساس کنند آن مســئله براى خود و خانواده 

خودشان اتفاق افتاده است و با جدیت به حل آن بپردازند.
جهانگیر افزود: پرداختن به مسئله آسیب هاى اجتماعى و جرایم به 

عنوان یک وظیفه قانونى، شرعى و اخالقى ما است 
که باید به آن احساس تعهد کنیم تا کار فقط 

جنبه تشریفاتى پیدا نکرده و به صورت 

عملیاتى انجام شود.
وى ادامــه داد: زمانى کار مــا از حالت تشــریفاتى خارج 
مى شــود که خروجى کارمان را ببینیــم و این امر 
مســتلزم پرداختن به دو موضــوع برنامه ریزى 
و  اولویت بندى اســت. یعنى  پس از شناسایى 
آســیب ها و برنامه ریزى آن ها را اولویت بندى 

کنیم.
جهانگیر بیان کرد:  این مسئله را باید بدانیم هم 
قوه قضاییه و هم سایر بخش ها در کشور وظیفه 
پیشــگیرى دارند. باید از دســتگاه هایى که بودجه 
پیشگیرى مى گیرند مطالبه گر 
بود که خروجى کارشان 

چیست.
وى افزود: آموزش و پرورش یکى دیگر از دستگاه هایى است که در زمینه 
پیشگیرى مى تواند کارهاى بزرگى انجام دهد زیرا از دوران دبستان حوزه 

تربیت و پرورش دانش آموزان را  بر عهده دارد.
جهانگیر اظهار کرد: یکى دیگر از ظرفیت ها که درون قوه قرار دارد زندان ها 
است باید افرادى از معاونت پیشگیرى به زندان ها بروند و پرونده مجرمان 
را مطالعه و آن ها را با کمک روانشناسان تحلیل کنند. زیرا از نتایج به دست 

آمده مى توان براى راه هاى کاهش آسیب هاى اجتماعى بهره برد.
وى گفت: بنا بر تاکید رییس قوه قضاییه یکى از وظایف مسئولین این است 
که آسیب هاى اجتماعى را از نزدیک ببینند و در جریان این آسیب ها قرار 
گیرند؛ زیرا لمس موضوع با چیزى که از دور دیده مى شود متفاوت است و 

مى تواند در برنامه ریزى براى حل آن کمک کند.

پرداختن به مسئله آسیب هاى اجتماعى باید عملیاتى پیگیرى شود

یم به عنوان یک وظیفه قانونى، شرعى و 
 و عملیاتى پیگیرى شود.

 انقالب آســیب هاى اجتماعى را  
در کشور مى دانند. به گفته ایشان 
گیرى از وقوع جرم باید به نحوى 
ن مســئله براى خود و خانواده 

یت به حلآن بپردازند.
 آسیب هاى اجتماعى و جرایم به 

 و اخالقى ما است 
 کار فقط 

ورت 

وى ادامــه داد: زمانى کار مــا از
مى شــود که خروجى کار
مســتلزم پرداختن به د
و اولویت بندى اســت
آســیب ها و برنامه ریز

کنیم.
جهانگیر بیان کرد:  این
قوه قضاییه و هم سایر بخ
پیشــگیرى دارند. باید از د
پیشگیر
بو

پایتخت ناامن اســت و براى دزدان موبایل قاپ 
به بهشــتى در دسترس تبدیل شــده است که 
به راحتى در روز حدود 160 موبایل را ســرقت 
مى کنند و نیمى از گوشى هاى سرقتى هیچگاه 
کشف نمى شود. سرقت هاى تلفن همراه امسال 
هم روندى افزایشــى را دارد، اما موضوع مهمتر 
این اســت که به گفته رئیس پلیس تهران نیمى 
از موبایل هاى سرقتى هیچگاه کشف نمى شود 
و ســارقان موبایل ها را خرد کرده یا از مرز خارج 
مى کنند. همین موضوع باعث شــده تا سارقان 
بیشتر سراغ موبایل هاى گران قیمت بروند تا از 

هر سرقت پول خوبى را به جیب بزنند.
چند سالى است که ســارقان دیگر تک سرقت 
انجام نمى دهند و با توجه به افزایش قیمت آیفون 
و سفارش مالخر ها به دنبال سرقت موبایل آیفون 
هســتند. زورگیران و موبایل قاپ ها هر گوشى 
آیفون را یک تا ســه میلیون تومــان به مالخر 
مى فروشند. مالخران نیز به واسطه ها در لب مرز 
گوشــى ها را فروخته و آن ها گوشى هاى آیفون 
ســرقتى که هر کدام در پک هاى صدتایى قرار 

دارد به افغانستان منتقل مى کنند.
بر اساس اعالم پلیس در 9 ماهه امسال 23 هزار 
و 313 گوشى سرقتى از موبایل قاپان و زورگیران 
در تهران کشف شده است، این در حالى است که 
اگر این میزان را با توجه به کشــف نشدن نیمى 
از موبایل هاى ســرقتى که رئیس پلیس تهران 
اعالم کرده بود در نظربگیریم، در سال جارى به 
طور میانگین روزانه بیش از 160 موبایل از سوى 

دزدان به سرقت مى رود.
آمارى که اگر در طول ســال تغییر محسوســى 
نکند، امسال حدود 58 هزار و 500 گوشى از سوى 
سارقان فقط در شهر تهران به سرقت خواهد رفت، 
عددى بسیار زیاد که موجب نگرانى شهروندان 

شده است.

پایتخت کشور
بهشت موبایل قاپ ها

رئیس سازمان بهزیستى کشــور گفت: ادارات 
کل بهزیستى با اســتفاده از قوه حاکمیت خود و 
در عرصه مدیریتى از تمام ظرفیتهاى اســتانى 
و همکارى بین بخشــى براى کنترل و درمان 

آسیب هاى جامعه امروزى استفاده کنند.
على محمد قادرى گفت: همه کارکنان مجموعه 
بهزیستى از سالهاى گذشته تا کنون بدون وقفه 
در حال انجام ماموریت هستند، ولى آنچه که مهم 
است داشتن انگیزه در هر سمت و مسئولیت است. 
وى با اشــاره به اینکه توفیق خدمت در سازمان 
حمایتى بهزیستى را باید قدردان بود و این خدمت 
باید با عشق عجین باشد، بیان کرد: اعتقاد قلبى و 
باور کارکنان در سازمان بهزیستى نشاندن لبخند 

رضایت بر روى لب هاى جامعه هدف است.
رئیس سازمان بهزیستى کشور هدف از سفرهاى 
اســتانى خود را دریافت ایده هــاى برتر و نو در 
عرصه خدمت رسانى به جامعه هدف بر شمرد و 
اظهار داشت: باید در سازمان بهزیستى شایسته 
ساالرى ایجاد شود تا بازخورد آن در رضایتمندى 
از خدمات منعکس شــود و به مددجویان تحت 

حمایت مشهود باشد. 
وى ادامــه داد: همه کارکنان و کارشناســان در 
اقصى نقاط کشور در سازمان بهزیستى ابداعات 
نوآورانه و پیشنهادات ســازنده خود را در پیشبرد 

اهداف سازمان بیان کنند.

از ظرفیت هاى استانى 
در رفع آسیب ها 
بهره گیرى شود
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مینو اصالنى، مســئول امور زنان و خانواده مرکز مطالعات 
راهبردى دانشگاه عالى دفاع ملى، گفت: زن به عنوان محور 
خانواده، مدیریت داخلى، تدبیر وضعیت اقتصادى خانواده و 
تهیه لوازم خانواده اعم از پوشــاك و غیره را بر عهده دارد، 
کارى که با مشورت خانواده انجام مى گیرد. وى افزود: رفتار 
و اعتقادات و باورهاى زن در خانــواده نکته مهم در ترویج 
سبک زندگى ایرانى اسالمى است و هرچقدر زن در خانواده 
اعتقادات معنوى، رفتارى و اخالقى قوى ترى داشته باشد به 

طور طبیعى زندگى آرامش بخش تر است.

زن، محور خانواده
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رئیــس پلیــس راهنمایــى و رانندگى شــرط اجرایى 
شــدن کروکى الکترونیکى در کشــور را اجرایى شدن 
توافقات پلیس با بیمه نامه مرکزى دانســت و از حذف 
بیمه نامه هاى کاغذى خبر داد.ســردار کمال هادیانفر با 
اشاره به موضوع هوشمندســازى در ناجا اظهار داشت: 
هوشمندســازى در دســتور کار پلیس راهور همچنان 
باقى اســت. اتفاقات خوبى هــم در بخش هاى مختلف 
این پلیس تخصصى در زمینه هوشمندسازى رخ داده و 
استفاده از دست افزارهاى سپهر را مى توان نمونه اى از این 

هوشمندسازى در راهور دانست.

کروکى الکترونیکى
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اســباب  بازى هاى جنســیت زده از ابتدا وجود نداشته اند 
و در طى صدســال گذشــته براى آماده کردن دختران و 
پســران براى ایفاى نقش هاى جنسى شــان در آینده و 
پس از آن هم براى کمک به نظام ســرمایه دارى به وجود 
آمدند. اسباب بازى هاى جنسیت زده باعث محدود کردن 
خالقیت و حق انتخاب کودکان شده و از همان ابتدا آن ها 
را با کلیشه هاى جنســیتى اى بار مى آورد که سبب بروز 

آسیب هاى فراوان براى افراد و جامعه مى شوند.

اسباب بازى هاى
جنسیت زده



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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استاندار اصفهان دریکصد و نهمین جلسه شوراى 
گفت و گوى دولت و بخش خصوصى اصفهان 
گفت: از پتانسیل بدنه کارشناسى اتاق بازرگانى 
براى شناســایى ظرفیت هاى جدید ســرمایه 
گذارى استان به ویژه درصنایع هایتک استفاده 
شود و این امر مى تواند در برخى ابرپروژه هاى 
زیرساختى حوزه گردشگرى استان یارى رسان 

دولت باشد.
به گــزارش روابط عمومــى اتــاق بازرگانى 
اصفهان، سید رضا مرتضوى، استاندار اصفهان 
در این جلسه گفت: باید رویکرد حاکم بر استان 
اصفهان، نــگاه مبتنى بــر ظرفیت هاى الزم و 
ضرورى جدید باشــد و الزم است فعالیت هاى 
اقتصادى استان را ذیل برنامه ریزى هاى آمایشى 

استان پیش بریم.
مرتضــوى ادامــه برخــى نگاه هــا در حوزه 
فعالیت هــاى صنعتى اســتان را بــا توجه به 
محدودیت هاى حادث شده غیرممکن و نیازمند 
بازنگرى دانست و خواستار حضور موثرتر فعاالن 
اقتصادى در صنایــع دانش بنیــان و هایتک 
وصنایعى که ظرفیت هاى جدید اقتصادى ایجاد 

مى کند، شد.
رئیــس شــوراى گفت و گوى دولــت و بخش 
خصوصى اســتان اصفهان همچنین خواستار 
توجه ویژه به حوزه گردشگرى و استفاده کامل از 
ظرفیت هاى اصفهان در این زمینه مانند تعریف 
رویدادهاى فرهنگى مشترك، توجه به طبیعت 
گردى و گردشگرى سالمت شد و تصریح کرد: 

از این طریق مى توان بــه برنامه ریزى بهترى 
براى برقرارى تعامل با تجار کشــورهاى هدف 

صادراتى پرداخت.    
اســتاندار اصفهان در ادامه گفت: داشتن نگاه 
هم افزا در حوزه گردشگرى زمینه ساز اتفاقات 
فرخنــده اى در آینده خواهد بــود و مى توان از 
ظرفیت بدنه کارشناســى اتاق بازرگانى براى 

شناسایى ظرفیت هاى جدید ســرمایه گذارى 
استان به ویژه درصنایع هایتک استفاده کرد و این 
امر مى تواند در برخى ابرپروژه هاى زیرساختى 
حوزه گردشگرى استان یارى رسان دولت باشد.

مرتضوى تمرین کار مشترك را ضامن موفقیت 
در بخش هاى مختلف دانســت و تاکید کرد:به 
دالیل درون سازمانى کار مشــترك در برخى 

دستگاه ها جریان نداشته که مى توان در پارلمان 
بخش خصوصى اصفهــان در این زمینه برنامه 
ریزى کرده و به عنوان پشــتیبان دفترسرمایه 

گذارى استان، وارد عمل شد.   
همچنین مســعود گلشــیرازى، رئیــس اتاق 
بازرگانــى اصفهــان در این جلســه دقت نظر 
بیشتر درخصوص پیشنهادات بخش خصوصى 

به دولــت در کوتاه ترین زمــان و رفع تعارض 
دســتورالعمل ها و ابالغیه ها را موجب کاهش 
صدمه به پیکره اقتصادى کشور دانست و افزود: 
در صورت توجه به پیشنهادات بخش خصوصى 
در زمینه رفع تعهدات ارزى و ابالغ دستورالعمل 
در کوتاه ترین زمان، با افت صادرات محصوالت 
داراى اشــتغالزایى باال مانند حوزه فرش مواجه 

نمى شدیم.
دبیر شــوراى گفت و گــوى دولــت و بخش 
خصوصى استان اصفهان از برگزارى نخستین 
جلســه شــوراى بین الملل اصفهان به همت 
اســتاندار، معاون اقتصــادى ایشــان و دفتر 
نمایندگى وزارت خارجــه در اصفهان به منظور 
تدوین نقشه راه استان در حوزه بین الملل استان 

خبر داد.
گلشیرازى افزود: در سال هاى گذشته  مقدمات 
الزم براى بهــره بــردارى الزم از هیئت هاى 
تجارى اعزامى به کشورمان  با همکارى سازمان 
صمت، اداره کل میراث فرهنگى، شهردارى و 

اتاق بازرگانى اصفهان فراهم شده است.
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان همچنین تالش 
براى افتتــاح دفتر پارلمــان بخش خصوصى 
اصفهان در دمشق تا پایان سال و افتتاح دفترى 
مســتقل، ویژه شــتاب دهنده هاى ذیل اتاق 
بازرگانى اصفهان به عنوان نهــادى زاینده در 
تربیت نیروى جوان مســتعد در حوزه تجارت 
خارجى را از فعالیت هاى در دســت اقدام اتاق 

بازرگانى اصفهان در این حوزه بیان کرد.

استاندار اصفهان:

از پتانسیل اتاق بازرگانى براى شناسایى 
ظرفیت  سرمایه گذارى استفاده شود

نماینده ولى فقیه در اســتان اصفهان گفت: 
پاالیشگاه اصفهان همانند سایر صنایع موجود 
در استان باید به دنبال  ارائه بهترین عملکرد با 

کمترین میزان هزینه باشد.
آیت  ا... سید یوســف طباطبایى نژاد در دیدار 
مدیرعامل جدید شرکت پاالیش نفت اصفهان 
گفت: یکى از مشــکالت کنونى کشــور ما 
باالرفتن مخارج اســت و پاالیشگاه نباید به 
این دلیل درآمد مطلوب به صرف هزینه هاى 
اضافه بپردازد و پاالیشگاه اصفهان همانند سایر 
صنایع موجود در استان باید در پى ارائه بهترین 

عملکرد با کمترین میزان هزینه باشد.
وى اظهار داشــت:  االن در زمانى قرار داریم 
که تمام مســئولین دولتى تمام سعى خود را 
براى خدمت به مردم مصــرف مى کنند و به 
هر شکل ممکن تالش دارند که بیجا و زیادى 

پول خرج نشود.
امام جمعه اصفهان با اشاره به اهمیت موضوع 
نفت و پاالیشگاه و پیشــرفت این مجموعه 
گفت: باید پاالیشگاه از حالت خام فروشى خارج 
شود و به سمت فروش محصوالت با ارزش 
افزوده حرکت کند. وى با اظهار خرسندى از 
رفع مشکل شرکت پتروشیمى و خرید مالکیت 
50 درصد این مجموعه توسط پاالیشگاه گفت: 

پتروشیمى بخش بسیار مهمى است و کمک 
بزرگى به ارزش افزوده محصوالت پاالیشگاه 
مى کند و برخى به دنبــال تعطیل کردن آن 
بودند که محقق نشــد. آیت ا... طباطبایى نژاد 
افزود: توســعه دادن پاالیشگاه در عین حالى 
که بسیار مهم است کار بسیار سختى و نیازمند 
دریافت مجوزهاى الزم  از محیط زیست است.
وى همچنین با بیان آیات و روایت و تأکید بر 
این مهم که فرد مسلمان نباید زیرسلطه کافران 
باشد گفت: اگر در صنعت و به ویژه  در پاالیش 
نفت وابسته به دنیاى کفر بودیم اکنون همه 
نیازهاى ما باید به شــیوه وارداتى و دستورى 

تأمین مى شد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز 
گفت: اکنون 22 درصد انرژى کشور در شرکت 

پاالیش نفت اصفهان تامین مى شود.
محســن قدیرى افزود: صنعت نفت اکنون 
یکى از صنایع بســیار قوى در کشــور است 
که در تمامى بخش ها به خودکفایى دســت 

یافته است.
وى اظهار داشت: کار ما بر مبناى کار تیمى، 
گروهى و با برنامه است و بدنبال ارائه خدمات 
صادقانه به مردم به نحو احسن تا دست یابى به 

رضایتمندى عمومى هستیم.

امام جمعه اصفهان در دیدار مدیرعامل جدید شرکت پاالیش نفت:

پاالیشگاه اصفهان به دنبال بهترین عملکرد 
و کمترین هزینه باشد

 HSEمدیر مرکز مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل و
آبفاى اســتان اصفهــان گفت: بیــش از 96/5 درصد 
ازکارکنان رسمى و غیر رســمى آبفاى استان اصفهان 
با تزریق حداقل دوز اول و دوم واکســن کرونا در مقابل 

ویروس کووید 19 واکسینه شده اند.
ابراهیم محمــدى با اعالم این کــه در روزهاى اخیر با 

هدف افزایش ایمنى کارکنان آبفاى اســتان اصفهان 
در مقابل بیمارى کووید 19، عملیات واکسیناسیون دوز 
دوم و سوم در ستاد مرکزى انجام شد گفت: این اقدام با 
پیگیرى هاى صورت گرفته توسط پایگاه مقاومت بسیج 
آبفا و همکارى دفتر ایمنى و بهداشــت HSE و مرکز 

بهداشت اصفهان صورت گرفت.
وى افزود: در روزهاى 28 و 29 دى ماه بالغ بر 150 نفر 
از کارکنان آبفا دوز دوم و ســوم واکســن هاى برکت، 

سینوفارم، اسپایکوژن و آسترازنکا را دریافت کردند.
HSE مدیر مرکز مدیریت بحــران و پدافند غیرعامل و

آبفای استان اصفهان به آن گروه از کارکنانى که تاکنون 
واکسن کووید 19 را تزریق نکرده اند اشاره کرد و اظهار 
داشت: این افراد شامل زنان باردار، افرادى که حساسیت 
یا بیمارى خاص دارند و یا مبتال به بیمارى کرونا شده و 

دوره نقاهت را مى گذرانند، هستند.
محمدى افزود: افراد واکسن نزده به محض رفع مشکل 
باید اقدام به تزریق دوز اول واکسن کرونا کنند چرا که 
بر اســاس مصوبات هفدهمین نشســت ستاد کروناى 
آبفاى استان اصفهان، شــرط ورود افراد به شرکت ارئه 
کارت واکسیناسیون و یا جواب منفى تست PCR که 72 

ساعت از اعتبار آن نگذشته باشد، است.
گفتنى اســت واکسیناسیون در محل شــرکت آبفاى 
اســتان اصفهان، مناطق ششــگانه شــهر اصفهان و 
تصفیه خانه هاى فاضالب، از شهریور ماه سال جارى 
آغاز شــد و همه کارکنان به ویــژه نیروهاى عملیاتى 
نظیر ماموران رســیدگى به حوادث، مامــوران قرائت 
کنتور و کارکنان تصفیــه خانه ها بر ضد ویروس کرونا 

واکسینه شدند.

96/5 درصد کارکنان آبفاى اصفهان واکسینه شده اند

مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
700 میلیارد ریال پروژه عمرانى در بقاع متبرکه استان 

اصفهان طى 10 ماه امسال اجرایى شده است.
حجت االسالم محمدحســین بلک با اشاره به آمار 10 
ماهه اقدامات اوقاف وامور خیریه استان اصفهان اظهار 
داشت: در این بازه زمانى چندین شاخص مهم از جمله 

سند دار شدن موقوفات را در دستور کار قرار دادیم.
وى افزود: موظفى صدور اسناد مالکیتى استان اصفهان 
در ســال جارى دو هزار مورد بوده است که با همکارى 
اداره ثبت اســناد و امالك استان بخش قابل توجهى از 

آن محقق شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با اشاره 

به اینکه در ســال جارى دریافت اســناد مالکیتى براى 
موقوفات تاریخى در استان مورد توجه بوده است، ابراز 
داشت: در این بین انجام اقدامات مورد نیاز براى موقوفه 

مسجد جامع اصفهان از جمله این اقدامات بوده است.
وى با بیان اینکه انجام عملیات  هــاى عمرانى در بقاع 
متبرکه استان اصفهان از دیگر برنامه هاى سال جارى 
بوده است، تصریح کرد: تا پایان ماه هاى پایانى سال با 
توجه به محدودیت هاى کرونایى پروژه هاى عمرانى در 
این اماکن متبرکه انجام شد که براى این امر حدود 700 

میلیارد ریال هزینه شده است.
حجت االسالم بلک افزود: حدود 300 میلیارد ریال از این 
اعتبارات توسط ادارات اوقاف و بیش از 400 میلیارد ریال 

نیز کمک مردم بوده است.
 وى با اشاره به اینکه در زمینه سرمایه گذارى نیز اقدامات 
خوبى در موقوفات و اماکن متبرکه استان اصفهان انجام 
شده و به ثمر نشسته است، تصریح کرد: در این زمینه در 
سال جارى در بخش نیروگاه هاى خورشیدى اقدامات 

خوبى را شاهد بودیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به 
موافقت هاى ســازمان اوقاف با پروژه راهاندازى پمپ 
بنزین در موقوفات استان اصفهان گفت: همچنین پروژه 
عمرانى تجارى و ادارى را در ســطح شهر اصفهان در 
خیابان بزرگمهر داریم که به زودى عملیات اجرایى آن 

آغاز خواهد شد.

اجراى 700 میلیارد ریال پروژه عمرانى در بقاع متبرکه استان اصفهان

ســعید محمد مشــاور رئیس جمهور و دبیر شــوراى 
عالى مناطق آزاد کشــور  با حضور در غرفه ذوب آهن 
اصفهان درنمایشــگاه لجســتیک چابهار گفت: این 
شــرکت با توجه به ظرفیت هایى کــه دارد مى تواند 
در راستاى توســعه ریلى چابهار نقش مهمى را داشته 

باشد.
محمد در این بازدید با مسئولین ذوب آهن در خصوص 
تعامل و همکارى بیشــتر گفتگو نمود و تولید ریل را ، 
دستاورد بزرگ کشور توســط ذوب آهن اصفهان براى 

توسعه حمل و نقل ریلى توصیف کرد .
محمد جعفر صالحى معــاون خرید و علیرضا رضوانیان 
معاون برنامه ریزى و توســعه ذوب آهــن نیز در غرفه 
این شرکت با مســئولین بازدید کننده مذاکره نموده و 

پاسخگوى بازدیدکنندگان بودند.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان در گفتگو با  دبیر شوراى 
عالى مناطق آزاد کشور با اشاره به تاکیدات مقام معظم 
رهبرى و رئیس جمهور بر حمایت از تولید ملى ، اظهار 
داشــت: این مجتمع عظیم صنعتى در شــرایط کنونى 
جهت تامین مواد اولیه به ویژه سنگ آهن و زغال سنگ 
با مشکالت بسیارى مواجه اســت و ذوب آهن به دلیل 
عدم برخوردارى از سهمیه سنگ آهن، مورد بى مهرى 

قرار گرفته است.
وى افزود، حرکت شــرکت هاى معدنى به سمت تولید 
فوالد که در تخصص آن ها نیست ، نادرست است و این 
شــرکت ها باید به افزایش کمى و کیفى تولید در حوزه 

معدن تمرکز کنند .

صالحى اظهار داشــت : اگر ذوب آهن اصفهان دغدغه 
تامین مواد اولیه نداشته باشد ، مى تواند بیش از گذشته 
محصوالت مورد نیاز کشــور از جمله ریل را تولید کند 
که در توســعه زیرســاختهاى حمل و نقل ریلى نقش 

مهى دارد .

ذوب آهن اصفهان مى تواند در توسعه ریلى چابهار نقش آفرین باشد


