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210 هزار ایرانى دچار تجرد قطعى هستندگازگرفتگى 3 عضو یک خانوادهروزهایى که «خط قرمز» از خط قرمز گذشتسرگردانى 5 کیلو طال در گمرك! بازتاب رسانه اروپایى از گلزنى ایرانى ها به چلسى اجتماعاستانفرهنگ ورزش جهان نما

دردسر نامگذارى 
سویه هاى جدید 

کرونا

اگر جایى اشتباهى دیدید اعالم کنید
3

سرنوشت ایرالین 5
اختصاصى اصفهان

با گذشت تقریباً دو سال از شروع پاندمى کووید 19، 
نیمى از حروف الفباى یونانى براى نامگذارى سویه هاى 

مختلف کروناویروس استفاده شده اند.
در الفباى یونانى تنها 24 حرف وجود دارد و این روزها به 

دنبال حاشیه هاى مربوط با نامگذارى  سویه...

رئیس انجمن صنفى دفاتر گردشگرى، مسافرتى 
و هوایى استان اصفهان گفت: قرار بر آن بود که 
با بازگشــت ظرفیت 100 درصــدى هواپیماها 
15 درصد رشــد قیمت بلیت ها کاهش یابد اما 

همچنان هیچ کاهش قیمتى را شاهد نبوده ایم.
سید محسن روناســى پیرامون تشریح وضعیت 
گردشــگرى داخلى و خارجى با توجه به بهبود 
شــرایط همه گیرى ویروس کرونا، اظهار کرد: 
وضعیت گردشگرى به تدریج رو به بهبود است و 
در حال حرکت به سمت روزهاى خوب هستیم، 

هرچند که بحث سرما و...

آلودگى هواى اصفهان حادتر از
 همه کالنشهرهاى کشور است 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تأیید کرد؛معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تأیید کرد؛
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استاندار خطاب به رسانه هاى اصفهان: 

بمب استقاللى نقل و انتقاالت 
منفجر مى شود؟

 رشید مظاهرى نیز جزو بازیکنانى محسوب مى شــود که کامًال از مدار 
ذهنى فرهاد مجیدى سرمربى استقالل خارج شده است.

ســرمربى اســتقالل در فصل جارى فقط یک بار مجبور شــد به دلیل 
مصدومیت سید حسین حسینى در بازى با...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید

رئیس انجمن صنفى دفاتر گردشگرى استان 
ضمن تأکید بر بهبود شرایط همه گیرى 

تشریح کرد؛

پرداخت 451 میلیارد 
تومان تسهیالت 

جبران خسارت کرونا 
در اصفهان

مهاجرت پرستاران به این حرفه آسیب وارد مى کند
مدیر پرستارى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان:

3

5

اتفاق بزرگى که در انتظار امیر عابدزاده  استاتفاق بزرگى که در انتظار امیر عابدزاده  است

چشم بچه عقاب به اللیگاچشم بچه عقاب به اللیگا
2

2

رئیس اتحادیه ملى محصوالت رئیس اتحادیه ملى محصوالت 
کشاورزى تشریح کرد؛کشاورزى تشریح کرد؛

مقصر برگشت مقصر برگشت 
خوردن خوردن 

فلفل دلمه فلفل دلمه 
ایران از روسیهایران از روسیه

رئیس سازمان نظام رئیس سازمان نظام 
پرستارى:پرستارى:

145145 هزار هزار
 پرستار  پرستار 

به کرونا به کرونا 
مبتال شده اندمبتال شده اند

غالمرضا نیکخواه:غالمرضا نیکخواه:
 چهره ام مى طلبد در عین  چهره ام مى طلبد در عین 

طنز جدى باشم
4

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظردارد از طریق مناقصه عمومی خرید را به شرح زیر  از فروشندگان 
ذیصالح  و واجد شرایط انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/10/04
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/10/05

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031(داخلی 334 )

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

نام روزنامه: روزنامه نصف جهان
تاریخ انتشار: 1400/09/20

چاپ  دوم چاپ  دوم 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

برآورد
(ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

400-4-212

خرید ارسال پیامک توسط نماینده 
رسمى اپراتور  3000

جهت شماره 300001522 
(با ارزیابى کیفى)

34.000.000.0001.150.000.000جارى

 شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در نظر دارد ضایعات آهن آالت صنعتى به وزن 
تقریبى 50 تن و پلیسه آهن به وزن تقریبى 2 تن را در چارچوب قوانین و مقررات جاریه این شرکت 

از طریق مزایده عمومى به اشخاص حقیقى / حقوقى واجد شرایط واگذار نماید .
1- مهلت بازدید و تحویل پیشــنهادات از تاریخ انتشار آگهى تا ســاعت 12:00 روز سه شنبه
 23 آذرماه 1400 تعیین شده و بازگشایى پاکات ، همان روز ساعت 14:00 در کمیسیون مربوطه 

انجام خواهد شد .
2- تضمین شرکت در مزایده ، 300,000,000 ریال ضمانتنامه / چک تضمین شده بانکى  مى باشد .

3- ارائه کارت شناسایى معتبر از طرف مزایده گر جهت دریافت اسناد مزایده الزامى مى باشد .
4- پیشنهادات مربوطه مى بایست داراى امضاء و اثر انگشت بوده و در پاکات الك و مهر گردد .

5- تلفن تماس جهت هماهنگى به منظور بازدید و دریافت اســناد مزایده : 031-45233271 
داخلى 420

6- هزینه انتشار آگهى به عهده برنده مزایده مى باشد .
7- مکان مراجعه جهت بازدید و ارائه پیشــنهاد : اتوبان اصفهان - تهران ، روبروى پلیس راه ، 
کیلومتر 12 جاده علویجه  شــهرك صنعتى بزرگ اصفهان ، خیابان اندیشمندان 20 - شرکت 

مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا مى باشد .

آگهى مزایده عمومى

شرکت مهندسى و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا  

آگهى مزایده عمومى داخلى
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: انواع اجناس اسقاط مازاد موجود در انبار خود را به 
استناد قانون برگزارى معامالت    و آیین نامه داخلى، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به صورت 

مزایده عمومى به فروش برساند. 
الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى 

امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 

  https://www.setadiran.ir/setad/cms پیشنهاد دهندگان مى توانند اسناد مزایده را  از طریق سایت
دریافت و حداکثر تا پایان وقت ادارى روز یکشنبه مورخ 1400/10/05 در سامانه الکترونیک تدارکات الکترونیکى 
ـ ضمانت نامه) خود را به نشانى: اصفهان، چهارباغ  دولت بارگذارى نمایند و همچنین اسناد فیزیکى (پاکت الف 
عباسى، خیابان عباس آباد، ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف، 
دبیرخانه، تحویل نمایند. عدم ارسال پاکت الف (ضمانت نامه) تا موعد اعالم شده موجب ابطال مدارك مزایده گر 

مى گردد. 
جهت کسب اطالعات بازرگانى با شماره تلفن 34121484-031 واحد مناقصات و مزایده هاـ  آقاى فاخران 
و جهت آگاهى بیشــتر در مورد اطالعات اقالم مزایده، حمل و بارگیرى و... این مزایده با شماره تلفن: 

34122684-031 انبار اسقاط تماس حاصل فرمایید. 
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 1456-021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 

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

* حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده با رعایت کلیه پروتکل هاى بهداشتى آزاد مى باشد. 
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مختار مى باشد و پیشنهاد 

دهنده حق هیچگونه اعتراضى را به این شرکت نخواهد داشت. 
* کلیه هزینه هاى حمل، بارگیرى، توزین، مالیات بر ارزش افزوده و.... به عهده برندگان مزایده خواهد بود. 
* شرکت کنندگان در مزایده مى بایست حداکثر 72 ساعت قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مزایده با 
مراجعه به سامانه دولت و یا تماس با واحد مزایده، از آخرین اصالحات احتمالى اسناد مطلع گردند، در غیر 

اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مزایده گران مى باشد. 
* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

* پیشنهاد دهنده مى بایست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد. 
* به پیشنهادات فاقد اسناد و مدارك مزایده، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد درج گردیده است.

روابط عمومى شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

مبلغ تضمینساعت برگزارىموضوع مزایدهشماره سامانه مزایدهشماره داخلى
مطابق اسناد09:00اجناس اسقاط مازاد400910091000001211000006

تاریخ برگزارى مزایدهآخرین مهلت ارسال پاکاتمهلت دریافت اسنادتاریخ توزیع دفترچه
1400/09/211400/09/251400/10/051400/10/06

م مز ز
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رئیــس اتحادیه ملــى محصوالت کشــاورزى گفت: 
بى توجهى متولیان به اطالع رســانى روســیه مبنى بر 
گواهینامه باقیمانده سموم منجر به بازگشت محصوالت 
ایرانى (فلفل دلمه) شده است. روسیه به علت استفاده از 
سمومى که او استفاده از آن را براى محصوالت کشاورزى 
ممنوع کرده بــود، واردات فلفل دلمه هــاى ایرانى به 

کشورش را ممنوع کرده است.
رضا نورانى گفت: متولیان امر بایــد اطالعات کافى از 
تغییرات قوانین دیگر کشــور ها براى واردات و صادرات 
داشته باشند و با رصد روزانه و جمع آورى اطالعات آن را 

در اختیار تولیدکننده و صادرکننده قرار دهند.

نورانى گفت: با توجه به آنکه قوانین اتحادیه اروپا در ارتباط 
با واردات محصوالت به جهت سالمت انسان ها هر روز 
در حال تغییر است، متولیان امر باید اطالعات کافى از این 
تغییرات داشته باشند.او گفت: روسیه در سه تا چهار ماه 
اخیر اطالع رسانى کرده بود که از برج 10 میالدى باید 
محصوالت گواهینامه باقیمانده سموم داشته باشند که 
متأسفانه این موضوع به سبب عدم اطالع رسانى خسارت 

سنگینى به تولیدکننده و صادرکننده وارد کرد.
این مقام مسئول گفت: با توجه به آنکه قوانین کشور ها 
روزانه در حال تغییر اســت، راهى جز کنترل استفاده از 

سموم و آفتکش نداریم.

رئیس سازمان نظام پرستارى گفت: بالغ بر 145 هزار نفر 
مبتال به کرونا در جامعه پرستارى داشتیم و تقریبًا تمام 
کسانى که در شغل پرستارى مشــغول به ارائه خدمت 

بوده اند حداقل یکبار به این بیمارى مبتال شده اند.
محمد میرزابیگى خاطرنشان کرد: خانواده هاى برخى 
از عزیزان پرســتار نیز به دلیل ارتباط آنها با بخش هاى 
کرونا، به این ویروس مبتال شدند. کرونا همه جا را تعطیل 
و بسیارى از مشاغل را دورکار کرد و حتى خانواده بیماران 
از آنها دور ماندند اما پرستاران به بیماران نزدیک تر شدند 
و گاهى ما مکان سکونت پرستاران را در بیمارستان ها 
تعبیه مى کردیم که به بیماران کرونایى خدمت رســانى 

کنند.وى با بیان اینکه در این ایام نسبت به مراقبت هاى 
پرستارى در منزل و جامعه کم توجهى شد، یادآور شد: 
اگر بیمارى به بیمارستان نرود و در منزل خدمت دریافت 
کند آمار مرگ و میر در این حوزه به دلیل کیفیت باالى 

خدمات پرستاران کاهش مى یابد.
رئیس کل ســازمان نظام پرســتارى گفــت: در دوره 
پســاکرونا نیز ســازمان نظام پرســتارى وارد عرصه 
مراقبت هاى پرســتارى خواهد شــد و بیماران مزمن، 
مبتال به سرطان و بیمارى هاى صعب العالج که نیاز به 
خدمات تهاجمى و جراحى نداشته باشند را مى توان در 

منزل بسترى کرد.

مقصربرگشت خوردن
 فلفل دلمه ایران از روسیه

145 هزار پرستار
 به کرونا مبتال شده اند

نصایح استاد
  خبرآنالین| ویدیویى از کالس درس استاد 
شــفیعى کدکنى در فضاى مجازى پخش شده 
است که او مى گوید: ما نیز َمردمى هستیم. نَْفس 
اینکه خودت را کم گرفتــى رفتى! فروتن بودن 
خوب است؛ ولى تن به نیستى و انکار خود دادن 
اول نابودى یک ملت اســت. ما ابن سینا داریم. 
ما جالل الدین مولوى داریم. مــن واقعًا دلم به 
حال این نسل مى سوزد. خیلى شما دارید پایین 
مى آوردید معیارها را! نابودى یک فرهنگ و یک 
ملت از همینجا آغاز مى شود. ما باید صاحب نظریه 

باشیم و چرا نباشیم.

آمار عجیب بیکارى 
پزشکان

رئیس کل سازمان نظام پزشکى از    ایسنا|
عدم اشتغال 15هزار پزشک عمومى در کشور خبر 
داد. دکتر محمد رئیس زاده گفت: حدوداً 130 هزار 
پزشک فعال در کشور داریم و نسبتمان بر اساس 
آمار ما 15/9 به 10 هزار اســت. حدود 15 هزار 
پزشک عمومى در کشور داریم که فعال نیستند و 
کار طبابت نمى کنند و نزدیک به 30 هزار پزشک 
عمومى داریم که در چرخه ارائه خدمات مورد نیاز 
درمانى کشور فعال نیستند و مثًال کارهاى زیبایى 

و... انجام مى دهند.

زمان واریز یارانه نقدى
یکصد و ســى امین مرحله یارانه    فارس|
نقدى به حساب سرپرستان خانوار در ساعت 24 
امشــب 20 آذر ماه انجام مى شود. هیجدهمین 
بخش از اقساط تســهیالت قرض الحسنه 10 
میلیون ریالى مرحله اول وام کرونا، از یارانه نقدى 
آذر ماه سال جارى سرپرستان خانوارى که این 

تسهیالت را دریافت کرده اند، کسر خواهد شد.

سمسارها هم مى نالند
  ایلنا| نایب رئیس اتحادیه سمســاران و 
امانت فروشان اظهار کرد: با اینکه اجناس نو بسیار 
گران شده است اما کاالى دست دوم هم این روند 
را دارد، به حدى که تقاضا براى کاالى دست دوم 
هم وجود نداشــته و صنف ما از خرید و فروش 
خود رضایت ندارند. به طورى که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته تقاضاى خرید از سمسارى ها 
بین 30 تا 50 درصد کاهش را تجربه کرده است. 
وى گفت : این تصور اشــتباهى اســت که اگر 
قیمت اجناس نو گران شود، بازار سمسارى ها و 

امانت فروشى ها رونق پیدا مى کند.  

جدیدترین آمار از قاچاق 
چادر مشکى 

  باشگاه خبرنگاران جوان|
محمد ولدخانى، رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه 
فروشــان پارچه تهران گفت: بــه طور کلى 80 
میلیون متر چادر مشکى نیاز کشور است که 25 
درصد آن به صورت قانونى وارد کشور مى شود. در 
مجموع 10 درصد تولید داخلى است و چیزى بالغ 
بر 45 درصد به صورت قاچاق وارد کشور مى شود. 

الکسا 
به کار خود پایان مى دهد

  دیجیاتو|الکســا، وبســایت آنالیز کننده 
ترافیک وب و ســرویس رتبه بندى سایت هاى 
پربازدید، اعالم کرد که پس از 25 سال از شروع 
فعالیت، در تاریخ 1 ِمى 2022 (اول اردیبهشــت 
1401) براى همیشه بازنشســته و از دسترس 
خارج مى شود. الکسا که یکى از زیرمجموعه هاى 
هلدینگ آمازون است، در بیانیه کوتاهش دلیلى 
براى توقف ســرویس بیان نکرد.  الکسا که در 
ایران نیز بســیار معروف و مورد استفاده است، 
وضعیت ترافیک بیشتر از 30 میلیون وبسایت در 

سراسر جهان را بررسى مى کرد.

پیشنهاد خاص «کیهان» 
  روزنامه کیهان|وزارت دادگسترى آمریکا با 
صدور اطالعیه اى اعالم کرد حکم مصادره محموله 
دو کشتى (نفت براى ونزوئال و تسلیحات براى یمن) 
متعلق به ایران را صادر کرده است! اکنون که آمریکا 
با صراحت بــه دزدى دریایى خــود اعتراف مى کند 
باید مانند بســیارى از موارد دیگر، پاســخى درخور 
و پشــیمان کننده نیز دریافت کند. چگونه؟ بســتن 
تنگه هرمز به روى کشورهایى نظیر آمریکا و برخى 
کشورهاى اروپایى حق مســلم و قانونى جمهورى 
اسالمى ایران است و مطمئن باشیم که آمریکا هیچ 

غلطى نمى تواند بکند... 

امیدوارم رئیسى 
بیاید روسیه 

رئیس جمهور روســیه ابراز امیدوارى    فارس|
کرده رئیس جمهور ایران به مســکو سفر کند. طبق 
گزارش خبرگزارى رسمى ارمنســتان، «والدیمیر 
پوتین»  در یک نشســت خبــرى بعــد از گفتگو با 
نخست وزیر یونان گفت: درباره مسئله ایران صحبت 
کردیم و امیدوارم که رئیس جمهور ایران دعوت من را 

پذیرفته و بتواند اوایل سال آینده به روسیه سفر کند.

عذرخواهى 
خانم نخست وزیر

حضــور  تصاویــر  انتشــار    عصر ایران|  
نخست وزیر فنالند در یک کلوب شبانه پس از تماس 
او با یکى از وزراى کرونایى کابینه، موجى از انتقادات 
را علیه جوان ترین نخســت وزیر جهان برانگیخته 
است. نخســت وزیر فنالند از اینکه پس از تماس با 
یک فرد کرونایى از اعضاى کابینه، خودش را قرنطینه 
نکرده و در یک کلوب شبانه در هلسینکى حضور یافته، 
از مردم عذرخواهى کرد. «سانا مارین» نخست وزیر 
36 ساله فنالند، ساعاتى پس از اینکه شنبه این هفته 
مثبت شدن تســت کرونا یکى از وزراى کابینه خود 
مطلع شده بود، در یک کلوب شــبانه بدون ماسک 

حاضر شده بود.

ژست عجیب در جلسه رسمى  
  رویداد24 |هادى چاوشــى، روزنامــه نگار با 
انتشار تصاویرى از جلسه ستاد اقتصادى دولت نسبت 
به ژست عجیب یکى از شرکت کنندگان این جلسه 
واکنش نشان داد. وى در این باره نوشت: تو عکسایى 
که از جلسه ستاد اقتصادى دولت منتشر شده، یه نفر 
هست که  تالش کرده چهره  اش معلوم نباشه. از هر 
زاویه اى جلوى دوربین بوده، دستشــو گرفته جلوى 

صورتش.    

گفتند حرف نزنید!
  دیده بان ایران| عباس مقتدایــى، نماینده 
اصفهان در مجلس در نطق خود  خطاب با اشــاره به 
حقوق نجومى برخى مدیران اظهار داشت: خبرنگارى 
اعالم کرد فردى حقوق نجومى گرفته است در چنین 
حالتى مــا ورود پیدا کردیم و جلــوى وزارت نفت را 
گرفتیم، به وزیر نفت نامه زدیم نام مدیرانى که باالى 
30 میلیون تومان مى گیرند را اعالم کن نه تنها این 
کار را نکردند بلکه مى گویند شما سکوت کنید، آیا این 

درست است؟ کارها را شما باید مدیریت کنید.

روى نماز اول وقت حساسم
مهدى سعادتى پیشه، عضو    دیده بان ایران|
کمیســیون امنیت ملى مجلس یازدهم در واکنش به 
تصاویرى که از نمازخواندنش در کمیســیون امنیت 
ملى با حضور وزیــر امور خارجه و معاونان شــان در 
شبکه هاى اجتماعى منتشر شد گفت: بنده چون جانباز 
هستم به طور کلى نمى توانم بر روى زمین نماز بخوانم. 
ما یک جلســه اى با وزیر امور خارجه و معاونانشــان 
داشتیم که نماز خواندن من براى زمانى بود که جلسه 
هنوز به صورت رسمى شروع نشده بود بنده هم چون 
روى نماز اول وقت حساس هستم، هنگامى که بقیه 

مشغول خوش و بش بودند، نمازم را خواندم. 

خبرخوان

ورود نامحدود طال به ایران در حالى ظاهر خوشایندى 
دارد که در عمل شــاید کســى که با خود طال به ایران 
مى آورد را پشیمان کند. نمونه آن روایتى از یک ایرانى 
است که در بازگشت به ایران ســرمایه خود را در قالب 
5 کیلو شــمش آورده اما با موانع متفاوتى مواجه شده 
اســت؛ به طورى که به دلیل عدم ترخیص،  در یک ماه 
گذشــته براى او هزینه 200 میلیونى انباردارى گمرك 
ثبت شده و در نهایت راهکار پیشنهادى، ورود از طریق 
واســطه هایى بوده که ســهم 10 تا 15 درصدى یعنى 

نزدیک به یک میلیارد تومان مى خواهند!
گفتگوى «ایســنا» با این فرد براى مشخص شدن این 
جریان حکایت از آن دارد که او ســال ها در یک کشور 
اروپایى بوده و ظاهراً کارهاى تحقیقاتى انجام مى داده 
است ولى به هر دلیلى تصمیم به بازگشت به ایران گرفته 
است؛ از این رو تمامى اموال خود را به شمش طال تبدیل 
مى کند اما مســئله اینجاســت که قبل از این اقدام، از 

گمرك به صورت حضورى یا تماس استعالم گرفته که 
آیا امکان ورود طال با خود به ایران را دارد یا خیر که به 
او اعالم شده «طبق مصوبات، واردات طال به کشور به 
صورت نامحدود آزاد است و مشمول تعرفه هاى گمرکى 

هم نمى شود».
اما وقتى که وى به گمرك مى رسد و براى اظهار 5 کیلو 
شــمش طالى خود اقدام مى کند، با این پاسخ مواجه 
مى شــود که امکان ترخیص و ورود این مقدار طال به 
کشور را ندارد؛ چرا که گمرك این حجم از طال را تجارى 
تشخیص داده و بعد از استعالمى که از وزارت صنعت، 
معدن و تجارت (صمت) مى گیرد، اعالم مى شــود که 
متقاضى باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت تشریفات 
ورودى کاال به کشور و اخذ مجوزهاى الزم یعنى انجام 

ثبت سفارش اقدام کند.
صاحب کاال بعد از پیگیرى هایى که انجام مى دهد در 
نهایت با این اعالم وزارت صمت مواجه مى شود که باید 

براى ورود طالى خود کارت بازرگانى داشــته باشد؛ در 
حالى که او مى گوید هیچ گونه فعالیت تجارى تاکنون 
نداشــته و قصد آن را هم ندارد که بخواهد براى کارت 
بازرگانى اقدام کند و فقط امــوال خود را به طال تبدیل 

کرده و با خود به کشور آورده است.
جالب اینجاســت که صاحب کاال با پیشــنهاد ورود از 
طریق واسطه ها هم مواجه شــده است؛ به گونه اى که 
از کانال تجار و اشخاصى که کارت بازرگانى دارند براى 
ورود طالى خود به کشور اقدام کند و طبق پیگیرى که 
او انجام داده واســطه ها براى ورود طالى او به کشور 
درخواســت 10 تا 15 درصد داشــته اند که حدود یک 

میلیارد تومان است.
مورد دیگر هزینه انباردارى این 5 کیلو طال در یک ماه 
گذشته است که صاحب کاال مى گوید ظاهراً براى هر 
روز نگهدارى در گمرك حــدود دو میلیون تومان باید 
پرداخت کند و هزینه انباردارى این مقدار طال براى یک 

ماه گذشته نزدیک به 60 میلیون تومان است.
این موانع در حالى ایجاد شده که مکاتبه وزارت صمت 
با بانک مرکزى نشان مى دهد که این بانک اعالم کرده 
است طبق ضوابط مشکلى در ورود این طال وجود ندارد و 
تنها موضوع استاندارد است که باید از سوى سازمان ملى 
استاندارد تأیید شــود و جریان کارت بازرگانى و شرایط 
واردات هم در حیطه وزارت صمت اســت و حتى ارجاع 

صاحب کاال به بانک مرکزى موضوعیت ندارد.
اما در این میان اینکــه در گمرك چــه اتفاقى افتاده، 
پیگیرى آن از مســئوالن گمرك ایران نشان مى دهد 
که با تشــخیص تجارى بودن کاال از وزارت صمت در 
این رابطه اســتعالم گرفته شــده و مکاتباتى از سوى 
گمرك صورت گرفته ولى هنوز به پاســخ مشــخصى 

نرسیده است.
معاون فنى گمــرك در این باره گفت که بــا توجه به 
دســتورالعمل مربوط به واردات نامحدود طال، از نظر 
گمرك ایران این کار مشــمول ضوابط خاصى نیست و 
امکان ترخیص حتى بدون ثبت سفارش را دارد؛ ولى با 
این حال، به دفعات از وزارت صمت در این مورد استعالم 
کرده و حتى خواسته ایم با ثبت سفارش موردى ترخیص 
شود و گمرك تمام اطالعات مربوط به کاال و صاحب آن 
را به بانک مرکزى ارائه داده و ورود به کشور انجام شود 

که هنوز تعیین تکلیف نشده است.
ارونقى این را هم گفت که بــا توجه به تصاعدى بودن 
هزینه انباردارى، از زمان قبــض انبار کاال یعنى از نیمه 
ماه گذشــته تا کنون تا مرز 200 میلیون تومان هزینه 
انباردارى این مقدار طال بوده اســت و هر میزان تأخیر 
دســتگاه هاى مربوطه مى تواند به از دست رفتن بیشتر 

سرمایه صاحب کاال منتهى شود.
این ماجرا نه تنها بار دیگر نشان دهنده چرخه معیوب و 
فرایند ناهماهنگ دستگاه هاى حوزه تجارت و در نهایت 
سرگردانى مردم است بلکه مصوبه واردات نامحدود طال 
را هم زیر سئوال مى برد که آیا این واردات فقط محدود 
به تجار بود؟ یعنى اگر کسى کارت بازرگانى نداشته باشد 
نمى تواند حجمى بیشــتر با خود طال بیاورد و به عنوان 
سرمایه وارد کشــور کند و در این بین ناچار به پرداخت 
هزینه سنگین و برخورد با درخواست عجیب دالالن و 

واسطه هاى حوزه تجارت مى شود؟!

داستان یک ایرانى مقیم خارج که در چنبره بروکراسى و داللى گرفتار شده است

سرگردانى 5 کیلو طال در گمرك!

 نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبرى 
گفت: فعل برگزارى همایش ها و اجالسیه هاى نماز 
خوب است اما این جمع شدن ها باید به همگانى و ملى 

شدن نماز ختم شود و باید موردتوجه همگان باشد.
آیت ا...على معلمى بابیان اینکه در جمهورى اسالمى 
ایران زندگى مى کنیم و از نعمت عظیمى تحت عنوان 
انقالب اســالمى که یادگار امام خمینى (ره) است 
بهره مند هستیم اما نماز و اقامه این فریضه در کشور 
همچنان دچار نقصان اســت، گفت: متأسفانه امروز 
مى بینیم که در افغانستان طالبان اقامه نماز را اجبارى 
مى کند؛ اما ما عنایت الهى (انقالب اسالمى) را داریم 
اما در بحث اقامه نمــاز و ترویج این فریضه کوتاهى 

مى شود.
وى افزود: متأســفانه بعد از انقالب برخى مسئولین 
گفتند که نماز اجبارى نمى شود؛ من مى گویم فرزند 
خود را به اجبار مدرسه مى برید پس چرا نماز که َعلَم 

دین است نباید اجبارى باشد؟

وى همچنین با ابراز گله مندى از افزایش قیمت دالر 
و با انتقاد از میزان سفرهاى ایرانیان به برخى کشورها 
که شهرت به  فحشا و منکرات دارند به ویژه ترکیه و 
آنتالیا، بیان کرد: معتقدم اگر سفر به ترکیه و آنتالیا براى 

عیاشى تعطیل شود دالر این گونه افزایش نمى یابد.

عضو مجلس خبرگان:
طالبان اقامه نماز را اجبارى مى کند؛

 اما در ایران کوتاهى مى شود
ســازمان تأمین اجتماعى اقسام شرایط بازنشستگى در 
این ســازمان را اعالم کرد. بر این اساس بازنشستگى 
عبارت است ازعدم اشتغال بیمه شــده به کار به سبب 
رسیدن به سن بازنشستگى. در این چارچوب پنج شرط 

براى بازنشستگى وجود دارد:
سابقه الزم 20 سال؛ سن آقایان 60 سال و سن خانم ها 

55 سال.
سابقه الزم 30 سال؛ سن آقایان 50 سال و سن خانم ها 

45 سال.

سابقه الزم 35 سال بدون شرط سنى.
سابقه الزم 20 سال؛ سن 42 سال فقط براى خانم ها و به 

شرط شمول قانون کار.
سابقه الزم 20 سال؛ سن آقایان 65 سال و سن خانم ها 

60 سال، در صورت درخواست توسط کارفرما.
بر اســاس قانــون تعیین تکلیــف تأمیــن اجتماعى، 
بیمه شدگان با داشتن حداقل 10 سال سابقه و دارا بودن 
60 سال ســن براى آقایان و 55 سال سن براى بانوان، 

در صورت ارائه درخواست مى توانند بازنشسته شوند.

اقسام شرایط بازنشستگى در سازمان تأمین اجتماعى

شــرکت فاکســکان که از ســازندگان اصلى قطعات 
رایانه اى مخصوصًا براى اپل است به تازگى اعالم کرده 
است که وارد ساخت خودروهاى برقى خواهد شد؛ حاال 
اعالم شده است که عربستان سعودى قصد دارد با کمک 

این شرکت خودرو الکتریکى بسازد.
 گروه «فاکسکان» در حال مذاکره با عربستان سعودى 
براى تشــکیل یک ســرمایه گذارى مشــترك است. 
 صندوق سرمایه گذارى عمومى عربستان سعودى قصد 

دارد یک شــرکت جدید با نام ولوســیتى را براى تولید 
خودروهاى برقى شــکل دهد. این شــرکت قصد دارد 
براى ساخت خودروهاى مشترك با فاکسکان از شرکت 

ب ام و هم کمک بگیرد.
در حالى عربستان قصد دارد به سمت ساخت و استفاده 
از خودروهاى برقى حرکت کند که هم اکنون بیشتر بازار 
این کشور را خودروهاى پر مصرف و با حجم موتورهاى 

باال دربرگرفته است.

خودروى جدید عربستان چگونه است؟

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: مقصر تصادف دانش آموزان در محور هلشى 
به ماهیدشت به میزان 50 درصد راننده کمپرسى و 50 درصد راننده مینى بوس 

تشخیص داده شده است.
سرهنگ کیخسرو دستغیب، رئیس پلیس راه کرمانشاه در جلسه بررسى و پیگیرى 
علل حادثه تصادف مینى بوس حامل دانش آموزان در محور هلشى- ماهیدشت 
اظهار داشت: وسیله نقلیه مینى بوس بنز مورد حادثه؛  سال ساخت آن 1360 بوده 
است یعنى حدود 41 سال از  ساخت آن مى گذرد که داراى بیمه نامه شخص ثالث، 

معاینه فنى و فاقد صورت وضعیت مسافرى بوده است.
وى خاطرنشان کرد: کمپرسى بنز نیز مدل ساخت 1382 بوده است. راننده کمپرسى 
در اظهارات خود به پلیس اظهار کرده است که دقایقى را بخاطر رد شدن وسیله نقلیه 

دیگرى که از فرعى به اصلى آمده بود در سطح جاده متوقف مى شود که در همین 
دقایق مینى بوس حامل دانش آموزان با توجه به مه گرفتگى صبحگاهى به وسیله 

نقلیه کمپرسى برخورد مى کند.
رئیس پلیس راه استان کرمانشــاه تصریح کرد: متأســفانه مینى بوس حامل 
دانش آموزان قبل از برخورد به کمپرسى 21 متر خط ترمز داشته است، لذا با توجه 
به شــواهد موجود در این تصادف ؛ 50 درصد راننده کمپرسى و 50 درصد راننده 

مینى بوس مقصر حادثه شناخته شدند.
وى تصریح کرد: البته باید به این نکته اشاره کنیم که هنگام بررسى صحنه  تصادف 
متوجه وجود یک پیک نیک براى گرم شدن فضاى مینى بوس در داخل این وسیله 

نقلیه شدیم.

مقصر حادثه تصادف دانش آموزان کرمانشاه  معرفى شد
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گازگرفتگى 3 عضو یک خانواده 
سـخنگوى مرکز اورژانس اصفهان از مسـمومیت سه 
عضو یک خانواده در حادثه گازگرفتگى به دلیل اشکال 
در لوله بخارى منزل مسـکونى خبر داد. عباس عابدى 
اظهار کـرد: حادثه گازگرفتگى در سـاعت 3 و 7 دقیقه 
بامداد به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد. وى افزود: 
محل وقوع این حادثه در یک منزل مسـکونى در سـه 
راهى سیمین بود که علت وقوع گازگرفتگى اشکال در 
لوله بخارى بود. سخنگوى مرکز اورژانس اصفهان ادامه 
داد:  در این گازگرفتگى سه عضو یک خانواده شامل یک 

مرد و یک زن و یک دختر بچه مسموم شدند.

عزم ساماندهى
 محور اصفهان-بهارستان

احداث تقاطع غیر همسطح در محدوده مسجد الکعبه 
و زیرگـذر در نزدیکى ورودى بهارسـتان از برنامه هاى 
راهدارى براى سـاماندهى محور اصفهان – بهارستان 
است. معاون راهدارى اداره کل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى این محور را از محور هاى شلوغ و پرتردد اطراف 
اصفهان دانست و گفت: تکمیل رمپ و لوپ هاى تقاطع 
سـپاهان شـهر نیز از دیگر برنامه هاى راهدارى است. 
فرزاد دادخواه افزود: براى اجراى این طرح نیازمند کمک 

دستگاه هاى مرتبط اجرایى هستیم.

تغییر سردبیر ایسنا اصفهان 
مهدى ژیانپور، رئیس جهاد دانشگاهى اصفهان پس از 
موافقت مدیرعامل خبرگزارى ایسـنا، با صدور حکمى 
بهنام افشارى را به عنوان سردبیر ایسنا اصفهان منصوب 
کرد.  بهنام افشـارى سـابقه همکارى بـا روزنامه هاى 
جـوان، رسـالت، خبرگزارى ایسـنا و 7 سـال سـردبیر 
خبرگزارى ایکنا اصفهان را در کارنامه خود دارد. پیش 
از ایـن پروانـه عبدالهى، سـردبیر خبرگزارى ایسـناى 

اصفهان بود.

تقدیر از رئیس خانه فرهنگ آب  
در آییـن رونمایـى از مجموعـه 21 جلـدى «کنشـگر 
شـهروندى» و چهارجلد پایانى «فرهنـگ نامه بزرگ 
شهروندى» از رئیس خانه فرهنگ آب استان اصفهان 
تقدیر شـد. این تقدیر به دلیل همکارى شـرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان با شـهردارى در تالیف کتاب 
نقـره اى «حفاظت از محیط زیسـت و اصـالح الگوى 
مصرف» و«فرهنگ نامه بزرگ شهروندى در مصرف 
بهینه» صورت گرفت. زهره تشیعى با بیان این که خانه 
فرهنگ آب به عنوان بازوى فرهنگى آبفا وظیفه نهادینه 
کردن مصرف بهینه آب در سطح جامعه را بر عهده دارد 
گفت: عالوه بر همکارى در تالیف کتاب، فعالیت هاى 
دیگرى نظیر کالس هاى آموزشـى مدیریت مصرف 
آب در فرهنگسـراهاى شـهردارى براى عمـوم مردم 

برگزار مى شود.

استقرار جو پایدار
 تا اواسط هفته 

کارشناس پیش بینى هواشناسى استان اصفهان گفت: 
جوى نسبتاً پایدار تا اواسط هفته بر سطح استان مستقر 
اسـت، براى روز شـنبه (امروز) افزایش ابـر پیش بینى 
مى شـود. آسـیه آقایـى اظهـار کـرد: افزایـش غلظت 
آالینده ها همچنان ادامـه دارد، بنابراین در کالنشـهر 
اصفهان و مناطق صنعتى کاهش کیفیت هوا پیش بینى 

مى شود.

تجلیل از شهردار نجف آباد 
در اجراى طرح ناصرین بسیج و تجلیل از حامیان بسیج 
با حضور سـرهنگ نبوى نماینده سـردار فـدا فرمانده 
سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان، عبد الرسول امامى 
شهردار نجف آباد مورد تجلیل قرار گرفت. در این دیدار  
شهردار نجف آباد گفت: ما باید یاد شهدا و بسیجیانى که 
تمام هسـتى خود را در طبق اخالص گذاشتند و رفتند 
زنده و پاینده نگه داریم. وى افزود: شـهردارى و سـپاه 
مى تواننـد بـا ارتبـاط تنگاتنگ بـا ریل گـذارى براى 

سال هاى آینده منشاء خیرات و برکات باشند.

خبر

معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط 
زیست کشور از تالش براى بهبود وضعیت آالیندگى ها 
در 9 کالن شهر کشور خبر داد و گفت: یکى از طرح ها و 
راهکارهاى محیط زیست براى کاهش آلودگى در کالن 
شهرها، ارتقا سوخت یورو4 به یورو 5 است که این طرح 

در حال پیگیرى است.
على سالجقه در جمع خبرنگاران در سمنان اظهار کرد: 
9 کالن شهر کشور از نظر آلودگى هوا و حجم آالینده ها 
وضعیت مناسبى ندارند.فرسودگى وســائط نقلیه، نوع 
سوخت و...دست به دست هم داده که وضعیت آالینده ها 
در برخــى نقاط کشــور و از جمله در کالن شــهرها در 

وضعیت نامناسبى باشد.
معاون رئیس جمهور با اشاره به تکالیف دستگاه ها در این 
بخش ادامه داد: قانون تکالیف دستگاه ها را در این بخش 
به طور کامل مشخص کرده و وظیفه محیط زیست به 
عنوان یک دســتگاه حاکمیتى نیز در این بخش، پایش 
مستمر و اطالع رسانى دقیق به مردم است که در همین 
راستا سیاهه هر 9 کالن شهر کشور تهیه و اعالن و انتشار 
یافته است.وى در پاسخ به پرسشى در ارتباط با حادترین 
وضعیت آلودگى در کشور و خصوصا کالن شهرها گفت: 
متاسفانه وضعیت در اصفهان حادتر از دیگر شهرها است 

و بعد از اصفهان نیز پایتخت قرار دارد.

مدیر پرســتارى دانشگاه علوم پزشــکى اصفهان گفت: 
مهاجرت پرستاران به خارج از کشور، نیروهاى فعال و کارى 
ما را کاهش مى دهد و در دراز مدت دراین استان و سایر نقاط 

کشور به حرفه پرستارى آسیب وارد خواهد کرد.
شــیما صفا زاده افزود: اگر نتوانیم براى حرفه پرســتارى 
جذابیت ایجاد کنیم تا این سرمایه ها در کشور  به کار گرفته 

شوند در آینده دچار بحران مى شویم.
صفا زاده بابیان اینکه آمار دقیقى از مهاجرت پرســتاران از 
اســتان اصفهان وجود ندارد، اظهار داشت: برخى از آن ها 
براى مدتى مرخصى مى گیرند و ما نمى دانیم که آیا آن ها به 

کشور برمى گردند یا خیر.

وى با اشاره به اینکه در برخى از کشورها، امکانات بیشتر و 
موقعیت هاى بهترى براى پرستاران ایجادشده است، اضافه 
کرد: تعدادى از آن ها ازجمله کشورهاى اروپایى نیز با کمبود 
پرستار مواجه هستند زیرا این شغل، دشوار و افراد عالقه مند 
به آن، کم است اما برخى از کشورها با ایجاد جذابیت براى 

این رشته به منظور رفع کمبود پرستار تالش مى کنند.
صفا زاده نسبت پرستار به هر تخت بیمارستانى در دانشگاه 
علوم پزشــکى اصفهان را یک اعالم کــرد و گفت: این 
شاخص در میانگین کشــورى نیز 0/9 است و باید تالش 
کنیم تا به استاندارد و ایدئال 2/5پرستار به ازاى هر تخت 

برسیم. 

مهاجرت پرستاران به این 
حرفه آسیب وارد مى کند

آلودگى هواى اصفهان حادتر از 
همه کالنشهرهاى کشور است 

رئیس انجمن صنفى دفاتر گردشــگرى، مسافرتى 
و هوایى استان اصفهان گفت: قرار بر آن بود که با 
بازگشت ظرفیت صد درصدى هواپیماها 15 درصد 
رشــد قیمت بلیت ها کاهش یابد اما همچنان هیچ 

کاهش قیمتى را شاهد نبوده ایم.
سید محسن روناســى پیرامون تشــریح وضعیت 
گردشگرى داخلى و خارجى با توجه به بهبود شرایط 
همه گیرى ویروس کرونا، اظهار داشــت: وضعیت 
گردشگرى به تدریج رو به بهبود است و حال حرکت 
به سمت روزهاى خوب هســتیم، هرچند که بحث 
سرما و ســویه جدید کرونا بار دیگر نگرانى هایى را 

ایجاد کرده اما آینده خوبى را متصور هستیم.
وى با بیــان آنکه اگــر این معضالت حل شــود 
گردشگرى جان دوباره اى خواهد گرفت، بیان کرد: 
پیش از این به دلیل بحث همه گیرى بیمارى کرونا 
ســفرها با ظرفیت 60 درصدى هواپیماها صورت 
مى پذیرفت و به همین خاطر نرخ بلیت هواپیماها 15 
درصد افزایش یافت که قرار بر آن بود که با بازگشت 
ظرفیت صد درصدى هواپیماها با کاهش همه گیرى 

بیمارى کرونا 15 درصد رشــد قیمت دو سال کرونا 
کاهش یابد که متأسفانه تاکنون اینگونه نبوده است.

رئیس انجمن صنفى دفاتر گردشگرى، مسافرتى و 
هوایى استان اصفهان پیرامون راه اندازى ایرالین 
ویژه اصفهان عنوان کرد: متأسفانه اصفهان با وجود 
آنکه در کشور مرکزیت دارد و تقاضاهاى گردشگرى 
نسبتاً باالیى دارد اما همچنان ایرالین اختصاصى در 
این کالنشهر نداریم و اگر استاندارى پیگیرى کند 
که بتوانیم در اصفهان ایرالین ایجاد کنیم شرایط 

گردشگرى بهبود دو چندانى خواهد یافت.
وى با بیان آنکه با آنکه فــوالد مبارکه اصفهان تا 
حدودى راه اندازى ایرالیــن اصفهان را پیش برد، 
گفت: پس از مدتى این پروژه متوقف شــد و از کار 
منصرف شدند و اگر اســتاندارى اصفهان همراهى 
کند مى توانیم با راه اندازى ایرالین بومى اصفهان 
مســائلى چون توریسم ســالمت که اکنون بیشتر 
پروازهاى خارجى به مشهد و شیراز انجام مى شود 
و محدودیت هاى مســیرهاى واسطه اى را برطرف 

کنیم.

رئیس پلیس راه استان گفت : هدف از اجراى هر 
ساله طرح زمســتانى افزایش انضباط ترافیکى ، 
تسهیل در رفت و آمد وســایل نقلیه و روانسازى 
ترافیک ، جلوگیرى از انســداد معابــر و ترافیک 

احتمالى و دیگر موارد است.  
ســرهنگ اصغر زارع بیان کرد: هر ســاله طرح 
زمســتانى پلیس راه با اهــداف افزایش انضباط 
ترافیکى، تســهیل در رفت و آمد وسایل نقلیه و 
روانســازى ترافیک، جلوگیرى از انسداد معابر و 
ترافیک احتمالى ،حضور گسترده نیروهاى پلیس 
راه در محورهاى مواصالتى، رســیدگى سریع به 
حوادث احتمالى، امداد رسانى سریع و به موقع به 
مسافران و در راه ماندگان با کمک عوامل امدادى 

و هماهنگى و همکارى با عوامل راهدارى در زمان 
انسداد راه اجرایى مى شود.

ســرهنگ زارع عنــوان کــرد : در 9 گردنه برف 
گیر اســتان اصفهان تیم هاى گشــتى به همراه 
ســایر تیم هاى امدادى به صورت شــبانه روزى 

حضور دارند.
رئیس پلیس راه اســتان اصفهان ادامــه داد: در 
این طرح خودروها توســط تیم هاى پلیس راه در 
خصوص همراه داشتن و ســالم بودن تجهیزات 
زمستانى کنترل خواهند شــد و در صورت فقدان 
اصول ایمنى در آنها ، ضمن دادن تذکرات الزم ، از 
ادامه حرکت این خودروها در محورهاى برف گیر 

جلوگیرى مى شود.

مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان در خصوص 
امکانات متفاوتى که در برخى ایستگاه هاى مترو  وجود 

دارد، توضیحاتى را ارائه کرد.
احمدرضا طحانیان گفت: در تجهیز کردن ایستگاه هاى 
مترو بــه امکانــات خدماتــى، این تصــور که بین 
ایستگاه هاى جنوبى نسبت به ایستگاه هاى شمالى، 

تبعیض و اختالفى باشد، اصال وجود نداشته است.
وى گفت: بعضى از ایســتگاه هاى مترو تنها به دلیل 
موقعیت مرکزى، تردد بیشتر و قرار گرفتن در مرکز از 
خدمات بیشترى نسبت به دیگر ایستگاه ها برخوردار 

هستند.
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان در خصوص 
اســتقرار دســتگاه فروش خودکار کتاب در یکى از 
ایستگاه هاى شــهر اصفهان، گفت: ترویج فرهنگ 
کتــاب و کتاب خوانــى را دلیل اینکار دانســت، که 
نمونه هاى متنوع و مختلفى از کتاب ها در این دستگاه 
قرار گرفته است، در واقع دستگاه فروش خودکار کتاب 
(Book vending machine) بــه صورت نمونه و 

آزمایشى در ایستگاه سى و ســه پل، قرار داده شد تا 
پس از مشاهده، استقبال و استفاده   شهروندان از این 

دستگاه، بتوانیم آن را به دیگر ایستگاه ها تعمیم دهیم.
طحانیان بیان کرد: در حال حاضر مشــکلى در شارژ 
اصفهان کارت در باجه هاى ایستگاه هاى مترو وجود 
ندارد، اما دستگاه هاى شارژ غیر نقدى که به صورِت 
دیوارى در ایستگاه هاى مترو نصب شده اند، فعال به 
دلیل تغییر ساختارى سیستم آن، امکان شارژ اصفهان 
کارت به وســیله آن ها وجود ندارد و در آینده پس از 
ایجاد ساختار جدید، قابل شارژ خواهد شد. همچنین 
از ســامانه اصکیف جهت خرید بلیط مترو مى توان

 استفاده کرد.
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان گفت: همه 
ایستگاه هاى بیســت گانه مترو نیز مجهز به دریافت 
بلیط تک سفره هستند که مسافران در صورت تمایل 
مى توانند از آن به عنــوان جایگزین اصفهان کارت 

استفاده کنند. 
طحانیــان گفــت: طراحــى ایســتگاه براســاس 
معمــارى اســالمى ایرانــى و توســط اســاتید و 
هنرمندان اصفهان انجام شــده و ســعى در ایجاد 
تنوع بــا توجه به موقعیــت و محــل قرارگیرى آن

 بوده است.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعى 
اســتان اصفهــان گفــت:  451 میلیــارد تومان 
تسهیالت جبران خســارت از زمان شیوع کرونا به 
کسب و کارهاى مشــمول در این استان پرداخت

 شده  است.
رضا برزوییان اظهار داشــت: پس از شــیوع کرونا 
و براى حمایت از کســب وکارهاى آســیب دیده، 
تسهیالتى به استان ها ابالغ شد که در مرحله اول 
سهم استان اصفهان سه هزار میلیارد تومان بود اما 
درنهایت این رقم به یک هزار و 500 میلیارد تومان 

رسید که در حال پرداخت است.
وى ادامه داد: مبلغ تسهیالتى که در حال پرداخت به 
متقاضیان پرداخت است به ازاى هر نفر بیمه شده در 
فهرست بیمه آن ها،  12 میلیون تومان سرانه بدون 

محدودیت است.
وى اضافه کرد: براى دریافت این تسهیالت نیازى 
به مراجعه حضورى به  اداره هاى اجرایى نیســت و 
متقاضیان مى توانند با ورود به ســامانه" تسهیالت 
کرونا"  ثبت درخواست کنند تا پس از بررسى و تائید، 

به بانک عامل معرفى شوند. 

سرنوشت ایرالین اختصاصى اصفهان

افزایش انضباط ترافیکى
 در طرح زمستانى پلیس راه اصفهان

تفاوتى در امکانات ایستگاه هاى مترو اصفهان
 وجود ندارد

پرداخت 451 میلیارد تومان تسهیالت
 جبران خسارت کرونا در اصفهان 

استاندار اصفهان گفت: اگر قصد داریم فصلى جدید از 
تعامل و همراهى رسانه و مدیران را تعریف کنیم، ناشى 
از رویکرد جمعى ما در حل مشکالت مردم است؛ در این 
مسیر همگى حول هدفى مشــترك جمع مى شویم تا 

باهم کار کنیم و هر شخصى نقشى دارد.
سیدرضا مرتضوى در نشســتى با مدیران رسانه هاى 
استان اظهار کرد:  اگر دنبال هستیم که مسائل فالت 
مرکزى را حل کنیم نیاز است موضوعات را به صورت 
کالن و همه جانبه و نه بخشى بنگریم و در عین حال 

حقوق یکدیگر را هم رعایت کنیم.
وى خاطرنشان کرد: در شــرایط فعلى آب پشت سد در 
کم ترین حالت ذخیره خود قرار دارد، خشکســالى بلند 
مدت وجود دارد و به این علت نیاز است مراقب باشیم تا 

آب شرب مردم به خطر نیافتد.
مرتضوى با بیان اینکه از وضعیت ســخت کشاورزان 
عزیز مطلع هســتیم و تمام تالش خــود را براى حل 
مشــکالت به کار گرفته ایم، تصریح کرد: دشمنان از 
طرق مختلف تالش مى کنند مردم را تحت شدیدترین 
فشارهاى اقتصادى و رســانه اى قرار دهند اما تالش 

دولت این است تا با همدلى به مشکالت فائق آییم.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: از روز اول مسؤولیتم 
نیازى نبود کشــاورزان براى بیان مشــکالت به من 
مراجعه کنند؛ شــب اول به جوى آباد و روز بعد هم به 
شرق اصفهان رفتم و کشاورزان عزیز علیرغم مشکالت 

و سختى هایى که داشــتند با بزرگى استقبال کردند و 
جلساتى هم برگزار شد.

وى با اشــاره به اتفاقــات پنجم آذر مــاه توضیح داد: 
دشــمنان و ضدانقالب برنامه ریزى کــرده بودند تا از 
مطالبات کشاورزان سوءاستفاده کنند و فضاى استان 
را به سمت ناامنى پیش ببرند و رسانه هاى دشمن نیز در 
خدمت این هدف قرار داشت تا جایى که فردى که چند 
سال قبل از داعشى هاى حاضر در سوریه بود را به دروغ 

شهید معرفى مى کردند.
مرتضوى عنــوان کــرد: در تجمع 28 آبــان مردم و 
کشاورزان اصفهان در فضایى آرام و منطقى مطالبات 
را مطرح کردند اما هفته بعــد از آن به این صورت نبود 
و جریانى خارج از کشــور با برنامه ریزى مدیریت را در 
دســت گرفته بود و علیرغم اینکه کشــاورزان اعالم 
کردند تجمعــى ندارند اما جریان نفــاق و ضدانقالب 
تالش مى کردند همچنان با تزویر مقاصد شــوم خود 

را دنبال کنند.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه رسانه ها نقش اصلى، 
انســجام بخش و وحدت آفرین را ایفا مى کنند، تأکید 
کرد: اگر قصد داریم فصلــى جدید از تعامل و همراهى 
رسانه و مدیران را تعریف کنیم، ناشى از رویکردى است 
که همه دنبال آن هستیم؛ یعنى قصد داریم با آسایش 
رفع مشــکالت مردم اتفاق بیفتد؛ در این مسیر همگى 
حول هدفى مشترك جمع مى شویم تا باهم کار کنیم و 

هر شخصى در این مسیر نقشى دارد.
وى بیان داشت: اگر جایى اشتباهى دیدید اعالم کنید 
چرا که اگر این همدلى شکل نگیرد در مسیرى که پیش 
مى رویم هر شــخصى راه خود را مى رود و در نتیجه به 

هدفى که مدنظر داریم نخواهیم رسید.
مرتضوى با تأکید بر اینکه امنیت روانى مردم بســیار 
اهمیت دارد، گفت: باید همــه مراقبت کنیم اقدامى  یا 
ســخنى باعث بر هم زدن امنیت روانى مردم و جامعه 

نشود.
استاندار اصفهان بیان کرد: تصورى که برخى مدیران 
از اصفهان دارند محدود به برخى مکان هاى تاریخى و 
گردشگرى اســت و گاهى هم خود مدیران استانى با 
بیان غلط به تقویت این نگاه کمک کرده اند لذا اصفهان 
آن گونه که هســت باید براى مدیران کشــور تبیین و 

تشریح شود تا نگاه دقیق به مسائل داشته باشند.
وى در پایان با اشــاره به اهمیــت همراهى و حضور 
رســانه ها در کنار مدیریت اســتان اظهار کرد: روابط 
عمومى استاندارى، روابط عمومى استاندار نیست بلکه 
محور هماهنگى و تعامل با رسانه هاى استان است و در 

این مسیر نیاز است با هم همکارى کنیم.
به گزارش فــارس در ابتــداى این نشســت مدیران 
رســانه هاى مختلف به طــرح دیدگاه هــا و نظرات 
خــود در خصــوص مهمتریــن مســائل اســتان 

پرداختند.

استاندار خطاب به رسانه هاى اصفهان: 

اگر جایى اشتباهى دیدید
 اعالم کنید

مدیر منطقه 9 شهردارى اصفهان با اشاره به احداث 
مجتمع تجــارى ادارى منارجنبان گفت: این پروژه 
محرك توسعه منطقه 9 محسوب مى شود و در جذب 

گردشگر تاثیر بسزایى دارد.
ســید ســلمان قاضى عســگر در دیدار با پرسنل 
شهردارى ســاکن در منطقه 9 شهردارى اصفهان 
اظهار کرد: زمین برخى مناطــق و خیابان ها ارزش 
قیمتى بیشــترى دارند؛ منطقه 9 از نظر قیمتى به 
سه بلوك تقسیم مى شود که به ترتیب ناژوان، میرزا 
طاهر و آتشگاه گران ترین زمین هاى منطقه را دارد.

وى با بیــان اینکه آب و هوا و دسترســى خوبى در 
منطقه 9 وجود دارد، گفــت: رینگ چهارم از میدان 
اســتقالل به ســمت اراضى خیابان لوله ادامه پیدا 
مى کند و از کنار خیابان آتشگاه عبور مى کند و از آن 
نقطه پلى به سمت اراضى ناژوان احداث مى شود؛ دو 
پل در این مسیر طراحى شده که امیدوارم در آینده 

شاهد اتفاقات خوبى در این زمینه باشیم.
مدیر منطقه 9 شــهردارى اصفهــان تصریح کرد: 
اتفاقات خوبى در رینگ چهارم در حال رخ دادن است 

و اگر کار به همین روند ادامه پیدا کند قطعاً شاهد یک 
ابر پروژه زیبا خواهیم بود. به زودى عملیات اجرایى 
احداث خیابان عشوریون و بهشــت آغاز مى شود؛ 
همچنین طرح ساماندهى مادى خیابان عشوریون و 

نورپردازى ویژه آن در دستور کار قرار دارد.
وى خاطرنشان کرد: مى توان میوه "به" را به عنوان 
نماد منطقه 9 استفاده و جشنواره هاى فصلى مربوط 
به این میوه را برگزار کنیم، البته این کار با همکارى 

سازمان میادین قابل اجرا است.
قاضى عسگر گفت: ناژوان در منطقه 9 قرار دارد و 
عبور و مرور شهروندان در این مسیر به خصوص در 
روزهاى پایانى هفته مشکالتى را براى ساکنان این 

منطقه ایجاد و آرامش آن ها را سلب کرده است، از 
این رو با توجه به مکاتباتى که انجام شد در نظر داریم 
خیابان الفت را بازگشــایى کنیم تا ترافیک مســیر 

ناژوان کاهش یابد.
مدیر منطقه 9 شهردارى اصفهان افزود: در نظر داریم 
معابر باریک منتهى به ناژوان را ساماندهى کنیم تا 
افراد بتوانند به راحتى در این مســیر با دوچرخه و یا 
پیاده حرکت کنند. منطقه 9 ریه اصفهان محسوب 

مى شود و از طبیعت زیبایى برخوردار است.
قاضى عسگر با اشــاره به احداث مجتمع تجارى و 
ادارى آتشگاه در کنار منارجنبان گفت: این پروژه 15 
هزار متر زیربنا دارد که چهار هزار متر آن مفید است؛ 
این پروژه مى تواند محرك توســعه باشــد و باعث 

جذب گردشگر به این منطقه مى شود.
وى ادامــه داد: جاذبــه جمعیت منطقــه، فضاى 
ســبز ارگانیــک و منطقه گردشــگرى نــاژوان 
از پتانســیل هاى اصلــى منطقــه 9 محســوب 
مى شــود که بایــد از ظرفیت هاى آن به درســتى

 استفاده کنیم. 

پروژه مجتمع تجارى ادارى منارجنبان؛ محرك توسعه منطقه 9
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غالمرضا نیکخواه از اینکه این روزها توانســته مردم را با «جوکر» 
شاد کند خوشحال است و مى گوید تا آخر عمرم با کار کردن، مردمم 

را شاد مى کنم.
هنرمند طناز کشورمان که این روزها با رئالیتى شو «جوکر» همکارى 
دارد، در توضیح انگیزه اش براى شرکت در این مسابقه اینگونه مطرح 
کرد: ابتدا طى تماسى تلفنى با على لک پوریان صحبت هایى درباره 
جوکر شد و توضیحاتى دادند و من فیلم هاى رئالیتى شو را دیدم تا 
اینکه دیدم واقعا همه بسیج شــده اند تا در کنار هم یک کار خوب 

براى مردم بسازند.
وى گفت: «جوکر»، هم ایده نویى داشــت و هــم اینکه آیتم هاى 
مورد نیاز براى ارائه کار خوب را فراهم کرده بودند، حاال نمى گویم 
100 درصد، ولى در مجموع دوستان آنچه در توان داشتند، امکانات 
را براى این رئالیتى شــو آماده کردند. قطعًا به مــرور کار بهتر هم 

خواهد شد.
این هنرمند قدیمى حوزه طنز در پاســخ به اینکه چطور بعد از این 

همه سال توانسته اســت خودش را به روز نگه دارد و در جدیدترین 
برنامه هایى که با استانداردهاى روز جهانى همخوانى دارند در کنار 
جوان ترها شــرکت کند و موفق هم باشــد؟ بیان کرد: در ابتدا خدا 
کمکم کرد و بعد اینکه دخترى به نام نیلوفر دارم که این هنر را دوست 
دارد. شاید اگر بگویم دخترم مرا به روز نگه داشته است، خیلى عجیب 
نباشــد. دخترم خیلى تالش کرد، مدام در تمــاس بود، کلیپ هاى 
مختلف برایم مى گرفت، برنامه هاى مختلف از کشورهاى مختلف 
را فراهم مى کرد تا تماشــا کنم و براى همین رئالیتى شو اطالعات 
کسب کنم، از کشــورهاى مختلفى مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا و ... 
کلیپ هاى مختلف این مسابقه را دیدم و فکر مى کنم شروع کننده 

این مسابقه کشور ژاپن بود.
نیکخواه ادامه داد: خود دوســتان و همکاران «جوکر» هم امکانات 
خوبى به من مى دادند و همراهى مى کردند. «جوکر» دوستان خیلى 
خوبى دارد و همه یکدیگر را مى شناسیم. دوستانى مثل امیرمهدى 
ژوله که من واقعاً خودم را در کار طنز، شاگرد او مى دانم. او واقعاً استاد 

اســت و لطف و محبت زیادى به ما دارد. من عاشــقش هستم. به 
نظرم ما مى توانیم در کنار هم ترکیبى مثبت و سازنده داشته باشیم. 
دوســتان دیگرى مثل امین حیایى، هومن حاجى عبداللهى، سام 
درخشانى، بیژن بنفشه خواه، سیامک انصارى و بقیه دوستان واقعًا 
همکاران خوبى هســتند و لطف خاصى به من دارند. در مجموع ما 
گروه خیلى خوبى داشتیم و به نظرم انتخاب گروه، کار حساب شده 

و دقیقى بود. 
بازیگر مجموعه هاى طنز «مرد هزار چهره»، «جنگ 77»، «نوروز 
72»، «زیر آسمان شــهر»، «بزنگاه»، «در حاشیه» و «راه در رو» 
همچنین در زمینه ســناریوهاى «جوکر» و در پاسخ به اینکه آیا به 
آنها ایده مى دهند یا خودشان طرح مى چینند؟ گفت: این رئالیتى شو 
نویسندگان خیلى خوبى دارد و خیلى ما را همراهى مى کنند. من واقعًا 
از آنها کمک گرفتم و به من لطف داشــتند. آنها خودشان در نهایت 
ایده مى دهند اما به خود شرکت کننده ها هم اجازه بداهه گویى داده 
مى شود. به عنوان مثال اگر شرکت کننده نظرى داشته باشد، حتمًا 

استقبال مى کنند، اجرا مى شود و اگر خوب باشد، تایید مى شود. به 
نظرم قشنگى «جوکر» به بداهه گویى هایش است؛ البته اگر بامزه 
باشد، چون مســائلى هســتند که در لحظه اتفاق مى افتد و بامزه 

هستند.
نیکخواه درباره ویژگى جدى بودن چهــره اش در عین طنز و اینکه 
آیا این ویژگى را از کارهاى مهران مدیرى به یادگار نگه داشته است 
یا وقتى وارد کار شــد، از این ویژگى برخوردار بود؟ اظهار کرد: من در 
این سالها کارهاى کمدى مختلفى انجام داده ام. جدى بودن در طنز 
متناسب با شخصیت و چهره اى که دارم، مى طلبد و هر جا الزم باشد 
میزانش بیشتر مى شود. امیرمهدى ژوله همیشه به من مى گوید مثل 
یک دیپلمات مى مانم! طبیعتا وقتى یک آدم اتوکشیده کت شلوارى، 
عینک زده باشد، بعید است که مدام بخندد؛ چون همه تعجب مى کنند 
از رفتارش و خنده اش جذابیتى ندارد؛ بنابراین این اتفاق هم یکى از 
بخش هاى کارهاى طنز من اســت که با چهره ام همخوانى دارد و 

خداراشکر خیلى هم مردم این ویژگى ام را دوست دارند.

ژوله مى گوید مثل یک دیپلمات مى مانم! 

غالمرضا نیکخواه:
 چهره ام مى طلبد در عین طنز 

جدى باشم 

منیژه حکمت: 
فیلم هاى جدى

 در کنار فیلم هاى کمدى 
محکوم به شکست هستند  

منیژه حکمت، کارگردان و تهیه کننده سینما که این 
روزها فیلم سینمایى «بندر بند» به کارگردانى وى بر 
پرده سینماهاى کشور است اظهار داشت: متأسفانه 
امروز فیلم هاى جدى که مى خواهند بحثى تازه در 
سینماى کشــور ایجاد و نگاه دیگرى به سینما وارد 
کنند در زمان اکران با قرار گرفتن در کنار فیلم هاى 
کمدى محکوم به شکست هستند و شانسى براى 

دیده شدن ندارند.
حکمت تصریح کرد: دردناك ترین اتفاق این است 
که به فیلم هاى جدى تک سانس هایى داده مى شود 
که همان ها در ساعاتى کم مخاطب هستند و امروز 
شرایط اکرانى عجیب را شاهد هستیم که تنها منجر 

به فیلم سوزى مى شود.
این کارگردان در ادامه درباره بازخورد و میزان فروش 
فیلم «بندر بند» گفت: من در سانس هاى مختلف در 
سالن هاى سینما فیلم را با مردم دیده ام و بازخوردهاى 
خوبى را شــاهد بودم. به اعتقاد من مردم اگر فیلم را 
ببینند به خصوص جوانان حتماً به آن عالقه خواهند 
داشت اما مسئله اصلى این است که در این شرایط 
چگونه ممکن است این فیلم بتواند مخاطب جذب 

کند.
حکمت خاطرنشان کرد: مخاطبان اصلى «بندر بند» 
جوانان هستند و براى ما هم شرایطى فراهم نیست که 
با ابزارهایى چون تبلیغات آن ها را به دیدن این فیلم 
تشویق کنیم. اکثریتى که امروز به سینما مى روند به 
دالیل مختلف ترجیح مى دهند ساعاتى را به خندیدن 
بگذرانند، به همین دلیل انتخاب اصلى شان همان 
فیلم هاى کمدى اســت و این وضعیت با خواست 

سیستم سینماى جدى را به محاق برده است.
کارگردان فیلم ســینمایى «زندان زنــان» درباره 
وضعیت تبلیغات فیلم ســینمایى «بندر بند» گفت: 
قطعاً یکى از ابزارهاى مهم در جذب مخاطب تبلیغات 
است که متأسفانه شهردارى تهران هیچ همکارى با 
ما در این زمینه نداشت و تلویزیون هم طبق معمول 
همین طور بود. به نظر من در این شــرایط تنها راه 
باقیمانده همان شبکه هاى ماهواره اى خارج از کشور 
هستند که مى توانیم در تبلیغات از آن ها کمک بگیریم 
و به ناچار هزینه اى که باید را هم اعم از جریمه و... 
بپذیریم چون براى ارگان هاى مختلف که مى توانند 
در تبلیغات به کمک آثار ســینمایى بیایند ادامه دار 
بودن این وضعیت و شکســت فیلم ها هیچ اهمیتى 

ندارد.

20 سال از پخش سریال «خط قرمز» گذشت. سریالى 
که با پرداخت به موضوع زندگــى نوجوانان و جوانان 
ارتباط خوبى بــا مخاطبان و نوجــوان و جوان در آن 
زمان برقرار کرد و با گذشت سال ها هنوز هم یکى از 
سریالهاى مطرح و محبوب تلویزیون و مخاطبان است.

اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، دوران طالیى صدا 
و سیما بود و در راس شبکه ها، شبکه سه سیما توانسته 
بود با تولید و پخش سریال هاى مخاطب پسند، جوانان 
را به سمت خود جلب کند و به شعار «شبکه سه، شبکه 
جوان» رنگ حقیقت بدهد. ســریال «خط قرمز» به 
کارگردانى قاسم جعفرى و نویسندگى شعله شریعتى 
20 سال پیش با قسمت اولش توانست جنجالى به پا 
کند که فرداى پخشش همه در مدارس و دانشگاه ها از 

آن حرف مى زدند.
این ســریال اولین بار از 13 آذر 1380 تا 4 تیر 1381 
هر سه شنبه و براى دومین بار در خرداد و تیر 1383 به 
شکل روزانه از شبکه سه پخش شد. داستان چند جوان 
حدودا نوزده بیست ساله که قید همه چیز را مى زنند و 
بعد از فرار از خانه، در پى آینده اى بهتر به شمال کشور 

مى روند و...

«خط قرمز» در زمان پخش در تلویزیون بســیارى از 
کلیشه هاى رایج آن روز ها را شکست و سریال محبوب 
همه آن هایى شــد که قبل از آن مشکالت شــان را 
البه الى مجله ها و صحبت هاى کارشناسان تلویزیون 
دنبال مى کردند. این سریال حرف نسل سوم بود؛ نسلى 
که آن دوره فراز و نشیب هاى بســیارى را پشت سر 
گذاشته و قاسم جعفرى درســت دست روى نقطه اى 

گذاشته بود که سال ها کسى سراغش نرفته بود.
حضور بازیگران غیرچهره، ولى با انتخابى درست، به 
جذابیت و قابل باور شدن این سریال کمک کرد و هر 
هفته مخاطبان را پاى تلویزیون کشاند. یکى از نقاط 
قوت «خط قرمز» بازى خوب شهرام حقیقت دوست 
و شهرام عبدلى بود. بازى هایى که نسبت به بازیگران 
دیگر بهتر به چشــم مخاطب آمد و باعث شــد اصغر 
فرهادى از شهرام حقیقت دوست براى بازى در سریال 

«داستان یک شهر 2» دعوت کند.
قاسم جعفرى براى سریال «خط قرمز» مدت ها در تئاتر 
به دنبال بازیگران ناشناخته بود. در یکى از این رفت و 
آمد ها به تئاتر از برخى بازیگران منتخب عکس هایى 
مى گیرد. امیرجعفرى یکى از افرادى بود که از او عکس 

گرفته شد، اما به دلیل قد بلندش براى بازى در «خط 
قرمز» انتخاب نشد.

نقشى که شهرام حقیقت دوست بازى کرد از ابتدا نقش 
حامد بهداد بود، چون هر دوى آن ها در ســریال قبلى 
قاسم جعفرى یعنى «همسفر» بازى کرده بودند، اما به 
خاطر نوع چهره و ترکیب با بقیــه بازیگران، در دقیقه 
90 حامد بهداد کنار گذاشته و شهرام حقیقت دوست 
جایگزین شد، به این دلیل که حقیقت دوست به کاراکتر 

ناصر نزدیک تر است.
تیتراژ پایانى ســریال «خط قرمز» با نام «به امید یه 
هواى تازه تر» با صداى حســین رضائیان یکى دیگر 
از نقاط قوت این سریال بود که محبوبیت زیادى بین 
مخاطبان پیدا کرد و بسیارى ترانه و موسیقى خط قرمز 
را مى خواندند. ترانه دوم این سریال نیز با نام «گاهى 
وقتا با یه رویا» از حســین رضاییان در بین مخاطبان 

محبوبیت داشت.
شــهرام حقیقت دوســت، ســروش گودرزى، على 
منصورى، ایمان اشــراقى، پویا امینى، مهسا کرامتى، 
زنده یاد ساناز کیهان، زهرا اویسى، شهرام عبدلى و... 

بازیگران این سریال بودند.

20 سال از پخش سرنوشت اشکبار چند جوان فرارى در شمال گذشت

روزهایى که «خط قرمز» 
از خط قرمز گذشت

باربارا براکلى بار دیگر تاکید کرد که جیمز باند بعدى زن نیست و قطعا یک مرد بریتانیایى است.
باربارا براکلى تهیه کننده فیلم هاى «جیمز باند» دربــاره بازیگر بعدى نقش جیمز باند تنها این 

موضوع را با تاکید اعالم کرد که جیمز باند بعدى زن نیست و قطعا یک مرد بریتانیایى است.
براکلى در این رابطه به هالیوود ریپورتر گفت: فکر مى کنم جیمز باند بعدى یک مرد خواهد بود، 
زیرا گمان نمى کنم یــک زن باید این نقش را بازى کند. من معتقدم بــراى زنان باید کاراکتر و 

شخصیت ساخت، نه اینکه آنها نقش هاى مردان را بازى کنند.
این تهیه کننده افزود: فکر نمى کنم نقش هاى عالى به اندازه کافى براى زن ها وجود داشته باشد، 

براى من اما بسیار مهم است که براى زنان فیلم هایى درباره خودشان بسازیم.
براکلى تاکید کرد: جیمز باند باید بریتانیایى باشــد، بنابرایــن آن بریتانیایى هم مى تواند از هر 

قومیت یا نژادى باشد.
 

«جیمز باند» بعدى قطعاً یک مرد انگلیسى است

فصل دوم سریال "نوار زرد" با نزدیک شدن به زمان پخش همچنان بازیگر 
جدید جذب مى کند و قرار است به زودى از شبکه دو سیما پخش شود.

فصل دوم ســریال تلویزیونى "نوار زرد" به کارگردانى سروش محمدزاده و 
تهیه کنندگى محمدرضا شفیعى که قرار اســت به زودى از شبکه دو سیما 
پخش شود، ســه بازیگر جدید به ســت بازیگران خود اضافه کرده و آزاده 
مهدى زاده، رضا توکلى و ایرج نوذرى نیز  مقابل دوربین این ســریال قرار 

گرفته اند.
آزاده مهدى زاده قرار است در این ســریال نقش  فرشته را ایفا کند که پیش 
از این نقش اصلى ســریال محمدعلى باشــه آهنگر با نام «بعد از آزادى» 
و بازیگرى در فیلم ســینمایى «قســم» به کارگردانى محسن تنابنده را در 

کارنامه خود دارد.
رضا توکلى نیز در نقش پنجعلى، دیگر بازیگرى اســت که در این پروژه به 

هنرنمایى مى پردازد، بازیگرى قدیمى و با تجربه که آخرین بار با سریال «احضار» ساخته علیرضا افخمى میهمان خانه هاى مردم بود.
ایرج نوذرى، بازیگر و مجرى توانمند کشــورمان که مجرى برنامه تلویزیونى «کتاب خوب» و بازیگر مجموعه تلویزیونى «حورا» و «روزهاى آبى» بوده، نیز در نقش 

منوچهر، مقابل دوربین فصل دوم سریال «نوار زرد» مى رود.
فصل دوم سریال «نوار زرد» قرار اســت، همچون فصل اول خود در هر قسمت قصه اى پلیســى، جنایى را روایت کند و این مجموعه به نویسندگى کریم لک زاده در 

استان هاى تهران، گیالن و البرز تصویربردارى شده است.
پیش از این، بازیگرانى همچون؛ بانیپال شومون، پوریا پورسرخ، مهشید جوادى، حسام محمودى، محمود پاك نیت، پورانداخت مهیمن، حسین پاکدل، امیر حسین صدیق، 

نجمه جودکى، ایوب آقاخانى، آذین احرامى، شهرام شکیبا، ستاره سادات قطبى و....  در این سریال به نقش آفرینى پرداخته اند.

ایرج نوذرى منوچهرِ «نوار زرد» شد 

داریوش مهرجویى 17 آذر در حالى که هنوز با خاطرات 
تلخ توقیف «ســنتورى» ســر مى کند و در امید اکران 

«المینور» است، 81 ساله شد.
 17 آذر سالروز تولد مهرجویى یکى از پیشگامان موج نو 
در سینماى ایران اســت و بى اغراق نیست اگر او را تنها 
فیلمساز سینماى ایران با کلکسیونى از افتخار و عنوان 
بدانیم؛ کسى که آثارش در جایزه گرفتن و توقیف شدن 

رکورد دارند.
 مهرجویى در طول بیش از نیم قرن فیلمسازى، عالوه 
بر خلق شخصیت هاى ماندگار در سینما، بازیگرانى را با 
فیلم هایش به سینماى ایران معرفى کرده که هر کدام 
یا ستاره شدند یا مسیرى تازه پیش رویشان باز شد؛ مثل 
عزت ا... انتظامى، خسرو شکیبایى، بیتا فرهى، على مصفا 

و لیال حاتمى. 
آثار او در سال هاى دور وقتى که شرکت در جشنواره هاى 
جهانى این چنین مرسوم نشــده بود، در جشنواره هاى 
معتبرى مثل ونیز، برلین، کن، شیکاگو و توکیو شرکت 
داشــت و جایزه هایى هم گرفت؛ اما بــه همان میزان 
فیلم هایش در ایران با مش کالتى مواجه مى شدند و کم 

پیش آمده که از زیر تیغ سانسور و توقیف به راحتى 
گذر کرده باشند.

مهرجویــى از زمان شــروع پاندمى در 
قرنطینه به ســر مى برد و حتى تلفن 

همراهش نیز معمــوال خاموش 
اســت تا به قول خودش از دست 

پیام هاى زیاد تبلیغى در امان 
باشــد، با این حال به 
بهانــه تولــدش در 
گپ و گفتى با ایسنا 
از حــال و احوال این 

روزهایــش و نیز فیلم 
«المینور» صحبت کرد 

که بخشــى از آن را در ادامه 
مى خوانید.

کارگــردان فیلم هاى «گاو» و «هامــون» ابتدا درباره 
وضعیت اکران فیلم «المینور» کــه حتى قرار بود جزء 
اکران نوروزى سال قبل باشد، گفت:  فیلم را به جشنواره 
فجر ندادیم و منتظریم وضع کرونا بهتر شود تا مردم به 
سینماها بیایند و شرایط براى اکران مناسب باشد. فکر 
مى کنم «المینور»، باالخره عید (نوروز سال آینده) روى 

پرده بیاید.

او درباره اینکه آیا قصد ســاخت فیلم جدیدى را ندارد، 
بیان کرد: دوست دارم، ولى من هر چه مى سازم سانسور 
و توقیف مى شود. کال هم شرایط طورى است که با این 
گرانى و تورم، فیلمسازى صرف نمى کند، چون ساخت 
یک فیلم دست کم 10 میلیارد تومان هزینه دارد و باید 
موقع اکران 30 میلیارد بفروشد تا به پول اولیه اش برسد.
مهرجویى در ادامه   اشــاره اى که به توقیف و سانســور 
فیلم هایش داشت، گفت:  من این روزها در  حال نوشتن 
خاطراتم هســتم، آنجا خیلى از مسائل را درباره آنچه بر 
سر فیلم هایم آمد مى گویم، اما امیدوارم وضع بهتر شود، 
سانسور کم شــود و جلوى فیلمســازها را هم نگیرند. 
متاسفانه آن ها اجازه مى دهند یک فیلم آنقدر جلو بیاید، 
در فستیوال شرکت کند، جایزه بگیرد، با آن ُپز هم بدهند 
ولى بعد، شــب اکران توقیفش مى کنند. بهتر است اگر 
مى خواهند جلوى کارى را بگیرند همان اول که سناریو 
را مى خوانند بگویند، نه وقتــى که این همه جلو رفتى و 

کلى خرج کردى.
کارگردان «اجاره نشــین ها» با وجود گله هایى که دارد 
تاکید مى کند: با همه این اتفاق ها مى دانم که ســینما 
پابرجا مى ماند چون جوان ها هر روز مشتاق فیلمسازى 
مى شوند و جلو مى آیند. سینما تفریح مردم است و 
براى همین، این همه سینما در سال هاى اخیر 
ساخته شده اســت؛ هر چند جاى افسوس 
دارد کــه وقتى ما مى گفتیم ســینما کم 
است، چیزى نمى ســاختند اما حاال که 
وضع فیلم ها به اینجا رســیده و 
جلوى خیلى از فیلم ها گرفته 
مى شــود این همه سالن 

سینما ساخته شده است.
مهرجویــى در حالــى 
در انتظــار اکــران فیلم 
«المینور» اســت که آخرین 
فیلم اکران شــده اش «اشباح» در 

سال 93 بود.

داریوش مهرجویى: 

با این گرانى و تورم فیلمسازى صرف نمى کند

بر خلق شخصیت هاى ماندگار در سینما، بازیگرانى را با
فیلم هایش به سینماى ایران معرفى کرده که هر کدام
یا ستاره شدند یا مسیرى تازه پیش رویشان باز شد؛ مثل
عزت ا... انتظامى، خسرو شکیبایى، بیتا فرهى، على مصفا

و لیال حاتمى. 
وقتى که شرکت در جشنواره هاى آثار او در سال هاى دور
جهانى این چنین مرسوم نشــده بود، در جشنواره هاى
معتبرى مثل ونیز، برلین، کن، شیکاگو و توکیو شرکت
داشــت و جایزه هایى هم گرفت؛ اما بــه همان میزان
فیلم هایش در ایران با مش کالتى مواجه مى شدند و کم

پیش آمده که از زیر تیغ سانسور و توقیف به راحتى 
گذر کرده باشند.

مهرجویــى از زمان شــروع پاندمى در 
قرنطینه به ســر مى برد و حتى تلفن 

همراهش نیز معمــوال خاموش 
دست  اســت تا به قولخودش از

پیام هاى زیاد تبلیغى در امان 
باشــد، با این حال به 
بهانــه تولــدش در 
گپ و گفتى با ایسنا 
از حــال و احوال این 
روزهایــش و نیز فیلم

«المینور» صحبت کرد
را در ادامه  که بخشــى از آن

مى خوانید.

سر فیلم هایم آمد مى گویم، اما امیدوارم وضع بهتر شود، 
سانسور کم شــود و جلوى فیلمســازها را هم نگیرند. 
متاسفانه آن ها اجازه مى دهند یک فیلم آنقدر جلو بیاید، 
در فستیوال شرکت کند، جایزه بگیرد، با آن ُپز هم بدهند 
ولى بعد، شــب اکران توقیفش مى کنند. بهتر است اگر
مى خواهند جلوى کارى را بگیرند همان اول که سناریو

را مى خوانند بگویند، نه وقتــى که این همه جلو رفتى و 
کلى خرج کردى.

کارگردان «اجاره نشــین ها» با وجود گله هایى که دارد 
تاکید مى کند: با همه این اتفاق ها مى دانم که ســینما 
پابرجا مى ماند چون جوان ها هر روز مشتاق فیلمسازى 
مى شوند و جلو مى آیند. سینما تفریح مردم است و 
براى همین، این همه سینما در سال هاى اخیر 
ساخته شده اســت؛ هر چند جاى افسوس 
دارد کــه وقتى ما مى گفتیم ســینما کم 
نمى ســاختند اما حاال که  است، چیزى
وضع فیلم ها به اینجا رســیده و 
جلوى خیلى از فیلم ها گرفته 
مى شــود این همه سالن 

سینما ساخته شده است.
مهرجویــى در حالــى 
در انتظــار اکــران فیلم
«المینور» اســت که آخرین

فیلم اکران شــده اش «اشباح» در 
3سال 93 بود.
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به احتمال فراوان احسان پهلوان از 
بازى با ذوب آهن مى تواند براى پرسپولیس 

به میدان برود.
نمایش هاى ضعیف رضا اسدى در میانه میدان، یحیى گل بعــد از 

محمدى تصمیم گرفت در بازى با صنعت نفت دوباره به احســان پهلوان 
اعتماد کند و او را در ترکیب اصلى تیمش قرار دهــد. اما حضور مجدد در 

ترکیب اصلى پرسپولیس براى احسان اصًال خوش یمن نبود و این بازیکن 
در همان ابتداى بازى از ناحبه همسترینگ آسیب دید و جاى خود را به کمال 

کامیابى نیا داد.
پهلوان بعد از مصدومیت دو بازى مقابل نفت مسجد سلیمان و استقالل را از 
دست داد و طبق گفته یحیى گل محمدى از 10 روز دیگر مى تواند در تمرینات 

گروهى شرکت کند و براى پرسپولیس به میدان برود. 
به این ترتیب بازیکن مورد عالقه یحیى گل محمدى، دو بازى مقابل هوادار 

و پیکان را در لیگ و یک بازى مقابل ویستا توربین در جام حذفى را از دست 
خواهد داد و از بازى مقابل تیم سابقش ذوب آهن در هفته یازدهم دوباره 

پرسپولیس قرار بگیرد.مى تواند در ترکیب 

01

على دایى که همواره در کارهاى خیر پیشــتاز بوده و جزو 
ورزشــکاران فعال در این عرصه به شــمار مــى رود و در 
خدمت رسانى به مردم نیز در مواقع خاص مثل زلزله قصر 
شیرین و ســرپل ذهاب فعالیت هاى قابل توجهى انجام 
داده، اکنون براى نجات جان یک نفر میانجى گرى کرد. 
اسطوره فوتبال ایران پس از تالش هاى مستمرى که انجام 
داد، روز گذشته از خانواده اى که 16 سال براى آزادى یک 
نفر رضایت نداده و تصمیم به قصاص فرد زندانى داشتند، 

رضایت گرفت و جان یک نفر را نجات داد.

شهریار ناجى شد

01

05

سوژه جدید پرســپولیس در آســتانه بازى با تیم هوادار سفر 
بوژیدار رادوشویچ به کرواســى و رها کردن این تیم بود. گلر 
کروات سرخپوشــان بعد از ترك ایران گفته کرامت انسانى 
خود را از دست داده بوده و این احساس او بوده و باید مى رفته 
به کشورش. رادو تأکید کرده که همه چیز دیگر تمام شده و 
حاال مجبور است با شکایت از پرسپولیس حق و حقوقش را 

از فیفا بگیرد!

مجبورم به فیفا شکایت کنم

03

چندى قبل بود که خبر بسترى شــدن «پله» در بیمارستان 
موجى از نگرانى در دل هواداران فوتبال در سراســر جهان 
در مورد سالمتى این اســطوره بزرگ و پرافتخار ایجاد کرد. 
قهرمان سه دوره رقابت هاى جام جهانى پس از کشف تومور 
در معاینات ساالنه خود در بیمارستان بسترى شد و تومور از 
روده بزرگ او خارج شد و پس از سپرى کردن دوران نقاهت 
خود در بخش مراقبت هاى ویژه مرخص شد. اما حاال به نظر 
مى رسد که دوباره پله با مشکل روبه رو شده و در بیمارستان 
بسترى شده؛ ولى خوشبختانه وضعیت او خوب است و خطرى 

این اسطوره فوتبال برزیل را تهدید نمى کند.

 «پله» باز هم بسترى شد

02

با دیدن ویدیوى بازى دو تیم النروس و یونیون ماگدالنا 
در لیگ دو کلمبیا مى توان بــا قطعیت به وجود تبانى پى 
برد. ماجراى این اتفاق جنجالى از آنجا شروع مى شود که 
بازیکن تعویضى النروس هنــگام ورود به زمین از مربى 
این تیم یک کاغذ دریافت مى کند و چند لحظه بعد آن را در 
اختیار بازیکن صاحب توپ قرار مى دهد. کاغذى که گویا 
دستور تبانى روى آن نوشته شده و به یکباره باعث مى شود 
النروسى ها متوقف شــوند و به حریف اجازه دهند که هر 
کارى دلش مى خواهد انجام دهــد. در ادامه نیز بازیکنان 
یونیون به راحت ترین شکل ممکن وارد محوطه جریمه 
حریف شده و گل دوم خود را به ثمر رساندند تا جواز حضور 

در دسته اول فوتبال کلمبیا را کسب کنند.

تبانى عجیب در فوتبال

05

امیر عابدزاده با درخششى که در پونفرادینا 
داشته حاال بیشتر از همیشه به رویاى خود 

نزدیک شده است.
خبر این اســت که این هفتــه هم نام 
امیر عابــدزاده در ترکیب تیم منتخب 
دسته دوم فوتبال اســپانیا قرار گرفته. 
دروازه بــان ملى پــوش کشــورمان 
این فصــل در عضویــت پونفرادینا 
اســت؛ تیمى که در هفته نوزدهم با 
درخشــش تکرارى امیر موفق شــد 
رقیبــش میراندس را بــا نتیجه 2 بر 
یک شکست بدهد. امیر در این بازى 
6مهار و ازجمله 4 سیو کلیدى داشت 
و نهایتا از سوى کارشناسان فوتبال 
اســپانیا به عنوان بهترین گلر هفته 
انتخاب شد؛ هفته اى که در آن 11بازى 
با حضور 22دروازه بان برگزار شد و از همین 

رو انتخاب امیر، بسیار ارزشمند است.

در نزدیکى رؤیاى اللیگا
امیر 28ســاله بعد از فصل فوق العاده درخشــانى 
که در ماریتیمو پشت سر گذاشــت و باعث بقاى 
این تیــم در لیگ برتر پرتغال شــد، ابتداى فصل 
جارى به پونفرادینا پیوســت؛ تیمى در دسته دوم 

خیلى از هواداران اسپانیا که براى 
ناشــناخته فوتبال ایران 
بعضا  حتــى بود. 
هم از این انتقادهایى 

انتخاب امیر به عمل آمد، اما به نظر مى رسد او ایده 
درستى داشت و مى خواســت جایى بازى کند که 
بیشتر مورد توجه اســت. حتما مدیران برنامه ها 
و خیلى از مربیان و مدیران اســپانیایى مسابقات 
دسته دوم لیگ این کشور را مى بینند، بنابراین او 
مى تواند امیدوار باشد که به اللیگاى اصلى برسد. 
مخصوصا با نمایش هایى که امیــر در این فصل 
ارائه داده، دستیابى به این مهم به هیچ وجه دور از 
انتظار نیست. حتى خود پونفرادینا هم این شانس 
را دارد که به اللیگا صعود کند. تیم اسپانیایى این 
هفته با نتیجه 2 بر یک بــر میراندس غلبه کرد تا 
با 19بــازى و 35امتیاز بــه رده دوم جدول صعود 
کند. آنها البته 7امتیاز کمتر از آلمریاى صدرنشین 
دارند و ایبار و تنریف را هم بســیار نزدیک به خود 
مى بینند. با این حال قرار گرفتن در این جایگاه براى 
پونفرادینا اتفاق بســیار خوب و نویدبخشى است. 
دسته دوم فوتبال اسپانیا 22 تیم دارد و 2 هفته دیگر 

رقابت هاى نیم فصل اول به پایان خواهد رسید.

 رشد در سکوت
روندى که امیر عابــدزاده براى رســیدن به این 
نقطه در فوتبال باشــگاهى و ملى طى کرد، بسیار 
قابل تامل و ستایش برانگیز است. در شرایطى که 
خیلى ها فکر مى کردنــد او عزیزدردانه احمدرضا 
عابدزاده اســت و فقط به خاطر نام و آوازه پدرش 
وارد فوتبال شــده، امیر آنقدر جنگیــد و جنگید 
که باالخره حقش را گرفــت و جایگاه خودش را 
پیدا کرد. شــاید آن روزها که عابدزاده کوچک در 

پرسپولیس یا راه آهن جدى گرفته نمى شد، کمتر 
کسى مى توانست تصور کند این پسر بدون حتى 
یک کلمه ادعــا در فوتبال اروپا حقــش را بگیرد، 
به فهرســت تیم ملى در جام جهانى 2018 روسیه 
برسد و در مرحله انتخابى جام جهانى 2022حتى 
پیراهن شماره یک تیم ملى را هم به تن کند. این 
اتفاق اما رخ داده؛ آن هم از سوى دروازه بانى که در 
طول یک فصل در ماریتیموى پرتغال بیش از 100 
سیو داشت و حاال در پونفرادینا آقایى مى کند. امیر 
عابدزاده نشان داد حتى ژن هاى خوب هم مى توانند 
از صفر شــروع کنند و اگر لیاقت داشته باشند، در 
سکوت و سالمت، به رویاهاى شان برسند. جدا که 

باید به او آفرین گفت.

4 سانتیمتر کوتاه تر از احمد
امیر عابــدزاده طبیعتا کاریزمــاى منحصربه فرد 
پــدرش احمدرضا را ندارد. در ایــن مورد زیاد هم 
نباید از او خرده گرفت. باالخره احمدرضا بى نظیر 
بود. با این حال بسیارى تصور مى کنند امیر خیلى 
از پدرش کوتاه تر اســت که ایــن ذهنیت دقیق 
نیســت. احمدرضا عابدزاده 190سانتیمتر قد دارد 
و پسرش امیر 186سانتیمتر. در حقیقت بچه عقاب 
فقط 4 سانتیمتر از خود عقاب کوتاه تر است. شاید 
به خاطر اســتایل و فیزیک امیر اســت که جثه او 
ریزتر به نظر مى رســد. در هر صورت اما عابدزاده 
کوچک با همین قد و قواره هم خوش درخشــیده 
و گام به گام به تحقق رویاهاى بزرگش نزدیک تر 

مى شود.

امیر عابدزاده با درخششى که در پونفرادینا 
داشته حاال بیشتر از همیشه به رویاىخود

نزدیک شده است.
خبر این اســت که این هفتــه هم نام 
امیر عابــدزاده در ترکیب تیم منتخب 
دسته دوم فوتبال اســپانیا قرار گرفته. 
دروازه بــان ملى پــوش کشــورمان 
فصــل در عضویــت پونفرادینا  این
اســت؛ تیمى که در هفته نوزدهم با

درخشــش تکرارى امیر موفق شــد 
2رقیبــش میراندس را بــا نتیجه 2 بر 
یکشکست بدهد. امیر در این بازى 
4مهار و ازجمله 4 سیو کلیدى داشت  6
و نهایتا از سوى کارشناسان فوتبال

اســپانیا به عنوان بهترین گلر هفته 
1انتخاب شد؛ هفته اى که در آن 11بازى

2با حضور 22دروازه بان برگزار شد و از همین 
رو انتخاب امیر، بسیار ارزشمند است.

در نزدیکى رؤیاى اللیگا
28ســاله بعد از فصل فوق العاده درخشــانى  8امیر
که در ماریتیمو پشت سر گذاشــت و باعث بقاى 
این تیــم در لیگ برتر پرتغال شــد، ابتداى فصل 
جارى به پونفرادینا پیوســت؛ تیمى در دسته دوم 

خیلىاز هواداراناسپانیا که براى 
ناشــناخته فوتبال ایران 
بعضا  حتــى بود. 
هم از این انتقادهایى 

انتخاب امیر به عمل آمد، اما به نظ
درستى داشت و مى خواســت ج
بیشتر مورد توجه اســت. حتما
و خیلى از مربیان و مدیران اســ
دسته دوم لیگ این کشور را مى
مى تواند امیدوار باشد که به اللیگ
مخصوصا با نمایش هایى که امی
ارائه داده، دستیابى به این مهم ب
انتظار نیست. حتى خود پونفرادی
را دارد که به اللیگا صعود کند. ت
2هفته با نتیجه 2 بر یک بــر میرا
5بــازى و 35امتیاز بــه رده 19 9با
7کند. آنها البته 7امتیاز کمتر از آلم
ایبار و تنریف را هم بســی دارند و
مى بینند. با این حال قرار گرفتن در
ن پونفرادینا اتفاق بســیار خوب و
2دسته دوم فوتبال اسپانیا 22 تیم د
رقابت هاى نیم فصل اول به پایان

 رشد در سکوت
روندى که امیر عابــدزاده براى

نقطه در فوتبال باشــگاهى و ملى
قابل تامل و ستایش برانگیز است
خیلى ها فکر مى کردنــد او عزیز
ن عابدزاده اســت و فقط به خاطر
وارد فوتبال شــده، امیر آنقدر ج
ج که باالخره حقش را گرفــت و
پیدا کرد. شــاید آن روزها که عا

اتفاق بزرگى که در انتظار امیر عابدزاده  است

چشم بچه عقاب به اللیگا
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قرار بود از نیم فصل دوم بازى ها با VAR برگزار شــود اما با 
اعالم رسمى یکى از اعضاى کمیته داوران ظاهراً تجهیزات 
کمک داور ویدیویى در فصل جارى وارد ایران نمى شــود. 
اسماعیل صفیرى که به تازگى به عضویت کمیته داوران در 
آمده در این باره گفته که فدراســیون فوتبال تالش هایى در 
این زمینه انجام داده و مذاکرات خوبى هم با فیفا انجام شده تا 
داوران ما آموزش هاى الزم را در زمینه VAR ببینند؛ اما با توجه 
به سختى ها و محدودیت هایى که وجود دارد بعید است که در 

این فصل لیگ برتر بتوانیم از VAR استفاده کنیم.

VAR َپر!

وینگر ذوب آهن در خصوص شکست سنگین این تیم مقابل 
مس رفسنجان اظهار کرد: بازى خوبى بود و به نظرم شروع 
خوبى داشتیم. همان ابتدا یک پنالتى دادیم و عقب افتادیم 
ولى در ادامه داور پنالتى ما را نگرفت و همین شد که تمرکز 
تیم از بین رفت. متأسفانه در این بازى هم از اشتباهات داورى 
ضربه خوردیم و شاهد این هستیم که در اصفهان هم سر تیم 
ما را مى برند. دو صحنه مشکوك به پنالتى رخ داد که یکى از 

آنها صد درصد پنالتى بود و گل سوم مس هم خطا بود.
حسین شنانى افزود: این مســائل باعث مى شود بازیکنان 

تمرکز خود را در زمین از دست بدهند و نتوانیم بازى همیشگى 
خودمان را به نمایش بگذاریم. تیم ما جوان است و براى همین 

این مسائل روى بازیکنان تاثیر بسزایى دارد.
وینگر ذوب آهن در ادامه گفت: هفته هشتم مشکالت داورى 
در اکثر بازى ها وجود داشت و دیگر فکر مى کنم الزم است که 
فکرى براى این موضوع شود و مسئوالن فدراسیون فوتبال 

VAR را وارد کنند تا کمتر شاهد این مسائل باشیم.
شــنانى در مورد بازى مقابل نفت مسجد ســلیمان عنوان 
کرد: با توجه به شکســت مقابل مس این بازى محکوم به 

برد و کسب ســه امتیاز بودیم. تالش کادرفنى این بوده که
 بچه ها با فراموشى شکســت هفته قبل این بازى فقط به 

دنبال برد باشند.  
وى در مورد اینکه با وجود آمار خوب همچنان به عنوان یار 
تعویضى در ذوب آهن بازى مى کند گفت: هر بازیکنى دوست 
دارد فیکس باشد ولى این نظر ســرمربى تیم است و خیر و 
صالح تیم را بهتر مى داند. من هم تالش خودم را در تمرینات 
بیشــتر مى کنم تا نظر آقاى تارتار را همواره براى حضور در 

ترکیب اصلى جلب کنم.

ااازززىىى اازز اانن لل

فراوان احس فبه احتمال
بازى با ذوب آهن مى

به میدان برود.
رنمایش هاى ضعیفرضبعــد از 

گمحمدى تصمیم گرفت در بازى با ص
اعتماد کند و او را در ترکیب اصل
ترکیب اصلى پرسپولیس براى
در همان ابتداى بازى از ناحبهه

کامیابىنیا داد.
مپهلوان بعد از مصدومیت دو با
دست داد و طبق گفته یحیى گل
گروهى شرکت کند و براى پرس
ببه این ترتیببازیکن مورد عالقه

و پیکانرا در لیگ ویک بازىمقابل
از بازى مقابل تیم سابقش اخواهد داد و

پرسپولمى تواند در ترکیب 

داورها در داورها در 
اصفهان هم اصفهان هم 
سر تیم ما را سر تیم ما را 
مى برندمى برند

سردار آزمون پس از پایان بازى برابر چلسى در آخرین هفته 
لیگ قهرمانان اروپا با عصا ورزشگاه گازپروم سن پترزبورگ 

را ترك کرد.
سردار آزمون که در چارچوب دور پایانى مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان اروپا برابر چلســى گل دوم زنیت را زد با عصا از 

رختکن به سمت ماشین رفت.
آزمون در دقیقه 41 ایــن بازى دروازه چلســى را باز کرد 
و دقیقه 79 به دلیل آســیب دیدگى جاى خــود را به آرتم 
جیوبا داد. شــدت این آســیب به اندازه اى بود که آزمون 
با کمــک عصا پس از پایــان بازى از رختکن تا ماشــین

 رفت. دیدار تیم هاى زنیت و چلسى با نتیجه 3 - 3 به پایان 
رسید. زنیت با با قرار گرفتن در رده  سوم جدول گروه H لیگ 
قهرمانان اروپا به دیدارهاى لیگ اروپا راه یافت. تیم هاى 

یوونتوس و چلسى نیز از این گروه به مرحله بعدى لیگ 
قهرمانان اروپا صعود کردند.

سرگئى سماك، ســرمربى زنیت درباره وضعیت سردار 
آزمون گفت: باید ببینیم آســیب دیدگى او چقدر جدى 
اســت و آیا مى تواند در بازى یک شنبه  برابر دینامو بازى 
کند یا خیر. در دو روز آینده این موضوع روشن مى شود. 
آن موقع مى تــوان نظرى قطعى در خصــوص میزان 
مصدومیت او داد. رسانه هاى روسى البته مدعى هستند که 

زنیت مقابل دینامومســکو را او دیدار بعدى 
از دست خواهد داد و در 
بازى بعدى زنیت غایب 

خواهد بود.

رسانه اروپایى از گلزنى ستاره هاى کشورمان در تاریخ لیگ 
قهرمانان اروپا به چلسى نوشت و این آمار را عجیب خواند.

در چارچوب رقابت هاى لیگ قهرمانان اروپا ، سردار آزمون 
مقابل چلسى گلزنى کرد تا یک ستاره دیگر از کشورمان به 

این تیم لندنى گلزنى کند.
این اتفاق با واکنش رســانه توتومرکاتووب همراه شد و این 
رسانه ایتالیایى به نقل از آمار اپتا نوشت که 27 درصد گل هاى 
ستاره هاى کشورمان در لیگ قهرمانان اروپا مقابل چلسى به 

ثبت رسیده است.
اپتا نوشت که على دایى 2 گل با پیراهن هرتابرلین، طارمى 

یک گل با پیراهن پورتو و سردار نیز به همراه زنیت مقابل این 
تیم لندنى به گل رسیده است. این رسانه آمارى، این اتفاق را 

عجیب نامید.
البته نکته جالب این است که در لیگ برتر انگلیس نیز علیرضا 
جهانبخش از معــدود گل هایى که در ایــن رقابت به ثبت 
رسانده، یکى مقابل چلسى زده است. نکته دیگر اینکه 2 گل 
جهانبخش و طارمى به صورت ضربه «قیچى برگردان» نیز 

زده شده است. 
توتومرکاتووب توضیح داد که تهران راهى به سمت لندن باز 

کرده و این آمار عجیب را به ثبت رسانده است.

 رشــید مظاهرى نیزجزو بازیکنانى محســوب 
مى شــود که کامــًال از مدار ذهنــى فرهاد 
مجیدى سرمربى استقالل خارج شده است.

سرمربى استقالل در فصل جارى فقط یک 
بار مجبور شد به دلیل مصدومیت سید حسین 
حســینى در بازى با ذوب آهن، رشید 
مظاهرى را جانشــین او کند اما در 
ادامه این گلر مطرح را در لیســت 

بازى هم قرار نداده است!
در روزهاى گذشته اخبارى مبنى 
بر احتمال جدایى رشید مظاهرى 
از اســتقالل در نیــم فصل و 

پیوستن او به پرســپولیس مطرح شد خاصه آنکه 
این دروازه بان سابقه همکارى خوبى با یحیى گل 
محمدى و داود فنایى در ذوب آهن دارد. حاال با توجه 
به جدایى بوژیدار رادووشویچ و سفر او به کرواسى 
شنیده مى شــود پروژه پرسپولیســى شدن رشید 

مظاهرى فقط یک OK مى خواهد!
شنیده ها حکایت از آن دارد که درصورت موافقت 
و تأیید داود فنایى مربى گلرهاى پرسپولیس، رشید 
مظاهرى به این تیم مى تواند ملحق شــود. سال 
گذشته نیز یحیى گل محمدى به توصیه داود فنایى 
مربى گلرهاى پرسپولیس، حامد لک را به علیرضا 

حقیقى ترجیح داد.

با وجود صحبت هایى مبنى بر رقم باالى عقد 
قرارداد با رضا قوچان نژاد این بازیکن اعالم کرد 
آماده است به صورت افتخارى در فوتبال ایران 

به میدان برود.
طى روزهاى گذشــته اخبار زیــادى مبنى بر 
خداحافظى رضــا قوچان نژاد بازیکن ســابق 
تیم ملى ایران در رســانه ها منتشر شد. پس از 
جدایى ایــن مهاجم در تابســتان از تیم زووله، 
قوچان نژاد تیم جدیدش را انتخاب نکرد و همین 
مسئله باعث گمانه زنى هایى مبنى بر اینکه او 
کفش هایش را به دار آویخته، در فضاى مجازى 

مطرح شد.
با این حال، گوچى با انتشار ویدیویى از خودش 
در برنامه سالم صبح بخیر، خداحافظى از فوتبال 
را تکذیب کرد و مدعى شد تا زمانى که حضور 
در یک تیم لیگ برترى ایران را تجربه نکرد، از 

فوتبال خداحافظى  نخواهد کرد.
قوچــان نــژاد در ایــن ویدیــو و در ابتــداى 
صحبت هایش گفت: در هفتــه هاى اخیر و در 
فضاى مجازى و روزنامه ها اخبار زیادى مبنى 
بر خداحافظى من از فوتبال منتشــر شد. خود 
من شخصا هیچ وقت این تصمیم را نگرفته ام 
و همیشه اختیار این مسئله دست خودم است که 
فوتبال را کنار بگذارم یا خیر. من هیچ وقت این 

تصمیم را نگرفته ام.
او ادامه داد: در چند ماه اخیر پیشنهادات زیادى 
از اروپا و خارج از اروپا داشــتم که خودم آنها را 
قبول نکردم. یکى از دالیل آن این اســت که 
فکر مى کنم اکنون زمان آن رســیده است که 
تمرکزم را روى کارها و مسائل دیگرى بگذارم 
که دوست دارم آنها را انجام بدهم. به همین دلیل 

پیشنهاداتم را قبول نکردم.
مهاجم سابق تیم ملى گفت: یکى از دالیلى که 
با فوتبال خداحافظى نکرده ام این است که قصد 
دارم در آینده نزدیک در ایران و تیم هاى ایرانى 
بازى کنم. حاال مى خواهد این اتفاق دو هفته یا 
دو سال دیگر رخ دهد و به مدت چند دقیقه یا یک 
فصل یا اصًال به صورت افتخارى بازى کنم. من 
خیلى دوست دارم در لیگ ایران هم بازى کنم 
و به همین دلیل هیچ وقت به صورت رسمى با 
فوتبال خداحافظى نکــرده ام و تا به این هدفم 

نرسم، فوتبال را کنار نمى گذارم. 
به نظر مى  رسد اگر گوچى در موضوع بازى کردن 
افتخارى جدى باشــد از همین حاال مشتریان 
مهمى از تیم هاى لیگ برترى ایران داشته باشد.

اتفاق تلخ براى ستاره ایرانى بعد از گلزنى مقابل چلسى

قوچان نژاد  
نیم فصل در ایران؟

رشــید مظاهرى
مى شــودکه
مجیدى سرم
سرمربى است
بار مجبور شد
حســ
مظا
ادام

بازى
در
ب

بمب استقاللى 
نقل و انتقاالت 

منفجر
 مى شود؟

بازتاب رسانه اروپایى از گلزنى ایرانى ها به چلسى
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

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

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى اصالحى شماره 4636مورخ 1400/09/13 پیرو راى شماره 2559 مورخ 1400/05/25 
خانم بتول عرفانى فرزند اسداله ششدانگ یکبابخانه  قسمتى از پالك شماره 869  اصلى واقع 
در قطعه4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مورد تقاضا را به موجب قولنامه عادى 
از  مالک رسمى خانم زهرا ســلیمانى فرزند محمود خریدارى نموده است. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/09/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/10/05 - 1237027/ م الف - حجت 
اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد - از طرف آفرین میر 

عباسى /9/188

فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه ورثه خانم جمیله خدایى با ارائه یک برگ استشــهادیه محلى که هویت 
شهود رسمًا طى شــماره 2365-1400/08/06 دفترخانه 264 اصفهان تایید شده و 
گواهى حصر وراثت شــماره 140009390007007921- 1400/06/30 شعبه اول 
شــوراى حل اختالف تیران و فرم 19 مالیاتى 11516- 1400/07/14 اداره دارایى 
تیران مدعى مفقود شــدن ســند مالکیت تک برگ شــماره 628082 د-91 صادره 
بر روى پالك ثبتى 585 فرعى از 13 اصلى روســتاى ورپشــت بخــش دوازده ثبت 
اصفهان شــده اند که در دفتر 191 صفحه 152 ذیل شــماره 33640 به نام نامبرده 

ثبت و صادر گردیده اســت. اینک برابر ماده 120 اصالحى قانون ثبت مراتب آگهى 
مى شــود که هر کس مدعى انجام معامله غیر از آنچه در این آگهى ذکر شده است از 
تاریخ انتشــار این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتــراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل آن به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود ســند مالکیت المثنى صادر و به متقاضى تسلیم مى گردد. م الف: 
1237620- رئیس اداره ثبت اســناد و امالك تیران و کرون - ســید محمدحســن 

مصطفوى /9/187

بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس که در روزهاى اخیر 
کشورش با هجوم سویه اومیکرون کرونا درگیر شده است، 
براى مهار این ســویه جدید کرونا محدودیت هاى جدید 

اعالم کرد.
دولت انگلیس کار در خانه را به عنوان بخشى از مجموعه اى 
از اقدامات مهار کننده جدید کرونا اعالم کرد. جانسون در 
یک جلسه توجیهى گفت که از دوشنبه اگر مى توانید باید از 

خانه کار کنید و تنها در صورت لزوم به سر کار بروید.
وى افزود: دولت تا یک هفته دیگر ارائه کارت واکسن کووید 

در انگلیس را براى اولین بار اجبارى مى کند.
در حالى که قرار اســت چهار مســابقه فوتبال لیگ برتر 

چهارشــنبه هفته جارى در انگلیس برگزار شود، جانسون 
گفت که براى هر مکانى که بیش از ده هزار نفر در آن حضور 
دارند مانند استادیوم هاى ورزشى، ارائه کارت واکسن کووید 

اجبارى است.
نخست وزیر انگلیس همچنین تاکید کرد که میزان موارد 
مبتالیان سویه اومیکرون هر دو تا سه روز، دو برابر مى شود و 
این روند خطر افزایش چشمگیر شمار افراد بسترى شده در 

بیمارستان را به دنبال دارد.
وى در ادامه با بیان اینکه باید در مقابل این ویروس متواضع 
باشیم، گفت: ما هنوز نمى توانیم فرض کنیم که اومیکرون 

نسبت به انواع قبلى شدت کمترى دارد.

اقتصاد هند نشانه هاى قوى از بهبودى ناشى از همه گیرى 
را نشان مى دهد، به طورى که در 19 شاخص از 22 شاخص 
اقتصادى، در مقایسه با سطوح قبل از همه گیرى بیمارى 

کووید، رشد صعودى گزارش شده است.
سازمان تنظیم مقررات هند (RBI) با اعالم سیاست هاى 
پولى خود، پس از مدت ها فضاى بیشترى پیدا مى کند زیرا 
19 شاخص از 22 شاخص اقتصادى امیدوارکننده هستند و 
به نظر مى رسد تهدید سویه اُمیکرون در حال کاهش است.

این 19 شاخص طى ســه ماه گذشته در مقایسه با سطوح 
قبل از همه گیرى در ســال 2019 باالتر بوده اند. در میان 
19 شاخص، برخى از شاخص ها مانند صورت حساب هاى 

الکترونیکى، صادرات کاال، تولید زغال سنگ و حمل ونقل 
ریلى بهبود بسیار فراتر از 100 درصد داشتند.

منابع دولتى گفتند: «این نتایج نشــان مى دهد که نه تنها 
بهبود کامل است بلکه رشد اقتصادى هم اکنون نسبت به 

سطح تولید قبل از همه گیرى شتاب گرفته است».
RBI چهارمین سیاســت پولى دو ماهانه خــود را در روز 

چهارشــنبه ارائه کرد و انتظار مى رود که پیامدهاى سویه 
اومیکرون را در نظر داشته باشد. با این حال، چالش هایى 
مانند مازاد نقدینگى در سیستم، افزایش بازده اوراق قرضه 
و برداشت نابرابر اعتبار توســط RBI وجود دارد که باید با 

آنها مقابله کرد.

اعالم محدودیت هاى جدید 
کرونایى در انگلیس

هند از بحران اقتصادى کرونا 
عبور کرد؟

اومیکرون به پاکستان رسید
   ایرنـا | پاکستان شناسـایى «اومیکرون» به عنوان 
گونه جدید و جهـش یافته ویروس کرونا در این کشـور 
را تایید و اعالم کرد: یک شـهروند بازگشتى از انگلیس 
بـه کروناى جدید مبتال اسـت. بـه گزارش رسـانه هاى 
پاکسـتانى، ابتال به اومیکرون در یک زن پاکستانى روز 
پنجشنبه در شهر  «کراچى» تایید شـد و اداره بهداشت 
این کشور در تالش براى یافتن سابقه سفرهاى خارجى 
این شهروند هستند. مسووالن پاکستانى اعالم کردند: 
شهروند مبتال به سویه جدید کووید-19 تحت مراقبت 
اسـت در عین حال بیم آن مى رود که برخى دیگر نیز از 
زمان ورود این بیمار به کراچى تا زمان تشخیص ابتال به 

کروناى جدید، به اومیکرون مبتال شده باشند.

کرونا، عامل تأخیر در 
تشخیص سرطان

   ایسنا | تحقیقات جدید شواهد تازه اى ارائه مى کند 
که نشان مى دهد پاندمى کووید19، تشخیص سرطان را 
به تاخیر انداخته است. این مطالعه نشان داد که در سال 
2020، 45 درصد کمتر کولونوسـکوپى براى تشخیص 
سـرطان روده بـزرگ؛ 29 درصد بیوپسـى کمتـر براى 
تشخیص سـرطان پروسـتات؛ 10درصد کمتر سى تى 
اسکن از قفسه سینه براى تشخیص سـرطان ریه و 21 
درصد سیستوسـکوپى کمتر براى تشـخیص سـرطان 
مثانه، در مقایسـه با میانگین سـاالنه در سـال 2018 تا 

2019 انجام شده است.

آگهى تغییرات
شرکت سپهر آزمون مهر آیین شرکت سهامى خاص به 
شماره ثبت 68167 و شناسه ملى 14010121482 - 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 
1400/08/19 موضوع شرکت به شــرح ذیل تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: " امور 
پیمانکارى مربوط به تولیــد، توزیع و انتقال نیرو اعم از 
نیروگاه ها، شبکه هاى برق و تاسیسات برقى، پست هاى 
توزیع و الکترونیک عام و خاص" در صورت لزوم پس از 
کسب مجوز از مراجع ذیصالح. - ثبت موضوع فعالیت به 
شرح فوق به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1237578)

آگهى تغییرات
شرکت سپهر آزمون مهر آیین شرکت 
سهامى خاص به شــماره ثبت 68167 
و شناســه ملــى 14010121482 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
مــورخ 1400/08/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : - آقاى مهدى فدائى خواه 
تهرانى به کدملــى 1289230463 و 
خانم مهرى فدائى خواه تهرانى به کدملى 
1940178118 و خانم هاجر جعفریان 
صدیق به کدملى 1270940805 بعنوان 
اعضاى اصلى هیــات مدیره براى مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. - خانم الهام 
فرقانى به کدملــى 1292012439 و 
آقــاى ســامان نجاریان بــه کدملى 
1288285809 بترتیــب بســمت 
بازرسان اصلى و على البدل شرکت براى 
مدت یکسال انتخاب شــدند. اداره کل 
ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1237590)

تاسیس
شرکت سهامى خاص همکاران آهن اسپادانا درتاریخ 1400/09/15 به شماره ثبت 69440 به شناسه ملى 
14010569825 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى 
میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمى باشد : بازرگانى 
آهن آالت و ارائه کلیه فعالیتهاى مجاز بازرگانى اعم از خرید و فــروش صادرات و واردات کلیه کاالهاى مجاز 
بازرگانى و ترخیص کاال از گمرکهاى کشــور، ارائه کلیه فعالیتهاى خدماتى اعم از تامین نیروى انسانى موقت 
متخصص و غیرمتخصص جهت ارگانهاى دولتى وخصوصى، اخذ وام واعتبار و تسهیالت از بانکهاى دولتى و 
خصوصى و موسسات مالى و اعتبارى صرفا درجهت تحقق اهداف شرکت. اخذ و اعطاى شعبه و نمایندگى در 
داخل و خارج از کشور. شــرکت در مناقصات و مزایدات دولتى و خصوصى و اخذ قرار داد با اشخاص حقیقى و 
حقوقى، شرکت در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزى ، شهر اصفهان، محله باغ کاران ، کوچه افسر[43] ، بن بست نریمان ، پالك - 13 ، طبقه اول کدپستى 
8153993633 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 
سهم 10000000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000000 ریال توسط موسسین طى گواهى 
بانکى شماره 17971 مورخ 1400/09/06 نزد بانک صادرات آپادانا شعبه چعار راه آپادانا با کد 1901797 
پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان ســهام مى باشد اعضا هیئت مدیره خانم صدیقه زیدى کوله 
پارچه به شماره ملى 1288614901 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم سهیال ربیعى 
نیا به شماره ملى 1289464014 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى منوچهر ربیعى نیا به 
شماره ملى 1292549564 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود 
اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد. اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مصطفى کاریزى به شماره ملى 0075082322 به سمت بازرس 
على البدل به مدت 1 سال آقاى سعید مرادمند به شماره ملى 1284993280 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 
سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجارى اصفهان (1237592)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آرمان الکترونیک اوج درتاریخ 1400/09/15 به شماره ثبت 69437 به شناسه ملى 14010569479 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :: اجرا و نظارت ، نگهدارى و پشتیبانى پروژه هاى طراحى و مشاوره صنعتى 
، تحقیقاتى ، متالوژیکى ، مکانیکى ، الکترونیکى ، سیستمهاى کنترل ابزار دقیق و اتوماســیون ، انجام آزمونهاى مخرب و غیر مخرب ، بازرسى جوش ، امور 
مهندسى مواد ، عملیات حرارتى ، انتخاب مواد مهندسى ، طراحى و ساخت و اجراء کوره هاى صنعتى ، ماشین کارى و تراشکارى اجراى تاسیسات برودتى ، 
حرارتى ، فاضالب هاى صنعتى ، امور راه سازى و محوطه سازى و ساختمان ، مدیریت و اجرا و کنترل پروژه هاى صنعتى ، سیستم هاى کیفیت و مدیریت کیفیت 
.تصویر بردارى و فیلم بردارى با استفاده از هواپیماهاى بدون سرنشین و نقشه بردارى هوایى با استفاده از هواپیماهاى بدون سرنشین و با سرنشین و تصاویر 
ماهواره ایى ، خرید و فروش هواپیما هاى بدون سرنشین و واردات و صادرات آنها . مونتاژ طراحى ساخت انواع هواپیما مونتاژ طراحى ساخت انواع یونیت هاى 
هوایى الکترونیکى.واردات انواع قطعات الکترونیکى و نفتى . انجام کلیه امور خدماتى و فنى مهندسى در صنایع و کارخانجات صنعتى و غیر صنعتى، خرید، 
فروش ، تولید و توزیع و مونتاژ انواع قطعات صنعتى ، قطعات تلرانسى و انواع ماشین آالت و قالبهاى صنعتى ، تامین کلیه فلزات غیر آهنى و مواد نسوز ، ارائه 
خدمات طراحى، بهره بردارى و راه اندازى کارخانه جات تولیدى مواد نسوز و فوالد ، ریخته گرى و نورد فلزات و کارخانه جات ، صادرات واردات کلیه کاالهاى 
مجاز بازرگانى ، انجام پروژه هاى تحقیقاتى در حوزه فعالیت شرکت و سرمایه گذارى پژوهشى در همین راستا، ایجاد شعبه ، اجراى پروژه هاى کامپوزیت، اخذ 
و اعطاى شعبه و نمایندگى ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقى و حقوقى، شرکت در مزایدات و مناقصات، ترخیص کاال از گمرکات کشور، حضور در نمایشگاه هاى 
داخلى و خارجى، اخذ وام و اعتبار تسهیالت صرفاً در جهت تحقق اهداف شرکت، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله شهرك میالد ، کوچه الله ، کوچه جهان 
پهلوان تختى ، پالك 77 ، پالك قدیم 339 ، طبقه اول کدپستى 8196331961 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدى منقسم 
به 100 سهم 10000 ریالى تعداد 100 سهم آن با نام عادى مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 25021 مورخ 1400/06/24 
نزد بانک صادرات ایران شعبه شاهین شهر با کد 1903502 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم زینب اسفندپور به شماره ملى 1199920223 
به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى محمد رسول گرامى به شماره ملى 1210065061 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم اکرم کریمى به شماره ملى 1289640459 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حمیدرضا مهدوى 
سلیم به شماره ملى 1290910871 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى حسن گرامى به شماره ملى 6229956624 به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین 
کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى محمد اسپنانى 
به شماره ملى 1128869225 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال خانم عشرت لچینانى به شماره ملى 1128875128 به سمت بازرس على البدل به 
مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 

باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1238919)

تاسیس
شرکت سهامى خاص آسا توسعه بازار ویرا درتاریخ 1400/08/20 به شماره ثبت 69249 به شناسه ملى 14010503520 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ مجوز 
و صدور پروانه فعالیت نمیباشد : فعالیت در زمینه بازاریابى الکترونیک و تجارت الکترونیک غیر هرمى و غیر شبکه اى بر بسترهاى دیجیتال و نوین ارتباطى خرید و فروش حضورى و غیر حضورى آنالین در زمینه ایجاد پلتفرم فروش آنالین ، توسعه و پیاده سازى محصوالت نرم افزارى و 
کاربردى ، ارائه محصوالت و خدمات بر پایه اینترنت و اینترانت ، فن آورى اطالعات و آى تى ، ایجاد سرویس اشتراك ، واردات و صادرات و خرید و فروش و بازرگانى کاال و خدمات مجاز سرمایه گذارى در تمام حوزه هاى مجاز توسعه ، فروش ، مشاوره ، تجزیه و تحلیل ، نظارت فنى ، پیاده 
سازى ، پشتیبانى و نگهدارى فنى و عرضه خدمات مربوط به سیستم هاى پلتفرم هاى آنالین ، افتتاح حساب بانکى و اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات از تمام بانکها و موسسات مالى و اعتبارى دولتى و خصوصى داخلى و خارجى براى شرکت ، شرکت در مناقصات ، پیمانها و مزایدات دولتى 
و خصوصى ، عقد قرارداد با سازمان ها ، نهادها، ادارات و شرکتها و موسسات دولتى و غیر دولتى در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، ایجاد شعب و نمایندگى در داخل و خارج از کشور ، حضور در نمایشگاه هاى داخلى و خارجى ، انجام فعالیت هاى مجاز تجارى و بازرگانى و اقتصادى ، خرید و 
فروش کاالها و خدمات مجاز ، اخذ و اعطاى نمایندگى ، انعقاد قرار داد با اشخاص حقیقى و حقوقى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزى ، شهر اصفهان، محله 
همدانیان ، بزرگراه شهید صیاد شیرازى ، خیابان جى ، پالك 382 ، ساختمان برسام ، طبقه دوم ، واحد 203 کدپستى 8156919188 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى منقسم به 1000 سهم 10000 ریالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 
3500000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 376162 مورخ 1400/07/08 نزد بانک صادرات شعبه کاوه با کد 3761 پرداخت گردیده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى محمد زراعتى شمس آبادى به شماره ملى 1273515501 به 
سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقاى على زراعتى شمس آبادى به شماره ملى 1280991143 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مریم امین الرعایایمینى به شماره ملى 1281010758 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نفیسه نصیرى به شماره ملى 1285818751 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال آقاى مجید عابدى مهر به شماره ملى 1287395082 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى 

هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1238922)

روى موج کووید-19

با گذشــت تقریبا دو سال از شــروع پاندمى کووید 19، 
نیمى از حروف الفباى یونانى براى نامگذارى سویه هاى 

مختلف کروناویروس استفاده شده اند.
در الفباى یونانــى تنها 24 حــرف وجــود دارد و این 
روزها به دنبال حاشــیه هاى مربوط با نامگذارى  سویه 
اومیکرون، این سوال ممکن اســت به ذهن بسیارى از 
افراد و متخصصان خطور کرده باشد که پس از شناسایى 
و مشخص شدن سویه اُمگا (یعنى آخرین حرف الفباى 
یونانى)، ســویه هاى بعدى کروناویروس بر چه اساسى 

نامگذارى خواهند شد؟
گرچه ممکن است چنین ســویه هایى از کروناویروس 
هرگز بروز نکنند (و دست کم بسیارى از ما امیدواریم که 
این پاندمى تا این حد طوالنى نشود) اما به گفته "ماریا ون 
کرخوف"، مسئول فنى کرونا در سازمان جهانى بهداشت 
(WHO)، پس از اتمام حروف یونانى، این سازمان قطعا 
مجموعه جدیدى از اسامى را براى نامگذارى سویه هاى 

مختلف کروناویروس اعالم خواهد کرد.
همچنین "مارك پالن"، باکتریولوژیست و یکى از اعضاى 
گروهى که در مورد نامگذارى سویه هاى کروناویروس 
تصمیم گرفته اند مى گوید که پیــش از انتخاب الفباى 
یونانى، کارشناسان این سازمان، گزینه ها و پیشنهادات 
متفاوتى را از نــام خدایان و الهه هاى یونــان گرفته تا 
اســامى گیاهان، میوه ها و حتى آیین هاى گمشــده را 

بررسى کردند.
وى در ادامه گفت: با این حال، ایــن انتخاب ها ممکن 
بود مشکل ساز شوند چراکه بسیارى از آنها پیش از این، 
نام هاى تجارى (برند)، عناوین شرکت ها یا اسامى افراد 

بوده اند.

به لحاظ تاریخى، اغلب ویروس ها بر اساس مکان هایى 
که تصور شــده از آن  جا منشــاء گرفته اند، نامگذارى 
شــده اند مانند ویروس ابوال که به نــام رودخانه اى در 
کنگو نامگذارى شد. با این حال کارشناسان بر این باورند 
که این انتخاب مى تواند نادرست، انگ زننده و تبعیض 
آمیز باشد. نمونه هایى نیز پیش از این وجود داشته اند از 
جمله نامگذارى همه گیرى آنفلوآنزاى اسپانیایى 1918 
که محل ظهور آن همچنان ناشناخته است. همچنین در 
ابتداى همه گیرى کوویــد 19 ترامپ، رئیس جمهورى 
پیشین آمریکا نیز این گونه از کروناویروس را به دلیل آن 

که در ابتدا خبر شناسایى آن در شهر ووهان منتشر شد، 
ویروس چینى نامید.

کارشناسان سازمان جهانى بهداشت حتى انتخاب نام هاى 
علمى را هم براى سویه هاى جدید این ویروس، مناسب 
ندانســته اند چرا که تلفظ و به خاطر سپردن این اسامى 
معموال براى عموم مردم دشــوار است. با این حال حتى 
انتخاب الفباى یونانى هم براى سازمان جهانى بهداشت، 

چالش ها و حاشیه هایى را به دنبال داشت.
پس از نامگذارى ســویه جدید کروناویروس با عنوان 
 ،(WHO) اومیکرون توسط ســازمان جهانى بهداشت

کاربران شبکه هاى اجتماعى درباره نحوه این نامگذارى 
و جــا انداختن دو حــرف از حــروف الفبــاى یونانى،
 پرســش هایى را مطرح کردند و این شکل نامگذارى، 

ظاهرا انتقاداتى را نیز به همراه داشته است.
سازمان جهانى بهداشت سویه جدید را اومیکرون نامید و 
 (xi) و شى (nu) در ابتدا بدون هیچ توضیحى، دو حرف نو

را نادیده گرفت.
براســاس ترتیب الفبــاى یونانى انتظار مــى رفت که 
سازمان جهانى بهداشت آخرین ســویه شناسایى شده 
کروناویروس را "نو" بنامد. نو در الفباى یونانى بعد از "مو" 
قرار دارد. مو قبل از اومیکرون آخرین سویه کروناویروس 
بود که در تاریخ 30 اوت شناســایى شد. با این حال این 
سازمان، جهانى حروف "نو" و "شى" را براى نامگذارى 

سویه جدید کروناویروس نادیده گرفت.
به گزارش گلوبال نیوز، سازمان جهانى بهداشت پس از 
واکنش ها و در پاســخ به ابهامات و پرسش هایى که در 
این زمینه مطرح شد، اعالم کرد که این سازمان به خاطر 
شباهت تلفظ حرف "نو" با تلفظ کلمه "new" (جدید) در 
زبان انگلیسى که ممکن بود به اشتباه گرفته شوند، حرف 

"نو" را  نادیده گرفت.
این سازمان همچنین توضیح داده است که دلیل نادیده 
گرفتن حرف "شــى" نیز به این خاطر بوده که "شى" در 
برخى از کشورها، نام خانوادگى رایجى محسوب مى شود 
و به براى جلوگیرى از توهین به افراد، این حرف را براى 
نامگذارى سویه جدید کروناویروس در نظر نگرفته است.
این ســازمان تاکید کرده اســت که بــراى نامگذارى 
سویه هاى مختلف کروناویروس مى بایست از توهین به 

هر فرهنگ، ملیت و حرفه اى اجتناب کرد.

دردسر نامگذارى سویه هاى جدید کرونا
تحقیقات جدید نشان مى دهد بیشــتر نوجوانان و 
بزرگســاالن جوانى که پــس از تزریق واکســن 
کووید-19 دچار التهــاب قلــب - میوکاردیت - 
مى شــوند، عالیم خفیفى دارند و به سرعت بهبود 
مى یابند. دکتر «دونالــد لوید جونز»، رییس انجمن 
قلب آمریکا گفت: داده ها همچنان نشــان مى دهد 
که بطورکلى مزایاى واکسیناسیون کووید-19 - در 
پیشگیرى از عوارض عفونت شــدید کووید-19 از 
جمله بسترى شدن در بیمارستان و مرگ و میر ناشى 
از این بیمارى 91درصد موثر اســت که این مزایا از 
خطرات بســیار نادر عوارض جانبى ناشى از تزریق 
این واکسن ها از جمله میوکاردیت بسیار بیشتر است.

میوکاردیت یک بیمارى نادر، اما جدى اســت. این 
بیمارى اغلب بــه علت عفونت یا التهاب ناشــى از 
ویروس ایجاد مى شــود. مرکز کنترل و پیشگیرى 
از بیمارى هاى آمریکا اعالم کرده است که به نظر 
 mRNA مى رســد ارتباطى بین واکســن هــاى
کووید-19 و ابتال به میوکاردیــت، به ویژه در افراد 
زیر 39 سال وجود دارد. عالئم افراد به طور متوسط دو 
روز پس از واکسیناسیون شروع شد؛ به این معنى که 
در  نیمى از آنها زودتر و در نیم دیگر دیرتر شروع شدند. 
درد قفسه سینه شایع ترین عالمت بود و تب و تنگى 

نفس در دیگر بیماران رخ داد.
حدود 19 درصد از بیمــاران در بخش مراقبت هاى 
ویژه بیمارستان بسترى شــدند، اما هیچ کدام فوت 
نکردند. اکثر بیماران دو یا ســه روز در بیمارســتان 

بسترى بودند. 

عوارض قلبى واکسن 
کرونا در جوانان به 
سرعت بهبود مى یابد
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آگهى تغییرات
 شرکت کاوه پیمان تکین شرکت سهامى خاص به شــماره ثبت 64530 و شناسه ملى 14009123490 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/08/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زهره قرائى به شماره ملى 1171205511 و مریم قرائى به 
شماره ملى 1171305826 و شروین قرائى به شماره ملى 1815603453 به سمت اعضاء اصلى هیات مدیره براى مدت دوسال انتخاب 
گردیدند. محمد کریمیان به شماره ملى 5419165902 به سمت بازرس اصلى و ابراهیم شهباز گهروئى به شماره ملى 4610042525 
به سمت بازرس على البدل براى مدت یکسال انتخاب شدند.روزنامه نصف جهان جهت نشرآگهى ها و دعوتنامه هاى شرکت انتخاب شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1237565)

01

واردات بیش از اندازه محصوالت آرایشى باعث شده که ایران 
بر پله دوم مصرف این محصوالت در غرب آسیا بایستد. به 
گفته رئیس سازمان غذاودارو باید ببینیم چرا آمار قاچاق رو به 
رشد است. مسیر تولید داخل و کاهش واردات درست است 
ولى باید در کنار آن به نیازهــاى داخل توجه کرده تا فاصله 

را کم کنیم.

ایران بر پله دوم مصرف 
مواد آرایشى

03

مدیرکل فرهنگى و پیشگیرى ســتاد مبارزه با موادمخدر از 
پخش محتواى پیشگیرى از اعتیاد در ابتداى فیلم هاى نمایش 
خانگى «نماوا» خبر داد و گفت: این پیام ها در اول فیلم ها با 
موضوع مواد مخدر، ســیگار، روان گردان ها و خشونت زیاد 

است به مدت 7 ثانیه پخش مى شود.

پیام هاى نماوایى

05

یک پژوهشگر اجتماعى اعتقاد دارد که افزایش تکدیگرى 
با ورشکستگى و فقر کشــاورزان در ارتباط است و مهاجرت 
اجبارى به شهرهاى بزرگ باعث رشد این آسیب مى شود . او 
مى گوید: این روزها به فکر مهاجرت اجبارى به تهران، گیالن 

یا خارج از کشور اند!

سوداى مهاجرت بخاطر فقر

02

04

06

07

مدیــرکل درمان ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر مــى گوید: 
خوشبختانه آمار اعتیاد زنان در کشــور رقم باالیى نیست و 
6 درصد معتادان کشور زنان هســتند و درصد کمى از آنها 
معتاد متجاهر و بى خانه مان هســتند. رضا تویسرکان منش 
خاطرنشان کرد: در استان هاى بزرگ نیاز به مراکز اختصاصى 
براى زنان وجود دارد و 94 درصد معتادان کشور مردان هستند 
که همزمان ظرفیت ها افزایش پیدا مى کند و نیاز اســت که 
تمامى دستگاه هاى مختلف مانند بهزیستى و شهردارى ها در 

افزایش ظرفیت پاى کار باشند.

رئیس کمیته مطالعات جمعیتى شوراى عالى انقالب فرهنگى 
گفت: متناسب شدن ساختار جمعیتى کشور نیازمند این است 
که نرخ بارورى باالتر از حد جایگزینى شود که البته اگر این 
نرخ به باالتر از حد جایگزینى برسد شاید دیگر منابع موجود 

جوابگوى جمعیت نباشند.

امان ا... قرایى مقدم، جامعه شناس گفت: تأثیر گروه همساالن 
بر یکدیگر به مراتب بیشــتر از والدین و اطرافیان است. وى 
درباره تحصیل کودك همسران دختر بیان کرد: دختران متأهل 
باید در مدارس جداگانه تحصیل کنند چراکه روابط زناشویى 
مسائلى دارد که موجب تشویق دختران مجرد به رابطه نادرست 
شود. قرایى تأکید کرد: محرومیت از تحصیل دختران متأهل 

صدمات بیشترى به جامعه وارد مى کند.

عالوه بر آسیب هاى اجتماعى، پیامدهاى روانى ناشى از شیوع 
بیمارى، قرنطینه و مرگ عزیزان و نزدیکان از دیگر صدمات 
گسترش یافته دوران شیوع کرونا در جهان بوده اند که برخى از 
آنها هنوز هم ادامه دارد. پدیدار شدن چنین وضعیتى ضرورت 
برنامه ریزى مسئوالنه و کالن را براى درمان، مهار و مدیریت 
این ویروس اجتناب ناپذیر کرده است. شیوع کرونا و شرایط 
قرنطینه فشار بســیار به نهاد خانواده  وارد کرد زیرا عالوه بر 
ایجاد مشــکالت اقتصادى، نبود مهارت در اعضاى خانواده 
براى برقرارى ارتباط مؤثر با یکدیگر موجب شد هرچه زمان 
کنار هم بودن زن و شوهر و فرزندان بیشتر مى شد میزان تنش 

و التهاب میان آنان نیز افزایش مى یافت.

آمار اعتیاد زنان باال نیست

نرخ بارورى 
باالتر از حد جایگزینى

درباره تحصیل 
دختران متأهل

نهادخانواده زیر فشار کرونا

جرم شناس و عضو هیئت علمى دانشگاه و معاون حقوقى آستان قدس 
گفت: ریشه بیش از 80 تا 90 درصد جرم ها در جامعه ما به فقر بر مى گردد. 
جرم هایى مثل تهیه و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلى و فحشا به فقر 
مربوط است. اگر حداقل نیاز شهروندان را برآورده کنیم ، تا حد زیادى از 

آمار بزهکارى کشور کم خواهد شد.
رضا دانشــور ثانى  در ادامه گفت: اینکه چرا در سال 1400 بیشتر شاهد 
چنین جنایاتى هستیم، به شرایط نابه سامان کرونایى کشور باز مى گردد. 
در بررسى این عوامل، مى توان به این موضوع اشاره کرد که کرونا باعث 
شده روابط اجتماعى کم شود و در پى آن بسیارى افراد خسته و کم طاقت 
شده و دچار مشکالت روحى شده اند. این یعنى حضور و ماندن و حبس 
شدن در خانه روح و روان افراد را در شرایط خاصى قرار داده است. متاسفانه 
کرونا بر مسائل اقتصادى کشور تاثیر گذاشته و باعث به وجود آمدن مشکل 
مالى و فقر در خانواده ها شده است. به دنبال مشکالت اقتصادى مردم 
همیشه مسائل و مشکالت روحى روانى وجود دارد، چون این قضیه تاثیر 

مستقیمى بر روح و روان دارد.

یک کارشناس علوم اجتماعى با بیان اینکه حدود 
210 هزار نفر از ایرانیان دچار تجرد قطعى شــده 
اند گفت: آمار باالى شــهداى جنگ ، تعداد زیاد 
فوتى هاى تصادفات رانندگى در دهه هاى اخیر، 
آمار باالى مهاجرت پسران در آســتانه ازدواج از 
کشور، رشد نرخ مهاجرت هاى درون کشورى، آمار 
باالى اعتیاد در ایران و البته تشدید دشوارى هاى 
معیشتى، از جمله عوامل رشد محسوس آمار تجرد 

قطعى ایرانیان در دهه هاى اخیر هستند.
دکتر اردشیر گراوند مى گوید، آخرین آمار رسمى 
مربوط به تجرد قطعى در سطح کشور مربوط به 
سرشمارى سال 95 است که در آن ذکر شده بود 
که حدود 105 هزار دختر و 40 هزار پسر در ایران 

به تجرد قطعى رسیده اند.
اما به گفته این جامعه شناس، قطعا در پنج سال 
گذشته، آمار تجرد قطعى در ایران افزایش یافته و 

براساس روندهاى جمعیتى مى توان برآورد کرد 
که هم اکنون حــدود 160 هزار دختر و 50 هزار 
پسر در ایران در شرایط تجرد قطعى قرار دارند و 
به این شکل، در حال حاضر مجموعا حدود 210 

هزار مجرد قطعى در ایران وجود دارد.
همچنین از نظر این کارشناس علوم اجتماعى، 
مى توان تخمین زد که آمار تجرد قطعى در ایران 
در پنج سال گذشته حدود 45 درصد افزایش یافته 
اســت، یعنى تعداد دختران هرگز ازدواج نکرده 
باالى 45 سال و تعداد پسران هرگز ازدواج نکرده 
باالى 50 سال در ایران از سال 95 تا کنون حدود 

45 درصد بیشتر شده است.
گراوند درباره مهمترین دالیل دچار شدن برخى 
پسران به تجرد قطعى نیز گفت: اعتیاد، مهمترین 
عاملى است که باعث دچار شدن برخى پسران به 

تجرد قطعى شده است.

مدیرکل دفتر ســالمت جمعیت و خانواده 
وزارت بهداشت گفت: تولدها در دهه 60 
به طور متوسط حدود 2میلیون و 100هزار 
نوزاد بود یعنى یک گروه جمعیتى حدود 
22میلیون نفــرى که در ســال 1420 

سالمند خواهند بود.
 ســید حامد برکاتى عنوان کرد: از سال 
88 و 89 و زمان دولت دهم مشــوق هاى 
جمعیتى در شــوراى عالى انقــالب فرهنگى 

وضع شد و بعد از نگرانى اى که مقام معظم رهبرى 
ابراز کردند در سال 91 به یک مصوبه در شورا تبدیل 

شد.
وى ادامه داد: رهبر انقالب دستور دادند نمایندگان 
مجلس شــوراى اســالمى و وزیر بهداشت وقت، 
مصوبــه را از طریق مجلس به قانــون تبدیل کنند 
که اقدامات بســیار خوبى انجام شــد اما به قانون 
تبدیــل نشــد، در مجالــس بعــدى هــم همین 
اتفاق رقــم خورد و کمــاکان این وضعیــت ادامه 

داشت.
برکاتى تصریح کرد: پس از گذشــت چند سال و در 
افتتاحیه مجلس جدید، نمایندگان که خدمت حضرت 
آقا رسیدند، مقام معظم رهبرى هم گالیه کردند و هم 
دستور دادند که وضعیت جمعیت کشور مدیریت شود. 
ایران از سال 1355 تا امروز که یک جمعیت کامًال 
جوان با متوسط سن 22 ســال بود به یک جمعیت 
متوسط با سن 32 سال رسیده به این معنا که کشور 

ما 10 سال پیر شده است.

با مرور فرآیند ازدواج در دهه هاى 40 تا 70 خواهیم دید که 
ازدواج در زمان هاى نه چندان دور آداب و رسوم هایى داشت 
که برخى از آداب از بین رفتــه و حاال با توجه به ورود فضاى 
مجازى بــه زندگى امروزى ها، گاهــى اوقات مى بینیم که 

ازدواج و پیدا کردن شریک زندگى نیز اینترنتى شده است.
در گذشــته پســر ها و دختران جوان ابتدا در اماکن عمومى 
اقدام به بررسى فرد مورد نظر از منظر ویژگى هاى ظاهرى و 
نداشتن معایب جسمى و ظاهرى، نوع رفتار با دیگران، شرایط 
خانوادگى، وضعیت مالى و ... پرداخته و در نهایت با حضور در 

منزل عروس زمینه را براى خواستگارى فراهم مى آوردند.
اما حاال با گذر زمان و به موازات بزرگ شدن جامعه و تغییر و 
تنوع در سلیقه ها، این سبک و سیاق آشنایى با زوجه نیز رنگ 
باخته و امروزه شیوه هاى دیگرى براى همسر یابى رواج یافته 

که برخى مواقع به روابط غیر اخالقى ختم مى شود.
این روز ها مى بینیم که با گسترش فناورى ها، پاى نسل جوان 
براى آشنایى با جنس مخالف به فضاى مجازى کشانده شده و 
آن ها با استفاده از برنامه ها و اپلیکیشن هاى اجتماعى مجازى 

سعى در انتخاب همسر آینده دارند.
در کنــار کانال هاى شــبکه هاى مجازى هم یک ســرى 
ســایت هاى خوش رنگ و لعاب با عناوین همســریابى و 
صیغه یابى طراحى شــده که به زعم طراحان این سایت ها 
هدفشان پیدا کردن دختر و پسر هاى مناسب هم است تا با 

یکدیگر یک زندگى مشترك را آغاز کنند.
شاید در ابتداى مســیر هدف این افراد شناساندن کیس ها 
براى ازدواج باشد، اما هر چقدر که پیش مى رویم مى بینیم که 
این سایت ها فقط براى کسب سود هستند و تشکیل زندگى 

مشترك جزو اولویت هاى آخر گردانندگان آن ها است.
ســایت هایى که به گفته پلیس، توســط افرادى بى هویت 
طراحى و بى آن که اطالعات درســتى از این مقوله داشته 

باشند طراحى شده است.
این رویه از چنان اهمیتى برخورد ار است که موضوع تحکیم 
بنیان خانواد ه د ر ماد ه 43 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مورد 
تاکید قرار گرفته و به لزوم ساماند هى مراکز مشاوره و همسو 

کرد ن آن ها با فرهنگ ایرانى و اسالمى عنوان شد ه است.
اما در این سال کم نبودند سایت هایى که به عنوان همسریاب 
فعالیت خود را آغاز کردند و در کنــار این موضوع افرادى به 
منفعت رسیدند، یکســرى نیز از این فرصت نهایت استفاده 
را برده و با ایجاد سایت هایى دست به اعمال مجرمانه زدند 
و با بهانه زوج یابى جلو آمدند و در آخر حساب بانکى جوانان 

را تلکه کردند.
سرهنگ على محمد رجبى رئیس مرکز تشخیص و پیشگیرى 
از جرایم ســایبرى پلیس فتا ناجا اظهار کرد: هیچ ســایت 
همسریابى در کشــور مجوز فعالیت ندارد. وى افزود: فقط 
ســایت و مجموعه همدم که آن هم یک سایت همسریابى 
نیست و یک سایت همســان گزینى است، مجاز به فعالیت 

در این زمینه است.
ســرهنگ رجبى تصریح کرد: پلیس فتــا در حوزه فعالیت 
همسریابى به هیچ فرد یا گروهى مجوز نمى دهد چرا که متولى 

ومسئولیت این کار بر عهده وزارت ورزش و جوانان است.
موضوع کامال روشن و واضح است که هیچ سایتى در کشور 
با عنوان همسریابى حق فعالیت ندارد، اما در بسیارى از موارد 
شاهد این هستیم که دختران و پسران جوان بى تفاوت وارد 

این سایت هاى مجهول الهویه مى شوند و در ادامه به وسیله 
ربات هایى سعى در پیدا کردن شریک زندگى خود دارند.

ســال 1381 بود کــه وزارت ورزش و جوانان بــا ادغام دو 
سازمان تربیت بدنى و ســازمان ملى جوانان به وزارت خانه 
تبدیل شد، هدف از قبل مشخص بود، توسعه ورزش و ایجاد 
بستر هاى مناسب براى رفاه جوانان، اما دیرى نپایید که این 
وزارتخانه غرق در ورزش آنهم ورزش هاى خاص کشور شد 
و آنطور که باید و شاید در بخش جوانان کار شاخصى توسط 
معاونت جوانان این وزارت خانه انجام نشــد که یکى از این 
موارد مورد غفلت واقع شده مدیران، تسهیل در انجام ازدواج 

جوانان است.
شاید غفلت مسئوالن از مقوله ازدواج باعث شده تا در این بین 
افرادى با ایجاد سایت هایى تحت عنوان همسریابى دست به 

اجراى مقاصد شوم و سودجویى خود بزنند.
خانواده ها باید در این باره با ورود به موقع و نظارت مستمر و 
دقیق بر روى رفتار و اعمال فرزندانشان، آن ها را هدایت کنند 
تا گرفتار یکسرى کانال و سایت هاى بى هویت نشوند، در این 
راه باید همان روش و رسوم اصیل ایرانى اسالمى چند دهه 
قبلى که براى انجام ازدواج توســط خانواده ها اجرا مى شد و 

اکنون کمرنگ شده، احیا شوند.
امروزه رسم و رسوم ها جاى خود را به تعدادى سایت و کانال 
داده و قطعا مقصر این رویه و کم کارى در این زمینه در وهله 
اول نوع رفتار خانواده ها اســت و در ادامه به مســئوالن امر 
مى رسیم که براى انجام ازدواج راحت و بى دغدغه جوانان، 
بى تفاوت هستند و اهمیت چندانى براى این موضوع قائل 

نیستند.

سایت هاى همسریابى جایگزین رسم و رسوم ایرانى براى ازدواج

«نت» ندارى ازدواج نکن!

بنابر آمارهاى ارائه شده از هر ســه زن در دنیا، یک  زن 
مورد ضرب و شتم قرار گرفته یا به او تعرض شده است و 
بیشتر مواقع این سوء رفتارها از سوى فردى است که او 
را مى شناخته اســت. با این حال خدمات عمومى بیشتر 
کشورها به ندرت برنامه هایى براى بهبود سالمت روان و 

کیفیت زندگى و امنیت این زنان دارند.
بسیارى از زنان بازمانده از خشونت، در نتیجه آسیبى که 
دیده اند به مشــکالت عاطفى یا ذهنى مبتال مى شوند که 
براى بهبود به درمان هاى حرفه اى، جامع و به موقع نیاز 
دارند. اما متاسفانه بیشــتر مواقع این خدمات ضرورى 
در دسترس نیستند و این مشکل در کشورهاى کم درآمد 

بیشتر صدق مى کند.
مراقبت هاى ســالمت و روان یکى از خدمات ضرورى 
رفع نیازهاى  بازماندگان از خشــونت است که برخالف 
جراحت هاى فیزیکى اثرات عاطفى و روانى آن چندان قابل 
مشاهده نیست و به همین دلیل در اولویت قرار نمى گیرند.

زنانى که از خدمات روانشناختى کامل برخوردار مى شوند، 
فرصت مى یابند زخم هاى وارد شده بر روح خود را درمان 
کنند و صدمات روحى خود را به خاطره اى تبدیل کنند که 
از سر گذرانده اند و روح و جسم خود را پس بگیرند و آرام 

شوند. 
وقتى زنى صدمه دیده از خشونت کمک مى طلبد، باید به 
حرف ها و رنج هایى که او کشیده توجه کرد. او باید بتواند 
به راحتى احساسات خود، غم یا خشم، را به راحتى بروز 
دهد و مطمئن شــود دیگران به او توجه مى کنند. او باید 
بتواند داستان رنج خود را بدون اینکه از ارزش وجودش 
کم شود براى دیگران بازگو کند یا بدون ترس از قضاوت 

شدن از متخصصان کمک بخواهد.
گفتن این احساسات دردناك و به  اشتراك گذاشتن آنها با 
دیگران حال روحى این زنان ستمدیده را بهبود مى بخشد.

به او گوش کنید

22میلیون ایرانى در سال 1420 سالمند خواهند بود

 
 محمود یکى از 872 متهم دستگیرشــده 
پنجاه ویکمین طرح «رعد» اســت. یکى 
از همان مجرمانى که صبح چهارشنبه در 
حیاط پلیس آگاهــى تهران ردیف به ردیف 
ایستاده . او هم  در 48ساعت به همراه دیگر 
ســارقان، مالخران و زورگیران بازداشت 
شده است. از او یک خودرو سرقتى کشف 
کرده اند. «خودرو را در یکى از همین قمارها 
بردم. نمى دانستم سرقتى است وقتى پلیس 
وارد خانه ام شــد شوکه شــدم.» محمود، 
کارمند بانک بوده اســت اما زمانى که به  
دلیل عدم پرداخت مهریــه 100 میلیونى 
زنش به زندان افتاده، کارش را از دســت 
داده و از همان زمان وارد دنیاى قمار شده 
است: «از سال 95 وقتى بیکار شدم به قمار 
پناه آوردم. هر جا که پاتوق باشد، مى روم. 
شرق، غرب، شمال و جنوب تهران فرقى 
ندارد. رفتن به پاتوق ها هم هزینه دارد براى 
هر 15 دقیقه زمانى که این پاتوق ها در اجاره 
قماربازان قرار مى گیرد 10 هزار تومان باید 

پرداخت شود.»
این مــرد که در صبــح ســرد 17 آذرماه 
در کنــار دیگر ســارقان و دزدان پایتخت 
ایستاده مى گوید: «از وقتى دستگیر شدم 
نخوابیدم. خواب به چشــمانم نیامد.  پنج 
سال است که آواره شدم. زنم رفت و کارم 
را از دســت دادم. قمار کردم تــا مهریه را 
جور کنم اما نشــد. به زندان افتادم. قمار 
مرا خانه خراب کرد. سرنوشتم در گرو تاس 
و مهره هــا بود. هیچ وقت ســرقت نکردم 
اما این ماشــین ســرقتى را بــه پاى من 

نوشتند.»
او مى گوید قمار صد شــبش عزاست یک 
شبش عروسى. در قمار، بردى وجود ندارد. 
ته قمار بدبختى است. همان موقع محمود 
را با دســتان بسته به ســمت بازداشتگاه 

مى  برند.

وقتى سرنوشت 
در گروى 

تاس و مهره است 
  روزنامه شهروند |

210 هزار ایرانى دچار تجرد قطعى هستند  ریشه 80 درصد جرایم کشور 
فقر است
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شهردارى بهارستان در نظر دارد با توجه ردیف اعتبارى مصوب جهت انجام پروژه هاى زیر از طریق برگزارى مناقصه 
عمومى انتخاب پیمانکار نماید. 

1ـ متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و  اخذ اوراق مناقصه مى توانند از تاریخ چاپ آگهى تا تاریخ 1400/9/27 با 
مراجعه به سامانه خدمات الکترونیکى دولت (ستاد) نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند. 

2ـ پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهاى خود را تا پایان وقت ادارى سه شــنبه مورخ 1400/10/7 در سامانه خدمات 
الکترونیکى دولت (ستاد) بارگذارى نمایند. 

3ـ پیشنهادهاى رسیده ساعت 14/30 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ 1400/10/8 در کمیسیون عالى معامالت که در 
محل شهردارى بهارستان تشکیل مى گردد بازگشایى مى گردد. 

4ـ شهردارى بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است. 

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

م.الف:1234717 

سپرده شرکت در ردیف اعتبارىبرآورد اولیه (ریال)نام پروژه
مناقصه (ریال)

8,304,738,9866060107416,000,000اجراى عملیات تکمیل بوستان امید شهر بهارستان
اجراى عملیات مالون کارى و محوطه پارك 

14,481,023,8536060106730,000,000کوهستان شهر بهارستان

اجراى عملیات لکه گیرى آسفالت و ترمیم 
11,979,102,6654010101600,000,000ترانشه هاى معابر شهر بهارستان

شرکت تعاونى کشاورزى دامداران تیران وکرون درنظردارد جهت ساخت یک 
سوله در شهرك صنعتى ورپشــت را  ازطریق  مناقصه عمومى به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید.لذا بدینوسیله از شرکتهایا افراد داراى صالحیت که داراى 
تجربه  وتخصص کافى در این زمینه میباشد دعوت مى شود از تاریخ 1400/9/20 
تا1400/9/25با در دست داشتن معرفى نامه  (مشتمل بر اعالم آدرس و یک شماره 
همراه جهت اطالع رسانى و هماهنگى)در ساعات ادارى به آدرس تیران خیابان 

شهید  بهشتى غربى مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 42225759-031 تماس حاصل نمایید

آگهى مناقصه ساخت سوله(تک نوبته)

شرکت تعاونى کشاورزى دامداران تیران وکرون

استاندارى اصفهان در نظردارد خرید سه دستگاه هوارسان مورد نیاز مصلى اصفهان درسال1400 
ازطریق سامانه تدارکات  الکترونیکى دولت (ستاد)وباشماره مناقصه 2000003360000008 به صورت 

الکترونیکى برگزار نماید.
زمان انتشار درسایت :1400/09/18 ساعت 9صبح - مهلت زمان دریافت اسناد درسایت :1400/10/04 

ساعت 17:00
آخرین مهلت ارسال پیشــنهاد قیمت :1400/10/14 ساعت 17 - زمان بازگشــایى :1400/10/15 

ساعت 10:00
برگزارى مناقصه صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد وکلیه مراحل فرایند 
مناقصه شــامل پرداخت تضمین  شرکت درمناقصه (ودیعه )ارسال پیشــنهاد قیمت،بازگشایى 
پاکات،اعالم به برنده ،واریز وجه مناقصه در بستر سامانه مذکور انجام  مى پذیرد .عالقمندان به شرکت 

در مناقصه مى بایست به آدرس اینترنتى: www.setadiran.ir   مراجعه نمایند .

فراخوان مناقصه خرید 
سه دستگاه هوارسان مورد نیاز مصلى اصفهان

 در سال 1400(مرحله اول )

م.الف:1237884

چاپ  دوم چاپ  دوم 

معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانى استاندارى اصفهان

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان درنظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده 
عمومى بفروش برساند . 

- 10 پالك مسکونى واقع در روستاى ازان شهرستان شاهین شهر و میمه
- 2 واحد تجارى واقع در روستاى اصفهانک شهرستان اصفهان
- 1 واحد تجارى واقع در روستاى کبوتر آباد شهرستان اصفهان

- 3 واحد تجارى واقع در قهجاورستان شهرستان اصفهان
- 4 واحد تجارى واقع در شهر هرند 

متقاضیان براى کسب اطالعات بیشتر مى توانند از تاریخ یکشنبه  1400/9/21  به آدرس 
اینترنتى   www.bonyadmaskan-isf.ir   مراجعه نمایند .

آگهى مزایده عمومى چاپ  اول چاپ  اول 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان

محمد شبانى - شهردار بهارستان

اداره کل راه وشهرسازى استان اصفهان در نظر دارد پروژه  زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید ، بدینوسیله 
از شرکتهاي داراي صالحیت و رتبه بندي با رعایت ظرفیت کاري دعوت می گردد براى دریافت اسناد مناقصه تا روز 
یکشنبه مورخ 1400/09/28 به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. 

مهلت تحویل پاکت هاى پیشنهاد تا پایان وقت ادارى روز پنجشنبه مورخ  09/ 1400/10
گشایش پاکت هاى الف-ب-ج، ساعت 10 روز  شنبه مورخ  1400/10/11

نشانى:  اصفهان  ـ  خیابان سعادت آباد تلفن:  6681068 3- 031

آگهى مناقصه عمومى یک مرحله اى
 شماره 1400/13/ن  و تجدید مناقصه عمومى

 شماره 1400/07/ن

مبلغ ضمانتنامه شرکت مبلغ برآورد ( ریال )موضوع پروژهشماره مناقصهردیف
در مناقصه (ریال)

صالحیت و یا رتبه 
مورد نیاز

عملیات عمرانی تقاطع غیر 11400/07
5 راه وترابرى27,013,717,9071,351,000,000همسطح چرمهین - زمان آباد

21400/13
تکمیل عملیات اجرایى تقاطع 
غیرهمسطح ورودى مسکن 
مهر نایین (ساخت سپتیک)

5 راه وترابرى 5,047,493,194253,000,000

اداره ارتباطات و اطالع رسانى  اداره کل  راه و شهرسازى استان اصفهان
م.الف:1239059

چاپ  اول چاپ  اول 

به گزارش روابط عمومى فرماندارى اصفهان، محمدعلى احمدى فرماندار اصفهان در 
نشستى با اعضاى شوراى هماهنگى شوراهاى کار استان، با بیان اینکه بخش اعظمى از 
جامعه کارگرى ما در عرصه تولید فعال هستند، اظهار داشت: شوراى هماهنگى شوراهاى 

کار مى توانند در ایجاد فرهنگ کار و تالش براى تولید بسیار تأثیرگذار باشند.
فرماندار اصفهان با بیان اینکه کارگــر و کارفرما دو بال مهم تولید هســتند که به هم

 پیوسته اند، افزود: رسیدگى به کارگر منوط به فراغت بال کارفرما و تالش کارفرما براى 
تولید براى ارتقاء وضعیت اقتصادى شرکت و یا مؤسسه تولیدى خودش است که این دو 

(کارگر و کارفرما) به هم پیوسته اند.
احمدى با بیان اینکه در برخى مراکز تولیدى تقابل هایى بین کارگر و کارفرما مشــهود 
است که پیامدهاى بسیارى را براى آنها به همراه دارد، تأکید کرد: ما باید به دنبال کاهش 

تقابل ها و تقویت دو بال مؤثر تولید یعنى کارگر و کارفرما باشیم.

وى آموزش و آگاهى کامل از قانون را در این خصوص بســیار حائز اهمیت دانســت و 
افزود: ما باید با همکارى نمایندگان محترم مجلس شوراى اسالمى در راستاى اصالح 
قانون حمایت از کارگر و کارفرما و آیین نامه هاى اجرایى در این خصوص تالش کنیم 
و همچنین اطالع رسانى به شهروندان در خصوص قانون و روش هاى صحیح مطالبه 

گرى آنها از اهمیت واالیى برخوردار است.
فرماندار اصفهان بر لزوم مراقبت از سالمت اقتصادى و پیشگیرى از فساد باالخص در 
دستگاه ها و کارخانه جات دولتى تأکید کرد و گفت: کارگر و شوراى اسالمى کار باید در 
این خصوص مراقب باشند و موارد احتمالى را به مدیران و دست اندر کاران منعکس نمایند.

احمدى تصریح کرد: حقایق و وضعیت هایى که در حال حاضر با توجه به شرایط روز در 
جامعه کارگرى و کارفرمایى حاکم است سنجیده شود و راهکارهاى قانونى مناسب براى 

آنها ارائه گردد.

کارگر و کارفرما دو بال مهم تولید هستند 

مهار ویروس کرونا با پایش مستمر سالمت کارکنان فوالد مبارکه

کمک شرکت پاالیش نفت اصفهان به نیازمندان 

حسین مدرسى فر مدیر بهداشت حرفه اى، ایمنى و محیط زیست فوالد مبارکه ابراز کرد: 
مهم ترین ابتکار شرکت فوالد مبارکه در راستاى مقابله با گسترش ویروس کرونا به عنوان 
بزرگترین واحد صنعتى کشور، ایجاد و استقرار سامانه غربالگرى و خوداظهارى کرونا براى 

کارمندان خود بوده است.
وى ادامه داد: این سامانه که به صورت شــبانه روزى و در طول ایام هفته فعالیت دارد، با 
هدف پایش مستمر سالمت کارکنان ایجاد شده و توانسته در ایام شیوع ویروس منحوس 
کرونا در مهار آن تأثیر قابل توجهى داشته باشد؛ سامانه غربالگرى کرونا، از تابستان سال 

گذشته با پیشنهاد گروه پزشکى و بهداشتى(HSE) و همکارى بخش فناورى اطالعات 
(IT) شرکت فوالد مبارکه مطرح و در مهرماه همان راه اندازى و آغاز به کار کرد.

مدرسى فر متذکر شد: سامانه خوداظهارى کرونا پلتفرمى با هدف غربالگرى و پیگیرى 
ویروس کرونا در بین کارکنان و خانواده هاى آنان است، به طورى که این افراد، چنانچه 
مشکوك به ابتال شدند، مى توانند عالئم خود را در این سامانه ثبت کنند و تا طى شدن 
بهبودى کامل توسط تیم 11 نفره پزشکان، پایش و رصد مى شوند و راهنمایى ها و خدمات 

پزشکى الزم را دریافت مى کنند.

با حمایت هیئت مدیره شــرکت پاالیش نفت اصفهان و 
اختصاص بیش از 30 میلیارد ریــال اعتبار مالى، 157 نفر 
از نوعروســان تحت حمایت پوشــش کمیته امداد امام 
خمینى(ره) نیمى از سرویس جهیزیه خود را دریافت کردند.
رئیس روابط عمومى شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان 
اینکه کمک به ازدواج جوانان و همچنین ترویج فرهنگ 
ازدواج آســان مى تواند در پایدارى زندگى زوج هاى جوان 
و کاهش آســیب هاى اجتماعى مؤثر باشد، اظهار داشت: 
هدیه این شرکت به زوج هاى تحت حمایت کمیته امداد 

اقالم ضرورى زندگى شــامل یخچال فریزر، جاروبرقى، 
تلویزیون، فرگاز و لباسشویى بوده است که انشاا... توانسته 
باشیم مقدمه ازدواج جوانان عزیز نیازمند و خوشبختى ایشان 
را فراهم آوریم. محمد صادق حاجیان در بخش دیگرى از 
سخنان خود گفت: این شرکت همچنین در راستاى اجراى 
مسئولیت هاى اجتماعى و حمایت از دانش آموزان نیازمند 
استان، با اعتبارى برابر با 10 میلیارد ریال حدود 4000 کوله 

پشتى به همراه لوازم التحریر تهیه  کرده است.
حاجیان ادامه داد: کوله پشــتى هاى دانش آموزان مقاطع 

تحصیلى ابتدایى اول و دوم و دبیرستان اول نیز با در نظر 
گرفتن سن و فراخور نیاز آنان به نوع لوازم التحریر، تجهیز 

شده است.


